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 :امللخص
معلمي التعليم العام بطلبة صعوبات التعلم في ضوء بعض املتغيرات بدولة الكويت  اتجاهات معرفة مستوى  على التعرف إلىدراسة الهدفت 

 ( من املعلمين629)لدى (التعليميةاملرحلة )الجنس، الخبرة التدريسية، حسب متغير االتجاهاتالتعرف على الفروق بهذه  إلى دفت أيضاكما ه

في منطقة  أن االتجاهات لدى املعلمين واملعلمات وقد أسفرت النتائج والعاملين بالتعليم العام، واملعلمات في منطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت

عدم وجود فروق في عن  ، كما أسفرت النتائج أيضاصعوبات التعلم بدولة الكويت جاءت بشكل عام بدرجة متوسطةطلبة نحو الجهراء التعليمية 

 .تغير الجنس، والخبرة التدريسية ، واملرحلة التعليميةمل منطقة الجهراء التعليمية تبعا مات فياالتجاهات لدى كل من املعلمين واملعل

 صعوبات التعلم    -االتجاهات  الكلمات املفتاحية:

 :دقدمةامل
من املهتمين علي اختالف  اكبير  اوالتي أعطيت اهتمام، تعد صعوبات التعلم من املوضوعات املهمة في الوقت الراهن في مجال التربية الخاصة

، للتطور الحاصل في عمليات وبشكل رئيس ي نتيجة اختصاصاتهم كاألطباء وعلماء النفس وعلماء التربية واملعلمين وأولياء األمور وغيرهم ، لتزايد أعدادها 

نسبيا ، قياسا بالفئات التقليدية األخرى ، لكنها الكشف والتشخيص و التقييم والوعي املتزايد ألولياء األمور ، وتعد هذه الفئة من الفئات الحديثة 

للجميع،  ال تزال مهنة التعليم من املهن التي تصنع جميع املهن ، فهي املهنة التي ال بد من تعليمهاو  ة  تفوق كل فئات التربية الخاصةتشكل شريحة كبير 

 وتأثيرً  األمور املتفق عليها بأن من( 1998 )الخطيب ويشير
ً
،  ااملعلم الجيد هو العنصر األكثر حيوية

ً
 أو خاصة

ً
في العملية التربوية، سواء كانت عامة

 بكفاءات انفعالية متطورة، فيظهر االتجاهات اإليجابية نحو طالبه ويتق
ً
بل الفروق واملعلم الجيد ال يمتلك مهارات معرفية فقط، ولكنه يتمتع أيضا

 بينهم ويراعيها.

صعوبات التعلم بصورة واتجاههم نحو الطالب من ذوي  ،طالبهم بصورة عامة تجاه  املعلمينجاهات مكانا هاما في تحديد سلوك تحتل االتو  

، كما أنها تؤثر في  التي يظهرها هؤالء الطلبة ، وفي حكمهم علي تلك املواقف معهم تؤثر في إدراكهم للمواقف واألحداث التي تربطهم  التي فهي خاصة 

 صعوبات التعلم مع طالبهم من ذوي عمل لة والدافعية لالكفاء

 :مشكلة الدارسة
سبق للفرد املستعداد اال  بر نوع منتتع يتفق الجميع على أهمية االتجاهات في حياة اإلنسان بشكل عام وفي العملية التعليمية بوجه خاص فهي

ما، وتلعب دراسة االتجاهات في مختلف مجاالت الحياة بوجه عام وفي املجاالت النفسية والتربوية بوجه خاص أهمية كبيرة. ولهذا فإن  نحو شيئا

إذ يعود ذلك إلى عدد من األسباب  األفراد ذوي االحتياجات الخاصةمن املوضوعات املهمة في ميدان  طلبة صعوبات التعلمموضوع االتجاهات نحو 

 لصماديعلى تلك االتجاهات بنوعيها  )اوأهم النتائج واآلثار املترتبة اء أكانت سلبية أم اإليجابية، العوامل التي أدت إلى ظهور تلك االتجاهات سو  أهمها

 نحو واملعلمات املعلمين التي يبديها بعض التجاهات السلبيةبعض امن خالل مالحظة الباحث ل الحالي برزت مشكلة البحثمن هنا ( 2006،معابرةو 

  .التعليم العام في مدارس طالب صعوبات التعلم

 أسئلة الدراسة:
 ؟ دولة الكويتصعوبات التعلم ب بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة علماتوامل اتجاهات كل من املعلمين ما  :األول  السؤال
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واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين  : السؤال الثاني

 ؟ الكويت تعزى ملتغير الجنس

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة   السؤال الثالث: 

 ية؟    الكويت تعزى ملتغير الخبرة التدريس

دولة صعوبات التعلم ب هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية  نحو طلبة السؤال الرابع :

 ؟الكويت تعزى ملتغير املرحلة التعليمية

   االطار النظري والدراسات السابدقة:
بأنها وجود اضطراب في واحددة أو أكثدر  Specific Learning Difficultiesتعرف الحكومة الفيدرالية األمريكية الصعوبات الخاصة في التعلم 

لتفكير أو أو ا من العمليات النفسية املشتركة في فهم أو استخدام اللغة سواء املنطوقة أو املكتوبة والتي يمكن أن تظهر كنقص في القدرة على االستماع

االضدددطراب و إصدددابات الددددما ، و الدددتكلم أو القدددراءة أو الكتابدددة أو التدجئدددة أو أداء العمليدددات الحسدددابية، كمدددا يضدددم املصدددطل  صدددعوبات اإلدراك الحسددد ي، 

 عسر الكالم النمائي، لكنه ال يشمل األطو العسر القرائي، و الوظيفي البسيط في املخ، 
ً
 عن إعاقات بصرية أو أسا فال الذين لديهم مشاكل تعلم ناتجة

