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:جاءت النتائج لإلجابة اعلى ثالثة تساؤالت وهي

ما ترتيب مبادئ الشراكة لدى أسر ذوي الاعاةة ؟ واختصاص ي التربية الخاصة؟: أوال

سةنس الملسةب املقواةة ملشيةةا  الشةراكة الةاي طبة  اعلةى أر عة ة اعشةر مةةه لإلجابةة اعةه اةاا السةحاس ت 
كمةةةا يو ةةة  أسةةر ذوي الاعاةةةةة لغةةل متميةةةر مةةه متميةةةرات الدراسةةةة وترتياملةةا تسةةةب درج ملةةا  ةةةي املشيةةا 

:الجدوس التالي

ع أمةةةةةا  اعةةةةةه ترتيةةةةةب اةةةةةاي املبةةةةةادئ لةةةةةدى اختصاصةةةةة ي التربيةةةةةة الخاصةةةةةة تةةةةة  إجةةةةةراء مشابلةةةةةة  خصةةةةةية مةةةةة
راكة لةةةةةدى اختصاصةةةةة ي  ةةةةةي التربيةةةةةة الخاصةةةةةة وتشييملةةةةةا واو ةةةةة  الجةةةةةدوس التةةةةةالي ترتيةةةةةب مبةةةةةادئ الشةةةةة

:االختصاص ي  ي مجاس التربية الخاصة

درسة؟ما مستوى رضا أولياء األمور اعه الكفاءة امللنية ملعلمي التربية الخاصة  ي امل: ثانيا

سةةةنس الملسةةةب املقواةةةة للمتميةةةرات املرتبطةةةة الكفةةةاءة امللن يةةةة الةةةواردة  ةةةي لإلجابةةةة اعةةةه اةةةاا السةةةحاس ت 
ملشيا  كما مشيا  التعاون الاي طب  اعدد أر ع اعشرة مه أسر األطفاس وترتياملا تسب درج ملا  ي ا

: يو   الجدوس التالي

ة مةةةةةةا مسةةةةةةتوى رضةةةةةا أسةةةةةةر األطفةةةةةةاس ذوي الاعاةةةةةةة اعةةةةةةه التواصةةةةةةل الةةةةةاي يشدمةةةةةة  معلمةةةةةةي التربيةةةةةة: ثالثةةةةةا
الخاصة؟

سنس الملسب املقواة ملتميرات املرتبطة بالتواصل ا لواردة  ي لإلجابة اعه ااا السحاس ت 
:مشيا  التعاون وترتياملا تسب درج ملا  ي املشيا  كما يو   الجدوس التالي

تفسير النتائجالنتائج

سةةر األطفةةاس اةةدفس اةةاي الدراسةةة إلةةى التعةةرف مةةدى تطبيةة  املشةةاركة التعاونيةةة بةةين معلمةةي التربيةةة الخاصةةة وأ
مشارن ملةا ذوي الاعاةة، مه خالس معرفة ترتيب مبادئ التعاون لدى أسةر ذوي الاعاةةة ومعلمةي التربيةة الخاصةة ومةه ثة 

تعزاةز املشةاركة ، ومعرفة مدى رضا أسةر ذوي الاعاةةة للكفةاءة امللنيةة والتواصةل ملعلمةي التربيةة الخاصةة وافعغاسةلا  ةي
كفةةاءة امللنيةةة التعاونيةةة، أمةةا  ةةي الجانةةب التطبيشةةا سةةعس الدراسةةة إلةةى مشارنةةة النتةةائج بةةين درجةةات مشيةةا  التعةةاون وال

اي النتةةةةائج والتواصةةةل، والةةةرها بيثملةةةا وأثراةةةةا اعلةةةى فااعليةةةة التعةةةاون  ةةةةي مةةةدار  اهجتمةةةع الشطةةةري، ثةةةة  االسةةةتفادة مةةةه اةةة
علمةي التربيةة الخاصةة للوصوس إلى املشترتات والتوصيات التي مه املمكه أن تساا   ي تعزاز املشاركة التعاونيةة بةين م

