
  ـودـامعة الملك سعــجـ
  اـعمادة الدراسات العليـ 
  كليـة التـربيــــة  

  قسم تربية الخاصة    
  
  
  
  
  
  

    في تفعيل المشاركة األسرية في العملية دور المهنيات   
التعليمية للتلميـذات ذوات التخلف العقلي في معاهد                                                          

  الرياضمدينة وبرامج التربية الفكرية ب            
  
  
  

  رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير   
  عة الملك سعودفي التربية الخاصة بكلية التربية جام 

  
   

  

  إعداد الطالبة
  التويجري بن حمد بنت سليمان منيرة

  
  رافـــإش

  اصر العتيبيـدر بن نـالدكتور بن                    

  
  ـــه1428 -هـ 1427           
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  ب

دور املهنيات يف تفعيل املشاركة األسرية يف العملية التعليمية للتلميذات ذوات التخلف 
  ج التربية الفكرية مبدينة الرياضالعقلي ملعاهد وبرام

    

   
  

  إعداد الطالبة
 

 منیرة بنت سلیمان بن حمد التویجري

  
  إشراف الدكتور

  

 بندر بن ناصر العتیبي
  
 

  .ھـ وتم اجازتھا 1/6/1428نوقشت ھذه الرسالة بتاریخ               
  

  
  أعضاء لجنة المناقشة

  
  التوقیع                                                                          األسم   

  
ً                 . د ً و مقررا  ........................بندر بن ناصر العتیبـي         مشرفا

                                                            
ً                 .د.أ   ........................       عبدهللا بن محمد الوابلي           عضوا

                                                                             
ً                        . د  ........................                           وائل بن محمــد مسعود            عضوا
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    ت
 أ                                                                           

  
  
  

  اإلھــــــــــــــــــداء                            
  
  

عرفاناً هلا باجلميل وإقراراً ... غفر اهللا ذنبها وأطال عمرها , أهدي مثرة هذا اجلهد إىل أمي احلبيبة 
  .وإىل أخواين وأخوايت لدعمهم ومساندهم طيلة فترة دراسيت . بالفضل 
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  ث
  
 ب

                                         
  الشكر والتقدیر                              

  
والصالة والسالم على أشرف األنبياء و املرسلني سيدنا حممد وعلـى آلـه   , احلمد هللا رب العاملني
  :وصحبه أمجعني وبعد 

أسأله تعـاىل أن  اليت , أمحد اهللا تعاىل وأشكره على ما أواله من فضل وعون بإمتام هذه الرسالة  
  .جيعلها خالصة لوجهه الكرمي 

يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل الدكتور بندر بن ناصر العتييب لتفضله باإلشـراف   
  . جعله اهللا يف موازيني أعماله , وملا بذله من توجيه وإرشاد , على الرسالة 

شة األستاذ الدكتور عبداهللا بن حممد الوابلي كما أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل أعضاء جلنة املناق
  .لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة , و الدكتور وائل حممد مسعود 

ملا بذلوه من عون وتوجيه , كذلك أتوجه خبالص الشكر إىل مجيع أساتذيت يف قسم التربية اخلاصة  
والشكر موصـول  . اد هذه الرسالةوتقدمي املشورة سواء يف املرحلة التمهيدية للماجستري أو يف إعد

  .إىل مجيع أفراد عينة الدراسة من املهنيني يف معاهد وبرامج التربية الفكرية على حسن جتاوم 
وال يفوتين أن أشكر كل من له إسهام مادي أو معنوي كان له األثر يف إجنـاز هـذا العمـل ،    

    .م املثوبةهل أجزل هللا هلم و شكر ,فاإلنسان قليل بنفسه كثري بإخوانه 
  

وأن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه , ويف اخلتام أدعو اهللا العلي القدير أن يتقبل هذا العمل وينفع به 
  .أنه مسيع جميب 

                                                                   
  الباحثة                                                                       
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  امللخـص

دور املهنيات يف تفعيل املشاركة األسرية يف العملية التعليمية للتلميذات ذوات التخلف 
  العقلي يف معاهد وبرامج التربية الفكرية مبدينة الرياض

  منیرة التویجري  
   جامعة الملك سعود  

                                                 2007  
العملية يف تفعيل املشاركة األسرية يف  هنياتسعت الدراسة احلالية إىل التعرف على دور امل       

مشلت على ثالثة حماور رئيسية مثلت أسـئلة  حيث مت تطوير استبانه . ة الرياض يف منطق التعليمية
قات املشـاركة  لية ، معوأشكال املشاركة األسرية احلا, مفهوم املشاركة األسرية : الدراسة وهي 

 وبـرامج يف معاهـد   انه على عينة عشوائية من املهنيات العامالتوقد مت تطبيق االستب. األسرية 
خدمة عالج النطق والكالم (الفكرية من معلمات وأخصائيات اخلدمات املساندة متمثلة يف  التربية

 حتكـيم االسـتبانه   وذلك بعد) . 110(والبالغ عددهم ) و اخلدمة االجتماعية و اخلدمة النفسية
حتليل البيانات باستخدام األسـاليب اإلحصـائية مـن خـالل      مث, والتأكد من صدقها و ثباا 

يف حمور  حتليل التباين اآلحادي لداللة الفروق كما مت, استخراج املتوسط احلسايب والنسبة املئوية 
  . أشكال املشاركة األسرية تبعاً ملقر العمل

ه اتفاق لدى عينة الدراسة على مفهوم املشاركة األسرية حيث حظي بتقدير وقد أظهرت النتائج شب
يف حني جاءت نتائج حمور أشكال املشاركة األسرية احلالية سلبية ودون %) . 90,4(عال بنسبة 

أما فيما يتعلق مبحور معوقات املشاركة األسرية فقد %) . 54,9(املأمول منها فقد بلغ نسبته 
أما بالنسبة للفروق بني املهنيات يف معاهد  %) .76,6(  على بنوده بنسبة اتفقت عينة الدراسة

أنه يوجد فروق لصاحل  فقد اتضح, وبرامج التربية الفكرية حول أشكال املشاركة األسرية احلالية 
.   ملعاهد التربية الفكرية) 27.9(مقابل ) 32.5(بلغ املتوسط احلسايب  حيث برامج التربية الفكرية

 .على نتائج الدراسة  مت تقدمي عددا من التوصيات بناًء وأخريا

  
 ت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


6 

  فهرس حمتويات الدراسة
  الصفحة  املوضــوع 

  1  ةــمدخل الدراس             الفصل األول
  

  مقدمـــة                               
2  
  

  

  3  مشكلة الدراسة                              
  

  4  أهداف الدراسة                              
  

  ة الدراسةـأمهي                              
4  

  

  لة الدراسةـأسئ                              
5  

  

  مصطلحات الدراسة                              
5  

  8  ري ـار النظـاإلط            الفصل الثاين
  

  .شاركة األسريةمفهوم امل                              
9  

  

  .العملية التعليميةأمهية املشاركة األسرية يف                  
12  

  

  14  .العملية التعليميةأشكال املشاركة األسرية يف                     
  

  17  .معوقــات املشاركة األسرية     

  العملية يف دور املدرسة يف تفعيل املشاركة األسرية                                                                  
  .                  التعليمية                                

19  

  30  ةـات السابقــالدراس         الفصل الثالث
  41  منهجية الدراسة وإجراءاا          الفصل الرابع

  

  منهج الدراسة                            
42  

  

  جمتمع الدراسة                            
42  

  
 ث
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  ة الدراسةـعين                            
42  

  

  خصائص أفراد عينة الدراسة                            
43  

  

  48  أداة الدراسة                            
  

  49  صدق األداة                            
  

  ثبات األداة                            
50  

       

  إجراءات مجع البيانات                       
52  

  

  املعاجلة اإلحصائية للبيانات                                                       
52  

  53  ومناقشتهانتائج الدراسة          الفصل اخلامس
  72  ةـراسة الدـالصـخ         سالفصل الساد

  

  تاــتوصيال                            
75  

  

  عـــاملراج                            
76  

                                                                

  ـقــاملالح                                                                
83  

  
 ج
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  داولــفهرس اجل                                     

  املوضــوع  اجلدول

  

  الصفحة  

1  
  

  43  .توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي 

  .توزيع عينة الدراسة حسب التخصص   2

  

44  

  .توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة العملية   3

  

45  

  توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات يف جمال املشاركة األسرية  4

  

46  

  .توزيع عينة الدراسة حسب مقر العمل   5

  

47  

  . توزيع للفئات حسب وصف التدرج املستخدم يف أداة البحث  6
  

48  

  50  خ حملاور األداة والدرجة الكلية يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرنبا  7   

  .ويوضح ارتباط العبارات باحملاور املنتمية إليها  2ب كاحسا  8

  

51  

  54  .املتوسط احلسايب وترتيب عبارات مفهوم املشاركة األسرية   9   

  .املتوسط احلسايب وترتيب عبارات أشكال املشاركة األسرية احلالية  10

  

58  

  .وترتيب عبارات معوقات املشاركة األسريةاملتوسط احلسايب   11

  

64  

12  
  

تبعاً حمور أشكال املشاركة األسريةحتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف 
  .ملقر العمل

70  

  
  
  
  

  
 ح
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  ألشكـالفهرس ا
  املوضــوع  للشكا

  

  الصفحة  

1  
  

  16  . املشاركة الوالدية شكالأ
  .توزيع عينة الدراسة حسب التخصص  2

  

44  

  .توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة العملية   3

  

45  

  توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات يف جمال املشاركة األسرية  4

  

46  

  .توزيع عينة الدراسة حسب مقر العمل   5

  

47  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

  
 خ
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  )الفصل األول(                   
  

  مدخل الدراسة                
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                                           :                       مقدمة
ففيها ينمو ويترعرع ويتلقى أوىل دروسه التربوية ، , تعد األسرة هي احلاضن األول للطفل   
در على تفهم حاجات كل فرد من أفرادها ومتطلباته ، إلجياد بيئة تربويـة واجتماعيـة   جفهي األ

ا الدور الوظيفي لألسرة يف ظـل  ويتضح هذ. للطفل  سوية حتقق االستقرار النفسي واالجتماعي
وجود بيئة أسرية طبيعية ، غري أن وجود طفل يعاين من ختلف عقلي يؤثر على هذا الدور ويفقـد  

مليئا بـردود   إن املتتبع لألدب التربوي واملهين جيده) . 2006,الوابلي(األسرة توازا واستقرارها
، هذه   وقد يصل األمر إىل اليأس أحياناً وعدم الرضا واالنكار الغضب شاعرأفعال والدية تتسم مب

واملستوى املادي , وعمر الطفل , شدة اإلعاقة :  من أمههامن العوامل  املختلفة تتأثر جبملة املشاعر
  .ومستوى املساندة من األسرة واملهنيني واملختصني , ومدى توفر الرعاية للطفل , 
  

ن املهنيني واملختصني ردود أفعاهلا فإن ذلك ال ميكالل ومبا أن األسرة تؤثر على الفرد من خ       
لذا البد من األخذ يف احلسبان مراعـاة  . ) هـ1422,امللق(من تعليم الطفل وتدريبه مبعزل عنها 

مما ينتج عنه , دور و حاجات وخصائص األسرة والطفل عند التخطيط للربامج التربوية وتنفيذها 
هذه املشاركة بني املدرسة واألسرة من شأا أن . مع املدرسة مشاركة األسرة  تقييم ملدى إمكانية

قلل من السـلوكيات  كما ت,  هتعلموتزيد من معدل  تنعكس على تقدم الطفل يف براجمه التربوية
  . االجتماعية غري املرغوبة

  
 وقد نادت التوجهات احلديثة يف جمال التربية اخلاصة مبشاركة األسرة مع املدرسة مشـاركة       

فـدور   . فاعلة يف تقدمي الربامج واخلدمات التربوية ، حىت تتمكن من حتقيق األهداف املرجـوة 
املدرسة ال يقف عند تقدمي اخلدمات واخلربات التعليمية هلذه الفئة بل إىل تعميمهـا يف مواقـف   

ه ثـل هـذ  مما يستلزم تدريب وتعليم الوالدين ليتمكنا من التعامل مـع م , أخرى أسرية وجمتمعية 
ويتراوح تعليم اآلباء وتدريبهم مابني تقدمي معلومات ومهـارات   . )1983,عبد الرحيم (املواقف

خاصة بأطفاهلم وبني تعليمهم كيفية تنفيذ برامج معينة قد تكون قصرية املدى أو طويلة املـدى أو  
  . )2003,اخلطيب واحلديدي (التغيري تعليمهم استراتيجيات للتفاعل مع أطفاهلم إلحداث

كالقـانون  (إن االهتمام املتزايد لدور األسرة جاء مقترنا بالقوانني والتشـريعات التربويـة         
واليت تنص على إعداد برنامج تربوي فردي لكل طفل معـوق يف سـن   " ) 94/142األمريكي 
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املدرسة ، وحصوله على خدمات تربوية خاصة وتنص أيضا على مشاركة الوالـدين يف إعـداد   
حيث تقييم احلاجات وحتديد األهداف واختيار اإلسـتراتيجيات وحتديـد الوضـع    الربنامج من 

وقـد جـاءت   " . )167,م 1992والسـرطاوي، ، ,واحلديدي  ,اخلطيب("  التربوي املناسب
القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة بوزارة املعارف باململكة العربية السعودية لتؤكـد  

رها شريكا هاما وأساسيا يف تربية وتعليم أبنائها الذين حيتاجون إىل خدمات دور األسرة باعتباعلى 
إعـداد الـربامج   ألسرة وخاصة ويل األمر لالشـتراك ب حيث نصت على دعوة ا, التربية اخلاصة 

 ).73, 1422,القواعد التنظيمية( "ومالحظة سري العمل يف برنامج التلميذ والتقييم النهائي له
  
ية دعم العالقة املشتركة بني األسرة واملدرسة لتحقيق األهداف التربوية ، ورغم إدراك أمه   

سواء مـن  , فهناك العديد من العوامل اليت تؤثر عليها , إال أا مل تصل إىل املستوى املرجو منها 
فإن الباحثة حتاول إلقاء الضـوء  , األسرة أو املدرسة ، من هذا املنطلق وألمهية املشاركة األسرية 

يف تفعيـل املشاركة األسرية يف برامج  ات وأخصائياتمن معلم اتى دور املدرسة ممثلة باملهنيعل
  .التربية اخلاصة للوصول إىل املستوى الذي يدعم ويعزز فاعلية الربامج املقدمة وخدمات 

  
  :مشكلة الدراسة

ية يف اململكة العربية وبرامج التربية الفكر من ذوات التخلف العقلي يف معاهد تلميذاتتتلقى ال     
إال أن تقدمي هذه الربامج وما حتتويـه مـن مهـارات    , السعودية العديد من اخلدمات والربامج 

وخربات قد ال تفي باحتياجات هذه الفئة ما مل تتضافر اجلهود وتتكامـل األدوار بـني األسـرة    
املناسبة لتنميـة قدراتـه   ورغم اهتمام األسرة على أن يتلقى طفلها اخلدمات التربوية . واملدرسة 
حيث تعترب أن املدرسة هي املسئولة الوحيدة , إال أن مشاركتها دون املستوى املطلوب , ومهاراته 

عن التعليم والتدريب مما أوجد فجوة بني ما يتعلمه الطفل من مهارات وخربات تعليمية يف املواقف 
املهنيني إللقاء اللوم على األسرة لتدين فع وهذا األمر د, املدرسية وبني ما يتم يف املواقف األخرى 

  . مستوى قدرات ومهارات الطفل
وبرامج التربية الفكرية جند أن هنـاك حمدوديـة يف    ومن خالل الواقع امللموس يف معاهد  

فاملعلومات املتبادلة بني األسرة واملدرسة من خالل مقابلـة واحـدة أو عـرب     .املشاركة األسرية 
و , البسـطامي  , اخلطيب( تقدم فهما حقيقيا ملستوى قدرات وخربات الفرداتصاالت حمدودة ال 
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على حد علـم  (املشاركة األسرية مع املدرسة يف وقتنا الراهن  وقد تنحصر.  )1995, عبدالكرمي
يف حضور االجتماعات ومتابعة الواجبات املنزلية واملواصالت وغريها من املشاركات اليت  )الباحثة

  . هنينيال ترقى لطموح امل
  

وإلدراك أمهية مشاركة األسرة الفاعلة مع املدرسة يف تقدمي الربامج واخلـدمات التربويـة     
  :فإن الباحثة حتدد مشكلة الدراسة يف السؤال التايل,  املقدمة لطفلها 

  

ذوات التخلف العقلـي   لتلميذاتل العملية التعليميةيف تفعيل املشاركة األسرية يف  ما دور املهنيات
  معاهد وبرامج التربية الفكرية مبدينة الرياض ؟يف 
  

  :أهداف الدراسة

  : على ما تقدم دف الدراسة احلالية إىل وبناًء
يف  ات العـامالت من وجهة نظر املهني فهوم املشاركة األسرية يف العملية التعليميةحتديد م .1

  . معاهد وبرامج التربية الفكرية
ـ   يف العملية التعليمية  ةحتديد أشكال املشاركة األسرية احلالي .2 ات من وجهـة نظـر املهني

 . وبرامج التربية الفكرية يف معاهد العامالت
  .العملية التعليميةيف  حتديد املعوقات اليت تقف دون إشراك األسرة .3
فكرية حول أشـكال  فروق بني املهنيات العامالت يف املعاهد و برامج التربية الال حتديد   .4

 . املشاركة األسرية احلالية
  

  :أمهية الدراسة
من خالل هذه الدراسة ستحاول الباحثة التعرف على دور املدرسة يف تفعيـل املشـاركة     

  :لذلك تتضح أمهيتها يف اآليت,  العملية التعليميةاألسرية يف 
تؤكد على تغيري النظرة لدور األسرة من كوا متلقية للخدمات املقدمة إىل عضو مشارك  •

  .يف فريق العمل 
تفعيل  واليت بدورها ستساعد يف وأشكاهلا املختلفة املشاركة األسرية مفهوم مستوى حتسني •

 العملية التعليمية واخلدمات األخرى للطفلة
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  .العملية التعليميةيف  حتديد املعوقات اليت حتد من املشاركة األسرية •
 .كة القواعد التنظيمية من ضمان حق األسرة يف املشار عليه ىل تطبيق ما نصتإتسعى  •
يف دراسة هذا املوضوع من  وصناع القرار واملهتمني هذه الدراسة الباحثنينتائج قد تساعد  •

 .جوانب أخرى مل تدرس من قبل
  

  :أسئلة الدراسة

  :حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على التساؤالت التالية 
   يف معاهدامالت الع يف العملية التعليمية من وجهة نظر املهنيات ما مفهوم املشاركة األسرية -1

  وبرامج التربية الفكرية ؟        
  يف العملية التعليمية من وجهة نظر املهنيـات العامالت ما أشكال املشاركة األسرية احلالية -2

   وبرامج التربية الفكرية ؟ يف معاهد         
  ؟ العملية التعليميةما املعوقات اليت تقف دون إشراك األسرة يف   -3
  ال ـات العامالت يف املعاهد و برامج التربية الفكرية حول أشكـاك فروق بني املهنيهل هن  -4 

  ؟احلالية املشاركة األسرية        
  

   مصطلحات الدراسة

  

  :التخلف العقلي

إن التخلف العقلي يوصف بأنه قصور جوهري واضح يف كل من األداء الوظيفي العقلي والسلوك 
ويبدأ هذا العجز . هارات التكيفية واملفاهيمية واالجتماعية والعمليةالتكيفي حيث يظهر جليا يف امل

   . )AAMR,2002 ( عشر 18يف الظهور قبل سن 
  

  :معهد التربية الفكرية
التخلف العقلي ويتم من خالهلا تقـدمي اخلـدمات    اتمن ذو اتميذتلهي مؤسسة تربوية تعىن بال

  . والربامج التربوية اخلاصة
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  : كريةتربية الفبرامج ال
ـ  اتمن ذو اتميذتتلقى فيها التل, ملدارس العامة هي فصول ملحقة با ـات  التخلف العقلي اخلدم

  .يتم دجمهم مع أقرام العاديني يف األنشطة  الالصفية  و, الربامج التربوية اخلاصة م و
  
  :هنياتامل

وفري خدمات التربية ن على تاليت يعملوال,  املهنيات العامالت من معلمات وأخصائيات مجيع نه
) خدمة عالج النطق والكـالم  , اخلدمة النفسية , اخلدمة االجتماعية (اخلاصة واخلدمات املساندة 

  .التربية الفكريةمعاهد وبرامج لتلميذات 
  

  : العملية التعليمية
ت من ذوات التخلف العقلي واليت تركـز  تلميذااملقدمة لل والربامج هي تلك األنشطة والفعاليات

املهـارات   تلميذاتودف إىل إكساب ال, ى اجلوانب التعليمية واالجتماعية والنفسية واللغوية عل
  .واخلربات الالزمة لتطوير قدران إىل أقصى حد ممكن 

  
  :مفهوم املشاركة األسرية

األم أو األخت أو من يقـوم  (التعريف اإلجرائي للمشاركة األسرية هو مشاركة األسرة ممثلة يف 
من ذوات التخلف العقلي علـى املهـارات    تلميذاتيف تعليم وتدريب ال) الطفل يف املنزلبرعاية 

املتصلة باجلوانب التعليمية أو النفسية تلك واخلربات املقدمة هلن ضمن برامج التربية اخلاصة سواٍء 
و وإجياد احللول املشتركة للمشكالت اليت تواجه كل مـن األسـرة أ  , أو االجتماعية أو اللغوية 

   .وتفعيل التواصل من خالل الزيارات واخلطابات االتصاالت اهلاتفية  املدرسة
  
  

  :معوقات املشاركة األسرية
يف واملدرسـة  ة بني األسر املشاركة مل ذات العالقة باألسرة واملهنيات واليت قد تعيقهي تلك العوا

  .تقدمي برامج التربية اخلاصة واخلدمات املساندة 
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  :األسرة 
  . األم أو األخت أو من يقوم برعاية الطفل يف املنزلألسرة يقصد با
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  )الفصل الثاين(
  

  اإلطار النظري
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  :مفهوم املشاركة األسرية : أوالً 
هناك العديد من التعاريف اليت تطرقت إىل مفهوم املشاركة األسرية واليت متثل وجهـات    

املشاركة األسرية على أا ) 1411,بن طالب(كما ورد يف Cone) (ون فقد عرف ك. نظر خمتلفة 
إلجياد احللـول  , تلك العالقة اليت تربط بني الوالدين و املربني لدعم التعاون بني البيت واملدرسة "

واليت تسـاهم يف جنـاح   , املشتركة لبعض املشكالت اليت قد ال يتسىن ألحدمها مواجهتها مبفرده 
  ) .6ص" (ميةالعملية التعلي

بأا العمل املشترك الذي "املشاركة ) 1986(ومن جهة أخرى عرفت منظمة اليونسكو   
ابتداء من تبادل املعلومات عن صـحة الطفـل إىل اشـتراك    , يتضمن أوجه النشاطات املختلفة 

وإسهامهم يف اختاذ القرارات اخلاصة بسياسـة اسـتخدام   , الوالدين بصورة وثيقة يف تربية الطفل 
  ) . 15ص" (املوارد وختصيصها

بأا تعاون األسرة ممثلة يف األم أو أحـد  "املشاركة األسرية ) 1422(كما عرفت اهلبدان   
وهي تظهر من خالل الزيـارات الدوريـة   . أفرادها يف تعليم وتدريب األفراد ذوي متالزمة داون

نشطة حلضور االجتماعات وتشجيع املشاركة ال, للمدرسة والتواصل من خالل اخلطابات واهلاتف 
ومناقشـة  , اليت تقام سواء للتوعية  أو التقييم لوضع اخلطة التربوية الفردية أو لدارسـة احلالـة   

وحماولة دمج الطالب مع جمتمعـه  , السلوكيات اخلاصة بالطالب والثبات على الربنامج املدرسي 
  ) .16ص " (والسماح له بالتحدث عن خرباته , ومع من حوله 

نوع من أنواع االتصال بـني  "ل أكثر مشولية فقد عرفت املشاركة األسرية على أا وبشك  
فيما عدى اإلجراءات الروتينيـة  , اآلباء وبني الطفل أو املدرسة فيما يتعلق بربنامج الطفل التربوي 

أو إحضار الطفل إىل املدرسة  أو أخذه منها دون التحـدث مـع املسـئولني يف    , مثل التسجيل 
زيارة الفصل الذي يدرس بـه الطفـل   : وتتم هذه املشاركة إما يف املدرسة من خالل , سة املدر

, مناقشة سري العملية التربوية للطفل مع العـاملني يف املدرسـة   , واالشتراك يف نشاطاته التربوية 
املشاركة يف االختبارات النفسـية وغريهـا اخلاصـة    , إرسال املالحظات , حضور جمالس اآلباء 

مساعدة الطفل يف واجباته : كما أن هذه املشاركة تتم يف املنزل أو يف اتمع من خالل . طفل بال
متابعة حتصيل الطفل الدراسي يف املنزل وإشعار املدرسة , مراقبة سلوك الطفل يف املنزل , املدرسية 

