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  ذوي االحتياجات الخاصة وأسر األطفال  االختصاصيين التعاونية بين مشاركةال
  )دراسة وصفية(بعض المتغيراتفى ضوء 

  حنفيعبدالنبى  يعل .د

  صفاء رفيق .د

قسم  - كلية التربية–جامعة الملك سعود 
  التربية الخاصة

    :إليهامقدمة الدراسة والدافع   

 ∗بـين االختصاصـيين   Partnership * )الشراكة( المشاركة التعاونيةلقد برز مفهوم 
، األخيرة في ميدان التربية الخاصـة  في اآلونة ♦األطفال ذوي االحتياجات الخاصةأسر و

ذو  )التلميـذ (دور برامج التربية الخاصة ال يقتصر علي تقديم الخدمات للطفـل  أنحيث 
 اإلرشـادية  البرامج ديمقتو، ألسرتهمد يد العون  ىإلتسعى  أن، ولكن عليها  فقط اإلعاقة

ذات العالقة باحتياجات الطفل وإعاقته وذلك فى مرحلة مبكرة عقـب اكتشـاف   التدريبية 
  .اإلعاقة 

البـرامج  فـي   واألسـرة  ختصاصيينبين اال فعالةلقد تم إدراك أهمية إقامة مشاركة و
مية في تربيـة  تلك األه تزدادمنذ فترة طويلة، والتربوية والعالجية التى يتم تقديمها للطفل 

األفـراد  تربية قانون  الفعالة  المشاركةأهمية قد دعم وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، و
 .The Individuals With Disabilities Education Act  ذوي اإلعاقــات

)Desimone,1999:12(  

                                           
  :سوف يستخدم الباحثان فى الدراسة الحالية مايلى

بمفهوم المشاركة التعاونية وليس بمفهوم الشراكة، على أساس أن مجال التربية الخاصة في حاجة إلى مشاركة تعاونية فعالة  Partnershipمصطلح *
  .يد على طرف دون اآلخرالمعوق واالختصاصيين دون التركيز أو التأك )التلميذ( بين طرفي العالقة أسرة الطفل

  ٠بالتبادل لإلشارة إلى مقدم الخدمة للطفل المعوق في العملية التعليمية داخل المدرسة نمصطلح االختصاصين والمهنيي*  
  . وقد يستخدما بالتبادل) التالميذ( أولياء أمور األطفال لإلشارة إلىمصطلح أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  ♦

xp
New Stamp



 ٢

وما يؤكد حاجة أسرة الطفل المعوق إلى المشاركة التعاونية مع االختصاصيين الى ما 
انيه تلك األسر من مجموعة من التغيرات فى سبيل تحقيق التكيف مع ميالد طفل معوق تع

تناضـل  ، بل كثيراً من تلك األسر  )٢١٦: ٢٠٠٨،"مترجم " هالهان وكوفمان .(باألسرة 
 االختصاصـيين من أجل بقائها، وغالباً ما تشعر أنها محرومة من حقها الشرعي، ومهمة 

  )Smith,2007:111. (لهادفة لمشاركة األسرهي إيجاد الطرق الحقيقية وا

 تربيةالمكون األساسي في قانون  أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصةمشاركة  تعدو
 Education of All Handicapped Children Actجميـع األطفـال المعـوقين    

(P.L,94-142)      والقـانون الفيـدرالي للتربيـة الخاصـة ،The Original Federal 

Special Education Law  وعند إعادة صياغة القانون تم التأكيد على زيادة مشـاركة ،
وضمان حصول أسرة كل  الخاصة، ذوي االحتياجات هم منفي تعليم أطفال أولياء األمور

األسـس  على طفل على فرص حقيقية للمشاركة في تعليم أطفالهم في المدرسة والبيت، و
ـ  لياء أمور ذوي االحتياجات الخاصـة أوالتي يجب على المدارس أن تتبعها مع  ال األطف

اإلقامة ، وتخطيط البرامج وتقييمها، باإلضافة و، واالختبار ، المعاقين فيما يتعلق باإلحالة
. اللجــوء للقــانون إذا شــعروا أن حاجــات أطفــالهم لــم تتحقــق حــق فــيالإلــى 

)Heward,2006:101.(  

لمشاركة التعاونية جـزء ال  على أن مفهوم ا)٤٨٦: ٢٠٠٧( Smithيؤكد سميث  لذلك
يتجزأ من التربية الخاصة وما يقدم لفئاتها من خدمات، وأصبح تطور المفاهيم المرتبطـة  

التربوى  برنامجالفي  أو العكس بها مرتبط بدور ومدى مشاركة األسرة مع االختصاصيين
لكـل  ، حيث تعتبر األسرة مصدراً واضحاً للدعم الطبيعـي  ذى االحتياج الخاص  للطفل 
قد تنعكس وأن قوة األسرة ومشاركتها في المدرسة االحتياجات الخاصة ، ذوي  من األفراد

يعد مسئولية أخصائي مهني  ذو االحتياج الخاص باإليجاب على خصائص الطفل، فالطفل 



 ٣

ما كمعلم التربية الخاصة أو أخصائي نفسي أو أخصائي اضطرابات التواصل أو مدرسـة  
  .مسئولية مشتركة للجميعاالحتياجات الخاصة م التالميذ ذوي ما، بل أن تربية وتعلي

 كةرشـا مإن تحقيق أهداف التربية الخاصة يعتمد إلى حد بعيد على جودة الف وبالتالى ،
بين أسرة الطفل واالختصاصيين في المدرسة في تخطـيط األهـداف التربويـة     التعاونية

وفى قـدرتها   األسرةصاصيين ثقة فى يكون لدى االخت أنوهذا يتطلب . المختلفة وتنفيذها
  .)١٤١:٢٠٠٨هلهان وكوفمان ، (على اتخاذ القرارات التى تتعلق بطفلها 

ذوي بإمكانهم التأثير اإليجابي في تحسين نمـو أطفـالهم   أولياء األمور فمن الثابت أن 
 المالئمـة على المهارات واألساليب التربوية الحديثـة  فيما لو دربوا  االحتياجات الخاصة

ومن األمثلة . بنمو الطفل وتوافقه لالرتقاءوتهيئة المواقف والخبرات البيئية  إلعاقة أطفالهم
والذي يقوم على أساس تقـديم  )  portage Project( ج اعلى ذلك ما حققه مشروع بورت

العالج والتعليم والتدريب لذوي االحتياجات الخاصة في نطـاق المنـزل وعـن طريـق     
  ).٤٩–٤٧: ٢٠٠٥القريطي، عبدالمطلب ( الختصاصيين لوالدين مع اامشاركة 

أسرية مع االختصاصيين قائم على االعتقاد بأن  مشاركة تعاونيةإن المنطق وراء بناء 
سـوف  األسـرة  استبدالها، وأن ال يمكن واألسرة هي المؤسسة االجتماعية األكثر فعالية، 

في قيـادة وتحمـل    تهاد، وأن دور االختصاصيين هو مساعاهستمر في تحمل مسؤولياتت
مـع  قديماً كـان دور الشـراكة األسـرية    ).  Callister, et al., 1986:24( ولية ئالمس

أو ، وذلك نتيجة عدم اهتمـام االختصاصـيين   ، االختصاصيين يشوبه نوعاً من القصور
تخوف األهل من المشاركة، أو ضعف الجهود التي قـدمت لتلبيـة اهتمامـات األسـرة،     

أو إلـى االتجاهـات السـلبية لألسـر نحـو      ، المسـتخدم وطريقتـه    وأسلوب االتصال
وعدم الرغبة في التسليم بواقع إعاقة الطفل وسيطرة ردود الفعل السـالبة  االختصاصيين 

  ). ٣٤٧-٣٤٦: ٢٠٠٧ ، حنفىعلي (على المناخ األسري 
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هم األشخاص األكثر أهمية  أولياء األمورأن  )١٣٠: ٢٠٠٦( Hewardويؤكد هيوارد 
حياة الطفل، والمعلم الفعال يأتي في الدرجة الثانية من األهمية، وأن العمل معاً معلمين  في

أظهـرت األبحـاث    فقد .وأسر من شأنه أن يحدث فرقاً في حياة األطفال المعوقين وآباء
االختصاصـيين  و أولياء األموروالممارسات العملية تحسن الفعالية التربوية عند مشاركة 

أن  )١٩٩٧( Claudette كالوديتلذلك ذكر  .م ذوى االحتياجات الخاصةفى تربية وتعلي
تطـوير  ، وذوي االحتياجات الخاصةهو تلبية حاجات  للمشاركة التعاونيةالهدف األسمى 
  .واألطفال وأسرهم االختصاصيينتعاون بين النماذج للرعاية و

علـى مجـرد   مع االختصاصيين لن تقتصر فعالة أسرية  مشاركةوبعد يتضح أن بناء 
التواصل وتبادل المعلومات، ولكنها عملية قوامها كيفية إخبار اآلباء بالنظـام المدرسـي   

 ،من ذوي االحتياجات الخاصـة لطفلهم وجعلهم جزءاً منه وجذب انتباههم لقضايا أطفالهم 
في برنامج الطفل لن تتطور دون تطوير عالقـات   أولياء األمورمع مراعاة أن مشاركة 

ؤيـة الشـمولية لتلبيـة    فإن الر وبالتالي .المعهد/  في المدرسة االختصاصيينة مع عاونيت
يؤكـد أن مسـؤولية   ، حاجات ذوي االحتياجات الخاصة وما تفرضه اإلعاقة من أعبـاء 

( كة في متصل في أقصـى اليمـين األسـرة    رشامالرعاية يجب أن تخضع لنوعاً من ال
، وفي أقصى )تماعي للطفل جأو الرحم االباعتبارها الشيء الثابت في حياة الطفل المعوق 

، وبين طرفـي  من ذوي اإلعاقةمقدمي الخدمة لطفلهم  نواليسار من المتصل االختصاصي
هم في تطوير سولة من طرفي العالقة والتعاون بينهما، فالعمل سوياً يذالمتصل الجهود المب

جتماعي الذي يمكن وهذا هو رأس المال اال... من الثقة  ورجسوتحسين المدرسة، وبناء 
  .االحتياج الخاص اذراً جوهرياً في حياة الطفل يأن يحدث تغي

  مشكلة الدراسة

أن العديـد مـن    )٢٥٠: ٢٠٠٥( Kasahara & Turnbullذكر كاسهارا وترينبـل  
 المشـاركة  حـص الدراسات البحثية أكدت على النقص الواضح في البحـث المـرتبط بف  
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، وعلى الرغم من هذا الـنقص فـي االنتبـاه مـن     واالختصاصيينبين األسرة  التعاونية
بـين   المشـاركة  فأن ،واضعى القوانين والتشريعات الخاصة بذوى االحتياجات الخاصة 

في إطار توصيل الخدمة، بل قد تصبح محـوراً   اًهام الًعام تعتبر واالختصاصييناألسرة 
 .الخاصةفي مجال التربية  بالمشاركةللمناقشات غير الرسمية بين المهتمين 

 .Summers, et( ومن جانب آخر، أكدت عدة دراسات منها دراسة سمرز وآخرون 

al., 2005  (بوب وآخـرون نود  )Denboba, et. al., 2006 (  ومنـان )Mannan, 

ذوي ألسـر   المشاركة التعاونيـة على أهمية مظاهر )  Chou, 2001( وكوي )  2005
بين األسـرة واالختصاصـيين    المشاركةن بي قوية ، وأن هناك عالقةاالحتياجات الخاصة

تسهم في توفير الدعم المعلوماتي للوالدين وتحسـين   المشاركةوأن  وجودة الحياة األسرية،
األكاديمي لـذوي االحتياجـات الخاصـة، وتقبـل الوالـدين لقـرارات وجهـود         األداء

ذا طفـل  احتيـاج أسـرة ال   ىوبالرغم من أهمية المشاركة التعاونية، ومد. االختصاصيين
ال توجـد سـوى    لها لمواجهة إعاقة الطفل، وما يرتبط بها من ضغوط، االحتياج الخاص

وتوصل إلى وجود عزوف )  ١٩٩٥( السرطاوي عبدالعزيز دراسة عربية واحدة قام بها 
ذوي واضح من معلمي التربية الخاصة الستخدام أنماط االتصال الفاعلة مع أسر األطفال 

 ذوي االحتياجـات الخاصـة  نذ ذلك الحين ومع ازديـاد عـدد   وم. االحتياجات الخاصة
دمج في المدارس العادية في كثيـر مـن   الوتضاعف احتياجاتهم فضالً عن فلسفة تطبيق 

وما يصاحب ذلك مـن اخـتالف فـي وجهـات النظـر بـين األسـر         ،الدول العربية
  .الدمج واالختصاصيين نحو

مفهـوم   تناولـت  -الباحثـان  فى حدود علـم  -دراسات عربية ضوء عدم توافروفي 
الذين يقـدمون الخدمـة    االختصاصيينو )*وأمهات آباء (األسر بين المشاركة التعاونية 

 مليـة تسعي هذه الدراسة إلي التعرف علي طبيعـة هـذه الع   ،ذوى اإلعاقةمن  ألطفالهم
                                           

 .فى الدراسة الحالية آباء وأمهات ذوى االحتياجات الخاصة  يقصد باألسرة  *



 ٦

وذلك من  ،المتغيراتبعدد من  هاومدى تأثر من حيث أهميتها والرضا عنها  *ومظاهرها
  -:التاليل اإلجابة على السؤال خال

الخاصـة   االحتياجاتأسر التالميذ ذوي  التعاونية بين مشاركةال ما طبيعة العالقة بين
 –خـدمات تربويـة   (الذين يقدمون الخدمة لهم وألطفالهم  واالختصاصيين) وأمهات آباء(

صياغة يمكن ذلك التساؤل في ضوء و .؟وعالقة ذلك ببعض المتغيرات ،)♦خدمات مساندة
  :التاليةالدراسة الحالية في التساؤالت مشكلة 

آلباء وأمهات ات التربوية ئن في البيييما هي أكثر الخدمات التي يقدمها االختصاص - ١
 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؟

ألطفـال ذوي االحتياجـات الخاصـة    أسـر ا ما هي أكثر أشكال التواصل بـين   - ٢
  واالختصاصيين في البيئات التربوية؟

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  أسر تواصل معهميأكثر االختصاصيين الذين  ما - ٣
 ؟)مركز خاص/برنامج دمج/معهد(في البيئات التربوية 

من وجهة نظر مظاهر المشاركة التعاونية من حيث األهمية والرضا عنها  ما أكثر - ٤
  ؟ ذوي االحتياجات الخاصةاألطفال  وأمهاتآباء 

ذوي إحصائية بين متوسط درجات آباء وأمهات األطفال  فروق ذات داللة وجدت هل - ٥
 في أهمية المشاركة التعاونية والرضا عنها ؟ االحتياجات الخاصة

                                           
 .يقصد بالمظاهر المتعددة للمشاركة كل فقرة من فقرات المقياس تعد بمثابة مؤشراً للمشاركة *
لتأهيليـة  الخدمات الطبية والصحة المدرسـية ،وا : مهنيين ذو عالقة بها مثل/هي الخدمات غير التربوية التي تقدم بواسطة اختصاصيين  ♦

التواصلية لألسرة ، وغير ذلك من خدمات يـري  /أو الخدمات المجتمعية ، واإلرشادية والمعرفية والتأهيلية . االجتماعية للمعوق /والنفسية 
ضرورتها لدعم العملية التعليمية والتربويـة  )    Individualized   Education Plan Team  )IEPT  فريق الخطة التربوية الفردية

،  حنفى على (. ، ودعم دور األسرة لالستفادة والمشاركة فى جميع البرامج التعليمية وغير التعليمية المقدمة لهم وألطفالهم طفل ذو االعاقةلل
٢٠٠٧( 
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ذوي  وأمهات األطفال آباء بين متوسط درجات فروق ذات داللة إحصائية وجدت هل - ٦
ترجع ،لمشاركة التعاونية من حيث أهميتها والرضا عنها في ا االحتياجات الخاصة

  ؟ولى أمر الطفلمتغير عمر  إلى

ذوي  وأمهات األطفال آباءبين متوسط درجات فروق ذات داللة إحصائية  وجدت هل - ٧
ترجع ،لمشاركة التعاونية من حيث أهميتها والرضا عنها في ا االحتياجات الخاصة

  ؟األطفال ذوي االحتياجات الخاصةآلباء وأمهات متغير المستوى التعليمي  إلى

ذوي  وأمهات األطفال آباء بين متوسط درجات ت داللة إحصائيةفروق ذا وجدت هل - ٨
ترجع  ،لمشاركة التعاونية من حيث أهميتها والرضا عنهافي ا االحتياجات الخاصة

  ؟المعوقإلى متغير عمر الطفل 

ذوي  وأمهات األطفال آباءبين متوسط درجات فروق ذات داللة إحصائية  وجدت هل - ٩
ترجع  ،ة التعاونية من حيث أهميتها والرضا عنهالمشاركفي ا االحتياجات الخاصة

 إلى متغير نوع إعاقة الطفل؟

 وأمهـات األطفـال   آباءبين متوسط درجات فروق ذات داللة إحصائية  وجدت هل -١٠
لمشاركة التعاونية من حيث أهميتها والرضا عنهـا  في ا ذوي االحتياجات الخاصة

 ؟المعوقترجع إلى متغير البيئة التربوية للطفل ،

درجـات أسـر األطفـال ذوي     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -١١
المقدمة للطفـل فـي   ) تربوية، مساندة(االحتياجات الخاصة ترجع إلى نمط الخدمة 

  ؟المشاركة التعاونية من حيث األهمية والرضا عنها

  همية الدراسة أ

لتحسين تعلـم  كبيرة اركة األسرة تحمل إمكانية أن مشن على يثالباح اتفاقبالرغم من 
إال ،كنف األسـرة   فينحو المدرسة تصاغ  األطفال اتجاهاتأن  باعتبار ذو اإلعاقة الطفل
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 & Turnbull). والمدرسـة يعتبـر صـعباً    الوالـدين بين  تعاونية أن تأسيس عالقات
Turnbull,2001) (Blue-Banning,et.al.,2004: 169) (Winton,2000:88)   

كن االستفادة منها في تأسـيس  تقديم رؤية يم فيلدراسة الحالية تكمن أهمية ا ،وبالتالي
تسـهم فـى   تطوير مثل هذه المشاركة الفاعلـة   أنحيث  ومشاركة بين الطرفين ،عالقة 

فالتحديات والمعوقات التي تحول دون هذه  .ذوي االحتياجات الخاصةتسهيل تربية وتعليم 
في تربية  يصبحوا مشاركين فاعلين أن مورألولياء األدر المشاركة يجب معالجتها إذا ما قُ

كبيـرة فـي    اختالفات إلييؤدي  افالتباعد بين الطرفين وعدم وجود عالقة بينهم ،أطفالهم
 نأيـرى الباحثـان    يوبالتال .) Riehl, 2000 (القيم والمعتقدات بين األسر والمدارس 

الذين  ختصاصييناالوسر األ بين التعاونية الفعالة مشاركةالطبيعة  ىعل التعرفالهدف من 
للعمل معـاً  ومعلميهم  سرواأل لألطفالهو توفير الفرص  لهم وألطفالهم يقدمون الخدمات

  .والمدرسةالطفل لتحسين نجاح 

عن المشـاركة التعاونيـة مـع     أولياء األمورويرى الباحثان أنة قد تم تضمين رضا 
مقدمة لألطفال ذوي االحتياجات كأحد المكونات األساسية لتقييم الخدمات الاالختصاصيين 
والـذين   ،) Bailey et. al., 2004(وذلك على نهج بيلـي وآخـرون   ،الخاصة وأسرهم

  :يعتبروا  قياس وتقييم رضا الوالدين مهماً لعدة أسباب منها ما يلي

أوجب بأن فقد )  IDEA ( ذوي اإلعاقاتوفقاً لما ذهب إليه قانون تربية األفراد : أوالً 
ضمن فريق اتخاذ القرار في جميع خدمات التربية الخاصـة، و   ء أمور الطفلأوليايكون 

 المناسـبة  الخدمات الضـرورية  ىتلقتال  ت بأنهامن حق األسر اللجوء إلى القضاء إذا رأ
ولي أمـر  ولهذا فإن التأكيد على رضا ). Turnbull and Turnbull, 2001(ألطفالهم 
  .للجوء إلى رفع الدعاوي أمام القضاءسوف يساعد في منع االختالفات وا الطفل

