
  
                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 
 
 

 

االختصاصيني لتدعيم العملية التعليمية يف وأولياء األمور بني  تعاونالمدى 
  دينة الرياضم يف معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع

  
  استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف التربية اخلاصة قدمت هذه الرسالة

  
  

  
  إعداد

  فراج بن محمد القرني
  
  
  

  إشراف 

  انيعلي بن حسن الزهر .د
  األستاذ المساعد بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود

  
  م٢٠١٠/  هـ١٤٣١الفصل الدراسي الثاني 
  
  

  المملكة العربية السعودية

  جامعة الملك سعود

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية

 قسم التربية الخاصة
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االختصاصيني لتدعيم العملية التعليمية يف وأولياء األمور بني  تعاونالمدى 
  دينة الرياضم يف معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع

  
  إعداد

  فراج بن محمد القرني

  
  إشراف

  علي بن حسن الزهراني/ الدكتور 

  
  م٣٠/٦/٢٠١٠هـ الموافق ١٨/٧/١٤٣١  األربعاء نُُُوقشت هذه الرسالة في يوم

  وتمت إجازتها

  

  

  المملكة العربية السعودية

  جامعة الملك سعود

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية

 قسم التربية الخاصة
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  إهـــداء
  
  

  أطال اهللا يف عمريهما على طاعته... والدي ووالديتإىل 
  

  الدراسة ساندتين يف كل أوقاتاليت ... إىل زوجيت 
  

  األعزاء أبنائيإىل 
  

   إليهم مجيعاً أهدي مثرة جهدي املتواضع 
  

 
  
  

  الباحث
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 والصـالة    ،إحسانه الذي ال حيـد له على  والشكر  ،نعمه اليت ال تعداحلمد هللا على

  .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيمن صلى وسجد، خري والسالم على 

جبزيل الشكر واالمتنان لسعادة الدكتور  علـي  يطيب يل بعد شكر اهللا تعاىل أن أتقدم    

ي أثناء إعداد هـذه  على ما بذله من وقت وجهد يف معاونيت وتوجيه ،بن حسن الزهراين

والـدكتور   ،علي عبـدالنيب حنفـي  لدكتور ألستاذ اكما أتقدم بالشكر اجلزيل لالرسالة،

قـدم بالشـكر   على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، كما أت مطررجب الفتاح عبد

كما ال  اجلزيل للسادة احملكمني على ما بذلوه من جهد ووقت مثني لتحكيم أداة الرسالة،

ممـدوح  الزمالء األفاضل سعد آل ناجي، وتركي املقبل، واألخ الفاضل يفوتين أن أشكر 

  .مونبل أخالقه م مجيعاًعلى تعاو العيسى السكرتري بقسم التربية اخلاصة

  
  

  لوجهه الكرمي أعمالنا خالصةاهللا أن جيعل أسأل  ويف اخلتام
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  ملخص الدراسة

مدى التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين لتدعيم العملية التعليمية في معاهد وبرامج 

  الصم وضعاف السمع في مدينة الرياض

  فراج بن محمد القرني

  م٢٠١٠/هـ١٤٣١جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم التربية الخاصة، 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى التعاون بين أولياء األمور واالختصاصـيين     

في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع بمدينة الرياض، كما هدفت إلى التعرف على العوامل 

، تلك المعاهـد والبـرامج  المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في 

يضاً إلى التعرف على ما إذا كان هنالك فروق في مدى التعاون بين الطرفين تعـزى  وهدفت أ

نوع البرنامج، وسنوات الخبـرة،  : مثل، المتعلقة باالختصاصيين إلى مجموعة من المتغيرات

المستوى التعليمي، والمسـتوى  : مثلوطبيعة العمل، ومتغيرات أخرى متعلقة بأولياء األمور، 

  .راد األسرةاالقتصادي، وعدد أف

من أولياء ) ٤٢١(من االختصاصيين و ) ٢٣٣(فرداً منهم  )٦٥٤(وقد بلغت عينة الدراسة    

األمور، واستخدم الباحث استبانتين لتحقيق أهداف الدراسة، إحداهما ألولياء األمور، والثانيـة  

مجيبـين  لالختصاصيين، وقد تكونت كل استبانة من جزأين، األول يتضمن البيانات األولية لل

يتضمن محورين، أحدهما يكشف عن مدى التعاون، والثاني يكشف عن  على االستبانة، والثاني

  .العوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين

أن االختصاصـيين فـي معاهـد    : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها   

شكل كبير، بينما ال يتعاون أوليـاء األمـور مـع    ألمور باياء الصم يتعاونون مع أول وبرامج

االختصاصيين في معاهد وبرامج الصم بشكل جيد، أما في برامج ضعاف السمع فقد تبـين أن  
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كل من أولياء األمور واالختصاصيين ال يتعاونون مع بعضهم البعض بشكل جيد، وفيما يتعلق 

لطرفين فقد تبين أن من أهم هذه العوامل بالترتيـب  بالعوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين ا

تكريم وتعزيز الطالب المتفـوقين  تبادل االحترام بين أولياء األمور واالختصاصيين، : ما يلي

وإشعار أولياء أمورهم بذلك، إتاحة الفرصة لولي األمر بمناقشة األمور المرتبطة بتعليم ابنـه،  

ور المرتبطة بتعليم أبنائهم، واتفق الجميع على أن زيارة ثم اإلجابة على استفسارات أولياء األم

المعلم لولي األمر في المنزل تأتي في آخر هذه العوامل حيث أن موافقتهم عليها وقعت ضمن 

، أما فيما يتعلق بالفروق في مدى التعاون بين الفريقين فقد وجـدت  )موافق إلى حد ما(المدى 

أن مدى تعاون أولياء أمور التالميذ الصم : من أهمهافروق تعزى إلى مجموعة من المتغيرات 

مع االختصاصين أكبر من مدى تعاون أولياء أمور التالميذ ضعاف السمع مع االختصاصيين،  

أن االختصاصيين ذوى الخبرة األعلى يرون أن أولياء األمور يتعاونون معهم بشـكل أكبـر   و

ياء األمور ذوي الـدخل المحـدود وذوي   وأن أول مما يراه االختصاصيون ذوي الخبرة األقل،

المستوى التعليمي األقل يرون أن االختصاصيين يتعاونون معهم بشكل أكبر مما يراه أوليـاء  

    .األمور ذوي الدخل المرتفع والمستوى التعليمي األعلى
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Abstract of the Study 
 
 
   The objective of the current study was to identify the extent of 

cooperation between parents and specialists in the programs and institutes 

of deaf and hard of hearing people in the city of -Riyadh. In addition, the 

study aimed to identify the factors contributing to the efficiency of 

cooperation between parents and specialists in these programs and 

institutes. Moreover, the study aimed to explore if there are differences in 

the extent of cooperation between the two parties according to a set of 

variables related to specialists; such as the type of program, years of 

experience and the work nature. Other variables were related to the 

parents themselves; such as the level of education, economic level and the 

number of family members. 

   The study sample included (654) individuals; (233) specialists and 

(421) parents. The researcher conducted two questionnaires to achieve the 

objectives of the study; one was for the parents, and the other was for the 

specialists. Each questionnaire was divided into two parts; the first part 

included the preliminary data of the questionnaire’s respondents, and the 

second part included two axes; one of them to reveal the range of 

cooperation, and the other to reveal the factors contributing in promoting 

cooperation between both parents and specialists. 

   The study came out with several results, most importantly that the 

specialists in deaf programs and institutes cooperate with parents more 

likely than the parents do, but in the programs of hard of hearing people 

both parents and specialists do not cooperate with each other 

significantly. As for the factors contributing to promoting the cooperation 

between both sides, it had become clear that the most important factors in 

order were as follows: the mutual respect between parents and specialists, 

discovering and supporting brilliant students and notifying their parents, 
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giving the parents the opportunity to discuss the matters related to their 

child’s education, and answering the parents questions about their 

children’s education. Furthermore, it was agreed upon that teachers' 

visitation to parents at home would come at the end of all these factors, as 

their choice was "agreed to some extent". Regarding the differences in 

cooperation between the two sides, certain differences had been attributed 

to some variables; most importantly: The cooperation of deaf students’ 

parents with the specialists is higher than the cooperation of hard of 

hearing students’ parents with specialists.  However, highly experienced 

specialists state that parents cooperate with them more than what less 

experienced specialists agree. Moreover, parents with low income and 

lower education see that specialists cooperate with them more than what 

parents with high income and higher education perceive.   
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  فهرس محتويات الدراسة

  
  الصفحة الموضــوع

  ب  لمناقشة توقيع لجنة ا

  ج  اإلهداء

  د  شكر وتقدير

  هـ  العربي ملخص الدراسة

  ز  ملخص الدراسة االنجليزي

  ط  فهرس محتويات الدراسة

  ل  فهرس الجداول

  ١ مدخل الدراسة:الفصل األول

  ٢  مقدمة الدراسة

  ٣  مشكلة الدراسة

  ٤  أسئلة الدراسة

  ٥  أهمية الدراسة

  ٦  أهداف الدراسة

  ٧  حدود الدراسة

  ٨  مصطلحات الدراسة

  ١٠ اإلطار النظري:الفصل الثاني

  ١٢ الصم وضعاف السمع: المبحث األول

  ١٢ مفهوم الصمم وضعف السمع

  ١٢ تصنيفات الفقدان السمعي

  ١٤ خصائص الصم وضعاف السمع

  ١٨  األسرة: المبحث الثاني

  ١٨ مفهوم األسرة

  ١٨ أهمية األسرة

  ١٩ دور األسرة في تنشئة الطفل

  ٢١ تأثير اإلعاقة على األسرة

  ٢٢ ردود فعل األسرة عندما تكتشف أن طفلها أصم أو ضعيف سمع
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  الصفحة الموضــوع

  ٢٣ أهمية األسرة في السنوات األولى من حياة الطفل األصم وضعيف السمع

  ٢٤  دور األسرة في برامج التدخل المبكر لألطفال الصم وضعاف السمع

  ٢٦  اف السمع وفقاً لتوجه التعليم الشفهيدور األسرة في تعليم األطفال الصم وضع

  ٢٧  أسر الصم ولغة اإلشارة

  ٢٩ التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين: المبحث الثالث

  ٢٩  مفهوم التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين 

  ٣٠ بعض أشكال مشاركة أولياء األمور وأهميتها

  ٣٢ بين أولياء األمور واالختصاصيين أهمية التعاون

  ٣٣ فوائد التعاون بين أولياء األمور واالختصاصين في برامج التربية الخاصة

  ٣٦ خطوات بناء عالقة إيجابية مع أولياء أمور التالميذ الصم وضعاف السمع

  ٣٩ العالقة التعاونية بين أولياء األمور ومعاهد وبرامج الصم وضعاف السمع

  ٤٢  ج التربوي الفردي ودوره في تحقيق التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيينالبرنام

  ٤٧ الدراسات السابقة:الفصل الثالث

  ٤٨  دراسات تناولت التعاون بين أولياء األمور ومدارس التعليم العام: أوالً

  ٥٢  دراسات تناولت التعاون بين أولياء األمور وبرامج التربية الخاصة: ثانياً

  ٥٨  دراسات تناولت التعاون بين أولياء األمور وبرامج الصم وضعاف السمع: ثالثاً

  ٦٢  التعقيب على الدراسات السابقة

  ٦٥  منهجية الدراسة وإجراءاتها:الفصل الرابع

  ٦٦  منهجية الدراسة: أوالً

  ٦٦  مجتمع الدراسة: ثانيا

  ٦٦  عينة الدراسة: ثالثًا

  ٦٧  سةتوصيف عينة الدرا: رابعا

  ٧٠  أداة الدراسة: خامسا

  ٧١  صدق أداة الدراسة: سادسا

  ٧٥  ثبات أداة الدراسة: سابعا

  ٧٦  إجراءات تطبيق أداة الدراسة: ثامنًا

  ٧٧  أساليب المعالجة اإلحصائية: تاسعا

  ٧٨ نتائج الدراسة عرضها وتفسيرها ومناقشتها:الفصل الخامس
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  الصفحة الموضــوع

  ١١٤  توصياتهاخالصة الدراسة و:الفصل السادس

  ١٢١ المـراجع

  ١٣٠ المـالحق

  ١٣١ موافقة عمادة الدراسات العليا على موضوع الدراسة) ١(ملحق 

  ١٣٣  أداة الدراسة في صورتها األولية) ٢(ملحق 

  ١٤٥  بيان بأسماء السادة المحكمين) ٣(ملحق 

  ١٤٧  أداة الدراسة في صورتها النهائية) ٤(ملحق 

  ١٥٦  امعة إلى اإلدارة العامة للتربية والتعليم بتسهيل مهمة الباحث خطاب من الج) ٥(ملحق 

خطاب من اإلدارة العامة للتربية والتعليم إلى معاهد وبرامج الصم وضعاف السـمع  ) ٦(ملحق 
  بتسهيل مهمة الباحث

١٥٨  
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  فهرس الجداول
  

 رقم

 الجدول

  رقم عنوان الجدول

  الصفحة

  ٦٧  وفق النوععينة الدراسة توزيع أفراد  ١

  ٦٨  توزيع عينة أولياء األمور وفق بياناتهم األولية ٢

  ٦٩  توزيع عينة االختصاصيين وفق بياناتهم األولية ٣

  ٧٢  معامالت ارتباط بنود المحور األول بالدرجة الكلية للمحور في استبانة أولياء األمور ٤

  ٧٣  جة الكلية للمحور في استبانة أولياء األمورمعامالت ارتباط بنود المحور الثاني بالدر ٥

  ٧٤  معامالت ارتباط بنود المحور األول بالدرجة الكلية للمحور في استبانة االختصاصيين ٦

  ٧٤  معامالت ارتباط بنود المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور في استبانة االختصاصيين ٧

  ٧٥  ة في استبانة أولياء األمورمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراس ٨

  ٧٥  معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة في استبانة االختصاصيين ٩

  ٧٩  توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم للمحور األول في أداة البحث  ١٠

  ٨٠  توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم للمحور الثاني في أداة البحث ١١

عينـة   السـتجابات المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً  التكرارات والنسب ١٢
أولياء األمور عن وجهة نظرهم حول مدى تعاون االختصاصيين في معاهـد وبـرامح   

  الصم معهم

٨١  

عينـة   السـتجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً  ١٣
ون أولياء أمور الطالب في معاهد وبرامج األمـل  االختصاصيين عن رأيهم بمدى تعا
  االبتدائية للصم مع االختصاصيين

٨٤  

عينـة   السـتجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً  ١٤
  األمور عن رأيهم بمدى تعاون االختصاصيين في برامج ضعاف السمع معهم أولياء

٨٨  

عينـة   السـتجابات لمئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً التكرارات والنسب ا ١٥
حول رأيهم بمدى تعاون أولياء أمور الطالب في برامج ضعاف السـمع   ناالختصاصيي

  معهم

٩١  

عينـة   السـتجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً  ١٦
لمسـاهمة فـي تفعيـل التعـاون بيـنهم وبـين       أولياء األمور حول رأيهم بالعوامل ا

  االختصاصيين في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع

٩٥  
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 رقم

 الجدول

  رقم عنوان الجدول

  الصفحة

عينـة   السـتجابات التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً  ١٧
االختصاصيين حول رأيهم بالعوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين أوليـاء األمـور   

  معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع واالختصاصيين في

٩٩  

لداللة الفروق في استجابات عينة االختصاصيين حول مدى تعاون أوليـاء  ) ت(اختبار  ١٨
  األمور معهم باختالف نوع البرنامج

١٠٣  

لداللة الفروق في استجابات عينـة االختصاصـيين   ) ف(اختبار تحليل التباين األحادي  ١٩
  ر معهم باختالف عدد سنوات الخبرةحول مدى تعاون أولياء األمو

١٠٤  

اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة االختصاصيين حـول مـدى    ٢٠
  تعاون أولياء األمور معهم باختالف عدد سنوات الخبرة

١٠٥  

لداللة الفروق في استجابات عينة االختصاصيين حول مدى تعاون أوليـاء  ) ت(اختبار  ٢١
  ختالف طبيعة العملاألمور معهم با

١٠٦  

لداللة الفروق في استجابات عينة أوليـاء األمـور   ) ف(اختبار تحليل التباين األحادي  ٢٢
  حول مدى تعاون االختصاصيين معهم باختالف المستوى التعليمي ألولياء األمور

١٠٧  

اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة أولياء األمور حـول مـدى    ٢٣
  اون االختصاصيين معهم باختالف المستوى التعليمي ألولياء األمورتع

١٠٨  

األمـور   لداللة الفروق في استجابات عينة أوليـاء ) ف(اختبار تحليل التباين األحادي  ٢٤
  حول مدى تعاون االختصاصيين معهم باختالف المستوى االقتصادي ألولياء األمور

١٠٩  

وق في استجابات عينة أولياء األمور حـول مـدى   اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفر ٢٥
  تعاون االختصاصيين معهم باختالف المستوى االقتصادي ألولياء األمور

١٠٩  

لداللة الفروق في استجابات عينة أوليـاء األمـور   ) ف(اختبار تحليل التباين األحادي  ٢٦
  حول مدى تعاون االختصاصيين معهم باختالف عدد أفراد األسرة

١١٠  

لداللة الفروق في استجابات أولياء األمور واستجابات االختصاصيين حول ) ت(اختبار  ٢٧
  وجهات نظرهم بمدى التعاون بينهم

١١١  

لداللة الفروق في استجابات أولياء أمور الطالب الصم واستجابات أوليـاء  ) ت(اختبار  ٢٨
  معهم أمور الطالب ضعاف السمع حول مدى تعاون االختصاصيين

١١٢  
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  الفصل األول

  مدخل الدراسة

  :مقدمة الدراسة

يشة، وكثرة أعباء إن المتأمل في الحياة اليومية في وقتنا الحاضر بما فيها من ضغوط المع   

وما يواجهونه من كفاح مستمر للموازنة بين  المجتمع بمختلف شرائحه وفي مقدمتها الوالدين،

 األعبـاء يالحـظ أن هـذه   متطلبات حياة عائالتهم وبين أعمالهم التي يكتسبون من ورائهـا،  

إلى دعم الذين هم في أمس الحاجة أسهمت في تقليص الوقت الذي يقضيه الوالدان مع أطفالهم 

  .)٢٠٠٤بدوي و قنديل، ( التعليم والديهم في شتى المجاالت والتي من أهمها مجال

وحيث أن للوالدين دور كبير في تربية وتعليم الطفل فإن المدرسـة ال يمكـن أن تلغـي أو      

تتجاهل هذا الدور، وهذا يقتضي ضرورة التعاون بين المدرسة والمنزل، فما تستطيع المدرسة 

دها ليس كافياً، بل ينبغي للمعلم أن يحرص على التعاون مع الوالدين، وينظر إليهما تحقيقه لوح

عندما ويتأكد هذا الدور المهم ألولياء األمور ، في العملية التعليمية والتربوية كشركاء وأصدقاء

أن يـتم   فإنـه ينبغـي  االحتياجات الخاصة، واستناداً إلى هذه الحقيقـة   يكون الطفل من ذوي

اف بأولياء األمور كمعلمين أساسيين ألطفالهم، وبالمعلمين كمستشارين ألولياء األمور، االعتر

بحيث تكون أدوارهم في تربية األطفال أدوار تعاونية، وهذا يتطلـب قيـام االختصاصـيين    

بمساعدة أولياء األمور، وقيام أولياء األمور بمساعدة االختصاصيين لتحقيق أهداف مشـتركة  

  ).٢٠٠١الخطيب، (ال ذوي االحتياجات الخاصة في تربية األطف

فهـم   ذوي االحتياجات الخاصة وبما أن الوالدين يلعبان دوراً كبيراً في تربية وتعليم أطفالهم  

بذلك يعتبرون من المشاركين األساسيين الذين ينبغي أن تشملهم االجتماعـات التـي تعقـدها    

   في إعداد البرنامج التربوي الفردي ، وينبغي أيضاً أن يكونوا أعضاء مشاركينالمدرسة
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ي جسوراً من الثقة واأللفة للطفل، وهذا من شأنه أن يطور العالقة بين الوالدين والمهنيين ويبن 

  .)١٩٩١السرطاوي، ( بينهم

وبالتالي فإنه ينبغي على المعلم الترحيب بأولياء األمور في المدرسة في أي وقت متـاح، وأن  

لبرنامج التربوي الفردي، وإشراكهم في الهوايات واألنشـطة التـي   يعمل على إشراكهم في ا

  يمارسها التالميذ، وينبغي أيضاً أن يكون هناك اتصال دائم بين أولياء األمور والمعلمين، فقد

أثبتت الدراسات أن المعلمين الواثقين من مهاراتهم وقدراتهم يميلون أكثر مـن غيـرهم إلـى    

  .)٢٠٠٤بدوي و قنديل، ( امج التربوية للتالميذالبرإشراك أولياء األمور في 

لألطفال ذوي االحتياجـات  ونظراً لهذا الدور الهام للوالدين في العملية التعليمية والتربوية    

، نجد أن البحوث تركز على ضرورة تفعيل ذلك الدور، وتذليل العقبات التي تحـول  الخاصة

 التي تعنى بتربيـة وتعلـيم أطفـالهم              التعليمية دون قيام الوالدين بدورهم المهم مع المؤسسات 

  .)٢٠٠٨أبو نيان، (

  :مشكلة الدراسة

تعد من الركـائز األساسـية    بين أولياء األمور والمعلمين تعاونية إيجابية عالقة وجودإن    

 ، حيث أن أولياء األمور بحاجة للمعلمين من أجـل التـدعيم  لنجاح العملية التربوية والتعليمية

بيئـة مدرسـية تعكـس     من أجل إيجاد المعرفي، والمعلمين بحاجة للتفاعل مع أولياء األمور

  ). ٢٠٠٤بدوي و قنديل، (خبرات المنزل 

ولن تتحقق هذه العالقة إال إذا أدرك المعلمون أهمية دور أولياء األمور في العملية التعليمية    

ن في مجال التربية المهنيو، فقد اتفق شكل خاص، وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ببشكل عام

الخاصة على أن أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يؤدون دوراً محورياً في تقديم 

  ألطفالهم، وأن فاعلية البرامج التي تقدم الخدمات التربوية  وخدمات التأهيل ويةالخدمات الترب
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افها بالشكل المطلوب دون مشاركة قوية مـن  والتعليمية لهؤالء األطفال ال يمكن أن تحقق أهد

  .)٢٠٠١الخطيب، ( قبل أولياء األمور

أهمية مشاركة أولياء األمور في البرامج التعليمية لألطفال الصم وضعاف السـمع   وتتزايد    

ألن تعليم هؤالء األطفال يتطلب توزيع المسئوليات على كل من أوليـاء األمـور والمعلمـين    

ي فإن التواصل الفعال والتعاون المشترك فيما بيـنهم يعتبـر مـن األمـور     واألطفال، وبالتال

اإللزامية التي تقتضيها العملية التعليمية، والتي تهدف إلى خدمة الطفل في المقام األول، وحتى 

يكون هذا التعاون مثمراً ينبغي أن يعمل المعلمون على تشجيع أولياء األمور والعمـل علـى   

  .(Powers, 1997)ليم أطفالهم إشراكهم في عملية تع

وبما أن الكثير من الدراسات تتفق على أهمية التعاون بين أولياء األمور واالختصاصـيين     

وبناء على مـا  في المدارس بشكل عام، والعاملين في مجاالت التربية الخاصة بشكل خاص، 

 أولياء األمـور  ون بينية وتعليم الصم من قلة في التعاعمله في مجال ترب أثناءعايشه الباحث 

العاملين في معاهد األمل للصم سواء كانوا إداريين أو معلمـين، فـإن هـذا    واالختصاصيين 

االختصاصيين، و أولياء األمور بين تعاوناليتطلب الوقوف على حقيقة األمر للتحقق من مدى 

ك فإنه يمكـن  ومحاولة التعرف على العوامل التي تسهم في تفعيل هذا التعاون، وبناء على ذل

  :تحديد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي

االختصاصيين لتدعيم العملية التعليميـة فـي معاهـد    بين أولياء األمور وتعاون الما مدى 

  في مدينة الرياض؟ االبتدائية وبرامج الصم وضعاف السمع

  :أسئلة الدراسة

 االبتدائيـة  د وبرامج األملفي معاه االختصاصيينو بين أولياء األمورتعاون الما مدى  .١

 ؟من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين للصم
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االبتدائيـة   في برامج ضعاف السمع االختصاصيينبين أولياء األمور وتعاون الما مدى  .٢

 ؟من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين

فـي معاهـد    االختصاصيينما العوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور و .٣

 ؟االبتدائية من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين وبرامج الصم وضعاف السمع

أوليـاء   بين تعاونالمدى في ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى فروق  هناكهل  .٤

 :التاليـة  اتمتغيرالتعزى إلى  من وجهة نظر االختصاصيين، االختصاصيينو األمور

 رة لالختصاصيين، طبيعة عمل االختصاصي؟، سنوات الخبنوع البرنامج

مدى التعاون بين أوليـاء  في ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى فروق  هناكهل  .٥

: تعزى إلى المتغيـرات التاليـة   من وجهة نظر أولياء األمور، االختصاصييناألمور و

ي، وعـدد  حالة السمع لدى أولياء األمور، والمستوى التعليمي لهم، ومستواهم االقتصاد

 أفراد األسرة؟ 

أوليـاء  بين تعاون الفي مدى  )٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق هناكهل  .٦

 تعود إلى وجهات نظر كل من أولياء األمور واالختصاصيين؟ االختصاصيينواألمور 

بين أولياء أمـور الطـالب   ) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٧

 في مدى التعاون بينهم وبين االختصاصيين؟ ور الطالب ضعاف السمعالصم وأولياء أم

  :أهمية الدراسة

 :األهمية النظرية .١

  :تتمثل أهمية الدراسة النظرية فيما يلي

واالختصاصيين في  على المفاهيم ذات العالقة بالتعاون بين أولياء األمور إلقاء الضوء .١

 .الصم وضعاف السمع مجال تربية وتعليم
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راسات التي تناولت موضوع التعاون بين أولياء األمـور وبـرامج التربيـة    ندرة الد .٢

 .الخاصة، وبالتحديد في مجال تربية وتعليم الصم وضعاف السمع

فتح الباب أمام باحثين آخرين لدراسات مشابهة لهذه الدراسة، تعالج الموضـوع مـن    .٣

 .جوانب أخرى

  :األهمية التطبيقية .٢

  :يليتتمثل األهمية التطبيقية فيما 

الصـم   مجـال تربيـة وتعلـيم   االختصاصيين في اهتمام أولياء األمور و توجيه .١

الذي قد يسهم بدوره في فيما بينهم وقضية التعاون المشترك وضعاف السمع إلى 

 .المنشودة من العملية التعليمية بشكل أفضلتحقيق األهداف 

األمـور   بـين أوليـاء   التعـاون العوامل المهمة التي تساهم فـي تفعيـل    تحديد .٢

 .االختصاصيين في مجال تربية وتعليم الصم وضعاف السمعو

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى  

االختصاصيين فـي معاهـد وبـرامج    و بين أولياء األمورتعاون المدى  علىالتعرف  .١

 .من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين للصم االبتدائية األمل

االختصاصيين في بـرامج ضـعاف   ين أولياء األمور وبتعاون المدى  التعرف على  .٢

 .االبتدائية من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين السمع
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العوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصـيين  التعرف على  .٣

االبتدائية من وجهة نظـر أوليـاء األمـور     في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع

 .صاصيينواالخت

مدى التعاون بين أولياء في  ذات داللة إحصائية فروق ما إذا كان هنالك التعرف على .٤

: تعزى إلى المتغيرات التالية من وجهة نظر االختصاصيين، االختصاصييناألمور و

 .نوع البرنامج، سنوات الخبرة لالختصاصيين، طبيعة عمل االختصاصي

مدى التعاون بين أولياء في  داللة إحصائيةذات  فروق ما إذا كان هنالك التعرف على .٥

: تعزى إلى المتغيـرات التاليـة   من وجهة نظر أولياء األمور االختصاصييناألمور و

حالة السمع لدى أولياء األمور، والمستوى التعليمي لهم، ومستواهم االقتصادي، وعدد 

 .أفراد األسرة

بين أولياء تعاون الفي مدى  ذات داللة إحصائية فروق ما إذا كان هنالكالتعرف على  .٦

 .األمور واالختصاصيين تعود إلى وجهات نظر كل من أولياء األمور واالختصاصيين

ك فروق ذات داللة إحصائية بين أولياء أمـور الطـالب   لهنا التعرف على ما إذا كان .٧

فـي مـدى التعـاون بيـنهم وبـين       الصم وأولياء أمور الطالب ضـعاف السـمع  

  .االختصاصيين

  :دراسةحدود ال

 :الحدود المكانية  - أ

  .في مدينة الرياض االبتدائية هذه الدراسة على معاهد وبرامج الصم وضعاف السمعطبقت  

 :الزمنيةالحدود  - ب

  .هـ ١٤٣١/  ١٤٣٠من العام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي  فيتطبيق هذه الدراسة  تم  
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  :مصطلحات الدراسة

بأنه الفرد الذي يعاني من فقـدان سـمعي   األصم  (Moores, 1996)عرف مورس : األصم

العتماد علـى حاسـة   اب يجعله يواجه عجز في فهم الكالمديسبل فأكثر،  ٧٠يصل إلى درجة 

  .اء باستخدام السماعات أو بدونهاسو السمع

جميع التالميذ الذين يتلقون تعليمهم في معاهد وفصول األمل  : في هذه الدراسة بالصمويقصد 

  .ينة الرياضاالبتدائية في مد

ضعيف السمع بأنه الفرد الذي يعاني مـن   (Moores, 1996) مورس عرف: ضعيف السمع

ه صعوبة في فهم الكالم باالعتمـاد  ديسبل، يجعله يواج ٦٩إلى  ٣٥فقدان سمعي يتراوح بين 

 باستخدام السماعات أو بدونهاعلى حاسة السمع سواء.  

تالميذ الذين يتلقون تعلـيمهم فـي بـرامج    جميع ال: ويقصد بضعاف السمع في هذه الدراسة

  .ضعاف السمع االبتدائية في مدينة الرياض

وضـعاف   يقصد بأولياء األمور في هذه الدراسة آباء وأمهات التالميذ الصـم : أولياء األمور

الذين يتلقون تعليمهم في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع االبتدائيـة فـي مدينـة     السمع

ذا المصطلح من له والية قانونية على التلميذ في حالـة عـدم وجـود    الرياض، ويدخل في ه

  .الوالدين

يقصد بهم في هذه الدراسة جميع العاملين في معاهد وبرامج الصم وضـعاف  : ناالختصاصيو

  .في مدينة الرياض من إداريين ومعلمين االبتدائية السمع

الدراسة جميع الجهود المبذولـة  في هذه  يقصد به: لتعاون بين أولياء األمور واالختصاصيينا

من قبل أولياء أمور التالميذ الصم وضعاف السمع، واالختصاصيين من معلمـين وإداريـين،   

  .والتي تهدف إلى التكامل في تربية وتعليم الطفل على أساس من االحترام والثقة بين الطرفين
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  ).١٤٢٢التربية والتعليم،  وزارة(مدارس داخلية أو نهارية تخدم التالميذ الصم : معاهد األمل

فصول ملحقة بالمدارس االبتدائية العاديـة، يتلقـى فيهـا    نعرفها إجرائياً بأنها : برامج الصـم 

  .الطالب الصم خدمات التربية والتعليم للمرحلة االبتدائية

نعرفها إجرائياً بأنها فصول ملحقة بالمدارس االبتدائية العادية، يتلقـى  : برامج ضعاف السمع

  .الطالب ضعاف السمع خدمات التربية والتعليم للمرحلة االبتدائية فيها
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  

o الصم وضعاف السمع: المبحث األول.  

o األسرة: المبحث الثاني.  

o التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين: المبحث الثالث.  
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري 

المفاهيم واألسس والقضـايا المرتبطـة بموضـوع    احث في هذا الفصل أهم يستعرض الب   

  :الدراسة، والتي تم تقسيمها إلى ثالثة مباحث رئيسية

مفهوم الصمم وضعف السمع، وتصـنيفات  : ، ويتناول)الصم وضعاف السمع(المبحث األول  

  .الفقدان السمع، وخصائص الصم وضعاف السمع

مفهوم األسرة، وأهمية األسرة، ودور األسرة فـي تنشـئة   : اول، ويتن)األسرة(المبحث الثاني 

الطفل، وتأثير اإلعاقة على األسرة، وردود فعل األسرة عندما تكتشـف أن طفلهـا أصـم أو    

ضعيف سمع، وأهمية األسرة في السنوات األولى من حياة الطفل األصم وضـعيف السـمع،   

وضعاف السمع، ودور األسرة في تعليم التدخل لمبكر لألطفال الصم  جودور األسرة في برام

  .األطفال الصم وضعاف السمع وفقاً لتوجه التعليم الشفهي، وأسر الصم ولغة اإلشارة

مفهوم التعـاون بـين   : ، ويتناول)التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين(المبحث الثالث 

ء األمور واالختصاصيين، بين أوليا أهمية التعاون، و)الشراكة(أولياء األمور واالختصاصيين 

فوائد التعاون بين أوليـاء  ن، وبعض مظاهر التعاون المهمة بين أولياء األمور واالختصاصييو

خطوات بناء عالقة إيجابية مـع أوليـاء   ، واألمور واالختصاصيين في برامج التربية الخاصة

قيق التعاون بين ودوره في تح البرنامج التربوي الفرديوضعاف السمع، وأمور التالميذ الصم 

  .أولياء األمور واالختصاصيين
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  المبحث األول

  الصم وضعاف السمع

  :مفهوم الصمم وضعف السمع

التي تناولت اإلعاقة السمعية بشكل عام، والتعريفات التي تناولت الصمم  تتعددت التعريفا   

ـ وتعر ف األصم،يوضعف السمع كل على حدة، ولكننا في هذه الدراسة سنقتصر على تعر ف ي

  :كما يلي Moores, 1996ضعيف السمع التي أشار إليها 

ديسبل فأكثر، يجعله يواجه  ٧٠هو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يصل إلى درجة : األصم

  .عجز في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع سواء باستخدام السماعات أو بدونها

ديسبل، يجعله  ٦٩إلى  ٣٥ن سمعي يتراوح بين هو الفرد الذي يعاني من فقدا: ضعيف السمع

   .يواجه صعوبة في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع سواء باستخدام السماعات أو بدونها

  :تصنيفات الفقدان السمعي

  :وهي ،)١٩٩٨(كما ذكرها الخطيب  يمكن تصنيف الفقدان السمعي وفقاً لثالثة معايير،   

 .ان السمعيالعمر عند اإلصابة بالفقد .١

 .موقع اإلصابة .٢

 .شدة أو درجة الفقدان السمعي .٣

  :التصنيف وفقاً للعمر عند اإلصابة: أوالً

   :يصنف إلى حسب العمر عند اإلصابةبالفقدان السمعي  إلى أن )٢٠٠٩( أشار الزريقات   

حيث يصاب الطفل بالفقدان السمعي قبل أن يكتسب اللغـة، ممـا   : الصمم قبل اللغوي .١

 .علم اللغة والتواصل مع اآلخرينيؤثر على ت
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، وهنـا  حيث يصاب الشخص بالفقدان السمعي بعد اكتسابه للغـة : الصمم بعد اللغوي .٢

  .يمكنه أن يتواصل مع اآلخرين شفوياً

  :التصنيف وفقاً لموقع اإلصابة: ثانياً

از مكان حدوث المشكلة في الجه(بحسب موقع اإلصابة  هناك ثالثة أصناف للفقدان السمعي   

  :، وهي)السمعي

 :فقدان السمع التوصيلي .١

ي إلى وجود مشكلة في نقل الصوت علـى امتـداد   الفقدان السمع يعود السبب فيوهنا    

 ).٢٠٠٨هاالهان وكوفمان، (المسار التوصيلي لألذن الخارجية أو الوسطى 

 : فقدان السمع الحس ـ عصبي .٢

عرية الواقعة في الخاليا الش لة فيوهنا يعود السبب في الفقدان السمعي إلى وجود مشك   

وليس من السهل التمييز بين تلـف   عصاب السمعية في الممرات العليا،في األ القوقعة أو

الخاليا الشعرية الحسية واضطراب العصب السمعي، فالنتيجة تصنف على أنهـا فقـدان   

  .)٢٠٠٩ الزريقات،( سمعي حس عصبي

 :فقدان السمع المختلط .٣

حس التوصيلي وال :من النوعين السابقين وهما في وجود فقدان سمعي وهنا تتمثل المشكلة

    ). ٢٠٠٨هاالهان وكوفمان، (عصبي 

  :  التصنيف وفقاً لدرجة الفقدان السمعي: ثالثاً

الفقدان السـمعي، وفـق أربـع    أنه يمكن تصنيف إلى ) م١٩٩٦( Mooresيشير مورس وهنا    

  :مستويات، وهي
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يتطلب صفاً خاصاً أو  في هذا التصنيف ال الطفل ديسبل، و ٥٤إلى  ٣٥فقدان سمعي من  .١