ً
سا

 بدده 1963ثددم وضدع كيددرك )في أو نقددص بي ددي حضدداري أو اجتمدداعي، سدمعية أو حركيددة أو عددن تخلددف عقلددي أو اضددطراب عداط
ً
 مددا زال معمددوال

ً
 دقيقددا

ً
( تعريفددا

التدجئدة، و القدراءة، و اللغدة،  ثدل،م حتى اآلن، وهو أن مفهوم صعوبات الدتعلم يشدير إلدى تدأخر أو اضدطراب أو قصدور فدي واحددة أو أكثدر مدن عمليدات الكدالم

مشكالت سلوكية، ويستثنى مدن ذلدك األطفدال الدذين يعدانون مدن أو  العمليات الحسابية، نتيجة لخلل وظيفي في الدما  أو اضطراب انفعاليوالكتابة، أو 

االستشددارية الوطنيددة للمعددوقين فددي املكتددب وضددعت اللجنددة  1968وفددي عددام حسدد ي أو تخلددف عقلددي أو حرمددان ثقددافي، صددعوبات الددتعلم الناتجددة عددن حرمددان 

 لصعوبات التعلم والذي تضدمنه القدانون األمريكدي لتعلديم املعدوقين رقدم 
ً
والدذي يشدير  1990وتعديالتده الالحقدة فدي سدنة  142 – 94األمريكي للتربية تعريفا

صور في واحدة أو أكثدر مدن العمليدات النفسدية األساسدية التدي إلى أن مصطل  ذوى الصعوبات الخاصة في التعلم يعنى أولئك األطفال الذين يعانون من ق

ة أو التدجئة أو في تدخل في فهم أو استخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة، ويظهر هذا القصور في نقص القدرة على االستماع أو الكالم أو القراءة أو الكتاب

إلدراك أو إلى إصابة في املخ أو إلى الخلل الوظيفي املخي البسيط، أو إلى عسر القراءة أو إلى أداء العمليات الحسابية وقد يرجع هذا القصور إلى إعاقة في ا

 تتكدون  التدي تجاهداتاال مدن مجموعدة إال هدي مدا الشخصدية اإلنسدانيةف حيداة األفدراد،فدي   ولالتجاهدات أهميدة كبيدرة (2015السدعيدي،فدي  (حبسه في الكدالم

 عندما يملك إيجابي للعمل بشكل الفرد تدفع بحيث اإلنساني، كموجهات للسلوك االتجاهات تعمل، و سلوكه وأنماط وميوله عاداته فتؤثر في الفرد لدى

أن قناعات املعلمين تؤثر على اتجاهاتهم نحو بالدراسات  أغلب وتوض  (1993)بدر الدين،أو األشياء املوضوعات األفراد أو بعض نحو إيجابية اتجاهات

تعديالت على طرائق التدريس التدي يسدتخدمونها لتلبيدة حاجدات الطلبدة  إلجراءطالبهم، كما تؤثر على ممارساتهم التعليمية في غرفة الصف وعلى قابليتهم 

  .(2004الغازو: ذوي الخصائص املختلفة والخاصة )

وخبراتددده  هدددذه الفئدددةيدددرتبط بجملدددة مدددن العوامدددل مدددن أهمهدددا معرفتددده ب طلبدددة ذوي االحتياجدددات الخاصدددةن شدددعور املعلدددم باملسدددؤولية تجددداه تعلددديم إ 

ن أ تبين (Pivik, McComas, & Laflamme,2002دراسة بيفيك، ومالكوماس، والفليم )ك( أن هناك دراسات 1998)  أشار الخطيبو  .عنها السابقة

املعرفدة،  إلدى افتقدار املعلمدينيتمثل فدي  مع هذه الفئات الخاصة الرئيسة لعملالحاجات الخاصة وأولياء أمورهم يعتقدون أن أحد معوقات ا الطلبة ذوي 

 االتجداه بأنده ندزوع الفدرد  )Cooper and Haney ,1999( وهداني برددت مفداهيم االتجاهدات فقدد عدرف كدو عدتولقدد ضدو  اتجاهداتهم، و و أو عدم تفهمهم 

  مددا، قددد يكددون  شدد يءللتصدرف بطريقددة مددا إيجابيددة أو سددلبية نحددو 
ً
 أو شخصددا

ً
  أو جماعددة

ً
ه مددا هددو إال القددول بددأن االتجددا إلددى( 2001(ويددذهب املخزومددي ، فكددرة

االتجاه بأنده   )Andersen,2005  (ويرى أم بالحياد،  أو موضوع ما سواء أكان بالقبول أم بالرفض ش يءاإلنسان إزاء  موقف يكونه حالة فكرية عقلية أو

اتجاهدات املعلمدين  علدىأجريت العديد من الدارسات التي هدفت التعدرف و  .واالستمراريةبالثبات باستجابات متسقة ومترابطة تتصف  ما يعبر عنه الفرد

 .العالقة نحو طلبة صعوبات التعلم وعالقتها ببعض املتغيرات، وفيما يلي بعض الدارسات السابقة ذات

دراسة في أهم املكونات التي قد تؤثر على اتجاهات املعلمين في املواقف التعليمية  نحو الطالب ذوي صعوبات  ) Phillips.2016(فيلبس  أجرى ف

معلمي التعليم العام بغض  أنرة واملرحلة التعليمية، و حصائية في الجنس وسنوات الخبإالتعلم وأشارت نتائج الدراسة عدم ظهور أي فروق ذات داللة 

 مريكية ، وأجرى ي األ يجابية لقبول دمج طلبة صعوبات التعلم بوالية نيو جيرس إالنظر عن الجنس، وطول سنوات التدريس لم تكن لديهم اتجاهات 

وعالقتها  عادية بدولة الكويتفي املدارس ال همنحو دمج على اتجاهات معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم التعرف  دراسة هدفت إلى (2016) شمري ال

