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ة بين هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية التواصل والعالقة التعاوني

ألداء اختصاصي التربية الخاصة في المدرسة وأسرة الطفل من ذوي اإلعاقة على ا

سبعة األكاديمي للطفل، والكشف عن مدى التزام المؤسسة التعليمية بالمبادئ ال

ة مدى األساسية للشراكة والتعاون بين المدرسة وأُسر الطلبة ذوي اإلعاقة، ومعرف

ة منهج اتبعت الباحث. رضى أُسر الطلبة بالخدمات المقدمة ألبنائهم من ذوي اإلعاقة

ُث حي. البحث العلمي المختلط النوعي والكيفي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة

، ومقياس المقابلة المقننة مع أحد (2017)استخدمت مقياس التعاون لخليفة 

ات كما تكونت عينة الدراسة من عشرة من آباء وأمه. اختصاصي التربية الخاصة

لمستقلة مدرسة دخان االبتدائية اإلعدادية الثانوية ااألطفال ذوي اإلعاقة الملتحقين ب

ات درجات وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود تباين بين متوسط. بدولة قطرللبنات 

بلغت اإلجابة في مقياس األسرة لمقياس الدفاع عن حقوق الطفل ذوي اإلعاقة والذي

وهي األقل من بين المقاييس األخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن % 55نسبته حوالي 

غيرات متوسط درجات اختصاصي التربية الخاصة تميل إلى االرتفاع في معظم مت

.  الدراسة

الملخص

متغيرات لقد أجرت الباحثة العديد من العمليات اإلحصائية لدراسة العالقة بين

كل الدراسة، وكانت على أساس دراسة الفروق بين المتوسطات الحسابية ل

صي في متغير من متغيرات الدراسة، ومقارنتها بنتائج المقابلة مع االختصا

:التربية الخاصة، وكانت النتائج كالتالي

ي معظم ارتفاع في تقييم اختصاصية التربية الخاصة ف(1)الشكل يتضح من 

هذه المبادئ السبعة للشراكة والتعاون، ويدل هذا على إلمام االختصاصية ب
. المبادئ

ني وعلى الرغم من ارتفاع النسب في المبادئ السابقة إال أنه كان هناك تد

ارك في واضح وصريح في مبدأ االلتزام لدى االختصاصية، حيُث أنها ال تش

األنشطة والفعاليات الخارجة عن المنهج مع أسر الطلبة من ذوي اإلعاقة، 

تقوم ولكنها من جانب آخر فهي. كالحفالت والزيارات المنزلية غير الرسمية

.  بتحفيز األسرة للمشاركة في جميع األنشطة في المدرسة

ن ذوي ترتيب المبادئ السبعة لدى أسر األطفال مومن الجانب اآلخر ولمعرفة

، كما هو (2017)اإلعاقة، ُطبق مقياس التعاون والشراكة الذي أعّدته خليفة 

:وأشارت النتائج إلى( 1)الجدول مبين في 

قبل أسر ان هناك فروق واضحة في النسب المئوية للمبادئ السبع للتعاون من

قع مبدأ األطفال ذوي اإلعاقة، حيث كان ترتيب المبادئ لدى األسر كالتالي، ي

والي التواصل في المرتبة األولى من بين هذه المبادئ بنسبة وصلت إلى ح
79%

المقدمة

:حدود الدراسة

(.2019خريف )ُطبّقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي :الحدود الزمنية

بتدائية في مدرسة دخان االُطبّقت هذه الدراسة في دولة قطر،:الحدود المكانية

.اإلعدادية الثانوية المستقلة للبنات

: عيّنة الدراسة

افة إلى عشر تمثّلت عينة الدراسة في اختصاصية في التربية الخاصة، باإلض

من أُسر ألطفال من ذوي اإلعاقة، حيث تتراوح أعمار الُمشاركين من 

29:56.

:أدوات الدراسة

:لقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة أداتان هما

عبارة، ويتكون 48المكون من ( 2017خليفة، )التعاون، من إعداد مقياس -1

.مقاييس فرعية حسب متغيرات الدراسة7من 

.سؤال14المتكونة من ( 2017خليفة، )المقننة من إعداد المقابلة -2

منهجية الدراسة واألدوات

في ارتفاع في تقييم اختصاصية التربية الخاصة(1)والشكل ( 1)الجدول يتضح لنا من 

ادئ، معظم المبادئ السبعة للشراكة والتعاون، ويدل هذا على إلمام االختصاصية بهذه المب

ل الفعّال مع أسرة بالنسبة لمبدأ التواصل، فيتضح أن االختصاصية تملك قدرة جيدة في التواص

:  لالطلبة ذوي اإلعاقة، حيُث تقوم االختصاصية بعدة أنواع من التواصل مع األسر مث

تخدام االتصال الهاتفي، والمراسالت اإللكترونية، باإلضافة إلى المقابالت الفردية واس

ل بشكل أكثر وقد صّرحت االختصاصية في المقابلة بأنها تتواص. الرسائل النصية والورقية

، وقامت كذلك بإجراء مقابالت فردية WhatsAppفاعلية مع األهالي عبر استخدام تطبيق 

اإلعاقة لجميع أولياء األمور للتعرف عليهم لتكون قادرة على اإللمام بحالة الطالبة من ذوي

ع األهل واحتياجاتها، باإلضافة إلى أنها قامت بإجراء االجتماعات في المدرسة حتى يستطي

.حضورها، كما يمكن االلتقاء بهم في ورش عمل تدريبية

ي مبدأ وعلى الرغم من ارتفاع النسب في المبادئ إال أنه كان هناك تدني واضح وصريح ف

عن المنهج االلتزام لدى االختصاصية، حيُث أنها ال تشارك في األنشطة والفعاليات الخارجة