جلين  ةي تيث تكونس اعينة الدراسة مه أر ةع اعشةر مةه أسةر األطفةاس ذوي الاعاةةة امل ة. وأسر األطفاس مه ذوي الاعاةة
املكةون مةه ( 2018)وطبشس البةاتثتين مشيةا  الشةراكة مةه إاعةداد خليفةة .  ي دولة ةطر( مركز دمج)مدرسة تكومية 

يفةا وخلصةس واسةتددمس البةاتثتين املةنال الكمةي والك. سحاال، كما ت  إجراء مشابلة مةع معلمةة التربيةة الخاصةة( 46)
معلمةي التربيةة الدراسة إلى أن ترتيةب مبةادئ التعةاون اختلفةس لةدى أسةر ذوي الاعاةةة بينمةا يانةس ترتياملةا م سةاوي لةدى

ة األخيةةةر مةةةه مبةةةادئ الخاصةةةة، ولكةةةه اعنةةةد املشارنةةةة بةةةين نتةةةائج الطةةةرفين تبةةةين أن الكفةةةاءة امللنيةةةة واالتصةةةاس اتتلتةةةا املرتبةةة
ير أن انةةةةا  التعةةةةاون لةةةةدى أسةةةةر األطفةةةةاس ذوي الاعاةةةةةة مشارنةةةةة لترتياملةةةةا املتغةةةةا   لةةةةدى معلمةةةةة التربيةةةةة الخاصةةةةة، ممةةةةا   شةةةة

لةة  بنةةاء شةةراكة تةةيثيرات اعلةةى املشةةاركة التعاونيةةة بةةين الطةةرفين ممةةا يحةةوس دون املشةةاركة التعاونيةةة الفعالةةة، لةةاا مةةه امل
.فعالة تسااعد أسر األطفاس ذوي الاعاةة ملسااعدتمل  وتمكيثمل  مه التعامل بشغل أفضل مع أطفالل 

امللخص

ل ،السوي النمو تضمهالتيوهيوالدت ،مناسلوك ي شغلوفيملاللطفل،األوس الحاضههياألسرةتعد
مسحوليةتتعاظ أن ال إمجتمع ،بناء يبالتاليويسل نفس ،اعلىاالاعتماد يفعاال اعضواليصبحبتملشئت وتشوم
نحو ألسرةلاتجاااتتبلور  ي سل ممااعليملاالضموطوتزدادإاعاةة،أو مزمهمرضمهأبنائملاأتداعافىإذااألسرة

إاعاةةنواعيةرضلاتفالتيوالراعايةالتملشقةوتحدياتلل ،اهختلفةاالتتياجاتبسنبوذلكاألبناء،مهالفقةااي
لاا.(2012،السالموفامرزا،؛2000،السرطاوي،خشان).ترهي مل اعهللمسحوليناعظيماتحديايمثلمماالطفل،
اهجتمعوى مستاعلىأو األسرةمستوى اعلىسواءونفسياوترهواااجتمااعيااماأشغاللابمدتلفالاعاةاتشغلس

 يتمااعااجمكوناتعتبر فقةاآلنأنملاإال واالفعزاس،ال ملميشمهتعافاالفقةااييانسفشدطوالة،اعشودمنا
فاملدرسة.العاديةاملدار  يالاعاةةذوي األطفاسالدمجمفلومظلر اناومهإامال ،أو تجاال يمكهال اهجتمع

تيثمتبادلةجتمعواهاملدرسةبينوالعالةة.وتطوارياهجتمعتميير اعلىالشادرةاملحسساتأا مهاهجتمعنظر  ي
باملعارفالطلبةتزواد يبارز ودور األفراد،لحياةتشكيلمهب تشومماطرا اعهاهجتمعتياة يتحثر املدرسةأن

