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درجة ر�ضا �أولياء �أمور الأطفال ذوي الحاجات الخا�صة عن
الخدمات التي تقدم لأطفالهم في غرف الم�صادر الم�ستخدمة في
المدار�س التابعة لوزارة التربية والتعليم
The degree of parent’s satisfaction of services introduced to their
children of special needs in classes of different sources in Ministry of
Education schools
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Abstract
This study aims to recogniz the level of satisfaction of the parents of
children with special needs to the services introduced to their children in
classes of schools that are affiliated with the Ministry of Education in Jordan.
The study sample consists of (70) students, males and females, of special
needs in Irbid governorate schools. A measurement tool (a questionnaire)
has been developed to assess the parents degree of satisfaction. The study
has found out that the level of parents satisfaction to the services introduced
is moderate.There are also statistically indicative differences in the level of
satisfaction of introduced services due to gender in favor of females. However
no statistically indicative differences between the parents satisfaction and
theirvlevel of education with the nature of the child's disability were found.
Key words: Special needs, Learning defects, audition and articulation
disturbances.

هدف ��ت هذه الدرا�سة �إل ��ى معرفة م�ستوى ر�ضا �أولياء �أمور الأطف ��ال ذوي الحاجات الخا�صة
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ع ��ن الخدمات التي تقدم لأطفالهم  ،في غ ��رف الم�صادر الم�ستخدمة في المدار�س التابعة لوزارة
التربي ��ة والتعليم في الأردن .تكونت عينة الدرا�سة م ��ن ( )70طالبا» وطالبة من ذوي االحتياجات
الخا�ص ��ة  ،في مدار�س محافظة �إربد .تم تطوير �أداة لقيا�س ر�ض ��ا �أولياء الأمور .تو�صلت الدرا�سة
�إل ��ى عدد م ��ن النتائج �أبرزها� :إن م�ستوى ر�ض ��ا �أولياء �أمور الأطف ��ال ذوي الحاجات الخا�صة عن
الخدم ��ات الت ��ي تق ��دم لأطفالهم في غ ��رف الم�ص ��ادر الم�ستخدمة ف ��ي المدار�س التابع ��ة لوزارة
التربية والتعليم في الأردن كان متو�سطا ،و�أن هناك فروقا» دالة �إح�صائيا» في م�ستوى الر�ضا عن
الخدم ��ات ،تعزى للجن�س ول�صالح الإناث ،فيما لم تكن هناك فروق دالة �إح�صائيا تعزى لمتغيري
م�ستوى تعليم الوالدين ،ونوعية �إعاقة الأبناء.
الكلمات المفتاحية :االحتياجات الخا�صة� ،صعوبات تعلم ،ا�ضطرابات ال�سمع والنطق.
مقدمة :
تعتبر ق�ضية م�شاركة الآباء ور�ضاهم عن الخدمات المقدمة لأطفالهم ،من �أبرز الق�ضايا
و�أه ��م االعتبارات في مجال التربية الخا�صة  ،ويعتبرالوالدون معنيين في �أن يلعبوا دورا»هاما» في
الدف ��اع ع ��ن حقوق �أطفالهم ذوي الحاجات الخا�صة  ،فلقد ات�س ��ع دور الآباء وازدادت م�س�ؤولياتهم
وحقوقهم التي �أو�ضحتها الت�شريعات والقوانين في هذا ال�سياق خالل العقد ال�سابق ،ويعتبر الدمج
م ��ن الق�ضاي ��ا الأ�سا�سية في خدمات التربية الخا�صة ويعد كذلك م ��ن �أكثر الق�ضايا الجدلية والتي
تم تناولها على �أو�سع نطاق في ميدان التربية الخا�صة .ومن الممكن �أن يف�سر الدمج بطرق عديدة
ومختلف ��ة  ،وح�س ��ب كروك ��ت وكوفمان( )1998هناك ع ��دة نماذج مختلفة للدم ��ج الدمج الكامل ،
والذي يت�ضمن تعليم كل الطالب ذوي الإعاقات في ال�صف العادي  ،وهناك الدمج الجزئي والذي
يت�ضمن تعليم الطالب ذوي الإعاقات جزءا»من الوقت في ال�صف العادي.)Inouye, 2000 (.
ي�شي ��ر الأدب �إل ��ى �أن هناك اختالف بين الآباء والمعلمين ح ��ول �أيهما �أف�ضل نوع من الدمج،
لتعليم ذوي الإعاقات ،وهذا االختالف هو ما يجعل الدمج ق�ضية جدلية وا�سعة النقا�ش.
ولق ��د كان مو�ض ��وع م�شارك ��ة الآباء في برام ��ج التربية الخا�ص ��ة من الق�ضاي ��ا التي حددتها
الت�شريع ��ات والقواني ��ن  ،وبالفع ��ل بدا الآباء يلعب ��ون دورا» فاعال» في برام ��ج �أطفالهم  ،وذلك في
ع ��ام ( )1965وكان برنام ��ج البداي ��ة الرئي�سي ��ة( )Head Startمن البرامج الأول ��ى التي �شاركت
الآب ��اء في عملية اتخاذ الق ��رارات المتعلقة بالخدمات ،وخالل ال�سبعيني ��ات  1970تال ذلك تطور
�آخ ��ر في م�شارك ��ة الآباء في برامج الأطف ��ال المعوقين ،كما �أن القانون رق ��م  142/94لعام 1975
� ،أك ��د على ت�شارك الوالدين في �إعداد الخط ��ة التربوية الفردية ( )IEPوبظهور القانون ()IDEA
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قان ��ون تعلي ��م ذوي الإعاقات لع ��ام ( )1990تم الت�أكيد عل ��ى الحقوق الوالدي ��ة وتقويتها  ،وح�سب
القانون �أ�صبح من حق الوالدين القيام بمراجعة ال�سجالت الخا�صة بالطفل و�أن يكونوا �أع�ضاء في
الفري ��ق الذي يطور البرنامج التربوي الخا�ص بالطفل  ،وان يطالبوا بتقييم محايد ،وتمت مراجعة
القان ��ون عام ( )1997وح�صل الآباء عل ��ى مكا�سب �إ�ضافية جراء تلك المراجعة بحيث ات�سع نطاق
حقوقه ��م و�أ�صب ��ح القانون يطالب م�شاركة الآباء في عملية التقيي ��م ،و�أعطى الوالدون الحق في �أن
يكون ��وا ع�ضوا» لمجموعة ف ��ي اتخاذ القرارات المتعلق ��ة بالأهلية لتلقي خدم ��ات التربية الخا�صة
وق ��رارات الإحال ��ة (  .)Inouye,2000ويعاني مان�سبته  %10من �سكان العالم من اعاقة من نوع ما
)Khudorenko, 2012(.
وم ��ن هن ��ا يت�ضح االهتمام والتركيز ف ��ي م�شاركة الآباء والتعاون بي ��ن المهنيين والمدر�سة ،
ونتيجة لذلك واجهت العديد من المدار�س الحاجة �إلى �إعادة النظر وتقييم الطرق واال�ستراتيجيات
التي يقيم بها الآباء البرامج والخدمات التي يقدمونها لأطفالهم.
�إن تقيي ��م ر�ضاهم ع ��ن الخدمات المقدم ��ة لأطفالهم ،تعد عملية هام ��ة  ،وذلك للأ�سباب
والمبررات التالية :
يتحمل فيها الآباء الم�س�ؤولية الأ�سا�سية في نمو وتطور �أطفالهم .
المعلوم ��ات المتوف ��رة لدى الآباء معلومات قيم ��ة وهامة ،ويمكن اال�ستف ��ادة منها في تطوير
برنام ��ج الطف ��ل ،ف� ��إذا كانت بع� ��ض البرامج غي ��ر مف�ضلة للآباء يج ��ب على المدر�س ��ة �أن تعرف
الأ�سباب  ،وبعد تقديم التغذية الراجعة  ،ت�صبح المدر�سة قادرة على �إحداث التغييرات المطلوبة ،
والتي ت�ضمن من خاللها تقبل تح�سين ور�ضا الآباء ،لما يقدم من خدمات وبرامج في المدر�سة .