 معلم(153)، وبلغت العينة ببعض املتغيرات
ً
 ومعلمة

ً
املدارس  وأشارت النتائج إلى أن درجة اتجاهات املعلمين نحو دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في ا

 (2014ملحم ) كما قام كل من الشرعة و  ديمي.ة متوسطة ولم تظهر فروق في الجنس وسنوات الخبرة واملؤهل األكابدرج العادية للدرجة الكلية  جاءت

تكونت و  .التعرف على اتجاهات معلمي املرحلة األساسية الدنيا في محافظة املفرق نحو الطلبة ذوي صعوبات التعلم املدمجين في الصفوف العاديةب

 ومعلمة وأظهرت نتائج الدراسة 49عينة الدراسة من )
ً
ن اتجاهات معلمي املرحلة األساسية الدنيا في محافظة املفرق نحو الطلبة صعوبات ذوي أ( معلما
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يا نحو الطلبة التعلم املدمجين في املدارس العادية كانت مرتفعة، كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي املرحلة األساسية الدن

جرادات والقبالي  دراسة تناولت و  .العادية تعزى ملتغير الجنس وكذلك املؤهل العلمي و الخبرة التعليمية ذوي صعوبات التعلم املدمجين في املدارس 

 أنب النتائج ظهرتأو  األردن، في الزرقاء بمحافظة ةاإليجابي الجوانب على والتركيز ، التعلم صعوبات مشكلة نحو املعلمين اتجاهات على فالتعر  (2013)

ا هناك وكانت املشكلة، نحو سلبيا اتجاها يحملون  منهم % 30 وأن املشكلة، هذه نحو ايجابًيا ااتجاه يحملون  كانوا املعلمين من % 70 حوالي هناك
ً
 فروق

  Adebowale , Moye ,2013وموني) وعمل كل من اديبوال . )التعليمي واملستوى  الخبرة، وسنوات ) النوع، الثالثة للمتغيرات تبعا إحصائية، داللة ذات

أن أظهرت نتائج الدراسة ( البحث عن مستوى الوعي لدى املعلمين واتجاهاتهم بين طالب صعوبات التعلم  في املدارس االبتدائية الحكومية بنيجيريا و 

التي االتجاهات  ير فيكب كما أظهرت النتائج عدم وجود اختالفاملعلمين يمتلكون معرفة جيدة بين طالب صعوبات التعلم في مدارس املرحلة االبتدائية، 

( ببحث في معرفة اتجاهات معلمي ومعلمات 2012الخبرة التدريسية. وقام الظالمي )صعوبات التعلم على أساس العمر أو يمتلكها املعلمون لطالب 

صل إليها أن اتجاهات معلمي ومعلمة وكانت أهم النتائج التي تو  ا( معلم91صفوف التربية الخاصة نحو التالميذ بط ي التعلم ، وتألفت عينة البحث من )

التعلم ، فاتجاهاتهم متقاربة  بطيءلمين واملعلمات نحو التالميذ يجابية ، وليس هناك فروق داله إحصائيا ً بين املعإومعلمات صفوف التربية الخاصة 

املعاقين مع الطلبة  األولى نحو دمج الطلبةالتعرف على اتجاهات معلمي الصفوف الثالثة ( ب2010كما قام الصمادي)لى حد كبير وتتسم باإليجابية. إ

 ( 2011) ت قبسماقو . العاديين في الصفوف الثالثة األولى في مدينة عرعر، وتوصلت الدراسة  إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى املعلمين نحو الدمج 

ذوي صعوبات التعلم والبالغ قد شملت عينة البحث معلمي طلبة التعرف على اتجاهات معلمي طلبة ذوي صعوبات التعلم نحو املسر  التعليمي و ب

 في كانتان اتجاهات معلمي طلبة ذوي صعوبات التعلم نحو املسر  التعليمي  توصلت الباحثة الى معلمه( 122و) ( معلما98( بواقع )220عددهم)

  مرتفع. ايجابي مستوى 

 :الضوء على النقاط اآلتيةوبعد استعراض الدارسات السابقة يمكن للباحث تسليط 

 بينها في مجاالت أخرى، كما يالحظ  يالحظ الباحث بأن
ً
 بين عدد من هذه الدراسات في بعض املجاالت، كما أن هناك اختالفا

ً
الدراسات  منهناك تشابها

وبعض املتغيرات  )املعلمين واملعلمات( الدراسة عينةفي نوعية الدراسة مع الدراسات السابقة هذه  حيث تتشابه ،ها فيما بينهاتشابهالسابقة 

 مع بعض الدر  التي طبقت عليها هذه الدراسة، وتتشابه هذه الدراسة الديمغرافية 
ً
واملندجية املستخدمة وبعض اسات السابقة في األدوات املتبعة أيضا

ومكان وزمان الدراسة التي أجريت عليهم هذه الدراسة  أفراد عينة عدد عن سابقاتها في في حين اختلفت هذه الدراسةالدراسة،  املتغيرات املستخدمة في

 تطبيقها.

 أهداف الدراسة: 
 :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الرئيسة اآلتية

 صعوبات التعلم في  نحو طالب منطقة الجهراء التعليميةاملعلمات  بو  نعلميامل كل من هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على اتجاهات

 دولة الكويت. 

 التدريسية وبعض املتغيرات مثل الجنس واملؤهل العلمي والخبرةواملعلمات  العالقة بين اتجاهات املعلمين  التعرف على. 