 :مثـل قد يرتبط بعوامل أخرى ذات ارتبـاط باألسـرة    أولياء األمورإن رضا : ثانياً
الضغوط واإلحباط، وزيادة مشاعر القوة لديهم، وتحسين مشاعر الثقة بالنفس لدى األسـر  
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 ,Laws and Millward( مـع المدرسـة    وتدعيم ثقـتهم بأنفسـهم   وزيادة مشاركتهم

عـن عالقـاتهم مـع     ةأوضحت الدراسات بأن األسر غير الراضي حيث ). 2001:210
شعر بعدم الترحيـب بهـم فـي اتخـاذ     ت، وكبيرة ضغوط ظهرتعبر أو تاالختصاصيين 

). Soodak and Erwin, 2002(،وفي تطبيق استراتيجيات الدمج ألطفـالهم   القرارات
  .اءات العالجية المبكرةوقد يؤدي عدم الرضا إلى انسحاب اآلباء من اإلجر

  أهداف الدراسة 

  : تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي

ذوي  األطفـال ن ألسـر  والتعرف على أكثر الخدمات التي يقدمها االختصاصـي  - ١
 .االحتياجات الخاصة

التعرف على أكثر أشكال التواصل التي تسهم في بناء المشاركة التعاونيـة بـين    - ٢
 .خاصة واالختصاصيينذوي االحتياجات ال األطفال أسر

-اآلباء (ألولياء األمور  التعاونيةللمشاركة الكشف عن أهمية المظاهر المتعددة  - ٣
بعض المتغيرات المرتبطة بالطفل المعـوق أو   فى ضوء والرضا عنها )األمهات
 .والديه

  مصطلحات الدراسة

  Partnership )الشراكة(مشاركة التعاونيةال -١

 األطفـال ذوي االحتياجـات الخاصـة    ةأسـر  هى تلك التفـاعالت المتبادلـة بـين   
: المتمثلة فـى  واالختصاصيين ذوي العالقة بطفلهم والتي يتوافر فيها أبعاد المشاركة 

التواصل، االلتزام، المساواة، الثقة، المهارات، االحترام، والتي تعـزز نمـو األسـرة    
  .وتطور مهاراتها في التعامل مع مشكلة الطفل
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 -اآلبـاء ( الخـاص  االحتيـاج  لتي تحصل عليها أسرة الطفل ذوة اوإجرائياً هو الدرج
ترجمـة وتعريـب   ( Summers, et al,2005على مقياس المشاركة التعاونية  )األمهات
  )الباحثان

  Familyاألسرة – ٢

سة الحالية على آباء وأمهات األطفال ذوي االحتياجـات  يشتمل مفهوم األسرة في الدرا
ذوى االحتياجات  من األب أو األم كممثل ألسرة الطفل ىعل وقد اقتصر الباحثان .الخاصة
  .في الدراسة الحالية الخاصة

  Professionalنواالختصاصي -٣

ذو الذين يقـدمون خـدمات للطفـل     الختصاصيينيقصد بهم في الدراسة الحالية كل ا
 أو خدمات مساندة مثـل  مثل معلم التربية الخاصة سواء خدمات تربوية االحتياج الخاص

العـالج الطبيعـي،    أخصائيأخصائي النطق، األخصائي النفسي، األخصائي االجتماعي، 
ويتوافر فيهم اإلعـداد األكـاديمي   ، الخ... .أخصائي العالج الوظيفي، الطبيب، الممرض

  .ذوى االحتياجات الخاصةالتعامل مع  في والخبرة

  اإلطار النظري

  مفهوم المشاركة التعاونية

تعني دعـم   التعاونية المشاركةأن ) ٧: ١٩٩٧( Powell, et. alذكر بول وآخرون  
في تقوية واسـتمرارية نظـام األسـرة،     متستخداألفعال التي  تلكاألسرة والذي يقصد به 

  .وخصوصاً تلك األفعال التي تؤدي إلى فهم األسر إلعاقة طفلهم

ـ -بلـو  عرفيو المشـاركة  ) ١٦٨: ٢٠٠٤( Blue-Banning et.alانج وآخـرون  ب
المتمركزة على تلبية حاجات  واالختصاصيينونية بأنها التفاعالت المتبادلة بين األسر التعا

  .األطفال واألسر والتي تتميز بالكفاءة وااللتزام اإليجابي واالحترام والثقة
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 بين المدرسة والمنزل التعاونيةالمشاركة  أن) ١٠٨: ٢٠٠٦( Hewardيرى هيوارد و
متابعة معـارف  لأعضاء األسرة واالختصاصيين بين ك بأنها لقاء واشترا عادة ما توصف

 االختصاصـيون ومصادر مشتركة من شأنها تقويتهم للمشاركة مشاركة كاملة، ويتلقـى  
  .معلومات من األسر تساعدهم بأن يكونوا معلمين أكثر فاعلية

صدر العديد من القـوانين والتشـريعات الخاصـة باألطفـال ذوي      ،وفي هذا الصدد
لخاصة وأسرهم عبر عدة تشريعات مثل قانون تربيـة األفـراد المعـوقين    االحتياجات ا

مـن  )  ٢( فـالجزء   ،يعتبر حجر الزاوية للتربية الخاصـة والذي  ١٩٧٥لعام  ٩٤/١٤٢
على األسرة يتصـف بالمنافسـة والتعـاون،    ز متمركل ً شام القانون يطلب تطبيق نظام

متعدد التخصصات عبر تعـاون  والعمل على تقديم خدمات للمعوق من خالل فريق عمل 
بين المؤسسات لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة من الميالد وحتى ثالث سنوات وإلـى  

وأن ، اإلجراءات الخاصة بإطالع أولياء األمـور ومشـاركتهم  خاصة فيما يتعلق بأسرهم 
األسرية الفردية على تطبيق مشاركة األسرة ومشـاركة عـدد مـن    تنص خطة الخدمات 

( المجتمعية من أجل تنسيق الخدمات لألطفال صغار السـن مـن المعـوقين    المؤسسات 
  .) ٥٠ – ٤٩:  ٢٠٠٠برادلي وآخرون، 

أنـه بـالنظر إلـى    )  Blue – Baning, et. al., 2004( وقد ذكر بلوبانج وآخرون 
التـي   األهـداف كان من  يالحظ أنه ،١٩٧٥لعام  ٩٤/١٤٢قانون تربية األفراد المعوقين 

واالختصاصيين سوف يكونوا شركاء في اتخـاذ القـرارات    األسرعون بأن توقعها المشر
كة هو التأكيد على مسؤولية التربويين في تقـديم تربيـة   رشامالتربوية، وأن الهدف من ال

ويضـيف هلهـان   .لألطفال والكبار من المعوقين شاملة) ندةامستربوية وخدمات (خاصة 
ت الحالية للقوانين الفيدرالية أهمية إشراك أنة لقد شهدت التعديال )٢١٦:٢٠٠٨(وكوفمان 

ن تقـوم المدرسـة   أفى إعداد البرامج التربوية الفردية لطفلهم ، و) الوالدين(أسرة الطفل 
  . بإعداد وتطوير الخطط الفردية لتقديم الخدمات األسرية
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ين في ضوء ما سبق، يعرف الباحثان المشاركة التعاونية بأنها تلك التفاعالت المتبادلة ب
واالختصاصيين ذوي العالقة بطفلهم والتي يتوافر  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ةأسر

المهـارات،  والثقة، والمساواة، وااللتزام، والتواصل، : والمتمثلة فى فيها أبعاد المشاركة 
  .االحترام، والتي تعزز نمو األسرة وتطور مهاراتها في التعامل مع مشكلة الطفلو

  أهميتها والرضا عنها في مجال التربية الخاصة: اونيةالمشاركة التع

 الزاوية في التخطيط التعليمي طويل المـدى  حجر لة بمثابةاالمشاركة األسرية الفع تعد
وتؤكد العديد من الدراسات أن فاعليـة  ،(Heward,2006:99).لذوي االحتياجات الخاصة
اد عندما يشارك الوالدان واألسـر  تزد ذوي االحتياجات الخاصةالبرامج التعليمية لألطفال 

  )Keith, et al,1998: 335-336. (بنشاط وفاعلية

لمعلم وخلفيتها التربوية تمثل ا ن األسرة بغض النظر عن بنيتها وظروفها االقتصادية ،إ
ثالثة أهداف للمشـاركة  )  Davies, 1991(وقد أوضح ديفز .األول واألكثر أهمية للطفل

  :الوالدية

تحصيل التالميذ وحضورهم وسلوكهم في  في زيادةرسة بشكل إيجابي نجاح المد - ١
  .المدرسة 

  .تنمية التالميذ في المجاالت االنفعالية واالجتماعية والمعرفية  - ٢

  .المشاركة في مسؤولية التربية بين البيت والمدرسة  - ٣

يماً بنـاء،  ومن شأن هذه األهداف أن تمثل مدخالً مهماً لتشكل أنشطة كثيرة تتضمن تعل
ومشاركة أسرية في البرامج التربوية الفردية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، ومجـال  
إرشاد مدرسي يشتمل علي أولياء األمور وأعضاء المجتمـع اآلخـرين، وكـذلك تقـديم     

  .الخدمات الضرورية
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مع االختصاصيين تمكن أطفالهم مـن تحقيـق    اوتواصلهاألسر وبالتالي فإن مشاركة 
على أن مـا تفعلـه األسـر    ) McCarthy, 2000(لذلك أكد ماكارثي . نجاح األكاديميال

 -لمساعدة أطفالها على النجاح في المدرسة يعتبر أكثر أهمية مـن الحالـة االجتماعيـة    
االقتصادية لألسرة، والخلفية الثقافية، والمستوى التعليمي للوالدين، فـالواقع أن الوالـدين   

بشكل أفضـل، فـبعض األسـر     طفلهم يتوقع منهم أو كيف يساعدونغالباً ال يعرفون ما 
وتحتـاج  ، في تعلـم أطفـالهم   تلعبةدور هام  يكون لها تحتاج أكثر من البعض األخر بأن

إلـى معلومـات حـول    باإلضافة ، األكاديميبعض األسر مساعدة بسيطة في هذا المجال 
  .أطفالهم األكاديمي من المشاركة كداعمين مهمين في نجاحتتمكن مهمات محددة ل

 ) ٨٤ - ٨٣: ١٩٩٥ يالسرطاو زوعبدالعزي، )٢٠٠٧( حنفىعلي من  وقد خلص كل
  : بين األسر واالختصاصيين تعود بفوائد جمة لكل منالمشاركة التعاونية إن إلى 

حيث تسهم في مساعدتهم في أن يكونوا أكثر فهماً لحاجـات الطفـل    :االختصاصيين
   .متابعة األسرة ألداء طفلهااستفادة من أكثر و وأسرته

بمصادر الـدعم   اوتبصرها المهارات الالزمة لتدريبه احيث تسهم في إكسابه: األسرة
  ،االمتوفرة في المجتمع المحلي وذات العالقة بطفله

حيث تزداد فرص النمو والتعلم وتعديل سلوكه وتبني اتجاهات إيجابية نحـو  : الطفل
  .المنزل وعملية التعلم

 Parentالرضـا الوالـدي    فـإن المشاركة التعاونيـة،  لق بالرضا عن تلك وفيما يتع

Satisfaction  لتقييم الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم، وذلـك   اًمكونكثيراً ما يعد
  :ما يلي لعدة أسباب منها

 The Individuals withإقــرار قــانون تعلــيم األفــراد ذوي اإلعاقــات : أوالً

Disabilities Education Act (IDEA)    أن اآلباء يجب أن يكونوا ضمن فريق اتخاذ
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لآلباء العديد من و،)Summers, et al, 2005:48(القرار في كل خدمات التربية الخاصة 
يجب أن يتبعوها إذا اعتقدوا  Due Process Mechanismsميكانيزمات العملية القانونية 

ا قد يقلل من النزاعـات والوسـاطة   وهذ. صلون على خدمات إضافية ألطفالهمحأنهم ال ي
  )Lake & Billingsley,2000:241(القانونية 

بنواتج أسرية أخرى مثل الضغط أو االكتئـاب،  اً قد يكون الرضا الوالدي مرتبط: ثانياً
، حيـث  )King et al,1999: 41-43(تعزيز الكفاءة الذاتية والمشاركة في المدرسـة  و

اآلباء غير الراضـين عـن    أنQualitative Studiesأكدت العديد من الدراسات الكيفية 
عالقاتهم مع المهنيين يعانون من الضغط والشعور بعدم قبول استراتيجيات تطبيق الـدمج  

، وهذا يتفق مع ما توصلت )Summers, et al,2005:48(ألطفالهم في المدرسة العادية 
أن الرضـا   ىكدت علأ أن العديد من الدراسات )Park & Turnbull,2001(إليه دراسة 

يتلقاها أطفالهم وعالقاتهم بـالمهنيين تعـد أساسـاً     الوالدي لخدمات التربية الخاصة التي 
  .في تعليم أطفالهملمشاركة اآلباء 

في ضوء ما سبق تتضح أهمية المشـاركة التعاونيـة والرضـا عنهـا ألسـر ذوي      
التي يرى الباحثان أن االحتياجات الخاصة مع االختصاصيين في مجال التربية الخاصة، و

تلك المشاركة يمكن النظر إليها على أنها عالج غير مباشر للتغلب على ما تعانيـه تلـك   
  .األسر من ضغوط قد تكون ناجمة عن إعاقة الطفل

  :االختصاصيينو استراتيجيات بناء مشاركة تعاونية فعالة بين األسر

فى سبيل تربيـة وتعلـيم   ق الطفل المعو أسرةيدرك االختصاصيين الدور الذى تلعبة 
طفلهم ،وان تجاهل هذا الدور يعد قصر نظر من شأنه ان يقلل من فاعليـة دور األسـرة   

لالختصاصيين يمكن ، وبالتالى ) ٢١٢:٢٠٠٨هلهان وكوفمان ،(وأهميتها لالختصاصيين 
للتواصـل   توفير عدة طرقمن خالل األسر زيادة إعداد  بصفة خاصة للمعلمينعامة ، و
فضل االجتماعات مع االختصاصيين وجهاً لوجـه،  يدرسة والمنزل، فبعض اآلباء بين الم
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البريد االلكترونـي، أو  أو يفضل تلقي رسائل مكتوبة أو مكالمات هاتفية،  اآلخر والبعض
 لذلك. على المعلمين سؤال اآلباء أي طرق التواصل يفضلون، ويتوجب الخ...... الفاكس 

ـ )  ٨٠:  ١٩٩٥(  يالسرطاو عبد العزيز أكد ولية ئعلى أنه يقع على عاتق المعلمين مس
تطوير وبناء عالقة إيجابية تكفل مشاركة األسرة في مختلف البرامج واألنشطة المدرسية، 

االتصـال   وأشـكال ولتحقيق ذلك، البد أن يكون المعلم مؤهال الستخدام جميـع طـرق   
إيجابياُ في تعزيز نمو األسرة المختلفة، وإذا استطاع انجاز هذا الهدف فانه يصبح مصدراً 

      .ومشاركتها

 مشاركة فعالـة على عدة عناصر هامة لبناء ) ٢٠٠١( Chouأكدت دراسة كوس ولقد 
ثقـة الوالـدين فـي    والعالقة المتبادلة بين الطـرفين،  : أسرية مع االختصاصيين أهمها

  .االختصاصيين، حاجة االختصاصيين إلى دعم المنظمات للعمل مع الوالدين

مقدمة للتواصل الفعال  أسس سةخمأيضاً ) ٣٣-٣١: ١٩٩٥( Wilsonقدم ولسون  و
طرح األسئلة واالستماع بعناية وفعالية، و، اآلباءتقبل ما يقوله : مهو واآلباءبين المعلمين 

مع مراعاة أن التقبل يتضـمن أن  ، Stay Focusedالتركيز المستمر والتشجيع،  -بفعالية
وهذا ال يعني أن المعلـم   ،أن المهني يفهم ويقدر وجهة نظرهم" :تقول اآلباءتصل رسالة 

ه ومعرفة من الذي يـتكلم  وز على ما يقوليالترك ولكن، وهيجب أن يوافق على كل ما يقول
، وأن تكـون أكثـر   هممفتوحة عند التواصل معالوكيف يتكلم، وأهمية استخدام التساؤالت 

دراسـة  إليـة  توصـلت  ويتفق ذلك مع ما  .هتركيزاً على البرامج التعليمية للطفل وتقدم
أن من إستراتيجيات تسهيل المشاركة بـين   Pogolff & Lock,2004ولوف ولوك غبو

قوامها الثقة والمحافظة عليهـا،   اآلباءتطوير عالقة شخصية مع : األسر واالختصاصيين
م عبارات تليفون، تفاعل وجهاً لوجه، استخدا" والبحث عن استخدام نماذج متعددة للتواصل

  ".موجبة في بداية الحديث عن الطفل
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التواصل الطبيعـي هـو العنصـر    أن ) ١٠٨: ٢٠٠٦( Hewardلذلك يري هيوارد 
 ،بين المعلم واآلبـاء )  honest(  وأمين، فبدون تواصل مفتوح لمشاركة الفعالةل األساسي

األطفـال ذوي  سر أالتربية الخاصة و يممعل وعلى ،فالنتائج اإليجابية المتوقعة لن تتحقق
 وذلـك في تطوير طرق وأساليب أكثر فعالية للعمل معاً،  اأن يستمرو االحتياجات الخاصة

 األسـرة فالخدمات المتمركزة على  .عبر تشجيع األسر والخدمات المتمركزة على األسرة
في  التأثيروهذا  ،) األسريالنسق (  األسرةن الطفل جزء من نظام أمبنية على االعتقاد ب

النظام ( األسرةال يمكن تحقيقه دون مساعدة جميع ) الذي هو جزء من هذا النظام ( الطفل 
 أنعلى  تأكيدهفي سياق )  ٢٣-٢١:  ٢٠٠٧(   حنفى علي وهذه الرؤية بلورها) . ككل 
، وبالتـالي  التي يؤديها أعضـاؤها  لألدوارأكثر من كونها محصلة   وظيفيةوحدة  األسرة

على األجزاء الفرعية وإشباع  اًيجابإالنسق يسهم في التأثير  أوفبناء شراكة مع هذه الوحدة 
  .ئهأعضاحاجات مختلف 

، خاصـة  والمعلمين واالختصاصيين عامة وبغض النظر عن نوع التواصل بين األسر
فاالقتراحات التالية تعتبر خطوطاً عريضة وإرشادات للتربويين في تفاعلهم مـع اآلبـاء   

تواصلهم مع اآلباء وأسـر األطفـال ذوي    في إعاقة بمثابةيعد  وعدم األخذ بها ،واألسر
  :االحتياجات الخاصة

  .ال تدعي بأنك تعرف أكثر عن الطفل وحاجاته )١

 .استخدم لغة مفهومة بعيدة عن المصطلحات غير الواضحة )٢

 .ال تدع اقتراحاتك وتعليماتك حول اآلباء واألسر تقود جهودك )٣

 .اللغوية لآلباء واألسرية الثقافية وفكن حساساً ومستجيباً للخل )٤

 .ال تكن دفاعياً أو هجومياً )٥

 .حول األسر لمهنيين آخرين عند الحاجة )٦
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 .ساعد اآلباء على وضع توقعات منطقية وواقعية حول طفلهم )٧

 .فيةابدأ بشيء يمكن لآلباء أن ينجحوا  )٨

 ".ال " احترم حق الوالدين ألن يقولوا  )٩

  ) Harry, 2003:135".(ال أعرف"ال تخف من قول  )١٠

يالحظ الخصائص والمهارات التي يجب أن  ،أن المتأمل في تلك االقتراحاتفوبالتالي، 
للعملية التعليميـة   وداعماً لآلباءتى يكون مصدر ثقة يتمتع بها أخصائي التربية الخاصة ح

  .للطفل ذو اإلعاقة

  أبعاد المشاركة التعاونية بين األسرة واالختصاصيين ومؤشراتها

ستة أبعاد لبنـاء  ) ١٧٤: ٢٠٠٤( Blue – Banning et. alن بانج وآخرو وحدد بل 
 ،بين األسرة واالختصاصيين وسلوكيات االختصاصيين التي تسـهل ذلـك  فعالة  مشاركة