م�شاركة الآباء في عملية اتخاذ القرارات تزيد تعاونهم  ،وذلك ح�سب الت�شريعات والقوانين.
يتطل ��ب تعليم الطلب ��ة ذوي الحاجات الخا�صة تع ��اون المعلمين وغيرهم م ��ن �أع�ضاء الكادر
التدري�سي مع �أولياء �أمور ه�ؤالء الطلبة  ،والعمل معهم ب�شكل فعال وفهم ودعم الأدوار التي يقومون
بها  ،وتطوير �أ�سالي ��ب التوا�صل معهم وتنفيذ برامج التدريب لهم وتزويدهم بالخدمات الإر�شادية
والداعمة المالئمة .
والن العالق ��ة بين الوالدين و�أطفالهم ال يمكن في �ضوئها التنب ؤ� بالتقدم الذي يحرزه الطفل
فعل ��ى المعلمي ��ن �أن يتعاونوا مع الوالدين  ،ويقدموا لهم كل دعم ممكن لي�ستطيعوا بدورهم ت�شجيع
وتوجيه نمو �أطفالهم .
بدون ذلك التعاون قد يقف عدد كبير من الآباء موقف المتفرج من الطفل ومن القائمين على
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تربيت ��ه وتعليمه  ،ومثل هذا الموقف ال ين�شا من فراغ فثمة اعتقادات وافترا�ضات غير بناءة عديدة
ق ��د يتبناها كل من االخت�صا�صين و�أولياء الأمور فت� ��ؤدي في مح�صلتها �إلى االعتقاد بان المعلمين
والأخ�صائيين هم القادرون على فهم حاجات الطفل وتلبيتها ولذلك لم تترك الت�شريعات في الدول
المتقدم ��ة ق�ضية م�شاركة الأ�سرة في العملية التربوي ��ة لآراء المعلمين والأخ�صائيين ولكنها جعلت
هذه الم�شاركة �أمرا» �إلزاميا» يتم التحقق من مدى تطبيقه بو�سائل متعددة (الخطيب.)2004،
و ُيتي ��ح التوا�صل الم�ستم ��ر والإيجابي مع الأُ�سر فر�ص متابعة �سلوكي ��ات الطالب في المنزل،
للتحق ��ق من ات�ساقها والثبات ف ��ي ممار�ستها  ،كما �أن �إحاطة الآباء علما» بما يحدث من تح�سن في
�سلوكي ��ات الط�ل�اب ،يحد من �شعورهم بالحرج عندما يتوا�صلون م ��ع العاملين في المدر�سة ،حول
�أبنائهم،كما و ُي َع ُّد الآباء م�صدرا» قيما»للمعلومات ي�ساعد في توفير وجهة نظر �أو�سع حول مواطن
القوة لدى الطالب  ،وكذلك احتياجاتهم الخا�صة ،وبالتالي تطبيق ا�ستراتيجيات محددة لمواجهة
تلك االحتياجات (ال�شخ�ص عبد العزيز ،االعبد الجبار عبد العزيز ،ال�سرطاوي( زيدان.)2000 ،
ي�شي ��ر الأدب �إلى العديد من الق�ضايا الت ��ي ارتبطت بر�ضا الآباء وم�شاركتهم في البرامج
المدر�سي ��ة � ،إن مراجع ��ة الأدب تناق�ش جوان ��ب مختلفة تتعلق بر�ضا الآب ��اء وم�شاركتهم في برامج
�أطفاله ��م ذوي الحاج ��ات الخا�صة � ،سوف يتم ت�سليط ال�ضوء عل ��ى م�شاركتهم في تربية �أطفالهم
المعوقي ��ن من الناحية التاريخية لتطوير هذه الم�شاركة بالإ�ضافة �إلى تحديد الو�ضع الراهن لهذه
الم�شاركة ومن ثم تحديد ر�ضا الآباء واتجاهاتهم نحو التربية الخا�صة والدمج.
ال تتوف ��ر للوالدي ��ن وب�ش ��كل دائم فر�ص للم�شاركة في اتخاذ الق ��رارات التعليمية الخا�صة
ب�أطفاله ��م في�شي ��ر � berger1991إل ��ى �أن م�شارك ��ة الآب ��اء قليلة ف ��ي اتخاذ الق ��رارات المدر�سية
المت�صل ��ة بو�ض ��ع �أطفالهم وذلك حتى عام  ، 1960حيث تغي ��ر ذلك ال�ضعف في م�ستوى الم�شاركة
ونتيج ��ة لظه ��ور البرامج والقوانين �إلى م�ستوى قوي من الم�شارك ��ة  ،فعندما ظهر برنامج (Head
 )Startت ��م دعوة الآباء ليكونوا �أع�ضاء في لجان و�ضع ال�سيا�سات  ،بما في ذلك �أطفالهم ن وح�سب
ما ي�شير �إليه Berger 1991الى �أن هذا الدمج للآباء �سلط ال�ضوء على رغباتهم واحتياجاتهم
ومكنهم من اتخاذ القرارات ،كما �أن زيادة االختالفات الثقافية والقوميات االثنية التي قدمت �إلى
الوالي ��ات المتحدة الأمريكية �أوجدت �أطفاال م ��ن خلفيات ثقافية متعددة و�شكل ذلك تحديا للأ�سر
وب ��دا يت�ضح �أن له� ��ؤالء الأطفال ثقافة» خا�صة بهم  .وفي ال�سبعينيات ظهرت برامج حكومية عززت
م ��ن م�شاركة الإباء كم ��ا كان لظهور الت�شريعات التي �أكدت على �ض ��رورة م�شاركة الآباء مثل قانون
رق ��م  142/94والذي ظهر عام  ،1975و�أعطى الآباء المزيد م ��ن الحقوق  ،وفي الثمانينات 1980
تم تعزيز ودعم فكرة م�شاركة الآباء في المدر�سة ن فلقد �أ�شار (� )berger,1991إلى �إن دعم فكرة
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التع ��اون بين البيت والمدر�سة جاءت من الوكاالت العامة والمهنيين وتزايد بعد ذلك االهتمام في
عملي ��ة الم�شاركة لدرجة قول بع�ض المعلمين بان تطور القدرات القرائية تبد أ� من البيت ولي�س من
المدر�س ��ة  ،ومع ظه ��ور ()IDEAقانون تعليم ذوي الإعاقات تم الت�أكي ��د على حقوق الآباء ف�أ�صبح
ب�إمكان الآباء تفح�ص �سجالت طفلهم لأن يكونوا �أع�ضاء في فريق تطوير البرنامج الفردي للطفل
 ،و�أ�صب ��ح بمقدورهم االعترا�ض عل ��ى �أي قرار تتخذه المدر�سة بحق طفله ��م وب�إمكانهم الح�صول
عل ��ى تقيي ��م محايد �أو م�ستقل ن كما ق ��دم القانون ت�أكيد �أكثر على خدم ��ات االنتقال حتى عمر 16
عام ن وعمل على ت�شجيع م�شاركة الآباء و�أطفالهم في المجتمع .وبذلك �أ�صبح الآباء م�شاركين في
اتخاذ القرارات التربوية المت�صلة بالطفل والم�شاركة في فريق التقييم وفريق تحديد الأهلية لتلقي
خدمات التربية الخا�صة .
وف ��ي درا�س ��ة  McDermoll and Rothenberg 2000ت ��م التحق ��ق م ��ن �إدراكات الآب ��اء
والمعلمين حول م�شاركة الآباء في المدار�س في مناطق فقيرة تع ُّرف وقد ا�شتقت هذه الدرا�سة من
درا�س ��ات �أخ ��رى �أجريت حول التعليم في المناطق الأ�شد فق ��را» ،هدفت هذه الدرا�سة �إلى التعرف
�إلى كيفية �إعداد المعلم للعمل في المناطق الفقيرة� ،أو�ضحت النتائج �أن المعلمين محبطون ب�سبب
عدم م�شاركة الآباء في �أن�شطة الكتابة في البيت والمدر�سة  ،كذلك �أبدى الآباء عدم ثقة بالمدر�سة
ل�شعورهم بتحيز المعلمين �ضد الأمريكان من �أ�صل �أفريقي والتيني ،و�أو�ضحوا ب�أنهم على ا�ستعداد
للتعاون مع المعلمين الذين يحترمون �أطفالهم ،كما �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إلى �أهمية م�ساعدة
المعلمي ��ن الجدد على تعلم بناء ا�ستراتيجيات التوا�صل عند العمل مع �آباء الأطفال ذوي الحاجات
الخا�صة
وف ��ي درا�سة جري�س ��ات ( )1992حول م�شاركة �آباء الأطفال المع ّوقي ��ن في العملية التربوية،
من وجهة نظر معلمي التربية الخا�صة ،والتي �شملت جميع المعلمين والمعلمات العاملين في مراكز
التربي ��ة الخا�ص ��ة  ،الحكومية والخا�صة في منطقة عمان والبالغ عدده ��م ( )107معلمين  ،ولقد
�أو�ضح ��ت نتائ ��ج هذه الدرا�سة �أن وجهة نظر المعلمين نحو م�شاركة الآباء هي �إيجابية عموما» ،كما