ج التربوية ألطفاهلم مناقشة أولياء أمور آخرين يف الربام,حضور املؤمترات واحملاضرات التربوية , به 
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استغالل وسائل اإلعالم ملناقشـة  , التطوع يف خدمات خاصة باملعوقني خارج حدود املدرسة  , 
" أو التقدم للمسئولني عن التربية اخلاصة مبقترحات لتطـوير بـرامج املعـاقني     , قضايا املعوقني

)Fouzan , 1986, 9. (  
  

مـرت بعـدة مراحـل     املدرسة واألسرة املشاركة جند أن العالقة بني مفهوم وكجزء من  
وتأثرت مبجموعة من املتغريات ، ففي البداية مل يكن لألسرة دور يذكر يف املشـاركة يف بـرامج   

وقد يعود ذلك إىل االعتقاد بعدم كفاءة أفراد األسرة وقدرم على املشـاركة يف  . التربية اخلاصة 
مـن   م جـزء مـن املشـكلة وليسـوا جـزءً     باإلضافة إىل النظر إليهم بـأ , العملية التربوية 

, أما التوجهات احلديثة فقد طالبت مبشاركة األسـرة  .  )2001,  رامزي واجلوزين,هنلي(احلل
باعتبار أن األسرة هي املدرسة , وإعطائها دوراً حيوياً يف العملية التعليمية ألبنائهم املتخلفني عقليا 

  . )1996,مرسي(يا اخلربات واملهارات األساسية األوىل اليت يتعلم منها الطفل املتخلف عقل
  

تلك مفهوم مدى تطور ) 1995(كما يف السرطاوي  (Brynelsen)وقد أوضح برينيلسني      
بدءاً من تقدمي املعلومات إىل تقـدمي التـدريب الـالزم    , العالقة اليت تربط بني األسرة واملدرسة 

  :املشاركة باملراحل التالية  ممفهو حيث مر. ملساعدة األسر يف تدريب أبنائهم 
          بسلبية ني ـق العتقاد املهنيرة يف تنمية طفلها املعويف هذه املرحـلة أُمهل دور األسـ  -  1"  

  جهد يف هذه ون منـوما قدمه املهني, وأا غري قـادرة على أداء هذا الدور، األسرة            
  .املرحلة ال يكاد يذكر            

          املهنينيتوجيهات حمدودة باعتبار  مشاركة جزئية لألسرة ، حيث قدمت يف هذه املرحلة   -  2  
  .وأن األم هي حمور العناية بالطفل, العملية التربوية والنمائيه  حمور هم          

  ةيف مساعد يف هذه املرحلة مت التركيز على أمهيـة مجيع االختصاصات ودورها اجلماعي  -  3  
  فريق   من قبـل ل فرديـالتعامل معهم بشك حبيث مت , اهلا ـر للتعامل مع أطفـاألس         
  ) .85ص" ( متعدد التخصصات         

  
كان نتاجاً , هذا التطور امللحوظ لدور األسرة يف برامج التربية اخلاصة يف الدول املتقدمة     

الدول وذلك لعدم قناعتهم جبدوى اخلـدمات  ملمارسات الضغط من قبل أولياء األمور على تلك 
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كالقـانون األمريكـي   (املقدمة ألطفاهلم ، مما ساعد يف إصدار القوانني والتشـريعات التربويـة   
ويعـد القـانون   ) . 1410,السرطاوي و سيسامل( م 1975الصادر يف عام ) 142-94العام

, جمال التربيـة اخلاصـة   من أهم القوانني والتشريعات اليت صدرت يف ) 142- 94(األمريكي 
من خالل ما نص عليه من تشريعات خاصة مبشاركة األسر يف , والذي ضمن حق الطفل و أسرته 

  .تربية ورعاية أطفاهلم حبيث أصبح هلم دورا يف التقييم والتخطيط والتنفيذ للربامج التربوية اخلاصة
  

التنظيمية ملعاهد وبـرامج  القواعد  أكدت فقدالعربية السعودية أما على مستوى اململكة    
التربية اخلاصة بوزارة املعارف دور األسرة باعتبارها شريكا هاما وأساسيا يف تربية وتعليم أبنائهـا  

  :الذين حيتاجون إىل خدمات التربية اخلاصة حيث تضمنت اآليت
ـ    " • ه متكني ويل األمر من زيارة املعهد أو الربنامج واإلطالع على كل ما يتعلـق بربنـامج ابن

  .ومالحظته يف مكانه التربوي بالتنسيق مع اإلدارة 
أخذ أذن ويل األمر لغرض التشخيص وإعداد الربنامج وإقرار أي تعديالت تطرأ عليه أثنـاء أو   •

  .بعد التنفيذ وكذلك يف حالة إلغائه 
دعوة األسرة وخاصة ويل األمر لالشتراك وإعداد الربامج ومالحظة سري العمـل يف برنـامج    •

  .والتقييم النهائي له التلميذ
  .احلفاظ على سرية املعلومات املتعلقة بالتلميذ أو أسرته •
شرح حالة التلميذ لألسرة أو ويل األمر بلغة مفهومة والتأكد مـن أن املعلومـات صـحيحة     •

  .وواضحة ووافية
إعادة تشخيص التلميذ إذا رأت األسرة أنه مل يوضع يف الربنامج املناسب بناء على تشخيصـه   •

  .ابق يف حالة طلبها لذلكالس
مساندة األسرة على التعامل الفاعل مع التلميذ وذلك بتقدمي برامج تدريب موجهـة لألسـرة    •

  .وبتوزيع نشرات إرشادية مبسطة 
 ).73, 1422,القواعد التنظيميةيف ( "احترام كل فرد من أفراد األسرة أثناء احلديث معهم  •
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يف العمليـة   وأمهيتـها  املشاركة األسـرية  مفهوم ىلومع أن القواعد التنظيمية أشارت إ       
إال أن مفهوم املشاركة األسرية غري واضح يف أذهان الكثري من األسر واملهنيني ، وقد ,  التعليمية

   .عدم إلزام مؤسسات التربية اخلاصة بتطبيق هذا املفهوم  يعود ذلك إىل
  

له ,  يف العملية التعليميةسرة يف املشاركة على ما تقدم فإن االهتمام املتزايد بدور األ وبناًء   
ومنها ما أشار إليه بعض الباحثني أن األسرة تعد املصـدر  , مربراته اليت تعد أدلة تؤكد على أمهيته 

, الرئيسي يف تقدمي املعلومات اخلاصة مبراحل منو الطفل وببيئة سواء داخـل املنـزل أو خارجـه    
األسرة تلعب  بني الطفل وباقي أفراد أسرته ، إضافة إىل ذلك أنوباملعلومات اخلاصة بطبيعة العالقة 

يف التأثري على منو الطفل يف مراحله املبكرة  فاملدرسة ال تبدأ من نقطة الصفر وإمنا مبا لـدى   دور
كما أن هذه املشاركة تساعد علـى  . لها البيت يف مراحل الطفولة املبكرة الطفل من قدرات شكّ

وأن العائد من املشاركة األسرية ال يقتصر , ل أثر التعلم من املدرسة إىل البيت تعميم املهارات ونق
إىل جانب أن املعوق قد حيرم مـن  . نفعه على الطفل املستهدف وإمنا يتعداه إىل أخوته يف البيت 

فكلما كـان  , الرعاية املطلوبة بسبب طبيعة بيئته األسرية وليس بسبب العوامل املرتبطة باإلعاقة 
فالربامج الفعالة .  اك فهم لبيئة الطفل كان تقدمي املساعدة والدعم بشكل أفضل للطفل وأسرتههن

,  1983,وعبـد الـرحيم   ,1421,أخضر( تتطلب تضافر جهود مشتركة بني األسرة واملدرسة
  )1992,نصر

  
  : العملية التعليميةأمهية املشاركة األسرية يف : ثانياً 

تنفيذ برامج التربية اخلاصة هو مساعدة األسرة على اكتساب إن أحد األهداف الرئيسة من    
حيث ال يتوقع , ) 1995,اخلطيب وآخرون(املعرفة واملهارات الالزمة لتربية أطفاهلا بطريقة فاعلة 
إن دور األسرة يف تعليم وتـدريب طفلـها   . من هذه الربامج تقدمي اخلدمات للطفل دون أسرته 

ميه يف املدرسة من خدمات خاصة للطفل سواء تربوية أو اجتماعية فما يتم تقد, املعوق دور مهم 
. ال تكتمل فاعليتها ما مل يكن هلا امتداد يف األسرة لضمان تعميمها يف مواقف أخرى  , أو نفسية

إىل أن العالقات احلسـنه بـني   )  1995(كما جاء يف السرطاوي  (Freeland)وقد أكد فريالند 
نعكس علـى درجـة   مما ي,  اجتاهها حنو أطفاهلإجيايب على عالقة األسرة وا أثر األسرة واملهنيني هل

  .للمشاركة يف تطوير وتنفيذ مثل هذه الربامج تقبلها
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وتدعو إىل إقامـة  , وتؤكد جمموعة من الدراسات واألحباث على أمهية املشاركة األسرية       
جيايب على حتسن األطفـال يف منـوهم   ملا هلذه العالقة من أثر إ, عالقات قوية بني املدرسة والبيت 

وقد أشـار   .وأدائهم يف معظم املهارات األمر الذي يعود بالفائدة على كل من األسرة واملدرسة 
بعض التربويني إىل جمموعة من الفوائد اليت تعود ا املشاركة األسرية على األطفـال مـن ذوي   

والتطور املعريف لـدى   حصيل الدراسيالتالتخلف العقلي ومنها أا تساعد على  حتسني مستوى 
وحتسـني احلالـة االنفعاليـة لآلبـاء     , الطفل وتعمل على زيادة مهارة تعامل اآلباء مع أطفاهلم 

 )Brown,1989,  1411,بن طالب(  واألمهات اليت بدورها تؤثر إجيابيا على عالقام  بأطفاهلم 
.  
   

و يف فهمها حلاجات الطفل وأهدافـه  ولعل من أهم ما حيققه هذا التوجه على األسرة ه   
كما يساعد على , وفهم أكثر لتطوره يف العملية التعليمية ومعرفة واضحة لبيئته التربوية , املدرسية 

باإلضـافة إىل  . تعرف األسرة على الطرق املناسبة لتعميم املهارات املكتسبة من املدرسة إىل البيت 
حبيث , تقوم به كما تدرك مسئوليات غريها من املهنيني  ولياا وألمهية الدور الذيسؤإدراكها مل

باإلضافة , حتصل على معلومات واضحة حول الربنامج اليت تقدمه املدرسة وما تستطيع هي تقدميه 
   . ) Becher ,1986 ,1995,اخلطيب وآخرون(إىل معرفتها بأهم مصادر الدعم املتوافرة يف اتمع 

  
فتتمثـل يف حتسـني عمليـة    , على املدرسة من املشاركة األسرية أما الفوائد اليت تعود       

هذا بدوره يزيـد  و, التواصل بني األسرة واملدرسة والتقليل من احتماالت التواصل السليب بينهما 
باإلضافة إىل أن املشاركة األسرية املستمرة مع املدرسة , من فاعلية العملية التعليمية املوجهة للطفل 

كما يزيد من دافعيـه  , نظرة املهنيني لدور األسرة بشكل ينم عن احترام وتقدير  تؤدي إىل تغيري
وتقدمي التغذية  ينذلك أن التواصل والدعم املستمر, املعلمني لتعليم وتدريب الطفل ومراقبة تطوره 

 1422,اخلطيب(الراجعة من قبل اآلباء يسهم يف حصول املهنيني على التعزيز الفوري جلهودهم 
,Smith,2001 ( .  
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  :العملية التعليميةأشكال املشاركة األسرية يف : ثالثاً 

ألطفـاهلم مطلبـا وواجبـا     العملية التعليمية املوجهةلقد أصبحت مشاركة الوالدين يف       
وإمنـا  , فلم يعد دور األسرة مقتصرا على تلبية حاجات الطفل الفسيولوجية , اجتماعيا وإنسانيا 

مما يستلزم إعـداد  ) 1995,وناخلطيب وآخر(هيلية فسية واالجتماعية والتألحاجات النتتعدها ل
ن ممارستها يف جمـال  ربعة أدوار رئيسية يستطيع الوالداهناك أ .هذه األسرة لتلعب أدوارا جديدة  

شاكل اليت فرضـها وجـود   فهم كأفراد جيب أن يشجعوا على إجياد حلول للم:" التربية اخلاصة 
وكمتعلمني يشاركون املربني يف تقدمي املعلومات اخلاصة بقدرات ومهارات ,  ق بينهمالطفل املعو

ن دور الشريك مع املدرسة وأخريا يلعب الوالدا, وكمدرسني يقومون بتدريس أطفاهلم , طفلهم 
كمـا يف   )(Krothوقـد اقتـرح كـروث    .  )4, 1407,الفوزان"(يف الربنامج التربوي للطفل

وبـاملعلمني  , تراف بأوليـاء األمـور كمعلمـني أساسـيني     ن يتم االعأ) هـ1422(اخلطيب
  . كمستشارين ألولياء األمور

  
قني تأخذ أشكاال عديدة ومتنوعة تتفـق  رة يف تربية وتعليم أطفاهلا املعوإن مشاركة األس      

 اخلطيـب قـد أشـار   ول. مجيعها على أن املدرسة واألسرة هلا هدف واحد وهو مصلحة الطفل 
هناك ستة أشكال أساسية للمشاركة األسرية يف الربامج التربويـة لألطفـال   إىل أن ) "1422(

مشاركة اآلباء يف , املعوقني تتمثل يف حصول اآلباء على الدعم االجتماعي واالنفعايل من املهنيني 
حصول اآلباء علـى  , تبادل املعلومات مع املعلمني واألخصائيني , ختطيط وتنفيذ و تقييم الربامج 

وأخريا قيام اآلباء بالعمل التطوعي , تعليم اآلباء ألطفاهلم يف املدرسة أو البيت , الفردي التدريب 
 .)246ص( "يف الفصل الدراسي

  
نوع : املشاركة األسرية إىل نوعني  )1407(الفوزان كما جاء يف   )kelly(ويقسم كيلي       

كة يف النشاطات اليت تنظم من قبل وهي املشار: املشاركة األسرية الرمسية . رمسي وآخر غري رمسي 
اإلدارة املدرسية أو اإلدارة التعليمية ، وقد كشفت جمموعة من الدراسات عـن بعـض أشـكال    

, وتتمثل يف تدريب اآلباء على تنفيذ الربامج التعليمة ملساندة املدرسـة  , املشاركة األسرية الرمسية 
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 وأخـرياً , اء يف الصف الدراسي أو املنزل مالحظة اآلباء ألداء أطفاهلم بشكل مباشر وواقعي سو
  . كسب املدرسة ألفراد داعمني أكثر محاسا وأقل تكلفة

فهي النشاطات اليت تقام بناء على دعـوة املعلـم أو   : وأما بالنسبة للمشاركة األسرية غري الرمسية 
أسـلوب  وتشمل زيارة اآلباء ألطفاهلم يف الفصل الدراسي ومالحظـة  , تطوع من قبل ويل األمر

  . تعليمهم  
  

 شـكال أ )(Flanagan, 2001 كما هو مذكور يف فالجنان   )Epstein(أبشتاين  كما قسمت      
وقد أشارت إىل أن فرصة املشاركة داخـل  . املشاركة الوالدية إىل قسمني يف املدرسة ويف املنزل 

  :أسوار املدرسة تتم بطريقتني
حيـث   ) 142-94( التربية اخلاصة كالقانون العامبناء على تشريعات :  إلزامية طريقة  – 1  

 )(IDEA,97وأيضـا يف قـانون   . تكون األسرة عضواً يف فريق صناعة القرار التربوي لألطفـال  
Individualswith  Disabilities  Education  Act    الذي يضمن مشاركتهم يف االجتماعات اخلاصة

يف االجتماعات املتعلقة بالتعريف والتقييم وحتديـد   واملشاركة, بتطوير الربنامج التربوي الفردي 
  .املكان التربوي باإلضافة إىل املشاركة يف اجتماعات التعليم ااين واملناسب 

وهي فرص للمشاركة تقدمها املدرسة للوالدين تتمثل يف مساعدة املعلمني : اختيارية طريقة  – 2 
افؤ يف الفصول أو نشاطات الفصـل األخـرى   والطالب يف الدروس ، الرحالت املدرسية ، التك

كذلك مساعدة اإلداريني ، هيئة التدريس ،  يف كافترييا املدرسة ، املكتبة ، خمتربات الكمبيوتر و 
أيضا مساعدة جمموعات اآلباء املنظمني يف مجع األموال ، عالقات اتمع ، . النشاطات األخرى 

إىل دعم األبناء من خالل حضور اجتماعات اآلبـاء ،   باإلضافة, الوعي السياسي وتطوير الربامج 
حضور الورش ، جمموعات املناقشة وجلسـات تـدريب   , األحداث الرياضية ، العروض اخلاصة 

  .اآلباء
  :فهي تتمثل يف جانبني املنزل داخل يفأما بالنسبة للمشاركة الوالدية    
  , من خالل تدريبهم عليها اعية لألطفال تطوير املهارات االجتم تقدمي النشاطات التعليمية مثل -1

  . ارات املتقدمة وإثراء التعليم اإلسهام يف امله, املهارات األساسية  مـام يف تعليـاإلسه    
  ,والسالمة  ضمان الصحة, مثل األطعمة ، امللبس واملسكن  االحتياجــات األساسية تقدمي -2
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فري الظروف اإلجيابيـة وتو االحتياجات املدرسية توفري,فال تقدمي الرعاية والتدريب املنزيل لألط
  .املشاركة الوالدية  شكالأ) 1-الشكل(ويوضح . للتعلم 

  
  )1 –الشكل (                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المشاركـة الوالدية شكالأ

 ليف املنز            يف املدرسة      

فرص املشاركة مؤكدة يف 
 تشريعات التربية اخلاصة

                                                فرص املشاركة تقدمها  
 املدرسة

  االحتيــاجات    ات التعلمـنشاط    
           ةـألساسيا     

تكون األسرة عضواً يف فريق 
صناعة القرار التربوي 

  لألطفال
 142- 94ن العام القانو - 
)1975.(  
املشاركة يف االجتماعات *

لتطوير الربنامج التربوي 
  الفردي 

IDEA 97 -   
املشاركة يف االجتماعات *

  .لتطوير برنامج التعليم الفردي
املشاركة يف االجتماعات *

  .اخلاصة بالتعريف
املشاركة يف االجتماعات *

  التقييم
املشاركة يف االجتماعات *

  .ت التعليميةلتحديد املستويا
املشاركة يف اجتماعات *

   .التعليم ااين واملناسب

  تعزيز العمليات املدرسة 
مساعدة املعلمني والطالب *

يف الدروس، الرحالت 
املدرسية، التكافؤ يف الفصول 

أو نشاطات الفصل  
مساعدة اإلداريني .*األخرى

هيئة التدريس، العاملني يف 
كافتريا املدرسة، املكتبة، 

ربات الكمبيوتر واألنشطة خمت
مساعدة جمموعات .*األخرى

اآلباء املنظمني يف مجع 
األموال، عالقات اتمع، 
الوعي السياسي وتطوير 

 .الربامج

تطوير املهارات * 
  .االجتماعية لألطفال

املسامهة يف تعليم املهارات *
  .األساسية

املسامهة يف املهارات *
 .املتقدمة وإثراء التعليم

األطعمة، املالبس  تقدمي *
  .واملسكن

  .ضمان الصحة والسالمة*
تقدمي الرعاية والتدريب *

  .املنزيل لألطفال
  .تقدمي االحتياجات املدرسة*

توفري الظروف اإلجيابية * 
 .للتعلم

  :دعم األبناء
حضور اجتماعات اآلباء، *

األحداث الرياضية، العروض 
حضور الورش، .*اخلاصة

جمموعات املناقشة وجلسات 
 .تدريب اآلباء
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  :ريةمعوقات املشاركة األس: رابعاً 
, األسرة يف تربية وتعليم الطفل املعوق لى أمهية املشاركة بني املدرسة ورغم اتفاق املربني ع  

والـيت تتعلـق   , إال أنه الزال هناك عوائق تقف أمام تفعيل هذه املشاركة بالشـكل املطلـوب   
يعـة  فهـم طب  إىل ال تسعى األسربعض فاملدرسة ترى أن . باالجتاهات السلبية من كال الطرفني 

ـ  الدعم املطلوبوأا غري متعاونة يف تقدمي , اإلعاقة  االم أو للطفل بالشكل اإلجيايب إما لعدم مب
وهذا ما أوضـحته دراسـة كـل مـن كاسـيت و هـاريس       . أخرى  بسبب انشغاهلم يف أمور

)Cassity&Harris,2000 ( ـ ي أن من أهم املعوقات اليت تقف أمام مشاركة األسرة يف تعليم أبنائها ه
من األسر  اًأن هناك كثري )Brown,1989(براون  يرى كما.  ضيق الوقت وعدم وجود املواصالت

ال يدكون أمهية مشاركتهم أو يعتقدون أم ال ميلكون املهارات الالزمة للمساعدة يف تربية وتعليم 
  . والبعض منهم ال يثقون مبدى تقبل املهنيني هلم, طفلهم 

  
رة تتهم املهنيني بتقصريهم يف تقدمي اخلدمات واملعلومـات الـيت   ويف املقابل جند أن األس  

فقد بينت التقارير احلديثـة  . وعدم مراعام ملشاعرهم ,  توضح مستوى قدرات طفلهم ومهاراته
من آبـاء الطـالب يف   ) 25(من خالل إجراء املقابالت مع افة إىل البيانات اليت مت مجعها باإلض

هاري  كل من ذكرو.  )Dodd,1996(ارضون املمارسات احلالية للمعلمني أم يع, املدرسة الثانوية 
   (Valle & Aponte 2002)كما ورد يف فالو وابونـت  ) Harry, Allen, Mclaughlin( والني ومكالفني

بـأم   (IEP)اخلطط التربويـة الفرديـة   اجتماعاتالوالدين وبشكل دائم يصفون دورهم يف أن 
  .  الرمسية اإلمضاء على األوراقدورهم يف ويقتصر  سلبيونمستقبلون 

  
-جبورك  كما جاء يف(Dunst & Trivette )ويف هذا الصدد يرى كل من  دنست و ترفيت   

أن مستوى املشـاركة األسـرية يتـأثر      )Bjork-Akesson and Granlund,1995 (أكسن وقرانليند
ن أكثر فاعلية كلما تبىن املهنيـون  باجتاهات وتوقعات املهنيني هلا ، حيت أن تقدمي املساعدة يكو

  . ويعتقدون مبقدرة األسرة على حل مشكالا بنفسها. موقفا إجيابيا وعمليا حنو األسرة 
  

وعليـه فـإن   ,  يف العملية التعليميـة  فاعلية املشاركة األسرية علىوقد تؤثر هذه العوائق 
ملهنيني على بناء و تطـوير عالقـة   األمر الذي يلزم ا, مواجهتها تعد من املهام الرئيسة للمدرسة 
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ولعله مـن املهـم   . إجيابية تضمن املشاركة الفاعلة لألسر يف خمتلف النشاطات والربامج املدرسية 
يتطلب منهم مراعـاة   العملية التعليميةنيني يف دعم املشاركة األسرية يف التأكيد على أن رغبة امله

  .حلسبان قبل التعامل مع أسر األطفال املعوقنيجمموعة من األسس واملبادئ اليت جيب أخذها يف ا
  

وقد ذكر الباحثون جمموعة من املبادئ اهلامة اليت متثل أساس املشاركة األسرية وتشـتمل     
 صوصـية واحترام املهنيني خل. على االحترام املتبادل بني األسر واملهنيني من خالل العالقة املتكافئة

ووجود اجتاهات اجيابية ,  أفعاهلم الهتمام مبشاعرهم وردودوالنظرة إليهم كأصدقاء وا, كل أسرة 
كذلك ضرورة تلبية احلاجات األوليـة لألسـر   . لديهم حنو دور األسرة يف تنمية قدرات طفلهم 

واالعتقاد بأمهية دور األسـرة يف تطـوير الـربامج    , باستخدام طرق متعددة لضمان مشاركتهم 
أيضا التأكيد أن األسرة هي الشيء الثابت يف حياة الطفل . وتنفيذها مهما اخنفض مستواها الثقايف 

وأخـريا أن  , باإلضافة إىل تبادل املعلومات الكاملة وغري املتحيزة واليت تنم عن التفهم والدعم , 
السـرطاوي و  (السـتجابة لالحتياجـات املختلفـة   ون باملرونـة والشـمولية وا  يتصف املهني

  ).1416,جويس ايفانز, 1411,ب بن طال,  1422,اخلطيب,  1410,سيسامل
  

يف فريق العمـل   يكإن بناء عالقة ناجحة بني املدرسة واألسرة والتعامل مع األسرة كشر   
حيث تنشـأ العديـد مـن    . يرتبط مبستوى التمكن املهين واملهارات اليت يتمتع ا أعضاء الفريق 

, مهارات العمـل اجلمـاعي   نتيجة لقصور يف التدريب على , املشكالت اليت تواجه فريق العمل 
وعدم تفهم كل عضو لدوره ومهامه فضال , وظهور الدور الفردي على حساب الدور اجلماعي 

وعليه فإن من أهم املهارات اليت ينبغي أن يتمتع ـا  ) . 2001,القريطي ( عن األدوار األخرى
لناجح مـن اآلبـاء   ويتطلب التواصل ا . املهنيون يف جمال العمل اجلماعي هي مهارات التواصل 

