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  الشكر والتقدیر
ونس  تعین ب ھ ونس تھدیھ، ونع  وذ ب ا  م ن ش  رور أنفس نا، وم  ن  الحم د  ، نحم ده

سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي ل ھ، وأش ھد أن ال إل ھ 
ً عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم وعل ى إال هللا وحده ال شریك لھ، وأش ھد أن محمدا

  :وبعد... آلھ وأصحابھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین
ً على أن أتم نعمت ھ عل ي ووفقن ي عل ى إتم ام ھ ذا العم ل ال ذي ل م  أسجد   شكرا
أنجزه وحدي؛ فھناك آخرون، ھم الذین قدموا إسھاماتھم وعونھم إلتمام ھذا العمل، أو 

ً م  ن الش  كر الجزی  ل . م الدافع  ة لمواص  لة الجھ  دمس  اندتھ ل  ذا یس  رني أن أس  جل ش  یئا
  .والعرفان لكل من ساھم في إنجاز ھذا العمل، ومن لم یشكر الناس لم یشكر هللا

ً بالجمی  ل یس  عدني أن أتق  دم بخ  الص الش  كر وعظ  یم  ً بالفض  ل وعرفان  ا فاعتراف  ا
رم خلقھ وحسن رعایت ھ وتش جیعھ التقدیر لألستاذ الدكتور عبدهللا محمد الوابلي على ك

الدائب طوال فترة إعداد ھذه الرسالة مما ك ان ل ھ أث ره الب الغ ف ي خروجھ ا عل ى ھ ذا 
النح  و، حی  ث أعط  ى الكثی  ر م  ن التعلیم  ات وك  ان واف  ر الك  رم والعط  اء ف  ي ردوده 

  .وإجاباتھ وتوجیھاتھ، فجزاه هللا عني خیر ما جزى بھ أستاذ عن تالمذتھ

  إبراھیم سعد ابونیان: والتقدیر إلى سعادة الدكتور كما أتوجھ بالشكر
وائل محمد مس عود  م ن قس م التربی ة الخاص ة لتفض لھما بقب ول : وإلى سعادة الدكتور
  .مناقشة ھذه الرسالة

كذلك أتوجھ بالشكر والتقدیر إلى سعادة ال دكتور زی د البت ال رئ یس قس م التربی ة 
یل كثیر من األم ور إل ى أن ت م إنج از الخاصة على جھوده الملموسة وتعاونھ في تسھ

كما أتوجھ بالشكر والتقدیر إلى السادة أعضاء ھیئة التدریس بقس م التربی ة . ھذا العمل
الخاص ة م ن ق  ام بتدریس ي أو وجھن  ي خ الل فت رة الدراس  ة فلھ م من  ي خ الص الش  كر 

  .والعرفان والدعاء بالمثوبة
مج التربی  ة الفكری  ة بمدین  ة وال یف  وتني أن أش  كر األخ  وة الع  املین بمعاھ  د وب  را

الریاض على ما قدموه من تفاعل ج اد م ع أداة الدراس ة وم ا لمس تھ م نھم م ن ارتی اح 
  .لبحث ھذا الموضوع

وفي نھایة المطاف إلى كل ال ذین س اھموا ف ي إع داد ھ ذا العم ل بقلی ل أو بكثی ر 
، وج زا ممن ال یغیب عني أسماؤھم وال یتسع المجال لذكرھم جزیل الش كر واالمتن ان

ً وأخیراً    .هللا الجمیع عني خیر الجزاء، والحمد   أوال

  الباحث
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  الملخص
  مدى توافر الخدمات المساندة وفاعلیتھا في دعم العملیة التعلیمیة

  لتالمیذ التربیة الفكریة 
  تركي القریني

  جامعة الملك سعود، 
2007  

ة بمعاھ  د ھ  دفت ھ  ذه الدراس  ة إل  ى التع  رف عل  ى م  دى ت  وافر الخ  دمات المس  اند
ة الفكری  ة وفاعلیتھ  ا ف  ي دع  م العملی  ة التعلیمی  ة للتالمی  ذ ذوي التخل  ف  وب  رامج التربی  

  .واستخدمت المنھج الوصفي التحلیلي في ذلك. العقلي
ً یمثلون جمیع العاملین بمعاھد وبرامج ) 551(وتكونت عینة الدراسة من  شخصا

في ضوء ما ) االستبانة(دراسة التربیة الفكریة بمدینة الریاض، حیث تم تصمیم أداة ال
  .تم صیاغتھ من أھداف وأسئلة الدراسة

وأوضحت نتائج الدراسة بأن معظم الخدمات المس اندة مت وفرة ف ي تل ك المعاھ د 
ً حسب توفرھا كالتالي خدمة : والبرامج التي شملتھا الدراسة، وقد جاءت مرتبة تنازلیا

دیة المدرس  یة، خدم  ة ع  الج اللغ  ة النق  ل، الخدم  ة النفس  یة المدرس  یة، الخدم  ة اإلرش  ا
والك  الم، الخدم  ة الص  حیة المدرس  یة، خدم  ة التنق  ل، خدم  ة الع  الج الطبیع  ي، خدم  ة 

كما أظھرت الدراسة فاعلیة ھذه الخدمات في دع م العملی ة التعلیمی ة . العالج الوظیفي
حول فیما لم تظھر النتائج أیة فروق ذات داللة إحصائیة . للتالمیذ ذوي التخلف العقلي

مدى فاعلی ة الخ دمات المس اندة ف ي دع م العملی ة التعلیمی ة لھ ؤالء التالمی ذ ب ین أف راد 
ً الختالف التخصص، المؤھل؛ إال أنھا أظھرت فروق دال ة إحص ائیة بی نھم  العینة تبعا
حسب متغیر الموضع التعلیمي لصالح العاملین ببرامج التربیة الفكریة، وكذلك متغیر 

  .سنوات) 5-1(ة األقل خبرة الخبرة لصالح المجموع
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  )12(يف اجلدول رقم 

103  
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  الفصل األول

  مدخل الدراسة
  :مقدمة الدراسة: أوالً

لقد حظي األفراد ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة يف العقود القليلة املاضية باهتمام 
 ،Special Education Programs بتقدمي الربامج التربوية اخلاصة هلم واضح جتلى يف االهتمام

 إمياناً بالدور الذي تلعبه تلك الربامج يف إكسام املهارات الالزمة لتمكينهم من احلياة والعيش
  .باستقاللية ما أمكن ذلك

 ،Mental Retardation العقليومن بني الذين حظوا بذلك االهتمام فئة األفراد ذوي التخلف 
تقدمي الرعاية املناسبة هلم والذي متثل أكثر يف  االهتمام متثّل يف حماولة برز مظاهر هذاأولعل 

وحماولة دجمهم يف اتمع من  ،Deinstitutionalization حتريرهم من نظم املؤسسات الداخلية
خالل تقدمي برامج تربوية خاصة هلم ويف أقل البيئات عزالً، وإكسام املهارات الالزمة اليت 

ملا  ونظراً .العاديني والعيش باستقاللية قدر اإلمكان مع األفراد اإلجيايبمتكنهم من التفاعل 
حتتاجه تلك الربامج التربوية اخلاصة من دعم ومساندة لتعزيز دورها وجعل استفادة هؤالء 

 فما يعرلتؤدي هذا الدور وهي  أخرىظهرت خدمات  ،األفراد من تلك الربامج فاعالً
 عريفها بأا خدمات داعمة للربامج التربويةواليت ميكن ت Related Servicesباخلدمات املساندة 

واليت أصبح أمر مزاوجتها مع  ،اخلاصة اخلاصة املقدمة للتالميذ ذوي االحتياجات التربوية
وهذا  ،واحتياجام برامج التربية اخلاصة املقدمة هلم أمرا ملحاً متليه خصائص هؤالء األفراد

هناك حاجة ملزواجة التربية اخلاصة  إىل أن") 1996(يتفق مع ما أشار إليه الوابلي 
لذلك يربز عنصر اخلدمات املساندة كآلية جديدة  ،باخلدمات املساندة املختلفة وأساليبها

وهامة جيب أن تضاف إىل استراتيجيات التربية اخلاصة املختلفة دف زيادة فاعلية التعلم 
 ،)191ص( ."م املختلفةلدى األطفال املعوقني باإلضافة إىل رفع مستوى تلبية احتياجا

  .كما ميكن القول أن احلاجة لتلك اخلدمات تزداد بزيادة شدة اإلعاقة ومستواها لدى الفرد
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للدور الذي تلعبه اخلدمات  الدول املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية ولقد تنبهت
فراد ذوي استفادة األفراد ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة ومنهم األ يف دعم املساندة

 حيث عملت على إصدار التشريعات ،التخلف العقلي من الربامج التربوية اخلاصة املقدمة هلم
 94/142القانون األمريكي رقم  والقوانني اليت تضمن حقوق هؤالء األفراد، ومن ذلك

 Education of All ،وهو قانون التربية جلميع األطفال املعوقني م1975 عام الصادر

Handicapped Children Act The  مفهوم اخلدمات املساندة ألول مرةثناياه والذي برز يف 
حيث كان من أبرز عناصره تزويد األطفال املعوقني باخلدمات التربوية اخلاصة وما يصاحبها 

مث تلى ذلك إعادة إصدار قانون أمريكي  ،من خدمات مساندة ملواجهة احتياجام التربوية
م وهو ما يعرف بقانون التربية لألفراد الذين 1990در عام والصا 101/476 آخر برقم

 ةاخلدم أنواع تحيث ازداد Individuals with Disabilities Education ACTلديهم إعاقات 
كما مسح هذا القانون بإضافة أي  ،املساندة يف هذا القانون عما كان عليه يف القانون السابق

 .إليهالربنامج التربوي الفردي حاجة الطفل فريق ا ىما رأمىت  أخرىخدمات مساندة 

)Wright, 2004 & Wright,(  
ذوي االحتياجات التربويـة   لتالميذإال أن املتتبع ملسرية برامج التربية اخلاصة املقدمة ل

 اخلاصة يف عاملنا العريب وبالتحديد يف اململكة العربية السعودية جيد أا مازالت تفتقر لوجود
 يطمح إليه املختصون كداعم لربامج التربية اخلاصة، حيث إا مل تصل إىل ما اخلدمات املساندة

التالميذ ورفع مستوى استفادم من برامج هؤالء يف جمال التربية اخلاصة مبا يليب احتياجات 
التالميذ ذوي  وممارستها بشكل فاعل مع ،اخلدمات املساندة التربية اخلاصة من حيث توفر

  .وخصوصا التالميذ ذوي التخلف العقلي ،ية اخلاصةاالحتياجات التربو
  

  :مشكلة الدراسة : ثانياً 
الدول  الربامج التربوية اخلاصة املقدمة للتالميذ ذوي التخلف العقلي يف إن املتمعن يف  

باخلدمات املساندة واليت تساعد يف تلبية  فما يعراملتقدمة جيد أا مدعومة من خالل 
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ودعم العملية التعليمية لتمكينهم من ،ااالت املطلوبةميذ يف مجيع احتياجات هؤالء التال
تكشف ذلك ويف مقابل  ،الربامج التربوية اخلاصة املقدمة هلم االستفادة بشكل فعال من

عن وجود قصور جوهري واضح يف اخلدمات املساندة املقدمة ) 1996(دراسة الوابلي 
مج التربية الفكرية باململكة العربية السعودية للتالميذ ذوي التخلف العقلي مبعاهد وبرا

والذي قد يعد مؤشرا على أن تقدمي اخلدمات املساندة يشوبه شئ من القصور والذي رمبا 
ونتيجة للتوسع يف برامج دمج  .ينعكس على مدى استفادم من العملية التعليمية املقدمة هلم

حيث بلغ  ، اململكة العربية السعوديةالتالميذ ذوي التخلف العقلي يف املدارس العادية يف
برناجما موزعة على  )458(عدد برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية حوايل 

جاءت فكرة هذه الدراسة  ،)ه1427 ،األمانة العامة للتربية اخلاصة( مناطق اململكة
يف تها ومدى فاعلي ،للوقوف من خالهلا على مدى توفر اخلدمات املساندة يف تلك الربامج

  .دعم العملية التعليمية هلؤالء التالميذ
 :ميكن بلورة مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل الرئيس التايل قما سبواستناداً على   

  ؟يف دعم العملية التعليمية لتالميذ التربية الفكرية اعليتهاتوافر اخلدمات املساندة وف مدى ما
  

  :أمهية الدراسة : ثالثاً 
  :األمهية النظرية  ) أ

اخلدمات  الدراسات فـي جمال تكمن أمهية هذه الدراسة فيما ملسه الباحث من قلة
 ،لذلك تعترب هذه الدراسة إضافةً جديدة, التخلف العقلي  املساندة املوجهة للتالميذ ذوي

 متكني ودورها منوإثراًء علميا يف جمال البحث العلمي فيما يتعلق بواقع اخلدمات املساندة 
بشكل أكثر  التالميذ ذوي التخلف العقلي االستفادة من الربامج التربوية اخلاصة املقدمة هلم

  .ةفاعلي
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  :األمهية التطبيقية  )ب
سوف تسهم نتائج هذه الدراسة يف الوقوف على اخلدمات املساندة املقدمة للتالميذ 

استفادة هؤالء  دعماعليتها يف وعلى ف ،التربية الفكريةوبرامج عاهد مبذوي التخلف العقلي 
مما ميكن صناع القرار يف جمال التربية  ،التالميذ من تلك الربامج التربوية اخلاصة املقدمة هلم

اخلاصة يف اململكة العربية السعودية من معرفة نوعية تلك اخلدمات املساندة غري املتوفرة 
تقدمي التوصيات باإلضافة إىل  ،توفرةاخلدمات املساندة امل وتطوير واقع ،والعمل على توفريها

لتؤدي دورها بشكل أكثر فاعلية يف دعم  ؛تطوير واقع تلك اخلدمات واحللول اليت من شاا
  .العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي

  
  :أهداف الدراسة : رابعاً

  :التالية  تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف
اخلدمات املساندة املقدمة فعلياً للتالميذ ذوي التخلف العقلي  التعرف على أنواع -1

   .االتربية الفكرية مبدينة الرياض وذلك من وجهة نظر العاملني  مبعاهد وبرامج
التربية الفكرية وبرامج عاهد مبالتعرف على مدى فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة  -2

للتالميذ ذوي التخلف العقلي من وجهة نظر مبدينة الرياض يف دعم العملية التعليمية 
 .االعاملني 

التربية الفكرية وبرامج  عاهدمبالعاملني  وجهة نظر  يف االختالفاتالتعرف على مدى  -3
مبدينة الرياض من حيث مدى فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة يف املعاهد والربامج يف 

 ،وضع التعليميالختالف امل العقلي تبعاً دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف
   .اخلربة ،املؤهل ،التخصص
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  :أسئلة الدراسة  :خامساً 
                       :عن األسئلة التالية  ةجابحتاول الدراسة احلالية اإل

التربية  وبرامج مبعاهد أي مدى يتوفر كل نوع من أنواع اخلدمات املساندة إىل )1
  :وفقا ملايلي؟ ارياض وذلك من وجهة نظر العاملني الفكرية مبدينة ال

               .اخلدمة الصحية املدرسية  -   أ 
                    اخلدمة النفسية املدرسية  -ب
    .      اخلدمة اإلرشادية املدرسية  -ج
 .    خدمة عالج اللغة والكالم  -  د
  .خدمة العالج الطبيعي  - ه
 .يفيخدمة العالج الوظ  -  و
  .خدمة النقل والتنقل  -  ز

التربية الفكرية مبدينة الرياض وبرامج عاهد مبما مدى فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة ) 2
يف دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي وذلك من وجهة نظر العاملني 

  ؟ا
فكرية مبدينة الرياض من حيث التربية الوبرامج عاهد مباختالفات بني العاملني  هناك هل )3

 مدى فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة يف تلك املعاهد والربامج يف دعم العملية التعليمية
املؤهل و التخصصو وضع التعليميامل :الختالفوفقاً  للتالميذ ذوي التخلف العقلي

  ديهم؟ل اخلربةو
  :حدود الدراسة : سادساً 
                                          :احلدود املكانية  )  أ 
   .التربية الفكرية مبدينة الرياض وبرامج الدراسة على معاهد هتطبيق هذ قتصرا  -
  :احلدود الزمانية  )ب
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-1427هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  مت تطبيق -
   .ه1428
  
 :احلدود املوضوعية  )ج
 التربية الفكرية وبرامج مبعاهد الذكور العاملنيألفراد مجيع االدراسة احلالية مشلت  -

  .مبدينة الرياض
  :مصطلحات الدراسة :سابعاً 

 :اخلدمات املساندة   -1
هي تلك اخلدمات اليت يتم تزويدها للتالميذ ذوي التخلف العقلي لتمكينهم من 

 :اخلدمات هذهوتشمل  ،املقدمة هلمالتعليمية اخلاصة و التربوية االستفادة من الربامج
 ،اخلدمة اإلرشادية املدرسيةو ،اخلدمة النفسية املدرسيةو ،اخلدمة الصحية املدرسية

 ،خدمة العالج الوظيفيو ،خدمة العالج الطبيعيو ،خدمة عالج اللغة والكالمو
  .وخدمة النقل والتنقل

  
 :برامج التربية الفكرية وعاهد مبالعاملون   -2

التالميذ ذوي التخلف العقلي من خالل مواقف هم أولئك األفراد الذين يتعاملون مع 
 معلمي الصف(أو التعليمية  )لمشرف الفصو -الوكيل  -  املدير(خمتلفة سواء اإلدارية 

أو ) املرشد الطاليب(أو اإلرشادية ) األخصائي النفسي(أو التشخيصية ) معلمي املواد -
 أخصائي - عالج الطبيعي أخصائي ال - أخصائي عالج اللغة والكالم (التأهيلية العالجية 

  .)املشرف الصحي(أو الصحية ) العالج الوظيفي
  

يقصد به معاهد التربية الفكرية أو برامج التربية الفكرية امللحقة  :املوضع التعليمي -3
  .باملدارس العادية
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  :معاهد التربية الفكرية  -4
للتالميذ ذوي  هي تلك املؤسسات التربوية اليت تقدم خدماا التعليمية والتدريبية

التخلف العقلي مبعزل عن املدارس العادية وتشرف عليها األمانة العامة للتربية اخلاصة 
  .التابعة لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية

  
  : برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية -5

خدماا التعليمية وغري التعليمية وتقدم  هي تلك الفصول امللحقة مبدارس التعليم العام
  . للتالميذ ذوي التخلف العقلي

  
 :اخلدمات املساندة املتوفرة  -6

إىل التالميذ ذوي املقدمة تلك اخلدمات  اخلدمات املساندة املتوفرة إن املقصود مبصطلح
بالتنسيق مع أعضاء الفريق  اأو خارجه ، التخلف العقلي يف املؤسسات التعليمية

 .املدرسي
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

 الدراسة مبفاهيم العالقة ذات والعوامل األسس أهم الفصل هذا يف الباحث يستعرض
 املساندة واخلدمات، Mental Retardation العقلي التخلف مفهوم يف واملتمثلة احلالية

 التخلف جمال يف املساندة اخلدمات أهداف ومناقشة استعراض سيتم كما، ومفهومها
 العملية دعم يف وفاعليتها العقلي التخلف جمال يف املطلوبة املساندة واخلدمات، العقلي
  : العقلي التخلف ذوي للتالميذ ةالتعليمي
  

  :Mental Retardation العقلي التخلف مفهوم :أوالً
 مفهوم عن جمملها يف تعرب واليت املاضي نالقر يف املصطلحات من العديد ظهرت

 ،Mental Impairment العقلي القصور ومنها , Mental Retardation يالعقل التخلف
 Mental العادي دون العقلي األداء ومصطلح ،Mental Deficiency العقلي الضعف ومصطلح

Subnormal , العقلية اإلعاقة ومصطلح Mental Handicapped، التخلف مصطلح ولعل 
 اجتماعية ألسباب ذلك يعود وقد، آنذاك املطروحة املصطلحات أفضل من كان العقلي

 أو القصور أو اإلعاقة مصطلح استخدام أن أمهها ومن ،واحد آن يف وفلسفية وعلمية
 القدرات تدين من يعانون الذين األشخاص سرأ امشئزاز يثري كان لرمبا االضطراب

 يف النمو عملية بأن عاماً انطباعاً يعطي العقلي التخلف لحمصط استخدام أن كما،العقلية
 ال ولكن تستمر بل تتوقف ال األخرى النمائية األبعاد من وغريها العقلية العمليات مجيع
 ربط فإن ذلك إىل إضافة، العاديني األشخاص لدى عليه هو الذي املعدل بنفس تسري

 تلك أن يؤكد العقلية القدرات تدين من يعانون الذين باألشخاص العقلي التخلف مصطلح
 عملية خالل من تتغري أن ميكن واليت حالة من يعانون األفراد هؤالء أن تعرب التسمية

 عمليات خالل من تغيريها يصعب مسة ليست بذلك فهي ،هلا املقدمة والربامج التدريب

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

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


 19

 مطلوب هو ما بذل على والتدريبية التدريسية واهليئات األسرة حيفز مما،عام بشكل التدريب
 إىل التقدم أو التطور مث ومن التحسن إىل التدهور من احلالة وضع تغيري سبيل يف منهم

  . األفضل
 كالطب األخرى العلوم من عديدة نظر وجهات من العقلي التخلف مفهوم نوقش قدل
 نأب اإلشارة إىل العقلي للتخلف الطيب التعريف سعىو، االجتماع وعلم النفس وعلم
 يصيب الذي اخللل أو الكيمائي االتزان يف االضطراب من حالة إال هو ما "العقلي فالتخل
 للحالة وصفاً التعريف هذا ميثل ذلك وعلى )6: 1982صادق،( ." العصيب اجلهاز مركز

 لعدم وخصوصاً االنتقادات بعض واجه قد التعريف هذا أن إال، وأسباا وأعراضها
 التعريف جاءو، الفرد لدى العقلي التخلف حالة يدلتحد كمحك الذكاء درجة استخدامه

، العقلي التخلف لتحديد أساسي كمدلول الذكاء درجة ليحدد العقلي للتخلف النفسي
 الذكاء مبقاييس يتعلق مافي اخلصوص وجه وعلى االنتقادات بعض أيضا واجه والذي

 إىل أدى مما، دللفر العقلية القدرة قياس على قدرا حيث من وبينيه ،وكسلر كمقياس
 للفرد االجتماعية الصالحية على يقوم والذي العقلي للتخلف االجتماعي التعريف ظهور
  .اتمع يف اندماجه ومدى

 فكان العقلي التخلف مفهوم صياغةل مبحاولة) (Tredgold جولد تريد جاء ماك
 قادر غري فيها الفرد يكون واليت العقلي النمو اكتمال عدم من حالة بأنه" كمايلي مضمونه
 واإلشراف الرعاية إىل حباجة دائماً جتعله بطريقة العاديني األفراد بيئة مع نفسه تكييف على

 النظر وجهة املفهوم هذا يعكس و. )35: 1997، الشناوي( "اخلارجي والدعم
 أنDoll  دول حاول السياق نفس ويف، العقلي التخلف طبيعة لتحديد كمحك االجتماعية

 هو إمنا العقلي التخلف من يعاين الذي الفرد أن" على ينص العقلي للتخلف مفهوماً يضع
  : التالية الشروط فيه تتوفر الذي الشخص

  .واملهين االجتماعي التكيف على قادر غري -1
 .العادي الفرد من أدىن العقلية قدراته مستوى -2
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 .املبكرة عمره سنوات يف أو الوالدة منذ يبدأ التخلف أن -3
 .النضج مرحلة بلوغه عند عقلياً اًمتخلف سيكون نهأ -4
 . مكتسبة أو وراثيةإما  تكوينية عوامل إىل العقلي ختلفه يعود -5
 . )27: 2000،عبيد(. "للشفاء قابل غري -6

يقوم على  ال ،العقلي للتخلف وشامالً واضحاً مفهوماً وضع Doll دول أن جند وذا
 واليت العقلي التخلف طبيعة ك لتحديدإمنا يأخذ بعني االعتبار أكثر من حم ،مبدأ احملك الواحد

 من أصبحت واليت العقلية القدرات يف الكفاءة وعدم، االجتماعية الصالحية عدم يف متثلت
  .الراهن وقتنا يف العقلي التخلف حتديد يف املستخدمة احملكات أهم

 يالعقل التخلف ملفهوم العام اإلطار وضع يف املختصون بدأ فقد متقد ما على وتأسيساً
 اجلمعية أن جند وهكذا، وجتريبية علمية أسس على مبنية معايري على بذلك مشتمال

 العقلي التخلف إىل يشري والذي (Heber) هيرب تعريف تبنت قد العقلي للتخلف األمريكية
 ويصاحب النمو، فترة أثناء وتبدأ العام املتوسط عن الوظيفي العقلي أداؤها يقل حالة بأنه"

 هذا زميي ما أهم ومن .)40: 1997، الشناوي( "التكيفي السلوك يف اًقصور احلالة هذه
 وعلى النقد بعض أيضا واجه أنه إال اجلمعية تعاريف لبقية أساساً جعلته اليت مشوليته التعريف

 باحنراف الذكاء مقاييس يف العام املتوسط عن التدين مبستوى قيتعل فيما التحديد وجه
 )85( مابني املقاييس تلك على العقلي التخلف يبدأ أن هعلي ترتب والذي،واحد معياري

  . بينيه مقياس علىدرجة فأدىن ) 84(و ،وكسلر مقياس على قلفأ درجة
 %16 إىل اتمع يف التعريف هلذا وفقا العقلي التخلف ذوي األفراد نسبة تصل وذا

 اجلمعية أعادت أن )هيرب( تعريف إىل وجه الذي النقد هذا دىوقد أ، فيها مبالغ نسبة وهي
 عام أصدرته الذي دليلها يف العقلي التخلف تعريف صياغة العقلي للتخلف األمريكية

 التعريف ذلك تنقيح اُعيد وقدGrossman)  ( نجرومسا أعده الذي التعريف وهو ،)1973(
 يقل عقلي أداء إىل العقلي التخلف يشري " مايلي على وينص الصياغة بنفس )1983( عام
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 مرحلة أثناء ويظهر التكيفي السلوك يف بقصور مصحوباً دالة بدرجة العام توسطامل عن
  .)25: 2003 ،روسانال( ."النمو

 احملكات من التكيفي والسلوك الذكاء درجة عتربتأُ فقد التعريف هذا وحسب
 يف الفرد تشخيص على اقتصر التعريف هذا أن إال. العقلي التخلف تعريف يف رئيسيةال

 هلذا وجهت اليت النقد أوجه ابرز من ذلك يعدو التكيفية اجلوانب من واحد جانب
 AAMR العقلي للتخلف األمريكية لجمعيةل جديد تعريف ظهور إىل أدى مما، التعريف
 التخلف إىل يشريو )1992(مايو يف املائة بعد عشر السادس املؤمتر يف إقراره مت والذي
 عقلي أداء أنه على وصفه ميكن والذي حلايلا األداء يف جوهري قصور " انه على العقلي
 جماالت من أكثر أو مبجالني عالقة ذي قصور بوجود مصحوباً واضح بشكل املتوسط دون

  :التالية العشر التكيفي السلوك مهارات
 البيئة مصادر استخدام، االجتماعية املهارات، املنزلية احلياة، الذاتية الرعاية، التواصل

 الفراغ وقت وقضاء الوظيفية األكادميية، والسالمة الصحة، الذايت التوجيه، احمللية االجتماعية
، الوابلي( ."عشرة الثامنة سن قبل يظهر العقلي التخلف هذا.العمل جمال إىل باإلضافة
2003 :57(.  

 حتديد ا ميكن اليت كاتاحمل على إمجاع شبه هناك أصبح السابق التعريف ضوء ويف
  :أساسية أمور ثالثة يف تتلخص واليت العقلي التخلف

 باحنرافني العام املتوسط عن أداؤه ينحرف والذي املتوسط دون العقلي األداء -  أ
  .فأكثر معيارين
 أكثر أو جمالني يف التكيفي السلوك يف قصوراً املتدين العقلي األداء يصاحب أن -ب

  .التعريف يف إليها اإلشارة سبق واليت التكيفي السلوك جماالت من
  .سنة18 سن قبل العقلي التخلف حيدث أن )ج
 العقلي للتخلف التقليدية التصنيفات إلغاء على العمل إىل سعى التعريف هذا أن كما 

 يف وذلك منها بدالً الدعم مفهوم وإحالل) حاد، شديد، متوسط، بسيط عقلي ختلف(
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 شمللي Support الدعم مفهوم رةوبل أمكن حيث، املطلوبة الفرد احتياجات ضوء
 من ليتمكن عقلي ختلف لديه الذي للفرد الضرورية واالستراتيجيات واملصادر اإلمكانيات

 فيها يعيش اليت البيئة أو العمل ةيئب ضمن واملترابطة املتزامنة العالقات وإقامة والتقدم التعلم
 معات يف الواضح االندماج على والقدرة واإلنتاجية الذات على االعتماد لديه يعزز مما

(Wehmeyer, Sand, Knowlaton & Kozleski, 2000). الدعم مستويات حتديد إىل إضافة 
 العقلي، التخلف ذوي األفراد لدى والضعف القوة جوانب تواجه أن ينبغي اليت املختلفة
  :مايلي املستويات تلك وتشمل
 العالية الكثافة املتقطع الدعم طابع يأخذ :Intermittent Support املتقطع الدعم -1

 أزمة خالل أو لوظيفة فقدانه مثل الفرد حياة من انتقالية فترة خالل ولكن املنخفضة أو
  .مزمنة غري صحية

 على األبعاد بعض يف احملدود الدعم حيدث: Limited Support احملدود الدعم -2
 ىلإ منه أكثر املكثف الدعم إىل مييل الدعم طابع ولكن الوقت من قصرية لفترة عادي أساس
 .املتقطع الدعم

 أساس على املستوى هذا يف الدعم حيدث :Extensive Support املكثف الدعم -3
 الدعم يكون وقد العمل أو، املدرسة، كاملنزل البيئية املواضيع حدأ يف يكون رمبا أو يومي
 .طويلة لفترة

 بشكل الدعم هذا وصف ميكن :Pervasive Support والشامل املوسع الدعم -4
 البيئية املواضع من العديد يف الدعم تقدمي يتم حيث، الكثافة من عال مستوى اوذ مطرد

 .)80: 2003، الوابلي( .الفرد حياة مدى وعلى املختلفة
 تعريفاً )2002( عام يف AAMR العقلي للتخلف األمريكية اجلمعية طرحت كما

 العقلي الوظيفي ءاألدا يف جوهري قصور بأنه يوصف عجز" أنه على ينصو العقلي لتخلفل
 ويبدأ والعملية واالجتماعية ميةياملفاه التكيفية املهارات يف جلياً يظهرو  التكيفي والسلوك

  .)AAMR,2002( ." سنة18 سن قبل العجز هذا
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  :وهي العقلي للتخلف أساسية عناصر ثالثةعلى  التعريف هذا ملواشت
 :Intellectual Functioning العقلي الوظيفي األداء -1

 وحل، والتخطيط التفكري على الفرد قدرة إىل العقلي الوظيفي األداء شريوي 
 األفكار وفهم، ارد التفكري على والقدرة، اليومية احلياة يف يواجهها اليت املشكالت

 حيث ا مير اليت واخلربات التجارب من االستفادة إىل إضافة،  بسرعة والتعلم ،املعقدة
 اختبارات تطبيق نتائج من استخالصها ميكن واليت الذكاء درجة يف األمور هذه تتمثل

 اخنفاضب العقلي التخلف من يعاين الذي الفرد لدى القدرات تلك يف القصور ويربز، الذكاء
 يف القصور إىل إضافة ،فأكثر معياريني باحنرافني العام املتوسط عن العقلي الوظيفي األداء

  . سنة18 نس قبل ذلك وحدوث التكيفي السلوك مهارات
  

  :Adaptive Behavior التكيفي السلوك -2
 والتعبريية االستقبالية كاللغة ميةياملفاه املهارات من جمموعة التكيفي السلوك يشمل

 إضافة، املسئولية حتمل على القدرة مثل االجتماعية واملهارات، والكتابة القراءة على والقدرة
 اليومية باحلياة املتعلقة الشخصية األنشطة تلك يف تتمثل أن ميكن واليت العملية املهارات إىل

 فيها يعيش اليت البيئات مجيع يف بأمان التنقل على والقدرة، والشرب، األكل كعادات
   .الفرد

  
  :Support املساندة أو الدعم -3

 األفراد وتعليم تربية جمال يف عاماً عشر ةمخس حوايل قبل املساندة مفهوم ظهر لقد 
 ذلك ساعد حيث األفراد هلؤالء التقليدية التصنيفات لعملية كبديل العقلي التخلف ذوي
 حتسني على تعمل أن شاا من اليتو مساندة وخدمات استراتيجيات لتقدمي العمل على
 تعريف يف العناصر أبرز كان املفهوم هذا أن القول نستطيع بالتايلو ،األفراد هؤالء ةحيا

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

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


 24

 تعريف يف أيضا عليه التأكيد ومت، م1992 امع يف العقلي للتخلف األمريكية اجلمعية
   .)AAMR, 2002( )2002( عام الصادر العقلي للتخلف األمريكية اجلمعية

 دوره أمهية على وأكد املساندة مفهوم مضمون يف التوسع إىل التعريف هذا عمدوقد 
 دمتق تعزيز على تعمل واليت للفرد الضرورية واالستراتيجيات املصادر معرفة خالل من

 عملية أمهية على التعريف هذا شدد كذلك. العقلي التخلف من يعاين الذي الفرد وتعلم
 واملساندة الدعم إىل فيها العقلي التخلف ذوي األفراد حيتاج اليت األبعاد مجيع يف املساندة

  .)AAMR, 2002( .واملهنية واالجتماعية والصحية والسلوكية التعليمية كاألنشطة
 صياغة إىل هدفت عديدة مبراحل مر العقلي التخلف مفهوم نأ القول وخالصة 
 جمال يف اخلاصة التربية خلدمات األفراد أهلية حتديد خالله من ميكن وواضح شامل مفهوم

 األهلية تلك حتديد خالهلا من ميكن معينة حمكات إجياد يف تشكلت واليت العقلي التخلف
 ذلك وحدوث التكيفي السلوك يف بقصور املصحوب املنخفض العقلي الوظيفي األداء وهي
 وخصوصاً العقلي التخلف تعاريف يف املساندة مفهوم بروز إىل إضافة .سنة 18 سن قبل

 واليت )م2002 و م1992( عامي يف األخريين العقلي للتخلف األمريكية اجلمعية تعريفي
 والعمل العقلي التخلف ذوي لألفراد املطلوبة االحتياجات لتحديد رئيسياً حموراً شكلت
 واملساندة للدعم حتتاج اليت األبعاد مجيع يف املساندة اخلدمات تقدمي خالل من تلبيتها على
  .األفراد هؤالء لدى

  
  :املساندة اخلدمات مفهوم:  ثانياً

 اخلاصة التربية يف املساندة ةاخلدم مصطلح عن املصطلحات من العديد عربت لقد
 ، Ancillary Services املساعدة اخلدمات مصطلح تاملصطلحا تلك ومن خمتلفة بتعابري

 مصطلح اخلدمات ومن تلك املصطلحات أيضاً ،Allied Servicesاخلدمات املشتركة ومصطلح 
 ،Assistant Services املعينة اخلدمات مصطلح منها وكذلك ،Support Services الداعمة
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 .املرتبطة أو الصلة ذات أو العالقة ذات اخلدمات  Related Services مصطلح وأخرياً
  .)1996، الوابلي(

 اخلدمات فلسفة إليها دف اليت غايةالو ضمونامل نفس املصطلحات هذه حتملو
 نظر وجهة من وذلك – واضحة اختالفات وجود لعدم ونتيجة ،اخلاصة التربية يف املساندة
 املساندة اخلدمات مصطلح الباحث يستخدم فسوف السابقة املصطلحات بني - الباحث

Related Services اخلاصة التربية يف املساندة اخلدمات إىل لإلشارة .  
 ،اخلاصة التربية جمال يف املتخصصني قبل من املساندة اخلدمات مفهوم نوقش لقد 
 من ميكن اليت الضرورية اخلدمات تلك بأا" )1996( الوابلي قبل من تعريفها مت حيث
 اخلاصة التعليمية الربامج من االستفادة على عقليا املتخلف الطفل تساعد أن معطياا خالل

 التابعة اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد تعرف كما. 195 ص "له املقدمة
 تلك بأا" املساندة اخلدمات )ه1422( السعودية العربية اململكة يف املعارف لوزارة
 للتالميذ التربوي للنمو ضرورية ولكنها، تربوية غري األساسية طبيعتها تكون اليت الربامج

