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 ادللّخص
تعّرف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب آابء األطفال ذوي اإلعاقة وأّمهاهتم يف اغبصول عليها، وعبلقة ذلك جبنس األب  إىل  ىدفت الدراسة

شارك يف ىذه وعمره، وجنس الطفل وعمره ونوع إعاقتو، وما أمباط التواصل اليت يفّضلها اآلابء واألّمهات مع اؼبهنّيٌن للحصول على ىذه اؼبعلومات؟ و 
( ٕٗو)( أاًب ٙ٘سرة للباحثـٌْن بواقع )( من آابء األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة وأّمهاهتم، مّت اختيارىم بشكل قصدّي، وىي العّينة اؼبتيّ ٓٛسة )الدرا

ّضلة لديهم مع اؼبهنّيٌن؛ بعد لتعّرف أولويّة أولياء األمور يف اغبصول على اؼبعلومات وطرق التواصل اؼبفاف ىذه الدراسة مّت تطوير أداة أمًّا. ولتحقيق أىد
( فقرًة. وأشارت النتائج إىل أّن مستوى األولويّة ٖ٘( أبعاد و )٘الرجوع لؤلحباث والدراسات السابقة واؼبراجع اؼبتخّصصة، واشتملت االستبانة على )

ط حسايّب متمّثبًل بُبعد مساعدة األسرة يف إهباد اؼبزيد يف اغبصول على اؼبعلومات لدى أولياء األمور كان مرتفًعا على صبيع األبعاد؛ إذ كان أعلى متوسّ 
( وأبولوّية ٜٚ.ٖ% ، يليو أولويّة بُعد اؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌن ودبتوّسط حسايّب يقّدر بــ ) ( ٖٛ.ٜٜمن الدعم واستخدامو وأبولويّة نسبّية تقّدر بــ )

( للكّل وأبولويّة نسبّية ٜٙ.ٖعلى االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة ودبتوّسط حسايّب يقّدر بــ ) %(، وأخًنًا بُعد مساعدة األسرةٕٚ.ٜٜنسبّية تقّدر بــ )
د كان أكثر أسلوب يفّضلو اآلابء يف %(. أّما خبصوص الطرق واألساليب اؼبفّضلة لدى أولياء األمور يف اغبصول على اؼبعلومات فقٛٛ.ٜٛتقّدر بــ )
(%، يليو التواصل أبسلوب االجتماعات الفرديّة وبنسبة مئويّة ٚٔ.ٓٗاؼبكتوبة؛ إذ بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات )مع اؼبهنّيٌن ىو اؼبواّد التواصل 

(%. وأظهرت ىذه الدراسة وجود ٖٕ.ٕٔ(%، وأخًنا التواصل أبسلوب اجتماعات ؾبموعة اآلابء حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات )ٕ٘.ٖٛ)
ء أمور األطفال ذوي اإلعاقة، وأوصت بضرورة سبكٌن األسر وتزويدىم ابؼبعلومات اليت وبتاجوهنا ومراعاة خصوصّية كّل احتياجات ملّحة لدى أوليا

إىل مراعاة تفضيبلت ىذه األسر يف اغبصول على اؼبعلومات. ابإلضافةأسرة، 
اؼبفّضلة، اؼبهنّيون.: أولوية اؼبعلومات، برامج الرتبية اػباصة، أمباط االّتصال الكلمات ادلفتاحّية 

Abstract 
The present study aims to identify the priority level of the information that the  

mothers and fathers  of children with  disabilities  would like to obtain? In correlation with 
father’s sex and age, child's sex and age, type of disability, and communication patterns favored 
by mothers and fathers  of children with disabilities with professionals to get this information?  
(80) mothers and fathers  of children with special needs participated in this study, the sample of
parents were intentional selected, a sample available to researchers of (56) father (24) mother. To
achieve the objectives of this study  a tool was developed, based on previous studies and related
research, to identify the priority  of parents  to have access to information and their favorite
patterns of communication with professionals.The questionnaire included (5) dimensions and (
35)  paragraphs.  

The results indicate that the level of priority in getting information to parents was high 
in all dimensions.The highest average is for the dimension of  helping the family to find and use 
more support with a priority of ( 99.38 %), followed by a priority of advocacy  and working 
with professionals with a mean of  (3.97) and a priority level of  ( 99.27 %). Finally the 
dimension of helping the family to relax and enjoy life with a mean of (3.96) and a priority level 
of (98.88 %) 
.  As for the methods and techniques favored by  parents to obtain information,results 
show that the most  favored way  for parents in communicating with professionals is via  written 
material , as the percentage of frequency scores (40.17 %) , followed by individual meetings as a 
method of communication  with a percentage of ( 38.52 %), and finally group meetings 
parents,with a percentage of frequency ( 21.23 %) . This study shows the presence of the urgent 
needs of parents of children with  disabilities, and recommends the need to empower families 
and provide them with the information they need taking into consideration the preferences of 
each family to access to information  
 Keywords: Priority of information, Special Educational Programs ,communication patterns 
favorites , specialists  . 
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  ادلقّدمة
يعّد تشجيع األسرة وسبكينها يف اؼبشاركة بربانمج الطفل أحد أىّم األسس اليت يقوم عليها ميدان اػبدمات اؼبقّدمة يف برامج الرتبية  

خرجات اػباّصة، وقد سّنت معظم الدول تشريعاٍت تلزم اؼبؤّسسات إبشراك األسرة يف العملّية التعليمّية؛ نظراً لبلنعكاسات اإلهبابّية على اؼب
التشاركّية يف  النهائّية اػباّصة ابلطفل، ويعترب التواصل بٌن اآلابء واؼبهنّيٌن من اؼبكّوانت األساسية اليت يعول عليها يف قباح العبلقة اؼبهنّية

 برانمج الطفل اؼبعوق.  
 اصل بٌن اآلابء واإلحصائيٌنوأشارت العديد من الدراسات اليت تناولت العبلقة بٌن أسر األفراد ذوي اإلعاقة إىل أنبّية مبط التو 

وطريقتها، ابعتبار التواصل حاجة ملّحة تفرضها متطّلبات اإلعاقة، فبّا يستدعي العمل على أتسيس عبلقة تشاركّية تقوم على االّتفاق 
 Heward, 2006 ) تهاومناقشوالتشارك يف ربديد الطرق اليت يتّم من خبلؽبا حبث القضااي اؼبرتبطة بربانمج الطفل ذي اإلعاقة 

;Asprey and Nash ,2006.) اليت وجدت أّن  اإلحصائيٌنىناك العديد من الدراسات اليت تناولت مشاركة اآلابء مع و
ا اعتبار وتقدير ألولواّيت آابء األطفال ذوي  اإلحصائيٌن ميارسون أدوارًا يتحكّمون من خبلؽبا يف ازّباذ القرارات من وجهة نظر أحاديّة دومبم

كما أنّو ومن الناحية التقليديّة اعتاد األخصائّيون أن ميارسوا أمباطًا من االّتصال لبحث ،  (O'Conner,2008)اإلعاقة ومشاركتهم 
ذي اإلعاقة مع األسرة ومناقشتو دون األخذ بعٌن االعتبار تفضيبلت األسرة ألمباط االّتصال وطرقها اليت تناسبها وتلّّب  برانمج الطفل
(.ٕٙٓٓ، Turnbull،et allاحتياجاهتا.) 

ومربّرًا قواّيً  اّ مهموالتواصل ىو عملّية يتّم من خبلؽبا تبادل اؼبعلومات، ويشّكل وجود األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة سببًا 
اؼبعّلمٌن للتواصل بٌن األسرة واؼبهنّيٌن. ولسوء اغبّظ فإّن االّتصال بٌن الوالدين واؼبهنّيٌن غًن قوّي وغًن كاٍف؛ إذ تشًن األحباث إىل أّن 

ة عندما يعملون مع يُعّدون عملّية التواصل مع اآلابء أبهّنا مصدر للضغط الوظيفّي، كما أّن اآلابء أشاروا إىل نفس اؼبشاعر الضاغط
(. ٕٙٓٓ، Turnbull،et all. )اإلحصائيٌن

(  أنّو Heward،  ٕٙٓٓشرطًا أساسيًّا لنجاح اؼبشاركة، ويراه ىيوارد ) اإلحصائيٌنويعّد التواصل الواضح واؼبفتوح بٌن اآلابء و 
ك هبب أن يقوم اؼبهنّيون ابلتعاون مع اآلابء بتبادل اؼبكّون األساسّي للمشاركة الفاعلة، وبدونو لن تتحّقق ـبرجات اؼبشاركة الفاعلة؛ لذل

دبعلومات أساسّية قبل التحاق الطفل ابلربانمج  اإلحصائيٌناؼبعرفة واؼبعلومات اػباّصة ابلطفل ومتطّلبات رعايتو، ىذا ويقوم اآلابء بتزويد 
واىتماماتو وسلوكو وعبلقتو أبفراد أسرتو، واؼبصادر الرتبويّة  وتتضّمن اتريخ الطفل النمائّي والطّّب، والتقومي الرتبوّي السابق، وميول الطفل

من تسهيل انتقال الطفل للربانمج وربقيق التنسيق بٌن اؼبنزل والربانمج. وفيما يتعّلق  اإلحصائيٌناؼبتوّفرة ابلبيت، ومثل ىذه اؼبعلومات سبّكن 
ْين حول أ اإلحصائيٌنبدور  (، ووبتاج ٕٚٓٓ،Hallhan , Kuffmanىداف الربانمج ونشاطاتو )فيتمثــّل يف تقدمي اؼبعلومات للوالدم

ات مع اآلابء إىل معلومات تفصيلّية عن اإلجراءات اؼبتعّلقة ابلعملّية التعليمّية واسرتاتيجّيات التدريس وىم حباجة إىل توظيف ىذه اؼبعلوم
(. كما يتيح التواصل اؼبستمّر Park,2008ا قوايًّ للتحصيل )الطفل ، كما يعترب التواصل الذي يتّم على مستوى اآلابء وأبنائهم متنبـّئً 

ذي يطرأ واإلهبايّب لآلابء فرص متابعة سلوك الطفل يف اؼبنزل للتحّقق من اّتساقو والثبات يف التعامل معو، كما أّن إحاطة اآلابء ابلتحّسن ال
(.ٕٚٓٓ،Hallhan and Kuffmanحول أبنائهم ) اإلحصائيٌنعلى سلوك الطفل وبّد من شعورىم ابغبرج عندما يتواصلون مع 

ضرورة موازنة اؼبهنّيٌن يف األنبّية بٌن عرض مساعدهتم على اآلابء؛  اإلحصائيٌنومن العناصر األساسّية للعبلقة التشاركّية بٌن اآلابء و 
ْين للطفل. فالطفل لو لزايدة مهارهتم يف ؾباالت متخّصصة )تعّلم مهارات جديدة، القيام ابلتدريبات( وبٌن تعزيز قوّ  هتما وىّويتهما كوالدم

والدين احتياجات مرّكبة تتمّثل يف حّب والديو وقبوؽبما غًن اؼبشروط وال ميكن للمهنّيٌن أن وبّققوا ىذه اؼبوازنة ما مل يقوموا ابستشارة ال
التكّيف ابلنسبة للوالدين. ومن الضرورّي  (. وللمهنّيٌن دور حاسم يف عملّيةHeward,2006خبصوص احتياجاهتما اػباّصة وأولواّيهتم )

ين وربديد االحتياجات واؼبهّمات اؼبطلوبة منهم يف كّل مرحلة، لذا فهم حباجة إىل  التعّرف على استجاابت ومراحل ردود فعل الوالدم
،  تهاوحّريّ  على استقبللّية اغبركة، واحملافظة  هاواستخدام اؼبساعدة يف ربديد أدوارنبا يف العبلقة مع الطفل، من خبلل تنظيم اؼبعلومات

 (.Plumb ,2011وازّباذ القرار ابلنسبة للطفل واحملافظة على التنظيم الداخلّي لؤلسرة )
( أبّن مبط Hasly،  ٕ٘ٓٓووباول اؼبعّلمون دعوة الوالدْين للمشاركة يف برانمج الطفل من خبلل طرق متعّددة، ويذكر ىاسلي )

، إذ يشتمل التواصل اؼبؤّسسي على اجتماعات اآلابء مع اؼبعّلمٌن، التواصل مع الوالدين من اؼب مكن أن يكون تواصبًل مؤّسسيًّا أو فردايًّ
ىذا النوع من والنشرات اإلخباريّة، والسجبّلت األسبوعّية، أّما أمباط االّتصال الفرديّة فتتّم بٌن األب واؼبعّلم وتتضّمن الطفل اؼبعيّن، ويضمن 

مستوايت؛ اؼبستوى األّول يقّدم فيو األب  ةالفاعلة بٌن األب واألخصائّي ومن اؼبمكن تصنيف ىذه االّتصاالت إىل ثبلثالتواصل العبلقة 
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ليومّي دعًما عامًّا للطفل من خبلل حضوره لبلجتماعات ومراقبة الواجبات اؼبنزلّية، واؼبستوى الثاين يكون فيو األب متطّوعًا فيقّدم الدعم ا
 درسة، أّما اؼبستوى الثالث فيشارك اآلابء أبعمال اللجان اؼبدرسّية وابزّباذ القرارات.للعاملٌن يف اؼب

( إىل طرق التواصل األساسّية بٌن اؼبنزل واؼبدرسة اليت تتمّثل يف التواصل غًن الرظبّي الذي Hornby,2001وأشار ىورنباي )
والزايرات اؼبنزلّية، وقد أشار تًننبول وتًننبول ) ، اإلحصائيٌنواللقاءات مع يشتمل على االّتصاالت اؽباتفّية، وتبادل اؼبعلومات اؼبكتوبة، 

Turnbull and Turnbull,2001 بشكل كبًن ومتكّرر، مثل  اإلحصائيٌن( إىل أّن اآلابء يفّضلون طرق االتصال غًن الرظبّية مع
ط الضوء على التعّلم يف اؼبواقف احملّددة. ومن انحية أخرى يؤّكد التواصل من خبلل اؼبعلومات اؼبكتوبة، ألّن ىذه الطرق تّتسم ابلثبات وتسلّ 

ول بضرورة التنويع يف استخدام أمباط التواصل اؼبكتوب اليت ترتاوح بٌن اؼببلحظات اؼبوقفّية، اػبطاابت والرسائل، واؼبخاطبات اليومّية ح
( أبّن أكثر أمباط االّتصال استخداًما بٌن األسرة واؼبدرسة ٖٕٓٓ.،Hall et allتقّدم الطفل، أوراق العمل، والرسائل، ويشًن ىوول )

ّل سجّل العمل اليومّي، و دفرت اؼببلحظات اليومّي. ويبدو أّن ىذين النمطٌن من االّتصال يّتسمان أبهّنما يقّدمان معلومات موثّقة حول ح
رارات اؼبتعّلقة بربانمج الطفل التعليمّي. وابؼبقابل ىناك اذّباه متناٍم اؼبشكبلت وتقّدم الطفل وتطّوره؛ فبّا يعزز من مشاركة األسرة يف ازّباذ الق

(. ومن اؼبمكن أن تيّسر معطيات التكنولوجيا اغبديثة Salend,2005الستخدام التكنولوجيا يف االّتصال، مثل الربيد اإللكرتويّن )
للتواصل مع  -مثل الربيد اإللكرتوينّ  -م التكنولوجيا(، فقد يكون استخداReilly,2008) اإلحصائيٌنأتسيس العبلقة بٌن اآلابء و 

علة. اؼبدرسة من األساليب واإلجراءات اإلهبابّية اليت تعّزز العبلقة وتدعمها، ابلتايل يوّفر لكبل الطرفٌن فرصًا للتواصل واؼبشاركة الفا
(Tobolka,2006:Halsey,2005  ) 

يف تواصلهم مع األسرة، بغّض النظر عن طريقة التواصل اؼبستخدمة، فيجب أن وينبغي على اؼبعّلمٌن أن يكونوا على وعي وانتباه 
ّمٌن؛ أّما األّول فيتمّثل بتحديد اآلابء أمباط االّتصال وإن كان لديهم رغبة أكيدة يف ربقيق التشارك همأيخذوا بعٌن االعتبار جانبٌن 

بقيام اؼبعّلمٌن بتكييف طرقهم وأمباطهم التواصلّية لتبلئم  ( والثاين يتمّثلDecker  &Decker, 2003والتعاون اغبقيقّي معهم)
(.Salend, 2005اعبوانب الثقافّية واالقتصاديّة اػباّصة ابألسرة )

 مشكلة الدراسة 
تؤّكد الدراسات واألحباث اليت تناولت البحث يف موضوع أسر األطفال ذوي اإلعاقة مع اؼبهنّيٌن على الدور احملورّي لؤلسرة فبثّلة 

ّي ابآلابء يف دعم تطّور الطفل ومبّوه، ابلتشارك مع اؼبهنّيٌن والتواصل معهم، بدءًا من مراحل التقييم والتشخيص ووضع الربانمج التعليم
قيقّية ص حوتقييم ـبرجات الطفل، وابلرغم من التطّورات اليت تشهدىا مهنة الرتبية اػباّصة يف األردّن، إاّل أّن اؼبمارسات اؼبتعّلقة بتوفًن فر 

لتلبية احتياجات اآلابء وربديد أولواّيهتم يف رصد ىذه االحتياجات ال تزال دون مستوى الطموحات؛ ولعّل ذلك يعود إىل صبلة من 
مارسة ألسر ؼباألسباب اليت تتعّلق بعدم ربديد األدوار واؼبسؤولّيات لكّل من اآلابء واؼبهنّيٌن، والذّباىات اؼبهنّيٌن السلبّية حول عدم أىلّية ا

 أداور فاعلة، أو اذّباىات األسر كبو اؼبهنّيٌن و زبّوفهم من اؼبشاركة، أو حّّت عدم معرفتهم حبقوقهم وحقوق أطفاؽبم. 
وىناك عدد قليل نسبيًّا من الدراسات اليت تناولت أمباط التواصل واؼبمارسات اؼبستخدمة ورّكزت عليها، وقد حبثت ىذه الدراسات يف 

( Brady, Peters, Gamel- McCormick & ،Venuto, 2004صال وتقييم فاعلّيتها. )نوع فبارسات االتّ 
لوجو، سواء بشكل فردّي أو صباعّي، بينما استخدم البعض اآلخر يف  -واستخدمت بعض الدراسات يف ىذا الصدد طرق االّتصال وجًها

( من اآلابء ضمن لقاءات ٖٙ( على )ٖٕٓٓ، Elliotليوت )الدراسات أسلوب اؼبسوحات التقليديّة، فعلى سبيل اؼبثال اشتملت دراسة ا
مّية يف منفصلة يف ؾبموعات الرتكيز، حيث اّتضح من اؼبقاببلت الفرديّة أّن اآلابء يفّضلون التواصل مع اؼبهنّيٌن يف جانبٌن نبا: خربهتم اليو 

أبدى معظم اآلابء حاجتهم إىل طرق التواصل اليت تربط  التعايش مع الطفل،  وأتثًنىم قصًن اؼبدى أو طويل اؼبدى على تعّلم الطفل، وقد
 اؼبنزل ابؼبمارسات اؼبدرسّية. 

( احملاداثت الفرديّة بٌن الوالدين واؼبهنّيٌن اليت سّبت خبلل الزايرات اؼبنزلّية، ٕٗٓٓ. Brady et alابؼبقابل حبث براديل وآخرون )
ثر األسر مشاركًة يف التواصل ترتبط بشكل غًن مباشر يف اغبديث مع اؼبعّلم، ( أسرًة، وكانت أك٘ٔحيث قاموا بتحليل التفاعبلت مع )

 وعلى وجو التحديد اؼبكافأة، التعزيز، تقّبل األفكار، وطرح األسئلة كانت فاعلة ومؤثّرة.
اّصة وخدماهتا إىل أّن  وضع إطار لسياسات برامج الرتبية اػبوهبذا الصدد يشًن تقرير وزارة الرتبية والتعليم الذي مّت إعداده هبدف 

الديّة قد كانت كثًناً من اآلابء قد ال يكونوا على علم حبقوق أطفاؽبم اليت تناوؽبا قانون اؼبعوقٌن والقوانٌن الرتبويّة األخرى، وأّن اؼبشاركة الو 
.(ٕٓٔٓ،MCBride and ALkhateebيف حدودىا الدنيا. )

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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تعّرف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة ابغبصول لذا فالدراسة اغبالّية رباول 
عليها، ابإلضافة إىل أمباط التواصل اليت يفّضلها ىؤالء اآلابء مع اؼبهنّيٌن للحصول على اؼبعلومات. 

أسئلة الدراسة :
التالية: ُعنيت ىذه الدراسة على وجو التحديد ابإلجابة عن األسئلة

ما مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة ابغبصول عليها؟ 
 ىل ىناك( فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوىα=ٓ.ٓ٘ يف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي )

 ر أو عمره ؟ اإلعاقة ابغبصول عليها اليت تُعزمى : عبنس ويّل األم
 ىل ىناك( فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوىα=ٓ.ٓ٘ )ولياء أمور األطفال ذوي يف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أ

 ابغبصول عليها  اليت تُعزمى: عبنس الطفل ذي اإلعاقة أو عمره أو فئة إعاقتو؟ اإلعاقة 
ذوي اإلعاقة مع اؼبهنّيٌن للحصول على اؼبعلومات؟ ما أمباط التواصل اليت يفّضلها أولياء أمور األطفال
ميكن من خبلؽبا تفعيل عملية التواصل بٌن اآلابء واؼبهنيٌن. ما التوصيات واؼبقرتحات اليت

 أمهّية الدراسة
االحتياجات اػباّصة، تعّرف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت وبتاجها آابء األطفال ذوي  ىذه الدراسة يف أهّنا تسعى إىل تكمن أنبّية

اؼبساند وأمباط التواصل اؼبفّضلة للحصول عليها، كما تقّدم ىذه الدراسة لكّل من األسر واؼبهنّيٌن تصورًا واضًحا حول أنبّّية الدور الداعم و 
الذي ميكن أن تلعبو األسرة إلقباح الربانمج التعليمّي والتأىيلّي للطفل اؼبعوق.