ويلقي اهتماما ملا يقول من خـالل طـرح   , واملهنيني أن يستمع كل منهما لآلخر بشكل اجيايب 
ويدرك كل منهما أن الثقة واالحترام والتقدير , ضمون احلديثاألسئلة للتأكد من الفهم احلقيقي مل

  . ) & Columbia,1991 1997,العلوي(ون أساس التواصل الفاعل والتعا
  

التواصل الفعال بـني مجيـع   يـة تنميـة وتعزيز ة على أمهـات التربويـؤكد االجتاهوت   
  Dettmer, Dyck( قنيالفردي من أجل جنـاح األطفـال املعـو اركني يف الربنامج التربوي ـاملش
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and Thurston, ,2002( ,  فكما أن التواصل مفتاح النجاح يف جمال العمل اجلماعي ، فإن اإلنصات
موا أساليبهم يف التواصـل إذا   النجاح لعملية التواصل ولذلك ينبغي على املهنيني أن يقيهو مفتاح 

  .أرادوا أن حيققوا املشاركة الكاملة مع األسر
  
  .العملية التعليمية دور املدرسة يف تفعيل املشاركة األسرية يف   :خامساً   

ـ    العمليـة  ع املدرسـة يف  يف ظل التوجهات احلديثة واليت تسعى لدعم مشاركة األسرة م
فإن ذلك يوجـب  , والتعامل معهم كعضو رئيس يف فريق العمل متعدد التخصصات ,  التعليمية

والعمـل علـى   , على املدرسة القيام بالعديد من األدوار اليت تساهم يف تفعيل املشاركة األسرية 
  : ر ما يلي ومن أهم هذه األدوا,  ي لألسرة يف حتديد مستقبل أبنائهاإعطاء دور حقيق

  
  :حتديد حاجات األطفال ذوي التخلف العقلي وأسرهم - 1

يبدأ مـن  , إن التعاون املثمر بني املدرسة واألسرة والذي يقود إىل املشاركة الفعلية بينهما   
. الفهم احلقيقي الحتياجات الطفل وأسرته والتعامل مع كل أسرة بشكل يراعى فيه خصوصـيتها  

األمر الذي يسـتدعي  , ضي تقدمي أسلوب معني من اخلدمة لكل أسرة فتباين حاجات األسر يقت
  . أخذ حاجام بعني االعتبار عند التخطيط للربامج التربوية وتنفيذها

  :وتعد حاجـــات أســر املعوقيــن ذات وجهني  "   
  :الوجه األول متعلق مبشاعرهم لوجود طفل معوق لديهم وتتمثل هذه احلاجات يف اآليت

  .ةعاقإلاإىل معرفة أن لوم النفس أو لوم الطفل ال جيدي يف حال وجود  احلاجة •
  .احلاجة إىل املساعدة من قبل املختصني •
  .احلاجة إىل املساعدة للتخطيط لنمط احلياة مع طفلهم •
  .   وردود أفعاهلم احلاجة إىل التواصل مع املختصني لطلب االستشارة اخلاصة مبشاعرهم •

  :اجات اخلاصة مبشكلة طفلهم املعوق وتتمثل يف اآليتوالوجه الثاين متعلق باحل
  .ومسبباا وإمكانية عالجها -احلاجة إىل معرفة حالة الطفل وطبيعة إعاقته  •
  احلاجة إىل املعلومات والنشرات اخلاصة بطبيعة إعاقة الطفل ملساعدم يف  •

  .اكتساب اخلربة ملعرفة الصعوبات اليت يواجهها الطفل   
  .هم لغة املختصنياحلاجة إىل ف •
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  .احلاجة إىل معرفة كيفية التعامل مع الطفل داخل املنزل والتخطيط التربوي •
  .احلاجة إىل فهم األهداف التعليمية املقدمة للطفل •
  .احلاجة إىل معرفة املستقبل املتوقع للطفل •
 ).201, 1410,سيساملالسرطاوي و(  " احلاجة إىل أن يشعروا باهتمام املختصني بطفلهم •
  

أن أهـم احتياجات األسـر   )(Litton  & Ouder,1979ن و اودر تووقد أوضح كل من لي   
وقـد انعكسـت هـذه    . تتمثل يف الفهم واالستشارة واإلرشاد ويف حل املشاكل اليت حلت م 

تعليم اآلبــاء حيث مبوجبه وضع ل Warfield)(  وورفيلد االحتياجات يف برنــــــامج
  :  لربنامج حسب قيمتها وأمهيتها لديهم كاآليتاآلبــاء تسلسل مواضيع ا

  .   التخلف العقلي ما هية  -
  .فهم أحاسيسنا ومشاعرنا  -
  . التربية اخلاصة ةما هي  -
  .كيفية معاجلة مشاكل التعايش األسري  -
  .األطفال على التعلم  ةساعدم   -
  .أمهية املهارات االجتماعية   -
  .اعدة من املهنينياحلصول على أقصى حد من املس   -
  . مشاكل املراهقة   -
    .الفائدة من االختبار ةما هي   -
  .وضع خطط للمستقبل   -

  
إىل ضـرورة تلبيـة   )  (Mathews & Whitfield ,2001شارت دراسة ماثيوس ووايتفيلدكما أ        

ن تعزز وتدعم احلاجة إىل برامج تدريبية للوالدي: ثالث احتياجات أساسية جاءت على النحو التايل
وأخريا احلاجة إىل أن يدرك , واحلاجة إىل مجاعات مساندة تدعم مشاركة الوالدين , مشاركتهم 

  . املشاركة املعلم واملعلمة أمهية دور الوالدين يف عملية
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تسـتوجب مـن املهنـيني تقيـيم      العملية التعليميةلذلك فإن تفعيل املشاركة األسرية يف        
فما يعتقده املهين أنه مهم ,  امن ذوي التخلف العقلي وأسرهم وحتديد أولويا احتياجات األطفال

ـ دراسة الجندون  إىل ما أوضحته )1981(تايلورأشار وقد . تراه األسرة  مع ماقد ال يتفق  أن ب
وعليه فإن حتديد هذه االحتياجات تعد اللبنة . هناك قصورا يف تلبية االحتياجات األساسية لألسر 

  .ملشاركة األسرة يف الربامج التربويةاألوىل 
  
  :املتخلفني عقلياذوي األسرة يف الربنامج التربوي الفردي لألطفال  حتديد دور -2

ألطفال ذوي التخلف العقلي مبا حيتويه ل خاص منهجكالربنامج التربوي الفردي  ثل عادةمي   
وقـد  . حتياجات املتعلم الفرديةمن مهارات وأبعاد وجماالت منائية متعددة تركز يف مضموا على ا

بتقدمي اخلدمات املطلوبة للوفاء باحتياجات  مكتوبعرف الربنامج التربوي الفردي على أنه التزام 
حبيث يوضع لكل طفل برنامج تربوي فردي يتناسـب مـع   .   (Mattson,2001 )الطالب التعليمية

بـرقم   1975الصـادرة يف عـام   وهذا ما نصت عليه التشريعات التربوية , قدراته واحتياجاته 
كما أكدت على محاية حق الطفل املعوق وأسرته يف املشـاركة يف عمليـة اختـاذ    ) 94/142(

جلنة خاصة تتألف من ثالثة الفردي ويقوم بوضع الربنامج  .) 1996,استيورت( القرارات التربوية
ئي تسـتوجب حالـة   أعضاء على األقل وتشتمل على ويل األمر ومعلم التربية اخلاصة وأي أخصا

وذلك لتحديد املكان التربوي املناسب للطفل وحتديد األهداف , اإلعاقة مشاركته يف هذه اللجنة 
السنوية ومتابعة تنفيذ الربنامج التربوي الفردي وحتديد اخلدمات املساندة الـيت تتطلبـها طبيعـة    

  . )1994,القريويت,  السرطاوي, احلمدان(ومستوى اإلعاقة
  

مج التربوي الفردي يعد أسلوب جيمع ما بني األسرة واملدرسة لتحديد احتياجات إن الربنا   
وبالتايل فإن تطبيق .  )Rebhorn,2002(الطالب التربوية ومن مث وضع خطة تقابل هذه االحتياجات
فهي تضع املدرسة أمام مسئولية تلبية , هذا الربنامج سيحدد مسئولية مجيع األطراف املعنية بالطفل 

ويف املقابل تضمن حق األسرة يف , وتوفري اخلدمات املساندة ومتابعة تطوره , جات الطالب احتيا
   .) 1421 ,الوابلــي(املشاركة يف مجيع مراحل بناء وإعداد الربنامج التربوي املناسب ألطفاهلم
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جمموعـة مـن   إىل   )lll  Turnbull( نبلما أشار إلية تري) 1421 ,الوابلــي( وقد ذكر   
لعل من أمههـا أن الربنـامج   , س اليت تربز أمهية تطبيق واستخدام الربنامج التربوي الفردي األس

التربوي يعد محاية للطفل وأسرته وذلك حلقهم الشرعي يف االعتراض على بعـض املمارسـات   
 باإلضافة إىل أا تساعد كل مـن , اخلاطئة يف اختاذ القرارات التربوية أو يف حتديد املكان التربوي 

األسرة واملدرسة يف متابعة تطور الطالب وتقدمه و يئ فرصا للمشـاركة يف اختـاذ القـرارات    
وأخريا إن املشاركة األسرية تدعم الربنامج التربوي الفردي حبيث حتـدد احتياجـات   , وتنفيذها 

  .           األسرة وطفلها وتربطها مبدى قدرا على تدريبه
  

فـوتر وروكـر   كـل مـن   بالربنامج التربوي فقد قدم  ولضمان جناح االجتماع اخلاص  
(Vautour & Rucker)(   كما جاء يف داميـو و باسـيكوريل Dimeo& Pasquarelli,1981)(    عـدة

توصيات من شأا أن تعزز مستوى التفاعل بني األسرة و فريق العمل وتعطـي صـورة تتسـم    
لومات اخلاصة بالوالدين قبل حضـور  وتشتمل على أخذ املع, باإلنسانية يف التعامل مع اآلخرين 

كما تكـون بدايـة   , وذلك الحترام خصوصيام وخلفض مستوى التوتر لديهم , أعضاء الفريق 
وتعريفهم بأمساء أعضـاء  , لدين الراحة أثناء االجتماع  ااالجتماعات غري رمسية وودية إلعطاء الو

ة االجتماع لعرض احتياجام والرد على أن يفسح للوالدين احلديث يف بداي, الفريق وختصصام 
لتعريف لكل من الوالدين واملهنيني حبيـث  فضل استخدام بطاقات على أسألتهم مبصداقية ومن األ

  .    ميكن التعرف على أعضاء الفريق من خالل قراءا مما يسهل احلوار بينهم

  
نـامج التربـوي   وهكذا فإن إشراك الوالدين يف عمليات التقييم والتخطيط والتنفيذ للرب 

كما أن معرفة األسر حبقوقهم الشرعية , سوف يدعم قيامهم بأدوار جديدة يف مجيع هذه املراحل 
  .جيعلهم مدافعني حقيقيني ليس عن أنفسهم فقط وإمنا عن األسر األخرى 

  
  :دور األسرة يف اخلطة الفردية خلدمة األسرة حتديد  -3

ر يف اآلونة األخرية من التركيز على الطفـل إىل  لقد حتولت كثري من برامج التدخل املبك  
فمفهوم التمركز حول األسرة ) . Minke & Scott, 1995(التركيز على األسرة وتعزيز دورها الفاعل 

حبيث تكون هـذه  , يصف تلك االعتقادات واملمارسات اليت تتعامل مع األسرة بكرامة واحترام 
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على أساس املشاركة يف املعلومة حىت يتسـىن لألسـر   وتقوم , املمارسات فردية ومرنة ومستجيبة 
كما تسعى لتمكني األسر من استخدام املوارد والدعم الضروري هلا لكي , اختاذ قرارات مدروسة 

  .)Dunst,2002(تعىن بأطفاهلا على حنو يفضي إىل نتائج إجيابية للطفل وأسرته 

  
ألسرة تتفاوت فيها أساليب تقـدمي  بالتمييز بني أربعة مناذج موجهة حنو ا) دنست(وقد قام  

  :اخلدمات من حتكم املهنيني ا إىل خدمات متمركزة حول األسرة وهي

ويتم فيه تقيـيم حاجـات األسـرة    :  Professional-centered)(منوذج متمركز حول املهنيني  - 
  .وتنفيذها من قبل املهنيني 

ن خالل هذا النموذج بتنفيذ مـا يقـره   تقوم األسرة م:  (Family-allied)منوذج منحاز لألسرة  -
  .املهنيون من برامج  التدخل 

يتم اختيار وحتديد أهداف اخلطة الفردية خلدمة :  -focused) (Familyمنوذج موجه حنو األسرة  -
األسرة باالتفاق بني  األسرة واملهنيني فعملية القياس تركز على حاجات األسـرة ذات العالقـة   

                    . جبوانب النمو للطفل
إن أدوار مقدمي اخلـدمات ضـمن هـذا    :  -centered) (Familyمنوذج متمركز حول األسرة  -

النموذج حتددها حاجات األسرة واهتمامـاا ومعتقداا بوصفها موجهة إلجراءات القيــاس  
)Dunst,2002  , 1421, الشمري. (  

  
نظمة حيث مت تضمني اخلطة الفردية خلدمة وقد بلغ االهتمام ذا اجلانب عند العديد من األ

) 99-457(كأحد عناصـر القـانون العـام     Individual Family Service Plans )IFSP(األسرة 
وينص قانون  . ) IDEA97   ),1998 Gallagher واملضمن حاليـاً يف قانون األفـراد ذوي العـجز

IDEA97)  (ويشـاركوا يف  , طفل ضمن إطار األسرة أن على املهنيني أن ينظروا إىل احتياجات ال
توضـح أن التـدخل   : فاخلطة الفردية خلدمة األسرة نظرياً , سلطة صنع القرار مع أعضاء األسرة 
كما  ينتج من عملية التمركز حول األسرة حتديد نقاط القوة , املبكر يتمركز حول األسرة ككل  

 ,McWilliam(واالحتيـــاج للطفـــل وأســـرته وحتديـــد  أولويـــات التـــدخل  

Ferguson, Harbin, Porter, Munn, Vandivere,1989( .  
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وعليه فاخلطة الفردية خلدمة األسرة تعد حجر الزاوية يف برامج التدخل املبكر وتتركز على 
قيام األسرة بنشاطات أكرب وأدوارا أوسع يف عملية صنع القرار يف مجيع املراحل سواء يف مرحلـة  

حبيث تبقى صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بأولوياا حىت , التنفيذ للربامج التقييم أو التخطيط أو 
  . )Minke & Scott, 1995 (لو مل تتفق مع رؤية املهنيني 

 
كما تعد اخلطة الفردية خلدمة األسرة وثيقة ميكن مراجعتها لتحديد املدى الذي تعكس فيه   

أربعة أسباب رئيسة لكون  )McWilliam et. al ,1989(وقد ذكر , املمارسات املتمركزة حول األسرة 
  :اخلطة الفردية خلدمة األسرة متمركزه حول األسرة 

  أن األسر ميكن أن تكون أكثر خضوعاً للسيطرة إذا فهمت الوثيقة الرئيسية املتعلقة خبدماا يف  -1
  يؤثر تـأثريا  اجيابياًويف حال أدركت بأن هلا سيطرة يف صنع القرار فهذا س, التدخل املبكر       
  .نتائج التدخل املبكر  على     

  أن اخلطة الفردية خلدمة األسرة تقوم بتوجيه اخلدمـات وبالتايل حتتاج إىل أن تعكس أولويات  -2
  .األسرة      

  أن يكون هناك توافق بني ما هو مكتوب يف اخلطة الفردية خلدمة األسرة وبني املمارسة الفعلية _ 3
  . حبيث تشري إىل أن املمارسات املوصى ا يتم تنفيذها ,      

  اخلطة الفردية خلدمة األسرة ال تتوافق مع املمارسة الفعلية  فإن من األمهيـة تطوير  إذا كانت -4
  .الوثيقة لكي يكون التدخل منهجياً وليس اعتباطياً      

  
يركـز  , نـامج الفـردي   يتضح مما سبق أن التشريعات حددت نظامني لتفعيل تطبيق الرب  

واآلخر يهتم بإعـداد  , سنة )  21- 3(أحدمها على إعداد برنامج تربوي فردي لألفراد من عمر 
خطة فردية خلدمة األسرة لألطفال مادون ثالث سنوات حيث تقدم خدمات التدخل املبكر ضمن 

ة يف الربنـامج  ورغم التأكيد على احتياجات األسـر ) . 2003,اخلشرمي (البيئة الطبيعية للطفل 
ذلك أا تركز اهتمامها على األسرة , التربوي الفردي إال أن اخلطة الفردية خلدمة األسرة ختتلف 

  .  )2003, جيفالس(يف طريقة تلقي اخلدمات ونوع اخلدمة املقدمة  وختتلف, 
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عـن الربنـامج    ست خطوات ختتلف فيها اخلطة الفردية خلدمة األسرة) Bruder 2000,(ويوضح 
  : لتربوي الفردي وهيا

  .حتديد اهتمامات األسرة وأولوياا ومواردها  -
  .حتديد أطر نشاط األسرة  -
  .إجراء تقييم للوظائف  -
  .التطوير التعاوين للنتائج املتوقعة  -
  .حتديد مسئوليات التدخل  -
  .حتديد استراتيجيات تنفيذ اخلطة  -

  
 املوجهة حنو األسرة يف برامج التدخل املبكر ورغم ميل التوجهات احلديثة لتقدمي اخلدمات  

إال أن هذه امليول والرغبات مل , ورغبة مقدمي اخلدمات يف التفاعل مع األسرة , لألطفال املعوقني 
تنعكس على األهداف اليت تضمنتها اخلطط الفردية خلدمة األسرة فغالباً ما تكون مكتوبة بطـرق  

ويقترح ماك وليم وتوسـي  ) .Jung& Grisham-Brown,2006(غري متوافقة مع املمارسة املوصى ا 
أن من أسباب نقـص  ) Gallagher,1989(كما ورد يف دراسة ) McWilliam,Tocci& Harbin(وهاربن

  : التركيز على األسرة ما يلي
  .أن املهنيني ليس لديهم الوقت الكايف للتركيز على األسرة  -
  .يف زيادة العبء على املهنيني  أن التركيز على األسرة قد يكون سبباً  -
  .أن املهنيني ليس لديهم فهم واضح للتوجهات اليت تتخذ األسرة أساسا لتقدمي اخلدمات  -
  .عدم إدراك املهنيني للخط الفاصل بني التدخل يف احلياة اخلاصة لألسرة وتقدمي املساعدة -
  
  :إرشاد الوالدين وتدريبهم  -4

  والدين من ضمن اخلدمات املساندة اليت كفلها القانون العامتدريب ال تعد خدمة إرشاد و   
واليت تقدم لألطفال املعوقني ضمن الربنامج التربوي الفردي ملواجهة احتياجـام  ) 142/ 94( 

  IDEA 97 )  ( وقـد عرفت اخلدمات املسانـدة يف قــانــون . التربوية وزيادة فاعلية التعلم 
اهلدف منـها  , تطوير والتصحيح واملساندة أو أي خدمة أخرى على أا خدمات املواصالت وال

خدمات , مساعدة الطفل على االستفادة من التربية اخلاصة وهي تشتمل على خدمات املواصالت 
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اخلدمات , وخدمات اإلرشاد , التقومي والتشخيص الطيب , التعرف املبكر وقياس جوانب القصور 
والعـالج الطبيعـي   ,  وعالج النطق والكالم والسمع  , سيةاخلدمات االجتماعية املدر, النفسية 

وخـدمات التوجـه   , والنشاطات التروحييـة  , واخلدمات الصحية املدرسية , والعالج الوظيفي 
باإلضافة إىل ما سبق فإن هناك خدمات أخرى كالعالج , وإرشاد الوالدين وتدريبهما , واحلركة 

الثقافية تعد خدمات مساندة إذا تطلب وجودها مسـاعدة  والربامج , باملوسيقى واإليقاعي الفين 
 ( ;Rodman, J; Weill, K; Driscoll, M; Fenton,T) الطفل على االستفادة من برامج التربية اخلاصـة 

(Alpert, Hl; Salem-Schatz,S &; Palfrey, J,1999 .  

  
وجـب هـذا   وعليه فقد اكتسبت خدمة إرشاد الوالدين وتدريبهم الصالحية الشرعية مب  
تعـزز   أن خدمة إرشاد الوالـدين  )Mattson 2001,(ويرى ماتسون .  )1997, العلوي(القانون 

احليوي يف حياة أطفاهلم من خالل ما يقوم به املرشد من عـرض للمعلومـات اخلاصـة     همدور
 باإلضافة إىل مسـاعدم يف , وعن مدى تقدمه يف الربامج التربوية , باحتياجات الطفل ومتطلباته 

وقد أشـار فانـدر   . اكتساب املهارات الضرورية اليت تسهل هلم تنفيذ متطلبات الربنامج التربوي
إىل أن اسـتراتيجيات   )1996(كما ورد يف اسـتيورت   (Vanrer Zanden&Pace)زاندن ويس 

إرشاد اآلباء تشتمل على برامج خاصة بتوفري املعلومات عن الطفـل وبـرامج عالجيـة لآلبـاء     
وأيضا برامج تدريب اآلباء ملسـاعدم علـى   , فهم مشكالم ومشكالت أبنائهم  ملساعدم يف

  .تطوير مهارام
  

ثالثة أساليب لتعليم وتدريب الوالدين وتتمثل يف التعلم الـذايت  ) 1996( وذكر القذايف  
والذي يعتمد على اخلربات التعليمية والقدرة على اإلطالع من قبل املتعلم باإلضـافة إىل وجـود   

إال أن هذا األسلوب ال يناسب مجيع اآلباء ملا يتطلبه من عوامل ثقافية واجتماعية ونفسية , الدافع 
أما األسلوب الثاين فيتمثل يف تلقي املساعدة من األخصائيني حيث يتم تقدمي خـدمام ضـمن   , 

قدمي ويتضمن ذلك ت, فريق متعدد التخصصات يشترط فيه التكامل والعمل وفق خطة متفق عليها 
وأخـريا عضـوية اآلبـاء يف    . املعلومات وإكسام املهارات ملواجهة احتياجات طفلهم املعاق 

اجلمعيات األهلية للمعاقني ويعد هذا األسلوب من أهم األساليب اليت مكنت الطفل املعاق وأسرته 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


27 

كوين حيث  يعمل اآلباء على تعليم وإرشاد بعضهم بعضا ، مما يساعدهم يف ت, من أخذ حقوقهم 
  .  جمموعات خاصة تعمل على تنمية قدرام يف التعامل مع اإلعاقة ومتطلباا 

لذا فإن تفعيل هذه اخلدمة بالشكل املطلوب سيمكن األسرة من لعب دورها شـريكا يف    
حبيث ال , وسريفع من مستوى التعاون بني األسرة واملدرسة , تربية وتعليم الطفل املتخلف عقليا 

. حمصورا على الطفل وإمنا بأسرته أيضا باعتبارها جزء رئيس يف العملية التربويـة   يكون االهتمام
ولكي يتم حتقيق التعاون املنشود بني األسرة واملدرسة فالبد من إجياد أسـاليب واسـتراتيجيات   

وقـد  . جديدة تساعد يف توسع دائرة املشاركة األسرية وتأخذ بأولويات وحاجات األسر الفردية 
إىل جمموعة من الوسائل الـيت تـدعم    Turnbull)(ترينبل  إليه أشارما  )1995( اويالسرطذكر

  :املشاركة األسرية وتتمثل يف اآليت
  :التدريب املنزيل  -أ

ومن خالل هذا اللقاء يتم تدريب األسـرة علـى   , يتم فيها مالحظة األسرة والطفل معاً   
  .قدم األسرة يف تنفيذ الربامجاملهارات الالزمة للتعامل مع أطفاهلم وتقييم مدى ت

  :اللقاءات اجلماعية  -ب
يتم االجتماع مع األسر على شكل جمموعات صغرية يناقش فيها بعض املشكالت األسرية   

والشعور بالراحة يف عرض , وعرض للتجارب الشخصية مما يساعد على توثيق العالقة بني األسر, 
تماع بشكل أسبوعي أو شهري بالتشاور مع األسـر  ويرتب االج. متطلبام واحتياجام الفردية 

  . مع حتديد املوضوعات املناسبة لطرحها يف اللقاءات القادمة 
  :املساعدة الصفية  -ج

حيث يشـمل مالحظـة   , يساعد هذا األسلوب يف توثيق العالقات بني األسرة واملدرسة   
  .من أسلوب املعلم يف التدريس واالستفادة, الطفل واملعلم بشكل مباشر يف بيئة تربوية طبيعية 

  

جمموعة أخرى من وسائل  )1990(السرطاوي وسيساملكما جاء يف  )Karnes(وقد أضاف كارنز 
  :االتصال ومنها 

  :االجتماعات الفردية  -أ
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يعترب هذا األسلوب من األساليب اليت تدعم مشاركة األسر يف الربامج التربوية وتتضـمن    
لالزمة واليت تساعد يف تقدم طفلهم يف ااالت األكادميية والنفسية تدريبهم على بعض املهارات ا

