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  :المقدمة
ة أطفالهم واجب اجتماعي وأخالقي بخاصة      تربيفي   عملية إشراك أولياء األمور      تعتبر

تشريعات التربوية تنص على ضرورة مشاركة      لذوي االحتياجات الخاصة، فا   في حال األطفال    
 بين المختـصين علـى أهميـة هـذه     إجماعأولياء األمور في تربية أطفالهم المعاقين، وهناك        

ة والتربويـة والتأهيليـة المقدمـة       المشاركة لما لها من دور فاعل في إنجاح البرامج العالجي         
  .للطفل
 إلـى قـوتهم علـى       ،بهات المتعلقة   ارار يشارك أولياء األمور في صنع الق      البرامج التي تقود  

 هم أكثر شعوراً بالمسؤولية عن نمـو طفلهـم          ولياء األمور الذين يحسون بالقوة     أ افتراض أن 
   وتكون.(Goodson & Hess, 1975)  المعاقوأكثر قابلية ألخذ دور نشط في تربية طفلهم

  هـذه  أكثر قابلية للتحقق عندما يشاركون في صوغ أهداف       توقعات اآلباء من البرامج التأهيلية      
التخطـيط  ولياء األمور يمارسون حقوقهم في ، فإن أ  من الخدمات البرنامج وتقييمها، وكمنتفعين    

  .للبرامج بغية تلبية حاجاتهم وحاجات أطفالهم
 كبيرة من الفوائد التـي تـنجم    مجموعة(Shea & Bauer, 1991)وباور وقد سرد شي 

عن مشاركة أولياء أمور المعاقين في البرامج التأهيلية وتعاون األسرة مع األخصائيين، منهـا              
الفوائد النفسية االجتماعية والجسدية وألكاديمية التي تطرأ على الطفـل، والتعزيـز اإليجـابي     

عيتهم جراء هذا التعاون، إضافة إلى اسـتفادة أوليـاء األمـور            الذي يناله المعلمون وزيادة داف    
ورفع كفاءتهم وتحسين الظروف األسرية التي يتأثر بها المعاق، ناهيك عـن تعزيـز عالقـة                

  .المدرسة بالمجتمع
 بـأنهم يـسهمون     لذلك فإن مشاركة أفراد األسرة في البرامج التأهيلية لطفلها المعاق، تطمئنهم          

رامج التربوية المقدمة ألطفالهم، وتبقيهم على اطالع ومعرفة بالتقدم الـذي           بطرق بناءة في الب   
  .(Coleman & Churchill, 1997)ودعمهما يحرزه الطفل ويهيئ الفرص لتعلمهما 

  
ور في تعليم أبنائهم المعاقين، فقـد اقتـرح كـروث           مونظراً للدور الهام الذي يلعبه أولياء األ      

(Kroth, 1981)بأولياء أمـور المعـاقين كمعلمـين أساسـيين ألبنـائهم،       يتم اإلعتراف أن 
وبالمعلمين كمستشارين ألولياء األمور، حيث أن الدور بينهما تعاوني، وكـل طـرف منهمـا               

  .يساعد الطرف اآلخر
يتحملون مـسؤولية علـى صـعيد     إلى أن أولياء األمور (Calvert, 1974)ويشير كالفرت 

علومات عنهـا، فهـم     عنه لطلب دعم البرامج ونشر الم     المجتمع، فهم يشكلون عنصراً ال غنى       
تمع والدعم الذي يقدمه من خالل التحدث إلى مقـدمي الخـدمات وممثلـي              يزيدون وعي المج  
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 وبتوزيع المنشورات وبالكتابة إلى المؤسسات التربويـة وصـانعي القـرار،            ،وسائل اإلعالم 
 عامالً فاعالً في تحسين الخدمات      فمجموعات األهالي ومجالس أولياء األمور كانت على الدوام       

  .المقدمة لألطفال المعوقين من خالل الدفاع عن حقوقهم
لـى المعلومـات المتعلقـة      ن مجاالت متعددة أهمها االطالع ع     وتشمل مشاركة الوالدي  

ذ القرار، وتوظيف المعلومات التـي يقـدمها الوالـدان       لطفل المعاق وحق المشاركة في اتخا     با
ظيفية والتربوية الخاصة بالطفل، وقيام الوالدان بإطالع األخصائيين علـى          ديد األهداف الو  حلت

 ,Rock)البرامج المقدمة للطفـل فـي البيـت    سلوك الطفل في البيت، ومشاركتهم في تنفيذ 

2000).  
  

إن الدراسات التي أجريت حول مشاركة الوالدين في البرامج التأهيلية المقدمة ألبنائهم لم تكـن             
مور يشيرون إلى اللقاءات المتصلة بهذه القضية قد تقتـصر          ولياء األ فبعض أ  نتائجها مشجعة، 

على إطالع الوالدين على ما يفعله البرنامج للطفل وعلى دورهما في هذا الخصوص، وكثيـراً        
األولى تم يتوقفان، وقد يواجه األخصائيون صعوبة فـي تـشجيع           ءات  اما يحضر الوالدين اللق   

  ).1992،  وآخرونيالحديد(ضور والمشاركة الوالدين واألسرة على الح
  

لم تعد مشاركة أولياء أمور المعاقين في العملية التربوية مرهونـة برغبـة الكـوادر               في حين   
نبع هـذا التوجـه مـن       قد  قوانين والتشريعات، و  بل أصبحت أمراً إلزامياً تفرضه ال     المدرسية  

صبح مـن أحـد معـايير فعاليـة         إدراك عميق ألهمية دور األسرة في نمو الطفل وتعلمه، وأ         
المدرسة هو مدى مشاركة الوالدين في التخطيط للبرامج التربوية وتطويرها، وتحديد األهداف            

  .)2001الخطيب،  (الفرديةالرئيسية للخطة التربوية 
 التربوي الفردية إلى أن مشاركة أولياء األمور        نامجوتشير البحوث المتعلقة بعملية تخطيط البر     

 دراسة مـسحية بحثـت فـي        ى إلى المستوى المطلوب، فقد أشارت     العملية ال ترق  من الناحية   
أعضاء الفريق الذي يطور البرامج التربوية الفردية إلى أن معظم االختصاصيين يتوقعون من             

 ولكنهم ال يتوقعون منهم المـشاركة فـي اتخـذا القـرارات المعلقـة               ،اآلباء تقديم المعلومات  
  .(Yoshida & Kaufman, 1978)  للطفلبالبرنامج التربوي الفردي

 أن أولياء األمور الـذين يـشاركون فـي البـرامج     (Karnes, 1972)وبينت دراسة كارنيز 
واألنشطة المقدمة ألبنائهم في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة، ويستمرون بالمشاركة فـي            

هم يحصلون على تغذية    هذه األنشطة طالما أنهم يشعرون بفاعلية تدخلهم ومشاركتهم، وطالما أن         
  .راجعة إيجابية
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ونظراً ألهمية مشاركة أفراد األسرة في البرامج التأهيلية، جاءت هذه الدراسة للتعـرف علـى      
ة في المجتمع االماراتي، من خالل وأي المجاالت التي يتم المشاركة فيهـا،             حجم هذه المشارك  

لتقديم التوصيات المناسبة التي من     دور كل من الوالدين واألخوة واألخوات في هذه المشاركة،          
شأنها رفع مستوى دور أولياء أمور المعاقين في البرامج التأهيلية والتعليمية والمقدمة للمعاقين             

    .في مراكز تأهيلهم ورعاتهم
  

  :مشكلة الدراسة
 التـي يـتم      والبرامج التأهيلية  نشطةتعتبر عملية مشاركة أولياء أمور األطفال المعاقين في األ        

 هـذه البـرامج والخـدمات     نظيمها في مراكز أبنائهم عملية هامة، لما لها من دور في نجاح             ت
االختصاصيين في هذا المجال إلى األخذ بعين االعتبار دور أوليـاء            ، ويميل وتحقيقها ألهدافها 

األمور في هذه البرامج، والحرص على إطالعهم على األنشطة المراد تنظيمهـا، وإشـراكهم              
  .لمتعلقة بمستقبل أبنائهم، وتكليفهم بدور مكمل للمركز في البيتبالقرارات ا

وبما أن األسرة هي الوحدة األولى التي تعتمد عليها عملية تربية الطفل وتعليمه وانخراطه في               
 فالبد أن يكون ألفرادها دوراً فاعالً في مثل هذه البرامج واألنشطة، لذلك جاءت هـذه                ،الحياة

 ، في البرامج التأهيلية المقدمة ألبنائها المعاقين      ر األسرة في المشاركة   للتعرف على دو  الدراسة  
  :حيث تمثلت مشكلة الدراسة في إجابتها عن السؤال الرئيس التالي