  :بيانها في الجدول التالي

  هامؤشرات التعاونيةمشاركةموضوع ال  البعد

  التواصل
Communication

مفهومه، نوعية التواصل إيجابية، 
جميـع األعضـاء    االحترام بين

المشـاركة  وفي جميع مستويات 
  .التعاونية

، المشــاركة فــي المصــادر
الوضوح، التواصل بإيجابية، 

اقة، االنفتاح، االسـتماع،  بالل
التواصل المسـتمر، تنسـيق   

  .المعلومات

  االلتزام
Commitment 

يشترك أعضـاء األسـرة فـي    
  مشاعر التأكيد حول 

االهتمام والحرص على الطفل ) أ

، إظهار االلتـزام، المرونـة  
ــل واألســرة،  تشــجيع الطف
الثبات، النظر إلـى الطفـل   
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  هامؤشرات التعاونيةمشاركةموضوع ال  البعد

  .سرةواأل

معتقدات كال الطرفين حول ) ب
أهمية األهداف التي يتم متابعتها 

  .نيابة عن الطفل واألسرة

، واألسرة أكثر من مجرد حالة
العمل علـى أنـه    النظر إلي

  .أكثر من مجرد وظيفة

  المساواة
Equality 

عضــاء المشــاركون يشــعر األ
بالمساواة في اتخـاذ القـرارات   
وتطبيق الخدمة، والعمل بفعاليـة  
للتأكد من أن جميـع األعضـاء   
ــوة   ــعرون بق ــاركين يش المش
المساواة في قدرتهم على التأثير 
في النتائج الخاصـة باألطفـال   

  .واألسر

، المشـاركة التعاونيـة  تقوية 
الدفاع عن الطفـل واألسـرة   

خرين، لدى االختصاصيين اآل
إظهار الرغبة فـي توضـيح   

  .جميع الخيارات

  المهارات
Skills 

ن أيدرك األعضاء المشاركون ب
اآلخرين في الفريـق يظهـرون   
كفاءة، بما فيها مقـدرة مقـدمي   
الخدمة ألداء أدوارهم، ويبرهنوا 

مـع   على أداء جيد في العمـل 
  .األطفال واألسر

عطي توقعـات  ياتخاذ الدور 
، يلبي هطفل وتقدمحول أداء ال

حاجات الطفل الخاصة، يأخذ 
باالعتبار الطفـل واألسـرة   
 .ككل، يظهر الرغبة في التعلم

  الثقة
Trust 

 ونالمشـارك عضـاء  األيشارك 
الشعور بالتأكيد من مصداقيتهم، 

الثبات، الحفاظ على سـالمة  
  .الطفل
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  هامؤشرات التعاونيةمشاركةموضوع ال  البعد

قدرتهم، نقـاط القـوة، أو ثقـة    
  .للمشاركةاألعضاء اآلخرين 

  االحترام
Respect 

ظهر األعضاء احترامـاً نحـو   ي
بعضهم الـبعض ويظهـر هـذا    

 .والتواصل خالل األداء االحترام

تقدير الطفل، عـدم إصـدار   
، تجنـب  أحكام، عدم التمييز

  .اإلقحام والتدخل

أكدت على تلك األبعاد، فقد توصلت دراسـة كـوي    التي وجد العديد من الدراساتتو
Chou )بين األسرة واالختصاصـيين يتوقـف   على أن تأسيس مشاركة تعاونية ) ٢٠٠١

 االختصاصـي مهـارات  وعلى توافر عدة أبعاد هامة قوامها تواصل منفـتح ومسـتمر،   
كذلك توصلت . اآلباءفلسفة المدرسة التي تدعم مشاركة والمتمركزة على الطفل واألسرة، 

أهم العوامل الهامة في تطـوير  من أن الثقة والتواصل إلى  Stuck,2004  ستوكدراسة 
عـن المشـاركة    اآلباءعالقات تعاونية بين اآلباء والمعلمين، وأن هناك عالقة بين رضا 

 & Karaharaيتفـق ذلـك مـع نتـائج دراسـة       .التعاونية والثقة في دور المعلمـين 

Turnbull,2005   التي أكدت على أن االحترام هو أساس المشاركة التعاونية بين أسـرة
  .صيينواالختصا ذو االحتياج الخاصالطفل 

على أهميـة  ) ١٨١: ٢٠٠٤( Blue-Banning, et al وآخرون بانج -بل يؤكدلذلك 
التعاونية لتحقيق األهداف المرجوة مـن تربيـة    مشاركةممارسة المؤشرات المرتبطة بال
من خالل استخدام المدارس لهذه المؤشرات لتقديم  ، وذلكوتعليم ذوي االحتياجات الخاصة

ال تطوير العالقات ذات الجودة العالية مع األسر، باإلضـافة  تدريب أكثر للمهنيين في مج
إلى أنه قد تؤدي سلسلة من المحادثات بين اآلباء والمهنيين باستخدام هذه المؤشرات إلـى  
تصور وتقدم أعظم نحو عالقات أكثر رضا، وتعتبر المناقشة بين اآلباء والمهنيين في كل 
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" ثقـة " "احترام"إليضاح مصطلحات مثل  هامة ألنها تقدم فرص يجماعة أو فصل مدرس
  . لآلباء والمهنيين لفهم وجهات نظر بعضهم البعض اًالخ، وتقدم أيضاً فرص......

وبالتالي يمكن القول أن توافر تلك الكفايات في االختصاصيين، يعـد دافعـاً لألسـرة    
-Farron) (Sadoski,1999)هـم  للحضور االجتماعـات والـدفاع عـن حقـوق طف    

Davise,2004).    وهذا ال يقلل من التأكيد على أن األسرة التي لديها القدرة فـي تحديـد
الجهة التي تقدم الخدمة لطفلها هي األسرة التي لديها الرغبة والدافع لرعاية طفلها وحـل  

  .مشكالته مبكراً بشكل تعاوني مع االختصاصيين

  :سابقةال والبحوث دراساتال

 ختصاصـيين نوعية وجودة مشاركتهم مـع اال عن  األسرفي الماضي كان تقييم رضا 
 نـا ولكنمحصوراً ببرامج خاصة أو مجموعـات عمريـة،    ألطفالهمالذين يقدمون الخدمة 

فـي مراحـل    األسرواحتياجات ، االختالفات في السياسات، ونماذج الخدمةاآلن نالحظ 
 سـر يختلف الرضا بـين أ  أندورات الحياة المختلفة توضح الحاجة إلى فهم كيف يمكن 

 Jacksonاهتمـت دراسـة جاكسـون    وفى هذا السـياق   .األطفال من مختلف األعمار
ـ  ) ٢٠٠٦(  ىبفحص خبرات ومدركات أعضاء األسرة خالل التدخل للتعرف المبكـر عل

( من أعضاء أسر أطفال الذين يتلقون خدمات في )  ٢٠٧( ضم المشاركون حيث الصمم، 
ر البريد إلي األسر طلب منهم تقـدير مـدى   عب استبانهإرسال تم  إذ. والية مختلفة)  ٣٩

رضاهم حول مجاالت حياة األسرة ، وأثر الصمم علي مجاالت حياة األسرة ، والرضـا  
عن نتائج الطفل في مجال التواصل ، والشراكة بين األسـرة واالختصاصـيين ورغبـة    

ـ  –عينة الدراسـة   - أشارت تحليل االستجابات بأن األسر. األسرة في تلقي الدعم  ت كان
مـع االختصاصـيين، ولـم تجـد      اكثيراًُ عن مجاالت حياة األسرة وعن شراكته راضية

الدراسة فروقاً دالة في الرضا عن حياة األسرة بين المجموعات التي تختلف فـي نمـط   
عبرت األسر عن كما ، . مضخمات الصوت، وطريقة التواصل، مستوى الدخل أو العمر



 ٢١

تي ، وتوفير البرامج التربوية ، والدعم المادي ، والـدعم  رغبتها في زيادة الدعم المعلوما
وكذلك الدعم للبرامج فـي   وعات ، وتوفير مقدمي خدمة مدربين،الوالدي من خالل المجم

التـي حصـل   ) النتائج ( وقد أشار تحليل مدركات أعضاء األسرة للمخرجات . المجتمع 
ـ         خيم الصـوت  عليها الطفل إلي وجـود فـروق دالـة فـي الرضـا وفـق نمـط تض

ِAmplification  ) وطريقة التواصل ، أما أعضاء ) زراعة القوقعة ، المعينات السمعية
اسر األطفال الذين يستخدمون تواصل شفهي مع زراعة القوقعة والمعينات السمعية فقـد  

وكان أعضاء اسر األطفـال  . عبروا عن رضا اكبر عن تقدم أطفالهم في الكالم واإلدراك
ن زراعة القوقعة فقط أيضا أكثر رضا عن كالم أطفالهم وإدراكهم مقارنـة  الذين يستخدمو

في حين لم تجد الدراسة فروقا دالة بين . باألطفال الذين يستخدمون المعينات السمعية فقط
وتشير هذه النتائج بـان اسـتخدام   . أي مجموعات بخصوص الرضا عن التقدم في اللغة

ام طريقة التواصل الشفهي قد ارتبطت بمسـتوى  زراعة القوقعة في عمر مبكر مع استخد
إجـراء   ىالحاجة إلى وأوضحت الدراسة مد. عال من الرضا عن نتائج الكالم واإلدراك

  . الصمم ىإدراك األطفال واألسر بعد التعرف المبكر عل ىدراسات أخرى إضافية عل

التعـرف علـى   ) ٢٠٠٥( Summers, et. Alدراسة سمرز وآخـرون   وقد حاولت
من األسـر  ) ١٤٧( ،وذلك على ختصاصيينبين األسرة واال لمشاركة التعاونيةات امعطي

 لعالقات أطفـالهم وعالقـاتهم مـع    اًمظهر) ١٨(حول  والرضا المشاركةلوصف أهمية 
وجود فروق دالـة فـي   لم تكشف نتائج الدراسة عن و ، )مقدمي الخدمة( االختصاصيين

سنوات، وكذلك  ٥-٣سنوات ، ومن ٣ وحتىفي أعمارهم من الميالد  األطفالتقدير أسر 
وجود فروق في تقديرهم لمدى رضاهم  اتضحسنه ألهمية تلك المظاهر، ولكن  ١٢-٦من 

وقـد قـام البـاحثون    .الكبار أظهروا رضا أقـل  األطفالعن تلك المظاهر، فأولياء أمور 
حالـة  بتحليالت أخرى مرتبطة بمستويات الرضا وعالقتها بمتغيرات ديموغرافية مثـل ال 

الـدخل عـن    وحيث عبـر متوسـط  . االجتماعية، والمستوى التعليمي، والدخل السنوي
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. مقارنة بأصحاب الدخل المنخفض والمرتفـع  ختصاصيينمستويات أقل من الرضا مع اال
نسبياً وذوي المستوى التعليمـي األعلـى    األكبر األعماروكذلك أظهرت استجابات ذوي 

األصغر سناً أو من كان مستواهم التعليمـي   األطفال سرأاستجابات  تهأظهررضا أقل مما 
  .أقل

بنـاء عالقـة   /المبدأ األساسي في الرعاية المتمركزة علي األسرة تتمثل في تأسيسأن 
، والعمل معاً لمناقشة القضـايا  ألطفالهم  الخدمة ىمقدماالختصاصيين بين األسرة و فعالة

وقد أكـدت التشـريعات   . مات المساندةوإزالة الحواجز والمعوقات لتوفير الرعاية والخد
اعتبار المشاركة التعاونية بين األسـرة   ىدرالية وجمعيات الرعاية الصحية لألطفال عليالف

) ٢٠٠٥(  Mannanلذلك حاولت دراسة منـان . ومقدم الخدمة المحور األساسي ألطفالهم
ألسـر  الكشف عن المخرجات التي تحصل عليها األسرة من خدمات الطفولـة المبكـرة   

مـن والـدي   )  ٢١٠(األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ، وتكونت عينة الدراسـة مـن   
سـنوات، طبـق علـيهم     ٥تراوح أعمارهم ما بين الميالد وحتى تاألطفال المعوقين ممن 

مقياس المشاركة التعاونية بين األسرة واالختصاصيين ، ومقياس جودة الحياة ، ومقيـاس  
سة عن أن الرضا عن عالقة األسرة باالختصاصيين يتوقف وكشفت نتائج الدرا. الخدمات

وكذلك تبين بـأن   ،جزئياً على فعالية الخدمات التي بدورها تؤثر علي جودة حياة األسرة
  .لمدركات الوالدين للخدمات تؤثر في رضاهم عن جودة حياة األسرة ةالتقديرات الوالدي

ى رضـا آبـاء األطفـال    ، التعرف على مد)٢٠٠٥(  Neitzelلوحاولت دراسة نتز
واالختصاصـيين الـذين    -عاماً ) ٥-٢(الذي يتراوح أعمار أطفالهم ما بين -التوحديين 

خدمات التدخل المبكر، طبق عليهم مقياس تقدير برنامج متمركـز علـى    ألطفالهمموا ديق
 The Family-Centered Program Rating Scale (FCPRS) Theاألســرة 

Social Communication Questionnaire (SCQ) .  
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وأشارت نتائج الدراسة إلى أن االختصاصيين أكثر رضا من اآلباء عن خدمات التدخل 
ن نوعية الخدمات عامة، والخدمات الفردية عالمبكر لألطفال التوحديين، فاآلباء أقل رضا 

ن المتغيرات الديموجرافية ليسـت لهـا عالقـة بمسـتويات الرضـا لآلبـاء       أخاصة، و
من الدراسات للتعرف على عالقـة الرضـا    مزيدايين، وقد أوصى الباحث واالختصاص

  .بمتغيرات أخرى

تقييم مدى فعالية تطبيق سياسة الشراكة ) ٢٠٠٥( Kyriakides كايركيدس لذلك حاول
Partnership Policy  ٦(في مدرسة ابتدائية بقبرص، واستمر تطبيق تلك السياسة لمدة (

ن تطبيق سياسة الشراكة في المدرسة كـان لهـا فوائـد    شهور، بعد ذلك الحظ الباحث أ
للطالب وآبائهم، حيث أسهمت في تحسين مستوى العمل األكاديمي للطـالب فـي اللغـة    
اليونانية وعلم االجتماع والرياضيات بغض النظر عن المستوى االقتصادي االجتمـاعي،  

ن زيـارات اآلبـاء   فضالً عن تطوير اتجاهات الطالب واآلباء نحو سياسة الشـراكة، وأ 
  .للمدرسة قد ساعدت في تحسين التواصل مع المعلمين وسلوك الطالب في المنزل

ذو احتيـاج  ولإلجابة على التساؤل الذي يشغل أذهان الباحثين واألسر التي لديها طفل 
-الطفل المعوق من أن يكون لها عالقـات جيـدة    هذا أسرة إليهتسعى ، وهو ما خاص

قام كاسهارا وترنبـل  . طفلهم؟ل يقدمون خدماتالذين  تصاصييناالخمع  -وصف الشراكة
Kasahara & Turnbull )ذوي االحتياجـات  من أمهات األطفال ) ٣٠(بمقابلة ) ٢٠٠٥

الشـراكة بـين األسـر     دة أفكار لجو عدة، وبتحليل استجاباتهم، أظهرت النتائج الخاصة
فل والمهني، تحـدي اآلراء  هو أساس العالقة بين الطواالحترام تتضمن  واالختصاصيين

في فهم الطفـل،  ) الخ...تاريخ النمو واألسرة(أهمية اإلطار البيئي و، اإلعاقة تجاه السلبية
، تنظيم الخدمات التعليمية وتطبيقها وفقاً للبرامج الفرديـة، واألنشـطة المالئمـة للنمـو    و

  .أهيل المشاركة الوجدانية ، وأولويات األسرة فى التوجيه والت إلىباإلضافة 
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إدراكات  ىبالتعرف عل) ٢٠٠٤(  Farron – Daviseديفز  –واهتمت دراسة فارون 
واتجاهات والدي األطفال ذوي اإلعاقات البسيطة والشديدة ووالدي األطفال العاديين نحـو  

أسرة ممـن لـديها   ) ١٢(المشاركة التعاونية مع المدرسة، وذلك من خالل المطابقة بين 
ت البسيطة والشديدة ممن يلتحقون في مدارس الدمج فـي إحـدى   تالميذ من ذوي اإلعاقا
مع مجموعة من أسر التالميذ العاديين، )  Massachusetts( ستشمناطق والية ماستشو

موضـوعات  :واستخدمت طريقة مقابلة الحالة لتقييم عدد من المقاييس الوصـفية ومنهـا  
ـ  اتهم لخصـائص المدرسـة   اهتمامات األسرة،واتجاهات الوالدين نحو المدرسة وانطباع

في  ينرضا الوالدين عن مشاركتهم،والوقت الذي يقضيه الوالدو لمخرجات ناجحة للتالميذ،
  .أنشطة المدرسة

وقد أوضحت النتائج بأن والدي التالميذ المعوقين شعروا بأنهم يرغبون في مشـاركة  
ـ   تياجـات  االح ةأكبر في األهداف والتدريس، وقضاء وقت أطول في االجتماعـات لتلبي

الفردية، وقضاء وقت أطول في الدفاع عن حاجات أطفـالهم مقارنـة بوالـدي التالميـذ     
وكشف التحليل أيضا عن وجود عالقات منخفضة إلى متوسـطة بـين قناعـة    . العاديين

الوالدين ومشاركتهم في سياق تقييم المعلمين لمشاركتهم، والمدى الذي يطلب منه المعلمون 
  .محتوى المنهج الخاص ببرنامج طفلهم التربويمشاركتهم وتأثيرهم في 

إلى التعرف على عالقة التواصل بـين اآلبـاء   ) ٢٠٠٤( Stuck ستوك وهدفت دراسة
 اًمعلم) ٦٥(من اآلباء، و ) ٣٨١(والمعلمين والثقة المتبادلة بينهم، وذلك على عينة قوامها 

مل الهامة فـي تطـوير   ألطفالهم في المدرسة، وتوصل إلى أن الثقة والتواصل أحد العوا
عالقات تعاونية فعالة بين اآلباء والمعلمين، وأن إدراك اآلباء لمستويات أعلى من الثقـة  

ن آباء األطفال فـي  ألمعلمي المرحلة االبتدائية والمتوسطة بالمقارنة بإدراكات المعلمين، و
ـ  ة باآلبـاء فـي   المرحلة االبتدائية أكثر إدراكاً ألهمية التواصل وأكثر رضا عنه بالمقارن

  .المرحلة المتوسطة، وأن هناك إيجابية بين الرضا الوالدي والثقة في دور المعلمين
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وفي محاولة لفهم أفضل لخصائص الشراكة الفاعلة بين األسر واالختصاصـيين، قـام   
 مـن ) ١٣٧(بإجراء مقابالت مـع  ) ٢٠٠٤( Blue-Banning et. Alبلوباننج وآخرون 

كنساس، (من االختصاصيين في ثالث واليات ) ٥٣(العاديين، ووالدي األطفال المعوقين و
وقـد   ).Kansas, North Carolina and Louisiana(نورث كارولونيا، وولويزيانـا  

أوضحت النتائج بأن الشراكة التعاونية من شأنها تسهيل سلوكيات االختصاصـيين التـي   
. المهارة، واالحتراموالثقة، و المساواة،وااللتزام، والتواصل، : أبعاد هي) ٦(تتمركز حول 

وأن أعضاء األسر بحاجة إلى تواصل مستمر، وأكد أعضاء األسرة واالختصاصيين على 
التواصل في اتجـاهين، وأهميـة   وأن يكون التواصل أميناً ومنفتحاً، أن يكون  الحاجة إلى

  .خرحكام مسبقة لما يمكن أن يقوله اآلأاستماع كل منهم لبعضهم البعض باهتمام دون 

للمشـاركة  اً تقدم لنا أبعاد) Blue-Banning,et.al.2004(ويرى الباحثان أن دراسة 
 المشاركةنعرفها منذ زمن قديم ولكنها بعيداً عن الممارسة، األمر الذي يؤكد أن  ،التعاونية

فـي  ) توحد(بينهم مشاركة  واختصاصيينالفاعلة بين المنزل والمدرسة تتميز بأفراد أسرة 
في مناخ من الثقة واالحترام المتبادل بحيث تحصل األسرة على المساندة فـي  األهداف، و

على المشـاركة بشـكل كامـل، ويحصـل      تدعمهم وتحفزهمصورة معلومات ومصادر 
  .على مدخالت أسرية تساعدهم على أن يكونوا معلمين فاعلين االختصاصيين

 Pogolffولوف ولوك غاستراتيجيات تسهيل المشاركة التعاونية، قدم بو ىوللتعرف عل

and Lock  )مقالة وضح فيها عدة طرق لتسهيل المشاركة التعاونية بين األسر ) ٢٠٠٤
  :واالختصاصيين