  .ويتم الترتيب ملثل هذه االجتماعات من خالل االتصاالت الفردية . واللغوية 
  
  :املؤمترات  -ب

ويعرف على أنه اجتماع يتم فيه تبادل األفكار اهلادفة وتوفري املعلومات العامـة السـريعة     
مـع  , ويتخللها بعض املناقشات وطرح األسئلة واالستفسارات , ملشاركني ألكرب عدد ممكن من ا

  .األخذ يف االعتبار إقامتها كل عام مع حتديد موضوعاا وحتديد وقتها ومكاا 

  
يتضح مما سبق أمهية هذه االجتماعات يف تقدمي اإلرشاد والتـدريب الالزمـني لألسـر      

كما تعزز وتدعم التعاون املشترك بني األسـرة  . بنائهم إلكسام املهارات الضرورية للتعامل مع أ
  .واملدرسة يف العملية التربوية 

  
  :دور األسرة كعضو يف فريق متعدد التخصصات -5

  مطلـع  إن مفهوم العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق من املفـاهيم الـيت ظهـرت يف     
وذلك ملا تتطلبه ) . 2003,خلطيبا(حبيث أصبحت مألوفة يف جمال التربية اخلاصة , السبعينيات 

تربية وتعليم األطفال ذوي التخلف العقلي من تعاون مجيع املهنيني مـن معلمـني وأخصـائيني    
ويعترب أحد العناصر األساسية لضمان جناح املدرسة هـو يف  . باإلضــافة ألسر هؤالء األطفال 

  .  )Dettmer,P et. al,2002(قدرة الكادر املدرسي على التعاون بشكل مجاعي 
  

فالتغري احلاصل يف نظرة املهنيني لدور األسرة وحقهم يف املشاركة التربوية والذي يتفق مع   
باملعلومات  غنياً تتمثل يف اعتبارهم مصدراً, املتطلبات التشريعية جعل األسرة تقوم بأدوار جديدة 

وأفضـل  , ات املطلوبـة  لفريق العمل من املختصني فيما يتعلق بقدرات الطفل واحتياجاته واخلدم
أن األسرة  نظراً, كما أم منسقني للخدمات اليت حيصل عليها طفلهم , االستراتيجيات املناسبة له 

خشـان و  , السرطاوي ( باإلضافة إىل دورها يف صنع القرار, تتواصل مع مجيع مقدمي اخلدمات 
فـورنس   نأ) 1994(ذكر كل من اخلطيب واحلديـدي ويف هذا الصدد  . )1423, أبو جودة
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(Forness)  أن الربنامج التربوي الفردي يعمل مبثابة وثيقة مكتوبة تقدم الضمانات الكافية أشار إىل
للمعلومات وإمنا كأعضاء  فاعلني  الشتراك والدي الطفل يف العملية التربوية ليس بوصفهما مصدراً

  . عدد التخصصات دور أساس ومهم يف فريق مت لألسرةوبالتايل أصبح . فريق العمل يف 
ومعرفة املهنيني بنظام اخلدمة ويف جمال , هذا التكامل يف األدوار بني معرفة األسرة بطفلهم 

فـالربامج التربويـة   . اختصاصام حيقق التوازن املطلوب لتربية الطفل ذوي التخلـف العقلـي   
م لألبعاد النمائية واليت لعمليات القياس والتقيي هي إال نتاجما , واخلدمات اخلاصة املقدمة للطفل 

وقد . قام ا فريق متعدد التخصصات مبشاركة األسرة ، ومت من خالهلا تبادل املعلومات واخلربات 
تأثري العالقة املتبادلة بني أعضاء الفريـق  ) 2001( القريطي يفورد كما )  (Brynanوضح برينان 

مع مشاركة األسـرة يف تربيـة    تأهيالً على التربية اخلاصة حيث أشار إىل أن  توفري معلمني أكثر
أطفاهلم وتطوير اخلدمات املقدمة من شأنه أن يعمل على حتسني املناهج وأساليب التدريس وعلى 

  .مقدرة املدرسة وعطائها بشكل عام 
   

فمفهوم الفريق املتعدد التخصصات يقوم على أساس أن القرارات املشـتركة مـن قبـل    
يف وصف مشكلة الطفل وحتديد  و دقةً إىل نتائج أكثر وضوحاً د دائماًتقو,  املختصني واألسرة معاً

وختتلف عن نتائج القرارات الصادرة من كل خمتص بشكل فردي واليت متثل وجهـة  , احتياجاته 
  .نظر فردية قد ال تتصف باملوضوعية 
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  )الفصل الثالث (                 

                                                   

  ةالدراســات السـابق           
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  :الدراسات السابقة
التشريعات والقوانني يف العديد من الدول على أمهية املشـاركة األسـرية يف    أكدت لقد  

وعليه فقد قام عدد من الباحثني بإجراء دراسات وأحباث عن مشـاركة أسـر   , العملية التعليمية 
وفيما يلي عرضاً ألبرز هـذه  . قني يف تربية وتعليم أبنائهم سواء يف املدرسة أو املنزل األطفال املعو

  .الدراسات 
  
  :  فهوم املشاركة األسرية وأشكاهلا املتعددة يف العملية التعليميةالدراسات ذات العالقة مب: أوالً

مفهوم املشاركة  يف حتديد هاتتمثل أهم أهدافحيث  دراسة )هـ1422(اهلبدان أجرت           
والتعرف على عائد املشاركة األسرية مـع  . األسرية لدى أولياء أمور التالميذ ذوي متالزمة داون

وهي دراسة وصفية مت فيها توزيع استبيانات على أسر . املدرسة على التالميذ ذوي متالزمة داون 
هناك فهم جيد ملفهـوم   :اآليت إىل وقد خلصت الدراسة. أسرة ) 115(التالميذ والبالغ عددهم 

وقيام األسـرة بـدور   ,  ةاملشاركة لدى األسر ويتمثل يف تعاون األسرة مع املعلمة لصاحل التلميذ
كمـا أن  , عن رغبة وأن املشاركة هي تطوع أفراد األسرة خبدمة التلميذ, إجيايب يف رعاية األبناء 

ى التوقع ملستقبل التلميذ والتقليـل  العائد من املشاركة األسرية على التلميذ يتمثل يف حتسني مستو
  . من املشكالت اليت تواجهه

مقارنة بني مستوى مشاركة اآلبـاء   إىل تهدف دراسة) Fouzan,1986(الفوزان كما قدم          
به لألطفال املتخلفني عقليا مبستوى مشاركة األمهات وبالتايل الدور الذي ميكن لألسرة أن تسهم 

مـن  املكونة  دراسةعينة الاستبانه على  )649(قد مت توزيع و .خلفني عقليايف برنامج األطفال املت
للجنسـني يف   أوليـــــاء أمور األطفال املتخلفني عقليا القابلني للتعلم مبعهد التربية الفكرية

وتوصلت الدراسـة  ) 281(واألمهات ) 368(وعدد اآلباء  .)الرياض ، جده ، الدمام (كل من 
 مفهـوم  للمشاركة أقل مناألباء  وأن مفهوم, العالقة بني املنزل واملدرسة  إىل أن هناك ضعف يف

اآلباء الذين ال باإلضافة إىل أن  ,يف مجيع ااالت سواء داخل املنزل أو خارجه للمشاركة األمهات
د مع العلم أن العد,  ومع آباء األطفال اآلخرين من اآلباء العاملني علمنييعملون أكثر تفاعال مع امل

  .لديهن وقد ساهم ذلك يف رفع درجة املشاركة , األكرب من غري العاملني هم من النساء 
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بن الواردة يف دراسة  (Cone,Delawer&David) ديالور وديفيد,كونكل من دراسة جاءت   
جماالت املشاركة الوالدية لربامج التربية اخلاصة للطفل املتخلف   حتديد دف ) هـ1411(طالب
جماال من ) 12(فقرة تقيس ) 63(ث استخدم مقياس املشاركة الوالدية وهو مكون من حي, عقليا 

واعتمدت الدراسة علـى بيانـات   , حالة ) 229(وقد مشلت العينة , جماالت املشاركة الوالدية 
مستمدة من تقارير املدرسني عن مشاركات اآلباء واألمهات يف مؤسسات التربية اخلاصة وكانت 

أن أكثر املشاركات الوالدية تتمثل يف االتصال املباشر باملعلم  : هذه الدراسة ما يليأهم النتائج يف 
 الفصل ونشـر املعلومات واملشاركةأقل املشاركات الوالدية  يتمثل يف التطوع يف و, واملواصالت

  . يف عضوية اجلمعيات اخلريية املساندة ملؤسسات املعوقني
 كما ورد ذكرهـا يف  Heyland & Karas),  (Fuqua , هيالند وكارس,كذلك أجرى فوكو   

ركزت على املشاركة بني املدرسة واملنـزل يف مرحلـة ريـاض     دراسة ) هـ1411(بن طالب
وجـاءت  , معلما ) 185(وقد مت توزيع استبانه على عينة الدراسة املكونة من, األطفال املعوقني 

التصـاالت الرمسية املعدة مثل النـدوات  أن معظم اآلبـاء يفضلون اإلكثار من ا : النتائج كاآليت
أن  ,واملالحظـات و الندوات غري رمسية واملكاملات اهلاتفيـة  , اليت يشارك فيها اآلباء واملدرسون 

ويلـي ذلـك   , املعلمني يستخدمون املالحظات الشخصية واملكاملـات اهلاتفية بشكل متكـرر 
ات املنزلية للمعلمني حسنت من التفاعل بينهم أن الزيار,  الزيارات املنزلية واملالحظات والنشرات

من قبل   أن املالحظات الشخصية واخلطابات كانت أكثر أشكال االتصال استخداماً , وبني اآلباء
  .املعلمني 

املشاركة هدفت إىل التعرف على أشكال ,  دراسةبإجراء ) هـ 1411( بن طالبوقام   
عالقة هذه املشاركة ببعض أبعاد حتديد و ، ال املتخلفنيالوالدية يف أنشطه املؤسسات التربوية لألطف

للمشاركة الوالدية يف برامج وأنشطة التربيـة   اًوقد استخدمت الدراسة مقياس.  السلوك التكيفي
, للسلوك التكيفي لتقدير درجات األطفال املتخلفني عقليـا   مقياساو , اخلاصة اليت يتلقاها األبناء 

 ، من آباء وأمهات أطفال مصابني بـالتخلف العقلـي البسـيط   ) 120( الدراسة عينه  بلغتو
أبرز أشكال املشـاركة   : اآليت وقد أشارت نتائج الدراسة إىل . باإلضافة إىل إعاقة حركية أخرى
وحضور , واالتصال املباشر باملعلم  ، جمال املواصالتكانت يف الوالدية يف أنشطة التربية اخلاصة 

أقل أشكال املشاركة الوالدية كان يف أما  .اركة يف عملية التربية اخلاصة واملش, باء آلاجتماعات ا
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 االتصال مع اآلباء واألمهات, اجلهود التطوعية املدرسية , نشر املعلومات , جمال زيادة املساعدات 
على مقياس السلوك التكيفي تتأثر  األطفال املتخلفنيأوضحت الدراسة أن ارتفاع درجات كما , 

  .يف أنشطة التربية اخلاصة  ركة اآلباء الفاعلةمبدى مشا
هدفت إىل التعرف على أمناط االتصال القائمـة  , بدراسة  )1415(السرطاوي كما قام   

) 111(بني معلمي ومعلمات التربية اخلاصة وأسر األطفال املعوقني ، وقد مت توزيع استبانه علـى  
صورِ واضح يف أساليب االتصال الفعالة مـع  وجود ق : معلما ومعلمة ، و دلت النتائج على اآليت

وتنظيم رحالت مشـتركة  , تلك األسر مثل الزيارات امليدانية باالشتراك مع أسر األطفال املعوقني 
واللقاءات التدريبية اليت يشترك فيها عدد , بينهما واللقاءات الفردية معها ملناقشة مشكالا الفردية 

شاركة واملالحظة الصفية واملدرسية باإلضافة إىل املشاركة يف وإعطائها فرص امل, حمدود من األسر
هناك ميـل حنـو أمنـاط    يف حني كان .  االجتماعات اخلاصة بالربنامج التربوي الفردي وتنفيذه

األشرطة التعليمية والزيارات غري الرمسية وتبادل , االتصاالت اهلاتفية : االتصال التالية و تتمثل يف 
وعـزا  . والتواصل من خالل الرسائل واملالحظات , كتيبات مدرسية قصرية وتوزيع , للمدرسة 

الباحث القصور يف أمناط االتصال إىل عدم كفاءة املعلمني حيث أن مؤهالم العلمية ليسـت يف  
جمال التربية اخلاصة إضافة إىل  االجتاهات غري اإلجيابية حنو أسر األطفال املعوقني من قبل املهنـيني  

  .األهايل يف املشاركة وإىل عدم املرونة يف النظام املدرسي وعدم رغبة
 دراسـة هدفت ل,  ــةدراســ )Upshur,1994(ابشـر  ومن جانب آخر فقد أجرى  

مـن ذوي   طفـالً  )190(تابعـت منـو   ) تتبعيـة (طولية  التدخل املبكر املشترك وهي دراسة
وذلـك يف واليـيت    ممولةًاً مبكر ياًلتدخ اًبرناجم )29( لقرابةا حيث خضعوا مجيع) وأسرهم(العجز

وقد كانت إعاقات األطفـال  . )  1987و  1985 (ماساتشوستس ونيوهامشري يف الفترة مابني
وقد تضمنت معـايري  .  ، وتأخر يف النمو ، إعاقة بسبب حوادث سيارات متنوعة كمتالزمة داون

ساعات  8الشهري كان حبدود معدل ساعات التدخل  : تقييم اخلدمات املقدمة يف الربامج ما يلي
 ، األسر املشتركة كانت دخوهلا متدنية معدل اشتراك األسر يف الربنامج كان مدته سنتان,  شهريا

ت عموما على خـدمات  واوقد حصلت األمهات العزبا.  ، وال يتوفر لدى أفرادها رغبة يف التعلم
طا خبدمات تقدم له على مـدار  منو الطفل وفحصه األويل عند الدخول كان مرتبعلماً بأن  . قلأ

 اتـالت يف التكيف مع  األمومة حصلن على خدمـاألمهات اللوايت واجهن مشك , اعةـالس
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ن إفذلك  ومع   قل مقارنة مبا حصلت عليه األمهات املتكيفات مع وضع األمومةأوعون اجتماعي 
ط اجتماعية حصـلن  ، واألمهات اللوايت واجهن ضغوباوات ، واألمهات العز األسر األقل دخال

: وقد كشفت نتائج الدراسة  . أكثر من األسر األخرى) اخل..مساعدات مالية(على عون خارجي 
وأهلية القائمني على التـدخل  , هلذه األمناط تتعلق بنموذج التدخل الطيب املقترح  اَأن هناك أسباب

.  رمسية ميكن اإلفادة منها والتمويل املايل حيث ال يؤخذ يف االعتبار أن هناك خدمات غري,  طبياً
، وأنـه   الدراسة بامل ترى أن هناك خدمات ميكن تقدميها لألطفال املتخلفني يف مرحلة مبكرةو

  .الضروري أن تكون تلك اخلدمات ذات صبغة رمسيةبليس 
هدفت  , دراسةبإجراء  )Summers et. al ,1990(قام سومرز وآخــرين  ويف هذا السياق   

ومـا  , ى كيفية تقدمي اخلدمة والتفاعل بني املهنيني واألسرة يف برامج التدخل املبكر إىل التعرف عل
منـهم  %)  50(, مشـاركا  ) 102( يفضله كل من املهنيني واآلباء من خالل عينة مكونة من 

ميثلون أفراد أسر معظمهم من األمهات وتتراوح حاالت أطفاهلم بني كوم معرضـني للخطـر   
ميـل    وقد توصلت هذه الدراسة إىل. جة شديدة أو لديهم أكثر من إعاقة وكوم معوقني بدر

  .    اآلباء إلجراءات التقييم غري رمسية
وهـي   )2. اس. يت. ال. ان( تقـدم حيث   )(Newman,2005 نيومان اءت دراسةكما ج  

يف صورة متكاملة عن مشاركة األسر أبناءهم مـن ذوي اإلعاقـة   ) طولية(برامج دراسات تتابعية 
أيضا فأن . خالل املرحلة الثانوية املدرسة وكيفية تقدمي العون هلم يف البيت , برامج التربية اخلاصة 

وكان . إجناز أبنائها من املعاقني  حول تقٌدم صورة أخرى عن توقعات األسر) 2. اس. يت.ال. ان(
تقوم بدور , انوية ـالث ةـأن األسر اليت لديها أبناء معاقني ويدرسون يف املرحل : من أبرز النتائج

أقـرام   وباملقارنـة مـع    , البيت وأة ـوتشارك يف برامج تربية أبنائها سواء يف املدرس لـفاع
الواجبات  اقني حيصلون على عون أسري كمساعدم يف حلـالعاديني فقد تبني أن األفـراد املع

 )10(مـن أصـل   )9(أن  ماك,  بشكل يفوق ما حيتاجه أقرام العاديني خبمس مرات املدرسية
اجتماعا واحداً على األقل  والديهماقة حيضر ممن يعـانون من اإلعــ  طالب يف املرحلة الثانوية

هذه األسر تشارك بفعالية  أنوكما ,ـة الفردية ألبنائهم يف السنة الواحدة خبصوص اخلطط التربوي
إجيابيـة يف   ة وـا توقعات عاليـلديه تبني أن تلك األسر وأيضاً , يف الربامج اليت تقيمها املدرسة

ـ   جناح أبنائهم وتقدمهم مستقبال واعتمادهم على أنفسهم ، وهو ما يعين  رة ـأن تـدخل األس
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أي أن هناك عالقة بني درجـة  . ها يعد سببا الرتفـاع سقف توقعاا ذا اخلصوص ـومشاركت
زادت  , البيت واملدرسة مكثفا رة يف برامجـإذ كلما كان تدخل األس,   تدخل األسرة وتوقعاا

ـ ـتوقع .                                                   ذوي اإلعاقـة  وتقـدمهم حـىت وإن كـانوا مـن    بنجـاح أبنائهـا   رة ـات األس
    
  :الدراسات ذات العالقة مبعوقات املشاركة األسرية : ثانياً

العوامل االجتماعية املؤثرة يف هدفت إىل التعرف على أهم  دراسة) 1418(الثقفي أجرت   
وقد مت توزيع استمارات على  املشاركة الوالدية يف أنشطة التربية اخلاصة لألطفال املتخلفني عقليا ،

 تقل األطفال املتخلفني عقليا ممن أعمارهم - آباء وأمهات - من أسر) 225(البالغة  عينة الدراسة
يتـأثر   نيباملعلم لآلباء املباشرتصال الأن ا : آليتوكانت نتائج الدراسة كا , عشرة سنة ىتأثن عن

سـواء  يف األنشطة التربوية  أن مستوى املشاركة الوالديةو ,  حسب درجة التخلف العقلي للطفل
اجلهود التطوعيـة   تتأثركما , يتأثر باملستوى التعليمي هلم وعدد أفراد األسرةأو املدرسة يف املنزل 
اجلنس ، واحلي وبعد املركـز عـن املنـزل     :  األمهات حسبوكذلك بنيبني اآلباء  املدرسية

  واملستوى التعليمي
مقارنة بني مستوى مشاركة اآلبـاء   إىل تهدفاليت  ) (Fouzan,1986الفوزان ويف دراسة   

فقـد   . لألطفال املتخلفني عقليا مبستوى مشاركة األمهات يف برنامج األطفال املتخلفني عقليـا 
خاصة التفاعل  , املشاركة الوالدية يف أنشطة التربية اخلاصةيف تفاوت جود و: كانت أبرز نتائجها 

فكلما ارتفع املؤهل التعليمي زادت ,  بني األباء واألبناء داخل املنزل تبعا للمستوى التعليمي لآلباء
 .يؤثر دخل األسرة على مستوى املشاركة الوالدية يف أنشطة التربية اخلاصـة كما ,درجة املشاركة 

جماالت املشاركة   حتديد دف دراسةب (Cone et. al ,1985) ونكون وآخر  هذا اجلانب أجرىويف
وكانت أهم النتائج يف هـذه الدراسـة أن   , الوالدية لربامج التربية اخلاصة للطفل املتخلف عقليا 

  للمستوى التعليمي للوالدين ودخل األسرة ارتباط إجيايب بدرجة املشاركة الوالدية
هدفت إىل التعرف على أهم املعوقات اليت حتول  دراسةب) هـ1421(م الشمري قاكما   

مهنيـا  ) 176(من وجهة نظر. دون مشاركة األسر يف تقدمي اخلدمات التربوية ألطفاهلم املعوقني 
بعد ( من أولياء األمور مت ذلك من خالل توزيع استبانه عليهم اشتملت على ثالثة أبعاد ) 221(و

واتضح من النتائج أن أهم معوقات املشاركة األسرية تكمـن  ,  ) ين وبعد النظام أسري وبعد مه
وتتمثل املعوقات اخلاصة ببعد النظام يف عـدم وجـود   . يف بعد النظام يليه البعد األسري مث املهين 
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 فاعليـات وانعدام التشريعات اليت تلزم األسرة باملشـاركة يف  , األنظمة اليت تتيح فرص املشاركة 
وعدم وجود مواد يف النظام تنص على إجياد خطة إعالمية واضحة لتوعية األسرة بأمهية , دمات اخل

التوجيه واإلرشـاد النفسـي    وعدم توافر نظام واضح خلدمة, املشاركة يف تعليم طفلها وتدريبه 
ـ , وبالنسبة ملعوقات البعد األسري قلة املعلومات عن الدورات املخصصة لألسرة , لألسرة  ار افتق

وقلة املعلومات لدى األسرة عن جماالت اخلدمات وأمهية , األسرة للمهارات ذات العالقة باإلعاقة 
  .املعوقات املتعلقة ببعد املهنيني فتتمثل يف تركيز املهنيني على الطفل بدال من األسرة أما , املشاركة

اإلعاقة   ونوع, لة القرابة وص, واملستوى التعليمي , ال توجد تأثريات ذات داللة ملتغريات اجلنس 
  . اخلدمات هلم لدى أولياء األمور على استجابات املهنيني حول معوقات أسر األطفال يف تقدمي

 دراسة )Bjorck-Akesso &Granlud,1995(أكسن وجرانلد –ويف هذا السياق أجرى جبورك   
ج التأهيل و إجراءاتـه  هدفت إىل التعرف على أراء األسر واملهنيني حول مشاركة األسرة يف برام

من أوليـاء  ) 73( مهنيا و) 139( احلالية واملفترضة وكذلك معوقات املشاركة من وجهة نظر
وقد أوضحت الدراسة أن من أهـم  , األمور باستخدام مقياس يشتمل على عدد من التقديرات 

خلدمة حيث ميثل معوقات مشاركة األسرة يف برامج تأهيل األطفال كان يف النظام املتبع يف تقدمي ا
يف حني أن املعوقات اخلاصة باملهنيني واسر األطفال املعـوقني متثـل وبشـكل    . ثلثي املعوقات 

ومتثـل املعرفــة واملهــارات    , على التـوايل  %) 17 -16(متساوي الثلث األخري بنسبة
هارات اجلـزء  بينما متثل املعرفة وامل, واالجتاهـات اجلزء األكرب من املعوقـات  املتعلقة باألسرة 

هناك تنـاقض بـني   وقد أوضحت الدراسة أيضاً أن  . األكرب من املعوقات ذات العالقة باملهنيني
يعود القصور يف ممارسـة  و . املتوقع من األسرة القيام به يف برامج التأهيل الواقع واملأمول للدور

مات وقلة املوارد املتاحــة  اخلدتقدمي  والنظم اإلدارية يفاملتوقع من األسرة إىل القوانيـن الدور 
 . اخلدمة  اخلاصة بتقدمي املوظفني والقيود, الدعم املايل , الوقت : مثل 

هدفت إىل التعرف على  دراسةبإجراء  )Summers et. al ,1990(قام سومرز وآخــرين    
كل مـن   وما يفضله, كيفية تقدمي اخلدمة والتفاعل بني املهنيني واألسرة يف برامج التدخل املبكر 

أن يكون املهنيون أكثر مراعاة واهتماماً الحتياجات : وكانت أبرز النتائج كالتايل  املهنيني واآلباء 
ات السريعة يف األســرة  الوالدين وأرائهم من خالل التعامل معهم مبرونة واالستجـابة للتغيـر

أن األسـرة هـي   التأكيد على و,  الـوقت لتطويـر عالقات صداقة مع أسر األطفالواستثمار 
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أمجعت عينة الدراسة علـى أمهيـة دور األسـرة    كما . صاحبة القرار النهائي فيما خيص طفلها 
على احتياجات الطفل اخلاصـة دون احتياجـات   التركيز اا وأنه من الصعوبة مبكـان ـوحاج

سـة  أوضحت نتائج الدراوأخريا , القوة لديهـا بطرق غري الرمسية األسرة والتعرف على نقـاط 
ارات الضرورية للتعامـل مـع  ـاملهوتنمية كاحلاجة  إىل املعلومـات , بعض احتياجات األسر 

      .خلدمة األسرةاخلطة الفردية املهنيني لتشـارك بفعاليـة يف إجراءات 
هدفت إىل التعرف على مدى مشاركة األسرة  Minke & Scoot,1993)(دراسة منك وسكوت ويف

يف  IFSP( Individual Family Service Plans(الفردية  خلدمـة األسـرة    الفاعلة يف إجراءات اخلطة
مهنيـا  ) 28(ومجعت املعلومات من خالل إجراء املقـابالت مـع   , ثالثة برامج للتدخل املبكر 

