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املراجع

لخاصة في المدارس قة واختصاصي الّتربية اهدفت هذه الدراسة إلى الّتعرف على واقع الّتعاون بين أسر ذوي اإلعا
ة الوالدية في الّتعاون والمشاركالتخصصية في قطر، وكيف يؤثر تطبيق مبادئ التعاون السبعة في دعم هذا

ودة برامج شاركة ومدى فاعليتها على جالمدرسة ومؤسسات المجتمع األخرى، باإلضافة إلى معرفة أبعاد هذه الم
ة، كما ت الدراسوقد اتبعت الدراسة المنهج الكمي والكيفي لإلجابة عن تساؤال. التربية الخاصة المقدمة ألبنائهم

، ومقياس المقابلة المقننة حيث تم ( 2007)استخدمت الباحثة مقياسي التعاون والقبول والرفض الوالدي لخليفة 
ن خمس عائالت وتكونت عينة الدراسة مإجراء مقابلة مع االخصائي النفسي في مجمع التربية السمعية للبنات ،

أمهات من ُأسر مختلفة من ( 5)آباء و ( 5)من ُأسر لديهم أطفال من ذوي اإلعاقة وقد اشتملت العينة على 
في المقدمة حيث يأتيالّتواصلأن مبدأ المجتمع القطري ، حيث أظهرت نتائج تحليل استبيان المشاركة الوالدية

، أما %94.5الّتواصل االجتماعي المرتبة الثانية حيث بلغ . %94.8حصل على المرتبة األولى بنسبة مقدارها 
، ثم جاء مبدأ الكفاءة المهنية في %91فقد حصل على المرتبة الثالثة بنسبة بلغت حقوق األسرةبالنسبة لمبدأ 

، في حين %90المرتبة الخامسة بنسبة مقدارها االحترام، بينما يحتل مبدأ %90.5المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 
في المرتبة السابعةالمساواةويأتي مبدأ ، %90على المرتبة السادسة بنسبة الدفاع عن حقوق الطفلحصل مبدأ 

في حين أقل النسب من نصيب مبدأ ،% 82احتل المرتبة الثامنة بنسبة بلغت الثقةثم مبدأ ، %85بنسبة مقدارها 
%.81حيث احتل المرتبة التاسعة بنسبة بلغت االلتزام 

ملخص البحث

الباحثةوصلتتسابقا  عرضهاتمالتيالسابقةالدراساتونتائجالحاليةالدراسةنتائجخاللمن
:التاليةالنتيجةإلى

اإلعاقةذوي رُأسبينوالشراكةالتعاون لمبادئتطبيقوجودعلىالحاليةالدراسةنتائجاتفقت1.
حنفيةدراس)نتائجمعقطر،دولةفيالتخصصيةالمدارسفيالخاصةالتربيةواختصاصي

الدراسةفيةالوالديالمشاركةمبادئترتبتفقدبالترتيب،معهااختلفتولكنها،(2010وقراقيش
–المهنيةالكفاءة–األسرةحقوق –االجتماعيالتواصل–التواصل):التاليالنحوعلىالحالية

.(االلتزام–الثقة–المساواة –الطفلحقوق عنالدفاع–االحترام

ببناءتقومالمدرسةأنحيث،اإلعاقةذوي مناألطفالُأسرمعالفعالالتواصلمبدأنسبةارتفاع2.
وباستخداملخاصةاالّتربيةواختصاصياأُلسربينالفّعالللتواصل(رسميةغير–رسمية)قنوات

بآليةاصيينواالختصاأُلسرتوعيةخاللمنذلكويتحقق،الفّعالةاالجتماعيالّتواصلشبكات
استخدامفياصيينواالختصلأُلسرتدريبيةبرامجتوفيرو،المدرسةفيالمتبعةالفعالالّتواصل
واالختصاصييناأُلسرلدىالفّعالالّتواصلمهاراتتطويريتمكما،الفّعالةالّتواصلأساليب

