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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مستخلص الدراسة 

 البرامج مشاركة أولياء األمور في مدى التعرف علىهدفت الدراسة إلى            

المعلمين وأولياء  نظر وجهة لذوي اإلعاقة الفكرية من المقدمة الفردية التربوية

 المقدمة الفردية التربوية البرامج نجاح مشاركتهم في األمور أنفسهم ، وأهمية

مشاركتة أولياء األمور في  تعيق التي للتالميذ ، والتعرف على الصعوبات

( 051)على عينه مكونة من  تم تطبيق الدراسة. البرنامج التربوي الفردي ألبنائهم

ولي أمر  للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية فيي المدارس التي تقع ( 01)معلم و

بمحافظات جنوب منطقة الرياض التي تتمثل في محافظة الخرج ومحافظة حوطة 

بني تميم ومحافظة الحريق ومحافظة األفالج ومحافظة السليل ومحافظة وادي 

(. هـ0302/  0301)لدراسي الثاني للعام الدراسي الدواسر، وذلك خالل الفصل ا

نتائج الدراسة أن أن المعلمين وأولياء يرون أن مشاركة أولياء األمور وأظهرت 

في البرنامج التربوي الفردي للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية تعد ذات أهمية مرتفعة، 

بنائهم تعز  وأن مشاركة أولياء األمور في إعداد البرامج التربوية الفردية أل

ولكن كشفت الدراسة أيضاً من خالل . تحقيق األهداف المرجوة من تلك البرامج

محور معوقات مشاركة أولياء األمور نطرة مغاير حيث يرى المعلمون أن أن أهم 

المعوقات التي تحول دون مشاركة أولياء األمور في البرنامج التربوي الفردي 

عدم ثقة أولياء األمور في أن مشاركتهم مثل في للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية تت

؛ أما أولياء األمور فيرون أن أهم سوف تعود بنتائج ايجابية على حاالت أبنائهم

المعلمين من أن مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج  المعوقات فكانت جزم

وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات . التربوي ال تجدي بشيء

لتي يمكن أن تساهم في تغير الوقع الحالي لمشاركة أولياء األمور في البرامج ا

 . التربوية الفردية ألبنائهم من ذوي اإلعاقة الفكرية
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Abstract :       
The study aimed at identifying the extent of parental 

participation in the individual educational programs provided to 

students with intellectual disabilities from the point of view of their 

teachers and parents themselves, and the importance of their 

participation in the success of the individual educational programs, 

and to identify the obstacle that hinder parents’ participation in 

their children individualized educational programs. and finding 

solutions or proposals Parents in the individual educational 

programs. The study sample consisted of (156) teachers and (30) 

parents of students with intulactuals disabilities attending schools 

in the governorates of south Riyadh region, which include: Al-

Kharj Governorate, Houta Bani Tamim Governorate, Fire 

Governorate, Aflaj Governorate, Al-Salil Governorate and Wadi 

Al-Dawaser Governorate, during the second semester of the 

academic year (1437/1438 AH). The results of the study showed 

that teachers and parents believe that parents’ participation in the 

individual education program for students with intellectual 

disabilities is of high importance and that parents' participation 

enhances the achievement of the objectives of these programs. 

However, the study reveled that teachers believe that the most 

important obstacles that prevent parents from participating in the 

individual education program for students with intellectual 

disabilities are parents' lack of confidence that their participation 

will result in positive results for their children; and parents believe 

that the most important obstacles were the teachers' insistence that 

parental involvement in the preparation of the educational program 

is of no avail. In the light of the results of the study, a number of 

recommendations were presented that could contribute to changing 

the current impact of parents' participation in the individual 

educational programs of their children with intellectual disabilities. 
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 :مقدمة 

 مجموعة على نجاحها في الخاصة التربية الفردية وخدمات برامج تعتمد

 المشاركة أهمها من العوامل من

 المعاقين التالميذ أمور أولياء مساهمة خالل من المشاركة هذه وتظهر الوالدية ،

 .المدرسة خارج أو داخل سواءً  بأبناءهم العالقة والبرامج ذات األنشطة في

 مختلف في وتطوره التلميذ، نمو في وهاًما جوهريًا أثًرا األمور ألولياء إن

 ذوي من التلميذ كان إذا األثر ذلك ويزداد والعقلية، النمائية، واالنفعالية، الجوانب

 عن خاصة مشكالت تنجم وبالتالي والديه، على اعتماده فترة تطول إذ ، اإلعاقة

 (. 8111والحسن ،  الخطيب)إعاقته 

 وتأهيل تربية نجاح في األمور أولياء به يقوم الذي الدور ألهمية ونظًرا

 الدور، ذلك تفعيل أهمية عن تتحدث نجد البحوث إعاقة، لديه الذي التلميذ

 مع الهام بدورهم أولياء األمور قيام دون تحول التي المعوقات تذليل وضرورة

 في تربيتهم الشراكة الل خ من أبناءهم شخصيات بناء في المتخصصة المؤسسات

 حياة في األمور أولياء دور لتفعيل األنظمة؛ ووضعت التشريعات فُسنت وتعليمهم،

 التي البالد في أبناءهم وتعليم تربية في للمشاركة ودعمهم متهدعو التلميذ، وتمت

 مؤسسات أرض على ملموًسا واقًعا الشراكة العربي، وأصبحت عالمنا سبقت

 (. 8112،  نيان أبو)والتأهيل  التعليم

 االتزان، بعدم شعوره إلى تؤدي ما أل مة   الفرد تعرض أن به المسلم ومن

 تنشأ حينئذ عليه، الضاغطة األ مة هذه متطلبات عليه مواجهة يصعب حيث

 مواجهة على يعينه بما تمده قوى خارجية توافر ضرورة عن تعبر التي الحاجة

 األ مة طبيعة مصادر حسب وكيًفا كًما تختلف فالحاجة عليها، والتغلب أ مته

حاجة  تزداد أن يتوقع لذلك األ مة، مصدر هو المعاق التلميذ إن وحيث ا،تهوِحد

 االتزان، استعادة على تعينهم التي الخارجية المساعدات إلى األمور أولياء

 والتحديات المشكالت إحدى الفكرية عاقة وتُعد وجود اإل ظل في التكيف ومحاولة

 عنها ينُجم والتي الفكرية، اإلعاقة التالميذ ذوي أمور أولياء يواجهها التي الصعبة

 المادية، المعرفية، والحاجات الحاجات : مثل لديهم، خاصة حاجات ظهور

 (. 8110، الخطيب)االجتماعية  والحاجات

 أمًرا تعد الفكرية قةاإلعا ذوي التالميذ أمور أولياء حاجات تلبية عملية إن

 طبيعة بسبب وذلك الحاجات، تلك على للتعرف الوقوف عليه؛ من البد هاًما

 تلبية على األولى المعتمدة بالدرجة الخاصة التربية برامج نجاح بين العالقة

 .فيها مشاركتهم ومدى األمور أولياء حاجات
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 :مشكلة الدراسة

واقع مشاركة أولياء أمور من خالل االطالع على دراسات وبحوث تؤكد 

التي ( م8119)في البرامج التربوية الفردية للمعاقين فكرياً مثل دراسة الحا مي 

شخصية التلميذ من  في بناء تؤكد أن مشاركة أولياء األمور تلعب دوراً ملحوظاً 

تزداد االحتياجات الخاصة، حيث  ذوي من التلميذ خاصة إذا كان مختلف النواحي،

 . أولياء األمور على اعتماده فترة

 التربوي البرنامج تخطيط أن عملية( 8119)دراسة عبيدات  وتشير

 المستوى تصل إلى ال العملية الناحية أولياء األمور من مشاركة الفردي يحتاج إلى

 البرامج يطور الذي الفريق في أعضاء بحثت مسحية دراسة هناكف المراد،

من أولياء األمور  يتوقعون المختصين يةغالب أن إلىوتوصلت  الفردية، التربوية

المتعلقة  القرارات اتخاذ في المشاركة منهم يتوقعون ال ولكنهم المعلومات، تقديم

 .للتلميذ  الفردي التربوي بالبرنامج

المدرسة وأولياء  الصلة بين أن( هـ0300)كما تؤكد دراسة العاصي 

 الخاطئة التي االفتراضات من الكثيرفهناك  فعالة بصورة مستمرة، ليست األمور

 فالمعلمون اآلمال المتوقعة، تحقيقتمنع المعلمين وأولياء األمور،  من كل يحملها

قد ينظرون إلى أولياء األمور على أنهم يفتقرون إلى المهارات األساسية المناسبة 

فضالً عن عدم  احتمالية وجود مشكلة نتيجة تدخلهم، قد تحدث بشكل كبير ، أو

وهذا بدوره له مردود عكسي على  وإرشاداتهم، توصيات المعلميناهتمامهم ب

أولياء األمور فيشعرون بأن عملهم بال جدوى، ومن هنا يأتي دور المدرسة حيث 

أولياء األمور في تعمل على تحقيق التوافق بين الطرفين لكي ال تصعب مشاركة 

 .العملية التعليمية التربوية

 لذوي الدمج مدارس في خاصة يةترب كمعلم الباحث عمل خالل ومن

 أمور أولياء غالبية أن الحظ األمور، أولياء من الكثير وتعامله مع الفكرية، اإلعاقة

يحجمون عن المشاركة في البرامج التربوية  الفكري  اإلعاقة ذوي التالميذ

ألبنائهم، كما أن بعض المعلمين لديهم توقعات بعدم أهمية مشاركة أولياء األمور 

ومن هذا المنطلق تحاول . في إعداد وتنفيذ البرامج التربوية الفردية ألبنائهم

ياء ما واقع مشاركة أول: الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي

 األمور في البرنامج التربوي الفردي لذوي اإلعاقة الفكرية بمنطقة الرياض ؟ 
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 : أهداف الدراسة

 : تتمثل األهداف الفرعية لهذه الدراسة فيما يلي  

 مشاركة أولياء األمور للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في واقع التعرف على -0

المعلمين وأولياء  نظر وجهة ألبنائهم من المقدمة الفردية التربوية البرامج

 .األمور

 مشاركة أولياء األمور للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في أهمية التعرف على -8

المعلمين وأولياء  نظر وجهة ألبنائهم من المقدمة الفردية التربوية البرامج

 .األمور

مشاركة مشاركة أولياء األمور للتالميذ  تعيق التي التعرف على الصعوبات -0

 وجهة ألبنائهم من المقدمة الفردية التربوية البرامج اإلعاقة الفكرية فيذوي 

 .المعلمين وأولياء األمور نظر

مشاركة مشاركة أولياء األمور  لتحسين تقديمها يمكن التوصل إلى مقترحات -3

 ألبنائهم من المقدمة الفردية التربوية البرامج للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في

 .مين وأولياء األمورالمعل نظر وجهة

 : أسئلة الدراسة 

 البرامج مشاركة أولياء األمور للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في واقع ما .0

 المعلمين وأولياء األمور ؟ نظر وجهة من المقدمة ألبنائهم الفردية التربوية

 البرامج مشاركة أولياء األمور للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في ما معيقات  .8

 المعلمين وأولياء األمور ؟ نظر وجهة من ألبنائهم المقدمة التربوية

 :أهمية الدراسة

 :أهمية هذه الدراسة في تحقيق الجوانب العلمية والعملية اآلتيةتتمثل       

 : األهمية العلمية: أوال 

الدراسة إضافة علمية إلى التراث التربوي الخاص المتعلق بالبرامج التربوية  -

ذوي اإلعاقة الفكرية في ظل ندرة الدراسات واألبحاث التي تناولت الفردية ل

 .البرامج التربوية لذوي اإلعاقة الفكرية

توفر هذه الدراسة بيانات يمكن أن تفيد في التعرف على وجهات نظر معلمي  -

التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو مشاركة الوالدين في البرامج التربوية 

 .الفردية

 

 



   واقع مشاركة أولياء األمور في البرنامج التربويابراهيم الحنو    / نايف الدوسري د
 

 

741 

 : األهمية العملية: ثانيا 

تسهم النتائج التي سوف تسففر عنهفا هفذه الدراسفة ففي مسفاعدة المختصفين ففي  -

منففاهج التربيففة الفكريففة علففى إيجففاد حلففول لففبعض الصففعوبات التففي تكتنففف 

 . المشاركة الوالدية في اعداد البرامج التربوية الفردية

رية نحو ما يعانونه يسهم الوقوف على وجهات نظر معلمي ذوي اإلعاقة الفك -

من ضعف المشاركة الوالدية في إعادة النظر في خطط اإلعداد التربوي 

للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية لتنقيحها وتحسينها بما يضمن تزويدهم بالكفاءات 

 .والمعارف الضرورية لرعاية ذوي اإلعاقة الفكرية 

 :مصطلحات الدراسة

 :مشاركة أولياء األمور -

بأنها مشفاركة الوالفدين ففي تعلفيم وتفدريب أبنفائهم التالميفذ مفن تعرف إجرائياً  

ذوي اإلعاقة الفكرية على المهارات والخبفرات المقدمفة لهفم ضفمن بفرامج التربيفة 

 .الخاصة من خالل البرامج التربوية الفردية

 :البرنامج التربوي الفردي -

التربفوي  برنفامجال أن إلفى( م8115)والحديفدي  الخطيفب مفن يعرففه كفل

الحاجفات  ذوي للتالميفذ تقفديمها سفيتم التي الخدمات تحدد مكتوبة خطة هو الفردي

 التفي الرئيسفية األداة بمثابفة يعمفل الففردي التربفوي فالبرنفامج وبفذلك. الخاصفة

 المسفاندة والخفدمات الخاصفة، التربيفة خفدمات علفى تلميفذ حصفول كفل تضفمن

 .الفردية حاجاته لتلبية الال مة

ذوي  للتالميفذ المسفاندة الخفدمات علفى بأنه الوثيقة التي تحتويويعرف إجرائياً     

 االجتماعيفة، والخففدمات النفسفية، الخففدمات)االعاقفة الفكريفة متمثلفة ففي اآلتفي 

 (.الوظيفي العالج والتخاطب والتواصل وخدمة

  :التالميذ ذوو اإلعاقة الفكرية -

ف الجمعيفففة األمريكيفففة اإلعاقفففة الفكريفففة بأنهفففا  إعاقفففة تتصفففف بقصفففور : تعفففرا