أن األسرة مل تأخذ دورها احملدد هلا يف هـذه   : وقد توصلت إىل النتائج التالية, من اآلباء ) 20(و
كمـا  , املهنيني فيها ، وأن تعاملهم ال يتفق مع ج اخلدمة املوجه حنو األسرة  اخلدمة نتيجة حتكم
حتفظ املهنيني بالقرارات اخلاصـة بتحديد األهـداف وتنفيذ استراتيجيــات  أوضحت الدراسة 

, أن من أبـرز العوائق اليت حالت دون قيام األسـرة بالدور املتوقـع منها و. ألنفسهم التدخل 
نظرا لعدم التزامهم باملبدأ الذي تقـوم عليه هذه . املهنيني القائمني على هذه الربامج كان يتعلق ب

 .الربامج من كوا متمركزة حول األسرة 
تناقش فاعلية الوالدين ودورمها  دراسة ) Gordon &  Miller 2003(وميللر جوردن  وقد أجرى  

ختيار العينة بشكل اوقد مت , قدمة ألطفاهلم الربامج التربوية الفردية امل كأعضاء نشطني وحيويني يف
أسـرة  ) 83(على مقابالت أجريت مـع   اعتمدت أسرة إال أن النتائج )95(  عشوائي ومشلت

وباإلضافة إىل ذلك فقد استخدم فريق البحث أدوات أخرى .  أبدت تعاون جيد مع فريق البحث
أيضا .  علم ومعلمة وخبري وخبريةم 200ها مع أكثر من ؤجلمع البيانات مشلت مقابالت مت إجرا

مت القيام ببعض املالحظات األولية كوسيلة إضافية جلمع البيانات وكذلك الرجـوع إىل بعـض   
وبالرغم من أن مجيع الطالب  . الوثائق والسجالت املفيدة للحصول على معلومات تتعلق بالبحث

هم مل حيصلوا على هذه ؤلوا إن أبناباء قااآل من) 9(إال أن  )IEP(خضعوا لربامج تربوية فردية  قد
أدركوا أمهية املشاركة إال أم مل يعرفوا متاما ما الذي يريده أبنائهم واخلدمات ) 28( ، و الربامج

حتياجـات  امن اآلباء مل يكونوا على إطالع تـام ب  )% 45 (  نإكذلك ف.  ليهاإاليت حيتاجون 
مع دراسات سابقة حيث أتضح أن اآلبـاء لـيس    وقد تبني من نتائج الدراسة أا تتفق . أبنائهم
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وعليه فـأن  . باإلضافة إىل أم متحيزين  , لديهم معايري موضوعية خلدمات وبرامج التربية اخلاصة
إىل تربية خاصة لن يكتب له النجاح متاما مـا   حيتاج نتائج الدراسة تنتهي إىل أن تعلم الطفل الذي

الدراسـة  .  ة تقييم هؤالء اآلباء للربامج اليت حيتاجها األبناءوكيفي, مل يدرك اآلباء حاجة أبنائهم 
االحتياجات اخلاصة يعـد معوقـا    يإمجاال تشري إىل أن جهل اآلباء واألمهات حباجة أبنائهم ذو

  .  للتربية اخلاصة
ىل معرفة آراء الوالدين جتاه مشـاركتهم  إهدفت دراسة   )Flanagan,2001(فالجنان  أجرت  

وقد سـلطت  .  ومعرفة الكيفية والسبل اليت يتم مبقتضاها تعزيز هذه املشاركة , اصةيف التربية اخل
أجريت معهم مقابالت قبلية ) أمهات أو أباء(اآلباء  من) 9(الدراسة الضوء على عينة تكونت من 

وقد أتضح مـن نتـائج   .  ، ومن مث استخدم حمتوى املقابالت يف صياغة النتائج وحتليلها وبعدية
نه مل حيدث تغيري يذكر يف املفاهيم املتعلقة بتقييم التربية اخلاصة خالل اخلمس والعشربن أ الدراسة

ـ     سنة املاضية ن إ، فاآلباء واألمهات ال يعرفون الكثري عن كيفيـة مشـاركتهم وإذا شـاركوا ف
 رغبة يف املشاركة ومعرفة نتائج ان لديهماومع ذلك فالوالد.  مشاركتهم تظل حمدودة وغري كافية

  .م ، أي أم حباجة ماسة إىل معرفه دورهم بشكل واضح وكيفية مشاركته ن القيام بهاما يود
طوليـة   بدراسة(Harry, Allen , Mclaughlin,1995)  هاري وآلني ومكالفنيكما قام كل من      

.  مشاركة الوالدين السود ألبنائهم يف التربية اخلاصة حيث تناولت, سنوات 3استغرقت ) تتابعية(
طفال قبل أن يلتحقوا باملدارس وذلك يف مدرسـة تقـع يف   ) 24(وقد تكونت عينة الدراسة من

وقد تسىن لفريق البحث مجع املعلومات من خالل املقابالت الطويلة مع الوالدين . منطقة حضرية 
واخلرباء ، ومت اإلفادة من املالحظات يف اللقاءات واملـؤمترات ، وكـذلك سـجالت األطفـال     

وبالرغم من شيوع تصور مفاده أن اآلباء واألمهات السود ال يعبأون كثريا باملشـاركة  . وثنياملبح
إال أن النتائج أثبتت العكس فلـدى السـود   , ) مقارنة بالبيض(يف برامج التربية اخلاصة ألبنائهم 

غم من أن وأم يفعلون ما بوسعهم لتقدمي العون هلم بالر, اهتمام واضح بتقدم أبنائهم يف املدارس 
إن هـذه  . برامج التربية اخلاصة السائدة ال تفسح اال واسعا أمام الوالدين ملمارسـة نفـوذهم   

  .الدراسة توضح السبل للخرباء لكي يتحركوا ويتواصلوا مع األسر بدال من اإلذعان
تناولـت   (Mathews & Whitfield, 2001) ماثيوس و وايتفيلـد يف دراسة أخرى قام ا و      

االحتياجات اخلاصـة يف   ذويطفال ألمهات اأباء وآستراتيجيات اليت من شأا حتسني تدخل اال
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) أب أو أم(أسـرة  ) 52(وقد تكونت عينة الدراسة من . املناطق الريفية وسط فريجينيا مدارس 
ويعد أحد أهداف هذه الدراسة هو استكمال . ألطفال هلم احتياجات خاصة يف املناطق املذكورة 

وجلمع البيانـات فقـد صـممت    . دراسة سابقة طبقت على أسر ذوات دخل منخفض  نتائج
وقد كشفت نتائج الدراسة عن بعض املعوقات الـيت  . الباحثتان استبياناَ اشتمل على أسئلة مغلقة 

ازدحام جدول األم أو األب ومن  :متنع مشاركة الوالدين يف األنشطة املدرسية ومن تلك املعوقات 
ما على املشاركة ، ومشكلة عدم توفر وسيلة مواصالت مناسبة ، وموقف آخر يتعلق  مث عدم قدر

ومن املعوقات األخـرى  , بكون األم أو األب هو القائم على البيت وعدم توفر حاضنة يف البيت 
كذلك أن أوقات املقابالت يف املدرسة غري مالئمة للوالدين ، باإلضافة إىل سبب آخر له أمهيـة  

لق مبواقف املعلمني واملعلمات يف املدرسة فبعضهم يتجاهل أراء الوالـدين وال يبـدون   كبرية ويتع
  . احترام كافياً ملشاركة الوالدين 

عوقات املشاركة األسرية مـع  حتديد م دراسة دف إىل) هـ1422(اهلبدان  كما أجرت       
أهم معوقات املشـاركة   إىل أنوقد خلصت الدراسة .  املدرسة على التالميذ ذوي متالزمة داون

السـائد   عتقـاد الوا, وبعد املسكن عن املدرسة , يتمثل يف انشغال األم يف عمل يأخذ كل وقتها 
عدم حضور االجتماعات اخلاصة لوضـع  , أن املدرسة هي املسئولة عن تعليم التالميذ  لدى األسر

  .اخلطة التربوية الفردية اعتقادا منهم بعد جدوى تعليم التلميذ
  

  :ح من استعراض الدراسات السابقة اآليتيتض
, هناك عالقة بني املشاركة األسرية و بعض املتغريات اليت تؤثر فيها مثل املستوى التعليمي  .1

  .وعدد أفراد األسرة , والدخل الشهري 
أن أبرز أشكال املشاركة األسرية يف برامج التربية اخلاصة كانت تتمثـل يف املواصـالت    .2

  .واالتصاالت  وحضور االجتماعات 
على السلوك التكيفي لألطفال مـن ذوي التخلـف   إجيابياً  اًأن املشاركة الوالدية هلا تأثري .3

  .العقلي
لتشريعات اليت تتيح فرص أن من معوقات املشاركة األسرية هي يف عدم وجود األنظمة وا .4

  .املشاركة باإلضافة إىل ضيق الوقت وعدم توافر املواصالت  
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أن األسرة مل يتاح هلا الفرصة للمشاركة ، بسبب عدم  جاءت بعض الدراسات لتؤكد على .5
احترام املهنيني هلم ، وكذلك عدم االهتمام م وباحتياجام كاحلاجـة إىل املعلومـات   

امج تدريبه للوالدين وتنمية املهارات للتعامل مع املهنيني واالعتـراف  واحلاجة إىل توفري بر
  .م كأصحاب قرار فيما خيص بأطفاهلم

وان ,  قني لوالدين مبا حيتاجه أبناؤهم املعـو كما أشارت دراسة جوردن وميللر إىل جهل ا .6
. الوالدين ليس لديهما معايري موضوعية يتمكنان من خالهلا معرفة هـذه االحتياجـات   

هي الدراسة إىل القول أن التربية اخلاصة لن يكتب هلا النجاح ما مل يكن هناك مشاركة نتوت
بني األسرة واملدرسة وأن مشاركة األسرة تتوقف على وعي الوالدين بالدور الذي ميكنهم 

  . القيام به
وتشري بعض الدراسات إىل أمهية التدخل املبكر من قبل األسرة وأنه ليس مـن الضـرورة    .7

فاتمع احمللي , كان االعتقاد بأن التدخل جيب أن يكون رمسيا أي من خالل مؤسسات مب
  . يستطيع تقدمي الكثري لألسر

أن األسر اليت تقوم بدورها بشكل جيد ، يرفع سقف توقعاا حول جناح االبن واعتمـاده   .8
  .توقعااأي أن هناك عالقة طرديه بني درجة تدخل األسرة وزيادة . على نفسه مستقبال 

األسرة واملدرسة بني ال االتصال واملشاركة ـالسرطاوي وبن طالب بأشك دراسة ارتبطت .9
تناولت هـذا   اليت على حد علمات العربية القليلة تعترب دراسة السرطاوي من الدراسـو, 

  .اجلانب من وجهة نظر املعلمني واملعلمات

  
شاركة من حماور خمتلفة ذات عالقـة  يتضح من الدراسات السابقة أا تناولت موضوع امل   

غريها يف حتديد إال أن الدراسة احلالية مشلت مجيع هذه احملاور ، ومتيزت عن , بأسئلة الدراسة 
تحديد الدور الذي ميكـن أن  ل كما تسعى. مفهوم املشاركة األسرية من وجهة نظر املهنيني 

ل مشاركة األسرة باعتبارها يلتفع تبه املدرسة ممثلة بالعامالت من املعلمات واألخصائياتقوم 
  .شريكا ضمن منظومة املهنيني يف تقدمي اخلدمات والربامج التربوية 
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  )الفصل الرابع (                 
  منهج البحث وإجراءاا             

  
  .جمتمع الدراسة -         
  .عينة الدراسـة -         
  خصائص عينة الدراسة -         

  .أداة الدراسـة -         
 .صدق األداة  -         
  .ثبات األداة -         
  .جراءات مجع البياناتإ -         
 .حصائية للبياناتإلاملعاجلة ا -         
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  :إجراءات الدراسة
  

  :منهجية الدراسة
 استخدمت الباحثة املنهج الوصفي عن طريق مجع املعلومات عن مشكلة الدراسـة والـيت    

تلميـذات  ل العملية التعليميةما دور املدرسة يف تفعيل املشاركة األسرية يف (متثلت يف السؤال التايل 
وقد حتقق املنـهج يف  ) . التربية الفكرية مبدينة الرياض ؟وبرامج التخلف العقلي يف معاهد  اتذو

  :هذه الدراسة من خالل إتباع اخلطوات التالية 
  .ري والدراسات السابقة االستفادة من اإلطار النظ -
  .تطبيق دراسة ميدانية من خالل توزيع استبانات على أفراد عينة الدراسة  -
  .حتليل النتائج ومناقشتها وتقدمي التوصيات -
  

  :جمتمع الدراسة
التخلف العقلي يف  اتمن ذو تلميذاتمع ال مثل جمتمع الدراسة مجيع املهنيات اآليت يتعاملن  

   . التربية الفكرية مبدينة الرياضوبرامج هد ايف مع) اللغوية/االجتماعية/النفسية/التعليمية (اجلوانب 
  

  :عينة الدراسة 
من معلمات وأخصائيات اجتماعيات ونفسيات وأخصـائيات   130مشلت عينة الدراسة   

شـرق وغـرب   (من معهدي التربية الفكرية  مت اختيارهم بطريقة عشوائية.  عالج النطق والكالم
والعينة النهائيـة بعـد اسـتالم مجيـع     ,   تربية الفكريةبرامج المدرسة من  26من و )الرياض 

  .مهنية ممن استجابوا لبنود االستبانة كاملة ) 110(االستبانات بلغت 
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  :خصائص عينة الدراسة
  

  :املؤهل العلمي  -1
أفـراد   وقد كانت مجيع. توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل التعليمي ) 1(يوضح اجلدول رقم 

كما يوضح اجلدول عدم وجود من هم . عينة من محلة شهادة البكالوريوس  110العينة وعددهم 
  .دون التعليم اجلامعي أو ممن حيملون شهادة املاجستري

  
  

  )1(جدول رقم                                                
  حسب املؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة                                    

  

  النسبة املئوية   العدد  املؤهل العلمي
  -  -  دو ن اجلامعي

  %100  110  جامعي
  -  -  ماجستري
  %100  110  اموع

  
  
  

  :التخصص  -2
ويظهر . توزيع عينة الدراسة وفقاً للتخصص ) 2(والشكل رقم ) 2(يوضح اجلدول رقم 

يف حني , %) 77.3(معلمة بنسبة  85ددهم اجلدول أن الغالبية العظمى كانت من املعلمات وع
وقـد تسـاوت يف   %) . 2.7(ونسبة  3كان العدد األقل من االخصائيات االجتماعيات بعدد 

يف %) .  7.3(ونسبة  8خرى بعدد األتخصصات ال االخصائيات النفسيات مع عدد عدد النسبة
  % ) .5.5(  ونسبة 6حني كانت النسبة اليت تليها الخصائيات عالج النطق والكالم بعدد 
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  )2(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص 

  

  النسبة املئوية   العدد  التخصص
  %77.3  85  تربية خاصة

  %2.7  3  خدمة اجتماعية
  %7.3  8  علم  نفس

  %5.5  6  عالج النطق والكالم
  %7.3  8  ختصص آخر

  %100  110  اموع
  
  

  )2(شكل رقم                                                 
  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

85; 78%

3; 3%

8; 7%

6; 5%
8; 7%

تربیة خاصة خدمة اجتماعیة علم نفس عالج النطق تخصص آخر
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15; 14%

35; 32%54; 49%

6; 5% سنة فأكثر 15

من 10 - 14

من 5- 9 سنوات

سنوات فأقل 4

  :سنوات اخلربة -3
ويوضح . توزيع عينة الدراسة وفقا لسنوات اخلربة ) 3(والشكل رقم ) 3(يبني اجلدول رقم       

يف . سـنوات   9 – 5لديهن خربة من %)  49.1(اجلدول أن ما يقرب من نصف العينة بنسبة 
ملـن  %)  5.5(أما أقل نسبة فهي . سنة  14 -10لديهن خربة من % ) 31.8(أن نسبة  حني

 15كانت ملن لديهن أكثر من %) 13.6(يف حني أن نسبة . سنوات فأقل  4كانت خربن من 
أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة لديهم خربة , وميكن االستدالل من هذا التوزيع ,  سنة خربة 

  .سنوات أكثر من مخس 
  

  )3(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة العملية

  

  النسبة املئوية   العدد  سنوات اخلربة العملية
  %5.5  6  سنوات فأقل 4
  % 49.1  54  سنوات 9-5من 
  % 31.8  35  سنة 14 – 10من 

  % 13.6  15  سنة فأكثر 15
  % 100  110  اموع

  
  )3(شكل رقم 

  حسب سنوات اخلربة العملية توزيع عينة الدراسة
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  :الدورات التدريبية -4
أن هناك قصور شديد يف حصول فريـق  ) 4(والشكل رقم ) 4(يتضح من اجلدول رقم       

ويظهر اجلدول أن الغالبية العظمـى منـهن   . العمل متعدد التخصصات على دورات تدريبية 
  .جمال املشاركة األسرية  مل حيصلن على دورات تدريبية يف%)  95.4(وبنسبة 

   
  )4(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة  حسب عدد الدورات يف جمال املشاركة األسرية
  

  النسبة املئوية   العدد  عدد الدورات
  % 1.9  2  دورة واحدة

  % 2.8  3  دورتان
  -  -  ثالث دورات فأكثر

  % 95.4  103  ال يوجد
  % 100  108  اموع

  
  

  )4(شكل رقم                                                
  توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات يف جمال املشاركة األسرية                      

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

2 3

103

0

50

100

150

دورة واحدة
دورتان
الیوجد

الدورات التدریبیة 2 3 103
دورة واحدة دورتان الیوجد
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  :مقر العمل  -5
أن العينة موزعة بالتساوي بني معاهد التربية ,  )5(والشكل رقم ) 5(يوضح اجلدول رقم    

  . رية برامج التربية الفكالفكرية و
  

  )5(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب مقر العمل 

  

  النسبة املئوية   العدد  مقر العمل
  % 50  55  هد التربية الفكريةامع

  % 50  55  برامج التربية الفكرية
  % 100  110  اموع

   
  

  )5(شكل رقم                                                    
  توزيع عينة الدراسة حسب مقر العمل                                        

  

50%50%
معاھد التربیة الفكریة
برامج التربیة الفكریة
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  :أداة الدراسة 
قامت الباحثة بإعداد استبانه خاصة ملعرفة أراء العينة حول مدى تفعيل املشاركة األسـرية  

الل االستفادة مـن اإلطـار   وقد مت بناء فقرات االستبانه من خ.  معاهد وبراج التربية الفكريةيف 
النظري والدراسات السابقة واملتمثلة يف جمموعة من الدراسات اليت تطرقت ألسئلة الدراسة املعدة 

/ هــ  1411بن طالـب  / هـ 1415,السرطاوي/ هـ 1421,الشمري( من قبل الباحثة 
  ).هـ1422, اهلبدان

التخصص، سـنوات  , ؤهل التعليمي امل, اجلنس ( واشتملت األداة على متغريات متعلقة باملهنيني 
عبـارة   37كما تكونت األداة من ثالثة حماور تضمنت ). ومقر العمل, عدد الدورات , اخلربة 

  :تعكس احملاور الرئيسة للدراسة موزعة على النحو التايل 
  

  .عبارات) 10(مفهوم املشاركة األسرية وتضمن  -1
 .رة عبا) 11(أشكال املشاركة األسرية احلالية وتضمنت  -2
 .عبارة ) 15(معوقات املشاركة األسرية وتضمنت  -3

  

من خالل مقابلتها لألوزان النسبية التاليـة  وقد مت استخدم مقياس ليكرت لقياس هذه العبارات 
غري (و )  2= غري موافـق (و ) 3= ال أعرف (و ) 4=موافـق (و ) 5 = موافـق بشدة (

وحيـدد مـن   )6(التايل يف اجلدول رقم  وقد استخدمت الباحثة التوزيع. )1=موافـق بشدة 
خالله مدى معيناً لكل درجة حسب األوزان النسبية اخلمسة ويتم يف إطاره تفسري و مناقشـة  

  .النتائج 

  

  )6(جدول رقم 
  للفئات حسب وصف التدرج املستخدم يف أداة البحثتوزيع 

  

  مدى الدرجات    ةدرجات اإلجاب  األوزان النسبية
  6,5 - 5                5  موافق بشدة

 3,6 -  4,5  4  موافق
  2,6 - 3,5   3  ال أعرف
    1,6 -  2,5  2  غري موافق
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        1,5 -  1,00            1  غري موافق بشدة
  :الصدق
وهي صـدق احملكمـني   , وللتحقق من صدق األداة قامت الباحثة باستخدام ثالثة طرق   

  . والدراسة االستطالعية باإلضافة إىل جدول املقابلة
  

قامت الباحثة بعرض األداة على جمموعة من احملكمني من أعضـاء هيئـة   : صدق احملكمني  - 1
  :وذلك للتأكد من , التدريس يف جمال التربية اخلاصة بكلية التربية يف جامعة امللك سعود 

  .صدق األداة فيما تقيس  -أ 
  .مدى وضوح العبارة  -ب  

  .مدى مالئمتها ألهداف الدراسة  -ج
  .التعرف على مقترحام باحلذف أو اإلضافة لبعض العبارات  -د 
  .وقد مت األخذ جبميع املالحظات والتعديالت الالزمة يف ضوء توصيام  
   

بعد االستفادة من مالحظات احملكمني قامت الباحثة يف خطوة الحقـة  : دراسة استطالعية  - 2
ـ من امل) 10(ينة الدراسة بلغ عددهم على عدد حمدود من ع) pilot stud(بتطبيق االستبانة   اتعلم

  . دف التحقق من وضوح العبارات وفهمهم هلا 
  
وكإجراء منهجي إضايف فإن الباحثة قامت باستخدام تكنيك التثليث أو مـا  : جدول املقابلة  -3

 (interview schedule )    امت بتصميم جـدول مقابلـة  ـحيث ق  )triangulation(يطلق عليه  
, خيارات إجابـة  العشرة  ولكن دون إعطاء املفحوصني, ألسئلة اليت وردت يف االستبانه يشمل ا

وذلك للتأكد أن ما أدلوا به مـن معلومـات   , بل تركتهم جييبون على األسئلة دون تدخل منها 
  .يتطابق وإىل حد كبري مع إجابات املفحوصني العشرة الذين مت اختبار االستبانه عليهم 

  
علومات من خالل أكثر من وسيلة مجع بيانات ضروري ومفيد للتأكد من صدق إن مجع امل   

فادت كثريا من ستوحقيقة فإن الباحثة أ. النتائج ومتاسكها وهو ما تبني للباحثة يف مرحلة الحقة 
ومت ذا الصدد تـدوين مجيـع   . املقابالت حبيث غطت عدد من النقاط اليت مل ترد يف االستبانه 

  . ها تسعة حيث مت الرجوع إليها خالل مرحلة حتليل البيانات املقابالت وعدد
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ونتائج تطبيق االستبانة على عدد حمدود من عينة  ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج احملكمني  
الدراسة قامت الباحثة بتعديل بعض أجزاء االستبانة يف ضوء توجيهات احملكمني، وكذلك يف ضوء 

راجـع  (طبيقها حىت وصلت االستبانة إىل صيغتها النهائيـة  ما واجهتها من بعض الصعوبات يف ت
  ) .أداة مجع البيانات –املالحق 

  
  :الثبات

  :مت التأكد من ثبات  االستبانة من خالل 
حيث بلغت قيمة الثبـات حملـاور الدراسـة    , نباخ وكر -حساب قيمة معامل ثبات ألفا  -)1

.) 85(لعبارات مفهوم املشاركة األسرية ، و) .77(وارتباطها بالدرجة الكلية على النحو التايل  
. لعبارات معوقـات املشـاركة األسـرية   .) 82(لعبارات أشكال املشاركة األسرية احلالية ، و 

، لعموم العبارات وهي نسبة ثبات يعتد ا مما يؤكد أن أداة الدراسة على درجة مقبولة .) 76(و
  ).7(اجلدول رقم , من الثبات 

  
  )7(جدول رقم     

  يبني معامالت الثبات بطريقة ألفا كرنباخ حملاور األداة والدرجة الكلية  
  

  معامل ألفا كرنباخ  احملور
  .77  مفهوم املشاركة األسرية

  .85  إشكال املشاركة األسرية احلالية
  .82  معوقات املشاركة األسرية

  .76  الدرجة الكلية

  
مث , سة مرتني بفارق زمين قـدره أسـبوعني   من عينة الدرا) 12(إعادة تطبيق املقياس على  -)2

الختبار مدى تطابق التوزيع املتوقع مع التوزيع احلقيقي وجاءت مجيع العبارات دالة  2حساب كا
  ) 8(جدول رقم ) . 0.01(عند مستوى 
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  )8(جدول رقم                                          