وذلك يتطلب من اختصاصي األسر مستوى معـين   اآلباءتطوير عالقة شخصية مع  -أ 
ع استراتيجيات مناسبة في التواصل م ماواستخدوالمحافظة عليها  ،من الثقة مع المعلم

  .األسر
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وتزويد األسـرة  ، باستخدام نماذج متعددة اآلباءالمعلومات من  ىمحاولة الحصول عل -ب
التليفون أو التفاعل وجهـاً   وبفرص كافية للتواصل حول الطفل عن طريق الكتابة، أ

ففي بعض األحيان ال تستجيب األسر لطريقة من طرق التفاعل ،ولكنـه قـد   . لوجه
  ا يتطلب سؤال األسرة كيف تفضل التواصل ؟وهذ ، ىيستجيب لطريقة أخر

بعبارة موجبة حول طفلهم أو أعضاء األسرة، فأسر األطفال  اآلباءالبدء بالحديث مع  -ج
ذوي االحتياجات الخاصة عادة ما يسمعون سلبيات كثيرة حول طفلهم، فـإذا زودت  

ـ فقد يشجعهم ذلك للحديث مع االخت ،األسر بتغذية راجعة ايجابية دالً مـن  صاصيين ب
حيث أن توقع األسر تلقي تغذية راجعة جيدة من المعلم يساهم في  تعطيل كل محادثة،

االبتعاد عن السلوك الدفاعي وتقدير المعلم، ويؤدي ذلك إلي تطـوير عالقـة أكثـر    
  .ايجابية بينهما

عن الخدمات، فقـد سـأل بيلـي    ذوى االحتياجات الخاصة أما بخصوص رضا أسرة 
في دراسة وطنية طولية للعالج المبكر علـى عينـة   ) ٢٠٠٣(  ,.Baily et. Alوآخرون 

، من خالل اتصال تليفوني ذوي االحتياجات الخاصةمن آباء األطفال ) ٣٣٨(تكونت من 
مـن  % ٧٥عن مدى رضاهم عن برامج تقديم الخدمة ألطفـالهم، وجـد البـاحثون أن    

قيموا نوعية الخدمات % ٦١ت، االستجابات يعتقدون بأنهم يتلقون القدر المالئم من الخدما
لديهم شعور جيد حول االختصاصـيين  % ٩٩العالجية التي يتلقاها طفلهم بأنها ممتازة، و

  .الذين يخدمونهم

دليل من األدب التربوي يدعم العالقة بين جودة الشراكة والرضا عن الخدمـة،   ويوجد
ن الوالدين ممـن  م) ١٠٣(بين عينة من ) ٢٠٠١(  King et. alفقد قارن كنج وآخرون 

من األسـر لـم يكونـوا    ) ١٠١(كانوا راضيين كثيراً عن الخدمات المقدمة ألطفالهم مع 
 نوقد كشفت نتائج الدراسة عن أن الوالدين بشكل عام يميلـو . راضيين نسبياً عن الخدمة

أكثر من بنيـة  ) رعاية دعم واحترام:مثل (إلى التعليق أكثر حول عملية مظاهر الرعاية 
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وهـذا يؤكـد علـى دور    ). الوصول إلى الرعاية وكمية الرعايـة :مثل (لرعاية مظاهر ا
االختصاصيين في كيفية إشعار الوالدين باحترام آرائهم وأفكارهم وتقبل مشـاعرهم دون  

  .عات حول الطفل وإعاقتهاالدخول في نز

باالختصاصيين في  اآلباءإلى التعرف على عالقة ) ٢٠٠١( Chouوهدفت دراسة كو 
وذلك من خالل اإلجابـة علـى   . اتخاذ القرارات المتعلقة بالتربية الخاصة لألطفال عملية

باالختصاصيين ؟ وما هي العوامل التي تسـهم أو   اآلباءما طبيعة عالقة :أربعة أسئلة هي
باالختصاصـيين فـي    اآلبـاء باالختصاصيين ؟ وكيف تؤثر عالقـة   اآلباءتعوق عالقة 

لية اتخاذ القرار المتعلقة بالتربية الخاصـة للطفـل ؟ ومـا    المشاركة الوالدية في نتائج عم
خصائص التنظيمات التي تسهل أو تعوق تطور عالقة الوالدين باالختصاصيين ؟وقد تـم  

البرنامج التربوي الفردي، وقـرار وضـع   : دراسة نمطين من عمليات اتخاذ القرار هي
  .التربوي) المكان ( التلميذ في البديل 

ئج بأن طبيعة العالقة بين الوالدين واالختصاصيين تتطور مع مـرور  وقد أشارت النتا
الوقت ، وأن طبيعة تلك العالقة تتقرر في ضوء وجهات نظرهم حول أدوارهم في تربية 

وتتضمن العناصر المساهمة في تأسيس عالقة بـين   .الطفل ، ظروف حياتهم وأولوياتهم
فلسفة المهني وجهده فـي العمـل مـع    وتواصل منفتح ومستمر، : الوالدين واألخصائيين 

التطـابق واالنسـجام بـين    ومهارات المهني المركزة علي الطفـل واألسـرة،   واألسر، 
فلسفة المدرسة التي تدعم مشاركة الوالدين وقيادة إدارة المدرسة، واألخصائيين والوالدين، 

ن ، وتقـديم  وفي الجانب اآلخر، فان عدم االهتمام أو عدم االستجابة لمشـاركة الوالـدي  .
معلومات متميزة للوالدين ، والعمل الثقيل لالختصاصيين والروتين اليومي الـذي يجعـل   

  .المهني مشغوال طول الوقت تعتبر من المعوقات في تقدير عالقة الوالدين والمهني 

وأشارت النتائج بأن العالقة الجيدة بين الوالدين واالختصاصـيين يمكـن أن تشـجع    
ركة بنشاط اكبر في عملية اتخاذ القرار، وتساعد الوالدين فـي تقبـل   المشاى الوالدين عل
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ولم يظهر بان عالقة الوالدين باالختصاصيين ترتبط بنتائج عملية . قرارات االختصاصيين
إن طبيعة عملية اتخاذ القرار تتأثر بسياسات  حيث .اتخاذ القرار وال تؤثر في بناء العملية 
  .يين حول دور الوالدين في تربية الطفلالمنظمات ووجهات نظر االختصاص

)  ٢٠٠٠(  Lanners and Mombaertsوفي هذا الصدد، توصل التنرز ومومبيرتز 
من والدي األطفـال ذوي  ) ٥٨٤(من خالل دراسة تقييميه للخدمات المقدمة لعينة قوامها 

كثر رضا االحتياجات الخاصة، إلى رضا عام لدى اآلباء من نمط الخدمات، فاآلباء كانوا أ
عن عالقاتهم الشخصية مع االختصاصيين، ولكنها كانت أقل رضا من وصولها للشـبكات  

  .االجتماعية

 –األسـرية   المشـاركة على أهميـة  ) ١٩٩٩( Sadoskiسادوسك أكدت دراسة وقد 
في مساعدة اآلباء للتغلـب علـى    Support Groupsالمدرسية وكفاءة مجموعات الدعم 

مـن اآلبـاء   ) ٢٩(المعوق، وذلك من خالل فحص استجابات لطفل احتياجات اتحديدات 
من اآلباء غير المشاركين في هذه المجموعـات  ) ٤٢(المشاركين في مجموعات الدعم و 

 Parent، والرضا الوالـدي  Parenting Stress Indexعلى مقياس الضغوط الوالدية 

Satisfaction جموعـات الـدعم   وتوصلت الدراسة إلى أن اآلباء الذين يشاركون في م
يدركون مستويات أعلى من الدعم االجتماعي وأقل شعوراً بالعزلة بالمقارنة بأقرانهم غير 
المشاركين في مجموعات الدعم، وتعد الحالة الزواجية والدعم االجتماعي أفضل مؤشـر  
للرضا عن الشراكة، ومن أهم حاجات اآلباء هو حاجتهم إلى استماع االختصاصيين لهـم  

والسماح لهم بمتابعة التوصـيات فـي المـؤتمرات     Courteousا أكثر تهذيباً وأن يكونو
  .واجتماعات الخطة التربوية الفردية

 والمشاركة التعاونية تقييم كل من ) ١٩٩٧( Cladudetteكالودت  حاولت دراسةقد و
رابات سلوكية المدرسة لألطفال الذين يعانون من اضط مهاي تقدتال النفسيةالصحة ات خدم
 -طفالً من الصف األول وحتى الخامس االبتـدائي ) ٣٤( ىوقد اشتملت الدراسة عل.ديدةش



 ٢٩

ث مـدارس مـن مـدارس سـان     خمسة فصول خاصة تقع فـي ثـال   في من المسجلين
 –المخرجات  –وتم تقييم النتائج  .ومقدمي الخدمة لهم في المدرسة ،ووالديهم -فرانسيسكو
ـ تقديرات األداء األكاديمي واأل ىبناء عل وقـد أشـارت نتـائج     .اعي للتلميـذ داء االجتم

اآلباء، مقـدمي الخدمـة، العـاملون فـي     ( المجموعات المختلفة من الكبار المشاركين 
عن  - األهميةمن حيث  -تقديرات مرتفعة ) التدريس، مقدمي الخدمة من خارج المدرسة 

اآلبـاء ومقـدمي   برنامج الطفل في المدرسة، وأن هذه التقديرات أكثر ارتفاعاً من قبـل  
المقدمة للمضـطربين   النفسيةالخدمة إال أنها ال تصل لدرجة الرضا عن خدمات الصحة 

وقد أوضحت الدراسة أن العالقات التي وجدت بـين تقـديرات المشـاركة فـي     سلوكياً، 
أن المشاركين الكبار يلعبون دوراً محورياً في نجاح بالشراكة واألداء االجتماعي للتالميذ 

  .التالميذ

  :تعقيب على الدراسات السابقة

بعد عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية يمكن استخالص 
  :ما يلي

بـين أسـر األطفـال ذوي     )الشـراكة ( فيما يتعلق بأهمية المشاركة التعاونية: أوالً
ت في مجال التربية الخاصة والرضا عنهـا، توصـل  االحتياجات الخاصة واالختصاصيين 

نها تسـهم فـي   إن المشاركة التعاونية لها فوائد لألسر وأطفالها، حيث أإلى  عدة دراسات
مـن  % ٧٥وأن ، )Kyriakides,2005(تطوير اتجاهات اآلباء واألطفال نحو المدرسة 

 Baily, et. (ن ألطفالهموعن الخدمات التي يقدمها االختصاصي اًاآلباء لديهم رضا مالئم

al, 2003(لرضا لم يصل إلى مستوى الشبكات االجتماعية، ولكن هذا ا) .Lanners & 

Mombaerts,2000 ( ، في حين توصلت دراسةNeitzel )أن آباء األطفال إلى  )٢٠٠٥
مع مراعاة أن أهمية المشاركة والرضا عنهـا   .التوحديين أقل رضا عن نوعية الخدمات



 ٣٠

والتي تؤثر علـى جـودة    ن لألسرةويتوقف على فعالية الخدمات التي يقدمها االختصاصي
  ).Mannan,2005. (الحياة األسرية

التي أكدت علـى إدراك اآلبـاء    )Claudette,1997(ويختلف ذلك مع نتائج دراسة 
ألهمية المشاركة التعاونية مع االختصاصيين، ولكن تلك األهمية ال تصـل إلـى درجـة    

  .ن الخدمات المقدمة للطفل المعوقعالرضا 

مرتبطة بالمشاركة التعاونية بين أسر األطفـال ذوي االحتياجـات   المتغيرات ال: ثانياً
عمر الطفل، عمـر الوالـدين،   : مثلالخاصة واالختصاصيين في مجال التربية الخاصة، 

 .Summers et. Alسمرز وآخـرون أكدت نتائج دراسة  حيثوالمستوى التعليمي لهم، 

ظاهر المشاركة التعاونيـة  األطفال لمعدم وجود فروق ذات داللة في تقدير أسر   2005
وأن اآلباء األكبر سناً وذوي المسـتوى التعليمـي   . فيما يتعلق بمتغير عمر الطفل المعوق

 Stuckسـتيك   في حين أكدت دراسة. األعلى أقل رضا عن عالقاتهم مع االختصاصيين
ركة على أن آباء األطفال في المرحلة االبتدائية أكثر رضا وإدراكاً ألهمية المشا) ٢٠٠٤(

  .التعاونية من االختصاصيين بالمقارنة بآباء األطفال في المرحلة المتوسطة

فيما يتعلق بإستراتيجيات التواصل، أكدت بعض الدراسات علـى أهميـة تلـك    : ثالثاً
اإلستراتيجيات في بناء المشاركة التعاونية، ومنها أن زيارات اآلباء للمدرسة تسـهم فـي   

إن البحث ، و )Sadoski,1999(لوك الطالب في المنزل تحسين التواصل مع المعلمين وس
متعـددة للتواصـل مثـل التفاعـل وجهـاً لوجـه، االتصـاالت        أو أشـكال  عن نماذج 

 Pogolff. (الخ، تسهم في تطوير عالقة شخصية بين االختصاصيين واألسرة.....الهاتفية

& Lock,2004( ،لسفة المدرسـة وأن بناء تلك العالقة تتطور مع مرور الوقت وفقاً لف .
)Chou,2001(.  

وفيما يتعلق بالكفايات التي تدعم بناء مشاركة تعاونية بين أسرة األطفال ذوي : رابعاً
أكدت بعض الدراسات مدى حاجة أسـرة الطفـل    ،االحتياجات الخاصة واالختصاصيين



 ٣١

، تلـك الحاجـة يمكـن    )Jackson,2006(الوالدي  المعوق إلى الدعم المعلوماتي والدعم
 & Kasahara). اعها إذا توافر في االختصاصيين عدة كفايـات أهمهـا االحتـرام   إشب

Turnluall,2005) ، الثقة والتواصل)Stuck,2004( ا م، استماع طرفي العالقة لبعضـه
ـ   -Blue(مسـبقة عـن الطفـل واألسـرة      اًالبعض دون إصدار االختصاصـيين أحكام

Banning,2004) (Sadoski,1999(  

أن توافر تلك الكفايات في االختصاصيين، يعد دافعـاً لألسـرة    وبالتالي يمكن القول
ــم   ــوق طفله ــن حق ــدفاع ع ــات وال ) Farran-Davise,2004(لحضــور االجتماع

)Sadorki,1998(  

  :عينة الدراسة
) آبـاء وأمهـات  (من أسر ) ٧٦١(تكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية من   

سـمعية،  (ممن لديهم طفل ذو إعاقة ) تأمها ١٠٣آباء،  ٦٥٨(ذوي االحتياجات الخاصة 
، ويتلقون خدمات التربيـة  )تخلف عقلي، توحد، صعوبات تعلم، تعدد عوق، إعاقة بصرية

فـى مدينـة    "أهلية"الخاصة في معاهد التربية الخاصة أو برامج الدمج أو مراكز خاصة 
  :، وفيما يلي وصف عينة الدراسةالرياض بالمملكة العربية السعودية 

   ) ١ (قم جدول ر
  اسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصةعينة الدراسة من 

  وبأطفالهموفق المتغيرات الخاصة بهم  
  المجموع  النسبة  العدد  مستوى المتغير  المتغير
  أب  ولي األمر

  أم
٦٥٨  
١٠٣  

٨٦.٥  
١٣.٥  

٧٦١  

  
  العمر

  سنة ٢٩-٢٠
  ةسن ٣٩-٣٠

٣٣  
٢٠٤  

٤.٣  
٨.٢٦  

٧٦١  



 ٣٢

  سنة ٤٩-٤٠
  فأكثر سنة ٥٠

٣٧٩  
١٤٥  

٤٩.٨  
١٩.١  

المستوى 
  التعليمي

  ثانوية فما دون
  دبلوم

  بكالوريوس فما فوق

٣٨٩  
١٠٢  
٢٧٠  

٥١.١  
١٣.٤  
٣٥.٥  

٧٦١  

  
  عمر الطفل

  سنوات ٥اقل من  
  ةسن ١٢- ٦
  فأكثر سنة ١٢

٥١  
٣٣٨  
٣٧٢  

٦.٧  
٤٤.٤  
٤٨.٩  

٧٦١  

  
الجهة المقدمة 

  للخدمة

  معهد تربية خاصة
  برنامج دمج/ مدرسة 

  مركز خاص

٢٧١  
٣٦٩  
١٢١  

٣٥.٦  
٣٨.٥  
١٥.٩  

٧٦١  

  
  نمط الخدمة

  خدمات تربوية
  خدمات مساندة

٣٥٤  
٤٠٧  

٤٦.٥  
٥٣.٥  

٧٦١  

  
  

  فئة اإلعاقة

  سمعية
  تخلف عقلي

  توحد
  صعوبات تعلم

  تعدد عوق
  إعاقة بصرية

١٨٢  
١٨٥  
١٣٢  
١٣٦  
٢٦  
١٠٠  

٢٣.٩  
٢٤.٣  
١٧.٣  
١٧.٩  
٣.٤  
١٣.١  

٧٦١  

  :الدراسة تاوأد
  )الباحثان إعداد(استمارة البيانات األولية  -١

: تتكون تلك االستمارة من معلومات مرتبطة بأسر ذوي االحتياجات الخاصة مثل  
، العمر الزمني، المستوى التعليمي، ومتغيرات مرتبطة بأطفالهم )أم/أب(جنس ولي األمر 



 ٣٣

التي تقـدم الخدمـة   ) الجهة(عمر الطفل، نوع اإلعاقة، البيئة التربوية : ذوي اإلعاقة مثل
ضافة إلى معلومات عن أشكال التواصل بين األسرة والبيئة التربوية للطفـل،  باإل ،لطفلهم

  .المقدمة لطفلهم) المساندة-التربوية(الخدمات نمط و
-The Familyاالختصاصـيين   –األسـرة   المشاركة التعاونيـة بـين  مقياس  -٢

Professional Partnership Scale (Summers et al.2005)   
، وقد تم تطوير هذا المقياس من خالل عـدة  Summers et. al.2005وهو من إعداد 

التـي ركـزت    Blue-Banning et al, 2004دراسات قام بها عدة باحثين منها دراسة 
مكونات مجاالت المشاركة التعاونية من وجهة نظر اآلباء والمهنيـين،  / على تحديد أبعاد

ـ ) ٦(وتوصلت الدراسة على وجود  ، والمسـاواة ،  التواصـل، وااللتـزام  : ىمكونات ه
) ٦٠(والمهارات، والثقة، واالحترام، والمؤشرات المرتبطة بكل بعد، والتي وصلت إلـى  

من خاللها  بعدة دراسات توصال Summers et al.2005ثم قام سمرز وآخرون . مفردة
األول مفردة قسمت إلى مقياسين فـرعيين، يركـز   ) ١٨(إلى تخفيض عدد المفردات إلى 

علـى العالقـات المتمركـزة علـى      الثانيمركزة على الطفل، ويركز على العالقات المت
  .األسرة

كما أشارت إليـه   ،وقد كشف التحليل السيكومتري للمقياس وأبعاده اتساقا داخليا كامنا
للبعد  ٠.٩٠و، للمقياس ٠.٩٣نتائج الفاكرونباخ، فقد بلغت قيمة الفاكرونباخ لتقدير األهمية 

في حين بلغت قيمة الفاكرونباخ لتقدير رضا األسـرة عـن    للبعد الثاني، ٠.٨٨األول و 
  .للبعد الثاني ٠.٩٢للبعد األول و  ٠.٩٤للمقياس و  ٠.٩٦عالقاتها باالختصاصيين 

ـ   ، بترجمـة  ان ونظراً لعدم وجود أداة عربية تحقق هدف الدراسة الحالية، قـام الباحث
وفيما يلي إجـراءات صـدق   . ةوتعريب هذا المقياس إلضافة أداة جديدة إلى البيئة العربي

  .وثبات المقياس

  :صدق وثبات المقياس



 ٣٤

مـن  ) ٩٣(على عينة مكونة مـن   )الشراكة( تم تطبيق مقياس المشاركة التعاونية  
  :أسر ذوي االحتياجات الخاصة، وفيما يلي بيان بطرق الصدق والثبات

تم عرضه قام الباحثان بترجمة مقياس المشاركة التعاونية، وقد : صدق المحكمين - ١
وقـد راعـى   ، على السادة المحكمين للمطابقة بين الترجمة اإلنجليزية والعربية 

  .الباحثان التعديالت اللغوية التي أوصى بها المحكمون
معامالت ارتباط الفقرة بأبعاد المقياس، وقد جاءت معامالت االرتباط على النحو  - ٢