  .في السمع، والنطق يحتاج إلى مساعدة ه، ولكنمدرسة خاصة

هذا التصنيف يحتاج إلى صف خاص، في  الطفل ديسبل، و ٦٩إلى  ٥٥فقدان سمعي من  .٢

  . والنطق اللغة والسمعأو مدرسة خاصة، كما يحتاج إلى مساعدة في 

خـاص   في هذا التصنيف يحتاج إلى صف الطفل ديسبل ، و ٨٩إلى ٧٠فقدان سمعي من  .٣

 وكذلك في أيضاً إلى مساعدة في مجاالت النطق والسمع واللغة أو مدرسة خاصة، ويحتاج

  . الجانب األكاديمي

لى صف خـاص  يحتاج إ الطفل في هذا التصنيف ديسبل فما فوق، و ٩٠فقدان سمعي من  .٤

  . والجانب األكاديمي والنطقصة في اللغة والسمع مساعدة خا أو مدرسة خاصة، وكذلك

  :خصائص الصم وضعاف السمع

  :الخصائص اللغوية .١

تـأثراً بالفقـدان    النمو لدى الفرد جوانبواالستقبالي من أكثر  تعتبر اللغة بشقيها التعبيري   

السمعي، حيث أن األفراد ذوي الفقدان السمعي يعانون بشكل عام من قصور في اللغـة التـي   

يستخدمها السامعون في المجتمع الذي يعيشون فيه، ولكن هذا ال يعنـي بالضـرورة وجـود    

كلغة اإلشارة، فقد يكونون خبراء  قصور في اللغة التي يستخدمها هؤالء األشخاص فيما بينهم

كلغة حقيقية ويفهمونها بالشكل المطلوب، في حين أن األطفـال   افي هذه اللغة التي يستخدمونه

الفقدان السمعي يصلون في نموهم اللغوي في لغة اإلشـارة إلـى نفـس المعـالم     المصابين ب

 أشـار إليـه   ما :مثال ذلكوالمستويات التي يصل إليها أقرانهم السامعين في اللغة المنطوقة، و

من أن األطفال ذوي الفقدان السمعي يكتسبون الكلمة األولى فـي   (Lane et.al, 1996) الن

  هر من العمر، ويكتسبون العبارات التي تتألف من كلمتين في الفترة ش ١٨إلى  ١٢الفترة من 
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شهراً من العمر، ومن جانب آخر فإن هناك حقيقة ال يمكن أن ننكرها وهـي   ٢٢إلى  ١٨من 

تعلق بفهـم وإصـدار اللغـة    أن األفراد ذوي الفقدان السمعي يواجهون قصوراً واضحاً فيما ي

، ونجد أيضاً أن األطفال الذين يصابون بالفقدان السـمعي  التي يتحدث بها السامعونالمنطوقة 

فقـدان  قبل اكتساب اللغة يعانون في تعلم اللغة المنطوقة أكثر من أقرانهم الـذي أصـيبوا بال  

  .)٢٠٠٨هاالهان وكوفمان، ( السمعي بعد اكتساب اللغة

 :الخصائص العقلية  .٢

أن األشـخاص   من (Moores, 2008)مورس إلى ما ذكره ) ٢٠٠٩(الزريقات يشير    

ال يوجد لديهم عيوب في الذكاء، وال يوجد أدلة تؤكد على أنهم  المصابين بالفقدان السمعي

أقل من السامعين في النمو المعرفي، حيث أنهم يستطيعون القيـام بالوظـائف المعرفيـة    

كما يظهر لـدى أقـرانهم    ضمن المدى الطبيعي للذكاء، ويظهرون نفس التباين في الذكاء

  .لسامعينا

 (Prinz et.al, 1996)برينز وآخرون فإن ) ٢٠٠٨(كما ورد في هاالهان وكوفمان و   

أن نضع في اعتبارنا قصور األفراد ذوي الفقدان السمعي في استخدام  من المهمأنه  يرون

عندما نطبق عليهم أي اختبار للذكاء، وبالتالي فإن اختبارات األداء المقننـة علـى    اللغة

تي تعطينا تقييماً لمستوى الذكاء الفعلي لهم بعكس االختبارات التي تعتمد على الصم هي ال

الجوانب اللفظية، وإذا تم استخدام االختبارات المقننة على الصم فإننا لن نجد فروق فـي  

  .السامعين نسب الذكاء بينهم وبين أقرانهم من
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  :التحصيل األكاديمي .٣

أن تأثير الفقدان السـمعي   إلى )٢٠٠٩(ر الزريقات يشي الدراسي فيما يتعلق بالتحصيل   

 (Ross, 1996) ذكرهـا روس  يعتمد على مجموعة من العوامل الدراسي على التحصيل

درجة ونوع الفقدان السمعي، العمر عند اإلصابة بالفقدان السمعي، وجود إعاقـات  : وهي

، وكذلك الـدعم  سمعيمصاحبة، نوعية التعليم المدرسي المقدم للطفل المصاب بالفقدان ال

  .المنزل والمدرسةلمتوفر في كل من ا

من المؤسف أن معظم األطفال المصابين بالفقدان السمعي يواجهون قصوراً حاداً فـي     

تحصيلهم األكاديمي، وأكثر الجوانب تأثراً بهذا الفقدان هو جانب القدرة على القراءة نظراً 

، وفي الغالب نجد أن الطالب األصم ت اللغويةألن القدرة على القراءة تعتمد على المهارا

عندما ينهي دراسته الثانوية ال يتجاوز مستواه في القراءة مستوى الطالـب السـامع فـي    

الصف الرابع، والجدير بالذكر أن هناك بعض العوامل المتعلقة باألسرة والتي تساعد على 

مشاركة األسرية في تعليم فعالية ال: رفع مستوى التحصيل األكاديمي للطالب الصم، وهي

الطفل، سعي األسرة للحصول على معلومات تتعلق بحالة الطفل حتى تتمكن من تـوفير  

تشجيع األسرة لطفلها وأن تتوقع منه مستوى مرتفعاً مـن التحصـيل،   اإلرشاد الالزم له، 

 هاالهان(عدم مبالغة األسرة في حماية الطفل، اشتراك األسرة مع طفلها في مجتمع الصم 

  ).٢٠٠٨وكوفمان، 

 :الخصائص االجتماعية .٤

إلـى أن األطفـال    (Schow & Nerboone, 2007) سـكاو ونيربـون   أشار كل من

تطور مهارات التواصل مقارنة بـأقرانهم  المصابين بالفقدان السمعي يعانون من تأخر في 

  ويصبحون بحاجة إلى السامعين، وتظهر هذه المعاناة عندما يتوسع عالمهم االجتماعي 
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في هذا المجتمع، وبالتالي فإن فرصهم في التفاعل مع األقـران تكـون قليلـة،     االندماج

ونتيجة لذلك تظهر لديهم صعوبات في تعلم القواعد التي تضبط تواصلهم مع اآلخـرين،  

فالتواصل الضعيف والمحدود يؤدي إلى كفاءة اجتماعية ضعيفة، والكفـاءة االجتماعيـة   

قدرة على التفكير باستقاللية، والقدرة على ضبط الذات، وفهم ال: تشمل عدة مهارات منها

مشاعر وحاجات اآلخرين، والمرونة في التعامل، والمحافظة على عالقات صحيحة مـع  

  .لى تحمل اإلحباط، والقدرة عاآلخرين
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  المبحث الثاني

  األسرة 

  :مفهوم األسرة

 عشـيرة  :األدنون، واألسرة ورهطه عشيرته: لجالرأسرة : منظور في لسان العرب البن   

  .بيته وأهلالرجل 

قولـه  وذلـك فـي    األزواج والبنين والحفدة، بمعنى األسرة،ذكر  ورد في القرآن الكريموقد  

وحفَدة ورزقَكُـم مـن   لَكُم من َأزواجِكُم بنينَ واهللا جعَل لَكُم من َأنفُسكُم َأزواجاً وجعَل : (تعالى

  ).٧٢النحل، آية ()الطَّيبات َأفَبِالباطِل يْؤمنُون وبِنعمت اللَّه هم يكْفُرون

  :مفهومين لألسرة، وهما) ٢٠٠٩(وقد ذكرت الخولي    

هي الجماعة المكونة من الزوج والزوجة وأوالدهما غير المتزوجين الذين : " Familyاألسرة 

  ".يقيمون معاً في مسكن واحد

هي الجماعة المكونة من الزوج والزوجة وأوالدهما : "  Extended Familyسرة الممتدة األ

الذكور واإلناث غير المتزوجين، واألوالد وزوجاتهم وأبنائهم، وغيرهم من األقـارب كـالعم   

  ". والعمة واالبنة األرملة، الذين يقيمون في مسكن واحد تحت رئاسة األب األكبر

جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجـل  : "سرة بأنهااأل) ١٩٩٥(وعرف غيث    

   "وامرأة ـ تقوم بينهما رابطة زواجية مقررة ـ وأبنائهما

تعتبر األسرة من أهم عوامل التربية، حيث أن أول الخبرات التي يمـر بهـا    :مية األسـرة أه

  به، ونجد أن الدور  اإلنسان في بداية حياته هي الخبرات التي يكتسبها من األسرة المحيطة
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الحاسم لألسرة في تشكيل سلوك الفرد وبناء شخصـيته مـن أكثـر مـواطن االتفـاق بـين       

المتخصصين في األوساط التربوية واالجتماعية والنفسية، وبالتالي فإن تشكيل شخصية الفـرد  

اهقة الذي تقوم به األسرة ليس مقصوراً على مرحلة الطفولة فحسب، بل يمتد إلى مرحلة المر

وما بعدها، وبذلك يتحدد مستوى ثقة الفرد بذاته واستقالليته ونموه وتكيفه االجتماعي والنفسي، 

 هذه األسـرة  وكل ذلك يتأثر بطريقة استجابة األسرة لسلوك الفرد وبالخبرات التي توفرها له

  ).٢٠٠١الخطيب، (

  :ةعن أهمية األسرة للطفل في النقاط التالي) ١٩٩٧(وقد تحدث دعبس    

تعتبر األسرة مصدر هام إلشباع حاجة الطفل من األمن والطمأنينة والعالقات الوجدانية،  

فهي بالنسبة له أولى مظاهر االستقرار واالتصال في الحياة، والمصدر األول في إكسابه 

 .خبرات الرضا

ـ    ه توفر للطفل بيئة خصبة من نماذج القدوة والتقليد، حيث أن الطفل غالباً يقتـدي بوالدي

 .عندما تربطه بهم روابط وجدانية دافئة

تعتبر األسرة مصدر الخبرات األول للطفل، ومصدراً للقيم والمعايير الثقافية واالجتماعية  

السائدة في المجتمع، وبالتالي فإن هذه القيم تظهر في سلوك األطفال وفي تعـاملهم مـع   

  .اآلخرين

  :دور األسرة في تنشئة الطفل

اً هاماً في تربية الطفل وتنشئته بصفة عامة وفي تنشئة طفـل مـا قبـل    تلعب األسرة دور   

المدرسة بصفة خاصة، حيث أن الدور الذي تقوم به ال يمكن أن يماثلها فيه أي مؤسسة تربوية 

أخرى، واألثر الذي تؤثر به األسرة في شخصية الفرد يبقى معه على المدى البعيد، والجـدير  

  مبكرة من أهم مراحل حياة اإلنسان، حيث أن مراحل نموه الالحقة بالذكر أن مرحلة الطفولة ال
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تتأثر بهذه المرحلة، وفي هذه المرحلة يكتسب الطفل لغته من األسرة، ويتشكل تكوينه الجسمي 

ـ   ةوالنفسي واالجتماعي داخل هذه األسرة، وتتحدد لديه السلوكيات المرغوب  ةوغيـر المرغوب

بـدوي وقنـديل،   (فتها التي اكتسبتها من المجتمع المحيط بهـا  على أخالقيات أسرته وثقا بناء

٢٠٠٤ .(  

مجموعة من النقاط التي تبين دور األسرة في تنشئة األطفال كما ) ٢٠٠٧(وقد أوردت الناشف 

  :يلي

األسرة هي المكان األول الذي يتم فيه بداية االتصال االجتماعي الذي يمارسه الطفل في  

 .والذي ينعكس فيما بعد على نموه االجتماعيالسنوات األولى من حياته 

القيم والتقاليد والعادات التي ينبغي أن تمر بعملية تنقية من خالل اآلباء تأخذ طريقها إلى  

األبناء، وبالتالي تتحدد شخصية الفرد بصورة تميزه عن غيره من األطفال في بيئة أسرية 

 .أخرى

المصحوبة بتعلم مهارات اللغة والتعبير فـي  األسرة هي البيئة األولى للتربية المقصودة  

 .مرحلة الطفولة المبكرة

األسرة هي أول موصل لثقافة المجتمع إلى الطفل، وهي المكان الذي يزرع في الطفـل   

 .بذور العواطف واالتجاهات الالزمة للحياة في المجتمع

أخـرى   تأثير األسرة على الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يتجـاوز تـأثير أي جهـة    

 .كاألقران واإلعالم، ألن تفاعله مع األسرة يكون مكثفاً وأطول زمنياً من الجهات األخرى

 .بما أن األسرة تلبي احتياجات الطفل المادية والنفسية فهي مصدر األمن بالنسبة له 

تعمل األسرة على غرس العقائد الدينية والقيم االجتماعية في نفس الطفـل فـي سـنواته     

 .ن يحتك بالعالم األوسعاألولى قبل أ
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األسرة هي المرجع الذي يعتمد عليه الطفل عند تقييمه لسلوكه في مراحل االعتماد علـى   

  .النفس والرقابة الذاتية

يمكن إرجاعها إلى المرحلة  للفرد سمات األساسية للسلوك االجتماعيالنستطيع القول بأن     

  تجاهات هؤالء األفراد وأنماط سلوكهم، فسلوك عالقاته بأفراد أسرته وا وإلىاألولى من حياته 

األفراد المحيطين بالطفل وتفاعلهم معه هو الذي يحدد اتجاهات تكوين ذات الطفـل ويصـبغ   

من األب أو األم تحـت أي ظـروف    إذا لم يحصل هذا التفاعلشخصيته ويصقلها ويشكلها، و

السـتقرار والنمـو الشخصـي    شكل عامالً سلبياً خطيراً في امستديمة فإن ذلك سيطارئة أو 

  .)٢٠٠٣بخش، ( واالجتماعي لألطفال

  :تأثير اإلعاقة على األسرة

أن وجود الطفل المعوق في األسرة يعد بمثابة ضغط نفسي للوالـدين  ) ٢٠٠٧(ذكر حنفي    

واإلخوة معاً، حيث أن ذلك يزيد من أعباء األسرة، ويجعل العالقات األسـرية أكثـر تعقيـداً    

  :ترتب على ذلك مجموعة من اآلثار كما يليواضطراباً، وي

 :ةاآلثار النفسي .١

تتمثل هذه اآلثار فيما تعانيه األسرة من الضغوط وردود الفعل المختلفة، وبالتـالي فإنهـا        

تستخدم أساليب واستراتيجيات مختلفة للتعايش مع اإلعاقة، فنجد أن الضغوط النفسـية يرتفـع   

  .ة بغيرهم من األسر التي ليس لديها أطفال معاقينمستواها عند أسر المعاقين مقارن

 :اآلثار االجتماعية .٢

إن إعاقة الطفل تشكل تهديد لألسرة، واضطراب في العالقات بين أفراد األسرة، ويترتـب      

على ذلك أنواع من الصراعات الزوجية،  وزيادة معدالت الطالق، وسوء التوافق بين اإلخوة، 

  .عن األسر األخرى لوميل األسرة إلى االنعزا
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 :اآلثار االقتصادية .٣

وتتمثل هذه اآلثار في زيادة األعباء االقتصادية على األسـرة، والحاجـة إلـى البـرامج         

التدريبية والتأهيلية التي تتطلب مصروفات قد تكون فوق طاقة األسرة، مما يشكل آثار سـلبية  

  .على الوالدين واإلخوة

  :ن طفلها أصم أو ضعيف سمعردود فعل األسرة عندما تكتشف أ

قائمة لردود فعل اآلباء  (Stewart & Kluwin, 2001)كل من ستيوارت وكلوين  وردأ     

، والتي حددها كـل مـن فيرنـون    أو ضعيف سمع عند إدراكهم تمام اإلدراك أن طفلهم أصم

   :، وهي(Vernon & Andrews, 1990)وآندروز 

 .اإلنكار 

 .ذنبالشعور بالوالحزن واالكتئاب  

 .طلب العديد من اآلراء وطرق العالج 

 .الصمم أسبابالسؤال عن  

 .التوجه للدين 

 .لوم الدكتور 

 .لوم الطرف اآلخر من األبوين 

زيادة بعض العادات أو النشاطات مثل التدخين بشراهة، كثرة المشـي، اإلفـراط فـي     

 .األكل

 .الخوف من المستقبل 

 .جديد بسرعة حملمحاولة حدوث  

 .ت الطبيةقراءة المقاال 
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  :أهمية األسرة في السنوات األولى من حياة الطفل األصم وضعيف السمع

يتأثر بها الطفل األصم وضعيف السمع هي البيئة  إن أول بيئةإلى ) ٢٠٠٩(يشير الزريقات    

وتوافقه االجتماعي واالنفعالي ونموه اللغوي تتأثر بمجموعـة   شخصيتهاألسرية، وبالتالي فإن 

عمر الطفل عند اإلصابة بالفقدان السمعي، ودرجة الفقـدان السـمعي،   : مل من بينهامن العوا

وطبيعة تعامل األسرة مع طفلها المصاب بالفقدان السمعي من حيث تواصلها معه، ومحاولتها 

إثراء اللغة لديه بأي شكل من أشكال التواصل المناسبة للطفل، ومن هنا تأتي أهميـة التـدخل   

لى المشاركة الفعالة لألسرة والذي يعود على الطفل وأسرته بمجموعة مـن  المبكر المعتمد ع

  :الفوائد منها

التدخل المبكر يساعد على تزويد الطفل بالمعين السمعي المناسب في أسرع وقت ممكن،  

 .حيث أصبحت تقدم مثل هذه الخدمات من بلوغ الطفل سن أربعة أسابيع

أثيراً إيجابيا في تحسـين مهـارات التحصـيل    التدخل المبكر قبل عمر ستة أشهر يؤثر ت 

 .القرائي والقدرات الكالمية في سنوات الحقة من العمر

تساعد برامج التدخل المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة على تطوير لغة األطفال الصـم   

 .وضعاف السمع في الوقت المناسب

وحاجات أطفـالهم   خدمات التدخل المبكر تساعد األسر على تحقيق فهم أفضل لحاجاتهم 

 .وبالتالي إشباعها

تعليم لغة اإلشارة لألطفال الصم خالل مراحل الطفولة المبكرة يساعدهم علـى تطـوير    

مهارات التواصل في الوقت المناسب، وهذا بدوره يساعد على تعلـم القـراءة والكتابـة    

 .بمستويات مقاربة ألقرانهم السامعين

 .باء ليتعلموا لغة اإلشارةخدمات التدخل المبكر تتيح الفرصة لآل 
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 .خدمات التدخل المبكر تعزز اتجاهات اآلباء نحو لغة أطفالهم 

خدمات التدخل المبكر تساعد على تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها آباء األطفال  

 .م وضعاف السمعالص

المصدر هي  األسرة أن(Stewart & Kluwin, 2001) ويذكر كل من ستيوارت وكلوين    

التي يكتسبها األطفال الصم وضعاف السمع، والتي تبدأ من السنوات لخبرات لمعظم ااألساسي 

األولى في حياة الطفل وتستمر معه هذه الخبرات ليوظفها عملياً في حياته المستقبلية، ومن هذا 

  :وضعاف السمع الصم همطفالأولياء األمور بأمرين تجاه أأن يقوم المنطلق فإنه ينبغي 

متعددة خارج نطـاق البيـت، بحيـث     خبراتيجب بذل الجهد لتعريض األطفال إلى : األول 

والثقافية في  المعسكرات والبرامج الرياضية :الخبرات مع أشخاص آخرين، مثل تتضمن تبادل

  .المجتمع

 ينبغي أن يعمل أولياء األمور على إتاحة الفرص لألطفال الصـم وضـعاف السـمع   : الثاني 

التي يكتسبونها بشكل يومي، وأثناء قيام األطفال بالتحدث عن هـذه   براتللتحدث عن هذه الخ

  .الخبرات البد من تشجيعهم وتعزيزهم

  :دور األسرة في خدمات التدخل المبكر لألطفال الصم وضعاف السمع

تتعدد أدوار ومسئوليات األسرة في خدمات التدخل المبكر لألطفال الصم وضعاف السـمع،    

  :ما يليك) ٢٠٠٣( ما ذكره السليطيوار ومن أهم هذه األد

 :دور األسرة في الكشف المبكر عن الصمم وضعف السمع 

إن فاعلية التدخل المبكر تتأثر بالوقت الذي يتم فيه اكتشاف الصمم أو ضعف السمع، فكلما    

تقدم وقت اكتشاف الصمم أو ضعف السمع، وتم التدخل بصورة سريعة كلما كان هذا التـدخل  

  علية ونجاحاً، وهنا تأتي أهمية وعي األسرة بخصائص النمو السوي لألطفال، ووعيها أكثر فا
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وهذا يؤكد أيضاً على أهمية توعية األسرة بمجاالت اإلعاقـة،  بمجاالت الكشف عن اإلعاقة، 

  والذي يقع في المقام األول على عاتق المؤسسات التي تعنى برعاية الطفولة، وال يعني هذا أن

سرة على هذه المؤسسات فقط، بل ينبغي أن تسـعى للحصـول علـى المعلومـات     تعتمد األ 

  .المرتبطة باإلعاقة بشتى الوسائل المتاحة في المجتمع

 :دور األسرة في الوقاية من الصمم وضعف السمع 

إن وعي األسرة بعوامل الخطر التي تكمن وراء اإلعاقة يسهل عليها القيام بدورها في الحد    

فينبغي أن تتنبه األسرة لبعض العوامل التي قد تتسـبب فـي    اإلعاقة، فل بهذهإصابة الطمن 

حدوث اإلعاقة للطفل سواء كانت هذه العوامل مرتبطة بمرحلة ما قبل الوالدة مثل تنـاول األم  

لبعض العقاقير أثناء الحمل، أو كانت مرتبطة بمرحلة الوالدة مثل عسر الوالدة، أو مرحلة ما 

يتعرض الطفل لبعض األمراض مثـل التهـاب السـحايا أو التهابـات األذن      بعد الوالدة كأن

  .الوسطى أو بعض أنواع الحمى التي قد تتسبب في حدوث الفقدان السمعي

 :دور األسرة في العالج وتقديم الخدمات 

إن المشاركة التفاعلية من قبل األسرة مع الجهات التي تقـدم خـدمات التـدخل المبكـر        

جية أمر مهم في نجاح هذه الخدمات، حيث تتحمل األسرة المسئولية الرئيسـية  والخدمات العال

في متابعة الطفل وتدريبه، وينبغي أيضاً أن تحرص الجهات التي تقدم خدمات التدخل المبكـر  

  .على مواطن القوة لدى األسرة لتوظيفها في تلبية احتياجات الطفل

إلـى أهميـة   ) ٢٠٠٦(، فقد أشار الريس ل الصمالمبكر لألطفا وتأكيداً على أهمية التدخل   

تعريض الطفل األصم للغة اإلشارة وثقافة الصم، وثقافة ولغة المجتمع الذي يعيش فيـه منـذ   

في القيام بهذه اإلجراءات في مرحلة مبكرة من  دور األسرة ، وهنا يتأكدلحظة اكتشاف الصمم

   . اكتشاف الصمم

http://dr-banderalotaibi.com



٢٦ 
 

  

  :وفقاً لتوجه التعليم الشفهي وضعاف السمعدور األسرة في تعليم األطفال الصم 

قبل أن يتم الحديث عن دور األسرة في التعليم الشفهي، البد من توضيح المقصود بـالتعليم     

  :وهمامن أساليب التعليم الشفهي، مهمين ألسلوبين  التطرقالشفهي من خالل 

 .الشفهي_ المنحى السمعي  .١

 .اللفظي_ المنحى السمعي  .٢

  :المقصود بهذين المنحيين كما يلي) ٢٠٠٧(ني وقد ذكر الزهرا

 أن على كدؤي، ويقصد به المنحى الذي يستند إلى المبدأ الذي الشفهي_ المنحى السمعي : أوالً

من خـالل التـدخل    والكالم االستماع يتعلموا أن يمكن السمع وضعاف الصم األطفال من كثيرا

  .يةالمبكر والتدريب الثابت لتطوير إمكانياتهم السمع

، ويقصد به المنحى الذي يؤكد على أحقية األطفـال الصـم   اللفظي_ المنحى السمعي :  ثانياً

وضعاف السمع في تعلم االستماع والتواصل باستخدام اللغة المنطوقة وذلك باالعتمـاد علـى   

كتشاف المبكـر للفقـدان السـمعي    مجموعة من المبادئ والتطبيقات، والتركيز على أهمية اال

م المبكر للمعينات السمعية، أو زراعة القوقعة، والتأكيد أيضاً على مشاركة األسـرة  واالستخدا

  .منذ فترة مبكرة في تنمية مهارات السمع والكالم ألطفالهم الصم وضعاف السمع

ولتوضيح دور األسرة في التعليم الشفهي، فإنه ينبغي معرفة أن من أهم المبادئ التي يقـوم     

الشفهي هو المشاركة الفعالة لألسرة، حيث أن اكتساب الكـالم واللغـة   عليها المنحى السمعي 

لألطفال الصم وضعاف السمع بشكل جيد يتطلب مشاركة فعالة من قبل األسـرة فـي تعلـيم    

أبنائها، ولذلك فإن برامج التدخل المبكر تسعى إلى التركيز على إرشـاد األسـرة وتوجيههـا    

  .بنائها الصم وضعاف السمعلتصبح قادرة على التواصل الفعال مع أ
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أن من إيجابيات التعليم  (Moog, 2001)قد ذكر موق ، ف)٢٠٠٧(كما ورد في الزهراني و   

السمعي الشفهي أنه يساعد األطفال الصم وضعاف السمع على االندماج مع أسرهم من خـالل  

نهم السامعين في بـرامج  التفاعل اإليجابي باستخدام اللغة المنطوقة، وبالتالي االندماج مع أقرا

  .بمختلف مجاالته الدمج، ومن ثم االندماج في المجتمع

تعتبر المشاركة الفعالة لوالدي الطفل األصم وضعيف السمع في برامج التواصل الشفهي من   

أهم العوامل المؤدية إلى نجاح هذه البرامج في تعليم األطفال الصم وضعاف السمع مهـارات  

كننا القول بأن السنوات األولى ذات أهمية بالغة للوالدين واألطفال على التواصل الشفهي، ويم

حد سواء، حيث أن تفاعل الوالدين مع طفلهما في هذه السنوات المبكرة له بالغ األثر في تنمية 

  ).٢٠٠٣الزريقات، (مهارات اللغة لديه 

  :أسر الصم ولغة اإلشارة

على أن هناك عالقة بـين إتقـان   أكدت سات العديد من الدراإلى أن ) ٢٠٠٧(أشار حنفي    

 ,Desselle)أسرة األصم للغة اإلشارة والتوافق األسري، ومن هذه الدراسات دراسة ديسـيل  

التي توصلت إلى أن أولياء األمور الذين يستخدمون لغة اإلشارة بشـكل جيـد فـي     (1994

األمور الـذين هـم أقـل     تقدير الذات لديهم أعلى من أولياء تواصلهم مع أطفالهم الصم يكون

ين دراسـة كـل مـن كلـو    وكذلك  اإلشارة عند تواصلهم مع أطفالهم،مهارة في استخدام لغة 

التي أشارت إلى أن لغة اإلشارة لهـا دور فـي    (Kluwin & Coustad, 1994) وكوستاد

أن األسر التي استخدمت لغة اإلشارة في تواصـلها مـع أطفالهـا    حيث تبين  الترابط األسري

اصل غير لغة كانت أكثر تماسكاً وترابطاً من األسر التي استخدمت طرق أخرى من التو الصم

  .اإلشارة
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وحيث أن األطفال الصم من آباء صم أفضل من األطفال الصم من آبـاء سـامعين مـن       

النواحي األكاديمية، واللغوية، واالجتماعية، والنفسية، وأنهم مشابهون إلى حد مـا ألقـرانهم   

ن في تلك النواحي، فإنه ينبغي أن يحصل اآلباء السامعين الذين لديهم أطفال صم على السامعي

الخدمات التربوية والتعليمية التي تمكنهم من تعلم لغة اإلشارة، ويتأكد ذلك عندما تكـون لغـة   

  ).٢٠٠٦التركي، (اإلشارة هي الطريقة التي يعتمد عليها أطفالهم في التواصل 

أن األطفال الصم مـن آبـاء    في أحد أبحاثه على )Denmark, 1994(دينمارك وقد أكد    

 المنزل أو المدرسة أو المجتمع،  فيسامعين يعانون من مشكالت سلوكية، وسوء تكيف سواء

، وعدم القدرة على التعاطف، واالندفاعية، والعدوانيـة،  ع ذلك إلى التمركز حول الذاتويرج

كانوا صم والذين اعتمدوا في تواصلهم على لغة اإلشارة آباء األطفال الصم من  وبالمقابل فإن

 االجتماعيـة نفعاليـة و اال في النـواحي أعضاء متكاملين في األسرة ومتكيفين بصورة أفضل 

  .والسلوكية
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  لمبحث الثالثا

  بين أولياء األمور واالختصاصيين التعاون 

  ):كةالشرا(مفهوم التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين 

تلك التفاعالت : بأنها )الشراكة(المشاركة التعاونية ) ٢٠١٠(عرف كل من حنفي وقراقيش    

المتبادلة بين أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واالختصاصيين ذوي العالقـة بطفلهـم،   

والتي يتوافر فيها أبعاد المشاركة المتمثلة فـي التواصـل، وااللتـزام، والمسـاواة، والثقـة،      

  .حترام، والتي تعزز تطور مهارات األسرة في العامل مع مشكالت الطفلواال

 & Gallagher) جالغر وروديس ودارلينـق  كل من فإن) ٢٠٠٧(في أبو نيان  وردوكما    

Rhodes & Darling, 2004)  تفسيراً يوضح مفهوم العالقة بين األسرة والمدرسـة  ذكروا

ة، فالمدرسة والبيت ما هما إال منظومـة مفتوحـة،   والذي يتمثل في أن المدرسة امتداد لألسر

وأن وظيفة المدرسـة ال   تمثل دائرتين تتقاطعان حول حياة الطفل، حيث أنه محور جهودهما،

تختلف عن وظيفة األسرة، ويعتمد نجاح العالقة بين األسرة والمدرسة على درجـة الوفـاق   

عليم الطفل، وهذا ال يتحقق إال بوجود بينهما، فالهدف والمصلحة المشتركة بينهما هي تربية وت

الثقة واالحترام المتبادل بين الطرفين، فالمنظومة الناجحة ترى أن األسرة عنصراً أساسياً فـي  

برامجها من خالل مشاركتها في سن األنظمة، وتنفيذ البرامج، والتـدريب، وعمليـة إعـداد    

  .األسرية الخدمية الخطط

جميع الجهود المبذولـة  : في هذه الدراسةمور واالختصاصيين بالتعاون بين أولياء األويقصد  

من قبل أولياء أمور التالميذ الصم وضعاف السمع، واالختصاصيين من معلمـين وإداريـين،   

  .والتي تهدف إلى التكامل في تربية وتعليم الطفل على أساس من االحترام والثقة بين الطرفين
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  :تهابعض أشكال مشاركة أولياء األمور وأهمي

عن مجموعة من طرق التواصل التـي يمكـن أن   ) ٢٠٠٤( تحدث كل من بدوي و قنديل   

نـذكر   ،والعاملين في المدارس أولياء األموروالتعاون بين مشاركة الاعتبارها من أهم أشكال 

  :منها ما يلي

  االتصال المكتوب: أوالً

ـ الشائعة من االتصال المكتوب  تتمثل األشكال    ي تتضـمن معلومـات خاصـة    في الرسائل الت

أو  ،بموضوعات متنوعة، أو الخطابات التي تناقش موضوعاً واحداً وترسل حسب الحاجـة إليهـا  

   .التي يمكن للوالدين مناقشتها مع أطفالهمباألحداث اليومية  إخطارات

  مجالس اآلباء واألمهات: ثانياً

  :هاأهداف

  . عليصبحوا مواطنين صالحين في المجتم التالميذتنشئة   .١

  .تحل تلك المشكالو في تلبية هذه الحاجات ومشكالتهم والمشاركةالتالميذ دراسة حاجات   .٢

 ذوي االحتياجات الخاصة واقتراح البرامج التي تنمي قدراتهم لما يسهم في التالميذ رعاية   .٣

 .رفع المستوى التعليمي واالجتماعي لديهم

 . شيط ذلك الدورالمجتمع المحلي وتن إصالح في تأكيد دور المدرسة  .٤

  .توعية الطالب نحو العناية بالمبنى المدرسي والمحافظة على محتوياته  .٥

  اليوم المفتوح: ثالثاً

  :أهدافه

في المنزل والمشـكالت   أولياء األمور لمعرفة سلوك أطفالهمتواصل مع لل إيجاد الفرصة .١

 .م الدراسيتحصيله على سلوكهم في المدرسة أو علىيعانون منها والتي قد تؤثر  التي
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والعمل على تنميتها، مثل الرسم أو المهارات الرياضية أو  التعرف على هوايات األطفال .٢

 .المهارات في استخدام الكمبيوتر وغيرها من مجاالت اإلبداع

تقديم بعض االقتراحات المناسبة لطريقة التعامل مع الطفل وطريقة التـدريس ووسـائل    .٣

 . التقييم المختلفة

أشكال التواصل بين أولياء األمور والعاملين في معاهد وبرامج الصـم وضـعاف   بق وفيما يتعل  

مجموعة من األشكال إضافة إلى مجالس اآلباء واليوم المفتـوح   )٢٠٠٥(السمع، فقد أورد التركي 

 :التي ذكرناها آنفاً، ومن أهم هذه األشكال

 الرحالت والزيارات الميدانية .١

التالميذ الصم وضعاف السـمع بمشـاركة أبنـائهم فـي      مورأولياء أيقوم حيث ينبغي أن    

والمنشـآت   ،واألسواق العامة ،الرحالت والزيارات الميدانية المختلفة كزيارة حديقة الحيوانات

 . وغير الحكومية ،الحكومية

  المشاركة في األسابيع المختلفة .٢

األسـابيع   ائهم خـالل يقوم أهالي التالميذ الصم وضعاف السمع بمشاركة أبنمن المهم أن    

  . وغيرها المختلفة كأسبوع األصم، وأسبوع الشجرة، وأسبوع المرور،

 العام الدراسيحفل نهاية  .٣

 ومعلميهم المتميزين، حيث أنه من المفترض أن تقوم برامج الصم وضعاف السمع بتكريم التالميذ 

  .وذلك في نهاية العام الدراسي بمشاركة أولياء األمور
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  :عاون بين أولياء األمور واالختصاصيينأهمية الت

ر أولياء األمور أكثر المساعدين للمعلم في تقديم اعتبإلى أنه يمكن ا) ٢٠٠٥(أشار فتح اهللا    

ذكر عدد من النقاط التي تبين أهمية التعاون بـين  يخدم العملية التعليمية، والعون للتالميذ فيما 

  :دارس، كما يليأولياء األمور والمهنيين العاملين في الم

التعاون ضرورة لدعم العملية التعليمية، حيث أن ما يدلي بـه أوليـاء األمـور مـن      .١

معلومات ينعكس على تقدم الطفل في المدرسة، وفي نفس الوقت فإن ما يتاح له مـن  

 .تعليم في المدرسة ينعكس على تطور مهاراته في البيت

امالً في خبـرات الطفـل التعليميـة    تعاون أولياء األمور مع المدرسة يحقق نمواً متك .٢

 .والمهارية والوجدانية، مما ينعكس باإليجاب على شخصية الطفل في المستقبل

، حيث أن هذه األهداف ال تتحقـق بشـكل   ةالتعاون ضرورة لتحقيق األهداف التعليمي .٣

 .كامل إال بتضافر الجهود بين البيت والمدرسة

يزيد من فعالية العملية التعليمية، وبالتالي  تكامل العمل التربوي بين األسرة والمدرسة .٤