  
األسرة في البرامج التأهيلية المقدمة للمعاقين في اإلمارات مستوى مشاركة ما 

  ؟العربية المتحدة
  

  : أهمية الدراسة
  :راسة في ما يليتنبع أهمية هذه الد

العالقة بين أولياء تعتبر هذه الدراسة من الناحية النظرية إضافة علمية جديدة في  -1
، حيث تعتبر من الدراسات العربية القليلة  المعاقين تأهيلوبين مراكز المعاقينأمور 

األنشطة المشاركة في  في األسرة دور والتي تناولت -في حدود علم الباحث-
  .األشخاص المعاقين  ومراكزظمها مؤسساتوالبرامج التي تن

مستوى ولين في ؤ المستبصيرتساهم هذه الدراسة في ومن الناحية التطبيقية يتوقع أن  -2
المقدمة   التأهيليةالدور الذي تقوم به األسرة في المشاركة في األنشطة والبرامج
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يل هذا  بتفعجراءات الكفيلة، من أجل اتخاذ اإلللمعاقين في مراكز الرعاية والتأهيل
 .الدور

واقع العالقة التفاعلية بين أولياء أمور المعاقين وبين تلقي هذه الدراسة نظرة على  -3
  .ومراكز المعاقينمؤسسات 

  
  : أهداف الدراسة

  -:سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 مؤسساتالتي تنظمها دور األسرة في المشاركة في البرامج التأهيلية التعرف إلى  -1

 ؟ومراكز تأهيل المعاقين

المعاق، نوع اإلعاقة، جنس المعاق رابة بالقصلة (التعرف إلى أثر كل من متغيرات  -2
 . المقدمة للمعاقينمشاركة األسرة في البرامج التأهيليةفي مستوى ) وعمره

  
  :فرضيات الدراسة

= فا أل( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الصفرية األولى-1
صلة   تعزى لمتغيرمشاركة األسرة في البرامج التأهيلية المقدمة للمعاقينفي مستوى ) 0.05

  ).أختأب، أم، أخ،  (المعاقالقرابة ب
) 0.05= ألفا ( إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة :ةني الفرضية الصفرية الثا-2

 نوع اإلعاقةتعزى لمتغير  ة للمعاقينمشاركة األسرة في البرامج التأهيلية المقدمفي مستوى 
  ).جسديةذهنية، سمعية، (
) 0.05= ألفا ( إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة :الثالثة الفرضية الصفرية -3

  تعزى لمتغير جنس المعاقمشاركة األسرة في البرامج التأهيلية المقدمة للمعاقينفي مستوى 
  ).ذكر، أنثى(
) 0.05= ألفا ( إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة :الرابعةالفرضية الصفرية -4

 المعاق عمر  تعزى لمتغيرمشاركة األسرة في البرامج التأهيلية المقدمة للمعاقينفي مستوى 
  ). سنة فما فوق13 سنة،  12- 6 سنوات فأقل ، 5(
  

  :حدود الدراسة
  :لقد تم تحديد إطار هذه الدراسة بالعوامل التالية

ألول من العام الدراسي خالل الفصل اتم تطبيق أداة هذه الدراسة : العامل الزماني
  .م2008/2009
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في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين التابعة لوزارة تم تطبيق هذه الدراسة : مكانيالعامل ال
  .الشؤون االجتماعية في دولة االمارات العربية المتحدة

أولياء أفراد أسر المعاقين من لدراسة على عينة عشوائية تم تطبيق استبانة ا: العامل البشري
  .في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في االماراتالملتحقين 

  
  األدب التربوي والدراسات السابقة

  
  األدب التربوي: القسم األول

  
  :أهمية مشاركة األسرة في األنشطة

خاصة هم الممثلـين  لأن آباء ألطفال ذوي االحتياجات ا  (Swap, 1993)يعتبر سواب
سيين في التغيرات الفاعلية في حياة أطفالهم، وذلك إيماناً بما يساهمون به من مـسؤولية               ااألس

 األدب المتـصل باآلبـاء   ومن خالل. مع المعلمين تجاه التعليم األكاديمي واالجتماعي ألطفالهم  
، فاآلباء غالباً   المدرسةالمركز أو    بدورهم في    يظهر اآلباء حيرتهم   المعاقين بمراكزوعالقاتهم  

الذي يقدم ألبنائهم الخدمات     المركزيفتقرون إلى الخبرة التدريسية وال يعرفون ما يتوقعون من          
 وفي مراجعات األدب    .ة لتلبية الحاجات التربوية للطفل    ، وقد ال يفهمون القواعد الالزم     التأهيلية

والمـشاركة فـي البـرامج      يرغب بعض أولياء األمور في المساعدة في التخطيط التربـوي           
، بل أن بعض الدراسات وجدت أن من اآلبـاء           المعاقين والخطط التربوية الموضوعة ألطفالهم   

كانوا أكثر فائدة من المرشدين والمعلمين في تحديد الخطط التربوية والمهنية ألطفالهم، وهكـذا            
  ).1992الخطيب وآخرون، (فالتعاون بين المدرسة والبيت مهم جداً 

لعاملين فـي   بوجود إجماع بين األخصائيين ا(Welsh & Odum, 1981)ولش وأودم ويفيد 
 على أن مشاركة اآلباء في البرامج التربوية ألطفالهم ضرورية إذا كـان             ،الطفلبل العناية   حق

  .لإلنجازات النمائية أن تتحقق ويتم الحفاظ عليها
لهما لمجموعة مـن   في دراسة (Goodson & Hess, 1975)راجع جودسون وهس فيما و

برامج التدخل المبكر لألطفال المحرومين، وهي برامج تتضمن مشاركة اآلباء، وقد وجدوا أن             
هذه البرامج قد حققت مكاسب مباشرة على صعيد درجات ذكاء األطفال، وبـدا أنهـا تتـرك                 

التعليمـي  تأثيرات طويلة المدى على ذكاء األطفال وأدائهم المدرسي، وإنها تغير إيجاباً السلوك  
النتائج االيجابية تلك بتأكيد البرنامج على تطوير أنماط التفاعل بـين            علل الباحثان لآلباء، وقد   
  . ومشاركة األسرة في البرامج واألنشطة التربوية والعالجية المقدمة ألبنائهم،درسةماآلباء وال
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مصيره الفشل علـى    ومن مراجعة التدريب المبكر تبين أنه بدون مشاركة األسرة، فإن التدخل            
األغلب وأن التأثيرات المحدودة التي يتم تحقيقها تكون عرضة للزوال حـال توقـف التـدخل        

لمجموعـة  ) 1992الخطيب وآخرون، (وفي مراجعة . (Bronfenbrenner, 1974)المبكر  
من الدراسات تبين أن اآلباء ال يعرفون بوضوح الدور الذي عليهم أن يلعبـوه فيمـا يتعلـق                  

سة، بيد أن الممارسات الواعدة بدأت تنبثق عندما ابتدأ اآلباء يـشاركون بفعاليـة فـي                 بالمدر
  . نشاطات المدرسة

  
  :مبررات مشاركة أولياء األمور في األنشطة

ألمور ومشاركتهم ال تقتصر على الطفل المستهدف فقـط         إن فوائد التفاعل مع أولياء ا      -
  ولكنها تمتد إلى أطفال آخرين في البيت

األمور هم منتفعون من الخدمات ويدفعون أجرها وإذا كانوا راضين عنها فإنهم            أولياء   -
 .يشكلون المدافع األفضل عن برنامج طفلهم وعن الخدمات المقدمة له

إن ألولياء األمور حق المشاركة وضمان االنسجام والتوافق بين تربية الطفل وتأهيلـه      -
 .وقيمهم وأهدافهم الشخصية

 مل تعزيز طبيعية ألبنائهمأولياء األمور هم عوا -

  م والتـدريب مـن المؤسـسة إلـى البيـت          ر يساعدون في نقل أثر التعل     أولياء األمو  -
(Welsh & Odum, 1981). 