ل ��م تظهر النتائج �أي �أثر ل ��ه داللة �إح�صائية على المقيا�س لكل من متغير الجن�س  ،الم�ؤهل العلمي
،الخبرة التدري�سية ونوع الإعاقة .
ي�شي ��ر � )Gibb and Young ) 1998إل ��ى �أن ادراكات واتجاه ��ات الآب ��اء نحو الدمج  ،هي
اتجاه ��ات مختلط ��ة ،فبع� ��ض الآباء ي�شعرون ب� ��أن الدمج الكامل ه ��و الأن�سب ،بينم ��ا يعتقد البع�ض
الآخ ��ر �أنَّ حاج ��ات طفلهم ال يمكن تلبيتها �ضمن مواقف الدمج ،وم ��ن الممكن �أن ُيعزى االختالف
ف ��ي االدراكات �إل ��ى ما يعتقد الآب ��اء ب�أنه مهم للطفل والمهارات التي يج ��ب �أن تتطور لديه ،فالآباء
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الذي ��ن يهتمون �أكثر بالجانب االجتماعي يف�ضلون الدمج للطفل حتى يطور من مهاراته االجتماعية
 ،لكن الآباء الذين يهتمون بالجانب الأكاديمي ينظرون �إلى �أهمية ا�ستمرار الخدمات وهي الأف�ضل
بالن�سب ��ة لهم .وبالرغم من انه ال يوجد �إجماع محدد على هذه الفوائد �إال �أن فوائد الدمج مو�ضوع
يثي ��ر حما�س الآب ��اء والمهنيين مقارنة» م ��ع �أولئك الذين تترك ��ز اهتماماتهم ف ��ي �صعوبات التعلم
وا�ضطرابات ال�سلوك.
وفي درا�سة بعيرات ( )2005التي تحققت من مدى ر�ضا �أولياء الأمور عن دمج �أطفالهم ذوي
ال�صعوبات التعلمية في المدار�س العادية  ،ومدى تباين هذا الم�ستوى في �ضوء متغير جن�س الآباء،
وعدد �أفراد الأ�سرة والم�ستوى االقت�صادي والم�ؤهل العلمي ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ()301
من �أولياء الأمور ،وجاء ر�ضا �أولياء الأمور عن دمج �أطفالهم ذوي ال�صعوبات التعلمية في المدار�س
العادي ��ة ،ح�س ��ب مجاالت الدرا�سة الخم�س ��ة تنازليا» على الترتيب التالي  :كفاي ��ة المعلم ،المجال
االجتماع ��ي والأكاديمي والبيئة التعليمية ،والمجال النف�س ��ي ،حيث عبر �أولياء الأمور عن ر�ضاهم
بعملي ��ة الدمج.و �أ�شارت النتائج �إلى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على المجال الأكاديمي ُتعزى
للجن� ��س ول�صال ��ح الأمهات ،كما �أ�شارت �إلى عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على جميع �أبعاد
الدرا�س ��ة والأداة الكلية ُتعزى لمتغير الم�ؤهل العلمي ،و�أظهرت النتائج فروقا» ذات داللة �إح�صائية
م ��ا بين متو�سط تقديرات ذوي الأُ�سر المكونة م ��ن (� )5-1أفراد من جهة ومتو�سط تقديرات ذوي
الأ�سر المكونة من (� )10أفراد من جهة ثانية ول�صالح ذوي الأ�سر المكونة من (� )5-1أفراد.
وف ��ي درا�سة الحناوي )2003(،الم�ش ��ار �إليها في بعيرات (،)2005الت ��ي هدفت �إلى تع ُّرف
ال�صعوب ��ات التي تواجه دمج الطلبة ذوي الحاجات الخا�صة في التعليم العام من وجهة نظر �أولياء
�أمورهم ومعلميهم وقد تم �إجراء الدرا�سة على عينة مكونة من ( )170ولي �أمر( )57معلما» ومعلمة
وق ��د ت ��م جمع بيانات الدرا�س ��ة عن طريق ا�ستبانه و�أ�ش ��ارت النتائج �إلى �أن هن ��اك �صعوبات عالية
تواج ��ه دم ��ج الطلبة �أ�صحاب الإعاقات ف ��ي التعليم العام من وجهة نظر �أولي ��اء �أمورهم ومعلميهم
على جميع مجاالت الدرا�سة.
وف ��ي درا�س ��ة كل م ��ن ( , )Rendak et al 1995وم ��ن خ�ل�ال ا�ستخ ��دام منهجي ��ة �إج ��راء
المقاب�ل�ات المنظم ��ة في البيوت م ��ع �أباء الأطف ��ال ذوي الإعاق ��ات ال�شدي ��دة والمدمجين دمجا»
كام�ل�ا» ،حيث �ش ��ارك ( )13من الآباء ( )9منهم �أطفالهم دُمجوا ف ��ي �صفوف ملحقة ،فالمقابلة
�أظه ��رت �أن ادراكات الآباء الذين لديهم �أطفال مدمج ��ون في �صفوف التعليم العام كانت �إيجابية
،حي ��ث و�ص ��ف الآباء العديد من الفوائد والتي تمثلت في تط ��ور المهارات االجتماعية ،القدرة على
التوا�ص ��ل ،التفاعل االجتماعي،ال�سلوك والمه ��ارات الأكاديمية ،وح�سب ر�أي الآب ��اء �إن اكبر فائدة
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كان ��ت تقب ��ل الطفل من قبل الآخرين ،وان الطف ��ل بقي جزءا من البيئة ال�صفي ��ة العادية وظهر �أن
الجانب االجتماعي للتعلم اخذ �أولوية بالن�سبة للآباء.
وف ��ي درا�س ��ة كل م ��ن ( )Green and Shin,1994تم مقابلة ( )21م ��ن �آباء الأطفال ذوي
�صعوب ��ات التعلم وتم توجيه �س�ؤال لهم لمعرفة كم ي�ساع ��د وجود طفلهم ودمجه في ال�صف العادي
عل ��ى اكت�ساب مهارة القراءة؟ اظهر �أكثر من ن�صف الآب ��اء �إجابات �سلبية ،وعلى �أي حال ف�إن هذا
التردد في �إعادة التكامل يظهر ليكون مرتبط ب�شكل �أ�سا�سي بمظاهر البيئة ال�صفية (زيادة االنتباه
الفردي  ،فهم المعلمين) ولي�س بال�ضرورة بتح�سين �أو تطوير مخرجات التح�صيل ،و�شدد الآباء في
هذه الدرا�سة على موا�ضيع االنتباه الفردي ،خ�صائ�ص المعلمين،زيادة تقدير الذات لدى �أطفالهم
كموا�ضيع هامة بالن�سبة لهم .
وفي درا�سة كل من ( )Lowenbraun,et al,1990حول اتجاهات الآباء ،فيما يتعلق بنموذج
الدمج ال�صفي ( )ICMوالذي ي�شتمل على ( )8طالب من ذوي الإعاقات و( )16طالبا» من الطلبة
غي ��ر المعوقين ،توزع الطلبة ذوو الحاجات الخا�صة �ضمن فئ ��ات �صعوبات التعلم،الإعاقة العقلية،
الإعاقة االنفعالية،ه�ؤالء الطلبة يتلقون التعليم في نموذج الدمج ال�صفي( )ICMوب�شكل يومي،در�س
الباحثون من خالل منهجية الم�سح الو�صفي ( )41من �أباء ذوي الحاجات الخا�صة و( )93من �آباء
الأطفال غير المعوقين المتواجدين بنفي النموذج للدمج ال�صفي  ،و�أظهرت الدرا�سة ب�أن الغالبية
العظم ��ى م ��ن �آباء الأطفال غير المعوقي ��ن را�ضين عن البرنامج عن برنام ��ج الدمج  ،وان ()%65
منه ��م اخت ��اروا نموذج الدمج ال�صفي م ��رة �أخرى ،وكذلك الأمر اعتبر �آب ��اء الأطفال المعوقين �أن
النم ��وذج بيئة ايجابي ��ة و�أنهم (� )%87سيختارون هذا النم ��وذج �إن �أتيحت لهم الفر�صة  ،وفي هذه
الدرا�س ��ة ت ��م تجميع �آباء الأطف ��ال ذوي الحاجات الخا�صة في مجموعتي ��ن ،مجموعة الآباء الذين
م ��ر �أطفالهم بخبرات �سابقة في غرفة الم�صادر ومجموعة الآباء الذين لم يمر �أطفالهم بخبرات
مماثل ��ة في غرفة الم�صادر ،وبينت مجموعة الآباء الذين مر �أطفالهم بخبرات في غرفة الم�صادر
من انه بالرغم من �أهمية الدمج في غرفة الم�صادر وفعاليته من الناحية الأكاديمية �إال انه �أف�ضل
ف ��ي تحفيز النمو لتقدير ال ��ذات والمهارات االجتماعية ويبدوا بان هن ��اك اعتقاد �آباء عالمي حول
الدمج.
وف ��ي درا�سة كل من (� )Garrick-Duhaney and salend,2000أ�شاروا �إلى �أن الت�ص ُّورات
ح ��ول الدمج مختلفة فبع�ض الآباء لديهم اتجاهات �إيجابية نحو برامج الدمج والبع�ض الآخر كانت