فإنه يقل الفاقد في عملية التعليم والذي يكون سببه تضارب المعلومات المقدمة للطفـل  

 .في البيت والمدرسة

أي تغيير تريد المدرسة إحداثه في سلوك الطفل البد أن يكون لدى األسـرة تصـوراً    .٥

 .هدف بالشكل المطلوبكامالً حول هذا التغيير، حتى يتم تحقيق ال

وفيما يتعلق بأهمية التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين الذين يعملون في مدارس    

 (Stewart & Kluwin, 2001) ستيوارت وكلـوين ، فقد ذكر كل من الصم وضعاف السمع

 لصـم تعليم األطفـال ا دون أولياء األمور في تربية وكاملة التتحمل المسؤولية ال  المدارس أن

  سواء كانوا في فصول التعليم العام بنظام الوقت الكامل، أو في فصل دراسي  وضعاف السمع
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فالساعات  مستقل داخل مدرسة التعليم العام، أو في المدارس الخاصة بالصم وضعاف السمع،

إذا و أن يكونوا المصدر الوحيـد للـتعلم،   التي يقضيها الطفل في المدرسة ال تكفي للمدرسين

 وضعاف السمع نقوم بإعداد البيئة التعليمية بالطريقة التي تهيئ الفرص لألطفال الصم أن أردنا

بالتواصـل   العملية التعليمية، وال يتحقق ذلـك إال  أولياء أمورهم فيللتعلم، فالبد من مشاركة 

المستمر والتعاون الفعال بين أولياء األمور واالختصاصيين، وال يغيب عـن أذهاننـا أهميـة    

فاعلين في بناء الخلفية المعرفيـة   اه أولياء األمور بطرق لبقة وغير مباشرة حتى يكونوتوجي

  .لهؤالء األطفال بتعريضهم للعديد من الخبراتلدى أطفالهم عن طريق تحفيز النمو الثقافي 

  :فوائد التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في برامج التربية الخاصة 

مجموعة من الفوائد التي تعود على األطفال، والمعلمين، وأوليـاء   )٢٠٠١(أورد الخطيب    

األمور، والمدرسة، والمجتمع جراء التعاون بين االختصاصيين وأولياء األمور، والتي حددها 

  :كما يلي (Shea & Bauer, 1991)كل من شي وباور 

  :الفوائد التي تعود على األطفال

 .عل التحصيل األكاديمي للطفل التعاون بين الطرفين له تأثير إيجابي .١

 .سلوك الطفل يتغير لألفضل عندما يتغير سلوك أولياء األمور نتيجة البرامج التدريبية .٢

التشابه في األساليب التي يستخدمها كل من أولياء األمور والمعلمين يزيد من احتمالية  .٣

ومواقـف   تعميم الطفل للمهارات التي يتعلمها في البيت أو في المدرسة إلى أوضـاع 

 .أخرى

تدريب أولياء األمور على أساليب التنشئة المبكرة للطفل في البيت يعود بـالنفع فـي    .٤

 .مراحل تعلم الطفل في المدرسة
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إذا عمل المعلمون وأولياء األمور على تحقيق أهداف مشتركة ومحـددة، فـإن ذلـك     .٥

 .سيؤدي إلى تهيئة الطفل لتعلم المهارات المستهدفة

تناسب في التوقعات التي يتوقعها المعلمين وأولياء األمور من الطفل إذا حصل اتفاق و .٦

 .فإن ذلك سيؤثر إيجابياً في تربيته وتعليمه

الثبات في التعامل مع األطفال يساعدهم على تطوير معايير وقيم شخصية ويولد لديهم  .٧

 .إحساساً بالتكامل

طفالهم تعمـل علـى تحسـين    المشاركة الفعالة ألولياء األمور في البرامج التعليمية أل .٨

 .صورة الطفل عن نفسه وبالتالي يتعزز لديه الشعور باألمن

والمعلمين يشجعهم على مناقشـة أمـور الطفـل     رالتواصل المتكرر بين أولياء األمو .٩

 .بطريقة إيجابية، بعكس التواصل المتقطع الغير بناء

ه ومسئولياته في كل تواصل أولياء األمور مع المعلمين يزيد من وعي الطفل لواجبات  .١٠

  .من البيت والمدرسة

التواصل المتكرر بين أولياء األمور والمعلمين يجنب الطفل عبء نقـل رسـائل ال     .١١

 .يعرف مضمونها من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلى البيت

  :الفوائد التي تعود على المعلمين

الحتياجـات الخاصـة   تعاون أولياء األمور يساعد المعلمين على فهم األطفـال ذوي ا  .١

 .وظروفهم الحياتية بشكل أفضل

 .يتعلم المعلمون النظر إلى أولياء األمور بوصفهم أشخاصاً يستحقون االحترام .٢

 .يحصل المعلمون على تغذية راجعة لجهودهم مع الطفل .٣

 .تزداد دافعية المعلمين لمساعدة الطفل على النجاح والتقدم .٤
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 .الفهم تقل احتماالت التواصل السلبي وإساءة .٥

  :الفوائد التي تعود على أولياء األمور

إن مشاركة أولياء األمور في البرامج التعليمية ألطفالهم تساعدهم على تحمل واجباتهم  .١

 .االجتماعية واألخالقية تجاه أطفالهم

العمل مع المعلمين يساعد أولياء األمور على تغيير سلوكهم عند الضرورة مما يحسن  .٢

 .يتأثر بها األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الظروف األسرية التي

 .بالعمل المشترك ينظر أولياء األمور إلى المعلمين كحلفاء لهم في تنشئة الطفل .٣

إن تعاون أولياء األمور مع المعلمين يزيد من مستوى تقدير أولياء األمـور لـذواتهم    .٤

 .والرضا عن أنفسهم

تزيد من كفاءتهم كمعلمين ألطفـالهم فـي   البرامج التدريبية التي يتلقاها أولياء األمور  .٥

 .البيت

مشاركة أولياء األمور تساعدهم على معرفة أهداف وسياسات البرامج التي يدرس فيها  .٦

 .أطفالهم

مشاركة أولياء األمور تساعدهم على فهم المسئوليات التي يتحملها المهنيـون الـذين    .٧

 .يعملون مع األطفال

ور في وعي حقيقة أن المعلمين يمثلـون مصـدر   التعاون المشترك يساعد أولياء األم .٨

 .عون ودعم يمكن االعتماد عليه في األوقات الصعبة

  :الفوائد التي تعود على المدرسة والمجتمع

تعزيز عالقات المدرسة بالمجتمع ومؤسساته لتطوير البـرامج   يستطيع أولياء األمور .١

 .والخدمات لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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ولياء األمور من تحمـل المدرسـة لمسـئولية تعلـيم األطفـال ذوي      تزيد مشاركة أ .٢

 .االحتياجات الخاصة

يستطيع أولياء األمور تقديم أفكار مفيدة لتحسين خدمات التربيـة الخاصـة والنظـام     .٣

 .بشكل عام يالتربو

يساعد أولياء األمور الكادر المدرسي في تقديم البرامج التربوية الفردية لألطفال ذوي  .٤

 .جات الخاصةاالحتيا

يستطيع أولياء األمور القيام بدور هام في دعم جهود المدرسة للحصول على الـدعم   .٥

 .والتسهيالت المطلوبة لتحسين الخدمات

 .مشاركة أولياء األمور تحد من كثرة الشكاوى والتذمر من المدرسة .٦

يساعد تعاون أولياء األمور والمعلمين على تقديم صورة طيبة للمجتمع عـن بـرامج    .٧

  .التربية الخاصة

  :مع أولياء أمور التالميذ الصم وضعاف السمع خطوات بناء عالقة إيجابية

بعض المبـادئ التـي    (Stewart & Kluwin, 2001)  ستيوارت وكلوينأورد كل من    

، كسب احترام أولياء أمور التالميذ الصم وضعاف السمععلى  يمكن أن تساعد االختصاصيين

  :عالقة طويلة ومناسبة بينهم وبين االختصاصيين، كما يلي دكما ستمهد الطريق لوجو

يتحـدثون إليـه حـول     في حاجة لشخص ، حيث أن أولياء األموركن مستمعا جيدا .١

فكل ما يحتاجه  أمان عاطفي هام،التحدث يعتبر بالنسبة لهم بمثابة صمام  أطفالهم ألن

 .دون نقدسمعهم بتحترمهم وت أولياء األمور منك في هذه المرحلة أن

تربيـة وتعلـيم    أفضل الطرق للتواصل معهم حول اقتراح أولياء األموراطلب من  .٢

 تفرض على أولياء األمور طرقاً  الخطأ أن الطفل األصم أو ضعيف السمع، فمن
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منك أن تقترح عليهم مجموعة من الطـرق التـي   إال إذا طلبوا  للتواصل قد ال تناسبهم،

عاون بشكل جيد، وحتى يكون التعـاون مثمـراً فإنـه    تساعد الطرفين في التواصل والت

 .لعام الدراسيبداية اعلى أساليب التواصل المناسبة في  قينبغي االتفا

بدون  وتعليم األطفال الصم وضعاف السمع،حول تربية  كاعرض آراءك واقتراحات .٣

بعـض   أو انتقاص آلراء أولياء األمور إذا كانت تتعارض مع آرائك، وإليك ترهيب

 :والمواقف التي قيلت فيها االختصاصيين،التي سمعناها من  الخاطئةقوالت الم

، هذه العبارة قالها مدير في أحـد بـرامج   "أن ينشأ طفلك على أنه أصم ال يجب"  

 .ة القوقعة هي االختيار األفضلعازرعملية  تعليم الصم ليقنع ولي األمر بأن

اإلشـارة   لغـة تعلم يجب أن ي ،ينمعاطفلك في عالم الس إذا كنت تريد أن يعيش"  

لغـة   معلمي الصم حتى يقنع ولي األمـر بـأن   ، هذه العبارة قالها أحد"اإلنجليزية

 .ةألمريكياإلشارة اإلنجليزية أفضل من لغة اإلشارة ا

، هذه العبارة قالها أحد معلمـي  "ية على هيئة إشارات ال تعتبر لغةاللغة اإلنجليز"  

اإلشـارة   لغةدام لغة اإلشارة األمريكية بدالً من استخالصم حتى يقنع ولي األمر ب

 .اإلنجليزية

ينشأ الطفل األصم في برامج الدمج وهو يشعر بالوحدة، وال يكون له العديد من "  

مدرسـة   ، هذه العبارة قالها أحد معلمي الصم حتى يقنع ولي األمر بأن"األصدقاء

 .االختيار األفضل للطفل األصم هي الصم

في معناهـا  العبارة نفسها خاطئة  أن: نعتبر هذه العبارات خاطئة لسببين، األول ويمكننا أن   

بـين االختصاصـي وولـي     تفاقاالعدم  من حالة قد تؤدي إلىأنها  :الثاني أو فيما تتضمنه،

  .األمر
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، حيـث أن بعـض   أو طلبهم للمعلومات أولياء األموررد بسرعة وبأدب على أسئلة  .٤

ردك الفـوري علـى سـؤالهم أو    ن العديد من الضغوط، وأولياء األمور قد يعاني م

إذا لم يكن بإمكانك تزويـدهم بالمعلومـات   و قد يعني الكثير لهم، طلبهم للمعلومات

 .بطريقة سريعة، أخبرهم أنك سترد عليهم في أقرب وقت ممكن

أطفـالهم   شيًئا إيجابيا عن لهموقل  ريس أطفالهم،تدأولياء األمور أنك تستمتع بأخبر  .٥

فذلك سيسهل عليك الحديث معهم عن بعض األمور المحددة  ي كل مرة تقابلهم فيها،ف

 .التي تقلقك تجاه تعليم أطفالهم

أن تعرف إجابات لألسئلة المتوقـع أن يسـألها    ، فينبغيكن مصدرا جيدا للمعلومات .٦

وضعاف السمع، وينبغي أن تكـون لـديك    صمال الطفاألحول تعليم  أولياء األمور

لتدل أولياء األمور عليها إذا رغبوا في الحصول على  مصادر المعلومات عن الخبرة

  .معلومات موسعة

حافظ على عالقة احترافية مع أولياء األمور، بحيث تستطيع أن تتكيف مـع الضـغوط    .٧

كثرة طلبات بعض أولياء األمور، وتذكر دائماً أن أساس هذه التي قد تتعرض لها نتيجة 

 .فل األصم وضعيف السمعالعالقة هو تعليم الط

لتي يختارها أولياء األمور لتعليم أطفالهم في المنزل، فلهم الحـق فـي   احترم الطريقة ا .٨

الصـم   فهناك أشخاص قد نجحوا فـي تربيـة وتعلـيم   تربية طفلهم بما يرونه مناسباً، 

، ولكن هذا ال يتعارض مع اقتراح الطـرق  وضعاف السمع بطرق تختلف عن طريقتك

 .ليم هؤالء األطفال إذا شعرت أن أولياء األمور بحاجة لذلكالمناسبة لتع

بـل  فضل، بطريقة معينة ألنك تؤمن أنها األ الطالب الصم أو ضعاف السمع تدرسال   .٩

 يجب عليك أن تعتمد على المبادئ التربوية السليمة والمتفق عليها في اختيار األسلوب 
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بعه في تعليم األمور على األسلوب الذي تت األمثل في التدريس، ويجب أيضاً أن يطلع أولياء

  .أطفالهم داخل الفصل

أولياء األمور، وهذا يتطلب منـك أن تعـرض   وجود خط دائم من االتصال مع حافظ على  .١٠

المقابلة الشخصية، أو عن طريق الهـاتف، أو  : مثل عليهم مجموعة من خيارات التواصل،

المناسبة، كأن ترسل خطابا دوريا للمنزل اإللكتروني، أو غيرها من وسائل االتصال  البريد

بحيث يتضمن هذا الخطـاب توضـيحاً   ، يكون بمثابة حلقة وصل بينك وبين أولياء األمور

لمستوى أداء الطالب، وما تم انجازه من المقرر الدراسي، وما سيتم تدريسـه فـي الفتـرة    

لتقدم والتطور، واإلشـارة  القادمة، وما يمكن أن يفعله أولياء األمور لمساعدة الطالب على ا

ألولياء األمور، ومن األفضـل   على معلومات مفيدةي مواقع اإلنترنت التي تحتوإلى بعض 

  . أن يتم إعداد هذا الخطاب بواسطة جهاز الكمبيوتر بدالً من الكتابة بخط اليد

فقـد   مـور، التي يتحملها أولياء األ المنزلية تجاه األعباء اليومية والمسئولياتكن حساساً . ١١

ولي األمر المثالي بعيدة عن الواقع، فقد يستطيع أحد أولياء األمور عن  ترسم في ذهنك صورة

فكما نعامل األطفـال   القيام ببعض المهام التي ال يستطيع غيره القيام بها، كل بحسب ظروفه،

ـ    على أنهم أفراد مستقلين لهم احتياجات تعليمية خاصة، يجب أن نتبنى ي األسـلوب نفسـه ف

   .التعامل مع أولياء أمورهم

  :ومعاهد وبرامج الصم وضعاف السمع أولياء األمورالعالقة التعاونية بين 

مجموعة من الواجبات التي ينبغي أن يلتزم بها كـل مـن أوليـاء    ) ٢٠٠٥(أورد التركي    

  :األمور والعاملين في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع، كما يلي
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  : أولياء األمورمعاهد وبرامج الصم وضعاف السمع نحو ي العاملين فواجبات 

تمكين ولي األمر من زيارة المعهد أو البرنامج واالطالع على كل ما يتعلق ببرنـامج   .١

  .ابنه ومالحظته في مكانه التربوي بالتنسيق مع اإلدارة

ومالحظة سير العمل في برنـامج التلميـذ    شتراك في التشخيصولي األمر لال دعوة .٢

  .   قييم النهائي لهوالت

 .   المتعلقة بالتلميذ أو أسرتهعلومات الحفاظ على سرية جميع الم .٣

أن المعلومـات صـحيحة   ولي األمر بلغة مفهومة والتأكـد مـن   ل شرح حالة التلميذ .٤

  .   وواضحة

بتقديم برامج تـدريب موجهـة    للتعامل الفاعل مع التلميذ وذلك أولياء األمورمساندة  .٥

  .   توزيع نشرات إرشادية مبسطةوألولياء األمور، 

     .م أولياء األموراحترا .٦

  :مج الصم وضعاف السمعاهد وبرامعالعاملين في نحو  أولياء األمورواجبات 

 البرامج التربويـة  في التشخيص وإعداد لدعوة المعهد أو البرنامج لالشتراك االستجابة .١

  .   تلميذ في الحاالت األخرىالفردية في حالة التدخل الفردي أو متابعة سير دراسة ال

التعاون مع المعهد أو البرنامج بإعطاء اإلذن إلجراء التشخيص وإعداد البرامج وإحالة  .٢

   .التلميذ إلى جهة مختصة أخرى إذا لزم األمر

تنفيذ ما يطلب المعهد أو البرنامج تنفيذه في البيت كمساعدة التلميذ فـي أداء واجبـات    .٣

  .   سلوك معين أو تعزيزمعينة 

 .قة بالمعهد أو البرنامجاحترام كل من له عال .٤
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يمكن أن يكون لـه   الطفلإطالع المعهد والبرنامج على أي تغير يطرأ على األسرة أو  .٥

 .تأثير على تربية وتعليم هذا الطفل

 :في البرامج التعليمية أولياء األمورالعقبات التي تعترض مشاركة  بعض

أوليـاء  تفسير عـدم مشـاركة   ون ئيقد يسإلى أن المربين  (Smith, 2001)يشير سميث    

هناك بعـض  ينما أو أنهم ال يدركون ضرورة المشاركة وأهميتها، ب ،أنهم غير مبالينب األمور

المـربين  الكثير مـن  العقبات التي تعترض مشاركة أولياء األمور، والتي قد تغيب عن أذهان 

   :ومنها

  :المعقدة المصطلحات التربويةمشكالت  .١

 النظام المدرسي عن اللغة المعقدة والغامضة ضعف التعاون معقد تنتج مشكالت التواصل و   

التي يستخدمها المتخصصون في بعض األحيان كالمصطلحات المتعلقـة بالوضـع التربـوي    

والتي يصعب على بعـض أوليـاء    إللحاق،غرفة المصادر، والدمج، وا: المناسب للطفل، مثل

التحلـيالت   معـاني ، ومعرفة الخدمات التي تقدم فيها، وكـذلك بعـض   األمور التفريق بينها

، وبعض العبارات المرتبطة بالقوانين والتشريعات، ممـا يتسـبب فـي إربـاكهم     اإلحصائية

  .وإحجامهم عن المشاركة الفعالة

  :الشعور بالنقصو مساعدة طفلهم قلة المعرفة بكيفية .٢

 طفـل الهادفة عـن  التربوية المعلومات الين لتقديم أحيانًا بأنهم غير مؤهل أولياء األموريشعر  

، وقد يكون لثقافة المجتمع دور في التعليميةعملية الأن تساعد المهنيين على تطوير  والتي يمكن

المجتمعات تعود أفرادها على قبول الرأي بدون نقاش، وعدم االخـتالف  بعض  فنجد أن ذلك،

  األمور هذه الثقافة في تعاملهم مع المهنيين الذين مع رموز السلطة، وبالتالي يعمم بعض أولياء 
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أحيانـاً، ويشـعرون    متحفظين في التصريح بـآرائهم يصبحون ف ،يقدمون الخدمات التعليمية

  .بالنقص أحياناً أخرى

  :مرتبطة بالبيئة والحياة اليوميةمشكالت  .٣

عاتق أولياء األمـور  التي تقع على وكثرة األعباء والمسئوليات قلة وسائل النقل،  قد تتسبب  

 .تهم وتعاونهم مع المهنيينفي عرقلة مشارك

  :واالختصاصيين أولياء األموروره في تحقيق التعاون بين البرنامج التربوي الفردي ود

تتأكد أهمية التعاون بين أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واالختصاصيين عند    

إلى أن إعداد هذا البرنـامج  ) ١٩٩٨(طفل فقد أشار الخطيب إعداد البرنامج التربوي الفردي لل

ليس مسئولية االختصاصيين فقط بل يجب أن يشارك الطفل ذو االحتياجات الخاصة وأسـرته  

مجرد توقيع ولـي األمـر    دفي صياغة األهداف ومحتويات البرنامج األخرى، وليس المقصو

  .علية في جميع مراحل البرنامج، وإنما المقصود المشاركة الفجعلى محتويات البرنام

  :تعريف البرنامج التربوي الفردي

م البرنـامج التربـوي   ١٩٧٥عرف القانون العام الصادر عن الكونغرس األمريكي لعـام     

  :الفردي بأنه

لهذا  يتم إعداده بصفة خاصة لمواجهة االحتياجات الفردية ذلك البيان المكتوب لكل طفل معوق

التعليمية، بمشاركة من معلم د التخصصات في المؤسسة متعدفريق عمل الطفل، ويقوم بإعداده 

  ).٢٠٠٤هارون، (الطفل وولي أمره والطفل نفسه متى كانت مشاركته مالئمة 
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إلى أن فريق العمل في البرنامج التربوي الفردي يتكـون مـن   ) ٢٠٠٥(وقد أشار التركي    

ومعلم الصف الدراسـي العـادي،    ية الخاصة،ومعلم الترب وولي أمر الطفل، ،مدير المدرسة

  .حسبما يستدعي وضع الطفل واختصاصي أو أكثر

  :عناصر البرنامج التربوي الفردي

هناك مجموعة من العناصر التي تمثل محتويات البرنامج التربـوي الفـردي لـذوي       
  :يوهي كالتالاالحتياجات الخاصة، 

 : مستوى األداء الحالي للطفل: أوالً

التكيـف الشخصـي،   : عدة جوانـب، وهـي   تحديد مستوى األداء الحالي للطفلل يشم   

والتكيف االجتماعي، والمهارات المهنية، ومهارات العناية بالذات، والمهارات الحركيـة،  

    ).١٩٩٨الخطيب، (ومستوى األداء األكاديمي 

 : تحديد األهداف السنوية للبرنامج الفردي : ثانياً

وضع أهداف سـنوية عامـة   يقوم فريق العمل ب ألداء الحالي للطفل،مستوى ا بناء على  

وهي األهداف التي يتم تحويلها إلـى   ،الطفل في جانب أو أكثرقدرات تهدف إلى تطوير 

 .)١٩٩٨الخطيب، ( صيرة المدىأهداف تعليمية ق

 : تحديد الخدمات التربوية التي يحتاجها الطفل: ثالثاً

ـ  األهداف و طويلة المدىعلى ضوء األهداف السنوية     دى يقـوم  التعليمية قصـيرة الم

مـرات تقـديم تلـك     مع اإلشارة إلى عـدد  الفريق بتحديد الخدمات التي يحتاجها الطفل،

 .)١٩٩٨الخطيب، ( والمكان الذي يتم تقديمها فيه، ا، ومدة االستمرار في تقديمهالخدمات
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 : فلتحديد الخدمات المساندة التي يحتاجها الط: رابعاً

خدمات السمع و اد والتوجيه،تتضمن الخدمات المساندة في التربية الخاصة عملية اإلرش   

دمات التكنولوجيا واإلرشاد األسري والخدمات النفسية، وخ، والتخاطب، والعالج الطبيعي

 .)٢٠٠٥التركي، (الحديثة 

  :تحديد مواعيد الخدمات التي يحتاجها الطفل: خامساً

، والمدة د موعد البدء بتقديم الخدمات التي قررها الفريق، ومدة تقديمهاوهذا يشمل تحدي   

 ).١٩٩٨الخطيب، (المتوقعة النتهاء الخدمات 

 : تحديد المكان المناسب للطفل: سادساً

بناء على األهداف السنوية واألهداف التعليمية قصيرة المدى والخدمات الالزمة لتحقيق    

لتوصية بالمكان المناسب لحاجات الطفل وأسرته ومـن هـذه   تلك األهداف يقوم الفريق با

الفصل العادي مع خدمات المعلـم المتجـول أو المستشـار، الفصـل     : الخدمات ما يلي 

   .)٢٠٠٥التركي، ( المدرسة الداخلية، وغيرها الخاص، المدرسة النهارية،

 : مراجعة البرنامج التربوي الفردي: سابعاً

البرنامج مرة على األقل في كل سنة وذلـك  بمراجعة  تخصصاتمتعدد الفريق اليقوم    

يجب وضع أهـداف جديـدة   بهدف التأكد من مناسبته للتلميذ، وإذا تبين عدم مناسبته، فإنه 

التلميذ، باإلضافة إلى إجـراء التعـديالت الالزمـة فـي البـرامج       احتياجات تتناسب مع

  .)٢٠٠٥التركي، (لذلك  والخدمات المساندة للتلميذ إذا دعت الضرورة

  :معلومات مهمة لفريق عمل البرنامج التربوي الفردي لألطفال الصم وضعاف السمع

ينبغي أن تتوفر لدى فريق العمل جميع المعلومات المتعلقة بحالـة الطفـل األصـم أو       

  بالتالي لطفل، ولهذا ا ضعيف السمع، حتى يستطيع هذا الفريق أن يضع األهداف المناسبة
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ينبغي مناقشتها أثناء اجتماع الفريق، ليتم اإلجابـة   مجموعة من التساؤالت التي فإن هناك

سنذكر أهـم  عليها من قبل أعضاء الفريق كل بحسب تخصصه ومسئولياته تجاه الطفل، و

  :كما يلي) ٢٠٠٥(التركي أوردها التي التساؤالت  هذه

 ؟جوانب القوة والضعف لدى التلميذهي ما  

 ي قد تكون هامة للتلميذ؟ما نوعية األهداف الت 

 ما االستراتيجيات والتعديالت البيئية التي تساعد التلميذ على تحقيق نتائج إيجابية؟ 

 المساندة التي يحتاجها التلميذ؟ما نوعية الخدمات  

 ما هي المعلومات التي يمكن أن توفرها األسرة عن التلميذ؟ 

 ية؟ما هو مستوى أداء التلميذ الحالي في المناهج الدراس 

 كيف يمكن أن تساهم األسرة في رفع مستوى أداء التلميذ؟ 

 هل تم تسليم األسرة نسخ من نتائج التقييم قبل اجتماع الفريق؟ 

 ما هي الخدمات التي تريد األسرة أن توفرها المدرسة للتلميذ؟ 

 ما نوع الخدمات التي ينبغي أن توفرها إدارة التربية والتعليم للتلميذ؟ 

 تلميذ وميوله؟ما هي طموحات ال 

  ما نوع المشاكل السلوكية عند التلميذ وكيف يمكن عالجها؟ 

  :الفردي ربويامج التنبرالفي  أولياء األمورفوائد مشاركة 

مجموعة من الفوائد الناتجة عن مشاركة أولياء األمور في  (Smith, 2001)يذكر سميث 

 :البرنامج التربوي الفردي، كما يلي

 .يئة المحيطة بالطفلزيادة فهم المعلمين للب 
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  .بما يتعلق بالمحيط التعليمي لطفلهم أولياء األمورمعرفة  زيادة 

  .والمدرسة أولياء األمورتنمية التواصل بين  

 .زيادة احتمالية تحقيق األهداف التعليمية المتفق عليها بين الطرفين 

  .علمينوالم أولياء األمورتفاهم بين ال تعزيز 

في التعاون مـع   رغبتهم دليل على التربوي الفردي في البرنامجور أولياء األمإن مشاركة    

 الذين يقدمون الخدمات التربوية والتعليمية للطفل، ومن هذا المنطلق يسـتطيع  االختصاصيين

ن استغالل هذه الرغبة في المشاركة من قبل أولياء األمور والعمل على تنميتهـا  االختصاصيو

، ويجب التنبه إلى أمر مهم من شأنه ف السمعتالميذ الصم وضعاللفيما يخدم العملية التعليمية 

أن يسهل عملية التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في مراحل تنفيذ البرنامج التربوي 

في المنـزل، ففـي   وهو معرفة الطريقة التي يتواصل بها أولياء األمور مع طفلهم أال الفردي 

من خالل اللغة المنطوقة في  ، والمعلم يقوم بتدريس الطفلون لغة اإلشارةستخدمي حالة كونهم

باستخدام اللغة المنطوقة  أن التعليم به يثبتفي هذه الحالة يحتاج إلى دليل  فإن المعلم المدرسة،

فـي   الطفـل اإلشارة مـع   لغة حتاج الستخدامفسي هو األنسب لهذا الطفل، وإن لم يكن كذلك

طريقة المناسبة للتواصل مع الطفل فإنه ينبغي على المعلم أن وإذا تم االتفاق على ال المدرسة،

إلى بعض األساليب التي تطور كفاءتهم في التواصل مع أطفـالهم الصـم   ر واألم اءوليأيرشد 

  . (Easterbrooks & Baker, 2001) وضعاف السمع
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

o مور ومدراس التعليم العامدراسات تناولت التعاون بين أولياء األ.  

o دراسات تناولت التعاون بين أولياء األمور وبرامج التربية الخاصة.  

o دراسات تناولت التعاون بين أولياء األمور وبرامج الصم وضعاف السمع.  
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة 

لتعـاون بـين   العديد من الدراسات التي اهتمت بقضية ا يستعرض الباحث في هذا الفصل   

: أولياء األمور والعاملين في مجال التربية والتعليم، وقد تم تقسيمها إلى ثالثة محـاور، األول 

يتناول التعاون بـين أوليـاء   : ألمور ومدارس التعليم العام، الثانيايتناول التعاون بين أولياء 

مـور وبـرامج الصـم    يتناول التعاون بين أولياء األ: األمور وبرامج التربية الخاصة، الثالث

 . وضعاف السمع، ومن ثم يأتي التعقيب على هذه الدراسات

 :دراسات تناولت التعاون بين أولياء األمور ومدارس التعليم العام: أوالً

دراسة هدفت إلى التعـرف   (Becker & Epstein, 1982)أجرى كل من بيكر وإيبستين    

عة في التواصل بين أولياء األمور والمدرسة، على مدى فعالية األساليب واالستراتيجيات المتب

 ٦٠٠معلمـاً فـي    ٣٦٩٨وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من معلمي التعليم العام بلغت 

مدرسة بوالية ميرالند األمريكية، وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كـان مـن   

  :اهأهم

لتواصل مع أولياء األمور كانت جيـدة  أن معظم األساليب التي كان يتبعها المعلمون في ا 

 .وفعالة

العديد من الطرق التي تساعد على زيادة التواصل بينهم وبـين   أن المعلمين يستخدمون  

 .أولياء األمور عندما يشعرون بأن مدارسهم تشجعهم على ذلك

بعض المعلمين يحققون نجاحات واضحة في التواصل مع أولياء األمور حتى ولـو لـم    

  .على ذلك مارسهتشجعهم مد
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بدراسة هدفت إلى الكشف عن واقع التعاون بين المدرسة واألسرة ) ١٩٩٠(وقد قام السادة    

والمجتمع في البحرين، وأساليب هذا التعاون، وقد استخدم استبانة صممها كأداة لهذه الدراسة، 

مختلـف   مدرسـة مـن   ٤٠فرد من إداريين ومعلمين يعملون في  ٢٠٠واشتملت عينته على 

  :إلى النتائج التالية ت الدراسةمراحل التعليم العام بدولة البحرين، وقد توصل

 .اليوم المفتوح هو أكثر األساليب التي تمارسها المدارس في تعاونها مع األسرة 

معظم األسباب التي تدفع المدرسة لالتصال باألسرة هي أسباب طارئة وملحـة تتعلـق    

 .للطالب بالمشاكل الصحية أو السلوكية

بعض المدارس ال تمارس األساليب المهمة في التعاون مع أولياء األمور مثل مجـالس   

 .اآلباء والمعلمين

  . معظم المدارس أظهرت انخفاضاً في مجال التعاون مع المجتمع المحلي  

إلى التعرف على واقع العالقة بـين   هدف من خاللها) ١٩٩٣(دراسة أجراها العسكر  وفي   

أيضاً  هلية للبنين بمدينة الرياض، وهدفمدرسة في المرحلة المتوسطة الحكومية واألالبيت وال

إلى تحديد الصعوبات التي تواجه تلك العالقة، واستخدم استبانة لهذا الغرض، وقد بلـغ عـدد   

من أولياء األمور، وكشـفت   ٨٢٢معلماً و  ٣٦٨مديراً و  ٦٤فرداً منهم  ١٢٥٤أفراد العينة 

  :عن عدد من النتائج من أهمهانتائج الدراسة 

 .أن مجال التحصيل الدراسي هو أبرز المجاالت في توثيق العالقة بين البيت والمدرسة 

أن مجال النشاط المدرسي هو أقل المجاالت أهمية في توثيـق العالقـة بـين البيـت       

  .والمدرسة

م به مجـالس  دراسة هدفت إلى التعرف على الدور الذي تقو) ١٤١٧(كما أجرى المدخلي    

  اآلباء والمعلمين في العملية التربوية، والتعرف على مدى مساهمة هذه المجالس في توثيق 
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ور فـي هـذه المجـالس    الصلة بين البيت والمدرسة، والوقوف على مدى مشاركة أولياء األم

 ٢٤٩من أولياء األمور و ٥٠١فرداً منهم  ٧٥٠دراسته على عينة بلغت والتفاعل معها، وطبق 

ن المعلمين واإلداريين الذين يعملون في المدارس االبتدائيـة الحكوميـة واألهليـة بمدينـة     م

  :الرياض، وقد توصل الباحث في دراسته إلى مجموعة من النتائج من أهمها

أن الخدمات التي تقدمها هذه المجالس للتلميذ وأسرته ضعيفة في شـتى مجاالتهـا، وأن    

  .تليها الترويحية، ثم االجتماعية، وأخيراً الصحيةأكثر هذه الخدمات هي التثقيفية، 

كشفت الدراسة عن وجود تعاون بين أولياء األمور والمعلمين في رعاية التالميـذ مـن    

المستوى : خالل مجالس اآلباء والمعلمين، وتم ترتيب هذه الرعاية حسب األهمية كما يلي

راسة، المستوى الثقافي لديـه،  التحصيلي، سلوك التلميذ داخل المدرسة، مواظبته على الد

  .ثم سلوكه النفسي

أن نسبة المشاركين من أولياء أمور التالميذ المتفـوقين دراسـياً عاليـة، بينمـا نسـبة       

 .المشاركين من أولياء أمور التالميذ المتأخرين دراسياً ضعيفة جداً

هـدف  دراسة  (Stuck, 2004)ستوك  أجرى فقد) ٢٠١٠(حنفي وقراقيش  فيكما ورد و   

من خاللها إلى التعرف على عالقات التواصل والتعاون بـين المعلمـين وأوليـاء األمـور،     

من  ٣٨١فرداً منهم  ٤٤٦والكشف كذلك عن الثقة المتبادلة فيما بينهم، وقد بلغت عينة الدراسة 

  :معلماً، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ٦٥أولياء األمور و

لتواصل من أهم العوامل المؤدية إلى تطوير العالقات التعاونية بـين أوليـاء   أن الثقة وا 

 .األمور والمعلمين

 .أن هناك ارتباط ايجابي بين ثقة أولياء األمور بالمعلمين والرضا عنهم 
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 .بالطرف اآلخر لدى أولياء األمور أعلى منه لدى المعلمينمستوى الثقة  

البتدائية أكثر إدراكاً ألهمية التواصل من أولياء أمـور  أولياء أمور التالميذ في المرحلة ا 

 .التالميذ في المرحلة المتوسطة

بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى ارتباط مشـاركة أوليـاء    (Hung, 2007)وقام هنق   

األمور بالتحصيل األكاديمي للتالميذ في المدارس االبتدائية بتـايوان وعالقـة ذلـك بـبعض     

طالب تايواني في أربـع مـدارس ابتدائيـة بمدينـة      ٢٦١مع البيانات من المتغيرات، وتم ج

  عام تقريباً، وقد  ١١من اإلناث وبلغ متوسط أعمارهم  ١٣٣من الذكور و  ١٢٨تايتشونج منهم 

استخدم استبانة لتقييم الحالة االجتماعية لألسرة ومدى مشـاركتها فـي البـرامج التعليميـة،     

  س التحصيل األكاديمي للتالميذ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن واستخدم أيضاً اختبارين لقيا

كل من الحالة االجتماعية الجيدة لألسرة والمشاركة الفعالة في تعليم األبناء كان لهما النصـيب  

  .األكبر في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي للتالميذ

 رف على طبيعة التعاونبإجراء دراسة هدفت إلى التع (Bojuwoye, 2009)وقام بوجوي    

مقاطعة كوازولو ناتال في جنـوب  في فيما يخدم العملية التعليمية  بين أولياء األمور والمعلمين

من المعلمـين،   ٨٦من أولياء األمور و ١٢٧فرداً منهم  ٢١٣، وقد بلغت عينة الدراسة أفريقيا

  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

 .لغموض في مفهوم الشراكة لدى أولياء األموروجود نوع من ا 

 .بشكل جيد أن أفراد العينة من الطرفين يمارسون العديد من أساليب التعاون فيما بينهم 

حاجة المعلمين إلى برامج تدريبية لفهم كيفية تشجيع أولياء األمور على المشاركة فـي   

 .البرامج التعليمية
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 :أولياء األمور وبرامج التربية الخاصة دراسات تناولت التعاون بين: ثانياً