 صعوبات التعلم في دولة الكويت . طالب سة إلى الوصول إلى توصيات خاصة بأهم االتجاهات لدى املعلمين نحوكما هدفت الدرا 

 :سةار مية الدأه
 :تنبثق أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية

 تدريسهم وتميزهم على االتجاه هذا تأثير مدى دراسة خالل نحو طالبهم ذوي صعوبات التعلم من املعلمين اتجاهات موضوع حول  معرفتنا ثراءإ 

 دراسةال ومتغيرات املعلمين بين اتجاهات العالقة عن الكشف إلى باإلضافة به،

 الحقا الستخدامها الفرصة يتيح قد مما معلمي ومعلمات ذوي صعوبات التعلم اتجاهات لقياس أداة تطوير 

 مما ينعكس  لدى املعلمين اإلبداع وزيادة قدراتالإلى تطوير  معرفة اتجاهات املعلمين لطالبهم من ذوي صعوبات التعلم يساهم بشكل كبير إن

  .بصورة ايجابية على الطالب

 االتجاهاتهذه  طبيعة عن التربوي  بامليدان واملسؤولينأولياء أمور طلبة صعوبات التعلم و   مدارسلل راجعةلا التغذية من أشكال شكل توفير 

 .املعلمون  هؤالء التي يمتلكها واملفاهيم

 :طبقت هذه الدارسة ضمن الحدود اآلتيةمحددات الدارسة: 
 (2018-2017الدراس ي )تم إجراء هذه الدارسة في العام الحدود الزمنية:  
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 .في دولة الكويتاملسجلين في منطقة الجهراء التعليمية   علماتاملو  نعلمياملاقتصرت هذه الدارسة على الحدود البشرية: 

 في دولة الكويتفي منطقة الجهراء التعليمية  املقيدين علماتاملو  نعلميامل: اقتصرت هذه الدارسة على معرفة اتجاهات الحدود املكانية

 :مصطلحات الدارسة
نحو أشخاص أو لسالبة متعلق باالستجابة املوجبة واعصبي استعداد نفس ي أو تهيؤ عن  رة "عبا اأنهب( 1997زهران،) هاعرف   Attitudesاالتجاهات 

االتجاهات علي أنها "حالة استعداد عقلي أو  (2003الرفاعي ، ) هاعرف كما هذه االستجابة.تستثير لتي البيئة افي ف أو رموز أشياء أو موضوعات أو مواق

مت عن طريق الخبرات الشخصية تعمل على توجيه استجابات الفرد لكل تلك األشياء واملواقف التي تتعلق بهذا  ِّ
 
 االستعداد".عصبي ُنظ

على أداة الدراسة املتمثلة بمقياس اتجاهات بأنها الدرجة التي يحصل عليها املعلمون واملعلمات  ويعرف الباحث االتجاه نحو طلبة صعوبات التعلم   

 .الذي أعده الباحثو املعلمين نحو طلبة صعوبات التعلم 

لتحقيق أهداف الدارسة، واملتمثلة في اإلجابة عن تساؤالتها، تم استخدام املندج الوصفي ، باعتباره املندج االنسب لطبيعة الدارسة منهج الدارسة: 

 .خالل جمع البيانات باستخدام االستبانة التي تم إعدادها لهذه الغايةالحالية وأهدافها، وذلك من 
للعام الدراس ي  منطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم في دولة الكويت معلمي ومعلماتتكون مجتمع الدارسة من جميع   مجتمع الدارسة:

 ومعلمة . ا( معلم10825والبالغ عددهم )  2017-2018
 رسة:عينة الدا

%( من مجتمع الدراسة وتعتبر 8معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية وهي تمثل ما نسبته )( 629تكونت عينة الدارسة من ) 

 اآلتي يوض  خصائص عينة الدارسة. ( 1والجدول )حسب معادلة )ريتشارد جيجر االحصائية(  عالية جدانسبة 

 الديمغرافية(: خصائص العينة 1جدول)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
مع املعلمين  مقارنة (%55.17بنسبة )( معلمة 347ى نسبة من املعلمين حيث كان  هناك) نجد أن املعلمات يمثلن أعل السابقجدول الوبالرجوع  إلى 

من عشر سنوات  نجد أن أعلى نسبة مشاركة كانت من هم خبرتهم أكثر دريسيةالخبرة الت وعلى متغير، (%44.83بنسبة) (282بلغ عددهم  ) نالذي

وأخيرا من كانت ( %24.32معلما بنسبة ) (153)ويليهم من كانت خبرتهم أقل من خمس سنوات وعددهم  (%48.65حيث بلغت )(  306وعددهم )

 ( %76.95لغت نسبتهم )من يحملون الشهادة الجامعية بن بأذلك ونجد ك (%27.03بنسبة ) امعلم( 170) ( سنوات وكان عددهم 10-5خبرتهم ما بين )

املرحلة املتوسطة حيث بلغت نسبتهم ن أكثر املشاركين في هذه الدراسة هم من دراسات عليا، وكذلك نجد أممن يحملون  (%23.05في مقابل)

 (%15.26( وأخيرا املرحلة الثانوية بنسبة )%39.43بنسبة ) االبتدائيةويليهم املرحلة ( 45.13%)

 أداة الدارسة: 

صعوبات التعلم في دولة الكويت من وجهة نظرهم وبعد االطالع على األدب التربوي الدراسات  طلبة للتعرف على اتجاهات معلمي ومعلمات نحو

عملية التحكيم أصبحت بصورتها النهائية  ( عبارة. وبعد إجراء15األولية من)  والذي تكون بصورته املقياسالسابقة العربية واألجنبية قام الباحث  بإعداد 

  :قسمينلقد تكونت أداة الدراسة من و ،وصفية للمشكلةة لدراسة  ه كانت كافيعبار  (11مكونة من ) 

 النسبة املئوية العدد  

%44.83 282 معلم الجنس  

%55.17 347 معلمه  

%100.00 629 املجموع   

%24.32 153 أقل من خمس سنوات الخبرة التعليمية   

%27.03 170 ( سنوات 10 - 5من )   