  عبارات باحملاور املنتمية إليهايبني ارتباط ال                            
  

  احملور الثالث  احملور الثاين  احملور األول
رقم 
مستوى   2كا  العبارة

  الداللة
رقم 
مستوى   2كا  العبارة

  الداللة
رقم 
مستوى   2كا  العبارة

  الداللة
1  32.7  0.01  1  92.3  0.01 1  104.0  0.01 
2  107.2  0.01   2  82.8  0.01 2  73.5  0.01 
3  103.4  0.01  3  71.4  0.01 3  36.8  0.01 
4  112.4  0.01  4  59.5  0.01 4  48.2  0.01 
5  11.6  0.01 5  97.5  0.01 5  17.2  0.01 
6  11.8  0.01 6  37.0  0.01 6  54.6  0.01 
7  104.9  0.01 7  50.5  0.01 7  44.5  0.01 
8  95.02  0.01 8  68.4  0.01 8  80.6  0.01 
9  7.1  0.01 9  69.4  0.01 9  49.6  0.01 

10  24.6  0.01 10  83.4  0.01 10  50.1  0.01 
   -     -     -  11  93.6  0.01 11  37.0  0.01 
   -     -     -     -     -     -  12  59.1  0.01 
   -     -     -     -     -     -  13  57.5  0.01 
   -     -     -     -     -     -  14  94.1  0.01 
   -     -     -     -     -     -  15  132.5  0.01 
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  :جراءات مجع البيانات إ
هـ على مجيع أفراد عينة 1428قامت الباحثة بتوزيع االستبانة يف الفصل الثاين من السنة اهلجرية 

  :الدراسة وكان ذلك على النحو التايل 
  

  التربية راد عينة الدراسة يف كل من معاهد ـقامت الباحثة بتوزيع ومتابعة ومجع استبانات أف - 1 
  . تربية الفكريةوغرب الرياض وبرامج ال الفكرية شرق    

  

  حني يف , استبانه )  115(وقد استرد منها , استبانه  )130( قد بلغ عدد االستبانات املوزعة -2
  ) .110(وبالتايل أصبح العدد الكلي لعينة الدراسة , استبعد مخس منها لعدم صالحيتها     

  
  :املعاجلة اإلحصائية للبيانات 

  : فقد مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية , الت الدراسة ويف ضوء تساؤ 
  .معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات األداة -1
 .الختبار مدى تطابق التوزيع املتوقع مع التوزيع احلقيقي 2حساب كا -2
  . لوصف عينة الدراسة) اجلداول التكرارية(أساليب إحصائية بسيطة  -3
 .واضح لعينة الدراسةتصور  وذلك للوصول إىل, النسب املئويةاملتوسطات احلسابيـة ، و -4
  .العمل تبعاً ملقراحلالية كال املشاركة األسرية يف حمور أش حتليل التباين اآلحادي لداللة الفروق -5
  ات لكل عبارة وترتيبها ـومت استخراج متوسط اإلجاب, استخدمت الباحثة مقياس ليكرت  -6

  .وزاا النسبية ومتوسطاـا احلسابيةحسب أمهيتها طبقاً أل    
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  )الفصل اخلامس (                  
  

  نتــائج الدراسـة ومنـاقشتها         
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  :نتائج الدراسة
, على تساؤالت الدراسـة   انات وتفسري النتائج وعرضها بناًءيتناول هذا الفصل حتليل البي  
  .تم االستعانة باإلطار النظري والدراسات السابقة يف عملية التفسري كما سي

  
ـ  يف العملية التعليميةما مفهوم املشاركة األسرية : التساؤل األول  يف  اتمن وجهة نظر املهني

  معاهد وبرامج التربية الفكرية ؟
  

يت بتقـدير  التساؤل األول للدراسة قامت الباحثة بترتيب العبارات اليت حظ لإلجابة على  
يوضح املتوسطات لبنود ) 9(جدول رقم . وذلك من خالل استخراج املتوسط لكل عبارة ,  عالٍ

للتقدير األعلى للمتوسـط   كما يشمل اجلدول ترتيب هذه البنود وفقاً.   مفهوم املشاركة األسرية
  . احلسايب

  
    )9(جدول رقم   

  يةمفهوم املشاركة األسراملتوسط احلسايب وترتيب عبارات 

  العبارة  م
موافق 
  بشدة

  موافق
ال 
  أعرف

غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

املتوسط 
  احلسايب

  الترتيب

1-  
املشاركة األسرية هي التعاون بـني األم  

  واملعلمة ملصلحة التلميذة
  - -  -  25  85  ك

4.77  1  
%  77.3  22.7  -  - -  

2-  
ـ  األم أو (د األسـرة  ارأن حيضر أحد أف

سـة الرمسيـة   اجتماعات املدر) األخت
  )حضور الندوات –كمجلس األمهات (

  -  -  -  29  81  ك
4.74  2  

%  73.6  26.4  -  -  -  

  تبادل املعلومات بني املدرسة واألسرة  -3
  -  -  -  37  73  ك

4.66  3  
%  66.4  33.6  -  -  -  

4-  
أن يكون أحد أفراد األسرة على اتصـال  
باملدرسة من خالل االتصاالت اهلاتفية أو 

  ل املالحظاتعرب إرسا

  -  -  -  41  69  ك
4.63  4  

%  62.7  37.3  -  -  -  

قيام أحد أفراد األسرة بتعلـيم التلميـذة     -5
  داخل املنزل

  -  2  1  40  67  ك
4.56  5  

%  60.0  36.4  9.  1.8  -  
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  العبارة  م
موافق 
  بشدة

  موافق
ال 
  أعرف

غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

املتوسط 
  احلسايب

  الترتيب

6-  
قبول األسرة للتعليمـات والتوجيهـات   

  الصادرة من املدرسة

  -  1  2  44  63  ك
4.54  6  

%  57.3  40.0  1.8  9.  -  

7-  
مشاركة األسرة يف الـربامج التدريبيـة   

من قبل املعلمة على كيفية تعلـيم   املقدمة
  التلميذات

  -  1  1  49                                                                                               59  ك
4.51  7  

%  53.6  44.5  9.  9.  -  

8-  
مشتركة بني األسرة  اختاذ قرارات مجاعية

واملدرسة فيما خيص الربنـامج التربـوي   
  الفردي

  -  3  2  45  60  ك
4.47  8  

%  54.5  40.9  1.8  2.7  -  

9-  
) األم أو األخـت (قيام أحد أفراد األسرة 

بدور تطوعي للعمل مع املعلمة يف تعليم 
  التلميذة

  2  7  4  47  50  ك
4.24  9  

%  45.5  42.7  3.6  6.4  1.8  

10-  
أو األم (كة أحـد أفـراد األسـرة    مشار

يف األنشطة املدرسـية املقدمـة   ) األخت
  .للتلميذات

  -  7  3  73  27  ك
4.09  10  

%  24.5  66.4  2.7  6.4  -  

    4.52  املتوسط العام

  
اتفاق عينة الدراسة على أن أساس املشاركة هي التعاون بـني  ) 9(ويوضح اجلدول رقم    

املرتبة األوىل يف ترتيب العبارات ) 1(ويظهر ذلك من خالل احتالل البند رقم  .األسرة واملدرسة 
  . )4.77( ذات األمهية ملفهوم املشاركة األسرية مبتوسط عام قدره

  
حضور أحد أفـراد األسـرة   "وهو ) 10(يأيت يف املرتبة الثانية من حيث األمهية البند رقم   

وهذا يدل على حرص ) . 4.74(مبتوسط عام قدره " ةاجتماعات املدرسة الرمسي) األم أو األخت(
البـا ال  لالجتماع باألسر والذي قد ال يتأتى إال من خالل االجتماعات الرمسية الـيت غ  املهنيات

  . أو اثنني يف السنة اًواحد اًاجتماع تتعدى
  

 يف املرتبة الثالثة والذي يشري إىل أن مفهوم املشـاركة لـدى عينـة   ) 6(وجاء البند رقم   
) . 4.66(  ومبتوسط عـام   "تبادل املعلومات الدقيقة فيما بني املدرسة واألسرة " الدراسة يعين 

مـن املشـكالت يف    وقد يعود وجود هذا البند يف مرتبة متقدمة إلدراك عينة الدراسة أن كـثرياً 
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تـها إال مـن   اجلوانب املختلفة سواء التعليمية أو االجتماعية أو النفسية أو اللغوية ال ميكن مواجه
  . خالل تبادل املعلومات فيما بني األسرة واملدرسة

  
أن يكون أحد أفراد األسرة على اتصال باملدرسة من " وهو ) 9(أما فيما يتعلق بالبند رقم   

فقد احتل املرتبة الرابعة مبتوسط عام قدره " . خالل االتصاالت اهلاتفية أو عرب إرسال املالحظات 
على ميل عينة الدراسة وأسر األطفـال ذوي التخلـف العقلـي إىل     وقد يدل ذلك) . 4.63(

  .املشاركات غري الرمسية 
  

قيام أحد أفراد األسرة بتعليم التلميذة " يف املرتبة اخلامسة وهو) 5(يف حني جاء البند رقم   
ويعكس هذا املفهوم للمشاركة اهتمام عينة الدراسـة  ) . 4.56(مبتوسط عام قدره " داخل املنزل

د األسرة ملا هلا مـن  اأفر ا املهنيات اليت تطالباملهمة  من املطالبويعترب , التلميذة داخل املنزل ب
  .أثر يف تقدم التلميذة 

  
قبـول األسـرة   " املرتبة السادسة من حيث األمهية ويشـري إىل  ) 7(بينما ميثل البند رقم    

وقد يعـود ذلـك   ) . 4.54( درهمبتوسط عام ق" للتعليمات والتوجيهات الصادرة من املدرسة 
لقناعة عينة الدراسة مبا ميتلكونه من مهارات وخربات علمية وعملية تساعد األسرة على التعامـل  

  . مع طفلها بالشكل املطلوب
  

تدريب أحد " املرتبة السابعة من حيث األمهية والذي يشري إىل فقد أحتلَّ) 3(أما البند رقم   
وقد يدل هـذا املفهـوم   ) . 4.51( مبتوسط عام قدره" التلميذة  أفراد األسرة على كيفية تعليم

التربية الفكرية ألمهيته ، من أجـل أن   وبرامج يف معاهد  إدراك املهنيات العامالت للمشاركة على
وأيضا يتماشـى  , يتماشى تعليم وتدريب الطفل يف املنزل مع األساليب التربوية املتبعة يف املدرسة 

  .ليت تناسب طفلهم دون غريه مع فردية التعليم ا
  

اختاذ قرارات مجاعية مشتركة بني األسرة واملدرسة " املرتبة الثامنة وهو) 8(احتل البند رقم   
ورغم أمهية هذا البند إال أنـه  ) . 4.47(مبتوسط عام قدره " فيما خيص الربنامج التربوي الفردي 

د ذلك إىل أن الربامج التربويـة الفرديـة مل   وقد يعو, جاء يف ترتيب متأخر مقارنة بالبنود السابقة 
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وألن عملية اختاذ قرارات مجاعية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ الربنامج , تطبق إال يف السنوات األخرية 
ـ  وهو الدور, التربوي الفردي يتطلب اشتراك فريق متعدد التخصصات مبا فيهم األسرة  ذي مل ال

   . التربية الفكريةيفعل بالشكل املطلوب يف معاهد وبرامج 
   
. من حيث الترتيب) 8(قد جاءا يف مرتبة تالية للبند رقم )  4,2(كما جند أن البندين رقم    

بـدور  ) األم أو األخـت (قيام أحد أفراد األسـرة  "املرتبة التاسعة وهو ) 2(فقد احتل البند رقم 
فهوم للمشـاركة اهتمـام   وميثل هذا امل) . 4.24(ومبتوسط عام قدره " تطوعي للعمل مع املعلمة

  . مبختلف أشكاهلا يف العملية التعليميةعينة الدراسة باملشاركة األسرية 
  

مشاركة أحد أفـراد  " يف املرتبة العاشرة واألخرية والذي يشري إىل) 4(بينما جاء البند رقم   
وقد يعود ذلـك إىل  ) . 4.09(مبتوسط عام قدره " يف األنشطة املدرسية) أو األختاألم (األسرة 

  .بذلك  هلا لعدم توجيه املهنياتقلة وعي األسرة مبا ينبغي عليها عمله يف هذه األنشطة وكذلك 
  

كمـا هـو موضـح يف    ) األسريةمفهوم املشاركة (بالنظر إىل البنود املتعلقة باحملور األول   
، يتمثل  نظر بني املهنياتك توجه ملفت للهنالف,  جند أا حظيت بتقدير عال, ) 9(اجلدول رقم 

اختاذ قرارات مجاعية مشتركة بـني  (يف املوافقة بشدة على مجيع العبارات عدا ثالث عبارات وهي 
األم أو  -قيام أحـد أفـراد األسـرة    (و ) األسرة واملدرسة فيما خيص الربنامج التربوي الفردي

األم -اركة أحد أفراد األسـرة  مش(و ) بدور تطوعي للعمل مع املعلمة يف تعليم التلميذة -األخت
وبلغـت  . حيـث تتمثـل يف املوافقـة    , ) يف األنشطة املدرسية املقدمة للتلميذات -أو األخت

يف حني تراوحت متوسـطات املوافـق بـني    , ) 4.51 – 4.77( متوسطات املوافق بشدة بني
ولو نظرنا إىل هـذه  ) .  52,4(أما معدل املتوسط العام للمحور فقد بلغ , )  4.09- 4.47(

كما تدل هذه النتيجة علـى  . البنود لوجدناها تشكل يف جمموعها لب مفهوم املشاركة األسرية 
 اتمن ذوخصوصا أن معظمهن , العملية التعليمية يف تفعيل دور األسرة يف  املهنياتاهتمام ورغبة 

مخس  دراسة لديهن خربة أكثر منأن الغالبية العظمى من عينة ال) 3(ويوضح اجلدول رقم , اخلربة 
  .سنوات 
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بأن هناك حاجـة    )Summers,et al ,1990(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سومز وآخرون   
حباجات الوالدين وآرائهم كإعطاء التغذيـة الراجعـة    أكثر حساسية واهتماماً هنيونألن يكون امل

عامل واالستجابة للمتغريات املستمرة يف األسرة اإلجيابية املباشرة واملتكاملة للوالدين واملرونة يف الت
كما .  والتأكيد على أمهية االعتراف بأن أسرة الطفل هي صاحبة القرار النهائي فيما خيص طفلها

املشـاركة األسـرية   اهتمـام املهنـيني ب  اليت اتضح فيها ) هـ1421(تتفق مع دراسة الشمري 
اليت ) 1422(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اهلبدان. حجم املسئولية امللقاة على عاتقهم  همدراكوإ

مفهوم عالٍ للمشاركة األسرية من وجهة نظر األسر وخصوصاً يف تعاون األسـرة مـع    أظهرت
  . قيام أحد أفراد األسرة بدور تطوعي للعمل مع املعلمة يف تعليم التلميذةو, املعلمة لصاحل التلميذة 

  
يف العملية التعليمية مـن وجهـة نظـر     األسرية احلالية ما أشكال املشاركة: التساؤل الثاين 

  يف معاهد وبرامج التربية الفكرية ؟ املهنيات
  

ومن مث ترتيب هذه العبارات الـيت  . هذا التساؤل مت استخراج املتوسط لكل عبارة  لإلجابة على
املتوسطات لبنـود حمـور أشـكال    ) 10(ويوضح اجلدول رقم  .حظيت بأعلى درجة مشاركة 

  .ا ألعلى املتوسطات تقديرا كما يتضمن ترتيب هذه البنود وفقَّ. شاركة األسرية احلالية امل
  

  ) 10(جدول رقم                                   
  املتوسط احلسايب وترتيب عبارات أشكال املشاركة األسرية احلالية                     

  م
  العبارة
  

موافق 
  بشدة

  موافق
ال 
  أعرف

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط 
  احلسايب

  الترتيب

1-  
تتصل األم هاتفياً بني احلني واآلخر باملدرسة ألمـر  

  يتعلق باحتياجات التلميذة
  4  30  7  58  11  ك

3.38  1  %  10.0  52.7  6.4  27.3  3.6  

2-  
داخل ) ندوة –حماضرة (حتضر األم لقاءات مجاعية 

  الربنامج املدرسي

  5  32  6  55  12  ك
3.34  2  %  10.9  50.0  5.5  29.1  4.5  

تشارك األم يف االجتماعات اخلاصة بدراسة حالـة    -3
  ابنتها

  5  34  7  47  17  ك
3.34  3  

%  15.5  42.7  6.4  30.9  4.5  

4-  
ترسل األم على فترات مالحظات إىل املدرسة فيما 

  يتعلق بالعالج أو املواصالت أو السلوك يف املنزل

  -  46  1  56  7  ك
3.22  4  %  6.4  50.9  9.  41.8  -  
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  م
  العبارة
  

موافق 
  بشدة

  موافق
ال 
  أعرف

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

املتوسط 
  احلسايب

  الترتيب

5-  

حتضر األم اجتماعا واحدا على األقـل خمصـص   
لتدريب األم على األساليب التعليمية املختلفة مثـل  
تدريبات النطق أو مهارات تعـديل السـلوك أو   

  .تدريس مهارات أكادميية

  13  43  8  37  9  ك

2.9  5  
%  8.2  33.6  7.3  39.1  11.8  

فيذ الربنامج التربوي الفردي وفقاً تشارك األم يف تن  -6
  .ملا يراه الفريق متعدد التخصصات

  20  39  11  34  6  ك
2.70  6  

%  5.5  30.9  10.0  35.5  18.2  

تقوم األم مبالحظة التلميذة يف نشاط الفصل مـرة    -7
  .واحدة على األقل

  21  50  4  32  3  ك
2.51  7  

%  2.7  29.1  3.6  45.5  19.1  

ت تدريب فردي قامت به املعلمة حتضر األم جلسا  -8
   .أو أخصائية اخلدمات املساندة للتلميذة 

  21  52  4  27  6  ك
2.50  8  

%  5.5  24.5  3.6  47.3  18.1  

9-  
تشارك األم يف بعض األنشطة الالصفية كاحلفالت 

  .أو الرحالت اخلارجية
  24  52  5  25  4  ك

2.4  9  
%  3.6  22.7  4.5  47.3  21.8  

اجتماعا لوضع الربنامج التربوي الفردي حتضر األم   -10
  .اخلاص بالتلميذة

  32  58  4  12  4  ك
2.07  10  

%  3.6  10.9  3.6  52.7  29.1  

11-  
تقوم األم بالتطوع مرة واحدة على األقل ملساعدة 

  .املعلمة داخل الصف
  39  53  10  7  1  ك

1.9  11  
%  9.  6.4  9.1  48.2  35.5  

    2.74  املتوسط العام

    
اتصال األم هاتفياً بني احلني واآلخـر  " وهو ) 1(أن البند رقم ) 10(اجلدول رقم يوضح 

قد حظي باملرتبة األوىل كأعلى شكل من أشكال املشاركة األسرية من حيث الترتيب " باملدرسة 
وقد يعود ذلك إىل أن االتصاالت اهلاتفية تعد ) . 3.38(وبلغ املتوسط العام , لدى عينة الدراسة 

سر األطفال ذوي التخلـف العقلـي   أال املشاركة البسيطة والسهلة اليت حيبذ استخدامها من أشك
سامهت يف جعل هـذه املشـاركة يف    تربية الفكريةكما أن برامج ال. ألا ذات صبغة غري رمسية 

يف  نية من أخصائيات اخلدمة النفسية واالجتماعيةوذلك للنقص الشديد يف الكوادر الف, الصدارة 
  .لية كاملة يف التواصل مع األسر مما جعل املعلمات يتحملن املسؤو, الدمج  برامج
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مشاركة األم يف النـدوات  " فقد احتل املرتبة الثانية وهو ) 10(أما فيما يتعلق بالبند رقم    
نتيجة إىل أن , وقد جاء يف هذه املرتبة املتقدمة ) . 3.34( حيث بلغ املتوسط العام "واحملاضرات 

لذلك حترص األم على احلضور لالجتمـاع  , ه الندوات ال تقام إال مرة أو مرتني يف السنة مثل هذ
ـ أن  ومناقشة املشاكل اليت تـواجههن خصوصـاً  , باملعلمات و باألمهات األخريات  ال  هنبعض

  .دعوة رمسية من املدرسة  لقنيتيحيضرن إال عندما 
  
مشاركة األم يف اجتماعـات  " ذي يشري إىل املرتبة الثالثة وال) 4(يف حني احتل البند رقم    

ومع أمهية هذه املشاركة إال أـا مل  ) . 3.34( مبتوسط عام قدره " بنتها ادراسة احلالة اخلاص ب
  . وقد يعود ذلك لنقص كوادر اخلدمة النفسية يف برامج الدمج , تكن باملستوى املطلوب 

  
املرتبـة  " رات مالحظات إىل املدرسة إرسال األم على فت" وهو) 2(كما احتل البند رقم    

وقد يعود ذلك إىل أن كتابة املالحظات تعد من املشاركات ) . 3.22( الرابعة مبتوسط عام قدره
كما تساعد األسر إليصال املعلومـة  , لسهولتها  اتغري الرمسية اليت يفضلها أسر األطفال واملهني

درسة ، إما النشغاهلا أو لعدم توفر وسيلة ملإىل اخصوصا لألسر اليت يصعب حضورها , دون عناء 
  . لديها مواصالت

  
مشاركة األم يف االجتماعات اخلاصة لتدريبها " والذي يشري إىل) 7(احتل البند رقم  وقد  

 ,) 2.9(املرتبة اخلامسة من حيث الترتيب كمشاركة أسرية مبتوسط عام " على األساليب التعليمية
اليب التعليمية مثل تدريبات النطق ومهارات تعديل السـلوك أو  ورغم أن تدريبات األم على األس

 ى اجتهادات شخصية من قبل املهنياتتدريس املهارات األكادميية تعد من املشاركات اليت تقوم عل
وهذا قد يصعب على بعض , أي ال تأخذ الصبغة الرمسية ، إال أا تتطلب حضور األم إىل املدرسة 

إضافة إىل أن بعض األمهات تتـهاون كـثريا يف   , سيلة مواصالت األمهات بسبب عدم توفر و
  .االهتمام مبستوى ابنتها وال تقدر أمهية هذه املشاركة 

  
مشاركة األم يف تنفيذ الربنامج التربوي الفردي وفقاً ملـا  "وهو ) 6(أما بالنسبة للبند رقم    

وهذا يـدل  ) .  2.70( ط عام  فقد احتل املرتبة السادسة مبتوس" يراه الفريق متعدد التخصصات
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 هذا أيضا ما يفسر مطالبة املهنياتو, بنتهم اعلى قصور األسرة يف القيام بوظيفتها كما ينبغي جتاه 
  .املستمرة لألسر مبتابعة التلميذة يف املنزل 

  
أقل أشكال وهي متثَّل فقد احتلت مراتب متأخرة ) 11, 5,  9,  8,  3(أما البنود رقم    

قيام األم مبالحظة ابنتها " وهو ) 3(فقد احتل البندان رقم . ألسرية لدى عينة الدراسة املشاركة ا
" حضور األم جلسات التدريب الفردي املقدمـة البنتـها  " وهو ) 8(والبند رقم " داخل الفصل 

وقد يعود القصور فيمـا  ). 2.50 - 2.51( املرتبة السابعة والثامنة على التوايل وبلغ متوسطهما
يف توعيـة   لتقصري املهنياتنتيجة , لعدم معرفة األم مبا هو مطلوب منها , اتني املشاركتني خيص ه
فليس هنـاك   تقام جبهود شخصية من قبل املهنياتمع مالحظة أن معظم أشكال املشاركة , األسر

  . نظام يلزم الطرفني للقيام مبثل هذه املشاركات 
  
مشاركة  األم يف بعض األنشطة الالصفية "يشري إىل والذي ) 9(أما فيما يتعلق بالبند رقم      

ويعين ذلـك  ) .  2.4( فقد احتل املرتبة التاسعة مبتوسط عام  " كاحلفالت أو الرحالت اخلارجية
وقد يعود إىل ما قد قيل سابقا فيما خيص الظـروف األسـرية   . أا مل تكن يف املستوى املطلوب 

ن أن هناك سببا آخر يتعلق باملهنيات فهن يعتربضافة إىل أن اخلاصة باملواصالت أو انشغال األم ، إ
  . يذكر سوى املشاهدة  هذه األنشطة حيث ال يوجد هلا دوريف مثل  نعليه األم متثل عبئاً

  
مبشاركة األم يف االجتماع اخلاص بالربنامج التربوي الفردي " املتعلق) 5( وميثل البند رقم   

ما :أسباب منهاد القصور يف هذه املشاركة لعدة فقد يعو) . 2.07(املرتبة العاشرة مبتوسط عام  " 
, يف تعليم وتدريب ابنتها  األم باملهنيات العامالتيتعلق بعدم إدراك األم ألمهية حضورها أو لثقة 

 ن نتيجة لقصور املهنيات يف توجيههنكما أن بعض األمهات ال يدركن ما هو الـدور املتوقع منه
عنـد إعـداد    ن لدى بعض املهنيات وضوح رؤية حول الدور املناط نال يكوويف املقابل قد , 

ممـا  , كما ال جيب إغفال أن الربامج التربوية الفردية مل تطبق إال حديثا , الربامج التربوية الفردية 
جعلها تطبق بشكل غري منظم فهي مل حتقق األهداف املرجوة منها من وجود فريق العمل متعـدد  

عن إعدادها أما باقي التخصصات فكل  حيث ال زالت معلمة الفصل هي املسؤولةالتخصصات ، 
  .  يف جمال اخلدمات املساندة تالعامال ال أن برامج الدمج ينقصها املهنياتفض,  هيعمل على حد
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يف املرتبـة  " قيام األم بالتطوع ملساعدة املعلمة داخل الفصل" وهو) 11(وجاء البند رقم   
وقد يدل هذا القصور إىل عدم االهتمام بالعمـل  ) . 1.9( خرية مبتوسط عام واأل ةاحلادية عشر

باإلضافة إىل قلة التوعية بأمهية هذا الدور من قبل املدرسـة مـن   ,  التطوعي يف اتمعات العربية
  .األسرة الكلي على املدرسة يرجع ذلك أيضاً إىل اعتماد وقد , خالل النشرات أو احملاضرات 

  
بنود احملور الذي حيتوي على عدد من أشكال املشاركة األسرية ) 10(ل رقم يوضح اجلدو

جاءت النتيجة سلبية بني عدم املوافقة وال أعرف فقـد بلغـت    وقد, العملية التعليمية احلالية يف 
)   1.9و 2.51(وعدم املوافقة مبتوسطات بني )  3.22و  3.38( املتوسطات لعدم املعرفة بني 

وأـا مل  , وهذا يدل على سلبية األسرة يف املشاركة , )  74,2( للمحور يبلغ  واملتوسط العام 
أكسـن   –وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة جبـورك   .  تكن على مستوى التوقعات املرجوة منها

ن هناك تناقض بني الواقـع واملـأمول   أاليت أظهرت ب )Bjorck-Akesso &Granlud,1995(وجرانلد
وقد يعود ذلك إىل أن األسرة غري مدركـة  . ة القيام به يف برامج التأهيل للدور املتوقع من األسر

فالجنـان  للدور املتوقع منها ، وبالتايل ال تستطيع أن تقوم به ، وهـذا مـا أوضـحته دراسـة     
)Flanagan,2001( ـ ن أب ن إاآلباء واألمهات ال يعرفون الكثري عن كيفية مشاركتهم وإذا شاركوا ف

 .مدورهم  بشكل واضح وكيفية مشاركته ةحباجة ماسة إىل معرفألم ,  مشاركتهم تظل حمدودة
  . وعلية فإن على املهنيني تلمس احتياجات األسر وتوجيههم إىل سبل املشاركة الفاعلة

  
املشاركات األسرية جند أا تراوحت متوسـطاا مـابني           أشكال ويف استعراض ألعلى     
, ومشاركة األم يف اجتماعات دراسة احلالة , تصاالت اهلاتفية وتتمثل يف اال)  3.22و  3.38(

وتعد االتصـاالت  . وإرسال املالحظات , وحضور اللقاءات اجلماعية مثل الندوات واحملاضرات 
اهلاتفية وإرسال املالحظات من أشكال املشاركة البسيطة وغري الرمسيـة فقـد أكـدت بعـض     

ت غري الرمسية مثـل دراسـة سـومرز وآخـــرون      الدراسات على أن األسرة متيل للمشاركا
)Summers,et al ,1990  (دراســــة ابشـرو  ) (Upshur,1994.  
  