 مصطلحات الدراسة
: أحقيَّة، أسبقيَّة، ألولويّة مصدر صناعّي من أمْوىلم ا(: level of priority informationأولويّة ادلعلومات )مستوى 

أّما التعريف اإلجرائّي للمفهوم فيشًن إىل ترتيب آابء وأّمهات األطفال ذوي اإلعاقة غباجتهم ، أفضليَّة"، يرّتب اؼبسائل حسب أولويّتها"
 أداة الدراسة. عنفاؽبم ذوي اإلعاقة حسب األنبّية وذلك من خبلل اإلجابة للمعلومات اؼبتعّلقة أبط

ىي الطرق واألساليب اليت يرغب ( (: Preference Communication Stylesأمناط االّتصال ادلفّضلة 
قة ابلطفل وبرانؾبو اليت قد تتمّثل هبا أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة للتواصل مع اؼبهنّيٌن واألخصائيٌّن، للحصول على اؼبعلومات اؼبتعلّ 

يف االجتماع الفردّي مع األخصائّي أو تبادل اؼبعلومات من خبلل اللقاءات اعبماعّية، أو من خبلل اؽباتف أو من خبلل اؼبشاركة يف ورش 
   العمل.

يف مدينة عّمان العاصمة  اومؤّسساهتيقصد هبم يف ىذه الدراسة صبيع العاملٌن يف مراكز الرتبية اػباّصة (: Specialistsادلهنّيون  )  
من اختصاصّيٌن ومهنّيٌن ومعّلمٌن.

 حمددات الدراسة 
يف  اسساهتومؤ اقتصرت ىذه الدراسة على العينة اؼبتيسرة من االطفال ذوي االحتياجات اػباصة واؼبلتحقٌن يف مراكز الرتبية اػباصة 

 مدينة عمان.
تعرف واقع امباط االتصال اؼبفضلة لدى اابء االطفال ذوي ستخدمة واليت سبثلت يف استبانة داة اؼباقتصرت ىذه الدراسة على األكما 

االحتياجات اػباصة واليت قام الباحثان بتصميمها.
 الدراسات السابقة

ل ذوي اإلعاقة مع اؼبهنّيٌن العاملٌن يف برامج الرتبية اػباّصة فوجد الباحثان فيما يتعّلق ابلدراسات اليت تناولت قضية آابء األطفا
أّن ىناك دراسات تناولت موضوع احتياجات اآلابء، بينما تناولت دراسات أخرى أمباط االّتصال اؼبفّضلة لدى اؼبهنّيٌن. يف حٌن لوحظ 

ابء واؼبرتبطة ابحتياجاهتم للمعلومات حول إعاقة الطفل ومستقبلو، وفيما يلي ندرة الدراسات اليت تناولت أمباط االّتصال اؼبفّضلة من قبل اآل
 عرض ؼبا توّصل اليو الباحثان من ىذه الدراسات.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 الدراسات العربية
تعّرف اغباجات التواصلّية واالجتماعّية واألكادميّية والتكيفّية والسلوكّية ( يف دراستو اليت ىدفت إىل ٖٕٔٓوجد )الشديفات، 

ؤلطفال ذوي اضطراب التوّحد يف األردّن من وجهة نظر األّمهات، ومعرفة أثر العمر واعبنس ونوع االضطراب على اغباجات، وقد ل
( من أّمهات األطفال ذوي اضطراب التوّحد، وأظهرت النتائج تقديرًا مرتفعًا للحاجات على األبعاد اػبمسة،  ٓٓٔاشتملت العّينة على )
ة إحصائيًّا غباجات األطفال تُعزمى إىل نوع االضطراب لصاحل االضطراب التقليدّي، وفروق ذات داللة تُعزمى ؼبتغًّن كما أظهرت فروقًا دالّ 

 اعبنس ولصاحل اإلانث، وفروق ذات داللة إحصائّية تُعزمى ؼبتغًّن العمر ولصاحل من ىم أقل من طبس سنوات.

اجات اػباّصة لؤلطفال التوّحدّيٌن، من وجهة نظر اؼبعّلمٌن واآلابء يف األردّن (  اليت ىدفت إىل تقييم اغبٕٕٔٓويف دراسة )العواملة،
( معّلًما ومعلمًة من معّلمي األطفال التوّحدّيٌن، وأظهرت ٕ٘ٔ( من أولياء أمور األطفال التوّحدّيٌن و)ٛٓٔواشتملت عّينة الدراسة على )

تها بٌن تقييم اؼبعّلمٌن وأولياء األمور، ويُعزى االختبلف إىل درجة أنبّّيتها لكّل النتائج وجود اختبلفات واضحة يف تدرّج اغباجات وأولويّ 
اجات فئة، وأشارت النتائج أبنّو ال توجد فروق داّلة إحصائًيًا يف درجات تقييم اؼبعّلمٌن للحاجات اػباّصة لؤلطفال التوّحدّيٌن، ماعدا اغب

وى التعليمّي واػبربة التدريسّية للمعّلمٌن. وكذلك ال توجد فروق داّلة إحصائّيًا يف درجات صبيعاألكادميّية فهي دالة إحصائيًا ؼبتغًنمّي اؼبست
د فروق دالة مقاييس تقييم اؼبعّلمٌن وأولياء األمور للحاجات اػباّصة لؤلطفال التوّحدّيٌن اليت تُعزمى ؼبتغًّن اعبنس لكلتا الفئتٌن. كما ال توج

ييس أولياء األمور للحاجات اػباّصة لؤلطفال التوّحدّيٌن اليت تُعزمى ؼبتغًنمّي اعبنس واؼبستوى التعليمّيإحصائّيًا يف درجات صبيع مقا
 ومستوى دخل األسرة.

تعّرف أكثر اػبدمات اليت يقّدمها االختصاصّيون ألسر األطفال ذوي ( بدراسة ىدفت إىل ٕٓٔٓوقراقيش،وقام كلٌّ من )حنفي 
والتعّرف كذلك على أكثر أشكال التواصل اليت تسهم يف بناء اؼبشاركة التعاونّية بٌن األسر واالختصاصّيٌن، والكشف االحتياجات اػباّصة، 

( من أسر األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة، وأشارت ٔٙٚعن بعض اؼبتغًّنات اؼبرتبطة دبشاركة أولياء األمور وتكّونت عّينة الدراسة من )
الرتبويّة ىي أكثر اػبدمات اؼبقّدمة، وأّن أكثر أشكال التواصل اؼبستخدمة ابلرتتيب ىي سّجل اؼبتابعة، التقارير  النتائج إىل أّن اػبدمات

 اليومّية واألسبوعية والشهرية مث اؼبكاؼبات اؽباتفّية، وؾبالس اآلابء، وأخًنًا الزايرات اؼبنزلّية.
التدريبّية والتأىيلّية لؤلطفال ذوي اضطراب التوّحد، من وجهة نظر  تعّرف طبيعة االحتياجات( دراسة هبدف ٕٙٓٓأجرت )األضبد،و 

( معّلًما، وأشارت النتائج إىل أّن تقديرات اآلابء واؼبعّلمٌن جاءت مرتفعة ٓٗ( أاًب و)ٖٓاآلابء واؼبختّصٌن وأولواّيهتا، واشتملت العّينة على )
 ويّة، وابؼبستوى اؼبتوّسط على بقّية اغباجات.على اغباجات االجتماعّية والسلوكّية والتواصلّية غًن اللغ

تعّرف أمباط االّتصال اؼبستخدمة بٌن معّلمي الرتبية اػباّصة وأسر األطفال اليت ىدفت إىل ( ٕٗٓٓالبطاينة،وأشارت دراسة )
أمباط االّتصال اؼبستخدمة مع أسر ( معّلًما ومعّلمًة ميثــّلون ؾبتمع الدراسة، وكانت أكثر ٗٗٔذوي اإلعاقة. حيث بلغ عدد أفراد الدراسة )

األطفال ذوي اإلعاقة من قبل اؼبعّلمٌن ىي: تقارير مدى تقّدم اغبالة، ولقاءات فرديّة مع األسر، واّتصاالت متفّرقة ربدث بٌن اغبٌن 
ن اعبنس وزبّصص اؼبعّلم واآلخر. وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف أمباط االّتصال وأشكالو اؼبختلفة تُعزمى لكّل م

 ومؤّىلو ونوع اإلعاقة، يف حٌن كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية تُعزمى ؼبتغًّن اػبربة.
تعّرف اغباجات األكثر أنبّّية آلابء األطفال اؼبعوقٌن وأّمهاهتم، ودراسة إىل ( اليت ىدفت ٕٓٓٓاػبطيب واغبسن، ويف دراسة )

( من آابء األطفال ٖٖٔالزميّن للطفل ابإلضافة إىل جنسو ونوع إعاقتو على حاجات اآلابء.  وأتّلفت عّينة الدراسة من ) أثر متغًّن العمر
، حركيًّا( واؼبلتحقٌن دبراكز الرتبية اػباّصة يف منطقة عمان الكربى. وأشارت النتائج إىل أ ن اغباجات ذوي اإلعاقة )عقليًّا، ظبعيًّا، بصرايًّ

%(، اغباجة ٗٙ%(، اغباجة للدعم )ٛٙأنبّيتها ابلنسبة للوالدين كما يلي: اغباجة للمعلومات، وبلغت األنبّية النسبّية ؽبا ) ترتّبت حسب
%(، كما أشارت ٔ٘) %(، وأخًنًا" اغباجات اؼبرتبطة بوظيفة األسرة٘٘%(، اغباجة لتفسًن اإلعاقة لآلخرين )ٔٙللخدمات اجملتمعّية )
ق ذات داللة إحصائّية تبًعا "ؼبتغًّن العمر ابلنسبة للحاجة إىل اؼبعلومات، واغباجة إىل اػبدمات اجملتمعّية. وأظهرت النتائج إىل وجود فرو 

وأخًنًا، النتائج أن ىنالك فروقًا ذات داللة إحصائّية تبعا "ؼبتغًّن نوع اإلعاقة ابلنسبة للحاجة إىل التفسًن لآلخرين واغباجة إىل اػبدمات. 
ئج وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف بعد اغباجة للمعلومات تُعزمى ؼبتغًّن جنس الطفل.بّينت النتا

 الدراسات األجنبّية
( اليت ىدفت إىل الكشف عن  أثر اؼبستوى  التعليمّي Eyalati , etall,2013ويف دراسة كل من ايبليت وآخرين )

( ٔ٘ياجاهتم يف برامج التأىيل اػباّصة أبطفاؽبم. وتكّونت عينة الدراسة من )واالقتصادّي لوالدي األطفال ذوي اإلعاقة السمعّية على احت
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من اآلابء؛ حيث أكملوا االستبيان اػباّص ابلدراسة الذي تضّمن معلومات دميوغرافّية، وجوانب احتياجات الوالدين، وأشارت النتائج إىل 
، كما كان ىناك أثر واضح للمستوى التعليمّي واالقتصادّي ابلعبلقة مع أّن اآلابء حباجة إىل معلومات كافية ومناسبة يف ـبتلف اعبوانب

 االحتياجات الوالديّة.

( ىدفت إىل التحّقق من تصّورات آابء أطفال ذوي اضطراب Al-Jabery, et all,2012ويف دراسة اعبابري، وآخرون  )
( سنة، ٛٔ-٘من آابء األطفال الذين ترتاوح أعمارىم ما بٌن )( ٓٙالتوّحد للخدمات اؼبقّدمة يف األردّن، وتكّون ؾبتمع الدراسة من )

واؼبسّجلٌن يف أربع مؤّسسات للرتبية اػباّصة، وأجاب أفراد الدراسة على االستبيان الذي اشتمل على معلومات دميوغرافّية، ومعلومات 
ء، وتصّورات اآلابء للخدمات اؼبطلوبة. وأشارت النتائج تتعّلق ابػبدمات اؼبقّدمة، والصعوابت اؼبتعّلقة ابغبصول على اػبدمات، ورضا اآلاب

إىل تعّدد أمكنة نظام تقدمي اػبدمات، وأّن ىناك صعوابت متنّوعة، وأظهر اآلابء مستوى متوّسط من الرضا عن اػبدمات اؼبقّدمة، وكان 
اركّية بٌن اآلابء واؼبهنّيٌن يف الربانمج، ونوعّية ىناك ارتباط بٌن تديّن مستوى الرضا عن اػبدمات وارتفاع تكلفة اػبدمات، والعبلقة التش

اػبدمات اؼبقّدمة. وعرّب اآلابء عن حاجاهتم إىل برامج التدّخل اؼببّكر، واإلرشاد األسرّي، وخدمات التوعية اجملتمعّية.

(  اليت ىدفت إىل الكشف عن العبلقة بٌن الدعم االجتماعّي Plumb, Jennifer,2011ويف دراسة بلمب جينفر)
( فّبن يعملون يف برامج األطفال ذوي ٓ٘اؼبدرمك من قبل أسر األطفال ذوي اضطراب التوّحد؛ حيث اشتملت عّينة الدراسة على )

ايت اؼبرتفعة للدعم االجتماعّي اؼبدّرك قد اضطراب التوّحد، واشارت النتائج إىل أّن األسر تواجو مستوى مرتفع من الضغوطات، وأّن اؼبستو 
 ارتبطت مع الضغوطات الوالديّة اؼبرتفعة. وأّكدت الدراسة على أنبّية الدعم االجتماعّي يف مساعدة أسر األطفال ذوي اضطراب التوّحد يف

 التكّيف مع الضغوطات. 
ال ذوي اضطراب التوّحد يف عمر اؼبدرسة، تعّرف احتياجات أسر األطف( اليت ىدفت إىل Broan,2010ويف دراسة بروين )

( من اآلابء ومّت الرتكيز يف ىذه الدراسة على استقصاء اغباجات اليت تشّكل أولويّة مل يتّم تلبيتها من قبل ٔٓٔاشتملت العينة على )
رتبة األوىل ومن مّث اغباجات الرتبويّة اؼبؤّسسة من وجهة نظر الوالدين، وأشارت النتائج إىل أّن اغباجات يف اجملال االجتماعّي جاءت يف اؼب

 يليها اغباجة للدعم النفسّي.
،   Jackson  , Baird  ٕٛٓٓديفس، ظبيث،ابلكروم والسيربوك )–ويف دراسة جاكسون، بًند،رينولدز  

(Davis-Reynolds  , Smith  , Blackburn  , Allsebrook   اليت اليت ىدفت إىل التحليل النوعّي للمعلومات
 وبتاجها الوالدان، واػبربات النفسّية االجتماعّية عند دعم األطفال ذوي االحتياجات الصحّية. وتضّمنت الطريقة تنفيذ اجراءات الدراسة

هات ( من األمّ ٓٔمن خبلل سلسلة ؾبموعات الرتكيز، ابإلضافة إىل اؼبقابلة الفرديّة اؼبعّمقة مع الوالدين، وقد تكّونت عّينة الدراسة على )
حد يف منطقة ابرنسلي جنوب يوركشًن يف بريطانيا، وأشارت النتائج إىل أّن اآلابء فّضلوا أن تقّدم ؽبم معلومات لفظّية على أساس فردّي وا

 لواحد من قبل اؼبهنّيٌن، ومعلومات ومواد مكتوبة، واّتصال ىاتفّي مع اؼبهنّيٌن. –
اولوا دراسة معطيات اؼبشاركة التعاونّية بٌن األسرة واالختصاصّيٌن، (  فقد حSummers, et.al,2005أّما ظبرز وآخرون )

( أسرة، ومل ُتظِهر النتائج  وجود فروق داّلة يف تقدير أسر األطفال يف أعمارىم منذ ٚٗٔمن خبلل دراسة واقع اؼبشاركة والرضا عنها مع )
نبّية تلك اؼبظاىر، ولكن اّتضح وجود فروق يف تقديرىم سنة، وذلك أل ٕٔ-ٙسنوات، وكذلك من  ٘-ٖسنوات ، ومن  ٖاؼبيبلد وحّت 

ؼبدى رضاىم عن تلك اؼبظاىر، فقد أظهر أولياء أمور األطفال الكبار رضا أقل عنها. وقد قام الباحثون بتحليبلت أخرى مرتبطة دبستوايت 
والدخل السنوّي. حيث عرّب متوّسطو الدخل عن مستوايت الرضا وعبلقتها دبتغًّنات دميوغرافّية مثل اغبالة االجتماعّية، واؼبستوى التعليمّي، 

أقّل من الرضا مع االختصاصّيٌن مقارنة أبصحاب الدخل اؼبنخفض واؼبرتفع. وكذلك أظهرت استجاابت ذوي األعمار األكرب نسبيًّا وذوي 
 كان مستواىم التعليمّي أقّل.  اؼبستوى التعليمّي األعلى رضا أقل فبّا أظهرتو استجاابت أسر األطفال األصغر سنًّا أو ممن

( اليت ىدفت إىل التحّقق من العوامل اليت تسهم يف ٕ٘ٓٓ،Nachshen and Minnesويف دراسة انشهن ومينز  ) 
من آابء األطفال ذوي  ٓٓٔسبكٌن آابء األطفال ذوي اإلعاقات النمائّية وآابء األطفال من غًن ذوي اإلعاقة. وشارك يف ىذه الدراسة 

من آابء األطفال من غًن ذوي اإلعاقة، وابإلجابة على استبانة الدراسة اؼبتعّلقة بسلوك الطفل اؼبشكل،  ٓٓٔالنمائّية واالعاقات 
ة عرّبوا عن والضغوطات الوالديّة واغباجة إىل الرتفيو والدعم الرظبّي وغًن الرظبّي، فأشارت النتائج إىل أّن آابء األطفال ذوي اإلعاقات النمائيّ 

 .سلوكّية ترتبط ابلطفل وضغوطات أكثر وحاجة للدعم االجتماعّي أكثر من آابء األطفال اآلخرينمشكبلت 
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اليت ىدفت إىل التحّقق من إدراكات اآلابء ألنشطة اؼبدافعة وأثرىا ( Wang.,M،etall.2004ويف دراسة وانج وآخرين )
األطفال ذوي اإلعاقة الذين شاركوا يف ؾبموعات الرتكيز واؼبقاببلت ( من أسر ٗٓٔيف ربسٌن نوعّية حياة األسرة ، واشتملت العّينة على )

رتبط بدور الفرديّة، وتبٌّن من خبلل التحليل النوعّي أّن ىناك مفهومٌن مرتبطٌن دبوضوع اؼبدافعة؛ األّول تكون فيو اؼبدافعة شيًئا إجبارايًّ ي
ْين برعاية الطفل، والثاين تكون فيو اؼبدافعة وسيلة م ن وسائل ربسٌن نوعّية اػبدمات اؼبقّدمة وطرقها ، كما وأشارت الدراسة إىل أّن الوالدم

ة اآلابء عرّبوا عن حاجتهم إىل تعّلم مهارات اؼبدافعة اليت تتمّثل يف فهم إعاقة الطفل وحقوقو، ومعرفة مصادر اؼبعلومات، وطلب اؼبساعد
 والتحفيز ؼبمارسة ىذه اؼبهارات.

 Harniss, Epstein, Bursuck, Nelson, andورساك، نيلسون وجييانثي  ) وأجرى ىارينس، ابيستٌن، ب
Jayanthi،ٕٓٓٔ دراسة مسحّية حول اؼبمارسات التواصلّية خبصوص الواجبات واؼبهّمات اؼبنزلّية، وصّنف اآلابء عدًدا من )

ل حول موضوع الواجبات اؼبنزلّية، وتكّونت عّينة االسرتاتيجّيات اؼبمكن استخدامها من قبل اؼبعّلمٌن، واآلابء واؼبدارس لتحسٌن التواص
( أب ألطفال غًن معوقٌن وأعطى آابء األطفال ذوي اإلعاقة تقديرات عالية ومرتفعة لنمط التواصل مع ٓٓٗ( أاًب و )ٕٓٔالدراسة من )

ال غًن اؼبعوقٌن تقديرات أعلى ألساليب اؼبهنّيٌن من خبلل حضور االجتماعات، و تواصل اؼبعلم الفردّي مع اؼبنزل، بينما أعطى آابء األطف
االعاقات  تذكًن الطالب ابلواجبات واؼبتطّلبات من قبل اآلابء واؼبعّلمٌن، واّتضح أّن مسألة الواجبات اؼبنزلّية اػباّصة ابألطفال والطلبة ذوي

 ربتاج إىل مناقشات فرديّة وجهاً لوجو مع اؼبعّلمٌن.
( اليت ٕٔٓٓ،Adams, Womack, Shatzer and Caladarellaشاتزروكالداريبل )ويف دراسة آدمز، ووماك، 

ىدفت إىل تقييم برانمج مدرسّي يعتمد على التواصل من خبلل استخدام اؼببلحظات اؼبدرسّية ألغراض التشجيع على تعميم اؼبهارات 
( مدرسة ابتدائّية ٖٖٛ( من الطلبة و)ٚٓٔ( من اآلابء و)ٕٓدراسة بــ )االجتماعّية اؼبتعّلمة داخل اؼبدرسة يف البيئة اؼبنزلّية. وسبثَّل ؾبتمع ال

االستبيان حيث قاموا بتقدير الربانمج وتقييمو يف اعبوانب التالية: التفضيل، الفعالّية،  عنيف وستيم الوالايت اؼبّتحّدة األمريكّية، وأجابوا 
للربانمج كانت دبستوى مرتفع، ئج إىل أّن درجة تفضيبلت اآلابء وأشارت النتاسهولة االستخدام والتطبيق، الرغبة يف استمراريّة التطبيق. 