 
 

وتؤكد التشريعات أيضاً أهمية مشاركة األسرة في األنشطة المدرسية، حيث تتطلب التشريعات            
سرة في البرنامج التربوي المقـدم      الوطنية األمريكية على سبيل المثال ال الحصر، اشتراك األ        

لطفلها، حيث تنص التشريعات على إعداد برنامج تربوي فردي لكل طفل معـوق فـي سـن                 
المدرسة ويحصل على خدمات تربوية خاصة، وتنص أيضاً على مشاركة الوالدين في إعـداد              

  .(Ballard & Zettel, 1977)البرنامج 
تحليل مجموعة من الدراسات، أن مـشاركة       ومن خالل   ) 1992،  الخطيب وآخرون (وقد وجد   

  :أولياء األمور في البرامج واألنشطة المقدمة للمعاقين هامة لألسباب التالية
ف رحددة وتتطلب تعـاون أوليـاء األمـور للتـص         مهداف  أن البرامج منظمة وذات أ     -

  بالفاعلية
ـ     المعوق قد يحرم ليس فقط بسبب العوامل المرتبطة باإل         أن الطفل  - سبب عاقة ولكـن ب

 األطفال المعاقين وبخاصـة     طبيعة بيئته األسرية، ومن المعروف أن أعداداً كبيرة من        
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عاقة الذهنية القابلين للتعلم، تنتمي ألسـر ذات دخـل محـدود وتعـاني مـن      ذوي اإل 
 .مشكالت صحية وغذائية

كثيراً ما يحتاج آباء األطفال المعاقين إلى مساعدة متخصصة لفهم اإلعاقـة وقبولهـا،              -
 .قد يحتاجون إلى تدريب خاص للعمل مع الطفل المعوقوهم 

  
  :التأهيلية أولياء األمور في البرامج أدوار

مشاركة في البـرامج المقدمـة      ال أدوار أولياء األمور في   ) 1992الخطيب وآخرون،   (يلخص  
  :بما يليألبنائهم واألنشطة التي يتم تنظيمها في مراكز ومؤسسات المعاقين 

مور في تخطيط البرامج واألنشطة التربوية واالجتماعية وصنع القرارات         أل مشاركة أولياء ا   -
  .المتعلقة بأبنائهم، وتطوير التشريعات

  . مشاركتهم في البرامج التدريبية والتعليمية، من محاضرات وورش عمل توعوية وتثقيفية-
عد تلقي التدريب    قيام األمهات بالتطوع في المدرسة والمشاركة في عملية التدريب والتعليم ب           -

  .المناسب
  المشاركة في مجموعات الدعم الذاتي وفي مجالس أولياء األمور -
   تلقي اإلرشاد األسري والنفسي من قبل المختصين-
   تبادل المعلومات واآلراء مع الهيئة التعليمية والمختصين، من خالل االجتماعات الدورية-
  تماعية والدعائية للمؤسسة المشاركة في تنظيم النشطة الترفيهية واالج-

ن دور أوليـاء األمـور فـي     أ(Turnbull & Turnbull, 1997)فيما يفيد تيرنبل وتيرنبل 
رعاية أطفالهم قد تطور من مجرد اعتبـارهم كمـصدر للمـشكلة، ومـستجيبين لتعليمـات                 
األخصائيين، إلى مشاركين في البرامج والخدمات التأهيلية ومطورين لها، وصـانعي للقـرار             
التربوي، ومدافعين عن الحقوق المدنية ألطفالهم المعاقين، بل أصبحوا قوة رئيـسية محركـة              

مج ر قدرات أبنائهم بعد تلقيهم البـرا     مؤسسات ومراكز ذوي اإلحتياجات الخاصة، وتطوي     لعمل  
   .التدريبية المناسبة

  
 ,.Mclaughlin et al)مـاكلوفلين وآخـرون   وعن مجاالت مشاركة أولياء األمور فيحددها 

  : على النحو التالي(1978
يـل  وحيث وعي اآلباء وانتباههم ألية مؤشرات مبكرة حول اإلعاقـة، وتح          : التعرف والكشف 

  .مات المناسبةد لتلقي الخاًالطفل مبكر
قيام الوالدين بمالحظة الطفل في البيت وتزويد األخصائيين بأية معلومات عن التـاريخ        : التقييم

  .لمشاركة في الخطة التربوية المناسبةالتطوري للطفل ومن ثم ا
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قيام الوالدان بالمشاركة في تحديد البرنامج التربوي المالئم للطفل، والمـشاركة فـي           : البرمجة
  .تطوير البرنامج التربوي الفردي

مشاركة األسرة في تطبيق البرنامج التربوي المعد للطفل، وذلـك بالمـساعدة فـي              : التطبيق
  .تنمية مختلف مهاراتهتدريس الطفل في البيت و

المعلومات الضرورية التي يمكن أن تسهم في تقيـيم     مالحظة الطفل في البيت، وتوفير    : التقويم
  .التقدم الذي يحرزه الطفل

  
  :معيقات مشاركة أولياء األمور

 كالً من اآلباء وأولياء األمـور قـد    أن(Shea & Bauer, 1991) يرى شي وباور
، فمن وجهـة نظـر أوليـاء        ف تعيق قدرتهم على العمل المشترك     اقوات وم اعتقاديكون لديهم   

تهم علـى تنفيـذ   وعدم قدر البرامج غير مناسبة لهم، األمور قد تكون أوقات وأماكن األنشطة و      
توصيات المعلمين والمختصين وشعورهم بعدم الكفـاءة، والخـوف مـن وصـفهم بالجهـل،         

المعلمـين  بالنـسبة العتقـادات   أمـا   .مذه األنشطة والبرامج ال تلبي حاجـاته هواعتقادهم أن  
لكـون  وأنهـم ال يمت   ،  اركةر ال يرغبـون بالمـش     و أن أولياء األم   فهي تتمثل في  والمختصين  

  . ابنهم معاق الضرورية، وعدم تقبلهم لحقيقة أنالمهارات
  
مجموعة من العوامل الواجب أن يأخذها المربون بعـين     ) 1992الخطيب وآخرون،    ( قترحوي

  :د تصميم وتخطيط البرامج واألنشطة الخاصة بأولياء األمور وهياالعتبار عن
أولياء األمور ال يشكلون جسماً متجانساً، فلعل الشيء الوحيد المشترك فيمـا           : التجانس -

لديه مهـارات جيـدة لتعـديل       بينهم هو الطفل المعوق، فبعضهم يقرأ كثيراً، وبعضهم         
معلمون إلى تحليل حاجـات أوليـاء        وبعضهم يصغي إصغاء جيداً، ويحتاج ال      السلوك،

  .األمور تماماً كما أن حاجات األطفال تؤخذ بالحسبان في غرفة الصف
رة، األمور التدريبية يجـب أن تكـون صـغي        بوجه عام إن مجموعات أولياء      : الحجم -

أشخاص إضـافة   ) 10-6(فمعظم البرامج التي يصفها األدب تتضمن مجموعات من         
عـضائها  ان التفاعل مع مجموعات يزيد عدد أ الصعب بمك إلى قائد المجموعة، إنه من      

أفراد، والمجموعات الكبيرة تنتهي في العادة على شكل محاضـرات تقـدم            ) 10(عن  
 .علومات في اتجاه واحدمفيها ال

ن يكون لبرنامج تدريب أولياء األمور أهداف واضـحة وأن يتـضمن            أيجب  : الوقت -
 إذا استطاع المعلـم أن يقـول ألوليـاء          :ثالاً من الجلسات، فعلى سبيل الم     عدداً محدد 

علـى   ما سيتعلمون من خالله مـساعدة أطفـالهم       األمور أنهم سيشاركون في برنامج      
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فـضل  ر سيستجيبون بشكل أ  أولياء األمو  ألنلجلسات ووقتها،    مع تحديد عدد ا    ،القراءة
  .من أن تكون األهداف غامضة ومدة االلتزام غير واضحة

  
  

  :اسات السابقةالدر: القسم األول
وعة من الدراسات التي أظهرت نتائجها عدم المـشاركة الكافيـة ألوليـاء             مهناك مج 

األمور في البرامج التأهيلية المقدمة ألبنائهم المعاقين، وفتور العالقة بينهم وبـين المختـصين،     
 20شمال إيرلندا على تي أجريت في ال  (O'Connor, 2008) دراسة أوكونرأكدت نتائجفقد 
 العالقة بين الوالدين واألخصائيين على درجة من األهمية في تطـور الطفـل،              نأ ،ن اآلباء م

ت في   والصراع أحياناً بسبب االختالفا     يشوب هذه العالقة عدم االستقرار     ولكن من المحتوم أن   
طـابع  بالعالقة بين الوالدين والمختـصين      وجهات النظر واألولويات، حيث أصبح ينظر إلى        

 وجهات نظر أولياء األمـور ومـشاركتهم فـي          نادراً ما يتم أخذ    الدراسة أنه    حذر، وأظهرت 
  .، وإشراكهم في صياغة السياسات المتعلقة بتأهيل أبنائهمباإلعتبارالعملية التربوية 
 التي تحـدثت عـن   (Blue-Banning, 2004) دراسة بلو باننج وآخرون وهذا ما تتفق معه