) 1415( السرطاوي كما تتفق نتيجة الدراسة وإىل حد كبري مع ما توصلت إلية دراسة      
ت غـري  الزيـارا و, يف أن هناك ميل حنو أمناط االتصال التالية واليت تتمثل يف االتصاالت اهلاتفية 
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كما تتفق مـع دراسـة فوكـو    . من خالل الرسائل واملالحظات  واالتصال, الرمسية للمدرسة 
غري واليت أظهرت أن معظم اآلباء يفضلون اإلكثار من االتصاالت  et al, ( Fuqua, 1986( وآخرون
ـ      .  املالحظاتكتابة املكاملات اهلاتفية وكالرمسية  ون وتتفـق النتيجـة أيضـا مـع دراسـة ك
اليت أوضحت أن أكثر املشاركات الوالدية تتمثل يف االتصال املباشـر   (Cone et. al,1985)وآخرون
) هـ1411(  كما تتفق مع دراسة بن طالب, للحضور للمدرسة املواصالت استخدام باملعلم و

 ، التجمال املواصكانت يف أبرز أشكال املشاركة الوالدية يف أنشطة التربية اخلاصة اليت بينت أن 
   .باءآلواالتصال املباشر باملعلم وحضور اجتماعات اواملشاركة يف عملية التربية اخلاصة 

  
        املشاركات األسرية يف هذه الدراسـة فتتراوح متوسطاا مابني  أشكال أما بالنسبة ألقل     
لمة داخل الصف وتتمثل يف قيام األم بالتطوع مرة واحدة على األقل ملساعدة املع) 1.9و 2.51( 
مشـاركة األم يف بعـض األنشـطة    , وحضور األم الجتماع وضع الربنامج التربوي الفردي , 

وحضور األم جلسات التدريب الفـردي املقدمـة   , الالصفية كاحلفالت أو الرحالت اخلارجية 
  .للتلميذة باإلضافة إىل مالحظة األم للتلميذة داخل الصف الدراسي

  
واليت بينـت أن أقـل     (Cone et. al,1985) ندراسة كون  وآخريمع  وهذه النتيجة تتفق     

              وتتفـق أيضـا مـع دراسـة السـرطاوي      , املشاركات الوالدية تتمثل يف التطوع يف الفصـل  
واضح يف أساليب االتصال الفعالة مع األسر مثل الزيارات  وجود قصورٍ اليت أظهرت )1415( 

ألسر وتنظيم رحالت مشتركة بينهما واللقاءات الفرديـة معهـا ملناقشـة    امليدانية باالشتراك مع ا
وإعطائها فـرص  , واللقاءات التدريبية اليت يشترك فيها عدد حمدود من األسر, مشكالا الفردية 

ة واملدرسية باإلضافة إىل املشاركة يف االجتماعات اخلاصـة بالربنـامج   املشاركة واملالحظة الصفي
  . وتنفيذه التربوي الفردي
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  ؟ يف العملية التعليميةما املعوقات اليت تقف دون إشراك األسرة : التساؤل الثالث 
  

التساؤل الثالث قامت الباحثة بترتيب العبارات اليت حصـلت علـى أعلـى     لإلجابة على  
  .وذلك من خالل استخراج املتوسط لكل عبارة , تقدير

كمـا  . املتوسطات لبنود حمور معوقات املشاركة األسـرية  ) 11(ول رقم ويوضح اجلد  
  .يتضمن اجلدول ترتيب هذه البنود وفقا ألعلى املتوسطات تقديرا من وجهة نظر عينة الدراسة 

  
  )11(جدول رقم 

  املتوسط احلسايب وترتيب عبارات معوقات املشاركة األسرية

  العبارة  م
موافق 
  بشدة

  موافق
ال 
  أعرف

غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

املتوسط 
  احلسايب

  الترتيب

1-  
عدم تفعيل خدمة إرشاد وتدريب الوالدين مـن  

  قبل املسئولني
  1  3  3  54  49  ك

4.34  1  %  44.5  49.1  2.7  2.7  9.  

2-  
عدم وجود نظام يلزم مبشاركة األسرة يف العملية 

  التعليمية برمتها
  -  11  4  48  47  ك

4.2  2  %  42.7  43.6  3.6  10.0  -  

3-  
اعتقاد األسرة بأن املدرسة هي املسئولة املباشـرة  

  عن تعليم التلميذة 
  1  13  1  44  51  ك

4.19  3  %  46.4  40.0  9.  11.8  9.  

  -  12  5  54  39  ك  اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة  -4
4.1  4  %  35.5  49.1  4.5  10.9  -  

  -  9  15  47  38  ك  انشغال األم بعمل يشغل معظم وقتها  -5
4.05  5  %  35.5  42.7  13.6  8.2  -  

اخنفاض مستوى توقعات األسرة حنو ما ميكن أن   -6
  تتعلمه التلميذة

  -  14  7  65  24  ك
3.90  6  %  21.8  59.1  6.4  12.7  -  

عدم معرفة األسرة واملدرسة بطبيعة الفرص املتاحة   -7
  للتعاون املشترك

  2  16  5  58  29  ك
3.9  7  %  26.4  52.7  4.5  14.5  1.8  

حتفظ األسرة يف إعطاء املعلومات الصحيحة عن   -8
  التلميذة

  2  19  13  48  28  ك
3.74  8  %  25.5  43.6  11.8  17.3  1.8  

  2  20  10  57  21  ك  على التلميذة بدال من األسرة تركيز املهنيات  -9
3.7  9  %  19.1  51.8  9.1  18.2  1.8  

  1  23  14  45  27  ك  رسةبعد مسكن األسرة عن املد  -10
3.67  10  %  24.5  40.9  12.7  20.9  9.  

بالقرارات ذات العالقة بالتلميـذة   حتكم املهنيات  -11
  بصفتهم األكثر خربة

  2  27  12  46  23  ك
3.6  11  %  20.9  41.8  10.9  24.5  1.8  

عدم قناعة األسرة جبدوى املشاركة يف برنـامج    -12
  تأهيل التلميذة

  -  23  18  46  23  ك
3.63  12  %  20.9  41.8  16.4  20.9  -  
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  العبارة  م
موافق 
  موافق  بشدة

ال 
  أعرف

غري 
  موافق

غري موافق 
  بشدة

املتوسط 
  الترتيب  احلسايب

نتيجة  حرص األسرة على استشارة املهنيات عدم  -13
  لتعرضهم لبعض املواقف السلبية

  1  22  19  45  23  ك
3.61  13  %  20.9  40.9  17.3  20.0  9.  

عدم إرسال صورة من الربنامج التربوي الفردي   -14
  لألسرة

  3  31  12  38  26  ك
3.5  14  

%  23.6  34.5  10.9  28.2  2.7  

على التعامل بفاعلية مع األسرة  عدم قدرة املهنيات  -15
  كشريك مهم يف تقدمي اخلدمات

  1  35  11  41  22  ك
3.44  15  

%  20.0  37.3  10.0  31.8  9.  
    3.8  المتوسط العام

  
ـ عدم تفعيل خدمة إر"وهو ) 15(جند أن البند رقم ) 11(وبالنظر إىل اجلدول رقم       اد ش

قد احتل املرتبة األوىل كأهم معوقات املشاركة األسرية من " ولنيوتدريب الوالدين من قبل املسؤ
ويتضـح أن خدمـة   ) .  4.34(فقد حصل على أعلى متوسط وقدره , وجهة نظر أفراد العينة 

 ولني كغريهاى باالهتـمام الالزم من قبل املسؤإرشاد وتدريب الوالدين من اخلدمات اليت مل حتظ
مل ينص عليها ضمن القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة  حيث, من اخلدمات املساندة 

  .بوزارة املعارف باململكة العربية السعودية 

  
عدم وجود نظام يلزم مبشاركة األسـرة يف  "والذي يشري إىل ) 12(كما احتل البند رقم      

وجـود   عـزى وقد ي) . 4.2(ث األمهية مبتوسط عام قدره املرتبة الثانية من حي" العملية التعليمية
  . سر للجهود الشخصية لبعض املهنيات بعض املشاركات لأل

  
ولة املباشرة عن تعليم تقاد األسرة بأن املدرسة هي املسؤاع" وهو) 1(بينما احتل البند رقم   
 حبكم قة األسرة باملهنياتعلى ث وقد يدل ذلك) .  4.2(املرتبة الثالثة مبتوسط عام قدره " التلميذة
وقد يعود أيضا للتخلي عن مسئوليام وإلقاء العبء األكرب على , ن من خربات ومهارات ما ميتلك

  .املدرسة وأن مسئوليام  تنتهي عند دخول طفلهم إىل املدرسة 
  

عـة  فقد احتل املرتبـة الراب "  اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة"وهو ) 13(أما البند رقم      
وقد يعود ذلك إىل أن األسـر  ) . 4.1( باعتباره كمعوق للمشاركة األسرية مبتوسط عام قدره 
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وهذا بدوره ينعكس على معرفتـها  , املتعلمة متتلك خمزون تعليمي يساعدها يف إدراك أمهية التعليم 
  . واليت ال ميكن حتقيقها إال من خالل املشاركة مع املدرسة, الحتياجات طفلها اخلاصة 

  
املرتبـة اخلامسـة   " انشغال األم بعمل يشغل معظم وقتها" وهو) 3(وقد احتل البند رقم   

ويتضح من ذلك أن انشغال األم يعـد مـن املعوقـات املهمـة     ) .  4.05( مبتوسط عام قدره
وذلك ألن غالب األمهات إما أن تكون ربة بيت ولديها , للمشاركة األسرية لدى عينة الدراسة 

أو أن تكون األم موظفة وال تستطيع احلضور لعدم توافق الوقت ,  تستطيع تركهم أطفال صغار ال
.  
  
اخنفاض يف مستوى التوقعات لـدى األسر حنو مـا  " والذي يشري إىل) 2(أما البند رقم    

وقد يفسر ذلك ) . 3.9( فقد احتل املرتبة السادسة مبتوسط عـام قدره" ميكن أن تتعلمه التلميذة
مما يؤثر على تقبلهم  أصالً ليأس يف تقدم الطفل نتيجة إعاقته أو لعدم تقبلهم لإلعاقةإىل شعورهم با

كما أن لقلة مشاركة األسرة , وقد يعود أيضا لعدم ثقة األسر يف الربامج املقدمة لطفلهم , للطفل 
  .مع املدرسة تأثريا على مستوى التوقعات 

  
سرة واملدرسة بطبيعة الفـرص املتاحـة   عدم معرفة األ" وهو) 14(بينما احتل البند رقم 

و ميكن أن يفسر على أنه قصور من ) . 3.9( املرتبة السابعة مبتوسط عام قدره " للتعاون املشترك 
ورغم وجود القواعد التنظيمية , قبل املسئولني يف توضيح األدوار املراد القيام ا من قبل الطرفني 

ا مل تفَإال أنه مل يتم اطالع الكثري من املهنيـات أ) وعلى حد علم الباحثة (ل بالشكل املطلوب  ع 
  .على القواعد التنظيمية 

  
حتفظ األسرة يف إعطاء املعلومـات الصـحيحة عـن    " وهو) 6(يف حني أن البند رقم      

مبتوسـط عـام    احتل املرتبة الثامنة من حيث األمهية باعتباره معوقاً للمشاركة األسرية" التلميذة
وقد يعود ذلك إىل أن األسرة ختشى عند تقدمي املعلومات من إلقاء اللوم عليها يف ) . 3.74(قدره

  .حال قصرت بواجباا حنو طفلها
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


67 

املرتبة التاسعة " على التلميذة بدال من األسرة  تركيز املهنيات" وهو ) 8( وحيتل البند رقم    
من قبـل املهنيـات جتـاه األسـر     ة وقد يعود إىل االجتاهات السلبي.  ) 3.7( مبتوسط عام قدره
عدم وضوح األدوار بني األسرة واملدرسة قد جيعل هنـاك  كما أن ,  األكثر خربة وشعورهن بأن

  .  ادون أسر ةبالتايل يكون سببا يف التركيز على التلميذ, غياباً للمشاركة األسرية 
  

اشرة مبتوسط احتل املرتبة الع فقد" ببعد املسكن عن املدرسة " املتعلق ) 4( أما البند رقم    
مـن األمهـات    الكـثري قد يكون بعد املسكن من املعوقات اليت تعيـق  ف) . 3.67( عام قدره 

  .وخصوصا الآليت جيدن صعوبة يف املواصالت 
  
املرتبـة  " عدم قناعة األسرة جبدوى املشاركة يف برامج التأهيل" وهو ) 5(وحيتل البند رقم    

مبتوسط , البنود ذات العالقة مبعوقات املشاركة األسرية لدى عينة الدراسة  يف ترتيب ةعشر ةاحلادي
وقد يشري ذلك لعدم وجود توعية كافية لألسرة بأمهية املشاركة من قبل املدرسة ) . 3.63( قدره 

من خالل اللقاءات اجلماعية أو الدورات ، ويف املقابل قد ترى األسرة أـا ال متلـك املهـارات    
على تقدمي اخلدمات التعليمية والتربوية اليت تسد  اتقادر وأن املهنيات, تعامل مع طفلهم مة للالالز

  .  احتياجاته
    

نتيجة تعرضهم  م حرص األسر على استشارة املهنياتعد" وهو ) 7(وقد احتل البند رقم 
إىل أن  وميكن أن يفسر ذلـك ) . 3.61( مبتوسط عام قدره  ةاملرتبة الثانية عشر" ملواقف سلبية 

, األسرية  ااملدرسة قد تلقي اللوم على األسرة ألي تقصري يف مستوى التلميذة دون تفهم ألوضاعه
  .  ألرائهم ومقترحام جتد األسر اهتماماً كافياً من املهنياتأو قد ال 

  
املرتبة " بالقرارات اخلاصة بالتلميذة  بتحكم املهنيات"واملتعلق ) 10(قم كما احتل البند ر   

وقد يعود ذلك إىل قلـة مشـاركة   ) .  3.6( من حيث األمهية ومبتوسط عام قدره  ةلثالثة عشرا
أو لعـدم معرفـة   , ن بـالقرارات  جتاوا أحياناً مما جيعل املهنيات يتفرداألسرة وحضورها وعدم 

يف  على التوجـه العـام   األسرة بأن هلا احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة بطفلها قياساً
  .  املدارس األخرى
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عدم إرسال صورة من الربنـامج التربـوي الفـردي    " وهو ) 11(بينما احتل البند رقم   
وهذا قد يعكس غياب األنظمة اليت تلزم ) .  3.5(مبتوسط عام قدره  ةاملرتبة الرابعة عشر" لألسرة

شخصية  هودجلبه نتيجة  منيرسلن صورة من الربنامج إمنا يق وأن املهنيات الاليت, بذلك  املهنيات
، إما لعدم اهتمامهم أو أم ال يدركون أمهيـة   األسر من قبل ن جتاوباًكما أن بعضهن ال جيد, 

  .  دورهم يف هذا الربنامج 
  

على التعامل بفاعليـة مـع األسـر     عدم قدرة املهنيات" وهو) 9(يف حني جاء البند رقم   
من حيث اتفاق عينة الدراسة  ةواألخري ةامسة عشريف املرتبة اخل" كشريك مهم يف تقدمي اخلدمات 

وقد يعود ذلك لعدم ثقـة  ) . 3.44(على أمهيته كمعوق للمشاركة األسرية و مبتوسط عام قدره 
تدريب  وقد يكون لعدم. بقدرات األسر على املشاركة بطريقة إجيابية يف برامج أطفاهلم  هنياتامل

حسن اإلنصات واالبتعاد عن اسـتخدام املصـطلحات    على أساليب التواصل الفعالة من املهنيات
ويوضـح  , ال بأس به من األمهات غري متعلمات  اًخصوصا وأن هناك عدد, العلمية دور يف ذلك 

  . األسرية قلة الدورات اخلاصة باملهنيات فيما يتعلق باملشاركة) 4(اجلدول رقم 
  

املتوسط أن  املشاركة األسريةواملتعلق ببنود حمور معوقات ) 11(يتضح من اجلدول رقم    
، حيث أظهرت النتيجة أن مجيع البنود حظيت باملوافقة من قبل أفراد العينـة  ) 3, 8(  بلغالعام 

علـى   عدم قدرة املهنيات(نداً واحداً وهو ، غري أن ب) 4.34,  3.5(مبتوسطات تراوحت بني  
عدم املعرفـة مبتوسـط    حيزيف  يقع) التعامل بفاعلية مع األسرة كشريك مهم يف تقدمي اخلدمات

)3.44  . (  
  

يف عدم تفعيل خدمـة   ركة األسرية من وجهة نظر املهنياتوقد متثلت أهم معوقات املشا  
عدم وجود نظام يلزم مبشاركة األسـرة يف العمليـة   , إرشاد وتدريب الوالدين من قبل املسئولني 

اخنفـاض  , ولة املباشرة عن تعليم التلميـذة  التعليمية برمتها ، اعتقاد األسرة بأن املدرسة هي املسئ
اخنفاض مستوى توقعات األسرة حنو ما , انشغال األم بعمل يشغل معظم وقتها , املستوى التعليم 

  . عدم معرفة األسرة واملدرسة بطبيعة الفرص املتاحة للتعاون املشترك , ميكن أن تتعلمه التلميذة 
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على عدم وجود نظام واضح خلدمـة  ) هـ1421(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشمري   
كما . التوجيه واإلرشاد النفسي لألسرة باإلضافة إىل عدم وجود األنظمة اليت تتيح فرص املشاركة 

الـيت  ) Bjorck-Akesso & Granlud,1995(جاءت النتيجة موافقة لدراسة جبورك واكسن جرانلـد 
تعود إىل القوانني واألنظمة اإلدارية املنظمة أوضحت أن صعوبة ممارسة األدوار املتوقعة من األسر 
كما أن البند الثالث يتفق مـع دراسـة   . إلجراءات تقدمي اخلدمات وقلة املرونة يف تقدمي اخلدمة 

يف حـني  , ولة عن تعليم التلميـذة  تقاد األسرة بأن املدرسة هي املسؤيف اع) هـ1422(اهلبدان 
 .Cone et) و كون  وآخـرون )  1986(وزان و الف)  هـ1418(الثقفيمن  أيدت دراسة كلَ

al,1985( ًإال أن دراسة الشمري,  أن اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة يعد معوقا)ال ) هـ1415
حيث أوضحت أن املستوى التعليمي ليس له تأثري على مستوى املشـاركة  ,تتفق مع هذه النتيجة 

   .األسرية 

  
 ماثيوس و) 1422 (قت عليه كل من دراسة اهلبدانوبالنسبة ملعوق انشغال األم فقد اتف   

من جهة أخرى جند أن اخنفاض مسـتوى توقعـات   (Mathews & Whitfield, 2001) . و وايتفيلد
دراسـه   و) 1422(يف دراسـة اهلبـدان   األسرة حنو ما ميكن أن تتعلمه التلميذة ال يعد معوقـاً 

األسر مع املدرسـة زادت توقعـام يف   اليت أظهرت أنه نتيجة ملشاركة )  (Newman,2005نيومان
  . يتعلق بتقدم أبنائهم

  
فقد اتفقت مع الدراسة احلالية يف عدم وضوح الدور  )Flanagan,2001( فالجنان أما دراسة    

بالنسبة لألسر كما جاء يف البند اخلاص بعدم معرفة األسرة واملدرسة بطبيعة الفرص املتاحة للتعاون 
علـى   هنيـات مؤيدة للبند اخلاص بتركيز امل) هـ1421(سة الشمريكما جاءت درا. املشترك 

ـ 1422(بينما أظهرت دراسـة كـلُّ مـن اهلبـدان    . التلميذة بدال من األسرة  و بـن  ) هـ
  (Mathews & Whitfield, 2001) وايتفيلد ماثيوسو  (Cone,et al,1985)و كون ) هـ1411(طالب

  . رد ببعد املسكن عن املدرسةوذلك يف البند الوا بأن املواصالت تعد معوقاً
  

مع البند الوارد يف هذه الدراسة واخلاص بعدم قناعـة  ) هـ1422(وتتفق دراسة اهلبدان      
) هـ1415(كما اتفقت كلُّ من دراسة السرطاوي . األسرة جبدوى املشاركة يف برامج التأهيل 
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ت السلبية حنو األسر من قبل فيما خيص االجتاها (Mathews & Whitfield, 2001) وايتفيلد ماثيوسو
 و دراسـة منـك وسـكوت   ) 1421(الشـمري  وجـاءت دراسـة كـلُّ مـن    . املهنيني 

(Mink&Scoot,1993) بالقرارات ذات العالقة بالتلميذة  م املهنياتمتفقة مع هذه الدراسة يف حتك .
كشريك مهـم يف  على التعامل بفاعلية مع األسرة  بند املتعلق يف عدم قدرة املهنياتأما بالنسبة لل

ــد  أكســن –جبــورك  تقــدمي اخلــدمات فقــد اتفقــت معــه دراســة -Bjorck(وجرانل

Akesso&Granlud,1995(  يف أن هناك معوقات خاصة باملهنيني تتمثل يف نقص املعرفة واملهارات.  
     