جوهري في كل من الوظيفة العقلية والسفلوك التكيففي، كمفا يعبفر عنهفا بالمهفارات 

التكيفية المتمثلة في المفاهيم والمهارات االجتماعية والعملية، ويحدث هذا القصور 

 (.AAMR,2002)سنة  02قبل سن 

بأنهم التالميذ الملحقون ببرامج ومعاهد التربية الفكرية الذين  اً ويعرفون اجرائي

وتكون سنهم مالئمة للمرحلة االبتدائية، ( 11- 51)تراوح درجات ذكائهم بين 
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ويكونون الئقين صحياً وخالين من األمراض المعدية، ومستقرين نفسياً، وليس 

 .يميةلديهم إعاقات أخرى تحول دون استفادتهم من البرامج التعل

 :حدود الدراسة

 :الحدود البشرية 

 معلمي وأولياء أمور التالميذ ذوي االعاقة الفكرية في المرحلة االبتدائية 

 : الحدود المكانية

محافظات جنوب منطقة الرياض التي تتمثل في محافظة الخرج ومحافظة 

حوطة بني تميم ومحافظة الحريق ومحافظة األفالج ومحافظة السليل ومحافظة 

 .وادي الدواسر

 : الحدود الزمنية

/  0301تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 .هـ0302

 : الحدود الموضوعية

تقتصر الدراسة على التعرف على واقع مشاركة أولياء األمور للتالميذ ذوي 

 .اإلعاقة الفكرية في المرحلة االبتدائية في البرنامج التربوي الفردي 

 الطار النظري والدراسات السابقةا

 : دور أولياء األمور في رعاية أبنائهم : أوالً 

هففو أسففلوب وطريقففة أوليففاء األمففور فففي القيففام بوظائفهففا مففن اجففل تحقيففق 

أهدافها وغاياتها وتوفير المتطلبات األساسية والحاجات النفسفية والتربويفة ألبنائهفا 

والقيام باألدوار األساسفية وحفل المشفاكل من خالل التفاعل والتواصل بين أفرادها 

والصفففراعات داخلهفففا وإشفففباع حاجفففات أبنائهفففا ومسفففاندتهم ودعفففم جوانفففب النمفففو 

 :الشخصي واالجتماعي والضبط والتنظيم لديهم ، ويتحدد ذلك في اآلتي 

هو العالقات والتفاعالت المتبادلفة بفين أففراد األسفرة ومفدي : التفاعل األسري  -

برودها وجفافها وقربهفا أو تباعفدها واالنفعفاالت والمشفاعر  حمايتها ودفئها أو

 .السائدة واتجاهاتهم نحو بعضهم البعض

هو تأدية األدوار والمهام والمسفئوليات داخفل األسفرة : القيام باألدوار األسرية  -

وتمايز أدوار الفاعل والمفعول به بوضوح ومرونة وبتبادلية حسب ما تقتضيه 

 .المتغيرة وااللتزام بتلك األدوار والرضا عنها أحوال األسرة وظروفها 
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هي إتاحة الفرصة ألفراد األسفرة للتغلفب : حل المشاكل والصراعات األسرية  -

علي الصراع والخالفات الموجودة بين أفراد األسرة والسيطرة علفي مفا يمكفن 

 أن ينشأ عنها من غضب أو عدوانية

ن أفراد األسفرة والتعبيفر عفن هو إقامة الحوار والحديث بي: التواصل األسري  -

مشففاعرهم وأحاسيسففهم و اإلدارك المتبففادل لمعففاني ذلففك التواصففل بففين أفففراد 

 .األسرة 

هفي تلبيفة الحاجفات األساسفية ألففراد األسفرة والتفي : إشباع الحاجفات النفسفية  -

تشففمل الحاجففات الفسففيولوجية واالجتماعيففة  والنفسففية التففي مففن أهمهففا الحاجففة 

 .ماء واالحترام والتقديرلالستقرار واالنت

هفي مفا تتيحفه األسفرة مفن ففرص النمفو : تحقيق النمو اإلجتماعي والشخصفي  -

الشخصي واالجتماعي ألفرادها وتنمية مهارتهم االجتماعيفة وقفدراتهم الثقافيفة 

 . والمعرفية 

هففي قففدرة أفففراد األسففرة علففي مسففاعدة بعضففهم : الففدعم والمسففاندة األسففرية  -

وارتبفاطهم وتعفاونهم مفن اجفل تحقيفق مصفال  جميفع البعض ومفدي اهتمفامهم 

 .أفرادها 

هفو مفدي قفدرة األسفرة علفي ضفبط سفلوك أفرادهفا : الضبط والتنظيم األسري  -

وتعليمهم النظام والقواعد السلوكية والتخطفيط ألنشفطة حيفاتهم وإدارة شفئونهم 

 ( .8113، أبو الحسن)الشخصية واألسرية 

 :الفرديالبرنامج التربوي : ثانياً 

والمعفرف بقفانون التعلفيم (  P.L. 94142)عنفدما تفم تفعيفل القفانون رقفم  

، فقد ألزم ذلك 0915لكل األطفال المعاقين في الواليات المتحدة األمريكية في عام 

القفانون كاففة الواليفات بفأن تقفوم بتقفديم خدمفة التعلفيم العفام المجانيفة المناسفبة لكفل 

ولضمان أن التالميذ (. 8111الوابلي، )البيئات تقييداً  التالميذ ذوي اإلعاقة في أقل

المستحقين لهذه الخدمة ينالون الخدمة المناسبة فقد طلفب الكفونجرس األمريكفي أن 

وتعرف ( Individualized Education Plan)يتم تطوير برامج تربوية فردية 

ات المنفففردة بحيففث تلبفي هففذه البففرامج الفرديفة كافففة االحتياجفف( IEP)بـففـ  اختصفاراً 

وقفد . (Halahan & Kauffman, 2006)لكافة الطالب المستحقين لهذه الخدمة 

خلص الكونجرس األمريكي إلى أن اشتراط ضرورة وجود بفرامج مكتوبفة للتعلفيم 

هففو أمففر بففالي األهميففة إذا مففا كففان يجففب تفعيففل قففانون التعلففيم لكففل ( IEP)المنفففرد 
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إن أدبيات التربية الخاصة غالباً ما تشير إلى األطفال المعاقين؛ وفي حقيقة األمر، ف

 (.8111الوابلي، )أن البرنامج التربوي الفردي هو لب التربية الخاصة 

ويفففتم مفففن  الفرصفففة، لوالفففدي الطففففل وكاففففة األشفففخاص المعنيفففين بتقفففديم 

الخدمات التعليمية للطفل أثناء تطفوير البفرامج التربويفة الفرديفة وذلفك بفأن يقومفوا 

(. 8101التميمففي والعتيبففي، )دخالت المطلوبففة لبرنففامج التلميففذ المنفففرد بتقففديم المفف

هففو المخطففط التعليمففي للتلميففذ ومصففمم ( IEP)ويعتبففر البرنففامج التربففوي الفففردي 

خصيًصا لتلبية احتياجاته، كما يتم مراقبفه تحقيفق األهفداف الخاصفة بالطففل طفوال 

وففي (. IEP( )Hallahan & Kauffman, 2006)مراحل تنفيذ برنامج للطففل 

حقيقة األمر، فإن الفشل في تطوير وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي بشفكل صفحي  

 (.8111الوابلي، )يمكن أن يجعل كامل برنامج التعليم الخاص غير صال  

ويتطلففب بنففاء وتنفيففذ البرنففامج التربففوي الفففردي تمففوين فريففق، وغالبففاُ مففا 

والففدي الطفففل أو األوصففياء الشففرعيون ( أ: )تشففمل قائمففة المشففاركون المطلففوبين

مفدرس ( د)مفدرس تعلفيم خفاص، ( ج)ممثل عن هيئة التعلفيم المحليفة، ( ب)عليه، 

ويمكفن )شخص يمكنه تفسير اآلثار التعليمية المترتبة لنتفائج التقيفيم ( ه)تعليم عام، 

التلميففذ نفسففه إذا كففان ذلففك ( و)، (أن يكففون أحففد أعضففاء الفريففق المففذكورين بعاليففة

عنففدما يسففتلزم األمففر )وأفففراد الخففدمات االنتقاليففة (  )اسففبًا، أو عنففد االقتضففاء، من

 (.Hallahan & Kauffman, 2006( )وجود خدمات انتقالية

ومففن أهففم إسففهامات البرنففامج التربففوي الفففردي فففي التربيففة الخاصففة هففو 

حيفث  .ضمان مشاركة الوالدين الفاعلة في تخطيط وتنفيذ البرامج التربوية ألبتائهم

أن القوانين والتنظيمات في التربية الخاصة غالباً تؤكد على دور األباء في البنفامج 

 :التربوي الفردي من خالل النقاط التالية

  يجب أن يمن  والدي الطفل الموافقة المستنيرة المسبقة قبل أن يتم إجراء عملية

 .التقييم

  يجب أن يأخذ فريق برنامج التعليم المنفرد(IEP )العتبار بيانات التقييم في ا

 .التي يقوم الوالدين بتقديمها

  يجب أن يتم إخطار األبوين بخصوص المقابلة من أجل البرنامج التربوي

 . الفردي قبلها بوقت كاف بحيث تكون لديهما فرصة الحضور

  يجب أن يتم إخطار األبوين عن حقوقهم الخاصة في اإلجراءات بموجب

، كما يجب أن يتم (IDEA)اد ذوي اإلعاقة قانون التعليم الخاص باألفر

 . تسليمهما صورة من هذا القانون
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  في الحفاالت التفي ال يسفتطيع فيهفا األبفوين حضفور مقفابالت برنفامج التربفوي

، يجففب أن يقففوم فريففق التقيففيم للبرنففامج باالحتفففاظ بالمجموعففة (IEP)الفففردي 

ن أجففل إشففراك المسففتندية المناسففبة التففي تشففمل محففاوالتهم غيففر الناجحففة مفف

 .الوالدين في إجراء المقابلة

  يجب أن يكون الوالدين شركاء على قدم المساواة في إجراءات البرنامج

 (.من بداية التقييم وحتى تحديد المستوى( )IEP)التربوي الفردي 

ويحدد قانون التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة األمريكي أن يكون الوالدين شركاء 

وتتضمن الشراكة المتساوية الحق في . امج التعليم المنفردمساويين في تطوير برن

ويتضمن ذلك المشاركة ذات . المشاركة الفعالة في كافة المناقشات والقرارات

المغزى في كافة عمليات صنع القرار في التعليم الخاص، بما في ذلك قرارات 

لمدرسة وعندما يطور الموظفون في ا. تحديد المكان وتطوير برامج تربوي فردي

برامج تربوية فردية دون مشاركة الوالدين، فإن محاكم وموظفي االستماع قد 

 .(Hallahan & Kauffman, 2006)أبطلوا تلك البرامج 

ويطلب من المدرسة أن تتبع إجراءات معينة للتأكد من حضور الوالدين 

وتتضمن هذه . ومشاركتهم الكاملة في اجتماع البرنامج التربوي الفردي

إخطار الوالدين مقدًما للتأكد من إتاحة الفرصة لهم لحضور ( أ)اءات اإلجر

تحديد موعد االجتماعات في الوقت والمكان الذي يتم االتفاق عليه ( ب)االجتماع، 

ترتيب أساليب أخرى إلشراك الوالدين إذا لم يكن باستطاعتهم ( ج)بالتبادل، و

 (.8111الوابلي، )حضور اجتماع البرنامج التربوي الفردي 

 :الدور الوظيفي لمشاركة أولياء األمور  : ثالثاً 

قففد ركففزت جميففع المففدارس والتوجهففات النظريففة فففي علففم الففنفس والتربيففة 

علي دراسة األسرة ودورها في حياة الفرد وتعد مشاركة أولياء األمفور ففي رعايفة 

 أبنففائهم مففن أحففدث واقففوي التوجهففات النظريففة التففي اهتمففت بدراسففة دور أوليففاء

األمففور فففي إطففار المدرسففة الوظيفيففة التففي تؤكففد علففي تحليففل األسففرة فففي ضففوء 

الوظائف التي تقوم بها من وجهة نظر دينامية وانطالقاً من نظرية االنسفاق العامفة 

التففي تنظففر إلففي األسففرة باعتبارهففا نسففقاً اجتماعيففا متوا نففاً وديناميففاً حيففث ينظففر 

اجتماعي يتكون مفن أجفزاء تعتمفد علفي المدخل البنائي الوظيفي إلي األسرة كنسق 

بعضها وتتفاعل مع بعضها البعض وتتمثل أهم القضايا التفي تحظفى باالهتمفام ففي 

إطار هذا المدخل في دراسة عناصر النسق من حيث أدائها لوظائفها بمفا يفؤثر ففي 
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النسففق ككففل والعالقففات الداخليففة للنسففق األسففري والعالقففات بينففه وبففين األنسففاق 

