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 جامعة الملك سعود. بحث مدعوم من مرآز بحوث آلية التربية* 

 مقـدمة
ي عن الخدمات المقدمة في معاهد وبرامج التربية الخاصة من    األسريعتب"ر الرض"ا     

 العمل"ية التعليمية وما يالزمها من سياسات وفلسفات      نج"اح إالعناص"ر المهم"ة والمؤث"رة ف"ي         
رار تفعيل دور المدارس العادية في مجال تربية وتعليم التالميذ  إق ومنذ. مخ"تلفة مثل الدمج   

ول م""ن مح""اور إس""تراتيجيات الت""ربية     المح""ور األآ""ان الخاص""ة وال""ذي  االحت""ياجاتذوي 
، زاد التوس"ع ف"ي إس""تحداث ب"رامج الفص""ول    1417الخاص"ة ل"وزارة الت""ربية والتعل"يم لع""ام    

 ).1419سي، ومال (ندةالمساالخدمات توفير الملحقة بالمدارس العادية و
 الخاص""ة ل""م تغف""ل  االحت""ياجات ت""ربية وتعل""يم ذوي  سياس""ات وفلس""فةه""ذه ال""نقلة ف""ي

 أنت أآده"ا  أنة ف"ي تنم"ية وتطوي"ر ق"درات ومه"ارات أب"نائهم، ب"ل        األس"ر ال"دور ال"ذي تلع"به      
 للتوجهات التربوية الحديثة األساسيةة هو أحد الرآائز األسرالعمل المشترك بين المدرسة و

 ).1426الوابلي، الشمري ( الخاصة االحتياجاتخاصة بتعليم وتأهيل ذوي ال
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ة ف""ي آ""ل ماي""تعلق بالب""رامج   األس""رم""ن ه""ذا الم""نطلق فق""د ت""م التأآ""يد عل""ى إش""راك      
وال"ذي باإلض"افة لشموله   . الخاص"ة بأب"نائهم وخاص"ة م"ن خ"الل الب"رنامج الت"ربوي الف"ردي              

 ذات العالقة بتطوير المساندةقديم الخدمات على تايضا االآاديم"ية للتلميذ، يرآز  المج"االت   
 .قدرات ومهارات وإحتياجات التلميذ

 ووم"ع م""رور حق""بة زمن""ية الب""أس به""ا م"نذ لحظ""ة إق""رار التوس""ع ف""ي ب""رامج ال""دمج    
  من الضروري دراسة مدى رضـاآانه فإنالخدمات التربوية لتشمل آافة مناطق المملكة،       

 أنذل""ك . ألب""نائهمن مس""توى الخ""دمات المقدم""ة   الخاص""ة ع""االحت""ياجات ذوي أول""ياء أم""ور
ي ف"ي ه"ذه الم"رحلة ق"د يك"ون ل"ه دالالت ذات اث"ر آبير في التوجهات        األس"ر ق"ياس الرض"ا    

 . الخاصةاالحتياجاتالتعليمية المستقبلية لذوي 
ذوي أولياء أمور  مدى رضا عى ال"ى تقييم    ه"ذه الدراس"ة تس"      ف"إن وإس"تنادًا لم"ا س"بق       

  في برامج التربية الخاصة فيألبنائهممس"توى الخدمات المقدمة   الخاص"ة ع"ن      االحت"ياجات 
 .المملكة العربية الخاصة

 
 

 أهمية الدراسة
 : والتى تشمل التالياالمورتكمن أهمية الدراسة الحالية في العديد من 

 ع""ن  الخاص"ة االحت"ياجات  ذوي أم""ور أول"ياء محاول"ة التع"رف عل"ى م""دى رض"ا      .1
 . الخاصةرامج التربية في بألبنائهم الخدمات المقدمة

  هناك فروق في مستوى الرضا مابين الذآورآ"ان محاول"ة التع"رف عل"ى م"ا إذا         .2
 . في برامج التربية الخاصة بالنسبة للخدمات المقدمةاالمور أولياءاث من نواأل

ألبنائهم ع"ن مستوى الخدمات المقدمة   االم"ور أول"ياء  التع"رف عل"ى م"دى رض"ا          .3
 . الخاصةحتياجاتاالالفئات المختلفة لذوي من 

  الخاصة االحتياجات لذوي    التعليم"ية  اإلس"تراتيجيات  الخط"ط و   مس"اعدة واض"عي    .4
خ""ذها ف""ي  ألتل""ك الخ""دمات  نح""و  االم""ور أول""ياء التع""رف عل""ى م""دى رض""ا   ف""ي

 . المستقبلية لبرامج وخدمات التربية الخاصةالخطط  تلكاالعتبار عند وضع
ي عن األس"ر ولت الرض"ا   الت"ى ت"نا    ،حس"ب عل"م ال"باحث     ،  ع"دم وج"ود الدراس"ات      .5

 الخاصة بعد تطبيق فلسفة الدمج في االحتياجاتمستوى الخدمات المقدمة لذوي 
 . العربية السعوديةبرامج التربية الخاصة في المملكة

 
 

 مشكلة الدراسة
 الخاصة وإقرار االحتياجاتون التوس"ع ف"ي برامج ذوي   ن" اعل"ى ال"رغم م"ن إق"رار ق        

الق""واعد التنظيم""ية لمعاه""د وب""رامج الت""ربية الخاص""ة،     (تطب""يق الب""رنامج الت""ربوي الف""ردي  
والذي يؤآد على تقـديم خدمات التربية الخاصة في المدارس العاديه للتالميذ ذوي    ) 1422

ه لم تظهر أي دراسة، حسب علم الباحث، تتطرق الى التعرف  أن الخاصة، إال    االحت"ياجات 
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خدمات المقدمة في برامج التربية  الخاصة عن الاالحتياجاتذوي  أمور أول"ياء عل"ى رض"ا     
 .الخاصة
ي عن الخدمات والبرامج التعليمية والذي ينعكس على عملية  األسر الرضا   أنوم"ع    

ه ل"م ي""تم  أن"" ب"رامج ال"دمج، إال   انج""احب"ر م"ن العناص""ر المهم"ة ف"ي     تال"تفاعل م"ع المدرس""ة يع  
ور مايقارب التط"رق ل"ه م"ن ق"بل الباحث"ين ول"م تظه"ر الدراس"ات الت"ى تستكش"ف، وبع"د م"ر             

 انعكس الخاصة قد االحتياجات هذا التغير في فلسفة تعليم ذوي آانالعقد من الزمن، ما إذا 
 .همأمور أولياء الخاصة واالحتياجاتسلبًا أو إيجابًا في نظرة ذوي 

 االم""ور أول""ياء آ""ان ُتب""رز م""ا إذا  أن ه""ذه الدراس""ة تح""اول  ف""إنوم""ن ه""ذا الم""نطلق   
وه""ل الرض""ا يخ""تلف ن خ""دمات ف""ي ب""رامج الت""ربية الخاص""ة   م""ألب""نائهمراض""ين عم""ا يق""دم 

 .بإختالف الجنس والفئة العمرية والمستوى التعليمي وآذلك نوع اإلعاقة
 

 هدف الدراسـة
 الخاصة االحتياجات ذوي أمور أولياء تهدف الدراسة الحالية الى معرفة مدى رضا 

 أنويمكن لنتائج هذه الدراسة . عن مستوى الخدمات المقدمة لهم في برامج التربية الخاصة
 وجدت، في برامج وخدمات التربية الخاصة أنب القصور، ناتس"هم ف"ي التع"رف عل"ى ج"و       

 عملية دمج نجاحوتساعد واضعي إستراتيجيات التربية الخاصة في تطوير تلك الخدمات ال
 .هم في العملية التعليميةأمور أولياء الخاصة واالحتياجاتذوي 

 
 أسئلة الدراسـة

 الخاصة من االحتياجاتالخ"دمات المقدم"ة لذوي    الب"رامج و   مس"توى الرض"ا ع"ن      م"ا  .1
 ؟االمور أولياءوجهة نظر 

  البرامج وي ع"ن األس"ر ه"ل ه"ناك ف"روق ذات دالل"ة إحص"ائية ف"ي مس"توى الرض"ا             .2
 ؟االمور أولياء الخدمات المقدمة بإختالف جنس

 البرامج و ي ع"ن األس"ر ه"ل ه"ناك ف"روق ذات دالل"ة إحص"ائية ف"ي مس"توى الرض"ا             .3
 ؟االمور ولياء ألالخدمات المقدمة بإختالف الفئة العمرية

  البرامج وي ع"ن األس"ر ه"ل ه"ناك ف"روق ذات دالل"ة إحص"ائية ف"ي مس"توى الرض"ا             .4
 ؟االمور ولياءالخدمات المقدمة بإختالف المستوى التعليمي أل

  البرامج وي ع"ن األس"ر ه"ل ه"ناك ف"روق ذات دالل"ة إحص"ائية ف"ي مس"توى الرض"ا             .5
  ؟عاقةدمات المقدمة بإختالف فئة اإلالخ

 
 االطار النظري
 أي موسس""ة إجتماع""ية م""نذ فج""ر  تحظ""ى به""ال""م م""ن االه""تمام ة كان""ة ماألس""رإح""تلت 

هم عدادإ المجتمع وأفرادة ف"ي تنشئة  األس"ر ة لل"دور ال"ذي تلع"به      كان" وتع"ود ه"ذه الم    . ال"تاريخ 
 ظل"""ت ه"""ي الرآي"""زة  نأية واألس"""روم"""ع تط"""ور المج"""تمعات تغي"""رت االدوار   .  للمس"""تقبل
 ) .Fisher, 1977( المجتمع أفراد في تنشئة األساسية
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ه من المهم فإنة، األسرفهم االدوار التي تقوم بها  لكى نهأن) 2001(ويذآر الخطيب  
ة يؤثر األسر آ"ل فرد داخل  أنه"ا نظ"ام يع"تمد عل"ى العالق"ة المت"بادلة بح"يث           أنالتأآ"يد عل"ى     
ربعة مكونات رئيسة أ هناك أنن ه"ذا الم"نطلق فهو يشير        وم" .  ةاألس"ر  أف"راد ويتأث"ر بباق"ي     

 :ة هياألسرتشكل االطار العام لمفهوم 
 .ةاألسر أفراد احتياجات إلشباعسائل المتاحة ووتشمل ال: يةاألسرالمصادر  .1
 .ةاألسر أفرادشكال العالقات القائمة بين أوهي : ياألسرالتفاعل  .2
 .ةاألسركل فرد داخل وتشمل االدوار المناطة ل: يةاألسرالوظائف  .3
ة وتؤث""ر ف""ي األس""روه""ي سلس""لة التغي""رات الت""ي تط""رأ عل""ى  : ةاألس""رمج""رى ح""ياة  .4

 .استمراريتها
ة األسروضع فيما يتعق بربع يعطي داللة  تفاع"ل هذه المكونات األ أنويمك"ن الق"ول    

ولعل .  ةاألسر أفراد أي خلل في هذه المكونات قد ينعكس سلبا على حياة أنو. واستقرارها
ها غالبا أفرادوالتي تؤثر في مجرى حياة من وقت الى آخر   التغي"رات الت"ي تح"دث لألسرة        

   .ةاألسر أفرادة وتضيف اعباء قد ال يتحملها األسرما تنعكس على بنية 
ة بح"يث يؤدي هذا الى مزيد من  األس"ر ع"باء وج"ود طف"ل مع"اق داخ"ل          وم"ن ه"ذه األ    

 ومن ثم التكيف عاقةة تقبل اإلاألسرحاولة الض"غوط النفس"ية واالجتماعية التي تظهر عند م   
وق"د يؤث"ر الدور الذي تلعبه المدرسة في تخفيف هذه       ).2002نص"ر اهللا،    (وال"تعايش معه"ا     
ة م""ن خ""الل تق""ديم الخ""دمات الت""ي تس""اعد عل""ى تنم""ية مه""ارات التلم""يذ  األس""رالض""غوط ع""ن 

 .عاقةوالحد من تطور اإل
الرض"ا األس"ري يع"د    أن  Johuson & Duffett, 2002) (ويذآ"ر جونس"ون و دوف"يت   

 الخاص""ة وأول""ياء  االحت""ياجاتعناص""ر تقي""يم الب""رامج والخ""دمات المقدم""ة ل""ذوي    أه""م  أح""د
 :التاليةالعوامل واالعتبارات  في هت وتتمثل أهمي.أمورهم

 Individual with Disabilities(ق""""ين وأن قان""""ون تعل""""يم االطف""""ال المع: اوال
Education Act, IDEA (   آاص"حاب ق"رار ض"من    االم"ور أهم"ية وج"ود أول"ياء    ي"ؤآد عل"ى 

فريق يساعد على تقليل الشعور  ضمن هذا ال  ولعل وجودهم   .  ألبنائهمف"ريق العم"ل المكلف      
بداء وجهات نظرهم بخصوص قناعاتهم إبع"دم الرض"ا ع"ن الخ"دمات المقدم"ة ويس"مح لهم ب        

 .بالبرامج المقدمة
الض"غوط أو االح"باط، زي""ادة   ق"د ي"رتبط الرض""ا األس"ري بخص"ائص األس""رة آ    : ن"يا ثا

 بعض أظهرت نتائجوقد .  الق"درة عل"ى تعزي"ز ال"ثقة بال"نفس، وآ"ذلك العالق"ة م"ع المدرس"ة                
نون من الضغوط ا غير الراضين عن عالقاتهم مع المدرسة يعاالمورالدراس"ات أن أول"ياء     

 ئهمألبناواالحس"اس بأنهم غير مرحب بهم في فريق العمل وعند تطبيق البرامج والخدمات      
)Soodak & Erwin, 2002  .(       وأولياء المعوقينف"ي ح"ين تش"ير دراس"ات أخ"رى أن رض"ا 

 Park & Turnbull(أم"ورهم ع"ن الخ"دمات تس"اعد ف"ي تف"اعلهم وأن"دماجهم م"ع المدرس"ة          
2001.(  

 الخاصة من خدمات تلبي االحت"ياجات م ألس"ر ذوي    د م"ا يق"    نم"ن ه"نا يمك"ن الق"ول أ        
ون منها، يعد في المقام االول تلبية ن" االض"غوط الت"ي يع    عل"ى خف"ض      هماحت"ياجاتهم وتس"اعد   
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 ال"دعم ال"ذي ي"وحه له"م س"وف ي"نعكس ايجاب"ا عل"ى الطفل من               أنذل"ك   .  همائالحت"ياجات اب"ن   
 .ة العاقته وتكيفها مع وضعه ورضاها عن ما يقدم لهاألسرخالل تقبل 