 النطق عيوب وتصحيح والوظيفي الطبيعي العالج مثل، اخلاصة التربوية االحتياجات ذوي
) 2004( هارون عرف السياق نفس ويف .8ص " النفسي اإلرشاد وخدمات، والكالم

 املعوق الطفل مساعدة ميت خالهلا من اليت الضرورية اخلدمات تلك " بأا املساندة اخلدمات
 مما ممكن قدر بأكرب االستفادة من متكنه ال واليت العجز عن النامجة العوائق تلك ختطي على
  .145 ص ." الفريدة احتياجاته تعكس خاصة تربية من له يقدم

  
 & Patton ,Smith ,Rayne Heward( من كل تعريف إىل) 1996( الوابلي أشار وقد

Orlansky ,( ا على مجيعها تؤكد واليت ساندةامل للخدماتاليت الضرورية اخلدمات تلك أ 
 ,Mattson) ماتسون يشري كما .اخلاصة التربية برامج من أكثر يستفيد املعوق الطفل جتعل

 إعاقة لديه الذي الطفل تساعد اليت اخلدمات تلك بأا (Demchak) دمياكإىل تعريف  (2001
 جاء ما مع يتفق التعريف وهذا، اخلاصة التربية برامج من استفادته ودعم وتنمية تصحيح من
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 Individual with Disabilities Education) إعاقات لديهم الذين األفراد لتربية العام قانونال يف

Act ,1997) ا يرى والذيجوانب وتقييم املبكر التعرف خدمة تشمل اليت اخلدمات تلك بأ 
 كذلكو يةواإلرشاد ةالسمعي اتدماخلو املساعدة اتالتقني اتخدمو األطفال لدى اإلعاقة

 وتدريب إرشاد اتوخدم، احلركةو هالتوج وخدمات الوظيفيو طبيعيال العالج اتخدم
 والتدريب اإلرشاد خدمات تشمل كما الترويح وخدمات النفسية واخلدمات الوالدين
 وخدمات جتماعيةاال اتاخلدم إىل باإلضافة املدرسية والصحية الطبية اتواخلدم األسري

 الذي الطفل استفادة ودعم وتنمية تصحيح على مجيعها تعمل اليتو والكالم لغةال عالج
 اخلدمات (Mattson, 2001) ماتسون يرى حني يف .اخلاصة التربية خدمات من إعاقة لديه

 الذين لألفراد الفريدة احلاجات تلبية على لتعمل صممت اليت ةاخلدم تلك أاب املساندة
 التقنيات اتخدم تشمل أن ميكن واليت املستقلة واملعيشة للتوظيف ويئهم إعاقة يهملد

 سبق واليت األخرى املساندة اخلدمات من وغريها يةدواإلرشا السمعية اتدماخلو املساعدة
  . السابق التعريف يف إليها اإلشارة
 على تتفق ساندةامل للخدمات السابقة التعاريف أن القول نستطيع سبق ما على بناًءو

 التالميذ فيهم مبا إعاقات لديهم الذين لألفراد املساندة اخلدمات تقدمي من الرئيسية الغاية أن
 جمال يف التعليمية دماتاخل من القصوى االستفادة من متكينهم هي العقلي التخلف ذوي

  .اخلاصة التربية
 التايل تعريفال الباحث قترحي أن ميكن السابقة اريفالتع معطيات خالل ومن 

 ذوي التالميذ استفادة إىل دف اليت اخلدمات تلك أا يف ويتمثل املساندة للخدمات
 تتضمن واليت ممكن حد أقصى إىل هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من العقلي التخلف

 اإلرشادية واخلدمة املدرسية النفسية اخلدمةو املدرسية الصحية اخلدمة :اخلدمات تلك
، الوظيفي العالج وخدمة الطبيعي العالج وخدمة،والكالم اللغة عالج وخدمة درسيةامل

   .والتنقل النقل وخدمة
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  : العقلي التخلف جمال يف املساندة اخلدمات أهداف: اًثالث
 يف كمنت اخلدمات هذه إليها تسعى اليت غايةال أن القول نستطيع، سبق ما على استناداً

 ستفادةاال وبالتايل العقلي التخلف ذوي تالميذلل والتربوية يميةالتعل العملية وتعزيز دعم
 لديهم الذين األفراد تربية قانون يشريو،  هلم املقدمة اخلاصة التعليمية الربامج من القصوى
 يف يتمثل اخلدمات هذه تقدمه أن ميكن ذيال الرئيسي هلدفا أن إىل (IDEA, 1997) إعاقات

 املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من اخلاصة التربوية تحتياجااال ذوي التالميذ استفادة دعم
  . ناإلمكا قدر مستقلة معيشية حلياة مويئته مهل

 اهلدف هلذا الوصول يف تسهم ةتكاملي منظومة وجود من فالبد الغاية هذه تحقيقول
  :رئيسني بعدين تتضمن واليت

 املساندة للخدمات العقلي خلفالت ذوي التالميذ أهلية حتديد يف األول البعد يتمثل
 بنفس تسري املساندة للخدمات التالميذ هؤالء eligibility أهلية حتديد أن القول وميكننا
 متعدد الفريق يعملو ،اخلاصة التربية خلدمات أهليتهم حتديد عملية به حتدث الذي النسق

 خالل من دعملل جحتتا اليت اجلوانب مجيع تقييم على multidisciplinary team التخصصات
 السمعي،و البصريو الصحي اجلانب هاتقييم يتم اليت اجلوانب زأبر ومن.  اخلدمات تلك

 ،األداء األكادميي جانيبكذلك القدرات العقلية،واجلانب االجتماعي والعاطفي و
 طابع تأخذ التقييم عملية فان وبالتايل ،احلركية القدرات جانب إىل إضافة،التواصليو

 معلومات مجع اهلخال من ميكن متنوعة توإستراتيجيا أدوات باستخدام ذلكو الشمولية
  .املساندة خدماتلل التالميذ هؤالء أهلية حتديد عملية يف تساعد

 التخلف ذوي للتالميذ املساندة اخلدمات تقدمي يف اآللية الثاين البعد يتضمن فيما
 تاحتياجا تلبية إىل يهدف يلذا الفردي األسلوب بإتباع هلم تقدميها على والعمل العقلي

 توفري بني ارتباط وجود إىل نشري أن ميكننا حيث، فردي وبشكل حدة على تلميذ كل
 االرتباط هذا ويعد، الفردي التربوي الربنامج وجود ةوضرور املناسبة املساندة اخلدمات

 للتالميذ يةالفرد تباالحتياجا للوفاء املساندة اخلدمات إليها تسعى اليت األهداف أهم أحد
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 الوابلي ذكر وقد، العقلي التخلف ذوي التالميذ فيهم مبا اخلاصة التربوية تاالحتياجا ذوي
 غاية أن إىل" )(Strickland &Turnball ترينبولو ستركالند من كل إليه أشار ما )1996(

نبغي التربوية للتلميذ كما أنه ي تبشكل واضح على االحتياجا تركز أن جيب املساندة اخلدمات
  ).197- 196ص (."بينهما العالقة يعكس بشكل تواالحتياجا تصياغة الغايا

 تلك ملواجهة رمسه يتم الذي الفردي التربوي الربنامج فان تقدم ما على وتأسيساً
 اجلوانب راالعتبا بعني يأخذ أن ينبغي املساندة اخلدمات خالل نم الفردية تاالحتياجا

  :التالية
 حيتاجها اليت اجللسات عدد حتديد خالل من وذلك: دةاملسان اخلدمة كثافة -1
 أو يوم كل جلسة التلميذ حيتاج فقد، املساندة اخلدمة تلقيه عند العقلي التخلف ذو التلميذ

  .التلميذ منه يعاين الذي القصور طبيعة حيدده وهذا جلستني
 اخلدمة به تقدم أن جيب الذي املكان إيضاح يتمو :املساندة اخلدمة تقدمي مكان -2

  .اخل...الطبيعي العالج غرفة أم، الصف هو هل
 يضطلع الذي األخصائي حتديد يتم وقد :املساندة اخلدمة تقدمي عن املسئول -3
 .اخلدمة تلك بتقدمي

 اليت الزمنية الفترة حتديد يتم حيث:املساندة اخلدمة لتقدمي الالزمة الزمنية الفترة -4
 لتطبيق الالزمة التوصيات كتابة وكذلك.له ساندةامل اخلدمات لتقدمي ذالتلمي حيتاجها
 اآلخرين العاملنيو، األسرةو، املعلمني قبل من تنفيذها واملطلوب الفردي التربوي الربنامج

  .العقلي التخلف ذوي التالميذ مع
 ,Dettmer , Dyck & Thurston)ذكر كل من ديتمر وديك وثرستون   كذل إىلإضافة 

املعلمني  بوسع ليس انه على (Willman & Nile) ونيل ويلمانمن ما أشار إليه كل  (2002
 بني بفاعلية دون وجود التواصل املستمر والتعاون والتنسيق ذكافة احتياجات التالمي ةتلبي

 كما، اخلاصة التربوية تاالحتياجا ذوي التالميذ وأسر املساندة اخلدمات ومقدمي املعلمني
 ، إىل أن العديد من املدارس ذات التوجه التعاوين(Reynolds & Birch)رينولدس وبرش  يضيف
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 وبصفة القرارات تلك لصناعة ا للعاملني صالحيات ملنح مثالية مناذج هيوالعمل اجلماعي 
 مقدمي مبقدور ليس انه القول إىل يقودنا وهذا. )2000ديان، مارغيت وديان، ( مشتركة

فسي أو أخصائي عالج اللغة والكالم وغريهم سواًء كان ذلك األخصائي الن املساندة اخلدمات
 لكل الفردية تاالحتياجا ملواجهة اآلخرين الفريق أعضاء عن مبنئ يعملوا أن من األخصائيني

 وبشكل ثابتة أسس على مبنية وتفاعل تواصل عملية وجود بدوره يقتضي وهذا تلميذ
 مدى وتقييم به لوالعم دوره تفهم الفريق هذا يف عضو كل خالهلا نم يستطيع مكتوب

  .جناحه
  

 العملية دعم يف وفاعليتها العقلي التخلف جمال يف ةاملطلوب املساندة اخلدمات: اًرابع
  :العقلي التخلف ذوي للتالميذ ةالتعليمي

 (IDEA, 1997) إعاقات لديهم الذين األفراد تربية قانون تناول فقد عام وبشكل
 ذوي التالميذ تاحتياجا تليب أن ميكن اليت املساندة اخلدمات من ومتنوعة متعددة جماالت

 إال، خاصة بصفة العقلي التخلف ذوي والتالميذ عامة بصفة اخلاصة التربوية تاالحتياجا
 اخلدمات هذه بعض جتعل العقلي التخلف ذوي التالميذ يظهرها اليت تاالحتياجا طبيعة أن

 سيقتصر لذلك، التالميذ هلؤالء الفريدة تاالحتياجا مع تتناسب ال القانون هذا يف املطروحة
 واليت املساندة اخلدمات ملفهوم الدراسة مصطلحات يف حددها اليت اخلدمات على الباحث

 ذوي التالميذ تاحتياجا تلبية يف تسهم اليت اخلدمات أهم هي الباحث نظر وجهة من تعد
  :اخلدمات هلذه مفصال عرضاً ييل وفيما املختلفة العقلي التخلف
  :Health - school service املدرسية الصحية خلدمةا - أوالً

 لديهم الذين األفراد تربية قانون ضمن املدرسية الصحية اخلدمة مفهوم طُرح لقد
 قبل من تزود أن ميكن اليت اخلدمات تلك بأا وصفها والذي (IDEA, 1997) إعاقات
 ذوي ميذللتال مناسبة صحية رعاية تقدمي دف آخر متخصص شخص أي أو املمرض

 بأا الصحية اخلدمات) (Rapport, 1996 برتور يرى حني يف. اخلاصة التربوية تاالحتياجا
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 عضو وظيفة يف العجز من للحد تستخدم اليت املناسبة الصحية واإلجراءات التدخالت تلك
 ستعمل اليت الصحية التسهيالت تلك بأا )1996( الوابلي إليها يشري كما. اجلسم يف ما

 املرتبطة الصحية هاحتياجات ضوء يف وذلك املدرسة يف للطفل الصحي االستقرار عمد على
  .املختص الطبيب بتعليمات

 خيتلف Health –School Service ةاملدرسي الصحية اخلدمة مفهوم أن يرى من وهناك 
 بان )1996( الوابلي ذكره ما ذلك ومن Medical Service الطبية اخلدمة مفهوم عن متاماً
 خمتلفني املفهومني هذين بأن تريان (Strickland &Turnball) ترينبولو ستركالند من كل

  .وقانونية تشريعية ألسباب
  : ومها أمرين يف االختالف ذلك إعاقات لديهم الذين األفراد تربية قانون يلخص حيث

 الصحية ةاخلدم بينما، متخصص طبيب من تقدم أن البد الطبية ةاخلدم أن - أ 
  .مؤهل آخر شخص أي أو املدرسة ممرض من تقدم فقد الطبيب من تقدم أن طاليشتر

 اليت باإلعاقة الطبية املشكلة عالقة مدى حتديد إىل فقط دف الطبية ةاخلدم أن -ب
 ةاخلدم دف بينما، املساندة واخلدمات اخلاصة التربية خلدمات التلميذ حاجة إىل أدت

 ذوي التالميذ لتمكني واملطلوبة املناسبة الصحية تالتسهيال تقدمي إىل املدرسية الصحية
   .هلم املقدمة اخلاصة التربية خدمات من القصوى لالستفادة اخلاصة التربوية االحتياجات
 التخلف ذوي للتالميذ املساندة اخلدمات ىأحد املدرسية الصحية اخلدمة وتعترب

، الصرع يف تتمثل قد اليتو خمتلفة صحية مشكالت التالميذ هؤالء يظهر حيث،  العقلي
 بأن كل من) 1997(ما أشار إليه الشناوي  عليها يؤكد واليت وغريها السكري ومرض
 من يعانون العقلي التخلف ذوي األفرادأن ذكران ي  Masters & Mori)( وموري ماسترس
 إضافة السكري ومرض خلقية قلبية وأمراض حادة صرعية نوبات يف تتمثل صحية مشاكل

 يف كبرية مشكالت من أيضا يعانون كما. كالربو التنفسية واألمراض لتهاباتاال إىل
% 50أن أكثر من  A.C.P) 1987(تقدر األكادميية األمريكية لطب األطفال  حيث،األسنان

 تعود قد واليت األسنان يف كبرية مشكالت من يعانون العقلي التخلف ذوي من األطفال
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 التخلف ذوي األفراد أن إىل )(Thomes توماس يضيف كما. مكتسبة أو خلقية ألسباب
 عليه يترتب والذي الغذائي التمثيل باضطراب متعلقة صحية مشاكل من يعانون العقلي

  . )410: 1997، الشناوي( عديدة مرضية أعراض
 الصحية اخلدمة لتقدمي واضحة أمهية هناك أن القول نستطيع السابق العرض ضوء ويف
 احلاجة جتعل صحية مشكالت من يربزونه ما نظري التالميذ هلؤالء مساندة كخدمة املدرسية
  .وضرورياً ملحاً أمراً هلم املناسبة الصحية الرعاية لتقدمي

 إليه أشارت ما ا القيام املدرسية الصحية اخلدمة ألخصائي ميكن اليت املهام أبرز إن
 منها والستون الثانية ملادةا يف )ه1422( اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد
 وإجراء ،الطبيب تعليمات وفق املقرر العالج وإعطاؤهم باملرضى العناية" أبرزها من واليت

 لسالمة الالزمة االحتياطات اختاذو جالربنام أو املعهد منسويب إلصابات األولية اإلسعافات
 لفحص املختصة اجلهات مع التنسيق كوكذل، دائمة مرضية حاالت لديهم ممن التالميذ
 أو املعهد يف الصحية األوضاع تفقدو، التلوث من سالمتها من للتأكد دوري بشكل املياه

 من والتأكد التغذية جلنة يف املشاركةو الصحي الوعي نشر على العمل إىل إضافة ،الربنامج
 امجالربن أو املعهد ملنسويب الصحية امللفات إعداد وأخرياً واملشروبات املأكوالت سالمة

  65 ص. "استكماهلا ومتابعة
 ,Porter, Haynie, Bierle) وبالفري وكالدويل وبرييل وهايين بورتر من كل يضيف كما

Caldwell & Palfrey, 1997) ا أ يقوم جيب أن اليت األخرى  املهام بعض إىلاخلدمة  خصائي
 حتتاجه قد اليت االتاحل لبعض الدواء وتقدمي التالميذ بني العدوى انتشار منع ومنها الصحية
 لبعض الصحية األوضاع مع لتتناسب الصف داخل التعديالت بعض وإجراء، يومي بشكل

 األخصائي هذا ا يضطلع اليت املهام بأن (Bigby, 2004) جبباي ترى حني يف. التالميذ
 ةاخلاص التربية خلدمات أهليته لتحديد التلميذ ا مير اليت التقييم عملية يف بدوره تكمن
 تطبيق إىل إضافة.املهمة هذه م واملناط، التخصصات متعدد الفريق أعضاء أحد باعتباره
ويشري  .الضعيفة الصحية اجلوانب مع التعامل على والعمل الصحية، الرعاية خطط وتطوير
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 أن ميكن الذي الدورإىل ) 1984(دليل الصحة املدرسية للجمعية الربيطانية ألطباء املدارس 
 العاملة اإلشرافية واهليئة املدرسة ملدير نصائح من هيقدم ما ذلك ومن األخصائي اهذ به يقوم

 أنشطة من ممارسته يستطيعون وما التالميذ حاالت عن الصحية التقارير وتقدمي باملدرسة
 إىل إضافة للتالميذ الدورية الطبية بالفحوصات والقيام الصحية قدرام ضوء يف خمتلفة
  .لآلباء حيةالص التقارير إرسال
 املدرسية الصحية اخلدمة خصائيأ ا يضطلع اليت اهلامة األدوار إن ،القول إىل وخنلص 

 على تعمل واليت، العقلي التخلف ذوي للتالميذ اخلاصة الصحية الرعاية تقدمي يف لخصتت
 الدراسي الصف داخل الضرورية الترتيبات وإجراء هلم املختلفة الصحية تاالحتياجا تلبية
 التدريس هيئة عمل تدعم أن شأا من واليت، الفريدة الصحية أوضاعهم مع يتناسب كلبش
 مع التالميذ هؤالء تفاعل زيادة يف يسهم مما هلم خدماا تقدم اليت التعليمية املؤسسات يف

  . فاعلة هامن استفادم وجعل اخلاصة التربوية الربامج
  
  :School Psychological Service املدرسية النفسية اخلدمة -  ثانياً

تلك  بأا وصفهاف، املدرسية النفسية اخلدمة مفهوم إىل )1996( الوابلي تطرق لقد
 العمليات التشخيصية والقياسية باإلضافة إىل املسامهة يف مواجهة املشكالت السلوكية

 )(Rothstein,1999 ستني روث يصفها كما، العقلي التخلف ذوي التالميذ لدى والتعليمية
 ىعل تؤثر اليت السلوكية املشكالت ومواجهة الطفل تقييم تشمل اليت اخلدمات تلك بأا

 اليت اخلدمات أبرز من اخلدمة هذه تعدو.له املقدمة اخلاصة التعليمية الربامج من استفادته
 هؤالء أهلية حتديد على العمل خالهلا من ميكن واليت العقلي التخلف ذوي التالميذ حيتاجها

 بالقياس املتعلق البعد خالل من العقلي التخلف جمال يف اخلاصة التربية خلدمات يذالتالم
 ما أن كما، ووكسلر بينيه ستانفورد كمقياس الذكاء مقاييس بتطبيق واملرتبط النفسي

 هناك جيعل الزائد والنشاط كالعدوانية خمتلفة سلوكية مشكالت من التالميذ هؤالء هيظهر
 الربامج وإعداد املشكالت تلك وحتديد تقييم يف النفسي ئياألخصا لدور ملحة حاجة
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 العمل فريق مع تكاملي دور إطار ضمن وذلك السلوك تعديل برامج مثل املناسبة العالجية
Teamwork الربامج تلك من املنشود اهلدف لتحقيق اآلخرين واألخصائيني املعلمني من.  

 من )1993(إليه اخلطيب  رلتالميذ ما أشاومما يؤكد احلاجة لتقدمي هذه اخلدمة هلؤالء ا 
 والسلوك، الزائد النشاط هي التالميذ هؤالء لدى شيوعاً السلوكية املشكالت أكثر أن

 هبأن ما يظهر (Dunn,1991)العدواين، واالنسحاب، واالضطرابات النفسية، كما يضيف دن 
 الزائد النشاطو كالعدوانية متعددة سلوكية مشاكل من العقلي التخلف ذوي األفراد

  .مساندة كخدمة السلوك تعديل برامج إىل األفراد هؤالء حاجة لتؤكد االنتباه وضعف
 املناطة والوظائف املهام من العديد املختصني من الكثري حدد األمهية هذه ضوء ويف

 اخلدمة هذه لتحقق ا العمل النفسي األخصائي على ينبغي واليت النفسية اخلدمة مبجال
 لديهم الذين األفراد تربية قانون حدده ما املهام تلك ومن تقدميها من ملرجوةا األهداف

 بأي والقيام ،والتربوية النفسية االختبارات إجراء يف تتمثل اليت )IDEA.1997( إعاقة
 متعدد الفريق مع بالتعاون التقييم نتائج تفسري على العملو، أخرى تقييمه إجراءات

 يتعلق بسلوك الطالب والوضع وفهمها يف ماحتليلها لومات واحلصول على املع، والتخصصات
 الربامج ختطيط عملية يف املدرسة يف اآلخرين ألعضاءا مع التشاور وكذلك ،له التعليمي
 مجيع نتائج إليه تشري ما حسب العقلي التخلف ذوي التالميذ احتياجات لتلبية املدرسية

 إدارة على والقدرة ،واخلطط الربامج وضع إىل إضافة األخرى التقييم وأدوات االختبارات
 .وأسرهم العقلي التخلف ذوي التالميذ إرشاد تتضمن قد واليت النفسية اخلدمات برامج
 املعارف لوزارة التابعة اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد تشري ذلك على عالوة

 أن ميكن اليت املهام إىل "واألربعون عةالتاس" املادة يف )ه1422( السعودية العربية باململكة
  : مايلي كما وهي املعاهد والربامج تلك يف النفسي األخصائي ا يقوم

 برامج أو معاهد إىل واحملولني املتقدمني للتالميذ والتشخيص القياس عمليات إجراء "-1
 يسومقاي،املقننة الذكاء كمقاييس الرمسية القياس أدوات مستخدما اخلاصة التربية
 .الشطب وقوائم،ة واملالحظ، املقابلة مثل الرمسية وغري، التكيفي السلوك
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 بكل اخلاصة واملقترحات والتوصيات القياس نتائج أهم متضمنة النفسية التقارير إعداد -2
 .حالة

 ، هاملرغوب غري السلوكيات على والتعرف املستجدين وخاصة التالميذ حالة متابعة -3
 .حالة لكل الالزمة ةالعالجي اخلطط وإعداد

 .الفردي التربوي بالربنامج اخلاص املدرسي العمل فريق يف املشاركة -4
 للتغلب ومساعدم العام التعليم مدارس إىل احملولني للتالميذ النفسية احلاالت متابعة -5

 .يواجهوا قد اليت املشاكل على
 الربنامج ومتابعة النفسية اداتالعي إىل نفسية أمراض من يعانون الذين التالميذ إحالة -6

 .حالة لكل املقرر العالجي
   60-59ص." الربنامج أو املعهد داخل املهتمني من وغريهم للمعلمني املشورة تقدمي -7

 خطىيت أن ميكن النفسي األخصائي دور أن إىل) (Dwyer,1997 ديور يضيف كما
 تعيق اليت املشكالت بعض ومعرفة عقلي ختلف لديه الذي التلميذ حالة بدراسة القيام

 احمليطة الظروف ومعرفة دراسة إىل عليها والتغلب، لديه التعلّم عملية أو التكيفي سلوكه
 جمال يف املختصني بعض يشري كما.أثارها من احلد أو مواجهتها على والعمل املشاكل بتلك

 النفسية خلدماتا خالل من تقدميها ميكن اليت والوظائف املهام من عدد إىل اخلاصة التربية
 مع والتشاور التلميذ حالة دراسة هامنو اخلاصة التربوية تاالحتياجا ذوي للتالميذ املوجهة
 برامج وإدارة وختطيط النفسية االختبارات نتائج يف التخصصات متعدد فريقال أعضاء

  .النفسية اخلدمات
 خلدمة نفسيال األخصائي ا يقوم اليت األدوار (Aduncan, 2000) أدونكان ويلخص

  : مايلي يف العقلي التخلف ذوي التالميذ
  :Assessment Processعملية التقييم : أوالً

  :التالية اجلوانب يف التقييم عملية يف النفسي األخصائي دور يربز
  . املساندة واخلدمات اخلاصة التربية دماتخل الطفل أهلية حتديد ) أ
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  .التدريس جياتاستراتي وتعديل التلميذ تقدم مدى وميتق )ب
  .التدخل برامج أنشطة ومتابعة،وتقومي، تطوير )ج
  .التلميذ سلوك حدوث عن املسئولة العوامل حتديد )د

  :Intervention Processعملية التدخل  –ثانياً 
  .وسلوكياً، أكادميياً التلميذ ليستفيد املناسبة التدخل برامج تطبيق)  أ  

 .منها االستفادة ميكن اليت دماتاخل تلك عن وأسرته، التلميذ إرشاد) ب
 املهارات على والتدريب واملعلمني، الوالدين مع بالتعاون التدخل برامج تطبيق )ج

  .الذايت التحكم وبرامج، السلوك وإدارة، االجتماعية
  :Consultationاالستشارة  - ثالثاً 

 لالستفادة ليالعق فالتخل ذوي التالميذ متكني يف اهلامة األبعاد أحد االستشارة تعد
 أو واملعلمني الوالدين بني كانت سواًء هلم املقدمة والسلوكية التعليمية الربامج تلك من

   .حالة لكل املناسبة التدخل برامج أو التقومي عملية تطبيق يف اآلخرين العاملني
  :Program Evaluation تقومي الربنامج – رابعاً

 سواء العقلي التخلف ذوي للتالميذ ملقدمةا التدخل برامج لفعالية املستمر التقومي 
 اتمع يف أو املنزل يف سواء اخلارجية بالبيئة املتعلقة الربامج تلك حىت أو، الصف داخل
  .النفسي األخصائي جانب من أساسياً مطلبا يعترب احمللي

  :Parent Support Programs الوالدينبرامج دعم  -خامساً 
  .التدخل برامج تطبيق يف لآلباء تزود اليت اخلدمات دعم ) أ 

 العيش ومهارات، واألكادميية، االجتماعية املهارات تلك على اآلباء تدريب )ب
  . املنزل يف العقلي التخلف ذوي التلميذ مع تطبيقها ليتم باستقاللية

 (Cast & Worley, 1985) وريلو كاست من كل ذكر السابقة املهام إىل وباإلضافة
 للحد العالجية الربامج تطوير يف كاملشاركة النفسي األخصائي ؤديهاي أن ميكن أخرى مهام
 اليت ؤولياتأن املسب (Lornell) املشكالت السلوكية لعدد من األطفال، كما يرى لورنيل من
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 األمور وأولياء املعلمني مع التشاور عملية يف تتمثل قد النفسي األخصائي ا يقوم أن ميكن
  .)2005فهمي، ( للتالميذ والتعليمية لسلوكيةا باملشكالت يتعلق فيما

 التالميذ متكني يف النفسية اخلدمة فاعلية مدى أن القول نستطيع سبق ما ضوء ويف
 يتمثل إمنا هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من القصوى لالستفادة العقلي التخلف ذوي

 اسب عند إعداد وتنفيذ وتقومييف توظيف نتائج االختبارات الرمسية وغري الرمسية بشكل من
 املعرفية املشكالت عن الكشف يف مسامهتها إىل إضافة، هلم املقدمة التعليمية الربامج

 واألكادميية اليت تؤثر على استفادم من هذه الربامج، كذلك ما متثله عملية التواصل املستمرة
 يف فاعل دور من خرآ جانب من النفسيني واألخصائيني جانب من واآلباء املعلمني بني

 واليت الزائد والنشاط كالعدوانية التالميذ هؤالء بعض يظهرها اليت السلوكيات تلك مواجهة
  .الربامج تلك من استفادم كبري بشكل تعزز أن ميكن

  
  
  :School Counseling Service املدرسي اإلرشاد خدمة -  ثالثاَ

 حبيث ومسترشد مرشد بني يةمهن عالقة بأا" املدرسي اإلرشاد خدمة وصف ميكن
 بتوفري ذلك ويتحقق بنفسه، نفسه مساعدة على املسترشد مساعدة إىل فيها املرشد يسعى
 أو التربوية أو االنفعالية املشكالت وحل االختيار له ليتسىن للمسترشد والتطور التعلم فرص
 لديهم الذين األفراد تربية قانون يعرف كما. )176: 2003، اخلطيب(. "وغريها املهنية

 من تقدم أن ميكن اليت اخلدمة تلك بأا املدرسية اإلرشادية اخلدمة (IDEA,1997) إعاقات
 أي أو التوجيهو اإلرشاد أخصائي أو النفسي األخصائي أو االجتماعي األخصائي قبل

 االحتياجات ذوي للتالميذ اإلرشادية اخلدمات تقدمي على القدرة لديهم آخرين أخصائيني
  .اخلاصة يةالتربو

 تشري القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة التابعة لوزارة املعارف باململكةو
 اإلرشاد خدمة ملفهوم منها واخلمسون الواحدة املادة يف )ه1422( السعودية العربية
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 ذالتلمي مبساعدة يقوم لذيوا الطاليب املرشد قبل من تقدم اليت اخلدمة تلك ابأ" الطاليب
 النفسي التوافق ليحقق صعوبات من يواجهه ما على والتغلب قدراته ومعرفة، ذاته فهم على

 وتعويده، اإلسالمية التعاليم إطار يف سوية شخصية لبناء واملهين واالجتماعي والتربوي
  .60ص "مواهبه واكتشاف مشكالته حلل نفسه على االعتماد
 هؤالء تكيف دون حتول مشكالت من العقلي التخلف ذوي التالميذ هيظهر ما إن

 تعليمية وانفعالية واجتماعية مشكالتمن  هإضافة إىل ما يواجهونالتالميذ مع البيئة املدرسية 
 لوجودها إنكار من األسرة لدى العقلي التخلف حالة هتفرض وما، التربوية مسريم خالل
 إضافة، البنهم اجلديد ضعالو مع للتعامل م املناطة األدوار فهم يف وقصوراً، طفلهم لدى

 تلك مجيع إن.  التالميذ هؤالء حنو سلبية تاجتاها من العاديون التالميذ هحيمل ما إىل
 هلؤالء املدرسي اإلرشاد خدمة تقدمي خالل نم تلبيتها على العمل تستوجب املشكالت

 اخلدمة هذه تقدمي أمهية على التأكيد الدراسات من العديد تناولت ولقد.وأسرهم التالميذ
 ,Richard & Mary) وماري ريتشارد دراسة هناقشت ما ومنها العقلي التخلف ذوي للتالميذ

، اإلرشاد ةخدم يف وحقوقَهم للتعلم القابلني عقليا املتخلفني األطفال حاجات من (1976
 إىل توجه أن ويجِب االبتدائية املرحلة يف تقدميها يبدأ أن يجِب ةاخلدم هذه بان اأشار حيث

 عمل قد يكون أن اإلرشادية اخلدمة يقدم من يف اشترطا كما، والتربوية العاطفية املشاكلِ
 الدور عن) (Sporles سبورليس أشار ولقد. العاديني غري األطفال خدمة جمال يف قبل من

 غري األطفال حنو السلبية االجتاهات تعديل يف املدرسي اإلرشاد به يضطلع الذي اهلام
اخلطيب، (ولقد أشار  ).2004هارون ، ( العقلي التخلف ذوي التالميذ فيهم مبا العاديني
 (Fleisch, Kintzer & Steinberg) جستينربو ركنتزيو فاليش من كلإىل ما ذكره ) 2003

. املدرسة يف اآلخرين واألعضاء، والوالدين، املعلمني دعم يف هام دور له الطاليب املرشد أنب
 منظومة يف مهم عنصر اإلرشاد أن إىل (Snyder & Offiner) وافونري سيندر من كل ويضيف
القضايا املتعلقة  املدرسي املرشد معها يتعامل اليت األمور أهم ومن، املساندة اخلدمات

   .)2004اخلطيب، ( بإحساس التلميذ بالكفاءة ومبفهومه عن ذاته وبتطوره املهين
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 اإلرشاد خدمات لتقدمي الطاليب باملرشد اطةاملن تواملسئوليا باألدوار يتعلق فيما أما
 باألسلوب األدوار تلك ممارسة إن القول فيمكننا العقلي التخلف ذوي للتالميذ املدرسي

 هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من التالميذ هؤالء استفادة دعم على يعمل إمنا األمثل
 American) لإلرشاد األمريكية معيةاجل إليه أشارت ما األدوار تلك ومن، ممكن قدر بأكرب

Counseling Association, 1999) ،شخصية خماوف من عانوني الذين التالميذ ةساعدكم 
اختاذ القرارات فعالة، إضافة  عملية جيعل مما ،لديهم الذاتية املعرفة تنمية خالل من واجتماعية

 قد املرشد دور أن كما ،وليةالصحية املناسبة وتنمية الشعور باملسؤربات إىل اكتساب اخل
 وتنمية وحتقيقها، أألكادميية األهداف بوضع يتعلّق ما يف املستقبلي التخطيط إىل ذلك يتعدى

 التلميذ لدى األكادميية القوة جوانب من واالستفادة واملعرفة التعلّم، حنو االجيابية االجتاهات
(ACA, 1999). سنكاتسيماج و يرى حني يف (Maag & Katsiyannis, 1996) الصعوبات أن 

 يوضحمما  ملحة حاجة هلا اإلرشادية اخلدمات تقدمي جتعل األسرة على اإلعاقة تفرضها اليت
 األسرة مساعدة على والعمل هلا الالزمة اإلرشادات تقدمي يف الطاليب املرشد دور أمهية

 تقدمي إىل ةإضاف، تواجهها اليت املشكالت وحل القرارات اختاذ عملية يف نفسها لتساعد
. فعالة بطريقة ابنهم مع للتعامل الالزمة واملهارات املعرفة اكتساب على ملساعدم الدعم

 عالقة وان ،وحاجاته التلميذ أسرة عن كافية معرفة املرشد لدى تتوفر أن جيب أنه يرى كما
 هيئة مع لالتعام عند األسرة تواجه اليت الصعوبات جتاوز يف تساعد ما غالباً باألسرة املرشد
 واملدرسة جهة من األسرة بني الوصل حلقة مبثابة يكون أن يستطيع فهو التدريس أو التعليم

   .أخرى جهة من اتمع ومؤسسات
 عملية يف املشاركة هاومن ألدوارا تلك بعض إىل (Fiscus, 1993) يسكسف يشري كذلك

، - املهمني التخصصات ددمتع الفريق أعضاء حدأ باعتباره - ،واإلحالة والتشخيص التقييم
 اللغة عالج أخصائيو، النفسي كاألخصائي املدرسة يف اآلخرين األخصائيني مع التعاونو

 يتعلق فيما للوالدين الدعم تقدمي إىل إضافة، اآلخرين األخصائيني من وغريهم والكالم
 قبل من سواء وهمحن السلبية االجتاهات تغيري على العملو شادهمروإ التعليمية باملشكالت
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 خالل من أنفسهم حنو السلبية اجتاهام من حىت أو العام التعليم معلمي أو العاديني زمالئهم
  .)2004هارون، ( لديهم Self - esteemالذات تقدير مفهوم مستوى رفع

 لوزارة التابعة اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد تشري ذلك على عالوة 
 الطاليب املرشد ا يقوم اليت األدوار إىل "واخلمسون الواحدة "املادة يف )ه1422( املعارف

 يف اخلاصة التربوية االحتياجات لذوي واإلرشاد التوجيه لربامج السنوية اخلطط إعداد" وهي
 وخدماته واإلرشاد التوجيه برامج تنفيذو الطاليب واإلرشاد للتوجيه العامة اخلطة إطار

التحصيلي والسلوكي من حيث األداء متابعة حاالت التالميذ و ،لعالجيةوا والوقائية اإلمنائية
 ،منها االقتصادية وخاصة للتالميذ األسرية األحوال ريوحت، هلم وتقدمي اخلدمات اإلرشادية