 (.0999، عالء كفافي )األخرى  االجتماعية

وتعد النظرية الوظيفية علي الرغم من حداثتها من أكثر النظريات انتشفارا ففي 

دراسة األسرة في العالم العربي اليوم وتنحصر أهم فروض هذه النظرية في ثفالث 

 : مسلمات أساسية وهي 

 .أن كل وحدة نسقيه ينظر إليها علي أنها كل متكامل أي نسق موحد  -1

أن كل جفزء ففي النسفق يتفأثر بفاألجزاء األخفرى ويفؤثر فيهفا لفذلك ففان التغيفر  -2

الففذي يحففدث فففي بعففض األجففزاء مففن شففأنه أن يحففدث تغييففرات فففي األجففزاء 

 . األخرى 

يوجد النسق في حالة من التوا ن الدينامي المستمر لذا فإن التغير داخل النسفق 

 ( .0991، عبد الرحيم )يحدث في حدود معينة 

وينصب التركيز في مجال دراسة األسرة في إطار النظريفة الوظيفيفة علفي     

األجزاء التي يتكون منها النسق األسري في ارتباطها ببعضها الفبعض عفن طريفق 

التفاعل والتساند الوظيفي مع االهتمام بكل جزء وعنصر في النسق باعتباره مؤديا 

 ( .0998، خشاب ال)لوظيفة معينة في النسق الكلي أو معوقا له 

وعند دراسفة األسفرة وفقفا للمفدخل البنفائي الفوظيفي يمكفن أن ينصفب التركيفز 

وظائف األسرة بالنسبة للمجتمع ووظائف األنسفاق : علي جانب من الجوانب التالية

الفرعيفة داخفل األسفرة ككفل أو بالنسفبة لبعضفها الفبعض ووظفائف األسفرة بالنسففبة 

لعففل مففن أهففم النظريففات التففي تبعففت االتجففاه ألفرادهففا باعتبففارهم أعضففاء فيهففا و

الوظيفي في دراسة األسرة نظرية الدور االجتماعي لألسرة والتي تشير إلي وجود 

البنيففوي ودور  –الففدور الففوظيفي ) خمسففة أدوار اجتماعيففة أساسففية لألسففرة وهففي 

عبففد )األسففرة كمؤسسففة ودورهففا فففي النمففو ودورهففا فففي التفاعففل ودورهففا المففوقفي 

 ( .0991 ،الرحيم 

ويخضفع النسفق األساسفي ووظائففه لمفا تخضفع لفه األنسفاق الحيويفة مفن تغيففر 

بفعففل تعرضففها لمثيففرات مسففتمرة أو احتكاكهففا باألنسففاق األخففرى وتجاهففد األسففرة 

السوية في التفاعل مع هذه التغيرات وتسعي لتحقيق وضفع جديفد يتسفم باالسفتقرار 

نسفق وقدرتفه علفي تجديفد نفسفه مع الظروف الجديدة وهو ما يعكس مفدي مرونفة ال

واستمراريته عبر الظروف المتغيرة بينما تحاول األسر غيفر السفوية إنكفار التغيفر 

 (.0999، كفافي )واالستمرار في تكرار أنماطها السلوكية القديمة 

ويكون سواء األسرة مثل سواء األفراد الذي  يتو ع تو يعفا اعتفداليا بحيفث    

تصففف وتقففل عنففد اإلطففراف وال نسففتطيع وضففع خففط تتركففز معظففم األسففر فففي المن
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فاصل أو محدد بين األسر السوية وغير السوية ويكون نصيب األسفرة مفن السفواء 

أو المرض بقدر قربها من قطب السواء أو المرض الذي يجعل منها نسقا صحيا أو 

نسقا سفي  األداء ويكفون سفوء األداء هنفا نتيجفة ترتيفب علفي حجفم الالسفواء الفذي 

بففه النسففق وال سففواء هنففا يعنففي أن عمليففات التفاعففل داخففل النسففق ليسففت يتصففف 

صففحيحة وغيففر سففوية ويجففب أن نأخففذ فففي اعتبارنففا دراسففة نظففام األسففرة الففداخلي 

والنظففر إليهففا علففي أنهففا مجموعففة مففن األنظمففة المتيلفففة لكففل فففرد فيهففا دور محففدد 

تعففددة وبينهمففا وتكففون عمليففة التفاعففل التففي تحففدث بففين هففذه األنظمففة ثنائيففة أو م

عالقات متفاعلة تعبر عن درجة من التجارب والتفاعل المتبادلة الفذي يحفدث عبفر 

أبففو )الحففدود التففي تفصففل بففين كففل نظففام وأخففر وتحففدد نمففط أداء األسففرة لوظائفهففا 

 (.8113، الحسن 

 : أنماط األسر في استجابتها للضغوط المتعلقة باإلعاقة لدى الطفل : رابعاً 

أربع فئات أو أنمفاط لألسفرة مفن حيفث اسفتجاباتهم  Danileiيحدد دانييلي 

 :لضغوط صدمة وجود طفل معوق بها وذلك فيما يلي 

 :نمط األسرة الضحية  -0

 : يتصف هذا النمط بما يلي 

يعيش هذا النمط من األسر التي تعاني صدمة في حاله من االنغالق علي ذاتها  -

 . خارج األسرة  يتناقص تفاعلها مع المجتمع ومع اآلخرين من

يختزل نظام الحاجات عند أعضاء األسرة وينخفض مستوي الدافعية عندهم  -

بحيث تتركز االولويات الكبيرة علي دور األسرة بالنسبة لالبن المعوق مما 

 .ينعكس علي ويؤدي إلي مشكالت في حاضرهم ومستقبلهم 

 :نمط األسرة المناضلة  -8

ل للضعف أو لالشفاق على الذات في هذا النمط من األسر ال يوجد مجا

ويسيطر علي استجابات األسرة الكثير من المحاذير والذكريات والتطلعات و يعد 

 .اإلسترخاء أو السرور أو االبتهاج أمور غير ضرورية 

 : نمط األسرة الخدرة  -0

إن استجابات التخدر االنفعالي تغمر األسرة كلها ويجري استهالك طاقفات 

وأسفلوب حيفاة األسفرة ففي عمليفة انفدماج كفل ففرد فيهفا ففي حمايفة النظام األسفري 

 .اآلخرين في األسرة 

 :نمط األسرة الرافضة  -3
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يتمثففل هففذا الففنمط فففي أن أحففد الوالففدين أو كالهمففا يكففون مسففئوال بشففكل أو 

بأخر عن الصدمة التي وقعت لألسرة مثل اإلدمان إساءة معاملة الزوجة أو األبنفاء 

فشفل ففي العمفل أو الخسفارة االقتصفادية وهفم ينزعفون إلفي إنكفار أو الهجفران أو ال

 (.0992، الببالوي)خلفيتهم وخاصة الخبرات المفزعة التي عاشت فيها أسرهم 

المشفاعر ، وفي دراسة لجيركي وآخرين بعنفوان األداء الفوظيفي األسفري 

الصففريحة وإبعففاد المنففاخ األسففري أسففففرت النتففائج عففن اخففتالل األداء الفففوظيفي 

األسري مع أسرتين لديهم نسبة مشاعر صريحة عالية مقارنفة بتلفك األسفر القفادرة 

 (.(Heikila et al.,2004 علي إخفاء المشاعر 

والمشففكلة هنففا أن التعففرض المسففتمر للضففغوط وبالتففالي اسففتمرار آليففات 

التكيف ففي التفاعفل مفع الضفغوط وفقفا لهفذه المراحفل الفثالث يفؤدي إلفي حالفة مفن 

دي إلي اختالل توظيف إمكانات األسرة وأعضائها وتشغيل طاقاتهم االضطراب تؤ

وبالتففالي تعطيففل كفففاءات وفعاليففات تلففك الجماعففة فففي رعايففة الطفففل المعففوق وفففي 

 . الوفاء بالتزامات ومسئولياتها نحوه

وففففي دراسفففة بعنفففوان العالقفففة بفففين األداء الفففوظيفي األسفففري والمعاملفففة 

معوق يجعل األسرة أكثر عرضة لالضفطراب المترتبة عليه اتض  أن وجود طفل 

والتفكك مما ينعكس علي األداء الوظيفي األسري ويؤدي إلي وجود فروق داله في 

األداء الوظيفي األسري بمختلف أبعاده بين األسر العادية واسر األطففال المعفوقين 

 ( .Delambo ,2003)لصال  األسر العادية 

علفي ذاتفه ذو قواعفد جامفدة ويقفاوم فالنسق األسري يمكن أن يكون منغلقفا 

التغير ويعزل نفسه عن المعلومات الخارجية الن حدود سمكية وصلبة بينمفا تكفون 

 ( بين األنساق الفرعية)حدوده الداخلية 

متميعة وذات نفاذية عالية األمر الذي يجعل من هذا النسق نسقا سفي  األداء وسفوء 

سواء الذي ينصفف بفه النسفق األسفري األداء هنا نتيجة تترتب علي مقدار حجم الال

وال سواء األسرة هنا يعني أن عمليات التفاعل داخل النسق ليست صحيحة وليست 

لألسففرة تنصففب علففي ( إرشففاد أو عففالج ) سففوية وبالتففالي فففإن أي عمليففات تقففويم 

 ( .0999كفافي ،)تصحي  هذه العمليات وجعلها تسير في الخط الصحي  والسوي 

ل المعففففوقين بتقففففدير ذات مففففنخفض وحاجففففات عاليففففة يتسففففم أبففففاء األطفففففا

لالعتماديففة علففي اآلخففرين ولكنهففا حاجففات غيففر مجابففة وغيففر مشففبعة وتوقعففات 

مشوهة ومبالي فيها من اآلخرين كما أن لديهم مشفكالت ففي فهفم اآلخفرين كفل هفذه 

الجوانففب عنففد هففؤالء اآلبففاء تجعلهففم غيففر قففادرين علففي تففوفير المنففاخ المناسففب 

 (. 8110المبي ، مورنج ،) لمتوا نة ألطفالهم وخاصة المعوقين منهم والمعاملة ا
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 : األداء الوظيفي األسري لدي اسر األطفال المعوقين: خامساً 

يعففد مففيالد طفففل معففوق بدايففة لسلسففلة همففوم نفسففية ال تحتمففل وتكليففف بأعبففاء  

وبدايففة لصففراعات فففي ، وخلففق لمخففاوف وشففكوك متزايففدة ل بففاء ، ماديففة شففاقة 

، وتبادل االتهامات ولوم للذات ولآلخرين ، واختالفات في اآلراء ، هات النظر وج

وسففيطرة نزعففات ، تفريففي معفففي للحيففاة ، أمانففة للففروح ، وهجففران لمبففاهج الحيففاة 

وتعطيففل لفف رادة وخنففق ، وتحطففيم للثقففة فففي الففذات ، التشففاؤم واالنكسففار النفسففي 

 ( .0991قنديل ، )لآلمال 

أن وجفود wade et al   (0995  )أكفدت نتفائج دراسفة شفاري واد وآخفرون 

طفل معوق يجعل األسرة أكثر عرضة لالضطراب والتفكك ممفا يفنعكس بوضفوح 

علففي األداء الففوظيفي األسففري ويففؤدي إلففي وجففود فففروق دالففة فففي األداء الففوظيفي 

لصفال  األسفر األسري بمختلف إبعاده بين األسر العاديفة واسفر األطففال المعفوقين 

 . العادية 

فقففد أكففدت أن سففوء األداء الففوظيفي tanaka  (0991  )إمففا دراسففة تاناكففا   

األسري في اسر المعوقين كان يعزي إلي ما يسببه وجود الطفل المعفوق مفن عبف  

ليس بالنسبة للوالدين فقط وإنما لألسرة كلهفا لفو كانفت هفذه األسفرة تتمتفع ، واض  

كمففا أبففر ت نتففائج دراسففة اريففك . ل قففدوم الطفففل المعففوق باالسففتقرار والتوافففق قبفف

أن كثرة المشفاكل السفلوكية والضفغوط التفي Eric Jonson  (0992  )جونسيون 

    .يسببها الطفل المعوق كانت تزيد من التأثيرات السلبية في األداء الوظيفي 

  Michael fredman et alكذلك أضحت دراسة ميشيل فريفد مفان واخفرون

أن وجود فرد في األسرة يمر بمرحلة نفسية حفادة تشفكل عفامال خطيفرا (  1997) 

من عوامل سفوء األداء الفوظيفي األسفري وذلفك مقارنفة بفأداء األسفر األخفرى مفع 

ذلك لذلك يجب التدخل األسري مع معظفم المرضفي الفذين يحتفاجون لرعايفة طبيفة 

 .نفسية نتيجة لمعاناتهم من اضطرابات نفسيه 

وجففود debotah farrington   (8113  )بوتففا فففارينجتونوأكففدت نتففائج د

فروق دالة في إبعاد المناخ األسري والعالقات الزوجية والمهفام واألدوار األسفرية 

والتماسك األسري واألعباء المادية بفين اسفر األطففال العفاديين والمعفوقين لصفال  

داء الفوظيفي أن األAlison Hear (8113 )كما أكفد اليسفون هيفر . اسر العاديين 

األسري لدي اسر المعوقين كان يتسم بالضعف والقصور في مجاالت االسفتجابات 

 . الوجدانية والتعبير عن  وأداء األدوار األسرية وحل المشاكل 
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 : الفكرية  باإلعاقةالحاجات الخاصة بأولياء أمور التالميذ المصابين : سادساً 

المعفوقين فكريفاً يمكفن ذكرهفا هناك حاجات خاصة بأوليفاء أمفور التالميفذ  

 :على النحو التالي 

الحاجففة إلففي الففدعم النفسففي لمففا تعانيففه األسففرة مففن وجففود المصففاب باالعاقففة  -1