 
 
 
 

 ياألسرالرضا 
ي األسرال"ذات الرض"ا   ي وباألس"ر ال ي"وجد تع"ريف واض"ح ومح"دد لمفه"وم الرض"ا               
رضى ( ه أنوق"د ج"اء في القاموس المحيط في معنى الرضا         .   الخاص"ة  االحت"ياجات ل"ذوي   

) وأرض"اه أعط"اه م"ا يرضيه   ,, والمرض"اة ه"ي ض"د الس"خط    .... ا نايرض"ي رض"ا و رض"و    
 الرض"ا ه"و ثمرة   أن) 1993 (ناي يذآ"ر المش"ع  الموح"ول مفه"وم الرض"ا ف"ي الت"راث االس"         

 في العمل نا مقامات المقربين ومنتهى االحس أعلىة الحياة، وهو من     الجه"د ف"ي الدنيا وغاي     
 .تافاوالمك

 في ناسنالدرجة التي يصل اليها األ  "ه  أنالرضا ب ) 1984 (أسعد و رسالن  ويع"رف    
 الرض""ا بش""كل ع""ام ه""و  أن) 1981(وي""رى العديل""ي .  " احت""ياجاته الم""تعددةإلش""باعس""عيه  

 الدواف""ع ه""ي الق""وى أو الطاق""ات النفس""ية     أنل""ك ذ.  محص""لة او نت""يجة للدواف""ع والحواف""ز   
ه أنو.  وتص"رفاته ع"ند استجابته للمواقف البيئية المختلفة  الف"رد  الداخل"ية الت"ي تنس"ق س"لوك      

 م""ن المطل""وب ازدادت ق""وة الداف""ع للوص""ول  أق""لة ج"" ل""تلك الحاإلش""باعت درج""ة اآان""آلم""ا 
الظ""روف الم""تاحة الت""ي  يات وكان"" الحواف""ز ه""ي االم أنلل""توازن والرض""ا لنفس""ه، ف""ي ح""ين   

توف"رها البيئة والتي تساعد الفرد الداء سلوك معين بالشكل او االسلوب الذي يشبع رغباته           
 .او حاجاته ويحقق اهدافه ورضاه

 الخاصة عن طريق التعرف االحتياجاتي لذوي األسرويمكن ربط ماسبق بالرضا   
 تحقيق العاملين  الخاصةاتاالحتياج اس"تطاعت المدرس"ة او مراآز تعليم ذوي     م"ا  عل"ى اذا  

 التعامل مع الدوافع او الطاقات أنويمكن القول  .  الرئيس"ين للرضا وهما الدوافع والحوافز     
ة على األسر يرآز على مساعدة أن الخاصة يجب االحتياجاتالنفس"ية الداخل"ية السر ذوي      

ن وآذلك  وادراك حق"يقة اخ"تالفه عن االخري   المع"وق م"واجهة الحق"يقة وتق"بل وج"ود الطف"ل           
يساعد التعامل الناجح من قبل المدرسة من خالل برامج   .  ردود االفع"ال م"ن ق"بل االخرين       

 س""لوآيات ايجاب""ية نح""و طفله""م وإعاق""ته االم""ر ال""ذي   االم""ور أول""ياءاالرش""اد عل""ى اآس""اب  
 .ينعكس ايجابا على تصرفاتهم وسلوآياتهم في مواجهة المواقف البيئية المختلفة

 ه""ذه الحاج""ات الت""ي م""ن خالله""ا ي""تم ال""تعامل م""ع الدواف""ع أو   أن) 2007(ويذآ""ر حنف""ي 
 : الخاصة تتمثل في التالياالحتياجاتالطاقات النفسية الداخلية السر ذوي 

 .اللوم بشكل عام لن يغير من واقع الحال أن معرفة الحاجة الى .1
 .المعوقالحاجة الى المساعدة من قبل المختصين في التعامل مع طفلهم  .2
 .عاقة اإلناسب وطبيعةى المساعدة في بناء توقعات واقعية تتالحاجة ال .3
 .المعوقسلوب الحياة مع طفلهم أالحاجة الى المساعدة لتخطيط نمط أو  .4
 .الحاجة الى التوجيه واالرشاد في مواجهة ردود االفعال من قبل االخرين .5
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 .الحاجة للدعم بمصادره الرسمية وغير الرسمية .6
 تقدمه أنة في"تم من خالل ما يمكن  األس"ر رها عل"ى رض"ا   أم"ا بالنس"بة للحواف"ز وتأثي"       

 وف""ي توفي""ر  المع""وقالمدرس""ة م""ن ب""رامج وخ""دمات تس""اعد عل""ى تنم""ية مه""ارات التلم""يذ        
 نج"اح ه"ذه الب"رامج والخ"دمات يعد حافز رئيسي     أنذل"ك  .   ذات العالق"ة  المس"اندة الخ"دمات   

 ه""ا رغ""باتها وحاجات وف""ي اش""باع المع""وقة لطفله""م األس""رلالس""رة وعام""ل مؤث""ر ف""ي تق""بل    
 : يرتكز على أنيجب   ما تقدمه المدرسة من خدماتأنآما . وتحقيق اهدافها ورضاها

 .توفير الموارد التربوية المناسبة لالسرة .1
 .طفلهمة في التخطيط لبرامج األسراشراك  .2
 . الطفلإعاقةتوفير المعلومات ذات العالقة ب .3
 . ذات العالقةالمساندةتوفير الخدمات  .4
 .لبرامج التوعوية الموجهة لالسرةتوفير ا .5
 

 ي تجاه برامج وخدمات التربية الخاصةاألسرالعوامل المؤثرة في الرضا 
 ه"""ناك أني، اال األس"""ر اش"""باع الدواف"""ع والحواف"""ز مؤش"""ر لتحق"""يق الرض"""ا   أنم"""ع  

من العوامل والمتغيرات ذات التأثير المباشر في درجة الرضا عن ما يتم   أخ"رى   مجم"وعة   
 :ل هذه العوامل في التاليتقديمه وتتمث

 
 
 المناهج التعليمية: اوال

م""ن الدراس""ات الت""ي تط""رقت لرض""ا ال""والدين ع""ن الخ""دمات المقدم""ة      العدي""د  ش""يرت 
وقد خلصت الدراسات .  هم"ية وتأثي"ر م"ا تقدم"ه المدرس"ة م"ن م"ناهج تعليمية         أ ع"ن    ألب"نائهم 

 :ياألسرالى مجموعة من العوامل ذات التأثير في الرضا 
 االم"""ور أول""ياء ف. عاق"""ةه""داف التعليم""ية تخ"""تلف باخ""تالف العم"""ر ودرج""ة اإل     االأن .1

 & D'Amato. (عاق"ات اب"نائهم  إعم"ار و أي"رغبون ف"ي خ"دمات م"تعددة تتناس"ب م"ع       
Yoshida, 1991  .( 

 ترآز على المهارات  أن المناهج التعليمية يجب     أن االم"ور  أول"ياء يع"تقد الكثي"ر م"ن        .2
. تقاللية والمهن""ية ذات العالق""ة باحت""ياجات اب""نائهمالوظيف""ية وبال""ذات المه""ارات االس""

 (Brown et al, 1979) ؤهوت"دعم هذه التوجهات الفلسفة التي نادى بها براون وزمال 
المناهج  في مهارات الحياة اليومية واخر السبعينات والتي رآزت على تضمين   أفي  

 أن الدراس""ات تأش""اروق""د .   الخاص""ةاالحت""ياجاتالمقدم""ة للتالم""يذ ذوي التعليم""ية 
 المه"""ارات األهم"""ية وض"""عوا م"""ن ح"""يث  عاق"""ة التالم"""يذ متوس"""طي اإلأم"""ور أول"""ياء
 في حين ،النمائ"ية واالجتماعية  م"ن المه"ارات      أعل"ى آاديم"ية الوظيف"ية ف"ي م"رتبة         األ
 مقارنة بالمهارات الوظيفية عند األهمية من حيث أعلىت المهارات االجتماعية    آان" 

 ,Hamre-Nietupski, Nietupski & Strathe (عاقةاإل التالميذ شديدي أم"ور  أول"ياء 
1992.( 
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 المناهج التعليمية ومدى أن) Epps & Meryes, 1989(بس وميرس إوي"ؤآد آل من  
 ة ورض"اها ع""ن المدرس""ة األس""رم"راعاتها لخص""ائص وق"درات التالم""يذ ت""نعكس عل"ى تق""بل    

 تقتصر فاعليتها وتأثيرها التعليمية ال والبرامج   المناهج أن على   نا ويش"دد الباح"ث    .وماتقدم"ه 
 التالم"يذ داخ"ل المدرس"ة فق"ط، ب"ل تم"تد لتش"مل الح"ياة االجتماعية للتلميذ          أم"ور  أول"ياء عل"ى   

 عل"ى أهم"ية تل"ك المناهج التي ترآز    االم"ور  أول"ياء ف"ي تأآ"يد   جل"يـًا  ويظه"ر ذل"ك     .  واس"رته 
 .على المهارات االجتماعية

 
 

  التربويكانالم: ياناث
ه"م الع"وامل ذات التأثي"ر المباشر على    أ الت"ربوي م"ن   ك"ان دي"د الم   تح أنيمك"ن الق"ول      
ت العديد أشاروقد .   ع"ن الخدمات المقدمة في برامج التربية الخاصة   االم"ور  أول"ياء رض"ا   

 والباحثين على حد األسر فلس"فة ال"دمج تحظ"ى باهتمام آبير من قبل    أن م"ن الدراس"ات ال"ى    
 .سواء

 دم""ج ذوي أني اظه""رتها الدراس""ات العلم""ية بش""    الت""اإليجاب""يةفبال""رغم م""ن الن""تائج    
سري تجاه ُا هناك قلق أن، اال عاق"ة  متوس"طي وش"ديدي اإل  ألخص الخاص"ة وب"ا    االحت"ياجات 

لين نايؤآد آل من جالنت وهو).  Fuchs & Fuchs, 1994(دمج ابنائهم في الفصول العادية 
)Galant & Hanlin, 1993 (  المعاه"د والفص"ول    ال زال"وا يفض"لون  االم"ور  أول"ياء  أنعل"ى 

 وجود ابنائهم داخل الصفوف العادية لن أنالملحقة داخل المدارس العادية بسبب قلقهم من      
 .يكون آمن ولن يساعد في تلقيهم تعليم مناسب

 مس""توى الرض""ا  أنت أآ""دب االخ""ر، ه""ناك العدي""د م""ن الدراس""ات الت""ي   ن""اعل""ى الج 
لم"دارس العام"ة مقارن""ة بم"ن اب""نائهم     التالم"يذ داخ""ل ا أم""ور أول"ياء  ع"ند  أعل""ى آ"ان ي األس"ر 

 مستوى التالميذ من وجهة أنت عل"ى    أآ"د ه"ذه الدراس"ات     .  ي"تلقون تعل"يمهم داخ"ل المعاه"د       
 الب"رامج والخ"دمات المقدمة تتناسب مع خصائص   أنفض"ل و ألنظ"ر اب"ائهم ق"د تط"ور ال"ى ا         

 ).Westling, 1997(ابنائهم 
 ف""ي معاه""د او ب""رامج الت""ربية  آ""ان الت""ربوي س""واء ك""ان تحدي""د المأنجم""ل الق""ول، م

 أنالى ت أشار الدراسات أنمع و. ياألسرالخاصة يؤثر بشكل مباشر في مستوى الرضا       
 ه""ناك م""ن أنال إ راض""ية ع""ن دم""ج اب""نائهم داخ""ل الم""دارس العادي""ة،  االم""ور أول""ياءغالب""ية 

 .ينظر بعين الرضا عن تواجد ابنائهم داخل المعاهد او المؤسسات التعليمية الخاصة
 

 يةاألسرنوع المشارآة : ثالثا
 وهو ألبنائهم مؤث"ر ف"ي مس"توى الرض"ا األس"ري ع"ن الخ"دمات المقدمة         عام"ل اخ"ر    

 غالبية أنت"ؤآد الدراسات  .  ألب"نائهم  المس"تقبل التعليم"ي   أنمش"ارآتهم ف"ي اتخ"اذ الق"رار بش"        
ثير  فالكئهمألبنا ل"ديهم ال"رغبة ف"ي المش"ارآة والتأثي"ر ف"ي الب"رنامج التعليم"ي           االم"ور  أول"ياء 

واع أنم"نهم ي"ريد المش"ارآة ف"ي الب"رنامج الت"ربوي الف"ردي، ف"ي ح"ين ي"ريد ال"بعض االخ"ر                    
آما يعتقد البعض االخر .  االمور أولياءاخرى من المشارآة ومنها المشارآة في جماعات   
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(واع المش""ارآة م""ع المدرس""ة تنحص""ر فق""ط ف""ي التواص""ل الطبيع""ي والمس""تمر      أن"" اه""م أن
Westling, 1997(. 