%48.65 306 أكثر من عشر سنوات  

%100.00 629 املجموع   

%76.95 484 جامعي الشهادة التعليمية   

%23.05 145 دراسات عليا  

%100.00 629 املجموع   

%39.43 248 املرحلة األبتدائية املرحلة التعليمية   

%45.13 285 املرحلة املتوسطة  

%15.26 96 املرحلة الثانوية  

%100.00 629 املجموع   
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 .واملرحلة التعليميةالخبرة التدريبية الجنس، و  ة عن عينة الدارسة مثلمعلومات عام ويتكون منالدقسم األول: 

صعوبات التعلم في دولة الكويت من وجهة نظرهم من بحيث  طلبة : اشتمل هذا القسم على فقرات اتجاهات معلمي ومعلمات نحوالدقسم الثاني

(، 1،2،3،4،5اآلتية على التوالي ) استخدم تدريج ليكرت الخماس ي ) كثيرا جدا، كثيرا ، أحيانا، قليال، ال أعتقد إطالقا( وقد أعطيت اإلجابات األرقام 

-2.50درجة ضعيفة،)  تعتبر (2.49 –)صفر يات من التقدير وهي كما يأتيمستو وفيما يتعلق بمعايير تقدير املتوسطات الحسابية تم اعتماد ثالث 

 ( درجة متوسطة3.49

 درجة مرتفعة .( 3.50-5)

 :صدق أداة البحث

ل مدى صالحية الفقرات ، فقد تم عرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ملعرفة رأيهم حو للتحقق من صدق أداة الدارسة

ديالت إلجراء التعديالت أو املالحظات عليها، وفي ضوء ذلك قام الباحث بإجراء التعو املراد دارسته، التربوية واللغوية للموضوع يتين الناحووضوحها من 

 (11من) وبالتالي أصبحت أداة الدارسة مكونة بصورتها النهائية .خراآل والتي تضمنت استبعاد عدة فقرات. وتعديل البعض املقترحة من قبل املحكمين، 

 .فقرة

 :ثبات أداة الدارسة

حيث بلغت قيمة الثبات   ( cronbach's Alpha ) اق الداخلي حسب معادلةتم التحقق من ثبات أداة الدارسة وذلك باستخراج  معامل االتس

 الدارسة الحالية .إلجراء ( وبذلك تتمتع األداة بدرجة مناسبة من الثبات 0.742ألداة الدارسة)

 :اإلحصائيالتحليل 

املعلمين اتجاهات  ملعرفةالدارسة ،  املعلومات التي تم جمعها من عينةاستخدم الباحث عددا من األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات و 

خاص بالعلوم وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية ال صعوبات التعلم في دولة الكويت، لبةنحو طمنطقة الجهراء التعليمية واملعلمات العاملين ب

وذلك بإدخال البيانات إلى الحاسوب تمهيدا إلجراء التحليالت املناسبة ومن بين األساليب التي استخدمت األعداد والنسب املئوية،  (،SPSSاالجتماعية)

 one-way ، واختبار تحليل التباين األحادي Independent-t-test املعيارية، ولفحص الفروق استخدام واملتوسطات الحسابية واالنحرافات 

analysis of varianc   استخدمت معادلةكما( cronbach's Alpha) في حساب الثبات. 

 :عرض نتائج الدارسة ومناقشتها
 ؟ صعوبات التعلم في دولة الكويت ماهي اتجاهات كل من املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة :للدارسة األول السؤال 

حسب أهميتها تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بشكل عام  ولكافة فقرات أداة الدارسة وترتيبها  السؤال عن هذا إلجابةل 

 :يوض  النتائج والجدول اآلتي

 أداة الدارسةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكافة عبارات : (2جدول )

 االستجابة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد العبارات  

 مرتفعة 0.95 3.62 629 التربية الحديثة تدعو إلي استثمار أقص ى قدرات طالب صعوبات التعلم . 1

 متوسطة  0.67 2.55 629 أعتقد أن بعض طلبة صعوبات التعلم يستطيع مواصلة الدراسة وتحقيق النجا .  2

 متوسطة  0.69 3.09 629 ساعد طلبة صعوبات التعلم في التعبير عن ما يشعرون به بحرية.أ 3

 مرتفعة 0.95 3.71 629 مشاعر طلبة صعوبات التعلم ال تختلف عن مشاعر اقرانهم اآلخرين. 4

 مرتفعة 0.64 3.78 629 االيمان بمبدأ الفروق الفردية أحد مقومات املعلم الناج . 5

 متوسطة  0.92 3.45 629 يتميز طلبة صعوبات التعلم باالتكالية وتدني دافعيتهم للتعلم. 6

 متوسطة  0.82 3.06 629 طلبة صعوبات التعلم قليلو االهتمام وضعاف امليول بشكل عام 7

 متوسطة  0.86 2.89 629 معرفتي في البرامج واألساليب التربوية الخاصة لطالب صعوبات التعلم قليلة 8

 مرتفعة  0.71 4.05 629 يتطلب العمل مع طالب صعوبات التعلم جهودا مضاعفة مقارنة بأقرانهم العاديين 9

 ضعيفة  0.88 2.08 629 من الصعب مشاركة طلبة صعوبات التعلم في األنشطة املدرسية 10

 مرتفعة  0.70 4.02 629 صعوبات التعلمأعتقد أن هناك حاجة ضرورية للمزيد من التوعية االعالمية تجاه طلبة  11

 متوسطة  0.66 3.30 629 املجموع الكلي للمعدل  
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عام بدرجة بشكل دولة الكويت جاءت صعوبات التعلم بعلمات في منطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة املو  نعلميامل ( أن اتجاهات2يتض  من الجدول)