الفكرية بها وتوفير الدعم عن طريق إجراءات اإلرشاد األسفري للوصفول إلفي 

 .التكيف مع حالة اإلعاقة ويجب أن يشمل الدعم الوالدين واالخوة واألخوات 

إلي الدعم االجتمفاعي بسفبب مفا تعانيفه األسفرة مفن تميفز ضفدها نظفرا الحاجة  -2

والعمل علفي أن يتقبفل ، لوجود فرد من أفراد األسرة يعاني من االعاقة الفكرية

المجتمفففع الطففففل المعفففاق باالعاقفففة الفكريفففة وان ال يفففتم التميفففز ضفففده وتعفففديل 

 .ن بهااالتجاهات السلبية في المجتمع نحو االعاقة الفكرية والمصابي

الحاجففة إلففي الففدعم النفسففي عففن طريففق تففوفير خففدمات اإلرشففاد النفسففي وتقبففل  -3

 .اإلعاقة والعمل علي تطوير قدرات الطفل المصاب باالعاقة الفكرية

الحاجففة إلففي الففدعم االجتمففاعي وتعففديل االتجاهففات السففلبية فففي المجتمففع نحففو  -4

 Interstateتهم المصابين باالعاقفة الفكريفة وجعلهفا أكثفر إيجابيفة وتقبفل حفال

Research Associates, 1993)) 

 خصائص األبناء المعاقين فكرياً : سابعاً 

يمكن وصف العالمات المبكرة ل عاقة الفكرية على أن أغلبها تظهر من  

خالل التأخر اللغوي الملحوظ وضعف االنتباه، والتأخر الملحوظ في النمو الحركي 

الملحوظ في التطور االجتماعي، والحاجة إلى وبط  معدل التعلم والنمو، والتأخر 

التكرار واإلعادة بشكل مفرط، وعدم نقل أثر التعلم وضعف القدرة على التعميم 

 (.011، 8108، عبده)

 :ويمكن أن تتمثل أهم الخصائص المميزة للمعاقين فكرياً في     

 :الخصائص العقلية والمعرفية -أ

فل ذوي اإلعاقة الفكرية، ألن معدل تعتبر من أهم الصفات التي تميز الط 

كما أن القدرة العقلية لذوي . النمو العقلي لهم أقل من النمو العقلي للطفل العادي

اإلعاقة الفكرية أقل من ثالثة أرباع القدرة العقلية ألقرانهم المساويين لهم في 

أما شهور عقلية أو أقل في كل سنة  منية  9كما أن المعاق عقلياً ينمو . العمر

وفيما يتعلق . الطفل العادي فينمو سنة عقلية في كل سنة  منية من العمر

 :إلى ما يلي( 8113فراج، )بالخصائص العقلية والمعرفية يمكن أن نشير حسب 

 .القدرة على التصور ضعيفة: التصور -
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تنعدم القدرة على الربط وإدراك العالقات بين األشياء أو التمييز : إدراك العالقات -

 .بين شيئين متماثلين تقريبًا

 .القدرة على االنتباه أقل من حيث المدة والمدى: االنتباه -

 .تكاد تنعدم القدرة على التذكر: التذكر -

ال يمكن أن يستخدم التفكير المنطقي وإنما يسترسلون في أحاديث عديمة : التفكير -

 .الهدف وعديمة المعنى دون انقطاع

تخيل بسيطة جًدا لقلة معلومات األطفال ونقص خبراتهم القدرة على ال: التخيل -

 (.080، 8113، فراج)

بدراسة عن التنوع في نمو  Seto ; Hatano ; Etsuk ( (2005ولقد قام 

ذكاء أطفال ما قبل المدرسة المعوقين فكرياً وأشارت نتائجهفا إلفى وجفود منحنيفات 

مفن األطففال تغيفر % 59رأسية وعرضية ومتذبذبة وتنا لية لنمو الفذكاء، وأظهفر 

نقطة في نمو الذكاء بمرور الوقت ولوحظ وجود ميل تنا لي لنمو  05بلي أكثر من 

الذكاء بدءا من عامين بينما ظهر النمط الرأسي بدءا من ثفالث سفنوات مفن العمفر، 

 .وكان معدل نمو الذكاء يتغير بسرعة في بعض الحاالت على المدى القصير

 :كيةالخصائص الجسمية والحر -ب

وتزداد درجة ، يميل معدل النمو الجسمي إلى االنخفاض بشكل عام 

فالمعاقين فكرياً أصغر من حيث الحجم والطول ، االنخفاض با دياد شدة اإلعاقة

وفيما يتعلق بالجوانب الحركية فهي تعاني أيًضا من بطء . والو ن مقارنة بالعاديين

ويواجهون صعوبات ، ان مهارة المشيفي النمو تبًعا لدرجة اإلعاقة الفكرية في إتق

 (.00، 8111، سليمان)في االتزان الحركي والتحكم في الجها  العضلي 

إلفي أنفه يمكفن تنميفة بعفض المففاهيم مفا قبفل ( 8119)كذلك توصفل أحمفد 

لفدي ( مهام التصنيف، مهام التسلسل، مففاهيم مفا قبفل العفدد)األكاديمية المتمثلة في 

وكذلك تحسين تفاعلهم االجتماعي من خالل برنامج تدخل  األطفال المعوقين فكرياً 

مبكر وذلك أثناء قيامهما بدراستين عن فاعلية برنامج تدخل مبكر وبرنامج تدريبي 

 .في تنمية بعض مفاهيم ما قبل المدرسة لديهم

بدراسففة هففدفت إلففى تصففميم برنففامج ترويحففي ( 8111)ولقففد قففام إبففراهيم 

فئففة القفابلين للتعلففيم والتعفرف علففى تفأثيره علففى  رياضفي لألطففال المعففوقين فكريفاً 

تنميففة صفففتي التوافففق والتففوا ن وتحسففين النشففاط الزائففد وتنميففة اإلدراك الحسففي 

التواففق )الحركي، وتوصل إلى فعالية البرنامج في تحسين بعفض الصففات البدنيفة 

وبعفض الجوانفب ( اإلدراك الحسفي الحركفي)، بعض الجوانب الحركيفة (والتوا ن

 .لديهم( النشاط الزائد)نفسية ال
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 :الخصائص اللغوية -ج

تؤثر اإلعاقة الفكرية تأثيًرا كبيًرا على النمو اللغوي للطفل، فنجده يتأخر في   

االستجابة لألصوات والتفاعل معها، كما يتأخر في إصدار األصوات والمقاطع 

على المحاكاة  وكذلك عدم القدرة، وتبدو عليه عالمات عدم الفهم للكالم، الصوتية

فضالً عن ضحالة الحصيلة اللغوية ومن ثم ضعف اإلنتاج التلقائي واالبتكار للكالم 

 (.10، 8108، الزريقات)ويأتي كالمه مفككا وغير مفهوم ومل  باألخطاء

  :الخصائص االجتماعية والشخصية -د

عاق تعتبر ظاهرة اإلعاقة الفكرية في كثير من أبعادها مشكلة اجتماعية، والم  

عقلياً بقدرته العقلية المحدودة يكون أقل قدرة على التكيف االجتماعي والمواءمة 

وهو أقل قدرة على التصرف في المواقف االجتماعية وفي تفاعله مع . االجتماعية

والعديد من المعاقين فكرياً يأتون من بيئات منخفضة في مستواها . اآلخرين

ف سلبية متعددة لتحرم الطفل خبرات االجتماعي واالقتصادي حيث تتكاتف ظرو

اجتماعية مناسبة أثناء فترات نموه المختلفة، وهي الخبرات التي تعتبر ال مة 

حيث يظهر المعاقون فكرياً استجابات انفعالية . وأساسية لتكوينه االجتماعي

فهم يظهرون هذه . وقدرات إدراكية وسلوك اجتماعي مختلف عن أقرانهم العاديين

نمائية على نحو يتناسب مع قدراتهم العقلية، أي أنه كلما  ادت شدة المظاهر ال

فمن حيث االستجابات . اإلعاقة الفكرية  اد معها شدة التأثير السلبي لهذه الصفات

االنفعالية فهم يظهرون تأخًرا واضًحا في التعبيرات االنفعالية وفقًا للمواقف 

 يتأثر بالمواقف واألحداث التي كما أن تعبير وجههم ال يتناسب وال، االجتماعية

 (.10، 8108، الزريقات)يعيشونها 

 :كما يمكن وصف المعاقين فكرياً بعدة سمات وخصائص أهمها 

 .الالمباالة وعدم االكتراث بما يدور حولهم- 

 .النزوع إلى العزلة واالنسحاب من المواقف االجتماعية- 

 .الرقابة وسلوك المداومة- 

 (18، 8108، عبد الرشيد)االستجابة التردد وبطء - 

إلفففي أن الصفففحة النفسفففية تفففؤثر علفففي السفففلوك Wright (2012 )وأشفففار 

التكيفففي، ونتففائج المدرسففة، والمهففارات األكاديميففة، واالنففدماج فففي المجتمففع لففدي 

 .الطفل المعوق فكرياً القابل للتعليم

 الحاجات التربوية المعاقون فكرياً : ثامناً 

التأهيلية الخاصة بالمعاقين فكرياً إعادة تربية الطفل بأساليب  يقصد بالتربوية  

تربوية خاصة تمكنه من استثمار ذكاءه المحدود وإمكانياته وقدراته الخاصة 
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ويهدف البرنامج التربوي إلى . بأفضل الطرق الممكنة وأقصى حدود ممكنة

داده مهنيًا وإع. مساعدة الطفل المعاق فكرياً على التوافق النفسي واالجتماعي

وأي برنامج تربوي يوضع خصيًصا لألطفال المعاقين . لتحقيق التوافق االقتصادي

فكرياً يجب أن يراعي كيفية الوصول بهؤالء األطفال إلى التوافق النفسي 

واالجتماعي، أي القدرة على التكيف للمواقف المختلفة واالعتماد على الذات والثقة 

 (.11، 8108، لرشيدعبد ا)بالنفس والرضا بحالتهم 

وتتعدد حاجات األطفال المعاقين فكرياً كغيرهم من األطفال العاديين بل هم  

في حاجة أكثر من العاديين نظًرا لقدراتهم العقلية المحدودة وإحساسهم بالدونية 

 :ومن أهم هذه الحاجات. بالنسبة ألقرانهم العاديين

 :الحاجة إلى األمن النفسي -أ

األمن النفسي ركيزة أساسية في االستقرار النفسي للطفل  تمثل الحاجة إلى 

المعاق عقلياً، فشعوره بأن هناك من يهتم بأمره ويحميه وأنه موضع عطف وحب 

وتعد . من والديه ومدرسيه يساعده على التكيف مع المجتمع ويمده بالثقة بالنفس

بالنسبة  األسرة عنصر مهم وحساس في تشكيل شخصية الطفل العادي ويزداد ذلك

لطفل المعاق بدرجة أكبر وذلك لما يتعرض له من مواقف إحباط يترتب عليها 

شعوره بالفشل لعجزه عن أداء المهام المطلوبة منه في المواقف االجتماعية 

المختلفة، ومما يزيد المشكلة صعوبة أن الجماعة كثيًرا ما تهمل الشخص المعاق، 

ره بالدونية وأنه مهدد نفسيًا واجتماعياً وقد يصل األمر إلى السخرية وهو ما يشع

 (.10،  8111، الكومي)

وبالتالي هناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى عدم أمن الفرد منها النقد والعقاب 

والتهديد وعدم وجود سياسة ثابتة في المعاملة، ويحتاج األطفال من الناحية النفسية 

ى أنهم محبون كأفراد ومرغوب أول ما يحتاجون إلى الشعور باألمان العاطفي بمعن

 (81، 8108، محمد)فيهم لذواتهم، وأنهم موضع حب وإعزا  من اآلخرين 

 :الحاجة إلى التقبل -ب

أجمع الباحثون والعلماء على ضرورة احتواء الطفل وإشعاره بالتقبل من  

وتحديًدا أقرب ( األسرة)وأول من يستقبل الطفل عند دخوله إلى الحياة . اآلخرين

ولذلك فمن الضروري أن . س إليه وأكثرهم رعاية له في مرحلة المهد واألمالنا

كما أن التفاعالت األسرية . يشعر بهذا الحب وهو ما يؤثر على استقراره النفسي

بين األم واألب واألخوة يكون لها تأثير على األطفال المعاقين فكرياً وعلى أمهاتهم 

رين، فاألسرة هي نسق متفاعل وليس تأثير وآبائهم فكل فرد في األسرة يتأثر باآلخ
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من شخص ألخر فقط، وكلما كان موقف األم إيجابيًا مع الطفل المعاق استطاع 

 (13، 8111، الكومي)الطفل المعاق أن يحسن سلوكه 

 :الحاجة إلى التقدير -ج

إن إحساس الفرد بتقدير اآلخرين له يؤدي إلى ارتفاع وتقديره نفسه،  

وبالتالي إلى إحساسه باألمن والطمأنينة النفسية، وعلى العكس عندما يحرم الطفل 

من التقدير في المنزل أو في المدرسة فربما يغريه باللجوء إلى النشاط التخريبي أو 

فالطفل المعاق عقلياً يشعر دائًما . قهاالعدوان إلشباع حاجته إلى التقدير عن طري

بالخيبة عندما يعجز عن القيام بما يطلب منه من أعمال في المواقف االجتماعية 

. المختلفة، وكل ذلك ال يجعله يشعر بأنه عضو مفيد في الجماعة التي يعيش فيها

 كما أن الطفل يحتاج إلى التقدير وإعجاب من يحيطون به من الكبار ومن العوامل

التي تساعد على إشباع الحاجة إلى التقدير عند الطفل هو أن يشعر أنه مرغوب فيه 

 (.82، 8108، محمد)