بإجراء دراسة هدفت إلى التعـرف   (Minke & Scott, 1993)قام كل من منك وسكوت    

على مدى مشاركة أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في إجراءات الخطة الفردية 

رامج التـدخل المبكـر   ، وتم تطبيق هذه الدراسة في ثالثة برامج من ب(IFSP)لخدمة األسرة 

فردا من االختصاصـيين، وقـد توصـلت     ٢٨فردا من أولياء األمور و ٢٠على عينة بلغت 

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة ومنها

أن االختصاصيين يتحكمون في اتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ الخطة بشكل أكبـر مـن    

 .ذا الجانب تعتبر ضعيفةأولياء األمور، وأن مشاركة أولياء األمور في ه

أن االختصاصيين لم يلتزموا بالمبدأ الذي تقوم عليه هذه الخطة والـذي يسـتوجب أن    

 .تكون متمركزة حول األسرة، حيث أنهم كانوا يرسمون األهداف دون الرجوع لألسرة

أن أولياء األمور لم يقوموا بالدور المتوقع منهم في إجراءات الخطة، نتيجة للعوائق التي  

  .واجهوها من قبل االختصاصيين

دراسة هدفت إلى التحقق من مدى استخدام معلمي ومعلمـات  ) ١٩٩٥(أجرى السرطاوي و   

التربية الخاصة في مدينة الرياض ألنماط االتصال المختلفة مع أسر التالميذ ذوي االحتياجات 

بلغ عدد أفراد العينة الخاصة، وقد استخدم استبانة اشتملت على قائمة من أنماط االتصال، وقد 

معلماً ومعلمة، وأوضحت النتائج قصوراً واضحاً في استخدام أفـراد العينـة ألسـاليب     ١١١

تنظيم رحالت يشترك فيها األسر، تـوفير بـرامج تدريبيـة    : االتصال الفاعلة مع األسر مثل

ـ   ائل صيفية، إعطاء األسر فرص للمشاركة الصفية المدرسية، مشاركة األسر في إعـداد الوس

  .والمواد التربوية
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   ,Bjorck-Akesson & Granlund)اكسن وقرانلند -وفي دراسة أجراها كل من بجورك   

هدفت إلى التعرف على آراء األسر والمهنيين حول مشاركة األسر في برامج التأهيل  1995)

ن وأوليـاء  للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، ومعوقات تلك المشاركة، من وجهة نظر المهنيي

من أولياء األمور، توصلت هذه الدراسـة إلـى    ٧٣مهنياً و  ١٣٩األمور، وتكونت العينة من 

  :نتائج من أهمها

أن المهنيين واألسر يرون أن هناك اختالفاً بين األدوار التي تقوم بها األسر على أرض  

 .الواقع واألدوار المثالية المتوقعة منهم في برامج التأهيل

ممارسة األسر لألدوار المتوقعة منها تعود إلى القوانين واألنظمـة التـي   أن صعوبات   

تنظم تقديم الخدمات، وقلة الوقت، وقصور الدعم المالي، وقلـة المرونـة فـي تـوفير     

  .الخدمات لتلك البرامج

بدراسة هدفت إلى التعرف على أهم المعوقات التي تحـول دون  ) ٢٠٠٠(كما قام الشمري   

ميذ ذوي االحتياجات الخاصة في عملية تقديم الخدمات التربوية ألبنائهم، وقد مشاركة أسر التال

ولي أمر لديهم أطفال ذوي احتياجات خاصـة   ٢٢١فرداً منهم  ٣٩٧تكونت عينة الدراسة من 

مهنياً يعملون مع هؤالء التالميذ، وقد توصلت  ١٧٦سواء كانت سمعية أو بصرية أو عقلية، و

وقات مشاركة أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تكمن فـي بعـد   الدراسة إلى أن أهم مع

النظام والذي أوضحه الباحث بأنه مجموعة اللوائح والقوانين التي تشـكل النظـام األساسـي    

المنظم لعملية تقديم الخدمات للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة سواء كانت خدمات تربوية أو 

  .يليةنفسية أو طبية أو اجتماعية أو تأه

بإجراء دراسة  (Mathews & Whitfield, 2001)وقام كذلك كل من ماثيوس ووايتفيلد    

  هدفت إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون المشاركة الفعالة ألولياء األمور في البرامج 
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التعليمية ألطفالهم ذوي االحتياجات الخاصة في والية فرجينيا، وقد تكونت عينة الدراسة مـن  

فرداً من أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة  ٥٢

  :كان من أهمهاالمعوقات من 

 .ضيق الوقت لدى أولياء األمور بسبب االنشغال بمتطلبات الحياة اليومية 

 .قلة توفر وسائل المواصالت المناسبة 

 .ولياء األمورأوقات االجتماعات التي تعقدها المدرسة ال تناسب أ 

  .قلة احترام أولياء األمور وتجاهلهم من قبل المعلمين 

دراسة هدفت إلى التعرف على  (Nowell & Salem, 2007)وأجرى كل من نويل وسالم    

أثر التربية الخاصة على العالقة بين أولياء األمور ومدارس التربية الخاصة، وبـأي طريقـة   

المدارس تتطور بسبب التربية الخاصة، وقد تكونت عينة  يدرك أولياء األمور أن عالقاتهم مع

 ٣أشهر إلى  ٦من أولياء األمور الذين شاركوا في برامج التربية الخاصة لمدة  ٧الدراسة من 

من أولياء األمور الذين شاركوا في هذه البرامج لمدة عام إلى عامين، وتوصـلت   ٣سنوات، و

  :مجموعة من النتائج من أهمها الدراسة إلى

أن برامج التربية الخاصة كان لها األثر اإليجابي على تطور عالقـة أوليـاء األمـور      

 .بالمدارس

أدركوا أن عالقتهم بمدارس التربية الخاصة أثرت تأثيراً إيجابياً علـى   األمور أن أولياء 

 .العملية التعليمية ألبنائهم

ى أشكال المشاركة األسرية بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف عل) ١٤٢٨(وقامت التويجري    

في العملية التعليمية بمعاهد وبرامج التربية الفكرية، وهدفت أيضاً إلى التعرف على المعوقات 

  من  ١١٠التي تقف دون إشراك األسرة في العملية التعليمية، وقد تكونت عينة الدراسة من 
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وقد توصلت الدراسة إلـى  ، ضالمهنيات الالتي يعملن في معاهد وبرامج التربية الفكرية بالريا

  :مجموعة من النتائج من أهمها

 .أن مشاركة األسرة تعتبر ضعيفة بشكل عام ودون المستوى المطلوب 

االتصـال الهـاتفي، حضـور    : تمثلت مشاركة األسرة في األشكال التالية بالترتيـب  

ة حالة اللقاءات الجماعية داخل المدرسة، مشاركة األم في االجتماعات المتعلقة بدراس

 .ابنتها

 .مشاركة األم في البرنامج التربوي الفردي كانت ضعيفة جداً 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من المعوقات التي تحول دون المشاركة الفعالة من قبل  

عدم تفعيل خدمة إرشاد وتدريب الوالدين من قبل المسئولين، عدم : األسرة، ومن أهمها

في العملية التعليمية، اعتقاد األسرة بأن المدرسـة  وجود نظام يلزم األسرة بالمشاركة 

هي المسئولة مسئولية مباشرة عن تعليم الطفل، انشغال األم بعمل آخر يستنفذ الكثيـر  

 .من وقتها، انخفاض المستوى التعليمي لألسرة

دراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بـين   (O'Conner, 2008)وأجرى اوكونر    

ور واالختصاصيين في برامج التربية الخاصة في شمال ايرلندا، وتكونـت عينـة   أولياء األم

فرداً من أولياء أمور التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وتوصلت الدراسـة   ٢٠الدراسة من 

  :إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي

ـ    دم أن العالقات بين أولياء األمور واالختصاصيين يشوبها نوع من الصـراع وع

 .االستقرار بسبب اختالف وجهات النظر في بعض جوانب العملية التعليمية

أنه ال يتم أخذ وجهات نظر أولياء األمور ومشاركتهم في العملية التعليميـة بعـين    

 .االعتبار من قبل االختصاصيين
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ال يهتم االختصاصيين بإشراك أولياء األمور فـي إجـراءات صـياغة السياسـات      

 .األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لالمتعلقة بتأهي

وجود عالقة جيدة بين أولياء األمور واالختصاصيين لـه  أن اتفاق أفراد العينة على  

  . تطور الطفل وتقدمه في العملية التعليمية ىتأثير إيجابي عل

 (Al-Shammari & Yawkey, 2008)وفي دراسة أخرى أجراهـا الشـمري ويـاوكي      

مشاركة أولياء األمور في برامج التربية الخاصة، ومدى تـأثير   هدفت إلى التعرف على مدى

تلك المشاركة على مستويات التحصيل لدى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وقـد تكونـت   

من أولياء األمور الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع آباء الطالب  ٣٥٠العينة من 

م الباحـث  مج التربية الخاصة في الكويت، واسـتخد ذوي االحتياجات الخاصة في مختلف برا

استبانه  ١٧٣وتمت اإلجابة على تم توزيعها على جميع أفراد العينة،  استبانة لجمع المعلومات

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها، %٤٩بما يعادل  ٣٥٠من أصل 

كة فـي بـرامج التربيـة    من أولياء األمور أظهروا أشكاالً مختلفة من المشار% ٧٠أن  

 .الخاصة

من أولياء األمور اتفقوا على أن المعلمين يخططون ويجهزون لمشاركة أولياء % ٧٩أن  

 .األمور في الفصل

من أولياء األمور يرون أن التحصـيل الدراسـي ألبنـائهم يتطـور نتيجـة      % ٨١أن  

 .مشاركتهم في هذه البرامج

هدفت إلى التعرف على أكثر الخدمات التـي   بدراسة) ٢٠١٠(وقام كل من حنفي وقراقيش    

يقدمها االختصاصيون ألسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، والتعرف كذلك علـى أكثـر   

  أشكال التواصل التي تسهم في بناء المشاركة التعاونية بين أسر األطفال ذوي االحتياجات 
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لمظـاهر المتعـددة   الخاصة واالختصاصيين، والكشف عن بعض المتغيـرات المرتبطـة با  

تكونت عينة الدراسـة  ألولياء األمور من حيث أهميتها والرضا عنها، وقد  ةللمشاركة التعاوني

ممن ) أمهات ١٠٣آباء،  ٦٥٨(ذوي االحتياجات الخاصة ) آباء وأمهات(من أسر ) ٧٦١(من 

، )ةسمعية، تخلف عقلي، توحد، صعوبات تعلم، تعدد عوق، إعاقة بصري(لديهم طفل ذو إعاقة 

ويتلقون خدمات التربية الخاصة في معاهد التربية الخاصة أو برامج الدمج أو مراكز خاصـة  

  .رياض بالمملكة العربية السعوديةمدينة ال في" أهلية"

مقياس المشاركة التعاونيـة بـين   و ،)إعداد الباحثان(استمارة البيانات األولية  وقد استخدما   

 & Summers & Hoffman & Marquis)د االختصاصيين وهـو مـن إعـدا   واألسرة 

Turnbull & Poston, 2005)تعد بمثابة مفردة ) ١٨(يتكون من و، ان، ترجمة وتقنين الباحث

، قسمت إلى مقياسين فرعيين، يركز األول على العالقات المتمركـزة علـى   مظاهر للمشاركة

  .الطفل، ويركز الثاني على العالقات المتمركزة على األسرة

  :يلي ت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ماوقد توصل

خدمات التي يقدمها االختصاصيون ألسـر األطفـال ذوي   لتربوية هي أكثر الأن الخدمات ا-١

  .االحتياجات الخاصة

في البيئة التربوية للطفـل المعـوق   أن أكثر أشكال التواصل بين األسرة واالختصاصيين -٢

الهاتفيـة،  ثم المكالمـات  ) اليومية، األسبوعية، الشهرية(ير بالترتيب هي سجل المتابعة، التقار

  . ، وأخيراً الزيارات المنزليةومجالس اآلباء

أن أكثر االختصاصيين الذين تتواصل معهم أسرة األطفـال ذوي االحتياجـات الخاصـة    -٣

هو معلم التربية الخاصة، أخصـائي النطـق، األخصـائي النفسـي، األخصـائي      بالترتيب 

  .وأخيراً أخصائي العالج الوظيفي أخصائي العالج الطبيعي،، االجتماعي
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أن أكثر مظاهر المشاركة التعاونية الفعالة المتمركزة على الطفـل والتـي يـرى اآلبـاء     -٤

رعاية الطفل والمعاملـة   هيواألمهات أنها ذات أهمية عالية وتحظى بدرجة كبيرة من الرضا 

طفل وتوفيرهم معلومـات لألسـرة عـن طفلهـم     باحترام، وتقدير االختصاصيين لحاجات ال

 .واحتياجاته

التي يرى اآلباء واألمهات أنها المتمركزة على األسرة وأن أكثر مظاهر المشاركة التعاونية -٥

ثقة، الحفاظ على خصوصية األسرة، وال هي الية وتحظى بدرجة كبيرة من الرضاذات أهمية ع

 .واحترام قيمها ومعتقداتها ،تقوله األسرة لما واإلصغاء، واستخدام لغة تفهمها األسرة

األهلية أكثـر  الخاصة  التربية مراكزيين في إن المشاركة التعاونية بين األسر واالختصاص-٦

  .فعالية بالمقارنة بمراكز التربية الخاصة الحكومية

 :دراسات تناولت التعاون بين أولياء األمور وبرامج الصم وضعاف السمع: ثالثاً

بدراسة هدفت إلـى   (Williams & Darbyshire, 1982)من وليامز وداربيشير  قام كل   

التعرف على االحتياجات التي يريدها أولياء األمور من المعلمين سواء أثناء تشخيص األطفال 

أو في المراحل الالحقة التي تأتي بعد التشخيص أثناء تقديم الخـدمات التعليميـة والتربويـة    

فرداً من أولياء أمور األطفال المعـوقين سـمعياً    ٢٥ينة الدراسة من لألطفال، وقد تكونت ع

الذين تقل أعمارهم عن سن الحادية عشرة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان 

  :من أهمها

 .حاجة أولياء األمور إلى الخدمات اإلرشادية أثناء عملية تشخيص األطفال 

رشادية في الجوانب السلوكية والتعليميـة ألطفـالهم   حاجة أولياء األمور إلى الخدمات اإل 

 .أثناء تلقيهم الخدمات التعليمية والتربوية في المدارس
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بدراسة هدفت من خاللها إلـى   (Bodner-Johnson, 1986)جونسون -كما قامت بودنر   

ج التي تقدم التعرف على مدى استعداد أولياء أمور التالميذ الصم للمشاركة والتعاون مع البرام

الخدمات التعليمية ألطفالهم، وذلك بعد انضمامهم إلى برنامج تدريبي قامت المدرسة بإعـداده،  

جزء منه داخل المدرسة والجزء اآلخر في مراكز تدريب خارج المدرسة، وقد تكونت العينـة  

تـدريبي،  من آباء وأمهات التالميذ الصم الذين وافقوا على االنضمام لهذا البرنامج ال ١٢٥من 

وبعد انتهاء البرنامج التدريبي قامت الباحثة بقياس استعداد أولياء األمور للمشاركة والتعـاون  

مع البرامج التي تقدم الخدمات التعليمية ألطفالهم، ومن خالل مقارنة القياس القبلي مع القياس 

  :البعدي، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .اون تطور بشكل كبيراستعداد أولياء األمور للتع  

  . ازدادت ثقة أولياء األمور بالبرامج التي تقدم الخدمات التعليمية ألطفالهم  

دراسة هدف من خاللها إلى التعرف علـى العالقـة بـين    ) ١٩٩٢(وقد أجرى سرطاوي    

معلمي وآباء األطفال الصم الملتحقين ببرامج اإلعاقة السمعية في األردن مـن وجهـة نظـر    

قد استخدم الباحث استبانة تم توزيعها على اآلباء كأداة لهذه الدراسة، وتكونت عينـة  اآلباء، و

سنوات  ٤فرد من آباء وأمهات األطفال الصم الذين تراوحت أعمارهم بين  ٢٠٠الدراسة من 

  :سنة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ١٦إلى 

ن، اتضح ذلك من خالل إجابات اآلباء على البعد وجود عالقة إيجابية بين اآلباء والمعلمي 

 .المتعلق بمعاملة المعلمين للتالميذ الصم

وجود عالقة أقل نسبياً من العالقة السابقة بين اآلباء والمعلمين، اتضح ذلك من خـالل   

 .إجابات اآلباء على البعد المتعلق بمعاملة المعلمين لآلباء
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اتضح ذلك من خالل إجابات اآلباء علـى البعـد    ضعف العالقة بين اآلباء والمعلمين، 

  .المتعلق بالخدمات اإلرشادية التي تقدمها مراكز التربية الخاصة لآلباء

هدفت إلى التعرف على مدى مشـاركة أوليـاء   دراسة  (Powers, 1997) وأجرى بورز   

ألبنـائهم،  فـي البـرامج التعليميـة     ضعاف السمعأمور التالميذ الصم وأولياء أمور التالميذ 

من أولياء أمور التالميذ  ٢٨من أولياء أمور التالميذ الصم و  ١٣واشتملت عينة الدراسة على 

فقرة تدور حول  ٢٣وطلب من أولياء األمور اإلجابة على استبانة تكونت من  ،ضعاف السمع

ان من مشاركة أولياء األمور في تعليم أبنائهم، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ك

  :أهمها

أن أولياء أمور التالميذ الصم يشاركون في البرامج التعليمية ألطفالهم بصورة أكبر من  

، وذلك من خالل مالحظة التالميـذ فـي الفصـول    ضعاف السمعأولياء أمور التالميذ 

 .ومتابعة سير العملية التعليمية

في  الميذ ضعاف السمعأن مشاركة كل من أولياء أمور التالميذ الصم وأولياء أمور الت  

  .لهؤالء األطفال العملية التعليمية تحسين تعليم أبنائهم لها نتائج إيجابية على

بدراسة هدفت إلى التعرف على تأثير مشاركة أوليـاء   (Calderon, 2000)وقام كالديرون   

ات النمـو اللغـوي، ومهـار   : أمور التالميذ الصم في البرامج التعليمية ألبنائهم على كل من 

تلميـذ توصـلت    ٢٨القراءة المبكرة، والنمو العاطفي واالجتماعي، ومن خالل تقييم نتـائج  

  :الدراسة إلى النتائج المهمة التالية

مشاركة أولياء أمور التالميذ الصم في برامج التعليم المدرسي ألبنائهم ساهمت بشكل  

 .إيجابي في تحسين األداء األكاديمي للتالميذ
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ألمور مع مقدمي الخدمات التعليمية ألطفالهم ساهم في تطور المهارات  تعاون أولياء ا 

 .اللغوية والنمو العاطفي لهؤالء األطفال

دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين ثقـة   (Desjardin, 2006)وأجرى دسجاردن    

لـى المشـاركة   أولياء أمور األطفال الصم بمهاراتهم الالزمة لتعليم أطفالهم، وثقتهم بقدرتهم ع

الفعالة مع االختصاصيين في برامج التدخل المبكر، وعالقة ذلك كله بتطور المهارات اللغوية 

من أمهات األطفـال الصـم وضـعاف السـمع،      ٣٢ألطفالهم، وقد تكونت عينة الدراسة من 

الذين يتلقون الخدمات في أحد مراكز التـدخل المبكـر   ) صم ٧ضعاف سمع و ٢٥(وأطفالهم 

وأسرهم في معهد هاوس في لوس انجلوس، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة مـن  لألطفال 

  :النتائج كان من أهمها ما يلي

كلما زادت ثقة أولياء األمور بمهاراتهم الذاتية الالزمة لتعليم أطفالهم الصم وضـعاف   

السمع كلما زاد مستوى مشاركتهم وتعاونهم مع االختصاصيين في برامج التدخل المبكر 

 .فالهمألط

أن المشاركة الفعالة ألولياء األمور وتعاونهم مع االختصاصيين فـي بـرامج التـدخل     

المبكر أدى إلى تطور المهارات اللغوية لألطفال الصم وضعاف السـمع سـواء فـي    

 .الجانب التعبيري أو االستقبالي

صـم  أن مشاركة أولياء األمور وتعاونهم مع االختصاصيين في برامج التدخل المبكر لل 

 .وضعاف السمع شرط أساسي من شروط نجاح هذه البرامج
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  :التعقيب على الدراسات السابقة

استعراض الدراسات السابقة، يتبين لنا أن هناك مجموعة من الدراسات أشـارت   لمن خال   

إلى أن هناك تعاون فعال وعالقات إيجابية بين االختصاصيين وأولياء األمـور، ومـن هـذه    

  :يليالدراسات ما 

التي أشارت نتائجها إلى أن المعلمـين   (Becker & Epstein, 1982)دراسة بيكر وإيبستين 

ويساندها في هذه النتيجـة دراسـة    يمارسون العديد من األساليب التعاونية مع أولياء األمور،

التي توصلت إلى أن أولياء األمور والمعلمين يمارسون العديد  (Bojuwoye, 2009)بوجوي 

) ١٤١٧(دراسة المدخلي أيضاً  ومن هذه الدراسات ليب التعاون فيما بينهم بشكل جيد،من أسا

أن هناك نوع من التعاون الجيد بين أولياء األمور والمعلمـين فيمـا يتعلـق    التي أشارت إلى 

بمتابعة التحصيل الدراسي للتالميذ، وسلوكياتهم داخل المدرسة، ويتم هذا التعاون والتواصـل  

التي توصلت إلـى   (Stuck, 2004)وكذلك دراسة ستوك  لس اآلباء والمعلمين،من خالل مجا

أن أولياء تالميذ المرحلة االبتدائية يدركون أهمية التواصل والتعاون بشكل أفضل من أوليـاء  

التـي   (Nowell & Salem, 2007)نويل وسـالم  ، ودراسة أمور تالميذ المرحلة المتوسطة

الخاصة كان لها تأثير إيجابي على تطوير العالقات بين أوليـاء  أشارت إلى أن برامج التربية 

األمور والدارس التي تقدم خدمات التربية الخاصة، ومن هذه الدراسات أيضاً دراسة الشمري 

التي تبين أن نسبة كبيرة من أولياء األمور  (Al-Shammari & Yawkey, 2008)وياوكي 

-، وأيضـاً دراسـة بـودنر   امج التربية الخاصةيمارسون العديد من أشكال المشاركة في بر

التي أوضحت أن استعداد أولياء أمور التالميذ الصم  (Bodner-Johnson, 1986)جونسون 

التي أشارت إلـى  ) ١٩٩٢(للتعاون مع االختصاصيين يتطور بشكل كبير، ودراسة سرطاوي 

  اتضحت من خالل وجود عالقة تعاونية إيجابية بين معلمي الصم وأولياء أمورهم والتي 
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التي توصلت إلـى    (Powers, 1997)  معاملة المعلمين للتالميذ الصم، وأخيراً دراسة بورز

أن أولياء أمور التالميذ الصم يشاركون في البرامج التعليمية ألطفالهم بصورة جيدة أفضل من 

  .أولياء أمور التالميذ ضعاف السمع

ي تشير إلى ضعف التعاون بين االختصاصـيين  بينما كان هناك مجموعة من الدراسات الت  

  :وأولياء األمور، ومن هذه الدراسات ما يلي

التي أشارت إلى أن عدد من المدارس ال تمارس األساليب المهمـة  ) ١٩٩٠(دراسة السادة    

التي  (Minke & Scott, 1993)في التعاون مع أولياء األمور، وكذلك دراسة منك وسكوت 

ياء األمور واالختصاصيين أظهروا ضعف في التعاون فيما بينهم، وأيضاً بينت أن كل من أول

التي تشير إلى أن المعلمين والمعلمات أظهروا قصوراً واضـحاً  ) ١٩٩٥(دراسة السرطاوي 

في استخدام األساليب الفاعلة في االتصال مع أولياء األمور، ومن هذه الدراسات أيضاً دراسة 

التي تبين أن أولياء    (Bjorck-Akesson & Granlund, 1995)اكسن وقرانلند -بجورك

األمور ال يقومون باألدوار المتوقعة منهم في برامج تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، وأخيراً 

التي توصلت نتائجها إلى أن مشـاركة أوليـاء أمـور التالميـذ     ) ١٤٢٨(دراسة التويجري 

  .ضعيفة بشكل عامالمتخلفين عقلياً مع البرامج التعليمية تعتبر 

ومن جانب آخر فإن هناك عدد من الدراسات التي توصلت إلى أهم العوائق التي تعتـرض     

  :مشاركة أولياء األمور، ومن هذه الدراسات ما يلي

توصلت إلى أن أهم معوقات مشـاركة أسـر األطفـال ذوي    التي ) ٢٠٠٠(الشمري دراسة 

ماثيوس ودراسة  ة التي تحكم العملية التعليمية،واألنظم االحتياجات الخاصة تكمن في القوانين

توصلت إلى مجموعة من المعوقات كان التي  (Mathews & Whitfield, 2001)ووايتفيلد 

  ة توفر قلالنشغال بمتطلبات الحياة اليومية، ضيق الوقت لدى أولياء األمور بسبب ا :من أهمها
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ء األمور، تعقدها المدرسة ال تناسب أوليا أوقات االجتماعات التيوسائل المواصالت المناسبة، 

التي ) ١٤٢٨(التويجري األمور وتجاهلهم من قبل المعلمين، وأخيراً دراسة قلة احترام أولياء 

اركة الفعالة من قبل األسرة، ومـن  توصلت إلى مجموعة من المعوقات التي تحول دون المش

المسئولين، عدم وجود نظـام يلـزم   عدم تفعيل خدمة إرشاد وتدريب الوالدين من قبل : أهمها

األسرة بالمشاركة في العملية التعليمية، اعتقاد األسرة بأن المدرسة هي المسـئولة مسـئولية   

مباشرة عن تعليم الطفل، انشغال األم بعمل آخر يستنفذ الكثير من وقتها، انخفاض المسـتوى  

 .التعليمي لألسرة
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  الفصل الرابع

  وإجراءاتها منهجية الدراسة

o ًمنهج الدراسة: أوال.  

o ًمجتمع الدراسة: ثانيا.  

o ًعينة الدراسة: ثالثا.  

o ًتوصيف عينة الدراسة: رابعا.  

o ًأداة الدراسة: خامسا.  

o ًصدق أداة الدراسة: سادسا.  

o ًثبات أداة الدراسة: سابعا.  

o ًإجراءات تطبيق أداة الدراسة: ثامنا.  

o ًأساليب المعالجة االحصائية: تاسعا.  
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  فصل الرابعال

  منهجية الدراسة وإجراءاتها 

مجتمع وعينة الدراسـة،  ل اًلمنهج المتبع في الدراسة، وتوصيفتوضيحاً لهذا الفصل  يتضمن   

توضيح نوع األداة، وقياس صدقها، وثباتهـا، وإجـراءات   : وتفصيالً ألداة الدراسة من خالل

ية التي تم اسـتخدامها فـي هـذه    اإلحصائ ةتطبيقها، ويتضمن كذلك إيضاحاً ألساليب المعالج

  .الدراسة

  :منهج الدراسة: أوالً

الذي يهتم بدراسة الظاهرة فـي الواقـع ووصـفها     تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي  

، ويعبر عنها إما تعبيراً كيفياً بوصف الظاهرة وتوضيح خصائصها أو تعبيراً كمياً وصفاً دقيقاً

 وعبـد الحـق   عبيـدات (باطها مع الظواهر األخرى رتيصف مقدارها أو حجمها ودرجات ا

  ).٢٠٠٧عدس، و

  :الدراسةمجتمع : ثانياً

في معاهـد  الذين يعملون  ) إداريين ـ معلمين ( جميع االختصاصيين مجتمع الدراسةيمثل    

إدارياً و  ٦٧فرداً منهم  ٢٦٩والبالغ عددهم وبرامج الصم وضعاف السمع في مدينة الرياض 

ولـي   ٧٠٧والبالغ عـددهم   التالميذ الملتحقين بتلك البرامج أمورأولياء  جميعمعلماً، و ٢٠٢

  .فرداً ٩٧٦، أي أن المجتمع األصلي للدراسة بلغ عدده أمر

  :عينة الدراسة: ثالثاً

، وبعد جمع االستبانات بلـغ  )٩٧٦( على جميع أفراد المجتمع األصلي االستبانات وزعت   

  ٨تبعاد استبانة، تم اس ٢٤١تي تمت االستجابة عليها مجموع استبانات االختصاصيين ال
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وهي التي تمثل عينة الدراسة من  ٢٣٣منها لعدم مناسبتها للتحليل اإلحصائي فتبقى استبانات  

االختصاصيين، وفيما يتعلق باستبانات أولياء األمور فقد بلغ مجموع االستبانات التـي تمـت   

 ٤٢١منها لعدم مناسبتها للتحليل اإلحصائي فتبقى  ٢٤د استبانة تم استبعا ٤٤٥االستجابة عليها 

  .وهي التي تمثل عينة الدراسة من أولياء األمور

  :توصيف العينة

تم توصيف العينة من خالل استعراض بيانات العينة بشكل عام، ثـم وصـف عينـة أوليـاء     

  :األمور، ثم وصف عينة االختصاصيين، كما يلي

  :العينة بشكل عام بيانات   
  

  )  ١(  دول رقم ج

  توزيع عينة الدراسة وفق النوع

 النسبة  العدد  نوع العينة

  ٦٤.٤  ٤٢١ أولياء أمور الطالب

  ٣٥.٦  ٢٣٣ االختصاصيين

  ١٠٠.٠  ٦٥٤  المجموع

  
  

فرداً، بينما  ٤٢١أن عينة الدراسة من أولياء األمور بلغ عددها )  ١ ( يتضح من الجدول رقم

  .فرداً ٦٥٤فرداً، فكان مجموع العينة كامالً  ٢٣٣يين بلغت عينة الدراسة من االختصاص
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  :وصف عينة أولياء األمور
  )  ٢(  جدول رقم 

  توزيع عينة أولياء األمور وفق بياناتهم األولية

  النسبة  العددالتصنيف  المتغيرات

  ٢٤.٢  ١٠٢  معاهد وبرامج األمل للصم نوع البرنامج
  ٧٥.٨  ٣١٩  ضعاف السمعبرامج 

على المجيب 
 االستبانة

  ٧٣.٢  ٣٠٨  األب
  ٢٦.٤  ١١١  األم

  ٠.٥  ٢  لم يحدد

حالة سمع 
 الوالدين

  ٩٥.٥  ٤٠٢  كال الوالدين سامعين
  ١.٢  ٥  كال الوالدين صم
  ٠.٢  ١  أحد الوالدين أصم

  ٢.٩  ١٢  أحد الوالدين ضعيف سمع
  ٠.٢  ١  لم يحدد

المستوى 
 التعليمي

  ٦.٩  ٢٩  ال يقرأ وال يكتب
  ١٥.٢  ٦٤  ابتدائي
  ١٩.٧  ٨٣  متوسط
  ٣٠.٤  ١٢٨  ثانوي

  ٢٠.٩  ٨٨  بكالوريوس
  ٣.٦  ١٥  ماجستير فأعلى

  ٣.٣  ١٤  غير ذلك

الدخل الشهري 
 لألسرة

  ٨.٦  ٣٦  ريال ١٥٠٠أقل من 
  ٤٣.٧  ١٨٤  ريال ٥٠٠٠ريال إلى  ١٥٠٠بين 

  ٢٦.٨  ١١٣  ريال ١٠٠٠٠إلى  ٥٠٠٠أكثر من 
  ١١.٤  ٤٨  ريال ١٥٠٠٠إلى  ١٠٠٠٠أكثر من 
  ٦.٢  ٢٦  ريال ١٥٠٠٠أكثر من 
  ٣.٣  ١٤  لم يحدد

عدد أفراد 
 األسرة

  ٣٧.١  ١٥٦ أفراد ٧أقل من 
  ٢٩.٩  ١٢٦ أفراد ٨-٧من 
  ٣٢.٨  ١٣٨ أفراد فأكثر ٩من 

  ٠.٢  ١  لم يحدد

  ١٠٠.٠  ٤٢١  المجموع
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  :وصف عينة االختصاصيين 
  

  )  ٣(  جدول رقم 

  ناتهم األوليةتوزيع عينة االختصاصيين وفق بيا

  النسبة  العددالتصنيف  المتغيرات

  ٣٤.٨  ٨١  معاهد وبرامج األمل للصم نوع البرنامج
  ٦٥.٢  ١٥٢  برامج ضعاف السمع

المستوى 
 التعليمي

  ٩٢.٧  ٢١٦  بكالوريوس
  ٥.٢  ١٢  ماجستير
  ٢.١  ٥  غير ذلك

 طبيعة العمل

  ٤.٣  ١٠  مدير
  ٥.٦  ١٣  وكيل

  ٤.٣  ١٠  مرشد طالبي
  ٤.٣  ١٠  نفسي أخصائي

  ٧٤.٢  ١٧٣  معلم
  ٤.٣  ١٠  اختصاصي نطق وتخاطب

  ٣.٠  ٧  غير ذلك

  ٧٤.٢  ١٧٣  معلم طبيعة العمل
  ٢٥.٨  ٦٠  إداري

عدد سنوات 
 الخبرة

  ٣٢.٦  ٧٦ سنوات ١٠أقل من 
  ٢٦.٦  ٦٢ سنة ١٤-١٠من 
  ٣٩.٥  ٩٢ سنة فأكثر ١٥من 

  ١.٣  ٣  لم يحدد

  ١٠٠.٠  ٢٣٣  المجموع
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  :أداة الدراسة: رابعاً

التالميذ الملتحقين بمعاهد وبرامج أمور أولياء في استبانتين األولى استبانة  تتمثل أداة الدراسة

 الذين يعملـون  ختصاصييناستبانة اال والثانية االبتدائية بمدينة الرياض الصم وضعاف السمع

  :نها كما يلي، وبيااالبتدائية بمدينة الرياض  م وضعاف السمعفي معاهد وبرامج الص

  :استبانة أولياء األمور: أوالً

  :تكونت استبانة أولياء األمور من جزأين   

المجيـب علـى   : يمثل البيانات األولية لعينة الدراسة من أولياء األمور، وهـي  :الجزء األول

المستوى التعليمي، الدخل الشهري، عدد أفـراد  ، حالة سمع الوالدين، )األب أو األم(االستبانة 

  .، نوع البرنامج الذي يدرس فيه االبنسرةاأل

عبـارة، والتـي تـم توزيعهـا علـى       ٣٥فقرات االستبانة والمكونة من  يمثل: الجزء الثاني

  :محورين

مدى تعاون االختصاصيين مع أولياء األمور من وجهة نظر أولياء  يكشف عن: المحور األول

  .عبارة ١٨األمور، ويتكون هذا المحور من 

يكشف عن العوامل المساهمة فـي تفعيـل التعـاون بـين أوليـاء األمـور       : نيالمحور الثا

  .عبارة ١٧واالختصاصيين من وجهة نظر أولياء األمور، ويتكون هذا المحور من 
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   :استبانة االختصاصيين: ثانياً

  :تكونت استبانة االختصاصيين من جزأين   

نـوع البرنـامج   : ة من االختصاصيين، وهييمثل البيانات األولية لعينة الدراس :الجزء األول

  .سنوات الخبرة، طبيعة العملالمستوى التعليمي،  الذي يعمل فيه،

عبـارة، والتـي تـم توزيعهـا علـى       ٣٦فقرات االستبانة والمكونة من  يمثل: الجزء الثاني

  :محورين

مـن وجهـة نظـر     مع االختصاصيين مدى تعاون أولياء األمور يكشف عن: المحور األول

  .عبارة ١٩، ويتكون هذا المحور من الختصاصيينا

يكشف عن العوامل المساهمة فـي تفعيـل التعـاون بـين أوليـاء األمـور       : المحور الثاني

  .عبارة ١٧، ويتكون هذا المحور من االختصاصيينواالختصاصيين من وجهة نظر 

  :صدق أداة الدراسة: خامساً

 ). ٢٠٠٦العساف، (وف تقيس ما أعدت لقياسه التأكد من أنها س: يقصد بصدق أداة الدراسة   

  :الصدق الظاهري. أ

ما هيفـي صـورت   االسـتبانتين  الدراسة قام الباحث بعرض داةالظاهري أل صدقالللتأكد من  

محكمين من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود  ٩على  األوليتين

كمين قام الباحث بتعديل حظاتهم، وفي ضوء آراء المحبالرياض، لالستفادة من مقترحاتهم ومال

  .يهما النهائيتينفي صورت االستبانتين
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  :صدق االتساق الداخلي. ب