 للتالميذ الفردية احلاالت دراسةو ،املدرسي الصندوق طريق عن منهم احملتاجني ومساعدة
 الروابط توثيق على العمل و ،مشكالم وتفهم سلوكهم يف سلبية بوادر عليهم تظهر الذين

 للرفع األسرة مع والعمل، أبنائهم مسرية على األمور أولياء وإطالع، واملدرسة البيت بني
 عن دورية تقارير إعداد إىل إضافة، إعاقته مع والتكيف التعليمي التلميذ أداء مستوى من

 والعمل املدرسة أو املعهد ملدير وتقدميها، سلوكيةوال والتربوية التعليمية التالميذ حاالت
 الفصول ورواد، عام بشكل املعلمني مجيع مع والتعاون االتصالو. توصياا تفعيل على

 ا يوجد اليت املعاهد حالة يف االجتماعيني واملشرفني األسر عمداء لكوكذ، خاص بشكل
، حالته دراسة أو، الشامل السجل ئةلتعب التلميذ عن الالزمة املعلومات جلمع داخلي إسكان

 شيء تنفيذ أو، واإلرشاد التوجيه لربامج اإلعداد أو، إليه اإلرشاد خدمات بعض إيصال أو
 واإلرشاد التوجيه بأهداف املدرسي اتمع توعية على والعمل تعاوم يتطلب مما منها

 بشكل اخلاصة يةالتربو االحتياجات ذوي جمال ويف عام بشكل وخدماته وبراجمه وخططه
 والسجالت امللفات وتنظيم، سريته على واحملافظة، للطالب الشامل السجل تعبئةو خاص

  .61 ص".واإلرشاد بالتوجيه اخلاصة
 يف فاعالً دوراً تلعب املدرسية اإلرشادية اخلدمة أن القول ميكن بقماس على وبناًء 

 خالل من هلم املقدمة اخلاصة ربويةالت الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ استفادة دعم
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 وأسرهم عالقتهم وتوثيق املدرسية البيئة مع تكيفهم تعيق اليت املشكالت على التغلب
 ألسر اجلهود بعض توجيه إىل إضافة هلم خدماا تقدم اليت التعليمية املؤسسات يف بالعاملني

 معهم والعمل هلم املناسبة يةاإلرشاد الربامج تقدمي خالل من العقلي التخلف ذوي تالميذال
 أن ينبغي الذي والدور، باإلعاقة يتعلق ما يف األسرة وعي وتنمية املشكلة يف كشريك
 الطالبيني املرشدين بني املستمر التواصل أن كما. التالميذ هؤالء تنشئة يف األسرة به تضطلع

 يعترض وما يذالتالم ألولئك الدراسي التحصيل متابعة على يعمل أن شأنه من واملعلمني
  الربامج تلك من استفادم مسرية

  
  :Speech & Language Therapy Service والكالم اللغة عالج خدمة - رابعاً

 العقلي التخلف جمال يف اهلامة املساندة اخلدمات من والكالم اللغة عالج خدمة تعد 
 اخلدمة تلك بأا )IDEA,1997( إعاقات لديهم الذين األفراد تربية قانون إليها يشري حيث
 االضطرابات وتشخيص حتديد إىل ودف والكالم اللغة عالج أخصائي قبل من تقدم اليت

  .حالة لكل املناسبة العالجية الربامج وتصميم التواصلية
 التخلف فئات لدى يوالكالم اللغوي املستوى على تؤثر اليت العوامل أن جند وهكذا

 حيث "،الفئة هذه أفراد ا يتمتع اليت العقلية القدرة وىمبست األول املقام يف ترتبط العقلي
 واللغوي املعريف النمو مستوى بني وثيقة عالقة وجود على السياق هذا يف الدراسات تؤكد
: 2003، الوابلي( ."العقلية بالقدرة مباشرة معاً تربطهما اليت االرتباطية العالقة حبكم
 اليت اللغوية املشكالت تلك عن راساتالد من العديد كشفت الصدد هذا ويف. )57

 أشار ما إىل) 2000(ما ذكره الروسان  ذلك ومن العقلي التخلف ذوي التالميذ يظهرها
 شيوعاً اللغوية املشكالت أكثر بأن، (Halhan & Kauffman) وكوفمان هاالهان من كل إليه
 احلصيلة وضعف واإلبدال واحلذف التأتأة يف تظهر العقلي التخلف ذوي التالميذ لدى

 اللغوية املشكالت أكثر أن إىل (Sparding) سباردنج وتشري. اللغوية القواعد وبناء    اللغوية
 املفردات عدد وقلة، والتأتأة النطق مشكالت هي العقلي التخلف ذوي التالميذ لدى شيوعا
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 الشخص دراسة تضيف كذلك. )1996الروسان، ( اللغوية القواعد بناء وضعف، اللغوية
 الصوت اضطرابات من يعانون البسيط العقلي التخلف ذوي األطفال أن إىل )1997(

 أن إىل يشري Kuder)( كودر أن )2003( يالوابل يذكر كما، الرنني أو الطبقة يف سواًء
 اآلخرين قبل من الصوتية الرسائل فهم يف صعوبة من يعانون العقلي التخلف ذوي األفراد
 إليه لتوص ما ذلك إىل إضافة. الكالمية االستجابة يف تأخراً يظهرون كما، بغريهم مقارنة

 طول متوسط اخنفاض من يعانون العقلي التخلف ذوي األفراد أن من) (Rondal لند رو
  .)2000،57عبيد،(. الكلمات مقاطع تركيب يف وصعوبة املنطوقة الكلمة

 اليت ميةالكال املشكالت من عدد وجود عن) 2003( الوابلي دراسة أظهرت كما
 ميثالن واللذان والصوت النطق مظهري يف وخصوصاً العقلي التخلف ذوي التالميذ تالزم
  .الكالم لعملية أساسياً حموراً

 تستدعي اليت ااالت تلك مقدمة يف والكالم اللغة جوانب تربز املنطلق هذا ومن
 ة عالج اللغة والكالمتدخالً فاعالً ورعاية مكثفة هلؤالء التالميذ، حيث ميكن أن تلعب خدم

 وبأسلوب العقلي التخلف ذوي التالميذ مع فاعل بشكل ممارستها مت ما مىت الدور هذا
 )(Michael,1992 مايكل عليه أكد ما وهذا .اجلوانب تلك يف القصور مواجهة على يعمل
 حيث العقلي التخلف ذوي طفاللأل والكالم اللغة تناولت اليت لألدبيات مراجعته عند

 إىل إمجاع الكثري منها عن حاجة هؤالء األطفال خلدمة عالج اللغة والكالم بشكل كبري توصل
 األسري محميطه يف اللغة إدراك عن بعجزهم ترتبط لغوية خصائص من يعانونه ما نظري

  . واملدرسي
 ميكن معينة تومسؤوليا أدوار به تناط والكالم اللغة عالج أخصائي أن جند وكذلك

 وذات فاعلة العقلي التخلف ذوي للتالميذ اخلدمة هلذه تقدميه عملية بحتص أن خالهلا من
 )IDEA,1997(قانون تربية األفراد الذين لديهم إعاقات  اومن تلك األدوار ما أشار إليه. مغزى

 الربامج تصميمو كالمية أو لغوية اضطرابات من يعانون الذين التالميذ حتديد يف واملتمثلة
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 إىل إضافة، التأهيلي العالج لتلقي الطيب تدخللل حتتاج اليت احلاالت تلك إحالةو مهل احملددة
  . االضطرابات تلك مع للتعامل ومعلميهم التالميذ أولئك اُسر إرشاد

 املعارف لوزارة التابعة اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد أكدت لقد
 واليت والكالم اللغة عالج أخصائي مهام على منها واألربعني السابعة املادة يف )ه1422(

 اليت اخلدمات طبيعة حتديد بغرض التالميذ لدى التواصل اضطرابات تشخيص يف تتمثل
 إعدادو املختصة اجلهات إىل طيب تدخل إىل حتتاج اليت احلاالت بتحويل التوصيةو حيتاجوا
 ضوء يف تنفيذها على ملوالع املدى وطويلة قصرية )اجلماعية – الفردية( التأهيلية اخلطط
 أسبوعي( دوري بشكل حدة على تلميذ كل تقومي متابعة إىل إضافة ،الفردية التربوية اخلطة
 األسرة اطالعو العالجية التدريبية اخلطة من التلميذ استفادة مدى على للتعرف) شهري –

، اخلطة لكت إعداد مراحل يف وإشراكها، للتلميذ التدريبية العالجية الفردية اخلطة على
 اضطرابات ذوي التالميذ حاالت ملتابعة املواد معلمي مع التعاونو وتقوميها، وتنفيذها
 أدائهم مستوى رفع على والعمل التالميذ ؤالء اخلاص التدريب كفاءة وزيادة، التواصل

 على العمل و ،وخارجها املدرسة داخل والطبية التربوية العمل وفرق اللجان يف املشاركةو
 التدريب وبرامج واجلماعية الفردية السمعية املعينات من للتالميذ القصوى االستفادة قحتقي

 اضطرابات نأبش العالجي اإلرشادي الوعي نشر على العمل وأخرياً وغريها السمعي
ل ترينبو خلص كما .معها التعامل وطرق، آثارها من التخفيف وأساليب، وأسباا التواصل

(Turnball, 1998) ذوي للتالميذ والكالم اللغة أخصائي يقدمها أن ميكن اليت خلدماتا إىل 
 اللغة يف اضطرابات من يعانون الذين التالميذ حتديد تشمل أن ميكن اليتو العقلي التخلف
 املشكالتب يتعلق فيما وخصوصاً لديهم االضطرابات تلك تشخيصو وتقييم والكالم
. العالج لعملية الضرورية االحتياجات ديدوحت برييةالتع اللغة أو االستقبالية باللغة املرتبطة
 اخلدمات لتلقي لغوية مشكالت يواجهون الذين التالميذ حتويل على العمل إىل إضافة

 واملعلمون انالوالد به يضطلع أن ميكن الذي الدور ذلك حتديدو والكالم اللغة يف التأهيلية
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 ذوي التالميذ لدى اللغوية املشكالت على للتغلب العالجية الربامج تطبيق عملية يف والتلميذ
  . العقلي التخلف

 ببعض يتمتع أن ينبغي والكالم لغةال عالج أخصائي أن (Paney, 2000) باين يرى كما
 لديهم الذين التالميذ لدى التواصل وأبعاد ةاللغ مببادئ املعرفة أبرزها من واليت الكفايات

 من ايصاحبه وما اللغوية صهمخبصائ ومعرفة قليالع التخلف ذوي التالميذ فيهم مبا إعاقات
 اللغوية املشاكل على التعرف ا مير اليت باملراحل إملامه إىل إضافة، لديهم لغوية مشكالت

 املشكالت ملواجهة العالجية لإلجراءات وتطبيق Assessment وتقييم Screening فرز من
 من بعدد يتمتع أن جيب األخصائي هذا بأن أيضا يضيف كما. التالميذ هؤالء لدى اللغوية

 اخلاصة الرمسية وغري الرمسية األدوات وإدارة تكييف على قدرته أبرزها من واليت القدرات
 مع التعامل على القدرةو والكالم النطق مشكالت من تعاين اليت احلاالت تلك عن بالكشف

 تفسريو التالميذ ؤالءه ملثل األسرة حميط يف ةمييالتقي بالعمليات القيامو املشكالت تلك
 التأهيل برامج تصميم على تهقدر إىل إضافة والكالم اللغة جمال يف التشخيص عملية نتائج

 وأخرياً الالزمة التوصيات وتقدمي العالجية للربامج املستمر التقومي بعملية القيامو هلم املناسبة
 يف اللغوية العالجية مجالربا تطبيق على تساعد اليتو لألسرة اإلرشادات تقدمي على قدرته
  . املنزل

 يف فاعل وبشكل تسهم أن ميكن والكالم اللغة عالج خدمة فإن تقدم ما على وبناء
 من هلم املقدمة والتعليمية التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ استفادة دعم

 خالل من تلبيتها على والعمل التالميذ هلؤالء والكالمية اللغوية االحتياجات تقييم خالل
 قهالتطبي التخصصات متعدد الفريق يف اآلخرين األعضاء مع والتعاون الالزمة اخلطط وضع

 باالرتقاء يسهم مما التالميذ ألولئك اللغوية احلصيلة زيادة إىل إضافة ،فاعليتها مدى وتقييم
  .التعليمية العملية مع التفاعل مثّ ومن لديهم التواصل بعملية
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  : Physical Therapy Service الطبيعي العالج دمةخ - خامساَ
العالج  خدمة مفهوم) IDEA,1997( إعاقات لديهم الذين األفراد تربية قانون تناول لقد

 والذي الطبيعي حيث يشري إليها بأا تلك اخلدمة اليت تزود من قبل أخصائي العالج الطبيعي
 القدرة وتنمية، العضالت تقوية على تعمل أن شاا من واليت املناسبة الترتيبات يضع بدوره

 احلركي العجز تطور ومنع، حركية مشكلة من يعاين الذي الفرد حركه وتنظيم، احلركية
 الذي التلميذ انتقال وجعل العجز ذلك تصحيح على عملوال اجلسم حركة فهم خالل من
   .سليماً التربوية البيئة يف حركية مشاكل من يعاين

 وعلم فن بأنه الطبيعي العالج خدمة مفهوم )Reese, 2004( ريسي تصف حني يف
 واإلدارة والعالج التقييم على اخلدمة هذه وتشتمل احلركية ةاإلصاب آثار ختفيف يف يسهم

  .الطبيعي العالج خلدمات واإلشراف
 )ه1422( املعارف بوزارة اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد تشري كما

 من تقدم اليت اخلدمة تلك بأا" الطبيعي العالج مفهوم إىل منها واخلمسون اخلامسة املادة يف
 احملولني للتالميذ الطبيعي العالج برنامج وينفذ خيطط الذي الطبيعي العالج أخصائي قبل

 ومنع، األمل وختفيف، عليها واحملافظة احلركية الوظائف تأهيل وإعادة تأهيل أجل من للعالج
 األمريكية اجلمعية تشري حني يف .62 ص " ذلك أمكن كلما العجز أو اتالتشوه حدوث
 تلك بأا اخلدمة هذه إىل )American Physical Therapy Association( الطبيعي للعالج
 خالل من احلالة مع تعاملالو م،ساجل أجزاء مجيع بني الروابط فهم على تعتمد اليت اخلدمة
 يعاين الذي الشخص تعليم مث، ةاحلركي املشكلة الجع وحىت التشخيص مث الفحص عملية
 واألسلوب املناسبة التمرينات طريق عن املشكلة ذه االعتناء ةكيفي حركية مشكلة من

 أو اإلصابة انتكاسة ملنع املالئمة واملرونة القوة ىعل واحلصول اجلسم الستخدام األمثل
  .(APTA, 2005) رهااتكر

 لتالميذ ذوي التخلف العقلي من مشكالت حركية متعددةا هوبشكل عام، فإن ما يعاني
 إىل إضافة، مقصية مشية صورة يف يظهر قد والذي احلركي التآزر ضعف أبرزها من واليت

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

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


 45

، والوثب واجلري املشي كمهارات  Gross Motor Skillsالكبرية احلركية املهارات يف قصور
 ذوي للتالميذ احلركية املهارات ناولتت اليت للبحوث مراجعته عند (Malpass) مالباس شريو

 كانت سواء الكبرية احلركية املهارات يف قصوراً يظهرون التالميذ هؤالء أن العقلي التخلف
 هؤالء أن أيضا اسنتنج كما، )1982صادق، ( دقة أو سرعة أو قوة صورة يف املهارة هذه

 & Mansky) وفالن سكيمان خلص كما. احلركية الوظائف أداء يف قصورا يظهرون التالميذ

Fallen) احلركية الكفاءة يف القصور وبني العقلية القدرات ضعف بني عالقة هناك أن إىل .
 الوقوف مهارة إتقان يف صعوبةً يواجه عقليا املتخلف الطفل أن) (Sualen سوالن وتضيف
 والذي ادي،الع الطفل قرينه قبل من إتقاا يتم اليت الزمنية الفترة نفس يف ذاتياً واملشي
  .)2000، عبيد(مستقبال حركية مشكالت عليه يترتب

 قصور من يعانون العقلي التخلف ذوي التالميذ أن إىل )2004( سيسامل أشار كما
 وتنمية احلركي التآزر لتنميةحركية معينة  لتدريبات حيتاجونلذا  احلركي التوازن يف

 اجلانب يف مشكالت من ةسابقال الدراسات هتظهر ما إن. عام بشكل احلركية القدرات
 اجلانب هذا يف القصور مواجهة على العمل تتطلب العقلي التخلف ذوي للتالميذ احلركي
 تعمل حيث التالميذ هلؤالء الطبيعي العالج خدمة تقدمي خالل من يكون أن ميكن والذي
 تالميذال هؤالء تساعد اليت الضرورية املهارات وتنمية العجز تطور منع على اخلدمة هذه
 اخلدمة هذه أمهية على يؤكد ومما. احلياتية األوضاع مجيع يف واالستقاللية التكيف على

ل ترينبو إليه قتطر ما حركية، مشاكل من يعانون الذين العقلي التخلف ذوي للتالميذ
(Turnball, 1998) التخلف ذوي األطفال تدريب على عملت الطبيعي العالج خدمة بأن 

 دون، النفس على واالعتماد االستقالل من املناسبة الدرجة إىل م والوصول العقلي
 أيضاً يسعى كما ،كاملشي احلركية اجلوانب وخاصة اآلخرين على الدائم أو املباشر االعتماد

 جسمية أو حركية مشكلة من هلدي ما رغم طبيعيةال حياته ممارسة إىل الفرد عودة إىل
  . إعاقته مع التكيف على القدرة وإكسابه، اآلخرين لىع هاعتماد من اإلمكان بقدر والتقليل
 العالج خدمة إليها تسعى اليت الرئيسية الغاية أن القول ميكننا سبق ما على وبناء 
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 إىل املفقودة الوظائف تلك إعادة حماولة يف تتمثل العقلي التخلف ذوي التالميذ مع الطبيعي
 أو اجلسمية الوظيفية التغريات من احلد أو العجز تطور ومنع، اإلمكان قدر الطبيعي وضعها
  .ما مبرض اإلصابة عن النامجة الصحية
 عند الطبيعي العالج أخصائي عاتق على تقع اليت واملهام األدوار بطبيعية يتعلق فيما أما
 لديهم الذين األفراد تربية قانون أشار فقد، العقلي التخلف ذوي للتالميذ خدماته تقدمي

 عمل لزيادة املعاجلة توفري يف دوره ومنها املهام تلك بعض إىل )IDEA,1997( إعاقات
 تنمية على والعمل ،التحمل على لقدرةا من لتتمكن العضالت وتقوية املفاصل ومشاركة

 حتسني يف املساعدةو اجلسم يف الكبرية العضالت على تعتمد اليت الكلي التحرك مهارات
 أو التعويضية األجهزة طبيعية حتديد يف دوره إىل فةإضا ،التالميذ هؤالء لدى ةاملشيو الوقفة

 جهة ومن.لديه احلركي القصور جوانب ملواجهة التلميذ حيتاجها اليت احلركية املعينات
 املعارف لوزارة التابعة اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد تشري أخرى

 التالميذ هؤالء مع الطبيعي العالج أخصائي ا يضطلع اليت املهام تلك أن إىل )ه1422(
 بغرض واملقاييس االختبارات نتائج خالل من تلميذ لكل املرضية احلالة تقييم يف تتركز
 من املتوخاة واألهداف املستخدمة العالجية الوسائل تتضمن مناسبة عالجية خطة وضع

 احلالة طبيعة بحس فترة كل ومراجعتها تلميذ لكل العالجية اخلطة تنفيذو املقترح العالج
 حالة مناقشةو، املرجوة األهداف حتقيق أجل من احلالة تقدممع  يتفق مبا اخلطة تلك وتطوير
 يطرأ وما االختبارات ونتائج البيانات مجيع تسجيل إىل إضافة ،املختص الطبيب مع التلميذ
ة العالج إىل كيفية إتباع طريق وأسرته التلميذ وتعليم إرشادو تغري من التلميذ حالة على

 اليت ؤولياتاملس حول (Dunn, 1991) ند ضيفوي .باملنزل سليمة بطريقة وتطبيقهالطبيعي 
 من اإلعاقة مضاعفة قليلت على العمل أبرزها ومن الطبيعي العالج أخصائي ا يضطلع
 واستغالل، العالجية واملتابعة بالتدريب العظام أو باملفاصل ضعف أو التواء أو تشوه

 إعاقته مع التكيف على الطفل تدريبو تنميتها على والعمل الطفل عند وجودةامل القدرات
 الطفل تدريب إىل إضافة بنفسه، اليومية ومتطلباته حاجاته بقضاء وقيامه، اعتماده وإمكانية
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 تقدميو غريه أو املشي أو الوقوف أو اجللوس عند سواء احلركة عند توازنه على احلفاظ على
 املناسبة العالجية اخلطة وضعو استخدامها على وتدريبهم مهل اعدةاملس الطبية األجهزة

 تقدمي النصائح لألهل وأخرياً ،العجزوالتمرينات والتدريبات املالئمة لكل حالة حسب طبيعة 
نيل  من كل يرى كما. املنزل يف تطبيقها ليتم، للطفل الصحيحة اجلسمية األوضاع عن

 على يعمل الطبيعي العالج أخصائي أن (Neal, Bigby & Rebecca, 2004) وريبكا وجبباي
 املشي على تدريبهم ومنها حركية مشاكل من يعانون الذين للتالميذ عديدة خدمات تقدمي
 ،التربوية البيئة ضمن االنتقال من مميكنه الذيو الوظيفي املشي إتقان من يتمكنوا حىت

على النجاح يف ممارسة املهارات  مهمما يساعد لديهم التنقل حركة مهارات تنمية على والعمل
 احلمام كاستخدام اليومية للحياة األساسية اجللوس على الكرسي،أو املهاراتكالالزمة 

 املعيناتو، املواد باستخدام التدريب يف شاركت اليتو لألسرة التوصيات تقدمي إىل إضافة.مثالً
 إىل االستقاللية قدر اإلمكانللوصول من خالهلا املوصى ا من قبل أخصائي العالج الطبيعي 

  .احمللي اتمع حىت أو املنزلية البيئة يف سواء
 التالميذ استفادة دعم مبدى ترتبط الطبيعي العالج خدمة فاعلية إن القول وخالصة

 املشكالت مواجهة خالل من وذلك هلم املقدمة التعليمية الربامج من العقلي التخلف ذوي
 يف اإلمكان قدر االستقاللية درجة إىل م والوصول التالميذ ءهؤال يظهرها قد اليت احلركية

 احلركي االنتقال من ليتمكنوا لديهم املتوافرة احلركية املهارات وتنمية احلركية األنشطة مجيع
  .هلم املقدمة التعليمية املصادر مجيع من واالستفادة املدرسية البيئة داخل اآلمن

  
  
  :Occupational Therapy Service الوظيفي العالج خدمة - سادساَ
 التخلف ذوي التالميذ استفادة جمال يف كبرية بأمهية الوظيفي العالج خدمة حتظى 
 املشكالت بتلك مايتعلق يف وخصوصاً هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من العقلي

 احلركية هاراتامل يف القصور أبرزها من واليت التالميذ هؤالء يظهرها اليت الدقيقة احلركية
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 أثناء سليمة بطريقة القلم كإمساك سليم بشكل الدقيقة األشياء بإمساك واملتعلقة الدقيقة
  .بالسكني األشياء تقطيع أو، الكتابة
 العناصر من تعترب الوظيفي العالج برامج أن إىل (Pamela, 1995) باميال أشار ولقد 

العالج  أخصائي عليها باإلشراف يقوم حيث اخلاصة التربية برامج إليها تستند اليت األساسية
 العملية الوظيفي والذي يرتكز عمله على تنمية املهارات احلركية الالزمة للتعامل مع عناصر

 تلك بأا إليها يشري والذي الوظيفي العالج دمةخل مفهوماً طرح كما، باملدرسة التعليمية
 الشخص أداء حتسني دف لكوذ الوظيفي العالج أخصائي قبل من تقدم اليت اخلدمة
 تربية قانون يرى حني يف. لديه احلركي العجز تطور ومنع لالستقاللية هاستعدادات وزيادة
 تعمل اليت اخلدمة هي الوظيفي العالج خدمة إن )IDEA,1997( إعاقات لديهم الذين األفراد
 ميكن واليت،له ملقدمةا اخلاصة التربوية الربامج من لالستفادة احلركية الطفل قدرة حتسني على
  . الوظيفي العالج أخصائي قبل من تزود أن

 العالج وخدمة Physical Therapy Service الطبيعي العالج خدمة بني مييز من وهناك
 بأن )2004( سيسامل إليه مايشري ذلك ومن Occupational Therapy Service الوظيفي

 عملية يف هامة تعترب واليت الكبرية حلركيةا املهارات تنمية على تركز الطبيعي العالج خدمة
  .الدقيقة احلركية املهارات تنمية على تركز الوظيفي العالج خدمة بينما، واحلركة التنقل

 من يعانون العقلي التخلف ذوي األطفال معظم أن إىل (Robinson) روبنسون ويشري
. سليم بشكل األشياء ساكإم صعوبة يف تظهر قد واليت الدقيقة احلركية املهارات يف مشاكل

 بعض نأب (Kirk) كريك إىل ما ذكره) 1996(يشري الوابلي  كما) . 2000عبيد،(
 اليدين استعمال يف وخصوصا حركية صعوبات من يعانون العقلي التخلف ذوي التالميذ

 منو يف تأخر من يعانون العقلي التخلف ذوي األطفال أن إىلأيضاً  يضيفكما  واألدوات،
 ,.Neal, et al)نيل وزمالئه  من كل دراسة أكدت ولقد. الدقيقة احلركية هاراتامل وتطور

 فيهم مبا إعاقة لديهم الذين التالميذ دعم يف الوظيفي العالج خدمة دور أمهية على (2004
  . هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من لالستفادة العقلي التخلف ذوي التالميذ
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 العالج خلدمة تقدميه عند الوظيفي العالج بأخصائي املناط الدور بطبيعية يتعلق فيما أما
 أشارت فقد حركية مشاكل من يعانون الذين العقلي التخلف ذوي للتالميذ الوظيفي
 بأن، ( American Occupational Therapy Association) الوظيفي للعالج األمريكية اجلمعية

 مهارات يف املشاركة على التالميذ هؤالء ةرقد حتسني خالل من تربز األخصائي هذا مهمة
 اليت الفريدة اخلربات مجيع استخدام إىل األخصائي هذا يسعى حيث، اليومية احلياة وأنشطة
 األنشطة تلك يف واملشاركة الالزمة املهارات تعلم على قادرين ليكونوا مملساعد ميتلكها
 املهارات اكتساب ودعم عدةمسا على األخصائي هذا يعمل كما، باملدرسة املتعلقة

  .(AOTA, 2003) االجتماعية األنشطة يف املشاركة حىت أو لكتابةاك األكادميية
 األدوار بعض إىل )IDEA,1997( إعاقات لديهم الذين األفراد تربية قانون يشري كما

 عنايةلل الالزمة هاراتامل تنمية ومنها الوظيفي العالج أخصائي ا يضطلع أن ميكن اليت
 املهارات تنمية على والعمل املالبس ارتداءو األكل مهاراتك التكيفية املهارات أو الذاتب

 قدرة حتسني إىل إضافة. سليم بشكل الدقيقة األشياء مسك على كالقدرة الدقيقة احلركية
 العجز تطور منع على والعمل باستقاللية له املعطاة املهمات يف املشاركة من ليتمكن التلميذ
  .املبكر التدخل خالل من

 املعارف لوزارة التابعة اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد تؤكد كما
 يف املادة السابعة واخلمسون منها على طبيعية الدور الذي يقوم به هذا األخصائي) ه1422(

 لذينا للتالميذ اإلدراكية - احلسية املهارات تنمية عن واملسئول املختص الشخص ذلك بأنه
 إىل واخلمسون الثامنة املادة يف القواعد هذه أشارت كما.الوظيفي العالج خدمة حيتاجون

 ذوي التالميذ على التعرف يف ةواملتمثل األخصائي هذا ا يقوم أن ميكن اليت األدوار تلك
 دف للتلميذ الشامل بالتقومي القيامو املختص الفريق ضمن اخلاصة التربوية االحتياجات

 وتقييم وتنفيذ إعداد يف املشاركةو الوظيفي العالج خدمات من احتياجاته على رفالتع
 احلركة ومهارات، الكتابة قبل ما مهارات تقييمو، للتالميذ الفردية التربوية اخلطط ومتابعة
 على تدريبهم إىل إضافة، فيها القصور جوانب تنمية على والعمل، احلركي والتآزر، الدقيقة
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 اخلدمات تقدمي وأخرياً )احلاجة حسب( التعويضية واألجهزة االصطناعية افاألطر استخدام
  .الوظيفي العالج برامج تنفيذ خيص فيما التالميذ وأسر للمعلمني االستشارية
 أخصائي ا يقوم أن ميكن اليت املهام بعض إىلCoster,1992)  (   كوستر أشارت كما

 ومنها حركية مشاكل من يعانون الذين عقليال التخلف ذوي التالميذ مع الوظيفي العالج
 املهارات تطوير على لتركيزوا يواجهها اليت والصعوبات قدراته ملعرفة الطفل حالة تقييم

 البصري والتآزر الدقيقة احلركية املهارات لتنمية الالزمة الربامج تنفيذو ةاإلدراكي احلسية
 واالهتمامات املهارات اكتشافو ضيةالتعوي األجهزة استخدام كيفية الطفل تعليمو اليدوي
 يف القصور لتعويض الضعيفة وانباجل وتدريب تقييم إىل إضافة .استثمارها على والعمل

 الالزمة التعديالت واقتراح للطفل متهءمال ومدى املنزل ضعو وتقييم .واإلدراك اإلحساس
 اليت والتدريبات راحاتاالقت تطبيق على األسرة تدريبو العوائق من وخالية آمنة بيئة إلجياد

  .الطفل حيتاجها
 استفادة دعم يف الوظيفي العالج خدمة فاعلية مدى أن القول ميكننا ماسبق ضوء ويف

 مع تفاعلهم وزيادة، هلم املقدمة اخلاصة التعليمية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ
 املهارات الكتساب زمةالال احلركية وانباجل تنمية خالل من يتحدد التعليمية العملية

 على تعمل اخلدمة هذه أن إىل إضافة ،واحلساب والقراءة الكتابةك األساسية األكادميية
 العمل وبيئات اليومية احلياة مبهارات قيتعل فيما قدرام لتحسني التالميذ هؤالء مساعدة
 تعمل وإمنا Fine Motor Skills الدقيقة احلركية املهارات تنمية على فقط تركز ال أا حيث
 يعاين الذي بالتلميذ الوصول إىل أيضا دف كما التآلف أو املفقود اجلزء أداء تعويض على
  .املختلفة جبوانبها املدرسية البيئة مع والتكيف االستقاللية إىل حركية مشاكل من

  
  :  Mobility   and  Transportation Services  والتنقل النقل خدمات -  سابعاَ

 التالميذ استفادة دعم يف خاصة بأمهية مساندة كخدمة والتنقل النقل دماتخ حتظى
 ما خالل من معها تفاعلهم وزيادة هلم املقدمة التعليمية الربامج من العقلي التخلف ذوي

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

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


 51

 اليت التعليمية تاملؤسسا يف االنتظام على التالميذ هؤالء مساعدة من اخلدمة هذه هتقدم
 التالميذ هؤالء عيستطي ال احلاالت بعض يف انه القول نناميك بل، هلم خدماا تقدم

 ضمان إىل إضافة هلم املناسبة النقل وسائل توفر مع إال الربامج تلك من االستفادة
 إىل تسعى واليت توالزيارا كالرحالت الالصفية واألنشطة تالفعاليا تلك يف مشاركتهم

 ليشمل دورها ميتد قد النقل خدمة أن كما، ذالتالمي هلؤالء املطلوبة التعليمية األهداف حتقيق
 أو التعليمية الربامج إعداد يف ومشاركتهم املؤسسات تلك إىل التالميذ أولئك أسر نقل

 األفراد لتربية العام القانون عليه أكد ما وهذا. وتقوميها تنفيذها و بالتالميذ اخلاصة السلوكية
 أن إعاقات لديهم الذين التالميذ سرا حق من بأنه) IDEA,1997( إعاقات لديهم الذين
 هلؤالء الفردية التربوية بالربامج اخلاصة تاالجتماعا حلضور وخصوصاً النقل خدمة يتلقوا

 تاالحتياجا ذوي التالميذ حق من بأنه )(Douglas,2004 دوغالس أوضح كما. التالميذ
 مجيع يف واملشاركة دةاالستفا من ليتمكنوا النقل خدمة يتلقوا أن وأسرهم اخلاصة التربوية
  .هلم املقدمة التعليمية وغري التعليمية الربامج
 لديهم الذين األفراد لتربية العام القانون يف والتنقل النقل خدمة مفهوم طرح ولقد 

 التالميذ نقل وسائل تشمل اليت اخلدمة تلك أا إىل يشري حيث) IDEA,1997( إعاقات
 الالزمة املعدات توفري إىل إضافة كذلك، والعكس رسةللمد املنزل من إعاقات لديهم الذين
 توماس يصفها حني يف. املتحركة والكراسي الكهربائية كاملصاعد املدرسة داخل للتنقل

(Thomas, 2002) اواليت خمتلفة إعاقات من يعانون الذين للتالميذ تقدم اليت اخلدمة تلك بأ 
مع احتياجام اخلاصة، باإلضافة إىل  ناسبلتت املكيفة أو املعدلة النقل وسائل تشمل قد

 واليت اخلاصة والرافعات، الكهربائية وسائل التنقل األخرى كالكراسي املتحركة، واملصاعد
 التربوية الربامج من ليستفيدوا املدرسية البيئة داخل التالميذ هؤالء تنقل تسهيل شأا من

  .هلم تقدم أن ميكن اليت والتعليمية
 التالميذ انتقال على املعينة التنقل وسائل لتوفري امللحة احلاجة تظهر آخر جانب ومن

 من تعاين اليت احلاالت تلك وخصوصا وحميطها املدرسية البيئة داخل العقلي التخلف ذوي
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 اليستطيع حيث والبدنية اجلسدية كاإلعاقات العقلي التخلف حلالة مصاحبة أخرى مشاكل
 الالصفية واألنشطة الفعاليات  يف املشاركة أو التعليمية صادرامل من االستفادة التالميذ هؤالء
 متحركة كراسي أو كهربائية مصاعد كانت سواءًَ املعينات  تقدمي خالل من إال هلم املقدمة

  .األخرى املعينات من غريها أو
 فاعالً دوراً تلعب أن والتنقل النقل خلدمة ميكن أنه القول نستطيع ماسبق على وبناء

 التربوية اخلدمات لتلقي التالميذ هؤالء نقل خالل من العقلي التخلف ذوي الميذالت مع
 واملناسبة املعدلة النقل بوسائل م اخلاصة التعليمية املؤسسات يف املناسبة والتعليمية

خارج تقام اليت والتروحيية الرياضية األنشطة يف مشاركتهم ضمان وكذلك مالحتياجا 
 املصاعد كتوفري مادية تسهيالت من املؤسسات تلك يف يقدم ما إىل فةإضا، املدرسية البيئة

 واستفادم استمرارهم تدعم أن شاا من واليت املتحركة والكراسي واملنحدرات الكهربائية
  . هلم املقدمة والتعليمية التربوية الربامج من
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 على إعاقات لديهم الذين باألفراد املعنية تشريعاا يف الدول من الكثري أكدت لقد
مبا  املختلفة اإلعاقات ذوي للتالميذ املوجهة التعليمية العملية تساند خدمات وجود ضرورة

 يف رورياًفيهم التالميذ ذوي التخلف العقلي، حيث تشكل تلك اخلدمة حموراً أساسياً بل ض
املعوقني  وبرامج املدرسية الفعاليات نضم اخلدمة تلك مثل توفر إن، التعليمية العملية فاعلية

، التربوية كل حسب حاجته تعترب من األولويات اليت ينبغي أن تؤكد عليها األنظمة والقوانني
 94/142 رقم األمريكي العام كالقانون، والقوانني التشريعات من الكثري أن جند وبذلك
 عام الصادر IDEA قانون وكذلك، م1975 عام الصادر املعوقني األطفال جلميع التربية

 العربية اململكة يف اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد إىل باإلضافة، م1997
 وغريها قد نصت على جمال اخلدمات املساندة، وهذا بدوره ه1422السعودية الصادرة عام 

 من املساندة اخلدمات دور تناقش اليت والدراسات البحوث إلجراء الباحثني من يدالعد دفع
 التربوية تاالحتياجا ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف وفاعليتها توفرها مدى حيث