التربواة،وأسالياملامناهجلاخالسمهوالتملشقةوالتعلي التربيةتناولل طرا اعهوذلكالننيلةوالشي والسلوكيات
ّحسهالطلبةاتتياجاتتلبيخالةةتعليميةبيقةوتوفير 

 
دّر أداءا ،مهوت

 
بطرق سيةالدرااملوادلل وت

بالرغ .(2020والعتوم،العمري،النعيمات،)واالبتغارالبداعب نميةذلكواشترن متعددة،ووسائلواستراتيجيات
أولياءدور أنةالسابشالدراساتتشير إالالاعاةةذوي األطفاسدمجاعملية ياملدرسةب تشومالايالكبير الدور مه

لألسرةكون يةدأن تيثالدمج،فعاليات يللمشاركةالغافيةالفرصلل أتيحسإذاومشجعابارزايكون األمور 
كبير،بشغل اعليملينعكسمماالعاديةاملدار  يالاعاةةذوي مهأبنائمل دمجاعملية يإيجابيةأو سلبيةاتجااات

بمثابةن سيكو أن أو الدمج،اعمليةنحو سلبياتجاياألسرةلدىإذاودمجل تشبلل أمامكبيرااعائشا شغلمما
املدار  يل وتشبلدمجل تعزاز اعلىسيسااعدالايالعمليةللايإيجا ااتجايلديمل يانتاس يألبنائمل الداع 

رةاألسبينوالتفااعلللتعاون مشتر مفلومتشكيلجدااملل مهلاا.(2019العدوان،؛2014الزراع،)العادية
 أشار فشدواملدرسة

ا
,Khalifa)والخمرةوخليلخليفةمهكال Khalil , & AlKhamra , التعاون ممارساتبين(2017

اتشغلالاعاةةذوي مهالطلبةأمور وأولياءاملدار بينوالتفااعل جميعدر تأناملل مه.التعاون ملفلومفلما
ااا عتمد.ل ألطفالالتعليميةالنتائجلتحسيناألسرةتفااعلكيفيةاعلىاملمارساتاايجودةتيثير األطراف
تمثللايالتللمدرسةالتفااعليوالدور بحشوةل األمور أولياءوعيذلك يبماالعواملمهالعديداعلىالتفااعل

الحديثةلتوجلاتانادتكما.الجوانببملايواملعل الوالديهبينالتعاون سيتميز ذلك،اعلىوهناءا .واملعلمينالدارة
بلفقةالللايالتربواةالخدماتتشدي اعنديشفال املدرسةفدور فعالةمشاركةاملدرسةمعاألسرةبمشاركة

خاصةراتوملامعلوماتتشدي إلىالوالديهتدرابواتراوحالحياتية،املواةف يتعلم ماتعمي إلىيتعداي
تعليمل أو ملدىاطوالةأو املديةصيرةتكون ةدمعينةبرامجتنفياكيفتعليمل وهينالاعاةة،ذوي مهبيطفالل 

الصباح،)مدتلفةمواةف يتعلمويماوتعمي الاعاةةذوي مهأبنائمل مستوى لتحسينمعينةاستراتيجيات
ةطر،دولة يل التنظيميةوالشوااعدالتربوي الدمجسياساتجاءتوةد.(2018،املشايدةالشورهجي،؛2010
بينالوصلةتلشكونمل لل ،الداع وتشدي أطفالل تعل  ياملشاركةاعلىاألمور أولياءتشجيعأاميةاعلىتحكد

 والعبون واملنزس،املدرسة
ا
 دورا

ا
التربيةدماتخإلىيحتاجون الاعاةةذوي مهفيبنائمل .أبنائمل تعلي  يرئيسا

ماىاعلمستمر بشغلاطالاعل معالشراراتاتداذاعملية يالمغانةدر األمور أولياءإشرا وجبلااالخاصة
لحضور بداعوتمل يشومالخاصةالتربيةخدماتففرا .واملنزس املدرسةبينةواةصالتوجودلضمان ستجد