  :صدق االتساق الداخلي الستبانة أولياء األمور. ١

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل االرتباط بطريقة بيرسـون     

  :كما يلي

  

مدى تعاون االختصاصيين : عامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود المحور األولم .أ

الذين يعملون في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع مع أولياء األمور ) اإلداريين والمعلمين(

  :بالدرجة الكلية للمحور

  

  )  ٤(  جدول رقم 

  محورمعامالت ارتباط بنود المحور األول بالدرجة الكلية لل

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

٠.٦٨٦٦ ١٣**٠.٦١٦٩  ٧**٠.٣٨٢٤  ١**
٠.٧٣١٢ ١٤**٠.٤٤٦٨  ٨**٠.٥٢٧٣  ٢**
٠.٦٣٩٦ ١٥**٠.٤٨٩٣  ٩**٠.٦٠٤٠  ٣**
٠.٦٥٥٥ ١٦**٠.٦٤٣٤ ١٠**٠.٥٥٣١  ٤**
٠.٦٢٧٤ ١٧**٠.٧٣٢٩ ١١**٠.٦٢٨٨  ٥**
٠.٥٨٣٦ ١٨**٠.٦٦٥١ ١٢**٠.٦٢٦٥  ٦**

   ٠.٠١دالة عند مستوى ** 
  
  

  
  

العوامل المسـاهمة فـي   : معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود المحور الثاني .ب

 ي معاهد وبرامج الصم وضـعاف السـمع  تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين ف

  :بالدرجة الكلية للمحور
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  )  ٥(  جدول رقم 

  اط بنود المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتب

  م
معامل 
 االرتباط

  م
معامل 
 االرتباط

  م
معامل 
 االرتباط

٠.٣٠٨٢ ١٣**٠.٥٤٦١  ٧**٠.٣٦٥٠  ١**
٠.٤٤٧٠ ١٤**٠.٣٧٥٢  ٨ *٠.٢٩٣٣  ٢**
٠.٤٧٠١ ١٥**٠.٥٧٨٣  ٩**٠.٥٤٧٤  ٣**
٠.٣٤٤٦ ١٦**٠.٤١٥٨ ١٠**٠.٤٣٢٦  ٤**
٠.٣٢٥١ ١٧**٠.٥٠٤١ ١١**٠.٦٠٦١  ٥**
٠.٥٩١٥ ١٢**٠.٦٥٣٤  ٦**   

  
  ٠.٠٥دالة عند مستوى * 

   ٠.٠١دالة عند مستوى ** 
  
  

    

أن قيم معامالت ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورهـا  ) ٥،  ٤(يتضح من الجدولين  

فأقل مما يدل على صـدق اتسـاقها مـع    ) ٠.٠٥( موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

  .رهامحاو

  
  :صدق االتساق الداخلي الستبانة االختصاصيين. ٢

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل االرتباط بطريقة بيرسـون     

  :كما يلي

 أولياء األمور مدى تعاون: معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود المحور األول. أ

ي معاهد وبرامج الصـم وضـعاف   الذين يعملون ف) المعلميناإلداريين و(االختصاصيين مع 

  :بالدرجة الكلية للمحور السمع
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  )  ٦(  جدول رقم 

  معامالت ارتباط بنود المحور األول بالدرجة الكلية للمحور

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

٠.٥١٣٨  ١٦**٠.٥٠٣٩ ١١**٠.٥١٢٠  ٦**٠.٣٨٢٠  ١** 
٠.٦٨٠٣  ١٧**٠.٥٦٦٦ ١٢ *٠.٣٠١٦  ٧**٠.٥٦١٩  ٢** 
٠.٤٤٧٧  ١٨**٠.٧٢٠٧ ١٣**٠.٧٦١٩  ٨**٠.٤١٣٨  ٣** 
٠.٤٥٠٥  ١٩**٠.٦٤٠٣ ١٤**٠.٧٠٥٤  ٩**٠.٣٨٥٣  ٤** 
٠.٣٥٣٠ ١٥**٠.٦٢٤٢ ١٠**٠.٦٤٣٥  ٥*    

  
  ٠.٠٥دالة عند مستوى * 

   ٠.٠١دالة عند مستوى ** 
  

العوامل المسـاهمة فـي   : اط بيرسون لقياس العالقة بين بنود المحور الثانيمعامالت ارتب .ب

 ي معاهد وبرامج الصم وضـعاف السـمع  تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين ف

  :بالدرجة الكلية للمحور

  )  ٧(  جدول رقم 

  معامالت ارتباط بنود المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور

معامل   م
 اطاالرتب

معامل   م
 االرتباط

معامل   م
 االرتباط

٠.٥٩٦٣ ١٣**٠.٦٢٧٠  ٧**٠.٤٣٠١  ١**
٠.٢٩٠٦ ١٤**٠.٦٢٢٣  ٨**٠.٥٦٢٤  ٢ 
٠.٤٣٧٢ ١٥**٠.٤٨٠٩  ٩**٠.٥٧٧٩  ٣**
٠.٥٣٩٠ ١٦**٠.٦٣٣٥ ١٠**٠.٤٤٠٠  ٤**
٠.٤٦٧٢ ١٧**٠.٥٦٥١ ١١**٠.٦٦٨٣  ٥**
٠.٤٣١٣ ١٢**٠.٥٤٤١  ٦**   

  
  ٠.٠٥ دالة عند مستوى* 

   ٠.٠١دالة عند مستوى ** 

    

أن قيم معامالت ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورهـا  ) ٧،  ٦(يتضح من الجدولين   

فأقل مما يدل على صـدق اتسـاقها مـع    ) ٠.٠٥( موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

  .محاورها
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  :ثبات أداة الدراسة: سادساً

ألفا كرونبـاخ، كمـا    ةاسة استخدم الباحث معامالت الثبات بطريقللتحقق من ثبات أداة الدر   

  :يلي

  :ثبات استبانة أولياء األمور. أ

  )  ٨(  جدول رقم  

  معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

  المحور
عدد 
  البنود

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 ٠.٩٠  ١٨ مدى التعاون

 ٠.٧٦  ١٧ تفعيل التعاون

  

  :بانة االختصاصيينثبات است. ب

  )  ٩(  جدول رقم 

  معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

  المحور
عدد 
  البنود

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 ٠.٨٦  ١٩ مدى التعاون

 ٠.٧٩  ١٧ تفعيل التعاون

  
 ٠.٩٠ معامالت الثبات لمحاور الدراسة تراوحت بين قيم أن )٩،  ٨(يتضح من الجدولين   

كحد أدنى، مما يدل على أن االستبانات تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن  ٠.٧٦و كحد أعلى

  .االعتماد عليها في التطبيق وتحقيق نتائج الدراسة
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  :إجراءات تطبيق أداة الدراسة: ثامناً
   

بعد االنتهاء من تحكيم االستبانات وتعديلها في صورتها النهائية، والتحقق من الصدق والثبات، 

م الباحث باستكمال اإلجراءات الالزمة لتوزيعها على أفراد العينة، وتمثلت هذه اإلجراءات قا

  :فيما يلي

 .الحصول على موافقة من قسم التربية الخاصة بتطبيق أداة الدراسة 

الحصول على خطاب من كلية التربية موجه إلى إدارة التربية والتعليم بالرياض بطلب  

 .الدراسةالموافقة على تطبيق أداة 

الحصول على خطاب من إدارة التربية والتعليم بالرياض موجه إلى معاهد وبرامج الصم  

 .وضعاف السمع االبتدائية بمدينة الرياض بتسهيل مهمة الباحث

توزيع استبانات االختصاصيين على جميع اإلداريين والمعلمين الذين يعملون في معاهد  

وتوزيع استبانات أولياء األمور على جميع  وبرامج الصم وضعاف السمع االبتدائية،

 .الطالب الملتحقين بهذه البرامج

استعادة االستبانات بشكل مستمر لمدة تقارب الشهر، حتى توقف عائد االستبانات والذي بلغ  

من استبانات  ٧٠٧من أصل  ٤٤٥من استبانات االختصاصيين، و ٢٦٩من أصل  ٢٤١

 .  أولياء األمور

 Statistical Package Forاإلحصائية عن طريق برنامج  ةجلمعاإخضاع البيانات لل 

Social Sciences (SPSS) وبالتالي تم تحليل البيانات واستخراج النتائج ،. 
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  :اإلحصائيةأساليب المعالجة : تاسعاً

 اإلحصائيةفي معالجة بيانات الدراسة من خالل األساليب  (SPSS)تم استخدام برنامج    

  :التالية

لتحديد مدى االتساق  (Pearson Correlation Coefficient)امل ارتباط بيرسون مع 

 .الداخلي ألداة الدراسة

 .لتحديد معامل الثبات ألداة الدراسة (Alpha Cronbach)معامل ثبات ألفا كرونباخ  

حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية لوصف أفراد العينة، وتحديد  

 .اباتهم على عبارات أداة الدراسةنسب استج

لتحديد الفروق في استجابات عينة الدراسة  (One Way Anova)تحليل التباين األحادي  

 .عدد سنوات الخبرة، المستوى التعليمي، المستوى االقتصادي: باختالف المتغيرات التالية

دراسة باختالف لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد عينة ال (T-Test)" ت"اختبار  

 .طبيعة العمل نوع البرنامج،: المتغيرات التالية

لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة الدراسة في حالة  (Scheffe)اختبار شيفيه  

  . وجود فروق ذات داللة إحصائية ظهرت من اختبار تحليل التباين األحادي
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  الفصل الخامس

رها، عرضها، وتفسي: نتائج الدراسة

 ومناقشتها
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  الفصل الخامس

  ومناقشتها وتفسيرها، عرضها،: نتائج الدراسة 

في  ، ومناقشتهالنتائج الدراسة، وتحليلها، وتفسيرهااستعراضاً مفصالً يتضمن هذا الفصل     

  .ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها

األساليب  ينبغي توضيح تحديد مستوى اإلجابة على محاور الدراسةونتائج لتسهيل تفسير الو  

  :ما يليك الباحث االتي استخدمه

  :األسلوب األول

يحـدث  : (إعطاء وزن للبدائل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود المحور األول من األداة تم   

تصنيف تلك اإلجابات إلـى  ، و)١=، ال يحدث أبدا٢ً=، يحدث نادرا٣ً=، يحدث أحيانا٤ً=دائماً

  :المدى من خالل المعادلة التاليةأربعة مستويات متساوية 

  ٠.٧٥=  ٤÷ ) ١-٤= (عدد بدائل األداة ÷ ) أقل قيمة -أكبر قيمة= (طول الفئة 

  :لنحصل على التصنيف التالي

  )  ١٠  (جدول رقم 
  توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث

 مدى المتوسطات  الوصف

 ٤.٠٠ – ٣.٢٦ يحدث دائماً

 ٣.٢٥ – ٢.٥١ يحدث أحياناً

 ٢.٥٠ – ١.٧٦ يحدث نادراً

 ١.٧٥ – ١.٠٠ ال يحدث أبداً
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  :األسلوب الثاني

: لتحديد مستوى اإلجابة على بنود المحور الثاني من أداة الدراسة تم إعطاء وزن للبـدائل    

تصنيف تلك اإلجابات إلـى ثالثـة   و ،)١=، غير موافق٢=فق إلى حد ما، موا٣=موافق بشدة(

  :وية المدى من خالل المعادلة التاليةمستويات متسا

  ٠.٦٦=  ٣÷ ) ١-٣= (عدد بدائل األداة ÷ ) أقل قيمة -أكبر قيمة= (طول الفئة 

  :لنحصل على التصنيف التالي

  
  )  ١١  (جدول رقم     

  لفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحثتوزيع ا
  

 مدى المتوسطات  الوصف

 ٣.٠٠ – ٢.٣٤موافق بشدة

 ٢.٣٣ – ١.٦٧ى حد ماموافق إل

  ١.٦٦ – ١.٠٠غير موافق

  

  :النتائج بحسب ترتيب أسئلة الدراسة

ما مدى التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في معاهد وبرامج األمـل  : السؤال األول

  االبتدائية للصم من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين؟

المتوسطات الحسـابية  و ،والنسب المئوية ،تكراراتاللإلجابة على هذا السؤال تم استخدام    

  :كما يلي
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  :النتائج من وجهة نظر أولياء األمور :أوالً

  )  ١٢( جدول رقم 

جابات عينـة أوليـاء   ات الحسابية وترتيبها تنازلياً السـت التكرارات والنسب المئوية والمتوسط
   .معهم د وبرامح الصمفي معاه االختصاصيين تعاونمدى وجهة نظرهم حول عن  األمور

    م
يحدث 
 دائماً

يحدث 
 أحياناً

يحدث 
 نادراً

ال يحدث 
 أبداً

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  

   ٩٨٣١ت .تحافظ المدرسة على أسرار األسرة ٨
١ ٠.٢٦ ٣.٩٥ 

% ١.٠  ٢.٩  ٩٦.١     

العاملون في المدرسة يحترمون ولي  ٤
 .األمر عند زيارته لهم

    ٩٥٦ت
٢ ٠.٢٤ ٣.٩٤ 

% ٥.٩  ٩٤.١        

المدرسة تدعوا أولياء األمور لحضور ١٠
 .مجالس اآلباء

 ٣  ٨٩٩ت
٣ ٠.٥٧ ٣.٨٢ 

% ٣.٠     ٨.٩  ٨٨.١  

المدرسة تجيب على استفسارات أولياء  ٢
 .األمور بسرعة

 ١ ٨١١٧٣ت
٤ ٠.٥٦ ٣.٧٥ 

% ١.٠  ٢.٩  ١٦.٧  ٧٩.٤  

 ١ ٨١١٥٥ت .سة غياب الطالب باهتمامتتابع المدر ٦
٥ ٠.٦٠ ٣.٧٣ 

% ١.٠  ٤.٩  ١٤.٧  ٧٩.٤  

٣ 
تقترح المدرسة على ولي األمر أن 
يتواصل معها باستمرار بالشكل الذي 

 .يراه مناسباً

 ٢ ٨٠١٧٣ت
٦ ٠.٦٢ ٣.٧٢ 

% ٢.٠  ٢.٩  ١٦.٧  ٧٨.٤  

٩ 
المدرسة تزود ولي األمر بتقارير 

لتحصيل الدراسي مستمرة عن مستوى ا
 .للطالب

 ٢ ٨١١٥٤ت
٦ ٠.٦٤ ٣.٧٢ 

% ٢.٠  ٣.٩  ١٤.٧  ٧٩.٤  

تتفاعل المدرسة مع شكاوى واقتراحات  ٥
 .أولياء األمور بشكل جيد

   ٧٥٢٣٣ت
٨ ٠.٥٢ ٣.٧١ 

% ٣.٠  ٢٢.٨  ٧٤.٣     

تبادر المدرسة بإخبار أولياء األمور عن  ٧
 .أي مالحظات على الطالب في حينها

 ٤ ٨٢١١٥ت
٩ ٠.٧٥ ٣.٦٨ 

% ٣.٩  ٤.٩  ١٠.٨  ٨٠.٤  

١٣
المدرسة تزود أولياء األمور بنشرات 
حول أهمية التعاون بين البيت والمدرسة

 ٦ ٦٥٢٤٧ت
١٠ ٠.٨٦ ٣.٤٥ 

% ٥.٩  ٦.٩  ٢٣.٥  ٦٣.٧  

تزود المدرسة أولياء األمور بمعلومات ١١
. حول البرنامج المتبع في مجالس اآلباء

 ٧ ٦٦٢٢٧ت
١١ ٠.٩٠ ٣.٤٤ 

% ٦.٩  ٦.٩  ٢١.٦  ٦٤.٧  

المدرسة تستقبل اتصاالت أولياء األمور  ١
 .دون تذمر

 ١٤ ٧٥١٠٣ت
١٢ ١.٠٧ ٣.٤٣ 

% ١٣.٧  ٢.٩  ٩.٨  ٧٣.٥  

١٢
تهتم المدرسة برأي ولي األمر في 
اختيار الوقت المناسب لعقد مجالس 

 .اآلباء

 ١٨ ٤٧٢٥١١ت
١٣ ١.١٤ ٣.٠٠ 

% ١٧.٨  ١٠.٩  ٢٤.٨  ٤٦.٥  

تطلب المدرسة من أولياء األمور ١٤
 .المشاركة في البرنامج التربوي الفردي

 ١٨ ٤١٣٢١١ت
١٤ ١.١١ ٢.٩٤ 

% ١٧.٦  ١٠.٨  ٣١.٤  ٤٠.٢  

١٧
تعقد المدرسة لقاءات مع أولياء األمور 
لتدريبهم على استخدام المعينات السمعية 

 .وبيان أهميتها

 ٣٦ ٢٦٣٢٨ت
١٥ ١.٢٢ ٢.٤٧ 

% ٣٥.٣  ٧.٨  ٣١.٤  ٢٥.٥  

١٦
تعقد المدرسة دورات تثقيفية ألولياء 

 .األمور بشأن التعامل مع أطفالهم
 ٣٤ ٢٩٢١١٨ت

١٦ ١.٢٢ ٢.٤٤ 
% ٣٣.٣  ١٧.٦  ٢٠.٦  ٢٨.٤  
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    م
يحدث 
 دائماً

يحدث 
 أحياناً

يحدث 
 نادراً

ال يحدث 
 أبداً

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  
١٨

تقوم المدرسة بتكريم أولياء األمور 
 .المتعاونين معها

 ٤٣ ٢٦١٣٢٠ت
١٧ ١.٢٤ ٢.٢٢ 

% ٤٢.٢  ١٩.٦  ١٢.٧  ٢٥.٥  

تدعو المدرسة أولياء األمور لحضور ١٥
 .بعض الحصص الدراسية داخل الفصل

 ٤٩ ١٩١٢٢٢ت
١٨ ١.١٦ ٢.٠١ 

% ٤٨.٠  ٢١.٦  ١١.٨  ١٨.٦  

  ٣.٣٠  )درجات ٤من ( العام للمحور المتوسط

  

وقعـت   عبارة من عبارات المحـور األول  ١٢أن  ) ١٢( السابق رقم  يتضح من الجدول   

  :، وكانت مرتبة كما يلي)يحدث دائماً(ضمن المدى 

  ". تحافظ المدرسة على أسرار األسرة "عبارة : المرتبة األولى

  ".العاملون في المدرسة يحترمون ولي األمر عند زيارته لهم  "عبارة : المرتبة الثانية

  ".اآلباء المدرسة تدعوا أولياء األمور لحضور مجالس " عبارة : المرتبة الثالثة

  ".المدرسة تجيب على استفسارات أولياء األمور بسرعة " عبارة : المرتبة الرابعة

  ."تتابع المدرسة غياب الطالب باهتمام " عبارة :المرتبة الخامسة

تقترح المدرسة على ولي األمر أن يتواصل معها باستمرار بالشكل " عبارة : المرتبة السادسة

المدرسة تزود ولي األمر بتقـارير مسـتمرة عـن مسـتوى     " رة ، وعبا" الذي يراه مناسباً 

  ."التحصيل الدراسي للطالب 

  ".تتفاعل المدرسة مع شكاوى واقتراحات أولياء األمور بشكل جيد " عبارة : المرتبة الثامنة

تبادر المدرسة بإخبار أولياء األمور عن أي مالحظات على الطالـب  " عبارة  :المرتبة التاسعة

  ". في حينها

المدرسة تزود أولياء األمور بنشرات حول أهمية التعاون بين البيـت  "عبارة  :المرتبة العاشرة

  ".والمدرسة 
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تزود المدرسة أولياء األمور بمعلومات حول البرنامج المتبـع  "عبارة  :المرتبة الحادية عشرة

  ". في مجالس اآلباء 

  ." االت أولياء األمور دون تذمرالمدرسة تستقبل اتص"عبارة  :المرتبة الثانية عشرة

تهتم المدرسة برأي " عبارة : وهما، )يحدث أحياناً(في حين وقعت عبارتين فقط ضمن المدى 

والتي احتلت المرتبة الثالثة عشـرة  " الوقت المناسب لعقد مجالس اآلباء ولي األمر في اختيار 

والتـي  "  امج التربوي الفـردي تطلب المدرسة من أولياء األمور المشاركة في البرن " وعبارة

  .المرتبة الرابعة عشرةاحتلت 

  :  وهي مرتبة كما يلي) يحدث نادراً(في حين وقعت أربع عبارات ضمن المدى 

تعقد المدرسة لقاءات مع أولياء األمور لتدريبهم على استخدام " عبارة : المرتبة الخامسة عشرة

  .المعينات السمعية وبيان أهميتها

تعقد المدرسة دورات تثقيفية ألولياء األمور بشأن التعامل مع "  عبارة :دسة عشرةالمرتبة السا

  .أطفالهم

  ".تقوم المدرسة بتكريم أولياء األمور المتعاونين معها " عبارة : المرتبة السابعة عشرة

تدعو المدرسة أولياء األمور لحضور بعض الحصص الدراسية " عبارة : المرتبة الثامنة عشرة

  ".لفصل داخل ا

وهو يقـع ضـمن    ٣.٣٠ومما سبق يتضح أن المتوسط العام لجميع عبارات هذا المحور بلغ 

، مما يشير إلى أن أولياء أمور التالميذ الصم يرون من وجهة نظرهم أن )يحدث دائماً(المدى 

، وهـذه  االختصاصيين الذين يعملون في معاهد وبرامج الصم يتعاونون معهم بشـكل كبيـر  

  التي أشارت إلى المعلمين يمارسون  (Bojuwoye, 2009)بوجوي ق مع دراسة النتيجة تتف
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بيكر وإيبستين تعاون مع أولياء األمور بشكل جيد، واتفقت أيضا مع دراسة العديد من أساليب ال

 (Becker & Epstein, 1982)  التي أشارت إلى أن المعلمين يستخدمون العديد من الطـرق

واصلهم مع أولياء األمور، أما فيما يتعلق بقلة التعاون فـي مجـال   التي تعبر عن تعاونهم وت

التي أشـارت إلـى أن    )١٩٩٠(السادة مجالس اآلباء فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

  .بعض المدارس ال تهتم بتفعيل مجالس اآلباء والمعلمين

  :النتائج من وجهة نظر االختصاصيين: ثانياً

  )  ١٣(  جدول رقم 
جابات عينـة  ات الحسـابية وترتيبهـا تنازليـاً السـت    كرارات والنسب المئوية والمتوسـط الت

أولياء أمور الطالب في معاهد وبرامج األمل االبتدائية  عن رأيهم بمدى تعاون االختصاصيين
  .مع االختصاصيين للصم

يحدث     م
 دائماً

يحدث 
 أحياناً

يحدث 
 نادراً

ال يحدث 
 أبداً

المتوسط 
  الحسابي

اف االنحر
ب  المعياري

رتي
الت

  

٧ 
يحضر ولي األمر إلى المدرسة عندما 
يتم إشعاره بموعد تسليم مكافئات 

 .الطالب

    ٧٠١١ت
١ ٠.٣٤ ٣.٨٦ 

% ١٣.٦  ٨٦.٤        

١٩
يوافق أولياء األمور على انضمام أبنائهم 

 . إلى الرحالت التي تنظمها المدرسة
 ٢ ٦٨١٠١ت

٢ ٠.٥٩ ٣.٧٨ 
% ٢.٥  ١.٢  ١٢.٣  ٨٤.٠  

ولي األمر يتعامل باحترام وتقدير مع  ٤
 .العاملين في المدرسة

   ٥٤٢٤٣ت
٣ ٠.٥٦ ٣.٦٣ 

% ٣.٧  ٢٩.٦  ٦٦.٧     

ولي األمر يستقبل اتصاالت المدرسة  ١
 .دون تذمر

   ٤٢٣٦٣ت
٤ ٠.٥٧ ٣.٤٨ 

% ٣.٧  ٤٤.٤  ٥١.٩     

يهتم ولي األمر بمتابعة حضور ابنه  ٦
 .للمدرسة

   ٣٥٤١٥ت
٥ ٠.٦٠ ٣.٣٧ 

% ٦.٢  ٥٠.٦  ٤٣.٢     

١٥
يعمل أولياء األمور على توفير 

 .المستلزمات المدرسية ألبنائهم
 ١ ٣٥٣٧٨ت

٦ ٠.٧٠ ٣.٣١ 
% ١.٢  ٩.٩  ٤٥.٧  ٤٣.٢  

يتعاون ولي األمر في تزويد المدرسة  ٣
 .بالمعلومات المهمة عن الطالب

   ٢٨٤٣١٠ت
٧ ٠.٦٥ ٣.٢٢ 

% ١٢.٣  ٥٣.١  ٣٤.٦     

١١
يحضر أولياء األمور بسرعة إلى 
المدرسة عندما يتم إشعارهم بوجود 

 .مشكالت سلوكية لدى أبنائهم

 ١ ٢٧٤٦٧ت
٧ ٠.٦٥ ٣.٢٢ 

% ١.٢  ٨.٦  ٥٦.٨  ٣٣.٣  

يتفاعل أولياء األمور مع اقتراحات  ٥
 .المدرسة بشكل جيد

   ١٩٥٣٨ت
٩ ٠.٥٧ ٣.١٤ 

% ١٠.٠  ٦٦.٣  ٢٣.٨     

يهتم أولياء األمور بمتابعة الواجبات ١٢
 . المنزلية ألبنائهم

 ١ ١٣٥٠١٧ت
١٠ ٠.٦٥ ٢.٩٣ 

% ١.٢  ٢١.٠  ٦١.٧  ١٦.٠  

http://dr-banderalotaibi.com



٨٥ 
 

    م
يحدث 
 دائماً

يحدث 
 أحياناً

يحدث 
 نادراً

ال يحدث 
 أبداً

المتوسط 
  الحسابي

اف االنحر
ب  المعياري

رتي
الت

  

٢ 
يتابع ولي األمر مالحظات المدرسة 
التي تدون في دفتر المتابعة اليومية 

 .ويتفاعل معها

 ١ ٦٦٢١٢ت
١١ ٠.٥١ ٢.٩٠ 

% ١.٢  ١٤.٨  ٧٦.٥  ٧.٤  

١٠
يحضر أولياء األمور بسرعة إلى 
المدرسة عندما يتم إشعارهم بانخفاض 

 . مستوى التحصيل الدراسي ألبنائهم

 ٣ ١١٥٠١٧ت
١٢ ٠.٦٩ ٢.٨٥ 

% ٣.٧  ٢١.٠  ٦١.٧  ١٣.٦  

يلتزم أولياء األمور بحضور مجالس  ٩
 .اآلباء

 ١ ٦٥٤٢٠ت
١٣ ٠.٥٨ ٢.٨٠ 

% ١.٢  ٢٤.٧  ٦٦.٧  ٧.٤  

١٨
ستفسر أولياء األمور عن مستوى ي

التحصيل الدراسي ألبنائهم بشكل 
 . منتظم

 ٨ ٤٤٩٢٠ت
١٤ ٠.٧٤ ٢.٦٠ 

% ٩.٩  ٢٤.٧  ٦٠.٥  ٤.٩  

يحرص ولي األمر على المشاركة في  ٨
 .البرنامج التربوي الفردي

 ٥ ٨٣٥٣٢ت
١٥ ٠.٧٦ ٢.٥٨ 

% ٦.٣  ٤٠.٠  ٤٣.٨  ١٠.٠  

١٤
ور الدورات يبادر أولياء األمور لحض

التي تفيدهم في التعامل مع أبنائهم مثل 
 .دورات لغة اإلشارة

 ٨ ٧٣٣٣٣ت
١٦ ٠.٧٩ ٢.٤٨ 

% ٩.٩  ٤٠.٧  ٤٠.٧  ٨.٦  

١٦
يبادر أولياء األمور إلى حضور بعض 
الحصص الدراسية داخل الفصل إذا 

 .دعتهم المدرسة لذلك

 ٢٢ ٢٢٧٣٠ت
١٧ ٠.٨٤ ٢.١١ 

% ٢٧.٢  ٣٧.٠  ٣٣.٣  ٢.٥  

١٣
يقترح أولياء األمور على المدرسة 

 .أوقات مناسبة لعقد مجالس اآلباء
 ٣٠ ٥١٦٣٠ت

١٨ ٠.٩١ ١.٩٥ 
% ٣٧.٠  ٣٧.٠  ١٩.٨  ٦.٢  

يوافق أولياء األمور على زيارة أحد ١٧
 .منسوبي المدرسة لهم في المنزل

 ٣٤ ٤١٦٢٧ت
١٩ ٠.٩٠ ١.٨٨ 

% ٤٢.٠  ٣٣.٣  ١٩.٨  ٤.٩  

  ٢.٩٥  )درجات ٤من ( عام للمحورال المتوسط

  

من عبارات المحور األول وقعـت   عبارات فقط ٦أن )  ١٣( يتضح من الجدول السابق رقم 

  :، وكانت مرتبة كما يلي)يحدث دائماً(ضمن المدى 

يحضر ولي األمر إلى المدرسة عندما يتم إشـعاره بموعـد تسـليم    " عبارة : المرتبة األولى

  ".مكافئات الطالب 

يوافق أولياء األمور على انضمام أبنائهم إلى الرحالت التـي تنظمهـا   " عبارة : تبة الثانيةالمر

  ".المدرسة 

  ".ولي األمر يتعامل باحترام وتقدير مع العاملين في المدرسة " عبارة : المرتبة الثالثة

  ".ولي األمر يستقبل اتصاالت المدرسة دون تذمر" عبارة : المرتبة الرابعة

http://dr-banderalotaibi.com



٨٦ 
 

  

  ".يهتم ولي األمر بمتابعة حضور ابنه للمدرسة" عبارة :الخامسةالمرتبة 

  ".يعمل أولياء األمور على توفير المستلزمات المدرسية ألبنائهم " عبارة : المرتبة السادسة

  :وهي مرتبة كما يلي، )يحدث أحياناً(عبارات ضمن المدى  ٩في حين وقعت 

تزويد المدرسـة بالمعلومـات المهمـة عـن     يتعاون ولي األمر في "  عبارة: المرتبة السابعة

يحضر أولياء األمور بسرعة إلى المدرسة عندما يتم إشـعارهم بوجـود   " ، وعبارة " الطالب

  ".مشكالت سلوكية لدى أبنائهم 

  ". يتفاعل أولياء األمور مع اقتراحات المدرسة بشكل جيد" عبارة : المرتبة التاسعة

  ". اء األمور بمتابعة الواجبات المنزلية ألبنائهميهتم أولي "عبارة : المرتبة العاشرة

يتابع ولي األمر مالحظات المدرسة التي تـدون فـي دفتـر     "عبارة : المرتبة الحادية عشرة

   ". المتابعة اليومية ويتفاعل معها

يحضر أولياء األمور بسرعة إلى المدرسة عندما يتم إشـعارهم  "عبارة : المرتبة الثانية عشرة

  ".توى التحصيل الدراسي ألبنائهم بانخفاض مس

  ".يلتزم أولياء األمور بحضور مجالس اآلباء " عبارة : المرتبة الثالثة عشرة

يستفسر أولياء األمور عن مستوى التحصيل الدراسي ألبنائهم " عبارة : المرتبة الرابعة عشرة

  ".بشكل منتظم 

اركة في البرنـامج التربـوي   يحرص ولي األمر على المش" عبارة : المرتبة الخامسة عشرة

  ".الفردي 

وكان ترتيب تلك العبـارات  ، )يحدث نادراً(بينما وقعت العبارات األربع المتبقية ضمن المدى 

  :كما يلي
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يبادر أولياء األمور لحضور الدورات التي تفيدهم في التعامل " عبارة : المرتبة السادسة عشرة

 .مع أبنائهم مثل دورات لغة اإلشارة

يبادر أولياء األمور إلى حضور بعض الحصـص الدراسـية   " عبارة : تبة السابعة عشرةالمر

  ".داخل الفصل إذا دعتهم المدرسة لذلك 

يقترح أولياء األمور على المدرسة أوقات مناسبة لعقد مجـالس  " عبارة : المرتبة الثامنة عشرة

  ".اآلباء 

على زيارة أحد منسوبي المدرسة لهم في  يوافق أولياء األمور" عبارة : المرتبة التاسعة عشرة

  ".المنزل 

وهو يقـع   ٢.٩٥وبالنظر في النتائج السابقة نجد أن المتوسط العام لجميع عبارات المحور بلغ 

مما يشير إلى أن االختصاصيين في معاهد وبرامج الصم يرون  ،)يحدث أحياناً(ضمن المدى 

عهم بشكل جيد، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة من وجهة نظرهم أن أولياء األمور ال يتعاونون م

التي أشارت إلى أن مشاركة أولياء األمور وتعاونهم مـع العـاملين فـي     )١٤٢٨(التويجري 

من ناحيـة   )١٩٩٠(السادة المدارس كانت دون المستوى المطلوب، واتفقت أيضاً مع دراسة 

لق بضعف تعاون أولياء األمور في والمعلمين، وفيما يتع ءقلة التعاون فيما يتعلق بمجالس اآلبا

   .آنفة الذكر) ١٤٢٨(البرنامج التربوي الفردي فقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة التويجري 

ما مدى التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في برامج ضعاف السمع  :السؤال الثاني

  االبتدائية من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين؟

ة على هذا السؤال تم استخدام التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسـابية  لإلجاب   

  :كما يلي
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  :النتائج من وجهة نظر أولياء األمور :أوالً
  

  )  ١٤(  جدول رقم 
  جابات عينة أولياءات الحسابية وترتيبها تنازلياً الستالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط

  معهماالختصاصيين في برامج ضعاف السمع  وناألمور عن رأيهم بمدى تعا

    م
يحدث 
 دائماً

يحدث 
 أحياناً

يحدث 
 نادراً

ال يحدث 
 أبداً

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  

العاملون في المدرسة يحترمون ولي  ٤
 .األمر عند زيارته لهم

 ١ ٢٨٥٢٨٤ت
١ ٠.٣٩ ٣.٨٨ 

% ٠.٣  ١.٣  ٨.٨  ٨٩.٦  

 ٤ ٢٨٦١٧٧ت .رسة على أسرار األسرةتحافظ المد ٨
٢ ٠.٤٩ ٣.٨٦ 

% ١.٣  ٢.٢  ٥.٤  ٩١.١  

٩ 
المدرسة تزود ولي األمر بتقارير 
مستمرة عن مستوى التحصيل الدراسي 

 .للطالب

 ٧ ٢٥٤٤٢١٦ت
٣ ٠.٦٧ ٣.٧٠ 

% ٢.٢  ٥.٠  ١٣.٢  ٧٩.٦  

المدرسة تجيب على استفسارات أولياء  ٢
 .األمور بسرعة

 ٦ ٢٣٣٦٢١٨ت
٤ ٠.٦٨ ٣.٦٤ 

% ١.٩  ٥.٦  ١٩.٤  ٧٣.٠  

تتفاعل المدرسة مع شكاوى واقتراحات  ٥
 .أولياء األمور بشكل جيد

 ٨ ٢٠٣٨٨١٨ت
٥ ٠.٧٢ ٣.٥٣ 

% ٢.٥  ٥.٧  ٢٧.٨  ٦٤.٠  

المدرسة تستقبل اتصاالت أولياء األمور  ١
 .دون تذمر

 ٢٩ ٢٣١٤٨١٠ت
٦ ٠.٩٣ ٣.٥١ 

% ٩.١  ٣.١  ١٥.١  ٧٢.٦  

٣ 
تقترح المدرسة على ولي األمر أن 
يتواصل معها باستمرار بالشكل الذي 

 .يراه مناسباً

 ١٣ ٢٠٣٨٣٢٠ت
٧ ٠.٧٩ ٣.٤٩ 

% ٤.١  ٦.٣  ٢٦.٠  ٦٣.٦  

تبادر المدرسة بإخبار أولياء األمور عن  ٧
 .أي مالحظات على الطالب في حينها

 ١٥ ٢٠٦٧٦٢٢ت
٨ ٠.٨٢ ٣.٤٨ 

% ٤.٧  ٦.٩  ٢٣.٨  ٦٤.٦  

 ١٨ ٢٠٤٧٠٢٦ت .تتابع المدرسة غياب الطالب باهتمام ٦
٩ ٠.٨٧ ٣.٤٥ 

% ٥.٧  ٨.٢  ٢٢.٠  ٦٤.٢  

١٠
المدرسة تدعوا أولياء األمور لحضور 

 .مجالس اآلباء
 ٥٦ ١٧٢٥٣٣٦ت

١٠ ١.١٧ ٣.٠٨ 
% ١٧.٧  ١١.٤  ١٦.٧  ٥٤.٣  

١٣
المدرسة تزود أولياء األمور بنشرات 

التعاون بين البيت والمدرسةحول أهمية 
 ٥٣ ١٢٥٨٩٥١ت

١١ ١.١٠ ٢.٩٠ 
% ١٦.٧  ١٦.٠  ٢٨.٠  ٣٩.٣  

تزود المدرسة أولياء األمور بمعلومات ١١
. حول البرنامج المتبع في مجالس اآلباء

 ٨٦ ١١٠٧١٥١ت
١٢ ١.٢١ ٢.٦٤ 

% ٢٧.٠  ١٦.٠  ٢٢.٣  ٣٤.٦  

١٤
تطلب المدرسة من أولياء األمور 

 .ركة في البرنامج التربوي الفرديالمشا
 ١٢٢ ٧٢٨٤٤٠ت

١٣ ١.٢٠ ٢.٣٣ 
% ٣٨.٤  ١٢.٦  ٢٦.٤  ٢٢.٦  

١٢
تهتم المدرسة برأي ولي األمر في 
اختيار الوقت المناسب لعقد مجالس 

 .اآلباء

 ١٣٤ ٧٩٦٤٤١ت
١٤ ١.٢٤ ٢.٢٨ 

% ٤٢.١  ١٢.٩  ٢٠.١  ٢٤.٨  

 تقوم المدرسة بتكريم أولياء األمور١٨
 .المتعاونين معها

 ١٨٣ ٤٩٣٧٤٨ت
١٥ ١.١٤ ١.٨٥ 

% ٥٧.٧  ١٥.١  ١١.٧  ١٥.٥  

١٧
تعقد المدرسة لقاءات مع أولياء األمور 
لتدريبهم على استخدام المعينات السمعية 

 .وبيان أهميتها

 ١٨٩ ٤٢٣٣٥٥ت
١٦ ١.٠٨ ١.٧٧ 

% ٥٩.٢  ١٧.٢  ١٠.٣  ١٣.٢  
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    م
يحدث 
 دائماً

