
واقع التعاون بين أسر ذوي اإلعاقة السمعية مع االختصاصي 
النفسي في التربية الخاصة

طالب الدراسات العليا
العلوم اإلنسانية واالجتماعية

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة واقع التعاون بين أسر ذوي 

اإلعاقة السمعية واالختصاصي النفسي في التربية الخاصة، إلى 

جانب معرفة مدى الفروق النسبية لدى أفراد العينة وترتيب مبادئ

.الشراكة لدى االختصاصي النفسي وأسر ذوي اإلعاقة السمعية

أسر لطالب من ذوي اإلعاقة (10)منالدراسةعينةتكونت

، فتتضمن العينة (سنة18-11)السمعية، تتراوح أعمارهم ما بين 

من األمهات، وأيضاً تشمل العينة على ( 5)من اآلباء، و( 5)

تتبع هذه الدراسة . اختصاصي نفسي في مجال التربية الخاصة

أشارت . المنهج الكمي والكيفي لإلجابة على تساؤالت الدراسة

النتائج أن مبدأ التواصل جاء في الترتيب األول الستجابات أفراد

، مع وجود توافق لهذا االتجاه لدى أسر الطالب %89العينة بنسبة 

من ذوي اإلعاقة السمعية واالختصاصي النفسي في مجال التربية 

، %56الخاصة، اما النسبة األدنى فكانت لمبدأ االحترام بنسبة تبلغ 

باإلضافة إلى إظهار النتائج لوجود تباين بين متوسطات درجات 

ومن . أسر ذوي اإلعاقة السمعية في مقياس التعاون وحقوق األسرة

خاصة ناحية تقييم المقابلة لالختصاصي النفسي في مجال التربية ال

ير فقد أشارت الرتفاع النسبة في جميع متغيرات الدراسة، والذي يش
.للفهم العميق للمبادئ السبعة للشراكة

ةالدراسملخص

المقدمة

ما مدى الفروق النسبية لدى استجابة افراد العينة من : السؤال األول

أسر لطالب من ذوي اإلعاقة السمعية بالمقارنة مع استجابة 

االختصاصي النفسي في التربية الخاصة؟ 

التواصل حصل على المرتبة األولى اشارت النتائج على أن مبدأ 

، وحقق هذا المبدأ اعلى نسبة الستجابة أفراد العينة %89بنسبة 

%.  85، في حين النسبة األدنى لهذا المتغير هي %100لتساوي 

، %83ويأتي الدفاع عن حقوق الطفل في المرتبة الثانية بنسبة 

، بينما النسبة %90اعلى نسبة الستجابة االفراد لهذا المتغير بلغت 

اما مبدأ االلتزام فيأتي بالمرتبة الثالثة وبفارق%. 80األدنى بلغت 

، %100، لتحقق اعلى نسبة لهذا المتغير %82بسيط بنسبة 

اما المرتبة الرابع فكانت لمبدأ الثقة %. 70والنسبة األدنى بلغت 

، %90، فأعلى نسبة الستجابة افراد العينة بلغت %79وبنسبة 

%. 70والنسبة األدنى الستجابة االفراد لهذا المتغير بلغت 

ي ما ترتيب المبادئ السبعة لدى االختصاصي النفس: السؤال الثاني

؟في التربية الخاصة

احتل مبدأ . االختصاصي أكثر من دليالن في كل مؤشرقدم 

يليه التواصل القيمة األكثر تطبيق من قبل االختصاصي النفسي ثم

استخدام مواقع التواصل االجتماعي، فأشار االختصاصي النفسي 

إلى تواصله المنتظم والشبه يومي، ومن خالل الوسائل المتعددة 

كالمقابالت واالجتماعات الرسمية، المكالمات الهاتفية، البريد 

ل انه تم تفعيكما .االلكتروني الرسمي، وموقع التعليم االلكتروني 

مواقع التواصل االجتماعي بشكل فعال كإنشاء مجموعات لألسر 

واالختصاصي النفسي، تم من خاللها تفاعل األسر مع بعضها 
.المدرسةالبعض ومع العاملين في 