 ةمرتفع على  استجابات عبارات حصلت 5أن هناك بالجدول السابق  ويتبين من( 0.66معياري قدره)بانحراف و ( 3.30متوسطة بمتوسط حسابي بلغ) 

والتي تنص على "يتطلب العمل مع طالب صعوبات التعلم جهودا مضاعفة مقارنة بأقرانهم العاديين" بأعلى متوسط حسابي  9الفقرة رقم  حيث جاءت

عالمية تجاه طلبة اجة ضرورية للمزيد من التوعية اإل والتي تنص على "أعتقد أن هناك ح 11الفقرة رقم  ( وبمستوى استجابة مرتفعة، ثم تليها4.05بلغ)

 التربية الحديثة تدعو إلى استثمارأن التي تنص على "و  1 رقم الفقرة( بمستوى استجابة مرتفعة، ثم تليها 4.02صعوبات التعلم" بمتوسط حسابي بلغ)

االيمان بمبدأ أن والتي تنص على"  5ثم الفقرة رقم  ،ةابة مرتفعبمستوى استج( 3.62متوسط حسابي بلغ )ب "صعوبات التعلم طالبأقص ى قدرات 

قرانهم أمشاعر طلبة صعوبات التعلم ال تختلف عن مشاعر والتي تنص على "  4وأخيرا الفقرة رقم  ،  "الفروق الفردية أحد مقومات املعلم الناج 

التي تنص على " يتميز طلبة و  6رقم  فقرةمتوسطة حيث جاءت ال على استجابات عبارات حصلت 5أن هناك بالجدول السابق  أشارو "، اآلخرين

ساعد أوالتي تنص "  3رقم  فقرةال بمستوى استجابة متوسطة ، ثم( 3.45صعوبات التعلم باالتكالية وتدني دافعيتهم للتعلم." بمتوسط حسابي بلغ )

تنص  والتي 7رقم فقرة بمستوى استجابة متوسطة، ثم تليها ال (3.09تعلم في التعبير عن ما يشعرون به بحرية" بمتوسط حسابي بلغ )طلبة صعوبات ال

 8رقم  فقرةبمستوى استجابة متوسطة، ثم تليها ال (3.06امليول بشكل عام" بمتوسط حسابي بلغ ) و االهتمام وضعاف في" طلبة صعوبات التعلم قليل

( بمستوى استجابة متوسطة، 2.89والتي تنص " معرفتي في البرامج واألساليب التربوية الخاصة لطالب صعوبات التعلم قليلة " بمتوسط حسابي بلغ )

 (2.55) ن بعض طلبة صعوبات التعلم يستطيع مواصلة الدراسة وتحقيق النجا  " بمتوسط حسابي بلغأعتقد والتي تنص " أ 2رقم  فقرةوأخيرا ال

التي تنص  10رقم  فقرةوهي ال من االستجابة فقط حصلت مستوى ضعيف ة واحدةالجدول السابق أن هناك عبار  وأشاربمستوى استجابة متوسطة، 

 ابة ضعيفة.بمستوى استج( 2.08"من الصعب مشاركة طلبة صعوبات التعلم في األنشطة املدرسية" حصلت على أقل متوسط حسابي )

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة  السؤال الثاني:

 ؟الكويت تعزى ملتغير الجنس

( يوض  نتائج التي تم 3متوسط درجات املعلمين واملعلمات  الجدول رقم ) ( ملعرفة الفرق بينT-Testهذا السؤال وتم استخدام اختبار ) عن إلجابةل

 توصل إليها في هذا املجال

 املعلمين واملعلمات  (  للفرق بين Tوقيمة ) ( املتوسطات واالنحرافات املعيارية3 ) جدول 

مستوى   Tقيمة  درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العينة الجنس

 الداللة

 0.905 0.702 627 3.402 4.135 327 معلم

 3.201 4.098 302 معلمة

 
ين واملعلمات علي املجموع العام تعزي ملتغير الجنس بين متوسطات درجات املعلم فروق ذات داللة احصائية عدم وجوديتض  من الجدول السابق 

لديهم اتجاهات كانت    في منطقة الجهراء التعليمية أن املعلمين واملعلماتب. وهذا يعني وهي غير دالة احصائًيا (=T 0.702للمقياس حيث  بلغت قيمة )

 .دولة الكويتصعوبات التعلم  بطلبة يجابية نحو إ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية نحو طلبة صعوبات التعلم بدولة  السؤال الثالث :

 الكويت تعزى ملتغير الخبرة التدريسية؟    

ة ر متغير الخب تبعا سة على املقياساستخدام تحليل التبيان األحادي لفحص داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد الدرا هذا السؤال تم عن إلجابةل

 .( يظهر هذه النتائج4والجدول رقم )  .أكثر من عشر سنوات(و  ( سنوات 10 - 5ويات)أقل من خمس سنوات و ) ثالثة مستالذي يضم  التدريسية

 ملتغير الخبرة التعليمية مدقياس تبعاأفراد الدراسة على أبعاد  نتائج تحليل التبيان األحادي لفحص داللة الفروق بين متوسط درجات( 4جدول )

مجموع  مصدر التباين

 املربعات

متوسط  درجة الحرية

 املربعات

مستوى  قيمة الداللة Fقيمة  

 الداللة

 غير دالة 0.441 0.821 0.379 2 0.757 بين املجموعات

 0.461 625 288.753 داخل املجموعات

   628 289.510 املجموع
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صعوبات التعلم في  طلبة نحو بمنطقة الجهراء التعليمية علماتن واملعلمياملالجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اتجاهات يتض  من 

اتجاهات معلمي  أنهذا يعني بو ) 0.05من مستوى ) ( وهي أكبر0.441(  بداللة )F=0.821حيث بلغت قيمة )التدريسية  دولة الكويت تعزى ملتغير الخبرة 