 الخاصة يعتقدون بأهمية االحتياجات التالميذ ذوي أم"ور  أول"ياء الكثي"ر م"ن    أنوم"ع   
 المدارس ال تتيح لهم أنيعتقدون إال انهم  ألب"نائهم الت"ربوي المق"دم     مش"ارآتهم ف"ي الب"رنامج       

، ه"ذا باالض"افة ال"ى    ال يك"ون بص"ورة مس"تمرة   معه"م   التواص"ل  أنآم"ا  .  فرص"ة المش"ارآة  
العامل"ين ف"ي المدرس"ة ف"ي ت"دخلهم ف"ي الب"رامج التعليم"ية المتعلقة          بع"ض   ع"دم تق"بل ورغ"بة       

 ).Lynch & Stein, 1987. (بأبنائهم
  

 الـدراسات السابقة
تع""ددت الدراس""ات الت""ى تط""رقت ال""ى ق""ياس مس""توى الرض""ا االس""ري ع""ن الب""رامج    

دراسة  من تلك الدراسات  . همأمور أولياء الخاصة و  االحت"ياجات ل"ذوي   والخ"دمات المقدم"ة     
 عل""ى مس""توى الرض""ا  فوالت""ي حاول""ت التع""ر ) Roll- Peterson, 2004(بيترس""ون -رول

ي ع"ن الب"رامج والخ"دمات المقدم"ة وه"ل ه"ذا الرض"ا يخ"تلف باخ"تالف عم"ر التلميذ                  األس"ر 
 التالميذ أمور أولياء من 100تم تطبيق الدراسة على     .   الت"ربوي  ك"ان  والم عاق"ة ودرج"ة اإل  

ن"تائج ارتباطا بين عمر التلميذ ومستوى الرضا  الرت   أظه"  وق"د .  الخاص"ة  االحت"ياجات ذوي  
آب""ر ف""ي االرت""باط  أة األس""رت رغ""بة آان""ه آلم""ا زاد عم""ر التلم""يذ آلم""ا   أن""ذل""ك .  ياألس""ر

 التالم""يذ أم""ور ول"ياء ي بالنس""بة ألاألس"ر  الرض""ا آ"ان آ""ذلك .  بالب"رنامج والخ""دمات المقدم"ة  
 ع""ن الخ""دمات وال""تفاعل م""ع  )الص""فوف الملحق""ة(الم""تواجدين ف""ي ب""رامج الت""ربية الخاص""ة  

 أن أظهرت نتائج الدراسة آما.  التالميذ في الفصل العاديأمور   أولياء من   أعلىالمدرس"ة   
 آلما قل الرضا عاقةفكلما زادت درجة اإل.   ودرجة الرضاعاقةبين درجة اإلهناك ارتباط 

 . ي عن البرامج والخدمات المقدمةاألسر
دراس"ة اس"تهدفت الترآي"ز    ) Leiter & Krauss, 2004( ليت"ر وآ"راوس   ولق"د أج"رى   

وقد .  لمقدم"ة من قبل المدرسة الرض"ا األس"ري ع"ن خ"دمات الت"ربية الخاص"ة ا        تقدي"ر   عل"ى   
 خدمة من الخدمات 15  علىالرض"ا األس"ري م"ن خاللها   تقدي"ر  ت الخ"دمات الت"ي ت"م     اش"تمل 

ات االجتماعية،  م"ثل العالج الوظيفي، العالج المهني، الخدمات الصحية، الخدم         ( المس"اندة 
التالميذ الذين تتراوح أمور  أولياءمن  1864  الدراسةعينةولق"د تك"ونت    ). ال"نقل، وغي"رها   

 .  سنة17 سنوات و5 ما بين أعمارهم
وا راضين بشكل آبير عن آان العينة أفرادمن % 52أظهرت نتائج الدراسة أن    لق"د   

في حين .  لخدمات المقدمةالرضا العام عن امنهم % 38 في حين اظهر ،الخدمات المقدمة
فقط غير راضين % 7 آان ع"دم رض"ا، في حين   أظه"روا  العي"نة  أف"راد م"ن   فق"ط   % 13أن  

الدراس""ة آ""ذلك أن ه""ناك بع""ض   آش""فت آم""ا  .ألب""نائهمبش""كل آبي""ر ع""ن الخ""دمات المقدم""ة   
 ع""ن االم""ور أول""ياءت ذات دالل""ة واض""حة ع""ند ق""ياس مس""توى رض""ا   آان""المتغي""رات الت""ي 
 :هم هذه المتغيراتأ  من .الخدمات المقدمة

في اظهار عدم %) 47( نسبة  آثروا األ آان أم"ور التالم"يذ متعددي العوق        أول"ياء أن   .1
 .عاقة أمور التالميذ من مختلف فئات اإلأولياءالرضا عن الخدمات المقدمة مقارنة ب
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 متدن"ي ال"دخل ، مس"توى عال"ي م"ن ع"دم الرضا عن الخدمات              االم"ور  أول"ياء اظه"ر    .2
 .خرينمقارنة باأل%) 23 (ئهمألبناالمقدمة 

 خارج المدرسة مستوى المساندة أم"ور التالميذ الذين يتلقون الخدمات      أول"ياء اظه"ر    .3
 أعلى من عدم الرضا عن تلك الخدمات 

 أم"ور التالميذ آبار السن وباالخص الذآور منهم   أول"ياء نس"بة ع"دم الرض"ا ل"دى         أن   .4
 .خرينمقارنة باال%) 78(ت األعلى آانعن الخدمات المقدمة 

ح"اول ف"يها التعرف   ) Roll�Pettersson, 2003( ل"رول بيترس"ون   مماثل"ة ف"ي دراس"ة   
 التربوي ونوع كان يختلف باختالف الم االمور أولياء مستوى الرضا لدى     آانعل"ى م"ا إذا      
 التالميذ الذين أمور أولياء م"ن  32ه"ذه الدراس"ة عل"ى     أدوات  ط"بقت   وق"د   . عاق"ة ودرج"ة اإل  

 الذين لتالميذشخصًا من أولياء أمور ا 46 الملحقة و  الخاصة ص"ول ي"تلقون تعل"يمهم ف"ي الف      
 الفصول(  التربوي كان المأنأظهرت نتائج الدراسة . ي"تلقون تعل"يمهم ف"ي الفص"ول العادية     

 ًاا تأثي""رم"" لهآ""انوآ""ذلك خص""ائص التلم""يذ   )   الملحق""ة مقارن""ة بالفص""ول العادي""ة   الخاص""ة
 أنت نتائج الدراسة   أشار آما. ى الرضا العام   ومستو االمور أولياء ف"ي احت"ياجات      ًاواض"ح 
 أآث""ر ف""ي الفص""ول الخاص"ة يح""تاجون ال"ى معل""ومات    ال""ذين يدرس"ون  التالم"يذ أم""ور أول"ياء 

 آانآذلك . بخص"وص احت"ياجات اب"نائهم وآيف"ية ال"تعامل معهم مقارنة بالمجموعة االخرى          
لك المعلمين وتعاملهم الرض"ا الع"ام له"ؤالء األب"اء ع"ن المدرس"ة والخدمات التى تقدمها وآذ           

ه آلما زادت أنت أآدالدراسة ايضا  .   التالم"يذ ف"ي الفص"ول العادية       أم"ور  أول"ياء  م"ن    أعل"ى 
 . هؤالء التالميذ غير راضين عن الخدمات المقدمةأمور أولياء آان آلما عاقةدرجة اإل

والت"ي  ) Lange & Lehr, 2000( نج"ي وليه"ر   أظه"رت دراس"ة ال  ع"الوة عل"ى ذل"ك    
 أن رض""اهم ع""ن الب""رامج والخ""دمات المقدم""ة شخص""ًا 608 م""ن أآث""ردرس""ة و م16ش""ملت 
آب"ر يظهر في جودة  أن"ب التعليم"ي بش"كل     ا الرض"ا ف"ي الج     آ"ان وق"د   .   م"رتفعا  آ"ان  ألب"نائهم 

 مظاه""ر الرض""ا األس""ري   أق""ل آ""انوق""د .   المدرس""يةاإلدراةال""تدريس، والم""ناهج، وآ""ذلك  
.  ما هو موجود داخل الصف الدراسيضافية عن إواضحا في عدم وجود نشاطات منهجية 

 بدون المساندة فقد اتضح أن هناك رضا عام عن جميع الخدمات    المساندةام"ا في الخدمات     
 .استثناء

Freeman, Alkin & Kasari, 1999( وآاساري إلكين، انأظه"رت دراسة فريم وق"د  
داون  التالم"""يذ المص"""ابين بم"""تالزمة أم"""ور أول"""ياءم"""ن شخص"""ًا  291والت"""ي تم"""ت عل"""ى ) 

مجم""وعة م""ن الن""تائج الت""ي اخ""تلفت باخ""تالف المتغي""رات الت""ي ت""م دراس""تها وه""ي العم""ر،        
آب"ر عن  رض"ا أ  ص"غار الس"ن   االم"ور  أول"ياء فق"د اظه"ر   .  والمس"توى التعليم"ي لول"ي األم"ر      

بر االآ االمور أولياء لدى أقلي عن الخدمات األسر الرضا  آانالخدمات المقدمة في حين     
 مقارن""ة أق"ل   الخاص"ة  التالم"يذ ف"ي معاه"د الت"ربية    أم""ور أول"ياء  ل"دى   الرض"ا آ"ان آم"ا  .  ًاس"ن 
 أولياء آانفي حين .   التالميذ في برامج التدخل المبكر ومدارس التعليم العام     أمور أول"ياء ب

 ألب""نائهم هم" د رض""ا ع"ن الخ""دمات المق أآث"ر  وال""ذين يق"ل تعل""يمهم ع"ن ال""بكالوريوس   االم"ور 
 .من يحملون شهادات عليابمقارنة 

م""ن شخص""ًا  163 عل""ى أج""ريتوالت""ي ) Westling, 1997(ت""ؤآد دراس""ة ويس""تلنج 
 عاقة درجة اإلأن )تخلف عقلي، تعدد عوق، توحد،،،     (عاقةإل ا ي تالميذ مختلف  أم"ور  أول"ياء 
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.  ف"ي ب"رامج الت"ربية الخاص""ة    ألب"نائهم  ف"ي مس"توى الرض"ا ع"ن الخ""دمات المقدم"ة      تأثي"ر له"ا  
 أولياء آلما قل مستوى الرضا لدى عاقةدت درجة اإل  ه آلما ازدا  أنأظه"رت الدراس"ة     ح"يث   
 .االمور

يع"ود الس"بب ف"ي ذل"ك ال"ى صعوبة الحصول على خدمات فاعلة تساعد على تغطية          
 بشكل عام االمور أولياءالدراسة رضا وق"د أظه"رت   . ب القص"ور ل"دى اب"نائهم    ناجم"يع ج"و   

  المقدمةالمساندة الخدمات وا راضين عنآانآذلك .  ألبنائهمعن الخدمات التربوية المقدمة 
 . آالرعاية الصحية والتأمين والمعدات الخاصة وآذلك االستشارات المقدمة المدرسةفي

 الخاص""ة االحت""ياجات التالم""يذ ذوي أم""ور أول"ياء  ُيظه""ر أنل""يس بالض""رورة وهك"ذا  
 عالي من عدم ىهناك العديد من الدراسات التي تظهر مستو     ف. ألبنائهمرض"اهم عن مايقدم     

من .  همأمور أولياء الخاصة و االحت"ياجات رض"ا ع"ن الب"رامج والخ"دمات المقدم"ة ل"ذوي             ال
) Spann, Kholer, Soenksen, 2003( ، آولير، وسوينكسن ناه"ذه الدراس"ات ، دراس"ة سب   

رآزت هذه الدراسة على معرفة وقد .  االمور أولياءمن ف"ردًا   45والت"ي ت"م تطب"يقها عل"ى        
 : ن  عاالمور أولياءمستوى رضا 

 . التربوي والخدمات المقدمةكانالم -1
 . مع مسؤول المدرسةهمتواصل -2
 .   بالبرنامج التربويتهممعرف -3

 عدم رضاهم أظهروام"ن عي"نة الدراسة   % 44 أنأظه"رت الن"تائج بش"كل ع"ام      وق"د   
 المدرس"ة ال تق"دم الكثي"ر لتلب"ية احتياجاتهم، في حين        أن و ،ع"ن مس"توى الب"رامج والخ"دمات       

 المدرس""ة تق""دم جه""ود أن ق""ناعاتهم ب"" عل""ى التوال""ي العي""نةأف""رادم""ن % 27و %  29اظه""ر 
آ"ذلك م"ن اه"م الن"تائج التي أظهرتها الدراسة     .  متوس"طة وعال"ية لتوفي"ر الخ"دمات المناس"بة         

 أولياءي ع"ن الب"رامج والخ"دمات الت"ي تق"دمها المدرسة لدى      األس"ر ارتف"اع مس"توى الرض"ا     
 .ًاسناالآبر  التالميذ أمور أولياء التالميذ صغار السن مقارنة بأمور

شخصًا  25على المطبقة ) Kohler, 1999(ف"ي نف"س االتج"اه أظهرت دراسة آولير    
 تالم""يذ ف""ي س""ن الم""رحلة التمه""يدية وس""ن المدرس""ة ع""دم ارتف""اع مس""توى   أم""ور أول""ياءم""ن 

 من نصف المشارآين على أآثر أآدفقد .   من خدماتألبنائهمي عن ما يقدم    األسرالرض"ا   
من % 60 وآذلك تحدث ،مات المقدمة غير فاعلة وغير مرتبطة باحتياجات ابنائهم الخدأن

رغ"بة المعلم""ين ف""ي االس""تماع الرائه""م  ت""تعلق بع""دم  العي""نة ع""ن مش""اآل ف"ي التواص""ل  أف"راد 
 .ألبنائهموعدم اشراآهم في تطورات البرنامج التعليمي 

 
 الخالصة
 الرضا االسري أن  هنا الىلق"د خلص"ت معظ"م نتائج الدراسات السابقة المستعرضة     

 داخ"ل برامج التربية الخاصة تتحكم بها مجموعة   ألب"نائهم ع"ن الب"رامج والخ"دمات المقدم"ة         
 وغيرها من العوامل المرتبطة عاقةم"ن المتغي"رات آالعم"ر والمس"توى التعليم"ي ودرجة اإل       

 :يويتمثل اهم ما جاء في الدراسات السابقة في التال.  التدريسأساليببالمناهج و
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 أم""ور أول""ياء آ""انفكلم""ا زاد عم""ر التلم""يذ  .  الرض""ا االس""ري بعم""ر التلم""يذ  ارت""باط  .1
 وزادت رغب"تهم ف"ي الحص"ول    ه"ؤالء التالم"يذ غي"ر راض"ين ع"ن الخ"دمات المقدم"ة       

 .على مزيد من الخدمات
 التالم""يذ ف""ي الفص""ول الملحق""ة مقارن""ة  أم""ور أول""ياء الرض""ا االس""ري أعل""ى ل""دى أن .2
 . في الصفوف العادية التالميذأمور أولياءب

 الرضا آان آلما عاقة، فكلما زادت درجة اإلعاقةارت"باط الرضا االسري بدرجة اإل   .3
 .أقلعن الخدمات المقدمة 

 أق""ل رض""اهم ع""ن الخ""دمات المقدم""ة  آ""ان التالم""يذ م""تعددي الع""وق أم""ور أول""ياء أن .4
 .مقارنة باالخرين

 .ا عن الخدمات المقدمة مستوى الرضلىله تأثير علالسرة  المستوى االقتصادي أن .5
له تأثير على مستوى الرضا عن الخدمات  االمور لدى أولياء    المستوى التعليمي  أن .6

 .المقدمة
 هو فشل المدرسة أو المعهد في التواصل  لدى االسر من اهم اسباب عدم الرضاأن .7

