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المراجع

التواصلوسائلفاعليةمدىعلىالتعرففيالدراسةلهذهالرئيسيالهدفيكمن
فيعاقةاإلذوي أموروأولياءالمدرسةبينوالتعاون التواصلتحقيقفياالجتماعي

.قطر
التاليةاألهدافتحقيقإلىالدراسةهذهسعتكما
مدرسةالبينالتواصلفيالمستخدمةاالجتماعيالتواصلسائلعلىالتعرف.1

.قطرفياإلعاقةذوي وأسر
لتعاون لاألخرى المبادئبيناالجتماعيوالتواصلالتواصل،مبدأترتيبمعرفة.2

.قطرفيوالمدارساإلعاقةذوي أسرمنكللدى

هدف الدراسة

أسئلة الدراسة

المبادئبينياالجتماعوالتواصلالتواصل،مبدأترتيبما:للدراسةالثانيبالسؤالالمتعلقةالنتائج
قطر؟فيوالمدارساإلعاقةذوي أسرلدىللتعاون األخرى 

الدفاعمبدألنسبةأعلىكانتولقدالدراسة،عينةلدىالتسعةالتعاون مبادئترتيبالجدوليوضح
لهذاالعينةألفراداستجاباتنسبةأعلىكانتإذ،%70.22النسبةبلغتحيثالطفلحقوق عن

نصيبمنكانفقدالثانيالترتيبأما.%60علىحصلتإجاباتنسبةأدىبينما،%80المتغير
حيـث.%68.91مقدارهانسبةعلىحصلفقدالدراسةهذهاهتمامموضعهووالذيالتواصلمبدأ

.%42.60كانتاستجاباتنسبةأدنىبينما،%82.6الـعينةَأفرادالستجاباتِنسبةأعلىَبلغت
بالنسبةالـمهنيةالَكفاءةلُمتغـيرفكانتالثالثةالمرتبةأما.نسبياالدراسةأهدافيعززوهذا

إذاألمور،أولياءنظروجهةمنوهذا،%68.04بلغتبسيطبفارق المدارسفيلالختصاصين
لمبدأكانالرابعالترتيبوفي.%52.17بلغتنسبةأقلبينما،%73.9استجابةأعلىبلغت

أقلهابلغتبينما،%77.39العينةألفراداستجاباتنسبةأعلىوكانت،%67،1بنسبةااللتزام
ـِحسابيةالالـُمتوسطاتِنسـبمنالخامسالترتيبفيجاءفقدالثقةلمبدأوبالنسبة.52.17%

بةنسأعلىبلغتإذ،الباحثةلتوقعاتكبيربشكلمرضيةغيرنتيجةوهي%66.51بنسبة
فيجاءفقداالجتماعيالتواصلوسائللمتغيربالنسبةأما.%59.3وأدناها%84.69استجابات

لالتواصوسائلتفعيلفيالنظرإعادةضرورةعلىيدلوهذا،%66.08بنسبةالسادسةالمرتبة
سبةنأعلىكانتوقدالدراسة،أهدافبحسباإلعاقةذوي أموروأولياءالمدرسةبينمااالجتماعي
ينبمنالسابعالترتيبعلىحصلبفقدالمساواةمبدأأما.%55.65وأقلها،%73.04استجابات

أقلبينما%77.93العينةألفراداستجاباتنسبةأعلىوبلغت،%64.71بنسبةاألخرى المبادئ
سبةبنكبيربشكلاألسرةحقوق مبدأنتيجةمنمتقاربةالنسبةوهذه.%43.48بلغتنسبة

فقداالحتراممبدأأما.%40.87وأدناها%85.22استجاباتنسبةأعلىبلغتحيث،64.17%
%73.9استجاباتنسبةأعلىوكانت،%61.09بلغتبنسبةواألخيرالتاسعالترتيبفيجاء
.%46.69نسبةوأقل

فيياالجتماعالتواصلوسائلفاعليةمدىعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت
واتبعتقطر،فياإلعاقةذوي أموروأولياءالمدرسةبينوالتعاون التواصلتحقيق