الطفلحالةعةمتاببآليةاأُلسرتوعيةو،(الرد–واالنصاتاالستماع–التعبيريةالمهارات):مثل
فّعالحوارجراءإأليةعلىالخاصةالّتربيةاختصاصيتدريبيتمكما،الخاصةالّتربيةمعلممع
.األسرةلثقافةمالئمةلغويةمصطلحاتباستخداماأُلسرمع

تصاصيين البد كما بينت نتائج هذه الدراسة أنه لتحقيق مزيدا  من المشاركة الوالدية بين االسر واالخ
تقييم البرنامج من االلتزام بين كال الطرفين من خالل التعاون المشترك والفعال عند تخطيط وتنفيذ و
واختصاصي التربوي الفردي للطفل من ذوي اإلعاقة ، والتأكيد على أهمية التوازن بين دور الوالدين

ى التفاعل والتوازن في التربية الخاصة في البرنامج التربوي الفردي ، وأن يرتقي بين الطرفين إلى مستو 
قوية أواصر العالقة جميع الفعاليات ؛ لتوطيد فكرة الشراكة في العمل بين الوالدين واالختصاصيين ولت

ان، وتتضمن بين الطرفين، والتي يجب أن تقوم على أساس جملة من االتجاهات التي يؤمن بها الطرف
العمل االحترام المتبادل ، والصراحة ، واألمانة، والوضوح ، والسرية ، والثقة ، والرغبة التامة في

.اآلخرالمشترك ، وتحمل قبول أخطاء الطرف 

املقدمة

أدوات ومنهج الدراسة

فيالطلبةُأسرلدىةالوالديالشراكةمبادئتطبيقمدىفيواالختالفالشبهأوجهتفسيريمكنالنتائجإليهتوصلتماضوءفي
:كاآلتيالخاصةالّتربيةواختصاصيالسمعيةالتربيةمجمع
الباحثةخلصت،ةالخاصالتربيةاختصاصيواستجاباتالخمسةاإلعاقةذوي مناألطفالُأسراستجاباتتحليلنتائجمقارنةبعد

مناألطفالُأسراستجاباتمعيتفقلمالذياألمر.%100نسبةعلىحصلتالمقاييسلكلالنفسيةاالخصائيةاستجاباتأنإلى
بلغتحيثاصة،الخالّتربيةواختصاصياأُلسرمنكلاستجاباتبيندالةفروق وجودعلىاستجاباتهمأشارتفقداإلعاقة،ذوي 

اتفقتحيث.االلتزاممبدأعليهاحصلوالتي%81.5نسبةوأدنىالّتواصلمبدأعليهاحصلوالتي%94.8الستجاباتهمنسبةأعلى
الخاصةالتربيةيواختصاصاألسربينللتواصلقنواتبناءأهميةعلىأكدتحينالنفسيةاالخصائيةاستجاباتمعالنتائجهذه

االجتماعيالتواصلمواقعفاعليةعلىأيضا  أكدتكماالطرفين،كالبينالمستمرالتعاون يحققشأنهمنوالذي
(WhatsApp- Instgram-Twiter)صلتحالتياإلعاقةذوي مناألطفالأسراستجاباتمعالطرفينبينالتعاون زيادةفي

.التواصلبأهميةاألسروإدراكوعيعلىيدلممانسبةأعلىعلى
وواجبتهمحقوقهمبالكافيةالمعرفةلديهماإلعاقةذوي األطفالُأسرأنوجدالمقابلةبنتائجاالستبانةنتائجمقارنةعندلوحظكما

تقومالمدرسةأنحيث،عةالرابالمرتبةفيجاءأنهحيثالمهنيةالكفاءةلمبدأجّيدا  تحقيقا  ُوِجدوأيضا  ،المدرسةلواقعمطابقوهذا
فيالفاعلةالمهنيةاتهمممارستطويروكذلكالمهنية،كفاءتهملرفعالعامةالتربيةومعلمالخاصةالّتربيةلمعلمالالزمالّدعمبتوفير

أدائهمستوى رفعلىعوتساعدهاإلعاقة،ذوي الطالبمنهايستفيدالتيالحديثةالتعليميةواالستراتيجياتالجديدةالمناهجتعليم
توقعاتوضعىعلالخاصةالتربيةاختصاصيقبلمناأُلسرمساعدةيتمكذلك،وإمكانياتهقدراتهضمنواالجتماعياألكاديمي