 :الحاجة إلى االنتماء -د

من الحاجات المهمة واألساسية للطفل المعوق عقلياً شعوره باالنتماء إلى  

قبل أسرته حتى تساعده على النمو النفسي واالجتماعي، فشعوره بأنه متقبل من 

أفراد األسرة يجعله ينتمي إلى أسرته حتى تساعده على النمو النفسي واالجتماعي، 

ويمنحه حكم مسبق من أن اآلخرين في المجتمع سوف يتقبلونه كما تقبلوه أفراد 

أما عدم شعوره باالنتماء يترتب عليه ضعف قدرته على تكوين عالقات . أسرته

 .اجتماعية مع اآلخرين

 :لنجاحالحاجة إلى ا -هـ

الحاجة إلى النجاح مرتبطة بالحاجة إلى تقدير الذات، وتأكيد الذات يشعر   

المعاق بالنجاح إذا شعر بأن ما يقوم بأدائه له قيمة وأن من حوله يقدرون ما يفعله 

 (.15، 8111، الكومي)ويتقبلونه 

في دراسته التي هدفت إلي Quinn; Oldmeadow (2013 )وقد بين ذلك  

دام شبكات التواصل االجتماعي والشعور باالنتماء لجماعة األقران دراسة استخ

عاما وتوصلت إلي أن استخدام التواصل عبر االنترنت  00-9لدي األطفال بين 

يزيد من الشعور باالنتماء إلي مجموعة الصداقة وكثافة االستخدام تؤدي إلي  يادة 

 .مشاعر االنتماء واكتساب أفضل لفوائد الصداقة

أن نظريفة محفددات الفذات تشفير إلفي أن Ryan ; Deci (2008 )ويفرى 

هففذه الحاجففات مهمففة لجميففع مراحففل النمففو المختلفففة، وحتففي يشففبع الطفففل حاجتففه 

لالسففتقالل والكفففاءة واالنتمففاء البففد أن تشففمل هففذه الحاجففات لحاجففات أخففري مثففل 
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هففذه الحاجففة للحففب والمففودة، والحاجففة لألمففن، والحاجففة ل نجففا  وتقففدير الففذات، و

الحاجففات تسففاعد الطفففل علففي تحقيففق حاجتففه لالنتمففاء واالسففتقاللية والكفففاءة وبهففذا 

 .يمكن للطفل أن يتمتع بصحة نفسية جيدة

على النحو ، ويمكن القول بوجود أنواع للتأهيل والتربية من اإلعاقة الفكرية 

 : التالي 

 :Medical Therapyالعالج الطبي  -أ

فكرية إلى التدخل الطبي إلنقاذ الحالة من تحتاج بعض حاالت اإلعاقة ال 

حيث تتطلب بعض ، وذلك خالل األسابيع والشهور األولى من الوالدة، التدهور

الحاالت نقل دم من وإلى الطفل، كما في حالة اإلعاقة الناتجة عن اختالف دم األم 

وحاالت تتطلب إجراء جراحة سريعة كما . R.Hعن دم الجنين من حيث العامل 

 .الة استسقاء الدماغفي ح

 :Psychotherapyالعالج النفسي  -ب

يلزم العالج النفسي لكل من المعاقين فكرياً وذويهم، حيث تتطلب حاالت   

فضالً عن برامج اإلرشاد . اإلعاقة الفكرية برامج العالج النفسي والعالج السلوكي

 .للوالدين لمساعدتهم على تقبل طفلهما

 :Behavior Therapyالعالج السلوكي -ج

يتضمن البرامج العالجية التي تعد من أجل خفض معدل ممارسة سلوك غير  

 .مرغوب، أو القضاء على هذا السلوك نهائيًا

 :Education Therapyالعالج التربوي  -د

يقصد به البرامج التربوية التي يقوم بإعدادها المتخصصون في علم النفس 

أبو ). نيات المحدودة للمعاقين عقلياً واإلمكاوالتربية، والتي يراعى فيها القدرات 

 (82، 8100طالب، 

 المعيقات التي تتعرض لها أسر األطفال ذوي االعاقة الفكرية : تاسعاً 

كمففا ، تعفاني األسففرة ككفل مففن وجففود طففل مصففاب باالعاقففة الفكريفة  لففديها   

يعاني كل فرد من أفراد األسرة حسب دورة ومسئولياته من وجود الطفل المصفاب 

باالعاقة الفكرية في األسرة وفي ما يلي بعض المشكالت والضغوط التي تتعفرض 

 :  لها األسرة

اعم والففذي يتمثففل فففي األقففارب انعففزال األسففرة عففن الوسففط االجتمففاعي الففد -1

واألصدقاء الذين يمكفن أن يقفدموا العفون لألسفرة والفدعم النفسفي لهفا ويترتفب 

علي عزلة األسرة هذه شعور الوالدين باالسفتنزاف والجهفد الكبيفر بسفبب عفدم 
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دعم اآلخرين من خارج األسرة لهم مما يجعل الوالدين اقل فاعليفة ففي مسفايرة 

الفكرية وتلبية احتياجاته ويترتفب علفي ذلفك أن تكفون الطفل المصاب باالعاقة 

 .فرص التفاعل للطفل محدودة في خارج نطاق األسرة 

حيففث يلقففي ، تطففور أدوار أفففراد األسففرة وعففزل األدوار بففين أعضففاء األسففرة  -2

عبفف  العنايففة بالطفففل المصففاب باالعاقففة الفكريففة علففي أالم التففي تحتففاج إلففي 

إلففي العمففل والبقففاء خففارج المنففزل و يففري أن مسفاعدة األب الففذي بففدورة يميففل 

ويفففزداد الموقفففف صفففعوبة عنفففدما ، دورة ال يشفففمل العنايفففة المباشفففرة بالطففففل 

يضطر األب للعمفل سفاعات طويلفة خفارج المنفزل كفي يفوفر الحفد التفدني مفن 

كففذلك فففان اسففتنزاف جهففود أالم للعنايففة بالطفففل المصففاب . متطلبففات العففيش

يؤثر علفي إشفباع حاجفات األب واالخفوة واألخفوات باالعاقة الفكرية يمكن أن 

 .داخل األسرة فينشأ عدم توا ن في األدوار مما يؤثر بالتالي علي األسرة 

مففن حيففث الجانففب االقتصففادي فففإن العنايففة بالطفففل المصففاب باالعاقففة الفكريففة  -3

تعتبر مكلفة وتتطلب توفير أموال كبيرة قد ال تستطيع األسرة تحملها وإذا كفان 

فإن ذلك سينعكس علفي الخفدمات التفي ، توي االقتصادي لألسرة منخفضا المس

 . يجب أن يتلقاها الطفل المصاب باالعاقة الفكرية

احتففرام الففذات للوالففدين ومكانتهمففا االجتماعيففة إذ يتففأثر إدراك الوالففدين للففذات  -4

وينعكس ذلفك ففي طريقفة معاملفة ، والطريقة التي ينظر بها اآلخرون تجاههما 

إذ أن الوالففدين يشففعران بأنففه لففم يعففد لهمففا مكانففة عاليففة فففي ، ن لهمففا اآلخففري

ويشفعران ، المجتمع كما كانا من قبفل وجفود الطففل المصفاب باالعاقفة الفكريفة

إضفافة إلفي تفأثر احتفرام ، بأن الناس ال تحتفرم مشفاعرهم وحاجفاتهم الخاصفة 

 . الذات لديهما

قة الفكرية يحتفاج إلفي رعايفة الخوف من المستقبل إذ أن الطفل المصاب باالعا -5

ويعاني الوالدان من الخوف ، وعناية خاصة بشكل مستمر في الحاالت الشديدة 

فمففا الففذي يمكففن أن يحففدث مففع المصففاب ، علففي مسففتقبل الطفففل بعففد وفاتهمففا

وهفل مفن الممكفن أن يتفدبر ، ومفن الفذي سيسفاعده ، باالعاقة الفكرية بعد ذلك 

 .خوف والقلق لدي الوالدينأمره كل هذه التساؤالت تثير ال

صففعوبة الحصففول علففي الخففدمات المناسففبة للطفففل المصففاب باالعاقففة الفكريففة  -6

فيحاول الوالدين السعي للحصول علي الخدمات المناسبة للطفل وفي كثيفر مفن 

األحيفففان وال يقتنفففع الوالفففدان بمفففا يقدمفففه لهمفففا االختصاصفففيون ففففي المجفففاالت 

ن ممففا يففدفعهما الستشففارة أكثففر مففن المختلفففة ويصففب  لففديهما شففك وعففدم تففيق
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اختصاصي وفي بعض األحيان يواجهان أراء متباينة عن الطفل مما يزيفد ففي 

والوصول إلي عدم الثقة باالختصاصين وتصب  العالقة بينهمفا وبفين ، شكهما 

ويتضف  ، االختصاصين سلبية ال يسودها التفهم والثقة وإنما العداء وعدم الثقة 

 .بة باالعاقة الفكرية التي ال تتض  مظاهرها ذلك في حاالت اإلصا

أثار العالج الطبي إذ يحتفاج المصفاب باالعاقفة الفكريفة ففي كثيفر مفن األحيفان  -7

والتعرض لأللم وذلك نتيجفة . إلي العناية الطبية واإلقامة في المستشفي للعالج 

للتداخالت الطبية أو الجراحية ممفا يجعفل الطففل منفصفال عفن والديفة وأسفرته 

ينعزل عنهم ال سيما إذ تكرر دخوله وخروجه من المستشفي فيشفعر الوالفدان و

أنهما ال يستطيعان مساعدة الطفل علي تخطي هذه المشفاعر و أنهمفا مسفئوالن 

 .ولو جزئيا عن تلك المشاعر مما يؤدي  إلي القلق والشعور بالذنب 

لوالدان نقص مهارات العناية بالطفل المصاب باالعاقة الفكريةفقد يشعر ا -8

بأنهما ال يحسنان العناية بالطفل وليس لديهما مهارة في التعامل مع الطفل 

، وأعاقته وذلك لعدم توافر المعلومات وانعدام التجارب الشخصية والعائلية 

مما يزيد من أعباء الوالدين وسعيهما إلي التعرف علي اإلجراءات التي يجب 

  (Gullifor ; uptown ,1992) استخدامها لتلبية احتياجات الطفل المعوق 

أنه يمر اإلباء (  Doyson  ( )0991)وأوضحت نتائج دراسة دويسون   

اللذين لديهم أطفال معاقين بضغوط تفوق تلك التي يمر بها اإلباء الذين لديهم 

أطفال عادين لدرجة ال تحتمل وجود تناسب بينهما كما ادرك اإلباء واألمهات 

 .الضغوط الواقعة عليهم وأدائهم الوظيفي األسري وجود عالقة ارتباطيه بين

دليل علي Diamond et al   (8113  )قدمت نتائج دراسة دموند واخرون 

أن عدد أفراد ونوعية األسر ودخل األسرة والظروف المعيشية في اسر األطفال 

المصابين باالعاقة الفكريةأثرت علي احتياجات التقدم لألطفال وتشخيص الطفل 

ضحت النتائج أهمية اختبار الظروف المعيشية كمدخل لفهم الطرق التي كما أو

يقوم بها األسر بتنظيم حياتهم من خاللها عندما يكون لديهم طفل مصاب باالعاقة 

 .الفكرية 

فقد أظهرت انه عند تقييم Eker,et Al(8113 ) إما دراسة يكيروآخرون 

لفكريةبالمقارنة مع أمهات جودة الحياة ألمهات األطفال المصابين باالعاقة ا

األطفال الذين يعانون من مشكالت صحية بسيطة كانت درجات جودة الحياة 

لألمهات كانت مميزة طبقا لحالة إعاقة الطفل حيث كانت اقل في حالة وجود طفل 

 . مصاب باالعاقة الفكرية
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أوضحت mihaylov et al  (8113  ) وفي دراسة ميها لوف وآخرون 

لعوامل البيئية التي تؤثر علي التفاعل االجتماعي لألطفال النتائج بعض ا

المصابون باالعاقة الفكرية حيث قام الوالدين وأطفالهم بتعريف مجموعة من 

العوامل المعوقة والمساعدة لهم وهذا يتضمن ضغوط نفسية في األسرة والمدرسة 

  .وكذلك معوقات اقتصادية باإلضافة إلي القصور في الخدمات العامة 

 :الدراسات السابقة 

حاجات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب )بعنوان ( 8105)دراسة يونس  -

وقد  ،(التوحد في المملكة العربية السعودية وعالقتها ببعض المتغيرات

هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف حاجات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب 

تها ببعض المتغيرات والتي تمثلت التوحد في المملكة العربية السعودية وعالق

بمتغير العمر، والمستوى التعليمي لولي األمر، درجة اضطراب التوحد، 

ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج . والدخل الشهري لولي األمر

من أولياء أمور الطلبة جرى ( 21)وتكونت عينة الدراسة من . الوصفي

ء أداة للتعرف على حاجات أولياء أمور وقد تم بنا. اختيارهم بصورة عشوائية

فقرة ( 05)األطفال ذوي اضطراب التوحد، حيث تكونت االستبانة من 

وقد . أبعاد، وقد قام الباحث بالتحقق من صدق األداة وثباتها( 0)مو عة على 

أظهرت نتائج الدراسة أن الحاجات المادية جاءت في المرتبة األولى بأعلى 

لتها في المرتبة الثانية الحاجات األساسية لألسرة ، ت(8551)متوسط حسابي 

، بينما جاءت الحاجات االجتماعية في المرتبة (8551)بمتوسط حسابي بلي 

، وبلي المتوسط الحسابي للحاجات ككل (8531)األخيرة وبمتوسط حسابي بلي 

كما بينت نتائج الدراسة المتعلقة بمتغير العمر أنه ال توجد فروق (. 8550)