للربانمج بشكل جزئّي، وأشارت النتائج إىل أّن اآلابء والطلبة أشاروا إىل أّن اؼببلحظات اؼبنزلّية درجة تفضيبلت اؼبعّلمٌن والطلبة بينما كانت 
م أفراد الدراسة إىل سهولة تطبيق الربانمج وأوصوا بضرورة االستمرار يف استخدامو.أشار معظطوير اؼبهارات االجتماعّية، كما أسهمت يف ت

تعّرف حاجة أسر اليت ىدفت إىل ( ٖٜٜٔ،Gowen,chirsty and Sparlingويف دراسة جوين، وشًنسيت، وسبارلنغ  )
( أاًب ٖٚٙسنوات للمعلومات، واشتملت الّعينة على )األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة والذين ترتاوح أعمارىم من الوالدة إىل عمر شباين 

إىل وأمًّا، وأشارت النتائج إىل أّن اغباجة الرئيسة للمعلومات سبثلت يف اغبصول على معلومات للمساعدة يف تعزيز مبّو أطفاؽبم، ابإلضافة 
ديد اؼبصادر اجملتمعّية، والتخطيط ؼبستقبل الطفل، وفهم معلومات حول كيفّية التعامل مع اعبوانب االنفعالّية اؼبرتتّبة على رعاية الطفل، ورب

حقوق الطفل القانونّية، كما أشارت النتائج إىل أّن الطريقة اؼبفّضلة للحصول على اؼبعلومات تباينت حسب اؼبوضوع واؼبستوى التعليمّي 
لؤلب.

تعّرف احتياجات آابء األطفال ذوي اإلعاقة يف ( ( اليت حاولت D,Amato&Yoshida,1991ويف دراسة اماتو ويوشيدا 
( زوًجا من آابء وأّمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلّية فّبن تراوحت أعمارىم ما بٌن ثبلثة شهور ٓٗاألعمار اؼبختلفة، وشارك يف الدراسة )

ة الطفل اؼبعوق؟ ما اؼبهارات البلزمة للطفل؟ وما سنة، وتضّمنت أسئلة موّجهة ؽبم متمثّلة بــ: ما أكثر الصعوابت اليت تتعّلق برعاي ٕٔإىل 
ك اؼبعلومات اليت تتطّلبها رعاية الطفل اؼبعوق؟ وما واقع اػبدمات اؼبقّدمة؟ وأشارت النتائج إىل مواجهة اآلابء ؼبشكبلت تتعّلق ابلسلو 

لومات فتمثــّلت اغباجة إىل معلومات تتعّلق اؼبشكل، واضطراابت الكبلم، وتعليم اؼبهارات اغبياتّية اليومّية، أّما االحتياجات للمع
ابلتشخيص، وإدارة البيت، ومستقبل الطفل، واللغة، واغباجة أيًضا للمعلومات الطّبية، واػبدمات االجتماعّية وتعديل السلوك، والعبلج 

.النطقّي اإلضايفّ 
عّرف اػبدمات اجملتمعّية اليت ت(  اليت حاولت Black,Molasion &Smull,1990ويف دراسة ببلك، موليجون وظبال )

( من اآلابء فّبن تقّدموا للحصول على اػبدمات اجملتمعّية ٔٚ٘وبتاجها آابء األشخاص ذوي اإلعاقة العقلّية الكبار، وشارك يف الدراسة )
لذاتّية، وؼبشكبلت الطبّـّية، وىم على قوائم االنتظار، واشتملت اؼبعلومات على البياانت الدميوغرافّية، اعبوانب االستقبللّية، العناية ا

اؼبشكبلت السلوكّية، واألنشطة اليومّية والضغوطات، مبط اػبدمة اؼبطلوب، وخدمات الطوارئ، وُأِخذت اؼبعلومات من خبلل أداٍة أعدَّت 
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ع الطفل، كما أشار ؽبذا الغرض، وأشار اآلابء إىل ـباوف مالّية، ومشكبلت شخصّية مرتبطة برعاية الطفل، واالفتقار للوقت اليومّي م
سّية.اآلابء إىل اغباجة إىل ترتيبات العيش اجملتمعّي، والرعاية اؼبؤقّتة، واؼبساعدة اؼباليّة، واؼبساعدة يف ضبط السلوك ، واػبدمات النف

تعليق على الدراسات السابقة: 
جنبّية قد ىدفت إىل التحّقق من موضوعات من مراجعة الدراسة السابقة ونتائجها يبلحمظ أّن ىذه الدراسات العربّية منها واأل

متعّددة ومتنّوعة. ولكن القاسم اؼبشرتك بٌن ىذه الدراسات ىو احتياجات آابء األطفال ذوي اإلعاقة وطرق 
التوّحد ( اغباجات التواصلّية واالجتماعّية واألكادميّية والتكيفّية والسلوكّية لؤلطفال ذوي اضطراب ٖٕٔٓفقد تناولت دراسة )الشديفات،

( تقييم ٕٕٔٓيف األردّن من وجهة نظر األّمهات، ومعرفة أثر العمر واعبنس ونوع االضطراب على اغباجات، بينما تناولت دراسة )العواملة،
(  فقد ٕٓٔٓفي وقراقيش،اغباجات اػباّصة لؤلطفال التوّحدّيٌن، من وجهة نظر اؼبعّلمٌن واآلابء يف األردّن .اما دراسة كل من )حن

تعّرف كذلك على أكثر أشكال طفال ذوي االحتياجات اػباّصة، و تعّرف أكثر اػبدمات اليت يقّدمها االختصاصّيون ألسر األتناولت 
اء األمور، التواصل اليت تسهم يف بناء اؼبشاركة التعاونّية بٌن األسر واالختصاصّيٌن، والكشف عن بعض اؼبتغًّنات اؼبرتبطة دبشاركة أولي

(  اليت تناولت التعّرف إىل طبيعة االحتياجات التدريبّية والتأىيلّية لؤلطفال ذوي اضطراب التوّحد، من وجهة ٕٙٓٓوكذلك دراسة )األضبد،
اػباّصة وأسر (  اليت ربققت من أمباط االّتصال اؼبستخدمة بٌن معّلمي الرتبية ٕٗٓٓنظر اآلابء واؼبختّصٌن وأولواّيهتا، و دراسة )البطاينة،

تعرف اغباجات األكثر أنبّّية آلابء األطفال اؼبعوقٌن وأّمهاهتم، فقد مت ( ٕٓٓٓ)اػبطيب واغبسن، ما يف دراسة أاإلعاقة.  األطفال ذوي
 ودراسة أثر متغًّن العمر الزميّن للطفل ابإلضافة إىل جنسو ونوع إعاقتو على حاجات اآلابء.   

(  فقد ربققت من  أثر اؼبستوى  التعليمّي واالقتصادّي لوالدي Eyalati , etall,2013ايبليت وآخرين ) ويف دراسة 
 Al-Jabery, et)دراسة اعبابري، وآخرون  األطفال ذوي اإلعاقة السمعّية على احتياجاهتم يف برامج التأىيل اػباّصة أبطفاؽبم. اما

all,2012 ّدراسة بلمب و  األردّن،د للخدمات اؼبقّدمة يف (  فقد ربققت من تصّورات آابء أطفال ذوي اضطراب التوح
(  اليت  ربققت من العبلقة بٌن الدعم االجتماعّي اؼبدرمك من قبل أسر األطفال ذوي اضطراب Plumb, Jennifer,2011جينفر)

اؼبدرسة. تعّرف احتياجات أسر األطفال ذوي اضطراب التوّحد يف عمر (  فقد تناولت Broan,2010التوّحد.ويف دراسة بروين )
 ,  Jackson  , Baird  ( ،Davis-Reynolds  ٕٛٓٓديفس، ظبيث،ابلكروم والسيربوك )–ودراسة جاكسون، بًند،رينولدز 

Smith  , Blackburn  , Allsebrook   اليت  فقد ربققت من اؼبعلومات اليت وبتاجها الوالدان، واػبربات النفسّية االجتماعّية
( فقد ربققت من معطيات Summers, et.al,2005جات الصحّية.  ودراسة ظبرز وآخرون )عند دعم األطفال ذوي االحتيا

 Nachshen andدراسة انشهن ومينز  )اؼبشاركة التعاونّية بٌن األسرة واالختصاصّيٌن، من خبلل دراسة واقع اؼبشاركة والرضا عنها. و 
Minnes،ٕٓٓ٘ألطفال ذوي اإلعاقات النمائّية وآابء األطفال من غًن ذوي (  فقد ربققت من العوامل اليت تسهم يف سبكٌن آابء ا
اليت ربققت من إدراكات اآلابء ألنشطة اؼبدافعة وأثرىا يف ربسٌن نوعّية ( Wang.,M،etall.2004دراسة وانج وآخرين )اإلعاقة. و 

 Harniss, Epstein, Bursuck, Nelson, andحياة األسرة. ودراسة ىارينس، ابيستٌن، بورساك، نيلسون وجييانثي  ) 
Jayanthi،ٕٓٓٔ اليت تناولت اؼبمارسات التواصلّية خبصوص الواجبات واؼبهّمات اؼبنزلّية، وصّنف اآلابء عدًدا من االسرتاتيجّيات  )

اك، دراسة آدمز، وومحول موضوع الواجبات اؼبنزلّية. و اؼبمكن استخدامها من قبل اؼبعّلمٌن، واآلابء واؼبدارس لتحسٌن التواصل 
( اليت  ربققت من تقييم برانمج مدرسّي يعتمد ٕٔٓٓ،Adams, Womack, Shatzer and Caladarellaشاتزروكالداريبل )

ة على التواصل من خبلل استخدام اؼببلحظات اؼبدرسّية ألغراض التشجيع على تعميم اؼبهارات االجتماعّية اؼبتعّلمة داخل اؼبدرسة يف البيئ
(  اليت ربققت من إىل حاجة أسر ٖٜٜٔ،Gowen,chirsty and Sparling، وشًنسيت، وسبارلنغ  )دراسة جويناؼبنزلّية. و 

دراسة اماتو ويوشيدا  األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة والذين ترتاوح أعمارىم من الوالدة إىل عمر شباين سنوات للمعلومات، و
D,Amato&Yoshida,1991 دراسة واخًناً   ألطفال ذوي اإلعاقة يف األعمار اؼبختلفة، تعّرف احتياجات آابء ا( ( اليت حاولت

(  اليت ربققت من اػبدمات اجملتمعّية اليت وبتاجها آابء األشخاص Black,Molasion &Smull,1990ببلك، موليجون وظبال )
 ذوي اإلعاقة العقلّية الكبار.

 وتصميم أداة الدراسة.، وقد استفاد الباحثان من مراجعة ىذه الدراسات يف جانب إعداد اإلطار النظرّي 
من األنبية وىو تفضيبلت االسر  هنا حاولت تسليط الضوء على جانب على درجة عاليةأاؼبضافة ؽبذه الدراسة فتتمثل يف أما القيمة 

ضافة اىل توصيل أصوات االابء عن ادراكات اؼبهنيٌن والعاملٌن يف برامج الرتبية اػباصة ابإل ولوايهتا ذلك اؼبفهوم الذي يكاد يكون غائباً أو 
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بنائهم وبنفس الوقت تغيًن ادراكات وقناعات اؼبهنيٌن حول ىذا اؼبوضوع أعلى اؼبطالبة واؼبدافعة عن حقوق ؼبقدمي اػبدمة وتشجيعهم 
ابء واالسر بطريقة منهجية وعملية تلّب احتياجاهتم .ت اآلاجايومساعدهتم للتفكًن بطرق عملية لبلستجابة الحت

 الطريقة واإلجراءات
يتضّمن ىذا اعبزء من الدراسة وصًفا ألفراد الدراسة، وتوزيعهم حسب متغًّناهتا، وتصميم األداة اؼبستخدمة فيها، واألساليب  

اإلحصائّية اؼبستخدمة يف ربليل بياانهتا إضافة إىل خطوات الدراسة.
 أفراد الدراسة: 

( ويلَّ أمر، مّت اختيارىم بشكل قصدّي من آابء األطفال ذوي اإلعاقة، وىي العّينة اؼبتّيسرة للباحثٌن ٓٛبلغ عدد أفراد الدراسة )
( توزيع أفراد الدراسة:ٕ( و )  ٔ( أمًّا، ويوّضح اعبدوالن ) ٕٗ( أاًب و) ٙ٘بواقع ) 

 (7جدول )
االحتياجات اخلاّصةذوي  المن األطفتوزيع أفراد الدراسة 

فئة اإلعاقةتغّّيات اجلنس والفئة العمريّة و حسب م

النسبة ادلئوية العدد مستوى ادلتغّي ادلتغّي

اعبنس
%ٓ٘ٓٗذكر
%ٓ٘ٓٗأنثى

%711 01 اجملموع

الفئة العمرية

%ٔ.ٕٖ ٕٙ ( سنواتٜ-ٙ)
%ٖ.ٕٕٙٔ( سنوات٘ٔ-ٓٔ)

%ٖ.ٖٖٔٗسنة ٙٔأكرب من 
%711 01 اجملموع

فئة االعاقة

%ٖ.ٚٔٗٔاعاقة عقلية
%ٕ.ٕٕ ٛٔاعاقة ظبعية
%ٕ.ٕٕٕٚاعاقة بصرية

%ٜ.ٗٗصعوابت التعلم
%٘.ٕٕاعاقة جسمية

%ٜ.ٜ ٛتوحد
%ٛ.ٕٗٔٔاعاقات متعددة

%711 01 اجملموع
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 (  6جدول )  
األمور حسب متغّّيات اجلنس والعمر وادلستوى التعليميّ توزيع أفراد الدراسة من أولياء 

النسبة ادلئويّةالعددمستوى ادلتغّّي  ادلتغّي

ويّل األمر سجن
%ٔ.ٜٙ ٙ٘ذكر
%ٙ.ٜٕٕٗأنثى

%01711اجملموع

عمر ويّل األمر

%ٖٙٔٔ( سنواتٖٓ-ٕ٘)
%ٓ.ٖٕٕٔ( سنواتٓٗ-ٖٔ)

%ٕ.ٕٕٚٛ( سنةٓ٘-ٔٗ)
%ٙ.71ٖٗسنة ٓ٘أكرب من 

%01711اجملموع

اؼبستوى التعليمّي لويّل األمر

%ٗ.ٖٗٗٙاثنوّي فما دون
%ٛ.ٖٕٜٔدبلوم كليّات اجملتمع

%٘.ٕٕٛٔبكالوريوس
%ٛ.ٛٚدراسات عليا

%711 01 اجملموع

 :الدراسةمنهجّية 
استعراض األساس النظرّي والدراسات السابقة ومن مّث االنطبلق إىل تنفيذ اتّبع الباحثان اؼبنهج الوصفّي التحليلّي الذي يعتمد على 

راسة الدراسة اؼبيدانّية يف مدينة عّمان. وبعد إعداد أداٍة عبمع البياانت سبهيًدا للتحليل اإلحصائّي واغبصول على النتائج وتسعى ىذه الد
لئلجابة عن األسئلة التالية:

 اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة ابغبصول عليها؟ما مستوى أولويّة اؼبعلومات 
( ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوىα=0.05 يف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي )

 اليت تُعزمى عبنس ويّل األمر أو عمره؟ و حتياجات اػباّصة ابغبصول عليها اال
 ىل ىناك( فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوىα=0.05 ) يف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي

 اليت تُعزمى عبنس الطفل ذي اإلعاقة أو عمره أو فئة إعاقتو؟ و ل عليها االحتياجات اػباّصة ابغبصو 
 ي االحتياجات اػباّصة مع اؼبهنّيٌن للحصول على اؼبعلومات؟ ما طريقة التواصل اليت يفّضلها أولياء أمور األطفال ذو

أداة الدراسة 

تعّرف واقع أمباط االّتصال اؼبفّضلة لدى آابء األطفال ذوي اإلعاقة بعد الرجوع إىل األحباث والدراسات مّت تطوير استبانة خاّصة ل
آابء األطفال ذوي اإلعاقة، وعلى وجو التحديد أمباط االّتصال اليت يفّضلها السابقة واؼبراجع اؼبتخّصصة اليت تناولت العبلقة بٌن اؼبهنّيٌن و 

( فقرة. ٖ٘( أبعاد و )٘آابء األطفال ذوي اإلعاقة من اؼبهنّيٌن اؼبعنّيٌن برباؾبهم، واشتملت االستبانة على )

صدق األداة وثباهتا

لتدريس يف أقسام الرتبية اػباّصة واإلرشاد يف اعبامعة األردنّية، ( من أعضاء ىيئة آٔوللتحّقق من صدق االداة فقد مّت عرضها على )
يف الرتبية اػباّصة، وكان ىناك إصباع من احملّكمٌن بنسبة  ةلبيت، فّبن وبملون درجة الدكتوراجامعة الًنموك، جامعة مؤتة، وجامعة آل ا

والتعديبلت. أّما خبصوص ثبات األداة فقد مّت التحّقق من % على األبعاد والفقرات، ومّت تعديل الفقرات وتنقيحها حسب اإلضافات ٜٓ
(.ٖٜ.ٓثباهتا حبساب معامل الثبات بطريقة االّتساق الداخلّي ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا وبلغ معامل االرتباط الكّلّي )
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 ادلعاجلة اإلحصائّية
الدراسة اغبالّية دراسة وصفّية ىدفت إىل التعّرف على مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة 

 للحصول على ىذه اؼبعلومات.إىل معرفة الطريقة اليت يفّضلها ابغبصول عليها، إضافة 
غبسابّية واالكبرافات اؼبعياريّة واألولويّة النسبّية لكّل بعد من ، فقد مّت استخدام اؼبتوّسطات اسؤال الدراسة األّول عنولإلجابة 

 وفقاً ؼبا يلي: وذلك أبعاد اؼبقياس ولكّل فقرة من الفقرات 
اؼبتوّسطة( ة( أربع درجات، و)ذات األولويّة وتُرِجم سّلم اإلجابة للفقرات إىل سّلم رقمّي، إبعطاء اإلجابة )ذات األولويّة اؼبرتفع

، وبذلك تراوحت الدرجة الكّلّية للمقياس يست ذات أولويّة( درجة واحدة فقطو)ذات األولويّة اؼبنخفضة( درجتٌن، و)ل ثبلث درجات،
(ٖ٘ - ٔٗٓ.) 

لفقرة( ابعتماد اؼبعادلة التاليةوربديد نقاط القطع يف األولويّة )طول ا:

أقّل تقدير –أعلى تقدير طول الفئة =  

عدد اؼبستوايت 

(، ويقابلها ٕ-ٔ(، واألولويّة اؼبنخفضة من )ٖ-ٕاؼبتوّسطة من )(، واألولويّة ٗ-ٖاؼبرتفعة من ) وبذلك مّت اعتبار: األولويّة
(% منخفضة األنبّية.ٕ٘-ٜٗ)و(% متوّسطة األنبّية، ٗٚ-ٓ٘)و% مرتفعة األنبّية،  (ٓٓٔ-٘ٚابلنسب اؼبئويّة )

فقد مّت استخدام اختبار )ت( للفروق بٌن متوّسطٌن حسابيٌّن عبنس ويّل األمر واستخدام  سؤال الدراسة الثاين عنولإلجابة 
(  لعمره. ANOVAربليل التباين األحادّي )

 وسطٌن حسابيٌن عبنس الطفل كما متفقد مّت استخدام اختبار )ت( للفروق بٌن مت :سؤال الدراسة الثالث عنولإلجابة 
 عمر الطفل وفئة إعاقتو.( لكل من ANOVAاستخدام ربليل التباين األحادي)

لكّل بعد من أبعاد اؼبقياس، ولكّل  فقد مّت حساب التكرارات واستخراج النسب اؼبئويّة سؤال الدراسة   الرابع: عنولإلجابة 
 بعد من أبعاد اؼبقياس، ولكّل فقرة من فقراتو.