اء أألمور والتي غالباً لم تكن ناجحة، حيث عزت إحـدى           تطور العالقة بين األخصائيين وأولي    
أسباب فشل هذه العالقة إلى نقص الفهم التجريبي لعناصر الشراكة التفاعلية، حيـث أجريـت               

مجموعة بؤرية من أفراد أسر المعاقين وغير المعاقين، ومقـدمي الخدمـة   ) 33(الدراسة على   
مؤشـرات  تـم تحديـد      وبينت الدراسة أنه  م   تمت مقابلته  اًشخص) 32(واإلداريين، إضافة إلى    

  أبعاد رئيسية  ة في ست  متمثلة،  السلوك المهني للشراكة التعاونية بين أولياء األمور واألخصائيين       
 دراسـة باجـدي   إضافة إلى . ة، المهارات، الثقة، واالحترامتزام، المساوالالتواصل، اإل: هي

(Bagdi, 1997)  وأكدت عاون بين اآلباء والمختصين، ن هناك مشكالت في التأأظهرت التي
 التدريب المناسب لألخصائيين لكي يكونوا على درجة كافية من اتبـاع آليـات              على ضرورة 

 وتعاونهم في برامج التأهيل      مستوى مشاركتهم  ا رفع التي من شأنه  و ،التعامل مع أولياء األمور   
  .مة ألبنائهمدالمق

جهاد على أسرة الطفل المعاق قد  عدة أنواع من اإل (Smith, 1984)حددت سميث و
تشكل تأثيراً على مشاركتها في البرامج التربوية والعالجية المقدمة له، ومن هذه العوامـل أن               
عملية توفير العناية المستمرة بالطفل تعد أمراً صعباً، ووجود االتجاهات السلبية من اآلخـرين              

قليل الوقت الذي يحتاجه بقية األطفال      تجاه الشخص المعاق، وعملية المشاركة التي تؤدي إلى ت        
  .في األسرة، وقلة الوقت الذي يقضيه الزوجان معاً، والميل إلى تجنبا لمواقف االجتماعية
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 الجدال الدائر حول أهمية مشاركة الوالدين في  إلى (Cole, 2007)كول  دراسة أشارتفيما 
ـ لىالعملية التأهيلية للطالب المعاقين في المدارس، مشيرة إ     يم،  أهمية إشراكهم في األهداف، الق

ن ورأيهم لألخصائيين، ومشاركتهم قدر اإلمكـان،       يدسؤوليات، وأهمية اسماع صوت الوال    والم
 الدراسة إلى أن األمهات هن أكثـر مـشاركة          وأظهرت هناك حدود بين البيت والمدرسة،       ألن

بناء، سؤوليات في مدرسة األ   ودورهم أكبر مع أبنائهن المعاقين بالمقارنة مع اآلباء، ويتحملن م         
 .باء في حياة أبنائهم المعاقينمؤكدة على أهمية إشراك اآل

العالقة بين آبـاء    (Dunst & Dempsey, 2007)دراسة دنست وديمبسي  تناولت في حين
األشخاص المعاقين أو ذوي التأخر النمائي واألخصائيين العاملين معهم، حيث ركـزت علـى              

 الذين اء  فين وأثرها على تمكين قدرات اآلب     قة وهو الشراكة بين الطر    جانب واحد من هذه العال    
 عليهم  عينة الدراسة، وأفادت النتائج بوجود تطور ملحوظ فـي قـدرة اآلبـاء علـى         أجريت

  .شاركةمالتعامل مع طفلهم من جراء هذه ال

من والدي ) 147( على (Summers & Others, 2005) دراسة سمرز وآخرون وقد طبقت 
طفال المعاقين، بهدف التعرف على مستوى الرضا عـن عالقـة الوالـدين باألخـصائيين               األ

لنتائج أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي    ا بعمر الطفل المعاق، فقد بينت ا      وعالقته
ـ  3الرضا عن هذه العالقة لدى آباء األطفال الذين أعمارهم من الميالد وحتى            ن  سـنوات، وم

 الوالدين الـذين    نه توجد فروق في مستويات الرضا عند      أ سنة، إال    12-6 سنوات، ومن    3-5
  .أكبر سناًأطفال  لديهم

بدراسة حول العالقة التعاونية بين أوليـاء األمـور والعـاملين فـي             ) 2001أبو فخر،   (قام  و
مـن  ) 54(مؤسسات التربية الخاصة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، والتـي أجريـت علـى            

أباً مـن أوليـاء أمـور       ) 398( التربية الخاصة في سوريا، إضافة إلى        العاملين في مؤسسات  
وأظهرت النتائج أن معظم أولياء األمور ال        .األطفال الصم وذوي االعاقات الذهنية والبصرية     

يلعبون دوراً فاعالً في العالقة التعاونية، وبخاصة من حيث المشاركة في تعليم أوالدهم، أظهر              
لمعاقين ذهنياً تقديراً أفضل للعالقة التعاونية بالمقارنة مع أوليـاء أمـور           أولياء أمور األطفال ا   

  .األطفال الصم والمكفوفين
تشجيع أولياء أمور المعاقين على المـشاركة  "حول ) 1990السرطاوي وسيسالم، (وفي دراسة  

تـدعم  والتي هدفت إلى إبراز الطرائق والوسائل المختلفة التي قد          " في برامج التربية الخاصة   
ة رامج التربية الخاصة إلى أقصى درج     عملية اشتراك أولياء أمور المعاقين في تطوير وتنفيذ ب        

ممكنة، وقد تطرقت الدراسة إلى الوسائل واألساليب وطرق التدريب المختلفـة التـي يمكـن               
ولتحقيـق  .استخدامها لتشجيعهم حتى يتولوا دورهم كأولياء أمور وكمربين وتربـويين أيـضاً           
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 السليم مع أولياء األمور فقد عرضت الدراسة عدداً من قنوات االتصال الفعالة والتـي   االتصال
  .تتمثل بضرورة اللقاءات الجماعية واللقاءات الفردية

أنماط االتصال المستخدمة مع أسر المعاقين مـن        "حول  ) 1995السرطاوي،  (وهدفت دراسة   
تصال القائمة بين معلم التربية الخاصـة  إلى التعرف على أنماط اال" قبل معلمي التربية الخاصة   

ارس في معاهد التربية الخاصة     دوأسر األطفال المعاقين، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الم        
معاهد، وقد اشتملت عينة الدراسة     ) 10(والتأهيل االجتماعي في مدينة الرياض والبالغ عددها        

فـراد  د عزوف واضح من قبـل أ       الدراسة وجو  معلماً معلمة، وقد أظهرت نتائج    ) 110(على  
زيـارات ميدانيـة    : العينة عن استخدام أنماط التواصل الفاعلة في ميدان التربية الخاصة مثل          

 وتـوافر بـرامج   تنظيم رحالت يشترك فيها األوليـاء،   و صيرة باالشتراك مع أسر المعاقين،    ق
  .مدرسيةتدريبية صيفية، وإعطاء أولياء أمور المعاقين فرص المشاركة الصيفية وال

  
الدراسات التي أكدت على أهمية التواصل بين مراكز ومـدارس المعـاقين    هناك من   و

 & Suran) سـوران وريـزو   دراسـة  : مثل، والفوائد الناجمة عن ذلكوبين أولياء األمور

Rizzo, 1983)  أن تتأكد المؤسسات التي تقدم المساعدة أن تأثيرهـا  التي أشارت إلى أهمية 
 النمو، وإن الحرص في التعامل مع أولياء أمور المعاقين يمكن أن يـؤدي         إيجابي وتشجع على  

النصراوي، (ودراسة  . إلى نتائج مهمة في تحويل األسرة نحو التفاؤل والنمو والرضا المتبادل          
فقد أكـدت   " التعاون بين معلمي التربية الخاصة وأسر األطفال المعاقين       " التي بعنوان   ) 1991

ن العاملين في مؤسسات التربية الخاصة وأسر األطفال المعاقين وتـذليل           على أهمية التعاون بي   
الصعوبات والعراقيل التي تحد من التفاعل والتعاون االيجابي بين الطـرفين والتأكيـد علـى               

 إضافة إلى   .المشاركة من قبل األسر في وضع وتنفيذ البرامج التربوية، واالصغاء إلى األولياء           
التعاون بين آباء األطفال المعاقين ومعلمـيهم، ضـرورة         "ي بعنوان    الت )1987،  ميتر(دراسة  
فقد أظهرت ضرورة العمل المشترك مع أولياء األمور وفوائدها، وكيف يمكن تخطـي             " ملحة