اتجاهاته ��م �سلبي ��ة  ،ولي�س من الممكناالفترا� ��ض �أن جميع �آباء الأطفال المعوقي ��ن يت�شاركوا في
القيم بنف�سها حول دور المدر�سة �أو المناهج.
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وفي الدرا�سة ال�شاملة التي �أجراها( )Griffith,1996حول ر�ضا الآباء عن البرنامج التعليمي
للطف ��ل وجد �أن الجو المدر�س ��ي ( ) School Climateي�شكل العامل الأكثر �أهمية في ر�ضا الآباء،
كم ��ا �أن الآباء الذي ��ن �شعروا ب�أنهم ابلغوا كانوا �أكثر تعبيرا»عن الر�ضا عن برنامج �أطفالهم  ،بينما
كان عام ��ل التمكي ��ن ( )Empowermentمتنب� � أ� متو�سط .كما �أن م�ست ��وى الم�شاركة كان له ت�أثير
�سلبي على الر�ضا التعليمي.
وف ��ي درا�س ��ة ( Childs )2000والت ��ي هدفت �إلى جم ��ع بيانات معمقة ع ��ن ت�صورات الآباء
عن الترتيب ��ات التعليمية للأطفال ذوي الحاجات الخا�صة( الأطفال الم�صابون بمتالزمة داون)،
وق ��د تم جمع البيانات من الم�شاركين  ،من خالل ا�ستخ ��دام �أ�سلوب المقابلة المنظمة والمعمقة ،
وا�شتملت المقابلة على �أ�سئلة تقي�س الجوانب التالية :
ر�ض ��ا الآباء عن برنام ��ج الطفل التعليمي ،وخ�صائ�ص البرنام ��ج التعليمي ،ومعلومات الآباء
وم�شاركته ��م ف ��ي المدر�سة ،والج ��و المدر�سي .تم تجمي ��ع العينة عن طريق ا�ستخ ��دام عينة الثلج
للأُ�سر والذين لديهم �أطفال م�صابون بمتالزمة داون وهم يتلقون خدمات تعليمية و مدمجون في
المدار�س العادية ،تراوحت �أعمار الم�شاركين ما بين � 42-35سنة كلهم متزوجون وتراوحت �أعمار
الأطف ��ال ما بين � 13-7سنة  ،ثالثة من الأطفال لديهم اعتالالت �صحية تم تحليل ن�سخ �أ�صلية من
المقاب�ل�ات لأغرا�ض طارئة لقيا� ��س م�ستوى الم�شاركين ولتحديد �أي الإبع ��اد المتعلقة بالترتيبات
التعليمي ��ة ت�ؤثر على ر�ضا الآباء  ،الأبع ��اد الرئي�سية في هذه الدرا�سة هي الأبعاد نف�سها التي تحقق
منه ��ا ( )Griffth,1996وه ��ي تمكين الآب ��اء ،الم�شاركة الوالدي ��ة ،التو�صل ،الج ��و المدر�سي.كما
�أظهرت الن�سخ �أهمية �أبعاد �أخرى �إ�ضافية  ،التوقعات التعليمية لذوي الحاجات الخا�صة في تحديد
الر�ض ��ا التعليمي لآب ��اء �أطفال متالزم ��ة داون ،كان هناك تباين واختالف ف ��ي م�ستوى الر�ضا عن
البرنام ��ج التعليم ��ي بين الم�شاركين وذلك م ��ن خالل تعبيراتهم ،ولعب ه ��ذا البرنامج بعد تمكين
الوالدي ��ن دورا» هام ��ا» في ر�ضا الآباء ع ��ن البرنامج ،حيث ركزت الأ�سئل ��ة الخا�صة بهذا البعد في
م ��دى ا�ستقاللية الآباء في اتخاذ القرارات التربوية وظه ��ر مكونان هامان مرتبطان ببعد التمكين
هم ��ا انفتاح المدر�سة وال�صراع م ��ع الحواجز التعليمية  ،كل من الآباء واجهوا عوائق تعليمية خالل
محاولته ��م للح�صول على م�ص ��ادر تعليمية تلبي حاجات �أطفالهم �.أما فيم ��ا يتعلق ببعد الم�شاركة
فق ��د اتخ ��ذ ال�شكل الأولي لها نموذج التط ��وع في ال�صف والذي تباينت م�شاع ��ر الم�شاركين خالله
فمنه ��م من كانت خبرة ممتعة له ومنه م ��ن توقف عنها  ،وفيما يتعلق ببعد التوا�صل فقد تم قيا�سه
ع ��ن طريق معرفة مدى التوا�ص ��ل بين الآباء ومعلم الطفل والأ�شخا� ��ص الآخرين الذين يعملون في
المدر�س ��ة كان التوا�صل المنظم عامال هاما للر�ضا بين الآباء،كما كان لكل من الم�شاركين طريقة
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في التوا�صل مع معلم الطفل ت�شتمل على الر�سائل اليومية ،البريد االلكتروني الأ�سبوعي ،المحادثة
�أثن ��اء ا�صطحاب الطفل م ��ن المدر�سة  ،وظهر من خالل المقابلة جانب هام يتعلق بالر�ضا لم يتم
التحقق منه في الدرا�سة ال�سابقة تمثل في الإح�سا�س القوي بين الآباء من �أن للمدار�س وللمعلمين
توقع ��ات منخف�ض ��ة اقل م ��ن الآباء ،حي ��ث تلعب ه ��ذه التوقع ��ات دور ًا هاما في ت�شكي ��ل االدراكات
والت�صورات للإباء الن بع�ض المعلمين ال يقي�سون بدقة قدرات الأطفال ذوي الحاجات الخا�صة .
وف ��ي درا�س ��ة ( )Inouye 2000التي حاول من خاللها تع ُّرف اتجاه ��ات �آباء الأطفال ذوي
الإعاق ��ات و�إدراكاته ��م المرتبط ��ة بالدم ��ج ور�ضاهم عن الخدم ��ات المقدمة لأطفاله ��م  ،وحاول
التع ��رف م ��ن خالل هذه الدرا�س ��ة الم�سحية االرتباطية التعرف على م ��ا �إذا كان هناك عالقة بين
الر�ض ��ا عن الخدمات المقدمة وم�ستوى الخدم ��ة المقدمة(تدخل مبكر ،ابتدائي ،متو�سطة ،عليا)
ون ��وع �إعاقة الطفل،تم �إر�سال اال�ستبيان الذي يهدف �إلى قيا�س ر�ضا الآباء عن الخدمات المقدمة
وهذا القيا�س ي�شتمل على ثالثة �أجزاء بالبريد �إلى ( � )1295أب ًا من �آباء الأطفال الذين تقدم لهم
الخدمات في برنامج ( .)Eau Clairتم ا�سترجاع ( )269ن�سخة من اال�ستبيان  ،وتم ت�شجيع الآباء
عل ��ى اال�ستجابة  ،الن ذلك �سيو�صل �أ�صواته ��م لإدارة البرنامج و�سيمكن ه�ؤالء من تطوير وتح�سين
خدماتهم ِم َّم ��ا �سينعك�س �إيجابيا على البرنامج الفردي للطفل  ،وا�شتملت المعلومات الو�صفية من
اال�ستبيان على نوع الإعاقة  ،الم�ستوى التعليمي للطفل ن وا�ستخدم لهذا الغر�ض �أ�سلوب التكرارات
والمتو�سط ��ات واالنحرافات المعيارية وتحليل التبيان الأحادي ( )ANOVAلمعرفة الفروق الدالة
بين المجموعات  ،وتم ا�ستخدام م�ستوى داللة �ألفا لكل االختبارات الإح�صائية ،تم تحليل البيانات
للر�ض ��ا ب�شكل عل ��م والر�ضا المتعلق بالم�ست ��وى التعليم ��ي  ،والر�ضا المتعلق بن ��وع الإعاقة وب�سبب
الع ��دد الكبير لال�ستجابات فيما يتعلق بنوع الإعاقة تم ت�صني ��ف اال�ستبيانات المرتجعة �إلى ثماني
مجموعات تعك�س فئات الإعاقة المختلفة وذلك على النحو التالي:
المجموع ��ة الأول ��ى ( )N=57حي ��ث ا�شتملت على ح ��االت اال�ضطراب ��ات التوا�صلي ��ة ،بينما
ا�شتمل ��ت المجموعة الثانية( )N=15على �آباء �صنفوا �أطفاله ��م على �أن لديهم �صعوبات في التعلُّم
وا�ضطرابات في ال�سلوك مع �صعوبات في التعلم � ،أما المجموعة الثالثة ( )N=35ا�شتملت على �آباء
و�صف ��وا �أطفالهم بان لديهم �صعوبات في التعل ��م وا�ضطرابات في التوا�صل� ،أما المجموعة الرابعة
( )N=27فقد ا�شتملت على �آباء لأطفال متخلفين عقليا» ،والمجموعة الخام�سة ( )N=15ا�شتملت
على �آباء لأطفال لديهم ا�ضطرابات توا�صلية وا�ضطرابات انفعالية  ،المجموعة ال�ساد�سة ()N=18
ا�شتمل ��ت على �آباء لأطفال �صم �/ضع ��اف ال�سمع ،المجموعة ال�سابع ��ة ( )N=74ا�شتملت على �آباء
لأطف ��ال لديهم �صعوبات في التعلم� ،أما المجموع ��ة الثامنة ( )N=26ا�شتملت على �آباء �أجابوا ب�أن
الجنان