 نتائج الدراسة
غبالّية إىل معرفة أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة ابغبصول عليها والطريقة ىدفت الدراسة ا

 اؼبفّضلة  للحصول على اؼبعلومات وفيما يلي نتائج الدراسة:
ما مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة  أواًل: النتائج ادلتعّلقة ابلسؤال األول وىو:

( اؼبتوّسطات اغبسابّية واالكبرافات اؼبعياريّة، واألولويّة النسبّية ومستواىا لكّل بعد من أبعاد اؼبقياس. ٖيف اغبصول عليها؟ ويوّضح اعبدول )
 (4جدول )

فات ادلعياريّة واألولويّة النسبّية ألبعاد ادلقياس مرتّبة ترتيباً تنازليا  ادلتوّسطات احلسابّية واالحنرا

البعد
عدد 

الفقرات
ادلتوسط 
احلسابّ 

االحنراف 
ادلعياريّ 

األولويّة
النسبّية

مستوى 
األولويّة

مرتفعة%940..149.0971 معلومات مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم
مرتفعة961..%249.1977والعمل مع اؼبهنّيٌناؼبدافعة 

مرتفعة912..%049.2976التخطيط للمستقبل
مرتفعة912..%49.2973.كيفّية تدريس الطفل يف اؼبنزل

مرتفعة0900.%549.2971 مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة
 (3*  العالمة القصوى )

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د.رائذ ريب حمىذ وهيذاتد/           لذيهي لمحصوه عميها وأمناط التواصن املفّضمةاألطفاه روي اإلعاقة وأّوهاتهي، وستوى أولوّية املعمووات اليت حيتاجها آباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

214 

 %65× النسبّية = ادلتوّسط احلساّب ** األولويّة 
(، إذ كان أعلى ٜٛ.ٖ-ٜٙ.ٖ( أّن اؼبتوّسطات اغبسابّية ألبعاد اؼبقياس اػبمسة، تراوحت ما بٌن )ٖيبلحظ من اعبدول )

اؼبدافعة والعمل  بعد(% ، يليو أولويّة ٖٛ.ٜٜمساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم وأبولويّة نسبّية ) لبعدمتوّسط حسايّب 
%(، وأخًنًا بعد مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة ٕٚ.ٜٜ( وأبولويّة نسبّية )ٜٚ.ٖمع اؼبهنّيٌن ودبتوّسط حسايّب )

عرض %(، واحتّلت اجملاالت اػبمس للمقياس مستوى أولويّة مرتفعة. وفيما يلي ٛٛ.ٜٛ( لكل وأبولويّة نسبّية )ٜٙ.ٖودبتوّسط حسايّب )
 نتائج أبعاد اؼبقياس:

سابّية : لتحديد اؼبهارات األكثر أولويّة يف ىذا اجملال مّت استخراج اؼبتوّسطات اغببعد معلومات كيفّية تدريس الطفل يف ادلنزل
( ذلك: ٗ، واألولويّة النسبّية، ويوّضح اعبدول )لكّل فقرة يف ىذا اجملال واالكبرافات اؼبعياريّة

 (3جدول )
ادلتوّسطات احلسابّية واالحنرافات ادلعياريّة ألولويّة بعد معلومات كيفّية تدريس الطفل يف ادلنزل مرتّبة ترتيباً تنازلّيا  

االحنراف ادلعياريّ  *ادلتوّسط احلسابّ  الفقرات
**األولويّة
النسبّية

مستوى 
األولويّة

نفسو كيف أساعد ابين ليطّور مفاىيم وتوّقعات واقعّية عن 
 وعن العامل؟

مرتفعٖٛ.ٜٜٙٔ.ٜٛ.ٖ

مرتفعٖٛ.ٜٜٙٔ.ٜٛ.ٖكيف أساعد ابين ليطّور عبلقات ذات معىن مع أصدقائو؟
مرتفعٖٛ.ٜٜٙٔ.ٜٛ.ٖكيف أزّود ابين بتجارب مثًنة وواسعة اؼبدى؟

مرتفعٖٛ.ٜٜٙٔ.ٜٛ.ٖكيف أتعامل مع االحتياجات اػباّصة لطفلي؟
مرتفعٖٛ.ٜٜٙٔ.ٜٛ.ٖحّل الواجب البييّت؟كيف أساعد طفلي يف 

مرتفع٘ٚ.ٜٕٕٛ.ٜ٘.ٖكيف أعّلم مها رات العناية الذاتّية لطفلي؟
مرتفع٘ٚ.ٜٕٕٛ.ٜ٘.ٖالعاّمة؟أضبط سلوك ابين يف البيت أو يف األماكن  كيف

مرتفع٘ٚ.ٜٕٕٛ.ٜ٘.ٖكيف أربّدث مع ابين عن االمور اؼبتعّلقة ابعبنس؟
مرتفعٗٗ.ٜٕٛٗ.ٜٗ.ٖأعّلم اؼبها رات االجتماعّية لطفلي؟كيف 

( 3*  العالمة القصوى )
 %65× ** األولويّة النسبّية = ادلتوّسط احلساّب 

( وأبولويّة نسبّية ٜٛ.ٖ-ٜ٘.ٖ( أّن اؼبتوّسط اغبسايّب لبعد كيفّية تدريس الطفل يف اؼبنزل يرتاوح ما بٌن )ٗيّتضح من اعبدول )
(%، وكان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفعاً، وتساوت طبس فقرات يف أعلى مستوى أولويّة إذ بلغ اؼبتوّسط ٖٛ.ٜٜ-٘ٚ.ٜٛ)

إذ  ؛( % لكّل منها، وكان أقّل مستوى أولويّة لفقرة)كيف أعّلم اؼبهارات االجتماعّية لطفلي(ٖٛ.ٜٜ( واألولويّة النسبّية)ٜٛ.ٖاغبسايّب )
(%. ٗٗ.ٜٛ( وأبولويّة نسبّية )ٜٗ.ّٖسط اغبسايّب )بلغ اؼبتو 

سابّية لكل فقرة يف : لتحديد اؼبهارات األكثر أولويّة يف ىذا اجملال مّت استخراج اؼبتوّسطات اغببعد ادلدافعة والعمل مع ادلهنّيني 
( ذلك:٘واالكبرافات اؼبعياريّة، واألولويّة النسبّية، ويوّضح اعبدول )ىذا اجملال 

 (5) جدول
ادلتوّسطات احلسابّية واالحنرافات ادلعياريّة واألولويّة النسبّية لبعد ادلدافعة والعمل مع ادلهنّيني مرتّبة ترتيباً تنازليا  

الفقرات
*ادلتوسط 

احلسابّ 
االحنراف 
ادلعياريّ 

**األولويّة
النسبّية

مستوى 
األمهية

مرتفع39119111711911ستخدمها؟أما ىي حقوقي القانونّية و كيف س
مرتفع.92..9776..49كيف أفاوض بشكل أفضل ألحصل على ما أريد؟

مرتفع940..49.09751مبط  شارك يف ازّباذ  القرارات اؼبتعّلقة ابلتقييم،أكيف 
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االّتصال اؼبفّضل؟
مرتفع912..97.7 49.2 كيف أشارك يف إعداد اػبّطة الرتبويّة الفرديّة لطفلي؟

مرتفع912..97.7 49.2 أسبّكن من فهم اؼبصطلحات الطّبية أو الرتبويّة؟كيف 
مرتفع9633.0933 49.3 أين تتواجد ؾبموعات اؼبدافعة أو األىايل؟

(39*  العالمة القصوى )
%65× ** األولويّة النسبّية = ادلتوّسط احلساّب 

( وأبولويّة نسبّية ٗ-ٜٗ.ٖاؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌن يرتاوح ما بٌن )( أّن اؼبتوّسط اغبسايّب لبعد ٘يتّضح من اعبدول ) 
(%، وكان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفعاً، وكان أعلى مستوى أولويّة لفقرة )ما ىي حقوقي القانونّية وكيف ٓٓٔ-ٗٗ.ٜٛ)

( % ، وكان أقّل مستوى أولويّة لفقرة )أين تتواجد ؾبموعات اؼبدافعة ٓٓٔ( وأبولويّة نسبّية )ٗإذ بلغ اؼبتوّسط اغبسايّب ) ؛سأستخدمها (
(%.ٗٗ.ٜٛ( وأبولويّة نسبّية )ٜٗ.ٖإذ بلغ اؼبتوّسط اغبسايّب ) ؛أو األىايل؟(

مّت استخراج اؼبتوّسطات اغبسابّية لكل فقرة يف ىذا : لتحديد اؼبهارات األكثر أولويّة يف ىذا اجملال بعد التخطيط للمستقبل
 ( ذلك:ٙويوّضح اعبدول ) اجملال واالكبرافات اؼبعياريّة، واألولويّة النسبّية،

 (2جدول )
ادلتوّسطات احلسابّية واالحنرافات ادلعياريّة واألولويّة النسبّية بعد معلومات التخطيط للمستقبل مرتّبة ترتيباً تنازليا  

 اتالفقر 
ادلتوّسط
احلسابّ 

االحنراف 
ادلعياريّ 

األولويّة 
النسبّية

مستوى
األولويّة

يتحّضر  اليت وبتاج ابين تعّلمها كي تاكيف أقّرر ما اؼبهار 
 للمستقبل؟

مرتفعٜٙ.ٜٜٔٔ.ٜٜ.ٖ

مرتفعٖٛ.ٜٜٙٔ.ٜٛ.ٖكيف أخّطط ؼبستقبل ابين اؼبايّل؟
مرتفعٙٓ.ٜٜٜٔ.ٜٙ.ٖالوصااي؟خيارات م كيف آخذ بعٌن االعتبار وأقيِّ 

مرتفعٙٓ.ٜٜٜٔ.ٜٙ.ٖكيف أدير فبتلكاتنا حبيث تلّّب احتياجات أفراد األسرة؟
كيف أقيم أو اختار كلّيات أو جامعات أو مدارس 

 مهنّية؟
مرتفعٙٓ.ٜٜٜٔ.ٜٙ.ٖ

مرتفعٙٓ.ٜٜٜٔ.ٜٙ.ٖأو أتعّرف على فعالّية الربامج اؼبهنّية؟ اً كيف أحّدد موقع
مرتفع٘ٚ.ٜٕٕٛ.ٜ٘.ٖأتقّدم للحصول على منحة دراسّية البين؟كيف أجد و 

مرتفعٗٗ.ٜٕٛٗ.ٜٗ.ٖكيف أسبّكن من اغبصول على أية مساعدات مالّية البين؟
 (3*  العالمة القصوى )

%65× ** األولويّة النسبّية = ادلتوّسط احلساّب 

( وأبولويّة نسبّية ٜٜ.ٖ-ٜٗ.ٖاغبسايّب لبعد معلومات التخطيط للمستقبل يرتاوح ما بٌن )( أّن اؼبتوّسط ٙوتبٌّن من اعبدول  )
كيف أقّرر ما ىي اؼبهارات (%، وكان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفًعا، وكان أعلى مستوى أولويّة لفقرة )ٗٗ.ٜٜ-ٗٗ.ٜٛ)

( % ، وكان أقّل مستوى أولويّة لفقرة)كيف أسبّكن من ٜٙ.ٜٜ( وأبولويّة نسبّية )ٜٜ.ٖ(؛ إذ بلغ اؼبتوّسط اغبسايّب )اليت وبتاج ابين تعّلمها
( % .ٗٗ.ٜٛ( وأبولويّة نسبّية )ٜٗ.ٖاغبصول على أيّة مساعدات مالّية البين(؛ إذ بلغ اؼبتوّسط اغبسايّب )

كثر أولويّة يف ىذا اجملال مّت استخراج : لتحديد اؼبهارات األبعد معلومات مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابحلياة
( ذلك:ٚاؼبتوّسطات اغبسابّية لكّل فقرة يف ىذا اجملال واالكبرافات اؼبعياريّة، واألنبّية النسبّية، ويوّضح اعبدول ) 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 (1جدول )
اء واالستمتاع ابحلياة مرتّبة ترتيباً تنازليا  لبعد مساعدة األسرة على االسرتخادلعياريّة واألولويّة النسبّية ادلتوّسطات احلسابّية واالحنرافات 

*ادلتوسطالفقرات
حلساب

االحنراف 
ادلعياريّ 

 **األولويّة النسبّية
مستوى
األولويّة

مرتفع.92..977..49كيف نقوم كعائلة حبّل اؼبشكبلت؟
مرتفع940..49.0972كيف أوّضح القيم و أقّرر ما تريد عائليت من اغبياة؟

مرتفع49.5966.0915أتكّيف مع التوّتر اليومّي الناجم عن مشكلة ابين؟كيف 
مرتفع49.3963.0933كيف أتعامل مع التوتر ابستخدام أساليب االسرتخاء؟

مرتفع49.4961.0974كيف اتعّلم أسس ومبادئ إدارة الوقت؟
 (3*  العالمة القصوى )

%65× احلساّب ** األولويّة النسبّية = ادلتوّسط 

( أّن اؼبتوّسط اغبسايّب لبعد معلومات مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة يرتاوح ما بٌن ٚوتبٌّن من اعبدول )
( وكان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفًعا، وكان أعلى مستوى أولويّة لفقرة )كيف نقوم كعائلة حبل اؼبشكبلت( ٜٜ.ٖ-ٖٜ.ٖ)

( %، وكان أقّل مستوى أولويّة لفقرة )كيف أتعّلم أسس ومبادئ إدارة الوقت( ٜٙ.ٜٜ( وأبولويّة نسبّية )ٖٜ.ٖبلغ اؼبتوّسط اغبسايّب )إذ 
 ( %.ٖٔ.ٜٛ( وأبولويّة نسبية )ٖٜ.ٖإذ بلغ اؼبتوّسط اغبسايّب )

لتحديد اؼبهارات األكثر أولويّة يف ىذا اجملال مّت استخراج  بعد مساعدة األسرة على إجياد واستخدام ادلزيد من الدعم:
( ذلك:ٛاؼبتوّسطات اغبسابّية لكّل فقرة يف ىذا اجملال واالكبرافات اؼبعياريّة، واألولويّة النسبّية، ويوّضح اعبدول )

 (0جدول )
األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم لبعد مساعدةاؼبعياريّة واألولويّة النسبّية اؼبتوّسطات اغبسابّية واالكبرافات  

ادلتوسط الفقرات
احلسابّ 

االحنراف 
ادلعياريّ 

األولويّة 
النسبّية

مستوى
األولويّة

كيف أتقّدم بطلب اغبصول على اػبدمات اليت 
 كبتاجها؟

مرتفع3911911711911

كيف أنّسق اػبدمات الرتبويّة والعبلجّية اؼبساندة 
 اؼبختلفة؟

مرتفع.92..977..49

مرتفع.92.. 977 ..49كيف أجد اػبدمات اؼبتوّفرة ابؼبنطقة؟
كيف أساعد عائليت و األصدقاء على االىتمام 

 حباجات ابين؟
مرتفع940..49.0972

كيف أجد و أستخدم موّظفٌن رعاية ؿبرتفٌن للعناية 
 اببين؟

مرتفع912...49.297

مرتفع912...49.297اؼبايّل؟كيف أجد و أقّدم للدعم 
ّفر ؾبموعات الدعم ) مكان التقاء أسر األطفال اأين تتو 

اإلعاقة لتبادل اػبربات حول مشكبلت اطفاؽبم(؟ ذوي
مرتفع49.5966.0915

 (3*  العالمة القصوى )
%65× ** األولويّة النسبّية = ادلتوّسط احلساّب  

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( أّن اؼبتوّسط اغبسايّب لبعد مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم يرتاوح ما بٌن ٛاعبدول ) وتبٌّن من   
كيف أتقّدم بطلب اغبصول على ) ( وكان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفعاً، وكان أعلى مستوى أولويّة لفقرةٗ-ٜ٘.ٖ)

)أين تتوفر  ( %، وكان أقل مستوى أولويّة لفقرةٓٓ.ٓٓٔ( وأبولويّة نسبّية )ٗاغبسايّب )(؛ إذ بلغ اؼبتوّسط اػبدمات اليت كبتاجها
( %.٘ٚ.ٜٛ( وأبولويّة نسبّية )ٜ٘.ٖؾبموعات الدعم(؛ إذ بلغ اؼبتوّسط اغبسايّب )

 مستوى أولويّة ( يفα=0.05فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )ىل ىناك  اثنياً: النتائج ادلتعّلقة ابلسؤال الثاين وىو:
اليت تُعزمى:حتياجات اػباّصة ابغبصول عليها اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي اال

لتعّرف الفروق بٌن متوّسطٌن، استخدام االختبار اإلحصائّي )ت( ىذا السؤال فقد مّت  عنعبنس ويّل األمر؟ ولئلجابة  -أ
( النتائج.ٜويوّضح اعبدول )

 (.جدول )
ادلتوّسطات احلسابّية واالحنرافات ادلعياريّة واختبار )ت( للفروق وللمتوّسطات احلسابّية تبعاً دلتغّّي جنس ويّل األمر )أب،أم(

اجملال
جنس 

ويل األمر
العدد

ادلتوسط
احلسابّ 

االحنراف 
ادلعياريّ 

قيمة ت
مستوى 
الداللة

كيفّية تدريس الطفل يف أولويّة بعد  
 اؼبنزل

- 16. 3.95 56أب
1.010 

.316 
 05. 3.99 24أم

أولويّة بعد اؼبدافعة والعمل مع 
 اؼبهنّيٌن

 939. 077.- 11. 3.97 56أب
 09. 3.97 24أم

 497. 682. 10. 3.97 56أبأولويّة بعد التخطيط للمستقبل
 17. 3.95 24أم

مساعدة األسرة على أولويّة بعد 
الدعم إهباد واستخدام اؼبزيد من

 297. 1.049 09. 3.98 56أب
 11. 3.96 24أم

مساعدة األسرة على أولويّة بعد 
 االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة

 640. 470. 16. 3.96 56أب
 17. 3.94 24أم

 (α=0.05)* مستوى الداللة
األولويّة النسبّية يف صبيع ؾباالت اؼبقياس ( يف α=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند )ٜويبلحظ من اعبدول )

 اػبمسة، ويف الدرجة الكّلّية للمقياس تبعاً ؼبتغًّن جنس ويل أمر الطفل )أب ،أم (.
(   يف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء α=0.05ىل ىناك  فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) -ب

فقد مّت استخراج اؼبتوّسطات اغبسابّية واالكبرافات اؼبعياريّة واعبدول  9ابغبصول عليها تُعزمى: لعمر ويّل أمر الطفلأمور األطفال ذوي اإلعاقة 
 ( يوّضح ذلك:ٓٔرقم )

(71جدول )  
 عمر ويّل أمر ادلتوّسطات احلسابّية واالحنرافات ادلعياريّة ألبعاد ادلقياس تبعا للمتغّّي 

عمر ويّل  البعد 
 ألمر

ادلتوّسط  العدد
 احلسابّ 

االحنراف 
 ادلعياريّ 

 00. 4.00 13 30-25 أولويّة بعد  كيفّية تدريس الطفل يف اؼبنزل
31-4022 3.97 .07 
41-5028 3.93 .21 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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51-6017 3.97 .09 
 14. 3.96 80 اجملموع

 09. 3.97 13 30-25 اؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌنأولويّة بعد 
31-4022 3.98 .07 
41-5028 3.96 .14 
51-6017 3.97 .09 
 11. 3.97 80 اجملموع

 00. 4.00 13 30-25 أولويّة بعد  التخطيط للمستقبل
31-4022 3.93 .18 
41-5028 3.97 .12 
51-6017 3.96 .10 
 12. 3.96 80 اجملموع

أولويّة بعد  مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد 
 من الدعم

25-3013 3.97 .09 
31-4022 3.99 .04 
41-5028 3.96 .13 
51-6017 3.98 .07 
 09. 3.98 80 اجملموع

أولويّة بعد  مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع 
 ابغبياة

25-3013 4.00 .00 
31-4022 3.92 .21 
41-5028 3.95 .19 
51-6017 3.98 .10 
 17. 3.96 80 اجملموع

 00. 4.00 13 30-25 أولويّة بعد  كيفّية تدريس الطفل يف اؼبنزل
31-4022 3.97 .07 
41-5028 3.93 .21 
51-6017 3.97 .09 
 14. 3.96 80 اجملموع

بٌن اؼبتوّسطات اغبسابّية لكل  بعد، وؼبعرفة داللة ىذه الفروق، فقد مّت  ( وجود فروق ظاىريّةٓٔويبلحظ من اعبدول )
( يوضح ذلك: ٔٔاستخدام ربليل التباين األحادّي ، واعبدول ) 

 (77جدول )
نتائج حتليل التباين األحادّي للفروق يف ادلهارات تبعاً  لعمر ويّل أمر الطفل 

جمموع درجات احلريةمصدر التباين اجملال
ربعاتادل

متوسط 
ادلربعات

مستوى  قيمة )ف(
الداللة

أولويّة بعد  كيفّية تدريس 
الطفل يف اؼبنزل

 48. 83. 02. 05. 3بني اجملموعات
 02. 1.43 76داخل اجملموعات

 1.48 79الكّليّ 
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أولويّة بعد اؼبدافعة والعمل 
 مع اؼبهنّيٌن

 85. 26. 00. 01. 3بني اجملموعات
 01. 87. 76اجملموعاتداخل 

 88. 79الكّليّ 
أولويّة بعد  التخطيط 

 للمستقبل
 47. 85. 01. 04. 3بني اجملموعات

 02. 1.19 76داخل اجملموعات
 1.23 79الكّليّ 

أولويّة بعد  مساعدة 
األسرة على اإجاد 
واستخدام اؼبزيد من 

الدعم

 82. 31. 00. 01. 3بني اجملموعات
 01. 68. 76داخل اجملموعات

 68. 79الكّليّ 

أولويّة بعد  مساعدة 
على االسرتخاء  األسرة

 واالستمتاع ابغبياة

 51. 78. 02. 06. 3بني اجملموعات
 03. 2.09 76داخل اجملموعات

 02. 2.16 79الكّليّ 
(  يف صبيع ؾباالت اؼبقياس  ويف α=0.05مستوى ) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عندٔٔويبلحظ من اعبدول )
الدرجة الكّلّية على اؼبقياس أيضاً.