 تلك ألهم عرضاً يلي وفيما خاصة بصفة العقلي التخلف ذوي والتالميذ عامة بصفة اخلاصة
  :الدراسات

دراسات ذات العالقة بطبيعة اخلدمات املساندة املطلوبة للتالميذ ذوي التخلف ال: أوالً
  :العقلي
 ناقشت اليت األدبيات حتليل دف (Ropert, 1983) تروبر دراسة جاءت فقد 

 ذوي التالميذ ضمنهم ومن خمتلفة إعاقات من يعانون الذين للتالميذ املساندة اخلدمات
. م1975 عام الصادر املعوقني األطفال مجيع تربية انونق يف تورد واليت العقلي التخلف
 برامج على القائمني إدراك أمهية على األدبيات تلك مجيع تأكيد إىل الدراسة وخلصت

 هذه تقدم مىت وتقرير، هلم املساندة اخلدمات تزويد املعوقني بضرورة أمهية التالميذ
 اخلدمات على التعرف إىل دف دراسة (Pamela, 1990) باميال أجرى كذلك. اخلدمات
 مشلت وقد، وشديدة متعددة إعاقات لديهم الذين التالميذ برامج حتتاجها اليت املساندة
 ممن )سنة21- 3( سن من ومتعددة شديدة إعاقات لديهم الذين األطفال مجيع الدراسة
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 دةاملتح بالواليات كنتاكي والية يف اخلاصة الداخلية املؤسسات يف الرعاية هلم تقدم
  املساندة اخلدمات من العديد حاجة هؤالء التالميذ إىل الدراسةنتائج  وأظهرت، األمريكية
 عالج وخدمة، واحلركة التوجه وخدمة، الوظيفي العالج وخدمة، الطبيعي العالج كخدمة

 كما، هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من استفادم تدعم أن ميكن واليت والكالم اللغة
 التقييم عملية يف شاركتهمب التخصصات متعدد الفريق التزام أمهية إىل أيضا الدراسة خلصت
  . املساندة اخلدمات من التالميذ هؤالء احتياجات لتحديد
 إىل هدفت دراسة بإجراء (Smith & Littejohn, 1991) وليتجون مسيث من كل قامو
 عامة بصفة إعاقات لديهم نالذي األطفال حيتاجها اليت املساندة اخلدمات على التعرف

 الذين األفراد تربية قانون يف دور ما حسب خاصة بصفة العقلي التخلف ذوي والتالميذ
 من معينة مساندة خدمات حيتاجون األطفال هؤالء أن إىل الدراسة وأشارت ،إعاقات لديهم
 الطبيعي، جالعال خدمة الوظيفي، العالج خدمةها ومن ،هلم النمائية املرحلة تدعم أن شاا

 .والكالم اللغة عالج خدمة النقل، خدمة الصحية، اخلدمة الطبية، اخلدمة النفسية، اخلدمة
 اخلاصة التربية برامج تقييم إىل سعت دراسة بإجراء (Jeschke, 1994) جيسكي قام كما

 املتحدة الواليات يف العادية باملدارس ويسكانسن واليةب املقدمة املساندة واخلدمات
 حيث، اعاقات مبافيهم التالميذ ذوي التخلف العقلي من يعانون الذين للتالميذ يكيةاألمر

 على جاءت التالميذ هلؤالء املقدمة املساندة اخلدمات أنواع أكثر أن إىل الدراسة توصلت
 االجتماعية اخلدمة الثانية املرتبة يف جاءت مث، األوىل املرتبة يف النفسية اخلدمة :التايل النحو

 الطبيعي العالج ةخدم تلتها مث اإلرشادية اخلدمة الثالثة املرتبة يف جاءت مث، رسيةاملد
  .الوظيفي العالج خدمة األخرية املرتبة يف وجاءت

 واقع عن الكشف إىل هدفت دراسة )1996( الوابلي أجرى السياق نفس ويف
 العاملني منظور من اوأمهيته باململكة الفكرية التربية معاهد يف املتوفرة املساندة اخلدمات

 للتربية معاهد ةمخس يف العاملني مجيع ميثلون شخصا )261( الدراسة مشلت وقد ،فيها
 ومعهدي، جبدة الفكرية التربية معهد وهي اململكة يف الرئيسية املناطق على موزعة الفكرية
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 عهدوم، بالدمام الفكرية التربية ومعهد ،)الرياض غرب، الرياض شرق( الفكرية التربية
 هذه يف توفراً األكثر املساندة اخلدمات الدراسة هذه نتائج بينت وقد، اأب الفكرية التربية
، )%92.5( بنسبة والكالم اللغة عالج خدمة: التايل النحو على جاءت واليت املعاهد
 الصحية اخلدمة ،%)87.7( املدرسي اإلرشاد خدمة، )%89.6( املدرسية النفسية اخلدمة

 الوظيفي العالج خدمة ،%)74.1( املدرسية االجتماعية اخلدمة، %)85.0( املدرسية
كما أشارت الدراسة إىل أن مفهوم %). 10.8(، خدمة العالج الطبيعي %)15.6(

 جلميع املمارسة عملية أن إال املعاهد، هذه فعاليات ضمن وممارس قائم املساندة اخلدمات
 معظم يف التحقق درجة وصلت فقد ،رالقصو من شئ يشوا املساندة اخلدمات أنواع

 يف بينما أحياناً املتوسطة فوق أو متوسطة مستويات إىل اخلدمات تلك وظائف أهداف
 ،جداً ضعيفة مستويات إىل وصلت فقد والوظيفي، الطبيعي العالج كخدمة اآلخر البعض

 عاهدامل هذه يف املقدمة املساندة اخلدمات استمرار أن إىل أيضاً الدراسة خلصت كما
 االحتياجات تلبية ستطيعي ال البعيد املدى على رمبا ىاملستو هذه على املختلفة بأنواعها
  .العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية

 التعرف دف مسحية دراسةً )Morgan, 1997( مورجن أجرى ذلك على وعالوة
 ذوي التالميذ بينهم ومن إعاقات لديهم الذين للتالميذ املقدمة املساندة اخلدمات أنواع على

 للمراكز مديراً) 15( الدراسة مشلت وقد، نيفادا بوالية الريفية املناطق يف العقلي التخلف
) 11( ميثلون مديراً )11( هذه املسح لعملية استجاب حيث، اخلاصة التربية يف اإلشرافية

 تلك غلبأ يف ةاملتوفر املساندة اخلدمات أكثر أن إىل الدراسة وتوصلت، إشرافيا مركزاً
 النفسية اخلدمة خدمة مث األوىل املرتبة يف والكالم اللغة عالج خدمة :هي كانت املراكز

 الطبيعي العالج خدمة تلتها مث املدرسي اإلرشاد خدمة الثالثة املرتبة يف جاءت كما املدرسية
 ريغ مساندة خدمات هناك أن إىل الدراسة أشارت كما. الوظيفي العالج خدمة وأخرياً
 ،املدرسية االجتماعية واخلدمة، السمعيات خدمة: وهي املراكز تلك من )6( يف متوفرة
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 يف السبب الدراسة أرجعت حيث، الترويح ةوخدم،وإرشادهم الوالدين تدريب وخدمة
  .اخلدمات هذه تقدمي يف املؤهلني املختصني قلة إىل املراكز تلك يف اخلدمات هذه توفر عدم

  هدفت، (Newman & Backorby, 1997)  باكوريبو نيومان ا قام أخرى دراسة ويف
 فيهم مبا إعاقات لديهم الذين التالميذ حيتاجها اليت املساندة اخلدمات على التعرف إىل

 من أسرة )20( الدراسة مشلت وقد،أسرهم نظر وجهة من العقلي التخلف ذوي التالميذ
 إىل الدراسة وخلصت، األمريكية املتحدة بالواليات واشنطن والية يف التالميذ هؤالء اسر
 اخلدمات وحيددوا يقيموا أن املدرسي الفريق أفراد على جيب أنه ترى األسر غالبية أن

 بشكل هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من االستفادة على أبناءهم تساعد اليت املساندة
  . فاعلية أكثر

 ,Grummick, Douglas & Bergeson)وبريجسون ودوغالس  جرمك منل كذلك قام ك

 لديهم الذين للتالميذ املقدمة اخلاصة التربية خدمات معرفة إىل سعت دراسة بإجراء (1998
 التعليمية املراكز مجيع الدراسة مشلت حيث، هلم املقدمة املساندة اخلدمات فيها مبا إعاقات
 التخلف ذوي التالميذ فيهم امب إعاقات لديهم الذين التالميذ ملعرفة واشنطن لوالية التابعة
 حيث ،الفردية التربوية براجمهم يف بكت ما واقع من املساندة اخلدمات يتلقونو العقلي

 الدراسي العام يف زادت التالميذ هلؤالء املقدمة املساندة اخلدمات أن  الدراسة أظهرت
 – 1997( الدراسي العام يف أيضا زادت كما ،)%11.13( بنسبة) 1997 – 1996(

 خدمات تلقوا الذين للتالميذ الكلي اموع أصبح حيث %)11.26( بنسبة )1998
 هذه أن الدراسة أوضحت ،كما واشنطن والية يف اًتلميذ )981.003( حوايل مساندة

 النفسية اخلدمة، املدرسية الصحية واخلدمة، والكالم اللغة عالج خدمة تتضمن اخلدمات
 ماتسون أجرى حني يف. الوظيفي العالج وخدمة، الطبيعي العالج وخدمة، املدرسية

)Mattson,2001 (التعليمية العملية لدعم الالزمة املساندة اخلدمات توضيح إىل هدفت دراسة 
 توصلت وقد ،العقلي التخلف ذوي التالميذ ضمنهم ومن إعاقات لديهم الذين للتالميذ
 ميدع ما توفر يف حقهم أمهها نوم التالميذ هؤالء لتعليم الرئيسة املتطلبات إىل الدراسة
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 .املستقلة واملعيشة للتوظيف يئتهمو الفريدة حاجاتهم لتلْبِية املساندة اخلدمات من تعليمهم
 حسب التالميذ هلؤالء تقدميها املفترض املساندة اخلدمات أنواع إىل الدراسة أشارت كما

 لديهم الذين األفراد تربية قانون يف الواردة املساندة اخلدمات أنواع مع تتفق وهي حاجام
 الصحية واخلدمة،املدرسية النفسية واخلدمة، والكالم اللغة عالج خدمة :وهي إعاقات

 العالج وخدمة، املدرسي اإلرشاد وخدمة،املدرسية االجتماعية واخلدمة،املدرسية
املبكر، وخدمة التدخل  الوالدين، وتدريب إرشاد وخدمة، الوظيفي العالج وخدمة،الطبيعي

 أوضحت كما .واحلركة هيالتوج وخدمات واخلدمة الطبية، التنقل، ةالترويح، وخدم ةوخدم
 شدة ضوء يف املساندة للخدمات التالميذ هؤالء أهلية مدى حتديد بجي نهأ أيضا الدراسة
 التالميذ هلؤالء املساندة اخلدمات بتقدمي املدرسة التزام أمهية إىل إضافة، وطبيعتها اإلعاقة
 (Jennifer, 2002) جينفر ا تقام أخرى مسحية دراسة ويف .مادي مقابل وبدون

 األمريكية املتحدة الواليات من والية كل يف املساندة اخلدمات توفر مدى معرفة استهدفت
حسب اجلنس، والعمر، التخلف العقلي  ذوي التالميذ فيهم مبا إعاقات لديهم الذين للتالميذ

 خدمة )13( على ركزت حيث ،والية د غطت الدراسة سبعاً وأربعنيوق واالنتماء العرقي،
  .إعاقات لديهم الذين لألفراد التربية قانون يف والواردة مساندة

 اخلدمات معظم فيها تتوفر الدراسة مشلتها ممن والية )33(أن إىل الدراسة وتوصلت
 النحو على رهاتوف حسب مرتبة جاءت واليت األخرى الواليات من أكثر بشكل املساندة
 خدمة، )والية25( املدرسية النفسية اخلدمة، )والية33( والكالم اللغة عالج خدمة :التايل

 اإلرشاد ةخدم ،)والية25( املدرسية االجتماعية اخلدمة، والية) 25( واحلركة التوجيه
 نقص هناك أن الدراسة بينت كما .)والية20( املدرسية الصحية اخلدمة، )والية24(

  .فقط )والية17( يف إال تتوفر مل حيث والوظيفي الطبيعي العالج خدميت يف واضح
 يف دعم العملية التعليميةوأمهيتها فاعلية اخلدمات املساندة ذات العالقة بالدراسات : ثانيا

  :للتالميذ ذوي التخلف العقلي
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 مدى ملعرفة هدفت دراسة بإجراء (Anderson, 1982) ندرسنأ قام اجلانب هذا ويف
 ومن ضمنهم التالميذالتالميذ الذين لديهم إعاقات يف دعم استفادة خلدمات املساندة اعلية فا

) هاواي( يدعى برنامج ضمن، هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي
، املساندة اخلدمات بنوعية العالقة ذات القرارات تقييم عملية على الربنامج هذا يركز حيث

 هلؤالء املساندة اخلدمات بعض تقدمي واملعلمني، األسرة بإمكان انه إىل الدراسة وأشارت
 مما ؛املساندة اخلدمات أخصائي قبل من الالزمة واخلطط، التوصيات إعطاءهم بعد التالميذ

 حتسن على بدوره ينعكس والذي التالميذ هؤالء مع واألنشطة اخلطط تلك تنفيذ يسهل
 (Rainforth, 1996)رين فورث  كما أجرى .تربوية اخلاصة املقدمة هلماستفادم من الربامج ال

 واخلدمات اخلاصة التربية خدمات لتزويد الالزمة االستراتيجيات على للتعرف دراسة
 التخلف ذوي التالميذ فيهم مبا خمتلفة إعاقات لديهم الذين التالميذ استفادة لدعم املساندة
 املتحدة بالواليات العام التعليم مدارس يف هلم املقدمة صةاخلا التربوية الربامج من العقلي

 Individualized Education Programs الفردية التربوية الربامج أن الدراسة وبينت، األمريكية
 أن ميكن واليت حيتاجوا اليت املساندة اخلدمات على تشتمل أن جيب التالميذ هلؤالء املقدمة
  .فاعلية أكثر بشكل التعليمية األنشطة يف ومشاركتهم العادي الصف يف بقاءهم تدعم

 إىل سعت (Hood & Kohler, 2000) وكوهلري هود نم كل ا قام أخرى دراسة ويف 
 العقلي التخلف ذوي التالميذ فيهم مبا إعاقات لديهم الذين التالميذ نتائج حتسن مدى معرفة
 )200( لـ مسحاً الدراسة لتمش حيث ،فردية تربوية برامج من هلم ميقد ما خالل من

 يناالتالميذ ضمن مدارس الدمج الشامل يف جنوب والية كروال هلؤالء تقدم فرديا تربويا برناجما
 الربامج هذه أفضلية لتحديد معايري ثالثة الدراسة حددت ولقد، بالواليات املتحدة األمريكية

 مدى أن إىل الدراسة ظهرتوأ، الربامج تلك يف املساندة اخلدمات تقدمي مدى أبرزها ومن
 وثيقا ارتباطاً مرتبطاً كان وتطورهم التالميذ هلؤالء املقدمة الفردية التربوية الربامج جناح
 وخدمة الطبيعي العالج وخدمة، والكالم اللغة عالج كخدمة املساندة اخلدمات بتوفري

 هدفت دراسة (Downing, 2004) دوننق أجرى كما. نتائجهم وحتسن، هلم الوظيفي العالج
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 إعاقات لديهم الذين التالميذ استفادة دعم يف وفاعليتها املساندة اخلدمات دور مناقشة إىل
 وخلصت، هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ بينهم ومن

 يذالتالم هؤالء حاجات تدعم أن ميكن املساندة اخلدمات من أنواع هناك أن إىل الدراسة
 التعليمية اخلدمات تقدمي يف الفردي التربوي الربنامج وفريق، واملعلمني، الوالدين وتساعد
 اللغة عالج خدمة الدراسة إليها أشارت اليت املساندة اخلدمات تلك ومن، هلم اخلاصة

 املساندة اخلدمات من وغريها املدرسية الصحية اخلدمة، املدرسية النفسية اخلدمة، والكالم
 الذين األفراد تربية قانون يف وردت اليت املساندة اخلدمات أنواع مع تتفق واليت األخرى

  . إعاقات لديهم
  
يف دعم فاعليتهااخلدمات املساندة املختلفة وبأنواع ذات العالقة الدراسات : ثالثاً

  :استفادة التالميذ ذوي التخلف العقلي من الربامج التربوية اخلاصة املقدمة هلم
 قانون هقدم ما مراجعة إىل دف دراسة إجراءب )Dieterich ,1995( يتريتشد تقاملقد 

 األفراد الذين لديهم إعاقات من خدمات مساندة وعلى وجه اخلصوص اخلدمة الصحية تربية
 وتوصلت، العقلي التخلف ذوي التالميذ مبافيهم إعاقات لديهم الذين للتالميذ املقدمة

 اخلدمة لتزويد تقدم متخصصة صحية رعاية إىل حباجة التالميذ هؤالء أن إىل الدراسة
بإجراء دراسة هدفت   (Rozycki, 1996)روزكي قام السياق نفس ويف. هلم الضرورية الصحية

 اخلاصة التربوية تاخلدمة الصحية كخدمة مساندة للتالميذ ذوي االحتياجا أمهية إىل مناقشة
 الصحية اخلدمة تقدمي أمهية الدراسة أظهرت حيث. العقلي التخلف ذوي التالميذ مبافيهم
 تتناسب واليت املدرسية البيئة داخل والتعديالت اإلجراءات تلك وخصوصاً، التالميذ هلؤالء

   .هلم املقدمة التربوية الربامج من ماستفاد يدعم مما الصحية؛ التالميذ تاحتياجا مع
 مدى حتديد إىل فتهد واليت (Ericksen, 1998) أريكسن ا قام أخرى دراسة ويف

 ومن خمتلفة إعاقات من يعانون الذين للتالميذ املقدمة املدرسية الصحية اخلدمة فاعلية
، العام التعليم مدارس يف التعليمية خدمام ويتلقون العقلي التخلف ذوي التالميذ ضمنهم
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 ملقدمةا الربامج من التالميذ هؤالء استفادة دعم يف اخلدمة هذه فاعلية الدراسة أوضحتو
 الذين التالميذ ألولئك األدوية وإعطاء، األمراض بعض ضد التلقيحات تقدمي خالل من هلم

 إضافة ،الربو أو الصرع من يعانون الذين كالتالميذ املدرسي اليوم يف الدواء تناول حيتاجون
 كنمي اليت اجلروح بإصابات األخطار من التالميذ هؤالء حلماية الالزمة اإلرشادات تقدمي إىل
 ,Hacker & Wessel) وسيلو  هاكر من كل قام كما .املدرسية البيئة نطاق يف حتدث أن

 دعم يف املدرسية الصحية اخلدمة فاعلية مدى توضيح إىل دف دراسة بإجراء (1998
 ،العقلي التخلف ذوي التالميذ مبافيهم خمتلفة إعاقات لديهم الذين للتالميذ التعليمية العملية

 اليت الصحية املشكالت مواجهة يف مساعدم يف اخلدمة هذه فاعلية اسةالدر وأظهرت
 املستمر والتواصل التعاون أمهية الدراسة بينت كما ،التالميذ هؤالء حاالت بعض تظهرها

 الربامج من التالميذ استفادة دعم شأنه من والذي املعلمني مع اخلدمة هذه قدميم قبل من
  .هلم املقدمة ةالتعليمي
 (Kats, Yannis & Mitchell, 1999)ومتشل  وينس كاتس من كلرى جأهة ثانية من ج 

 وقد، املدرسية الصحية اخلدمة بشأن الصادرة احملاكم قرارات مناقشة إىل هدفتدراسة 
 - 1984( من الفترة يف العليا احملكمة عن الصادرة القرارات مراجعة الدراسة مشلت

 مبافيهم خمتلفة إعاقات لديهم الذين للتالميذ درسيةامل الصحية اخلدمات توفري حول )1993
 أمراً املدرسية الصحية اخلدمة توفري أن الدراسة وأظهرت ،العقلي التخلف ذوي التالميذ
 توفري عن ؤولةمس املدرسة أن إىل الدراسة أشارت كما، التالميذ هلؤالء وأساسياً ضرورياً
 أي أو ممرض قبل من تقدم أن جيب اخلدمة ههذ أن إىل إضافة، هلم املدرسية الصحية اخلدمة

 دف دراسة بإجراء (Bigby, 2004) جبباي قامت كما .اال هذا يف مؤهل آخر شخص
 إعاقات لديهم الذين التالميذ استفادة دعم يف املدرسية الصحية اخلدمة فاعلية مناقشة إىل

وقد مشلت املقدمة هلم،  اصةاخل التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ مبافيهم
 مجيع يف التالميذ هلؤالء الدراسة مجيع معلمي التربية اخلاصة ومدراء املدارس اليت تقدم خدماا

 املدارس ومدراء اخلاصة التربية معلمي أن إىل الدراسة توصلت ولقد، األمريكية الواليات
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مجيع العمليات اليت مير  يف ياًحيوو فاعالً دوراً املدرسية الصحية اخلدمات تؤدي أن يتوقعون
 وتقييم تعرف من ا الطفل عند حتديد أهليته خلدمات التربية اخلاصة واخلدمات املساندة

 هذه مقدمي يستطيع ذلك إىل إضافة تطبيقه، وكذلك الفردي التربوي للربنامج وختطيط
 هيساعد مما ا،تلبيته على والعمل للطفل الصحية االحتياجات تلك حتديد على العمل اخلدمة
  . املدرسية البيئة نطاق يف له تقدم اليت اخلاصة التربوية اخلدمات من االستفادة على

 إعاقات لديهم الذين للتالميذ مساندة كخدمة املدرسية النفسية اخلدمة كانت كما
 إىل هدفت واليت) 1987( صادق دراسة ذلك ومن الباحثني، من الكثري اهتمام موضع
 العربية اململكة يف العاديني غري التالميذ برامج يف نيالنفسي نيياألخصائ ملهام تصور وضع

وقد  التعليمية املقدمة هلم، الربامج من التالميذ هؤالء استفادة تدعم أن ميكن واليت السعودية
وضوابطها، ومعايريها ، مشلت الدراسة حتليالً لعينة من الدراسات يف جمال األخالقيات املهنية

 ؤالء ضيفتر اليت النفسيني، وخلصت الدراسة إىل تصور للواجبات واملهام لألخصائيني
 التعليمية العملية دعم يف تسهم أن ميكن واليت  العاديني غري جمال يف ا القيام األخصائيني

ومن أبرزها املشاركة يف عملية  ،مبافيهم التالميذ ذوي التخلف العقلي  للتالميذ غري العاديني
 احلالة وتصنيف ،هلم خدماا تقدم اليت التعليمية ول التالميذ يف تلك املؤسساتالتقييم وقب
  . وتنفيذه الفردي التربوي الربنامج رسم يف واملشاركة

 على التعرف دف دراسة أجريا (Ackeman & Jacobso, 1989) وجاكوبو أكيمان أما
 التخلف ذوي للتالميذ درسيةامل النفسية اخلدمة خالل من تقدميها ميكن اليت األدوار أكثر

 خلصت حيث ،هلم املقدمة التعليمية الربامج من استفادم تعزز أن ميكن واليت ،العقلي
   :ومها رئيسني جانبني يف يربز التالميذ هلؤالء النفسية اخلدمات دور أن إىل الدراسة

 للخدمات ةاألهلي لتحديد والتشخيص التقييم عملية يف النفسيون وناألخصائي به يقوم ما §
 والسلوك ،الذكاء مقاييس تطبيق خالل من وذلك العقلي التخلف جمال يف اخلاصة التربية

  .الشطب قوائم استخدام وأ، املالحظة وأ، التكيفي
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 للتعامل مع املشاكل السلوكيةتصميم برامج من  وناألخصائيؤالء به ه مكذلك ما يقو §
 . ء التالميذبعض هؤال اليت يظهرهاكالعدوانية والنشاط الزائد 

مدى فاعلية اخلدمة النفسية املدرسية دف معرفة  (John, 1995)جون  كما جاءت دراسة      
النفسيني الذين يقدمون  األخصائينيالتعلم، حيث مشلت الدراسة التالميذ ذوي صعوبات مع 

ث توصلت بوالية مريالند بالواليات املتحدة األمريكية، حي خدمام يف برامج صعوبات التعلم
يف تدريب هؤالء التالميذ على عملية فاعالً األخصائيني يؤدون دوراً هؤالء الدراسة إىل أن 

 مما يدعم استفادم من الربامج التعليمية املقدمة هلم، االنتباه واالحتياجات الفريدة لكل تلميذ
يف ثر أمهية أكأدواراً ا يقدموميكن أن كما أوضحت هذه الدراسة إىل أن هؤالء األخصائيني 

مساعدة املعلمني للتعامل مع السلوك داخل الصف والذي ميكن أن يعيق عملية تعلم هؤالء 
إىل استخدام التدخالت املناسبة يف حتسني عملية التعلم لديهم، إضافة إىل التالميذ، باإلضافة 

دف  شراكهميارسون أدواراً بارزة مع اسر أولئك التالميذ لتكوين  أن هؤالء األخصائيني
 Person ,Crosb) بريوسون وكرسب وماريل كذلك قام كل من .ساعدة أطفاهلم على التعلممل

&Marly, 2001)  مع التالميذ الذين  نيالنفسي نياألخصائيفاعلية دور  مدىبدراسة لتوضيح
عامالً يف ) 522(وقد مشلت الدراسة  مبافيهم التالميذ ذوي التخلف العقلي، لديهم إعاقات

مدراء (العادية اليت يلتحق ا التالميذ من ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة ميثلون املدارس 
النفسيني، واألخصائيني االجتماعيني،  واألخصائينياملدارس، ومعلمي التربية اخلاصة، 

وتوصلت الدراسة إىل  يف جنوب غرب الواليات املتحدة األمريكية،) واملرشدين الطالبيني
عملية التقييم لتحديد أهلية من خالل دوره يف األخصائي النفسي يقوم به  الذيلدور فاعلية ا

ودوره يف املسامهة يف تقدمي االستشارة ألعضاء الفريق  هؤالء التالميذ خلدمات التربية اخلاصة،
املدرسي وإرشادهم، إضافة إىل ما يضطلع به من دور يف عملية تعديل السلوك للتالميذ الذين 

ت سلوكية واليت ميكن أن تعيق استفادم من الربامج التربوية اخلاصة املقدمة يعانون من مشكال
  .هلم
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 النفسية باخلدمة التعريف إىل هدفت دراسة) (Aduncan, 2000 دونكانا وأجرى
 دعم يف فاعليتها ومدى، اخلدمة هذه يقدم أن ميكن الذي األخصائي دور وحتديد، املدرسية
 وقد ،هلم املقدمة والتعليمية التربوية الربامج من املتعددة تاإلعاقا ذوي التالميذ استفادة
، األمريكية املتحدة بالواليات فلوريدا والية يف التربوي اإلشراف مراكز الدراسة مشلت
 اخلدمة هذه لتقدمي املؤهل الشخص يعترب النفسي األخصائي نبأ الدراسة أظهرت حيث
 هلؤالء التعليمية العملية دعم يف اخلدمة هذه فاعلية الدراسة بينت كما، التالميذ هلؤالء

 يف وتوظيفها نتائجها وتفسري، تحصيليةال االختبارات وإدارة تطبيق خالل من التالميذ
 كذلك، التالميذ هلؤالء اخلاصة االحتياجات تلك ملواجهة ةالفردي ةالتربوي امجالرب ختطيط
 هؤالء لدى املرغوبة غري ياتالسلوك لتعديل ناسبةامل عالجيةال ستراتيجياتالا تطبيق

  .اآلخرين ياملدرس فريقال أعضاء مع ،ستمرامل التواصل إىل باإلضافة ،التالميذ
 املدرسية اإلرشادية اخلدمات دور الباحثني من العديد ناقش أخرى ناحية ومن 

 دراسة ذلك ومن إعاقات لديهم الذين للتالميذ التعليمية العملية دعم يف مساندة كخدمة
 للتالميذ املقدمة اإلرشادية الربامج فاعلية مدى معرفة إىل هدفت اليت )Noman,1977( نومان
 مدارس يف )1976 -1975( الدراسي للعام للتدريب القابلني العقلي التخلف ذوي
 الربامج جلميع مسحاً الدراسة مشلت وقد، األمريكية املتحدة بالواليات تكساس والية

 ةاملدرسي يةاإلرشاد الربامج قدرة إىل الدراسة نتائج وأشارت ،الوالية هذه يف هلم املقدمة
 العاديني أقرام مع والتكيف التفاعل مبادئ تعلم من متكينهم من التالميذ هلؤالء املقدمة

  .فاعل وبشكل
 فاعلية مدى معرفة إىل هدفت دراسة بإجراء (Feingold, 1984) فاينجولد قام كما

 ذوي التالميذ ضمنهم ومن املختلفة اإلعاقات ذوي للتالميذ مةاملقد واإلرشاد التوجيه برامج
 خدمة يف فاعالً دوراً قدموا املدرسيني املرشدين أن إىل الدراسة وتوصلت ،العقلي التخلف

 تعيق قد اليت مشكالم حل يف مهارام استخدام على تدريبهم خالل من التالميذ هؤالء
 من نهأ إىل الدراسة خلصت كما، هلم املقدمة يةالتعليم الربامج من واستفادم تكيفهم
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 املدرسة من التخرج دبع ما إىل التالميذ وهؤالء املدرسي املرشد بني العالقة متتد أن املفترض
 من كل جراهاأ أخرى دراسة ويف. لذلك احلاجة عند هلم واملساعدة والتوجيه النصح لتقدمي

 العقلي التخلف ذوي التالميذ حاجة مدى لتحديد (Allan & Wells, 1985) ويلزإلن و 
 اخلدمات فيها تقدم اًتربوي ناجماًبر )40( الدراسة مشلت وقد، املدرسي اإلرشاد خلدمة

 تلك يف وخصوصاً ،هلم اخلدمة هذه أمهية الدراسة وأظهرت، التالميذ هلؤالء اإلرشادية
 اإلرشاد ارسةمم ضرورة الدراسة هذه بينت كما، شخصيتهم بتنمية تتعلق اليت اجلوانب
  .فاعل بشكل التالميذ هؤالء مع والتوجيه

 دراسة ملعرفة مدى إملام (Akos & Musom, 2003) موسمو كوسأكما أجرى كل من 
 ذوي التالميذ بينهم ومن إعاقات لديهم الذين التالميذ دمج برامج يف املدرسيني املرشدين
 مشلت وقد،التالميذ هؤالء مع اعلللتف حيتاجوا اليت واخلربات، باملعارف العقلي التخلف
 وقد، األمريكية املتحدة الواليات من والية )42( يف مدرسيا مرشداً) 368( الدراسة
 جيدة ومعرفة خربات ميتلكون املرشدين هؤالء من %)43( نسبة أن إىل الدراسة توصلت

 ىيتلق أن ضرورة إىل الدراسة خلصت كما، إعاقات لديهم الذين التالميذ خصائص عن
، التالميذ هؤالء خبصائص كربأ بشكل اإلملام من متكنهم تدريبية دورات املدرسيني املرشدين

 لدى الضعف جبوانب ملمني يكونوا أن املرشدين هؤالء على أن الدراسة هذه بينت كما
 هلم املناسبة اإلرشادية اخلدمات تقدمي من يتمكنوا حىت املختلفة اإلعاقات ذوي التالميذ
  . هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من االستفادة من همتالميذ متكن واليت

 دراسة بإجراء (Spagna & Beharing, 2004)  هارنج ويب سباجنا من كل قام كما
 التربوية االحتياجات ذوي للتالميذ املدرسية اإلرشادية اخلدمة تقدمي أمهية توضيح إىل هدفت
 هلم، تقدميه ميكن الذي اإلرشاد شكالوأ لعقليا التخلف ذوي التالميذ مبافيهم اخلاصة

، التالميذ هؤالء وتعليم تربية جمال يف هامة تعترب اإلرشاد خدمة أن إىل الدراسة وتوصلت
 من الفردي اإلرشاد شكل تأخذ قد اإلرشادية اخلدمة أن إىل الدراسة هذه أشارت كما

 هؤالء ألسر يكون قد يوالذ اجلماعي اإلرشاد أو، لديهم الذات احترام تنمية خالل
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 اليت املشكالت حل على قادرة لتصبح األسرة لدى الوعي تنمية إىل يهدف والذي التالميذ
 من املباشر باإلرشاد يعرف ما وهو املباشر الشكل أيضا اإلرشاد يأخذ قد كما، تواجهها

 مباشر ريغ أرشاداً يكون قد أو مباشر بشكل التالميذ هلؤالء واإلرشاد التوجيه تقدمي خالل
 .من خالل تقدمي التوجيه واإلرشاد ملن يتعاملون مع هؤالء التالميذ من أباء ومعلمني وخمتصني

 الذين التالميذ استفادة دعم يف والكالم اللغة عالج خدمة دور ناقشت اليت الدراسات أما
 قدمةامل اخلاصة التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ فيهم مبا إعاقات لديهم

 U.S Department of) األمريكية املتحدة الواليات يف التربية وزارة دراسة جاءت فقد، هلم

Education, 1982) للتالميذ والكالم اللغة عالج خدمات بتقدمي املتعلقة اإلجراءات لتوضيح 
 الذين للتالميذ الفردية التربوية للربامج حتليالً الدراسة مشلت حيث ،لغوية إعاقة لديهم الذين
يف مدارس يوتا العامة بوالية ) سنة 21ثالث سنوات إىل (سن  من لغوية إعاقة من يعانون

 الدراسة إىل تصور لتلك اإلجراءاتنتائج ميتشجان بالواليات املتحدة األمريكية، وقد خلصت 
، يموالتقي اإلحالة،: املفترض تقدميها هلؤالء التالميذ من قبل أخصائي عالج اللغة والكالم وهي

 يف املشاركني وتسجيل اخلدمة، ذه اخلاص الفردي التربوي الربنامج لتقدمي والتخطيط
  .الربنامج ذلك جناح مدى تقييم مث ومن، ومدا اخلدمة كثافة وحتديد،الربنامج

، والكالم اللغة عالج أخصائي حيمله الذي املؤهل نوع أن الدراسة بينت كما
 اخلدمة هذه لتقدمي دوره تفعيل يف كبري بشكل تساهم عمله تدعم أن ميكن اليت واملصادر

 بإجراء )Tomes& Sanger,1986( وساجنر توماس من كل قامت حني يف. التالميذ هلؤالء
 إعاقات لديهم الذين للتالميذ املقدمة والكالم اللغة عالج خدمة فاعلية مدى ملعرفة دراسة
 الربامج من استفادم لدعم ةبتدائياال باملدارس العقلي التخلف ذوي التالميذ مبافيهم

 مشلت وقد، التخصصات متعدد الفريق أعضاء نظر وجهة من وذلك،هلم املقدمة التعليمية
 التالميذ ومعلمي، املدارس مدراء، النفسيني األخصائيني( ميثلون شخصاً )346( الدراسة
 دور فاعلية سةالدرا عينة أظهرت حيث )إعاقات لديهم الذين التالميذ يومعلم،العاديني
 وتفاعلهم تواصلهم يف يسهم مما التالميذ هؤالء لدى اللغوية احلصيلة زيادة يف اخلدمة هذه
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 مدى معرفة إىل هدفت دراسة )Michael, 1992( مايكل أجرى كذلك .الربامج تلك مع
 التخلف ذوي التالميذ وحاجة والكالم اللغة عالج خدمة ناقشت اليت الدراسات ارتباط
 حاجة على الدراسات من الكثري إمجاع إىل الدراسة خلصت وقد اخلدمة، هذه ىلإ العقلي
 لغوية خصائص من هيعانون ما نظري كبري بشكل والكالم اللغة عالج خلدمة التالميذ هؤالء
  .واملدرسي، األسري حميطهم يف اللغة إدراك عن عجزهم يف ترتبط

 (Bernard & Illerbrun, 1998) واليربون بربنارد من كل ا قام أخرى دراسة ويف
 لديهم الذين لألطفال املقدمة والكالم اللغة عالج خدمات فاعلية مدى معرفة بغرض

 يف دعم استفادم املدرسة لما قبيف سن إعاقات خمتلفة مبا فيهم التالميذ ذوي التخلف العقلي 
 الدراسة لتمش حيث، أسرهم نظر وجهة من وذلك، هلم املقدمة املبكر التدخل برامج من
 خدمات عالج اللغة والكالم يف منطقة ريفية يف كندا، وأظهرت ألبنائهمأسرة تقدم ) 79(