باحثةالواستخدمتالدراسة،تساؤالتعنلإلجابةوالكيفيالكميالمنهجالدراسة
منمقننةمقابلةالباحثةأجرتكما،(2018)خليفةإعدادمنالشـراكةمقياس

حيث.للدارسةكأدواتالخاصةالتربيةفياختصاصيمع(2018)خليفةإعداد
ذوي منطـفللديهممـمنواألمـهاتاآلبـاءمن23منالدراسةعينةتكونت

الـمقابلةائجونـتاالستبيـاننـتائجفياخـتالفاهناكأنالنتائجأسفرتوقد.اإلعاقة
فيياالجتماعالتواصلوسائلاستخداممناالستفادةمدىحولاالختصاصيةمع

حصلحيثاإلعاقة،ذوي أموروأولياءالمدرسةبينوالتعاون التواصلعملية
بلغتةبنسبالسادسالترتيبعلىاالستبيانتحليلفياالجتماعيالتواصل
هميةأعلىأكدتالتياالختصاصيةاستجاباتمعيتفقلمالذياألمر،66.08%
ائلوسمناالستفادةنسبةوصلتإذالتواصل،عمليةفياالجتماعيالتواصل
أنالنتائجأوضحتالمقابلوفي،%100االختصاصيةلدىاالجتماعيالتواصل

علىحصلحيثاإلعاقة،ذوي أموروأولياءالمدرسةبينفعالالتواصلمبدأ
نتيجةوهي%68.91بلغتبنسبةالتسعةالتعاون مبادئبينالثانيالترتيب

استجاباتخاللمنالنتيجةتلكتأكيدوتمنسبيا،الدراسةألهدافمعززة
.للتواصلمتنوعةوطرقا  أساليبا  قدمتالتياالختصاصية

ملخص الدراسة

التاليالرئيسيالتساؤلعناإلجابةإلىالدراسةهذهتهدف
ينبوالتعاون التواصلتحقيقفياالجتماعيالتواصلوسائلفاعليةمدىما

قطر؟فياإلعاقةذوي أموروأولياءالمدرسة
التاليةالفرعيةاألسئلةمنهوينبثق

وأسرالمدرسةبينالتواصلفيالمستخدمةاالجتماعيالتواصلوسائلهيما.1
قطر؟فياإلعاقةذوي 

لدىعاون للتاألخرى المبادئبيناالجتماعيوالتواصلالتواصل،مبدأترتيبما.2
قطر؟فيوالمدارساإلعاقةذوي أسرمنكل

أدوات ومنهج الدراسة

التوصيات
التعليميةالبرامجمستوى علىتوصيات.أ

حدديالمدرسة،فياإلضافيالدعمقسممعبالتعاون المدرسةإدارةقبلمنمنظمةخططوضع.1
مناسبالوالزمانالمكانتحديدكذلكاألمور،أولياءيفضلهاالتيالتواصلوطرق أنماطأهمفيها
.للتواصلالطرفينلكال
فياالجتماعيالتواصلوسائلبأهميةاألمورأولياءتثقيفبهدفودوراتعملورشتقديم.2

.التعليميةالتربويةالعملية
ل،التواصمهاراتعلىالخاصةالتربيةمجالفيالعاملينوتدريبإعدادعلىالعملضرورة.3

فيةالثقابيئاتهمباختالفاألمورأولياءمعالمناسبالتواصلمهماتأداءمنتمكنهمبحيث
.الخاصةالتربيةبرامجفياألمورأولياءتعاون تعزيزلزيادةواالجتماعية؛

الخدماتمستوى علىتوصيات.ب
أمورياءوأولالمدرسةبينالتواصلقنواتتنسيقهدفهاالمدارسفيإداريةوظائفاستحداث.1

.األموروأولياءالمدرسةبينالتعاون لحثالقنواتتلكتفعيلعلىوالعملاإلعاقة،ذوي 
المدرسةينبدائمبشكلوتوظيفهاالمدرسة،فياالجتماعيالتواصلآلياتكافةتوفيرضرورة.2

.اإلعاقةذيالطالبمصلحةيخدمبمااإلعاقةذوي أموروأولياء
يستطيعبحيثالتامة،والسريةبالخصوصيةتتسممدرسةبكلخاصةالكترونيةمواقعإنشاء.3