ومالتظةبرامجاللاعدادومشارك مل .ألبنائمل التعليميةاالتتياجاتتوس نشاشإجراءخالللاسيت التياالجتمااعات
والتعلي تعلي الوزارة)ل الثملائاالتشيي اعلىواالطالعألبنائمل املعدالفرديالتربوي البرنامج يالعملسير 

ةدالتيحدياتالتلزالةواألسرة؛واالختصاصيينواملعل املدرسةبيناملشتر الرابااو فالتعاون .(2020العالي،
األالاندراطف.الاعاةةذوي أسر معبفعاليةالتفااعلمهتزادالتيالتربواةاألساليباعلىوالعملاألسر،تواجللا
مشارك مل ادةوزاواألسر،املدرسةبينالفجوةمهيشللواالختصاصيينالخاصةالتربيةمعلميمعإيجابيةبصورة
.بفعالية

املشدمة

اعينة وأدوات البحث

سةير مةدى املشةاركة  ي ضوء ما أسفرت اعلي  النتائج ، وهاملشارنة بيثملا وهين الدراسات السةابشة يمكةه تف
: التعاونية بين معلمي التربية الخاصة وأسر األطفاس مه ذوي الاعاةة ياآلتا

ت معلمةةة بعةةد مشارنةةة نتةةائج تحليةةل اسةةتجابات أسةةر األطفةةاس مةةه ذوي الاعاةةةة األر عةةة اعشةةر واسةةتجابا
، %100سةبة التربية الخاصة، خلصس الباتثةة إلةى أن اسةتجابات املعلمةة لغةل املشةاييس تصةلس اعلةى ف

ى جةةةود األمةةةر الةةةاي لةةة  يتفةةة  مةةةع اسةةةتجابات أسةةةر األطفةةةاس مةةةه ذوي الاعاةةةةة، فشةةةد دلةةةس اسةةةتجاباتمل  اعلةةة
والتةةي تصةةل اعليملةةا مبةةدأ تشةةوق % 88فةةروق دالةةة بةةين اسةةتجاب مل  تيةةث بلمةةس أاعلةةى فسةةبة السةةتجاباتمل  

 % 77األسةةرة وأدفةةى فسةةبة يانةةس 
ا
مةةع رأي وتصةةل اعليملةةا مبةةدأ االلتةةزام واةةو املتميةةر الةةاي لةة  توافةة  تشرابةةا

توثيةة  أسةةر األطفةةاس ذوي الاعاةةةة واةةاا يةةدس اعلةةى وجةةود ةصةةور  ةةي خةةدمات التربيةةة الخاصةةة وتتمثةةل  ةةي
ناسةةةةةبين املدرسةةةةةة معلومةةةةةات طفةةةةةل األسةةةةةرة بشةةةةةفافية ووضةةةةةوح، بجانةةةةةب تةةةةةوفير املدرسةةةةةة االخصةةةةةائيين امل

كمةةا . ليميةةةملسةةااعدة طفللةة  و إرشةةادا  مةةه ةبةةل مةةوظفا املدرسةةة للخيةةارات األفضةةل لخطةةة طفلةةي التع
  مةةةةةةع بينمةةةةةةا اةةةةةةاا ال يتوافةةةةةة. أن املدرسةةةةةةة ال تضةةةةةةع تلةةةةةةوال للمصةةةةةةااعب والتحةةةةةةديات التةةةةةةي تواجةةةةةة  طفللةةةةةة 

ر وتطبةة  اسةةتجابات املعلمةةة التةةي أكةةدت اعلةةى أن املدرسةةة ومشةةدما خةةدمات التربيةةة الخاصةةة تحفةةز األسةة
اا واةةةة. بةةةةرامج العمةةةةل معلةةةة  خةةةةارن املدرسةةةةة لةةةة ، ولكةةةةه بعةةةةم أوليةةةةاء األمةةةةور ال تتجةةةةاوب وتتعةةةةاون معلةةةة 