 يف وفاعليتها ألطفاهلم املقدمة والكالم اللغة عالج خدمة عن التام الوالدين رضاء الدراسة
   .الربامج تلك من استفادم دعم

 اسة هدفت إىل مراجعة األدبياتبإجراء در (Giangreco, 2000) يف حني قام جاينجريكو
 أعضاء وبقية والكالم اللغة عالج أخصائي بني التعاوين العمل ممارسة مدى ناقشت اليت

 والكالم اللغة عالج خدمة تزويد أن إىل الدراسة وأشارت ،التخصصات متعدد الفريق
على  يقتصر ال العقلي التخلف ذوي التالميذ ضمنهم ومن إعاقات لديهم الذين للتالميذ

 يف اآلخرين بل يشمل األعضاء) عالج اللغة والكالمخدمة  يأخصائي(اخلدمة هذه  يمقدم
 اخلدمة هذه لتقدمي الالزمة القرارات واختاذ الفردي التربوي الربنامج لرسم وذلك، املدرسة

 .هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من االستفادة من التالميذ هؤالء متكن فاعلة بطريقة هلم
 هدفت دراسة (Ukrainetz & Fresques, 2003) وفريسكيس كرنتيز من كل أجرى وأخرياً

 مع والكالم اللغة عالج وأخصائي ا يضطلع أن ميكن اليت األدوار فاعلية مدى لتوضيح
 الدراسة مشلت حيث ،التعليمية العملية من استفادم لدعم العقلي التخلف ذوي التالميذ

 ،األمريكية املتحدة الواليات يف العادية املدارس يف والكالم اللغة جعال يف أخصائياً )15(
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 يف وخصوصاً فاعلة أدواراً يقدمون والكالم اللغة عالج أخصائيي أن الدراسة وأوضحت
 خدمة توفري ضرورة إىل أيضاً الدراسة أشارت كما، لتالميذا هلؤالء التعليمي اجلانب دعم

  . التالميذ من حيتاجها ملن والكالم اللغة عالج
 يف ودورمها والوظيفي الطبيعي العالج خدمات الدراسات من العديد تناولت كما

 موسيل من كل قام حيث خاصة تربوية برامج من هلم ميقد مما التالميذ هؤالء استفادة دعم
 العالج خدمة فاعلية تقييم إىل هدفت دراسة بإجراء (Mussel & Swee, 1986) وسوي

 العالج أخصائيي الدراسة مشلت وقد، العقلي التخلف ذوي للتالميذ املقدمة الوظيفي
 ا يلتحق مدرسة )11( يف العقلي التخلف ذوي للتالميذ خدمام يقدمون الذين الوظيفي

 من التالميذ هلؤالء املقدمة اخلدمة هذه فاعلية الدراسة وأظهرت، بريطانيا يف التالميذ هؤالء
 العالجية األنشطة تقدمي مث، اخلدمة هلذه املؤهلني التالميذ اتاحتياج تقييم على العمل خالل

 باملهارات العالقة ذات لديهم املتضررة احلركية املهارات تنمية على تعمل اليت املناسبة
 بغرض دراسة (Hunter, 1988) هنتر أجرى حني يف .والكتابة كالقراءة األساسية األكادميية

 من ليتمكنوا ا تعوايتم أن الوظيفي العالج يائيأخص على جيب اليت املهارات توضيح
 فيهم مبا إعاقات لديهم الذين التالميذ مع فاعل بشكل الوظيفي العالج خدمة ممارسة

 ويعانون من مشاكل حركية، وأوضحت الدراسة أمهية أن يتمتعالتالميذ ذوي التخلف العقلي 
 والقدرة، التخصصات متعدد قالفري مع التفاعل من ممتكنه مبهارات األخصائيون ؤالءه

 واملدراء، املعلمني و،اآلباء مع والتنسيق فاعل بشكل الوظيفي العالج خدمة تقدمي على
 واألنظمة القواعد لتلك وواضح شامل فهم ملديه يكون نأو، م املناطة املسئوليات إلجناز

. هلم املقدمة عليميةالت الربامج من التالميذ هؤالء استفادة دعم يف يسهم مما مبعمله اخلاصة
 إىل هدفت دراسة بإجراء (York & Rainforth, 1989) فورث رأينو يورك من كل قام كما

 للتالميذ والوظيفي الطبيعي العالج أخصائيو يقدمها اليت املمارسات أفضل على التعرف
 العاملني والوظيفي الطبيعي العالج أخصائيي مجيع الدراسة ومشلت، الشديدة اإلعاقات ذوي

 األخصائيني هؤالء أن إىل الدراسة وخلصت، األمريكية الواليات مجيع يف التالميذ هؤالء مع
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 العمل مث ومن، التالميذ هؤالء تاحتياجا تقييم حيث من كبرية بفاعلية اخلدمة هذه يقدمون
 التعليمية الربامج من استفادم يدعم والذي والدقيقة الكبرية احلركية املهارات تنمية على

 خدميت فاعلية تقييم إىل سعت دراسة (Francis, 1989) فرانسيز أجرى فيما. هلم ملقدمةا
، العادية املدارس يف شديدة إعاقات لديهم الذين للتالميذ املقدمة والوظيفي الطبيعي العالج
 حيث مشلت الدراسة. خالل مدى قيام أخصائيو العالج الطبيعي والوظيفي اتني اخلدمتني من

ان يقدم يي العالج الطبيعي والوظيفي اللذينسر هؤالء التالميذ ومعلميهم، وأخصائمسحاً أل
هؤالء التالميذ، كما أظهرت الدراسة مع  فاعليتهماإىل  الدراسة وخلصت، هلمتلك اخلدمتني 

 من إجيايب بشكل الشديدة اإلعاقات ذوي التالميذ استفادة على تأثري تقدمي هاتني اخلدمتني
  . هلم املقدمة يةالتربو الربامج

 خدمات أمهية مناقشة دف )(Sandler,1992 سالندر ا قامت أخرى دراسة ويف
 التخلف ذوي التالميذ فيهم مبا إعاقات لديهم الذين للتالميذ والوظيفي الطبيعي العالج
 املدرسي الفريق أفراد وبني اخلدمتني هاتني مقدمي بني التعاوين الدور وتوضيح العقلي
 تقدمي يف تساعدمها واليت هلما الالزمة والكفايات املهارات توضيح إىل باإلضافة ،اآلخرين

 لتلقي التالميذ هؤالء حاجة الدراسة بينت وقد التالميذ، هلؤالء فاعل بشكل خدماما
 مشاكل يظهرون الذين التالميذ أولئك وخصوصاً والوظيفي، الطبيعي العالج خدمات

 سة أيضاً أمهية وجود عالقة تعاونية بني هذين األخصائينيحركية واضحة، كما أظهرت الدرا
 التالميذ أولئك معلمي إىل قبلهم من االستشارة وتقدمي املدرسي، الفريق أعضاء بقية وبني

 فيما يتعلق بتلك التوجيهات اليت ينبغي تقدميها هلؤالء التالميذ يف حجرة الدراسة، كما أشارت
، ب هذين األخصائيني على كيفية التعامل مع الفريق املدرسيالدراسة إىل أنه من املفترض تدري

 مع عملهم تدعم أن ميكن واليت الفريق هذا مع للتفاعل الالزمة التواصل مهارات وعلى
  .هلم املقدمة والتعليمية التربوية الربامج من القصوى االستفادة من ليتمكنوا التالميذ

 بية اخلاصة بالواليات املتحدة األمريكيةكما أجرت اجلمعية الوطنية للمختصني يف التر
(National Clearinghouse for Profession in Special Education, 1996)، دف دراسة 
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 حتديد معايري معينة يف املهارات، والكفايات املطلوبة ملقدمي خدمة العالج الوظيفي للتالميذ
 مع الوظيفي العالج أخصائي لعم طبيعة حتديد الدراسة مشلت حيث، إعاقات لديهم الذين
، حيمله الذي العلمي واملؤهل، فاعل بشكل دورهم أداء تدعم أن ميكن واليت التالميذ هؤالء

 أن ميكن اليت والكيفية، األخصائي هذا ا يتمتع أن املفترض من اليت الشخصية والقدرات
 يقدمه الذي ملالع طبيعة أن الدراسة وأوضحت، التالميذ هلؤالء اخلدمة هذه ا يقدم

التالميذ أولئك  يظهرها اليت احلركية املشكالت مواجهة يف يتلخص الوظيفي العالج أخصائي
 يكون أن كما اشترطتللتفاعل مع العملية التعليمية،  ةوتنمية املهارات احلركية الالزم

 هذا يف األقل على بكالوريوس بدرجة جامعي مؤهل على حاصالً الوظيفي العالج أخصائي
 القدرات ناقشت كما، التالميذ هلؤالء اخلدمة هذه تقدمي مبزاولة له يسمح مما تخصصال

على ممارسة خدمة  القدرة ذلك ومن األخصائيني هؤالء ا يتمتع أن ميكن اليت الشخصية
 متعدد الفريق العالج الوظيفي بشكل مناسب، وامتالكه ملهارات التواصل مع أعضاء

 على يعملوا أن األخصائيني هؤالء على جيب انه إىل الدراسة خلصت كما، التخصصات
 داخل صفية أنشطة من تالميذلل ميقد ما لدعم فاعل بشكل الوظيفي العالج خدمة تقدمي

 يف كاملشاركة الصفية غري األنشطة أو واحلسابية، الكتابية كاملهارات الدراسة حجرة
  .والفنية والتروحيية الرياضية األنشطة

 اليت اخلدمات أكثر ملعرفة هدفت دراسة بإجراء) Hawkins, 1997( هاكنس قام كذلك
 التربوية الربامج من استفادم تدعم أن ميكن واليت بدنية إعاقة لديهم الذين التالميذ حيتاجها
 وأظهرت، بدنية اتإعاق لديهم تلميذ )300( الدراسة مشلت وقد، هلم املقدمة اخلاصة

 من هيعانون ما نظري كبري بشكل الطبيعي العالج ةخلدم التالميذ هؤالء حاجة الدراسة
 دعم يف أمهية تلعب الوظيفي العالج خدمة أن إىل الدراسة أشارت كما، حركية مشاكل
 على تدريبهم خالل من هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من التالميذ هؤالء استفادة

 مما هلم الضرورية التدريبات حول ومعلميهم أسرهم وإرشاد التعويضية األجهزة استعمال
   .البدنية كفاءم زيادة يف يساعد
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 توضيح إىل هدفت دراسة بإجراء ،(Neal, et al., 2004) نيل وزمالئه من كل قام كما
 إعاقات لديهم الذين التالميذ مع العادية املدارس يف والوظيفي الطبيعي العالج خدمة فاعلية

 هامتني تعد اخلدمتني اتنيه أن إىل الدراسة وتوصلت ،العقلي التخلف ذوي التالميذ مبافيهم
 احلاجات تقييم خالل من هلم املقدمة التربوية الربامج من لتالميذا هؤالء استفادة دعم يف

 التدخل برامج تصميم مث ومن ،والوظيفي الطبيعي العالج يتخلدم التالميذ هلؤالء الفريدة
 تقدمي من اهلدف لتحديد (Reese,2004) يسير ا قامت دراسة ويف .تلميذ لكل املناسبة
دى فاعلية الدراسة حتليالً مل مشلت حيث، إعاقات لديهم الذين للتالميذ الطبيعي العالج خدمة

 فيهم مبا اخلاصة التربوية تخدمة العالج الطبيعي يف دعم استفادة التالميذ ذوي االحتياجا
 إىل الدراسة وخلصت، اجلانب هذا شتناق اليت األدبيات يف العقلي التخلف ذوي التالميذ
 كما التالميذ، ألولئك احلياة نوعية حتسني يف كبرية أمهية تلعب اخلدمة هذه أن على التأكيد
 مؤهالت على حيصلوا أن جيب الطبيعي العالج خدمة مقدمي أن إىل الدراسة أشارت

 يتلقوا أن وجيب ،فوق فما البكالوريوس درجة تكون أن ميكن واليت اال هذا يف متخصصة
  .التالميذ هؤالء مع عمللل والفاعل احليوي دورهم يتقنوا حىت دراستهم أثناء مميزاً تدريباً

 الذين التالميذ استفادة دعم يف والتنقل النقل خدمة دور األدبيات بعض ناقشت ولقد
 التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ اخلصوص وجه وعلى إعاقات لديهم

 إىل هدفت دراسة بإجراء) Carter,1992( كارتر به مقا ما ذلك ومن، هلم املقدمة التعليميةو
، العقلي التخلف ذوي التالميذ فيهم مبا إعاقات لديهم الذين للتالميذ النقل أمهية توضيح

 التعليمية الربامج من التالميذ هؤالء استفادة دعم يف اخلدمة هذه أمهية إىل الدراسة وخلصت
 كاإلسعافات تدريبية دورات ومساعديهم النقل خدمة يف العاملني يتلقى أن وأمهية دمةاملق

 ,Thomes)    توماس أجرى  كذلك. الطوارئ حاالت مع التعامل يف تساعد واليت األولية

 ذوي التالميذ فيهم مبا إعاقات لديهم الذين التالميذ معرفة إىل هدفت دراسة  (2002
استفادم من هذه اخلدمة للعام الدراسي  ونوعية النقل خدمة ويتلقون العقلي التخلف

 مليون حوايل أن إىل الدراسة وتوصلت يف الواليات املتحدة األمريكية) 2000- 1999(
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 التالميذ هلؤالء العدد زاد حيث اخلدمة هذه تلقوا) 1.970.000( ألفاً وسبعون وتسعمائة
 استفاد قد انه الدراسة بينت كما ،)%30( حبوايل )1986 -1985( الدراسي العام عن

 منازهلم من التالميذ هؤالء نقل ومنها خمتلفة بأنواع النقل خدمة من التالميذ هؤالء
 أولئك اسر نقل إىل إضافة، كذلك والعكس هلم خدماا تقدم اليت التعليمية للمؤسسات

 املقدمة التعليمية الربامج وتقومي وتنفيذ بإعداد اخلاصة االجتماعات يف للمشاركة التالميذ
 والرياضية واالجتماعية والثقافية التروحيية األنشطة يف للمشاركة التالميذ هؤالء ونقل هلم
 بإجراء (Douglas, 2004) دوغالس قام كما. املؤسسات تلك خارج هلم تقدم أن ميكن اليت

 ذوي التالميذ استفادة لدعم والتنقل النقل خدمة فاعلية مدى معرفة إىل هدفت دراسة
، هلم املقدمة التعليمية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ مبافيهم املختلفة اإلعاقات
 خالل من االستفادة تلك دعم يف فاعالً دوراً تلعب النقل خدمة أن إىل الدراسة وتوصلت

 وسائل بواسطة هلم التربوية خدماا تقدم اليت التعليمية للمؤسسات التالميذ هؤالء نقل
 0ماستمراريته وضمان الفريدة وخصائصهم احتياجام مع لتتالءم املكيفة أو املعدلة نقلال

 الالصفية األنشطة يف املشاركة على مساعدم إىل إضافة املؤسسات تلك يف االنتظام يف
 بعض من واستفادم هلم املطلوبة التعليمية األهداف حتقيق إىل دف اليت والتروحيية
 ألسر الدعم امتداد وكذلك املؤسسات تلك يف املتوفرة غري األخرى ةاملساند اخلدمات

 والربامج اخلطط إعداد يف واملشاركة للحضور احلاجة عند وخصوصاُ التالميذ هؤالء
 املتحركة كالكراسي التنقل وسائل توفر أن الدراسة بينت كما، م اخلاصة التعليمية

 تفاعل زيادة يف كبري وبشكل يسهم أن نهشأ من املؤسسات تلك يف الكهربائية واملصاعد
  .هلم املقدمة التعليمية املصادر من واستفادم التعليمية العملية مع التالميذ هؤالء
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  :تعقيب على الدراسات السابقة
 دعم يف ودورها املساندة اخلدمات ناقشت اليت الدراسات لتلك السابق العرض ومن

 من العقلي التخلف ذوي التالميذ مبافيهم اخلاصة لتربويةا االحتياجات ذوي التالميذ استفادة
 الدول قبل من الواضح االهتمام جند أننا القول ميكنننا، هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج
 قيام خالل من اتضح والذي، إعاقات لديهم الذين للتالميذ املساندة باخلدمات املتقدمة
 توفرها مدى حيث من املساندة اخلدمات قضايا ناقشةمب الدول تلك يف الباحثني من الكثري

 العملية دعم يف وفاعليتها، التالميذ هلؤالء خدماا تقدم اليت واملؤسسات املدارس يف
 نتائج عدة إىل الباحث خيلص عرضها سبق اليت الدراسات لتلك تأملية وبنظرة، هلم التعليمية
  :أبرزها ومن

 اليت التعليمية ؤسساتامل يف املساندة اخلدمات توفر مدى مبعرفة الدراسات اهتمام •
 واضحة رؤية تقدمي دف اخلاصة التربوية االحتياجات ذوي التالميذ ا يلتحق

 معرفة من ميكنهم مما التالميذ هلؤالء املساندة اخلدمات تقدمي عن املسئولة للجهات
 .املؤسسات تلك يف توفريها على العمل مث ومن املتوفرة غري اخلدمات

 للتالميذ املختلفة بأنواعها املساندة اخلدمات توفر أمهية على الدراسات تلك تأكيد •
 بصفة العقلي التخلف ذوي والتالميذ عامة بصفة اخلاصة التربوية االحتياجات ذوي

 اخلاصة التربوية الربامج من القصوى واالستفادة هلم التعليمية العملية دعم يف خاصة
 .هلم املقدمة

 يف املساندة اخلدمات أخصائيو به يضطلع الذي احليوي الدور اتالدراس بينت •
 رسم مث ومن اخلاصة التربوية االحتياجات ذوي التالميذ احتياجات حتديد عملية

 .التالميذ هلؤالء الفريدة االحتياجات تلبية على يعمل الذي الفردي التربوي الربنامج
 على للتلميذ الفردي لتربويا الربنامج احتواء أمهية على الدراسات هذه تركيز •

 الربامج تلك حتليل خالل من اتضح والذي، لذلك حاجته عند املساندة اخلدمات
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 اليت املساندة اخلدمات على احتواءها مدى معرفة دف هلم املقدمة الفردية التربوية
 .التالميذ هؤالء حيتاجها

 لديه الذي التلميذ أهلية حتديد عملية يف األسرة إشراك أمهية على الدراسات أكدت •
 .له تقدميها وعند املساندة للخدمات إعاقة

 مزاولة على وقدرته املساندة اخلدمات يقدم من ةكفاء أمهية على الدراسات شددت •
 سوف بدوره والذي الالزمة للمهارات وامتالكه ،عالية بكفاءة اخلدمات هذه تقدمي

 اخلاصة التربوية حتياجاتاال ذوي للتالميذ اخلدمات تلك تقدمي فاعلية على ينعكس
 والذي املساندة اخلدمات تقدمي يف املختص حيمله الذي املؤهل درجة ذلك ومن

، فوق فما البكالوريوس درجة محلة من يكون أن يف الدراسات بعض عليه أكدت
 على بالقدرة األخصائي ذلك متتع أمهية على الدراسات هذه تركيز إىل باإلضافة
 .التخصصات متعدد لفريقا مع والتعامل التواصل
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  الفصل الرابع
 منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

  
 .منهج الدراسة •
 .جمتمع الدراسة •
 .عينة الدراسة •
 .أداة الدراسة •
 .صدق األداة •
 .ثبات األداة •
 .ميدانياً) االستبانة(تطبيق األداة  •
  .أساليب املعاجلة اإلحصائية •
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  الفصل الرابع

  وإجراءاامنهجية الدراسة 

 جمتمع وصف وكذلك، الباحث اتبعه الذي الدراسة ملنهج إيضاحاً الفصل هذا يتناول
، وخصائص أفراد عينة الدراسة، مث عرضاً لكيفية بناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباا

 يف استخدمت اليت اإلحصائية املعاجلة وأساليب، امليدانية الدراسة ا طبقت اليت والكيفية
  :يلي كما وذلك اإلحصائية البيانات حتليل
  :الدراسة منهجية: أوالَ

 التربوية الظاهرة دراسة على يعتمد الذي التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم
 عند مجع املعلومات فال يقووصفها كما توجد يف الواقع والتعبري عنها كما أو كيفا، وهذا املنهج 

 إىل كذلك يعمد بل املختلفة وأنشطتها مظاهرها استقصاء اجل نم التربوية بالظاهرة املتعلقة
 الظاهرة تلك حتليل خالل من وتطويره الواقع فهم يف تساهم اليت االستنتاجات إىل الوصول

  .)1406، العساف( وحتسينه الواقع لتطوير الالزمة الوسائل وبيان وتفسريها
  
  :الدراسة جمتمع: ثانياً

 مدينة يف الفكرية التربية وبرامج دمبعاه الذكور العاملني مجيع الدراسة جمتمع ميثل
 – الرياض شرق( الفكرية للتربية) معهدين( يف يعملون فرداً )567( عددهم والبالغ الرياض

 ةالتربي إلدارة التابعة العادية باملدارس امللحقة الفكرية للتربية برناجماً )41( و )الرياض غرب
  .)149 ص )7( رقم ملحق انظر( بالرياض والتعليم
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  :الدراسة عينة: ثالثاً
 اشتملت عينة الدراسة على مجيع العاملني الذكور يف مجيع معاهد وبرامج التربية الفكرية

 جمموعهم بلغ والذي العاملني أولئك مجيع إىل الدراسة أداة أرسلت حيث الرياض مبدينة
 مجيع ومراجعة صفح وبعد الدراسة أداة على فرداَ) 551( أجاب، فردا )567(

 من %95 ميثل وهذا اإلحصائي للتحليل صاحلة استمارة )541( هناك أصبح االستمارات
  .لالستمارات الكلي اموع
  
  :الدراسة عينة أفراد خصائص: رابعاً

  :يلي كما الدراسة متغريات ضوء يف الدراسة عينة خصائص توضيح ميكن
  . التعليمي ملوضعا ملتغري وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع)  أ

  )1(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املوضع التعليمي

  النسبة  العدد  املوضع التعليمي
  %26.8  145  معهد تربية فكرية

  %72.5  392  برنامج تربية فكرية
  %0.7  4  غري حمدد
  %100  541  اموع
  

 من %)26.8( متثل الفكرية التربية مبعاهد العاملني نسبة أن )1( رقم اجلدول يبني
 من كبرية نسبة متثل الفكرية التربية برامج يف العاملني نسبة وأن، الدراسة عينة أفراد جمموع

  . الدراسة عينة أفراد عدد أمجايل من) %72.5( وهي الدراسة عينة
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  :التخصص ملتغري وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع) ب

  )2(جدول رقم 
  راسة وفقاً ملتغري التخصصتوزيع أفراد عينة الد

  النسبة  العدد  التخصص
  %68.9  373  تربية خاصة
  %8.5  46  علم نفس

  %0.9  5  عالج طبيعي
  %0  0  عالج وظيفي 

  %3.9  21  عالج اللغة والكالم
  %7  38  إدارة تربوية

  %5.4  29  إرشاد وتوجيه 
  %3.9  21  علم اجتماع 

  %0.4  2  متريض
  %1.1  6  غري حمدد
  %100  541  اموع

  
 تبلغ حيث الغالبية ميثلون اخلاصة التربية يف املتخصصني أن )2( رقم جدول من يتضح 
 علم يف املتخصصون الثانية املرتبة يف وجاء، الدراسة عينة إمجايل من) %68.9( نسبتهم
 التربوية اإلدارة يف املتخصصون مث، العينة حجم من) %8.5( نسبتهم بلغت حيث النفس
 الرابعة باملرتبة والتوجيه اإلرشاد يف املتخصصون جاء كما) %7( همنسبت بلغت حيث
 والكالم اللغة عالج ختصصي النسب وبنفس التوايل على يليهم مث )%5.4( نسبتهم وبلغت
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 نسبة على حصل فقد الطبيعي العالج ختصص أما %)3.9( بنسبة االجتماع وعلم
 أي الوظيفي العالج ختصص يسجل مل كما %)0.4( بنسبة التمريض ختصص مث) 0.9%(

  .الدراسة عينة إمجايل من نسبة
  
  .العلمي املؤهل ملتغري وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع) ج

  )3(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي

  النسبة  العدد  املؤهل العلمي
  %80.4  435  سبكالوريو

  %15.7  85  دبلوم بعد املرحلة اجلامعية
  %3.1  17  ستريماج

  %0.6  3  دكتوراه

  %0.2  1  غري حمدد
  %100  541  اموع

  
 مبعاهد سبكالوريو درجة على احلاصلني العاملني أن )3( رقم جدول من يتضح

 يليهم%) 80.4( بنسبة الدراسة عينة أفراد بني نسبة أعلى ميثلون الفكرية التربية وبرامج
 احلاصلني نسبة كانت بينما، %)15.7( بنسبة يةاجلامع املرحلة بعد الدبلوم على احلاصلني

 الدكتوراه درجة على احلاصلني نسبة جاءت حني يف ،)%3.1( املاجستري درجة على
  .الدراسة عينة إمجايل من) 0.6%(
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  .اخلربة ملتغري وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع ) د
  )4(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغري اخلربة
  النسبة  العدد  اخلربة

  %35.9  194  سنوات) 5 -1(من 
  %28.7  155  سنوات) 10-6(من 
  %17.2  93  سنة) 15 -11(من 
  %17.9  97  سنة فأكثر16من 

  %0.2  2  غري حمدد
  %100  541  اموع

  

 التربية وبرامج مبعاهد العمل جمال يف خربة لديهم الذين أن )4( رقم اجلدول ويبني
 النسبة وصلت إذ، الدراسة عينة فئات يف جمموعة اكرب هم) فأقل تسنوا5 -1( الفكرية

 يف) سنوات10-6( خربا اليت اموعة وجاءت. الدراسة عينة إمجايل من %)35.9( إىل
 اليت اموعة اخلربة حيث من الثالثة املرتبة يف جاء كما، )%28.7( بنسبة الثانية املرتبة
 أقل فكانوا) سنة15-11( خربم الذين أما، %)17.9( بنسبة فأكثر) سنة16( خربا
  .%)17.2( نسبتهم بلغت حيث الدراسة عينة فئات

  
  :الدراسة أداة:خامساً

 بتصميم الباحث قام حيث، العينة آراء الستقصاء أعدت استبانه يف الدراسة أداة تتمثل
 الدراسة ضوعمبو العالقة ذات السابقة والدراسات النظري اإلطار من مستفيداً االستبانة
  :مها جزئني من )3 رقم امللحق إىل انظر( االستبانة وتتألف

، ، التخصصوضع التعليميامل(توضح  معلومات عامة عن عينة الدراسةميثل و: اجلزء األول -
  ).اخلربة، املؤهل
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  :التالية احملاور يشملو: الثاين اجلزء -
   :األول احملور

 الفكرية التربية معاهد وبرامج يف اندةاملس اخلدمات أنواع من نوع كل توفر مدى
 نظر وجهة من وذلك، اخل.....،املدرسية الصحية اخلدمة، املدرسية النفسية اخلدمة: مثل

 )متوفرة غري -  ما حد إىل متوفرة - متوفرة( ثالثي تدرج وفق املعاهد والربامج يف العاملني
  .)8 -1( عبارات 8  هذا  احملور يشملو

   :الثاين احملور
 الرياض مبدينة الفكرية التربية معاهد وبرامج يف املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية ىمد

 وفق فيها العاملني نظر وجهة من العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف
 عبارة27هذا احملور على  لاشتم، و )موافق غري - ما حد إىل موافق - موافق( ثالثي تدرج

  :على النحو التايل موزعة )1-27(
  .)5-1( عبارات مخس من املكونة املدرسية الصحية اخلدمة  )   أ 

 .)9 -6( عبارات أربع من املكونة املدرسية النفسية اخلدمة  ) ب
  .)13 -10( عبارات أربع من املكونة املدرسية اإلرشادية اخلدمة  )   ج
  .)18 - 14( عبارات مخس من املكونة والكالم اللغة عالج خدمة  )   د
  .)21 -19( عبارات ثالث من املكونة الطبيعي العالج خدمة  )   ه
  .)24 -22( عبارات ثالث من املكونة الوظيفي العالج خدمة  )   و
  .)27-25( عبارات ثالث من املكونة والتنقل النقل خدمة  )   ز

  

  :الدراسة أداة صدق: سادساً
  :الدراسة ألداة الظاهري الصدق  )1

 األولية صورا يف بعرضها الباحث قام الدراسة لألداة اهريالظ الصدق من للتأكد
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 بكلية التدريس هيئة أعضاء من احملكمني من جمموعة على) 120 ص 1 رقم ملحق انظر(
 التربية بقسم التربية اخلاصة وقسم علم النفس وقسم التأهيل الصحي بكلية العلوم الطبية التطبيقية

العبارات  وضوح مدى حتديد يف وأرائهم ممقترحا من لالستفادة،سعود امللك جامعة يف
 االستبانة كما مت التحقق من دقة الصياغة اللغوية لعبارات. ومدى ارتباطها بالبعد الذي تنتمي إليه

 سعود امللك جبامعة العربية اللغة قسم اآلداب بكلية التدريس هيئة أعضاء احد خالل من
  ).132 ص احملكمني قائمة -2 رقم ملحق انظر(

 أنواع( )8 - 1( األول احملور عبارات على باملوافقة احملكمني اتفاق نسبة تراوحت وقد
 %90كحد أعلى و % 100(مابني ) اخلدمات املساندة املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية

 ، كما تراوحت نسبة اتفاق احملكمني باملوافقة على عبارات)5(انظر اجلدول رقم ) كحد أدىن
 مدى فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية) (35 - 9(الثاين  احملور

 و أعلى كحد %100( مابني )العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف
كما بلغت نسبة االتفاق على مجيع حماور االستبانة ).5(انظر اجلدول رقم ) أدىن% 80

  .تقريباً%) 96(
  )5(ل رقم جدو

  .يوضح نسبة اتفاق احملكمني على عبارات االستبانة يف صورا األولية
  %نسبة املوافقة مع التعديل  %نسبة االختالف  %نسبة املوافقة  رقم العبارة

1  90%   -------------  10%  
2  90%   ------------  10%  
3  100%   ------------   --------------  
4  100%   ------------   ------- -------  
5  100%   -------------   --------------  
6  90%   -----------  10%  
7  100%   -----------   -------------  
8  90%   ----------  10%  
9  100%   ------------   --------------  
10  90%  10%   --------------  
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  %نسبة املوافقة مع التعديل  %نسبة االختالف  %نسبة املوافقة  رقم العبارة
11  100%   -----------   ---------------  
12  90%  10%   ---------------  
13  90%   ------------  10%  
14  80%   -------------  20%  
15  90%   -------------  10%  
16  100%   ------------   ------------  
17  100%   ------------   -----------  
18  80%   ------------  20%  
19  90%   ------------  10%  
20  100%   ------------   ------------  
21  100%   ------------   ------- -------  
22  90%   ------------   --------------  
23  100%   ------------   --------------  
24  100%   ------------   --------------  
25  100%   ------------   -------------  
26  100%   ------------   -------------  
27  100%   ------------   -------------  
28  100%   ------------   -------- ----  
29  100%   ------------   ------------  
30  90%   ------------  10%  
31  100%   ------------   -----------  
32  100%   ------------   -----------  
33  100%   ------------   ----------  
34  100%   ------------   -----------  
35  100%   -----------   -------------  

  
 ء احملكمني اليت وردت حول االستبانة حيث مت إعدادها يف صوراوقد أخذ الباحث بآرا

  ).133 ص 3ملحق انظر( النهائية
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  :الدراسة ألداة صدق االتساق الداخلي) 2
 بطريقة االرتباط معامل استخدام مت لالستبانة الداخلي االتساق صدق من للتحقق

. إليه تنتمي الذي للبعد يةالكل والدرجة عبارة كل درجة بني العالقة درجة لقياس بريسون
 تراوحت واليت الثاين احملور يف لالستبانة الداخلي الصدق درجات) 6( رقم اجلدول ويوضح

  .مقبولة ومجيعها أدىن كحد )0 ,44(و أعلى كحد )0 , 77(مابني
  

  )6(اجلدول رقم 
  الدراسةألداة يوضح صدق االتساق الداخلي 

  0.01دالة عند مستوى **
  

  معامل االرتباط  العبارة رقم  معامل االرتباط  رقم العبارة  احملور

عم 
يف د

رية 
فك

ة ال
تربي

ج ال
رام

 وب
هد

مبعا
رة 

توف
ة امل

اند
ملس

ت ا
دما

 اخل
علية

ى فا
مد

عقل
ف ال

تخل
ي ال

 ذو
ميذ

لتال
ية ل

ليم
التع

لية 
لعم

ا
  ي

1  0.69**  15  0.72 **  

2  0.70 **  16  0.70**  
3  0.74**  17  0.65**  
4  0.74**  18  0.64**  
5  0.71**  19  0.73**  
6  0.60 **  20  0.77**  
7  0.63 **  21  0.70**  
8  0.66**  22  0.75**  
9  0.66**  23  0.75**  

10  0.62 **  24  0.75**  
11  0.65 **  25  0.44**  
12  0.66 **  26  0.46**  
13  0.64**  27  0.49**  
14  0.70**      
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  : الدراسة أداة ثبات: سابعاً
 كرونباخ ألفا معادلة بطريقة لالستبانة الثاين للمحور الثبات قيمة حساب مت

)Cronbach Alpha (الثبات معامل كان حيث )يتمتع احملور هذا أن على يدل وهذا) 0.95 
  .مرتفع ثبات مبعامل

  
  :ميدانياً) االستبانة( األداة تطبيق: ثامناً

 املشرف موافقة ذوأخ، النهائية صورا يف وطباعتها االستبانة حتكيم من االنتهاء بعد
 الدراسة عينة أفراد على لتوزيعها الالزمة اإلجراءات باستكمال الباحث قام، تطبيقها على
  :التالية اإلجراءات وفق ذلك مت وقد

  .االستبانة تطبيق على اخلاصة التربية قسم رئيس موافقة أخذ •
 نطقةمب والتعليم التربية عام مدير إىل موجه التربية كلية عميد من خطاب أخذ •

 ).143 ص )5( رقم امللحق انظر(.الدراسة أداة تطبيق على املوافقة بطلب الرياض
 مديري إىل موجه) بنني(الرياض مبنطقة والتعليم التربية عام مدير من خطاب أخذ •

. الباحث مهمة تسهيل على فيه حيثهم فكرية تربية برامج ا امللحق واملدارس املعاهد
 ).145 ص )6( رقم امللحق انظر(

 من الرياض مبدينة التعليم إلدارة التابعة الفكرية التربية وبرامج معاهد الباحث حدد •
 اليت) 147 ص )7( رقم امللحق انظر( الرياض التعليم بإدارة املعلومات مركز خالل
 . ا العاملني األفراد على االستبانات توزيع يتم سوف

 الرياض مبدينة الفكرية التربية مجوبرا مبعاهد العاملني على االستبانات الباحث وزع •
/ 1427 الدراسي العام من األول الدراسي الفصل بداية يف وذلك زمالئه من وعدد

 .ه1428
 .الشهر قرابة ومجعها االستبانات توزيع عملية استغرقت وقد •
 توبعد ذلك مت فرز االستبانات العائدة من العاملني ملعرفة مدى استيفائها للبيانا •
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 البحوث مركز من الباحث طلب مث للتفريغ صاحلة أا الباحث وجد دوق. املطلوبة
 إحصائياً البيانات وحتليل إدخال سعود امللك جبامعة التربية لكلية التابع التربوية
 .اآليل احلاسب بواسطة

  
  :اإلحصائية املعاجلة أساليب: تاسعاً

 ملعاجلة لدراسةا أهداف تناسب اليت التالية اإلحصائية األساليب الباحث استخدم
  :يلي كما وهي البيانات

  .الدراسة ألداة الداخلي االتساق مدى لتحديد )Pearson( بريسون ارتباط معامل -1
  .الدراسة ألداة الثبات معامل لتحديد) Cronbach Alpha( كرونباخ ألفا ثبات معامل -2
 دراسةال عينة أفراد إلجابات احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب -3

  .وعباراا االستبانة حماور على
 املوضع ملتغري تعزى الدراسة عينة أفراد لدى الفروق داللة ملعرفةT-test "ت" اختبار -4

 يف الفكرية التربية وبرامج مبعاهد املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى يف التعليمي
  .العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم

 باختالف الدراسة عينة أفراد إجابات بني اإلحصائية لداللةل األحادي تباينال حتليل -5
 مدى يف) الفكرية التربية وبرامج مبعاهد العمل جمال يف اخلربة – املؤهل – التخصص(

 التعليمية العملية دعم يف الفكرية التربية وبرامج مبعاهد املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية
  .العقلي التخلف ذوي للتالميذ