بشكلقةاإلعاذوي أبنائهمومتابعةعام،بشكلالمدرسةوفعالياتأخباركافةمتابعةاألمورأولياء
.أمورهموأولياءمعلميهمسوى عليهيطلعالطالبلكلخاصحساببتوفيروذلكخاص،

البحوثمستوى علىتوصيات.ج
بينلالتواصمعيقاتفيتبحثالتيالتربويةوالدراساتاألبحاثمنالمزيدبإجراءاالهتمام.1

.لهاسبةالـمناالُحلولإيـجادعـلىوالـَعملالمعيقاتتلكلتذليلاإلعاقة؛ذوي أموروأولياءالمدرسة
أموراءأولييفضلهاالتياالجتماعيالتواصلوسائلحولوالبحوثالدراساتمنالمزيدإجراء.2

.بينهمافيماالمرجوالتعاون تحقيقفيفاعليتهاومدىالمدرسة،معتواصلهمخاللاإلعاقةذوي 

طالب الدراسات العليا 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية

المقدمة
ة،والـثقافيالعـلمية،الـنواحيفيطـفرةالـمتسارعاإللكتـرونيالتطـوركلـش

دورهابقـامتالتياالجتماعيالتـواصلوسائلظهورالىوأدىكـافة،واالجـتماعية
لـتواصلاأشكالتـكنولمصغيرة،كـونيةقـريةالعالموجـعلالـمسافاتتقـريبفي

أنـحتمتمماالتأثر،هذاعنمـنأىفياالجتماعيومحيطهاالـمدرسةبينالـتقليدية
وهماأالةاإلعاقذوي حياةفياألهمالتربويتينالمؤسستينبينالجهودتتظافر
لذوي الكاملةوالتنشئةالرعايةفيالمنشودةاألهدافلتحقيقوالمدرسة،األسرة

.اإلعاقة
عـالقةءبـنافيالـتواصلأهميةإلىأشارتالتيالـخاصةالـتربيةألدبياتووفقا

أولياءو المدرسةبينالـتواصلأصبحفقداألمور،وأولياءالـمدرسةبينإيـجابية
العقـودفيطـرأتالتيالـسريعةوالتطوراتالتـغيرات،تـفرضهعالميـا  واقعا  األمور

لىعتقتصرتـعدلمالقادمةلألجـيالالنوعياإلعـدادمـسؤوليةإنحيثاألخيرة،
عـينيتجديدةمـرحلةوالـمجتمعالـمدرسةبينالـعالقةدخـلتفقدوحـدها،الـمدرسة

والـمجتمعاإلعاقة،ذوي أسـرمعالتواصلجـسورتـدعمأنفيهاالمـدرسةعلى
إنذإالمـنشودة،األهـدافلتـحقيقبيـنهمالـمشتركةالـجهودتـعززوأنالمحيط،

األسر،كبتلـصـلتهامـدىعلىأساسا  يعـتمدأهـدافهاتـحقيقفيالمدرسةنـجاح
المـتنوعة؛والمـمارساتاألنـشطة،تـفعيلفيكبيرةمسـؤوليةعـاتقهاعلىيقـعلـذلك
فياالجتماعيالتواصلوسائلتطورومع.األمورأولياءمـعوطـيدةأواصرلبنـاء

بينماالكبـيرالتفـاعلتـحقيقفياألساسيالـدورلهاأصبحاألخيرة؛اآلونـة
.(2009مزاهرة،)اإلعاقةذوي أموروأولياءالمدرسة

دراسةىإلالدراسة،هذهتسعىسوفالتعاون،تحقيقفيالتواصلألهميةونـظرا
مدرسةالبينوالتعاون التواصلتحقيقفياالجتماعيالتواصلوسائلفاعلية
بينماقةالعالتوثيقفيوفعاليتهاألهميتهاقطر؛فياإلعاقةذوي األموروأولياء
اإلعاقةذوالطالبوتنشئةلنمووالمالئمةالمتكاملةالبيئةوخلقوالمدرسةاألسرة