 .االمور أولياءمع 
 

 اجراءات الدراسة
 مجتمع الدراسة

 الخاصة االحتياجات ذوي أمور أولياءوائية من تك"ون مجتمع الدراسة من عينة عش     
 استمارة 1560بلغ"ت اس"تمارات الدراس"ة الت"ي ت"م جمعها      .  ف"ي المملك"ة الع"ربية الس"عودية     

.  تعك"س مس"توى الرض"ا االس"ري ع"ن الخدمات المقدمة في معاهد وبرامج التربية الخاصة            
قد بلغت العينة التي تم و.   الشروطات ت"م اس"تبعاد تل"ك الت"ي ل"م تستوف           بع"د ف"رز االس"تمار     

.  من المجموع الكلي% 78أي بنسبة ) 1224(االخ"ذ به"ا وادراجها في التحليل االحصائي       
وفيما يلي وصف .  وق"د ق"ام ال"باحث ب"توزيع عي"نة الدراس"ة وفق"ا لمجم"وعة م"ن المتغي"رات             

 :لتاليا لالعينة وفًق
أ  الجنس -

 ف""ي االم""ور ل""ياءأوت""م توزي""ع عي""نة الدراس""ة بحس""ب الج""نس وذل""ك لمع""رفة ع""دد        
 الدراسة وفقا لمتغير الجنسيوضح توزيع عينة ) 1(جدول رقم .  الجنسين

 
   )1(  جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة وفق الجنس

 الجنس العدد النسبة

 ذآر 1030 84.2
 ثىأن 194 15.8

 المجموع 1224 100.0
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في حين % 84.2بنسبة ) 1030( الذآور االمور أولياء عدد  أنيتض"ح من الجدول     
وقد يعود %.  15.8 بنسبة 194ف"ي الدراسة  المش"ارآات  اث ن"  األاالم"ور  أول"ياء  ع"دد   آ"ان 

 : الجنسين لألسباب التاليةأعدادهذا التباين الكبير في 
 الدراس""ة ت""م تطب""يقها ف""ي الم""دارس الحكوم""ية ذات العالق""ة بب""رامج الت""ربية      أداة أن .1

 ول""م تش""مل الجمع""يات ومراآ""ز    ن""ين والت""ى والم""رتبطة أآث""ر بالتالم""يذ الب   الخاص""ة
 . التى تكثر فيها مشارآات االمهاتالرعاية الخاصة

  الذآوراالمور أولياءسهولة الوصول والتواصل مع  .2
 
 العمر  -ب

في محاولة لتحديد وبدقة أي ت"م توزيع عينة الدراسة الى فئات عمرية مختلفة وذلك      
ة في برامج التربية الخاصة االعمار الزمنية يكون رضاها عن مستوى الخدمات المقدم

 ف""راديوض""ح االعم""ار ال""زمنية وت""وزيعها أل ) 2(ج""دول رق""م .  أعل""ى مقارن""ة باالخ""رين 
 .العينة

   )2(  جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة وفق العمر

 العمر العدد النسبة

  سنة18-25 186 15.2
  سنة26-30 75 6.1
  سنة31-35 156 12.7
  سنة36-40 236 19.3
 أآثرة ف سن41 487 39.8
 لم يحدد 84 6.9

 المجموع 1224 100.0
 

حيث يظهر .   العينةفراد ه"ناك اخ"تالف في العدد والنسبة أل   أنيتض"ح م"ن الج"دول       
 41قع في العمر الزمني  الخاصة ياالحتياجات ذوي أمور ولياء الع"دد االآبر أل أنالج"دول   
 قل العدد األآانفي حين %.  39.8 نسبةب فرد 487 العينة أفراد عدد آان  حيثأآثرسنة ف
6.1 فرد وبنسبة 75 العينة أفراد عدد آان و30 � 26 العي"نة ض"من الف"ئة العم"رية         ف"راد أل

.% 
 ونس""بة آ""ل ف""ئة م""ن   ف""راد والت""ى تش""مل ع""دد األ بالنس""بة لألعم""ار ال""زمنية االخ""رى   

 :المجموع الكلي فقد جاءت على النحو التالي
 19.3 فرد وبنسبة 236 فرادد األ عدآان سنة 40-36الفئة العمرية  .1
 15.2 فرد وبنسبة 186 فراد عدد األآان سنة 25 � 18الفئة العمرية  .2
 12.7 فرد وبنسبة 156 فراد عدد األآان سنة 35 � 31الفئة العمرية  .3
 . فرد لم يتم تحديد فئاتهم العمرية84شملت الدراسة  .4
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 المستوى التعليمي -ج
وق"د تم  .  أعل"ى فم"ي وماجس"تير   أم"ا ب"ين   االم"ور  ألول"ياء  ت"راوح المس"توى التعليم"ي       

االخ""ذ بالمس""توى التعليم""ي ألهمي""ته ف""ي تحدي""د مس""توى الرض""ا االس""ري ع""ن الخ""دمات    
) 3(جدول رقم .  ت هناك فروق ذات داللة وفقا للمستوى التعليمي     آان" ولمع"رفة م"ا اذا      

 .يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للمستوى التعليمي
    )3( جدول رقم 

 زيع عينة الدراسة وفق المستوى التعليميتو

 المستوى التعليمي العدد النسبة

 أمي 97 7.9
 يقرأ ويكتب 121 9.9
 ابتدائي 201 16.4
 متوسط 173 14.1
 ويأنث 218 17.8
 ويأندبلوم بعد الث 101 8.3
 بكالوريوس 251 20.5
 ماجستير فأعلى 26 2.1
 لم يحدد 36 2.9

 المجموع 1224 100.0
 

(ت من حملة البكالوريس آان العينة أفراد مع  األعلى النسبة   أنيتض"ح م"ن الج"دول       
وقد ).  2.1( من الحاصلين على الماجستير فأعلى  ق"ل ت النس"بة األ   آان" ف"ي ح"ين     %) 20.5

ت آانحيث .  األعل"ى  م"ن ح"يث النس"بة    الثان"ية وية ف"ي الم"رتبة    ناج"اء مم"ن ل"ديهم ش"هادة ال"ث         
ثم الحاصلين على المتوسطة % 16.4ادة االبتدائي بنسبة يل"يهم حمل"ة ش"ه     % 17.8نس"بتهم   
9.9ت نسبتهم آان الذين يقراءون ويكتبون و االمور أولياءبع"د ذل"ك ج"اء       %.  14.1بنس"بة   

 االميين بنسبة قدرها االمور أولياءواخيرا % 8.3وي ونسبتهم أنث"م مم"ن ل"ديهم دبلوم ث      % 
 لم يحددوا مستواهم االمور لياءأوم"ن  % 2.9 م"ا نس"بته    أنيظه"ر الج"دول آ"ذلك       %.  7.9

 .التعليمي
 االحت""ياجات  ذوي أم""ور أول""ياء أع""داد أنوبنظ""رة اخ""رى له""ذه العي""نة يمك""ن الق""ول      

 فرادمن المجموع الكلي أل% 66 تصل نسبتهم الى أقلوية وأنالخاصة من حملة الشهادة الث
 تأثير أنعي"نة بش ه"ذه النس"بة والت"ي ت"م اخ"ذها بط"ريقة عش"وائية ق"د تعط"ي دالالت م              .العي"نة 

 .عاقةالمستوى التعليمي على االصابة باإل
 
   ةـعاقفئات اإل -د

 الى التصنيف المعمول به في القواعد التنظيمية لمعاهد  عاقةت"م االستناد في توزيع فئات اإل      
يوض""ح توزي""ع عي""نة  ) 4(ج""دول رق""م  .وب""رامج الت""ربية الخاص""ة ب""وزارة الت""ربية والتعل""يم  

 .اقةعالدراسة وفقا لفئات اإل
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    )4( جدول رقم 
 عاقةتوزيع عينة الدراسة وفق فئات اإل

 عاقةفئات اإل العدد النسبة

 صعوبات تعلم 167 13.6
  سمعيةإعاقة 301 24.6
  بصريةإعاقة 91 7.4
 تخلف عقلي 442 36.1
  جسميةإعاقة 28 2.3
 اضطرابات سلوآية 19 1.6
 تعدد العوق 86 7.0
 توحد 23 1.9
 لم يحدد 65 5.3

 المجموع 1224 100.0
 الت"ي تم"ثل عينة   عاق"ة  ه"ناك تف"اوت آبي"ر ف"ي ف"ئات اإل       أن) 4(رق"م    الج"دول    وض"ح ي
 ونسبة التخلف العقلي وتتمثل في حاالت 36.1ما بين  فقد تراوحت نسبة الفئات     .  الدراس"ة 

 الى  ب"ين الفئات المختلفة وق"د يع"ود ه"ذا ال"تفاوت    .  لح"االت االض"طرابات الس"لوآية     % 1.6
 عداد االرتف"اع الملح"وظ أل  أنذل"ك  .   داخ"ل معاه"د وب"رامج الت"ربية الخاص"ة         هات"واجد س"بة   ن

 ه""ذه الف""ئة مخدوم""ة وبش""كل آبي""ر ف""ي معاه""د    ن ق""د يع""ود أل لل""تخلف العقل""ي العي""نة المم""ثلة  
 .وبرامج التربية الخاصة مقارنة بفئة االضطرابات السلوآية

 المعوقين هي فئات لمتخلف"ين عقل"يا  ا الف"ئات الت"ي ج"اءت تال"ية لف"ئة        أنوق"د ي"ؤآد ذل"ك       
 م"ن حيث  تش"اراً إن آث"ر  األناوه"ي الفئ"ت  ) 13.6(وذوي ص"عوبات ال"تعلم      %) 24.6(س"معيا   

تعدد العوق و%) 7.4(بينما جاءت فئة اإلعاقة البصرية . الخدمات مقارنة بالفئات االخرى
 فإن االخر  على الطرف.التى تلي الفئات الثالث االولي ف"ي الم"راتب       عل"ى التوال"ي    %)7(

الف"ئات الت"ي ال زال"ت خدماتها في بداياتها جاءت في المراتب االخيرة من حيث التمثيل في         
 ما أنجدير بالذآر . %)1.9(فئة التوحد   و %)2.3( الجس"دية    عاق"ة عي"نة الدراس"ة آف"ئة اإل      

 .عاقة العينة لم تحدد فئة اإلأفرادمن %  5.3نسبته 
 
  الدراسةأداة

 الخاص"""ة ع"""ن مس"""توى االحت"""ياجات ذوي أم"""ور أول"""ياءرض"""ا تقدي"""ر  لأداةإع"""داد ت""م  
 ق"ياس الرضا  أندب"يات العلم"ية ف"ي ش"     ألوق"د ت"م ال"رجوع ال"ى ا        .  ألب"نائهم الخ"دمات المقدم"ة     

 تتناسب والمتغيرات التعليمية الحديثة أداةيج"اد  إ أج"ل وم"راجعة المقاي"يس ذات العالق"ة م"ن          
 باالضافة داةتكونت األوقد . المملكة الخاص"ة ف"ي      االحت"ياجات المأخ"وذ به"ا ف"ي تعل"يم ذوي          

الرضا االسري  ب"ندا  تق"يس جميعها   35، م"ن  األساس"ية ل"ى تعل"يمات التطب"يق والمعل"ومات        إ
 .  عن الخدمات المقدمة

 الف""ئة وذل"ك إلن  تك"ون جم""يعها ذات اتج"اه ايجاب""ي   أن داةروع"ي ع""ند اخت"يار ب""نود األ  
ص""بح م"ن الص""عب ق"ياس ال""دالالت   بح"يث ي المس"تهدفة تت"نوع م""ن ح"يث المس""توى التعليم"ي     
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تم استخدام مقياس ليكرت بحيث تراوح  .  دراج بنود ذات اتجاه سلبي    اإلحصائية في حال إ   
 ولتسهيل تفسير النتائج استخدم . وغير موافق اطالقاًاتمامال"تدرج المس"تخدم م"ا بين موافق      

دى رضاهم عن  العي"نة على عبارات م أف"راد ال"باحث ال"توزيع التال"ي ل"تحديد درج"ة م"وافقة           
يوض"ح توزيع الفئات   ) 5(ج"دول   .  الخ"دمات المقدم"ة ف"ي معاه"د وب"رامج الت"ربية الخاص"ة             

  . بها في الدراسةأخذومدى المتوسطات التي 
 

   )5( جدول رقم 
  البحثأداةتوزيع للفئات وفق وصف التدرج المستخدم في 
 الوصف مدى المتوسطات

 تمامًاموافق  5.00 � 4.21
 موافق 4.20 � 3.41
 محايد 3.40 � 2.61
 غير موافق 2.60 � 1.81
 غير موافق إطالقًا 1.80 � 1.00

 
ه ت"م مراعاة تساوي طول الفئات آعملية رياضية بحتة     أن" م"ن المالح"ظ ف"ي الج"دول         

عكس المدى يو.   تفسير النتائجأجلوالت"ي ي"تم االخ"ذ به"ا ع"ادة في القياسات النفسية من       
تام ع""ن الخ""دمات المقدم""ة، ف""ي ح""ين يم""ثل الم""دى م""ا ب""ين   الرض""ا ال""4.21 و 5م""ا ب""ين 

عك"س القناعة المطلقة  ت درج"ة الرض"ا ال  أن الخ"دمات و   الرض"ا فق"ط ع"ن      3.41 و   4.20
 .  بفاعلية هذه الخدمات

هذه  أن وص"ف محاي"د وه"و يعن"ي     2.61 و  3.40يم"ثل الم"دى للمتوس"طات م"ا ب"ين           
ن عن اريخن األاويعبر الوصف .وءها ليست بذلك السأن بتلك الجودة آما     تليسالخدمات  

 في ناع"دم الرض"ا ع"ن الخ"دمات المقدم"ة ف"ي معاه"د وبرامج التربية الخاصة وهما يقع          
 .1 و 2.60المستوى ما بين 

 داةصدق األ
 ذوي أم"""ور أول"""ياء رض"""ا تقدي"""رم"""ن خالله"""ا  ت"""م األداة الت"""ى الس"""تخراج ص"""دق   

ال""باحث باس""تخراج ص""دق   ، ق""ام ألب""نائهم ع""ن الخ""دمات المقدم""ة    الخاص""ةاالحت""ياجات
 :الداخلياالتساق المحكمين وصدق 