العقبات التي تعترض سبيل التعاون بين أولياء األمور والعاملين في مؤسسات التربية الخاصة،             
ملين بكيفية التعامل مع اآلباء، وعدم القدرة علـى التوفيـق           والتي من أهمها النقص بإعداد العا     

  .بين احتياجات الطفل واحتياجات سائر أفراد األسرة
 تبـين أن المالحظـات الشخـصية    (Wolf & Troup, 1980) دراسة ولف وتروب وتشير

ن في  والمكالمات الهاتفية، والزيارات المنزلية أدت إلى زيادة عدد أولياء األمور الذين يشاركو           
االجتماعات المخصصة لمناقشة وتطوير البرامج التربوية الفردية، أما المالحظـات الرسـمية            

  .واالجتماعات فلم تكن بنفس القدر من الفاعلية لتشجيع اآلباء على الحضور
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التربـوي  ت مراجعـة لـألدب   التي تضمن(Welsh & Odum, 1981) ومن خالل دراسة 
لمقدمـة  علقة بمشاركة الوالدين فـي البـرامج التربويـة ا         قة المت ومجموعة من الدراسات الساب   

خاصة، استخلص أن البرامج الناجحة في المؤسسة هي التي تـدعم          ألبنائهم ذوي االحتياجات ال   
اآلباء للقيام بدور المعلم األساسي للطفل، وأن هذه المشاركة تضفي على العناية بالطفل المعاق              

ئج هامة من بينها أن على اإلختصاصيين أن يقيمـوا          صفة االستمرارية، وخرجت الدراسة بنتا    
باستمرار طرق تواصلهم مع أولياء األمور، ألن التواصل الواضح بين المركز وأولياء األمور             

  .هو المفتاح لمشاركتهم الفاعلة في األنشطة والبرامج المقدمة
  

وجـد   فقـد     الطفل المعاق في المشاركة بهذه البـرامج،       ةأما بالنسبة لدور األب وأخو    
 أن اآلباء واألمهات يتفقون على ضرورة (Gallagher & Others, 1983)جالوفر وآخرون 

ألسرة التي لديها طفل معاق، وخاصة في تواصـله مـع          اب اآلباء دوراً أكثر أهمية في       عأن يل 
المؤسسة التي تقدم خدماتها التأهيلية له، إال أنه لم يكن هناك اتفاق واضح حول كيفية تحقيـق                 

 في دراسته التي اعتمدت علـى  (Hart & Walters, 1979) استنتج هارت وولترز  و.لكذ
  أسرة، أن األخوة يجب أن يكونوا على اتصال مع مقـدمي الخـدمات            37 طفالً من    40مقابلة  

، فقد عبر األطفال عن رغبتهم في الحصول على المزيد من المعلومات عن             والبرامج التأهيلية 
خـيهم  إلى التوجيه حول سبل التعامل مـع أ       لمساعدة وطرقها، والحاجة    اإلعاقة، وعن أشكال ا   

ة  أن األخوة غير المعوقين قد اشتركوا األنشطة الوسـيلي (Miller, 1974)ووجد ملر . المعاق
  . عقلياً، وأظهروا عواطف إيجابية نحو أخوتهم وأخواتهموالتعبيرية مع أخوانهم المعاقين

 التـي أخـذت بعـين    (Stoneman et al, 1988, 1993) دراسات ستونمان ومن خالل
االعتبار مسؤوليات العناية، ومقارنة األطفال الذين لديهم أخوة معاقون والـذين لـيس لـديهم               

  :وجدت ما يلي
إن األخوات األكبر سناً في كال المجموعتين أخذن علـى عـاتقهن  دوراً إداريـاً أو                  -

، في حـين أن األخـوات الكبـار         كمساعد للمعلمة، بشكل أكثر من األخوة األكبر سناً       
ألخوة من ذوي اإلعاقات النمائية، يقع على عاتقهن القيام بهذه األدوار أربعة أضعاف             
األخوات األخريات في مجموعة المقارنة، وإن األخوات في كـال المجمـوعتين تقـع     
عليهن مسؤوليات العناية، وتحضير وجبة الطعام، وفي المقابل فإن األخوة فـي كـال              

  .موعتين تقع عليهم مسؤوليات في األعمال الخارجية ومهام خارج المنزلالمج
إن األخوات األكبر سناً لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، يقمن  برعايـة أخـوتهن               -

المعاقين الصغار بشكل أكثر من األخوة في نفس المجموعة، فـي حـين أن األخـوة                
مال العناية بإخوتهم بشكل أكثـر      الكبار لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة يقومون بأع      
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من األخوة اآلخرين في مجموعة المقارنة، وبشكل أكبر من األخوات فـي مجموعـة              
المقارنة، في حين أن األخوة الكبار ألطفال لديهم إعاقات نمائية قد جربـوا مطالـب               
 العناية الذاتية المتنامية، وهذه المسؤوليات لم تشمل مهارات استخدام المرافق الـصحية        

 .والطعام، بل كانت تكلف بها غالباً األخوات

إن األخوة واألخوات الذين لديهم أخوة معاقون أكبر سناً منهم، تقع على عـاتقهم أدوار     -
مشابهة في عالقتهم مع أخوتهم المعاقين بالمقارنة مع أخوتهم األكبـر سـناً، وعلـى               

، واسـتخدام المرافـق     األغلب فإن األخوات األكبر سناً، تقع عليهن مسؤوليات التغذية        
  .الصحية

سـتونمان  يـستنتج   والحسية وآثارها على العالقات بين األخوة        وعن ذوي االعاقات الحركية   
بما أن اللعب بين ":  من خالل دراستهما على أنه(Stoneman & Brody, 1993)وبرودي 

االعاقـات  األطفال يتضمن بشكل طبيعي األنشطة الحركية الدقيقة والكبيرة، فإن ألعـاب ذوي             
الحركية والحسية تتأثر جراء إعاقاتهم، على اعتبار أن اللعـب هـو الـذي يولـد العالقـات                  
والتفاعالت بين األطفال، وإن األخوة الصم يكون لديهم الرغبة في إقامة عالقات مع إخـوتهم               

  ".إال أن عدم قدرتهم على التواصل األمثل قد تتسبب بعزلتهم عن اآلخرين
 
  

  ءاتالطريقة واالجرا
يتناول هذا الفصل وصفاً لكل من منهج الدراسة وعينتها، إضافة إلى وصف أدوات 
الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباتها، وكذلك االجراءات التي اتبعها الباحث في 

  .تطبيق الدراسة والمعالجات االحصائية المستخدمة
  

  :منهج الدراسة
  .لمالءمته ألغراض الدراسة الميداني هذه الدراسة المنهج الوصفياتبعت 

  :مجتمع الدراسة وعينتها
مراكز رعاية وتأهيل سر األشخاص المعاقين الملتحقين بأفراد أيتكون مجتمع الدراسة من 

طالب الملتحقين بهذه المراكز حيث بلغ عدد ال المعاقين التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية،
وقد تم اختيار عينة . لباً وطالبةطا) 510(م 2009-2008والمسجلين للعام الدراسة 

 والجدول  من الوالدين واألخوة واألخوات،شخصاً) 139 (من أفراد أسرهم بلغتعشوائية 
  :توزيع عينة الدراسةبين التالي 
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  )1(الجدول 
  القرابة مع المعاقتوزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير 

  النسبة المئوية  التكرار  صفة ولي األمر
  %20.1  28  أب
  %38.8  54  أم
  %17.3  24  أخ
  %23.7  33  أخت

  %100  139  المجموع
  

  :أدوات الدراسة
 موضح فيها ألفراد أسر األشخاص ذوي اإلعاقة،اشتملت أداة الدراسة على استبانة موجهه 

 االجابة عن األسئلة، باالضافة إلى المعلومات وتعليمات للمستجيبين حول كيفيةهدف الدراسة 
التي تمثل متغيرات الدراسة المستقلة، وفيما يلي معاقين في أسرهم وعنهم وعن الالشخصية 

  :وصف لألداة المستخدمة
  

تقيس مستوى مشاركة األسرة في البرامج التأهيلية المقدمة  قام الباحث ببناء استبانة
 ومن واقع خبرة بهذا الجانباعتماداً على األدب التربوي المرتبط  للمعاقين في اإلمارات،

 والتي تم الحصول أولياء األمور إضافة إلى إجراء المقابالت مع بعض ،هذا المجال بالباحث
 )41( وقد تكونت االستبانة من ة،هامة أفادت في بناء أداة الدراسمن خاللها على معلومات 