    :التالي
  ) ٢ (جدول رقم 

ودرجاتهم على كل  المستخدم ∗المقياسعلى فقرات ألسر امعامالت ارتباط بين درجات  
  بعد من أبعاد المقياس

 الفقرة
العالقات المتمركزة على : البعد األول

  الفقرة  الطفل
العالقات المتمركزة على : البعد الثاني

  األسرة
  الرضا  األهمية  الرضا  األهمية

٠.٧٣  **٠.٦٢  ١٠  **٠.٧٧  **٠.٦٢  ١**  
٠.٨٢  **٠.٥٨  ١١  **٠.٧٧  **٠.٦٥  ٢**  
٠.٧٩  **٠.٨٣  ١٢  **٠.٨٥  **٠.٥٣  ٣**  
٠.٧٤  **٠.٥٦  ١٣  **٠.٩٠  **٠.٧١  ٤**  
٠.٧٩  **٠.٧٠  ١٤  **٠.٧٨  **٠.٦٩  ٥**  
٠.٧٤  **٠.٧٦  ١٥  **٠.٧٢  **٠.٥٩  ٦**  
٠.٧٧  **٠.٦٥  ١٦  **٠.٨٢  **٠.٥١  ٧**  
٠.٨٠  **٠.٨٠  ١٧  **٠.٦٩  **٠.٦٣  ٨**  

                                           
  المقياس ) مفردات (فقرات ) ٨(يوجد فى جدول  ∗



 ٣٥

٠.٦٥  **٠.٥٥  ١٨  **٠.٧٦  **٠.٥١  ٩**  
  ٠.٠١الة عند د** 

معامالت ارتباط مفردات المقياس بأبعاده معامالت جميع أن ) ٢(يتضح من جدول   
، وهذا يؤكد تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من االتسـاق  )٠.٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 

  .الداخلي
صدق األبعاد بحساب معامالت ارتباط بعدي المقياس بعضـهما الـبعض وبالدرجـة     -٣

  .الكلية
  

  ) ٣( ل رقم جدو
  مصفوفة معامالت االرتباط بين بعدي المقياس

  البعد

أهمية 
العالقات 
المتمركزة 
  على الطفل

أهمية 
العالقات 
المتمركزة 
 على األسرة

الدرجة 
الكلية 
  لألهمية

الرضا عن 
العالقات 
المتمركزة 
  على الطفل

الرضا عن 
العالقات 
المتمركزة 
 على األسرة

الدرجة 
الكلية 
  للرضا

العالقــات أهميــة 
 المتمركزة على الطفل

-  ٠.٤٦  **٠.٤٢  **٠.٤٦ **٠.٨٨  **٠.٥٩** 

أهميــة العالقــات  
ــى   ــزة عل المتمرك

  األسرة

  -  ٠.٣٨  **٠.٤١  **٠.٣٢ **٠.٩٠** 

 **٠.٤٧  **٠.٤٦  **٠.٤٣  -      الدرجة الكلية لألهمية
الرضا عن العالقـات  
 المتمركزة على الطفل

      -  ٠.٩٥  **٠.٨٠** 

ـ   **٠.٩٤  -        ات الرضا عن العالق



 ٣٦

ــى   ــزة عل المتمرك
  األسرة

  -            الدرجة الكلية للرضا
  ٠.٠١دالة عند ** 

معامالت ارتباط بعدي المقياس معامالت موجبـة  جميع  أن) ٣(يتضح من جدول   
  .وكذا معامالت االرتباط البينية لبعدي المقياس معاً ،)٠.٠١(ودالة إحصائياً عند مستوى 

  :ثبات المقياس-٤
اب معامالت ثبات بعدي المقيـاس والدرجـة الكليـة باسـتخدام معامـل      تم حس  

  :الفاكرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية، وقد جاءت معامالت الثبات على النحو التالي
  ) ٤ (جدول رقم 

  والتجزئة النصفية فاكرونباخالبطريقة  ببعديه لمقياسالثبات معامالت 

 قيمة ألفا عدد الفقرات  البعــد  المجال
  لتجزئة النصفيةا

  جتمان براون-سبيرمان
  ٠.٦٨  ٠.٧٣  ٠.٧٦  ٩  العالقات المتمركزة على الطفل  األهمية

العالقات المتمركزة على 
  األسرة

٠.٧٩  ٠.٨٠  ٠.٨٤  ٩  

  ٠.٧٥  ٠.٧٤  ٠.٨٧  ١٨  الدرجة الكلية
  ٠.٨٣  ٠.٨٧  ٠.٩١  ٩  العالقات المتمركزة على الطفل  الرضا

العالقات المتمركزة على 
  األسرة

٠.٨٤  ٠.٨٥  ٠.٩٠  ٩  

  ٠.٨٨  ٠.٨٩  ٠.٩٤  ١٨  الدرجة الكلية



 ٣٧

أن جميع قيم معامالت مقياس المشاركة التعاونية في البعـد  ) ٤(يتضح من جدول   
  .األول والثاني والدرجة الكلية مرتفعة

  :الصدق العاملي
 في مجـال األهميـة   ∗ي المقياسباستخدام التحليل العاملي أظهرت النتائج تشبع بعد

كانـت  حيث من التباين الكلي، ) %٧٩.٨٠(ويفسر ) ١.٥٩(على عامل واحد بجذر كامن 
العالقات المتمركـزة علـى   وبعد ، )٠.٨٩( بعد العالقات المتمركزة على الطفلتشبعات 
في حين تشبع بعدا المقياس في مجال الرضا عن العالقات المتمركـزة  ، )٠.٨٩( األسرة

كانـت   من التباين الكلي حيث) %٩٠.٣٠(ويفسر  )١.٨٠(واحد بجذر كامن على عامل 
 ، والعالقات المتمركزة علـى األسـرة  )٠.٩٥( العالقات المتمركزة على الطفلتشبعات 

  .وهي نسبة مرتفعة) ٠.٩٥(
  :طريقة التصحيح

، وتقدم اإلجابات على )١٨(يطلب من المشاركين اإلجابة على فقرات المقياس الـ  
غير = ١من  (أو ) هام جداً= ٥ إلى  أقل أهمية=  ١من (نقاط لكل فقرة ) ٥(ى ذمقياس 

  ).جداً راضى= ٥ إلى  راضي جداً
  

  

  

  

  :ومناقشتها نتائج الدراسة 

                                           
ء التحليل العاملى على األبعاد دون الدخول حيث أن المقياس مترجم وقد حددا أبعادة فى صورته األصلية مسبقاً فقد تم إجرا ∗

  .فى تفاصيل توزيع المفردات على األبعاد من جديد بالتحليل العاملى 



 ٣٨

 االختصاصيين في قدمهايما أكثر الخدمات التي "والذي ينص على ، األول نتائج التساؤل 
ـ  بـاء وأمهـات   آل) معهد، برنامج دمج، مركز خـاص (البيئات التربوية  ال ذوي األطف

تم استخدام التكرارات والنسبة المئويـة   لإلجابة على هذا التساؤل،". االحتياجات الخاصة؟
لألسر، وقد جاءت النتائج كما هـي موضـحة بالجـدول     التى تقدملمعرفة أكثر الخدمات 

  :التالي
  )٥(جدول رقم 

مركز  معهد، برنامج دمج،(البيئات التربوية  فىاالختصاصيين  قدمهاي الخدمات التي
  ذو االحتياج الخاصلألسرة والطفل ) خاص

  الترتيب  %  تكرار  أنواع الخدمات
  ٢  ١٤.٢  ١٠٨  إرشاد وتدريب اسري

  ٤  ١٠.٤  ٧٩  خدمات نفسية
  ٣  ١٢.٢  ٩٣  خدمات اجتماعية
  ١  ٥٢.٦  ٤٠٠  خدمات تربوية
  ٥  ٧.٦  ٥٨  عالج طبيعي/ خدمات تأهيل
  ٦  ٣  ٢٣  طبية/ خدمات صحية

الخدمات التي تقدم لألسرة في البيئـات التربويـة    أكثر نأ) ٥(يتضح من جدول   
خدمات تربوية، واإلرشـاد والتـدريب األسـري،    : جاءت بالترتيب وفق الترتيب التالى 

العـالج الطبيعـي، وأخيـراً    /والخدمات االجتماعية، والخدمات النفسية، وخدمات التأهيل
  .طبية/خدمات صحية

  : األولمناقشة نتائج التساؤل 

أن الخدمات التربوية جـاءت فـي الترتيـب األول     يتضح) ٥(وع إلى جدول بالرج
ن ألسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وهـذا  وللخدمات التي يقدمها االختصاصي



 ٣٩

يؤكد أنه ما زالت العملية التعليمية تقوم في األساس على الخـدمات التربويـة ومـا    
بل وهو محورها ،  م التربية الخاصةمعل يعتبرو،تتضمنه العملية التعليمية من أهداف 

وهذا يتفق ما اكد علية هلهـان   األكثر مشاركة في فريق العمل المدرسي مع األسرة،
أنة يجب توافر عدة كفايات لدى معلم التربية الخاصة ، وذلك  )٢٠٠٨:٥٣(وكوفمان 

ـ  إشباعدورة المهنى من  يتطلبهلتعدد أدوارة وتعقدها وما  ال، الحاجات الفردية لألطف
وتحديد الخدمات المطلوبـة أو التفـاوض   والمشاركة فى البرنامج التربوى الفردى ، 

ثم جاءت خدمات اإلرشاد والتدريب األسري، والخدمات االجتماعية والنفسـية   حولها،
بالترتيب والتي تقدم من المرشد الطالبي واألخصائي االجتماعي والنفسي، ثم جـاءت  

رتيب األخير لتؤكد أن الدور التربوي هو الذي يغلـب  الطبية في الت/الخدمات الصحية
نقص حين يظهر على العملية التعليمية في البيئات التربوية للطفل المعوق وأسرته في 

بـالرغم مـن   والتشـخيص  في الخدمات الطبية واالكتشاف المبكـر   واضح وقصور
  .أهميتها

صل بين أسر األطفـال ذوي  ما أكثر أشكال التوا"والذي ينص على،  الثانىتائج التساؤل ن
معهد، برنامج دمـج، مركـز   (البيئات التربوية االختصاصيين في االحتياجات الخاصة و

تـم اسـتخدام التكـرارات    ،  لإلجابة على هذا التساؤل" التي تقدم الخدمة لطفلهم؟) خاص
والنسبة المئوية لمعرفة أكثر أشكال التواصل، وقد جاءت النتـائج كمـا هـي موضـحة     

  :التالي بالجدول
  )٦(جدول رقم 

  البيئات التربوية التي تقدم الخدمة لطفلها االختصاصيين في أشكال التواصل بين األسرة و
  )معهد، برنامج دمج، مركز خاص(

  الترتيب  %  رتكرا  أشكال التواصل
  ٤  ١٣.٧  ١٠٤  مجلس اآلباء



 ٤٠

  ٣  ١٦.٤  ١٢٥  المكالمات الهاتفية
  ٦  ٠.٩  ٧  الزيارات المنزلية

  ٢  ١٨.٩  ١٤٤  )يومية، أسبوعية، شهرية( التقارير 
  ٥  ٨.٥  ٦٥  اجتماعات أولياء األمور

  ١  ٤١.٥  ٣١٦  سجل المتابعة
االختصاصيين فـي  أن أكثر أشكال التواصل بين األسرة و) ٦(يتضح من جدول   

سـجل المتابعـة،   : جاءت بالترتيب وفق الترتيب التـالى   ،البيئة التربوية للطفل المعوق
كالمات الهاتفية، ومجالس اآلباء، واجتماعات أوليـاء األمـور، وأخيـراً    والتقارير، والم

  .الزيارات المنزلية
  :لثانىمناقشة نتائج التساؤل ا

يتضح أن أكثر أشكال التواصل بين األسرة واالختصاصيين في ) ٦(بالرجوع إلى جدول  
يومية، األسـبوعية،  ال(البيئة التربوية للطفل المعوق بالترتيب هي سجل المتابعة، التقارير 

. الخ، وأخيـراً الزيـارات المنزليـة   ..... ثم المكالمات الهاتفية، ومجالس اآلباء) الشهرية
تؤكد هذه النتيجة أن سجل المتابعة هو الشكل األساسي فـي التواصـل بـين األسـرة     و

، في حين أكدت )أسرة الطفل واالختصاصيين(المعهد دون تقابل طرفي العالقة /والمدرسة
على أن من إستراتيجيات تسـهيل  ) ٢٠٠٤( Pogolff & Lockولوف ولوك غة بودراس

وهذا التفاعل . التواصل بين األسرة واالختصاصيين التفاعل وجهاً لوجه بين طرفي العالقة
يتوافر في مجالس اآلباء والزيارات المنزلية والتي قد جاءت آخر أشكال التواصل بالرغم 

القة من بعضهما البعض، حيث أكدت العديد من الدراسات من فعاليتها واستفادة طرف الع
حاجـة أسـرة   ) ١٩٩٨( Sadoskiوسادوسك ) ٢٠٠٥( Jacksonمنها دراسة جاكسون 

الطفل المعوق إلى االجتماع مع االختصاصيين في برامج التربية الفردية لطفلهم وحضور 
  .المؤتمرات ومتابعة برنامج طفلهم



 ٤١

  
تواصـل معهـم   يما أكثر االختصاصيين الذين "ينص على  والذي،  الثالثنتائج التساؤل 

معهد، برنامج دمج، مركـز  (أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في البيئات التربوية 
وللتحقق من ذلك تم اسـتخدام التكـرارات والنسـبة المئويـة لمعرفـة أكثـر       . ؟)خاص

ي موضحة بالجـدول  االختصاصيين الذين تتواصل معهم األسر، وقد جاءت النتائج كما ه
  :التالي

  ) ٧(جدول رقم 
أكثر المهنيين الذين تتواصل معهم اسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في البيئات 

  )معهد، برنامج دمج، مركز خاص(التربوية 
  الترتيب  %  رتكرا  المهني/االختصاصي

  ١  ٤٦.٥  ٣٥٤  معلم التربية الخاصة
  ٣  ١٢.٧  ٩٧  األخصائي النفسي

  ٤  ١٢.٢  ٩٣  الجتماعياألخصائي ا
  ٢  ٢١.٦  ١٦٤  أخصائي النطق

  ٥  ٤.٦  ٣٥  األخصائي العالج الطبيعي
  ٧  ٠.٨  ٦  أخصائي العالج الوظيفي

  ٦  ١.٦  ١٢  ممرض/ طبيب
الذين تتواصل معهم أسر األطفـال   أن أكثر االختصاصيين) ٧(ن جدول يتضح م  

معلم التربيـة الخاصـة،   : جاءت بالترتيب وفق الترتيب التالى  ذوي االحتياجات الخاصة
أخصائي النطق، األخصائي النفسي، األخصائي االجتماعي، أخصائي العـالج الطبيعـي،   

  .ممرض، أخصائي العالج الوظيفي/طبيب
  : الثالثمناقشة نتائج التساؤل 



 ٤٢

أن أكثر االختصاصيين الذين تتواصل معهـم أسـرة    يتضح) ٧(بالرجوع إلى جدول 
معلم التربية الخاصة، وهذا يتفـق مـع نتـائج     ة هواألطفال ذوي االحتياجات الخاص

وهو أن المعلم هو األكثر فعالية في فريق العمل بالمدرسة بل يعد هـو   ألولاالتساؤل 
اضـطرابات  (ثم يحتل أخصائي النطـق  . منسق الخدمات التربوية والمساندة للمعوق

ـ   ) التواصل ة وهـو  الترتيب الثاني في التواصل مع أسـر ذوي االحتياجـات الخاص
 الـذى يعـانى مـن   أخصائي يقدم خدمات عالج الكالم واللغة والتعرف على الطفل 

إعاقات الكالم واللغة من حيـث التشـخيص والتقيـيم، وإجـراءات اإلحالـة إلـى       
االختصاصيين عند الضرورة لتأهيل إعاقة الكالم واللغة وتقديم الخـدمات التأهيليـة   

  )Heward,2006:23. (المالئمة

مـن   ندور أخصائي النطق إلى أن ذوي اإلعاقة كثيراً مـا يعـانو   رجع أهميةتو
اضطرابات النطق والتي تعوق تواصل المعوق في التفاعل مع المحيطين به، مما جعـل  
خدمات أخصائي النطق ذات أهمية في تفريد برامج تدريبية لتنمية الثروة اللغوية للمعـوق  

فسي في الترتيب الثالث بالرغم مـن  ، ثم جاء األخصائي الن)١٩٩٧عبدالعزيز الشخص، (
ل دور ؤويـرى الباحثـان أن تضـا    .أهمية دوره في التأهيل النفسي للمعـوق وأسـرته  

األخصائي النفسي في مجال التربية الخاصة يرجـع إلـى عـدم تـوافر أدوات القيـاس      
والتشخيص النفسي المالئمة للبيئة العربية والتي تساعده في الكشـف عـن الخصـائص    

لمعوق وأسرته وما تعانيه من اضطرابات، ثم جاء األخصـائي االجتمـاعي،   الشخصية ل
ويتفق ذلـك مـع   . الخ، ثم أخيراً أخصائي العالج الوظيفي ...وأخصائي العالج الطبيعي

برامج التربية الخاصة من عدم وجود دور ألخصائي /واقع دور االختصاصيين في معاهد
عضالت المعوق البدنية والتى تسهم فى توافقة العالج الوظيفي بالرغم من أهمية فى تقوية 

  .مع اإلعاقة والمحيطين بة



 ٤٣

مظاهر المشاركة التعاونيـة مـن    ما أكثر "والذى ينص على  ،الرابع نتائج التساؤل 
ذوي االحتياجـات  األطفـال   من وجهة نظر آباء وأمهاتحيث األهمية والرضا عنها 

المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات   هذا التساؤل، تم حساب ، لإلجابة على ؟ الخاصة
، كما هو موضح بالجـدول  مظاهر المشاركة التعاونية من  )فقرة(مظهر المعيارية لكل 

  :التالي

  )٨( جدول رقم 
العالقات المتمركزة على الطفل، العالقات المتمركزة (المشاركة التعاونية  )فقرات(مظاهر 

  مرتبة حسب أهميتها والرضا عنها) على األسرة

العالقات المتمركزة على   فقرةال
  الطفل

  الرضا  األهمية

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط  الترتيب المعياري

  الترتيب المعياري

يساعدونني على اكتساب المهارات  ١
أو المعلومات التي من شأنها تلبية 

  .حاجات طفلي

٧  ٠.٩٢١  ٤.٢٠٢  ٣  ٠.٥٨٠  ٤.٧٧١  

يمتلكون المهارات التـي تسـاعد  ٢
  .طفلي على النجاح

٤  ٠.٧٨١  ٤.٢٣٥  ٤  ٠.٥٣١  ٤.٧٦١  

يقدمون خدمات تلبـي الحاجـات  ٣
  .الفردية لطفلي

٨  ٠.٨٨٥  ٤.١٤٩  ٨  ٠.٦٥٣  ٤.٦٤٢  

ــي  ٤ ــات طفل ــحون اهتمام يوض
المفضلة عندما يعملون مع مقدمي 

  .خدمات أخرى

٩  ٠.٩٥٧  ٤.٠٧٧  ٩  ٠.٨١١  ٤.٤٧٧  

يطلعونني على األشياء الجيدة التي  ٥
  .طفلييقوم بها 

٥  ١.٠٣٧  ٤.٢٣٣  ٥  ٠.٦١٩  ٤.٧٣٢  

  ١  ٠.٦٨٧  ٤.٦٣١  ٢  ٠.٣٧٤  ٤.٩٠٠ .يعاملون طفلي باحترام  ٦
يبنون على جوانب القـوة لـدى  ٧

  .طفلي
٦  ٠.٨٧٤  ٤.٢٢٤  ٧  ٠.٦٦٥  ٤.٦٦١  



 ٤٤

يحترمون رأيي حـول حاجـات  ٨
  .طفلي

٣  ٠.٨٤٢  ٤.٤١٦  ٦  ٠.٦٤٥  ٤.٧١٢  

يحافظون على سالمة طفلي حين  ٩
  .يتهميكون طفلي في رعا

٢  ٠.٨٠١  ٤.٥٢٨  ١  ٠.٣٤٣  ٤.٩٠٨  

  العالقات المتمركزة على األسرة  الفقرة

  الرضا  األهمية

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط  الترتيب
 المعياري

  الترتيب

  ٩  ٠.٧٩٨  ٤.٤١٣  ٨  ٠.٦٠٨  ٤.٦٩٣ .موجودون عند حاجتي إليهم  ١٠
أمينون حتى لو كانت لديهم أخبار  ١١