لأُلسروالفّعالةبةالمناساإلرشاديةالخدماتتقديمخاللمنواألسرةللطفلإنجازهاالمتوقعالرئيسيةالمخرجاتحولوواقعيةمنطقية
.واالجتماعياألكاديميطفلهمأداءنحوإيجابيةاتجاهاتتطويرعلىومساعدتهموانفعاليا  اجتماعيا  لدعمهم

يوجدالأنهحيث%90وهيالنسبةنفسعلىحصالالطفلحقوق عنوالدفاعاالحتراممبدأأنتبيناالستبانةتحليلخاللومن
حيث،لأُلسرالثقافيعالتنو احترامعدمخاللمنذلكويتبينالخاصة،الّتربيةاختصاصيوبعضواأُلسربعضبينمتبادلاحترام

الخاصةالّتربيةواختصاصيمعلميقدرةتحسينعلىالعملالمدرسةإدارةمنالبدلذلك،العربيةيتحدثون الاألمورأولياءأكثرأن
وذلكواالجتماعييالثقافالتنوعاحترامعلىمبنيةاإلعاقةذوي األطفالُأسرمعمقابالتإلجراءفّعالةاستراتيجياتتصميمعلى

القوةنقاطحوللأُلسراإليجابيةالراجعةالتغذيةتقديمالخاصةالتربيةاختصاصيمنالبدكما.اإليجابيةالمشاركةتحقيقلضمان
يادةز خاللمنواحترامهااإلعاقةذوي األطفالُأسرعنداإليجابيالذاتمفهومتعميقنحووالسعي.أدائهتقدمومدىالطفللدى

.بمشاكلهمالمرتبطةالضغوطوتحملبأنفسهم،أطفالهمتدريبفيتساعدهمالتيمهاراتهم
ُأسرباستجابةتهامقارنوعند،المساواةمبدأعلىأكدتوالتيالنفسيةاالخصائيةاستجاباتبيندالةفروق وجودأيضا  ُلوحظكما

القراراتاتخاذفي   وخاصةالخاصةالّتربيةواختصاصياأُلسربينالمساواة مبدأترسيخمنالبدأنتبيناإلعاقةذوي مناألطفال
الخاصةالتعليميةبرامجالفياألمورأولياءبعضرأيأخذيتمالحيث.لطفلهمالمقدمةالتربويةوالخدماتالتعليميةبالبرامجالمتعلقة

الخاصةةالتربياختصاصيواإلعاقةذوي مناألطفالُأسربيننقاشيةحلقةعقدمنالبدلذلك،اإلعاقةذوي منطفلهممع
.أطفالهمتعليمأنبشقراراتخاذهمعنداألسررأيتقبلمعلهالمقدمةوالخدماتللطفلواالحتياجالقوةنقاطتحديدكيفيةلمناقشة

اإلعاقةذوي نماألطفالُأسرواستجابات،الثقةبناءأهميةعلىأكدتالتياالختصاصيةاستجاباتبيندالةفروق وجودلوحظ
التواصلشبكاتتعرفني"للعبارة%37العينةأفرادالستجاباتنسبةأدنىبلغتحيثالعملية،تجربتهمواقعمننتجتالتي

فيااستخدامهمنوخشيتهماالجتماعيالتواصلبمواقعاألمورأولياءثقةعدمعلىذلكيدلوقد".طفليوحقوق بحقوقياالجتماعي

نشرعدمعلىهابحرصالنفسيةاالخصائيةأنكرتهالتياألمر،اإلعاقةذويمنأطفالهمتخصالتيالسريةوالبياناتالمعلوماتنشر

بينتبادلةالمالثقةولزيادةالتامة،والخصوصيةالسريةعلىبالحفاظالمهنةبأخالقياتوالتزامهااإلعاقةذوالطالبعنمعلومةأي

تقييمعلىجيعهموتشالخاصةالتربيةاختصاصيوقبلمنالمقدمةالمدرسةفعالياتفياألسرإشراكمنالبدواالختصاصييناألسر