  . أبعادخمسةفقرة موزعة على 
  

  :صدق األداة
مجال رعاية وتأهيل ي تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين من حملة الدكتوراة ف

 من ذوي الكفاءة والخبرة المعاقين المجاالت التربوية والنفسية، والعاملين في مجالن والمعاقي
الطويلة، وطُلب إليهم الحكم على كل فقرة من فقرات االستبانة من حيث صياغتها اللغوية 

عطى ، وألقياسه والذي تنتمي إليه كل فقرةومدى عالقتها مع الموضوع الذي صممت 
بناء على ذلك تم حذف ثالث فقرات من  و،المحكمون مالحظاتهم وتوصياتهم على االستبانة

  .النهائيةخرجت األداة بصيغتها االستبانة وتعديل سبع فقرات، إلى أن 
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وقد تم إيجاد معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها المستجيبون في كل عبـارة               
  .كلية والدرجة المن عبارات االستبانة

  
  :ثبات أداة الدراسة

تم التأكد من ثبات الدراسة بحساب معامل الثبات عن طريق معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغ 
  . ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسةوهو معامل) 0.91(

    
  :المعالجات االحصائية

الحصائية اختبار فرضيات الدراسة بمعالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الرزم اتم 
 والتي تمثلت بإجراء  Statistical Packages for Social Sciencesللعلوم االجتماعية 

 شيفيه ات  واختبار One way ANOVAوتحليل التباين األحادي    T testاختبارات 
(Scheffe) وLSD  للمقارنات البعدية، واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

  .والنسب المئويةالمعيارية والتكرارات 
  
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

  :ين التاليين على الجزأاشتملت نتائج الدراسة ومناقشتها
اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي  يقتصر التحليل في هذا الجزء على :الجزء األول -

المشاركة في البرامج التأهيلية لطفلها دور األسرة في مستوى  والذي يتمثل في معرفة
 تم استخراج لذلك،  اإلمارات العربية المتحدة مراكز تأهيل المعاقين فيفيالمعاق 

ألبعاد المشاركة والدرجة الكلية لحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ا
  :لإلستجابات وذلك على النحو التالي

  
  )2(الجدول 

  الستجابات عينة الدراسةرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنح
  كلية والدرجة ال على األبعاد الفرعية لإلستبانة

  لدور األسرة األبعاد الفرعية
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 دور األسرة
  بالمشاركة
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  متوسط  1.10  3.13  المشاركة في عملية التقييم
 منخفض 1.23  2.36  المشاركة في صياغة البرامج والخطط الفردية

 منخفض 1.25 2.37  المشاركة في العملية التعليمية والتدريبية  

 منخفض 1.23 2.36  المشاركة في برامج الخدمات المساندة  

 مرتفع 1.01 3.88  المشاركة في األنشطة والفعاليات

 متوسط 1.08 3.01  الدرجة الكلية

  
عينة الدراسـة  ستجابات البية أن المتوسطات الحسا) 2 ( رقميتضح من الجدول السابق  

فـي   دور األسـرة  وهذا يـدل علـى أن       ) 3.88-2.36 (تراوحت بين  أبعادها الفرعية على  
المشاركة في البرامج التأهيلية لألشخاص المعاقين الملتحقين في مراكز تأهيل المعـاقين هـو              

 التعليميـة   كما أظهرته مجاالت الخطط الفردية والعملية     –المنخفض  تراوح بين المستوى    ي دور
 الذي ظهر من خالل مجال المشاركة فـي األنـشطة            المرتفع إلى الدور  -والخدمات المساندة 

في أن أوليـاء    ) 2001أبو فخر،   ( وهذا يتفق مع دراسة      ،والفعاليات التي تنظمها هذه المراكز    
ـ    ، وكذلك دراسـة   ال يلعبون دوراً فاعالً في المشاركة بتعليم أبنائهم       األمور    ان يوشـيدا وكوفم

)(Yoshida & Kaufman, 1978  ـ امجالبـر  فـي  مشاركة أولياء األمور في أن  ة التربوي
 .ى إلى المستوى المطلوبمن الناحية العملية ال ترق الفردية

.  
أظهرت الدرجة الكلية الستجابات عينة الدراسة وجود دور متوسط لمـشاركة األسـرة فـي             و

 دراسة أوكـونر  ، وتتفق هذه النتيجة مع      )3.01(لتأهيلية حيث بلغ المتوسط الحسابي      االبرامج  
(O'Connor, 2008)  نادراً ما يتم إشراك أولياء أألمور في العملية التربويـة وفـي   أنه في

   .صياغة السياسات المتعلقة بتأهيل أبنائهم

 أن األسرة هي أكثر مشاركة في األنشطة العامة  أيضاً)2(ويظهر من ذات الجدول 
هيل المعاقين، والتي تتسم بالطابع الترفيهي واالجتماعي إضافة إلى التي تنظمها مراكز تأ

بعض األنشطة الثقافية والتدريبية، إال أن األسرة هي أقل مشاركة في صياغة الخطط والبرامج 
التربوية الفردية للطالب، األمر الذي يدل على عدم إشراكها بشكل كافي كجزء من فريق 

 التعليمية المقدمة للطالب وبرامج الخدمات المساندة المتمثلة العمل، وهذا ينطبق على البرامج
لكالم، مما يدل على عدم التعاون الكافي ابخدمات العالج الطبيعي والوظيفي وعالج اللغة و

  .المعلمين والمختصين من جهة أخرىبين األسرة من جهة و
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  :فحص الفرضيات الصفرية: الجزء الثاني
  : الصفرية األولى الفرضيةنتائج

مشاركة األسرة  مستوى في) 0.05= ألفا ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
أب، أم، أخ، ( تعزى لمتغير صلة القرابة مع المعاق في البرامج التأهيلية المقدمة للمعاقين

  ).أخت
  

  )3 ( رقمجدول
  عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  صلة القرابة بالمعاقمتغير ل تبعاً
  مستوى المشاركة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  صلة القرابة بالمعاق

  منخفض  0.14  1.84  أب
  مرتفع  0.57  4.07  أم
  منخفض  0.84  2.43  أخ
  متوسط  0.72  2.71  أخت

  
د األسرة وت في المتوسطات الحسابية الستجابات أفراا هناك تف أن)3(رقم يظهر الجدول 

، فيما حصل )4.07(حيث حظيت األم بأعلى متوسط حسابي  المشاركين في عملية التأهيل،
ن المتوسطات فة فيما إذا كانت هذه الفروق بيومن أجل معر). 1.84(األب على أدنى متوسط 

  التاليالموضح في الجدول تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ، فقددالة إحصائياً أم ال
  ).4(رقم 

  
  )4 ( رقمجدول

   الدراسةنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات عينة
  صلة القرابة بالمعاق حسب متغير 

مجموع   مصدر التباين  
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  )ف(قيمة 

الدرجة   36.57  3  109.72  بين المجموعات
  0.38  135  51.85  داخل المجموعات  الكلية

95.222  0.000*  
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  138  161.58  الكلي
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

 وجود فروق دالة )4(الموضح في جدول رقم ار تحليل التباين األحادي باختيظهر 
مقدمة دور أفراد األسرة في المشاركة في البرامج التأهيلية الفي ) 0.05(عند مستوى إحصائياً 

فقد  ، المتوسطاتن هذه الفروق بي هذهومن أجل التأكد لصالح من ترجع، للمعاقين في المراكز
  : والذي بينت نتائجه أنه ،للمقارنات البعدية Scheffeشيفيه تم استخدام اختبار 

دور األب في المشاركة في البرامج التأهيلية من جهـة،   بينتوجد فروق دالة إحصائياً   -
ل من أم وأخ وأخت المعاق من جهة أخرى، وذلك لصالح كل من األم              وبين مشاركة ك  

ويرجع السبب في   . واألخ واألخت، حيث أنهم أكثر مشاركة في هذه البرامج من األب          
ذلك إلى انشغال األب في عمله ودوره التقليدي في األسرة والذي ينحصر في تـأمين               

وتتفـق  . لألم وبقية أفراد األسرة   احتياجاتها اليومي الدخل اليومي، وتوكيل المسؤولية       
في أن األمهات هـن أكثـر مـشاركة      (Cole, 2007)دراسة كول هذه النتائج مع 

اآلباء، ودراسـة جـالوفر وآخـرون      ودورهم أكبر مع أبنائهن المعاقين بالمقارنة مع        
(Gallagher & Others, 1981)على أن اآلباء واألمهات يتفقون علـى   التي أكدت 

  .ب اآلباء دوراً أكثر أهمية في األسرة التي لديها طفل معاقضرورة أن يلع
  
في دور األم في المشاركة في البرامج التأهيلية من جهـة،           توجد فروق دالة إحصائياً      -