من ولكنها. مع أسر الطلبة من ذوي اإلعاقة، كالحفالت والزيارات المنزلية غير الرسمية

.  جانب آخر فهي تقوم بتحفيز األسرة للمشاركة في جميع األنشطة في المدرسة

د أظهرت وبالنسبة للمبادئ المتبقية أال وهي المساواة والدفاع عن حقوق الطفل الثقة، فق

إشراك االختصاصية إلمامها وتفهمها لهذه المبادئ، ففي باب المساواة تقوم االختصاصية ب

ي األسر بشكل دائم ومستمر في إعداد جميع أجزاء عمليات التخطيط، ومناقشة األسر ف

قوق الطفل، تقوم بالنسبة لمبدأ الدفاع عن ح. القضايا حتى يصلوا للحل المناسب والمتفق عليه

ية تعامل االختصاصية بعمل اجتماعات للتعريف بحقوق وواجبات الطفل ذوي اإلعاقة وكيف

توعية أولياء األمور معهم، والتعاون المستمر مع األسر في دعوتهم إلى المحاكم والمنظمات لل

مات األسر وفي مبدأ الثقة، فتؤكد االختصاصية على الحفاظ على سرية معلو. بهذه الحقوق

خرين خارج وابنائهم الملتحقين بالمدرسة وعدم مشاركة المعلومات أبداً مع االختصاصيين اآل

ملف حدود المدرسة بدون أخذ تصريح وموافقة من األسرة، ويمنع منعاً باتاً االطالع على

الت الطالب السري ممن ليس لهم شأن في ذلك، حيث تعتبر هذه األمور ضمان لسرية سج

.لطلبة وأسرهم وبالتالي زيادة الثقة المتبادلة بين الطرفين

النقاش

مبادئ وأخيراً، إن معرفة ووعي االختصاصيين وأسر الطلبة ذوي اإلعاقة بال

تأثير اإليجابي السبعة للتعاون، تزيد من فرص العمل اإليجابي بينهم وبالتالي ال

.على تنمية األداء األكاديمي واالجتماعي للطلبة ذوي اإلعاقة

:التوصيات

:وهيبناًء على نتائج هذه الدراسة فأن الباحثة توصي ببعض التوصيات

ع المزيد من الدراسات والبحوث التي تُلقي الضوء على موضوإجراء -1

.ي اإلعاقةالعالقة التعاونية بين اختصاصي التربية الخاصة وأسر األطفال ذو

لتعامل وتطوير اختصاصيين التربية الخاصة في المدارس على اتدريب -2

.البنّاء مع أسر الطلبة ذوي اإلعاقة

يد أسر الطلبة ذوي اإلعاقة بوجود هذه المبادئ وإشراكهم في تحدتوعية -3

.  القرارات المتعلقة بأبنائهم

الخاتمة

الترتيب المئويةالنسبة المتغير

1 79% التواصل

2 74% االحترام

3 69% االلتزام

4 67% المساواة

5 62.5% الثقة

6 62% الكفاءة المهنّية

7 55.5%
الدفاع عن حقوق 

الطفل

ديهم على أنه مجموعة من األشخاص الذين ل" الفريق التعاوني"يمكن اعتبار 

كار أو اتصاالت تكون عادة ذات طبيعة مفتوحة ويشاركون في معتقدات أو أف

لذلك، يُعتبر تعريف. أفكار مشتركة تعمل من أجل هدف واحد مشترك

ب تعاون االتصال التعاوني اآلن بمثابة نظام اتصال فعّال يعتمد على أسالي

في األفراد الذين يعملون معاً من أجل تحقيق هدف مشترك بينهم وخاصةً 

كار واآلراء التواصل عملية تتبادل فيها األفويعتبر . برنامج التربية الخاصة

وغير والمعلومات والقناعات والمشاعر عبر وسائط مختلفة ومتنوعة لفظية

لفظية، مثل الكالم والكتابة واألصوات والصور واأللوان والحركات 

واإليماءات أو باستخدام رموز مفهومة ذات دالالت ومعنى لدى األطراف 

ل التعاوني وهناك ما يسمى بالتواص. األخرى المشاركة في هذه العملية التبادليّة

فرد فيها وهو عملية التواصل التي يجري فيها تلبية الحتياجات كل ما يهم كل

سيين هما ويتكون مصطلح التواصل التعاوني من جزأين رئي. على قدم المساواة

ل وإنه لمن المعلوم أن كل عملية تواص". التواصل"و " الفرق التعاونية"

لية تشترك في مجموعة من الخصائص والعناصر ومجموعة من المبادئ األص

يكون قادراً والتي على االختصاصي في التربية الخاصة معرفتها وإتقانها حتى

ون على تحليل الممارسات ومهارات التواصل االجتماعي والتي تدعم التعا

 (Friend & Cook, 2017) .الفعّال بينه وبين األسرة

النتائج

مقياس التعاون والشراكة لألسرة(: 1)الجدول 

مبادئ التعاون والشراكة لدى اختصاصي التربية الخاصة(: 1)الشكل 

تجارب: التواصل وتنمية األداء األكاديمي للطلبة من ذوي اإلعاقة

معلّمي وآباء األطفال من ذوي اإلعاقة
بتول خليفة، أستاذ : بإشراف الدكتورة201104328: شوق الشهراني، رقم قيد: إعداد الطالبة
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مبادئ التعاون والشراكة لدى األسرة(: 2)الشكل 