.اإلعاقةذويمنأطفالهمتعلمأليةلتقييمالمعايشةدروسحضوركذلك،الفعالية
ذوي األطفالسرأواستجابات،االلتزاممبدأأهميةعلىأكدتالتيالنفسيةاالخصائيةاستجاباتبيندالةفروق وجودُلِوحظكما

مرونةوجودعدمعلىيدلوهذا،%37العينةأفرادالستجاباتنسبةأدنىبلغتحيثالعملية،تجربتهمواقعمننتجتالتياإلعاقة
ودور.الفردينامجللبر التخطيطعندالوالدينمعالتعاون يتمالحيثاالختصاصيينقبلمنالُمعدالفرديالبرنامجفيواتساق
الخاصة(الحياتية)ةالمهاريالبرامجعلىاالختصاصيينقبلمنتدريبهميتموالمحددغيرالفرديالتربوي البرنامجفيالوالدين

منالبدالفرديربوي التالبرنامجنجاحولضمان،المدرسةأواألسرةداخلسواءالتكيفيسلوكهوتحسينوزيادةالطفلقدراتبتنمية
ورشوجودلعدمديداتحالمبدأهذافيالنسبةتدنييرجعوربما،المدرسةإدارةمنبأدوارهمواألسراالختصاصيينالتزاممدىمتابعة
جودةلضمان(اقاالتس–المرونة–الرعاية)االلتزاممبادئوفقالعملعلىواأُلسرالخاصةالتربيةاختصاصيلتدريبتدريبية
حسبالفرديالتربوي البرنامجفيبأدوارهمالقيامعلىاإلعاقةذوي األطفالأُلسروتحفيزتشجيعيوجدالوكذلكالتعليمية،العملية
..وإمكاناتهمقدراتهم

تفسري نتائج الدراسة

:التعليميةالبرامجمستوى علىتوصيات.أ
بالبرامجلتحاقهماقبلأطفالهم:عنأساسيةبمعلوماتالوالدينقبلمنالخاصةالتربيةاختصاصيتزويدضرورة1.

بأفرادالطفلعالقةه،وقدراتالطفلميولوالنفسي،التربوي التقييموالطبي،النمائيالطفلتاريخ:مثلالتعليمية
.المنزلفيالمتوفرةالتربويةالمصادرالمنزل،فيسلوكهأسرته،

وأنشطتهمجالبرناأهداف:عنأساسيةبمعلوماتالخاصةالتربيةاختصاصيقبلمنالوالدينتزويدضرورة.2.
فيالمتوقعةالتغييراتمعرفةإلىباإلضافةالخاصة،واللقاءاتواالجتماعاتاليوميالنشاطاتوجدولوعملياته،

.بالبرنامجالتحاقهنتيجةالطفل
تحديدإنحيثة،اإلعاقذوي منالطفلبرنامجفيالخاصةالتربيةواختصاصيالوالديندوربينالتوازن تحقيق.3.

نجاحإلىؤدييللطفلالتربوي البرنامجفياإلعاقةذوي األطفالوُأسرالخاصةالتربيةاختصاصيومنكلدور
.البرنامج

.وإمكاناتهمقدراتهمحسببأدوارهمالقيامعلىاإلعاقةذوي األطفالُأسرتشجيع.4.
–الرعاية)االلتزاممبادئوفقالعملعلىاإلعاقةذوي مناألطفالوُأسرالخاصةالتربيةاختصاصيوتدريب.5

.التعليميةالعمليةجودةلضمان(االتساق–المرونة
المتعلقةقراراتالاتخاذفيالخاصةالتربيةاختصاصيمعالفعالةالمشاركةعلىاإلعاقةذوي األطفالُأسرتدريب.6

.لطفلهمالمقدمةالتربويةوالخدماتالتعليميةبالبرامج
:الخدماتمستوى علىتوصيات.ب
.يةالتعليمالعمليةجودةلضماناإلعاقةذوي األطفالوتعليمتربيةفيالمساندةالخدماتدورتفعيل1.
القراراتاتخاذفيالخاصةالتربيةاختصاصيمعالفعالةالمشاركةعلىاإلعاقةذوي األطفالُأسرتدريب.2.