وبين مشاركة كل من أخ وأخت المعاق من جهة أخرى، وذلـك لـصالح األم، وهـذا       
ابنها المعاق، حيـث تتحمـل   ينسجم تماماً مع دور األم تجاه األطفال بشكل عام وتجاه        

األم مسؤولية رعاية الطفل المعاق وتوفير احتياجاته، والتواصل مع مقدمي الرعايـة            
خصائيي الخدمات المـساندة أو     أوالخدمة له، سواء من خالل التواصل مع المعلمات و        

 ,Stoneman & Brody) وهذا يتفـق مـع   .من خالل اجتماعات مجالس األمهات

 .ل والمشاركة بين المعاقين وأخوتهم يتأثر من جراء اإلعاقة في أن التفاع(1993

بين دور كل من أخ وأخت المعاق فـي المـشاركة فـي    توجد فروق دالة إحصائياً   ال   -
 المسؤولية،   زمام ملهاحالبرامج التأهيلية، وهذا يؤكد الدور األول الذي تقوم به األم وت          

إشغال األخوة اآلخرون بأمر أخيهم     واعتبار هذه المشاركة من مهمتها األساسية، وعدم        
 المعاق، للحفاظ على اهتمامهم بتحصيلهم الدراسي وعدم التعكير عليهم فـي حيـاتهم            

دراسـات سـتونمان     وهذه النتيجة تختلـف مـع        . وتحقيق أهدافهم الشخصية   اليومية
(Stoneman et al, 1988, 1993   التي أشارت إلى أن الفتاة هي أكثـر مـشاركة 
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وقد يرجع السبب  اتها تجاه أخيها المعاق خاصة عندما تكون أكبر سناً،          وتتحمل مسؤولي 
  .دوات الدراسة أو اإلختالفات الثقافيةإلى االختالف في أ

  
  : الفرضية الصفرية الثانيةنتائج

مشاركة األسرة في في مستوى  )0.05= ألفا ( إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة
  ).ذهنية، سمعية، جسدية، بصرية( تعزى لمتغير نوع اإلعاقة ة للمعاقينالبرامج التأهيلية المقدم

  
  )5 ( رقمجدول

  عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  نوع اإلعاقةمتغير ل تبعاً

  مستوى المشاركة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  صلة القرابة بالمعاق
  متوسط  1.05  3.16  ذهنية
  متوسط  0.95  2.57  يةسمع

  متوسط  1.20  2.61  جسدية
  

 هناك تفاوت في المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد األسرة  أن)5(رقم الجدول 
فعلى الرغم أن  المشاركين في عملية التأهيل، وذلك تبعاً لنوع إعاقة الطفل المعاق في األسرة،

عاقات، إال أن المتوسط الحسابي كل مستويات المشاركة ظهرت بمستوى متوسط لدى جميع اإل
، )3.16(لمشاركة األسرة عندما يكون الطفل من ذوي اإلعاقة الذهنية هو األعلى حيث بلغ 

  . الجسدية وذلك بالمقارنة مع وجود طفل من ذوي اإلعاقات السمعية أو
 تم ، فقددالة إحصائياً أم الن المتوسطات فة فيما إذا كانت هذه الفروق بيومن أجل معر

  ).6(الموضح في الجدول التالي رقم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
  

  )6 ( رقمجدول
   الدراسةنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات عينة

  نوع اإلعاقة حسب متغير 
مجموع   مصدر التباين  

مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  توى الداللةمس  )ف(قيمة 
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  4.46  2  8.93  بين المجموعات
  136  152.64  داخل المجموعات

الدرجة 
  الكلية

  138  161.58  الكلي
1.12  

3.98  0.021*  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
 وجود فـروق دالـة     )6(الموضح في جدول رقم     ار تحليل التباين األحادي     باختيظهر  

 لمتغيـر   وى اإلساءة اإلجتماعية لألطفال المعاقين تبعـاً      في مست ) 0.05(عند مستوى   إحصائياً  
نوع اإلعاقة، وكذلك على الدرجة الكلية الستبانة اإلساءة النفسية واالجتماعية، إال أنه ال توجد               
فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تعرض األطفال المعاقين لإلساءة النفسية ترجع إلى نـوع              

  .اإلعاقة
 علـى بعـد اإلسـاءة     الفروق بين المتوسطات هذهمن ترجعومن أجل التأكد لصالح     

 ، للمقارنـات البعديـة  LSDتم استخدام اختبار فقد  اإلجتماعية، وعلى الدرجة الكلية لإلستبانة، 
  : والذي بينت نتائجه أنه

  
بين دور األسرة المشارك في البـرامج التأهيليـة لطفلهـا           توجد فروق دالة إحصائياً      -

دور األسرة الذي طفلها من ذوي اإلعاقة السمعية، وذلك لـصالح           المعاق ذهنياً، وبين    
  . تي طفلها من ذوي اإلعاقة الذهنيةاألسرة ال

بين دور األسرة المشارك في البرامج التأهيلية لطفلهـا         توجد فروق دالة إحصائياً      ال   -
  .المعاق ذهنياً، وبين دور األسرة الذي طفلها من ذوي اإلعاقة الجسدية

بين دور األسرة المشارك في البرامج التأهيليـة لطفلهـا       ق دالة إحصائياً    توجد فرو ال   -
  .المعاق سمعياً، وبين دور األسرة الذي طفلها من ذوي اإلعاقة الجسدية

ويعزو الباحث السبب في هذه النتائج إلى الحاجة إلى المتابعة المستمرة للطفل المعاق عقلياً              
على التعليم الفردي، والبرامج التدريبية التي تهدف إلـى         من حيث البرامج التعليمية التي تعتمد       

إكساب الطفل المعاق عقلياً مهارات الحياة اليومية واالعتماد على الذات، والتـي يقـع علـى                
، حيث تؤثر هذه المشاركة على مـدى اسـتفادة          األسرة دور كبير في التدريب والمتابعة عليها      

 (Dunst & Dempsey, 2007)نست وديمبسي دالطفل وتطوره وهو ما أشارت إليه دراسة 
، األمر الذي يختلف عن اإلعاقة الجسدية من حيث قدرتهم على اإلعتماد على الذات، وتمتعهم               
بقدرات عقلية طبيعية واستيعابية، ما يجعل األسرة تطمئن عليهم وتقلل من تواصلها مع مراكز              

أولياء أمور األطفـال المعـاقين   بأن  )2001أبو فخر،  (  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة     .التأهيل
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ذهنياً أظهروا تقديراً أفضل للعالقة التعاونية مع مدارس أبنائهم بالمقارنة مـع أوليـاء أمـور                
 .األطفال الصم والمكفوفين

  
  :فحص الفرضية الصفرية الثالثة

) 50.0= ألفا ( إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة: الفرضية الصفرية الثالثة-3
 تعزى لمتغير جنس المعاق مشاركة األسرة في البرامج التأهيلية المقدمة للمعاقينفي مستوى 

  ).ذكر، أنثى(
   

  )7(الجدول 
  لعينتين مستقلتين) ت(نتائج اختبار 

   المعاقجنستوسطات عينة الدراسة حسب متغير لداللة الفروق بين م
دور األسرة في   )64= (إناث   )74= (ذكور 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المشاركة باألنشطة
درجات   )ت (قيمة 

  الحرية
مستوى 
  الداللة

  0.99  137  0.025  1.16  3.01  1.01  3.02  الدرجة الكلية
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

 دور األسرة   في،  صائية فروق ذات داللة إح    عدم وجود ) 7(ويتضح من خالل الجدول السابق      
 جنس المعاق، حيث تبين المتوسطات الحـسابية        تعزى إلى متغير   نشطة التأهيلية بالمشاركة باأل 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية من استجابات أفراد األسرة سواء كان طفلها المعاق من             أن  
  الذكور أو اإلناث قد ظهرت بمستوى متوسط

رها بها ال تختلف صدمة األسرة باإلعاقة ومدى تأثويرجع الباحث السبب في ذلك إلى أن 
فراد األسرة نظراً ألن متطلبات  فهي تؤثر على مختلف أعندما يكون المعاق ذكراً أو أنثى،

 وهو مالية ووقت وجهد مبذول هي واحدة،الذكور واإلناث من رعاية وبرامج تأهيلية ونفقات 
 حينما يكون  هذه الضغوط تختلف، حيث ال (Smith, 1984)سميثما أشارت له دراسة 