يحدث 
 أحياناً

يحدث 
 نادراً

ال يحدث 
 أبداً

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  
١٦

ولياء تعقد المدرسة دورات تثقيفية أل
 .األمور بشأن التعامل مع أطفالهم

 ١٩٩ ٣٤٤٦٤٠ت
١٧ ١.٠٦ ١.٧٣ 

% ٦٢.٤  ١٢.٥  ١٤.٤  ١٠.٧  

تدعو المدرسة أولياء األمور لحضور ١٥
 .بعض الحصص الدراسية داخل الفصل

 ٢٢٣ ٢٨٣٤٣٣ت
١٨ ٠.٩٩ ١.٥٨ 

% ٧٠.١  ١٠.٤  ١٠.٧  ٨.٨  

  ٢.٩٣  )درجات ٤من ( العام للمحورالمتوسط 

  
  
  
  

من عبارات المحـور األول وقعـت    عبارات ٩أن )  ١٤( يتضح من الجدول السابق رقم    

  :، وكانت مرتبة كما يلي)يحدث دائماً(ضمن المدى 

  ".العاملون في المدرسة يحترمون ولي األمر عند زيارته لهم " عبارة : المرتبة األولى

  ". ر األسرةتحافظ المدرسة على أسرا "عبارة : المرتبة الثانية

المدرسة تزود ولي األمر بتقارير مستمرة عـن مسـتوى التحصـيل    " عبارة : المرتبة الثالثة

  ".الدراسي للطالب 

  ".المدرسة تجيب على استفسارات أولياء األمور بسرعة " عبارة : المرتبة الرابعة

  ".بشكل جيد  تتفاعل المدرسة مع شكاوى واقتراحات أولياء األمور" عبارة :المرتبة الخامسة

   ". المدرسة تستقبل اتصاالت أولياء األمور دون تذمر" عبارة : المرتبة السادسة

 تقترح المدرسة على ولي األمر أن يتواصل معها باستمرار بالشـكل " عبارة : المرتبة السابعة

  ."الذي يراه مناسباً 

أي مالحظات على الطالـب  تبادر المدرسة بإخبار أولياء األمور عن  "عبارة : المرتبة الثامنة

  ". في حينها

  ". تتابع المدرسة غياب الطالب باهتمام "عبارة : المرتبة التاسعة

  : وكانت مرتبة كما يلي، )يحدث أحياناً(عبارات فقط ضمن المدى  ٣في حين وقعت    
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  ". المدرسة تدعوا أولياء األمور لحضور مجالس اآلباء "عبارة : المرتبة العاشرة

المدرسة تزود أولياء األمور بنشرات حول أهمية التعاون بـين   "عبارة :الحادية عشرةالمرتبة 

  ".البيت والمدرسة 

تزود المدرسة أولياء األمور بمعلومات حول البرنامج المتبع في "عبارة : عشرة الثانيةالمرتبة 

  ". مجالس اآلباء 

  :  كما يلي وهي مرتبة) يحدث نادراً(عبارات ضمن المدى  ٤وقعت بينما    

تطلب المدرسة من أولياء األمـور المشـاركة فـي البرنـامج     " عبارة : عشرة الثالثةالمرتبة 

  ".التربوي الفردي 

تهتم المدرسة برأي ولي األمر في اختيار الوقت المناسب لعقد " عبارة : المرتبة الرابعة عشرة

  ". مجالس اآلباء

  ". بتكريم أولياء األمور المتعاونين معها تقوم المدرسة" عبارة : المرتبة الخامسة عشرة

تعقد المدرسة لقاءات مع أولياء األمور لتدريبهم على استخدام  "عبارة : المرتبة السادسة عشرة

  ". المعينات السمعية وبيان أهميتها

واحتلتا المرتبتين األخيرتين كما ) ال يحدث أبـداً (في حين وقعت عبارتين فقط ضمن المدى    

  :يلي

األمور بشأن التعامل مع  تعقد المدرسة دورات تثقيفية ألولياء "عبارة : رتبة السابعة عشرةالم

  ". أطفالهم

تدعو المدرسة أولياء األمور لحضور بعض الحصص الدراسية " عبارة : المرتبة الثامنة عشرة

  ".داخل الفصل 
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وهـو   ٢.٩٣رات المحور بلغ وبالنظر في النتائج السابقة نجد أن المتوسط العام لجميع عبا   

، مما يشير إلى أن أولياء األمور يرون من وجهة نظـرهم أن  )يحدث أحياناً(يقع ضمن المدى 

، وهذه النتيجة تتفق مـع  االختصاصيين في برامج ضعاف السمع ال يتعاونون معهم بشكل جيد

صاصيين التي أشارت إلى أن هناك قصور في تعاون االخت) ١٩٩٥(السرطاوي نتائج دراسة 

في تعاون االختصاصيين فـي مجـال عقـد    مع أولياء األمور، وفيما يتعلق بالقصور الشديد 

الدورات التثقيفية، فقد يعود ذلك إلى كثرة األعباء التدريسية التي تقع على عاتق المعلمين مما 

عاون في يجعلهم غير مستعدين لزيادة هذه األعباء بإقامة الدورات التثقيفية، وأما قضية عدم الت

لحضور بعض الحصص الدراسية داخل الفصل فإن الباحث من خالل عمله  دعوة ولي األمر

إلى االعتقاد الخاطيء لدى كثير من االختصاصيين بأنه ال يحق لـولي   في الميدان يعزو ذلك

    .  األمر أن يحضر داخل الفصل

  

  :النتائج من وجهة نظر االختصاصيين :ثانياً

  
  )  ١٥(  جدول رقم 

 عينـة جابات السـت وترتيبهـا تنازليـاً    التكرارات والنسب المئوية والمتوسـطات الحسـابية  
  .ب في برامج ضعاف السمع معهمتعاون أولياء أمور الطالحول رأيهم بمدى  ناالختصاصيي

    م
يحدث 
 دائماً

يحدث 
 أحياناً

يحدث 
 نادراً

ال يحدث 
 أبداً

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  

٧ 
حضر ولي األمر إلى المدرسة عندما ي

يتم إشعاره بموعد تسليم مكافئات 
 .الطالب

   ١١٥٣٠٧ت
١ ٠.٥٥ ٣.٧١ 

% ٤.٦  ١٩.٧  ٧٥.٧     

يوافق أولياء األمور على انضمام أبنائهم ١٩
 . إلى الرحالت التي تنظمها المدرسة

 ١ ٨٩٥٨٤ت
٢ ٠.٥٩ ٣.٥٥ 

% ٠.٧  ٢.٦  ٣٨.٢  ٥٨.٦  

مر يتعامل باحترام وتقدير مع ولي األ ٤
 .العاملين في المدرسة

   ٧٣٧٥٤ت
٣ ٠.٥٥ ٣.٤٥ 

% ٢.٦  ٤٩.٣  ٤٨.٠     

ولي األمر يستقبل اتصاالت المدرسة  ١
 .دون تذمر

 ١ ٦٣٧٣١٥ت
٤ ٠.٦٧ ٣.٣٠ 

% ٠.٧  ٩.٩  ٤٨.٠  ٤١.٤  

يهتم ولي األمر بمتابعة حضور ابنه  ٦
 .للمدرسة

   ٥٣٧٥٢٢ت
٥ ٠.٦٨ ٣.٢١ 

% ١٤.٧  ٥٠.٠  ٣٥.٣     

http://dr-banderalotaibi.com



٩٢ 
 

    م
يحدث 
 دائماً

يحدث 
 أحياناً

يحدث 
 نادراً

ال يحدث 
 أبداً

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  
١٥

يعمل أولياء األمور على توفير 
 .المستلزمات المدرسية ألبنائهم

 ١ ٤٥٨٧١٩ت
٦ ٠.٦٥ ٣.١٦ 

% ٠.٧  ١٢.٥  ٥٧.٢  ٢٩.٦  

يتعاون ولي األمر في تزويد المدرسة  ٣
 .بالمعلومات المهمة عن الطالب

 ٢ ٢٤١٠٢٢٤ت
٧ ٠.٦١ ٢.٩٧ 

% ١.٣  ١٥.٨  ٦٧.١  ١٥.٨  

١١
يحضر أولياء األمور بسرعة إلى 
المدرسة عندما يتم إشعارهم بوجود 

 .مشكالت سلوكية لدى أبنائهم

 ٣ ٢٩٨٨٣٢ت
٨ ٠.٦٩ ٢.٩٤ 

% ٢.٠  ٢١.١  ٥٧.٩  ١٩.١  

يتفاعل أولياء األمور مع اقتراحات  ٥
 .المدرسة بشكل جيد

 ١ ١٨٩٩٣٢ت
٩ ٠.٥٩ ٢.٨٩ 

% ٠.٧  ٢١.٣  ٦٦.٠  ١٢.٠  

٢ 
يتابع ولي األمر مالحظات المدرسة 
التي تدون في دفتر المتابعة اليومية 

 .ويتفاعل معها

 ٢ ١٢١١٠٢٨ت
١٠ ٠.٥٥ ٢.٨٧ 

% ١.٣  ١٨.٤  ٧٢.٤  ٧.٩  

١٢
يهتم أولياء األمور بمتابعة الواجبات 

 . المنزلية ألبنائهم
 ٢ ٩١٠٠٤١ت

١١ ٠.٥٧ ٢.٧٦ 
% ١.٣  ٢٧.٠  ٦٥.٨  ٥.٩  

١٠
يحضر أولياء األمور بسرعة إلى 
المدرسة عندما يتم إشعارهم بانخفاض 

 . مستوى التحصيل الدراسي ألبنائهم

 ٨ ١٠٧٨٥٦ت
١٢ ٠.٦٩ ٢.٥٩ 

% ٥.٣  ٣٦.٨  ٥١.٣  ٦.٦  

يلتزم أولياء األمور بحضور مجالس  ٩
 .اآلباء

 ٨ ٦٧٩٥٩ت
١٣ ٠.٦٦ ٢.٥٥ 

% ٥.٣  ٣٨.٨  ٥٢.٠  ٣.٩  

١٨
أولياء األمور عن مستوى يستفسر 

التحصيل الدراسي ألبنائهم بشكل 
 . منتظم

 ١٢ ٤٦٥٧١ت
١٤ ٠.٦٧ ٢.٤٠ 

% ٧.٩  ٤٦.٧  ٤٢.٨  ٢.٦  

يحرص ولي األمر على المشاركة في  ٨
 .البرنامج التربوي الفردي

 ١٧ ٣٧٠٦٢ت
١٥ ٠.٧١ ٢.٣٩ 

% ١١.٢  ٤٠.٨  ٤٦.١  ٢.٠  

١٤
لدورات يبادر أولياء األمور لحضور ا

التي تفيدهم في التعامل مع أبنائهم مثل 
 .دورات لغة اإلشارة

 ٥٢ ٣٢٥٧٢ت
١٦ ٠.٧٦ ١.٨٦ 

% ٣٤.٢  ٤٧.٤  ١٦.٤  ٢.٠  

١٦
يبادر أولياء األمور إلى حضور بعض 
الحصص الدراسية داخل الفصل إذا 

 .دعتهم المدرسة لذلك

 ٦٤ ٤٢٨٥٦ت
١٧ ٠.٨٣ ١.٨٢ 

% ٤٢.١  ٣٦.٨  ١٨.٤  ٢.٦  

١٣
يقترح أولياء األمور على المدرسة 

 .أوقات مناسبة لعقد مجالس اآلباء
 ٧٧ ١٢٠٥٤ت

١٨ ٠.٧٣ ١.٦٤ 
% ٥٠.٧  ٣٥.٥  ١٣.٢  ٠.٧  

١٧
يوافق أولياء األمور على زيارة أحد 

 .منسوبي المدرسة لهم في المنزل
 ٨٢ ٣٢٢٤٥ت

١٨ ٠.٨٠ ١.٦٤ 
% ٥٣.٩  ٢٩.٦  ١٤.٥  ٢.٠  

  ٢.٧٢  )درجات ٤من ( م للمحورالعا المتوسط

  
من عبارات المحور األول وقعت  عبارات فقط ٤أن )  ١٥( يتضح من الجدول السابق رقم   

  :، وكانت مرتبة كما يلي)يحدث دائماً(ضمن المدى 
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يحضر ولي األمر إلى المدرسة عندما يتم إشـعاره بموعـد تسـليم    " عبارة : المرتبة األولى

  ." مكافئات الطالب

يوافق أولياء األمور على انضمام أبنائهم إلى الرحالت التـي تنظمهـا   " عبارة : مرتبة الثانيةال

  ". المدرسة

  ". ولي األمر يتعامل باحترام وتقدير مع العاملين في المدرسة" عبارة : المرتبة الثالثة

  ".ولي األمر يستقبل اتصاالت المدرسة دون تذمر" عبارة : المرتبة الرابعة

  :وهي مرتبة كما يلي، )يحدث أحياناً(عبارات ضمن المدى  ٩ين وقعت في ح   

  ".يهتم ولي األمر بمتابعة حضور ابنه للمدرسة" عبارة :المرتبة الخامسة

  ". يعمل أولياء األمور على توفير المستلزمات المدرسية ألبنائهم" عبارة : المرتبة السادسة

بالمعلومـات المهمـة عـن    في تزويد المدرسـة   يتعاون ولي األمر" عبارة : المرتبة السابعة

  ".الطالب

يحضر أولياء األمور بسرعة إلى المدرسة عندما يتم إشعارهم بوجود " عبارة : المرتبة الثامنة

  ".مشكالت سلوكية لدى أبنائهم 

  ".يتفاعل أولياء األمور مع اقتراحات المدرسة بشكل جيد " عبارة : المرتبة التاسعة

يتابع ولي األمر مالحظات المدرسة التي تدون في دفتـر المتابعـة    "عبارة : المرتبة العاشرة

  ". اليومية ويتفاعل معها

   ". يهتم أولياء األمور بمتابعة الواجبات المنزلية ألبنائهم "عبارة : المرتبة الحادية عشرة

إشـعارهم   يحضر أولياء األمور بسرعة إلى المدرسة عندما يتم"عبارة : المرتبة الثانية عشرة

  ".بانخفاض مستوى التحصيل الدراسي ألبنائهم 

  ".يلتزم أولياء األمور بحضور مجالس اآلباء " عبارة : المرتبة الثالثة عشرة
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  :وكانت مرتبة كما يلي) يحدث نادرا(عبارات ضمن المدى  ٤بينما وقعت    

تحصيل الدراسي ألبنائهم يستفسر أولياء األمور عن مستوى ال" عبارة : المرتبة الرابعة عشرة

  ".بشكل منتظم 

يحرص ولي األمر على المشاركة في البرنـامج التربـوي   " عبارة  :المرتبة الخامسة عشرة

  ".الفردي 

يبادر أولياء األمور لحضور الدورات التي تفيدهم في التعامل " عبارة : المرتبة السادسة عشرة

 .مع أبنائهم مثل دورات لغة اإلشارة

يبادر أولياء األمور إلى حضور بعض الحصـص الدراسـية   " عبارة : سابعة عشرةالمرتبة ال

  ". داخل الفصل إذا دعتهم المدرسة لذلك

مرتبة واحدة لتطابق  ، واحتلتا)ال يحدث أبداً(ضمن المدى  أما العبارتين األخيرتين فقد وقعتا  

  يقترح : " لعبارتين هوالمتوسط الحسابي لهما وهي المرتبة الثامنة عشرة، وكان نص إحدى ا

يوافـق  "  :، ونص األخرى هو" أولياء األمور على المدرسة أوقات مناسبة لعقد مجالس اآلباء

  ". أولياء األمور على زيارة أحد منسوبي المدرسة لهم في المنزل

وهو يقـع   ٢.٧٢وبالنظر في النتائج السابقة نجد أن المتوسط العام لجميع عبارات المحور بلغ 

في برامج ضعاف السمع يرون  مما يشير إلى أن االختصاصيين ،)يحدث أحياناً(مدى ضمن ال

، وهذه النتيجة تتفق أيضاً مع  من وجهة نظرهم أن أولياء األمور ال يتعاونون معهم بشكل جيد

التي أشارت إلى أن مشاركة أولياء األمور وتعـاونهم مـع    )١٤٢٨(التويجري نتيجة دراسة 

، ونالحظ هنا أن هذه النتيجة اتفقـت مـع   س كانت دون المستوى المطلوبالعاملين في المدار

نتيجة السؤال األول التي أشارت إلى قلة تعاون أولياء أمور التالميذ الصم من وجهـة نظـر   

  االختصاصيين الذين يعملون في معاهد وبرامج الصم، ونالحظ أيضاً أن هناك تشابه كبير في 
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ى مدى تعاون أولياء األمور مع االختصاصيين من وجهة نظـر  ترتيب العبارات التي تشير إل

االختصاصيين في معاهد وبرامج الصم، واالختصاصيين في برامج ضعاف السمع، حيث لـم  

، وبالتالي فإن وجهات نظـر االختصاصـيين فـي كـال     يختلف الترتيب إال في عبارتين فقط

  .الفريقين تعزز بعضها بعضاً

ل المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصـيين  ما العوام :السؤال الثالث 

في معاهد وبرامج الصم وضعاف السـمع االبتدائيـة مـن وجهـة نظـر أوليـاء األمـور        

  واالختصاصيين؟

  :النتائج من وجهة نظر أولياء األمور :أوالً

كمـا   لحسـابية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الإلجابة على هذا السؤال تم استخدام 

  :يلي

  )  ١٦(  جدول رقم 
عينة أولياء جابات الستالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 

وبين االختصاصيين في معاهد  رأيهم بالعوامل المساهمة في تفعيل التعاون بينهم األمور حول
  .رامج الصم وضعاف السمعوب

  
  

    م
موافق 
 بشدة

موافق إلى 
 د ماح

غير 
 موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  

تبادل االحترام بين أولياء األمور واالختصاصيين  ١
 .يساهم في تفعيل التعاون بينهم

   ٣٩٧٢٤ت
١ ٠.٢٣ ٢.٩٤ 

% ٥.٧  ٩٤.٣     

١٦
تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أولياء 

عاون بين أولياء أمورهم بذلك يساهم في تفعيل الت
 .األمور واالختصاصيين

   ٣٩٦٢٤ت
١ ٠.٢٣ ٢.٩٤ 

% ٥.٧  ٩٤.٣     

١٣
تواصل المدرسة باستمرار مع أولياء األمور 

 . يساهم في تفعيل التعاون بين الطرفين
 ٣ ٣٨٩٢٩ت

٣ ٠.٣٠ ٢.٩٢ 
% ٠.٧  ٦.٩  ٩٢.٤  

٢ 
إتاحة الفرصة لولي األمر بمناقشة األمور 

تعليم ابنه تساهم في تفعيل التعاون بينه المرتبطة ب
 .وبين االختصاصيين

   ٣٧٧٤٤ت
٤ ٠.٣١ ٢.٩٠ 

% ١٠.٥  ٨٩.٥     
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    م
موافق 
 بشدة

موافق إلى 
 د ماح

غير 
 موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  

٣ 
اإلجابة على استفسارات ولي األمر المرتبطة 
بتعليم ابنه تساهم في تفعيل التعاون بينه وبين 

 . االختصاصيين

 ٢ ٣٨٢٣٧ت
٤ ٠.٣١ ٢.٩٠ 

% ٠.٥  ٨.٨  ٩٠.٧  

١١
أولياء األمور واالختصاصيين ألهمية  إدراك

التعاون المشترك فيما بينهم يساهم في تفعيل هذا 
 .التعاون

 ٤ ٣٥٨٥٨ت
٦ ٠.٣٩ ٢.٨٤ 

% ١.٠  ١٣.٨  ٨٥.٢  

٨ 
اهتمام أولياء األمور بحضور مجالس اآلباء 
يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين 

 .االختصاصيين

 ١ ٣٤٢٧٥ت
٧ ٠.٣٩ ٢.٨٢ 

% ٠.٢  ١٧.٩  ٨١.٨  

وضوح أهداف مجالس اآلباء يساهم في تفعيل  ٧
 .التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين

 ٣ ٣٣٨٨٠ت
٨ ٠.٤٢ ٢.٨٠ 

% ٠.٧  ١٩.٠  ٨٠.٣  

٤ 
البعد عن المصطلحات المعقدة عند مقابلة ولي 
األمر يساهم في تفعيل التعاون بينه وبين 

 .االختصاصيين

 ٩ ٣٣٩٧٢ت
٩ ٠.٤٦ ٢.٧٩ 

% ٢.١  ١٧.١  ٨٠.٧  

١٧
إلمام االختصاصيين بلغة اإلشارة للتواصل 
بسهولة مع أولياء األمور في حالة كونهم صم 

 .يساهم في تفعيل التعاون بين الطرفين

 ١١ ٣٤٠٧٠ت
١٠ ٠.٤٧ ٢.٧٨ 

% ٢.٦  ١٦.٦  ٨٠.٨  

٥ 
دعوة أولياء األمور لحضور األنشطة المختلفة 

سة تساهم في تفعيل التعاون التي تقيمها المدر
 .بينهم وبين االختصاصيين

 ٦ ٣٢٢٩٣ت
١١ ٠.٤٦ ٢.٧٥ 

% ١.٤  ٢٢.١  ٧٦.٥  

٩ 
دعوة ولي األمر للمشاركة في البرنامج التربوي 
الفردي تساهم في تفعيل التعاون بينه وبين 

 .االختصاصيين

 ٨ ٣١١١٠٢ت
١٢ ٠.٤٩ ٢.٧٢ 

% ١.٩  ٢٤.٢  ٧٣.٩  

٦ 
ء أولياء األمور في اختيار الوقت األخذ بآرا

المناسب لعقد مجالس اآلباء يساهم في تفعيل 
 . التعاون بينهم وبين االختصاصيين

 ١٣ ٢٩٧١٠٩ت
١٣ ٠.٥٣ ٢.٦٨ 

% ٣.١  ٢٦.٠  ٧٠.٩  

١٥
تكريم أولياء األمور المتعاونين مع المدرسة 
يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين 

 .االختصاصيين

 ١٩ ٢٩١١٠٩ت
١٤ ٠.٥٦ ٢.٦٥ 

% ٤.٥  ٢٦.٠  ٦٩.٥  

ارتفاع مستوى تعليم ولي األمر يساهم في تفعيل ١٤
 .التعاون بينه وبين االختصاصيين

 ٢٠ ٢٨٩١١١ت
١٥ ٠.٥٧ ٢.٦٤ 

% ٤.٨  ٢٦.٤  ٦٨.٨  

١٢
قرب سكن ولي األمر من المدرسة يساهم في 

 .تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين
 ٣٩ ٢٢٧١٥٤ت

١٦ ٠.٦٦ ٢.٤٥ 
% ٩.٣  ٣٦.٧  ٥٤.٠  

١٠
زيارة المعلم لولي األمر في المنزل تساهم في 

 .تفعيل التعاون بينهما
 ٦١ ١٩٨١٦١ت

١٧ ٠.٧٢ ٢.٣٣ 
% ١٤.٥  ٣٨.٣  ٤٧.١  

  ٢.٧٥  )درجات ٣من ( العام للمحور المتوسط

  

اني وقعت ضمن المـدى  أن جميع عبارات المحور الث) ١٦(يتضح من الجدول السابق رقم    

  وبالتالي فإن  ،)موافق إلى حد ما(وقعت ضمن المدى  ، ماعدا عبارة واحدة فقط)موافق بشدة(
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وكان ترتيب العبارات كمـا   ، )موافق بشدة(وقع ضمن المدى  ٢.٧٥الذي بلغ  المتوسط العام

  :يلي

اصيين يساهم في تفعيـل  تبادل االحترام بين أولياء األمور واالختص: " عبارة: المرتبة األولى

تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أوليـاء أمـورهم بـذلك    : " ، وعبارة" التعاون بينهم

  ". يساهم في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين

تواصل المدرسة باستمرار مع أولياء األمور يساهم في تفعيل التعاون : " عبارة: المرتبة الثالثة

  ". طرفينبين ال

إتاحة الفرصة لولي األمر بمناقشة األمور المرتبطـة بتعلـيم ابنـه    : " عبارة: المرتبة الرابعة

اإلجابة على استفسارات ولـي  : " ، وعبارة" تساهم في تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين

  ". األمر المرتبطة بتعليم ابنه تساهم في تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين

إدراك أولياء األمور واالختصاصيين ألهمية التعاون المشترك فيما : " عبارة: مرتبة السادسةال

  ". بينهم يساهم في تفعيل هذا التعاون

اهتمام أولياء األمور بحضور مجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون : " عبارة: المرتبة السابعة

  ". بينهم وبين االختصاصيين

وضوح أهداف مجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون بـين أوليـاء   : " رةعبا: المرتبة الثامنة

  ". األمور واالختصاصيين

البعد عن المصطلحات المعقدة عند مقابلة ولي األمر يسـاهم فـي    : "عبارة: المرتبة التاسعة

  ". تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين
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بلغة اإلشارة للتواصل بسـهولة مـع أوليـاء    إلمام االختصاصيين : " عبارة: المرتبة العاشرة

  ". األمور في حالة كونهم صم يساهم في تفعيل التعاون بين الطرفين

دعوة أولياء األمور لحضور األنشطة المختلفة التـي تقيمهـا   : " عبارة: المرتبة الحادية عشرة

  ". المدرسة تساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصيين

دعوة ولي األمر للمشاركة في البرنامج التربوي الفردي تساهم : " عبارة: ة عشرةالمرتبة الثاني

  ". في تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين

األخذ بآراء أولياء األمور في اختيار الوقـت المناسـب لعقـد    : " عبارة: المرتبة الثالثة عشرة

  ". صيينمجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصا

تكريم أولياء األمور المتعاونين مع المدرسة يساهم في تفعيل : " عبارة: المرتبة الرابعة عشرة

  ". التعاون بينهم وبين االختصاصيين

ارتفاع مستوى تعليم ولي األمر يساهم في تفعيل التعاون بينه : " عبارة: المرتبة الخامسة عشرة

  ". وبين االختصاصيين

قرب سكن ولي األمر من المدرسة يساهم في تفعيل التعاون : " عبارة: رةالمرتبة السادسة عش

  ". بينه وبين االختصاصيين

والتي احتلـت المرتبـة     )موافق إلى حد ما(وقعت ضمن المدى  يدة التيحأما العبارة الو   

زيارة المعلم لولي األمر في المنزل تسـاهم فـي   : " فقد كانت عبارةالسابعة عشرة واألخيرة 

  ". فعيل التعاون بينهمات

ويتضح لنا من هذه النتائج أن أفراد العينة من أولياء األمور يـرون أن جميـع العوامـل       

المحددة في المحور الثاني تساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصـيين فـي معاهـد    

  صيين في وكان تبادل االحترام بين أولياء األمور واالختصا ،وبرامج الصم وضعاف السمع
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، التي أشارت إلى أن )٢٠١٠(وهذا يتفق مع نتيجة دراسة حنفي وقراقيش  ،مقدمة هذه العوامل

عناصر المشاركة التعاونية بين أولياء األمور أولياء األمور يرون أن التعامل باحترام من أهم 

  .واالختصاصيين وأنها ذات أهمية بالغة

، والتي لم يوافق عليهـا أفـراد العينـة    مر في المنزلأما فيما يتعلق بزيارة المعلم لولي األ   

بشكل كبير، فقد يعود ذلك إلى خصوصية المجتمع السعودي وثقافته، خاصة وأن عـدد مـن   

أولياء األمور من األمهات مع عدم وجود األب، وفي هذه الحالة فإن الكثير يرفضون مثل هذه 

  .الزيارات

  :نالنتائج من وجهة نظر االختصاصيي :ثانيا
  
  )  ١٧(  جدول رقم 

عينة جابات الستالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 
بين أولياء األمور رأيهم بالعوامل المساهمة في تفعيل التعاون  حولاالختصاصيين 

  .واالختصاصيين في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع
  

    م
موافق 
 بشدة

موافق إلى 
 حد ما

 غير
 موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  

تبادل االحترام بين أولياء األمور واالختصاصيين  ١
 .يساهم في تفعيل التعاون بينهم

   ٢١٣٢٠ت
١ ٠.٢٨ ٢.٩١ 

% ٨.٦  ٩١.٤     

١٦
تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أولياء 

أولياء  أمورهم بذلك يساهم في تفعيل التعاون بين
 .األمور واالختصاصيين

   ٢٠٨٢٥ت
٢ ٠.٣١ ٢.٨٩ 

% ١٠.٧  ٨٩.٣     

٣ 
اإلجابة على استفسارات ولي األمر المرتبطة 
بتعليم ابنه تساهم في تفعيل التعاون بينه وبين 

 . االختصاصيين

   ٢٠١٣١ت
٣ ٠.٣٤ ٢.٨٧ 

% ١٣.٤  ٨٦.٦     

٢ 
مور إتاحة الفرصة لولي األمر بمناقشة األ

المرتبطة بتعليم ابنه تساهم في تفعيل التعاون بينه 
 وبين االختصاصيين

   ١٩٣٤٠ت
٤ ٠.٣٨ ٢.٨٣ 

% ١٧.٢  ٨٢.٨     

٤ 
البعد عن المصطلحات المعقدة عند مقابلة ولي 
األمر يساهم في تفعيل التعاون بينه وبين 

 .االختصاصيين

   ١٩٣٣٩ت
٤ ٠.٣٧ ٢.٨٣ 

% ١٦.٨  ٨٣.٢     

١٣
تواصل المدرسة باستمرار مع أولياء األمور 

 . يساهم في تفعيل التعاون بين الطرفين
 ٢ ١٩١٤٠ت

٦ ٠.٤١ ٢.٨١ 
% ٠.٩  ١٧.٢  ٨٢.٠  
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    م
موافق 
 بشدة

موافق إلى 
 حد ما

 غير
 موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ب  المعياري

رتي
الت

  
١٤

ارتفاع مستوى تعليم ولي األمر يساهم في تفعيل 
 .التعاون بينه وبين االختصاصيين

 ٣ ١٩٠٤٠ت
٧ ٠.٤٣ ٢.٨٠ 

% ١.٣  ١٧.٢  ٨١.٥  

١٧
االختصاصيين بلغة اإلشارة للتواصل  إلمام

بسهولة مع أولياء األمور في حالة كونهم صم 
 .يساهم في تفعيل التعاون بين الطرفين

 ٢ ١٨٥٤٦ت
٨ ٠.٤٣ ٢.٧٩ 

% ٠.٩  ١٩.٧  ٧٩.٤  

٨ 
اهتمام أولياء األمور بحضور مجالس اآلباء 
يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين 

 .االختصاصيين

 ٢ ١٨٣٤٧ت
٩ ٠.٤٤ ٢.٧٨ 

% ٠.٩  ٢٠.٣  ٧٨.٩  

١١
إدراك أولياء األمور واالختصاصيين ألهمية 
التعاون المشترك فيما بينهم يساهم في تفعيل هذا 

 .التعاون

   ١٧٩٥٤ت
١٠ ٠.٤٢ ٢.٧٧ 

% ٢٣.٢  ٧٦.٨     

٩ 
دعوة ولي األمر للمشاركة في البرنامج التربوي 

ينه وبين الفردي تساهم في تفعيل التعاون ب
 .االختصاصيين

 ٦ ١٧٩٤٨ت
١١ ٠.٤٩ ٢.٧٤ 

% ٢.٦  ٢٠.٦  ٧٦.٨  

١٥
تكريم أولياء األمور المتعاونين مع المدرسة 
يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين 

 .االختصاصيين

 ٣ ١٧٦٥٤ت
١١ ٠.٤٧ ٢.٧٤ 

% ١.٣  ٢٣.٢  ٧٥.٥  

٥ 
دعوة أولياء األمور لحضور األنشطة المختلفة 

تقيمها المدرسة تساهم في تفعيل التعاون  التي
 .بينهم وبين االختصاصيين

 ٢ ١٦٧٦٤ت
١٣ ٠.٤٧ ٢.٧١ 

% ٠.٩  ٢٧.٥  ٧١.٧  

وضوح أهداف مجالس اآلباء يساهم في تفعيل  ٧
 .التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين

   ١٦٢٧١ت
١٤ ٠.٤٦ ٢.٧٠ 

% ٣٠.٥  ٦٩.٥     

من المدرسة يساهم في  قرب سكن ولي األمر١٢
 .تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين

 ٩ ١٣٦٨٨ت
١٥ ٠.٥٧ ٢.٥٥ 

% ٣.٩  ٣٧.٨  ٥٨.٤  

٦ 
األخذ بآراء أولياء األمور في اختيار الوقت 
المناسب لعقد مجالس اآلباء يساهم في تفعيل 

 . التعاون بينهم وبين االختصاصيين

 ١٠ ١١٩١٠٤ت
١٦ ٠.٥٨ ٢.٤٧ 

% ٤.٣  ٤٤.٦  ٥١.١  

زيارة المعلم لولي األمر في المنزل تساهم في ١٠
 .تفعيل التعاون بينهما

 ٦٨ ٥٤١٠٩ت
١٧ ٠.٧٣ ١.٩٤ 

% ٢٩.٤  ٤٧.٢  ٢٣.٤  

  ٢.٧١  )درجات ٣من ( العام للمحور المتوسط

  
  
  

أن جميع عبارات المحور الثاني وقعت ضمن المـدى  ) ١٧(يتضح من الجدول السابق رقم    

، وبالتالي فإن )موافق إلى حد ما(، ماعدا عبارة واحدة فقط وقعت ضمن المدى )وافق بشدةم(

،  وكان ترتيب العبارات كمـا  )موافق بشدة(وقع ضمن المدى  ٢.٧١المتوسط العام الذي بلغ 

  :يلي
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تبادل االحترام بين أولياء األمور واالختصاصيين يساهم في تفعيـل  : " عبارة: المرتبة األولى

  ". لتعاون بينهما

تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أولياء أمورهم بذلك يسـاهم  : " عبارة: المرتبة الثانية

  ". في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين

اإلجابة على استفسارات ولي األمر المرتبطة بتعليم ابنه تساهم فـي   : "عبارة: المرتبة الثالثة

  ". بينه وبين االختصاصيين تفعيل التعاون

إتاحة الفرصة لولي األمر بمناقشة األمور المرتبطـة بتعلـيم ابنـه    : " عبارة: المرتبة الرابعة

البعد عن المصطلحات المعقدة  : "، وعبارة" تساهم في تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين

  ". صاصيينعند مقابلة ولي األمر يساهم في تفعيل التعاون بينه وبين االخت

تواصل المدرسة باستمرار مع أولياء األمور يسـاهم فـي تفعيـل    : " عبارة: المرتبة السادسة

  ". التعاون بين الطرفين

ارتفاع مستوى تعليم ولي األمر يساهم في تفعيل التعاون بينه وبـين  : " عبارة: المرتبة السابعة

  ". االختصاصيين

صيين بلغة اإلشارة للتواصل بسهولة مع أولياء األمور إلمام االختصا: " عبارة: المرتبة الثامنة

  ". في حالة كونهم صم يساهم في تفعيل التعاون بين الطرفين

اهتمام أولياء األمور بحضور مجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون  : "عبارة: المرتبة التاسعة

  ". بينهم وبين االختصاصيين

اء األمور واالختصاصيين ألهمية التعاون المشترك فيما إدراك أولي: " عبارة: المرتبة العاشرة

