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:الجانب النظري

:بحثالأسئلة
:الدراسةحدود

.2017ربيعالدراس يالفصلفيالدراسةطبقت:الزمانيةلحدودا

 أيضوطبقتقطر دولةفيالدراسةطبقت:املكانيةالحدود
 
علىا

.الحكوميةواملدارسالخاصةالتربيةمراكز 

الدراسةعينة

وكذلكالخاصةالتربيةفيإختصاصيةمنالدراسةعينةتكونت

أعمار وتراوحتاإلعاقة،ذوي مناألشخاصأسر (10)منتكونت

 48:30منالعينة
 
.عاما

أسر و املدرسةبينوالشراكةالتعاون ر فيالبحثيةأهمتكمن

سر واأل املدرسةدور لتفعيلالعواملأهممناإلعاقةذوي أطفال
رامواإلحتالثقةقوامهاهامةتربويةأسسعلىبنيتإذاخاصة

حقوق نعوالدفاعواملساواةوالتواصلاملهنيةوالكفاءةواإللتزام
رفتعاإلعاقة،ذو الطفلملصلحةاألخير فيينصببماالطفل
اخللهمنيعملمشاركةعمليةأنهعلىالتعاون (2017)خليفة
حيث،املرجوةالنتائجلتحقيقمعاواملنظماتوالجماعاتالناس
األدوار نماإلعاقةذوي ألطفالواألسر املدرسةبينالشراكةتعتبر 

املجتمعيففردكلمنعليهاالحرصينبغيالتيالهامةاملجتمعية
شراكةالهذهأهميةالتربوي التطوير مجالفياألدبياتوتوضح
املدرسيةاملخرجاتكفاءةمستوى تحسينفيوحيويتها

حدود وعينة الدراسة

3خللمنالدراسةبموضوععلقةذاتدراساتالباحثةتناولتلذا

:رئيسيةمحاور 

:اإلعداد واالستثمار في التعاون بين البيت واملدرسة-
 من 

 
دراسة عن اإلعداد للتعاون مع األهالي من  Armon&Terryقام كل

ذوي اإلعاقة أشارت إلى أن على مدى مئات السنين اآلباء واألمهات
وا والطلب الذين يعيشون مع ذوي االعاقة قد خاضوا معاناة ليكون

لعاديينقادرين على تحقيق نفس املتطلبات التي يقوم بها الطلب ا

واملدرسةالبيتبينالتعاونيةاملمارسات-

 من 
 
قام كل

Dempsey,Walker,Sandler,Whetsel,Wilkins&Closson بدراسة
أن ملاذا يشارك الوالدان؟ نتائج البحوث وآثارها وتحدثوا فيهحول 

ة ديمبس ي وستاندلر نموذجا لعملي-قبل عقد من الزمن، قدم هوفر
ي تعليم مشاركة الوالدين التي ركزت على فهم سبب مشاركة الوالدين ف

ابنائهم، وتأثيرها على نتائج الطلبة

واملدرسةالبيتبينالشراكةأبعاد-

يل على دور األخصائيين في تفعإلى التعرف ( 2007)سعت التويجري 
يث طورت املشاركة األسرية في العملية التعليمية في منطقة الرياض ح

ة، أشكال مفهوم املشاركة األسري:إستبانة على ثلث محاور رئيسية وهم
املشاركة األسرية الحالية، معوقات املشاركة األسرية

:هماهامينجانبينفيالحاليةالدراسةأهدافالباحثةحدد

تدور لتياالنظريةواألطر السابقةالدراساتجمعفيالبحثأهميةتكمن:النظري الجانب-

فيواإلختصاصيون اإلعاقةذوي مناألطفالأسر بينوالتواصلالتعاون مفهومحول 

ةالعلقتطور مدىومعرفةالجوانببجميعواإلملامالفهمبهدفالخاصة؛التربية

.األخيرةالعقودفيالتعاونية

(2017)خليفةإعدادسؤال38مناملتكون التعاون إستبيانتصميمتم:التطبيقيالجانب-

بينالفروقلحساباإلعاقة؛ذوي مناألطفالأسر علىتوزيعهتمثمفقرات8منمكون 

عناهمرضومدىالتربويةاملؤسساتمعوالشراكةالتعاون نحو إتجاههمفيالعينةأفراد

املقابلةمقياسعملتمكمااإلعاقة،ذوي منألطفالأمور كأولياءحقوقهمممارسة

للتعرفوذلك؛(2017)خليفةإعدادمنالخاصةالتربيةمجالفيإختصاص يمعاملقننة

لخاصةاالتربيةومجالعامبشكلالقطري املجتمعفيالتعاون وإيجابياتمعوقاتعلى

.خاصبشكل

:أهمية الدراسة

الدراسةأدوات

:أداتانالدراسةفيالباحثةإستخدمت

فقرة،38مناملكونة(2017خليفة،)إعدادمنالتعاون مقياس1.