لمعاق ذكراً أو أنثى، وبالتالي فإن توجه األسرة للمراكز واألخصائئيين لطلب المساعد، ا
 لكل طفل وتحقيق التطور للطفل المعاق على مختلف المستويات هي مطلب األسرة المستمر

  .معاق بغض النظر عن جنسه
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) 0.05= ا ألف( إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة:الفرضية الصفرية الرابعة-4
 تعزى لمتغير عمر المعاق مشاركة األسرة في البرامج التأهيلية المقدمة للمعاقينفي مستوى 

  ). سنة فما فوق13 سنة،  12- 6 سنوات فأقل ، 5(
  

  )8 ( رقمجدول
  عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  عمر المعاقمتغير ل تبعاً
  مستوى المشاركة  االنحراف المعياري  توسط الحسابيالم  صلة القرابة بالمعاق

  مرتفع  1.13  3.93   سنوات فأقل5
  متوسط  1.11  3.08   سنة12- 6
  متوسط  0.89  2.72   سنة فما فوق13

  
 هناك تفاوت في المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  أن)8(رقم يظهر الجدول 

فمن الواضح أن هناك تباين في  ،عمر المعاقلاألسرة المشاركين في عملية التأهيل، وذلك تبعاً 
المتوسط الحسابي لمشاركة األسرة حينما يكون عمر طفلها المعاق في السنة الخامسة فما دون 

 ومن المالحظ  هو أعلى من مشاركة األسرة حينما يكون طفلها المعاق أكبر من ذلك،،)3.93(
ي حين بلغ المتوسط الحسابي ألفراد أن هذه المشاركة تقل كلما تقدم عمر الطفل المعاق، فف

، إال أن هذا المتوسط انخفض )3.08(بلغ )  سنة12- 6(األسرة الذين عمر طفلهم المعاق من 
 ، )2.72(حيث بلغ )  سنة فما فوق13(عند استجابات أفراد األسرة الذين عمر طفلهم المعاق 

 تم ، فقدإحصائياً أم الدالة ن المتوسطات فة فيما إذا كانت هذه الفروق بيومن أجل معر
  ).9(الموضح في الجدول التالي رقم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

  
  )9 ( رقمجدول

   الدراسةنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات عينة
  لعمر المعاقتبعاً  حسب متغير 

مجموع   مصدر التباين  
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  يةالحر

متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  )ف(قيمة 

  *0.000  9.802  10.17  2  20.35  بين المجموعاتالدرجة 
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  الكلية  136  141.22  داخل المجموعات
  138  161.58  الكلي

1.03  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
 وجود فـروق دالـة     )9(الموضح في جدول رقم     ار تحليل التباين األحادي     باختيظهر  

دور األسرة المشارك في البرامج التأهيلية لطفلهـا المعـاق          في  ) 0.05(عند مستوى   إحصائياً  
تـم  فقـد    ، الفروق بين المتوسطات    هذه ومن أجل التأكد لصالح من ترجع     تبعاً لعمره الزمني،    

  :والذي بينت نتائجه أنه ،للمقارنات البعدية Scheffeشيفيه استخدام اختبار 
هـا  مشارك في البـرامج التأهيليـة لطفل      بين دور األسرة ال   ياً  توجد فروق دالة إحصائ    -

 سنوات فأقل، وبين مشاركتها عندما يكـون عمـر          5المعاق عندما يكون عمر الطفل      
، وذلك صالح األسرة التي يكون عمر الطفل        ) سنوات فما فوق   6( أكبر من ذلك     الطفل

فلهـا المعـاق فـي      تمام األسرة بط  جع السبب في ذلك إلى اه     ير وقد   . سنوات فأقل  5
لى من العمر، كونها ال تزال تمر بمراحل الصدمة والقلق على المعـاق،             والسنوات األ 

لها تتواصل أكثر مع    عوالحاجة إلى إجابات شافية عن مستقبل الطفل المجهول، مما يج         
إضافة إلى طبيعة البرامج التأهيلية لألطفال      . المختصين وتشارك في البرامج التأهيلية    

الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والتي تتطلـب دوراً شـريكاً لألسـرة        المعاقين  
ومالصقاً للطفل في هذه البرامج وخاصة من قبل األم التي تقضي وقتاً طـويالً مـع                

 .المقدمة لطفلها المعاق في برامج التدخل المبكر

فلهـا  بين دور األسرة المشارك في البرامج التأهيليـة لط     توجد فروق دالة إحصائياً     ال   -
، وبين مشاركتها عندما يكون عمر      ) سنة 12- 6(المعاق عندما يكون عمر الطفل من       

ـ ، ويعزو الباحث ذلك إ    ) سنة فما فوق   13(الطفل أكبر من ذلك      ى تخطـي األسـرة     ل
لـذي يقلـل مـن      مرحلة الصدمة وتكيفها مع وجود طفل معاق في األسرة، األمـر ا           

عمارهم عن خمس سنوات    فال التي تزيد أ   تأهيلية، حيث يمر األط   مشاركتها بالبرامج ال  
ارات التدريبية والتعليمية، ما يجعل األسرة       التأهيلية التي تعتمد على المه     بنفس المبادئ 

لف عن البرامج التأهيلية المقدمـة  تتشارك في هذه البرامج بنفس المستوى، وهو ما يخ     
طلـب  تكـر، وت للطفل الذي يقل عمره عن خمس سنوات والتي تعتمد على التدخل المب      

دوراً مشاركاً من أفراد األسرة كمدربين ومعلمين ألطفالهم في هـذه البـرامج علـى               
 .الدوام

ن حيث م (Summers & Others, 2005) دراسة سمرز وآخرون وتختلف هذه النتيجة مع 
  .تهم في عملية التأهيلكرضا أولياء أمور األطفال األكبر سناً عن مشار
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  :التوصيات

  :ج الدراسة يوصي الباحث يما يليبناء على نتائ
إشراك األسرة في تقييم الطفل المعاق وعدم االعتماد على االختصاصيين فقط، لما _ 

يمتلكه أفراد األسرة من معلومات تفيد في عملية التقييم، إضافة إلى قدرة األسرة على مالحظة 
  .سلوك الطفل في مختلف المواقف الحياتية

عاقين ولي أمره عضو من أعضاء فريق العمل معه، وإتاحة أن تعتمد مراكز تأهيل الم -
المجال له للمشاركة في صياغة األهداف التربوية والتأهيلية الفردية، والتوقيع على 

  .الخطة المعدة للطفل
تنظيم برامج الزيارات الميدانية ألفراد األسرة لحضور الحصص التعليمية للطفل،  -

 تكون هذه الزيارات جزءاً من البرنامج التأهيلي والبرامج العالجية والتأهيلية، وأن
 .المقدم للطفل

تقديم الدورات التدريبية ألفراد األسرة التي تحولهم إلى معلمين ومدربين ألطفالهم،  -
 .وليسوا مجرد مراقبين للبرامج التأهيلية المقدمة

 تشكيل مجالس أولياء أألمور لألمهات واآلباء، وإعطائها دور تنظيمي للبرامج -
واألنشطة المقدمة لألطفال المعاقين، وتعميم التجارب األسرية الناجحة في التواصل 

 .مع المراكز

تكليف األسرة بمجموعة من المهام التدريبية للطفل، والتأكد من مدى تطبيق األسرة  -
 .لهذه البرامج عن طريق دفاتر المتابعة والتواصل

خصائيات االجتماعيات، تهدف إلى يناء برامج تواصل مع أولياء األمور من قبل األ -
جذبهم للبيئة التأهيلية في المركز، وإشراكهم في صنع القرارات المتعلقة بطفلهم، 

 .وإشعارهم بدورهم المشارك والهام في العملية التأهيلية

التركيز على األب في تقديم البرامج االرشادية لألب ودوره الهام في المشاركة في  -
ساندة األم والطفل المعاق، ونقله من الدور التقليدي الذي ينفق البرامج التأهيلية، وم

 .على األسرة ويلبي احتياجاتها إلى الدور المشارك في هذه البرامج

تفعيل دور أسر األطفال ذوي اإلعاقات السمعية والجسدية في المشاركة في البرامج  -
 .  العمرالتأهيلية، وأسر األطفال الذين تزيد أعمارهم عن سن الخامسة من

 توعية أولياء األمور بأهمية مشاركتهم لطفلهم المعاق في المركز، وأهمية هذه  -
المشاركة في نمو الطفل وتطوره، ونجاح هذه البرامج بغض النظر عن المرحلة 

 .العمرية التي يمر بها الطفل
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تكريم األسر األكثر مشاركة في البرامج التأهيلية، وتعميمها كنماذج ناجحة في  -
  .اصل مع مراكز تأهيل المعاقينالتو
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