قيم تفسير أوجه الشبة واالختالف فيضوء نتائج الدراسة، يمكن في 

الشراكة الوالدية لدى اسر ذوي اإلعاقة واالختصاصي النفسي في 

:التربية الخاصة كما يلي

من خلصت الباحثة بعد مقارنة نتائج تحليل االستجابات لكالً 

أسر ذوي اإلعاقة السمعية واالختصاصي النفسي في التربية 

في كل % 100الخاصة، إلى أن االختصاصي حصل على نسبة 

المقاييس، وهذا االمر بدوره ال يتفق مع استجابات أسر ذوي اإلعاقة 

ي السمعية، فقد دلت استجاباتهم لوجود فروق دالة بين استجاباتهم ف

والتي تعود لمبدأ % 89المتغيرات المختلفة، حيث بلغت أعلى نسبة 

وتعود لمبدأ % 56التواصل، في حين كانت االنسبة األدنى تبلغ 

. االحترام

تفسير نتائج الدراسة

:توصيات على مستوى البحوث

ت التي دراسة العوامل المرتبطة بمبادئ التشارك لمعرفة المعوقا.1

.تواجهها والعمل على معالجتها

بعة دراسة العالقة بين لغة اإلشارة وتأثيرها على المبادئ الس.2

.ةللتعاون بين أسر ذوي اإلعاقة السمعية والمهنيين في المدرس

:توصيات على مستوى الخدمات

دراية العمل على توفير اختصاصيين ذوي كفاءة مهنية عالية و.1

.كاملة بمجال التربية الخاصة

عليمية تفعيل الدور اإلعالمي لالطالع على مستجدات العملية الت.2

.في مجال التربية الخاصة والعقبات التي تواجهها

:توصيات على مستوى البرامج التعليمية

برامج ارشادية دورية ألسر ذوي اإلعاقة للتوعية بأهمية .1

.المشاركة التفاعلية في التربية الخاصة

ة وأسر االلتزام بتطبيق خطة تعاون واضحة وشاملة بين المدرس.2

.ذوي اإلعاقة

:الدراسةأدوات 

:طبقة الباحثة في الدراسة أداتان

46بما يتضمنه من ( 2018)مقياس الشراكة من إعداد خليفة 

ة التواصل، االلتزام، الكفاء: سؤال، المحتوي على المقاييس التالية

المهنية، االحترام، الدفاع عن حقوق الطفل، المساواة، الثقة وحقوق 

.األسرة

، (2018)كما اجرت الباحثة المقابلة المقننة من إعداد خليفة 

سؤال مع اختصاصي نفسي في مجال التربية ( 15)بما تتضمنه من 

.الخاصة

:منهج الدراسة

استخدمت الباحثة المنهج الكيفي والكمي، وذلك اثناء اجراء 

المقابلة مع االختصاصي النفسي في التربية الخاصة، وتطبيق 

.أسر ممن لديهم طفل من ذوي اإلعاقة السمعية( 10)استبيان على 

ةالدراسأدوات ومنهج

التوصيات

الدراسات السابقة إلى أهمية التعاون ما بين البيت تشير 

والمدرسة، وخاصة االختصاصي النفسي في المدرسة ودوره في 

وكما أشار كالً . تحقيق الشراكة الفعالة مع أسر ذوي اإلعاقة السمعية

فبرامج التربية الخاصة ال تسعى ( 2010)من حنفي وقراقيش 

لتقديم الخدمات للطفل من ذوي اإلعاقة فقط، بل تسعى لمساعدة 

فألسرة هي حجر األساس للعالقات اإلنسانية وبناء . أسرته أيضا

العالقات ما بين أعضائها والمجتمع الخارجي، ولعل العالقات التي 

تتكون من خالل المدرسة وبشكل خاص ما بين االختصاصيين 

.واألسرة عالقات هامة لتفعيل تعلم الطالب

التطور الذي تشهده ميادين التربية الخاصة تجاوز تلك النظرة أن 

التي ركزت على الرعاية االجتماعية للطفل من ذوي اإلعاقة دون 

النظر إلى الوسط الذي يعيش فيه، فكان التركيز منصب على 

بات التأهيل، العالج والتعليم للفرد من ذوي اإلعاقة، ليستجيب لمتطل

التي الحياة اليومية، في حين يبقى المجتمع يترقب بصمت التغيرات

وفي الستينات بدء إدراك اختصاصي التأهيل يتغير . ستحدث له

ليحدد قصور الرعاية التي لم تكن مصحوبة بدعم الوسط الخارجي، 

ومنذ ذلك الوقت أصبح إشراك األسرة في عمليات التأهيل، الرعاية 

والتعليم لألطفال ذوي اإلعاقة أحد المقومات األساسية في ميادين 

التربية الخاصة، فمن الثبات أن التعاون معهم يساعد على تنمية 
(.1991نصراوي، )قدرات هؤالء األطفال 

نتائج الدراسة

:جدول يوضح استجابة افراد العينة لمتغير حقوق األسرة

:يوضح ترتيب النسبة المئوية لمبادئ الشراكة وفقاً الستجابات عينة الدراسة( 2)رسم بياني 
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مبادئ الشراكة

ام االحتر

4 11 18 25 المجموع النسبة المئوية

1أرسة  3 4 2 1 10 50%

2أرسة  3 4 2 1 10 50%

3أرسة  4 4 3 1 12 60%

4أرسة  5 3 4 1 13 65%

5أرسة  4 3 2 1 10 50%

6أرسة  4 5 1 2 12 60%

7أرسة  5 4 1 1 11 55%

8أرسة  5 3 4 1 13 65%

9أرسة  4 4 2 1 11 55%

10أرسة  3 4 2 1 10 50%

40 38 23 11 المجموع 56%

80% 76% 46% 22%

ةالدراسهدف
:حددت الباحثة أهداف الدراسة إلى جانبين هامين هما

يتمثل في دراسة واقع التعاون بين أسر ذوي :الجانب النظري

اإلعاقة السمعية واالختصاصي النفسي في مجال التربية الخاصة،

والكشف على المبادئ السبعة األساسية في التربية الخاصة 

االلتزام، الثقة، التواصل، حقوق األسرة، الدفاع عن حقوق الطفل، )
(.الكفاءة المهنية، والمساواة

دراسة يتمثل في مقارنة النتائج التي توصلت لها ال:الجانب التطبيقي

خليفة، )عن طريق تحليل استبيان التعاون بين المدرسة واألسر 

أسر لطالب من ذوي اإلعاقة ( 10)، الذي طبق على (2018

إلى جانب مقابلة مع اختصاصي نفسي في مجال التربية. السمعية

ومقارنة النتائج بين درجات مقياس التعاون وحقوق . الخاصة

االسرة، والربط بينهما لمعرفة واقع التعاون بين أسر ذوي اإلعاقة 

تم . السمعية واالختصاصي النفسي في مجال التربية الخاصة

االستفادة من هذه النتائج للوصول إلى المقترحات التي من الممكن 

.أن تعزز الشراكة الوالدية
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