.الدراسةمتغيراتحسبفرعيةمقاييس8منوتتكون 

 14مناملتكونةاملقننةاملقابلة2.
 
.سؤاال

:التوصيات

:منهج الدراسة

:أدوات الدراسة

•. Bergstrom, A., Clark, R., Hogue, T., Iyechad, T., Mullen, S., 
Perkins, D., Rowe, E. Russell, J., and Simon-Brown, V. 

(1995). Collaboration Framework-Addressing Community 
CapacityNational Network for Collaboration.

.جامعة قطر. ملزمة مقرر التعاون بين البيت والمدرسة(.2017)خليفة، بتول 
مدى التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين لتدعيم العملية التعليمية في (. 2010. )القرني،فراج

معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع في مدينة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، المملكة 
.العربية السعودية

دور المهنيات في تفعيل المشاركة األسرية في العملية التعليمية للتلميذات (. 2007. )التويجري،منيرة
ك ذوات التخلف العقلي في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة المل

.سعود، المملكة العربية السعودية

ذوي منطفالاأل أسر عليهاإتفقللتعاون السبعةاملبادئأـكثر أنالتعاون مقياستطبيقتشير 

بلغتمتساويةبنسبوالثقةواملساواةبالعباراتالتواصل:هماإلعاقة

التعاون بمبادئملتزمةأنهاالخاصةالتربيةفيالدعمإختصاصيةمعاملقابلةتحليلنتائجأظهرت

 السبعة
 
،إلتزاما

 
ممتازةأمثلةلوجود؛%100مئويةبنسبة(1)رقمتقييمعلىحصلتفقدكامل

الشراكةعنومتنوعة

والشراكةالتعاون بوعلقةالسبعةاملبادئأكثر أنإلىاملقننةواملقابلةالتعاون مقياسنتائجتشير 

والثقةواملساواةبالعباراتالتواصلهمواملدرسةالبيتبين

تعاون النحو اتجاهاتهمفيالعينةأفرادبينالفروقعنالتعاون مقياسدراسةنتائجأظهرت

منألطفالأمور كأولياءحقوقهمممارسةعنرضاهمومدىالتربويةاملؤسساتمعوالشراكة

أقل%94مئويةنسبةأعلىبلغتحيثاإلعاقة،ذوي  مئويةنسبةو

:النتائج

المراجع
منبحقوقهماالعاقةذوي مناألطفالأسر تعريف-

.باتاملناسجميعفياملستمرةالتوعويةالحملتخلل

بينةوالشراكالتعاون مجالفيالبحوثمناملزيدإجراء-

.اإلعاقةذوي منألطفالواألسر املدرسة

ذوي الأطفأسر جذبكيفيةعلىاإلختصاصيينتدريب-

.معهموالشراكةالتعاون فياإلعاقة

.اإلعاقةذوي منأطفالهمبحاجاتاألهاليتثقيف-

فياص يواالختصاالعاقةذوي مناألطفالأسر منكل  لدىللتعاون السبعةاملبادئترتيبما1.

الخاصة؟التربية

 السبعةاملبادئأكثر ما2.
 
خللمنةواملدرسالبيتبينوالشراكةبالتعاون وعلقتهتأثيرا

الخاصة؟التربيةمجالفيواالختصاص ياألمور أولياءمابيناملقارنة

ومدىربويةالتاملؤسساتمعوالشراكةالتعاون نحو اتجاهاتهمفيالعينةأفرادبينالفروقما3.

؟اإلعاقةذوي منألطفالأمور كأولياءحقوقهمممارسةعنرضاهم

:بحثهداف الأ

:الدراسات السابقة

اقعدراسةبهدفوالكيفي؛الكمياملنهجالباحثةإستخدمت بيناون التعو

.الخاصةالتربيةفيواإلختصاصيناإلعاقةذوي مناألطفالأسر 