  .سيئة
٧  ٠.٨٠١  ٤.٤٢١  ٦  ٠.٥٩٨  ٤.٧٣٢  

  ٤  ٠.٧٨٤  ٤.٥١٦  ٣  ٠.٤٩٣  ٤.٧٧٩ .يستخدمون لغة نفهمها  ١٢
  ١  ٠.٧٦٣  ٤.٥٦٢  ٢  ٠.٤٩١  ٤.٨٧٠ .يحافظون على خصوصية األسرة  ١٣
يظهرون احتراماً لقـيم األسـرة  ١٤

  .ومعتقداتها
٢  ٠.٧٥١  ٤.٥٤١  ٥  ٠.٥٩٩  ٤.٧٣٧  

يستمعون دون أن يصدروا حكماً  ١٥
  .لى األسرةعلى طفلي أو ع

٨  ٠.٨٣١  ٤.٤١٧  ٩  ٠.٦٨٠  ٤.٦٧١  

  ٦  ٠.٧٩٧  ٤.٤٧٤  ١  ٠.٤٥٨  ٤.٨٣٧ .أشخاص يعتمد عليهم ونثق بهم  ١٦
  ٥  ٠.٨٢٠  ٤.٤٨٢  ٤  ٠.٥٦٦  ٤.٧٥٣ .يصغون بانتباه لما أريد أن أقولة  ١٧
  ٣  ٠.٨١٣  ٤.٥٤٠  ٧  ٠.٧٠٤  ٤.٦٩٦  .ودودون معي  ١٨

  :ما يلي) ٨(يتضح من جدول   
ات المتمركزة على الطفل، اتضح أن أهم مظاهر المشاركة من حيـث  بالنسبة للعالق: أوالً

والتي تعـد بمثابـة مظـاهر    -األهمية بالنسبة لآلباء واألمهات بالترتيب الفقرات 
) ١(المعاملة باحترام، و) ٦(وهي التي تتضمن رعاية الطفل، و) ٩(رقم  -للمشاركة

رات تسـاعد الطفـل،   امـتالك مهـا  ) ٢(المعلومات المرتبطة باحتياجات الطفل، و
وبالنسبة للرضا عن تلك العالقات من وجهة نظر اآلباء واألمهات اتضح أن أهـم  



 ٤٥

رعاية الطفل، ) ٩(المعاملة باحترام، و ) ٦(مظاهر المشاركة بالترتيب الفقرات رقم 
  .امتالك مهارات تساعد الطفل) ٢(احترام حاجات الطفل، و) ٨(و 

ة على األسرة، اتضح أن أهم مظاهر المشاركة من حيـث  بالنسبة للعالقات المتمركز: ثانياً
والتي تتضمن الثقة في ) ١٦(األهمية بالنسبة لآلباء واألمهات بالترتيب الفقرات رقم 

اسـتخدام لغـة تفهمـا    ) ١٢(الحفاظ على خصوصية األسرة، و) ١٣(المهنيين، و
  .اإلصغاء إلى األسرة) ١٧(األسرة، و

ات من وجهة نظر اآلبـاء واألمهـات بالترتيـب    وبالنسبة للرضا عن تلك العالق  
احتـرام قـيم   ) ١٤(والتي تتضمن الحفاظ علـى خصوصـية األسـرة، و   ) ١٣(الفقرات 

اسـتخدام لغـة تفهمهـا    ) ١٢(الود في التعامل مع األسرة، و) ١٨(ومعتقدات األسرة، و
  .األسرة

  :يتضح ما يلى ) ٨(بالرجوع إلى جدول : الرابعمناقشة نتائج التساؤل 

كـل فقـرة مـن    -وجود بعض مظاهر : النسبة للعالقات المتمركزة على الطفلب  -أ 
التـي    -فقرات المقياس تشير إلى مظهر من مظاهر المشاركة التعاونية الفعالـة 

يرى اآلباء واألمهات أنها ذات أهمية عالية وتحظى بدرجة كبيرة من الرضا ومن 
ر االختصاصيين لحاجـات  رعاية الطفل والمعاملة باحترام، وتقدي:هذه المظاهر 

 .الطفل وتوفيرهم معلومات لألسرة عن طفلهم واحتياجاته

بالنسبة للعالقات المتمركزة على األسرة، يتضح وجود بعض مظاهر للمشـاركة    -ب 
التعاونية التي يرى اآلباء واألمهات أنها ذات أهمية عالية وتحظى بدرجة كبيـرة  

الثقة، واستخدام و ة األسرة،الحفاظ على خصوصي: من الرضا، من هذه المظاهر
 .واحترام قيمها ومعتقداتهالما تقوله األسرة  بانتباه، ويصغون لغة تفهمها األسرة 

 Karahara & Turnbullتتفق هذه النتائج مع تأكيد دراسة كارهـارا وترنبـل   
على أن االحترام هو أساس العالقة بين االختصاصيين وأسرة الطفل المعـوق،  ) ٢٠٠٥(



 ٤٦

على وجود عالقة بين الرضا الوالدي والثقة ) ٢٠٠٤( Stuckمع تأكيد دراسة  ويتفق ذلك
-Blueفي دور المعلمين، كذلك يتفق مع ما توصلت إليه دراسـة بـل بـانج وآخـرون    

Banning et. Al., )في أن أسرة الطفل المعوق في حاجة إلى تواصـل  ) ١٧٤: ٢٠٠٤
الختصاصيين لهم دون إصدار أحكـام  مستمر، وأهمية أن يكون التواصل أميناً، واستماع ا

) ٢٠٠٤( Pogoloff et Lockولـوف ولـوك   غمسبقة عند طفلهم، وكذلك مع تأكيـد بو 
على أن تسهيل المشاركة بين األسرة واالختصاصـيين يتوقـف   ) ٢٠٠١( Chouوكوى 

على االختصاصيين في تطوير عالقة شخصية مع الوالدين قوامها الثقة واسـتخدام لغـة   
  .ة، ووجود فلسفة للمدرسة تدعم مشاركة الوالدينتفهمها األسر

ويمكن تفسير نتائج ذلك التساؤل بأن امتالك االختصاصيين لمظـاهر المشـاركة   
خاصة الثقة، واحتـرام قـيم ومعتقـدات األسـرة وتقـدير حاجاتهـا وحاجـات        الفعالة 
المعلمين الخ، يسهل على أسرة الطفل المعوق التواصل مع برنامج الطفل وتلقي .....طفلها

  .تغذية راجعة تساعد في تطوير عالقة أكثر إيجابية بينهما

فروق ذات داللة إحصائية بـين   وجدت هل"والذى ينص على الخامس ، نتائج التساؤل 
في أهميـة المشـاركة    ذوي االحتياجات الخاصةمتوسط درجات آباء وأمهات األطفال 

لداللة ) ت(، تم استخدام حساب قيم  هذا التساؤللإلجابة على " التعاونية والرضا عنها ؟
على بعدي المقياس والدرجة الكلية ، وقـد  واألمهات الفروق بين متوسط درجات اآلباء 

  :جاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي

   ) ٩ (جدول رقم 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  وأمهات آباءبين متوسطات درجات ) ت(نتائج اختبار 

  المشاركة التعاونية والرضا عنهافي أهمية 

    المجال
  

  اآلباء
  )٦٥٨= ن (

  األمهات
  )١٠٣= ن (

  )ت(قيمة 



 ٤٧

االنحراف   المتوسط  البعد
  المعياري

االنحراف   المتوسط
  المعياري

العالقات   األهمية
المتمركزة على 

  الطفل

٠.٥٣٥  ٤.٠١٢٧٦ ٤٢.٦٧٩٦ ٣.٤٦٨٢٨ ٤٢.٥٤٧١  

العالقات 
المتمركزة على 

  األسرة

٠.٠٢٤  ٣.٩٣٦٢٤ ٤٢.٧٢٨٢ ٣.٥٧٠٧٦ ٤٢.٧١٨٨  

  ٠.٢٠٠  ٧.٧١٤٨١ ٨٥.٤٠٧٨ ٦.٥٠١٩٠ ٨٥.٢٦٦٠  الدرجة الكلية
العالقات   الرضا

المتمركزة على 
  الطفل

٠.٥٠٧  ٦.١٥٢٢٢ ٣٨.٣٩٨١ ٦.٣٥١٤٠ ٣٨.٧٣٧٨  

العالقات 
المتمركزة على 

  األسرة

٢.١٣٩  ٧.١٠٥٣٠ ٣٩.١٨٤٥ ٥.٨٦٢٢٦ ٤٠.٥٥٤٧** 

١١.٦٤٨٦ ٧٩.٢٩٧٣  الدرجة الكلية
١  

١٢.٤٩٥٩ ٧٧.٥٨٢٥
٠  

١.٣٧٥  

  ٠.٠١دالة عند  **
متوسـط تقـدير    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في) ٩(يتضح من جدول   

باستثناء -على بعدي المقياس  والرضا عنها المشاركة التعاونية اآلباء واألمهات في أهمية
مما يؤيد صـحة التسـاؤل    –بعد العالقات المتمركزة على األسرة من حيث الرضا عنها 

  .األول
  : الخامسمناقشة نتائج التساؤل 



 ٤٨

يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط ) ٩(بالرجوع إلى جدول 
-على بعدي المقيـاس   والرضا عنها المشاركة التعاونية في أهميةتقدير اآلباء واألمهات 

تتفق هذه النتـائج  و .لرضا عنها باستثناء بعد العالقات المتمركزة على األسرة من حيث ا
فى عدم وجـود فـروق   ) ٢٠٠٥( ,.Summers et. Alمع نتائج دراسة سمرز وآخرون 

دالة فى تقدير أسر األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فـى إدراكهـم ألهميـة مظـاهر     
المشاركة ، ولكن تختلف مع الدراسة الحالية من حيث وجود فروق فى تقدير األسر لمدى 

على ) ٩٩:٢٠٠٦(  Hewardوقد يرجع ذلك إلى تأكيد هيوارد. تلك المظاهر  الرضا عن
أن المشاركة األسرية الفاعلة بمجاليها األهمية والرضا بمثابة حجر الزاوية في التخطـيط  

  بل بانج وآخرون التعليمي طويل المدى لذوي االحتياجات الخاصة، وهذا يتفق مع ما ذكره 
Blue-Banning et. Al.,   )أن المشاركة التعاونية ممارسة موصي من ) ١٦٧: ٢٠٠٤

بها في تقديم الخدمة الفعالة لألطفال، وأنها إحدى ست مبادئ لقـانون تعلـيم المعـوقين    
(IDEA) لتعزيز المشاركة التعاونية مع األسرة.  

ويمكن تفسير عدم وجود فروق فيما يتعلق بتقدير اآلباء واألمهات ألهمية المشـاركة  
والرضا عنها بين االختصاصيين وأسر ذوي االحتياجات الخاصة إلى إدراك التعاونية 

اآلباء واألمهات بأن المشاركة التعاونية سواء المتمركزة على الطفل أو األسرة تحظى 
يراً جوهرياً في حياة يبأهمية باعتبارها رأس المال االجتماعي الذي يمكن أن يحدث تغ

ة التعاونية جودة الحياة األسرية، من حيث إمداد الطفل المعوق، بل تعد أساس المشارك
ومتابعـة برنامجـه   وكيفية التعامل معـة  والدي الطفل بمعلومات عن الطفل وتزويد 

التعليمي، ومن جانب آخر تساعد االختصاصيين في بناء جسور من التواصـل مـع   
  .والدي الطفل

آلباء واألمهات لمظـاهر  وفيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقدير ا
وذلك ،ن حيث الرضا عنها lالمشاركة التعاونية على بعد العالقات المتمركزة على األسرة 



 ٤٩

لصالح اآلباء، وهذا يؤكد إدراك األمهات بأنهم في حاجة إلى مزيد من المشاركة التعاونية 
هات في البيئة ، بالمقارنة باآلباء، باعتبار أن األمنحتى تحظى تلك المشاركة بالرضا لديه

  .العربية هي المسئول األول عن الطفل المعوق في ضوء محدودية الخدمات المقدمة له

ـ أن رضـا األسـرة   ) ٢٠٠٥( Mannanويتفق ذلك مع ما ذكره منان   ن المشـاركة  ع
التعاونية مع االختصاصيين يتوقف مع فعالية الخدمات التي بدورها تؤثر على جودة حياة 

من % ٧٥في أن حوالي ) ٢٠٠٣( ,Baily et alراسة بيلي وآخرون األسرة، ومع نتائج د
اآلباء لديهم رضا مالئم عن الخدمات المقدمة لطفلهم، ونتائج دراسـة النرزومـومبيرتز   

Lanners & Mambaerts )من أن اآلباء لديهم رضا عام عن نمط الخـدمات  ) ٢٠٠٠
لـم تصـل إلـى مسـتوى      التي يقدمها االختصاصيين وعالقتهم الشخصية معهم، ولكنها

  .الشبكات االجتماعية

بين  فروق ذات داللة إحصائية وجدت هل "والذي ينص على ، السادسنتائج التساؤل 
لمشاركة التعاونية في ا ذوي االحتياجات الخاصةمتوسط درجات آباء وأمهات األطفال 

ابـة  لإلج ،  ؟ولى أمر الطفلترجع إلى متغير عمر ،من حيث أهميتها والرضا عنها 
هذا التساؤل، تم استخدام تحليل التباين إلدراك تأثير متغير عمر الوالدين علـى  على 

  :مقياس المشاركة التعاونية، وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  ) ١٠ (جدول رقم   
المشاركة مقياس  يعلى بعد ولي أمر الطفلنتائج تحليل التباين لتأثير متغير عمر  

  ي مجالي األهمية والرضا عنهاالتعاونية والدرجة الكلية ف

  البيان  األبعاد  المجال
مجموع 
  ح.د  المربعات

متوسط 
  قيمة ف  المربعات

العالقات   األهمية
المتمركزة على 

  بين المجموعات
 داخل المجموعات

٣١٥.٩٩  
٩٢٣١.٠٤  

٣  
٧٥٧ 

١٠٥.٣٣  
١٢.١٩  

٨.٦٣**  
  



 ٥٠

   ٧٦٠  ٩٥٤٧.٠٣  المجموع  الطفل
العالقات 

المتمركزة على 
  األسرة

  المجموعات بين
 داخل المجموعات

  المجموع
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٣  
٧٥٧ 
٧٦٠ 

٢٥٧.٩٦  
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  المجموع

١٨٩٤.٧٢  
٣١٩٥٢.٣٩  
٣٣٨٤٧.١٢  

٣  
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١٤.٩٦** 

العالقات   الرضا
المتمركزة على 

  الطفل

  بين المجموعات
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  المجموع

٣٨٩.٤٣  
٢٩٩٠٤.٤٢  
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٣  
٧٥٧ 
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  ٠.٠٥دالة عند *       ٠.٠١دالة عند ** 
ولمعرفة اتجاه الفروق بين متغير عمر الوالدين، تم استخدام اختبار شيفيه، وكانت النتـائج  

  :كما هي موضحة بالجدول التالي
  ) ١١(جدول رقم 

 لاألطفاآباء وأمهات ت درجات نتائج اختبار شيفيه لحساب داللة الفروق بين متوسطا
ذوي االحتياجات الخاصة على مقياس المشاركة التعاونية والدرجة الكلية في مجالي 

   ولي أمر الطفل عمر وفق متغير عنها  األهمية والرضا



 ٥١

  البعد         
  المجال

  مستويات العدد
  المتغير

لمتوسطا
٢٩-٢٠ 

  سنة
٣٩-٣٠
  ةسن

٤٩-٤٠
  سنة

فأكثر سنة ٥٠

٤١.٤٠ ٤٢.٦٥ ٤٣.٢٩  ٤٢.٠٦  
أهمية العالقات 
المتمركزة على 

  الطفل

٣٣ 
٢٠٤
٣٧٩
١٤٥

  سنة ٢٩-٢٠
  ةسن ٣٩-٣٠
  سنة ٤٩-٤٠
 فأكثر سنة ٥٠

٤٢.٠٦
٤٣.٢٩ 
٤٢.٦٥ 
٤١.٤٠ 

- -١.٢٣
-  

-٠.٥٩
٠.٦٤  

-  

٠.٦٥  
١.٨٩**  
١.٢٥**  
-  

   ٤٢.٩٥ ٤٣.٦٦ ٣٩.٣٦  ٤٢.٥٦ 

أهمية العالقات 
المتمركزة على 

  األسرة

٣٣ 
٢٠٤
٣٧٩
١٤٥

  سنة ٢٩-٢٠
  ةسن ٣٩-٣٠
  سنة ٤٩-٤٠
 فأكثر سنة ٥٠

٤٢.٥٦ 
٣٩.٣٦ 
٤٣.٦٦ 
٤٢.٩٥ 

- -
٤.٢٩**
-  

-
٣.٥٩**
٠.٧٠  

-  

-
٢.١٨**  

٢.١١**  
١.٤١**  

-  
   ٨٢.٩٥ ٨٥.٦١ ٨٦.٩٦  ٨١.٤٢  

  الدرجة الكلية
  لألهمية

  
  

٣٣ 
٢٠٤
٣٧٩
١٤٥
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  ٠.٠١دالة عند ** 



 ٥٢

بين ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  *)١١(يتضح من جدول 
ولـي أمـر   األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وفق متغير عمـر   آباءمتوسطات درجات 

بالمقارنـة  ) سـنة  ٤٩-٤٠( و) سـنة  ٣٩-٣٠(، وذلك لصالح المستوى العمـري  الطفل
). سنة فأكثر ٥٠(أو األكبر سناً ) سنة ٢١-٢٠(بالمستويات العمرية األخرى األصغر سناً 

  .وذلك فيما يتعلق بأهمية العالقات المتمركزة على الطفل واألسرة والدرجة الكلية لألهمية
  :السادسمناقشة نتائج التساؤل 

-٣٠(الذين يتراوح أعمارهم ما بـين   أن الوالدين يتضح) ١١(بالرجوع إلى جدول  
أكثر إدراكاً ألهمية العالقات المتمركزة على الطفل واألسرة والدرجة الكلية ) عاماً ٤٩

 ,Summers et alألهمية المشاركة التعاونية ، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
م مـع  في أن الوالدين ذوي األعمار األكبر سناً أقل رضـا فـي عالقـاته   ) ٢٠٠٥(

في عدم وجود فروق في ) ٢٠٠٥( Jacksonاالختصاصيين، ونتائج دراسة جاكسون 
  .الرضا من حياة األسرة وفق متغير عمر الوالدين

هي التي يكـون  ) عاماً ٤٩-٣٠(ويمكن تفسير نتائج هذا التساؤل في أن المرحلة العمرية 
مساندة مـن  /دمات تربويةبرامج الدمج، ويتلقون خ/لدى الوالدين أطفاالً معوقين في معاهد

وبالتالي فاآلباء في تلك المرحلة العمرية أكثر إدراكاً ألهمية عالقاتهم مع . االختصاصيين
بالمقارنة باآلباء في المرحلة العمرية أقل . االختصاصيين والذين يقدمون الخدمة ألطفالهم

الدمج، وما زالـوا   برامج/والتي غالباً ما يكون طفلهم قد التحقق في معاهد) عاماً ٣٠(من 
أكثـر  (في مرحلة عدم الوعي بالخدمات المالئمة  لطفلهم، في حين أن المرحلة العمريـة  

إعداديـة  /متوسطه(قد يكون طفلهم المعوق قد وصل إلى مراحل تعليمية أعلى ) عاماً ٤٩
وهي مراحل تعليمية قد أصبح لدى األسرة وعياً وإدراكاً بالخدمات التي يحتاجها ) فما فوق

                                           
نظراً لتقارب المتوسطات الحسابية بدرجة كبيرة من بعضها خاصة فيما يتعلق بالرضا عن : ملحوظة )*(

 .بار شيفيه لم يحدد اتجاه الفروقالعالقات المتمركزة على الطفل واألسرة والدرجة الكلية، فإن اخت



 ٥٣

طفلهم واالختصاصيين ذوي العالقة بها باإلضافة إلى معايشتهم لمرحلـة التعـايش مـع    
  .اإلعاقة والمعوق

فروق ذات داللة إحصائية بـين   وجدت هل "والذي ينص على ، السابع نتائج التساؤل 
لمشاركة التعاونية في ا ذوي االحتياجات الخاصةمتوسط درجات آباء وأمهات األطفال 