تعزى ألثر العمر في جميع الحاجات وفي ( α= 0.05)اللة إحصائية ذات د

الحاجات ككل، وفيما يتعلق بمتغير درجة اضطراب التوحد بينت النتائج عدم 

تعزى ( α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لدرجة اضطراب التوحد في جميع الحاجات وفي الحاجات ككل، كما بينت 

لدراسة فيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي لولي األمر وجود فروق نتائج ا

بين مستوى دون الثانوي من جهة وكل من ( α= 0.05)ذات داللة إحصائية 

ثانوي وجامعي من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصال  دون الثانوي، وأخيراً 

ود فروق بينت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمتغير الدخل الشهري لولي األمر وج

آالف وفئة  5-0بين فئة الدخل الذين هم من ( α= 0.05)ذات داللة إحصائية 
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آالف، كما  5-0آالف، وجاءت الفروق لصال  الذين هم من  01 -1الدخل من 

آالف، وفئة  01-1تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين فئة الدخل من 

ألفاً فما  00فئة الدخل من ألفاً فما فوق، وجاءت الفروق لصال   00الدخل من 

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة إجراء دراسات . فوق

أخرى على عينات جديدة ومتغيرات أخرى، وضرورة إنشاء مراكز خاصة 

لمتابعة احتياجات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب التوحد، وضرورة 

حد مثل العالج، توفير االحتياجات الخاصة باألطفال ذوي اضطراب التو

 .والرعاية الطبية، والتأهيلية، والخدمات المساندة

جرإءإت إلدرإسة  :  منهجية وإ 
 : منهج الدراسة: أوالً 

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي، والذي يعرف بأنه دراسة الظاهرة 

فالتعبير . كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبار عنها كيفيا أو كميا

الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوض  خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا 

رقميا يوض  مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر 

 (.8110الساعاتي ، )األخرى 
ويهدف هذا المنهج إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع 

وفي إطار هذا المنهج سيتم استخدام منهج . لى دالالتهاالبحث لتفسيرها والوقوف ع

واقع مشاركة أولياء األمور في البرنامج التربوي الفردي لذوي المس  لقياس مدى 

، مع  اإلعاقة الفكرية في المرحلة االبتدائية في محافظات جنوب منطقة الرياض

 . التطبيق على عينة من المعلمين وأولياء األمور
 :الدراسة مجتمع: ثانياً 

المجموعات الكلية من األفراد أو الظواهر أو "يعرف مجتمع الدراسة بأنه 

وقد تكاون مجتمع الدراسة الحالي ". األشياء التي نأمل أن نعمم نتائج بحثنا عليها

جميع معلمي التربية الفكرية في جميع محافظات جنوب منطقة الرياض : من

 .كرية وأولياء أمور التالميذ ذوي االعاقة الف
 :عينة الدراسة: ثالثاً 

نظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة، فسوف يتم اختيار جميع العاملين 

بأسلوب الحصر الشامل ، وبذلك تكون عينة الدراسة نفسها عدد مجتمع الدراسة 

من أولياء أمور التالميذ ذوي االعاقة الفكرية ليصب  عدد العينة  01مضافا اليه 

 .( ولي أمر تلميذ معاق فكرياً  01 – التربية الفكرية معلم من معلمي 051) 021
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في المرحلة االبتدائية في برامج التربية الفكرية في محافظة الخرج ومحافظة 

حوطة بني تميم ومحافظة الحريق ومحافظة األفالج ومحافظة السليل ومحافظة 

 .وادي الدواسر
 (1)جدول 

 تو يع العينة على المحافظات

 الفئة
محافظة 

 الخرج

محافظة 

حوطة بني 

 تميم

محافظة 

 الحريق

محافظة 

 األفالج

محافظة 

 السليل

محافظة 

وادي 

 الدواسر

 81 89 81 39 81 00 معلم تربية فكرية

ولي أمر تلميذ 

 معاق فكرياً 
0 2 8 5 5 1 

 81 03 85 50 05 03 المجموع

أن أكثر محافظة مثلت عينة الدراسة كانت محافظة ( 0)يتض  من جدول      

 .الحريق وأقل المحافظات في تمثيل العينة محافظة الخرج 

 :أداة الدراسة: رابعاً 

استبيان واقع مشاركة أولياء األمور في البرنامج التربوي الفردي للتالميذ  -

 ذوي اإلعاقة الفكرية

 :لإلستبيانالخصائص السيكومترية 

 :الصورة األولية لالستبيان 

تفففم بنفففاء االسفففتبيان اعتمفففداً علفففى مقفففاييس واسفففتبيانات سفففابقة ففففي مجفففال  

، ( 8115)المشفاركة الوالديففة مثففل مقيففاس المسففاندة االجتماعيففة ألسففامة النبففراوي 

وقفد اعتمفد ( . 8108)ومقياس دور أوليفاء األمفور ففي رعايفة ابنفائهم لفدعاء سفليم 

مشفاركة أوليفاء األمفور  واقفعفي صورته األولية على محفورين ، األول االستبيان 

عبارة ، والثاني المعوقات التي تواجه  85التربوي الفردي عبارة عن  البرنامج في

 .عبارة 05الفردية عبارة عن  التربوية البرامج في مشاركة أولياء األمور

 :االستبيانحساب صدق : أوالً 

قياس، وهناك خاصيتان مهمتان ينبغفي ان تحفو  يعتمد البحث دائما على ال

ويشير صدق األداة الى التأكد مفن انهفا . الصدق والثبات: عليهما كأداة قياس، وهما

 : سوف تقيس ما أعدت لقياسه ، وتم التأكد من صدق االستبيان من خالل ما يلي
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 :صدق المحكمين -0

تففم هففذا النففوع مففن الصففدق مففن خففالل عففرض االسففتبيان علففى عففدد مففن 

 االسفتبيانتفم  عفرض المختصين، والخبراء في المجال الذي يقيسه االسفتبيان، وقفد 

علففى عففدد مففن أسففاتذة التربيففة الخاصففة والصففحة النفسففية وعلففم الففنفس بالجامعففات 

مففين علففى كففل بففين المحك%( 21)السففعودية ، وقففد تففم االتفففاق بنسففبه ال تقففل علففى 

واصفب  . تفم حفذفها %( 21)عبارة ، والعبارات التي سفجلت نسفب اتففاق اقفل مفن 

 .عبارة 08عبارة والمحور الثاني  81االستبيان بعد صدق المحكمين المحو األول 

 :معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لالستبيان -8

مفففل ارتبفففاط بيرسفففون وذلفففك مفففن خفففالل درجفففات عينفففة التقنفففين بإيجفففاد معا

(Pearson)  بففين درجففات كففل مفففردة والدرجففة الكليففة لالسففتبيان والجففدول التففالى

 :يوض  ذلك 

 ( 2)جدول 

 معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لالستبيان

 التربوي الفردي البرنامج مشاركة أولياء األمور في واقع: المحور األول
معامل 

 االتباط

الوالدين في اعداد البرنامج التربوي الفردي لتزويد المتخصصين بمعلومات عن يشارك 

 التلميذ
15501 

 وسلوكيات عن وافية تقارير تقديم في الفردي التربوي البرنامج في الوالدين مشاركة تعز 

 البيت في أطفالهم
15391 

 15513 المرجوة للنتائج في البرنامج التربوي الفردي لوصول الوالدين مشاركة تساعد

 15530 .يساعد الوالدين مع  األخصائيين والمعلمين في وضع أنشطة البرنامج

 تنفيذ أثناء أطفالهم سلوكيات على تطرأ التي المالحظات كتابة في الوالدين مشاركة تساعد

 البرنامج
15300 

 15508 البرنامجيشارك  الوالدين في تصحي  النظرة على سلوكيات أطفالهم الحقيقية  أثناء 

 15129 .يساعد الوالدين في تقييم البرنامج مع القائمين عليه وتدوين المقترحات

يجد المعلمين ضرورة في مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي لمعرفتهم بتفاصيل 

 مهمة لبناء البرنامج
15595 

 15511 للبرنامج ايجابية مفيدة أفكار متقدي تساهم مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في

 15302 ينتج عن مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج التربوي الفردي االسراع في سير العمل 

تؤدي مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج التربوي الفردي إلى نتائج ايجابية ألن المعلومات 

 .التي لديهم وافية
15590 

 15110تؤدي مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج التربوي الفردي إلى حدوث تفاهمات أكثر ألداء 



 م8102   أكتوبر(    5) العدد                        لعلوم اإلعاقة والموهبة  المجلة العربية 

 

 

713 

 المهمة

تزيد مشاركة أولياء األمور في البرنامج التربوي الفردي من تحمل القائمين على البرامج 

 .التربوية مسؤولية تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
15513 

الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في تقديم أفكار غير تقليدية لتحسين تساهم مشاركة 

 .مستوى البرامج التربوية المناسبة لحاالت أطفالهم
15500 

تساهم مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ 

 .البرامج وفقا للجدول الزمني لها
15300 

ركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في اقتراح التعديالت على مسارات تساهم مشا

 .البرامج التربوية أثناء مراحلها المختلفة
15533 

تعز  مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفرد من فرص تقديم تغذية راجعة مستمرة 

 .للقائمين على البرامج عن تأثيراتها على أطفالهم
15101 

تساهم مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في مناقشة الصعوبات التي تواجه 

 .الوالدين في التعامل مع أبنائهم أثناء تنفيذ البرامج
15500 

مشاركة أولياء األمور في البرنامج التربوي الفردي تعمل على  يادة دعم المجتمع للبرامج 

 .التربوية ألبنائهم
15150 

مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في المشاركة في اختيار األنشطة التي تعز  

 .تتضمنها البرامج بما يتناسب مع حاالت أطفالهم ورغباتهم
15302 

معامل  الفردية التربوية البرامج في المعوقات التي تواجه مشاركة أولياء األمور: المحور الثاني

 االتباط

 15308 .المشاركة في البرامج التربوية نظرا لظروفهم وعملهميصعب على الوالدين 

 15525 .عدم قدرتة الوالدين على تنفيذ توصيات القائمين البرامج مع أطفالهم

 15000 .يعتقد الوالدين أنهم ال يمتلكون المهارات لوضع المقترحات التي تقدم لهم موضع التنفيذ

 15109 .للتعاون مع األخصائيين أصحاب المهارات العاليةيشعر أولياء األمور بعدم الكفاءة 

عدم كفاية التغذية الراجعة التي يقدمها المتخصصين ألولياء األمور وعدم اهتمامهم 

 .بالمتابعة
15539 

عدم مشاركة الوالدين في التخطيط للبرامج لعدم الثقة في نتائجها االيجابية على حاالت 

 .أطفالهم
15308 

الوالدين أن تعليم أطفالهم ذوي اإلعاقة الفكرية وعالجهم هو مسؤولية المدرسة يعتقد 

 .والمعلمين واألخصائيين
15308 

 15532 يفتقر معظم أولياء األمور إلى المهارات الضرورية المتعلقة بالتربية الخاصة 

 15380 .يعتقد  أولياء األمور أن أطفالهم المعوقون والعمل معهم مهدر للوقت

يتردد أولياء األمور في السماح لألخصائيين بتقييم أطفالهم وعدم السعي للمشاركة في 

 .األنشطة األخرى
15509 
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 15308 يجزم المعلمين أن مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج التربوي ال تجدي بشيء

 15121 يعتقد الوالدين بصعوبة تطبيق البرنامج التربوي في الواقع

أن  كفل مففردات االسفتبيان معفامالت ارتباطهفا موجبفة ( 8)يتض  مفن جفدول 

 (.1510)عند  ودالة إحصائياًا

 ثبات االستبيان: ثانياً 

 :طريقة إعادة تطبيق االستبيان -1

استبيان واقع مشاركة أولياء األمور في تم  ذلك بحساب ثبات االستبيان          

من خالل إعادة تطبيق البرنامج التربوي الفردي للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 

االستبيان بفاصل  منى قدره أسبوعين وذلك على عينة الدراسة ، وتم استخراج 

باستخدام معامل بيرسون ( 021)معامالت االرتباط بين درجات العينة 

(Pearson)( 1.10)نت جميع معامالت االرتباط ألبعاد االستبيان دالة عند ، وكا

ة  مما يشير إلى أن  االستبيان يعطى نفس النتائج تقريباً إذا ما استخدم أكثر من مر 

 :تحت ظروف مماثلة وبيان ذلك فى الجدول التالى

 ( 3)جدول 

 يوض  نتائج الثبات بطريقة إعادة االستبيان

 المحاور
بين  معامل االرتباط

 التطبيقين األول والثانى
 مستوى الداللة

 1510 15150 المحور األول

 1510 15111 المحور الثاني

 1510 15120 الدرجة الكلية

وجففود عالقففة ارتباطيففة دالففة إحصففائياًا بففين ( 0)يتضفف  مففن خففالل جففدول 

التطبيق األول والتطبيق الثانى لمحاور االستبيان ، والدرجة الكلية، ممفا يفدل علفى 

ثبات االستبيان ، ويؤكد ذلك صالحية استبيان واقفع مشفاركة أوليفاء أمفور التالميفذ 

 . من أجلها ذوي االعاقة الفكرية لقياس الظاهرة التى ُوضع

 : طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ -2

تم  حساب معامل الثبات السفتبيان واقفع مشفاركة أوليفاء األمفور ففي البفرامج 

كرونبففاخ لدراسففة  –الفرديففة لألطفففال ذوي االعاقففة الفكريففة باسففتخدام معامففل ألفففا 