  ". بينهم يساهم في تفعيل هذا التعاون
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دعوة ولي األمر للمشاركة في البرنامج التربـوي الفـردي   : " عبارة: المرتبة الحادية عشرة

نين تكريم أولياء األمور المتعاو: " ، وعبارة" تساهم في تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين

  ". مع المدرسة يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصيين

دعوة أولياء األمور لحضور األنشطة المختلفة التـي تقيمهـا   : " عبارة: المرتبة الثالثة عشرة

  ". المدرسة تساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصيين

باء يساهم في تفعيل التعاون بـين  وضوح أهداف مجالس اآل : "عبارة: المرتبة الرابعة عشرة

  ". أولياء األمور واالختصاصيين

قرب سكن ولي األمر من المدرسة يساهم في تفعيل التعاون : " عبارة: عشرةالخامسة المرتبة 

  ". بينه وبين االختصاصيين

األخذ بآراء أولياء األمور في اختيار الوقت المناسب لعقـد  : " عبارة: المرتبة السادسة عشرة

  ". مجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصيين

والتي احتلـت المرتبـة     )موافق إلى حد ما(وقعت ضمن المدى  يدة التيحأما العبارة الو   

زيارة المعلم لولي األمر في المنزل تسـاهم فـي   : " السابعة عشرة واألخيرة فقد كانت عبارة

  ". تفعيل التعاون بينهما

فـي معاهـد وبـرامج الصـم      االختصاصيينلنا من هذه النتائج أن أفراد العينة من  ويتضح

يرون أن جميع العوامل المحددة في المحور الثاني تساهم في تفعيل التعـاون  وضعاف السمع 

تبادل االحترام بين أولياء األمور واالختصاصـيين فـي    وقد وقع ، أولياء األموربينهم وبين 

، التي أشارت )٢٠١٠(مع نتيجة دراسة حنفي وقراقيش  أيضاً وهذا يتفق ،مقدمة هذه العوامل

عناصر المشاركة التعاونية بين أولياء إلى أن أولياء األمور يرون أن التعامل باحترام من أهم 

  .األمور واالختصاصيين وأنها ذات أهمية بالغة
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لم يوافق عليها أفراد العينة بشـكل  فيما يتعلق بزيارة المعلم لولي األمر في المنزل، والتي و   

إلى خصوصية المجتمع السعودي وثقافتـه، خاصـة وأن    كما ذكرنا سابقاً كبير، فقد يعود ذلك

مـن  عدد من أولياء األمور من األمهات مع عدم وجود األب، وفي هذه الحالة فـإن الكثيـر   

عينـة هنـا هـم    ثل هذه الزيارات، وحيـث أن ال يرفضون ماالختصاصيين وأولياء األمور س

االختصاصيين فقد يعود أيضاً إلى عدم رغبة االختصاصيين وخاصة المعلمـين فـي زيـادة    

  . األعباء التي تقع عليهم داخل المدرسة بزيارات أولياء األمور خارج المدرسة

  
في مدى التعاون ) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الرابع 

: تعزى إلى المتغيرات التالية من وجهة نظر االختصاصيين ور واالختصاصيينبين أولياء األم

  نوع البرنامج، سنوات الخبرة لالختصاصيين، طبيعة عمل االختصاصي؟

هذا السؤال تم استخدام أساليب إحصائية مختلفة باختالف متغيرات السـؤال،   لإلجابة على   

   :بحسب ما يناسبه، وبيان ذلك فيما يليمتغير كل 

  

  :الفروق باختالف نوع البرنامج :أوالً
  

  )  ١٨(  جدول رقم 
  لداللة الفروق في استجابات عينة االختصاصيين حول) ت(اختبار 

  باختالف نوع البرنامج معهم موراألتعاون أولياء مدى 
  العدد  جنوع البرنام

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  التعليق  الداللة

 برامج األملمعاهد و
 ٠.٣٧ ٢.٩٥ ٨١ للصم

دالة عند ٠.٠٠٠ ٥.١٨
٠.٠١مستوى 

  ٠.٣٠  ٢.٧٢  ١٥٢ضعاف السمعبرامج 
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، مما يشير إلى  ٠.٠١دالة عند مستوى ) ت(أن قيمة )  ١٨ (يتضح من الجدول رقم  

مـدى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة االختصاصيين حول رأيهم ب

ختصاصـين  تعزى الختالف نوع البرنامج، وذلك لصالح اال معهم موراألن أولياء تعاو

  .في معاهد وبرامج األمل

ومن هذا نستنتج أن مدى تعاون أولياء أمور التالميذ الصم مع االختصاصيين أكبـر مـن      

وذلك مـن وجهـة نظـر     مدى تعاون أولياء أمور التالميذ ضعاف السمع مع االختصاصيين

التي أشارت إلـى أن   (Powers, 1997)، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة يناالختصاصي

أولياء أمور التالميذ الصم يشاركون في البرامج التعليمية ألطفالهم بصورة أكبر مـن أوليـاء   

 .أمور التالميذ ضعاف السمع

  :الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة :ثانيا
  

  )   ١٩(   جدول رقم 
  لداللة الفروق في استجابات عينة االختصاصيين) ف(لتباين األحادي اختبار تحليل ا

  باختالف عدد سنوات الخبرةمعهم  موراألأولياء حول مدى تعاون 

مجموع   نمصدر التباي
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

  التعليق

 ٠.٩١ ٢ ١.٨١ بين المجموعات
٠.٠٠٠ ٨.١٨

دالة عند 
٠.٠١ى مستو   ٠.١١  ٢٢٧  ٢٥.١٣داخل المجموعات

  

، مما يشير  ٠.٠١دالة عند مستوى ) ف(أن قيمة )   ١٩(  يتضح من الجدول رقم    

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة االختصاصيين حـول رأيهـم   

دام وباسـتخ  عدد سـنوات خبـرتهم،  تعزى الختالف معهم مور األأولياء تعاون بمدى 

  ): ٢٠ جدول رقم(شف عن مصدر تلك الفروق اختبار شيفيه للك
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  )  ٢٠( جدول رقم 

  اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة االختصاصيين
  باختالف عدد سنوات الخبرةمعهم مور األأولياء  تعاون حول مدى

  فئات الخبرة
المتوسط 
  الحسابي

 ١٠أقل من 
 سنوات

-١٠من 
 سنة ١٤

 ١٥من 
 سنة فأكثر

  الفرق لصالح

     ٢.٧٠ سنوات ١٠أقل من 

      ٢.٧٨ سنة ١٤-١٠من 

سنة فأكثر ١٥من    * ٢.٩١ سنة فأكثر ١٥من 

   ٠.٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى * 
  

بـين   ٠.٠٥وجـود فـروق دالـة عنـد مسـتوى      )  ٢٠ (يتضح من الجدول رقم    

، وبين االختصاصـين ذوي الخبـرة   )اتسنو ١٠أقل من (االختصاصيين ذوي الخبرة 

  ).سنة فأكثر ١٥من (، وذلك لصالح ذوي الخبرة )سنة فأكثر ١٥من (

ونستنتج من ذلك أن االختصاصيين ذوي الخبرة األعلى يرون أن أوليـاء األمـور      

يتعاونون معهم يشكل أكبر مما يراه االختصاصيين ذوي الخبرة األقل، وقد يعود ذلـك  

ألمور يتعاونون مع االختصاصيين على فترات متباعدة، وبالتـالي فـإن   إلى أن أولياء ا

االختصاصيين ذوي سنوات الخبرة األكثر قد رصدوا خالل سنوات خـدمتهم الطويلـة   

تشير إلى تعاون أولياء األمور معهم، بعكس االختصاصيين مجموعة من التجارب التي 

   .يرة لرصد مثل تلك التجاربذوي سنوات الخبرة األقل فقد ال تسعفهم خدمتهم القص
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  :الفروق باختالف طبيعة العمل :ثالثاً

  
  )  ٢١(  جدول رقم 

  لداللة الفروق في استجابات عينة االختصاصيين حول) ت(اختبار 
  باختالف طبيعة العملمعهم مور األأولياء تعاون مدى 

المتوسط   العدد  طبيعة العمل
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  التعليق  الداللة

 ٠.٣٥ ٢.٨٠ ١٧٣ معلم
 غير دالة٠.٧٨٥ ٠.٢٧

  ٠.٣٢  ٢.٨١  ٦٠ إداري

  

غير دالة، مما يشير إلى عدم وجـود  ) ت(أن قيمة )  ٢١ (يتضح من الجدول رقم    

تعاون فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة االختصاصيين حول رأيهم بمدى 

  .ى الختالف طبيعة عملهمتعز معهممور األأولياء 

ومن هذا نستنتج أن اإلداريين والمعلمين يتفقون في وجهات نظرهم حول مدى تعاون    

  .أولياء األمور معهم

في مدى التعاون ) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الخامس

: عزى إلى المتغيرات التاليةتمن وجهة نظر أولياء األمور بين أولياء األمور واالختصاصيين 

والمستوى التعليمي لهم، ومستواهم االقتصادي، وعدد أفراد حالة السمع لدى أولياء األمور، 

  األسرة؟

هذا السؤال تم استخدام أساليب إحصائية مختلفة باختالف متغيرات السـؤال،   لإلجابة على   

  :كل متغير بحسب ما يناسبه، وبيان ذلك فيما يلي

  :فروق باختالف حالة السمع لدى أولياء األمورال: أوالً

 ٤٠٢بلغ ) كال الوالدين سامعين(أن عدد التصنيف  ورد معنا في وصف عينة أولياء األمور   

   ١بلغ ) أحد الوالدين أصم(فقط، وعدد التصنيف  ٥بلغ ) كال الوالدين صم(وعدد التصنيف 
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ال يمكـن   ، وبناء على ذلـك فإنـه  ١٢بلغ ) أحد الوالدين ضعيف سمع(فقط، وعدد التصنيف 

ألن  ٥و  ٤٠٢حدوث مقارنة بسبب التفاوت الكبير بين األعداد، فال يمكن أن نقارن مثالً بين 

مثل هذه العملية غير صالحة إحصائياً، وبالتالي فإنه ال يمكن الكشف عن الفـروق بـاختالف   

   .  حالة السمع لدى أولياء األمور

  :توى التعليميالفروق باختالف المس :ثانياً
  
  

  )  ٢٢ (جدول رقم 
  لداللة الفروق في استجابات عينة أولياء) ف(اختبار تحليل التباين األحادي 

  ألولياء األمور باختالف المستوى التعليمي معهم االختصاصيين نتعاواألمور حول مدى 
مجموع   نمصدر التباي

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  لةالدال

  التعليق

 ١.٠٩ ٦ ٦.٥٧ بين المجموعات
دالة عند ٠.٠٠٢ ٣.٦٤

٠.٠١مستوى    ٠.٣٠  ٤١٤  ١٢٤.٥٧داخل المجموعات

  

، مما يشـير   ٠.٠١دالة عند مستوى ) ف(أن قيمة )   ٢٢( يتضح من الجدول رقم    

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة أولياء أمور الطـالب حـول   

وباستخدام  ة،هم التعليميمستوياتتعزى الختالف  معهم االختصاصيين مدى تعاونم برأيه

  ): ٢٣ جدول رقم(ف عن مصدر تلك الفروق اختبار شيفيه للكش
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  )  ٢٣(  جدول رقم 

  اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة أولياء
  لمستوى التعليمي ألولياء األمورمدى تعاون االختصاصيين معهم باختالف ااألمور حول 

المتوسط   المستوى التعليمي
  الحسابي

ال يقرأ 
  وال يكتب

ماجستير   بكالوريوس  ثانوي  متوسط  ابتدائي
  فأعلى

غير 
  ذلك

الفرق 
  لصالح

              ٢.٩٣  ال يقرأ وال يكتب
 ابتدائي    *         ٣.١٧  ابتدائي
            ٣.١٠  متوسط
           ٣.٠٧  ثانوي

          ٢.٨٤  بكالوريوس
         ٢.٨٤  ماجستير فأعلى

         ٢.٧٨  غير ذلك
   ٠.٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى * 

  

بين أوليـاء   ٠.٠٥وجود فروق دالة عند مستوى )   ٢٣(  يتضح من الجدول رقم    

، )ابتـدائي (، وبين أولياء األمور الحاصلين علـى  )بكالوريوس(األمور الحاصلين على 

  ).ابتدائي(لصالح الحاصلين على  وذلك

) ابتـدائي (وهذه النتيجة تشير إلى أن أولياء األمور ذوي المستوى التعليمي األقـل     

يرون أن االختصاصيين يتعاونون معهم بشكل أكبر مما يـراه أوليـاء األمـور ذوى    

، وقد يعود ذلك إلـى أن أوليـاء األمـور ذوي    )بكالوريوس(المستوى التعليمي األعلى 

تـتم مـن قبـل    التعليم المنخفض ال يدركون مختلف جوانب التعاون التي ينبغـي أن  

  .االختصاصيين كما يدركها أولياء األمور ذوي التعليم المرتفع
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  :الفروق باختالف المستوى االقتصادي :ثالثاً
  

  )  ٢٤ (جدول رقم 
  عينة أولياءلداللة الفروق في استجابات ) ف(اختبار تحليل التباين األحادي 

  ألولياء األمور المستوى االقتصاديتعاون االختصاصيين معهم باختالف األمور حول مدى 

مجموع   نمصدر التباي
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف  المربعات

  التعليق  الداللة

 ١.٧٦ ٤ ٧.٠٤ بين المجموعات
٠.٠٠٠ ٥.٩١

دالة عند 
٠.٠١مستوى    ٠.٣٠  ٤٠٢  ١١٩.٦٧داخل المجموعات

  

، مما يشير  ٠.٠١دالة عند مستوى ) ف(أن قيمة )   ٢٤(  يتضح من الجدول رقم    

مور حـول رأيهـم   األإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة أولياء 

وباسـتخدام   مستواهم االقتصـادي، تعزى الختالف تعاون االختصاصيين معهم بمدى 

  ):  ٢٥جدول رقم (صدر تلك الفروق عن ماختبار شيفيه للكشف 
 

  )  ٢٥(  جدول رقم 
  اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة أولياء

  ألولياء األمور المستوى االقتصاديتعاون االختصاصيين معهم باختالف حول مدى األمور 

المستوى 
  االقتصادي

المتوسط 
  الحسابي

أقل من 
١٥٠٠ 
  ريال

 ١٥٠٠بين 
 ٥٠٠٠إلى 
  يالر

أكثر من 
إلى  ٥٠٠٠
  ريال ١٠٠٠٠

أكثر من 
إلى  ١٠٠٠٠
  ريال ١٥٠٠٠

أكثر من 
١٥٠٠٠ 
  ريال

  الفرق لصالح

 ١٥٠٠أقل مـن  
 ١٥٠٠أقل مـن   *  *       ٣.٢٦  ريال

  ريال

إلـى   ١٥٠٠بين 
  ريال ٥٠٠٠

٣.٠٩       *   
ريال  ١٥٠٠بين 
  ريال ٥٠٠٠إلى 

 ٥٠٠٠أكثر مـن  
         ٢.٩٥  ريال ١٠٠٠٠إلى 

 ١٠٠٠٠أكثر من 
  ريال ١٥٠٠٠إلى 

٢.٨٠        

 ١٥٠٠٠أكثر من 
  ريال

٢.٨١       

   ٠.٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى * 
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  :على النحو التالي ٠.٠٥وجود فروق دالة عند مستوى )   ٢٥( يتضح من الجدول رقم    

 ١٥٠٠٠إلـى   ١٠٠٠٠أكثر مـن  (توجد فروق دالة بين أولياء األمور ذوي الدخل  .١

 ١٥٠٠أقل مـن  (، وبين أولياء األمور ذوي الدخل )ريال ١٥٠٠٠ن ريال، أكثر م

  ).ريال ١٥٠٠أقل من (، وذلك لصالح ذوي الدخل )ريال

 ١٥٠٠٠إلـى   ١٠٠٠٠أكثر مـن  (توجد فروق دالة بين أولياء األمور ذوي الدخل  .٢

، وذلـك  )ريـال  ٥٠٠٠إلـى   ١٥٠٠بين (، وبين أولياء األمور ذوي الدخل )ريال

  ).ريال ٥٠٠٠إلى  ١٥٠٠بين (لصالح ذوي الدخل 

ومن هذه النتائج يتبين لنا أن أوليـاء األمـور ذوي الـدخل المحـدود يـرون أن                 

مـور مـن ذوي الـدخل    االختصاصيين يتعاونون معهم بشكل أكبر مما يراه أولياء األ

  .المرتفع

  :الفروق باختالف عدد أفراد األسرة :رابعاً

  

  )  ٢٦(  جدول رقم 
  لداللة الفروق في استجابات عينة أولياء) ف(ليل التباين األحادي اختبار تح

  أفراد األسرة عدد باختالف معهم تعاون االختصاصييناألمور حول مدى 

  نمصدر التباي
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  التعليق  الداللة

 ٠.٤٠ ٢١ ٨.٣٨ بين المجموعات
 ةغير دال٠.١٧٢ ١.٣٠

  ٠.٣١  ٣٩٨  ١٢٢.٥٢داخل المجموعات

  

غير دالة، مما يشير إلى عدم وجـود  ) ف(أن قيمة )  ٢٦ ( يتضح من الجدول رقم    

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة أولياء أمور الطالب حول رأيهم بمـدى  

  .التعاون بينهم وبين االختصاصيين تعزى الختالف عدد أفراد أسرهم
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وهذا يشير إلى أن التفاوت في عدد أفراد األسرة لم يكن له تأثير على وجهات نظـر     

  .أولياء األمور حول مدى تعاون االختصاصيين معهم

فـي مـدى   ) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  : السؤال السادس 

أوليـاء األمـور   التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين تعود إلى وجهات نظر كل مـن  

  واالختصاصيين؟

  :للكشف عن هذه الفروق كما يلي" ت"لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار    

  )  ٢٧(  جدول رقم 
  لداللة الفروق في استجابات أولياء) ت(اختبار 

  مدى التعاون بينهمب وجهات نظرهم األمور واستجابات االختصاصيين حول

المتوسط   العدد  نوع العينة
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  التعليق  الداللة

 ٠.٥٦ ٣.٠٢ ٤٢١ أولياء األمور
دالة عند ٠.٠٠٠ ٦.١٣

٠.٠١مستوى    ٠.٣٤  ٢.٨٠  ٢٣٣ االختصاصيين

  

، مما يشير  ٠.٠١دالة عند مستوى ) ت(أن قيمة )   ٢٧(  يتضح من الجدول رقم    

استجابات عينة أولياء أمور الطـالب وبـين    إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

استجابات االختصاصيين حول رأيهم بمدى التعاون بينهم، وذلك لصالح أوليـاء أمـور   

  .الطالب

ومن هذا نستنتج أن أولياء أمـور الطـالب الصـم وضـعاف السـمع يـرون أن          

ـ   اء االختصاصيين يتعاونون معهم بشكل أكبر مما يراه االختصاصيين من تعـاون أولي

 ,Bodner-Johnson)، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة بودنر جونسـون  األمور

التي أشارت إلى أن أولياء األمور يثقون بالبرامج التي تقدم الخدمات التعليميـة   (1986

  .ألطفالهم

http://dr-banderalotaibi.com



١١٢ 
 

  

بين أولياء أمور ) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال السابع 

م وأولياء أمور الطالب ضـعاف السـمع فـي مـدى التعـاون بيـنهم وبـين        الطالب الص

  االختصاصيين؟

  :للكشف عن هذه الفروق كما يلي" ت"لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار    

  )  ٢٨( جدول رقم 
  لداللة الفروق في استجابات أولياء أمور الطالب الصم واستجابات) ت(اختبار 

  معهم تعاون االختصاصيينضعاف السمع حول مدى مور الطالب أولياء أ

  العدد  فئات أولياء األمور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  قيمة ت  المعياري

مستوى 
  التعليق  الداللة

 ٠.٤٨ ٣.٣٠ ١٠٢ أولياء أمور الطالب الصم
٠.٠٠٠ ٦.١٠

دالة عند 
مستوى 
  ٠.٥٥  ٢.٩٣  ٣١٩ أولياء أمور الطالب ضعاف السمع ٠.٠١

  

، مما يشـير إلـى    ٠.٠١دالة عند مستوى ) ت(أن قيمة )   ٢٨(  ح من الجدول رقم يتض   

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة أولياء أمور الطالب الصم واسـتجابات  

، وذلك معهم تعاون االختصاصيينمدى عينة أولياء أمور الطالب ضعاف السمع حول رأيهم ب

  .الصم لصالح أولياء أمور الطالب

ومن هذا نستنتج أن أولياء أمور الطالب الصم يرون أن االختصاصيين يتعـاونون معهـم      

بشكل أكبر مما يراه أولياء أمور الطالب ضعاف السمع، وهذه النتيجة منطقية حيث أنه تبـين  

يرون أن لنا في نتيجة سابقة من نتائج هذه الدراسة أن االختصاصيين في معاهد وبرامج الصم 

اء األمور يتعاونون معهم بشكل أكبر مما يراه االختصاصيين في برامج ضعاف السـمع،  أولي

فقد يكون تعاون أولياء أمور الطالب الصم ناتج عن تعاون االختصاصيين الذين يعملون مـع  

   .هؤالء الطالب أو العكس صحيح
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  الفصل السادس

  خالصة الدراسة وتوصياتها

  

  

  

  

http://dr-banderalotaibi.com



١١٤ 
 

  

  الدراسة وتوصياتها خالصة: الفصل السادس

خالصة الدراسة، وذلك من خالل استعراض أهداف الدراسـة، وأهـم    يتضمن هذا الفصل   

  :كما يلي نتائجها، وتوصياتها، ومقترحاتها

  :األهداف التي سعت الدراسة لتحقيقها

االختصاصيين فـي معاهـد وبـرامج    و بين أولياء األمورتعاون المدى  التعرف على .١

 .من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين للصم االبتدائية األمل

االختصاصيين في بـرامج ضـعاف   بين أولياء األمور وتعاون المدى  التعرف على  .٢

 .االبتدائية من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين السمع

العوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصـيين  التعرف على  .٣

االبتدائية من وجهة نظـر أوليـاء األمـور     وبرامج الصم وضعاف السمعفي معاهد 

 .واالختصاصيين

مدى التعاون بين أولياء في  ذات داللة إحصائية فروق التعرف على ما إذا كان هنالك .٤

نوع البرنامج، سنوات الخبـرة  : تعزى إلى المتغيرات التاليةاالختصاصيين األمور و

 .اصيلالختصاصيين، طبيعة عمل االختص

ذات داللة إحصائية في مدى التعاون بين أولياء  فروق التعرف على ما إذا كان هنالك .٥

حالة السمع لدى أولياء األمور، : تعزى إلى المتغيرات التاليةاالختصاصيين األمور و

 .والمستوى التعليمي لهم، ومستواهم االقتصادي، وعدد أفراد األسرة

في مدى التعاون بين أولياء  ات داللة إحصائيةذ فروق التعرف على ما إذا كان هنالك .٦

 .األمور واالختصاصيين تعود إلى وجهات نظر كل من أولياء األمور واالختصاصيين

  

http://dr-banderalotaibi.com



١١٥ 
 

 

ك فروق ذات داللة إحصائية بين أولياء أمـور الطـالب   لهنا التعرف على ما إذا كان .٧

فـي مـدى التعـاون بيـنهم وبـين       الصم وأولياء أمور الطالب ضـعاف السـمع  

 .ختصاصييناال

  :ولتحقيق تلك األهداف، تمت صياغة األسئلة التالية

 االبتدائيـة  االختصاصيين في معاهد وبرامج األملو بين أولياء األمورتعاون الما مدى  .١

 ؟من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين للصم

ئيـة  االبتدا االختصاصيين في برامج ضعاف السمعبين أولياء األمور وتعاون الما مدى  .٢

 ؟من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين

ما العوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين فـي معاهـد    .٣

 ؟االبتدائية من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين وبرامج الصم وضعاف السمع

ون بين أوليـاء  مدى التعافي ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى فروق  هناكهل  .٤

نوع البرنامج، سـنوات الخبـرة   : تعزى إلى المتغيرات التاليةاالختصاصيين األمور و

 لالختصاصيين، طبيعة عمل االختصاصي؟

مدى التعاون بين أوليـاء  في ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى فروق  هناكهل  .٥

لدى أولياء األمـور،  حالة السمع : تعزى إلى المتغيرات التاليةاالختصاصيين األمور و

 والمستوى التعليمي لهم، ومستواهم االقتصادي، وعدد أفراد األسرة؟ 

في مدى التعاون بين أوليـاء  ) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٦

 األمور واالختصاصيين تعود إلى وجهات نظر كل من أولياء األمور واالختصاصيين؟

بين أولياء أمـور الطـالب   ) ٠.٠٥(ئية عند مستوى هل هناك فروق ذات داللة إحصا .٧

  في مدى التعاون بينهم وبين االختصاصيين؟ الصم وأولياء أمور الطالب ضعاف السمع
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  :ملخص نتائج الدراسة

التي تم استعراضها بالتفصـيل فـي الفصـل     توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج   

أهم باختصار لى تلخيص الدراسة فإننا سنستعرض الفصل نهدف إ ، وحيث أننا في هذاالخامس

  :كما يلي التي توصلت إليها الدراسة مع ربط هذه النتائج باألسئلة، النتائج

ما مدى التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في معاهد وبرامج األمـل  : السـؤال األول 

  االبتدائية للصم من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين؟

  :ج السؤال األولنتائ

أولياء أمور التالميذ الصم يرون من وجهة نظرهم أن االختصاصيين الذين يعملـون فـي    

  .معاهد وبرامج الصم يتعاونون معهم بشكل كبير

ن في معاهد وبرامج الصم يرون من وجهة نظـرهم أن أوليـاء األمـور ال    االختصاصيو 

  .يتعاونون معهم بشكل جيد

عاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في برامج ضعاف السـمع  ما مدى الت :السؤال الثاني

  االبتدائية من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين؟

  :نتائج السؤال الثاني

االختصاصيين في بـرامج ضـعاف السـمع ال    أولياء األمور يرون من وجهة نظرهم أن  

  .يتعاونون معهم بشكل جيد

رون من وجهة نظرهم أن أوليـاء األمـور ال   في برامج ضعاف السمع ي ناالختصاصيو 

  .يتعاونون معهم بشكل جيد

ما العوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في  :السؤال الثالث

  معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع االبتدائية من وجهة نظر أولياء األمور واالختصاصيين؟
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  :نتائج السؤال الثالث

ء األمور يرون أن جميع العوامل المحددة في المحور الثاني تساهم في تفعيل التعـاون  أوليا 

حيث وقعـت جميـع   بينهم وبين االختصاصيين في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع، 

ترتيب هـذه  وكان ، )موافق بشدة(ضمن المدى  من وجهة نظر أولياء األمور هذه العوامل

تبادل االحتـرام بـين أوليـاء األمـور     " : مور كما يليالعوامل بحسب موافقة أولياء األ

 ، ثم"تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أولياء أمورهم بذلك " ، ثم"واالختصاصيين 

إتاحة الفرصة لولي األمر بمناقشـة  " ، ثم "تواصل المدرسة باستمرار مع أولياء األمور " 

على استفسارات ولي األمر المرتبطـة بتعلـيم   اإلجابة "  ثم، "األمور المرتبطة بتعليم ابنه 

، "إدراك أولياء األمور واالختصاصيين ألهمية التعاون المشترك فيمـا بيـنهم   "  ، ثم"ابنه 

  .الخ........

، من وجهة نظر أوليـاء  )موافق إلى حد ما(وقع ضمن المدى  ييد الذحالو العاملأما    

زيارة المعلم لولي األمر : " ألخيرة فقد كانة السابعة عشرة واالمرتب والذي احتل األمور،

  ."في المنزل

يرون أن جميع العوامل المحـددة  في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع  ناالختصاصيو 

حيث وقعت جميـع  ، أولياء األمورفي المحور الثاني تساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين 

ترتيب هذه وكان ، )وافق بشدةم(ضمن المدى  من وجهة نظر االختصاصيين هذه العوامل

تبادل االحتـرام بـين أوليـاء األمـور     :  "كما يلياالختصاصيين العوامل بحسب موافقة 

 ، ثم"تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أولياء أمورهم بذلك " ، ثم "واالختصاصيين

 فرصة لولي إتاحة ال" ، ثم "اإلجابة على استفسارات ولي األمر المرتبطة بتعليم ابنه  "

  

http://dr-banderalotaibi.com



١١٨ 
 

  

البعد عن المصطلحات المعقـدة عنـد    " ، ثم"األمر بمناقشة األمور المرتبطة بتعليم ابنه 

 .الخ........، "تواصل المدرسة باستمرار مع أولياء األمور "  ، ثم"مقابلة ولي األمر 

، من وجهـة نظـر   )موافق إلى حد ما(وقع ضمن المدى  الذي أيضاً يدحأما العامل الو   

زيارة المعلم لولي : " والذي احتل المرتبة السابعة عشرة واألخيرة فقد كانتصاصيين، االخ

  ".األمر في المنزل

في مدى التعـاون  ) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الرابع

خبرة نوع البرنامج، سنوات ال: بين أولياء األمور واالختصاصيين تعزى إلى المتغيرات التالية

  لالختصاصيين، طبيعة عمل االختصاصي؟

  :نتائج السؤال الرابع

مدى تعاون أولياء أمور التالميذ الصم مع االختصاصيين أكبر من مدى تعاون أولياء أمور  

  .وذلك من وجهة نظر االختصاصيين التالميذ ضعاف السمع مع االختصاصيين

هم يشكل أكبر مما ر يتعاونون معن ذوي الخبرة األعلى يرون أن أولياء األمواالختصاصيو 

  .ن ذوي الخبرة األقليراه االختصاصيو

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات االختصاصيين حول رأيهـم بمـدى    توجدال  

أن اإلداريين  يشير إلىهذا تعزى الختالف طبيعة عملهم، و معهممور األأولياء تعاون 

  .اون أولياء األمور معهموالمعلمين يتفقون في وجهات نظرهم حول مدى تع

في مدى التعاون ) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الخامس

حالـة السـمع لـدى أوليـاء     : بين أولياء األمور واالختصاصيين تعزى إلى المتغيرات التالية

  األمور، والمستوى التعليمي لهم، ومستواهم االقتصادي، وعدد أفراد األسرة؟
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  :تائج السؤال الخامسن

بسبب التفاوت الكبير بين  فيما يتعلق بحالة السمع لدى أولياء األمور مقارنة ال يمكن حدوث 

ألن مثل هذه العملية غيـر  صم  ٥و سامعين  ٤٠٢األعداد، فال يمكن أن نقارن مثالً بين 

لـدى   صالحة إحصائياً، وبالتالي فإنه ال يمكن الكشف عن الفروق باختالف حالة السـمع 

  . أولياء األمور

يرون أن االختصاصـيين يتعـاونون   ) ابتدائي(أولياء األمور ذوي المستوى التعليمي األقل  

  .)بكالوريوس(معهم بشكل أكبر مما يراه أولياء األمور ذوى المستوى التعليمي األعلى 

مما أولياء األمور ذوي الدخل المحدود يرون أن االختصاصيين يتعاونون معهم بشكل أكبر  

  .يراه أولياء األمور من ذوي الدخل المرتفع

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أولياء أمور الطالب حـول رأيهـم    ال توجد 

  .بمدى التعاون بينهم وبين االختصاصيين تعزى الختالف عدد أفراد أسرهم

تعاون في مدى ال) ٠.٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال السادس

بين أولياء األمور واالختصاصيين تعود إلـى وجهـات نظـر كـل مـن أوليـاء األمـور        

  واالختصاصيين؟

  :السؤال السادس نتيجة

أولياء أمور الطالب الصم وضعاف السمع يرون أن االختصاصيين يتعاونون معهم بشكل  

  .أكبر مما يراه االختصاصيين من تعاون أولياء األمور

بين أولياء أمـور  ) ٠.٠٥(اك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل هن: السؤال السـابع 

الطالب الصم وأولياء أمور الطالب ضـعاف السـمع فـي مـدى التعـاون بيـنهم وبـين        

  االختصاصيين؟
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  :السؤال السابع نتيجة

أولياء أمور الطالب الصم يرون أن االختصاصيين يتعاونون معهم بشكل أكبر ممـا يـراه    

ب ضعاف السمع، وهذه النتيجة منطقية حيث أنه تبين لنا في نتيجة سابقة أولياء أمور الطال

من نتائج هذه الدراسة أن االختصاصيين في معاهد وبرامج الصم يرون أن أولياء األمور 

يتعاونون معهم بشكل أكبر مما يراه االختصاصيين في برامج ضعاف السمع، فقد يكـون  

عن تعاون االختصاصيين الذين يعملون مع هـؤالء  تعاون أولياء أمور الطالب الصم ناتج 

 .الطالب أو العكس صحيح

  :توصيات الدراسة

  :النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يقترح الباحث التوصيات التالية لمن خال

o    توعية المجتمع بأهمية التعاون بين أولياء األمور والعاملين في المدارس مـن خـالل

 .اء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءةوسائل اإلعالم المختلفة، سو

o   االهتمام بترسيخ مبادئ إشراك أولياء األمور في العملية التعليمية في أذهان المعلمـين

 .أثناء فترة إعدادهم في الجامعات

o االهتمام بتنظيم العالقة بين ولي األمر والمعلم من قبل وزارة التربية والتعليم. 

o التعـاون   على االهتمام بقضية لى حث المعلمينأن تعمل مراكز اإلشراف التربوي ع

بشكل عام، وتربية وتعليم الصم  في مجاالت التربية الخاصة أولياء األموروبين  همبين

 .بشكل خاص لما لها من األثر اإليجابي الذي ينعكس على العملية التعليمية

o   ـ ا أهميـة  أن تعمل المدارس على إقامة ندوات توعوية ألولياء األمور تبين لهـم فيه

  . التعاون مع العاملين في المدارس
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  المراجع العربية

المؤتمر الـدولي  . تفعيل دور الوالدين في تأهيل الطفل المعاق). ٢٠٠٨(أبو نيان، إبراهيم  

  .مصر: جامعة القاهرة. السادس لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

اكة األسرة العربية في خدمة الطفل الـذي لديـه   متطلبات شر). ٢٠٠٧(أبو نيان، إبراهيم  

 .مصر: جامعة بنها. مؤتمر التربية الخاصة بين الواقع والمأمول. إعاقة

لقـاء التربيـة   . دور األسرة في مساعدة ذوي الحاجات الخاصـة ). ٢٠٠٣(بخش، أميرة  

  .مكة المكرمة: ، جامعة أم القرى)رؤى وتطلعات(الخاصة 

: عمان. مهارات التواصل بين المدرسة والبيت). ٢٠٠٤(مد بدوي، رمضان؛ وقنديل، مح 

 .دار الفكر

مكتبـة  : الرياض. تربية وتعليم التالميذ الصم وضعاف السمع). ٢٠٠٥(التركي، يوسف  

 .الملك فهد

. )ثنائيي اللغة وثنـائيي الثقافـة  (التعليم الثنائي للتالميذ الصم ). ٢٠٠٦(التركي، يوسف  

 .مكتبة الملك فهد: الرياض

دور المهنيات في تفعيل المشـاركة األسـرية فـي العمليـة     ). ١٤٢٨(التويجري، منيرة  

. التعليمية للتلميذات ذوات التخلف العقلي لمعاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض

    .الرياض: جامعة الملك سعود. رسالة ماجستير غير منشورة

حول استخدام القاموس اإلشاري العربي استقصاء آراء معلمي الصم ). ٢٠٠٧(حنفي، علي  

المجلة العربية للتربية . الموحد للصم في معاهد األمل وبرامج دمج الصم بمدينة الرياض

 .١٠٢-٥٣، ص١١ع .كاديمية العربية للتربية الخاصةاأل: ، الرياضالخاصة
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دار العلـم  : دسـوق . العمل مع أسر ذوي االحتياجـات الخاصـة  ). ٢٠٠٧(حنفي، علي  

 .يمانواإل

المشاركة التعاونية بين االختصاصـيين وأسـر   ). ٢٠١٠(حنفي، علي؛ وقراقيش، صفاء  

اللقاء السـنوي الخـامس    .األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء بعض المتغيرات

جامعـة الملـك   : الريـاض . )جستن(للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية  عشر

   .٢٥٠-٢٠٣صسعود، 

اسـتراتيجيات العمـل معهـم    : أولياء أمور األطفال المعوقين). ٢٠٠١(ل الخطيب، جما 

 .أكاديمية التربية الخاصة: الرياض. وتدريبهم ودعمهم

 .دار الفكر: عمان. مقدمة في اإلعاقة السمعية). ١٩٩٨(الخطيب، جمال  

 .دار النهضة العربية: بيروت. األسرة والحياة العائلية). ٢٠٠٩(الخولي، سناء  

وكالة البنا للنشـر  : اإلسكندرية. التربية األسرية وتنمية المجتمع). ١٩٩٧(محمد دعبس،  