 الداللة حالة يف اموعات متوسطات بني الفروق داللة إلجياد شيفيه اختبار  -6
  .التباين حتليل لقيمة اإلحصائية
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسةعرض 

  ومناقشتھا
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  الفصل اخلامس

  نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض 

  :مقدمة
 وبرامج مبعاهد املساندة اخلدمات أنواع توفر مدى معرفة إىل احلالية الدراسة هدفت

 من وذلك العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يفوفاعليتها ، الفكرية التربية
  .الدراسة جمتمع أفراد ميثلون والذين، ا العاملني نظر وجهة خالل

 من الزمةال البيانات ومجع الدراسة هذه أداة تطبيق مت الدراسة أهداف ولتحقيق
. املناسبة اإلحصائية التحليالت أجريت ذلك وبعد، البيانات هذه ومعاجلة ترميز ومت، خالهلا

 مت ملا وفقاً ومناقشتها وعرضها نتائج من الدراسة هذه إليه توصلت ما الفصل هذا ويتناول
  : أسئلة من وضعه مت وما أهداف من حتديده
  : األول السؤال على اإلجابة: أوالً

برامج التربية وعاهد مب املساندة اخلدمات أنواع من نوع كل يتوفر مدى أي إىل
  :وفقا ملايلي  ؟الفكرية مبدينة الرياض وذلك من وجهة نظر العاملني يها

   .اخلدمة الصحية املدرسية -أ  
 اخلدمة النفسية املدرسية  -ب
 . اخلدمة اإلرشادية املدرسية -ج
  . خدمة عالج اللغة والكالم - د
  .مة العالج الطبيعيخد - ه
  .خدمة العالج الوظيفي -و
  .خدمة النقل والتنقل -ز

 احملور لعبارات الدراسة نتائج وحتليل بعرض الباحث قام السؤال هذا على ولإلجابة
 مت حيث) عبارات8( من واملكون املساندة اخلدمات توافر مدى يرصد والذي األول
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  .املعيارية واالحنرافات يةاحلساب واملتوسطات والنسب التكرارات استخدام
 التربية وبرامج مبعاهد املساندة اخلدمات توفر مدى ترتيب )7( رقم اجلدول ويبني

  :التايل النحو على ا العاملني نظر لوجهة طبقاً تنازلياً الفكرية
  

  )7(جدول رقم 
املساندة يوضح النسب املئوية والتكرارات واملتوسطات احلسابية اليت حتدد مدى توفر اخلدمات 

  .وجهة نظر العاملني ال تنازليا طبقامبعاهد وبرامج التربية الفكرية 

  م
أنواع اخلدمات 

  املساندة

  متوفرة
  متوفرة إىل
  حد ما

  مل حيدد  غري متوفرة

سط
ملتو
ا

 
سايب

احل
  

اف
حنر
اال

 
ري
ملعيا
ا

رار  
لتك
ا

  

سبة
الن

 
%  

رار
لتك
ا

  

سبة
الن

 
%  

رار
لتك
ا

  

سبة
الن

 
%  

رار
لتك
ا

  

سبة
الن

 
%  

1  
  

دمة النقل خ
  0.74  2.54  ---   ---   15.2  82  16.1  87  68.8  372  )املواصالت(

2  
  

اخلدمة النفسية 
  املدرسية

334  
  61.7  154  28.5  52  9.6  1  0.2  2.52  0.67  

3  
 اخلدمة اإلرشادية

  0.70  2.41  0.6  3  12.2  66  34.6  187  52.7  285  املدرسية

4  
  خدمة عالج
  0.92  2.08  0.2  1  38.8  210  14.4  78  46.6  252  اللغة والكالم

5  
اخلدمة الصحية 

  0.71  1.48  ---   ---   64.9  351  22.2  120  12.9  70  املدرسية

  0.73  1.43  ---   ---   71.2  385  14.6  79  14.2  77  خدمة التنقـل  6

7  
خدمة العالج 
  0.69  1.41  ---   ---   70.6  382  17.9  97  11.5  62  الطبيعي

8  
خدمة العالج 
  0.65  1.38  0.2  1  71.3  386  19.4  105  9.1  49  الوظيفي
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 حصلت النقل خدمة أن ) 136ص  3رقم  قانظر ملح( )7( رقم اجلدول من يتضح
 للخدمة احلسايب املتوسط أما، )0.74( معياري واحنراف )2.54( حسايب متوسط على

 واحنراف )2.52( فكان والربامج املعاهد بتلك توفرها مدى حيث من املدرسية النفسية
  ).0.67( معياري
 متوسط على حصلت املدرسية اإلرشادية اخلدمة أن أيضا اجلدول من يتبني ماك
 اللغة عالج خدمة جاءت فيما، )0.70( مقداره معياري وباحنراف )2.41( حسايب

 اخلدمة حصلت حني يف، )0.92( معياري واحنراف) 2.08( حسايب مبتوسط والكالم
 املتوسط أما، )0.71( معياري وباحنراف )1.48( حسايب متوسط على املدرسية الصحية
 خدمة حازت فيما، )0.73( معياري وباحنراف )1.43( فكان التنقل خلدمة احلسايب
 جاءت وأخرياً، )0.69( معياري وباحنراف )1.41( حسايب متوسط على الطبيعي العالج
  . )0.65( معياري وباحنراف )1.38( حسايب مبتوسط الوظيفي العالج خدمة

 التربية وبرامج مبعاهد متوفرة املساندة اخلدمات معظم أن إىل تشري النتيجة وهذه
 حيث، خدمة كل توفر دىيف م التفاوت من الرغم على الدراسة مشلتها اليت الفكرية
 اخلدمة الثانية باملرتبة جاء كما، توفرها حيث من األوىل املرتبة على النقل خدمة حصلت
 الرابعة املرتبة يف مث، الثالثة املرتبة املدرسية اديةاإلرش اخلدمة احتلت فيما، املدرسية النفسية
 مدى يف اخلامسة املرتبة على املدرسية الصحية اخلدمة وحازت، والكالم اللغة عالج خدمة

 فيما، السادسة املرتبة يف التنقل خدمة جاءت حني يف، والربامج املعاهد بتلك توفرها
  .والوظيفي الطبيعي العالج خدميت وايلالت على والثامنة السابعة املرتبتني على حصلت

، والوابلي )(Jeschke,1994 هذه الدراسة مع دراسة كل من جيسكي وتتفق نتيجة
ومجيع هذه الدراسات  )(Jennifer, 2002 ، وجينفر(Morgan, 1997) ومورجن ،)1996(

 خدميت توفر تدين على أكدت كما، متفاوتة وبنسب اخلدمات هذه بعض توفر أظهرت
  .الدراسة هذه إليه تخلص ما وهذا والوظيفي الطبيعي جالعال
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 احلاجة إىل والربامج املعاهد تلك يف املساندة اخلدمات معظم توفر الباحث ويرجع
 إليها؛ مما دفع بالقائمني عليها للعمل على توفريها إمياناً منهم بأمهيتها يف دعم استفادة التالميذ

 خدمة حصول يعد حيث،  هلم املقدمة اخلاصة ةالتربوي الربامج من العقلي التخلف ذوي
 هؤالء نقل من اخلدمة هذه تقدمه الذي اهلام الدور مع منسجماً األوىل املرتبة على النقل

 انقطاعهم عدم يضمن مما هلم خدماا تقدم اليت التعليمية املؤسسات إىل التالميذ
 الفعاليات يف شاركتهمم ضمان إىل إضافة ،الربامج تلك من االستفادة يف واستمرارهم

  .التعليمية العملية يف بالنفع عليهم تعود اليت واألنشطة
 توفرها مدى حيث من الثانية املرتبة على املدرسية النفسية اخلدمة حصول يعترب كما

 بتلك املعاهد والربامج؛ عائداً إىل إدراك القائمني عليها بأمهية الدور الذي يقوم به األخصائي
 ،الذكاء اختبارات لتطبيق املؤهل الشخص باعتباره) املدرسية النفسية خلدمةا مقدم( النفسي
 لدى العقلي التخلف حالة عن للكشف التحصيلية االختبارات وبعض ،التكيفي والسلوك

 إضافة إىل أن ما تظهره بعض حاالت التخلف .الطفل بالتعاون مع الفريق متعدد التخصصات
 من األخصائي هذا يقدمه ما خالل من التدخل تستوجب سلوكية مشكالت من العقلي
  .املشكالت تلك على التغلب شأا من واليت مناسبة عالجية برامج
 على مؤشر بأنه الثالثة املرتبة على املدرسية اإلرشادية اخلدمة حصول تفسري وميكن 
 ذالتالمي هؤالء بأن والربامج املعاهد هذه على القائمني أولئك لدى مسبقة معرفة وجود

 وتكيفهم، هلم املقدمة التعليمية الربامج من استفادم بعملية تتعلق مشكالت سيواجهون
 شكلت واليت) العادية باملدارس امللحقة الفكرية التربية كربامج( العادية ةالبيئ يف واندماجهم

 يف املختصني توفري على العمل أصبح وبالتايل، برناجماً )41( الدراسة جمتمع من عالية نسبة
 ذوي التالميذ مساعدة على والقادرين )الطالبيني املرشدين( املدرسية اإلرشادية اخلدمة

 املعاهد تلك يف عالية توفر وبدرجة ملموساً واقعاً املشكالت تلك ملواجهة العقلي التخلف
 املرتبة على والكالم اللغة عالج خدمة احتالل يرجع حني يف. الدراسة مشلتها اليت والربامج

 من التالميذ هؤالء استفادة دعم يف اخلدمة هذه أمهية مع متناغماً توفرها حيث من ةالرابع
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 من استفادم تعيق كبرية لغوية مشكالت من مايعانونه نظري، هلم املقدمة التعليمية الربامج
 (Evans, 1983) إيفانس من كل ذكره ما إىل )1996( الوابلي يشري حيث،الربامج تلك

 وكالمية لغوية مشكالت يظهرون العقلي التخلف ذوي األطفال بأن (Smith, 1989) ومسيث
  .%)90( هنسبت ما إىل العقلي التخلف حاالت مجيع يف تصل

 ال فيما يعد حصول اخلدمة الصحية املدرسية على املرتبة اخلامسة وعلى نسبة توفر ضعيفة
 مبعاهد متوفرة تكون قد اخلدمة هذه نإ القول ميكن حيث، هلا احلقيقي التوفر واقع يعكس
  :مايلي خالل من وذلك مباشر غري بشكل الفكرية التربية وبرامج

 من وذلك والربامج املعاهد كتل فيه تقع حي بكل املتوفرة املدرسية الصحية الوحدة •
 هذه إىل املدرسة إدارة قبل من صحية مشكلة من يعاين الذي التلميذ حتويل خالل

 ).141ص )4( رقم ملحق انظر(. الوحدة
 دورية زيارات من املدرسية الصحية الوحدات يف الصحيون املشرفون به ميقو ما •

 بعض ضد املناسبة التلقيحات إلعطاء الدراسي العام أثناء املعاهد والربامج لتلك
 أمراض من تعاين اليت احلاالت لبعض الصفية البيئة مناسبة من والتأكد األمراض،

 .معينة
 املدرسية البيئة نطاق خارج تقع اليت الصحية املؤسسات يف لطفلها األسرة هتقدم ما •

 .املدرسي الفريق أعضاء مع بالتنسيق
 إدارة قبل من األولية اإلسعافات يف دورات من البدنية التربية ملعلمي ميقد ما •

 مع التعامل على القدرة من متكنهم واليت والتعليم التربية بإدارة التربوي التدريب
 .والربامج املعاهد تلك يف اجلروح صاباتكإ الطارئة احلاالت

 انظر(ما يقدم ملعلمي التربية اخلاصة والذين شكلوا نسبة عالية من إمجايل عينة الدراسة  •
 تعاين اليت األمراض أكثر حول اجلامعية املرحلة يف إعدادهم أثناء )2 رقم جدول

 املناسبة يةواآلل الصرع ذلك ومن،العقلي التخلف ذوي التالميذ حاالت بعض منها
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 املعرفة املعلمني هؤالء اكسب بدوره والذي، احلاالت هذه مع ا التعامل ميكن اليت
  .تالميذهم مع الدور هذا مزاولة خالهلا من ميكن اليت الصحية

 وبناًء على ذلك ميكننا القول إن هذا التوفر الغري مباشر هلذه اخلدمة على أرض الواقع مل
  .بعني االعتبار، مما انعكس على تقييمهم لدرجة توفرها بشكل ضعيفيأخذه أفراد عينة الدراسة 

 توفر وبدرجة السادسة املرتبة على التنقل خدمة حلصول تفسرياً الباحث جيد ال فيما
 والتنقل التحرك على قادرين العقلي التخلف ذوي التالميذ من عالية نسبة أن سوى قليلة
  . األخرى نقلالت وسائل استخدام أو متحركة كراسي بدون

 على والثامنة السابعة املرتبتني على والوظيفي الطبيعي العالج خدميت حصول ويعترب
 وندرم الطبيعي العالج مبجال املختصني توفر قلة من وبالرغم متدنية توفر وبنسب التوايل

 حتمالية؛ عائداً إىل ا)2انظر جدول رقم (مبجال العالج الوظيفي مبعاهد وبرامج التربية الفكرية 
 من املختصني هؤالء لدور، رمسي غري بشكل الفنية والتربية البدنية التربية معلمي ممارسة
 والدقيقة الكبرية احلركية املهارات تنمية يف يسهم مما، الفنية أو الرياضية التربية ةأنشط خالل
 لتايلوبا املهارات، بتلك ضعف من تعاين اليت العقلي التخلف ذوي التالميذ حاالت لبعض

 اخلدمتني هلاتني مباشر الغري التوفر إىل إضافة. هلم املقدمة التعليمية الربامج من استفادم دعم
 الطبيعي العالج خدمات لتلقي أطفاهلم نقل من التالميذ هؤالء أسر به متقو ما خالل من

 مع تنسيقبال اخلدمات هذه مثل فيها تتوفر اليت التأهيلية واملراكز املستشفيات يف والوظيفي
 التعويضية األجهزة استخدام إىل حتتاج اليت احلاالت تلك وخصوصاً املدرسي الفريق أعضاء
  . املدرسية البيئة داخل هلم اآلمن احلركي التنقل مهارات لتعزيز
  : الثاين السؤال على اإلجابة: ثانياً

 مبدينة ةالفكري التربية وبرامج عاهدمب املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى ما
 العاملني نظر وجهة من العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الرياض
  ؟فيها

 احملور لعبارات الدراسة نتائج وحتليل بعرض الباحث قام السؤال هذا على ولإلجابة 
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 يف الفكرية التربية وبرامج مبعاهد املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى يرصد والذي الثاين
 مت حيث) عبارة27( من واملكون، العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم

  .والرتب املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطات والنسب التكرارات استخدام
 عاهدمب املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى )ب-8(، )أ-8( رقم اجلدولني يبني

 العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الرياض دينةمب الفكرية التربية برامجو
  .فيها العاملني نظر وجهة من وذلك

  )أ- 8(جدول رقم 
 يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب اليت حتدد مدى فاعلية اخلدمات املساندة

التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي  املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يف دعم العملية
  .وذلك من وجهة نظر العاملني فيها

االحنراف   املتوسط احلسايب  اخلدمة املساندة
  املعياري

  الرتبة

  6  61,0  54,2  اخلدمة الصحية املدرسية -1

  3  44,0  70,2  اخلدمة النفسية املدرسية -2

  4  48,0  68,2  اخلدمة اإلرشادية املدرسية -3

  2  0 ,49  73,2  اللغة والكالم عالج -4

  7  65,0  53,2  خدمة العالج الطبيعي  -5

  5  0 ,60  62,2  خدمة العالج الوظيفي -6

  1  0 ,39  79,2  خدمة النقل والتنقل  -7
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  )ب- 8(جدول رقم 
يوضح التكرارات النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب اليت حتدد مدى 

التربية الفكرية يف دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي مبعاهد وبرامج مساندة متوفرة  ةخدم لة كفاعلي
  .التخلف العقلي وذلك من وجهة نظر العاملني فيها

 م
  املتوسط حيدد مل  غري موافق موافق إىل حد ما موافق

 احلسايب
  االحنراف
 املعياري

 الرتبة
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

1 360 66.5 102 18.9 79 14.6 --- --- 2.52 0.74 25 
2 340 62.8 119 22 82 15.2 --- --- 2.48 0.74 27 
3 378 69.9 11 20.5 51 9.4 1 0.2 2.61 0.65 19 
4 346 64 123 22.7 70 12.9 2 0.4 2.51 0.71 26 
5 364 67.3 113 20.9 60 11.1 4 0.7 2.57 0.69 21 
6 376 69.5 141 26.1 20 3.7 4 0.7 2.66 0.55 14 
7 375 69.5 139 25.7 26 4.8 1 0.2 2.65 0.57 16 
8 339 73.8 123 22.7 19 3.5 --- --- 2.70 0.53 9 
9 445 82.3 82 15.2 14 2.6 --- --- 2.80 0.46 3 

10 393 72.6 116 21.4 32 5.9 --- --- 2.67 0.58 13 
11 395 73 118 21.8 28 5.2 --- --- 2.68 0.57 11 
12 385 71.2 134 24.8 20 3.7 4 0.7 2.68 0.54 12 
13 379 73.8 113 20.9 24 4.4 7 1.3 2.70 0.55 10 
14 349 81.1 74 13.7 28 5.2 --- --- 2.76 0.54 4 
15 426 78.7 81 15 33 6.1 1 0.2 2.73 0.57 6 
16 416 76.9 91 16.8 34 6.3 --- --- 2.71 0.58 8 
17 429 79.3 91 16.8 21 3.9 --- --- 2.75 0.51 5 
18 420 77.6 91 16.8 34 6.3 2 0.4 2.73 0.55 7 
19 355 65.6 117 21.6 69 12.8 --- --- 2.53 0.71 24 
20 353 65.2 122 22.6 66 12.2 --- --- 2.53 0.70 23 
21 355 65.6 119 22 65 12 2 0.4 2.54 0.70 22 
22 399 73.8 93 17.2 49 9.1 --- --- 2.65 0.64 15 
23 384 71 110 20.3 47 8.7 --- --- 2.62 0.64 18 
24 378 69.9 109 20.1 53 9.8 1 0.2 2.60 0.66 20 
25 482 89.1 51 9.4 8 1.5 --- --- 2.88 0.37 1 
26 471 87.1 62 11.5 8 1.5 --- --- 2.86 0.39 2 
27 399 73.8 89 16.5 53 9.8 --- --- 2.64 0.65 17 
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 عينة أفراد الستجابات احلسابية املتوسطات أن) أ-8( رقم اجلدول من ويتضح 
 دعم يف الفكرية التربية وبرامج مبعاهد املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى حول الدراسة
 وهذا )2.53( و )2.79( نيماب تراوحت العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية

  . كبرية بدرجة اخلدمات تلك فاعلية على يدل
 املتوسط أن )140ص 3 رقم قامللح انظر( أيضا ) ب- 8(اجلدول  من يتبني كما
 أيضا يتضح كما، )39,0( معياري واحنراف) 2 , 79(كان والتنقل النقل خلدمة احلسايب

 احلسايب املتوسط أما، )0.37( معياري واحنراف )2.88( كان )25( رقم العبارة أن
 )27( رقم العبارة وكذلك، )0.39( معياري واحنراف )2.86( كان )26( رقم للعبارة
 فاعلية مدى العبارات هذه ومتثَل) 0 ,65( معياري وباحنراف)2, 64( متوسطها كان

 برامجو مبعاهد العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف والتنقل النقل خدمة
  . الفكرية التربية

 وتشري هذه النتيجة إىل فاعلية خدمة النقل والتنقل وبدرجة عالية يف دعم العملية التعليمية
) (Douglas,2004 دوغالس دراسة إليه تتوصل ما مع النتيجة هذه وتتفق. التالميذ هلؤالء
 مبا إعاقات لديهم نالذي التالميذ استفادة دعم يف والتنقل النقل خدمة فاعلية أظهرت واليت
 لتلك نقلهم يف سواًء، هلم املقدمة التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ فيهم

، احتياجام لتناسب مكيفة أو معدلة نقل بوسائل هلم خدماا تقدم اليت التعليمية املؤسسات
 األهداف حتقيق يف تساعدهم واليت امليدانية والزيارات األنشطة يف باملشاركة مساعدم أو

 واملصاعد املتحركة كالكراسي التنقل وسائل أن إىل إضافة، منهم املطلوبة التعليمية
 مع التالميذ هؤالء تفاعل زيادة يف كبري وبشكل تسهم أن شاا من هلم املتوفرة الكهربائية

 يف السبب ثالباح ويرجع. هلم املقدمة التعليمية املصادر من واستفادم، التعليمية العملية
 بتلك كبري بشكل اخلدمة هذه توفر إىل الفاعلية من الدرجة هذه على النقل خدمة حصول
 توفرها حيث من األوىل املرتبة على حصلت حيث الدراسة مشلتها اليت والربامج املعاهد

 أخرى جهة ومن،جهة من هذا فاعليتها مدى على انعكس والذي، )7 رقم جدول انظر(
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 التخلف يذو التالميذ نقل من اخلدمة هذه تلعبه الذي بالدور العاملني أولئك اهتمام إىل
 خدماا هلم، وضمان مشاركتهم يف الفعاليات مالعقلي إىل تلك املؤسسات التعليمية اليت تقد

 عن جينت ما اخلصوص وجه وعلى، التعليمية العملية يف بالنفع عليهم تعود اليت واألنشطة
 األمر. هلم املقدمة ةالتعليمي الربامج من التالميذ هؤالء استفادة الستمرار إرباك من غياا
 على حبصوهلا اثر مما ؛ كبرية حبساسية اخلدمة هذه فاعلية يقيمون العاملني هؤالء جعل الذي
  .الفاعلية من عالية درجة

 وبالرغم الفاعلية من عالية درجة على حصلت التنقل خدمة أن جند ذلك مقابل ويف
 التخلف حاالت معظم أن إىل ذلك يعود وقد التوفر من املستوى بنفس حتظى مل أا من

 أمهيتها رغم متوفرة غري جاءت لذلك اخلدمة من النوع هذا إىل حتتاج ال البسيط العقلي
 حتتاج اليت احلاالت لبعض وخصوصا التالميذ هلؤالء التعليمية العملية دعم يف وفاعليتها
  .التنقل وسائل من وغريها الكهربائية املصاعد أو املتحركة الكراسي

 خدمة أن جند )138ص 3 رقم قملح انظر()  أ-8( رقم اجلدول إىل عابرة وبنظرة
 احلسايب متوسطها كان حيث الفاعلية من مرتفعة درجة على حازت والكالم اللغة عالج

 أن )ب-8(أيضا من اجلدول رقم  يتضح كما ،)49,0( معياري وباحنراف) 73,2(
 العبارة أما، )0.54( معياري واحنراف )2.76( كان )14( رقم للعبارة احلسايب طاملتوس

 يوضح كما، )0.51( معياري واحنراف )2.75( احلسايب متوسطها فكان، )17( رقم
، )0.57(واحنراف معياري ) 2.73(كان ) 15(اجلدول أن املتوسط احلسايب للعبارة رقم 

 وأخرياً، )0.55( معياري واحنراف )2.73( )18( رقم للعبارة احلسايب املتوسط كان فيما
 هذه ومتثل. )0.58( معياري واحنراف )2.71( حسايب مبتوسط )16( رقم العبارة جاءت

 للتالميذ املقدمة التعليمية العملية دعم يف والكالم ةاللغ عالج خدمة فاعلية مدى العبارات
 عالج خدمة أن إىل النتيجة هذه شريوت. الفكرية التربية وبرامج مبعاهد العقلي التخلف ذوي
 العقلي التخلف ذوي التالميذ استفادة دعم يف الفاعلية من عالية بدرجة متتع والكالم اللغة
ر وساجن توماس من كل دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. هلم املقدمة ةالتعليمي العملية من

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

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


 98

(Tomes & Sanger, 1986) ،الربونا وبرنارد و(Bernard &Illerbrun, 1998) يوكانتز ،
 يف اخلدمة هذه فاعلية على مجيعها تؤكد واليت (UKrainetz & Fresques, 2003)وفريسكيس 

  . هلم املقدمة التعليمية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ استفادة دعم
 خدمة فاعلية مدى متثل واليت )18 ،17 ،16 ،15 ،14( رقم العبارات يف وبالتمعن

 للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الفكرية التربية وبرامج مبعاهد املتوفرة والكالم ةاللغ عالج
 حيث، فاعليتها درجة حيث من متقاربة جاءت بأا القول نستطيع، العقلي التخلف يذو

 هذه فاعلية متثل اليت العبارات بني من حسايب متوسط أعلى على )14( رقم العبارة حصلت
 اخلدمة ذه املناطة األدوار أهم مع يتفق بديهياً أمراً الباحث رأي حسب ذلك ويعد، اخلدمة

 حاالت بعض لدى توجد قد اليت والكالمية اللغوية املشاكل تلك عن الكشف يف واملتمثل
 أن على مؤشراً الفاعلية من الدرجة ذه ممارسته يعترب والذي العقلي التخلف ذوي التالميذ

 أول من هذه الكشف عملية تعترب حيث، الصحيح االجتاه يف تسري اخلدمة هذه تقدمي عملية
 حني يف، التالميذ هؤالء لدى والكالمية اللغوية املشكالت تلك مواجهة يف العملية اخلطوات
 فاعلة ممارسة بوجود، الفاعلية من عالية درجة على )17( رقم العبارة حصول تفسري ميكن

 هؤالء هيواج ملا ذلك ويعود، والربامج املعاهد تلك يف والكالم اللغة عالج خلدمة ومستمرة
 التخلف ذوي التالميذ حاالت لبعض كالميةال أو لغويةال شكالتالتعامل مع امل من العاملون

 جعلهم مما ؛ كبري بشكل هلم املقدمة التعليمية الربامج من استفادم تعيق واليت العقلي
 التالميذ هؤالء مع مستمر وبشكل الدور هذا ليمارسوا اخلدمة هذه مقدمي مع نيتواصلو
  .فاعلة وبدرجة لديهم التواصل بعملية االرتقاء عملية يف إسهامه خالل من اتضح والذي

 احليوي الدور إىل الفاعلية من عالية درجة على )15( رقم العبارة حصول يعود فيما
 ذوي التالميذ دىل والكالمية اللغوية املشاكل تصحيح يف لواملتمث اخلدمة ذه املناط

 هذا ألمهية والكالم اللغة عالج خدمة أخصائيي إدراك على انعكس والذي، العقلي التخلف
 على وقدرم، هلم املقدمة التعليمية الربامج من التالميذ هؤالء استفادة دعم يف الدور

 إىل يسعون األخصائيون هؤالء جعل الذي األمر، م احمليطة البيئة مع والتواصل التفاعل
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 التفاعل من التالميذ هؤالء ليتمكن املشكالت تلك تصحيح سبيل يف قدرام كافة تسخري
 ويرجع، السابقة للعبارة الفاعلية بنفس )18( رقم العبارة جاءت كما. الربامج تلك مع

 الدور ممارسة بأن جوالربام املعاهد تلك يف العاملني إدراك إىل الباحث نظر وجهة من ذلك
، فاعل وبشكل التالميذ هؤالء لدى والكالمية اللغوية املشكالت بتصحيح علقاملت احليوي

 انعكس مما اخلدمة هذه مقدمي مع مستمرة وتعاون تواصل عملية وجود خالل من إال اليتم
 متثل واليت )16( رقم العبارة جاءت فيما. الفاعلية من ةالدرج نفس على حصوهلما على

 ادوار فاعلة سواًء ما يظهر من عملية كشف عن تلك املشكالتاحملصلة النهائية ملا ميارس من 
 إضافة، التالميذ هلؤالء اخلدمة هذه تقدمي عملية يف استمرارية وجود أو، والكالمية اللغوية

 ظل يف وخصوصاً، اآلخرين والعاملني اخلدمة هذه يف املختصني بني الفاعل التواصل إىل
 اللغوية احلصيلة زيادة يف تشكلت واليت خلدمةا هذه عبارات بني الفاعلية درجة تقارب
 أصبح حيث، هلم املقدمة التعليمية الربامج من استفادم دعم شأا من واليت التالميذ هلؤالء
  .والربامج املعاهد تلك يف العاملني قبل من فاعلة بدرجة التماسها ميكن حتمية نتيجة ذلك

 النفسية اخلدمة أن) 137ص 3رقم امللحق انظر( )أ-8( رقماجلدول  من يتبني كما
، كما يتضح )0.44( معياري وباحنراف) 2, 70( حسايب متوسط على حصلت املدرسية

 وباحنراف) 2.80(كان متوسطها احلسايب ) 9(أيضا أن العبارة رقم ) ب- 8(من اجلدول رقم 
 وباحنراف )2.70( احلسايب متوسطها فكان) 8( رقم العبارة أما، )0.46( معياري

 كان) 6( رقم للعبارة احلسايب املتوسط أن اجلدول من يتضح كما، )0.53( اريمعي
 احلسايب متوسطها فكان )7( رقم العبارة أما، )0.55( معياري وباحنراف) 2.66(
 النفسية اخلدمة فاعلية مدى العبارات هذه ومتثَل) 0.57( املعياري واحنرافها )2.65(

 التربية وبرامج مبعاهد العقلي التخلف ذوي لتالميذل التعليمية العملية دعم يف املدرسية
  .الفكرية

يف  وهذا يعين حصول اخلدمة النفسية املدرسية على درجة عالية من حيث مدى فاعليتها
وتتفق . دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي مبعاهد وبرامج التربية الفكرية
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 ,.Person, et al) وزمالئه ، بريسون(John, 1986) نإليه كل من جو لهذه النتيجة مع ما توص

واليت أظهرت فاعلية اخلدمة النفسية املدرسية يف دعم استفادة التالميذ ذوي  (2001
 قالتربوية اخلاصة من الربامج التعليمية املقدمة هلم، وبصفة خاصة ما يتعل تاالحتياجا

ميذ خلدمات التربية اخلاصة يف جمال بدورها يف عملية التقييم والتشخيص لتحديد أهلية التل
هذه اخلدمة من برامج تعديل السلوك للتالميذ ذوي  هالتخلف العقلي، إضافة إىل ما تقدم

التخلف العقلي واليت ميكن أن تسهم يف التغلب على املشكالت السلوكية اليت تظهرها بعض 
  .حاالت هؤالء التالميذ

خلدمة النفسية، فأننا جند أن أعلى متوسط وإذا تأملنا العبارات اليت مثلت فاعلية ا
وهذا يشري إىل أن هناك درجة عالية من ) 9(حسايب من بني هذه العبارات كان للعبارة رقم 

التربية الفكرية  معاهد وبرامجالفاعلية يف عملية التواصل املستمرة بني املعلمني يف 
الباحث نتيجة طبيعية ألن واألخصائيني يف برامج اخلدمات النفسية، وهذه من وجهة نظر 

التعامل مع املشكالت السلوكية أو النفسية اليت تواجههم  نأولئك املعلمني ال يستطيعو
داخل حجرة الدراسة دون وجود هذا التواصل الفاعل والذي من شأنه أن ينعكس على 

اربة متقجاءت ) 8(ممارستهم لواجبام التدريسية على النحو املطلوب، كما أن العبارة رقم 
اخلدمة  به أخصائيو مواليت تعكس أن ما يقو) 9(من حيث درجة فاعليتها مع العبارة رقم 

النفيسة املدرسية من جهود فاعلة ملواجهة تلك املشكالت السلوكية اليت قد يظهرها بعض 
تلك احلاالت من مشاكل  هحاالت التالميذ ذوي التخلف العقلي؛ يعود إىل أن ما تظهر

أو النشاط الزائد وغريها واليت تعيق استفادم من الربامج التعليمية  ةيسلوكية كالعدوان
املقدمة هلم جعل هناك عملية تواصل فاعلة بني العاملني ومقدمي هذه اخلدمة للوصول إىل 
اآللية اليت ميكن ا مواجهة هذه السلوكيات والربامج الالزمة لتعديلها والذي حتول إىل 

  .تغلب عليها وبدرجة فعالةممارسة فاعلة من خالل ال
متقاربتني جداً من حيث مدى فاعليتها، حيث ) 7، 6(كما جاءت العبارتان رقم 

اهتمام العاملني مبعاهد وبرامج التربية الفكرية بأمهية الدور الذي ) 7(بينت العبارة رقم 
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عرفية، ميكن أن يؤديه املختصون يف اخلدمة النفسية املدرسية بالكشف عن تلك املشكالت امل
واألكادميية اليت تعيق استفادة التالميذ ذوي التخلف العقلي من الربامج التربوية املقدمة هلم، 
حيث أصبح هناك تفاعل اجيايب من قبل مقدمي هذه اخلدمة مع هذا االهتمام والذي انعكس 

كما جاءت العبارة رقم . على ممارسة هذا الدور من قبلهم على أرض الواقع وبشكل فاعل
العاملني  أولئكوذه الدرجة العالية من الفاعلية؛ لتشري إىل وجود توجه لدى ) 6(

كاختبارات (لالستفادة ممايقوم به مقدموا اخلدمة النفسية املدرسية من اختبارات رمسية 
واملقابلة وقوائم  كاملالحظة(أو غري رمسية ) الذكاء، والسلوك التكيفي واالختبارات التحصيلية

 ألزمها عند صياغة الربنامج التربوي الفردي للتلميذ وهذا التوجه جف نتائوتوظي) الشطب
وغريهم  فاعل ليتسىن للعاملني من معلمني مقدمي هذه اخلدمة إىل ممارسة هذا الدور بشكل

وتأسيساً على ماسبق فإن متتع اخلدمة النفسية املدرسية . االستفادة القصوى من تلك النتائج
ية، مل يكن ليتحقق إال بتوفر هذه اخلدمة وبشكل كبري والذي اتضح ذه الدرجة من الفاعل

، والذي )7 انظر جدول رقم(من خالل حصوهلا على املرتبة الثانية من حيث مدى توفرها 
  . ساهم يف أن متارس هذه اخلدمة بشكل فاعل

 أن جند فإننا) 138ص، 3 رقم امللحق انظر() أ- 8( رقم اجلدول يف النظر أعدنا وإذا
 العملية دعم يف فاعليتها مدى حيث نم الرابعة املرتبة احتلت قد املدرسية اإلرشادية خلدمةا

 معياري وباحنراف) 2 ,68( حسايب مبتوسط وذلك العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية
 )13( رقم للعبارة احلسايب املتوسط أن  )ب- 8( لنا من اجلدول رقم يتبني كما ،)0, 48(

 فكان) 11( رقم للعبارة احلسايب املتوسط أما، )0.55( معياري احنرافو )2.70( كان
 رقم للعبارة احلسايب املتوسط أن اجلدول يبني كما، )0.57( معياري واحنراف) 2.68(
 )10( رقم للعبارة احلسايب املتوسط فيما، )0.54( معياري واحنراف) 2.68( كان) 12(

 اخلدمة فاعلية مدى متثل العبارات وهذه، )0.58( معياري واحنراف) 2.67( كان
 وبرامج مبعاهد العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف املدرسية اإلرشادية

 وهذا يعىن فاعلية اخلدمة اإلرشادية املدرسية يف دعم العملية التعليمية للتالميذ. التربية الفكرية
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 إليه توصلت ما مع الدراسة هذه نتيجة تفقوت. الفكرية التربية وبرامج مبعاهد التخلف ذوي
 دعم يف املدرسية اإلرشادية اخلدمة فاعلية على أكدت واليت) (Noman,1977 نومان دراسة

  .هلم املقدمة التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ استفادة
 فاعلية مدى متثل واليت )13 ،12 ،11 ،10( رقم للعبارات السابق العرض ومن

 فاعليتها مدى حيث من متقاربة بدرجات جاءت أا جند، املدرسية اإلرشادية اخلدمة
 ومبتوسط عايل من الفعالية، وهذا ينسجم مع مستوى التوفر املرتفع هلذه اخلدمة واليت حصلت

بأعلى ) 13( ، فقد جاءت العبارة رقم)7انظر جدول رقم (على املرتبة الثالثة من حيث توفرها 
 عملية أن من حيث درجة فاعليتها من بني هذه العبارات، والذي يعكس متوسط حسايب

 الفاعلية من عالية بدرجة متتع املدرسية اإلرشادية اخلدمة وأخصائيي املعلمني بني التواصل
 املقدمة التعليمية العملية من العقلي التخلف ذوي التالميذ استفادة يدعم أن شأنه من وهذا

 ليس انه على (Nile & Willman) ويلمان و نيل من كل ليهع أكد مع ذلك ويتفق. هلم
 تواصل وجود دون إعاقات لديهم الذين التالميذ تاحتياجا كافة تلبية املعلمني بوسع