(  يف مستوى أولويّة α=0.05: ىل ىناك  فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )النتائج ادلتعّلقة ابلسؤال الثالث وىو
 عبنس الطفل ذي اإلعاقة أو عمره أو فئة إعاقتو؟  اؼبعلومات اليت يرغب آابء األطفال ذوي اإلعاقة ابغبصول عليها  تُعزمى:

تعّرف الفروق بٌن متوّسطٌن ستخدام االختبار اإلحصائّي )ت( لىذا السؤال فقد مّت ا عنجنس الطفل؟ ولئلجابة  -أ
( النتائج:ٕٔحسابّيٌن، ويوّضح اعبدول )

(76جدول )
ادلعلومات اليت يرغب أولياء أمور  للفروق بني ادلتوّسطات احلسابّية  ألولويّةادلتوّسطات احلسابّية واالحنرافات ادلعياريّة واختبار )ت( 

 األطفال ذوي اإلعاقة ابحلصول عليها  تبعاً دلتغّّي جنس الطفل ذي اإلعاقة )ذكر ،أنثى(

البعد
جنس 
الطفل

ادلتوسط
احلسابّ 

االحنراف 
ادلعياريّ 

 قيمة ت
مستوى
الداللة

 653. 451.- 16. 3.96ذكراؼبنزلكيفّية تدريس الطفل يف 
 10. 3.97أنثى

 483. 705.- 13. 3.96ذكراؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌن
 08. 3.98أنثى

- 16. 3.93ذكرالتخطيط للمستقبل
2.056 

.043 

 06. 3.99أنثى

مساعدة األسرة على إهباد واستخدام 
اؼبزيد من الدعم

 734. 341. 09. 3.98ذكر
 09. 3.97أنثى

مساعدة األسرة على االسرتخاء 
واالستمتاع ابغبياة

- 22. 3.93ذكر
1.360 

.178 
 08. 3.98أنثى
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 (α=0.05)* مستوى الداللة
( يف األولويّة النسبّية للمعلومات اليت يرغب α=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند )ٕٔويّتضح من اعبدول )

جنس  أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة ابغبصول عليها  تبعًا ؼبتغًّن جنس الطفل ذي اإلعاقة يف صبيع أبعاد اؼبقياس اػبمسة، تبعًا ؼبتغًّن 
الطفل ذي اإلعاقة.

(  يف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء α=0.05ىل ىناك  فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) -ب
ىذا السؤال مّت استخراج اؼبتوّسطات اغبسابّية  عن ولئلجابةأمور األطفال ذوي اإلعاقة ابغبصول عليها  تُعزمى: لعمر الطفل ذي اإلعاقة. 

 ( ذلك:ٖٔواالكبرافات اؼبعياريّة و يوّضح اعبدول )
(74جدول )

حنرافات ادلعياريّة ألبعاد ادلقياس تبًعا دلتغّّي عمر الطفل ذي اإلعاقةادلتوّسطات احلسابّية واال
االحنراف  ادلتوسط احلسابّ  العدد عمر الطفل البعد

 ادلعياريّ 

 02. 4.00 26 9-6 أولويّة بعد  كيفّية تدريس الطفل يف اؼبنزل
10-1521 3.95 .10 
16-2033 3.94 .20 
 14. 3.96 80 اجملموع

 03. 3.99 26 9-6 أولويّة بعد اؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌن
10-1521 3.97 .10 
16-2033 3.95 .14 
 11. 3.97 80 اجملموع

 06. 3.98 26 9-6 أولويّة بعد  التخطيط للمستقبل
10-1521 3.95 .18 
16-2033 3.96 .12 
 12. 3.96 80 اجملموع

على إهباد واستخدام أولويّة بعد  مساعدة األسرة 
 اؼبزيد من الدعم

6-926 3.99 .04 
10-1521 3.97 .09 
16-2033 3.97 .12 
 09. 3.98 80 اجملموع

أولويّة بعد  مساعدة األسرة على االسرتخاء 
واالستمتاع ابغبياة

6-926 3.96 .16 
10-1521 3.93 .16 
16-2033 3.96 .18 
 17. 3.96 80 اجملموع

فقد مّت ىريّة بٌن اؼبتوّسطات اغبسابّية لكل فئة عمريّة، وؼبعرفة داللة ىذه الفروق ( وجود فروق ظأٖويبلحظ من اعبدول )
( يوضح ذلك:ٗٔاستخدام ربليل التباين األحادّي، واعبدول )
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 (73جدول ) 
اإلعاقة نتائج حتليل التباين األحادّي للفروق يف ادلهارات تبعاً دلتغّّي عمر الطفل ذي

درجات مصدر التبايناجملال
احلّريّة

جمموع 
ادلربّعات

متوّسط 
ادلربّعات

مستوى  قيمة )ف(
الداللة

أولويّة بعد  كيفّية تدريس الطفل يف 
اؼبنزل

 32. 1.17 02. 04. 2بني اجملموعات
 02. 1.44 77داخل اجملموعات

 1.48 79الكّليّ 
 37. 1.01 01. 02. 2بني اجملموعاتمع اؼبهنّيٌن أولويّة بعد اؼبدافعة والعمل

 01. 85. 77داخل اجملموعات
 88. 79الكّليّ 

 63. 46. 01. 01. 2بني اجملموعاتأولويّة بعد  التخطيط للمستقبل
 02. 1.22 77داخل اجملموعات

 1.23 79الكّليّ 
أولويّة بعد  مساعدة األسرة على إهباد 

من الدعم واستخدام اؼبزيد
 65. 44. 00. 01. 2بني اجملموعات

 01. 68. 77داخل اجملموعات
 68. 79الكّليّ 

أولويّة بعد  مساعدة األسرة على 
االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة

 79. 24. 01. 01. 2بني اجملموعات
 03. 2.14 77داخل اجملموعات

 1.17 2.16 79الكّليّ 
 52. 66. 01. 01. 2بني اجملموعات أولويّة اؼبقياس الكّليّ 

 01. 83. 77داخل اجملموعات
 . 84. 79الكّليّ 

( يف صبيع ؾباالت اؼبقياس  ويف α=0.05( عدم وجود فروق  ذات داللة إحصائّية عند مستوى )ٗٔويبلحظ من اعبدول )
 الدرجة الكّلّية على اؼبقياس  أيضاً 

(  يف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء α=0.05ىناك  فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة )ىل  -ج
 أمور األطفال ذوي اإلعاقة ابغبصول عليها  تُعزمى: لفئة إعاقة الطفل.

( يوّضح ذلك: ٘ٔرقم )ولئلجابة عن ىذا السؤال  مّت استخراج اؼبتوّسطات اغبسابّية واالكبرافات اؼبعياريّة واعبدول 

 (75جدول )
 ادلتوّسطات احلسابّية واالحنرافات ادلعياريّة ألبعاد ادلقياس تبًعا دلتغّّي فئة إعاقة الطفل 

ادلتوسط احلسابّ  العدد فئة اإلعاقة البعد
االحنراف 
ادلعياريّ 

913 49.0 73 عقلّيةأولويّة بعد  كيفّية تدريس الطفل يف 
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ادلنزل
7049.2974مسعّية
6649.4966بصريّة

33911911صعوابت تعّلم
913..049توّحد

63911911جسمّية
.7649.291متعّدد
0149.2973الكّليّ 

أولويّة بعد ادلدافعة والعمل مع 
 ادلهنّيني

.7349.091عقلّية

.7049.191مسعّية
6649.5972بصريّة

33911911صعوابت تعّلم
03911911توّحد

63911911جسمّية
7649.2971متعّدد
0149.1977الكّليّ 

7349.6972عقلّية أولويّة بعد  التخطيط للمستقبل
703911911مسعّية
6649.0977بصريّة

349.3911صعوابت تعّلم
.049.591توّحد

63911911جسمّية
7649.3966متعّدد
0149.2976الكّليّ 

أولويّة بعد  مساعدة األسرة على 
إجياد واستخدام ادلزيد من الدعم

7349.1977عقلّية

703911911مسعّية
6649.3973بصريّة

349.2911صعوابت تعّلم
03911911توّحد

63911911جسمّية
913..7649متعّدد
.0149.091الكّليّ 

أولويّة بعد  مساعدة األسرة على 
 االسرتخاء واالستمتاع ابحلياة

915..7349عقلّية

703911911مسعّية
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6649.3964بصريّة
34915940تعّلمصعوابت 
03911911توّحد

63911911جسمّية
7649.6970متعّدد
0149.2971الكّليّ 

7349.1910عقلّية أولويّة ادلقياس الكّليّ 
914..7049مسعّية
6649.5971بصريّة

349.4971صعوابت تعّلم
914..049توّحد

63911911جسمّية
7649.5971متعّدد
0149.1971الكّليّ 

( وجود فروق ظاىرية بٌن اؼبتوّسطات لكّل زبّصص، وؼبعرفة داللة ىذه الفروق، فقد مّت استخدام ٘ٔويبلحظ من اعبدول )
( يوّضح ذلك:ٙٔربليل التباين األحادّي، واعبدول )

(72جدول )
ادلهارات تبعاً دلتغّّي فئة اإلعاقةنتائج حتليل التباين األحادّي للفروق يف 

درجات مصدر التبايناجملال
احلرية

متوّسط  جمموع ادلربّعات
ادلربّعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

أولويّة بعد  كيفّية 
تدريس الطفل يف 

اؼبنزل

 93. 32. 01. 04. 6بني اجملموعات
داخل 

اجملموعات
73 1.44 .02 

 1.48 79الكّليّ 
أولويّة بعد اؼبدافعة 
والعمل مع اؼبهنّيٌن

 94. 28. 00. 02. 6بني اجملموعات
داخل 

اجملموعات
73 .86 .01 

 88. 79الكّليّ 
أولويّة بعد 
التخطيط 
للمستقبل

 63. 73. 01. 07. 6بني اجملموعات
داخل 

اجملموعات
73 1.16 .02 

 1.23 79الكّليّ 
أولويّة بعد 

مساعدة األسرة 
على إهباد 

واستخدام اؼبزيد من 
الدعم

 53. 86. 01. 05. 6بني اجملموعات
داخل 

اجملموعات
73 .64 .01 

 68. 79الكّليّ 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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أولويّة بعد 
 مساعدة األسرة

على االسرتخاء 
واالستمتاع ابغبياة

 14. 1.69 04. 26. 6بني اجملموعات
داخل 

اجملموعات
73 1.89 .03 

 32. 2.16 79الكّليّ 
أولويّة اؼبقياس 

الكّليّ 
 88. 40. 00. 03. 6بني اجملموعات

داخل 
اجملموعات

73 .81 .01 

 84. 79الكّليّ 

( يف صبيع ؾباالت اؼبقياس، ويف ٘ٓ.ٓ=( أّن الفروق  ليست ذات داللة إحصائّية عند مستوى )ٙٔويبلحظ من اعبدول )
اؼبقياس  أيضاً . الدرجة الكّلّية على

 السؤال الرابع: ما الطريقة اليت يفّضلها أولياء األمور للحصول على ادلعلومات 
ىذا السؤال قام الباحثان ابستخراج التكرارات وحساب النسب اؼبئويّة لكّل بعد من أبعاد اؼبقياس اػبمسة. ويبٌّن  عنولئلجابة 

( التكرارات والنسب اؼبئويّة ألبعاد اؼبقياس وفقراتو.ٚٔاعبدول  )
 (71جدول )

التكرارات والنسب ادلئويّة  ألبعاد ادلقياس

رقم 
البعد

البعد
عدد 

الفقرات
ع اجتما 

 النسبة ادلئويّة جمموعة اآلابء
مواد مكتوبة اجتماع فرديّ 

النسبة  التكرارات التكرارات
ادلئويّة

التكرارا
ت

النسبة 
ادلئويّة

٘.ٖٜٗٔٔٔكيفّية تدريس الطفل يف اؼبنزل 79
ٜ%

ٖٕٖٗٗ.ٛ
ٜ%

ٕٛٗٗٓ.٘
ٜ%

ٔ.ٕٕٙٓٔٙاؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌن 69
ٕ%

ٖٕٔ٘٘.ٔ
ٚ%

ٕٜٔٗ٘.ٙ
٘%

ٓ.ٕٗٗ٘ٔٛالتخطيط للمستقبل 49
ٜ%

ٕٕٖٗ٘.ٓ
ٖ% 

ٕٕٙٗٓ.ٖ
ٗ%

مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد  39
من الدعم

ٖٕٚٔٙٗ.ٖ
ٔ%

ٜٖٔ ٖٗ.ٗ
ٚ%

ٕٖٔٗٔ.ٕ
ٚ%

مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع  59
ابغبياة

٘ٛٗ ٕٔ.ٓ
ٕ%

ٔٛٗ ٗٙ.ٓ
ٕ%

ٖٕٖٖٔ.ٓ
ٕ%

ٖاؼبقياس الكّليّ 
٘

ٜٖٕ٘ٔ.ٕ
ٖ% 

ٜٔٓٚ ٖٛ.٘
ٕ%

ٕٔٔٛٗٓ.ٔ
ٚ%

( أّن أكثر أسلوب يفّضل اآلابء  التواصل فيها  يف اؼبقياس ككّل ىي اؼبواد اؼبكتوبة؛ إذ بلغت النسبة ٚٔيبلحظ من اعبدول )
(%، وأخًنًا التواصل  أبسلوب ٕ٘.ٖٛ(%، يليو التواصل أبسلوب االجتماعات الفرديّة؛ وبنسبة مئويّة )ٚٔ.ٓٗاؼبئويّة للتكرارات )

(%، كما ُيبلحمظ من اعبدول نفسو أّن أكثر بعد يفّضل اآلابء ٖٕ.ٕٔحيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات ) اجتماعات ؾبموعة اآلابء؛
%،  ٖٔ.ٕٗفيو التواصل ابجتماع اآلابء ىو بعد مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم؛ إذ بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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فيو ابالجتماعات الفرديّة ىو بعد )مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة(حيث بلغت النسبة  وأكثر بعد يفّضل اآلابء التواصل
(%، كما كان أكثر بعد يفّضل اآلابء التواصل فيو ابؼبواد اؼبكتوبة ىو بعد )اؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌن( حيث ٕٓ.ٙٗاؼبئويّة للتكرارات )

 وفيما يلي عرض نتائج اجملاالت الفرعية للمقياس:، %(%٘ٙ.٘ٗت )بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارا
لتحديد الطريقة  اليت  يفّضلها أولياء األمور للحصول على اؼبعلومات يف ىذا البعد مّت   بعد )كيفّية تدريس الطفل يف ادلنزل(:  -ٔ

( ذلك:ٛٔويوّضح اعبدول ) ال،حساب التكرارات واستخراج النسب اؼبئويّة ؽبذه التكرارات  لكل فقرة يف ىذا اجمل

رقم 
الفقر 
ة

الفقرة
اجتماع جمموعة 

اآلابء
مواد   مكتوبة اجتماع     فردي

النسبة  العدد
ادلئويّة

النسبة  العدد
ادلئويّة

النسبة  العدد
ادلئويّة

ٖ.ٖٖٖٔٗ.ٖٖٔٗ%٘.ٚٔٗٔكيف أضبط سلوك ابين يف البيت أو يف  األماكن العاّمة؟ٔ
٘.ٖٖٖٚٓ.ٔ٘ٔٗ%ٔ.ٔٔ ٜكيف أعّلم مهارات العناية الذاتّية لطفلي؟ٕ
ٖ.ٖٖٔٗ٘.ٕٖٗٗ%ٖ.ٖٙٔٔكيف أعلّم اؼبهارات االجتماعية لطفلي؟ٖ
٘.ٕٖٗٗٛ.ٖٖٗ٘ٛ.ٖٔٔٔكيف أساعد طفلي يف حل الواجب البييّت؟ٗ
ٛ.ٖٖٖٛٔ.ٖٕٙٗٚ٘ٔٔكيف اتعامل مع االحتياجات اػباّصة لطفلي؟٘
ٛ.ٖٖٛٔ٘.ٕٖٗٗٛ.ٛٔ٘ٔكيف أزّود ابين بتجارب مثًنة وواسعة اؼبدى؟ٙ
ٖ.ٖٜٕٕٖٙٓٗٛ.ٖٕٜٔكيف أساعد ابين ليطّور عبلقات ذات معىن مع أصدقائو؟ٚ
كيف أساعد ابين ليطّور مفاىيم وتوّقعات واقعّية عن نفسو ٛ

وعن العامل؟
ٕٖٖٔٙٓٔٛ.ٖٖٛٗٔ.ٖ

٘.ٖٖٚٓ٘.ٚ٘ٙٗ٘ٗابين عن االمور اؼبتعّلقة ابعبنس؟ كيف أربّدث معٜ
.7395 774 البعد ككلّ 

%
4643390.

%
60
3

4.930
%

( أّن طريقة االّتصال اؼبفّضلة ؽبذا البعد كانت على التوايل ابستخدام االجتماعات الفرديّة وبنسبة ٛٔويبلحظ من اعبدول )
( %. وكان أكثر ٜ٘.ٗٔوأخًنًا ابستخدام  ؾبموعات اآلابء وبنسبة ) ،(%ٛٗ.ٜٖيليها استخدام اؼبواّد اؼبكتوبة وبنسبة ) ،(%ٜٛ.ٗٗ)

موضوع يفّضل اآلابء  التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو)كيف أساعد ابين ليطّور عبلقات ذات معىن مع أصدقائو؟(حيث بلغت النسبة 
كان أقّل موضوع  ىو كيف أربّدث مع ابين عن األمور اؼبتعّلقة ابعبنس، بينما كان أكثر موضوع يفّضل (%، و ٛ.ٖٕاؼبئويّة للتكرارات )

اآلابء  التواصل بو ابالجتماعات الفرديّة ىو)كيف أربّدث مع ابين عن األمور اؼبتعّلقة ابعبنس(حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات 
صل بو ابؼبواّد اؼبكتوبة ىو)كيف أتعامل مع االحتياجات اػباّصة لطفلي(حيث بلغت النسبة (%. وأكثر موضوع يفّضل اآلابء التوا٘.ٚ٘)

(%. ٛ.ٛٗاؼبئويّة للتكرارات )
لتحديد الطريقة  اليت  يفّضلها أولياء األمور للحصول على اؼبعلومات يف ىذا البعد مّت حساب   بعد )ادلدافعة والعمل مع ادلهنّيني(:  -ب

( ذلك:ٜٔالتكرارات واستخراج النسب اؼبئويّة ؽبذه التكرارات  لكّل فقرة يف ىذا اجملال، ويوّضح اعبدول )

دافعة والعمل مع اؼبهنّيٌنحساب التكرارات واستخراج النسب اؼبئويّة للتكرارات لكّل فقرة يف بعد اؼب

الفقرة رقم الفقرة
اجتماع جمموعة 

اآلابء
مواد مكتوبة اجتماع  فرديّ 

النسبة  العددالنسبة  العددالنسبة  العدد

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ادلئويّة ادلئويّة ادلئويّة
ٕٖٕٖٕٓٗٓٗٓٙٔعداد اػبّطة الرتبويّة الفرديّة لطفلي؟إكيف أشارك يف ٔ
ازّباذ  القرارات اؼبتعّلقة ابلتقييم، مبط كيف أشارك يف ٕ

٘.ٖٖٚٓٛ.ٖٖٛٔٛ.ٖٕ ٜٔاالّتصال اؼبفّضل؟
ٖ.ٖٔ٘ٔٗ.ٖٕٔ٘٘.ٚٔٗٔستخدمها؟أما ىي حقوقي القانونّية و كيف سٖ
ٖٖ٘ٗٙ.ٖٙ ٜٕٛ.ٛٔ٘ٔكيف أفاوض بشكل أفضل ألحصل على ما أريد؟ٗ
ٖ.ٔ٘ٔٗ٘.ٕٕٕٖٚ.ٕٔ ٚٔالرتبويّة؟كيف أسبّكن من فهم اؼبصطلحات الطبّية أو ٘
ٛ.ٜٖٕٖٛٗٓٙٔ.ٖٕٔ٘أين تتواجد ؾبموعات اؼبدافعة أو األىايل؟ٙ

712 البعد ككلّ 
6697

6755
4697

1 67.
3592

5

( أّن طريقة االّتصال اؼبفّضلة ؽبذا البعد كانت على التوايل ابستخدام اؼبواّد اؼبكتوبة وبنسبة ٜٔويبلحظ من اعبدول )
( %، وكان أكثر ٕٔ.ٕٕ(% وأخًنًا ابستخدام  ؾبموعات اآلابء وبنسبة )ٕٖ.ٕٖ(% يليها االجتماعات الفرديّة وبنسبة )٘ٙ.٘ٗ)

 موضوع يفّضل اآلابء  التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو)أين تتواجد ؾبموعات اؼبدافعة أو األىايل؟(حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات
؟(،  بينما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء  التواصل بو ما ىي حقوقي القانونّية وكيف سأستخدمهاموضوع  ىو )(%، وكان أقل ٖ.ٖٔ)

(%، وأكثر ٓٗابالجتماعات الفرديّة ىو)كيف أشارك يف إعداد اػبّطة الرتبويّة الفرديّة لطفلي؟(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات )
ابؼبواّد اؼبكتوبة ىو)ما ىي حقوقي القانونّية و كيف سأستخدمها؟(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات موضوع يفّضل اآلابء  التواصل بو 

(٘ٔ.ٖ  .%) 
لتحديد الطريقة  اليت  يفّضلها أولياء األمور للحصول على اؼبعلومات يف ىذا البعد مّت حساب   (:التخطيط للمستقبلبعد )  -ج

( ذلك: ٕٓة ؽبذه التكرارات  لكّل فقرة يف ىذا اجملال، ويوّضح اعبدول )التكرارات واستخراج النسب اؼبئويّ 

 ( 61جدول )

حساب التكرارات واستخراج النسب ادلئويّة للتكرارات لكّل فقرة يف بعد التخطيط للمستقبل 