آلبـاء وأمهـات   متغير المستوى التعليمـي   ترجع إلى،والرضا عنها  من حيث أهميتها
هذا التساؤل، تـم اسـتخدام تحليـل    لإلجابة على  ،؟األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

التباين إلدراك تأثير المستوى التعليمي على مقياس المشـاركة التعاونيـة، وهـذا مـا     
    :يوضحه الجدول التالي

  )١٢ (جدول رقم 
المشاركة التعاونية مقياس  بعديعلى المستوى التعليمي يل التباين لتأثير متغير نتائج تحل 

  والدرجة الكلية في مجالي األهمية والرضا عنها 
مجموع   البيان  األبعاد المجال

  المربعات
متوسط   ح.د

  المربعات
  قيمة ف

العالقات  األهمية
المتمركزة 

على 
  الطفل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  عالمجمو

٢٤.١٥  
٩٥٢٢.٨٧  
٩٥٤٧.٠٣ 

٢  
٧٥٨  
٧٦٠ 

١٢.٠٧  
١٢.٥٦ 

٠.٥٦ 

العالقات 
المتمركزة 

على 
  األسرة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٣.٣٢  
٩٩٥٤.٠٥  
٩٩٥٧.٣٨ 

٢  
٧٥٨  
٧٦٠ 

١.٦٦  
١٣.١٣ 

٠.١٢ 

 ٠.٥٠  ٢٢.٤٨  ٢  ٤٤.٩٧  بين المجموعاتالدرجة 



 ٥٤

  داخل المجموعات  الكلية
  المجموع

٣٣٨٠٢.١٥  
٣٣٨٤٧.١٢ 

٧٥٨  
٧٦٠ 

٤٤.٥٩ 

العالقات  الرضا
المتمركزة 

على 
  الطفل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٤٤٥.٨٦  
٢٩٨٤٧.٩٩  
٣٠٢٩٣.٨٥ 

٢  
٧٥٦  
٧٥٨ 

٢٢٢.٩٣  
٣٩.٤٨ 

٥.٦٤**  

العالقات 
المتمركزة 

على 
  األسرة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١١٩.٦١  
٢٧٧٧٥.٦٣  
٢٧٨٩٥.٢٤ 

٢  
٧٥٨  
٧٦٠ 

٥٩.٨٠  
٣٦.٦٤ 

١.٦٣ 

الدرجة 
  الكلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٠١٥.٣١  
١٠٤٠٥٠.٥٢ 
١٠٥٠٦٥.٨٣

٢  
٧٥٦  
٧٥٨ 

٥٠٧.٦٥  
١٣٧.٦٣ 

٣.٦٨*  

  ٠.٠١دالة عند ** 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات   ) ١٢(يتضح من جدول   
ير المستوى التعليمـي  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وفق متغآباء وأمهات درجات 
باستثناء الرضا عن العالقات المتمركزة على الطفـل والدرجـة الكليـة     واألمهات لآلباء

، تم اسـتخدام  ألولياء األمورللرضا، ولمعرفة اتجاه الفروق بين متغير المستوى التعليمي 
  .اختبار شيفيه، وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي

  )١٣(جدول رقم 
ذوي  لاسر األطفااختبار شيفيه لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات  نتائج

االحتياجات الخاصة على مقياس المشاركة التعاونية والدرجة الكلية في مجالي األهمية 
  المستوى التعليمي  وفق متغير عنها  والرضا



 ٥٥

  البعد       
 المتوسط  مستويات المتغيرالعدد  المجال 

ثانوية فما 
  دون

بكالوريوس   لومدب
  فما فوق

٣٨.٦٠ ٣٦.٨٨  ٣٩.٢٢  
الرضا عن 
العالقات 

المتمركزة على 
  الطفل

  ثانوية فما دون  
  دبلوم

بكالوريوس فما فوق

٣٩.٢٢  
٣٦.٨٨  
٣٨.٦٠ 

-  ٢.٣٤* 
-  

٠.٦١  
-١.٧٢  

-  

       ٧٩.٠٦ ٧٦.٢٥  ٧٩.٧٩  
الدرجة الكلية 
للرضا عن 
المشاركة 
  التعاونية

  ثانوية فما دون  
  دبلوم
لوريوس فما فوقبكا

٧٩.٧٩  
٧٦.٢٥  
٧٩.٠٦  

-  ٣.٥٤* 
-  

٠.٧٣  
-٢.٨١  

-  

  ٠.٠١دالة عند **       ٠.٠٥دالة عند * 
) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ) ١٣(يتضح من جدول   

اصة، وفـق متغيـر المسـتوى    بين متوسطات درجات أسر األطفال ذوي االحتياجات الخ
بالمقارنة بالمستويات العمرية ) ثانوية فما دون(وى التعليمي ، وذلك لصالح المستالتعليمي

األخرى، وذلك فيما يتعلق بالرضا عن العالقات المتمركزة على الطفل والدرجـة الكليـة   
  .للرضا عن المشاركة التعاونية

  :السابعمناقشة نتائج التساؤل 

لمسـتوى  يتضح أن أسر ذوي االحتياجات الخاصة ذوي ا) ١٣(بالرجوع إلى جدول  
التعليمي ثانوية فما دون أكثر رضا عن العالقات المتمركزة على الطفـل والدرجـة   
الكلية للرضا عن المشاركة التعاونية بالمقارنة بالمستويات التعليمية األخرى، تتفق هذه 



 ٥٦

في أن اآلبـاء ذوي المسـتوى   ) ٢٠٠٥( ,Summers et alالنتيجة مع نتائج دراسة 
  .عن عالقاتهم مع االختصاصيين التعليمي األعلى أقل رضا

المنخفض المتمثل فى ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن اآلباء ذوي المستوى التعليمي   
ثانوي فما دون أكثر رضا من المشاركة التعاونية مع االختصاصيين حيـث أن توقعـاتهم   

أن أى مسـتوى مشـاركة مـن    فتكون في كثير من األحيان في حدود المعقول، وبالتالي 
ختصاصيين يتالءم مع تلك التوقعات، في حين أن اآلباء ذوي المستوى التعليمي األعلى اال

وبالتـالى   .لديهم توقعات عالية من أطفالهم بشكل يجعلهم أكثر معايشة للضغوط النفسـية 
  .ين أكثر فعالية تلبى تلك التوقعات ييطمحون أن تكون مشاركة االختصاص

  
  
  

بـين   فروق ذات داللة إحصائية وجدت هل "ينص على والذي ،  الثامننتائج التساؤل 
لمشاركة التعاونية في ا ذوي االحتياجات الخاصةمتوسط درجات آباء وأمهات األطفال 

، لإلجابة علـى   ؟المعوقترجع إلى متغير عمر الطفل  ،من حيث أهميتها والرضا عنها
على مقياس المشاركة  هذا التساؤل، تم استخدام تحليل التباين إلدراك متغير عمر الطفل

  :التعاونية، وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  )١٤(جدول رقم 
بعدي مقياس المشاركة التعاونية على الطفل نتائج تحليل التباين لتأثير متغير عمر 

  والدرجة الكلية في مجالي األهمية والرضا عنها
مجموع   البيان  األبعاد المجال

  المربعات
متوسط   ح.د

  المربعات
  فقيمة 

  **٦.٦٨  ٨٢.٧٦  ٢  ١٦٥.٥٢  بين المجموعاتالعالقات  األهمية



 ٥٧

المتمركزة 
على 
  الطفل

  داخل المجموعات
  المجموع

٩٣٨١.٥٠  
٩٥٤٧.٠٣  

٧٥٨  
٧٦٠  

١٢.٣٧  

العالقات 
المتمركزة 

على 
  األسرة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٦٥.٢٢  
٩٨٩٢.١٦  
٩٩٥٧.٣٨  

٢  
٧٥٨  
٧٦٠  

٣٢.٦١  
١٣.٠٥  

٢.٤٩  

الدرجة 
  الكلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٤٣٤.٤٢  
٣٣٤١٢.٦٩  
٣٣٨٤٧.١٢  

٢  
٧٥٨  
٧٦٠  

٢١٧.٢١  
٤٤.٠٨  

٤.٩٢**  

العالقات   الرضا
المتمركزة 

على 
  الطفل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٩٨٤.٤٠  
٢٩٣٠٩.٤٥  
٣٠٢٩٣.٨٥  

٢  
٧٥٦  
٧٥٨  

٤٩٢.٢٠  
٣٨.٧٦  

١٢.٦٩**  

العالقات 
المتمركزة 

على 
  سرةاأل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١١٨.٩١  
٢٧٧٧٦.٣٢  
٢٧٨٩٥.٢٤  

٢  
٧٥٨  
٧٦٠  

٥٩.٤٥  
٣٦.٦٤  

١.٦٢  

الدرجة 
  الكلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٧٧٣.٥٢  
١٠٣٢٩٢.٣١ 
١٠٥٠٦٥.٨٣ 

٢  
٧٥٦  
٧٥٨  

٨٨٣.٧٦  
١٣٦.٦٣  

٦.٤٩**  

  ٠.٠١دالة عند ** 



 ٥٨

اللة إحصائية بين متوسط درجات أسر وجود فروق ذات د) ١٤(يتضح من جدول 
في أهمية أبعـاد   المعوقاألطفال ذوي االحتياجات الخاصة فيما يتعلق بمتغير عمر الطفل 

المشاركة التعاونية والدرجة الكلية باستثناء أهمية العالقات المتمركزة على األسرة والرضا 
وجاءت النتائج على النحـو  وللتعرف على اتجاه الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه، . عنها
  :التالي

  ) ١٥(جدول رقم 
أسر األطفال ذوي نتائج اختبار شيفيه لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات 

االحتياجات الخاصة على بعدي مقياس المشاركة التعاونية والدرجة الكلية في مجالي 
   عمر الطفل وفق متغير عنها  األهمية والرضا

  البعد       
  المتوسط  مستويات المتغيرالعدد  لالمجا

 ٥اقل من 
  سنوات

 ةسن ١٢- ٦
  

فأكثر سنة ١٢

٤٢.٢٠  ٤٢.٧٤  ٤٤.٠٠  
أهمية العالقات 
المتمركزة على 

  الطفل

  سنوات ٥اقل من   
  ةسن ١٢- ٦
  فأكثر سنة ١٢

٤٤.٠٠  
٤٢.٧٤  
٤٢.٢٠  

-  ١.٢٥  
-  

١.٧٩**  
٠.٥٤  

-  
       ٨٤.٧٣  ٨٥.٥٢  ٨٧.٧٢  

الدرجة الكلية 
  لألهمية

  

  سنوات ٥اقل من   
  ةسن ١٢- ٦
  فأكثر سنة ١٢

٨٧.٧٢  
٨٥.٥٢  
٨٤.٧٣ 

-  ٢.٢  
-  

٢.٩٢**  
٠.٢٩  

-  
        ٣٧.٥٢  ٣٩.٧٨ ٣٩.٩٠  

الرضا عن  
العالقات 

المتمركزة على 

  سنوات ٥اقل من   
  ةسن ١٢- ٦
  فأكثر سنة ١٢

٣٩.٩٠  
٣٩.٧٨  
٣٧.٥٢  

-  ٠.١٢  
-  

٢.٣٧*  
-٢.٢٦**  

-  



 ٥٩

  الطفل
        ٧٧.٤٩ ٨٠.٥٦ ٨٠.٤٩  

ية الدرجة الكل
  للرضا

  سنوات ٥اقل من   
  ةسن ١٢- ٦
  فأكثر سنة ١٢

٨٠.٤٩  
٨٠.٥٦  
٧٧.٤٩ 

-  -٠.٧  
-  

٢.٩٩  
٢.٠٦**  
-  

  ٠.٠١دالة عند **    ٠.٠٥دالة عند * 
) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ) ١٥(يتضح من جدول   

لعالقات بين متوسطات درجات أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مجالي أهمية ا
 ٥أقـل مـن   (المتمركزة على الطفل واألسرة، والرضا عنها، وفق متغير عمر الطفـل  

  .وذلك لصالح الفئات العمرية األصغر سناً) سنة فأكثر ١٢-٦سنوات، 
  :الثامنمناقشة نتائج التساؤل 

يتضح أن أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصـة ممـن   ) ١٥(بالرجوع إلى جدول  
سنوات أكثر إدراكاً ألهمية العالقات المتمركزة على  ٥الهم أقل من يتراوح أعمار أطف

تتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة سـمرز وآخـرون      . الطفل واألسرة والرضا عنها
Summers et al, )في أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير اآلباء ) ٢٠٠٥

وفـى  .فال األصغر سناًللرضا عن مظاهر المشاركة التعاونية، وذلك لصالح آباء األط
التدخل المبكر لألطفال ذوى أن على ) ١٣٦: ٢٠٠٨(هذا الصدد أكد هلهان وكوفمان 

اإلعاقة فى مرحلة مبكرة يساعد األسرة على التكيف مع اإلعاقة ، ويوفر للوالدين تلك 
المهارات التى يحتاجان اليها للتعامل مع طفلهما بشكل خاص فى المنزل ، كمـا أنـة   

اإلضـافي التـى قـد    وتوفير الخدمات التى ترتبط بالـدعم   إيجادسرة على يساعد األ
        .يحتاجون اليها مثل اإلرشاد ، أو المساعدة الطبية أو المالية 



 ٦٠

ويمكن تفسير ذلك إلى إدراك اآلباء ألهمية خدمات التدخل المبكر ألطفـالهم فـي     
تقييم وتشـخيص وتقـديم   مراحل باكرة ودور المشاركة التعاونية مع االختصاصيين في 

  .خدمات اإلحالة للطفل وتقدير حاجاته وحاجات أسرته

فروق ذات داللة إحصائية بين  وجدت هل "والذي ينص على ،  التاسعنتائج التساؤل 
لمشاركة التعاونية في ا ذوي االحتياجات الخاصةمتوسط درجات آباء وأمهات األطفال 

 لإلجابة علـى ،  تغير نوع إعاقة الطفل؟ترجع إلى م ،من حيث أهميتها والرضا عنها
هذا التساؤل، تم استخدام تحليل التباين إلدراك تأثير متغير نوع إعاقة الطفـل علـى   

  :مقياس المشاركة التعاونية، وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  )١٦(جدول رقم 
التعاونية بعدي مقياس المشاركة على إعاقة الطفل  نوع نتائج تحليل التباين لتأثير متغير 

  والدرجة الكلية في مجالي األهمية والرضا عنها
مجموع   البيان  األبعاد  المجال

  المربعات
متوسط   ح.د

  المربعات
  قيمة ف

العالقات   األهمية
المتمركزة على 

  الطفل

  بين المجموعات
 داخل المجموعات

  المجموع

٣٤١.٨٠
٩٢٠٥.٢٢
٩٥٤٧.٠٣

٥  
٧٥٥ 
٧٦٠ 

٦٨.٣٦ 
١٢.١٩ 

٥.٦٠**  

العالقات 
لمتمركزة على ا

  األسرة

  بين المجموعات
 داخل المجموعات

  المجموع

٣٧٧.٩٤
٩٥٧٩.٤٣
٩٩٥٧.٣٨

٥  
٧٥٥ 
٧٦٠ 

٧٥.٥٨ 
١٢.٦٨ 

٥.٩٥**  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية
 داخل المجموعات

  المجموع

١٢٨٤.٧٧
٣٢٥٦٢.٣٥
٣٣٨٤٧.١٢

٥  
٧٥٥ 
٧٦٠ 

٢٥٦.٩٥ 
٤٣.١٢ 

٥.٩٥**  



 ٦١

العالقات   الرضا
المتمركزة على 

  الطفل

  ن المجموعاتبي
 داخل المجموعات

  المجموع

٢٤٧١.٨٨
٢٧٨٢١.٩٧
٣٠٢٩٣.٨٥

٥  
٧٥٣ 
٧٥٨ 

٤٩٤.٣٧ 
٣٦.٣٧ 

١٣.٣٨** 

العالقات 
المتمركزة على 

  األسرة

  بين المجموعات
 داخل المجموعات

  المجموع

١٦٧٠.٥٥٥  
٢٦٢٢٤.٦٨٦ 
٢٧٨٩٥.٢٤٠ 

٥  
٧٥٥ 
٧٦٠ 

٣٣٤.١١١ 
٣٤.٧٣٥  

٩.٦١٦** 

  بين المجموعات  الدرجة الكلية
 ل المجموعاتداخ

  المجموع

٨٠٠٤.١١
٩٧٠٦١.٧٢
١٠٥٠٦٥.٨٣

٥  
٧٥٣ 
٧٥٨ 

١٦٠٠.٨٢ 
١٢٨.٨٢ 

١٢.٤١** 

  ٠.٠١دالة عند ** 
) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ) ١٦(يتضح من جدول   

بين متوسطات درجات أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مجالي أهمية العالقات 
إعاقـة  (ل واألسرة والرضا عنها حسب متغير نوع إعاقـة الطفـل   المتمركزة على الطف

، وللتعرف علـى  )سمعية، تخلف عقلي، توحد، صعوبات تعلم، تعدد عوق، إعاقة بصرية
  :اتجاه الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه، وقد جاءت النتائج على النحو التالي

  ) ١٧( جدول 
اسر األطفال ذوي متوسطات درجات  نتائج اختبار شيفيه لحساب داللة الفروق بين 

االحتياجات الخاصة على بعدي مقياس المشاركة التعاونية والدرجة الكلية في مجالي 
  إعاقة الطفل وفق متغير عنها  األهمية والرضا

  البعد     
  المجال

المتوسطفئة االعاقةالعدد
صعوبة تعلم  توحد  تخلف  سمعية

  تعدد
  عوق

 بصرية

٤٢.٤٠ ٤٣.٤٣ ٤٣.٥٥٤٢.٦٨٤١.٦٤ ٤٢.١٧
         ٤٢.١٧ سمعية١٨٢أهمية 



 ٦٢

العالقات 
المتمركزة 
 على الطفل

١٨٥
١٣٢
١٣٨
١٦ 
١١٠

 تخلف
  توحد

صعوبات
تعدد عوق
 بصرية

٤٣.٥٥
٤٢.٦٨
٤١.٦٤
٤٣.٤٣
٤٢.٤٠

١.٣٨٦*
  

 
  
١.٩٠٩* 

      ٤١.٧٣ ٤٢.٨٧ ٤٣.١٠٤١.٧٧ ٤٣.٥٤ ٤٢.٨٨
أهمية 

العالقات 
المتمركزة

على 
  األسرة

  
  
  

١٨٢
١٨٥
١٣٢
١٣٨
١٦ 
١١٠

 سمعية
  تخلف
  توحد

صعوبات
تعدد عوق
 بصرية

٤٢.٨٨
٤٣.٥٤
٤٣.١٠
٤١.٧٧
٤٢.٨٧
٤١.٧٣

  
  
  
١.٧٦٦* 
  
١.٨٠٩* 

       

     ٨٤.١٤ ٨٦.٣١ ٨٥.٠٥٨٧.١٠٨٥.٧٩٨٣.٤٢
الدرجة 
  الكلية

  
  
  
  
  

١٨٢
١٨٥
١٣٢
١٣٨
١٦ 
١١٠

 سمعية
  تخلف
  توحد

صعوبات
تعدد عوق
 بصرية

٨٥.٠٥
٨٧.١٠
٨٥.٧٩
٨٣.٤٢
٨٦.٣١
٨٤.١٤

  
  
  
٣.٦٧٦* 
  
٢.٩٥٧* 

       

     ٣٨.٤٠ ٢٨.٦٨ ٣٧.٧٣٤٠.١٥٤٠.٠٦٣٨.٠٥
الرضا 

عن 
العالقات 

١٨٢
١٨٥
١٣٢

 سمعية
  تخلف
  توحد

٣٧.٧٣
٤٠.١٥
٤٠.٠٦

 
٢.٤١٥*
٢.٣٢٤*

 
  
  

  
  
  

 
  
  

  
  
  

  



 ٦٣

المتمركزة
على 
  الطفل

  
  

١٣٨
١٦ 
١١٠

صعوبات
تعدد عوق
 بصرية

٣٨.٠٥
٢٨.٦٨
٣٨.٤٠

 
٩.٠٤٨*

 
١١.٤٦٣*

  
١١.٣٧٣*

 
٩.٣٧٢*

  
  