273

Al JINAN

�أطفاله ��م ال ي�صنف ��ون �ضمن الفئ ��ات الواردة في اال�ستبي ��ان و�أن �أطفالهم لديه ��م �أكثر من الفئات
الت�صنيفي ��ة الأخ ��رى ،تم تحلي ��ل البيانات با�ستخ ��دام المتو�سط الح�سابي واالنح ��راف المعياري ،
( )265من الآباء �أجابوا على ال�س�ؤال المتعلق بالر�ضا عن خدمات التربية الخا�صة المقدمة للطفل
و�أ�ش ��ارت النتائج �إلى �أن ( )%72من الآباء كانوا جدا» را�ضين عن الخدمات المقدمة للطفل
 )%8,2(،من الآباء لم يكونوا را�ضين عن الخدمات المقدمة للطفل ،و( )%6.3كانوا غير را�ضين
جدا» ،و�أجاب ( )%12,6من الآباء �أجابوا بالموافقة )%74,4(،كانوا را�ضين جدا» عن عملية تقييم
الطف ��ل  ،و( )%72,6كان ��وا را�ضين جدا» عن عملية تطوير و�إعداد البرنامج الفردي للطفل وعملية
الإحالل� ،أ�شار تحليل التباين الأحادي �إلى فروق دالة في الر�ضا مع نوع الإعاقة والم�ستوى التعليمي
للطفل .
�أجرى اديلوفت�ش ( )Adilovic, 2012بدرا�سة بكرواتيا بهدف التعرف على اتجاهات �أولياء
الأم ��ور نحو دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخا�صة في المدار�س العادية .تكونت عينة الدرا�سة من
( )22م ��ن �آباء و�أمهات طلبة ذوي حج ��ات خا�صة و و( )214من �أولياء �أمور طلبة عاديين� .أ�شارت
النتائ ��ج �إلى �أن ( )%70من �أولياء الأمور كانت وجهة نظرهم �إيجابية ،ووجود فروق دالة �إح�صائيا
في اتجاهات �أولياء الأمور نحو الدمج ل�صالح �أولياء �أمور الطلبة ذوي االحتياجات الخا�صة.
و�أخي ��ر ًا بقي �أن نقول �إن ��ه كثيرا»ما يلعب �أولياء الأمور دور ًا م ؤ�ث ��ر ًا في ت�شجيع محاوالت دمج
الطلب ��ة ذوي الحاج ��ات الخا�صة في ال�صف الع ��ادي .ويحتاج �أولياء الأمور ه� ��ؤالء �إلى �أن ُتتاح لهم
الفر� ��ص الكافية للم�شاركة في فعاليات برامج الدم ��ج .و�أما �أولياء الأمور الذين يرتابون في فعالية
تعلي ��م �أبنائه ��م ذوي الحاجات الخا�صة في ال�صف العادي  ،فهم بحاج ��ة �إلى التزود بالمعلومات ،
وبرامج تدريب �أولياء الأُمور و�إر�شادهم ذات فائدة كبيرة بهذا الخ�صو�ص.
كذل ��ك قد يتخوف �أولياء الأمور من تعر�ض �أطفاله ��م ذوي الحاجات الخا�صة للم�ضايقة� ،أو
الأذى في ال�صف العادي  .ولكن البحث العلمي بين �أن هذا التخوف ال �أ�سا�س له وان الم�شكالت في
حالة حدوثها تكون ب�سيطة وقابلة للتجاوز(الخطيب.)2004،
�أج ��رى ال حم ��ادي ( )2014درا�س ��ة هدفت الك�شف عن معوقات تنفي ��ذ برامج الدمج في
المملك ��ة العربية ال�سعودية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )1230مديرا ومعلما» ،منهم ( )333مدير
مدر�سة ،و ( )897معلما» ومعلمة�.أ�شارت نتائج الدرا�سة�أن معيقات تنفيذ برامج الدمج في المملكة
العربي ��ة ال�سعودية هي ( الأ�سرة ،وبيئة البرنام ��ج ،وخدمات الدعم ،والوعي ،والمعلمين ،واالدارة،
والطلبة).
وم ��ن خالل مراجع ��ة الدرا�سات ال�سابقة والت ��ي بحثت في مو�ضوع ر�ضا �آب ��اء ذوي الحاجات
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الخا�صة عما يقدم لأطفالهم من خدمات وبرامج يبدو ويت�ضح التباين واالختالف على الم�ستويات
والمتغي ��رات المختلف ��ة التي تناولته ��ا تلك الدرا�سات  ،ه ��ذا بالإ�ضافة إ�ل ��ى �أن الخدمات التربوية
المقدم ��ة للأطفال ذوي الحاجات الخا�صة ال تلبي احتياج ��ات و�أولويات الآباء  ،لذلك جاءت فكرة
هذه الدرا�سة للبحث في ر�ضا الآباء عن الخدمات المقدمة لأطفالهم  ،في غرف الم�صادر الملحقة
في المدار�س الحكومية والخا�صة التابعة لوزارة التربية والتعليم .
م�شكلة الدرا�سة :