  . الطالبني املرشدين مبافيهم املساندة اخلدمات ومقدمي املعلمني بني وفاعل مستمر
 إىل يقودنا وهذا، لفاعليةا من أيضا عالية درجة على )11( رقم العبارة حصلت كما

 العملية يف التالميذ هؤالء أسر إشراك على قادرون اإلرشادية اخلدمة أخصائيي بأن القول
 بالدور منهم إميانا هلم املقدمة التعليمية الربامج من أطفاهلم استفادة على ينعكس مما التعليمية

 مع متقاربة بدرجة )12( رقم العبارة جاءت فيما. اجلانب هذا يف األسرة به تضطلع الذي
 اقتران عملية وجود عن واضحة داللة يدل وهذا، فاعليتها حيث من )11( رقم العبارة
 العقلي التخلف ذوي التالميذ أسر بني الشراكة توثيق أمهية بني اخلدمة هذه مقدمي لدى

، ألسرا هلذه إرشادية برامج من الشراكة تلك ميدع ما تقدمي وبني، املدرسي الفريق وأعضاء
 الربامج من أطفاهلم استفادة دعم يف دورها تفعيل يف األسر هذه تساعد أن ميكن واليت

  .هلم املقدمة التعليمية
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 واليت الفاعلية من مرتفعة درجة على )10( رقم العبارة حصول تفسري ميكن كذلك
 دون حتول اليت املشاكل على التغلب يف واملتمثل اخلدمة هلذه األدوار ألبرز ممارسة إىل تشري

 العاملون شكل واليت الدمج كمدارس العادية البيئة مع العقلي التخلف ذوي التالميذ تكيف
من حجم عينة الدراسة ؛كما أن مقدمي هذه اخلدمة قادرون على %) 72.5( ها ما نسبت

 ةقدر يف يسهم مما الربامج تلك يف بفاعلية ممارستها وبالتايل، م املناطة األدوار أبرز فهم
التالميذ على التكيف مع البيئة العادية، ومن مثّ االستفادة من تلك الربامج التعليمية املقدمة  هؤالء

   .هلم
 الصحية اخلدمة أن )137ص 3 رقم ملحق انظر( )أ-8( رقماجلدول  ويوضح

من كما يتبني ، )0.61( معياري وباحنراف) 2 ,54( حسايب متوسط على حازت املدرسية
واحنراف معياري ) 2.61(كان ) 3(املتوسط احلسايب للعبارة رقم أن ) ب- 8(اجلدول رقم 

 معياري واحنراف )2.57( كان) 5( رقم للعبارة احلسايب املتوسط أما، )0.65(
 معياري واحنراف )2.52( حسايب مبتوسط )1( رقم العبارة جاءت فيما، )0.69(
 معياري واحنراف) 2.51( حسايب متوسط على )4( رقم العبارة حصلت كما، )0.74(
 معياري واحنراف )2.48( حسايب مبتوسط )2( رقم العبارة جاءت حني يف، )0.71(
 التالميذ استفادة دعم يف املدرسية الصحية اخلدمة فاعلية إىل النتيجة هذه وتشري). 0.74(

 تتفقو. الفكرية التربية وبرامج مبعاهد هلم املقدمة التعليمية العملية من العقلي التخلف ذوي
و  هاكر، (Ericksen, 1998) ايركسن من كل دراسة عليه أكدت ما مع الدراسة هذه نتيجة
 دعم يف اخلدمة تلك فاعلية من )(Bigby,2004 وجبباي، (Hacker & Wessel, 1998) وسيل

 العقلي التخلف ذوي والتالميذ، عامة بصفة اخلاصة االحتياجات ذوي التالميذ استفادة
  .هلم املقدمة التعليمية امجالرب من خاصة بصفة

 الصحية اخلدمة فاعلية مدى متثل واليت )5 ،4 ،3 ،2 ،1( للعبارات عابرة وبنظرة
 مدى حيث نم متفاوتة بدرجات جاءت أا جند، الفكرية التربية وبرامج مبعاهد املدرسية
 توىمس حيث من األخرى املساندة للخدمات العبارات اقل شكلت أا إىل إضافة فاعليتها
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 رقم العبارة حصلت حيث الفاعلية من جيدة بدرجة تمتعت مازالت أا إال، الفاعلية تلك
 ما أن سوى لذلك تفسرياً الباحث دجي وال، العبارات هذه بني من متوسط أعلى على )3(

 اليت العقلي التخلف ذوي التالميذ حاالت بعض مع والربامج املعاهد تلك يف العاملون هيعاني
 هلم املقدمة التعليمية الربامج من واستفادم استمرارهم تعيق معينة صحية تمشكال تظهر
 الذي األمر التالميذ هؤالء جتاه واجبام أداء من ليتمكنوا هلم ملحاً مطلباً األمر هذا جعل

 عالية بدرجة املشكالت تلك مواجهة يف لدورهم الصحيني املشرفني ممارسة على انعكس
 )5( رقم العبارة جاءت مث، مباشرة غري أو مباشرة بطريقة ذلك نكا سواء الفاعلية من

 التربية وبرامج معاهد على املشرفني اهتمام إىل ذلك ويعود، الفاعلية من مرتفعة بدرجة
 سواًء طبية أو صحية مستلزمات من املدرسية الصحية اخلدمة دور ميدع ما توفري يف الفكرية
 خالل من مباشر غري بشكل أو والربامج املعاهد تلك يف مباشر بشكل الوفرة هذه كانت

  .والربامج املعاهد تلك يف الصحي ربالدو العالقة ذوي األشخاص مع التنسيق
 على يدل والذي، الفاعلية من عايل مستوى على )1( رقم العبارة حصلت حني يف
 من عالية رجةبد الفكرية التربية وبرامج مبعاهد الصحيني املشرفني قبل من الدور هذا ممارسة

 احملددة أوقاا ويف الالزمة الطبية األدوية بتقدمي قيتعل فيما اخلصوص وجه وعلى الفاعلية
 دعمهم مث ومن الصحي االستقرار على العقلي التخلف ذوي التالميذ يساعد والذي

 أيضاً عالية بدرجة )4( رقم العبارة جاءت كما. هلم املقدمة التعليمية الربامج من لالستفادة
 املعاهد تلك يف العاملني هؤالء قبل من واضح رضاء وجود إىل يشري وهذا الفاعلية، من

 دعم على فاعل وبشكل قادرة مهام من املدرسية الصحية اخلدمة هتقدم ما عن والربامج
 مزمنة أمراض من يعانون الذين التالميذ هؤالء بعض مع للمعلمني التدريسية املهام

  .تالميذهم لدى الصحي االستقرار لكلذ نتيجة الربو، كالصرع
 إدراك على جيد كمؤشر مرتفعة بفاعلية )2( رقم العبارة جاءت السياق نفس ويف
 املشرفني مع قبلهم من والتنسيق التعاون وجود أمهية على والربامج املعاهد تلك يف العاملني

 الصحية األوضاع مع لتتناسب الدراسي الصف داخل الترتيبات بعض إلجراء الصحيني
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 على العبارة هذه حصول خالل من قراءته ميكن والذي العقلي التخلف حاالت لبعض
 واقعاً أصبحت التعاون هذا بأمهية القناعة هذه أن ينبئ والذي الفاعلية من جيدة درجة

  .الوقت نفس يف وفاعال ملموسا
 جاء د والربامجنه بالرغم من توفر اخلدمة الصحية املدرسية يف تلك املعاهأوخالصة القول و

 وميكن، عالية جاءت التعليمية العملية دعم يف فاعليتها درجة أن إال ضعيفة؛ توفر بدرجة
 بان له تبني الدراسة مشلتها اليت املعاهد تلك على الباحث وقوف خالل من بأنه ذلك تربير
 أن وحيث، )2 رقم جدول انظر( معهد كل يف صحي مشرف بواقع ا متوفرة اخلدمة هذه

 اململكة يف العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية املؤسسات على للقائمني احلايل لتوجها
 انتقال عليه ترتب الذي األمر، العادية املدارس يف التالميذ هؤالء دمج هو السعودية العربية
 اخلدمة هذه فاعلية إىل ينظرون جعلهم مما املدارس؛ تلك إىل معهم والعاملني التالميذ هؤالء

. املعاهد تلك يف يعملون كانوا عندما السابقة خربم على بناًء الفاعلية من عالية بدرجة
 العاملون هؤالء جعل إليه اإلشارة سبق والذي اخلدمة هلذه مباشر الغري التوفر أن كما

 ملدى العاملون هؤالء تقييم فان أخرى وبعبارة، العالية الدرجة ذه فاعليتها مدى يقيمون
 املعاهد تلك يف متوفر هو ما فاعلية تقييم إىل النظر على فقط يرتكز مل اخلدمة هذه فاعلية

  .رمباش غري بشكل اخلدمة هذه توفر ليشمل ذلك تعدى إمنا مباشر بشكل والربامج
 العالج خدميت أن ) 139ص 3رقم ملحق انظر( )أ- 8( رقم اجلدوليوضح  وأخرياً

 مدى حيث من التوايل على واخلامسة السابعة املرتبتني على حصلتا والوظيفي الطبيعي
 حسايب مبتوسط وذلك العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف فاعليتها

يتضح من اجلدول رقم  كما، الوظيفي العالج خلدمة) 0, 60(معياري وباحنراف) 62,2(
 معياري رافوباحن )2 ,53( كان الطبيعي العالج خلدمة احلسايب املتوسط أن) ب-8(
 واحنراف) 2.54( كان )21( رقم للعبارة احلسايب املتوسط أن أيضا يتضح كما ،)65,0(

 معياري واحنراف) 2.53( كان) 20( رقم للعبارة احلسايب املتوسط أما، )0.70( معياري
 معياري واحنراف )2.53( حسايب مبتوسط )19( رقم العبارة جاءت فيما، )0.70(
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 العملية دعم يف الطبيعي العالج خدمة فاعلية مدى العبارات ههذ مثلت وقد. )0.71(
 رقم للعبارة احلسايب املتوسط أن لنا يتضح كذلك. العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية

 رقم للعبارة احلسايب املتوسط كان فيما، )0.64( معياري وباحنراف) 2.65( كان) 22(
 مبتوسط )24( رقم العبارة جاءت رياًوأخ، )0.64( معياري وباحنراف) 2.62) (23(

 خدمة فاعلية مدى العبارات تلك ومتثل. )0.66( معياري واحنراف )2.60( حسايب
  .العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الوظيفي العالج

 دعم يف كبرية بدرجة والوظيفي الطبيعي العالج خدميت فاعلية على النتيجة تلك وتدل
 من كل دراسة إليه تتوصل ما مع النتيجة هذه وتتفق. التالميذ هلؤالء التعليمية ةالعملي

 أكدت واليت (Neal, et al., 2004) وزمالئه ونيل، (Mussel & Swee, 1986)ي وسو موسيل
 التخلف ذوي التالميذ استفادة دعم يف والوظيفي الطبيعي العالج خدمة فاعلية  مجيعها
  . هلم املقدمة ليميةالتع الربامج من العقلي

 من الرغم على، الفاعلية من عالية درجة على العبارات هذه حصول تفسري وميكن
 ذوي التالميذ حاالت بعض مع العاملون هؤالء هيواجه ما أن إىل، توفرهامستوى  اخنفاض
، هلم املقدمة التعليمية املهارات مع تفاعلهم تتمتع واليت حركية مشاكل من العقلي التخلف

 عن البحث مثّ ومن اجلدية بعني األمر هلذا ينظرون جعلهم الالصفية األنشطة يف شاركتهموم
 الكوادر غياب ظل يف وخصوصاً احلركية املشكالت تلك على التغلب شأا من اليت احللول

 التواصل عنه نتج والذي ،)2 رقم جدول انظر( والوظيفي الطبيعي العالج يف املتخصصة
 وتقدمي رمسي غري بشكل الدور ذا للقيام والفنية البدنية التربية معلمي مع والتنسيق

حيث اقترح الوابلي . والدقيقة الكبرية احلركية للمهارات الداعمة احلركية التدريبات
 والوظيفي الطبيعي العالج يف ضرورة مواجهة النقص يف الكوادر الفنية املتخصصة) 1996(
 يف وأخرى البدنية التربية ملعلمي الطبيعي العالج يف التدريبية الدورات تقدمي خالل من

 املمارسة األنشطة طبيعة يف املتشاة العالقة حبكم وذلك الفنية التربية ملعلمي الوظيفي العالج
 يزاول أن أمهية إىل الصدد هذا يف (Reston, 1990) ريستون ويضيف، ااالت هذه بني
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 البدنية بالتربية فيعر ما حركية إعاقات لديهم الذين التالميذ مع البدنية التربية معلمي
احلركية هلؤالء التالميذ  تاالحتياجا تليب واليت adapted physical education املعدلة أو املكيفة

وتوظيفها يف  والنفسية والطبية، واالجتماعيةلتربوية من خالل االستفادة من نتائج التقييم ا
 هلؤالء املالئمة احلركية النشاطات تصميممن مث وركي، احل طبيعة وأسباب العجز التعرف على

 والذي ألطفاهلم اخلدمات هذه تقدمي يف هام دور من األسرة تلعبه ما إىل إضافة .التالميذ
  . الفاعلية من الدرجة ذه اخلدمتني هاتني تقدير إىل العاملني ؤالء دفع مما،إليه اإلشارة سبق

  
  : الثالث التساؤل إجابة: ثالثاً

 من الرياض مبدينة الفكرية التربية وبرامج عاهدمب العاملني بني اختالفات هناك هل
 العملية دعم يف والربامج املعاهد تلك يف املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى حيث

 التخصصو التعليمي وضعامل( :الختالف وفقاً العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية
  ؟همديل) اخلربةو املؤهلو

 التباين حتليل واختبار T-test " ت"اختبار الباحث استخدم التساؤل هذا على لإلجابة
 مدى يف الدراسة عينة أفراد استجابات بني الفروق داللة ملعرفة Anova "ف" األحادي

 للتالميذ التعليمية العملية دعم يف والربامج املعاهد تلك يف املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية
 التباين حتليل نتيجة يف الفروق داللة حالة يف Scheffe شيفية واختبار، العقلي تخلفال ذوي
  :التساؤل هذا عن اإلجابة لنتائج عرضاً ييل وفيما

 للمقارنة بني متوسطات T-test" ت"مت استخدام اختبار : متغري املوضع التعليمي) أ 
 برنامج – فكرية تربية معهد( ييمالتعل املوضع ملتغري طبقاً الدراسة عينة أفراد استجابات

 دعم يف والربامج املعاهد تلك يف املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى يف) فكرية تربية
 اختبار نتيجة )9( رقم اجلدول ويوضح العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية

  ."ت"
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  )9(جدول رقم 
أفراد عينة الدراسة باختالف املوضع التعليمي لداللة الفروق بني متوسط استجابات " ت"اختبار

مدى فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة يف تلك يف ) برنامج تربية فكرية - معهد تربية فكرية(
  .املعاهد والربامج يف دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي

املتوسط   العدد  املوضع التعليمي
  احلسايب

االحنراف 
قيمة الداللة   قيمة ت  املعياري

  اإلحصائية
    11.41  69.52  145  معهد تربية فكرية

2.82  
  

  10.73  72.52  392  برنامج تربية فكرية  *0.05
  0.05دالة عند مستوى *

   
 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود )9( رقم اجلدول يف "ت" اختبار نتيجة توضح

 درجات ومتوسط الفكرية التربية مبعاهد العاملني درجات متوسط بني) 0.05( مستوى
 فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة يف تلك املعاهد العاملني يف برامج التربية الفكرية يف حمور مدى

 حسب اختالف متغري املوضع والربامج يف دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي
 مع) 72.52( حسايب ومبتوسط، فكريةال التربية برامج يف العاملني لصاحل وذلك التعليمي

 يف العاملني عدد أن إىل ذلك ويعود، اوعتني متوسط بني كبرياً يعد ال احلايل الفرق أن
 تباين هناك جعل والذي الدراسة عينة إمجايل من )%72.5( عالية نسبة شكل الربامج تلك

 برامج يف العقلي تخلفال ذوي التالميذ عدد أن إىل إضافة، الفاعلية تلك تقييم عملية يف
 األمر، تلميذاً )30( برنامج كل يف التالميذ عدد زيتجاو ال حيث قليالً يعترب الفكرية التربية
  .فاعلية أكثر بشكل دورهم أداء على الربامج تلك يف املساندة اخلدمات مقدمي ساعد الذي

 بني فروقال داللة ملعرفة "ف" ادياألح التباين حتليل حساب مت:التخصص متغري) ب
 املعاهد تلك يف املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى يف الدراسة عينة أفراد استجابات

 التخصص متغري باختالف العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف والربامج
  . التخصص ملتغري التباين حتليل نتيجة )10( رقم اجلدول ويوضح
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  )10(جدول رقم 
ملعرفة داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور مدى " ف"اين األحادي حتليل التب

يف دعم العملية التعليمية للتالميذ التربية الفكرية عاهد وبرامج مبفاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة 
  .التخصص فوفقاً الختال ذوي التخلف العقلي

  مصدر التباين
درجة 
  قيمة ف  متوسط املربعات  تجمموع املربعا  احلرية

قيمة الداللة 
  اإلحصائية

  1.69  206.73  1447.17  7  بني اموعات
  

0.10  
  121.94  64264.35  527  داخل اموعات  غري دال

  
 متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم )10( رقم اجلدول من يتبني 

 املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى يف الفكرية التربية وبرامج مبعاهد العاملني استجابات
 وفقاً العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الفكرية التربية وبرامج عاهدمب

 املعاهد بتلك العاملني مجيع لدى إمجاع بوجود ذلك يفسر وقد، التخصص فالختال
 ذوي للتالميذ التعليمية لعمليةبا االرتقاء يف املساندة اخلدمات وفاعلية أمهية على والربامج
  .العقلي التخلف
 بني الفروق داللة ملعرفة "ف" األحادي التباين حتليل حساب مت: املؤهل متغري) ج

 املعاهد تلك يف املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى يف الدراسة عينة أفراد استجابات
، املؤهل متغري باختالف العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف والربامج
  .املؤهل ملتغري التباين حتليل نتيجة )11( رقم اجلدول ويوضح
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  )11(جدول رقم 
ملعرفة داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور مدى " ف"حتليل التباين األحادي 

يف دعم العملية التعليمية للتالميذ ية التربية الفكرعاهد وبرامج مبفاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة 
  .املؤهل فوفقاً الختال ذوي التخلف العقلي

  قيمة ف  متوسط املربعات  جمموع املربعات  درجة احلرية  مصدر التباين
قيمة الداللة 
  اإلحصائية

  1.33  162.73  488.20  3  بني اموعات
  

0.26  
  121.76  65267.46  536  داخل اموعات  غري دال

  
 متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم )11( رقم اجلدول من حيتض 

 املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى يف الفكرية التربية وبرامج مبعاهد العاملني استجابات
 فالختال وفقاً ليالعق التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف والربامج املعاهد بتلك

 مؤهالت على والربامج املعاهد بتلك العاملني أولئك حصول إىل ذلك يعود ورمبا املؤهل
 من مكنهم والذي )3 رقم جدول انظر( سالبكالوريو درجة عن تقل ال واليت جيدة علمية
  .بينهم جوهرية فروق وجود دون اخلدمات تلك فاعلية تقييم على القدرة
 التباين حتليل حساب مت: يةالفكر التربية وبرامج مبعاهد العمل يف اخلربة متغري)  د

 فاعلية مدى يف الدراسة عينة أفراد استجابات بني الفروق داللة ملعرفة "ف" األحادي
 للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الفكرية التربية وبرامج مبعاهد املتوفرة املساندة اخلدمات

. الفكرية التربية برامجو مبعاهد العمل يف اخلربة متغري الختالف وفقاً العقلي التخلف ذوي
 التربية وبرامج مبعاهد العمل يف اخلربة ملتغري التباين حتليل نتيجة )12( رقم اجلدول ويوضح
  .الفكرية
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  )12(جدول رقم 
ملعرفة داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور مدى " ف"حتليل التباين األحادي 

يف دعم العملية التعليمية للتالميذ التربية الفكرية عاهد وبرامج مبرة فاعلية اخلدمات املساندة املتوف
  .اخلربة يف العمل مبعاهد وبرامج التربية الفكرية فوفقاً الختال ذوي التخلف العقلي

جمموع   درجة احلرية  مصدر التباين
  املربعات

متوسط 
قيمة الداللة   قيمة ف  املربعات

  اإلحصائية
    805.56  2416.68  3  بني اموعات

6.77  
0.000**  

  118.93  63631.88  535  داخل اموعات

  0.01 دالة عند مستوى** 
  

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقاً هناك أن )12( رقم اجلدول من ويتبني
 املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى يف الدراسة عينة أفراد استجابات بني )0.01(

 وفقاً العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف فكريةال التربية وبرامج مبعاهد
  .الفكرية التربية وبرامج مبعاهد العمل يف اخلربة فالختال
 رقم اجلدول يوضح كما، الفروق مصدر عن للكشف شيفيه اختبار تطبيق مت لذا 

  .ذلك )13(
  )13(جدول رقم 

فاعلية اخلدمات املساندة ناجتة يف حمور مدى نتيجة اختبار شيفية للكشف عن داللة الفروق ال 
وفقاً  يف دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقليالتربية الفكرية عاهد وبرامج مباملتوفرة 
  ).12(اخلربة يف العمل مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يف اجلدول رقم  فالختال

  4  3  2  1  املتوسط  اموعة 
  *        74.0103  سنوات 1-5  1
          71.3032  سنوات 6-10  2
          70.6559  سنة 15- 11  3
          68.0928  سنة فأعلى16  4
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 درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق وجود) 13( رقم اجلدول من يتبني
 من الفكرية التربية وبرامج مبعاهد للعاملني اخلربة درجات ومتوسط )فأكثر سنة16( اخلربة

 اخلدمات فاعلية مبدى يتعلق فيما) سنوات5 -1( اخلربة ذوي لصاحل )سنوات 1-5(
 ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الفكرية التربية وبرامج عاهدمب املتوفرة املساندة
 سنوات )5 - 1( اخلربة ذوي من العاملني أن إىل عائداً ذلك يكون ورمبا، العقلي التخلف
 املعارف بعض تلقوا)   2رقم جدول انظر( دراسةال عينة من عالية نسبة شكلوا والذين

 ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف وأمهيتها، املساندة اخلدمات لتتناو اليت واخلربات
 السنوات يف سالبكالوريو مرحلة يف العقلي التخلف جمال مقررات يف العقلي التخلف
 عن اجليدة املعرفة يكتسبون احلديثة اخلربة ذوي من العاملني هؤالءمما جعل  األخرية

 ختتلف بدرجة الفاعلية حيث من اهتماما اخلدمات تلك أعطوا وبالتايل املساندة اخلدمات
 إضافة. واخلربات املعارف تلك ملثل يتعرضوا مل والذين، خربة األكثر العاملني زمالئهم عن
 ميدع ما عن جيد بشكل والقراءة لالطالع خربة األقل العاملني لدى والرغبة احلماس إىل

 اخلدمات تلك تقييم يف قدرم على انعكس والذي التالميذ هؤالء مع احلديث عملهم
 عن األخرية السنوات يف احلديث كثر كذلك. خربة األكثر زمالئهم من أعلى فاعلة بدرجة
 منيتجزأ  ال جزء أصبح والذي الندوات مستوى على سواء املساندة اخلدمات موضوع

 اخلاصة التربية وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد يف عليه التأكيد مت والذي ميةالتعلي العملية
  .السعودية العربية اململكة يف
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  الفصل السادس
  خالصة الدراسة

  واستنتاجاتھا وتوصیاتھا
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 الفصل السادس

  خالصة الدراسة واستنتاجاا وتوصياا
  
ة، والنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذه يشمل هذا الفصل خالصة الدراس 

  :الدراسة وأهم التوصيات واملقترحات يف ضوء نتائج الدراسة
  
  خالصة الدراسة : أوالً

وقد تناول الفصل . تضمنت هذه الدراسة ستة فصول مضافاً إليها املراجع واملالحق
ا، وأسئلتها، وتوضيح األول مقدمة الدراسة، وحتديد مشكلتها، وبيان أمهيتها، وأهدافه

  .حدودها، وتفسري مصطلحاا
  :يحيث مت توضيح أمهية الدراسة فيما يل

  :النظرية األمهية •
 اخلدمات جمال فـي الدراسات قلة من الباحث ملسه فيما الدراسة هذه أمهية تكمن 

 ،جديدة إضافةً الدراسة هذه تعترب لذلك , العقلي التخلف ذوي للتالميذ املوجهة املساندة
 متكني من ودورها املساندة اخلدمات بواقع يتعلق فيما العلمي البحث جمال يف علميا وإثراًء

 أكثر بشكل هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج من االستفادة العقلي التخلف ذوي التالميذ
  .ةفاعلي

  
  :التطبيقية األمهية •

 ذوي للتالميذ املقدمة دةاملسان اخلدمات على الوقوف يف الدراسة هذه نتائج تسهم قد 
 دعم على املتوفرة اخلدمات تلك قدرة ومدى، الفكرية التربية وبرامج عاهدمب العقلي التخلف
 القرار صناع ميكن مما، هلم املقدمة اخلاصة التربوية الربامج تلك من التالميذ هؤالء استفادة
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اخلدمات املساندة  تلك نوعية معرفة من السعودية العربية اململكة يف اخلاصة التربية جمال يف
 تقدمي إىل باإلضافة، وتطوير واقع اخلدمات املساندة املتوفرة غري املتوفرة والعمل على توفريها،

 أكثر بشكل دورها لتؤدي ؛اخلدمات تلك واقع تطوير شاا من اليت واحللول التوصيات
  .العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف فاعلية

    :كما سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية
 مبعاهد العقلي التخلف ذوي للتالميذ فعلياً املقدمة املساندة اخلدمات أنواع على التعرف •

  .ا العاملني نظر وجهة من وذلك الرياض مبدينة الفكرية التربية وبرامج
 مبدينة الفكرية التربية جوبرام عاهدمب املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى على التعرف •

 نظر وجهة من وذلك العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الرياض
 .ا العاملني

 الرياض مبدينة الفكرية التربية وبرامج عاهدمب العاملني بني االختالفات مدى على التعرف •
العملية  دعم يف والربامج املعاهد تلك يف املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى حيث من

، التخصص وضع التعليمي،الختالف امل تبعاًالتعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي 
 .اخلربة، املؤهل

  :ولتحقيق أهداف الدراسة سعى الباحث إىل صياغة أسئلة الدراسة التالية
 التربية وبرامج عاهدمب املساندة اخلدمات أنواع من نوع كل يتوفر مدى أي إىل •

  :وفقا ملايلي ؟ا العاملني نظر وجهة من وذلك الرياض مبدينة لفكريةا
   .املدرسية الصحية اخلدمة -أ  

  .املدرسية النفسية اخلدمة -ب
 . املدرسية اإلرشادية اخلدمة -ج
 . والكالم اللغة عالج خدمة - د 
 .الطبيعي العالج خدمة - ه
 .يالوظيف العالج خدمة - و 
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 .لوالتنق النقل خدمة -ز 
 مبدينة الفكرية التربية وبرامج عاهدمب املتوفرة املساندة اخلدمات فاعلية مدى ما •

 وجهة من وذلك العقلي التخلف ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف الرياض
 ؟ا العاملني نظر

 من الرياض مبدينة الفكرية التربية وبرامج مبعاهد العاملني بني اختالفات هناك هل •
 دعم يف والربامج املعاهد تلك يف املتوفرة املساندة اخلدمات اعليةف مدى حيث

 وضع التعليميامل( :الختالفوفقاً التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي  العملية
 ؟ديهمل )اخلربةو املؤهلو التخصصو

 الرياض مبدينة الفكرية التربية وبرامج مبعاهد العاملني مجيع على الدراسة واقتصرت
  ).1428 -1427( الدراسي العام خالل الرياض مبنطقة والتعليم التربية الدارة ةالتابع

 اخلدمات: كما قام الباحث بتحديد املصطلحات اليت استخدمها يف دراسته وهي
، الفكرية التربية معاهد، التعليمي املوضع، الفكرية التربية وبرامج مبعاهد العاملون، املساندة

  . املتوفرة املساندة خلدماتا، الفكرية التربية برامج
   :أبعاد ثالثة الباحث فيه وناقش، للدراسة النظري اإلطار الثاين الفصل وتناول
 من عليهأ طر وما كمصطلح الباحث ناقشه حيث العقلي التخلف مفهوم أوهلا كان

  .العقلي التخلف ملفهوم التارخيي التطور استعراض مت كما، تغري
 كما جاء يف. حيث مت استعراضها كمصطلح مث كمفهوموثانيهما اخلدمات املساندة 

أهداف اخلدمات املساندة يف جمال التخلف العقلي ، كما مشل البعد الرابع  الثالث البعد
دعم العملية  يف وفاعليتها العقلي التخلف جمال يف املطلوبة املساندة للخدمات إيضاحاً

 املدرسية النفسية اخلدمةوالصحية املدرسية اخلدمة التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي وهي 
خدمة والعالج الطبيعي  خدمةو والكالم اللغة عالج خدمةو املدرسية اإلرشادية اخلدمةو

  .وخدمة النقل والتنقلالعالج الوظيفي 
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 استعراض مت حيث، السابقة الدراسات فيه الباحث تناول فقد الثالث الفصل أما
، كما املطلوبة للتالميذ ذوي التخلف العقلي اخلدمات املساندة  بطبيعة الدراسات ذات العالقة 

 التعليمية العملية دعم يف املساندة اخلدمات بفاعلية املرتبطة مت التطرق لتلك الدراسات
 العقلي التخلف ذوي والتالميذ، عامة بصفة اخلاصة التربوية تاالحتياجا ذوي للتالميذ

وفاعليتها   ساندةامل اخلدمات بأنواع  املتصلة لسابقةا الدراسات مناقشة مت كما، خاصة بصفة
 وقد. يف دعم استفادة التالميذ ذوي التخلف العقلي من الربامج التربوية اخلاصة املقدمة هلم

وصياغة اإلطار النظري ويف ، الدراسة مشكلة بلورة يف الدراسات تلك من الباحث استفاد
  .الدراسة يف حتليل ومناقشة نتائجاختيار منهج الدراسة وبناء أداا وأيضاً 

 املنهج الباحث تناول حيث، وإجراءاا الدراسة منهج ناقش فقد الرابع الفصل أما
، الدراسة عينة أفراد وخصائص، الدراسة وعينة، الدراسة وجمتمع، الدراسة هذه يف املتبع
 وأساليب، يدانياًم) االستبانة( األداة وتطبيق، وثباا صدقها من والتأكد، الدراسة وأداة

  .الدراسة يف املستخدمة اإلحصائية املعاجلة
 فيما تضمن. كما جاء يف الفصل اخلامس عرضا لنتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها

 ورصد، الدراسة إليها توصلت اليت النتائج واهم للدراسة خالصة واألخري السادس الفصل
  .الدراسة تقترحها اليت التوصيات أبرز

  
   الدراسة استنتاجات: ثانياً

  :مايلي نستنتج أن ميكن الدراسة نتائج إليه تتوصل ما ضوء يف
  ) األول بالسؤال خاص استنتاج(: أوالً

 الفكرية التربية وبرامج معاهد يفمتوفرة  املساندة خلدماتأن ا الدراسة نتائج أوضحت
 اخلدمة، النقل دمةخ: كالتايل توفرها حسب تنازليا مرتبة جاءت حيث، الدراسة مشلتها اليت

 الصحية اخلدمة، والكالم اللغة عالج خدمة، املدرسية اإلرشادية اخلدمة املدرسية، النفسية
  .الوظيفي العالج خدمة، الطبيعي العالج خدمة، التنقل خدمة، املدرسية
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  ) الثاين بالسؤال خاص جاستنتا(: ثانياً
 التربية وبرامج مبعاهد وفرةاملت املساندة اخلدمات فاعلية على الدراسة نتائج أكدت

  .العقلي التخلف ذوي للتالميذ ةالتعليمي العملية دعم يف الفكرية
  

  )الثالث بالسؤال خاص جاستنتا: (ثالثاً
التربية الفكرية وبرامج  ختالفات بني العاملني مبعاهدأكدت نتائج الدراسة عدم وجود ا

ملتوفرة يف تلك املعاهد والربامج يف مبدينة الرياض من حيث مدى فاعلية اخلدمات املساندة ا
 التخصص الختالفواليت تعود دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي 

 عأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بينهم حسب متغري املوض، يف حني املؤهلو
 األقلاموعة لصاحل  ةالتعليمي لصاحل العاملني بربامج التربية الفكرية، وكذلك متغري اخلرب

  ). سنوات5-1(خربة 
  
   الدراسة توصيات: ثالثاً

  :على ضوء نتائج هذه الدراسة وضمن حدودها يوصي الباحث مبايلي
 وفرا يف ضعفا الدراسة أظهرت اليت املساندة اخلدمات توفري على العمل ضرورة -1

 هاذين يف املتخصصة الكوادر إجياد خالل من والوظيفي الطبيعي العالج كخدميت
 .اجلانبني

 وملعلمي الطبيعي العالج يف البدنية التربية ملعلمي التدريبية الدورات تقدمي على العمل -2
 تلك مع التعامل يف فاعليتهم زيادة يف يسهم مما الوظيفي العالج يف الفنية التربية

ني كحل مؤقت حل .(التالميذ هؤالء يظهرها اليت الدقيقة أو الكبرية احلركية املشكالت
  . )توفر املختصني

 العقلي التخلف ذوي للتالميذ الفردية التربوية الربامج احتواء ضرورة على التأكيد -3
كثافة : التالية اجلوانب مراعاة خالل من، منهم تلميذ كل حيتاجها اليت املساندة للخدمة
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الالزمة  اتاخلدمة املساندة، مدا، مكان تقدميها، املسئول عن تقدميها إضافة إىل التوصي
 العاملنيو، األسرةولتطبيق الربنامج التربوي الفردي واملطلوب تنفيذها من قبل املعلمني، 

  .التالميذ هؤالء مع اآلخرين
 بني أعضاء الفريق املدرسي لزيادة فاعلية اخلدماتاجلماعي ضرورة تأصيل روح العمل  -4

 .هلم املقدمة التربوية الربامج من العقلي التخلف ذوي التالميذ استفادة دعم يف املساندة
 أمهية التأكيد من قبل املشرفني ومديري تلك املعاهد والربامج على أمهية تفعيل األدوار -5

 وبرامج ملعاهد التنظيمية القواعد يف وردت واليت املساندة اخلدمات مبقدمي املناطة
  .)ه1422( اخلاصة التربية

 معلمي أعداد مرحلة يف املساندة اخلدمات جمال يف دراسية مواد بتقدمي االهتمام ضرورة -6
  .السعودية اجلامعات يف األكادميية األقسام مستوى على اخلاصة التربية

  :يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية قوبناء على ما سب
 .السعودية العربية اململكة مناطق مجيع لتشمل الدراسة هلذه مماثلة دراسة -1
 ذوي للتالميذ التعليمية العملية دعم يف وفاعليتها املساندة تدمااخل توفر حول دراسة -2

  .التالميذ هلؤالء املقدمة الفردية التربوية الربامج حتليل خالل من العقلي التخلف
 التخلف ذوي للتالميذ املقدمة املساندة اخلدمات من واحد نوع فاعلية تناقش دراسة -3

 هلم تقدم اليت التالميذ عدد، اخلدمة مقدم هحيمل ذيال املؤهل االعتبارأخذةً بعني  العقلي
 وغريها هلم املقدمة التربوية الربامج من الستفادم اخلدمة هذه دعم مدى، اخلدمة هذه
  .العالقة ذات األمور من
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  املراجعقائمة 

  :املراجع العربية  :أوالً

 التابعةاهد وبرامج التربية اخلاصة القواعد التنظيمية ملع. )1422( األمانة العامة للتربية اخلاصة
  مطابع األمانة العامة للتربية اخلاصة  .الرياض .وزارة املعارفل

إحصائيات معاهد وبرامج التربية الفكرية التابعة لوزارة  .)1427( األمانة العامة للتربية اخلاصة
  .مطابع األمانة العامة للتربية اخلاصة .الرياض. التربية والتعليم

 ،تعديل السلوك بأساليبمستوى معرفة معلمي األطفال املتخلفني عقليا . )1993(مجال  ،اخلطيب
  .355- 338، )1(، 20م  ،جملة أحباث الريموك