 .والتوزيع

الفلسـفة واالسـتراتيجيات ومعوقـات    : ثنائي الثقافة/ثنائي اللغة). ٢٠٠٦(الريس، طارق  

دمة في المؤتمر العربـي السـابع   ورقة عمل مقتطبيقها في معاهد األمل وبرامج الدمج، 

 .القاهرة: ئات الخاصةرعاية الف تحادال

 .دار وائل: عمان. اإلعاقة السمعية). ٢٠٠٣(الزريقات، إبراهيم  

. اإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي والتربوي). ٢٠٠٩(الزريقات، إبراهيم  

 .دار الفكر: عمان
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السمع التوجهات الحديثة للتعليم الشفهي لألطفال الصم وضعاف ). ٢٠٠٧(الزهراني، علي  

مؤتمر التربيـة الخاصـة بـين الواقـع     . المفاهيم والمبادئ والتطبيقات التي يستند عليها

   . مصر: جامعة بنها. والمأمول

رسـالة  . دراسة واقع التعاون بين المدرسة واألسرة والمجتمـع ). ١٩٩٠(السادة، حسين  

 .مكتب التربية لدول الخليج: الرياض.  ٣٥عدد الخليج، 

أثر اإلعاقة السمعية للطفل على الوالدين وعالقة ذلك ببعض ). ١٩٩١(ن السرطاوي، زيدا 

 .٣٣٥ـ  ٣٠٥، ٣مجلة جامعة الملك سعود، م . المتغيرات

العالقة بين معلمي وآباء األطفال الصم الملتحقـين بمراكـز   ). ١٩٩٢(سرطاوي، عادل  

الجامعة . ورةرسالة ماجستير غير منش. التربية الخاصة في األردن من وجهة نظر اآلباء

 . عمان: األردنية

أنماط االتصال المستخدمة مع أسر المعوقين من قبـل  ). ١٩٩٥(السرطاوي، عبد العزيز  

 .١٠٤ـ  ٧٩، ٧مجلة جامعة الملك سعود، م . معلمي التربية الخاصة

دور األسرة في خدمات التـدخل المبكـر لـذوي االحتياجـات     ). ٢٠٠٣(السليطي، حمدة  

 .قطر: ، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم١٤٤عدد ية، مجلة الترب. الخاصة

معوقات مشاركة األسر في تقديم الخدمات التربوية ألطفـالهم  ). ٢٠٠٠(الشمري، طارش  

 .الرياض: ، كلية التربية، جامعة الملك سعود١٥٧مركز البحوث التربوية، . المعوقين

مفهومه : البحث العلمي). ٢٠٠٧(عبد الرحمن عبيدات، ذوقان وعبد الحق، كايد وعدس،  

 .دار الفكر: عمان. وأدواته وأساليبه
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مكتبـة  : الريـاض . المدخل إلى البحث في العلـوم السـلوكية  ). ٢٠٠٦(العساف، صالح  

  .العبيكان للطباعة والنشر

بالمـدارس المتوسـطة الحكوميـة     دور المناخ المدرسي). ١٩٩٣(العسكر، عبد العزيز  

. رسالة ماجستير غير منشـورة . ة للبنين في توثيق العالقة بين البيت والمدرسةواألهلي

 .الرياض: جامعة الملك سعود

 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية. قاموس علم االجتماع). ١٩٩٥(غيث، محمد  

، مجلـة التربيـة  . إطار مقترح لدور األسرة في التنشئة العلمية). ٢٠٠٥(فتح اهللا، مندور  

 .قطر: ، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم١٥٤ العدد

تقويم دور مجالس اآلباء والمعلمين في تحقيق التكامـل بـين   ). ١٤١٧(المدخلي، محمد  

 . الرياض: رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود. البيت والمدرسة

 .المسيرةدار : عمان. األسرة وتربية الطفل). ٢٠٠٧(الناشف، هدى  

دليـل  (البرنامج التربوي الفردي في مجال التربيـة الخاصـة   ). ٢٠٠٤(هارون، صالح  

 .أكاديمية التربية الخاصة: الرياض). المعلمين

مقدمـة فـي    سيكولوجية األطفال غير العاديين وتعلـيمهم ). ٢٠٠٨(هاالهان؛ وكوفمان  

 .دار الفكر: عمان. ترجمة عادل عبداهللا محمدالتربية الخاصة، 

. القواعد التنظيمية لمعاهـد وبـرامج التربيـة الخاصـة    ). ١٤٢٢(وزارة التربية والتعليم  

 .األمانة العامة للتربية الخاصة: الرياض
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  )١(ملحق رقم 

  ةالدراسموافقة عمادة الدراسات العليا على موضوع 
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  )٢(ملحق رقم 

  أداة الدراسة في صورتها األولية
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  

  حفظه اهللا ................................................................/سعادة الدكتور
  ...وبعد     السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                              

مـدى التعـاون بـني أوليـاء األمـور      : " بإجراء دراسة علمية بعنوان  يقوم الباحث نفيدكم بأن    
واالختصاصيني لتدعيم العملية التعليمية يف معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع االبتدائيـة يف مدينـة   

 هذه الدراسةوهتدف ، ربية اخلاصةالتاستكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف  وذلك"  الرياض
الذين يعملـون يف  ) إداريني ومعلمني(واالختصاصيني  رالتعرف على مدى التعاون بني أولياء األمو: إىل 

، والتعرف أيضاً على العوامل املسامهة فيما خيدم العملية التعليمية معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع
  . يف تفعيل هذا التعاون

إحدامها ألولياء األمـور واألخـرى    ،لتحقيق هذا الغرض) استبانتني(احث أداتني للدراسة وقد أعد الب   
  :لالختصاصيني، وكل استبانة تتضمن بعدين

  .يقيس مدى التعاون بني أولياء األمور واالختصاصيني األول
  . يتعرف الباحث من خالله على العوامل املسامهة يف تفعيل هذا التعاونالثاين 

موافق بشدة ـ موافق إىل حد ما ـ   : (وزيع االستجابات على هاتني االستبانتني على النحو التايلوقد مت ت  
وجزء ثـان  ، من جزء أول خاص باملعلومات األولية وتتألف كل استبانة )  غري موافق بشدة_ غري موافق 

 فإن الباحث يأمل، المن ذوي االختصاص يف هذا اوحيث أن سعادتكم ، يتضمن البعدين املذكورين آنفاً 
ركم على تفضـلكم باملسـامهة يف حتكـيم هـاتني     كويش، كم واالستفادة من مقترحاتكماالسترشاد برأي
   .االستبانتني

  
  ،،، السدادو لكم التوفيق اهللا نسأل                                              

  
  

                          
                                        

  الباحث        
  فراج بن حممد القرين  
  

garni888@gmail.com 
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  األمور أولياء استبانة 

  )بيانات ولي األمر( البيانات األولية : أوالً 

 :   الجنس   

  أنثى(    )     ذكر(    ) 

 : الوالدين سمعحالة  

أحد الوالدين (    )   ال الوالدين صم        ك(    )     كال الوالدين سامعين (    ) 

  أصم

 أحد الوالدين ضعيف سمع(    ) كال الوالدين ضعاف سمع       (    ) 

 : المستوى التعليمي  

(               متوسط   (    )   ابتدائي           (    )         يكتبال و ال يقرأ(    )         

(      ماجستير       (    )               بكالوريوس   (    )                          ثانوي  ) 

  دكتوراه) 

 :الدخل الشهري  

   ريال ٥٠٠٠ريال إلى  ١٥٠٠بين (    )        ريال ١٥٠٠أقل من (    ) 

      

  ريال ١٥٠٠٠ريال إلى  ١٠٠٠٠بين (    )       ريال ١٠٠٠٠ريال إلى   ٥٠٠٠بين (    ) 

  لريا ١٥٠٠٠أكثر من (    ) 

 :عدد أفراد األسرة 

  ١٠أكثر من (   )           ١٠إلى  ٧بين (    )          ٦إلى  ٣بين (    )          ٢(    ) 

  

  

  

http://dr-banderalotaibi.com



١٣٦ 
 

  
  أبعاد الدراسة: ثانياً 

  
  
مدى تعاون االختصاصيين في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع مع أولياء األمور فيما يخـدم العمليـة   : البعد األول

  . نائهمالتعليمية ألب
 مدى وضوح العبارات م

  العبارة

مدى ارتباط العبارة 

  بالبعد

  مالحظات

 غير واضحة
 واضحة

  غير مرتبطة
 مرتبطة

بالتعديل أو  الحذف أو 
  اإلضافة

          .المدرسة تستقبل اتصاالت أولياء األمور دون تذمر ١
المدرسة تجيب على استفسـارات أوليـاء األمـور     ٢

  .بسرعة
        

رح المدرسة على ولي األمر أن يتواصل معهـا  تقت ٣

  ).اإليميل(بشكل مستمر عن طريق البريد االلكتروني
        

العاملون في المدرسة يحترمون ولي األمر عند  ٤

  .زيارته لهم
        

تتفاعل المدرسة مع شـكاوى واقتراحـات أوليـاء     ٥

  .األمور بشكل جيد
        

          .تتابع المدرسة غياب الطالب باهتمام ٦

تبادر المدرسة بإخبار أولياء األمور عن أي  ٧

  .مالحظات على الطالب في حينها
        

          .تحافظ المدرسة على أسرار األسرة ٨

          .تقوم المدرسة بتكريم أولياء األمور المتعاونين ٩

المدرسة تزود األسرة بتقارير مستمرة عن مستوى  ١٠

  .التحصيل الدراسي للطالب
        

المدرسة تدعوا أولياء األمور لحضور مجالس  ١١

  .اآلباء
        

تزود المدرسة أولياء األمور بمعلومات حول  ١٢

  . البرنامج المتبع في مجالس اآلباء
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مدى وضوح تابع العبارات

  العبارة

مدى ارتباط العبارة 

  بالبعد

مالحظات حول التعديل 

  أو الحذف أو اإلضافة

يرغ واضحة
 واضحة

  غير مرتبطة
 مرتبطة

تهتم المدرسة برأي ولي األمر في اختيار الوقت  ١٣

  .المناسب لعقد مجالس اآلباء
        

المدرسة تزود أولياء األمور بنشرات حول أهمية  ١٤

  .التعاون بين البيت والمدرسة
        

تطلب المدرسة من أولياء األمور المشاركة في  ١٥

  .ديالبرنامج التربوي الفر
        

تدعوا المدرسة أولياء األمور لحضور بعض  ١٦

  .الحصص الدراسية داخل الفصل
        

تعقد المدرسة دورات تثقيفية ألولياء األمور بشأن  ١٧

  .التعامل مع أطفالهم
        

تعقد المدرسة لقاءات مع أولياء األمور لتدريبهم  ١٨

  .على استخدام المعينات السمعية وبيان أهميتها
        

تقوم المدرسة بتكريم أولياء األمور المتعاونين  ١٩

  .معها
        

  
 :فضالً إذا كان هناك عبارات أخرى تقترح إضافتها لهذا البعد أذكرها

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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واالختصاصيين في معاهد وبرامج الصم وضـعاف  العوامل المساهمة في تفعيل التعاون بين أولياء األمور: البعد الثاني

  .السمع
مدى وضوح العبارات م

  العبارة

مدى ارتباط العبارة 

  بالبعد

  مالحظات

غير واضحة
 واضحة

  غير مرتبطة
 مرتبطة

بالتعديل أو الحذف أو 
  اإلضافة

          . التعامل مع أولياء األمور باحترام وتقدير ١
بسبب افتقاده عدم التعالي على ولي األمر  ٢

  .للتخصص
        

إتاحة الفرصة لولي األمر بالتحدث وإبداء الرأي  ٣

  .حول تعليم ابنه
        

اإلجابة على جميع استفسارات ولي األمر المرتبطة  ٤

  .بتعليم ابنه
        

البعد عن المصطلحات المعقدة التي ال يعرفها إال  ٥

  . المتخصصين عند مقابلة ولي األمر
        

          .اصل مع ولي األمر عن طريق الهاتفالتو ٦

دعوة أولياء األمور لحضور األنشطة المختلفة التي  ٧

  .تقيمها المدرسة
        

األخذ بآراء أولياء األمور في اختيار الوقت  ٨

  . المناسب لعقد مجالس اآلباء
        

          .توضيح أهداف مجالس اآلباء من قبل المدرسة ٩

          .جالس اآلباءاالهتمام بحضور م ١٠

دعوة ولي األمر للمشاركة في البرنامج التربوي  ١١

  .الفردي للطالب
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مدى وضوح تابع العبارات م

  العبارة

مدى ارتباط العبارة 

  بالبعد

  مالحظات

غير واضحة
 واضحة

  غير مرتبطة
 مرتبطة

بالتعديل أو الحذف أو 
  اإلضافة

          .المنزل زيارة المعلم لولي األمر في ١٢

إلمام أولياء األمور بأساليب التواصل مع أبنائهم  ١٣

  مثل لغة اإلشارة  
        

          .توافر المعلومات حول أهمية التعاون ١٤

          .قرب سكن ولي األمر من المدرسة ١٥

استمرار تواصل المدرسة من خالل الهاتف مع  ١٦

  . أولياء األمور
        

          .يم ولي األمرارتفاع مستوى تعل ١٧

          .تكريم أولياء األمور المتعاونين مع المدرسة ١٨

تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أولياء  ١٩

  .األمور بذلك
        

 :فضالً إذا كان هناك عوامل مساهمة أخرى تقترح إضافتها أذكرها

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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  االختصاصيين استبانة 

  
 -:البيانات األولية : أوالً 

  :   الذي تعمل فيه جنوع البرنام 

 فصول ضعاف سمع ملحقة   (   )            فصول صم ملحقة   (    )     معهد(    ) 

 

 :المستوى التعليمي 

  دكتوراه(    )     ماجستير       (    )   بكالوريوس            (    )      

  

  :طبيعة العمل  

  مرشد طالبي(   ) وكيل                (    )       مدير (    ) 

  اختصاصي نطق وتخاطب       (   )     معلم            (    ) أخصائي نفسي          (    ) 

  ................. .أخرى  (    ) 

  

 :سنوات الخبرة 

  سنة ١٥__  ١٠(    ) سنوات        ١٠ــ  ٥(    ) سنوات       ٥ــ  ١(    ) 

  سنة ١٥أكثر من (    ) 
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  أبعاد الدراسة: ثانياً 
  
  

اصيين في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع فيما يخدم العملية مدى تعاون أولياء األمور مع االختص: البعد األول 

  . التعليمية ألبنائهم
  مدى وضوح العبارات م

  العبارة

مدى ارتباط العبارة 

  بالبعد

  مالحظات

  غير واضحة
 واضحة

  غير مرتبطة
 مرتبطة

بالتعديل أو  الحذف 
  أو اإلضافة

          .ولي األمر يستقبل اتصاالت المدرسة دون تذمر ١
يتابع ولي األمر مالحظات المدرسة التي تدون فـي   ٢

  .دفتر المتابعة اليومية ويتفاعل معها
        

يتعاون ولي األمر في تزويد المدرسة بالمعلومـات   ٣

  .المهمة عن الطالب
        

ولي األمر يتعامل باحترام وتقدير مع العاملين في  ٤

  .المدرسة
        

قتراحات المدرسة بشـكل  يتفاعل أولياء األمور مع ا ٥

  .جيد
        

          .يهتم ولي األمر بمتابعة حضور ابنه للمدرسة  ٦

يحضر ولي األمر إلى المدرسة عندما يتم إشعاره  ٧

  .بموعد تسليم مكافئات الطالب
        

يحرص ولي األمر على المشـاركة فـي البرنـامج     ٨

  .التربوي الفردي
        

          .جالس اآلباءيلتزم أولياء األمور بحضور م ٩

يحضر أولياء األمور بسرعة إلى المدرسة عندما  ١٠

يتم إشعارهم بانخفاض مستوى التحصيل الدراسي 

  . ألبنائهم

        

يحضر أولياء األمور بسرعة إلى المدرسة عندما  ١١

  .يتم إشعارهم بوجود مشكالت سلوكية لدى أبنائهم
        

جبات المنزلية يهتم  أولياء األمور بمتابعة الوا ١٢

  . ألبنائهم
        

http://dr-banderalotaibi.com



١٤٢ 
 

      

مدى وضوح تابع العبارات 

  العبارة

مدى ارتباط العبارة 

  بالبعد

مالحظات حول 

التعديل أو الحذف أو 

غير  واضحة  اإلضافة
 واضحة

  غير مرتبطة
 مرتبطة

يقترح أولياء األمور على المدرسة أوقات مناسبة  ١٣

  .لعقد مجالس اآلباء
        

أولياء األمور لحضور الدورات التي تفيدهم يبادر  ١٤

  .في التعامل مع أبنائهم مثل دورات لغة اإلشارة
        

يعمل أولياء األمور على توفير المستلزمات  ١٥

  .المدرسية ألبنائهم
        

يبادر أولياء األمور إلى حضور بعض الحصص  ١٦

  .الدراسية داخل الفصل إذا دعتهم المدرسة لذلك
        

افق أولياء األمور على زيارة أحد منسوبي يو ١٧

  .المدرسة لهم في المنزل
        

يستفسر أولياء األمور عن مستوى التحصيل  ١٨

  . الدراسي ألبنائهم بشكل منتظم
        

يوافق أولياء األمور على انضمام أبنائهم إلى  ١٩

  . الرحالت التي تنظمها المدرسة
        

  
  :رى تقترح إضافتها لهذا البعد أذكرهافضالً إذا كان هناك عبارات أخ

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................  
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عيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين في معاهـد وبـرامج الصـم    العوامل المساهمة في تف: البعد الثاني 

  .وضعاف السمع
مدى وضوح  العبارات م

  العبارة

مدى ارتباط العبارة 

  بالبعد

  مالحظات

غير  واضحة
 واضحة

  غير مرتبطة
 مرتبطة

بالتعديل أو الحذف 
  أو اإلضافة

           . التعامل مع أولياء األمور باحترام وتقدير ١
عدم التعالي على ولي األمر بسبب افتقاده  ٢

  .للتخصص
         

إتاحة الفرصة لولي األمر بالتحدث وإبداء الرأي  ٣

  .حول تعليم ابنه
         

اإلجابة على جميع استفسارات ولي األمر المرتبطة  ٤

  .بتعليم ابنه
         

البعد عن المصطلحات المعقدة التي ال يعرفها إال  ٥

  . ابلة ولي األمرالمتخصصين عند مق
         

           .التواصل مع ولي األمر عن طريق الهاتف ٦

دعوة أولياء األمور لحضور األنشطة المختلفة التي  ٧

  .تقيمها المدرسة
         

األخذ بآراء أولياء األمور في اختيار الوقت  ٨

  . المناسب لعقد مجالس اآلباء
         

           .سةتوضيح أهداف مجالس اآلباء من قبل المدر ٩

           .االهتمام بحضور مجالس اآلباء ١٠

دعوة ولي األمر للمشاركة في البرنامج التربوي  ١١

  .الفردي للطالب
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مدى وضوح تابع العبارات م

  العبارة

مدى ارتباط العبارة 

  بالبعد

  مالحظات

غير واضحة
 واضحة

  غير مرتبطة
 مرتبطة

بالتعديل أو الحذف أو 
  اإلضافة

          .زيارة المعلم لولي األمر في المنزل ١٢

إلمام أولياء األمور بأساليب التواصل مع أبنائهم  ١٣

  مثل لغة اإلشارة  
        

          .توافر المعلومات حول أهمية التعاون ١٤

          .قرب سكن ولي األمر من المدرسة ١٥

استمرار تواصل المدرسة من خالل الهاتف مع  ١٦

  . رأولياء األمو
        

          .ارتفاع مستوى تعليم ولي األمر ١٧

          .تكريم أولياء األمور المتعاونين مع المدرسة ١٨

تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أولياء  ١٩

  .األمور بذلك
        

 :فضالً إذا كان هناك عوامل مساهمة أخرى تقترح إضافتها أذكرها

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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  )٣(ملحق رقم 

  بيان بأسماء السادة المحكمين
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  بأسماء السادة المحكمين بيان

  

  العمل مكان االســـم م

  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  يد عبداهللا الوابل.أ ١
  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  العبدالجبارد عبدالعزيز .أ ٢
  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  د زيدان السرطاوي.أ ٣
  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  إبراهيم أبونيان. د ٤
  جامعة الملك سعود -ة التربية كلي -قسم التربية الخاصة  طارق الريس. د ٥
  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  محمد خضير. د ٦
  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  محمد التيجاني. د ٧
  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  حسن حمدي. د ٨
  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  معطيحمادة عبدال. د ٩
  جامعة الملك سعود -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة   ناصر سيد. د ١٠
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  )٤(ملحق رقم 

  أداة الدراسة في صورتها النهائية
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  بسم ا الرمحن الرحيم

  
  حفظه اهللا                               ولي األمر الفاضل               أخي 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد،،

مدى تعاون أولياء األمور مع االختصاصيين : "نفيدكم بأننا نقوم بإجراء دراسة علمية بعنوان  

  ".مدينة الرياضعاهد وبرامج الصم وضعاف السمع في لتدعيم العملية التعليمية في م

أمـام مـا   ) √(لتكرم باإلجابة على فقرات االستبانة التي بين أيديكم بوضع عالمةلذا نرجو ا  
ترونه مناسباً حسب رأيكم بكل صدق وموضوعية، لنخرج بنتائج صادقة يستفاد منها في ميدان 

  .تربية وتعليم الصم وضعاف السمع
ـ    راض البحـث  علماً بأن إجاباتكم ستكون موضع تقدير وسرية تامة، ولن تستخدم إال في أغ

  .العلمي
  .لكم التوفيق والسداد وسائال ا هذه االستبا�ة شاكراً ومقدراً لكم ما متنحو�ه من وقت لتعبئة

  
  
من يرغب يف احلصول على نتائج هذه الدراسة ميكنه مراسليت عرب الربيد االلكتروين املدون : مالحظة 

  .ذه الصفحة
  
  

  الباحث                                                                 
  فراج بن محمد القرني                                                          

  قسم التربية الخاصة                                                           
  جامعة الملك سعود/كلية التربية                                                     

                                     garni888@gmail.com  
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  أمام الفقرة المناسبة )√(ضع عالمة )                     بيانات ولي األمر( البيانات األولية  

 :   المجيب على االستبانة 

  ألما) (       األب) (  

 :االبن ملتحق بمعهد أو برنامج  

  ضعاف سمع(   )               صم(   ) 

 : الوالدين سمعحالة  

  أحد الوالدين أصم) (    كال الوالدين صم     (  ) كال الوالدين سامعين        ) (  

 أحد الوالدين ضعيف سمع(  ) كال الوالدين ضعاف سمع        (  ) 

 : المستوى التعليمي  

                             ثانوي) (             متوسط   )  ( ابتدائي            (  )         يكتبال و ال يقرأ(  )    

  )...............اذكرها(غير ذلك (  )         دكتوراه) (  ماجستير      (  )     بكالوريوس   (  )

 :شهري الدخل ال 

    ريال  ٥٠٠٠ريال إلى  ١٥٠٠بين ) (                      ريال  ١٥٠٠أقل من ) (  

  ريال ١٥٠٠٠إلى  ١٠٠٠٠أكثر من ) (    ريال     ١٠٠٠٠إلى   ٥٠٠٠أكثر من )  ( 

  ريال ١٥٠٠٠أكثر من (  ) 

 :عدد أفراد األسرة 

  (.........)اكتب العدد هنا           
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لصم وضـعاف  الذين يعملون يف معاهد وبرامج ا) اإلداريني واملعلمني( ى تعاون االختصاصينيمد: احملور األول

  .يشير إلى االختصاصيين من إداريين ومعلمين" المدرسة"مصطلح : مالحظة  .السمع مع أولياء األمور

  ال يحدث أبداً  يحدث  نادراً  يحدث أحياناً يحدث دائماً  م
          .ياء األمور دون تذمرالمدرسة تستقبل اتصاالت أول ١
          .المدرسة تجيب على استفسارات أولياء األمور بسرعة ٢
تقترح المدرسة على ولي األمر أن يتواصل معهـا باسـتمرار    ٣

  .بالشكل الذي يراه مناسباً
        

          .العاملون في المدرسة يحترمون ولي األمر عند زيارته لهم ٤
تراحات أولياء األمـور بشـكل   تتفاعل المدرسة مع شكاوى واق ٥

  .جيد
        

          .تتابع المدرسة غياب الطالب باهتمام ٦
تبادر المدرسة بإخبار أولياء األمور عن أي مالحظـات علـى    ٧

  .الطالب في حينها
        

          .تحافظ المدرسة على أسرار األسرة ٨
المدرسة تزود ولي األمر بتقـارير مسـتمرة عـن مسـتوى      ٩

  .سي للطالبالتحصيل الدرا
        

          .المدرسة تدعوا أولياء األمور لحضور مجالس اآلباء ١٠
تزود المدرسة أولياء األمور بمعلومات حول البرنامج المتبـع   ١١

  . في مجالس اآلباء
        

تهتم المدرسة برأي ولي األمر في اختيار الوقت المناسب لعقد  ١٢

  .مجالس اآلباء
        

األمور بنشرات حول أهمية التعاون بـين  المدرسة تزود أولياء  ١٣

  .البيت والمدرسة
        

تطلب المدرسة من أولياء األمـور المشـاركة فـي البرنـامج      ١٤

  .التربوي الفردي
        

تدعو المدرسة أولياء األمور لحضور بعض الحصص الدراسية  ١٥

  .داخل الفصل
        

تعامل مـع  تعقد المدرسة دورات تثقيفية ألولياء األمور بشأن ال ١٦

  .أطفالهم
        

تعقد المدرسة لقاءات مع أولياء األمور لتدريبهم على استخدام  ١٧

  .المعينات السمعية وبيان أهميتها
        

          .تقوم المدرسة بتكريم أولياء األمور المتعاونين معها ١٨
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اصيني يف معاهـد وبـرامج الصـم    العوامل املسامهة يف تفعيل التعاون بني أولياء األمور واالختص: احملور الثاين

  .وضعاف السمع
 غير موافق  موافق إلى حد ما   موافق بشدة  م
تبادل االحترام بين أولياء األمور واالختصاصيين يساهم في تفعيل التعـاون   ١

  .بينهم
      

إتاحة الفرصة لولي األمر بمناقشة األمور المرتبطة بتعليم ابنه تساهم فـي   ٢

  .بين االختصاصيينتفعيل التعاون بينه و
      

اإلجابة على استفسارات ولي األمر المرتبطة بتعليم ابنه تساهم في تفعيـل   ٣

  . بينه وبين االختصاصيين نالتعاو
      

البعد عن المصطلحات المعقدة عند مقابلة ولي األمر يسـاهم فـي تفعيـل     ٤

  .التعاون بينه وبين االختصاصيين
      

نشطة المختلفة التي تقيمها المدرسة تساهم دعوة أولياء األمور لحضور األ ٥

  .في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصيين
      

األخذ بآراء أولياء األمور في اختيار الوقت المناسب لعقد مجـالس اآلبـاء    ٦

  . يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصيين
      

بين أولياء األمـور   وضوح أهداف مجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون ٧

  .واالختصاصيين
      

اهتمام أولياء األمور بحضور مجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون بينهم  ٨

  .وبين االختصاصيين
      

دعوة ولي األمر للمشاركة في البرنامج التربوي الفردي تساهم في تفعيـل   ٩

  .التعاون بينه وبين االختصاصيين
      

        .مر في المنزل تساهم في تفعيل التعاون بينهمازيارة المعلم لولي األ ١٠
إدراك أولياء األمور واالختصاصيين ألهمية التعاون المشترك فيمـا بيـنهم    ١١

  .يساهم في تفعيل هذا التعاون
      

قرب سكن ولي األمر من المدرسة يساهم في تفعيل التعـاون بينـه وبـين     ١٢

  .االختصاصيين
      

ار مع أولياء األمور يساهم في تفعيل التعاون بـين  تواصل المدرسة باستمر ١٣

  . الطرفين
      

ارتفاع مستوى تعليم ولي األمر يساهم في تفعيـل التعـاون بينـه وبـين      ١٤

  .االختصاصيين
      

تكريم أولياء األمور المتعاونين مع المدرسة يساهم في تفعيل التعاون بينهم  ١٥

  .وبين االختصاصيين
      

لطالب المتفوقين وإشعار أولياء أمورهم بذلك يسـاهم فـي   تكريم وتعزيز ا ١٦

  .تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين
      

إلمام االختصاصيين بلغة اإلشارة للتواصل بسهولة مع أولياء األمـور فـي    ١٧

  .حالة كونهم صم يساهم في تفعيل التعاون بين الطرفين
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  بسم ا الرمحن الرحيم

  
  ختصاصي الفاضل                                             حفظه اهللاالأخي 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد،،

مدى تعاون أولياء األمور مع االختصاصيين : "نفيدكم بأننا نقوم بإجراء دراسة علمية بعنوان  

  ".مدينة الرياض اهد وبرامج الصم وضعاف السمع فيلتدعيم العملية التعليمية في مع

أمـام مـا   ) √(لذا نرجو التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة التي بين أيديكم بوضع عالمة  
ترونه مناسباً حسب رأيكم بكل صدق وموضوعية، لنخرج بنتائج صادقة يستفاد منها في ميدان 

  .تربية وتعليم الصم وضعاف السمع
ة تامة، ولن تستخدم إال في أغـراض البحـث   علماً بأن إجاباتكم ستكون موضع تقدير وسري  

  .العلمي
  .لكم التوفيق والسداد وسائال ا هذه االستبا�ة شاكراً ومقدراً لكم ما متنحو�ه من وقت لتعبئة

  
  
من يرغب يف احلصول على نتائج هذه الدراسة ميكنه مراسليت عرب الربيد االلكتروين املدون : مالحظة 

  .ذه الصفحة
  
  
  

  الباحث                                                                 
  فراج بن محمد القرني                                                          

  قسم التربية الخاصة                                                            
  جامعة الملك سعود/كلية التربية                                                     

                                      garni888@gmail.com  
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 :ليةالبيانات األو

  :   الذي تعمل فيه جنوع البرنام 

 عاف سمع ملحقة   فصول ض(  ) فصول صم ملحقة               (  )     معهد(  ) 

 

 :المستوى التعليمي 

            دكتوراه(  )   ماجستير             (  )   بكالوريوس            (  )      

  ).............أذكرها(غير ذلك (  )      

  

  :طبيعة العمل  

  مرشد طالبي(   ) وكيل                (   )       مدير (   ) 

  اختصاصي نطق وتخاطب       (   ) معلم                (   ) أخصائي نفسي          (   ) 

  )  .................أذكرها(غير ذلك (   ) 

  

 فضالً اكتب عدد السنوات              :سنوات الخبرة 

  )سنوات/ سنة .............(                                   
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الذين يعملون يف معاهد وبرامج ) اإلداريني واملعلمني( ر مع االختصاصينيأولياء األمومدى تعاون : احملور األول

  .يشير إلى االختصاصيين من إداريين ومعلمين" المدرسة"مصطلح : مالحظة  .لصم وضعاف السمعا

  ال يحدث أبداً  يحدث  نادراً  يحدث أحياناً يحدث دائماً  م
          .ولي األمر يستقبل اتصاالت المدرسة دون تذمر ١
يتابع ولي األمر مالحظات المدرسة التـي تـدون فـي دفتـر      ٢

  .المتابعة اليومية ويتفاعل معها
        

يتعاون ولي األمر في تزويد المدرسة بالمعلومات المهمة عـن   ٣

  .الطالب
        

          .ولي األمر يتعامل باحترام وتقدير مع العاملين في المدرسة ٤
          .ت المدرسة بشكل جيديتفاعل أولياء األمور مع اقتراحا ٥
          .يهتم ولي األمر بمتابعة حضور ابنه للمدرسة  ٦
يحضر ولي األمر إلى المدرسة عندما يتم إشعاره بموعد تسليم  ٧

  .مكافئات الطالب
        

يحرص ولي األمر على المشـاركة فـي البرنـامج التربـوي      ٨

  .الفردي
        

          .ءيلتزم أولياء األمور بحضور مجالس اآلبا ٩
يحضر أولياء األمور بسرعة إلى المدرسة عندما يتم إشعارهم  ١٠

  . بانخفاض مستوى التحصيل الدراسي ألبنائهم
        

يحضر أولياء األمور بسرعة إلى المدرسة عندما يتم إشعارهم  ١١

  .بوجود مشكالت سلوكية لدى أبنائهم
        

          . ألبنائهم يهتم  أولياء األمور بمتابعة الواجبات المنزلية ١٢
يقترح أولياء األمور على المدرسة أوقات مناسبة لعقد مجالس  ١٣

  .اآلباء
        

يبادر أولياء األمور لحضور الدورات التي تفيدهم في التعامل  ١٤

  .مع أبنائهم مثل دورات لغة اإلشارة
        

          .يعمل أولياء األمور على توفير المستلزمات المدرسية ألبنائهم ١٥
يبادر أولياء األمور إلى حضور بعض الحصص الدراسية داخل  ١٦

  .الفصل إذا دعتهم المدرسة لذلك
        

يوافق أولياء األمور على زيارة أحد منسوبي المدرسة لهم في  ١٧

  .المنزل
        

يستفسر أولياء األمور عن مستوى التحصيل الدراسي ألبنائهم  ١٨

  . بشكل منتظم
        

مور على انضمام أبنائهم إلى الرحالت التي يوافق أولياء األ ١٩

  . تنظمها المدرسة
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العوامل املسامهة يف تفعيل التعاون بني أولياء األمور واالختصاصيني يف معاهـد وبـرامج الصـم    : احملور الثاين
  .وضعاف السمع

 غير موافق  موافق إلى حد ما   موافق بشدة  م
واالختصاصيين يساهم في تفعيل التعـاون   تبادل االحترام بين أولياء األمور ١

  .بينهم
      

إتاحة الفرصة لولي األمر بمناقشة األمور المرتبطة بتعليم ابنه تساهم فـي   ٢

  تفعيل التعاون بينه وبين االختصاصيين
      

اإلجابة على استفسارات ولي األمر المرتبطة بتعليم ابنه تساهم في تفعيـل   ٣

  . ينبينه وبين االختصاصي نالتعاو
      

البعد عن المصطلحات المعقدة عند مقابلة ولي األمر يسـاهم فـي تفعيـل     ٤

  .التعاون بينه وبين االختصاصيين
      

دعوة أولياء األمور لحضور األنشطة المختلفة التي تقيمها المدرسة تساهم  ٥

  .في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصيين
      

ختيار الوقت المناسب لعقد مجـالس اآلبـاء   األخذ بآراء أولياء األمور في ا ٦

  . يساهم في تفعيل التعاون بينهم وبين االختصاصيين
      

وضوح أهداف مجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون بين أولياء األمـور   ٧

  .واالختصاصيين
      

اهتمام أولياء األمور بحضور مجالس اآلباء يساهم في تفعيل التعاون بينهم  ٨

  .صاصيينوبين االخت
      

دعوة ولي األمر للمشاركة في البرنامج التربوي الفردي تساهم في تفعيـل   ٩

  .التعاون بينه وبين االختصاصيين
      

        .زيارة المعلم لولي األمر في المنزل تساهم في تفعيل التعاون بينهما ١٠
 إدراك أولياء األمور واالختصاصيين ألهمية التعاون المشترك فيمـا بيـنهم   ١١

  .يساهم في تفعيل هذا التعاون
      

قرب سكن ولي األمر من المدرسة يساهم في تفعيل التعـاون بينـه وبـين     ١٢

  .االختصاصيين
      

تواصل المدرسة باستمرار مع أولياء األمور يساهم في تفعيل التعاون بـين   ١٣

  . الطرفين
      

نـه وبـين   ارتفاع مستوى تعليم ولي األمر يساهم في تفعيـل التعـاون بي   ١٤

  .االختصاصيين
      

تكريم أولياء األمور المتعاونين مع المدرسة يساهم في تفعيل التعاون بينهم  ١٥

  .وبين االختصاصيين
      

تكريم وتعزيز الطالب المتفوقين وإشعار أولياء أمورهم بذلك يسـاهم فـي    ١٦

  .تفعيل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين
      

يين بلغة اإلشارة للتواصل بسهولة مع أولياء األمـور فـي   إلمام االختصاص ١٧

  .حالة كونهم صم يساهم في تفعيل التعاون بين الطرفين
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  )٥(ملحق رقم 

خطاب من جامعة الملك سعود إلى اإلدارة 

عليم بمنطقة الرياض تالعامة للتربية وال

  بتسهيل مهمة الباحث
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  )٦(ملحق رقم 

عليم تطاب من اإلدارة العامة للتربية والخ

بمنطقة الرياض إلى معاهد وبرامج الصم 

  وضعاف السمع بتسهيل مهمة الباحث
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