ته ��دف ه ��ذه الدرا�سة ب�شكل �أ�سا�سي �إل ��ى م�سح ادراكات ور�ضا آ�ب ��اء الأطفال ذوي �صعوبات
التعل ُّم والأطفال الذين يعانون من
ا�ضطرابات في التوا�صل والأطفال الذين يعانون ا�ضطرابات في
ٍ
ال�سمع  ،والملتحقين في المدار�س التابعة لوزارة التربية والتعليم (الحكومية والخا�صة) و اثر عدد
من المتغيرات على تلك الإدراكات والر�ضا.
�أ�سئلة الدرا�سة :

م ��ا م�ستوى ر�ضا �أولي ��اء الأمور ب�شكل عام عن الخدمات المقدم ��ة لأطفالهم ذوي الحاجات
الخا�صة في غرف الم�صادر؟
ه ��ل يختل ��ف �أولياء �أمور الأطفال ذوي الحاجات الخا�ص ��ة  ،والملتحقين في غرف الم�صادر
باختالف م�ستوى ال�صف الدرا�سي ؟
هل يختلف ر�ضا �أولياء �أمور الأطفال ذوي الحاجات الخا�صة والملتحقين في غرف الم�صادر
باختالف الجن�س والم�ستوى العلمي ،ونوع الإعاقة ؟
توج ��د فروق ذات داللة �إح�صائية في �إدراكات ور�ضا الآباء عن الخدمات المقدمة لأطفالهم
ذوي الحاجات الخا�صة تبعا لمتغير جن�س الطفل.
�أهمية الدرا�سة:

تعتب ��ر ق�ضية م�شارك ��ة الوالدين ور�ضاهم عن خدمات التربية الخا�ص ��ة المقدمة لأطفالهم،
م ��ن الق�ضاي ��ا الهامة في التربية الخا�صة ،وتكت�سب هذه الق�ضي ��ة �أهميتها من �أهمية الدور الداعم
والم�ساند  ،والذي يمكن �أن يلعبه الوالدون لإنجاح برامج �أطفالهم ،فاالتجاهات الحديثة في العمل
م ��ع ذوي الحاجات الخا�صة ت�ؤك ��د على حق الوالدين بالم�شاركة الفعال ��ة والمثمرة �ضمن �إطار من
العالق ��ة المهنية مع االخت�صا�صيين الذين يتعاملون مع الطفل ،حيث بد�أنا نالحظ �أن الم�ؤ�س�سات
القائم ��ة على العناية بذوي الحاجات الخا�صة ،ت�سي ��ر في خطى تقييم م�ستوى خدماتها وبرامجها
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 ،لت�ص ��ل �إل ��ى م�ستوى ما تتطلبه الت�شريعات والقوانين والتوجه ��ات الحديثة  ،و تكمن هذه الدرا�سة
ف ��ي �أنه ��ا تحاول �أن ت�سلط ال�ضوء على ر�ض ��ا �آباء الأطفال ذوي الحاج ��ات الخا�صة عن الخدمات
المقدم ��ة لأطفاله ��م ،من خالل غ ��رف الم�ص ��ادر الملحقة في المدار� ��س التابعة ل ��وزارة التربية
والتعلي ��م  ،والمدار�س التابعة لقط ��اع التعليم الخا�ص ،وتزداد �أهمية ه ��ذه الدرا�سة في ظل ازدياد
التط ��ورات المت�سارع ��ة في التربية الخا�صة النوعية والكمي ��ة منها.يتوقع الباحث �أن ينتج عن هذه
الدرا�سة معلومات وبيانات هامة ت�ساعد الم�ؤ�س�سات التعليمية الر�سمية والخا�صة على:
تقييم برامج التربية الخا�صة الحالية التي تقدمها هذه الم�ؤ�س�سات للأطفال ذوي الحاجات
الخا�ص ��ة وتقديم الم�ساعدة للمدار�س الأخرى ف ��ي الح�صول على معلومات ترتبط بادراكات الآباء
حول الدمج وتقديم خدمات التربية الخا�صة .
م�صطلحات الدرا�سة:

الدم ��ج  :)Inclusion( :ي�شي ��ر م�صطلح الدمج في هذه الدرا�سة إ�ل ��ى تدري�س الطالب ذوي
�صعوبات التعلم  ،والطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية والطالب ذوي اال�ضطرابات التوا�صلية في غرفة
الم�صادر.
غرفة الم�صادر( :)Resource Roomوي�شير م�صطلح غرفة الم�صادر في هذه الدرا�سة �إلى
الغرف ��ة الملحقة ف ��ي المدر�سة العادية والتي تخ�ص�ص لتقديم الخدم ��ات التربوية لذوي الحاجات
التعليمي ��ة الخا�ص ��ة �ضمن جدول ونظام محدد في المدر�س ��ة وبالتن�سيق بين معلم غرفة الم�صادر
ومعلم ال�صف العادي .
الم�شارك ��ة الوالدي ��ة  : Parent Involvementيق�ص ��د به ��ذا الم�صطل ��ح م�شارك ��ة الآب ��اء
بالح�ض ��ور واال�ستجابة لتعليمات المدر�سة( ح�ض ��ور االجتماعات المدر�سية) ،م�ساعدة الطفل على
تح�سي ��ن عمل ��ه المدر�سي ،تقديم الت�شجي ��ع للطفل ،تنظيم وقت وم ��كان الدرا�سة ،نمذجة ال�سلوك
الجي ��د ،الدفاع عن حقوق الطفل  ،التطوع والم�شاركة في الأن�شطة لمدر�سية ،اتخاذ دور في تطوير
وتخطيط العملية التعليمية في المجتمع.
الر�ضا عن الخدمات المقدمة ( :) Satisfaction of Servicesيق�صد بم�صطلح الر�ضا في
هذه الدرا�سة بالم�ستوى الذي يحققه الآباء على �أداة الدرا�سة والتي تتعلق بالر�ضا عن الخدمات
المقدم ��ة للطفل وطريق ��ة تعامل الم�ؤ�س�سة واحترامها لآراء الآب ��اء ومالحظاتهم ،و�إتاحة المدر�سة
لفر�ص اللقاءات واالجتماعات مع الآباء ومدى تقديم البرامج التدريبية لالباء.
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محددات الدرا�سة:

هدف ��ت ه ��ذه الدرا�س ��ة تع ُّرف ر�ض ��ا �آباء الأطف ��ال ذوي �صعوبات التعلُّ ��م والملتحقين في
غرف الم�صادر التابعة لمدار�س وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الخا�ص في الأردن  ،لذا ف�إن
محددات الدرا�سة �ستقت�صر على ما يلي -:
تتناول هذه الدرا�سة ر�ضا �آباء الأطفال ذوي ال�صعوبات التعلمية ،والأطفال ذوي اال�ضطرابات
التوا�صلية  ،وي�شكل ه�ؤالء فئتان من فئات التربية الخا�صة والبالغ عددها ( )13فئة.
حدود الدرا�سة :تتحدد الدرا�سة بالحدود التالية:
الح ��دود المكانية� :أباء الأطفال ذوي الحاجات الخا�صة ع ��ن الخدمات التي تقدم لأطفالهم
في غرف الم�صادر الم�ستخدمة في المدار�س التابعة لوزارة التربية والتعليم
الح ��دود الزماني ��ة :اقت�صرت الدرا�سة على الطلبة الم�سجلين خ�ل�ال الف�صل الدرا�سي الأول
من العام الدرا�سي 2014/2013
الحدود الب�شرية :اقت�صرت الدرا�سة على عينة من �أباء الأطفال ذوي الحاجات الخا�صة عن
الخدمات التي تقدم لأطفالهم في غرف الم�صادر الم�ستخدمة في المدار�س التابعة لوزارة التربية
والتعليم
الطريقة والإجراءات
مجتمع الدرا�سة