  .الرياض ،أكادميية التربية اخلاصة ،إرشاد اسر غري العاديني ).2003(مجال  ،اخلطيب

  .عمان ،دار وائل ،رسة العاديةتعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة يف املد. )2004(مجال  ،اخلطيب

سعد حجازي، حيدر أبو غزالة : ، ترمجة)اجلمعية الربيطانية ألطباء املدارس(دليل الصحة املدرسية 
  .مكتبة عمان: ، األردن1، ط)1984(

 الدمج الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة،). 2000(ديان براديل، مارغيت سيزر، ديان سوتلك 
زيدان السرطاوي وعبدالعزيز العبداجلبار، العني، دار الكتاب ترمجة عبدالعزيز الشخص، 

  .اجلامعي

  .عمان  ،، دار الفكر2ط ،سيكولوجية األطفال غري العاديني .)1996(فاروق  ،الروسان

   .الرياض ،، دار الزهراء1ط ،مقدمة يف االضطرابات اللغوية. )2000(فاروق  ،الروسان

  .الرياض  ،الصفحات الذهبية ،عاقة العقليةمقدمة يف اإل. )2003(فاروق  ،الروسان

  .عمان ،، دار الشروقمقدمة يف اإلعاقة اجلسمية والصحية. ) 2004 (كمال  ،سيسامل
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  .القاهرة ،، مكتبة االجنلو املصرية 1ط ،اضطرابات النطق والكالم .)1997( زعبد العزي ،الشخص

  .القاهرة ،دار غريب ،العالج - التشخيص  - التخلف العقلي األسباب  ).1997(الشناوي، حممد 

  .جامعة امللك سعود ،، الرياض2ط ،سيكولوجية التخلف العقلي. )1982(فاروق  ،صادق

األخالقيات املهنية ودور األخصائي النفسي يف برامج غري العاديني يف  .)1987(فاروق  ،صادق
  .الرياض ،مكتبة امللك فهد الوطنية، اململكة العربية السعودية

  .عمان  ،، دار الصفاء1ط ،اإلعاقة العقلية .)2000 (جدة ما ،عبيد

  .الرياض ،دار العبيكان .دليل الباحث يف العلوم السلوكية .)1406(العساف، صاحل 

 ،املكتب اجلامعي احلديث ،التأهيل اتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة .)2005 (حممد  ،فهمي
  .اإلسكندرية

  .الرياض ،أكادميية التربية اخلاصة ،ربوي الفرديالربنامج الت .)2004(صاحل  ،هارون

العقلي وعالقتها  فطبيعة املشكالت الكالمية لدى التالميذ ذوي التخل .)2003( عبد اهللا ،الوابلي
  .78- 53، 16ع،جملة اإلرشاد النفسي ،ببعض املتغريات الشخصية

ال تشخيص وتصنيف ودعم ذوي منحىن القياس ذو األبعاد املتعددة يف جم .)2003( الوابلي، عبد اهللا
  .84 - 55، 86ع ، جملة رسالة اخلليج .التخلف العقلي

 معاهد يفواقع اخلدمات املساندة ومدى أمهيتها من وجهة نظر العاملني  .)1996(عبدا هللا  ،الوابلي
  .232-191 ،)2(20، عجملة كلية التربية .التربية الفكرية يف اململكة العربية السعودية
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  أداة الدراسة في صورتھا األولیة
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حفظه اهللا                             سعادة الدكتور 

  :وبعد....      السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
مدى توافر اخلدمات املساندة «عادتكم علماً بأنين أقوم حالياً بإجراء دراسة بعنوان أحيط س

استكماالً ملتطلبات احلصـول علـى    »وفعاليتها يف دعم العملية التعليمية لتالميذ التربية الفكرية
حيث يشري مصطلح اخلدمات املساندة إىل تلك اخلدمات اليت . درجة املاجستري يف التربية اخلاصة

يتم تزويدها للتالميذ ذوي التخلف العقلي لتمكينهم من االستفادة القصوى من الربامج التربوية 
اخلدمة الصحية املدرسية واخلدمة النفسـية  : والتعليمية اخلاصة املقدمة هلم وتشمل هذه اخلدمات

عـي  املدرسية واخلدمية اإلرشادية املدرسية وخدمة عالج اللغة والكالم وخدمـة العـالج الطبي  
  :وتشتمل هذه االستبانة على احملاور التالية. وخدمة العالج الوظيفي وخدمة النقل والتنقل

  .أنواع اخلدمات املساندة املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية: احملور األول
  ).، غري متوفرة*متوفرة، متوفرة إىل حد ما: (علماً بأنين أستخدم يف هذا احملور التدرج التايل

فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يف دعم العملية : ور الثايناحمل
 موافق، موافـق : (حيث استخدم يف هذا احملور التدرج التايل. التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي

ال، فإنه يشـرفين  ونظراً ملا تتمتعون به من علم وخربة طويلة يف هذا ا). إىل حد ما، غري موافق
اختياركم حمكماً هلذه االستبانة آمالً مساعدتكم يف بيان صدق هذه األداة يف قياس ما وضـعت  
 من أجله، وذلك من خالل إبداء رأيكم يف مدى وضوح العبارة أو الفقرة ومدى مناسبتها ملا وضعت

وا مناسبة أو إضافة له، كما آمل إبداء مالحظاتكم على االستبانة وما تقترحون من تعديالت تر
عبارات جديدة تروا ضرورية لتحقيق مشولية االستبانة، والباحث إذ يقدر لسعاتكم هذا اجلهد 
العلمي وما سوف تنفقونه من وقت لقراءة ودراسة وتقومي هذه االستبانة ليسأل اهللا العلي القدير 

  .أن جيعل ذلك يف موازين حسناتكم

  تركي عبداهللا القريين: الباحث
  بقسم التربية اخلاصة) ماجستري(طالب دراسات عليا 

  كلية التربية، جامعة امللك سعود
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استبانة حول توافر اخلدمات املساندة وفعاليتها يف دعم العملية التعليمية لتالميذ التربيـة  

  الفكرية
  :البيانات العامة: أوالً

  :وانب التاليةيف املكان الذي ينطبق عليك يف اجل) ü(أرجو التكرم بوضع عالمة  -

  :مكان العمل احلايل -1
Å معهد تربية فكرية      Å برنامج تربية فكرية  
  

  :  التخصص -2
Å تربية خاصة  Å علم نفس    Å عالج طبيعي  
Å عالج وظيفي  Å عالج نطق وكالم  
Å تذكر : أخرى.......................................................     

  
  :املؤهل -3

Å دبلوم  Å لوريوسبكا  Å ماجستري    Åدكتوراه  
  

  :اخلربة -4
Å 1-5    سنواتÅ 6-10    سنواتÅ 11-15    سنةÅ 16    سنة فأكثر  
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  :حماور االستبانة: ثانياً
  :أنواع اخلدمات املساندة املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية: احملور األول

  العبـارة  الرقم
  مدى وضوح العبارة

 مدى مناسبتها لقياس
التعديل   ما وضعت ألجله

  املقترح
غري   واضحة

غري   مناسبة  واضحة
  مناسبة

تتوفر اخلدمة الصـحية املدرسـية يف     1
  .املعهد أو الربنامج الذي أعمل به

          

تتوفر اخلدمة النفسـية املدرسـية يف     2
  .املعهد أو الربنامج الذي أعمل به

          

تتوفر اخلدمة اإلرشادية املدرسـية يف    3
  .عهد أو الربنامج الذي أعمل بهامل

          

تتوفر خدمة عالج اللغة والكـالم يف    4
  .املعهد أو الربنامج الذي أعمل به

          

تتوفر خدمة العالج الطبيعي يف املعهد   5
  .أو الربنامج الذي أعمل به

          

تتوفر خدمة العالج الوظيفي يف املعهد   6
  .أو الربنامج الذي أعمل به

          

يف ) املواصـالت (فر خدمة النقل تتو  7
  .املعهد أو الربنامج الذي أعمل به

          

كالكراسـي  (تتوفر خدمـة التنقـل     8
يف ) املتحركة، املصـاعد الكهربائيـة  
  .املعهد أو الربنامج الذي أعمل به

          

  :عناصر أخرى ترى إضافتها  
1-  
2-  
3-  
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توفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يف دعم العملية مدى فاعلية اخلدمات املساندة امل: الثايناحملور 
  :التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي

  العبـارة  الرقم
  مدى وضوح العبارة

  مدى مناسبتها لقياس
  التعديل املقترح  ما وضعت ألجله

غري   واضحة
غري   مناسبة  واضحة

  مناسبة
  اخلدمة الصحية املدرسية: أوالً
وبرامج التربيـة  حية املدرسية املتوفرة مبعاهد إن اخلدمة الص  1

فرصة املتابعة واإلشـراف   الفكرية تتيح للمشرف الصحي
على تقدمي العقاقري املوصوفة من قبل الطبيب ويف أوقاـا  

كالصـرع،  (للتالميذ الذين يعانون من أمراض مزمنة احملددة 
مما يدعم استقرارهم واستفادم من ) إخل.. ،الربو، السكري
  .العملية التعليمية

          

إن اخلدمة الصحية املدرسية املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية   2
الفكرية تساعد املعلم وبالتنسيق مع املشرف الصحي على 
إجراء بعض الترتيبات الالزمة داخل الصـف الدراسـي   

لتتناسب مع األوضاع الصحية لبعض حاالت ) كالتهوية(
مما يدفعهم لالنسجام مـع  التالميذ ذوي التخلف العقلي 

  .املواقف التعليمية املختلفة

          

إن اخلدمة الصحية املدرسية املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية   3
الفكرية تسهم يف التغلب على املشكالت الصحية الطارئة 

كإصابات اجلروح أو الوعكات الصـحية  (لدى التالميذ 
الـربامج   مما يدعم استمرارهم واستفادم مـن ) املختلفة

  .التعليمية املقدمة هلم

          

إن اخلدمة الصحية املدرسية املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية   4
الفكرية تدعم دور املعلم للقيام بواجباته التدريسية بشكل 

  .سلس مع التالميذ الذين يعانون من مشكالت صحية مزمنة

          

 مج التربيـة إن توفر املستلزمات الصحية والطبية مبعاهد وبرا  5
الفكرية باستمرار يساعد يف زيادة تفاعل التالميـذ مـع   
  .الربامج التعليمية املقدمة هلم واالستمرار ا دون انقطاع

          

  :عناصر أخرى ترى إضافتها  
1-  
2-  
3-  
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  مدى : احملور الثاين املح

  العبـارة  الرقم
  مدى وضوح العبارة

  مدى مناسبتها لقياس
  تعديل املقترحال  ما وضعت ألجله

غري   واضحة
غري   مناسبة  واضحة

  مناسبة
  اخلدمة النفسية املدرسية: ثانياً
إن فاعلية الربامج التعليمية املقدمة للتالميذ مبعاهد وبرامج   6

التربية الفكرية تتوقف على دور اخلدمة النفسية وغريهـا  
من اخلدمات املساندة األخرى يف توفري وتوظيف نتـائج  

ات الرمسية وغري الرمسية يف إعداد وتنفيذ وتقـومي  االختبار
  .تلك الربامج

          

إن اخلدمة النفسية املدرسية املتوفرة مبعاهد التربية الفكرية   7
تساعد يف الكشف عن املشكالت املعرفية واألكادميية اليت 
تؤثر على استفادة التالميذ من الربامج التعليمية املقدمـة  

  .هلم

          

ة النفسية املدرسية املتوفرة مبعاهد التربية الفكرية إن اخلدم  8
كالنشاط الزائد (تعمل على مواجهة املشكالت السلوكية 

لبعض حاالت التالميذ ذوي التخلف العقلي ) العدوانية –
 مما يدعم استفادم واستمرارهم يف الربامج التعليمية املقدمـة 

  .هلم

          

 ائيني يف برامج اخلـدمات إن تواصل املعلم املستمر مع األخص  9
النفسية مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يدعم دوره للقيـام  

  .بواجباته التدريسية بشكل فاعل مع التالميذ

          

  :عناصر أخرى ترى إضافتها  
1-  
2-  
3-  
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  مدى : ور الثاين

  العبـارة  الرقم
  مدى وضوح العبارة

  مدى مناسبتها لقياس
  املقترحالتعديل   ما وضعت ألجله

غري   واضحة
غري   مناسبة  واضحة

  مناسبة
  اخلدمة اإلرشادية املدرسية: ثالثاً
إن اخلدمة اإلرشادية املدرسية املتوفر مبعاهد وبرامج التربية   10

الفكرية تعمل على التغلب على املشاكل اليت تعيق تكيف 
التالميذ يف البيئة املدرسية مما يدعم اسـتقرارهم داخـل   

  .اسيالصف الدر

          

إن اخلدمة اإلرشادية املدرسية املتوفر مبعاهد وبرامج التربية   11
الفكرية تؤدي إىل توثيق عالقة التالميذ وأسرهم بالعاملني 

  .مما يدعم استفادم من الربامج التعليمية املقدمة هلم

          

إن اخلدمة اإلرشادية املدرسية املتوفر مبعاهد وبرامج التربية   12
وما توفره من برامج إرشادية للتالميذ وأسـرهم   الفكرية

تساعدهم على مواجهة مشكالم التعليمية والسـلوكية  
واالجتماعية مما يدعم استمرارهم واستفادم من الربامج 

  .التعليمية املقدمة هلم

          

إن تواصل أخصائيي اخلدمة اإلرشادية املدرسـية مبعاهـد     13
التالميذ واملعلمـني فيمـا    وبرامج التربية الفكرية مع أسر

يتعلق بالتحصيل الدراسي يدعم استفادة هؤالء التالميـذ  
  .من الربامج التعليمية املقدمة هلم

          

  :عناصر أخرى ترى إضافتها  
1-  
2-  
3-  
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  مدى : احملور الثاين

  العبـارة  الرقم
  مدى وضوح العبارة

  مدى مناسبتها لقياس
  رحالتعديل املقت  ما وضعت ألجله

غري   واضحة
غري   مناسبة  واضحة

  مناسبة
  خدمة عالج اللغة والكالم: رابعاً
إن خدمة عالج اللغة والكالم املتوفرة مبعاهد وبرامج التربيـة    14

الفكرية تسهم يف الكشف عن املشاكل اللغويـة والكالميـة   
لبعض حاالت التالميذ ذوي التخلف العقلي واليت تؤثر على 

  .امج التعليمية املقدمة هلماستفادم من الرب

          

إن خدمة عالج اللغة والكالم املتوفرة مبعاهـد وبـرامج     15
 التربية الفكرية تعمل على تصحيح املشاكل اللغوية والكالمية
لدى التالميذ مما يدعم استفادم من الـربامج التعليميـة   

  .املقدمة هلم

          

عاهـد وبـرامج   إن خدمة عالج اللغة والكالم املتوفرة مب  16
 التربية الفكرية تؤدي إىل زيادة احلصيلة اللغوية لدى التالميذ

  .مما يدعم استفادم من الربامج التعليمية املقدمة هلم

          

إن االستمرار يف تقدمي خدمة عالج اللغة والكالم للتالميذ   17
ذوي التخلف العقلي يسهم يف االرتقاء بعملية التواصـل  

  .فاعل مع العملية التعليميةلديهم ومن مث الت

          

إن تواصل املعلم املستمر مع أخصائيي خدمة عالج اللغـة    18
والكالم مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يدعم دوره للقيام 

  .بواجباته التدريسية مع كل تلميذ على حده وبالشكل املطلوب

          

  :عناصر أخرى ترى إضافتها  
1-  
2-  
3-  
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  مدى : يناحملور الثا

  العبـارة  الرقم
  مدى وضوح العبارة

  مدى مناسبتها لقياس
  التعديل املقترح  ما وضعت ألجله

غري   واضحة
غري   مناسبة  واضحة

  مناسبة
  خدمة العالج الطبيعي: خامساً

إن خدمة العالج الطبيعي املتوفر مبعاهـد وبـرامج التربيـة      19
لتعويضية الالزمة الفكرية تعمل على تزويد التالميذ باألجهزة ا

لتعزيز مهارات التنقل احلركي اآلمن هلم داخل البيئة املدرسية 
مما ميكنهم من الوصول بيسر إىل مجيع املصادر التعليمية املتوفر 

  .يف البيئة املدرسية

          

إن خدمة العالج الطبيعي املتوفر مبعاهـد وبـرامج التربيـة      20
امج العالجيـة  الفكرية من شأنه أن يعمل على تقـدمي الـرب  

املناسبة ملواجهة جوانب اخللل البدين واحلركي للتالميذ ذوي 
التخلف العقلي مما يرتقي بأدائهم احلركي ويعزز اسـتفادم  

  .من الربامج التعليمية املقدمة هلم

          

إن تواصل املعلم املستمر مع األخصائيني يف بـرامج خدمـة     21
مج التربية الفكرية حـول  العالج الطبيعي املتوفرة مبعاهد وبرا

طبيعة التدريبات الالزمة للرفع من مسـتوى األداء البـدين   
  .واحلركي للتالميذ يسهم يف تفاعلهم مع العملية التعليمية

          

  :عناصر أخرى ترى إضافتها  
1-  
2-  
3-  
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: الثاين
مدى 
  الرقم

  العبـارة
  مدى وضوح العبارة

  مدى مناسبتها لقياس
  التعديل املقترح  هما وضعت ألجل

غري   واضحة
غري   مناسبة  واضحة

  مناسبة
  خدمة العالج الوظيفي: سادساً

إن خدمة العالج الوظيفي املتوفرة مبعاهد وبـرامج التربيـة     22
كتدريب (الفكرية تعمل على تنمية املهارات احلركية الدقيقة 

اليد على إمساك القلم بالشكل الصحيح، أو تنمية التآزر بني 
الالزمة الكتساب املهارات األكادميية األساسـية  ) لعني واليدا
مما يدعم استفادم من الربامج ) كالكتابة، القراءة، احلساب(

  .التعليمية املقدمة هلم

          

إن خدمة العالج الوظيفي املتوفرة مبعاهد وبـرامج التربيـة     23
الفكرية تعمل على دعم املهارات احلركيـة الدقيقـة لـدى    

مما ) كالتربية البدنية، والفنية(ميذ يف جماالت تربوية أخرى التال
  .يدعم استقرارهم واستفادم من الربامج التعليمية املقدمة هلم

          

إن تواصل املعلم املستمر مع األخصائيني يف خدمـة العـالج     24
الوظيفي املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يسهم يف دعم 

اته التدريسية مع كل تلميذ علـى حـدة   دوره للقيام بواجب
  .وبالشكل املطلوب

          

  :عناصر أخرى ترى إضافتها  
1-  
2-  
3-  

          

  
  
  
  

  مدى : الثاين
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  العبـارة  الرقم
  مدى وضوح العبارة

  مدى مناسبتها لقياس
  التعديل املقترح  ما وضعت ألجله

غري   واضحة
غري   مناسبة  واضحة

  مناسبة
  تنقلخدمة النقل وال: سابعاً
إن خدمة النقل املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تعمـل    25

على نقل التالميذ من منازهلم إىل املدارس ومنها إىل املنازل مما 
  .يسهم يف استمرارهم يف الربامج التعليمية واالستفادة منها

          

إن خدمة النقل املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تضمن   26
كة التالميذ يف معظم الفعاليات واألنشـطة الالصـفية   مشار

ممـا يكسـبهم خـربات    ) كالرحالت أو الزيارات امليدانية(
  .تعليمية واجتماعية تعود عليهم بالنفع يف العملية التعليمية

          

إن خدمة وسائل التنقل من كراسـي متحركـة ومصـاعد      27
لفكرية تضمن كهربائية وغريها املتوفر مبعاهد وبرامج التربية ا

وصول التلميذ للمصادر التعليمية واالستفادة منها يف دعـم  
  .براجمه التعليمية

          

  :عناصر أخرى ترى إضافتها  
1-  
2-  
3-  
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  )2(ملحق رقم 
  »االستبانة«أسماء لجنة تحكیم أداة البحث 
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  *قائمة بأمساء احملكمني

  العمل جهة/ التخصص  االســم

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –قسم التربية خاصة   إبراهيم أبو نيان. د

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –قسم التربية خاصة   إبراهيم املعيقل. د

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –قسم التربية خاصة   بندر العتييب. د

  جامعة امللك سعود –لتربية كلية ا –قسم علم النفس   سعيد دبيس. د.أ

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –قسم التربية خاصة   عبدالصبور أمحد. د

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –عالج نطق وكالم   ملياء العبدالكرمي. د

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –قسم التربية خاصة   حممد شوكت. د.أ

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –تربية خاصة قسم ال  ناصر العجمي. د

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –عالج طبيعي   وليد عبدالسالم. د.أ

  جامعة امللك سعود –كلية التربية  –قسم التربية خاصة   وائل مسعود. د

  .كل الشكر والتقدير هلؤالء احملكمني* 
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  )3(ملحق رقم 
  رتھا النھائیةأداة الدراسة في صو
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حفظه اهللا                   /        أخي األستاذ الفاضل

  :وبعد... السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
إن ما يقوم به العاملون مبعاهد وبرامج التربية الفكرية من دور هام يف دمج التالميذ ذوي التخلف 

يت تعمل على تلبية احتياجام يف مجيع األبعاد اليت حيتاجون الدعم فيها، ومن العقلي وتقدمي اخلدمات ال
تلك اخلدمات اليت تعمل على متكني هؤالء التالميذ لالستفادة القصوى من الربامج التربوية اخلاصة 

  .املقدمة هلم هي ما يعرف باخلدمات املساندة
دمات املساندة يف املعهد أو الربنامج ودف هذه الدراسة إىل معرفة رأيك حول مدى توفر اخل

الذي تعمل به، ومعرفة مدى فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة يف املعهد أو الربنامج الذي تعمل به يف 
  .دعم استفادة التالميذ ذوي التخلف العقلي من الربامج التربوية اخلاصة املقدمة هلم

طي الدعم للباحث للوصول من خالهلا إىل وحيث إن إجابتك املوضوعية عن بنود االستبانة تع
تقييم واقعي لتلك اخلدمات املساندة مما يعمل على تطوير واقعها لتساند عملية استفادة هؤالء التالميذ 

لذا آمل التفضل بقراءة فقرات االستبانة واإلجابة . من الربامج التربوية املقدمة هلم بشكل أكثر فاعلية
  :يوضحها املثال التايلعنها مجيعها بالطريقة اليت 

  العبارة  م
  مستوى التوفر

  غري متوفرة  متوفرة إىل حد ما  متوفرة
تتوفر اخلدمة الصحية املدرسية يف املعهد أو   1

  ü  .الربنامج الذي أعمل به
    

  .شاكراً ومقدراً لك ولوقتك املعطى لتعبئة هذه االستبانة
على أمت االستعداد لذلك حيث ميكنك  إذا رغبت أن أرسل لك نتائج الدراسة فأنا: مالحظة

  . (TurkiAQ@hotmail.com) االتصال يب من خالل الربيد اإللكتروين
  أخوك الباحث

  تركي عبدهللا القریني
  قسم التربية اخلاصة

  جامعة امللك سعود –كلية التربية 
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  :البيانات العامة: أوالً
  :يف اجلوانب التاليةيف املكان الذي ينطبق عليك ) ü(أرجو التكرم بوضع عالمة  -

  :مكان العمل احلايل -1
Å معهد تربية فكرية      Å برنامج تربية فكرية  
  

  :  التخصص -2
Å تربية خاصة  Å علم نفس    Å عالج طبيعي  
Å عالج وظيفي  Å عالج نطق وكالم  
Å حدد : أخرى.......................................................     

  
  :املؤهل -3

Å دبلوم          Å بكالوريوس     Å دبلوم بعد املرحلة اجلامعية  
Å ماجستري    Å دكتوراه  
  

  :اخلربة -4
Å 1-5    سنواتÅ 6-10    سنواتÅ 11-15    سنةÅ 16    سنة فأعلى  
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  :حماور الدراسة: ثانياً
  :أنواع اخلدمات املساندة املتوفر مبعاهد وبرامج التربية الفكرية: احملور األول

  ـــبارةالع  م
  مستوى التوفر

متوفرة إىل   متوفرة
  حد ما

غري 
  متوفرة

        .تتوفر اخلدمة الصحية املدرسية يف املعهد أو الربنامج الذي أعمل به  1
        .تتوفر اخلدمة النفسية املدرسية يف املعهد أو الربنامج الذي أعمل به  2
        .مج الذي أعمل بهتتوفر اخلدمة اإلرشادية املدرسية يف املعهد أو الربنا  3
        .تتوفر خدمة عالج اللغة والكالم  يف املعهد أو الربنامج الذي أعمل به  4
        .تتوفر العالج الطبيعي يف املعهد أو الربنامج الذي أعمل به  5
        .تتوفر خدمة العالج الوظيفي يف املعهد أو الربنامج الذي أعمل به  6
        .يف املعهد أو الربنامج الذي أعمل به) املواصالت(تتوفر خدمة النقل   7
يف املعهد ) كالكراسي املتحركة، املصاعد الكهربائية(تتوفر خدمة التنقل   8

        .أو الربنامج الذي أعمل به

    
كخدمة (ميكن خلدمات مساندة أو برامج تعليمية أخرى تقدمي هذه اخلدمة بشكل غري مباشر *   

التربية البدنية، وخدمة العالج الوظيفي قد تقدم من خالل  العالج الطبيعي قد تقدم من خالل
  ).التربية الفنية
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مدى فاعلية اخلدمات املساندة املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يف : احملور الثاين
  .دعم العملية التعليمية للتالميذ ذوي التخلف العقلي

  العبـارة  الرقم
  مستوى الفاعلية

  موافق
  

ق إىل مواف
  حد ما

غري 
  موافق

  اخلدمــة الصحــية املدرســـية: أوالً
إن اخلدمة الصحية املدرسية املتوفرة مبعاهد وبرامج التربيـة الفكريـة تتـيح      1

للمشرف الصحي فرصة املتابعة واإلشراف على تقدمي العقاقري املوصوفة مـن  
أمـراض مزمنـة   قبل الطبيب ويف أوقاا احملددة للتالميذ الذين يعانون مـن  

مما يدعم استقرارهم واستفادم من العملية ) إخل.. كالصرع، الربو، السكري،(
  .التعليمية

      

إن اخلدمة الصحية املدرسية املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تساعد املعلم   2
وبالتنسيق مع املشرف الصحي على إجراء بعض الترتيبات الالزمة داخل الصـف  

ذوي  لتتناسب مع األوضاع الصحية لبعض حاالت التالميـذ ) كالتهوية(الدراسي 
  .التخلف العقلي مما يدفعهم لالنسجام مع املواقف التعليمية املختلفة

      

إن اخلدمة الصحية املدرسية املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تسـهم يف    3
ابات اجلـروح أو  كإص(التغلب على املشكالت الصحية الطارئة لدى التالميذ 

مما يدعم استمرارهم واسـتفادم مـن الـربامج    ) الوعكات الصحية املختلفة
  .التعليمية املقدمة هلم

      

إن اخلدمة الصحية املدرسية املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تـدعم دور    4
املعلم للقيام بواجباته التدريسية بشكل سلس مع التالميذ الذين يعـانون مـن   

  .كالت صحية مزمنةمش

      

 إن توفر املستلزمات الصحية والطبية مبعاهد وبرامج التربية الفكرية باستمرار يساعد  5
  .يف زيادة تفاعل التالميذ مع الربامج التعليمية املقدمة هلم واالستمرار ا دون انقطاع

      

  اخلدمــة النفسيـــة املدرســـية: ثانياً
يمية املقدمة للتالميذ مبعاهد وبرامج التربيـة الفكريـة   إن فاعلية الربامج التعل  6

تتوقف على دور اخلدمة النفسية وغريها من اخلدمات املسـاندة األخـرى يف   
توفري وتوظيف نتائج االختبارات الرمسية وغري الرمسية يف إعداد وتنفيذ وتقـومي  

  .تلك الربامج
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  العبـارة  الرقم
  مستوى الفاعلية

  موافق
  

ق إىل مواف
  حد ما

غري 
  موافق

تربية الفكرية تساعد يف الكشـف  إن اخلدمة النفسية املدرسية املتوفرة مبعاهد ال  7
عن املشكالت املعرفية واألكادميية اليت تؤثر على استفادة التالميذ من الـربامج  

  .التعليمية املقدمة هلم

      

إن اخلدمة النفسية املدرسية املتوفرة مبعاهد التربية الفكرية تعمل على مواجهـة    8
بعض حـاالت التالميـذ   ل) العدوانية –كالنشاط الزائد (املشكالت السلوكية 

ذوي التخلف العقلي مما يدعم استفادم واستمرارهم يف الـربامج التعليميـة   
  .املقدمة هلم

      

 إن تواصل املعلم املستمر مع األخصائيني يف برامج اخلدمات النفسية مبعاهد وبرامج  9
  .ذالتربية الفكرية يدعم دوره للقيام بواجباته التدريسية بشكل فاعل مع التالمي

      

  اخلدمــة اإلرشـاديـــــة املدرســـية: ثالثاً
إن اخلدمة اإلرشادية املدرسية املتوفر مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تعمل على   10

التغلب على املشاكل اليت تعيق تكيف التالميذ يف البيئة املدرسية ممـا يـدعم   
  .استقرارهم داخل الصف الدراسي

      

ية املدرسية املتوفر مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تـؤدي إىل  إن اخلدمة اإلرشاد  11
توثيق عالقة التالميذ وأسرهم بالعاملني مما يدعم استفادم من الربامج التعليمية 

  .املقدمة هلم

      

إن اخلدمة اإلرشادية املدرسية املتوفر مبعاهد وبرامج التربية الفكرية وما تـوفره    12
ميذ وأسرهم تساعدهم علـى مواجهـة مشـكالم    من برامج إرشادية للتال

التعليمية والسلوكية واالجتماعية مما يدعم استمرارهم واستفادم من الربامج 
  .التعليمية املقدمة هلم

      

إن تواصل أخصائيي اخلدمة اإلرشادية املدرسية مبعاهد وبرامج التربية الفكرية   13
حصيل الدراسي يدعم استفادة هؤالء مع أسر التالميذ واملعلمني فيما يتعلق بالت
  .التالميذ من الربامج التعليمية املقدمة هلم

      

  خدمـــة عــالج اللغــة والكــــالم: رابعاً
إن خدمة عالج اللغة والكالم املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تسهم يف   14

وي التخلـف  الكشف عن املشاكل اللغوية والكالمية لبعض حاالت التالميذ ذ
  .العقلي واليت تؤثر على استفادم من الربامج التعليمية املقدمة هلم
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  العبـارة  الرقم
  مستوى الفاعلية

  موافق
  

ق إىل مواف
  حد ما

غري 
  موافق

إن خدمة عالج اللغة والكالم املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تعمل على   15
تصحيح املشاكل اللغوية والكالمية لدى التالميذ مما يـدعم اسـتفادم مـن    

  .الربامج التعليمية املقدمة هلم

      

 إن خدمة عالج اللغة والكالم املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تؤدي إىل زيادة  16
  .احلصيلة اللغوية لدى التالميذ مما يدعم استفادم من الربامج التعليمية املقدمة هلم

      
إن االستمرار يف تقدمي خدمة عالج اللغة والكالم للتالميذ ذوي التخلـف العقلـي     17

  . االرتقاء بعملية التواصل لديهم ومن مث التفاعل مع العملية التعليميةيسهم يف
      

إن تواصل املعلم املستمر مع أخصائيي خدمة عالج اللغـة والكـالم مبعاهـد      18
وبرامج التربية الفكرية يدعم دوره للقيام بواجباته التدريسية مع كـل تلميـذ   

  .على حده وبالشكل املطلوب

      

  ة العـــالج الطبيعـــــيخدمـــ: خامساً
إن خدمة العالج الطبيعي املتوفر مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تعمـل علـى     19

تزويد التالميذ باألجهزة التعويضية الالزمة لتعزيز مهارات التنقل احلركي اآلمن 
هلم داخل البيئة املدرسية مما ميكنهم من الوصول بيسـر إىل مجيـع املصـادر    

  .توفر يف البيئة املدرسيةالتعليمية امل

      

إن خدمة العالج الطبيعي املتوفر مبعاهد وبرامج التربية الفكرية مـن شـأنه أن     20
يعمل على تقدمي الربامج العالجية املناسبة ملواجهة جوانـب اخللـل البـدين    
واحلركي للتالميذ ذوي التخلف العقلي مما يرتقي بـأدائهم احلركـي ويعـزز    

  .مج التعليمية املقدمة هلماستفادم من الربا

      

إن تواصل املعلم املستمر مع األخصائيني يف برامج خدمـة العـالج الطبيعـي      21
املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية حول طبيعة التدريبات الالزمة للرفع من 
  .مستوى األداء البدين واحلركي للتالميذ يسهم يف تفاعلهم مع العملية التعليمية

      

  خدمـــة العـــالج الوظيفــــي: ادساًس
إن خدمة العالج الوظيفي املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تعمل على تنميـة    22

كتدريب اليد على إمساك القلم بالشكل الصـحيح، أو  (املهارات احلركية الدقيقة 
األساسـية  الالزمة الكتساب املهـارات األكادمييـة   ) تنمية التآزر بني العني واليد

  .مما يدعم استفادم من الربامج التعليمية املقدمة هلم) كالكتابة، القراءة، احلساب(
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  العبـارة  الرقم
  مستوى الفاعلية

  موافق
  

ق إىل مواف
  حد ما

غري 
  موافق

إن خدمة العالج الوظيفي املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تعمـل علـى     23
كالتربية (دعم املهارات احلركية الدقيقة لدى التالميذ يف جماالت تربوية أخرى 

مما يدعم استقرارهم واستفادم من الربامج التعليمية املقدمـة  ) يةالبدنية، والفن
  .هلم

      

إن تواصل املعلم املستمر مع األخصائيني يف خدمة العالج الـوظيفي املتـوفرة     24
مبعاهد وبرامج التربية الفكرية يسهم يف دعم دوره للقيام بواجباته التدريسـية  

  .مع كل تلميذ على حدة وبالشكل املطلوب

      

  خدمـــة النقـــل والتنقـــــل: سابعاً
إن خدمة النقل املتوفرة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تعمل على نقل التالميذ   25

من منازهلم إىل املدارس ومنها إىل املنازل مما يسهم يف استمرارهم يف الـربامج  
  .التعليمية واالستفادة منها

      

د وبرامج التربية الفكرية تضمن مشاركة التالميذ إن خدمة النقل املتوفرة مبعاه  26
ممـا  ) كالرحالت أو الزيارات امليدانية(يف معظم الفعاليات واألنشطة الالصفية 

  .يكسبهم خربات تعليمية واجتماعية تعود عليهم بالنفع يف العملية التعليمية

      

املتوفر  إن خدمة وسائل التنقل من كراسي متحركة ومصاعد كهربائية وغريها  27
مبعاهد وبرامج التربية الفكرية تضمن وصول التلميـذ للمصـادر التعليميـة    

  .واالستفادة منها يف دعم براجمه التعليمية

      

  مدى : ور الثاين
  
  

  مدى : احملور الثاين
  

  مدى : احملور الثاين
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  مدى : الثاين
  
  
  
  
  
  

  )4(ملحق رقم 
نموذج یوضح تحویل التلمیذ للوحدة الصحیة 

  مدرسیةال
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  )5(ملحق رقم 
  خطاب عمید كلیة التربیة بجامعة الملك سعود

الموجھ إلى مدیر التربیة والتعلیم بمنطقة الریاض 
  )بنین(
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  )6(ملحق رقم 
) بنین(خطاب مدیر التربیة والتعلیم بمنطقة الریاض 

الفكریة  یةالموجھ إلى إدارات معاھد وبرامج الترب
  التي شملتھا الدراسة لتسھیل مھمة الباحث
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  )7(ملحق رقم 
  قائمة بمعاھد وبرامج التربیة الفكریة

  التي شملتھا الدراسة
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  قائمة مبعاهد وبرامج التربية الفكرية اليت مشلتها الدراسة
  الربنامـــج/ اسم املعـهــد  م
  غرب الرياض –معهد التربية الفكرية   1
  شرق الرياض - معهد التربية الفكرية    2
  برنامج التربية الفكرية امللحق مبدرسة ابن حزم االبتدائية  3
  برنامج التربية الفكرية امللحق مبدرسة الطفيل بن احلارث االبتدائية  4
  برنامج التربية الفكرية امللحق مبدرسة إياس بن معاوية االبتدائية  5
  ربية الفكرية امللحق مبدرسة ابن بشر املتوسطةبرنامج الت  6
  برنامج التربية الفكرية امللحق مبدرسة أمام الدعوة االبتدائية  7
  برنامج التربية الفكرية امللحق مبدرسة ابن البيطار االبتدائية  8
  برنامج التربية الفكرية امللحق مبدرسة السويدي املتوسطة  9
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