دالفة االتساق الداخلى لمحفاور االسفتبيان لعينفة الدراسفة وكانفت كفل القفيم مرتفعفة و

وهذا يدل علفى أن  قيمتفه مرتفعفة، ويتمتفع بدرجفة عاليفة مفن الثبفات، ( 1.10)عند 

 :وبيان ذلك فى الجدول التالى
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 (4)جدول 

عينة التقنين " معامل الثبات الذاتي لالستبيان باستخدام معامل الفاكرونباخ

(021) 
التربوووي  البرنووامج مشوواركة أوليوواء األمووور فووي واقووع: المحووور األول

 الفردي

معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق

يشارك الوالدين في اعداد البرنامج التربوي الفردي لتزويد المتخصصين 

 بمعلومات عن التلميذ
15252 15981 

 تقارير تقديم في الفردي التربوي البرنامج في الوالدين مشاركة تعز 

 البيت في أطفالهم وسلوكيات عن وافية
15255 15983 

 للنتائج في البرنامج التربوي الفردي لوصول الوالدين مشاركة تساعد

 المرجوة
15210 15982 

 15985 15251 .يساعد الوالدين مع  األخصائيين والمعلمين في وضع أنشطة البرنامج

 سلوكيات على تطرأ التي المالحظات كتابة في الوالدين مشاركة تساعد

 البرنامج تنفيذ أثناء أطفالهم
15210 15981 

يشارك  الوالدين في تصحي  النظرة على سلوكيات أطفالهم الحقيقية  

 أثناء البرنامج
15252 15981 

 15900 15211 .يساعد الوالدين في تقييم البرنامج مع القائمين عليه وتدوين المقترحات

يجد المعلمين ضرورة في مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي 

 مهمة لبناء البرنامجلمعرفتهم بتفاصيل 
15218 15982 

 أفكار تقديم تساهم مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في

 للبرنامج ايجابية مفيدة
15912 15958 

ينتج عن مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج التربوي الفردي االسراع 

 في سير العمل 
15232 15981 

البرنامج التربوي الفردي إلى نتائج تؤدي مشاركة الوالدين في إعداد 

 .ايجابية ألن المعلومات التي لديهم وافية
15259 15981 

تؤدي مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج التربوي الفردي إلى حدوث 

 تفاهمات أكثر ألداء المهمة
15251 15985 

تزيد مشاركة أولياء األمور في البرنامج التربوي الفردي من تحمل 

القائمين على البرامج التربوية مسؤولية تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة 

 .الفكرية

15981 15918 

تساهم مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في تقديم أفكار غير 

 .تقليدية لتحسين مستوى البرامج التربوية المناسبة لحاالت أطفالهم
15201 15903 

البرنامج التربوي الفردي في المتابعة تساهم مشاركة الوالدين في 

 .المستمرة لخطوات تنفيذ البرامج وفقا للجدول الزمني لها
15250 15988 

 15981 15232تساهم مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في اقتراح 
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 .التعديالت على مسارات البرامج التربوية أثناء مراحلها المختلفة

الوالدين في البرنامج التربوي الفرد من فرص تقديم تغذية تعز  مشاركة 

 .راجعة مستمرة للقائمين على البرامج عن تأثيراتها على أطفالهم
15901 15951 

تساهم مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في مناقشة 

 .الصعوبات التي تواجه الوالدين في التعامل مع أبنائهم أثناء تنفيذ البرامج
15259 15981 

مشاركة أولياء األمور في البرنامج التربوي الفردي تعمل على  يادة دعم 

 .المجتمع للبرامج التربوية ألبنائهم
15230 15902 

تعز  مشاركة الوالدين في البرنامج التربوي الفردي في المشاركة في 

 اختيار األنشطة التي تتضمنها البرامج بما يتناسب مع حاالت أطفالهم

 .ورغباتهم

15203 15900 

 الفردية التربوية البرامج في المعوقات التي تواجه مشاركة أولياء األمور: المحور الثاني

يصعب على الوالدين المشاركة في البرامج التربوية نظرا لظروفهم 

 .وعملهم
15201 15903 

 15988 15250 .عدم قدرتة الوالدين على تنفيذ توصيات القائمين البرامج مع أطفالهم

يعتقد الوالدين أنهم ال يمتلكون المهارات لوضع المقترحات التي تقدم لهم 

 .موضع التنفيذ
15232 15981 

يشعر أولياء األمور بعدم الكفاءة للتعاون مع األخصائيين أصحاب 

 .المهارات العالية
15901 15951 

األمور وعدم عدم كفاية التغذية الراجعة التي يقدمها المتخصصين ألولياء 

 .اهتمامهم بالمتابعة
15259 15981 

عدم مشاركة الوالدين في التخطيط للبرامج لعدم الثقة في نتائجها االيجابية 

 .على حاالت أطفالهم
15201 15903 

يعتقد الوالدين أن تعليم أطفالهم ذوي اإلعاقة الفكرية وعالجهم هو 

 .مسؤولية المدرسة والمعلمين واألخصائيين
15201 15903 

يفتقر معظم أولياء األمور إلى المهارات الضرورية المتعلقة بالتربية 

 الخاصة 
15250 15988 

 15981 15232 .يعتقد  أولياء األمور أن أطفالهم المعوقون والعمل معهم مهدر للوقت

يتردد أولياء األمور في السماح لألخصائيين بتقييم أطفالهم وعدم السعي 

 .األنشطة األخرىللمشاركة في 
15901 15951 

يجزم المعلمين أن مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج التربوي ال تجدي 

 بشيء
15259 15981 

 15903 15201 يعتقد الوالدين بصعوبة تطبيق البرنامج التربوي في الواقع

 15981 15252  معامل ثبات الفا كرونباخ لالستبيان : اجمالي
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 (5)جدول 

 كرونباخ –معامالت ثبات االستبيان باستخدام معامل ألفا 

 كرونباخ –معامل ألفا  محاور االستبيان م

 152585 المحور األول 0

 152083 المحور الثاني 8

 152388 االستبيان  ككل

دالة عند مستوى معنوي **   (      1515)دالة عند مستوى معنوي أقل من *     

 (1510)أقل من 

أن  معففامالت الثبفففات مرتفعفففة عنفففد مسفففتوى ( 5)يتضفف  مفففن خفففالل جفففدول 

ا جيًدا لثبات االستبيان، وبناء عليه يمكن العمل به(1515)  . ، مما يعطى مؤشراً

 االستبيان في صورته النهائية: 

بعد التأكد من صدق وثبات االستبيان تم اخراجه بصفورته النهائيفة الفذي طبفق      

يث تفم اخراجفة ففي صفورته النهائيفه ويتكفون االسفتبيان مفن على عينة الدراسة؛ ح

 .عبارة( 08)عبارة، والمحور الثاني ( 81)محورين ، المحور األول 

 :طريقة تصحيح االستبيان

حدد الباحث طريقة االستجابة على االستبيان باالختيار من خمس اسفتجابات 

علففى أن يكففون ( موافففق بشففدة، موافففق، محايففد، غيففر موافففق ، غيففر موافففق مطلقففا)

، ( 3موافففق تحصففل علففى )، ( 5موافففق بشففدة  تحصففل علففى )تقففدير االسففتجابات 

مطلقففا  غيففر موافففق)، ( 8غيففر موافففق تحصففل علففى )، ( 0محايففد تحصففل علففى )

، كمفا تكفون (011)على الترتيب، وبذلك تكفون الدرجفة القصفوى ( 0تحصل على 

، وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع واقع المشفكلة، وتفدل الدرجفة (08)أقل درجة 

 .  المنخفضة على انخفاض واقع المشكلة

 :نتائج الدراسة ومناقشتها 

 :نتائج الدراسة : أوالً 

 : السؤال األول

 البرامج اركة أولياء األمور للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية فيمش واقع ما

 المعلمين وأولياء األمور ؟ نظر وجهة من المقدمة ألبنائهم الفردية التربوية

ل جابفففة علفففى هفففذا السفففؤال اسفففتخدم الباحفففث المتوسفففطات واالنحراففففات 

جفاء المعيارية مفن أجفل الحصفول علفى الفو ن النسفبي للعبفارات وأهميتهفا وكيفف 

تض  أن واقع مشاركة أولياء األمور في البرنامج وقد ا .ترتيبها بحسب متوسطاتها

التربوي الففردي للتالميفذ ذوي اإلعاقفة الفكريفة مفن وجهفة نظفر المعلمفين وأوليفاء 
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ويتضفف  مففن أن أعلففى فقففرة (. 15211)األمففور تعففد ذات قيمففة مرتفعففة بمتوسففط 

ارك  الوالفدين ففي تصفحي  النظفرة يش" والتي تنص على ( 1)للمعلمين كانت رقم 

. ، حيث جاءت في المرتبة األولفى "على سلوكيات أطفالهم الحقيقية  أثناء البرنامج

ويعزو الباحث ذلك إلى أن المعلمين يرون أن مشاركة أولياء األمفور ففي البرنفامج 

فففي . التربففوي الفففردي ألبنففائهم مهمففة لتحقيففق األهففداف المرجففوة فففي تلففك البففرامج

يسففاعد  "والتففي تففنص علففى( 3)بففل، كانففت أعلففى فقففرة ألوليففاء األمففور رقففم المقا

وهففذه العبففارة ". الوالففدين مففع  األخصففائيين والمعلمففين فففي وضففع أنشففطة البرنففامج

تعطي انطباع أن أولياء األمور مشاركين فاعلين في برامج أبنفائهم التربويفة ولكفن 

ت تترجم بالفعل في واقع العمل تحتاج لدراسات ميدانية للتحقق من أن هذه االتجاها

  .اليومي في المدارس

أما من حيث أقل الفقرات التي حضيت بموافقة المعلمين فجاءت فقفرة رقفم  

تسفاهم مشفاركة الوالفدين ففي البرنفامج التربفوي الففردي " والتي تنص على ( 02)

ذ فففي مناقشففة الصففعوبات التففي تواجففه الوالففدين فففي التعامففل مففع أبنففائهم أثنففاء تنفيفف

كما أن أقل الفقرات التفي حضفيت بموافقفة أوليفاء األمفور فجفاءت فقفرة  ،."البرامج

في البرنامج التربوي الفردي  الوالدين مشاركة تساعد" والتي تنص على ( 0)رقم 

هذه النتيجة فيما يتعلق بؤوليفاء األمفور قفد تكفون مؤشفر  "المرجوة للنتائج لوصول

دور مهففم فففي نجففاح البرنففامج التربففوي علففى عففدم ثقففتهم فففي أن مشففاركتهم تلعففب 

الفردي ألبنائهم، وهذه التوجهات مغايرة لنتائج الدراسات في التربية الخاصة التفي 

غالبففاً مففا تؤكففد علففى أن مشففاركة الوالففدين تعتبففر مففن أهففم عوامففل نجففاح البففرامج 

 (Hallahan & Kauffman, 2006)التربوية الفردية للتالميذ الذين لديهم إعاقة 

ول أعفاله عبفارة عفن المتوسفطات الحسفابية واالنحراففات المعياريفة إلجابفات الجد

فمفن خفالل ( واقع مشاركة أولياء األمفور)أفراد العينة على عبارات المحور األول 

يقابل االجابفة مواففق ممفا يعنفي أن أففراد العينفة ( 0531)المتوسط العام والذي بلي 

 .موافقين على عبارات هذا المحور

 : لثانيالسؤال ا

 البرامج ما معيقات مشاركة أولياء األمور للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في

 المعلمين وأولياء األمور ؟ نظر وجهة من ألبنائهم المقدمة التربوية
يتض  أن المعوقات التي تحول دون مشاركة أولياء األمور في البرنامج        

التربوي الفردي للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر المعلمين وأولياء 

 (. 15122)األمور تعد ذات أهمية مرتفعة بمدى 
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" والتي تنص على ( 1)أن أعلى فقرة لمعوقات المعلمين كانت رقم  كما

اركة الوالدين في التخطيط للبرامج لعدم الثقة في نتائجها االيجابية على عدم مش

وهذه النتيجة قد تدل على أن . ، حيث جاءت في المرتبة األولى"حاالت أطفالهم

المعلمين من خالل هذا التفسير يلقون باللوم على أولياء األمور وقد يغفلون دور 

التي يحملها أولياء األمور تجاه المدرسة في تعزيز هذا التوجه من عدم الثقة 

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة . مشاركتهم في البرامج التربوية الفردية ألبنائهم

أما من حيث أقل الفقرات التي حضيت بموافقة (. 8101)التميمي والعتيبي 

يصعب على الوالدين المشاركة " والتي تنص على ( 0)المعلمين فجاءت فقرة رقم 

 ".مج التربوية نظرا لظروفهم وعملهمفي البرا

 "والتي تنص على( 00)أما أعلى فقرة لمعوقات أولياء األمور فكانت رقم 

". يجزم المعلمين أن مشاركة الوالدين في إعداد البرنامج التربوي ال تجدي بشيء

وهذه النتيجة قد تكون مؤشر على توتر العالقة بين أولياء األمور والمعلمين حيث 

رف يلقي باللوم على آلخر فيما يتعلق بالمشاركة وتحقيق األهداف أن كل ط

الوابلي، )المرجوة لبرامج التربية الفكرية المقدمة للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 

( 2)في حين كانت أقل فقرة  حضيت بموافقة أولياء األمور فجاءت فقرة (. 8111

هارات الضرورية المتعلقة يفتقر معظم أولياء األمور إلى الم"والتي تنص على 

أن من ( 8111)وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه الوابلي ". بالتربية الخاصة