 صدق المحكمين
بع""د وض""ع ب""نود ق""ياس الرض""ا االس""ري ع""ن الخ""دمات المقدم""ة ف""ي معاه""د وب""رامج    

 محكمين من المتخصصين في مجال التربية 10 على داةالت"ربية الخاص"ة تم عرض األ      
 .الخاصة من داخل المملكة وخارجها

 :ب التاليةنا يرآز على الجوأن يجب داة تحكيم األأنى عللهم تم التأآيد وقد 
  بالمفهوم العام للدراسةداةارتباط بنود األ .1
 مدى وضوح البنود وسهولتها .2
 تناسق البنود وتدرجها .3
 شمولية البنود لجميع الخدمات المقدمة .4
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 اتجاه البنود االيجابي في قياس رضا االسرة عن الخدمات المقدمة .5
 أداةحكم""ين جم""يعا واالخ""ذ بال""تعديالت الالزم""ة وم""ن ث""م اخ""راج    ت""م اس""تالم مالحظ""ات الم 

 .المبدئيةالدراسة في صورتها 
 صدق االتساق الداخلي

 81، ق""ام ال""باحث بالتطب""يق عل""ى عي""نة اس""تطالعية بلغ""ت    داةلل""تحقق م""ن ص""دق األ  
يعكس صدق ) 6(جدول رقم .  الخاصةاالحتياجات التالميذ ذوي    أم"ور  أول"ياء م"ن   شخص"ًا   
  . الداخلي لألداةاإلتساق

 
  )6( جدول رقم 

 معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية
 )81=العينة االستطالعية ن(

معام"""""""""""""""""""""ل 
معام""""""""""""""ل  م االرتباط

معام""""""""""""""ل  م االرتباط
معام"""""""""""""""""ل   م االرتباط

معام"""""""""""""""""ل   م االرتباط
 م االرتباط

0.65** 29 0.73** 22 0.64** 15 0.63** 8 0.56** 1 
0.76** 30 0.66** 23 0.67** 16 0.54** 9 0.62** 2 
0.58** 31 0.63** 24 0.78** 17 0.64** 10 0.65** 3 
0.57** 32 0.70** 25 0.64** 18 0.58** 11 0.75** 4 
0.49** 33 0.60** 26 0.64** 19 0.62** 12 0.74** 5 
0.65** 34 0.60** 27 0.58** 20 0.62** 13 0.68** 6 
0.67** 35 0.69** 28 0.73** 21 0.67** 14 0.72** 7 

  0.01دالة عند مستوى ** 
 ومن خالل حساب معامالت ارتباط البنود بالدرجة )6( رقم يتض"ح م"ن الج"دول     وهك"ذا   

ح"يث تراوحت معامالت االرتباط ما  .  ًا عال"ي ًاالكل"ية أن االرت"باط بش"كل ع"ام يعتب"ر إرت"باط       
وجميعها دالة عن مستوى   على التوالي17  و33ين ب"ند  ذل"ك ف"ي ال  آ"ان   0.78-0.47ب"ين   

0.01 . 
 

 ثبـات األداة
(ت"م حساب ثبات األداة من خالل تطبيقها على العينة االستطالعية التى بلغ حجمها      

 وه"و ي"دل عل"ى ث"بات     0.96وق"د بل"غ معام"ل ث"بات الف"ا آ"رونباخ لإلس"تبانة        . مفحوص"اً ) 81
 .األداة وصالحيتها للتطبيق

  
 المعالجة االحصائية 

 االحتياجات التالميذ ذوي أمور أولياءعليها من ات التي تم الحصول     ناتم تحليل البي   
 Statistical Package for(الخاص"ة باس"تخدام ب"رنامج خدم"ة االحص"اء للعل"وم االحتماع"ية        

Social Science, SPSS. ( 
 :حيث تمت معالجتها بالطرق االحصائية التالية

 التوزيع التكراري، والنسبي، والمتوسط الحسابي لوصف العينة  .1
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  بين البنودصدق االتساق الداخليرتباط لقياس معامل اال .2
 االمور أولياءلمعرفة اتجاه اجابات  (Chi square test) قيمة مربع آاي .3
 لحساب الفروق بين متوسط درجة الرضا ) T-Test(اختبار  .4
 لحساب الفروق ودرجة الرضا) One Way- ANOVA(تحليل التباين االحادي  .5
  في درجة الرضااختبار شيفية لتوضيح مصدر الفروق .6
 

 تحليل النتائج
 الخاصة من االحتياجاتما مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة لذوي : السؤال االول
 ؟االمور أولياءوجهة نظر 

الت""رتيب و  ج""دول يض""م المتوس""طات الحس""ابية ع""دادالإلجاب"ة عل""ى ه""ذا الس""ؤال ت""م   
ن الخ""دمات  للتع""رف عل""ى درج""ة مس""توى رض""اهم ع""   االم""ور أول""ياءالتنازل""ي لرض""ا  

المتوس""طات ) 7(يب""ين ج""دول  .   ف""ي معاه""د وب""رامج الت""ربية الخاص""ة  ألب""نائهمالمقدم""ة 
 الحس"ابية لك"ل ب"ند عل"ى ح"ده وآ"ذلك المتوس"ط الع"ام وايضا الترتيب التنازلي للبنود من              

 .حيث مستوى الرضا
 

  )7( جدول رقم 
  لمدى رضاالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا

 ألبنائهم الخاصة عن مستوى الخدمات المقدمة االحتياجات ذوي أمور أولياء

المتوس""ط   الترتيب
 م العبارات الحسابي

 1  الخاصةاالحتياجاتأجد تعاونًا من القائمين على خدمات ذوي  4.30 2

 2 الخاصة االحتياجات اقتراحاتي موافقة من القائمين على تقديم الخدمات لذوي ىتلق 3.95 16

 3 عاقة الخاصة تتناسب ونوع اإلاالحتياجات الخدمات المقدمة لذوي أناعتقد  3.94 17

 4  الخاصةاالحتياجات هناك تحسنًا مستمرًا في تقديم الخدمات لذوي أنأشعر  4.04 8

ش""اف  الخاص"ة ق"ادرون عل"ى اآت   االحت"ياجات  العامل"ين ف"ي مج"ال خ"دمات ذوي     أنأرى  3.98 14
 5  عالجهاأساليبالمشكالت وتحديد 

 6  الخاصةاالحتياجاتأشعر بالرضا عن الخدمات المقدمة لذوي  3.92 19

 7  الخاصةاالحتياجات أسرتي راضون عن الخدمات المقدمة لذوي أفراد 3.91 21

 8  الصحيةبالجوانب الخاصة االحتياجاتيهتم القائمون على تقديم خدمات ذوي  3.89 22

 9  التربويةبالجوانب الخاصة االحتياجاتيهتم القائمون على تقديم خدمات ذوي  4.15 5

10  التأهيليةبالجوانب االحتياجاتيهتم القائمون على تقديم خدمات ذوي  3.88 23
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المتوس""ط   الترتيب
 م العبارات الحسابي

    

11  تواجهنيتفهمًا للمشكالت التى خدمات اليبدي القائمون على تقديم  3.99 11

12  الخاصةاالحتياجاتتتاح لي الفرصة للمشارآة في اتخاذ القرارات الخاصة بذوي  3.66 32

يس"""ود ج"""و م"""ن االحت"""رام المت"""بادل بين"""ي وب"""ين القائم"""ين عل"""ى تق"""ديم خ"""دمات ذوي           4.33 1
13  الخاصةاالحتياجات

 عاقة الخاص"ة لطب"يعة اإل  اتاالحت"ياج أج"د تفهم"ًا م"ن القائم"ين عل"ى تق"ديم خ"دمات ذوي              4.17 4
14 ومتطلباتها

15  الخاصةاالحتياجاتعالقتي جيدة مع القائمين على تقديم خدمات ذوي  4.28 3

16  الخاصة بالشموليةاالحتياجاتتتسم الخدمات المقدمة لذوي  3.75 29

17  الخاصة بالدقةاالحتياجاتتتسم الخدمات المقدمة لذوي  3.70 31

18  المجتمعأفراد الخاصة الفرصة للتفاعل مع االحتياجاتتتيح طبيعة خدمات ذوي  3.99 11

19  الخاصةاالحتياجاتتسهم طبيعة الخدمات المقدمة في إيجاد حياة أفضل لذوي  4.02 9

20  الخاصةاالحتياجاتيسود جو اجتماعي جيد في مجال خدمات ذوي  4.13 6

21  الخاصةاالحتياجاتأشعر بالرضا عن مستوى أداء العاملين في مجال ذوي  4.06 7

22  الخاصةاالحتياجاتأشعر بالرضا عن توفر معلومات في مجال خدمات ذوي  3.82 27

 الخاص"ة تس"هيالت آثيرة للحصول على     االحت"ياجات يق"دم القائم"ون عل"ى خ"دمات ذوي           3.92 19
23 المعلومات

 االحت""ياجاتين ف""ي مج""ال خ""دمات ذوي  أن""ظم""ة والقونأش""عر بالرض""ا ع""ن الل""وائح واأل  3.83 26
24 الخاصة

 االحتياجاتين في مجال خدمات ذوي أنظمة والقونأش"عر بالرضا عن تنفيذ اللوائح واأل     3.82 27
25 الخاصة

26  الخاصةاالحتياجات تقديم الخدمة مناسب لذوي كانم 3.86 24

 س""اليب الخاص""ة يس""تخدمون األاالحت""ياجات القائم""ين عل""ى تق""ديم خ""دمات ذوي  أنأرى  3.96 15
27 التربوية الحديثة

 س""اليب الخاص""ة يس""تخدمون األاالحت""ياجات القائم""ين عل""ى تق""ديم خ""دمات ذوي  أنأرى  3.86 24
28 التأهيلية الحديثة

 س""اليب الخاص""ة يس""تخدمون األاالحت""ياجاتوي  القائم""ين عل""ى تق""ديم خ""دمات ذ أنأرى  3.63 34
29 الطبية الحديثة
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المتوس""ط   الترتيب
 م العبارات الحسابي

30  الخاصةاالحتياجاتأشعر بالفخر واالعتزاز بالخدمات المقدمة لذوي  3.99 11

 االحتياجاتأش"عر بالرض"ا لتوف"ر األدوات واألجه"زة والمع"دات الالزم"ة لخ"دمات ذوي           3.62 35
31 الخاصة

32  الخاصةاالحتياجاترضا عن وجود تخطيط متكامل لخدمات ذوي أشعر بال 3.73 30

 االحت""ياجاتأش""عر بالرض""ا ع""ن ال""دعم الم""ادي المق""دم لتحس""ين مس""توى خ""دمات ذوي       3.65 33
33 الخاصة

 االحت""ياجاتأش""عر بالرض""ا ع""ن ال""دعم المع""نوي المق""دم لتحس""ين مس""توى خ""دمات ذوي   3.94 17
34 الخاصة

35  الخاصةاالحتياجاتأشعر بالرضا عن التقويم المستمر لخدمات ذوي  4.00 10

 المتوسط العام 3.93
 االحتياجات هناك رضا عام عن الخدمات المقدمة لذوي      أن) 7(يتضح من الجدول    

3.93(حيث بلغ المتوسط العام لرضاهم .  د وبرامج التربية الخاصة   هخاص"ة في معا   ال
ينة ع الأفرادوال"ذي تم من خالله توزيع درجة موافقة  ) 5(ج"دول رق"م     وبالع"ودة ال"ى     ). 

 المتوسط العام الذي حصلنا عليه يقع في درجة موافق ما بين     فإن،  داةعل"ى عبارات األ   
 لم يكن عالي من مستوى نإ ه"ناك رض"ا ع"ام و   أنه"ذا يعن"ي    . )3.41 و   4.20(الم"دى   

 الزمنية وآذلك نوعية وشدة مارهمأع العينة وتعليمهم و   أف"راد نس  ج" الخ"دمات باخ"تالف     
 . ابنائهمإعاقة
 وأي تلك البنود تعكس الرضا االعلى  المقياسبالنسبة لدرجة الرضا من خالل بنود      

جميع بنود المقياس أن يوضح  ) 7( الجدول   فإن،  االم"ور  أول"ياء  م"ن ق"بل      ع"ن الخ"دمات   
.  ت المقدمةب"ند ت"راوحت ب"ين مواف"ق بش"دة ومواف"ق على مستوى الخدما      ) 35(وع"ددها   

 . في جميع ابعاد المقياس 3.62 و 4.33متوسطات الرضا ما بين بحيث تراوحت 
اح"تل المرتبة االولى من حيث مستوى الرضا    " 13" الب"ند    أنيظه"ر الج"دول آ"ذلك        

و من ج هناك  أن االمور أولياء أشارحيث   .4.33 بمتوسط قدره    االمور أولياءم"ن قبل    
 االحت""ياجاتذوي اب""نائهم مات دخ""اليم د القائم""ين عل""ى تق""ل بي""نهم وب""ينحت""رام المت""باداال

 األسري المرتبة االخيرة من حيث مستوى الرضا   ) 31(حتل البند   أحين  في  .  الخاص"ة 
 عن توفر األدوات االم"ور  أول"ياء م"دى رض"ا     وه"و يش"ير ال"ى       .  3.62بمتوس"ط وق"دره     

 .واألجهزة والمعدات في معاهد وبرامج التربية الخاصة
ع""ند ) 3.93( وق""وع المتوس""ط الع""ام  أنيمك""ن الق""ول  ) 7(ليل""ية للج""دول  وبنظ""رة تح 

ت ع"ند ه""ذا  آان"  الغالب"ية العظم"ى م"ن متوس"طات الب"نود      أنيع"ود ال"ى   " مواف"ق "مس"توى  
م"ن المجم"وع الكل"ي للبنود جاءت    )  15،1،13(مـا ع"دا ثالث"ة ب"نود وه"ي         يف" . المس"توى 

 الرضا فقط عن  بندًا عكست32 بقية البنود وعددها فإن،  " مواف"ق بش"دة   "ع"ند مس"توى     
 .3.62 و 4.17الخدمات المقدمة بمتوسطات تراوحت بين 
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 (Chi square test)ولتأآ""يد ه""ذه النت""يجة ق""ام ال""باحث بإس""تخراج ق""يمة م""ربع آ""اى    
لمعرفة يبين قيمة مربع آاى ) 8(جدول رقم .  تجاه البنوداالمور أولياءلتحديد إتجاهات 

 .ألبنائهم عن مستوى الخدمات المقدمة االمور أولياءإتجاه إجابات 
 

  )8( جدول رقم 
 التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع آاي لجودة توزيع لمعرفة اتجاه