رقم 
الفقر 
الفقرةة

جمموعة  اجتماع
اآلابء

اجتماع 
فرديّ 

مواّد  مكتوبة

النسبة  العدد
ادلئويّة

النسبة  العدد
ادلئويّة

النسبة  العدد
ادلئويّة

ٛ.ٖٖٖٕٖٗ٘ٓٗ.ٕٕٙٔأو أتعّرف على فعالّية الربامج اؼبهنّية اً كيف أحّدد موقعٔ
ٖ.ٔٗ ٖٖ ٘.ٕٖ ٕٙ ٖ.ٕٕٙٔكيف أقيم أو اختار كّليات أو جامعات أو مدارس مهنّيةٕ
ٕٖٖٓٗ.ٖٙ ٜٕ 3ٖٕٛ ٜٔ سّية البين؟ار أجد وأتقّدم للحصول على منحة د كيفٖ
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٘.ٕٖٖٕٗٗ٘ٛ٘.ٕٕ ٛٔكيف اسبّكن من اغبصول على أيّة مساعدات ماليّة البينٗ
ٖ.ٖٖٔٗٛ.ٖٖٕٛٔٓٙٔيتحّضر للمستقبل كيف أقّرر ما اؼبهارات اليت وبتاج ابين تعّلمها كي٘
ٕٖٓٗٛ.ٖٖٖٛٔ.ٕٔٚٔكيف أخّطط ؼبستقبل ابين اؼبايلّ ٙ
مبط االّتصال اؼبفضل كيف أدير فبتلكاتنا حبيث تلّّب احتياجات أفراد ٚ

ٕٖٖٕٕٕٓٗ٘ٛ٘ٓ األسرة؟
كيف آخذ بعٌن االعتبار و أقيم خيارات الوصااي ) أو من  سيقّدم ٛ

الرعاية( البين عندما يصبح ابلًغا؟
ٕٕٕٚ.ٕٖٖ٘ٚ.ٖٖٖٛٔ.ٛ
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( أّن طريقة االّتصال اؼبفّضلة ؽبذا البعد كانت على التوايل ابستخدام اؼبواّد اؼبكتوبة وبنسبة ٕٓويبلحظ من اعبدول )
( %، ٓٓ.ٕٛوأخًنًا ابستخدام  ؾبموعات اآلابء وبنسبة )، (%ٖٓ.ٖ٘يليها استخدام االجتماعات الفرديّة وبنسبة ) ،(%ٖٗ.ٓٗ)

وموضوع  ،أو أتعّرف على فعالّية الربامج اؼبهنّية( اً ابء  التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو)كيف أحّدد موقعوكان أكثر موضوع يفّضل اآل
(%، وكان أقل ٖ.ٕٙحيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات  لكّل منهما) ؛)كيف أقيم أو اختار كّلّيات أو جامعات أو مدارس مهنّية(

بينما  (%، ٕٓوبتاج ابين تعّلمها كي يتحّضر للمستقبل؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات ) )كيف أقّرر ما اؼبهارات اليتموضوع ىو 
ط كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء  التواصل بو ابالجتماعات الفرديّة ىو)كيف أقّرر ما ىي اؼبهارات اليت وبتاج ابين تعّلمها(، وموضوع )مب

(%، وكان أقّل موضوع ىو ٛ.ٖٛؼبايّل(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات لكّل منهما)االّتصال اؼبفّضل كيف أخّطط ؼبستقبل ابين ا
كثر موضوع يفّضل اآلابء وأ(%. ٖٓ)(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكراراتأو أتعّرف على فعالّية الربامج اؼبهنّية اكيف أحّدد موقع)

(%، ٛ.ٖٗأو أتعّرف على فعالّية الربامج اؼبهنّية(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات ) اً التواصل بو ابؼبواد اؼبكتوبة ىو)كيف أحّدد موقع
، وكيف أدير فبتلكاتنا حبيث تلّب احتياجات أفراد األسرة(؛ حيث بلغت النسبة أخّطط ؼبستقبل ابين اؼبايلوكان أقّل موضوع  ىو )كيف 

     9    (%ٓٗاؼبئويّة للتكرارات )
لتحديد الطريقة اليت يفّضلها أولياء األمور للحصول على اؼبعلومات  (:مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابحلياةبعد )  -د    

( ذلك: ٕٔيف ىذا البعد مّت حساب التكرارات واستخراج النسب اؼبئويّة ؽبذه التكرارات  لكّل فقرة يف ىذا اجملال، ويوّضح اعبدول )

 (67جدول)

حساب التكرارات واستخراج النسب اؼبئويّة للتكرارات لكّل فقرة يف بعد مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة 

رقم 
الفقرة

الفقرة
مكتوبةمواد  اجتماع     فرديّ  اجتماع جمموعة اآلابء

النسبة  العدد
ادلئويّة

النسبة  العدد
ادلئويّة

النسبة  العدد
ادلئويّة

ٖ.ٖٕٔ٘ٛ.ٖٖٕ٘ٗ٘ٔٔكيف أتكّيف مع التوّتر اليومّي الناجم عن مشكلة ابينٔ
ٖ.ٖٕٔ٘٘.ٚٗ ٖٛ ٖ.ٕٔ ٚٔكيف أتعامل مع التوّتر ابستخدام أساليب االسرتخاءٕ
ٖٕ٘ٛ٘.ٖٚ ٖٓ ٘.ٕٕٕٚكيف أتعّلم أسس ومبادئ إدارة الوقتٖ
ٖٕ٘ٛٛ.ٖٗ ٖ٘ ٖ.ٕٔ ٚٔاغبياةكيف أوّضح القيم و أقّرر ما تريد عائليت من ٗ
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٘.ٕٖ ٕٙ ٘.ٚٗ ٖٛ ٕٓ ٙٔكيف نقوم كعائلة حبّل اؼبشكبلت٘
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ؽبذا البعد كانت على التوايل ابستخدام االجتماعات الفرديّة وبنسبة ( أّن طريقة االّتصال اؼبفّضلة ٕٔويبلحظ من اعبدول )
( %. وكان أكثر ٕٓ.ٕٔوأخًنًا ابستخدام  ؾبموعات اآلابء وبنسبة )، (%ٕٓ.ٖٖيليها استخدام اؼبواّد اؼبكتوبة وبنسبة ) ،(%ٕٓ.ٙٗ)

حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات ؛ موضوع يفّضل اآلابء  التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو)كيف أتعّلم أسس ومبادئ إدارة الوقت (
حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات  )كيف أتكّيف مع التوّتر اليومّي الناجم عن مشكلة ابين(؛ع  ىو (%، وكان أقّل موضو ٘.ٕٚ)
(% ، بينما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء  التواصل بو ابالجتماعات الفرديّة ىو)كيف أتكّيف مع التوّتر اليومّي الناجم عن مشكلة ٘ٔ)

كيف أتعّلم أسس ومبادئ إدارة الوقت(؛ حيث بلغت (%، وكان أقّل موضوع ىو )ٛ.ٖ٘ارات )ابين(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكر 
إدارة الوقت( كتوبة ىو)كيف أتعّلم أسس ومبادئ وأكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابؼبواّد اؼب(%، ٘.ٖٚالنسبة اؼبئويّة للتكرارات )

(%، وكان أقّل ٖ٘غبياة(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات  لكّل منهما)وموضوع )كيف أوّضح القيم وأقّرر ما تريد عائليت من ا
(%. ٘.ٕٖحيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات ) كيف نقوم كعائلة حبّل اؼبشكبلت(؛موضوع ىو )

لتحديد الطريقة اليت يفّضلها أولياء األمور للحصول على اؼبعلومات  (:مساعدة األسرة على إجياد واستخدام ادلزيد من الدعمبعد )  -ه
 ( ذلك: ٕٕيف ىذا البعد مّت حساب التكرارات واستخراج النسب اؼبئويّة ؽبذه التكرارات  لكّل فقرة يف ىذا اجملال، ويوّضح اعبدول )

 ( 66جدول )

يف بعد مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعمحساب التكرارات واستخراج النسب اؼبئويّة للتكرارات لكل فقرة  

رقم 
الفقرة

الفقرة
مواّد   مكتوبة    اجتماع     فرديّ  جمموعة اآلابء اجتماع

النسبة  العدد
ادلئويّة

النسبة  العدد
ادلئويّة

النسبة  العدد
ادلئويّة

كيف أساعد عائليت و األصدقاء على االىتمام ٔ
ٖ.ٖٕٔ٘٘.ٖٖٖٚٓ.ٖٕٔ٘حباجات ابين

كيف أجد وأستخدم موّظفٌن رعاية ؿبرتفٌن للعناية ٕ
ٛ.ٖٖٗ٘٘.ٕٖ ٕٙٛ.ٖٕ ٜٔاببين؟

ّفر ؾبموعات الدعم ) مكان التقاء أسر األطفال اأين تتو ٖ
ذوي االعاقات لتبادل اػبربات حول مشكبلت 

ٖ.ٖٜٕٙ٘.ٖٖٖٚٓ.ٕٕٙٔ أطفاؽبم(
٘.ٖٖٕٚٗٛٓٗ٘.ٕٕٛٔاػبدمات اؼبتوّفرة ابؼبنطقةكيف أجد ٗ
كيف أتقّدم بطلب اغبصول على اػبدمات اليت ٘

ٖ٘ٗٙٛ.ٕٖٕٖٛ.ٕٕٙٔكبتاجها
كيف أنسق اػبدمات الرتبويّة والعبلجّية اؼبساندة ٙ

ٕٖٓٗ٘.ٖٖٚٓ٘.ٕٕ ٛٔاؼبختلفة
ٖ٘ٗٙ٘.ٖٖٚٓ٘.ٚٔٗٔكيف أجد و أقّدم للدعم اؼبايلّ ٚ
ٛ

742639477.4البعد ككلّ 
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( أّن طريقة االّتصال اؼبفّضلة ؽبذا البعد كانت على التوايل ابستخدام اؼبواّد اؼبكتوبة وبنسبة ٕٕويبلحظ من اعبدول )
( %، ٖٔ.ٕٗوأخًنًا ابستخدام  ؾبموعات اآلابء وبنسبة )، (%ٚٗ.ٖٗيليها استخدام االجتماعات الفرديّة وبنسبة ) ،(%ٕٚ.ٔٗ)

وكان أكثر موضوع يفّضل اآلابء  التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو)كيف أساعد عائليت واألصدقاء على االىتمام حباجات ابين(؛ حيث 
؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات ايّل()كيف أجد و أقّدم للدعم اؼب (%، وكان أقّل موضوع ىو ٖ.ٖٔبلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات )

(% ، بينما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابالجتماعات الفرديّة ألربعة مواضيع ىي )كيف أساعد عائليت واألصدقاء ٘.ٚٔ)
كيف أنّسق اػبدمات الرتبويّة   فر ؾبموعات الدعم ومكان التقاء أسر األطفال ذوي اإلعاقة( و)اعلى االىتمام حباجات ابين( و)أين تتو 

(%، وكان أقّل ٘.ٖٚوالعبلجّية اؼبساندة اؼبختلفة(، و)كيف أجد و أقّدم للدعم اؼبايّل(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات  لكل منها )
%، وأكثر موضوع (ٖٓحيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات  ) )كيف أتقّدم بطلب اغبصول على اػبدمات اليت كبتاجهاموضوع ىو 

(%، ٘.ٚٗيفّضل اآلابء  التواصل بو ابؼبواّد اؼبكتوبة ىو)كيف أجد اػبدمات اؼبتوّفرة ابؼبنطقة(؛ حيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات  )
؛ طفاؽبم(ّفر ؾبموعات الدعم ) مكان التقاء أسر األطفال ذوي اإلعاقات لتبادل اػبربات حول مشكبلت أاوكان أقّل موضوع ىو )أين تتو 

 (%.ٖ.ٖٙحيث بلغت النسبة اؼبئويّة للتكرارات )

تفسّي النتائج 

تعّرف مستوى أولويّة اؼبعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة ابغبصول عليها، وما طريقة ىدفت ىذ الدراسة إىل 
للحصول على ىذه اؼبعلومات؟ وفيما أييت مناقشة لنتائجها.التواصل اليت يفّضلها أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة مع اؼبهنّيٌن 

  مستوى أولويّة ادلعلومات اليت يرغب آابء األطفال ذوي اإلعاقة ابحلصول عليها؟: ما أّوالً : مناقشة السؤال األّول
أبعاد اؼبقياس؛ حيث كان دّلت نتائج ىذا السؤال أّن مستوى األولويّة للمعلومات اليت وبتاجها اآلابء كانت مرتفعة على صبيع 

)اؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌن(، وأخًناً  بعد)مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم(، يليو أولويّة  لبعدأعلى متوّسط حسايّب 
لطفل يف اؼبنزل(، فقد كان بعد )مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة(. وفيما يتعّلق ابلبعد األّول وىو )كيفّية تدريس ا

مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفًعا، وتساوت طبس فقرات يف أعلى مستوى أولويّة، وكان أقّل مستوى أولويّة لفقرة )كيف أعّلم 
ّرف اغباجات تع( يف دراستو اليت ىدفت إىل ٖٕٔٓاؼبهارات االجتماعّية لطفلي(. وتتّفق ىذه النتيجة مع ما توّصل إليو الشديفات )

رين التواصلّية واالجتماعّية واألكادميّية والتكيفّية والسلوكّية لؤلطفال ذوي اضطراب التوّحد من وجهة نظر الوالدين، ودراسة ايبليت وآخ
(ٕٖٓٔ )Eyalati , et all ر واضح اليت أشارت إىل أّن اآلابء حباجة إىل معلومات كافية ومناسبة يف ـبتلف اعبوانب، كما كان ىناك أث

( اليت أشارت إىل أّن تقديرات اآلابء واؼبعّلمٌن ٕٙٓٓللمستوى التعليمّي واالقتصادّي ابلعبلقة مع االحتياجات الوالديّة. ودراسة األضبد )
روين جاءت مرتفعة على اغباجات االجتماعّية والسلوكّية والتواصلّية غًن اللغويّة، وابؼبستوى اؼبتّوسط على بقّية اغباجات. ودراسة ب

(Broan,2010 اليت أشارت النتائج إىل أّن اغباجات يف اجملال االجتماعّي جاءت يف اؼبرتبة األوىل ومن مثمّ اغباجات الرتبويّة يليها )
أشارت نتائج دراستهم إىل أّن  (؛ حيثٕٓٓٓكما تّتفق ىذه النتيجة مع ما توّصل اليو كل من اػبطيب واغبسن)اغباجة للدعم النفسّي.  

آابء األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة ترتّبت حسب أنبّّيتها ابلنسبة للوالدين كما يلي: اغباجة للمعلومات، واغباجة للدعم، حاجات 
 واغباجة للخدمات اجملتمعّية، اغباجة لتفسًن اإلعاقة لآلخرين، وأخًنًا اغباجات اؼبرتبطة بوظيفة األسرة.

اليت أشارت   Gowen,chirsty and Sparling( ٖٜٜٔ، وسبارلنغ )وتّتفق ىذه النتيجة مع دراسة جوين، وشًنسيت
اؼبرتتّبة على النتائج إىل أّن اغباجة الرئيسة تتمّثل يف اؼبعلومات للمساعدة يف تعزيز مبّو أطفاؽبم، ويف كيفّية التعامل مع اعبوانب االنفعالّية 

لنتيجة مع ما توّصلت اليو  رعاية الطفل، وربديد اؼبصادر اجملتمعّية، والتخطيط ؼبستقبل الطفل، وفهم حقوق الطفل القانونّية. وتّتفق ىذه ا
اليت أشارت  Adams, Womack, Shatzer and Caladarella( ٕٔٓٓكل من دراسة آدمز، ووماك، شاتزر  وكالداريبل )

 إىل أّن درجة تفضيبلت  اآلابء للربانمج كانت دبستوى مرتفع. بينما كانت درجة تفضيبلت اؼبعّلمٌن والطلبة  للربانمج بشكل جزئّي.
اليت  أشارت إىل أّن  Popich,E,. Louw،B .،and  Eloff,I( ٕ٘ٓٓدراسة كل من بوبيتش ، لوو، لووف ) وتّتفق مع 

اآلابء يرغبون  ابغبصول على معلومات أكثر عن التواصل لدى الرضيع ومعلومات حول ربسٌن مهارات التواصل، والوقاية من اضطراابت 
. التواصل
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يف دراستهم اليت  أشارت إىل أّن اآلابء عرّبوا  Wang,et all( ٕٗٓٓوانج وآخرون )إليو وتّتفق أيضا ىذه النتائج مع ما توّصل 
عن حاجتهم إىل تعّلم مهارات اؼبدافعة اليت تتمّثل يف فهم إعاقة الطفل وحقوقو، ومعرفة مصادر اؼبعلومات، وطلب اؼبساعدة والتحفيز 

ر فهم أسر األشخاص ذوي اإلعاقة يف االردن وإدراكهم الحتياجاهتم اليت ترتبط وقد تُعزمى ىذه النتائج إىل تطوّ ؼبمارسة ىذه اؼبهارات، 
 إبعاقة الطفل ومشكبلتو الراىنة واؼبستقبلّية اليت تشّكل تلبيتها مساعدة ذات قيمة عملّية ؽبم؛ لتمكينهم من التعايش وربقيق مستوى من

 التوازن الشخصّي واالجتماعّي.
ة والعمل مع اؼبهنّيٌن، فقد كان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفًعا، وكان أعلى مستوى أولويّة أّما فيما يتعّلق ببعد اؼبدافع

 لفقرة )ما ىي حقوقي القانونّية وكيف سأستخدمها(، وكان أقل مستوى أولويّة لفقرة )أين تتواجد ؾبموعات اؼبدافعة أو األىايل؟(، وردّبا
لنوعّي والكمّي الذي يشهده ؾبال اإلعاقة يف األردّن، حيث بتنا نشهد حراًكا اجتماعيًّا واضًحا يقرتب من تُعزمى ىذه النتيجة إىل التطّور ا

النموذج اغبقوقّي وذلك على مستوى اؼبهنّيٌن واألسر واصحاب اؼبصلحة، ومل يتمّكن الباحثان من العثور على دراسات سابقة يف ىذا 
 الصدد. 

تقبل(، فقد كان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفًعا، وكان أعلى مستوى أولويّة لفقرة أّما بعد )معلومات التخطيط للمس
لّية )كيف أقّرر ما ىي  اؼبهارات  اليت وبتاج ابين تعّلمها(، وكان أقّل مستوى أولويّة لفقرة )كيف أسبّكن من اغبصول على أيّة مساعدات ما

( حيث أشارت نتائج دراستهم إىل أّن حاجات آابء ٕٓٓٓل إليو كّل من اػبطيب واغبسن)البين؟(، وتتّفق ىذه النتيجة مع ما توصّ 
األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة ترتّبت حسب أنبّيتها ابلنسبة للوالدين كما يلي: اغباجة للمعلومات، واغباجة للدعم، واغباجة 

 غباجات اؼبرتبطة بوظيفة األسرة.للخدمات اجملتمعّية، واغباجة لتفسًن اإلعاقة لآلخرين، وأخًنًا ا
أّما بعد )معلومات مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة(، فقد كان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفًعا، وكان 

أسس ومبادئ إدارة أعلى مستوى أولويّة لفقرة )كيف نقوم كعائلة حبّل اؼبشكبلت، أّما أقل مستوى أولويّة فكان لفقرة)كيف أتعّلم 
يف دراستهم اليت  Nachshen and Minnes(  ٕ٘ٓٓكل من انشهن ومينز ) الوقت(، وتّتفق ىذه النتيجة مع ما توّصل إليو

أشارت نتائجها إىل أّن آابء األطفال ذوي اإلعاقات النمائّية عرّبوا عن مشكبلت سلوكّية ترتبط ابلطفل وضغوطات أكثر وحاجة للدعم 
( حيث أشارت نتائج دراستهم ٕٓٓٓكّل من اػبطيب واغبسن)كثر من آابء األطفال اآلخرين، وتّتفق ىذه الدراسة مع دراسة  االجتماعّي أ

 إىل أّن آابء األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة عرّبوا عن احتياجات ترتبط بوظيفة األسرة.
فقد كان مستوى األولويّة عبميع فقرات البعد مرتفعاً، وكان أعلى أّما بعد )مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم(؛ 

ّفر ؾبموعات امستوى أولويّة لفقرة )كيف أتقّدم بطلب اغبصول على اػبدمات اليت كبتاجها(، وكان أقّل مستوى أولويّة لفقرة )أين تتو 
ث أشارت نتائج دراستهم  إىل أّن آابء األطفال ذوي ( حيٕٓٓٓالدعم(. وتّتفق ىذه النتيجة مع ما توّصل إليو كّل من اػبطيب واغبسن)

 االحتياجات اػباّصة عرّبوا عن احتياجات خاّصة ترتبط ابغباجة إىل الدعم، وللخدمات اجملتمعّية. 
قة واليت ردبا يعزى ارتفاع مستوى األولويّة للمعلومات يف ىذه الدراسة اىل حاجة الوالدين للمعلومات اؼبتعلقة بطبيعة االعاوبشكل عام 

ـبتلفة تبعا  ىذه االحتياجات اشكاالً  أتخذزبتلف وتتباين حسب دورة حياة الطفل من مرحلة الطفولة اىل اؼبراىقة وما بعدىا حيث 
من الضغوطات والتوتر فبا يستدعي تلبية حاجة الوالدين لتلك اؼبعلومات وىذا ما اكدتو العديد من  للمرحلة النمائية ما يتسبب عنو مزيداً 

 دراسات.ال
( يف مستوى α=1915ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى ) اثنياً: مناقشة النتائج ادلتعّلقة ابلسؤال الثاين وىو:

 أولويّة ادلعلومات يرغب أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة ابحلصول عليها  ت عَزى: جلنس ويّل األمر ولعمره؟
ؼبتغًّن جنس ويّل األمر إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف األولويّة النسبّية يف صبيع ؾباالت اؼبقياس أشارت النتائج ابلنسبة 

عمر ويّل األمر فبّينت النتائج أنّو ال  ؼبتغًن ابلنسبةاػبمسة، ويف الدرجة الكّلّية للمقياس تبعًا ؼبتغًّن جنس ويّل أمر الطفل )أب، أّم(. أّما 
داللة إحصائّية يف صبيع ؾباالت اؼبقياس  ويف الدرجة الكّلّية على اؼبقياس أيضاً. وتّتفق ىذه النتائج مع ما توّصلت إليو  توجد فروق ذات

( اليت ىدفت ىذه  إىل تقييم اغباجات اػباّصة لؤلطفال التوّحديٌن من وجهة نظر اؼبعّلمٌن واآلابء يف األردّن واليت أشارت ٕٕٔٓالعواملة )
أنّو ال توجد فروق داّلة إحصائيًّا يف درجات صبيع مقاييس أولياء األمور للحاجات اػباّصة لؤلطفال التوّحديٌن تُعزمى ؼبتغًّنّي  نتائجها إىل

 اعبنس.
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،  اليت أشارت إىل  وجود فروق ذات داللة Summers, etal( ٕ٘ٓٓوزبتلف ىذه النتائج مع ما توّصلت إليو ظبرز وآخرون )
( بٌن متوّسطات درجات آابء األطفال ذوي االحتياجات اػباّصة وفق متغًّن عمر ويّل أمر لصاحل اؼبستوى ٔٓ.ٓ)إحصائّية عند مستوى 

( ابؼبقارنة مع اؼبستوايت العمريّة األصغر سنًّا، وذلك فيما يتعّلق أبنبّية العبلقات اؼبتمركزة على ٜٗ-ٓٗ( سنة، و)ٜٖ-ٖٓالعمرّي من )
ة لؤلنبّية.الطفل واألسرة والدرجة الكّليّ 

أيضا وردبا تُعزمى ىذه النتيجة إىل أّن مستوى إدراكات اآلابء وتقديراهتم الحتياجاهتم اؼبرتبطة ابلطفل ذي اإلعاقة كانت متشاهبة، وردّبا 
ناول األمور اؼبتعّلقة يف لتشابو الظروف االجتماعّية واالقتصاديّة والثقافّية اليت سبّيز بنية األسرة األردنّية اليت قد تنعكس على اؼبدركات يف ت

التنشئة والرتبية. 