فلهطتعليمبشأنالمناسبالقراراتخاذفيومساعدتهملطفلهم،المقدمةالتربويةبالخدماتالمتعلقة
:البحوثمستوى علىتوصيات.ج
فيالخاصةيةالتربواختصاصياإلعاقةذوي ُأسربينالّتعاون مبادئتطبيقأهميةعنالبحوثمنمزيدا  إجراء1.

.الوالديةالشراكةتعزيز
اإلعاقةذوي سرأبينالتعاون مبادئبتطبيقُتعنىالتيالتحدياتبدراسةتهتمالتيالدراساتمنمزيداإجراء2.

.قطردولةفيالخاصةالتربيةواختصاصي

وصيات
ّ
الت

دودة أو ن قد تكون إمكانياته محيعد الفرد من ذوي اإلعاقة إنسان كسائر األفراد له كيان وإحساس، ولك
تقديمها ن من خالل وجود األسرة و ضعيفة أو ناقصة، أو قد ُيظهر بعض القصور في جانب أو عدة جوانب، ولك

رد من ذوي ضافة إلى العمل على دمج الفللدعم فإنها تعمل على محاولة رفع مستوى اإلمكانيات والمهارات، باإل
اكة الوالدية الشر ومن هنا يأتي دور المجمع ومؤسسات المجتمع المحلي التي تعمل على دعم. اإلعاقة في المجتمع

.في تحفيز ودمج ذوي اإلعاقة في المجتمع
يم الخدمات مواجهة وتخطي التحديات وتقداهتم العالم الدولي والعربي المحلي بفئة ذوي اإلعاقة؛ وذلك من أجل 

ل لى حقوق األطفاوتم التأكيد عليها من خالل عدة مؤتمرات والتي ركزت ع. والرعاية المناسبة التي يحتاجها األبناء
، ومعاهدة 2000، مؤتمر داكار 2001ربية من ذوي اإلعاقة، مثل مؤتمر اليونسكو اإلقليمي في التربية للدول الع

 .1994سالمنكا لحماية حقوق األفراد ذوي اإلعاقة 
الخاصة،يةالتربومؤسساتاألسرةبينمااألسري والتوافقالتعاون أهميةإلىالدراساتمنالعديدأشارت

ذوي منلطفلهااألسرةمعاملةطريقةإلىأخرى دراساتأشارتكما،(2009قراقيش&حنفي)دراسةفيكما
المختلفةلمتغيراتدراستهممنالرغموعلى،(2010سمعان،)ودراسة،(2015الفقي،)الخاصةاالحتياجات

مناإلعاقةذوي منألطفالهمالوالدينمعاملةطرق فيفرق وجودعدمإلىتوصالولكنهمالنتائجتباينوبالتالي
لوجودالوالديفضوالر القبولفإناألسريةاألنساقبمدخلالمهتمةالخاصةالتربيةألدبياتووفقا  والذكور،اإلناث

الوالديةركةالمشابأشكالاالهتماماتسعلذا.والمجتمعاألسرةنحووأدوارهماتجاهاتهمعلىيؤثرإعاقةذوطفل
خاصةالمدنيمجتمعالومؤسساتالتربيةمؤسساتبهاتقومالتيوالفعالياتاألنشطةكافةفيفاعلبشكلللطفل

القدرإلىلالوصو أجلمن(واجتماعيا  معنوياُ )نفسيا  الوالديندعمبهدفوذلكالمبكرة،الطفولةمراحلفي
الذيالطبيموذجالنمنالخاصةالتربيةخدماتفيالواضحالتغييريعتبرحيث.الحياةمعالتكيفمنالمناسب

منبهاويتأثرمعهاتفاعلويبهالمحيطةوبيئتهبالطفليهتمالذيالبيئيالنموذجإلىورعايتهالطفلبحاجاتيهتم
.(2007خليفة،)الخاصةالتربيةمجالفيالبارزةالسماتأهم

ى عاقة إلى أن تصل إلى مستو فأسر األطفال ذوي اإلعاقة تمر بعدة صعوبات بعد والدة طفل من ذوي اإل
ا بالذنب والندم لوالدة المرحلة؛ بسبب شعورهاالستقرار والتقبل الكلي، ولكن قد تتأخر األسرة إلى أن تصل إلى هذه