 ألبنائهم الخاصة عن مستوى الخدمات المقدمة االحتياجات ذوي أمور أولياءإجابات 
 مةقي

 مربع آاي

غي""""""""ر 
مواف""ق 
 إطالقًا

غي""""""""ر 
مواف""ق  موافق محايد موافق

 م العبارات بشدة

 **1463ت 491 636 56 20 10
0.8 1.6 4.6 52.4 40.5 %

أج"""د تعاون"""ًا م"""ن القائم"""ين عل"""ى خ"""دمات   
 1  الخاصةاالحتياجاتذوي 

 **1068ت 276 644 215 48 10
0.8 4 18 54 23.1 %

 اقتراحات"ي م"وافقة م"ن القائمين على        ىتلق" 
 2 الخاصةاالحتياجاتتقديم الخدمات لذوي 

ت 309 640 149 98 14
1009** 

1.2 8.1 12.3 52.9 25.5 %

 الخ""""""دمات المقدم""""""ة ل""""""ذوي    أناع""""""تقد 
 الخاص"""""ة تتناس"""""ب ون"""""وع  االحت"""""ياجات

 عاقةاإل
3 

 **969ت 392 594 133 85 12
1 7 10.9 48.8 32.2 %

 ه""ناك تحس""نًا مس""تمرًا ف""ي تق""ديم  أنأش""عر 
 4  الخاصةاالحتياجاتالخدمات لذوي 

ت 327 634 165 76 12

1018** 
1 6.3 13.6 52.2 26.9 %

العامل"ين ف"ي مج"ال خدمات ذوي         أنأرى  
 الخاص"""""ة ق"""""ادرون عل""""""ى   االحت"""""ياجات 

 أس"""""اليباآتش"""""اف المش"""""كالت وتحدي"""""د  
 عالجها

5 

 **849ت 338 593 154 114 18
1.5 9.4 12.7 48.7 27.8 %

أش""""عر بالرض""""ا ع""""ن الخ""""دمات المقدم""""ة 
 6  الخاصةاالحتياجاتلذوي 

 **845ت 324 593 166 105 19
1.6 8.7 13.8 49.1 26.8 %

 أس""""رتي راض""""ون ع""""ن الخ""""دمات أف"""راد 
 7  الخاصةاالحتياجاتالمقدمة لذوي 

 **897ت 300 614 183 87 24
2 7.2 15.1 50.8 24.8 %

يه""تم القائم"""ون عل""ى تق"""ديم خ"""دمات ذوي   
 8  الصحيةبالجوانب الخاصة االحتياجات

 **1326ت 380 674 115 32 8
0.7 2.6 9.5 55.7 31.4 %

لقائم"""ون عل""ى تق"""ديم خ"""دمات ذوي  يه""تم ا 
 9  التربويةبالجوانب الخاصة االحتياجات

 **883ت 287 612 210 85 19
1.6 7 17.3 50.5 23.7 %

يه""تم القائم"""ون عل""ى تق"""ديم خ"""دمات ذوي   
10  التأهيليةبالجوانب االحتياجات

 **1134ت 308 663 172 56 11
0.9 4.6 14.2 54.8 25.5 %

خدمات تفهمًا ال عل"ى تق"ديم   ي"بدي القائم"ون   
11 للمشكالت التي تواجهني

ت 229 527 284 135 27
585** 2.2 11.2 23.6 43.8 19.1 %

ت"""تاح ل"""ي الفرص"""ة للمش"""ارآة ف"""ي اتخ"""اذ  
 االحت""""ياجاتالق""""رارات الخاص""""ة ب""""ذوي  

 الخاصة
12

ت 522 602 76 11 8
1409** 

0.7 0.9 6.2 49.4 42.8 %

ت"""رام المت"""بادل بين"""ي  يس"""ود ج"""و م"""ن االح
وب""ين القائم""ين عل""ى تق""ديم خ"""دمات ذوي     

  الخاصةاالحتياجات
13
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 مةقي
 مربع آاي

غي""""""""ر 
مواف""ق 
 إطالقًا

غي""""""""ر 
مواف""ق  موافق محايد موافق

 م العبارات بشدة

ت 411 660 90 45 10
1311** 0.8 3.7 7.4 54.3 33.8 %

أج"د تفهم"ًا من القائمين على تقديم خدمات     
 عاقة الخاصة لطبيعة اإلاالحت"ياجات ذوي  

 ومتطلباتها
14

 **1440ت 463 652 85 11 6
0.5 0.9 7 53.6 38 %

عالقت"""ي ج"""يدة م"""ع القائم"""ين عل"""ى تق"""ديم    
15  الخاصةاالحتياجاتخدمات ذوي 

 **711ت 249 569 258 110 24
2 9.1 21.3 47 20.6 %

 االحتياجاتتتس"م الخ"دمات المقدم"ة لذوي     
16 الخاصة بالشمولية

 **687ت 227 563 276 121 24
2 10 22.8 46.5 18.7 %

 االحتياجاتلمقدم"ة لذوي  تتس"م الخ"دمات ا   
17 الخاصة بالدقة

ت 318 655 151 70 15
1099** 1.2 5.8 12.5 54.2 26.3 %

 االحت"""ياجات تت"""يح طب"""يعة خ"""دمات ذوي    
 أف""""رادالخاص""""ة الفرص""""ة لل""""تفاعل م""""ع    

 المجتمع
18

 **1026ت 351 624 152 63 18
1.5 5.2 12.6 51.7 29.1 %

يج""اد تس"هم طب""يعة الخ"دمات المقدم""ة ف"ي إ   
19  الخاصةاالحتياجاتحياة أفضل لذوي 

 **1343ت 365 685 120 31 9
0.7 2.6 9.9 56.6 30.2 %

يس""""ود ج""""و اجتماع""""ي ج""""يد ف""""ي مج""""ال   
20  الخاصةاالحتياجاتخدمات ذوي 

 **1044ت 380 617 141 61 16
1.3 5 11.6 50.8 31.3 %

أش"عر بالرض"ا ع"ن مس"توى أداء العامل""ين     
21  الخاصةاالحتياجاتوي في مجال ذ

 **714ت 302 568 195 113 32
2.6 9.3 16.1 46.9 25 %

أش""عر بالرض""ا ع""ن توف""ر معل""ومات ف""ي      
22  الخاصةاالحتياجاتمجال خدمات ذوي 

ت 292 654 163 81 21
1045** 

1.7 6.7 13.5 54 24.1 %

يق"""""""دم القائم"""""""ون عل"""""""ى خ"""""""دمات ذوي 
ثي""""رة  الخاص""""ة تس""""هيالت آ االحت""""ياجات

 للحصول على المعلومات
23

ت 264 610 225 78 31
859** 2.6 6.5 18.6 50.5 21.9 %

ظم""""ة نأش""""عر بالرض""""ا ع""""ن الل""""وائح واأل
ين ف""""""ي مج""""""ال خ""""""دمات ذوي   أن""""""والقو

  الخاصةاالحتياجات
24

ت 258 607 228 84 26
853** 

2.2 7 19 50.5 21.4 %

مة ظنأش"عر بالرض"ا عن تنفيذ اللوائح واأل     
ين ف""""""ي مج""""""ال خ""""""دمات ذوي   أن""""""والقو

  الخاصةاالحتياجات
25

 **838ت 293 601 193 93 27
2.2 7.7 16 49.8 24.3 %

 تق"""""ديم الخدم"""""ة مناس"""""ب ل"""""ذوي    ك"""""انم
26  الخاصةاالحتياجات

ت 330 614 181 73 18
939** 

1.5 6 14.9 50.5 27.1 %

 القائم"ين عل"ى تقديم خدمات ذوي       أنأرى  
 ساليبلخاصة يستخدمون األ   ا االحتياجات

 التربوية الحديثة
27

ت 307 550 251 88 17
715** 

1.4 7.3 20.7 45.3 25.3 %

 القائم"ين عل"ى تقديم خدمات ذوي       أنأرى  
 ساليب الخاصة يستخدمون األ    االحتياجات

 التأهيلية الحديثة
28

ت 204 530 324 118 31 **625 قائم"ين عل"ى تقديم خدمات ذوي       ال أنأرى   29
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 مةقي
 مربع آاي

غي""""""""ر 
مواف""ق 
 إطالقًا

غي""""""""ر 
مواف""ق  موافق محايد موافق

 م العبارات بشدة

 
2.6 9.8 26.8 43.9 16.9 %  ساليب الخاصة يستخدمون األ    االحتياجات

 الطبية الحديثة
 

 **835ت 381 560 168 74 24
2 6.1 13.9 46.4 31.6 %

أش"""""عر بالفخ"""""ر واالعت"""""زاز بالخ"""""دمات    
30  الخاصةاالحتياجاتالمقدمة لذوي 

ت 251 506 251 135 63
469** 

5.2 11.2 20.8 42 20.8 %

أش""عر بالرض""ا لتوف""ر األدوات واألجه""زة   
والمع""""""""دات الالزم""""""""ة لخ"""""""""دمات ذوي   

  الخاصةاالحتياجات
31

 **717ت 244 580 223 111 41
3.4 9.3 18.6 48.4 20.4 %

أش"عر بالرض"ا عن وجود تخطيط متكامل         
32  الخاصةاالحتياجاتلخدمات ذوي 

ت 261 528 220 124 71
522** 5.9 10.3 18.3 43.9 21.7 %

أش""عر بالرض""ا ع""ن ال""دعم الم""ادي المق""دم   
لتحس"""""""""""ين مس"""""""""""توى خ"""""""""""دمات ذوي  

  الخاصةاالحتياجات
33

ت 326 626 153 69 36
970** 

3 5.7 12.6 51.7 26.9 %

أش"عر بالرض"ا ع"ن ال"دعم المعنوي المقدم        
لتحس"""""""""""ين مس"""""""""""توى خ"""""""""""دمات ذوي  

  الخاصةاالحتياجات
34

 **1001ت 357 618 140 70 24
2 5.8 11.6 51.1 29.5 %

أش""""عر بالرض""""ا ع""""ن ال""""تقويم المس""""تمر     
35  الخاصةاالحتياجاتلخدمات ذوي 

  0.01دالة عند مستوى ** 
 

 هناك داللة لكل بند من آ"ان  إذا اويع"ود الس"بب إلس"تخدام إخت"بار م"ربع آ"اى لمع"رفة م"            
 ه"ناك إتج"اه ع"ام واح"د لك"ل اإلجاب"ات ع"ن مستوى        أند دالل"ة مـ"ا تعن"ى        فوج"و . داةب"نود األ  

 اإلجابات موزعة بشكل غير أن عدم وجود داللة يعكس أنالرض"ا عن الخدمات، في حين   
 وهو مايعنى عدم )موافق بشدة و عدم موافق إطالقًا (داةطبيعي بين المستويات المختلفة لأل

 عل"ى ب"نود المق"ياس وعن رضاهم بشكل عام    م"ور اال أول"ياء وج"ود إتج"اه ثاب"ت إلس"تجابات         
   .ألبنائهمعن الخدمات المقدمة 

 تأخذ بشكل داة جميع بنود األأنه يؤآد ماسبق طرحه من   فإن )8 (وبالع"ودة ال"ى الجدول    
لكل بنود المقياس  (0.01) قيمة مربع آاى دالة عند    أنيظه"ر ذل"ك في      . ع"ام إتج"اه الم"وافقة     

 في ألبنائهم على مستوى الخدمات المقدمة واح"د وه"و الم"وافقة    ه"ناك إتج"اه   أنوه"ذا يعن"ى    
 .معاهد وبرامج التربية الخاصة

 
 ه�ناك ف��روق ذات دالل�ة إحص�ائية ف��ي مس�توى الرض��ا األس�ري ع��ن      ه��ل: ين� االس�ـوال الث 

 .االمور أولياءالخدمات المقدمة بإختالف جنس 
 الخدمات المقدمة مستوى الرضا االسري عناختالف في  هناك آانإذا   لمع"رفة م"ا    
استخدام تم  بإختالف الجنس،  الخاصة في معاهد وبرامج التربية الخاصةاالحتياجاتلذوي 

يبين داللة الفروق بين متوسط درجة الرضا   ) 9(ج"دول رقم    . لق"ياس الف"روق   " ت"اخت"بار   
 .اثن العينة من الذآور واألأفرادال



 23

 
   )9(  الجدول 
  درجة الرضا عن الخدمات المقدمةاختبار ت لداللة الفروق بين متوسط

 اثن العينة من الذآور ومتوسط األأفراد الخاصة من وجهة االحتياجاتلذوي 

مس""توى  التعليق
 الداللة

ق"""""""يمة 
 ت

ح"""راف ناأل
 المعياري

المتوس"""""ط  
 المجموعات العدد الحسابي

 اثنعينة األ 194 3.87 0.73 1.33 0.18 غير دالة عينة الذآور 1030 3.94 0.63
 

 هناك إختالف في حجم العينة بين الفئتين لصالح الذآور      أنيتض"ح من الجدول     
 غي"""ر دال"""ة) 1.33(ق"""يمة ت  أن الج"""دول يش"""ير ال"""ى  ف"""إنوم"""ع ذل"""ك ). 194:1030(

يش"ير إل"ى ع"دم وج"ود ف"روق ذات دالل"ة إحص"ائية ب"ين متوسط درجة          وه"ذا   . إحص"ائياً 
 العينة أفرادن وجهة نظر  الخاص"ة م االحت"ياجات الرض"ا ع"ن الخ"دمات المقدم"ة ل"ذوي       

 .اثنمن الذآور ومتوسط األ
وق""د يع"""ود ذل""ك الن المتوس"""ط الحس""ابي بش"""أن الرض""ا ع"""ن الخ""دمات للفئت"""ين      

) 3.87( متوس"ط اإلناث  آ"ان ف"ي ح"ين    ) 3.94( المتوس"ط للذآ"ور      آ"ان ح"يث   . م"تقارب 
وهي غير دالة إحصائيًا على ) 0.18(ت آان على مستوى الداللة والتى انعكس وهو ما

 آم"ا ق"د   .ألب"نائهم  ف"ي مس"توى الرض"ا ع"ن الخ"دمات المقدم"ة       وج"ود ف"روق ب"ين الفئت"ين    
يك""ون لل""تفاوت الكبي""ر م""ا ب""ين ع""دد العينت""ين دور ف""ي ع""دم وج""ود ف""روقًا ذات دالل""ة         