التةي وصةفس مجمواعةة اآلبةاء الةايه أجةابوا اعلةى اةاا  (Tucker, 2013))يتوافة  مةع نتةائج دراسةة لتةاكر 
ولكةةه وجةةود اعوائةة  االسةةتطالع أنملةة  بينفسةةل  اعلةةى اسةةتعداد للمشةةاركة  ةةي البرنةةامج التعليمةةي لطفلةةيمل ،

حةةةوس دون تتضةةمه صةةةعوهات  ةةي التواصةةةل واالختالفةةات تةةةوس املواضةةع والبةةةرامج املدرسةةية والخةةةدمات ت
أاعمة  آلراء أوليةاء بالضافة إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى وجوب تواعية األخصةائيين لتطةوار فلة . ذلك

 ةي أنة   (O’Connor,2008)أوكةونرومةع دراسةة . األمةور تتةي يةتمكه الفراة  والشةادة مةه اسةتددام ذلةك
 مةا يةت  اتدةاذ مشةاركة وجلةات النظةر األسةر لطةالب ذوي الاعاةةة  ةي العمليةة التعليمية

ا
ة ومشةارك مل  نادرا

. ي صياغة سياسات املتعلشة بتيايل أبنائمل 

لا معلمي التربيةة وهناءا اعلى استجابة أفراد العينة بالملسبة لرضاا  اعه مدى الكفاءة امللنية التي يشدم
، واةةةاا محشةةةر يةةةدس اعلةةةى نةةةوا ي %80الخاصةةةة، تبةةةين أنملةةةا اتتلةةةس املرتبةةةة السادسةةةة ةبةةةل االلتةةةزام بملسةةةبة 

ومكثةةةةةف تحتةةةةةان للمزاةةةةةد مةةةةةه العمةةةةةل مةةةةةه ةبةةةةةل املدرسةةةةةة واالختصاصةةةةةين لتفعيللةةةةةا بشةةةةةغل أكبةةةةةر وموسةةةةةع
.  ملسااعدة أولياء األمور وتمكيثمل   ي التعامل مع أطفالل  مه ذوي الاعاةة

الةاي  شةير إلةى أن مشةاركة   (Blue-Banning, et al, 2004)وتتفة  اةاي النتةائج مةع دراسةة بلةو و خةرون
املشةاركة واةاي الوالديه  ي برامج التربية الخاصة تعتمد اعلى مبادئ أساسية مه شينملا تسليل اعمليةة

بية الخاصة مه التواصل، االتترام، االلتزام، املساواة، الثشة، ملارة العاملين  ي مجاس التر : املبادئ هي
كةةون اةةاا اختصاصةةيين ومعلمةةين وغيةةرا ، كمةةا أن أفةةراد األسةةرة بحاجةةة إلةةى التواصةةل املسةةتمر اعلةةى أن ي

ام دوم التواصةةةل  ةةةي اتجةةةااين، كمةةةا تحكةةةد نفةةةس دراسةةةة اعلةةةى أاميةةةة اسةةةتماع يةةةل طةةةرف إلةةةى اآلخةةةر بااتمةةة
.أتغام مسبش  ملا يمكه أن يشول  اآلخر

، والتةةةةي أكةةةةدت اعلةةةةى أن (2017صةةةةباح، )كمةةةةا أن نتةةةةائج الدراسةةةةة الحاليةةةةة ةةةةةد اتفشةةةةس مةةةةع نتةةةةائج دراسةةةةة 
ي التملةةب اعلةةى املشةةاركة التعاونيةةة ألسةةر ذوي الاعاةةةة العشليةةة مةةع امللنيةةين ةةةد سةةااعدتمل  بصةةورة كبيةةرة  ةة