  .وتتشابه فيما بينها متقاربة اتجاهات هي صعوبات التعلم  في دولة الكويتطلبة نحو  بمنطقة الجهراء التعليمية ومعلمات

دولة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات بمنطقة الجهراء التعليمية  نحو طلبة صعوبات التعلم في السؤال الرابع : 

 ؟الكويت تعزى ملتغير املرحلة التعليمية

ملرحلة متغير ا ات أفراد الدراسة على املقياس تم استخدام تحليل التبيان األحادي لفحص داللة الفروق بين متوسط درج لإلجابة عن هذا السؤال 

 هذه النتائج يبين( 5) .  والجدول رقم(الثانوية -املتوسطة  - االبتدائيةالتعليمية الذي يضم املراحل الثالث )

 ملتغير ملرحلة التعليمية فراد الدراسة على أبعاد مدقياس تبعاأ نتائج تحليل التبيان األحادي لفحص داللة الفروق بين متوسط درجات: (5جدول )

مجموع  مصدر التباين

 املربعات

متوسط  درجة الحرية

 املربعات

مستوى  قيمة الداللة Fقيمة  

 الداللة

 غير دالة 0.509 0.676 0.312 2 0.624 املجموعاتبين 

 0.461 626 288.886 داخل املجموعات

   628 289.510 املجموع

صعوبات التعلم في دولة  طلبة نحومنطقة الجهراء التعليمية  الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اتجاهات معلمي ومعلمات منيتض  

اتجاهات معلمي  أنهذا يعني و ) 0.05من مستوى ) ( وهي أكبر0.509(  بداللة )F=0.676الكويت تعزى ملتغير املرحلة التعليمية  حيث بلغت قيمة )

 مع اختالف جميع املراحل التعليمية في دولة الكويت .  ةمتقارباتجاهات  لكويت هيدولة اصعوبات التعلم ب طلبة منطقة الجهراء التعليمية نحو ومعلمات

 مناقشة نتائج الدارسة
كشفت نتائج الدارسة الحالية عن وجود اتجاهات بدرجة متوسطة وقد تكون حيادية في اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو طلبة صعوبات 

السريع التكنولوجي  النتيجة منطقية ومقبولة في ظل التطور املعرفي واالنتشارويعتبر الباحث هذه بدولة الكويت  منطقة الجهراء التعليميةالتعلم في 

العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة في املدرسة والذين منهم طلبة  لجيدة لدى كل من املعلمين واملعلمات وإدراكهم من خال اتجاهاتتكوين ل والذي أدي

وضعه وصاغه املشرع الكويتي في كيفية تنظيم العمل وتقديم الخدمات العامة والخاصة  والذي 2010لسنة  8صعوبات التعلم، كذلك لوجود قانون 

مت من خالل لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة، والذي ألزم الحكومة بتطبيق مواد هذا القانون في كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة التربية والتي قا

( 2016)شمري به كل من ال تفقت هذه النتيجة مع ما قامأحيث  ،شكال الدعم لهؤالء الطلبةه وتقديم كل أمدارسها واملعلمين والعاملين فيها بالعمل في

ت والقبالي جرادا( و 2011)قبس( وتختلف مع دراسة Adebowale , Moye 2013وموني) ديبوال( وا2012) (، والظالمي2013) والقباليوجرادات 

أظهرت نتائج الدارسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في و  إيجابية بصورة مرتفعة. اتجاهاتالتي أظهرت و ( 2014) ( والشرعة وملحم2013)

ني أن املعلمين اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو طلبة صعوبات التعلم في منطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت تعزى ملتغير الجنس، وهذا يع

 وبحسببدولة الكويت،  التعلم بمنطقة الجهراء التعليميةبدرجة متوسطة نحو طلبة صعوبات حيادية ت نواملعلمات لديهم نفس االتجاهات والتي كا

 وقد تكون واحدة، هي مؤهالت متشابهة الذين يقومون بتدريس طلبة صعوبات التعلم املؤهالت العلمية التي يحملها املعلمون واملعلمات أي الباحث فأنر 

( ومع دراسة الشرعة 2012والظالمي ) ) (Phillips.2016( وفيلبس 2013( وجرادات والقبالي )2016من الشمري)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل 

ن الدارسة الحالية لم تظهر إي فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات يتعلق بمتغير الخبرة التدريسية فإأما فيما  (.2014وملحم ) 

 للخبرة التدريسية ، نحو طلبة صعوبات التعل
ً
يرجع إلى أن  وتفسير هذه النتيجة حسب رأي الباحثم في منطقة الجهراء التعليمية بدولة الكويت تبعا

مما  املختلفة مقررات في علم النفس والتربية الخاصة ضمن املقررات الجامعيةيدرسون من  ناء وجودهم بالكليات الجامعيةأث ن واملعلماتاملعلمي

كل من إليه توصل  وتتفق هذه النتيجة مع ما ،في دولة الكويت التربية عامة عن طلبة صعوبات التعلم خاصة ممن تخرجوا من كليات يعطيهم فكرة

مع دراسة الشرعة وملحم) ( و Adebowale, Moye 2013وموني ) يبوالدوكذلك مع ا (2012والظالمي ) ) (Phillips.2016وفيلبس  (2016)شمري ال

 نطقةفي اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو طلبة صعوبات التعلم في م عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نتائج الدارسة إلى( كما أشارت 2014

  الجهراء
ً
حيث تبين بأن اتجاهات املعلمين  ،ملتغير املرحلة التعليمية، وعلي الرغم من عدم وجود فروق دالة إحصائياالتعليمية بدولة الكويت تبعا

متوسط درجاتهم على األداة املستخدمة في الدراسة، النظر إلى من خالل وذلك  تميل للحيادية أكثر، كانت املختلفة التعليمية في املراحل  واملعلمات