 إحصائية
 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا األسري عن      : الس�ؤال ال�ثالث   
  ؟االمورالعمرية ألولياء الخدمات المقدمة بإختالف الفئة 

 تحل""يل الت""باين األح""ادي لدالل""ة ت""م اس""تخدام اس""لوبلإلجاب""ة عل""ى ه""ذا الس""ؤال،  
يب"ين درج"ة الرض"ا لعي"نة البحث     ) 10(ج"دول رق"م   ). One Way- ANOVA(الف"روق  

 .بإختالف فئاتهم العمرية
 

  )10( الجدول 
 رضا عن الخدمات المقدمةاختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق  في درجة ال

  الخاصة من وجهة نظر عينة الدراسة باختالف فائتهم العمريةاالحتياجاتلذوي 

مس""""""""توى  التعليق
متوس""""""""ط  قيمة ف الداللة

 المربعات
درج""ات 
 الحرية

مجم""""""""""وع 
 نمصدر التباي المربعات

 داخل المجموعات 474.39 1135 0.41 1.49 0.2019 غير دالة بين المجموعات 2.50 4 0.62
 

 مم""ا  إحص""ائيًا غي""ر دال""ة)1.49 (أن ق""يمة ف) 10(يتض""ح م""ن الج""دول رق""م  
وج""ود ف""روق ذات دالل""ة إحص""ائية ف""ي درج""ة الرض""ا ع""ن الخ""دمات   ع""دم يش""ير إل""ى
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 الخاص"ة م""ن وجه"ة نظ""ر عي"نة الدراس""ة باخ"تالف ف""ئاتهم     االحت""ياجاتالمقدم"ة ل"ذوي   
 .العمرية

 

عن  ة إحصائية في مستوى الرضا األسري   هل هناك فروق ذات دالل    : الرابعالسؤال ا 
  ؟االمور ولياء ألمستويات التعليميةالخدمات المقدمة بإختالف ال

 تحل""يل الت""باين األح""ادي لدالل""ة ت""م اس""تخدام اس""لوبلإلجاب""ة عل""ى ه""ذا الس""ؤال،  
يب"""ين درج"""ة الرض"""ا لعي"""نة ال"""بحث بإخ"""تالف مس"""توياتهم ) 11(ج"""دول رق"""م . الف"""روق
 .التعليمية

   )11( الجدول 
 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق  في درجة الرضا عن الخدمات المقدمة

  الخاصة من وجهة نظر عينة الدراسة باختالف مستوياتهم التعليميةاالحتياجاتلذوي 

مس""""""""توى  التعليق
متوس""""""""ط  قيمة ف الداللة

 المربعات
درج""ات 
 الحرية

مجم""""""""""وع 
 نمصدر التباي المربعات

دال"ة ع"ند مستوى      تبين المجموعا 15.45 7 2.21
 داخل المجموعات 474.34 1180 0.40 5.49 0.0000 0.01

 0.01دالة عند مستوى ) 5.49( قيمة ف    أن)  11( يتض"ح م"ن الج"دول رقم        
مم""ا يش""ير إل""ى وج""ود ف""روق ذات دالل""ة إحص""ائية ف""ي درج""ة الرض""ا ع""ن الخ""دمات    

عينة الدراسة باختالف مستوياتهم  الخاصة من وجهة نظر   االحتياجاتالمقدمة لذوي   
باس"تخدام اختبار شيفيه للكشف    ولمع"رفة مص"در تل"ك الف"روق ق"ام ال"باحث              .التعليم"ية 

مصدر الفروق في درجة الرضا من وجهة    ب"ين   ي) 12(ج"دول   . ع"ن مص"در الف"روق     
 .نظر عينة الدراسة باختالف المستويات التعليمية

  )12( الجدول 
 لفروق  في درجة الرضا عن الخدمات المقدمةاختبار شيفيه لتوضيح مصدر ا

  الخاصة من وجهة نظر عينة الدراسة باختالف مستوياتهم التعليميةاالحتياجاتلذوي 

الف"""""""""""""""""رق 
 لصالح

ر 
"""تي
س""
اج
م

لى
أع
ف

 
"""و
ري""
الو
بك  س

"د 
بع"

وم 
دبل""

وي
لثا
ا

 

أنث
سط وي
تو
م

ئي 
تدا
اب

 

رأ 
"""""""
""""""
ق""""
ي

ب
يكت
و

 

مي
أ

المتوس""ط  
 المستوى التعليمي الحسابي

 أمي 4.10       *  أمي
 يقرأ ويكتب 4.06       *  يقرأ ويكتب
 ابتدائي 4.03       *  ابتدائي

 متوسط 3.99         
 ويأنث 3.89         
 ويأندبلوم بعد الث 3.93         
 بكالوريوس 3.76         
 ماجستير فأعلى 3.77         

 0.05تعني وجود فروق دالة عند مستوى * 
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 : التاليلسابق ايتضح من الجدول
 بين متوسط درجة الرضا عن الخدمات من 0.05هناك فروق دالة عند مستوى  -1

 ف""راد  العي""نة األمي""ين ومتوس""ط الرض""ا م""ن وجه""ة نظ""ر األ      أف""راد وجه""ة نظ""ر  
 .الحاصلين بكالوريوس وذلك لصالح األميين

 بين متوسط درجة الرضا عن الخدمات من 0.05هناك فروق دالة عند مستوى  -2
ومتوسط الرضا من ) ب"دون مؤهل  ( العي"نة يق"رءون ويكت"بون        أف"راد  نظ"ر    وجه"ة 

 . الحاصلين بكالوريوس وذلك لصالح الذين يقرءون ويكتبونفرادوجهة نظر األ
 بين متوسط درجة الرضا عن الخدمات من 0.05هناك فروق دالة عند مستوى  -3

 من وجهة  العي"نة الحاص"لين عل"ى االبتدائ"ية ومتوس"ط الرض"ا      أف"راد وجه"ة نظ"ر     
 .  الحاصلين بكالوريوس وذلك لصالح الحاصلين على االبتدائيفرادنظر األ

 
عن  ه�ل ه�ناك ف�روق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا األسري         : الس�وال الخ�امس    

 ؟عاقةالخدمات المقدمة باختالف فئة اإل
 على عاقةاإلتم إجراء إختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لمعرفة تأثير فئة  

 ف"ي معاه"د وبرامج التربية   ألب"نائهم  ع"ن الخ"دمات المقدم"ة      درج"ة مس"توى الرض"ا اإلس"ري       
 .عاقةيبين وجهة نظر عينة الدراسة بإختالف فئة اإل) 13(جدول . الخاصة

 
  )13( الجدول 

 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق  في درجة الرضا عن الخدمات المقدمة
  أبنائهمإعاقة الخاصة من وجهة نظر عينة الدراسة باختالف فئات ياجاتاالحتلذوي 

مس""""""""توى  التعليق
متوس""""""""ط  قيمة ف الداللة

 المربعات
درج""ات 
 الحرية

مجم""""""""""وع 
 نمصدر التباي المربعات

دال"ة ع"ند مستوى      بين المجموعات 16.05 7 2.29
 داخل المجموعات 469.56 1151 0.41 5.62 0.0000 0.01

 

 0.01 دال"ة ع""ند مس""توى  )5.62 ( ق""يمة فأن) 13(الج"دول رق""م  يتض"ح م""ن  
مم""ا يش""ير إل""ى وج""ود ف""روق ذات دالل""ة إحص""ائية ف""ي درج""ة الرض""ا ع""ن الخ""دمات    

 الخاص""ة م""ن وجه""ة نظ""ر عي""نة الدراس""ة باخ""تالف ف""ئات   االحت""ياجاتالمقدم""ة ل""ذوي 
فيه للكشف ولمعرفة مصدر تلك الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شي . أبنائهمإعاقة

يب"ين مصدر الفروق في درجة الرضا من وجهة      ) 14(ج"دول   . ع"ن مص"در الف"روق     
  .عاقةنظر عينة الدراسة باختالف فئات اإل

 
  )14( الجدول 

 اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق  في درجة الرضا عن الخدمات المقدمة
  أبنائهمإعاقة  الخاصة من وجهة نظر عينة الدراسة باختالف فئاتاالحتياجاتلذوي 
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المتوس""ط  
 عاقةفئات اإل الحسابي

 صعوبات تعلم 3.92         
  سمعيةإعاقة 3.85         
  بصريةإعاقة 3.91         
 تخلف عقلي 4.06  *     *  ف عقليتخل
  جسميةإعاقة 4.12         
 اضطرابات سلوآية 3.83         
 تعدد العوق 3.74         
 توحد 3.58         

  0.05تعني وجود فروق دالة عند مستوى * 
 
 

 : التالي السابقيتضح من الجدول
 بين متوسط درجة الرضا عن الخدمات 0.05ه"ناك ف"روق دال"ة ع"ند مس"توى         -1

 سمعيًا ومتوسط الرضا من معوقين العي"نة الذين أبنائهم     أف"راد م"ن وجه"ة نظ"ر       
وذل""ك لص""الح ال""ذين أب""نائهم  متخلف""ين عقل""يًا  ال""ذين أب""نائهم ف""رادوجه""ة نظ""ر األ
 .متخلفين عقليًا

 بين متوسط درجة الرضا عن الخدمات 0.05ه"ناك ف"روق دال"ة ع"ند مس"توى         -2
 ومتوسط الرضا عاقةاإل العي"نة الذين أبنائهم لديهم تعدد  أف"راد م"ن وجه"ة نظ"ر       

 الذين وذلك لصالح أبنائهممتخلفين عقليًا   الذين أبنائهم    فرادم"ن وجه"ة نظ"ر األ      
 .تخلف عقلي لديهم

، ق""ام ال""باحث  ولمع""رفة ت""رتيب الف""ئات م""ن ح""يث رض""ا األس""ر ع""ن الخ""دمات المقدم""ة      
وض""ح ي) 15(ج""دول . باس""تخراج المتوس""طات المع""يارية للف""ئات المخ""تلفة وت""رتيبها تنازل""ياً  

 .ترتيب الفئات تنازليًا وفقا للمتوسطات
 

  )15( الجدول 
  الخاصةاالحتياجاتمتوسطات درجة الرضا عن الخدمات المقدمة لذوي 

  أبنائهم مرتبة تنازليًاإعاقةمن وجهة نظر عينة الدراسة باختالف فئات 

 عاقةفئات اإل المتوسط الحسابي

  جسميةإعاقة 4.12
 تخلف عقلي 4.06
 تعلمصعوبات  3.92
  بصريةإعاقة 3.91
  سمعيةإعاقة 3.85
 اضطرابات سلوآية 3.83
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 عاقةفئات اإل المتوسط الحسابي

 تعدد العوق 3.74
 توحد 3.58

 

 أآثروا راضيين آان جسديًا المعوقين أمور التالميذ أولياءيتضح من الجدول أن  

 أم""ور أول""ياء آ""ان، ف""ي ح""ين  )4.12( بمتوس""ط ق""دره  ألب""نائهمع""ن الخ""دمات المقدم""ة  

 أفرادمقارنة بباقي ) 3.58( م"ن ح"يث الرض"ا ع"ن الخ"دمات          ق"ل حدي"ين األ  التالم"يذ التو  

 .العينة

 المتخلفين عقليا أمور التالميذ  أولياءُيظه"ر الج"دول آ"ذلك نتيجة مهمة وهي أن            

 من أقل م"ن ح"يث الرض"ا ع"ن الخ"دمات مقارن"ة بف"ئات تعتبر          الثان"ية ج"اؤا ف"ي الم"رتبة       

 عاق""ة وه""ي ف""ئات ص""عوبات ال""تعلم واإل  دمج""ًا ف""ي المج""تمع أآث""ر وعاق""ةح""يث ش""دة اإل

 . السمعية على التواليعاقةالبصرية واإل

أظه"رت الن"تائج أيضا أن فئتي تعدد العوق واإلضطرابات السلوآية جاءت    آم"ا    

 ف"ئة ال"توحد م"ن ح"يث الرض"ا األس"ري ع"ن الخ"دمات المقدم"ة لذوي           ق"بل عل"ى التوال"ي     

  .اصة الخاصة في معاهد وبرامج التربية الخاالحتياجات

 ة النتائجـمناقش
 ع""ن الخ""دمات  عال""ين""تائج الدراس""ة أن ه""ناك رض""ا ع""ام، وأن ل""م يك""ن      وض""حت أ 

وقد تفاوت هذا .   الخاص"ة ف"ي معاه"د وب"رامج الت"ربية الخاص"ة         االحت"ياجات المقدم"ة ل"ذوي     
الرض""ا بش""كل واض""ح باخ""تالف فرض""يات الدراس""ة آالعم""ر والمس""توى التعليم""ي ألول""ياء        

 .تساؤالتهاوفيما يلي مناقشة آاملة لنتائج الدراسة بناءًا على .  عاقة وآذلك فئة االاالمور
بالنس""بة لس""ؤال الدراس""ة االول وال""ذي يرآ""ز عل""ى مس""توى الرض""ا ع""ن الخ""دمات        

  للتالميذالمقدم"ة، فأن"ه وآم"ا س"بق االش"ارة ال"يه ف"أن ه"ناك رض"ا عام عن الخدمات المقدمة            
 ن""تائج عت""تفق ه""ذه الن""تائج م"" . ء ام""ورهم الخاص""ة م""ن وجه""ة نظ""ر أول""يا االحت""ياجاتل""ذوي 

. )2000؛ النج و ليهر، 2004؛ ليتر و آراوس، 2004 بيترسون،-رول(آل من دراسات 
العام  من الرضا عينًا مستوى مأظهروا االمورتؤآد هذه الدراسات مجتمعة أن أولياء  حيث  

 . ألبنائهمعن الخدمات المقدمة 
م""ن % 52 والت""ي أظه""رت أن )2004( ليت""ر وآ""راوس وعل""ى عك""س ن""تائج دراس""ة

 الرض""ا الع""ام ع""ن الخ""دمات،    أظه""روا% 38عي""نة الدراس""ة أظه""رت رض""ا م""رتفعا وأن     
شخص""ًا م""ن  1224 العي""نة ال""بالغة أف""رادم""ن % 8.5أظه""رت ن""تائج ه""ذه الدراس""ة أن فق""ط  