. الكثير مه املشكالت التي تواجلل 

س الباتثة إلى مه خالس نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابشة التي ت  اعرضلا سابشا توصل
:الن يجة التالية

ربيةةةة تشةةةدم الدراسةةةة هحةةةة اعامةةةة اعةةةه أاميةةةة املشةةةاركة التعاونيةةةة بةةةين أسةةةر ذوي الاعاةةةةة ومعلمةةةي الت.1
عالةةةة بنةةةاءا اعلةةةى نتةةةائج الدراسةةةة، يجةةةب اعلةةةى املتدصصةةةين مةةةه أجةةةل الحصةةةوس اعلةةةى مشةةةاركة ف. الخاصةةةة

لخاصةةة ومسةةتوى اعةةاس مةةه التعةةاون مةةه األسةةر يجةةب اعلةةى مةةدراء املةةدار  واهختصةةون  ةةي مجةةاس التربيةةة ا
ز متابعةةةةة جميةةةةع الخةةةةدمات املشدمةةةةة وداعةةةة  وتةةةةوفير جةةةةودة أاعلةةةةى مةةةةه الخةةةةدمات ملةةةةا لةةةة  مةةةةه أثةةةةر اعلةةةةى تعزاةةةة

. التعاون وتشوات 

ذو أسر دىلالتعاونيةباملشاركةاملتعلشةاملبادئوجوداعلىالحاليةالدراسةنتائجاتفشس.2
,Blue-Banning)و خرونبلو دراسةمعالاعاةة، et al, فشدبالترتيبمعلااختلفسولكثملا،(2004

اعهالدفاع،األسرةتشوق :ياآلتاالتوالياعلىالحاليةالدراسة يالوالديةاملشاركةمبادئترتنس
.االلتزامة،امللنيالكفاءةاالتترام،املساواة،االجتماعي،التواصلالثشة،التواصل،الطفل،تشوق 

تحفيز لضمانسبةبالملالخاصةالتربيةمعلمةمعاملشابلةونتائجاالستنياننتائج ياختالفانا 3.
املرتبةاعلىاناالستنيتحليل يااللتزامتصلتيث،املدرسةخارنمع العملبرامجوتطبي األسر 

دماتالخيلتشدي قيملتزمةاملدرسةأنالخاصةالتربيةمعلمةأكدتبينما%77بملسبةاألخيرة
أوكونردراسةمعيتف التفاوتوااابيبنائمل ،الخاصةالخيارات ياألمر وليوإشرا 

(O’Connor,2008) أن 
ا
 يالاعاةةذوي لطالباألسر النظر وجلاتمشاركةاتداذيت مانادرا

.أبنائمل بتيايلاملتعلشةسياساتصياغة يومشارك مل التعليميةالعملية

: ي ضوء نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابشة التي ت  اعرضلا سابشا توص ي الدراسة باآلتا
عكس صحيح، تشمل بعم ات مه املعلمين إلى األسر واللومتعمل املدرسة اعلى بناء شبكة تعاونية تسلل التواصل واملشاركة بين املعلمين واألسر بالك مه خالس إفشاء ةنوات اتصاس مناسبة لملشر املع.1

Aouad)اليات املدرسية لفعةنوات االتصاس املناسبة االجتمااعات والجمعيات الرسمية والزاارات املنزلية واملدرسية والوثائ  املكتوهة واالجتمااعات غير الرسمية وا & Bento, 2019).
الس تنسيا خدماتملا واعملياتملا مه خ. شاركة  ي تنمية أطفالل املتشوم املدرسة بتوفير الخدمات التي تساا   ي اعملية املشاركة التعاونية بين أسر ذوي الاعاةة ومعلمين التربية الخاصة وتشجع األسر اعلى. 2

ة لتمكثمل  للتعامل والعمل مع ا  بامللارات واملعلومات املناسبوادالداخلية لتتماش ي مع الثشافة التعاونية، تتمثل إتدى طرق الشيام بالك  ي تدراب معلمي التربية الخاصة اعلى العمل مع األسر مه خالس تز 
.أسر ذوي الاعاةة