يتك� � َّون مجتمع هذه الدرا�سة م ��ن جميع �آباء الأطفال ذوي �صعوب ��ات التع َّلم والأطفال الذين
يعان ��ون ا�ضطرابات في التوا�صل  ،والملتحقين في غرف الم�صادر التابعة لوزارة التربية والتعليم
(الحكومي ��ة والخا�صة) في المرحل ��ة الأ�سا�سية من ال�صف الثاني الأ�سا�سي وحتى ال�صف الخام�س
الأ�سا�سي ،موزعين على مناطق مديريات التربية والتعليم والبالغ عددها ( )34مديرية  ،حيث يبلغ
عدد الطلبة الم�ستفيدين من هذه الخدمات حوالي ( )8162طالب ًا وطالبة .
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عينة الدرا�سة

جدول ( :)1توزيع مجتمع وعينة الدرا�سة على المتغيرات الم�ستقلة
المتغير

الجنس

مستوى التعليم
نوع إعاقة االبن

عينة الدراسة

مستويات المتغير

نسبة العينة من المجتمع

ذكر

38

54.3

أنثى

32

45.7

المجموع

70

100.0

توجيهي فاقل

20

28.6

بكالوريوس

28

40.0

بكالوريوس فاقل

22

31.4

المجموع

70

100.0

صعوبات تعلم

34

48.6

اضطرابات السمع والنطق

36

51.4

المجموع

70

100.0

ت�صميم الدرا�سة

ه ��ذه الدرا�سة م�سحي ��ة ارتباطيه تهدف �إلى تع� � ُّرف اتجاهات �آباء الأطف ��ال ذوي �صعوبات
التعلُّ ��م و�آب ��اء الأطفال ذوي اال�ضطراب ��ات التوا�صلية  ،والملتحقين بغ ��رف الم�صادر في المدار�س
التابع ��ة لوزارة التربية والتعليم ،نحو الخدمات المقدمة لأطفالهم ودرا�سة ُاثر كل من متغير جن�س
الطف ��ل و�صف ��ه نوع �إعاقته على ر�ضاهم ع ��ن الخدمات المقدمة  ،و�أخيرا تف�سي ��ر التباين في ر�ضا
الآباء عن الخدمات المقدمة لأطفالهم
منه ��ج الدرا�سة والتحليالت الإح�صائية :لتحقيق أ�ه ��داف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث المنهج
الم�سح ��ي ،نظرا لتحقيقه �أه ��داف الدرا�سة ،وللإجابة ع ��ن ال�س�ؤال الأول َّتم ح�س ��اب المتو�سطات
الح�سابية واالنحرافات المعيارية ،وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاني تم ا�ستخدام تحليل التباين
عين ��ة الدرا�سة :تك َّونت عين ��ة الدرا�سة م ��ن ( )70طالب ًا من الطلبة الذي ��ن يعانون �صعوبات
التعلُّم� ،أو ا�ضطرابات ال ُّنطق.
�أداة الدرا�سة:

قام الباحث بالرجوع �إلى الأدب المتعلق بالمو�ضوع  ،وتم الو�صول �إلى ا�ستبيان منا�سب لقيا�س
ر�ض ��ا الآباء عن الخدمات والبرامج المقدم ��ة لأطفالهم ،ويكون هذا المقيا�س عدة �أق�سام  ،وذلك
على النحو التالي :
الق�س ��م الأول  :ي�شتم ��ل عل ��ى معلوم ��ات ديموغرافي ��ة من مثل ا�س ��م ال�شخ�ص ال ��ذي �سيملأ
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اال�ستبيان  ،جن�س الطفل  ،عمره� ،صفه ،نوع �إعاقته .
الق�س ��م الثاني  :وي�شتمل على ( )30فقرة تقي�س ر�ض ��ا الآباء عن الخدمات المقدمة للطفل ،
وذلك ح�سب مقيا�س ليكرت.
� -1 -3 -6صدق المقيا�س
ال�صدق الظاهري للمقيا� ��س ،وذلك بعر�ضه على
وف ��ي الدرا�سة الحالية ،تحق ��ق الباحث من َّ
ع�شرة محكمين في تخ�ص�ص علم النف�س التربوي ،في جامعة اليرموك ،وجامعة البلقاء التطبيقية،
وق ��د كانت مالحظاتهم على المقيا�س مرك ��ز ًة على تعديل ال�صياغة اللغوي ��ة لبع�ض الفقرات ،وتم
الأخذ بها جميع ًا.
وف ��ي الدرا�س ��ة الحالية تحقق الباحث م ��ن ثبات االت�س ��اق الداخلي �أي�ض ًا ،وذل ��ك على عينة
ال�صدق ،وقد تراوحت القيم بين ( ،)0.68-0.51والتي ت�شير �إلى م�ستوى مقبول من الثبات ُيتيح
ا�ستخدامه في الدرا�سة الحالية.
ت�صحي ��ح المقيا� ��س� :إن نمط اال�ستجابة عل ��ى المقيا�س وهي يتدرج من غي ��ر موافق ب�شدة،
وت�أخ ��ذ درج ��ة واحدة �إلى موافق ب�ش ��دة  ،وت�أخذ خم�س درج ��ات ،للفقرات االيجابي ��ة ،وتم اعتماد
المعيار التالي للحكم على م�ستوى المعتقدات المعرفية:
الدرجات من ( )2.33-1م�ستوى منخف�ض.
الدرجات من ( )3.67 -2.34م�ستوى متو�سط.
الدرجات من ( )5 -3.68م�ستوى مرتفع.
�إجراءات الدرا�سة :تمت الدرا�سة وفق الخطوات التالية:
تمت ترجمة الأداة من اللغة الإنجليزية �إلى اللغة العربية من قبل الباحثين ،ثم عر�ضت على
اثني ��ن ممن يجيدون اللغ ��ة االنجليزية ،والمتخ�ص�صي ��ن في علم النف�س الترب ��وي للتحقق من دقة
الترجمة.
تم التحقق من دالالت �صدق وثبات الأداة ،وذلك بتوزيعها على عينة ال�صدق والثبات من قبل
الباحثين.
قام الباحث بتوزيع الأداة على �أولياء الأمور.
تم �إدخ ��ال البيانات �إلى ذاكرة الحا�سوب ،وا�ستخدام برنام ��ج الرزم الإح�صائية ٍ spssفي
تحليل البيانات للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
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المتغيرات الم�ستقلة :
نوع الإعاقة ( �صعوبات تعلم،ا�ضطرابات توا�صل )
جن�س الطفل ( ذكر � ،أنثى)
م�ستوى تعليم الوالدين
المتغيرات التابعة :
تتمث ��ل المتغيرات التابع ��ة في هذه الدرا�سة بالدرجات التي يح�ص ��ل عليها �أولياء الأمور على
مقيا�س الر�ضا عن الخدمات.
مناق�شة النتائج

نتائ ��ج ال�س�ؤال الأول:ما م�ستوى درجة ر�ضا �أولياء أ�م ��ور الأطفال ذوي الحاجات الخا�صة عن
الخدمات التي تقدم لأطفالهم في غرف الم�صادر الم�ستخدمة في المدار�س التابعة لوزارة التربية
والتعليم؟
لتع� � ُّرف نتائ ��ج هذا ال�س� ��ؤال تم احت�س ��اب المتو�سط ��ات الح�سابي ��ة واالنحراف ��ات المعيارية
ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س الر�ضا  ،كما هو مو�ضح في الجدول رقم (:)2
الجدول (:)2
ح�ساب المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س
الر�ضا
الجنس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