 28

% 91.5 العي"نة ونس""بتهم  أف"راد  رض""ا م"رتفعا ف"ي ح"ين أظه""ر بق"ية     أظه"روا  االم"ور أول"ياء  
قد يعود هذا التباين الى أن تقديم الخدمات و.  ع"ن الب"رامج والخ"دمات المقدم"ة      الرض"ا الع"ام   

ف"ي سبعينات القرن الماضي، بينما لم  ال"دول الم"تقدمة   وبال"ذات ف"ي ب"رامج ال"دمج ظه"ر ف"ي         
نتشار في المملكة العربية السعودية اال بعد تفعيل قرار الدمج عام إلت"بدأ ه"ذه الخدمات في ا   

1997. 
 االموررضا أولياء ) 2004ليتر وآراوس،  (ف"س الدراس"ة الس"ابقة    آ"ذلك تض"منت ن     

 وم""ع أن.  رامج الت""ربية الخاص""ة  ف""ي معاه""د وب""  ألب""نائهم المقدم""ة المس""اندةع""ن الخ""دمات  
، المساندة أظه"رت رض"ًا عام عن الخدمات المقدمة ومن ضمنها الخدمات         الحال"ية  الدراس"ة 

 35فمن ضمن .  االخير في مستوى الرضا احتل البند المساندةاال أن الرضا عن الخدمات 
والذي يتحدث عن توفر االجهزة واالدوات ) 31(بندا احتوتها أداة هذه الدراسة حصل البند 

 .  35 الخاصة على الترتيب االحتياجاتوالمعدات الالزمة لذوي 
 :وقد يعود ذلك الى مجموعة من العوامل

 العربية السعودية ُتعد آفترة   الخاص"ة في المملكة    االحت"ياجات أن م"رحلة دم"ج ذوي        .1
 .ذلك أنها لم تتجاوز العشر سنواتلدول المتقدمة زمنية قصيرة بالمقارنة با

لبي""ئة البن""ية التحت""ية ل منص""بًا عل""ى تجهي""ز  آ""انف""ي بداي""ة تطب""يق ال""دمج  أن الترآي""ز  .2
استراتيجيات مناهج، و ومعلمين،  وإدارة،  و  مبان"ي، ووسائل، وأجهزة،     م"ن  التعليم"ية 
 .تتالءم مع فئات االعاقة المختلفة تدريسية

 آالعالج الطبيعي المساندة توف"ر الك"وادر البشرية المؤهلة في مجاالت الخدمات       قل"ة  .3
 . واللغةوالعالج الوظيفي وعالج الكالم

، إال أن البيروق"راطية االداري""ة وربم""ا س""وء  آفاي"ة الم""وارد المادي""ة عل"ى ال""رغم م""ن   .4
المعدات واالدوات الالزمة لخدمات ذوي توفير االجهزة والتخطيط أدى الى ضعف 

 . الخاصةاالحتياجات
 بشأن )1999( آولير  عن تلك التي أظهرتها دراسة     الحالية وتخ"تلف ن"تائج الدراسة    

( عي"نة دراسة آولير  أف"راد م"ن   % 60فف"ي ح"ين اظه"ر       .   بالمعلم"ين  االم"ور عالق"ة أول"ياء     
بة المعلمين في اشراآهم ع"دم رضاهم عن طريقة التواصل مع المعلمين وعدم رغ   ) 1999

 رضا تام من قبل أولياء  الحالية، أظهرت الدراسةألبنائهمف"ي تط"ورات الب"رنامج التعليم"ي         
يستدل على هذا و .   عن طريقة تعامل المعلمين والقائمين على تقديم الخدمات معهماالمور

هي البنود الرض"ا ال"تام أن الخمسة بنود االولى من حيث مستوى الرضا في هذه الدراسة و       
جميعها تشير الى طبيعة العالقة مع القائمين على تقديم الخدمات لذوي ) 9،14،15،1،13(

ه"ذه النت"يجة ت"دعم م"ا س"بق االش"ارة اليه من أن ما تم الترآيز عليه             .   الخاص"ة  االحت"ياجات 
 االحت""ياجات تهي""ئة البي""ئة التعليم""ية ل""تقديم الخ""دمات ل""ذوي    آ""انع""ند تطب""يق فلس""فة ال""دمج   

 .صةالخا
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحالية م"ن الن"تائج المهم"ة آذلك في الدراسة       و

ت""تفق ه"ذه النت""يجة م""ع نت""يجة  .  العي""نة باخ"تالف مس""توياتهم التعليم""ية ف""رادمس"توى الرض""ا أل 
 ممن االمورن أن أولياء الدراستنتائج اح"يث أظهرت   ) 1999(ف"ريمان ،إلك"ين، وآاس"اري       

 في ألبنائهمريوس فأعلى يقل مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة    يحمل"ون ش"هادة البكالو    
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 هناك فروق ذات داللة آان فقد  الحال"ية لدراس"ة لبالنس"بة  .  معاه"د وب"رامج الت"ربية الخاص"ة     
 األمي"ين، وم"ن يق"رأ ويك"تب، وحمل"ة الشهادة االبتدائية مقارنة      االم"ور إحص"ائية ب"ين أول"ياء      

يمك"ن الع"ودة للمتوس"طات الحس"ابية الت"ي تكش"ف درج""ة        وبالتال"ي  .بحمل"ة الش"هادة الجامع"ية   
يتضح أن ) 12جدول (فم"ن خالل المتوسطات    .  الرض"ا ع"ن الخ"دمات لتأآ"يد ه"ذه النت"يجة           

ت آان، في حين )4.10( األميين بمتوسط قدره االمورت لدى أولياء آانأعل"ى درج"ة رضا      
). 3.76(وس"ط وقدره   م"ن حمل"ة ال"بكالوريوس بمت   االم"ور  ع"ند أول"ياء   ق"ل درج"ة الرض"ا األ    

ت درج"ة الرض"ا لحمل"ة الماجس"تير فأعلى قريبة جدا من متوسط الحاصلين على           آان" آ"ذلك   
 ).3.77(البكالوريوس بمتوسط قدره 

غالبا الجامعية  من حملة الشهادات االمورويمك"ن تفس"ير ه"ذه النت"يجة الى أن أولياء      
 آم"ا أن  .)Westling, 1997 (همألب"نائ م"ا يش"ارآون ف"ي اتخ"اذ الق"رارات التعليم"ية المناس"بة        

ه"ذه الف"ئة م"ن األسر غالبا ما تبحث عن زيادة وعيها بإعاقة ابنائها من خالل المشارآة في        
تلك  تق"""بلهم ل"""ىالمؤتم""رات وال"""ندوات والجمع"""يات ذات العالق"""ة، األم"""ر ال"""ذي ي"""نعكس عل""" 

 في وجود قلفي حين ينحصر اهتمام األسر ذات المستوى التعليمي األ      .  لخ"دمات المقدم"ة   ا
 الخدمات بغض النظر  ألبنائهم ذوي االحتياجات الخاصة اب"نائها ف"ي معاه"د او ب"رامج تق"دم          

 .عن جودة هذه الخدمات
ت أن أآد الدراسات السابقة التي  بعض ايضا مع  الحالية ت"وافقت ن"تائج الدراسة    آم"ا   

 بيترسون،�رول (الرض"ا األس"ري ع"ن الخ"دمات يخ"تلف باخ"تالف درج"ة ون"وع االعاقة                  
ل""م يقتص""ر األم""ر عل""ى ال""توافق ف""ي   . )1997؛ ويس""تلنج، 2004؛ ليت""ر و آ""رتوس، 2004

ب""ل نج"د أن ه"ناك تطاب""ق ب"ين ن""تائج    , الدراس""ات الس"ابقة تل"ك   و الحال"ية الن"تائج ب"ين الدراس""ة  
 أن الرضا االسري عن ان أظهرت اآلتا الدراست ،  )1997( ودراسة ويستلنج     الحالية الدراسة

 وم"ن ث"م ياتي بعدهم أولياء   المتخلف"ين عقل"يا  ول"ياء ام"ور التالم"يذ     ل"دى أ أآث"ر  آ"ان الخ"دمات   
وق""د ب""رر  . ذوي ال""توحدتع""دد الع""وق، واخي""را أول""ياء أم""ور التالم""يذ     التالم""يذ ذوي أم""ور 

ويس"تلنج ذل"ك بص"عوبة الحص"ول عل"ى خ"دمات فاعل"ة للتالم"يذ م"تعددي العوق والتوحديين                 
ه""ذا التفس""ير لتدن""ي درج""ة  . ص""ور ل""ديهمتس""اعد عل""ى تنم""ية مه""اراتهم ومعالج""ة ج""وانب الق 

ذلك أنه ما زالت البرامج والخدمات التى تقدم .  على واقع الحال لديناايضا ينط"بق    الرض"ا 
م"يذ م"تعددي الع"وق والتوحدي"ين ف"ي ب"داياتها وغال"بًا ما تقدم في معاهد التربية الخاصة             الللت

 التالم""يذ ذوي اء ام"ور  س"لبا عل"ى درج""ة رض"ا أول"ي    انعك"س وليس"ت ب"رامج ال"دمج وه"ذا م""ا     
 .االعاقات المختلفة

من أن أولياء ) 2004(آراوس  و مع ما ذآره ليترالحالية ايضا تتفق نتائج الدراسة 
ف""ي اظه""ار ع""دم الرض""ا ع""ن  %) 47( بنس""بة آث""روا األآان""أم""ور التالم""يذ م""تعددي الع""وق  

اع""تمدت عل""ى  وم""ع أن ه""ذه الدراس""ة  .  الخ""دمات مقارن""ة بأول""ياء أم""ور التالم""يذ االخ""رين   
) 3.74(المتوس"طات الحس"ابية ول"م ترآ"ز عل"ى النس"بة إال أنه"ا تظه"ر تدني متوسط الرضا              

، ج""اء  الحال""يةفم""ن ثمان""ية إعاق""ات ت""م ادراجه""ا ف""ي الدراس""ة .  مقارن""ة بباق""ي ف""ئات االعاق""ة
 .مستوى رضا أولياء التالميذ متعددي العوق في مرتبة متأخرة وهي المرتبة السابعة

الدراسة وهما المتعلقان بجنس وعمر أولياء أمور ذوي  تساؤالت   من   ه"ناك سؤاالن  
بمعنى اخر لم تظهر نتائج الدراسة .  لم يكن لهما داللة إحصائيةحيث  الخاصة االحتياجات
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وج"ود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا االسري باختالف جنس وعمر أولياء    
في استعرضها ما يشير الى وجود إختالف  التي  االدبياتآذلك لم يجد الباحث في.  االمور

ومع أن هناك من تحدث عن أن الضغوط االسرية  .  مس"توى الرض"ا ب"ين االب"اء واالمه"ات         
الت"ي ت"واجهها االمه"ات تك"ون أعل"ى مقارن"ة باالب"اء، اال أنه"ا ل"م تكش"ف اخ"تالف في درجة                 

 ) .2007حنفي، (الرضا عن الخدمات بين الجنسين 
عن نتائج دراسة الحالية ، فق"د اخ"تلفت نتائج الدراسة    االم"ور ياء  أم"ا بش"أن عم"ر أول"       

فروق ذات داللة الحالية ، فف"ي حين لم تظهر الدراسة   )1999(ف"ريمان ،إلك"ين، وآاس"اري       
إحص"ائية ب"ين ف"ئات العم"ر المخ"تلفة، أظه"رت االخ"رى أن مستوى الرضا االسري ألولياء         

 آبار االمور أعلى مقارنة بأولياء آان همألبنائ ص"غار الس"ن ع"ن الخ"دمات المقدم"ة          االم"ور 
.  وقد يعود هذا التباين لحجم العينة في آلتا الدراستين وآذلك للفئات العمرية المحددة.  السن

.  291ت عينة الدراسة االخرى آان فردا، في حين  1224فعي"نة ه"ذه الدراس"ة وص"لت الى          
ت، في حين تم تقسيم الفئات في ايض"ا ت"م تقس"يم الف"ئات العمرية في هذه الدراسة لخمس فئا       

بال""رغم م"ن ع"دم وج"ود دالالت إحص"ائية للرض""ا     .  الدراس"ة االخ"رى ال"ى فئت"ين رئيس"يتين     
، فإن هناك حاجة الى دراسة هذين المتغيرين االموراالس"ري باختالف جنس وعمر أولياء    

ات أي الب"د م"ن تطوي""ر اداة ترآ"ز عل"ى ق""ياس مش"اعر وانفع"االت االمه""      .   دق""ةأآث"ر بش"كل  
آم"ا يج"ب عل"ى ه"ذه االداة أن تحمل بنود تعكس         .  ألب"نائهم واألب"اء تج"اه الخ"دمات المقدم"ة         

 . صغار السناالمورالخبرات التي يحملها االباء واالمهات آبار السن مقارنة بأولياء 
 قد تساهم في إعطاء مؤشرات الصحاب  مهم"ة جدًا و ويمك"ن الق"ول أن ه"ذه الن"تائج       

ة والتعليم بضرورة العمل على دمج تلك الفئات وباالخص متعددي  القرار في وزارة التربي   
الع"وق والتوحدي"ين في برامج الدمج وتقديم برامجهم وخدماتهم في البيئة التعليمية الطبيعية            

آم"ا ت"دعم ن"تائج ه"ذه الدراس"ة ت"وجهات وزارة التربية والتعليم في تطبيق       .  وه"ي المدرس"ة   
ذل"ك أن أث"ار تطب"يق الدمج قد انعكست    . ش"كل ع"ام   الخاص"ة ب   االحت"ياجات فلس"فة دم"ج ذوي      

 الخاص"ة بش"كل ع"ام وب"األخص اول"ئك الذين تم         االحت"ياجات عل"ى رض"ا أول"ياء ام"ور ذوي          
 .دمج ابنائهم في مدارس التعليم العام

خالص"ة الق"ول أن ن"تائج ه"ذه الدراس"ة أظه"رت ت"وجهًا عام"ًا لدى أولياء أمور ذوي                
 يعكس الرضا عن مايقدم في معاهد و برامج التربية   انآهذا التوجه   .  الخاصة االحت"ياجات 

آم""ا أن المتغي""رات الت""ى ت""م التط""رق له""ا ف""ي ه""ذه الدراس""ة   . الخاص""ة م""ن ب""رامج وخ""دمات
 الخاص"ة ف""ي  االحت"ياجات أعط"ت تص"ورًا دق"يقًا ون"تائج ف"ي مجمله""ا ت"دعم ت"وجه دم"ج ذوي         

 .  المدارس العادية المعمول به في وزارة التربية والتعليم
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