وتشدي  الخدمات التي تساا  ت ووسائل التواصل اللكترونيةاوضع نظام لتطوار التعاون بين يل مه األسرة واملدرسة ومثملا فتح الزاارات املفتوتة والزاارات امليدانية ووضع صندوق الشغاوي واملشترت.3
رات التدرانية متنواعة طرح العديد مه الورش والدو .املدرسة ة و  ي اعملية التعاون ، ووضع نظام لتوفير الخدمات التي توفراا املحسسات الخارجية بالتعاون مع املدرسة ولتطوار التعاون بين يل مه األسر 

.لألفشطة امللاراة ألسر ذوي الاعاةة
.ةل فشر التواعية مه خالس وسائل التواصل مثل وسائل الاعالم واهحاضرات  ي املدرسة وغيراا بطرق التعامل مع ذوي الاعاةة وأسرا  وهيان تشو .4
وضع خطة أو برنامج تدرابي للمشاركة التعاونية بين أسر ذوي الاعاةة ومعلمين التربية الخاصة .5

الخاتمة

الدراسات العليا

ن مةةةه مراكةةةز  ةةةي مدرسةةةتين تكةةةوميتين وتعتبةةةران اةةةاتين املدرسةةةتي.  ةةةي شةةةلر نةةةوفمبر2020طبشةةةس الدارسةةةة  ةةةي خراةةةف 
مةه اآلبةاء واألملةات 14تمثةل مجتمةع الدراسةة مةه .دمج الطلبة مه ذوي الاعاةة  ي مدار  التعلي  العام  ي دولةة ةطةر

( 60-31)، وتةةةراوح اعمةةةر األم مةةةا بةةةين (16-4)ممةةةه لةةةديمل  طفةةةل ذو الاعاةةةةات اهختلفةةةة، وتراوتةةةس أاعمةةةار األطفةةةاس مةةةا بةةةين 
تةي تعتبةر ، ويانةس اعينةة الدراسةة مةه أسةر األطفةاس املن سةبين  ةي املةدار  الحكوميةة وال(60وفوق -31)واعمر األب ما بين 

ة بتةوس مشيا  الشراكة مه إاعةداد الةدكتور أداة االس بانة وهي : كما اشتملس أدوات البحث. مراكز دمج لاوي الاعاةة
، ت  توزيعلا اعلى أولياء أمةور الطلبةة مةه ذوي ال ( 2018)خليفة 

ا
اعاةةة، كمةا واتكون ااا املشيا  مه سس وأر عين بندا

.أجراس مشابلة مع إتدى معلمات التربية الخاصة  ي ااي املدار 
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ملشيا  الشراكة لدى اختصاص ي التربية الخاصةالملسبة املقواة

الترتيب الملسبة املتمير

1 90% .يطور املعلمون الخطا الدراسية لطفلي تسب تاجت 

2
89%

ال  شعرفا تعاطف مستددمو شبغات التواصل االجتماعي معي 

.بالداع / باالرتياح

3 87% .س  سااعدفا أخصائيو املدرسة اعلى تطوار ملارات طفلي  ي املنز 

3 87% .واجل يتعرف أخصائيو املدرسة اعلى ةدرات طفلي والصعوهات التي ت

الترتيب الملسبة املتمير

1 93 ظامتتواصل املدرسة معي ملناةشة التشارار الخاصة بطفلي بانت

2 91 .ترسل املدرسة خطابات وا حة و سيطة

3 90
روفا، خطابات، البريد اللكت)تستددم املدرسة وسائل اتصاالت اعدي 

(.وسائل االتصاس االجتماعي، أجندة الطالب، اللاتف

4 60 .دوامال يتوافر أخصائيو املدرسة اعند تاجتي للتواصل معل  أثناء ال
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