.المجاالتكافةفي

نتائج الدراسة و تحليلها

جدول يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمبادئ التعاون التسعة وفقا الستجابة عينة الدراسة
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فقرات مبدأ التواصل االجتماعي 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية

ةالنسبة المئوياالنحراف المعيارالمتوسط الحسابيالعبارةرقم الفقرة
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%1.2673.1763.48.طفليلالمقدمةوالخدماتالبرامجفعاليةتقييمليالمدرسةتسمح43س( 5)
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طفليمشكلة
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يجدول يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مبدأ وسائل التواصل االجتماع

تماعيرسم بياني يوضح الُمتوسطات الحّسابية، واالنحرافات الِمعيارية، والنّسب المئوية لفقرات مبدأ الـّتواصل االج
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وسائل التواصل االجتماعي

لمبادئ التعاون التسعة وفقا الستجابة عينة الدراسةالنسبة المئوية رسم بياني يوضح 

ئ مباد)أبعاد مقياس التعاون 

(التعاون

ترتيب المبادئالنسبة المئويةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

1%3.51090.8443670.22الدفاع عن حقوق الطفل

2%3.44570.3985568.91التواصل

3%3.40220.4691668.04الكفاءة المهنية

4%3.38040.5480867.61االلتزام

5%3.32610.7088566.52الثقة

6%3.30430.9629766.08وسائل التواصل االجتماعي

7%3.23910.6634964.78المساواة

8%  3.20870.4842264.17حقوق األسرة

9%3.05430.6259461.09االحترام

تحقيقفياالجتماعيالتواصلوسائلفاعليةمدىما:وهوالرئيسيبالسؤالالمتعلقةالنتائج:أوال
قطر؟فياإلعاقةذوي أموروأولياءالمدرسةبينوالتعاون التواصل

عاقةاإلذوي أمورأولياءمعاالجتماعيبالتواصلتقومالمدرسةأنأعالهالجدولنتائجمنيتضح
حيثبارة،عكلفيالمحصلةالنسببحسبوذلكالمرضيةبالنتيجةليستولكنهامختلفة،بطرق 

بطفليالخاصةاألموربمناقشةالخاصةاالجتماعاتفيالمدرسةتشركني"عبارةحصلت
لغتبنسبةأعلىعلى("الخالتدريس،مكانالفردية،التربويةالخطةالتقييم،التشخيص،)

بنسبة"طفليمهاراتتطويرعلىاالجتماعيالتواصلشبكاتتساعدني"عبارةتليها،73.04%
مثلاالجتماعيالتواصلشبكاتتساعدني"التاليتينالعبارتينحصلتبينما،%71.3بلغت

WhatsAppفليبطيتعلقماكلفيمهمرأيالمدرسةتعتبر"عبارةو"طفليمشكلةفهمعلى"
ةالتاليالعبارةنصيبمنكانتفقدنسبةأدنىأما،%72.17بلغتوالتيالمئويةالنسبةنفسعلى

عالي،الوالتعليمالتعليموزارة)طفليوحقوق بحقوقيالمدرسةعنالمسؤولةالجهاتتخبرني"
.%55.65بلغتبنسبة("الخاالجتماعي،للعملالقطريةالمدرسة

فيخدمةالمستاالجتماعيالتواصلوسائلهيما:للدراسةاألولبالسؤالالمتعلقةالنتائج:ثانيا
قطر؟فياإلعاقةذوي وأسرالمدرسةبينالتواصل

المهنةياتبأخالقااللتزاممعمتنوعة،تواصلطرق تستخدمالمدرسةأنالنتائجتحليلمنلناتبين
صلتححيث،ووضوحبشفافيةالطالبمعلوماتتوثقالمدرسةأنالمقياسنتائجأظهرتحيث

مبدأفقراتيلباقبالنسبةنسبةأعلىعلى"ووضوحبشفافيةطفليمعلوماتالمدرسةتوثق"عبارة
ةالـَمرتبفي"وبسيطةواضحةخطاباتالمدرسةترسل"عبارةجاءتوقد.%82.6بلغتالتواصل

لمون المعيطور"الـتاليةالـِعبارةنصيبمنكانتفقدنسبةأدنىأما،%79.1بلغتبنسـَبةالـثانية
.%42.6بلغتحيث"حاجتهحسبلطفليالدراسيةالخطط
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تعقيب وخالصة
إلىالباحثةخلصتسابقاعرضهاتمالتيالـسابقةالـدراساتونتائجالحالية،الـدراسةَنتائجضوءفي

التاليةالنتائج
منستفادةااللمدىبالنسبةاالختصاصيةمعالـمقابلةونـتائجاالستبيـاننـتائجفياخـتالفهناك1.