هل هناك فروق بني املهنيات العامالت يف املعاهد و برامج التربية الفكريـة  : التساؤل الرابع 
  ؟ احلالية أشكال املشاركة األسرية حول

  

حتليل التباين األحادي لداللة الفـروق يف حمـور أشـكال    هذا التساؤل مت  لإلجابة على
  . املشاركة األسرية وفقاً ملقر العمل

  
  )12(جدول رقم 

  ميثل حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف حمور
  ملقر العمل وفقاًأشكال املشاركة األسرية  

  

  مستوى الداللة  قيمة ف  املتوسط احلسايب  ات متغري مقر العملفئ
  27.9  هد التربية الفكريةامع

  32.5  التربية الفكرية برامج             0.02  9.7
    
والذي ميثل حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني معاهـد  ) 12(يوضح اجلدول رقم   

جود فروق ذات داللة إحصائية لصـاحل الـربامج حـول    التربية الفكرية وبرامج التربية الفكرية و
ويتضح هـذا الفـرق يف ارتفـاع متوسـط بـرامج التربيـة       . أشكال املشاركة األسرية احلالية

 نددالة  ع) ف(حيث أن قيمة  ,) 27.9(رنة مبتوسط معاهد التربية الفكرية مقا )32.5(الفكرية
ج التربية الفكرية أكثر مشاركة من معاهد وهذا ما يؤكد ما ذكر آنفا أن برام) .  0.02( مستوى

التربية الفكرية نتيجة لقلة الكوادر من اخصائيات اخلدمة النفسية واالجتماعية مما جعل األسر  على 
  .  اتصال مباشر مع املعلمات من خالل اهلاتف 
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  )الفصل السادس( 
  

  ة ــة الدراسـخالص
  اتالتوصيـــــ                        

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


72 

  خالصة الدراسة                     
يف تفعيل املشاركة األسرية يف  هنياتما دور امل"تلخصت مشكلة الدراسة يف السؤال التايل   

ـ وبرامج معاهد العملية التعليمية للتلميذات ذوات التخلف العقلي يف  ة الفكريـة مبدينـة   ـالتربي
عددا من التساؤالت ومتثل اإلجابة عليها أهداف هذه وقد انبثق من مشكلة الدراسة " . الرياض ؟

  :الدراسة وهي 
  :حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على التساؤالت التالية 

   يف معاهدالعامالت  يف العملية التعليمية من وجهة نظر املهنيـات ما مفهوم املشاركة األسرية  -1
  وبرامج التربية الفكرية ؟        

  يف العملية التعليمية من وجهة نظر املهنيـات العامالت ة األسرية احلاليةما أشكال املشارك  -2
   وبرامج التربية الفكرية ؟ يف معاهد        

  ؟ العملية التعليميةما املعوقات اليت تقف دون إشراك األسرة يف  -3
  ال ـأشكات العامالت يف املعاهد و برامج التربية الفكرية حول ـهل هناك فروق بني املهني -4

  ؟ احلالية املشاركة األسرية       
  

  :ولإلجابة على هذه التساؤالت فقد قامت الباحثة مبا يلي 
مت  وقـد , حددت حماورها وفقا ألسئلة الدراسة  واملتمثلة يف استبانة, مت بناء أداة الدراسة   

يف معاهـد   تمالالعا اتوهم من املهني) 110(تطبيق االستبانة على عينة الدراسة البالغ عددهم 
خدمة عالج النطق (التربية الفكرية من معلمات وأخصائيات اخلدمات املساندة متمثلة يف وبرامج 

  ). والكالم و اخلدمة االجتماعية و اخلدمة النفسية
  :وكانت أبرز النتائج ما يلي 

 .تتصف خصائص عينة البحث بأا متجانسة من حيث اجلنس واملؤهل التعليمي -1
 ةـوبنسبمعلمـات التربيـة اخلاصـة من للتخصص فقد جاءت الغالبية العظمى ة ـبالنسب -2

  )77.3 (% .   
 .األسرية  لوحظ عدم حصول أفراد عينة البحث على دورات تدريبية يف جمال املشاركة -3
   ونسبتهن م خربة أكثر من مخس سنواتـاتضح أن الغالبية العظمى من عينة الدراسـة لديه -4

     )94.5( .                                                                                                                                 
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       الدراسة بالنسبة للنتائـج اخلاصة مبحاور األداة املستخدمـة واليت أجابت على تسـاؤالت  -5
  : فقد جاءت على النحو التايل       
  :أوال 

جهة نظر عينة الدراسة حظي حمور مفهوم املشاركة األسرية يف برامج التربية اخلاصة من و   
حيث تراوح املتوسط ما , ة الفكرية بتقدير مرتفع ـالتربي وبرامج يف معاهد من املهنيات العامالت

 ويوضح ذلك عدم وجود تباين لدى عينة الدراسـة حـول مفهـوم   ) . 4.09إىل 4.77( بني
وفيما يلي أبرز هذه املفاهيم وقد رتبت ترتيبا تنازليا من األكثر أمهية إىل األقل . املشاركة األسرية 

  :أمهية 
  .  املشاركة األسرية هي التعاون بني األم واملعلمة ملصلحة التلميذ •
اجتماعات املدرسة الرمسية كمجلس األمهات أو ) األم أو األخت(أحد أفراد األسرة  حضور •

  . لندوات حضور ا
  . تبادل املعلومات بني املدرسة واألسرة  •
تصال باملدرسة من خالل االتصاالت اهلاتفيـة أو عـرب إرسـال    الاقيام أحد أفراد األسرة ب •

  .املالحظات 
  .قيام أحد أفراد األسرة بتعليم التلميذة داخل املنزل  •

  : ثانيا 
سرية احلالية سلبية ودون املسـتوى  كانت النتائج يف احملور الثاين اخلاص بأشكال املشاركة األ

و  3.38(فقد بلغت املتوسطات لعدم املعرفـة بـني   , املطلوب بني عدم املوافقة وبني ال أعرف 
وقد كانت أعلى املشاركات األسرية ) . 1.9و 2.51(وعدم املوافقة مبتوسطات ما بني ) 3.22

  : من وجهة نظر عينة الدراسة ما يلي 
  .احلني واآلخر باملدرسة ألمر يتعلق باحتياجات التلميذة  األم هاتفياً بني اتصال •
  .داخل الربنامج املدرسي ) ندوة –حماضرة (األم لقاءات مجاعية  حضور  •
  . األم يف االجتماعات اخلاصة بدراسة حالة ابنتها  مشاركة  •
األم على فترات مالحظات إىل املدرسة فيما يتعلـق بـالعالج أو املواصـالت أو     ارسال •

  .وك يف املنزل السل
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  :أما أقل املشاركات األسرية فهي كالتايل 

 .األم بالتطوع مرة واحدة على األقل ملساعدة املعلمة داخل الصف قيام •
  .ر األم اجتماعا لوضع الربنامج التربوي الفردي اخلاص وحض •
  .داخل الربنامج املدرسي) ندوة  –حماضرة ( ر األم لقاءات مجاعيةوحض •
  .صائية اخلدمات املساندة للتلميذةأخبه املعلمة أودريب فردي قامت األم جلسات تورحض •
 .  م األم مبالحظة التلميذة يف نشاط الفصل مرة واحدة على األقلقيا •
  :ثالثا 

فقد أوضحت أن معظم عينة الدراسة اتفقوا علـى  , أما نتائج حمور معوقات املشاركة األسرية 
ويالحظ على متوسطات ) .  3.5إىل  4.34( بيـن بنود املقياس فقد تراوحت املتوسـطات ما

وفيما يلي عرض ألهم معوقات املشـاركات  , بنود هذا احملور أا متقاربة جدا وأحيانا متساوية 
  :األسرية بالنسبة لعينة الدراسة كما يلي 

  . عدم تفعيل خدمة إرشاد وتدريب الوالدين من قبل املسئولني  •
  .سرة يف العملية التعليمية برمتها عدم وجود نظام يلزم مبشاركة األ •
  .اعتقاد األسرة بأن املدرسة هي املسئولة املباشرة عن تعليم التلميذة   •
  .انشغال األم بعمل يشغل معظم وقتها   •
  .اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة  •
  .اخنفاض مستوى توقعات األسرة حنو ما ميكن أن تتعلمه التلميذة  •
 .ة بطبيعة الفرص املتاحة للتعاون املشترك عدم معرفة األسرة واملدرس •

  :رابعاً 
 حـول أشـكال   املهنيات يف معاهد وبرامج التربية الفكريـة بني  بالنسبة للفروقأما 

بلـغ   فقـد  تربية الفكريةال برامجيوجد فروق لصاحل  أنه فقد اتضح, املشاركة األسرية احلالية 
,  ملعاهد التربيـة الفكريـة   )27.9( مقابل )32.5( تربية الفكريةال ايب لربامجاملتوسط احلس

  ) . 0.02( مستوى نددالة ع) ف(حيث أن قيمة 
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  :اتـــالتوصي
  

  :توصي الباحثة باآليت, يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها 
  

    إىل جنب ة اخلاصة جنباـإجياد أنظمة وقوانني ملزمة ألولياء األمور للمشاركة يف برامج التربي -1
  .املهنينيمع      

   من قبل ا ـومتابعته, تفعيل القوانني واألنظمة املتضمنة يف القواعد التنظيمية على أرض الواقع  -2
  .من قبل  املسئولني     
  .إجياد خدمة إرشاد وتدريب الوالدين بشكل رمسي ملا هلا من تأثريا على تقدم الطفل  -3
  :تفعيل دور الفريق املتعدد التخصصات من خالل  -4

   التخصصاتريق العمـل املتعـدد فاعي ودور العمل اجلمتضمني مقرر عن موضـوع  –أ     
  املساندة يف اجلامعات يف يف املناهج اليت تدرس ملعلمي التربية اخلاصة وأخصائيني اخلدمات        
  .اململكة العربية السعودية         

    املشاركة ر فريق العمل يف دعـم جمـالإقامة دورات للمهنيني أثنـاء اخلدمـة عن دو -ب     
  . األسرية           

  . وجود منسق يقوم بإدارة فريق العمل ويكون حلقة الوصل بني املدرسة واألسرة -ج     
   وتوضيح  رة واملهنيني لدعم التعاون املشتركـإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لكل من األس –5

  .األدوار     
  املشاكلاجلماعية املصغرة مع أسـر األطفـال ذوي التخلف العقلي ملنـاقشة دعم اللقاءات  –6

  .وإجياد احللول واالستفادة من نقل اخلربات يف ما بني األسر      
  .القيام بتوعية إعالمية للتعريف بأمهية املشاركة األسرية وحتديد أشكاهلا وجماالا -7
  ر األطفال ذوي التخلف العقلي ـدريب أسة عن موضوع إرشاد وتـة علميـإجراء دراس – 8

  .باعتبارها خدمة من ضمن اخلدمات املساندة       
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  املراجعقائمة                                           
  

  :  املراجع العربية: أوالً 
  

ـ   القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة). 1422( األمانة العامة للتربية اخلاصة وزارة التابعـة ل
  مطابع األمانة العامة للتربية اخلاصة . الرياض .املعارف

  
مراكز التشخيص والتدخل املبكر ودورها اإلرشادي ألسر ذوي االحتياجات  ) .1421(فوزية , أخضر 
  .مكتبة امللك فهد, الرياض. اخلاصة

  
عبدالصـمد  ,رمجـة األغـربي  ت.  إرشاد آباء ذوي األطفال غري العاديني) . م1996(جاك سي,استيورات
  .الرياض ، جامعة امللك سعود, فريدة , واملشرف 

  
, ترمجة عبداهللا الوابلي وطارش الشمري .  العمل مع أولياء أمور األطفال املعوقني) . 1416(جويز, ايفانز

  .مركز األمري سلمان لألحباث واإلعاقة, الرياض 
  

, غـزة  , ترمجة بيداء العبيدي . دليل اآلباء -الدماغي  األطفال املصابون بالشلل). 2003(جيفالس ,ايلني
  .دار الكتاب اجلامعي 

  
املشاركة الوالدية يف أنشطة التربية اخلاصة وعالقتها بالسلوك التكيفـي  ) . هـ1411(سلطان , بن طالب 

  .جامعة اخلليج, كلية التربية , رسالة ماجستري غري منشورة . لدى األطفال املتخلفني عقليا
  
, السرطاوي ) ترمجة( استراتيجيات العمل مع أسر ذوي االحتياجات اخلاصة) . 1423(بايوالج , كمان بي

  . دار القلم , ديب , وائل , خشان ، أمين ، أبو جودة , عبدالعزيز
 

, ) 8(الـد  , التربيـة اجلديـدة  .مشاركة اآلباء يف تربية أطفاهلم املعوقني). 1981(هيو ستيورات, تايلور
  .111-102ص ص , ) 24(العدد
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أنشطة التربية اخلاصة لألطفال  العوامل االجتماعية املؤثرة يف املشاركة الوالديه يف) . هـ1418(جنوى, الثقفي
  . جامعة امللك سعود,كلية اآلداب, رسالة ماجستري غري منشورة.املتخلفني عقليا

  
مشروع قانون للمعوقني يف دول ) . 1994( عبد العزيز, السرطاوي , يوسف , عبداهللا ، القريويت , احلمدان 

) 2(العلوم التربوية واالسالمية العدد ) 6(جملد   ,جملة جامعة امللك سعود. جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
  .358-335ص , 
  

تقومي بناء وحمتوى الربامج التربوية الفردية لذوي االحتياجات اخلاصة يف مراكـز  ).2003(سحر ,اخلشرمي
-105ص , ) 3(العدد, ) 4(الد .جملة العلوم التربوية والنفسية .س التربية اخلاصة مبدينة الرياض ومدار
132.  

  
إرشاد أسر األطفال ذوي احلاجات ) . م1992(عبدالعزيز , السرطاوي , مىن , احلديدي ,مجال , اخلطيب
  .دار حنني , عمان .اخلاصة 

  
مطبعـة  , الشارقة , وأساليب التدريس يف التربية اخلاصة  مناهج). 1994(مىن, اخلطيب، مجال واحلديدي

  .املعارف
  
إرشاد ودعم األسـرة يف  .  )م1995(مىن , عبدالكرمي , غامن , البسطامي , آمنه , راشد , اخلطيب ، مجال  

الشـارقة   املنعقدة يف مدينة ,حبث مقدم يف ندوة بعنوان الرعاية األسرية للطفل املعاق  .رعاية أطفاهلا املعاقني 
العدد الثالث عشر من سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية للمكتب التنفيذي لس  ,للخدمات اإلنسانية

 15إىل  11يف الفتـرة مـن    , اخلليج العربية وزارة العمل والشئون االجتماعية بدول جملس التعاون لدول 
  .نوفمرب

  
استراتيجيات العمل معهم وتدريبـهم ودعمهـم   : أولياء أمور األطفال املعاقني).1422(اخلطيب، مجال

  .أكادميية التربية اخلاصة, الرياض .
  

أكادميية التربيـة  , الرياض .  قضايا معاصرة يف التربية اخلاصة). م2003(احلديدي ، مىن , مجال , اخلطيب
  .اخلاصة
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  .دار وائل للنشر, عمان  . تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة يف املدرسة العادية). 2003( اخلطيب مجال
  

تشجيع أولياء أمور املعوقني على املشاركة يف بـرامج  ) . 1410(كمال, عبدالعزيز  و سيسامل , السرطاوي 
ص ص , ) 1(الد الثاين، العلوم التربويـة  , سعود جملة جامعة امللك .التربية اخلاصة معلمي التربية اخلاصة 

197-215.  
  

. أمناط االتصال املستخدمة مع أسر املعوقني من قبل معلمي التربية اخلاصة ) . 1995(عبدالعزيز, السرطاوي
  .104-79ص ص , ) 1(الد السابع ، العلوم التربوية والدراسات االسالمية,  جملة جامعة امللك سعود

  
 ، ةـة التربيـكلي . لتربويةا معوقات مشاركة األسر يف تقدمي اخلدمات ).هـ1421( طارش, الشمري  

  .مركز البحوث التربوية ,جامعة امللك سعود 
  

  .دار القلم , الكويت . املعوقني قضايا ومشكالت اإلعاقة ورعاية). م1983(فتحي السيد , عبد الرحيم 
  

الدور املشترك بني األسرة واملدرسة يف الربامج التربوية لذوي االحتياجات اخلاصة ) . 1997(خالد , العلوي 
استراتيجيات وبرامج التدخل العالجي لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة املنعقدة يف  حبث مقدم يف ندوة. 

  .دار الفتح,  اإلمارات العربية املتحدة, جامعة اخلليج العريب يف البحرين 
  

حبث مقدم يف ندوه . عقليا دور األسرة يف الربنامج الدراسي للطفل املتخلف). هـ1407(ابراهيم , الفوزان
رجب  17-14يف الفترة من  املنعقدة جبامعة امللك سعود,املعوقني بني الواقع وتطلعات املستقبل  بعنوان ندوه

  .الرياض, 
  

  .املكتب اجلامعي احلديث , اإلسكندرية . رعاية املتخلفني عقليا) . 1996(رمضان , القذايف 
  

دار الفكـر  , مصـر .  سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وتربيتهم). 2001(عبد املطلب , القريطي 
  .العريب

  
  .دار القلم , الكويت . مرجع يف علم التخلف العقلي ) . م1996(كمال إبراهيم , مرسي 
ترمجة زيدان السرطاوي  و إبراهيم . غرفة املصادر دليل معلم التربية اخلاصة) . هـ1419(باري , مكنمارا
  .النشر العلمي واملطابع, الرياض , أبونيان 
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دليل :متالزمة داون أكثر اإلعاقات الذهنية تزايدا يف العامل احلقائق . ) هـ1422(ن عيسى سعود ب, امللق
  .مطابع بورصة , الرياض . لألسر واملهنيني

  
, ) 41(العـدد  , لد السابعا,  دراسات تربوية.التعاون بني املعلمني وأولياء األمور) . 1992(نوال , نصر

  .225ص ص 
  

رسالة . تدعيم املشاركة األسرية مع املدرسة لرعاية األبناء ذوي متالزمة داون). هـ1422(آمال , اهلبدان 
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  ).2(إرشادات يف التربية اخلاصة  .املعوقني
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  ـقالـمــالحــ
  

  ملحق أداة الدراسة 
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  المملكة العربیة السعودیة 
  جـامعــة الملـك سعــــود

  عمادة الدراسات العلیا 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم                                   
  
  
  

  اهللاعزيزيت املشاركة يف تعبئة هذا االستبيان                                        حفظها 
  

تلميذات ل  العملية التعليميةيف تفعيل املشاركة األسرية يف  هنياتدور امل" تتطرق هذه االستبانه إىل 
وقـد وقـع االختيـار    "  . مبدينة الرياض  التربية الفكريةالتخلف العقلي مبعاهد وبرامج  ذوات

ة بوصفك مهنيـة  العشوائي عليك لتكوين إحدى املشاركات يف اإلجابة على أسئلة هذه االستبان
, إن إجابتك على أسئلة االستبيان املرفـق  مسـألة أساسـية    . متخصصة يف جمال التربية اخلاصة

ما قد يسهم يف اية املطاف إىل , وسوف تساعد إىل الوصول إىل نتائج مفيدة تثري هذه الدراسة 
عزيزيت , ية التعليمية العمل يف تفعيل املشاركة األسرية يف هنياتطرح توصيات بناءه تدعم  دور امل

علمـا أن البيانـات   , املشاركة ال داعي لكتابة امسك على االستبيان  أو ما يشري إىل شخصيتك 
وسوف تظهر النتائج علـى شـكل جـداول    , الواردة سوف تعامل بسرية وموضوعية متناهية 

حبيـث  , ستبيان لقد مت وضع سؤاال مفتوحا يف آخر اال. إحصائية تساعد يف عملية حتليل البيانات 
ميكنك إبداء مالحظاتك حول ما ورد فيه من أسئلة ورمبا إضافة ما تودين دون حتديد املوضـوع  

  .الذي ترغبني الكتابة فيه من حماور الدراسة 
  .وأمتىن لك التوفيق, أشكرك سلفا على استقطاع جزء من وقتك الثمني لتعبئة هذا االستبيان 

  
  

  أختك طالبة املاجستري
  نت سليمان التوجيريمنريه  ب
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  :البيانـــــات األوليــــة 
  

  :  اجلنس
  

  (       )أنثى      (      )ذكر  
  

     :املؤهل العلمي
      )           ( مـاجسـتري(            )  يجــامع(            ) دون  اجلـامعي  
   
                      :التخــصـص 
 )           (           خدمـة اجتمـاعية         )             (     تربيـــة خاصــة 

 )                (         عالج النطق والكالم        (             )      علــــم نــفس

 (             )         تـخصص آخــر 

  
  :سنوات اخلربة العملية 

 

  ) (                       سنوات  9 – 5من        (               )          سنوات  فأقل 4من  

  ) (                        رفأكــث  سنة15        (               )        سنـة 14 -10من  
  

  

  :عدد الدورات يف جمال املشاركة األسرية 
 

  )          (          دورتــان              )             (             دورة واحـدة 
  )           (             ال  يوجـد          )      (            ثالث دورات فأكثر  
  

  :مقر العمل 
 (             )الدمج           برامج(              )             معهد التربية الفكرية  
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  .ميثل هذا احملور مفهومك الشخصي للمشاركة األسرية  
  
  

     
  مفهوم املشاركة األسرية: أوال                      
 

  
 موافق  
 بشدة

  
  

 موافق

   
  ال  

 أعرف

  
غري 
  موافق

  

  غري
  موافق
  بشدة

  
  1 

  .املشاركة األسرية هي  التعاون بني األم واملعلمة  ملصلحة التلميذة 
 

    

  2 
علمة بدور تطوعي للعمل مع امل)  األم أو األخت(قيام أحد أفراد األسرة 

 .يف تعليم التلميذة

  3 
مشاركة األسرة يف الربامج التدريبية املقدمة من قبل املعلمة على كيفية  

 .تعليم التلميذات

  4 
يف األنشطة املدرسية املقدمة  )  األم أو األخت(مشاركة أحد أفراد األسرة 

 .للتلميذات

  5 
  . لميذة داخل املنزلقيام أحد أفراد األسرة بتعليم الت

 

  6 
  .تبادل املعلومات بني املدرسة واألسرة

 

  7 
  . قبول  األسرة للتعليمات والتوجيهات الصادرة من املدرسة

 

  8 
اختاذ قرارات مجاعية مشتركة بني األسرة واملدرسة فيما خيص الربنامج 

 .التربوي الفردي
  
 9   

فراد األسرة على اتصال باملدرسة  من خالل االتصاالت أن يكون  أحد  أ
 .اهلاتفية  أو عرب إرسال املالحظات 

  
  

10  

اجتماعات املدرسة الرمسية )األم أو األخت (أن حيضر أحد أفراد األسرة 
 )حضور الندوات  –كمجلس األمهات (

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


88 

  :فهل تتفقني على أن األسرة تقوم باملشاركات التالية ميثل هذا احملور الواقع احلايل  للمشاركة األسرية  
  
  

  
  أشكال املشاركة األسرية احلالية:  ثانيا                 

                 
 موافق  
 بشدة

  ال   موافق 
 أعرف

  غري
  موافق

  غري
  موافق
  بشدة

   1  
ات تتصل األم هاتفيا بني احلني واآلخر باملدرسة ألمر يتعلق باحتياج

 .التلميذة

   2 
ترسل األم على فترات مالحظات إىل املدرسة  فيما يتعلق بالعالج أو 

 .املواصالت أوالسلوك يف املنزل

   3 
  .تقوم األم مبالحظة التلميذة يف نشاط الفصل مرة واحدة على األقل 

 

   4 
  . تشارك األم يف االجتماعات اخلاصة بدراسة حالة ابنتها

 

   5  
  .حتضر األم اجتماعا لوضع الربنامج التربوي الفردي اخلاص بالتلميذة

   6 
تشارك األم يف تنفيذ الربنامج التربوي الفردي وفقا ملا يراه الفريق 

 .متعدد التخصصات

   7  
حتضر األم اجتماعا واحد على األقل خمصص لتدريب األم على 

ة املختلفة مثل تدريبات النطق أو مهارات تعديل األساليب التعليمي
  .السلوك أو تدريس مهارات أكادميية

   8 
حتضر األم جلسات تدريب فردي قامت ا املعلمة أو اخصائية 

 .اخلدمات املساندة للتلميذة

   9 
تشارك األم يف بعض األنشطة الالصفية كاحلفالت أو الرحالت 

 .اخلارجية 

   10 
داخل الربنامج ) ندوة  –حماضرة (حتضر األم لقاءات مجاعية 

 .املدرسي

   11 
تقوم األم بالتطوع مره واحدة على األقل ملساعدة املعلمة داخل 

 .الصف 
  
  
  
  
  

  غري  
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  معوقات املشاركة األسرية:   ثالثا                  
                            

 موافق  
 بشدة 

  ال   موافق
 أعرف

  غري
  موافق

  موافق
  بشدة

   1     
  . اعتقاد األسرة بأن املدرسة هي املسئولة املباشرة عن تعليم التلميذة

 

   2  
  .اخنفاض مستوى توقعات األسرة حنو ما ميكن أن تتعلمه التلميذة

 

   3 
  .انشغال األم بعمل يشغل معظم وقتها 

 

   4 
  .بعد مسكن األسرة عن املدرسة 

 

   5    
  .عدم قناعة األسرة جبدوى املشاركة يف برامج تأهيل التلميذة

 

   6 
  .حتفظ األسرة يف إعطاء املعلومات الصحيحة عن التلميذ

 

   7 
نتيجة لتعرضهم لبعض  حرص األسرة على استشارة املهنيات عدم

  املواقف السلبية 

   8 
  .على التلميذة بدال من  األسرة  تركيز املهنيات

 

  9 
على التعامل بفاعلية مع األسرة  كشريك مهم يف  عدم قدرة املهنيات

 .تقدمي اخلدمات

  10 
  .بالقرارات ذات العالقة بالتلميذة بصفتهم األكثر خربة حتكم املهنيات

 

   11  
  .نامج التربوي الفردي لألسرةعدم إرسال صوره من الرب

  

  12 
  .عدم وجود نظام يلزم مبشاركة األسرة يف العملية التعليمية برمتها

 

  13 
  .اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة

 

  14 
 .عدم معرفة األسرة واملدرسة بطبيعة الفرص املتاحة للتعاون املشترك

  15     
   

  .  ة إرشاد وتدريب الوالدين من قبل املسئولنيعدم تفعيل خدم

  
رجاء (  ؟؟ العملية التعليميةيف تفعيل املشاركة األسرية يف هنيات دور امللديك مالحظات تودين إضافتها حول هل :  أخريا

  ).استخدام الفراغ لإلجابة
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....................................................................................................................
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 أشكر لك تعاونك                                                     
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