( يف مستوى α=1915فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )ىل ىناك  :اثلثا: مناقشة النتائج ادلتعّلقة ابلسؤال الثالث وىو
ذي اإلعاقة أو عمره أو فئة أولويّة ادلعلومات اليت يرغب أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة ابحلصول عليها اليت ت عَزى: جلنس الطفل 

 إعاقتو؟ 
أشارت النتائج ابلنسبة ؼبتّغًن جنس الطفل اؼبعوق إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى يف صبيع ؾباالت اؼبقياس، 

عدم وجود فروق ذات داللة ويف الدرجة الكّلّية على اؼبقياس  أيضاً، أّما ابلنسبة إىل متغًّن عمر الطفل اؼبعوق فقد أشارت النتائج إىل 
إحصائّية عند مستوى يف صبيع ؾباالت اؼبقياس، ويف الدرجة الكّلّية على اؼبقياس أيضاً، وزبتلف ىذه النتيجة مع ما توّصل إليو كّل من 

اجة إىل اؼبعلومات، ( يف دراستهم اليت أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائّية تبًعا ؼبتغًّن العمر ابلنسبة للحٕٓٓٓاػبطيب واغبسن )
لى صبيع فقرات واغباجة إىل اػبدمات اجملتمعّية. أّما ابلنسبة ؼبتغًّن فئة اإلعاقة فقد أشارت النتائج أيًضا إىل أّن الفروق غًن داّلة إحصائيًّا ع

اغباجة للمعلومات وتُعزمى ؼبتغًّن  اؼبقياس ويف الدرجة الكّلّية على اؼبقياس، واليت أشارت أيًضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف بعد
 جنس الطفل.

اليت تشًن إىل وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف أمباط االّتصال وأشكالو  (ٕٗٓٓلنتائج مع دراسة البطاينة )وزبتلف ىذه ا 
ت نتائجها إىل وجود فروق ( اليت أشار ٕٓٓٓاؼبختلفة وتُعزمى لنوع اإلعاقة. وزبتلف كذلك مع ما توّصلت إليو دراسة اػبطيب واغبسن )

ذات داللة إحصائّية تبًعا ؼبتغًّن نوع اإلعاقة ابلنسبة للحاجة إىل التفسًن لآلخرين واغباجة إىل اػبدمات، وزبتلف أيضا مع دراسة 
(summers ,etal،ٕٓٓ٘اليت أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائّية بٌن متوّسطات درجات األسر وفق متغًّن عمر الطف  ) ل

( اليت أشارت النتيجة إىل ٕٓٔٓاؼبعوق لصاحل الفئات العمريّة األصغر سنًّا. كما زبتلف أيًضا مع ما توّصل اليو كّل من حنفي ورفيق ) 
مع  فروق ذات داللة بٌن متوّسطات األسر يف اؼبشاركة والرضا عنها، حسب متغًّن نوع إعاقة الطفل لصاحل فئة اإلعاقة العقلّية عند اؼبقارنة

د اؼبقارنة مع فئات اإلعاقة السمعّية والبصريّة والتوّحد ولصاحل اإلعاقة العقلّية عند اؼبقارنة مع اإلعاقة السمعّية، ولصاحل اإلعاقة السمعّية عن
الرضا عنها أقل التوّحد، ولصاحل صعوابت التعّلم عند اؼبقارنة مع اإلعاقات اؼبتعّددة؛ أي أّن تقدير أسر ذوي االعاقات اؼبتعّددة للمشاركة و 

إهبابّية عند مقارنتها ابلفئات االخرى.
 ؟  ما الطريقة اليت يفّضلها أولياء األمور للحصول على ادلعلومات: اثنياً: مناقشة نتائج السؤال الرابع

واصل  أبسلوب دّلت النتائج على أّن أكثر أسلوب يفّضل اآلابء  التواصل فيها يف اؼبقياس ككّل ىي اؼبواّد اؼبكتوبة  يليها الت
 ,  Jackson)وتّتفق ىذه النتائج مع ما توّصل إليو كّل من االجتماعات الفرديّة وأخًنا التواصل  أبسلوب اجتماعات ؾبموعة اآلابء. 

Baird  , Davis-Reynolds  , Smith  , Blackburn  , Allsebrook،ٕٓٓٛ  )  يف دراستهم اليت تناولت التحليل
وبتاجها الوالدان، واػبربات النفسّية االجتماعّية عند دعم األطفال ذوي االحتياجات الصحّية. وأشارت النتائج إىل  النوعّي للمعلومات اليت

لواحد، من قبل اؼبهنّيٌن، ومعلومات ومواّد مكتوبة، واالّتصال  –أّن اآلابء فّضلوا أْن تقدَّم ؽبم معلومات لفظّية، وعلى أساس فردّي، واحد 
(( اليت تناولت البحث يف طرق االّتصال اؼبفّضلة لدى اآلابء مع اؼبهنّيٌن، ٖٕٓٓ،Elliotدراسة اليوت  نّيٌن. وتّتفق كذلك اؽباتفّي مع اؼبه

ّلم اليت أشارت نتائجها إىل تفضيبلت اآلابء يف االّتصال مع اؼبهنّيٌن وترّكزت يف موضوعٌن نبا: اػبربات اليومّية للطفل وأتثًنىم على تع
(  اليت أشار فيها اآلابء إىل تفضيل استخدام Fleet,2003تّتفق ىذه النتائج مع دراسة  )، و دى القصًن واؼبدى الطويلالطفل على اؼب

ولة االّتصال اليومّي مع اؼبعّلم، مقابل طرق التواصل األسبوعّي، والرسائل الشهريّة، واؼبوقع الصفّي اإللكرتوين، وقد يُعزمى ذلك إىل سه
 من التواصل من حيث توّفر متطلبات استخدامو من قبل الوالدين.استخدام ىذا النوع 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د.رائذ ريب حمىذ وهيذاتد/           لذيهي لمحصوه عميها وأمناط التواصن املفّضمةاألطفاه روي اإلعاقة وأّوهاتهي، وستوى أولوّية املعمووات اليت حيتاجها آباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

232 

شارت نتائجها إىل أن أكثر أشكال التواصل أ( يف دراستهم اليت ٕٓٔٓتوصل اليو حنفي وقراقيش ) تتفق ىذه النتيجة مع ما 
الشهرية  مث اؼبكاؼبات اؽباتفية، وؾبالس  اؼبستخدمة بٌن األسرة واالختصاصيٌن ابلرتتيب ىي سجل اؼبتابعة، التقارير اليومية، األسبوعية،

 اآلابء، الزايرات اؼبنزلية. 
( اليت أشارت إىل أّن أكثر أشكال التواصل بٌن األسرة واالختصاصيٌّن يف Summers, etal,2005وتّتفق كذلك مع دراسة )

، والتقارير، واؼبكاؼبات اؽباتفّية، وؾبالس اآلابء، وفق الرتتيب التايل: سجّل اؼبتابعة -ابلرتتيب–البيئة الرتبويّة للطفل اؼبعوق، جاءت 
 واجتماعات أولياء األمور، وأخًنًا الزايرات اؼبنزلّية.

(  اليت أشارت إىل أّن اغباجة الرئيسة للوالدين ٖٜٜٔ،Gowen,chirsty and Sparlingوتّتفق ىذه النتيجة مع  دراسة )
مبّو أطفاؽبم، ابإلضافة إىل معلومات حول كيفّية التعامل مع اعبوانب االنفعالّية اؼبرتتّبة  سبثّلت يف اغبصول على معلومات للمساعدة يف تعزيز

ريقة على رعاية الطفل، وربديد اؼبصادر اجملتمعّية، والتخطيط ؼبستقبل الطفل، وفهم حقوق الطفل القانونّية، كما أشارت النتائج إىل أّن الط
 سب اؼبوضوع واؼبستوى التعليمّي لبلب.اؼبفّضلة للحصول على اؼبعلومات تباينت ح

(  اليت Harniss, Epstein, Bursuck, Nelson, and Jayanthi,2001كّل من )  مع دراسة  ىذه النتيجة وزبتلف
مع  أشارت إىل أّن اآلابء أعطوا تقديرات عالية ومرتفعة لنمط التواصل مع اؼبهنّيٌن من خبلل حضور االجتماعات، و تواصل اؼبعّلم الفرديّ 

( حيث ٕٔٓٓ،Adams, Womack, Shatzer and Caladarella) اؼبنزل . وزبتلف مع ما توّصلت إليو كّل من دراسة
طبيق أشار اآلابء والطلبة إىل أّن اؼببلحظات اؼبنزلّية أسهمت يف تطوير اؼبهارات االجتماعّية، كما وأشار معظم أفراد الدراسة إىل سهولة ت

ستمرار يف استخدامو. كما دّلت النتائج على أّن أكثر بُعد يفّضل اآلابء فيو التواصل ابجتماع اآلابء ىو بعد الربانمج وأوصوا بضرورة اال
لعب فيو الدعم التماثلّي دورًا مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم، وقد يُعزى ذلك إىل أتثًن اإلعاقة على الوالدين الذي ي

( اليت أشارت نتائجها إىل أّن أسر األطفال ذوي اإلعاقة  تواجو ٕٔٔٓ،Plumb, Jenniferنتائج  دراسة )مًّا. ويّتفق ذلك مع هم
ة مستوى مرتفع من الضغوطات، وأّن اؼبستوايت اؼبرتفعة للدعم االجتماعّي اؼبدرك ارتبطت مع الضغوطات الوالديّة اؼبرتفعة. وأّكدت الدراس

عّي يف مساعدة أسر األطفال ذوي اضطراب التوّحد يف التكّيف مع الضغوطات. وكان أكثر بعد على أنبّية اغباجة إىل الدعم االجتما
يفّضل اآلابء التواصل فيو ابالجتماعات الفرديّة ىو بعد )مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابغبياة(، وقد يُعزى ذلك من وجهة 

على األسرة عموًما والوالدين ربديًدا اليت سبنع األسرة وربرمها من فرص االسرتخاء  نظر الباحثٌْن إىل االحتياجات اليت تفرضها اإلعاقة
ذلك إىل  واالستمتاع ابغبياة ، وكان أكثر بعد يفّضل اآلابء التواصل فيو ابؼبواّد اؼبكتوبة ىو بعد )اؼبدافعة والعمل مع اؼبهنّيٌن( وقد يُعزى

( ٕٗٓٓويّتفق ذلك مع ما توّصلت اليو دراسة )وانج واخرون،  ا عن اغباجة إىل مواّد مكتوبة حداثة مفهوم اؼبدافعة ؿبّلّيا؛ لذا فقد عرّبو 
لومات، اليت أشارت إىل أّن اآلابء عرّبوا عن حاجتهم إىل تعّلم مهارات اؼبدافعة اليت تتمّثل يف فهم إعاقة الطفل وحقوقو، ومعرفة مصادر اؼبع

 ارات.وطلب اؼبساعدة والتحفيز ؼبمارسة ىذه اؼبه
فقد أشارت النتائج إىل أّن طريقة االّتصال كيفّية تدريس الطفل يف ادلنزل وفيما يتعّلق ابألبعاد الفرعّية للمقياس واؼبتمثّلة يف بعد 

وقد  اؼبفّضلة ؽبذا البعد كانت على التوايل من خبلل االجتماعات الفرديّة يليها استخدام اؼبواد اؼبكتوبة وأخًنا من خبلل ؾبموعات اآلابء.
ألمن النفسّي، دبا ينعكس على سبكينهم من طرح لشعورىم ابالرتياح وا اإلحصائيٌنيُعزى ذلك إىل أّن اآلابء يفّضلون اللقاءات الفرديّة مع 

التواصل بو آلابء األسئلة وتبادل اؼبعلومات ابلشكل الذي يلّّب حاجاهتم ضمن مستوى من اػبصوصّية اؼبناسبة. وكان أكثر موضوع يفّضل ا
ا يرى الباحثان إىل اىتمام اآلابء ابجتماعات اآلابء ىو)كيف أساعد ابين ليطّور عبلقات ذات معىن مع أصدقائو؟( وردّبا يعزى ذلك كم

يت ال ابعبانب االجتماعّي االنفعايّل لدى الطفل، إىل جانب االىتمام ابعبوانب األكادميّية، إذ تعترب العبلقات مع األقران من اؼبوضوعات ال
ع  ىو، كيف أربّدث مع ابين عن األمور يتّم الرتكيز عليها كثًنًا لدى التخطيط للربامج التعليمّية لؤلطفال ذوي اإلعاقة، وكان أقّل موضو 

على اؼبتعّلقة ابعبنس؛ وقد يُعزى ذلك إىل مستوى الوعي لدى الوالدين خبصوص القضااي اؼبرتبطة ابلرتبية اعبنسّية وجهلهم هبا وعدم اعبرأة 
اػباّصة هبذه القضااي وعدم اعبرأة يف  تناول ىذه اؼبوضوعات يف االجتماعات العاّمة مع اآلابء، فضبًل عن ؿبدوديّة معرفة معّلمي الرتبية

طرحها وتناوؽبا ضمن اؼبنهاج الدراسّي. بينما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابالجتماعات الفرديّة ىو)كيف أربّدث مع ابين 
عّلقة بسلوك الطفل اعبنسّي بشكل عن األمور اؼبتعّلقة ابعبنس( وقد يُعزى ذلك إىل اذّباىات اآلابء وتفضيبلهتم يف طرح اؼبوضوعات اؼبت

فردّي يضمن ربقيق مبدأ اػبصوصّية للوالدين. وكان أكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابؼبواّد اؼبكتوبة ىو)كيف أتعامل مع 
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تايل قد تكون االحتياجات اػباّصة لطفلي(، وقد يُعزى ذلك إىل تشابو طبيعة مشكبلت اآلابء إىل حد ما على مستوى فئة اإلعاقة، وابل
 ىناك أمور وموجهات عاّمة تتعّلق إبعاقة الطفل ميكن تبادؽبا بٌن اآلابء بشكل مفيد ومناسب.

أشارت النتائج إىل أّن طريقة االّتصال اؼبفّضلة ؽبذا البعد كانت على التوايل ابستخدام ادلدافعة والعمل مع ادلهنّيني ،وفيما يتعلق ببعد 
تماعات الفرديّة، وأخًنًا ابستخدام  ؾبموعات اآلابء. وقد يُعزى ذلك كما يرى الباحثان إىل حداثة موضوع مفهوم اؼبواد اؼبكتوبة، يليها االج

ّفر معلومات كافية حّّت لؤلخصائّيٌن توّضح مفهوم اؼبدافعة ااؼبدافعة على اؼبستوايت األكادميّية واالجتماعّية واعبهات ذات العبلقة، إذ ال تتو 
ّن القضّية ال تزال يف البداايت. وكان إفلتطبيق، ابلرغم من اغبراك الذي يقوده اجمللس األعلى لشؤون األشخاص اؼبعوقٌن، ومضامينو وآليات ا

ما ىي أكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو)أين تتواجد ؾبموعات اؼبدافعة أو األىايل؟(، وكان أقّل موضوع ىو )
(،وقد يُعزى ذلك إىل غياب ؾبموعات اآلابء وؾبموعات اؼبدافعة وكسب التأييد، فاغبركة التزال يف ف سأستخدمهاحقوقي القانونّية وكي

البداايت واآلابء يفّضلون اؼبطالبة حبقوقهم القانونّية بشكل فردّي وليس ضمن ؾبموعات منّظمة. بينما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء 
ىو)كيف أشارك يف إعداد اػبّطة الرتبويّة الفرديّة لطفلي(، وردّبا يُعزى ذلك إىل معرفة اآلابء اعبّيدة إىل حّد التواصل بو ابالجتماعات الفرديّة 

ي ما ابعبوانب التعليمّية واغباجات اػباّصة ابلطفل، بينما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابؼبواّد اؼبكتوبة ىو )ما ىي حقوق
 مها(، وردبا يعود ذلك إىل ازدايد مستوى وعي اآلابء حبقوقهم اؼبتعّلقة برعاية الطفل اؼبعوق.القانونّية و كيف سأستخد

اؼبواد البعد كانت على التوايل من خبلل فأشارت النتائج إىل أّن طريقة االّتصال اؼبفّضلة ؽبذا  التخطيط للمستقبلوفيما يتعّلق ببعد 
، وأخًنًا ابستخدام ؾبموعات اآلابء. وردّبا يعود ذلك إىل أّن نظم تقدمي اػبدمات يف األردّن  اؼبكتوبة، يليها استخدام االجتماعات الفرديّة

كغًنىا يف العديد من الدول ال تعكس اغباجات الفعلّية ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة اؼبرتبطة ابحتياجات الشخص اؼبعوق عرب دورة 
جّي، لذا يشعر اآلابء أبهّنم حباجة إىل معلومات حول اؼبستقبل؛ حيث أشارت حياتو من جهة، وال تبىن ىذه اػبدمات على أساس اسرتاتي

العديد من الدراسات أّن التفكًن دبستقبل الطفل من األمور واؼبخاوف األساسّية يف حياة أسر األشخاص ذوي اإلعاقة. وكان أكثر موضوع 
تعّرف على فعالّية الربامج اؼبهنّية(، وموضوع )كيف أقّيم أو اختار  يفّضل اآلابء التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو)كيف أحّدد موقع أو أ

وق كّلّيات أو جامعات أو مدارس مهنّية(، وقد يُعزمى ذلك إىل أّن اآلابء ينظرون يف النهاية إىل اؼبخرجات اليت تتعّلق بقدرة الشخص اؼبع
تلّّب احتياجاتو وتتبلءم مع اىتماماتو، أو من خبلل االلتحاق يف على االستقبللّية من خبلل االلبراط يف برامج التأىيل اؼبهيّن اليت 

(، و)كيف أدير فبتلكاتنا حبيث تلّّب أخّطط ؼبستقبل ابين اؼبايلّ التخّصص اؼبناسب لقدراتو وإمكاانتو. وكان أقّل موضوع ىو )كيف 
         اؼبرتبطة دبستقبل الطفل. احتياجات أفراد األسرة(؛ وقد يعزى ذلك إىل معلومات اآلابء احملدودة يف القضااي

بينما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابالجتماعات الفرديّة ىو)كيف أقّرر ما ىي اؼبهارات   اليت وبتاج ابين تعّلمها(، 
طفل للمهارات الوظيفّية اليت سبّكنو من و)مبط االّتصال اؼبفّضل كيف أخّطط ؼبستقبل ابين اؼبايّل(، وقد يعود ذلك إىل اىتمام اآلابء بتعّلم ال

كي يتحّضر للمستقبل(، )كيف أقّرر ما ىي اؼبهارات اليت وبتاج ابين تعّلمها  اح يف العمل. وكان أقّل موضوع ىواالستقبللّية التوظيفّية والنج
ات األشخاص ذوي اإلعاقة، وابلتايل عدم وردبا يُعزى ذلك إىل غياب السياسات اؼبتعّلقة ابػبدمات االنتقالّية والتخطيط ؽبا ضمن مؤّسس