جعل من الصعب عيا  لتقبل المولود الجديد يطفلها ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى عدم استعداد األسرة نفسيا  واجتما
لقيام بها لضمان ولذلك يجب على األسرة أن تدرك أدوارها وكيفية ا. الوصول إلى مستوى االستقرار والتقبل الكلي

ابية تنعكس جباإلضافة إلى أن اتجاهات األسرة تنعكس على الطفل، فاالتجاهات اإلي. نمو الطفل في بيئة أمنة
ية الثقافية للوالدين على ذلك تلعب الخلفعلى الطفل مما يسهم بتكوين شخصية اجتماعية فعالة في المجتمع، عالوة

ية تواصلهم مع ها، وكذلك تؤثر على آلدورا  في تقبل الطفل من ذوي اإلعاقة، والتعرف على احتياجاته وتلبيت
دون وجود الوعي بةال تستطيع أسر ذوي اإلعاقة القيام بجميع أدوارها بالطريقة المطلو . اختصاصي التربية الخاصة

مل على تفعيل ة تتعاون مع األسر وتعوالتثقيف المسبق، ولهذا نرى أن المؤسسات التعليمية الحكومية والخاص
ثر كبير في إن أدوار المختصين لها أأدوراها بحيث تكون األسرة والطفل أعضاء فعالين في المجتمع، ولذلك ف

دف تفعيل أدوار ذوي مج التثقيف ؛ وذلك بهتشجيع األسرة وتقديم الدعم المستمر لها عن طريق التوعية وتقديم برا
ي ال تركز على على األطفال ذوي اإلعاقة، فهاإلعاقة في المجتمع، حيث إن التعاون والشراكة الوالدية تعود بالنفع

ية أو اجتماعية الطفل وتربطهم عالقة أسر دور الطفل وحسب، وإنما تعمل على االهتمام بجميع األفراد المحيطين ب
عاون الفّعال ربية الخاصة ، حيث أن التّ ، لذلك البد من التعاون بين ُأسر األطفال ذوي اإلعاقة واختصاصي الت

وداعمين له ة الخاصة المقدمة لطفلهميجعل من ُأسر األطفال ذوي اإلعاقة مشاركين أساسيين في خدمات التربي
سر األطفال ذوي المنتظم وااليجابي بين أُ في المدرسة و المنزل ، ولكي يكون هذا التعاون فعال البد من التواصل
. عالة بينهما اإلعاقة واختصاصي التربية الخاصة، مع االتفاق على آلية التواصل الف

نتائج الدراسة

طالب الدراسات العليا
العلوم اإلنسانية واالجتماعية

:أدوات الدراسة

:منهج الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج الكيفي بإجراء المقابلة مع االخصائية 

النفسية، والمنهج الكمي وذلك بتطبيق االستبانة على عشر ُأسر ممن
..لديهم أطفال من ذوي اإلعاقة السمعية وجمع آراءهم

46المكون من ( 2018)مقياس الشراكة من إعداد خليفة 
المحتوي على ثالثة مقاييس هم مقياس التعاون، سؤاال ، 

.ومقياس حقوق األسرة، ومقياس التواصل االجتماعي

الباحثة المقابلة المقننة من إعداد خليفة أجرت كما 
سؤال مع ( 15)، بما تتضمنه من (2018)

.اختصاصي نفسي في مجمع التربية السمعية
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التواصل التواصل 
االجتماعي

حقوق األسرة الكفاءة المهنية االحترام الدفاع عن حقوق 
الطفل

المساواة  الثقة االلتزام

مبادئ التعاون بني أسر األطفال ذوي اإلعاقة واختصاصي الرتبية اخلاصة

الترتيبالنسبة المئويةالمتغير

1%94.8التّواصل

2%94.5التّواصل االجتماعي

3%91حقوق األسرة

4%90.5الكفاءة المهنية

5%90االحترام

6%90لالدفاع عن حقوق الطف

7%85المساواة 

8%82الثقة

9%81.5االلتزام