حيث،اإلعاقةذوي أموروأولياءالمدرسةبينالتواصلعمليةفياالجتماعيالتواصلوسائلاستخدام
أكدتبينما،%66.08بلغتبنسبةالسادسالترتيبعلىاالستبيانتحليلفياالجتماعيالتواصلحصل

منهتفادةاالسنسبةوصلتإذالتواصل،عمليةفياالجتماعيالتواصلأهميةعلىالتياالختصاصية
Wright)دراسةنتائجمعاالختصاصيةمعالمقابلةنتائجاتفقتوقد،100% & Rogers, 2008)
الّتعاون تعـزيزىعـلالـواضحاإِليجابيوتأثيرهواأُلسرة،الَمدرسةبينالـّتواصلَأّهميةعلىَأكدتالتي

ومنالـحديثة،وجياالُتكنولالسـتخداماإليـجابيةالـفوائدعلىالـدراسةَأكدتكمابينـهما،الـفّعالةوالـُمشاركة
,Olmstead)ودراسةبينهما،الـفجوةوتقليلالّتواصلدائرةتـوسيعَأهمها نـتائجهاَأشارتالـتي(2013

الّتواصلعمـواقباسـتخدامالـفّعالةالـوالديةالـُمشاركةعلىعـاليةقيمةوضعواوالمعلميناآلباءأنإلى
.االجـتماعي

حصلثحياإلعاقةذوي أموروأولياءالمدرسةبينفّعالاإليجابيالتواصلمبدأأنالنتائجأوضحت.2
ألهدافمعززةنتيجةوهي%68.91بلغتبنسبةالتسعةالتعاون مبادئبينالثانيالـترتيبعلى

متنوعةوطرقااأساليبقدمتالتياالختصاصيةاستجاباتخاللمنالنتيجةتلكتأكيدوتم،نسبياالدراسة
الستبانات،امعين،أشياءوتوضيحشرحفيهايتمالتيصغيرةالمطوياتأوالكتيبات:منهاللتواصل
تثقيفيةالوالورشاتاالجتماعاتاإللكتروني،المدرسةموقعاألسبوعية،الرسائلالهاتف،عبراالتصال

البطاينة،؛2009وقراقيش،حنفي،)دراسةأكدتهماوهذا.أبالواتـسوتطـبيقالمدرسة،تعقدهاالتي
ير،والتقار المتابعة،سجالت:مثلالمستخدمةالتواصلبأنماطيتعلقفيما(2016مهيدات،؛2004

.كتوبةالموالمواداألسر،معالفرديةواالجتماعاتالطالب،تقدممدىعنالتقاريرالهاتفية،والمكالمات

معية،واالختصاصالمدرسةلدىالتسعةالـتعاون مـبادئوجودعلىالحاليةالدراسةنـتائجاتفـقت.3
؛2009قراقيش،&حنفي)دراسةمثل،المبادئتلكترتيبباختالفولكنالسابقةالدراساتنتائج

(Blue-Banning, et al, واليالتعلىالدراساتتلكبحسبمرتبةالـمبادئهـذهكانتحيث،(2004
الدراسةهذهيفالتسعةالمبادئترتيبجاءبينما.الـثقةالمساـواة،االلتـزام،االحـترام،الـتواصل،:كالتالي

وسائلة،الثقااللتزام،المهنية،الكفاءةالتواصل،الطفل،حقوق عنالدفاع:كالتاليالدراسةعينةلدى
.االحتراماألسرة،حقوق المساواة،االجتماعي،التواصل
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