 غياب بسبب تتحقق لم التي الفردية التربوية البرامج أهداف من الكثير هناك

 األداء مستوى لتحديد موضوعية غير أساليب على االعتماد و مشاركة األسرة،

 تحليل تم والتي الفردية التربوية البرامج وثائق من الكثير أن باإلضافة إلى الحالي،

 غير ولكنها موجودة أنها أو المدى قصيرة على األهداف تحتوي لم مكوناتها

 .الفردية التربوية البرامج إعداد في التقييم توظيف لنتائج عدم هناك كذلك مناسبة،

 :مناقشة نتائج الدراسة
االحصفائية ألسفئلة الدراسفة ، يمكننفا مناقشفتها بعد العرض السابق للنتفائج 

وتفسيرها فى ضفوء نتفائج الدراسفات السفابقة واإلطفار النظفرى وذلفك علفى النحفو 

 :التالى

ال شك أن مشاركة أولياء أمور التالميذ ذوي االعاقة الفكرية  في البرامج 

وتغطي . التربوية المقدمة ألبنائهم أمرا مطلوب وحيوي التمام العملية التربوية 

أهداف المشاركة مجاالت كثيرة مثل االطالع على البيانات المتعلقة بأبنائهم 

وحقهم في المشاركة في اتخاذ القرار وتوظيف أي معلومة يقدمها أولياء األمور 

لتحديد األهداف الوظيفية ألبنائهم ويستطيعون تزويد المعلمين واألخصائيين 
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سة والمساعدة في اختيار األهداف ذات بمعلومات عن أداء التلميذ خارج المدر

على تحقيق فعالية هذا ( 8111)وهذا ما أكدته دراسة السماحى. األولوية له

العالج بعد تدريب األسرة علي كيفية التعامل الفعال لمحو السلوكيات المضطربة 

  .من خالل برنامج العالج األسري

لطرق المناسبة كذلك تفهمهم ظروف بيتهم وبالتالي تحديد األساليب وا

للتطبيق والتي يمكن دعمها داخل البيت وبالتالي تحسين أداء التلميذ وسلوكياته ، 

وقد يمتنع بعض معلمي التربية الفكرية أو األخصائيين عن إشراك أولياء االمور 

في عضوية فريق رعاية ذوي االعاقة الفكرية اعتقادا منهم بأن أولياء األمور لن 

 Amanدراسة أمان وقد أكدت . بسبب عاطفتهم مع ابنهم يتمتعوا بالموضوعية 

على أن تدريب كل من الوالدين و الطفل ذي اإلعاقة الفكرية تحد من (  8110)

الصراعات داخل األسرة مع ذيادة شعور الوالدين والطفل بالرضا العائلي ، 

ارات ويكون الوالدان أكثر فعالية على تقييم أطفالهم مع قدرتهم على تطوير المه

 تتعامل ما غالبا الفردية التربوية وأن البرامج. الضرورية للنمو السوي ألطفالهم 

 والعاطفية االجتماعية مع احتياجاتهم ال األكاديمية التالميذ احتياجات مع

 التالميذ هؤالء سلوك في تنظيم الفردية التربوية البرامج استخدام وإن والسلوكية،

 ذوو فالتالميذ .تنظيمه في جهد إلى ويحتاج للوقت مضيعة رأيهم في يعتبر

 الذي يناسبهم التعليم يجدوا ال غالبا والسلوكية والعاطفية االجتماعية االضطرابات

أكدت على أن القبول الرفض ( 8111)دراسة خليفة و .احتياجاتهم مع ويتعامل

اسهم الوالدي لصال  آباء وأمهات األطفال المعاقين فكريا األقل تكيفا نتيجة إحس

 البرامج التي أكدت أن.بالصدمة والحزن وعدم القدرة علي العمل مع الطفل

 لتلقي أكثر وقت خصصت المصادر غرفة لتالميذ الفردية المكتوبة التربوية

 طويلة األهداف من أكثر عدد على خاصة، وتحتوي تربية خدمات التالميذ

 كتبها التي الفردية البرامج التربوية في المدى قصيرة األهداف وأن المدى،

 متنوعة من مصادر معلومات على تبنى كانت المصادر غرفة تالميذ مدرسي

ومن خالل الدراسات السابقة والدراسة الوصفية الحالية وقد رأى  .ومتعددة

الباحث أنه ليس هناك شكل ثابت في مشاركة أولياء أمور التالميذ ذوي االعاقة 

وبالرغم . المعده للتالميذ ذوي االعاقة الفكريةالفكرية في برامج التربية الفردية 

من أن هناك توصيات عامة بضرورة العمل بمشاركة أولياء األمور إال أن 

 .الممارسة العملية غالبا ما ال ترقى إلى مستوى النموذج المعلن

ودراسة ( 8112)الفقي  دراسةومن خالل نتائج الدراسات السابقة مثل   

 المتصلة المشكالت من العديد هناك دت نتائجها أنالتي أك( 8119)الحا مي 
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 عن الدراسة كشفت فقد اإلعداد بإجراءات والمتعلقة التربوي الفردي بالبرنامج

 هو الخاصة التربية معلمة دور وإن التخصصات، عمل متعدد فريق وجود عدم

 على التركيز إلى باإلضافة الفردية، البرامج التربوية إعداد في فاعلية األكثر

 للتلميذ الحالي األداء تحديد مستوى في الموضوعية من تخلو التي األساليب

 البرامج في إعداد التقييم نتائج توظيف وعدم والمقابلة، المالحظة كأسلوبي

التربوي  البرنامج في األسرة إشراك عدم أيضا النتائج وبينت الفردية، التربوية

 وكذلك،  البرامج تلك إعداد في خبراتهن عن المعلمات رضا وعدم الفردي،

 فاعلية المشاركة الوالدية إلى التي خلصت (0389)ودراسة الحر   دراسة 

 األهداف تحقق يعني وهذا  .عقليا المعاقين الفردية للتالميذ التربوية للخطة

  .الفردية التربوية البرامج لتلك المرسومة

 

 

 :التوصيات 
مشاركة أولياء األمور في البرامج ضرورة نشر الوعي لدى األسر بأهمية  -0

التربوية الفردية ألبنهائهم ذوي االعاقة الفكرية من خالل وسائل االعالم 

 .المقروءة والمسموعة والمرئية

أهمية تقديم ورش عمل ودورات بهدف تغيير توجهات معلمي التربية الفكرية  -8

 لفرديةنحو مشاركة أولياء األمور في إعداد وتنفيذ البرامج التربوية ا

تقديم الدعم ألسر التالميذ ذوي االعاقة الفكرية، حتى يتمكنوا من المشاركة  -0

 .الفاعلة في البرامج التربوية الفردية ألبنائهم

 .ضرورة وجود آليات اتصال دائم بين المدرسة وأولياء األمور -3

العمل على إعداد برامج إرشادية للمعلمين وأولياء األمور في مدارس التربية  -5

ية لتحقيق الهدف المشترك في اعداد خدمات التالميذ ذوي االعاقة الفكر

 .الفكرية
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 :المراجع 
المؤتمر  .المعاق الطفل تأهيل في الوالدين دور تفعيل (. 8112)أبونيان ، إبراهيم 

 .القاهرة :القاهرة جامعة الخاصة، االحتياجات ذوي السادس لتأهيل الدولي

تأثير برنامج ترويحي رياضي علي تنمية بعض (. 8111)إبراهيم، إبراهيم بيومي 

، رسالة الصفات البدنية والجوانب الحركية والنفسية للمعاقين ذهنيا القابلين للتعلم

 .ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة المنيا

ات األطفال برنامج إرشادي ألمه(. 8100)أبو طالب، نجوى أحمد عبد العزيز 

رسالة ماجستير  ،المعوقين عقلياً القابلين للتعليم لخفض السلوك العدواني لدى أطفالهن

 . جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية، غير منشورة

األداء الوظيفي األسري دراسة مقارنة لعينات ( . 8113)أبو الحسن ، سميرة 

المؤتمر السنوي الحادي .   ت الخاصةمتباينة من أسر األطفال العاديين وذوي الحاجا

-85. الشباب من أجل مستقبل أفضل. جامعة عين شمس . عشر لمركز اإلرشاد النفسي 

 .0082ص  - 0839ص. ديسمبر 81

آراء معلمي التالميذ ذوي (. 8101، مارس. )التميمي، احمد؛ العتيبي، وضحى

التعليمية وعالقته ببعض اإلعاقة الفكرية نحو أسلوب العمل التعاوني في البيئة 

 .021-030، الصفحات (00)مجلة التربية الخاصة والتأهيل . المتغيرات

دليل مدرس التربية الخاصة ، (8119)أحمد، أحمد جابر وجالل، بهاء الدين 

دار العلوم للنشر ، عمان، لتخطيط البرنامج وطرق التدريس لألفراد المعاقين ذهنيًا

 .والتو يع

مشكالت األطفال والمراهقين أبناء الشهداء واألسرى  (.0992) الببالوى ، فيوال

 .مكتب األنماء اإلجتماعي ــ الديوان األميري. الكويت . وحاجتهم األرشادية الكويتيين

 فكريًا المعاقين التالميذ أمور أولياء حاجات(. 8119) ناصر بن الحا مي ، عدنان

 .لملك سعودماجستير ، جامعة اا. المتغيرات وعالقتها ببعض

مدى تحقق أهداف البرنامج التربوي الفردي (. هـ0389)الحر ، مريم عمران 

، رسالة والصعوبات التي تعترضها في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض

 .سعود، الرياض الملك ماجستير، جامعة

 العمل استراتيجيات المعاقين األطفال أمور أولياء (. 8110)الخطيب ، جمال 

 .الخاصة للتربية العربية األكاديمية :الرياض.وتدريبهم ودعمهم معهم

 . المعاقين األطفال وأمهات أباء حاجات(. 8111)، جمال  والحسن الخطيب محمد

 عمان( .81)األردنية  الجامعة مجلة دراسات 

، مجلة كلية  القبول الرفض الوالدي للطفل المعاق ذهنيا( . 8111) خليفة ، بتول

 .810 - 809سبتمبر، ص ص ( 000)التربية بجامعة األ هر، الجزء الثاني ـ العدد 
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دار . القاهرة. النظرية االجتماعية ودراسة األسرة( . 0998)الخشاب ، سامية 

 .المعارف

، الخصائص واالعتبارات التأهيلية، متالزمة داون(. 8108)الزريقات، إبراهيم 

 .دار وائل للنشر: عمان

فعالية برنامج تدريبي في تحسين السلوك التوافقي (. 8111)لة أحمد سليمان، ها

، رسالة ماجستير غير منشورة، لدى األطفال المتخلفين عقلياً من فئة القابلين للتعليم

 .جامعة بنها، كلية التربية

فعالية العالج األسرى في تخفيض بعض أعراض (: 8111)السماحى،  ينب 

رسالة ماجستير كلية التربية، جامعة  فال الروضة،االضطرابات السلوكية لدى أط

 . الزقا يق

 .دار النهضة: القاهرة .  المناهج في العلوم السلوكية(. 8110)الساعاتي ، أمين 

دار : الرياض، دراسة الحالة في التدخل المبكر(. 8108)عبده، دينا مصطفى 

 .الزهراء

التكيفي لألطفال ذوي  مهارات السلوك(. 8108)عبد الرشيد، ناصر سيد جمعة 

 .دار الزهراء للنشر والتو يع: الرياض، اإلعاقة العقلية

سيكولوجية األطفال غير العاديين ( . 0991)عبد الرحيم ، فتحي السيد 

 . دار القلم . الكويت . 3ط .واستراتيجيات التربية الخاصة 

لدى عينة من الوالدية الفاعلة وعالقتها بالسلوك التكيفي (. 8112)الفقي، آمال 

مجلة اآلداب ـ جامعة المنوفية ، ص  -عدد ابريل  األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم،

 .  089 – 21ص 

مكتبة : القاهرة، الفن وذوي االحتياجات الخاصة(. 8113)فراج، عفاف أحمد 

 .األنجلو المصرية

طفال المعاقين عقلياً اإلستجابات اإلنفعالية السلبية ألباء األ( . 0991)قنديل ، شاكر 

اإلرشاد النفسي في . " بحوث المؤتمر الدولى الثالث ( . دراسة تحليلية)ومسؤلية المرشد 

 . 138 -185ص. جامعة عين شمس . مركز اإلرشاد النفسي " . عالم متغير

المنظور النسقى "اإلرشاد النفسي األسرى ( . 0999)كفافى ، عالء الدين 

 .دار الفكر العربى  . القاهرة " . اإلتصالى

فاعلية برنامج لتنمية التواصل اللفظي (. 8111)الكومي، عفاف عبد المحسن 

، كوسيلة لتحسين السلوك التكيفي لفئة من األطفال المعاقين عقلياً والقابلين للتعليم

 .رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة

اإلرشاد األسري لألطفال ( . 8110)ديبي دانيلز  -المبي ، رو ماري و مورنج،  

دار . القاهرة . 0ج. ترجمة عالء الدين كفافي. األسس النظرية . ذوي الحاجات الخاصة 

 . قباء 
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، دار الرشاد للطبع مقدمة في التربية الخاصة(. 8100)محمد، عادل عبد هللا 

 .والنشر والتو يع، القاهرة

تربوية الفردية ومدى أهميتها متطلبات استخدام الخطة ال(. 8111. )الوابلي، عبدهللا

من وجهة نظر العاملين في مجال تعليم الطالب المتخلفين عقلياً بالمملكة العربية 

 .31-0، الصفحات (08. )السعودية
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