العدد

ذكر

3.0314

.53483

35

انثى

3.2586

.67666

29

الكلي

3.1344

.60899

64

يتبي ��ن من الجدول ال�سابق �أن م�ست ��وى درجة ر�ضا �أولياء �أمور الأطفال ذوي الحاجات الخا�صة عن
الخدمات التي تقدم لأطفالهم في غرف الم�صادر الم�ستخدمة في المدار�س التابعة لوزارة التربية
والتعليم كان ( ،)3.1344وبدرجة متو�سطة.
نتائ ��ج ال�س� ��ؤال الثاني :هل يختل ��ف م�ستوى درجة ر�ض ��ا �أولياء �أمور الأطف ��ال ذوي الحاجات
الخا�ص ��ة عن الخدمات التي تق ��دم لأطفالهم في غرف الم�صادر الم�ستخدمة في المدار�س التابعة
لوزارة التربية والتعليم ُتعزى لمتغيرات الجن�س ،والم�ستوى العلمي ونوع �إعاقة االبن؟
للتع� � ُّرف على نتائج هذا ال�س�ؤال تم احت�س ��اب المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية
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ال�ستجابات العينة على المقيا�س تبعا» لمتغيرات الجن�س ،والم�ستوى العلمي ونوع �إعاقة االبن؟
والجدول ( )3يو�ضح ذلك:
ج ��دول ( )3المتو�سطات الح�سابي ��ة واالنحرافات المعيارية ال�ستجاب ��ات العينة على مقيا�س
ر�ضا �أولياء الأمور
نوع
اإلعاقة

الجنس

صعوبات ذكر
تعلم

انثى

الكلي

نطق

ذكر

انثى

الكلي

مستوى المؤهل العلمي
توجيهي فاقل

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3.0500

.63640

بكالوريوس 3.2350

.54265

أكثر من بكالوريوس 3.1200

.45473

الكلي 3.1659

.48853

توجيهي فاقل 3.4875

.44977

بكالوريوس 3.4800

.65822

أكثر من بكالوريوس 3.1000

.39686

الكلي 3.3875

.52098

توجيهي فاقل 3.3417

.50341

بكالوريوس 3.3167

.57217

أكثر من بكالوريوس 3.1154

.42592

الكلي 3.2441

.50389

توجيهي فاقل 2.6929

.71323

بكالوريوس 2.9333

.28402

أكثر من بكالوريوس 3.1000

.39686

الكلي 2.8594

.52733

توجيهي فاقل 2.7071

.76997

بكالوريوس 3.2071

.67972

أكثر من بكالوريوس 3.6250

.38568

الكلي 3.1575

.71897

توجيهي فاقل 2.7000

.71306

بكالوريوس 3.0808

.53367
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الكلي

أكثر من بكالوريوس 3.4500

.44861

الكلي 3.0250

.64989

توجيهي فاقل 2.7722

.67598

بكالوريوس 3.1219

.47573

أكثر من بكالوريوس 3.1154

.42592

الكلي 3.0368

.52126

توجيهي فاقل 2.9909

.75592

بكالوريوس 3.3208

.65521

أكثر من بكالوريوس 3.4500

.44861

الكلي 3.2438

.65263

توجيهي فاقل 2.8925

.71105

بكالوريوس 3.2071

.55739

أكثر من بكالوريوس 3.2523

.45682

الكلي 3.1314

.58978

ذكر

انثى

الكلي

يتبي ��ن من الجدول ( )3وجود ف ��روق ظاهرية في المتو�سطات الح�سابي ��ة ال�ستجابات العينة
عل ��ى مقيا�س ر�ض ��ا �أولياء الأمور  ،ولتع ُّرف م ��ا �إذا كانت هذه الفروق دال ��ة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الدالل ��ة ( ،)0.05 =aتم �إجراء تحليل التباين الثالث ��ي ( )way ANOVA 3على المقيا�س ككل
كما هو مو�ضح في الجدول رقم (.)4
جدول ( )4نتائج تحليل التباين الثالثي ال�ستجابات العينة على الدرجة الكلية للمقيا�س تبع ًا
لمتغيرات الدرا�سة
درجات

متوسط
المربعات

قيمة
F

الداللة
اإلحصائية

الجنس

1.333

1

1.333

4.198

.045

مستوى المؤهل العلمي

1.367

2

.684

2.152

.124

نوع إعاقة االبن

.687

1

.687

2.164

.146

الخطأ

20.647

65

.318

الكلي

710.410

70

مصدر التباين

مجموع
المربعات

الحرية

يتبي ��ن من الجدول ( )4وج ��ود فروق دالة �إح�صائي ًا  ،في م�ستوى ر�ض ��ا �أولياء الأمور  ،تًعزى
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للجن�س ول�صالح طلبة الإناث .بينما يت�ضح عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا في م�ستوى الر�ضا تعزى
�إلى نوع �إعاقة االبن� ،أو �إلى م�ستوى الم�ؤهل العلمي للوالدين.
مناق�شة النتائج:

مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول ،ون�صه ما م�ستوى درجة ر�ضا �أولياء �أمور الأطفال ذوي الحاجات
الخا�ص ��ة عن الخدمات التي تق ��دم لأطفالهم في غرف الم�صادر الم�ستخدمة في المدار�س التابعة
لوزارة التربية والتعليم» ،ت�شير النتائج �إلى �أن م�ستوى درجة ر�ضا �أولياء �أمور الأطفال ذوي الحاجات
الخا�ص ��ة عن الخدمات التي تق ��دم لأطفالهم في غرف الم�صادر الم�ستخدمة في المدار�س التابعة
ل ��وزارة التربية والتعلي ��م كان ( ،)3.1344وبدرجة متو�سطة .يمكن تف�سي ��ر هذه النتيجة في �ضوء
الإمكان ��ات المتوا�ضعة الت ��ي تمتلكها وزارة التربية والتعليم والمخت�ص ��ة بالخدمات للأطفال ذوي
الحاج ��ات الخا�صة ،فمن المع ��روف �أن هذه الفئة من الطلبة بحاجة إ�ل ��ى معاملة خا�صة من حيث
التجهي ��زات المادية ،والغرف ال�صفي ��ة والأجهزة� ،إ�ضافة �إلى الكادر الب�ش ��ري المدرب ،وهذا كله
يتطل ��ب دعم ًا مادي� � ًا كبير ًا ،تعجز في �ضوئه وزارة التربية والتعليم عن الوفاء بالمتطلبات نجو هذه
الفئة.
مناق�ش ��ة نتائج ال�س� ��ؤال الثاني ،ون�صه ،هل يختلف م�ستوى درجة ر�ض ��ا �أولياء �أمور الأطفال
ذوي الحاج ��ات الخا�صة عن الخدم ��ات التي تقدم لأطفالهم في غرف الم�ص ��ادر الم�ستخدمة في
المدار� ��س التابعة لوزارة التربية والتعليم  ،تًعزى لمتغي ��رات الجن�س ،والم�ستوى العلمي ونوع �إعاقة
االب ��ن؟ ت�شير النتائج �إلى وجود ف ��روق دالة �إح�صائي ًا في م�ستوى ر�ضا �أولي ��اء الأمور تًعزى للجن�س
ول�صال ��ح طلبة الإن ��اث .يمكن تف�سير ه ��ذه النتيجة في �ض ��وء الحنان الزائد الت ��ي تبديه الأم نحو
�أطفالها وخا�صة �إذا كانوا من ذوي الحاالت الخا�صة ،وبالتالي فهي مقتنعة �أكثر من الأب ،بما يقدم
البنها من خدمات في هذه المراكز التي الخدمات وهي التابعة لوزارة التربية والتعليم.
بينما يت�ضح عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا»في م�ستوى الر�ضا تًعزى �إلى نوع �إعاقة االبن� ،أو
�إلى م�ستوى الم�ؤهل العلمي للوالدين .يمكن تف�سير هذه النتيجة في �ضوء ت�شابه الظروف من حيث
المعان ��اة وطريق ��ة التعامل مع ه�ؤالء الأبناء ما ال ��ذي �أدى �إلى عدم وجود مثل هذه الفروق ،كما قد
يع ��ود ال�سبب �إل ��ى اقتناع ه�ؤالء بما تقدمه وزارة التربية والتعليم ول ��و متوا�ضعا ،منا�سبا» من حيث
�إمكانات هذه الوزارة المتوا�ضعة.
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