  
٩.٧١٢*

     ٤٠.٢٦  ٣١.٥٦  ٣٩.٥٩  ٤٠.٧٢ ٤١.٦٩ ٤٠.١٨
الرضا 

عن 
العالقات 
المتمركزة

على 
  األسرة

  
  

١٨٢
١٨٥
١٣٢
١٣٨
١٦ 
١١٠

 سمعية
  تخلف
  توحد

صعوبات
تعدد عوق
 بصرية

٤٠.١٨
٤١.٦٩
٤٠.٧٢
٣٩.٥٩
٣١.٥٦
٤٠.٢٦

 
  
  
  
٨.٦١٨*

 
  
  
  

١٠.١٢٩*

  
  
  
  
٩.١٦٤* 

 
  
  
  
٨.٠٣٣*

  
  
  
  
  
٨.٧٠١*

  

     ٧٨.٦٦ ٦٠.٢٥ ٧٧.٩١٨١.٨٤٨٠.٧٨٧٧.٦٦
الدرجة 
  الكلية

  
  
  
  
  

١٨٢
١٨٥
١٣٢
١٣٨
١٦ 
١١٠

 سمعية
  تخلف
  توحد

صعوبات
تعدد عوق
 بصرية

٧٧.٩١
٨١.٨٤
٨٠.٧٨
٧٧.٦٦
٦٠.٢٥
٧٨.٦٦

 
  
  
  

١٧.٦٦٧*

 
  
  
  

٢١.٥٩٣*

  
  
  
  

٢٠.٣٥٧*

 
  
  
  

١٧.٤١٤
*  

  
  
  
  
  

١٨.٤١٣
*  

  

  

  ٠.٠١ند دالة ع** 
   -:مايلى ) ١٧(يتضح من جدول 



 ٦٤

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات أسـر األطفـال ذوي      - أ
االحتياجات الخاصة في مجال أهمية العالقات المتمركزة على الطفـل واألسـرة   

وذلك لصالح فئة التخلـف العقلـي    ،والدرجة الكلية ترجع إلى متغير إعاقة الطفل
  .عاقات األخرىعند مقارنتها باإل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات أسـر األطفـال ذوي      - ب
االحتياجات الخاصة في مجال الرضا عن العالقات المتمركزة علـى الطفـل واألسـرة    

وذلك لصالح فئة التخلـف العقلـي عنـد     ،والدرجة الكلية ترجع إلى متغير إعاقة الطفل
ح فئة التوحد عند مقارنته باإلعاقة السمعية ، ولصـالح  مقارنته باإلعاقة السمعية ، ولصال

اإلعاقة السمعية عند مقارنته بفئة التوحد ، ولصالح فئة ذوي صعوبات الـتعلم عنـد   فئة 
تقدير أسر األطفال ذوى إعاقة تعدد العوق للرضا / مقارنته بتعدد العوق ، أي أن إدراك 

 .عند مقارنتها بالفئات األخرى  أقل إيجابية) الشراكة ( عن العالقات التشاركية 

  :التاسعمناقشة نتائج التساؤل 

يتضح أن أسر األطفال ذوي التخلف العقلي أكثر إدراكا ) ١٧(بالرجوع إلى جدول        
الحظه الباحثـان   ألهمية العالقات المتمركزة على الطفل واألسرة ، قد يرجع ذلك إلى ما

كة العربية السعودية ، ويالحظ ذلك في زيادة عدد من اهتمام بفئة التخلف العقلي في الممل
العاملين مع هذه الفئة ، وبرامج الدمج المخصصة لهم ، وما الحظاه الباحثان في السنوات 

، ومناهج تـتالءم مـع   ) المرحلة المتوسطة ( األخيرة من استحداث مراحل دراسية لهم 
ان االستشارية في األمانـة العامـة   طبيعة تلك الفئة باإلضافة إلى الجهود المبذولة من اللج

  .للتربية الخاصة جامعة الملك سعود 
وفيما يتعلق بالرضا عن العالقات المتمركزة على الطفل واألسرة ، أكدت نتائج جـدول   
لها دور في إدراك اآلباء للرضا عن العالقات التشـاركية ، فأسـر    اإلعاقةأن فئة ) ١٧(

األطفال ذوى اإلعاقة السـمعية ، وقـد    أسرا من األطفال ذوي التخلف العقلي أكثر رض



 ٦٥

يرجع ذلك إلى أنه بالرغم من أن إعاقة السمع أقل حدة على األسرة بالمقارنة بفئة التخلف 
يقدم لفئة التخلف العقلي من خدمات أكثر مما يقدم لفئة اإلعاقة السمعية  العقلي ، إال أن  ما

رضا من أسر األطفال  ذوى تعدد العوق  ، كذلك أسر األطفال ذوى صعوبات التعلم  أكثر
، وقد يرجع ذلك إلى إدراك أسر األطفال ذوى صعوبات التعلم بأن طفلهم مثـل العـادي   

يؤكـد هيـوارد   لـذلك  ويتلقى العملية التعليمية في المدرسة العادية مع أقرانه العاديين ، 
Heward,  )من التحديات  أن فئة تعدد العوق تعانى من العديد)  ٤٧٥ – ٤٧٣:  ٢٠٠٦

برامج التربية الخاصة حلهـا   عتفرضها اإلعاقة على هؤالء األطفال وأسرهم ، وال تستطي
وهذا يؤكد أن فئة تعدد العوق حتى اآلن تعد من الفئات التي لم تنال االهتمـام  . بمفردها 

وانعكس ذلك على عالقة االختصاصيين باألسر وعدم رضا األسر عن مايقدم لطفلهم من 
  . خدمات 

  
فروق ذات داللة إحصائية بين  وجدت هل "، والذي ينص على  العاشرنتائج التساؤل  

لمشاركة التعاونية في ا ذوي االحتياجات الخاصةمتوسط درجات آباء وأمهات األطفال 
ترجـع إلـى متغيـر البيئـة التربويـة للطفـل       ،من حيث أهميتها والرضا عنهـا  

ستخدام تحليل التباين إلدراك تأثير متغير البيئة هذا التساؤل، تم ا لإلجابة على؟المعوق
للطفل المعوق على مقياس المشاركة التعاونية، وهذا ما يوضـحه الجـدول    ةالتربوي
  :التالي

  )١٨(جدول رقم 
للطفل ) معهد، برنامج دمج، مركز خاص(البيئة التربوية نتائج تحليل التباين لتأثير متغير  

  ونية والدرجة الكلية في مجالي األهمية والرضا عنهاالمشاركة التعامقياس  يعلى بعد
مجموع   البيان  األبعاد  المجال

  المربعات
متوسط   ح.د

  المربعات
  قيمة ف



 ٦٦

العالقات   األهمية
المتمركزة على 

  الطفل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٢٤.٤٩
٩٤٢٢.٥٣
٩٥٤٧.٠٣

٢ 
٧٥٨ 
٧٦٠ 

٦٢.٢٤
١٢.٤٣

٥.٠٠** 

العالقات 
كزة على المتمر
  األسرة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٦٧.٠٣
٩٨٩٠.٣٤
٩٩٥٧.٣٨

٢ 
٧٥٨ 
٧٦٠ 

٣٣.٥١
١٣.٠٤

٢.٥٦  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية
  داخل المجموعات

  المجموع

٣٦٩.٧٥
٣٣٤٧٧.٣٧
٣٣٨٤٧.١٢

٢ 
٧٥٨ 
٧٦٠ 

١٨٤.٨٧
٤٤.١٦

٤.١٨** 

العالقات   الرضا
المتمركزة على 

  الطفل

  اتبين المجموع
  داخل المجموعات

  المجموع

١٢٦.٦٥
٣٠١٦٧.١٩
٣٠٢٩٣.٨٥

٢ 
٧٥٦ 
٧٥٨ 

٦٣.٣٢
٣٩.٩٠

١.٥٨  

العالقات 
المتمركزة على 

  األسرة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٢٨.٨٧٦  
٢٧٧٦٦.٣٦٥ 
٢٧٨٩٥.٢٤٠ 

٢  
٧٥٨ 
٧٦٠ 

٦٤.٤٣٨  
٣٦.٦٣١ 

١.٧٥٩  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية
  داخل المجموعات

  عالمجمو

٣٦٥.٨٩
١٠٤٦٩٩.٩٣
١٠٥٠٦٥.٨٣

٢ 
٧٥٦ 
٧٥٨ 

١٨٢.٩٤
١٣٨.٤٩

١.٣٢  

  ٠.٠١دالة عند ** 
  :ما يلي) ١٨(يتضح من جدول   

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات أسـر األطفـال ذوي      - أ
االحتياجات الخاصة وفق متغير البيئة التربوية، وذلك فيما يتعلق بأهميـة العالقـات   



 ٦٧

والدرجة واألسرة لى األسرة، والرضا عن العالقات المتمركز على الطفل المتمركز ع
  .الكلية للرضا

بين متوسطات درجات أسـر  ) ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - ب
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وفق متغير البيئة التربوية، وذلـك فيمـا يتعلـق    

  .والدرجة الكلية لألهميةبأهمية العالقات المتمركزة على الطفل 

ولمعرفة اتجاه الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه، وكانت النتائج كما هـي موضـحة     - ت
  :بالجدول التالي

  ) ١٩ (جدول رقم 
أسر األطفال ذوي نتائج اختبار شيفيه لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات 

وفق  للمشاركة ة والدرجة الكليةالمشاركة التعاونيفيما يتعلق بأهمية االحتياجات الخاصة 
   البيئة التربوية التي تقدم الخدمة لطفلهم متغير

العدد  البعد

  
  مستويات المتغير

  
المتوسط

  
  

معهد تربية 
  خاصة
  

/ مدرسة 
  برنامج دمج

  

مركز 
  خاص
  

٤٣.٣٩  ٤٢.٢٣  ٤٢.٦٣  
أهمية العالقات 
المتمركزة على 

  الطفل

٢٧١
٣٦٩
١٢١

  معهد تربية خاصة
  برنامج دمج/  مدرسة

  مركز خاص

٤٢.٦٣ 
٤٢.٢٣ 
٤٣.٣٩ 

-  ٠.٣٩  
-  

-٠.٧٥  
-١.١٥* 

-  
     ٨٦.٦٤  ٨٤.٦٨  ٨٥.٤٩  

  الدرجة الكلية
  
  

٢٧١
٣٦٩
٢٧١ 

  معهد تربية خاصة
  برنامج دمج/ مدرسة 

  مركز خاص

٨٥.٤٩ 
٨٤.٦٨ 
٨٦.٦٤ 

-  ٠.٨١  
-  

-١.١٤  
-١.٩٦* 

-  
  ٠.٠٥دالة عند ** 
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) ٠.٠٥(لة إحصائية عند مسـتوى  وجود فروق ذات دال) ١٩(يتضح من جدول   
بين متوسطات درجات أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة فيما يتعلق بأهمية العالقات 
المتمركز على الطفل والدرجة الكلية حسب متغير البيئة التربوية، وذلـك لصـالح بيئـة    

  .مجبرنامج د/المركز الخاص بالمقارنة بالبيئات األخرى، معهد تربية خاصة، مدرسة
  

  :العاشرمناقشة نتائج التساؤل 

برامج الـدمج والتـي تخضـع للتعلـيم     /يتضح أن معاهد) ١٩(بالرجوع إلى جدول  
الحكومي يفتقر فيها االختصاصيين القيام بدور المشاركة التعاونية مع األسر، في حين 
أن أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لديهم إدراك إيجابي عـن عالقـاتهم مـع    

تصاصيين في المراكز الخاصة، والتي تخضع لعملية مباشرة ومتابعة من صاحب االخ
  .المؤسسة

هل توجـد فـروق ذات داللـة    "والذي ينص على   نتائج التساؤل الحادي عشر ، 
ترجع إلـى   ،إحصائية بين متوسطات درجات أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

في المشاركة التعاونية من حيث األهمية المقدمة للطفل ) مساندة -تربوية(نمط الخدمة 
، وقد جاءت )ت(وللتحقق من صحة هذا التساؤل، تم استخدام اختبار . ؟عنها والرضا

  :النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي

   ) ٢٠ (جدول رقم 
أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة على بين متوسطات درجات ) ت(نتائج اختبار 

المقدمة في مجالي أهمية ) مساندة -تربوية(عاونية وفق نمط الخدمة مقياس المشاركة الت
  والرضا عنها التعاونية المشاركة

  المجال
  
  

  خدمات مساندة  خدمات تربوية
  )ت(قيمة 

االنحراف   المتوسطاالنحراف   المتوسط
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  المعياري  المعياري  البعد
العالقات   األهمية

المتمركزة على 
  الطفل

٠.٧٥-  ٣.٧٩  ٤٢.٦٥  ٣.٢٣  ٤٢.٤٦  

العالقات 
المتمركزة على 

  األسرة

٠.٣٨-  ٣.٧٩  ٤٢.٧٦  ٣.٤١  ٤٢.٦٦  

  ٠.٦٠-  ٧.١٠  ٨٥.٤٢  ٦.١٤  ٥٨.١٢  الدرجة الكلية
العالقات   الرضا

المتمركزة على 
  الطفل

٠.٣٦  ٧.٢٨  ٣٨.٦١  ٤.٩٩  ٣٨.٧٨  

العالقات 
المتمركزة على 

  األسرة

٢.٠١  ٧.٢٥  ٣٩.٩٥  ٤.٢٥  ٤٠.٨٤*  

  ١.٢٣  ١٣.٩٥  ٧٨.٥٧  ٨.٥٧  ٧٩.٦٣  الدرجة الكلية
  ٠.٠٥دالة عند * 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات   ) ٢٠(يتضح من جدول   
) مسـاندة  -تربويـة (درجات أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وفق نمط الخدمـة  

المقدمة لطفلهم في مجالي أهمية المشاركة التعاونية والرضا عنها باستثناء الرضـا عـن   
  .لعالقات المتمركزة على األسرة وذلك لصالح نمط الخدمات المساندةا

  :مناقشة نتائج التساؤل الحادي عشر
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يتضح عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين     ) ٢٠(بالرجوع إلى جدول  
تربويـة  (متوسطات درجات أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وفق نمط الخدمة 

مجالي أهمية المشاركة التعاونية والرضا عنها باسـتثناء   المقدمة لطفلهم في) مساندة-
  .الرضا عن العالقات المتمركزة على األسرة

ن مناقشة نتائج هذا التساؤل تتطلب اإلشارة إلى أن الخدمات المساندة هـي  يرى الباحثان أ
عالقـة بهـا مثـل     ىمهنيـين ذو /الخدمات غير التربوية التي تقدم بواسطة اختصاصيين

أو الخـدمات  ،االجتماعية للمعوق/والنفسية هالطبية والصحة المدرسية، والتأهيلي الخدمات
التواصلية لألسرة وغير ذلك مـن خـدمات   /المجتمعية، واإلرشادية، والمعرفية، والتأهيلية

 Individualized Education Plan Teamيرى فريق الخطـة التربويـة الفرديـة    

(IEPT) ة والتربوية للتلميذ، ودعم دور األسرة لالسـتفادة  ضرورتها لدعم العملية التعليمي
 حنفىعلي . (والمشاركة في جميع البرامج التعليمية وغير التعليمية المقدمة لهم وألطفالهم

ـ هذا التوضيح ويؤكد ). ١٩٠-١٨٩: ٢٠٠٧،  أن الخـدمات المسـاندة التـي يقـدمها     ب
ية الخاصة، مع مراعـاة أن  ن تدعم الخدمات التربوية التي يقدمها معلم التربيواالختصاص

تلك الخدمات تقدم لألطفال وأسرهم لتنمية طاقاتهم واستعداداتهم وتمكينهم من ممارسة حياة 
عبـد المطلـب القريطـي    (اجتماعية حسب إمكاناتهم كمواطنين صالحين في مجـتمعهم  

 حنفـى ، وبالتالي، تتفق نتائج هذا التساؤل مع نتائج دراسـة علـي   ) ٣٥ -٣٣: ٢٠٠٥،
في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمـين  ) ٢٤٠: ٢٠٠٧(

واآلباء في استجاباتهم حول الخدمات المساندة من حيث أهميتها ومدى توافرها، وبالتـالي  
 المقـدم يمكن تفسير نتائج هذا التساؤل بأن عدم وجود فروق فيما يتعلق بـنمط الخدمـة   

وإن كان يختلف درجة تقديمها من إعاقة ألخـرى إال   لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة،
أن تقديمها يعد بمثابة متطلب لتربية خاصة مستدامة لذوي االحتياجات الخاصة وأسـرهم  

  .وتمكينهم من مواجهة متطلبات إعاقة طفلهم
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  :تعليق على نتائج الدراسة

  :بعد عرض نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن استخالص ما يلي  

بين أسر ذوي االحتياجـات   Partnership) الشراكة(اركة التعاونية أن قضية المش - ١
الخاصة واالختصاصيين ذوي العالقة بإعاقة طفلهم ذات أهمية لآلبـاء واألمهـات   
سواء ركزت تلك المشاركة على الطفل أو أسرته، وأن الرضا عن تلك المشـاركة  

  .يتوقف على إدراك األسر بمجهود االختصاصيين نحو إعاقة طفلهم

) والتي تعبر عنها كل فقرة من فقرات المقياس(أن تفعيل مظاهر المشاركة التعاونية  - ٢
حياة المعوق وأسرته، وهذا يتوقف علـى   ةفي مجال التربية الخاصة، قد تنبئ بجود

ثقافة األسرة واالختصاصيين فيما يتعلق باحتياجـات المعـوق وأسـرته وكيفيـة     
 .إشباعها

اركة التعاونية سواء عمر الطفـل المعـوق أو نـوع    إن المتغيرات المرتبطة بالمش - ٣
الـخ، أظهـرت أن   .....إعاقته أو العمر الزمني لآلباء أو المستوى التعليمي لهـم 

المشاركة التعاونية هامة خاصة لألطفال األصغر سناً وذوي اإلعاقات الشديدة مثل 
ـ     توى التوحد أو تعدد العوق أو التخلف العقلي، وتـزداد أهميتهـا ألصـحاب المس

وهذا يؤكد أهميـة  . مع إعاقة الطفل تتالءمالتعليمي العالي من اآلباء لبناء توقعات 
 .إمكاناتهم وقدرات طفلهم بصورة واقعية تتناسب مع إجراء برامج

إن المشاركة التعاونية بين األسر واالختصاصيين في المراكز الخاصة أكثر فعالية  - ٤
ن القطاع الحكومي في حاجة إلى إعـادة  بالمقارنة بالبيئات الحكومية، وهذا يؤكد أ

 .نظر لتفعيل دور المشاركة وضوابط نجاحها

بالرغم من أن الخدمات التربوية هـي أسـاس العمليـة التعليميـة لتربيـة ذوي       - ٥
إال أن الخدمات المسـاندة ومـا    ،االحتياجات الخاصة كما أوضحها التساؤل الثامن
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 يجب أن تكون الخ.... مجتمعيةاكتشاف مبكر، تدريبات نطق، خدمات  تتضمنه من
 .هي األساس خاصة في الفترات الحرجة األولى من عمر الطفل

بالرغم من أهمية سجالت المتابعة والتقارير والمكالمات الهاتفية في بناء تواصـل   - ٦
بين األسر واالختصاصيين إال أن ذلك يفقد العملية التعليميـة لـذوي االحتياجـات    

لوجه مع مقدمي الخدمة وتبادل اآلراء والمعلومـات   الخاصة وأسرهم التفاعل وجهاً
 .التي من شأنها تفعل المشاركة التعاونية

ما زال المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية واألكثر فعالية في فريق العمل  - ٧
 .بالمدرسة

أن تــوافر كفايــات شخصــية فــي االختصاصــيين مثــل الثقــة، واالحتــرام،  - ٨
أنها تسهيل بناء مشاركة تعاونية في مجال العمل مع أسـر  الخ، من ش....والتواصل

  .ذوي االحتياجات الخاصة

  :توصيات تربوية  

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الدراسة بما يلي  

شهرية آلباء األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واالختصاصيين /عقد لقاءات دورية - ١
  .ليات كل طرفلمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطفل ومسئو

 .ودور اآلباء في عملية تربية وتعليم أطفالهم تفعيل مجالس اآلباء - ٢

دراسة مدى توافر الكفايات أو الخصائص المهنية المتوفرة في االختصاصيين ذوي  - ٣
 .العالقة بإعاقة الطفل

دراسة العوامل المرتبطة بالمشاركة التعاونية ومعوقات تفعيلها في معاهد وبـرامج   - ٤
  .الدمج
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