ّد توّجو اعبهات ذات العبلقة إبهباد اؼبمارسات اؼببلئمة لتطبيق اػبدمات االنتقالّية. وكان أكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابؼبوا
، وكيف أدير أخّطط ؼبستقبل ابين اؼبايلّ يف اؼبكتوبة ىو )كيف أحّدد موقع أو أتعّرف على فعالّية الربامج اؼبهنّية(، وكان أقّل موضوع ىو ك

سات كما يف فبتلكاتنا حبيث تلّّب احتياجات أفراد األسرة، وردبا يُعزمى ذلك إىل حاجة أولياء اآلابء اؼبالّية اليت أشارت إليها العديد من الدرا
اآلابء. ( حيث جاءت االحتياجات اؼباّديّة ابؼبرتبة األوىل يف احتياجاتٕٓٓٓ)اػبطيب واغبسن، 

(، فقد أشارت النتائج إىل أّن أكثر موضوع يفّضل اآلابء )مساعدة األسرة على االسرتخاء واالستمتاع ابحلياةأّما فيما يتعّلق ببعد 
يف  التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو )كيف أتعّلم أسس ومبادئ إدارة الوقت(؛ وقد يُعزمى ذلك إىل أّن اإلعاقة رُبِدث تغيًنات دراميتيكّية

 Black,Molasion)حياة األسرة ذبعل الوالدين حباجة إىل الشعور ابالستمتاع والراحة وىذا يّتفق مع ما توّصلت اليو دراسة 
&Smull,1990 اليت أشارت أّن اآلابء  حباجة إىل اؼبساعدة يف ترتيبات العيش اجملتمعّي، والرعاية اؼبؤقّتة، واؼبساعدة اؼبالّية، واؼبساعدة )

السلوك، واػبدمات النفسّية، وقد يتوّفر لآلابء من خبلل طريقة التواصل فيما بينهم تبادل اػبربات الكثًنة واغبصول على يف ضبط 
ما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء (. بينكيف أتكّيف مع التوّتر اليومّي الناجم عن مشكلة ابين. وكان أقّل موضوع ىو )اؼبعلومات اؼبطلوبة
ماعات الفرديّة ىو )كيف أتكّيف مع التوّتر اليومّي الناجم عن مشكلة ابين(، وردّبا يعود ذلك إىل أّن اآلابء يفّضلوا التواصل بو ابالجت

وأكثر موضوع يفّضل )كيف أتعّلم أسس ومبادئ إدارة الوقت(،  مناقشة مشكبلت الطفل مع اؼبهنّيٌن بطريقة فرديّة. وكان أقّل موضوع ىو
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اد اؼبكتوبة ىو )كيف أتعّلم أسس ومبادئ إدارة الوقت وموضوع )كيف أوّضح القيم و أقّرر ما تريد عائليت من التواصل بو ابؼبو اآلابء 
 .كيف نقوم كعائلة حبل اؼبشكبلت(اغبياة(، وكان أقّل موضوع ىو )

اؼبفّضلة ؽبذا البعد كانت على أّما بعد مساعدة األسرة على إهباد واستخدام اؼبزيد من الدعم فأشارت النتائج إىل أّن طريقة االّتصال 
 ؾبموعات اآلابء.اعات الفرديّة وأخًنًا ابستخدام التوايل ابستخدام اؼبواّد اؼبكتوبة، يليها االجتم

وكان أكثر موضوع يفّضل اآلابء التواصل بو ابجتماعات اآلابء ىو)كيف أساعد عائليت واألصدقاء على االىتمام حباجات ابين( 
من نتائج الدراسات اليت أشارت إىل حاجة األسر للدعم وتفّسر إعاقة الطفل لآلخرين ) اػبطيب، واغبسن،  وىذا يّتفق مع العديد

ببلك، موليجون وظبال ، وىذا يتّفق مع توّصلت اليو دراسة )كيف أجد وأقّدم الدعم اؼبايل((، وكان أقّل موضوع  ىو ٕٓٓٓ
Black,Molasion) &Smull,1990آلابء للمساعدة اؼبالّية.   ( اليت أشارت إىل حاجة ا 

التواصل بو ابالجتماعات الفرديّة ألربعة مواضيع ىي؛ )كيف أساعد عائليت واألصدقاء على ما كان أكثر موضوع يفّضل اآلابء بين 
ذوي اإلعاقة( و )كيف أنّسق اػبدمات الرتبويّة  لأسر األطفاّفر ؾبموعات الدعم ومكان التقاء ااالىتمام حباجات ابين( و)أين تتو 

والعبلجّية اؼبساندة اؼبختلفة( و)كيف أجد و أقّدم للدعم اؼبايّل (. ويرى الباحثان أّن ىذه القضااي دبجملها تعكس خصوصية لآلابء، 
)كيف أتقّدم بطلب اغبصول على وضوع ىو وابلتايل تفضيبلت ؼبناقشتها وتناوؽبا بطريقة تؤّمن لآلابء ربقيق ىذه اػبصوصّية، وكان أقّل م

ّفرة ابؼبنطقة(، وكان أقّل ا(، وأكثر موضوع يفضل اآلابء التواصل بو ابؼبواّد اؼبكتوبة ىو)كيف أجد اػبدمات اؼبتو اػبدمات اليت كبتاجها
شكبلت أطفاؽبم(. ويرى موضوع ىو )أين تتوّفر ؾبموعات الدعم )مكان التقاء أسر األطفال ذوي اإلعاقات لتبادل اػبربات حول م

جاءت يف اؼبرتبة الثانية من حيث األنبّية ابلنسبة لآلابء.  نإفالباحثان أنّو وابلرغم من أنبية ىذه اؼبتطلبات 
 توصيات الدراسة احلالّية 

هبا لتلبية احتياجات األخذ  اإلحصائيٌنخرجت الدراسة اغبالية جبملة من التوصيات واإلجراءات والرتتيبات اليت ينبغي على اؼبهنّيٌن و 
 اآلابء وفق أولواّيهتم وتتمثل فيما يلي:

تزويد اآلابء بفرص متنّوعة سبّكنهم من اؼبشاركة يف أنشطة اؼبدرسة، على وجو التحديد تلك الفرص اليت تتعّلق بقيامهم أبدوار واضحة = 
ة لآلابء.وؿبّددة يف عملّية التخطيط للربانمج التعليمّي مع مراعاة اػبصوصّية والفرديّ 

مواد مطبوعة، ورش تدريبّية، لقاءات ؾبموعات صغًنة( مع ربديد آلابء واؼبعلومات بصيغ متنّوعة )إعداد وتقدمي برامج تدريب ا= 
اؼبوضوعات اؼبتعّلقة بربامج الرتبية اػباّصة، وحقوق اآلابء وأبنائهم، القانون والتشريعات، واستخدام طرق ضبط السلوك يف اؼبنزل.

اّصة  أشكال ـبتلفة إضافّية من الدعم مثل الرعاية اؼبؤقّتة، ومعلومات لآلابء عن ؾبموعات اؼبدافعة، واؼبؤّسسات اجملتمعّية العاّمة واػبتقدمي= 
اؼبعنّية بتقدمي اػبدمات والربامج.

طات اؼبرتتّبة على اؼبشاركة، ىذا تقدمي الدعم االنفعايّل واؼبعلومات اؼبطلوبة لآلابء لدى مشاركتهم يف الربامج للتخفيف من الضغو = 
ابإلضافة إىل تقدمي اؼبعلومات الطبّـّية والتطوريّة.

 تقدمي خدمات وبرامج التدّخل اؼببّكر اؼبستندة إىل البيوت لؤلطفال وآابئهم.= 

ضرورة تدريب والدي االطفال ذوي االعاقة على اسرتاتيجيات التمارين الرايضية واالسرتخاء.= 

ببناء برامج تدريبية هتتم بتصميم اسرتاتيجيات يستخدمها االابء واالمهات يف التعامل مع االطفال ذوي االعاقة وفقا لنوع االىتمام = 
وشدة االعاقة.

.مينبغي على اؼبهنّيٌن واآلابء واؼبدافعٌن أن يعملوا مًعا لغاايت ربسٌن نوعّية اػبدمات اؼبقّدمة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة عرب مراحل حياهت= 

التخطيط للخدمات االنتقالّية وتضمينها يف التعليم، واالىتمام دبرحلة ما بعد اؼبدرسة )التشغيل، أو التعليم اعبامعّي(.= 

ادلراجع العربّية
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( ٕٙٓٓاألضبد، سلوى .)رسالة طبيعة االحتياجات التدريبّية والتأىيلّية لألطفال التوّحديني من وجهة نظر اآلابء وادلختّصني ،
ماجستًن غًن منشورة، جامعة اؼبلك سعود، اؼبملكة العربّية السعوديّة.

،االتصال ادلستخدمة بني اسر ذوي احلاجات اخلاصة ومعلميهم "دراسة ميدانية لدى  (9أمناط6113سامة9)أ البطاينة
.ٖٔ( ،  ٔ)   ، ؾبلة دراسات"الرتبية اخلاصة مبدينة اربد يف األردن مؤسسات

(ٕٓٔٓحنفي، علي؛ وقراقيش، صفاء .) ادلشاركة التعاونية بني االختصاصّيني وأسر األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة يف
 اللقاء السنوّي اػبامس عشر للجمعّية السعوديّة للعلوم الرتبويّة والنفسّية )جسنت(. الرايض: جامعة اؼبلك ضوء بعض ادلتغّّيات9

.ٖٕٓسعود، ص 
ؾبّلة دراسات، حاجات والدّي األطفال ادلعوقني يف األردن وعالقتها ببعض ادلتغّيات(. ٕٓٓٓسن، دمح)اػبطيب، صبال، اغب ،

     ٔالعدد:  ٕٚاجملّلد:  اعبامعة األردنّية.

( ٖٕٔٓالشديفات ، أضبد .)حاجات اضطراب طيف التوّحد يف األردّن من وجهة نظر األّمهات يف ضوء بعض ادلتغّّيات ،
، جامعة الًنموك .ًن غًن منشورةرسالة ماجست

( .ٕٕٔٓالعواملة، ورود .) ّأطروحة تقييم احلاجات اخلاّصة لألطفال التوّحديني من وجهة نظر ادلعّلمني واآلابء يف األردن ،
دكتوراة غًن منشورة، جامعة العلوم اإلسبلمّية. 

( ٕٚٓٓىاالىان؛ وكوفمان .) ترصبة عادل عبدهللا دمح. مقّدمة يف الرتبية اخلاّصةسيكولوجية األطفال غّي العاديني وتعليمهم ،
عّمان: دار الفكر.

 ادلراجع االجنبية 
Adams،M .،Womac,S,.Shatzer,R and Caldarella (2001)Parent   Involvement In School- 
Wide Social Skills Instruction: Perception of A Home Note Program, The Association 
for Persons with Severe  Handicaps, Vol. 26, No. 3, 158-170 
Allen, K.E., & Cowdery, G.E. (2009). The exceptional child: Inclusion in early 
childhood education (6th edition). Clifton Park, NY: Thompson Delmar Learning. 
Bacon, P.S. (2008). Collaboration: The next steps. Library Media Connection, 
26(6), 36-37. 

Al-Jabery,M.,Arabiat,D.,Al-Khamra,H and Abdel Jabbar,S.(2012).Parental Perceptions 
of Services Provided for Children with Autism in Jordan,journal of Child and Family 
Studies.Do 110.1007s 10826.012.9703.0  

Allsebrook J.(2008) Qualitative analysis of parents' information needs and 
psychosocial experiences when supporting children with health care needs, 
Section of Public Health, School of Health and Related Research, University of 
Sheffield, Sheffield, UK. r.jackson@sheffield.ac.uk Health Info Libr J. 2008 
Mar;25(1):31-7 
Asprey, A., & Nash, T. (2006). The importance of awareness and communication for 
the inclusion of young people with life-limiting and life-threatening conditions in 
mainstream schools and colleges. British Journal of Special Education, 33(1), 10- 
18. 
Bayat, M. (2012). Teaching exceptional children. New York, NY: McGraw Hill. 
Cortez, C., Nussbaum, M., Woywood, G., & Aravenas, R. (2009). Learning to 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د.رائذ ريب حمىذ وهيذاتد/    لذيهي لمحصوه عميها وأمناط التواصن املفّضمةاألطفاه روي اإلعاقة وأّوهاتهي، وستوى أولوّية املعمووات اليت حيتاجها آباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

236 

collaborate by collaborating: A face-to-face collaborative activity for measuring and 
learning basics about teamwork. Journal of Computer Assisted Learning, 25(2), 126-
142. 
Black, M.M., Molaison, V.A., & Smull, M.W. (1990). Families caring for a young 
adult with mental retardation: Service needs and urgency of community living requests. 
American Journal on Mental Retardation, 95, 32-39. 
Brady, S. J., Peters, D. L., Gamel-McCormick, M., & Venuto, N. (2004). Types and 
patterns of professional-family talk in home-based early intervention. Journal of Early 
Intervention, 26(2), 146–159. 
Broen.H.(2010).Examining the Needs of Families of School-aged children with Autism 
Spectrum Disorder.Upublished Master Thesies,Queen University,Canada 
D'Amato, E., & Yoshida, R.K.(1991). Parental needs: An educa-tional life cycle 
perspective. Journal of Early Inter-vention, 75,246-254 
Decker, L. E., & Decker, V. A. (2003). Home, school, and community partnerships. 
Lanham, MD: Scarecrow Press. 
Dunst, C. J., & Dempse,I.(2007) Family–Professional Partnerships and Parenting 
Competence, Confidence, and Enjoyment, International Journal of Disability, 
Development and Education Vol. 54, No. 3, September 2007, pp. 305–318 
Elliot, R. (2003). Sharing care and education: Parents' perspectives, Australian Journal 
of Early Childhood, 28(4), 14–21. 
Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators 
and improving schools. Boulder, CO: Westview Press. 
Eyalati ,N.,   Jafari,Z.,  Ashayeri , H .,  Salehi ,M., Kamali,M.  (2013). Effects of 
Parental Education Level and Economic Status on the Needs of Families of Hearing-
Impaired Children in the Aural Rehabilitation Program, Iranian Journal of 
Otorhinolaryngology No.1, Vol.25, Serial No.70, Winter 2013 Original Article 
Hallhan,Daniel&Kuffman,James.(2007).Exceptional Children:Introduction to Special 
Education,EnglewoodCliffes,New Jeresy.and Prentice Hall Inc 
Hall, T., Wolfe, P., & Bollig, A. (2003). Home-to-school notebook: An effective 
communication strategy for students with severe disabilities. Teaching Exceptional 
Children, 36(2), 68–73. 
Harniss, M. K., Epstein, M. H., Bursuck, W. D., Nelson, J., & Jayanthi. (2001). 
Resolving homerelated communication problems: Recommendations of parents of 
children with and without disabilities. Reading and Writing Quarterly, 17, 205–225 
Harrison, P. J., Lynch, E. W., Rosander, K., & Borton, W. (1990). Determining 
success in interagency collaboration: An evaluation of processes and behaviors. Infant 
and Young Children, 3, 69-78 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د.رائذ ريب حمىذ وهيذاتد/    لذيهي لمحصوه عميها وأمناط التواصن املفّضمةاألطفاه روي اإلعاقة وأّوهاتهي، وستوى أولوّية املعمووات اليت حيتاجها آباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

237 

Gowen,chirsty,D. and Sparling,J .(1993).Informational Needs of Parents of Young 
Children with Special Needs Journal of Early Intervention Spring 1993 vol. 17 no. 2 
194-210
Halsey, P. (2005). Parent involvement in junior high schools: A failure to
communicate. American Secondary Education 34(1), 57-69
Heward, W. (2006): Exceptional Children an introduction to special education, Eighth
Edition, upper saddle river, New Jersey, Columbus, Ohio
Hong, S. & Ho, H. (2005). Direct and indirect longitudinal effects of parental
involvement on student achievement: Second- order latent growth modeling across
ethnic groups. American Psychological Association, 97(1), 32-42
Hornby, G. (2000). Improving parental involvement. London: Casswell Education
Jackson R, Baird W, Davis-Reynolds L, Smith C, Blackburn S, Allsebrook J.(2008)
Qualitative analysis of parents' information needs and psychosocial experiences when
supporting children with health care needs, Section of Public Health, School of Health
and Related Research, University of Sheffield, Sheffield, UK.
r.jackson@sheffield.ac.uk Health Info Libr J. 2008 Mar;25(1):31-7
Minke, K. & Scott, M. (1993). The Development of Individualized Family Service
Plans: Roles for Parents and Staff. The Journal of Special Education, V27 N1 P82-
106.
Nachshen, J. S., & Jamieson, J. (2000). Advocacy, stress, and quality of life in parents of
children with developmental disabilities. Developmental Disabilities Bulletin, 28, 39-
Halsey, P. (2005). Parent involvement in junior high schools: A failure to
communicate. American Secondary Education 34(1), 57-69.
Nachshen J.S& Minnes,P.(2005) Empowerment in parents of school-aged children
with and without developmental disabilities, Journal of Intellectual Disability Research
doi: 10.1111/j.1365-2788.2005.00721
McBride, Shirley A., Al-Khateeb, Jamal (2010)  Action Plan for Updating  Special 
Education Policy in Jordan Report prepared for the Ministry of Education, Hashemite
Kingdome of Jordan.  ERfKE 11  Component (3-4)
O'Connor, B. (1995). Challenges of interagency collaboration: Serving a young child
with severe disabilities. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 15, 89-109.
O’Connor ,U,(2008) Meeting in the middle? A study of parent–professional
partnerships , European Journal of Special Needs Education .Vol. 23, No. 3, August
2008, 253–268 UNESCO Centre, School of Education, University of Ulster, Northern 
Ireland 
O’Connor, U., R. McConkey, and B. Hartop. 2005. Parental views on the statutory
assessment and educational planning for children with special educational needs.
European Journal of Special Needs Education 20: 251–69.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د.رائذ ريب حمىذ وهيذاتد/    لذيهي لمحصوه عميها وأمناط التواصن املفّضمةاألطفاه روي اإلعاقة وأّوهاتهي، وستوى أولوّية املعمووات اليت حيتاجها آباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

238 

Park ,J,. Turnbull,.A, and Sook Park ,H,.(2001) Quality of Partnerships in Service 
Provision for Korean American Parents of Children With Disabilities : A Qualitative 
Inquiry Vol. 26, No. 3, 158-170 The Association for Persons with Severe Handicaps. 
Park, H. (2008). The varied educational effects of parent-child communication: A 
comparative study of fourteen countries. Comparative Education Review, 52(2), 219-
243 
Popich,E,. Louw,B,. and  Eloff,I,.(2005) The need for collaboration in early 
communication intervention: whom do parents consult regarding the prevention of 
communication disorders? Early Child Development and Care Vol. 176, No. 7, 
October 2006, pp. 675–692 
Plumb, J C. (2011). "The Impact of Social Support and Family Resilience on Parental 
Stress in Families with A Child Diagnosed with An Autism Spectrum Diorder"    
Doctorate in Social Work (DSW) Dissertations. Paper 14. 
Reilly, E. (2008) Parental involvement through better communication. Middle School 
Journal, 39(3), 40-47. 
Salend, S. (2005). Creating inclusive classrooms: Effective and reflective practices for all 
students (5th ed.). Columbus, OH: Merrill. 
Stuck, Leah C., (2004): An exploratory study of the relationships between teacher to 
parent communication, parent trust, and teacher trust. DAI-A 65/05, p. 1670, 
http://proquest.umi.com/pqdweb? 
Turnbull, A. P., & Turnbull, H. R. (2001). Families, professionals, and exceptionality: 
Collaborating for empowerment (4th ed.). Columbus, OH: Merrill. 
Tobolka, D. (2006) Connecting teachers and parents through the internet. 
Techdirections, 66(5), 24-26. 
Smith, T.E.C., Gartin, B., & Murdick, N.L. (2012). Including adolescents with 
disabilities in general education classrooms. Boston, MA: Pearson. Snell, M.E., & 
Janney, R. (2005). Collaborative teaming. Baltimore, MD: Brookes 
Publishing Company. 
Summers Jean Ann., Hoffman Lesa., Marquis Janet., Turnbull Ann& Poston, Denise 
(2005): Measuring the Quality of Famly- Professional Partnerships in Special Education 
Services. 
Summers, Jean Ann; Hoffman, Lesa; Marquis, Janet; Turnbull, Ann; and Poston, 
Denise, "Relationship Between Parent Satisfaction Regarding Partnerships With 
Professionals and Age of Child" (2005). Faculty Publications, Department of 
Psychology. Paper 440. http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/440 
Turnbull, A., Turnbull, R., & Wehmeyer, M.L. (2010). Exceptional lives: Special 
education in today’s schools. Upper Saddle River, NJ: Merrill. 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

http://proquest.umi.com/pqdweb
http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/440


د.رائذ ريب حمىذ وهيذاتد/    لذيهي لمحصوه عميها وأمناط التواصن املفّضمةاألطفاه روي اإلعاقة وأّوهاتهي، وستوى أولوّية املعمووات اليت حيتاجها آباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

239 

Wang, M., Mannan, H., Poston, D., Turnbull, A.P., Summers, J.A. (2004). Parents’ 
perceptions of advocacy activities and their impact on family quality of life. Research 
and Practice for Persons with Severe Disabilities, 29(2), 144-155. 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 