 (. 2014) ملحمو ( ودراسة الشرعة 2013لقبالي )ات و دراسة كل من جرادا نتائج  النتيجة معوتتفق هذه 
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 :التوصيات
 النقاط التالية:من خالل  على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة بناءً يمكن استخالص بعض التوصيات 

  في أصبحت املعرفة بمستوى االتجاهات في مجال تدريس طلبة صعوبات التعلم من األساسيات التي يجب توافرها لدى املعلمين واملعلمات

 .املدارس الحكومية بدولة الكويت

 من خالل إقامة ورش العمل والدورات التدريبية وامللتقيات  اليجابية عند املعلمين واملعلماتالتجاهات امستوى ا رفع العمل على تعزيز

 .الثقافية التي تهتم بتعريف صعوبات التعلم

 صة التفعيل بتطبيق القوانين والتشريعات التي أقرت من قبل الدولة والتي تدعو وتحرص على التعريف باألفراد من ذوي االحتياجات الخا

 .وخاصة ذوي االعاقات التعليمية ومنها طلبة صعوبات التعلم من خالل ترسيخ السبل والوسائل الكفيلة باملحافظة على هؤالء الطلبة

 املراجع:
 
ا
 العربية:: املراجع أوال

القاعات التدريسية لهؤالء ( مستوى معرفة معلمي الصفوف العادية بالصعوبات التعلمية وأثر برنامج لتطويره في 1998)،جمال ،الخطيب .1

 اململكة العربية السعودية -املعلمين ورقة مقدمة إلى املؤتمر الدولي األول لصعوبات التعلم الرياض

 (  التقويم والقياس في التربية. مديرية املطبوعات الجامعية، جامعة دمشق سوريا.2003نعيم، ) ،الرفاعي .2

الفروق في مركز الضبط وصعوبات املهارات االجتماعية لدى التالميذ ذوي صعوبات ( 2015أحمد، العجمي. محمد، العنزي. سالمه، ) ،السعيدي .3

 .26عدد يوليو ، ج،  مجلة علم النفس املعاصر والعلوم االنسانية. التعلم والعاديين في املرحلة املتوسطة بدولة الكويت

اتجاهات معلمي املرحلة األساسية الدنيا في محافظة املفرق نحو الطلبة ذوي صعوبات التعلم املدمجين في ( 2014)، عايد .وملحمفيصل  ،الشرعة .4

  3026-270مجلة دراسات في التعليم العالي  .املدارس العادية

التعلم نحو دمجهم في املدارس العادية بدولة الكويت وعالقتها ببعض ( اتجاهات معلمي الطلبة ذوي صعوبات 2016)، مساعد ،الشمري  .5

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية. عمان .األردن :املتغيرات

(، 22( اتجاهات طلبة املرحلة األساسية نحو املدرسة، مجلة جامعة دمشق، املجلد)2006محمد حسن،) .أحمد عبد املجيد، ومعابرة ،الصمادي .6

 .  196-169(،ص2عدد)ال

( اتجاهات املعلمين حول دمج الطلبة املعاقين في الصفوف الثالثة األولى مع الطلبة العاديين في محافظة 2010علي محمد ) ،الصمادي .7

 18(2).مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،عرعر

التربية الخاصة نحو العمل مع التالميذ بط ي التعلم في محافظة ( اتجاهات معلمي ومعلمات صفوف 2012عمدداد عددبود هانددي، ) ،الظالمي .8

 192-159(، 1)2مجلة الباحث، . كربالء

( التعرف على اتجاهات الطالب في الكليات التي تزود املدارس باملعلمين نحو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 20004)، أحمد وآخرون ،الغازو  .9

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا : الجامعة االردنية، عمان . االردن املتحدة:في االردن واالمارات العربية 

 784ص18العدد باإلسكندرية،  للبنين الرياضية التربية كلية وتطبيقات، نظريات مجلة املتحدة .10

 دمشق، جامعة مجلة وجنسهم، همراتخب ضوء في وتدريسها العربية اللغة نحو األردن جنوب اقليم معلمين اتجاهات ( 2001 ناصر) kاملخزومي .11

 1ص ،(1)العدد ،(17)املجلد

 بمصر اإلسكندرية بمحافظة الثانوية املدارس طالبات بين الرياضية التربية نحو لالتجاهات مقارنة دراسة (1993)،محمد طارق  ،الدين بدر .12

 العربية االمارات بدولة الشرقية واملنطقة

، مجلة التربية اتجاهات املعلمين نحو مشكلة صعوبات التعلم في املدارس األساسية في األردن( 2013) ،يحيى أحمد .القبالي، نادر أحمد ،جرادات .13

  (272العدد) 60-1والعلوم النفسية. ي

 .3الصحة النفسية والعالج النفس ي . القاهرة : عالم الكتب ، ط( 1997حامد عبد السالم ) ،زهران .14

، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانية. اتجاهات معلمي تالمذة ذوي صعوبات التعلم نحو املسر  التعليمي (2011)براهيم محمد إ ،قبس .15

8(9 ،)109-135 
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The Level of Identifying the Directions of the Public Education Tutors on 

Students with Learning Disabilities in View of the Variances in the State of 

Kuwait 
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Abstract: The study focused on identifying the directions of the public education tutors on students with 
learning disabilities in view of the variances in the state of Kuwait, in addition to identification of the 

differences in these directions in relevance to the variances in (gender, tuition experience, and educational 

stage) for (629) tutors "female and males" and employees within the educational sector in Al Jahra educational 
region in the state of Kuwait. The results concluded that the directions of the tutors "female and males" within 

Al Jahra educational region in relevance to the identification of the directions of learning in the state of 

Kuwait are generally average, as well, the results concluded that no differences exist in relevance to the 

directions for the tutors "female and males" within the Al Jahra educational region, pertaining to the variances 
in (gender, tuition experience, and educational stage) 
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