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تقييم اخلدمات ادلساندة ادلقدمة لألطفال ذوي الصعوبات
التعلمية يف ادلدارس احلكومية األردنية
المدارس الحكومية األردنية.

الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ الخدمات المساندة المقدمة
لألطفاؿ ذوي الصعوبات التعممية مف وجية نظر معممي غرؼ المصادر

 .1المقدمة

في المدارس الحكومية األردنية .وقد تكونت عينة الدراسة مف ()150

يعد الطمبة ذوو صعوبات التعمـ جزءاً ال يتج أز مف أي مجتمع

معمماً ومعممة ،مف أصؿ ( )500أي بنسبة  %35تقريباً مف مجتمع

مدرسي ،حيث تعتبر اإلعاقة األكثر انتشا اًر والتي تحتاج إلى برامج

الدراسة .ولجمع بيانات الدراسة فقد تـ تطوير استبانة مكونة مف سبعة

وأساليب واستراتيجيات خاصة لمتعامؿ معيـ ،وذلؾ كمو بعد تطبيؽ

مجاالت تتضمف ( )81فقرة تقيس مستوى الخدمات المساندة المقدمة

منظومة محددة مف اإلجراءات التشخيصية الرسمية ،وغير الرسمية

لألطفاؿ مف ذوي الصعوبات التعممية بالمدارس األساسية الحكومية في

لتحديد ىذه الفئة ،وتحديد طبيعة الصعوبات التعممية التي يعانوف

األردف .وقد تـ التأكد مف صدقيا عف طريؽ عرضيا عمى مجموعة مف

منيا ،ومف ثـ تصميـ البرامج العالجية المناسبة لمتعامؿ معيـ،

المحكميف ،والتأكد مف ثباتيا باستخداـ طريقة االختبار واعادة االختبار

وتدريبيـ لتسييؿ عممية تعمميـ ودمجيـ مع الطالب في الصفوؼ

) (Test-re-testوقد بمغ معامؿ الثبات ( .)0.86ولمعالجة البيانات

العادية .ولقد حظي مجاؿ تربية األطفاؿ مف ذوي صعوبات التعمـ

فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتحميؿ

باىتماـ بالغ في السنوات األخيرة ،ويرجع ىذا االىتماـ إلى االقتناع

التبايف األحادي .وقد أظيرت النتائج ما يمي:
 -كاف مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة

المتزايد في المجتمعات المختمفة ،بأف ليـ الحؽ في الحياة ،وفي

المقدمة لألطفاؿ مف ذوي الصعوبات التعميمية منخفضاً.

النمو إلى أقصى ما تمكنيـ منو قدراتيـ وامكاناتيـ .وقد بذلت

 -حصؿ مجاؿ الخدمات الصحية عمى أعمى مستوى تقدير مف وجية

الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية جيوداً كبيرة لمساعدة

نظر معممي غرؼ المصادر في األردف ،حيث كاف مستوى التقديرات

االطفاؿ مف ذوي الصعوبات التعميمية ،وتوفير الظروؼ المناسبة

متوسطاً.

ليـ في جميع مجاالت الحياة ،لما في ذلؾ مف أثر بالغ األىمية

 -حصؿ مجاؿ خدمات العالج الوظيفي عمى أدنى مستوى تقدير مف

عمى تشكيؿ وتنمية شخصية الفرد .ومع دخوؿ األلفية الثالثة،

وجية نظر معممي غرؼ المصادر في األردف ،حيث كاف مستوى

أصبحت الشعوب المتقدمة تيتـ بالثروة البشرية عمى اختالؼ

التقديرات منخفضاً.

أنواعيا ومستوياتيا ،لما في ذلؾ مف استثمار ال يستياف بو عمى

 -وجود فروقات ذات داللة إحصائية لمجاؿ النطؽ ،والمغة ،والعالج

مستوى المجتمع وانعكاس ذلؾ عمى األشخاص مف ذوي

الوظيفي تعزى لمتغير الخبرة ولصالح المعمميف مف ذوي الخبرة (أكثر مف

الصعوبات التعميمية ،حيث أنيـ يمثموف شريحة مف المجتمع

 10سنوات).

تستحؽ االىتماـ.

 -وجود فروقات ذات داللة إحصائية لمجاؿ النطؽ والمغة فقط تعزى

وقد أولت بعض الدوؿ وخاصة الواليات المتحدة األمريكية

لمتغير المؤىؿ العممي ولصالح العامميف مف ذوي المؤىؿ العممي
(دراسات عميا).

وكندا اىتماماً كبي اًر بقضايا صعوبات التعمـ ومكافحة التمييز الذي

الكممات المفتاحية :الخدمات المساندة ،الطمبة ذوي صعوبات التعمـ،
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يمارس ضدىـ كوف األمر يتعمؽ بحرية اإلنساف وكرامتو اإلنسانية

التخصصات المختمفة في التعامؿ مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ

وشؤوف حياتو المختمفة ،ففي الواليات المتحدة األمريكية صدر

داخؿ الغرفة الصفية.

القانوف العاـ  457/99/عاـ  ،1986والقانوف العاـ 476/101

 .3تطوير مفيوـ الذات لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ مف

عاـ  1990والمذاف أكدا عمى ضرورة تعميـ األطفاؿ مف ذوي

خالؿ اندماجيـ مع الطمبة ضمف إطار المدرسة.

صعوبات التعمـ في المدارس والمعاىد وتوفير البيئات المناسبة

 .4تحديد نماذج التعمـ لذوي صعوبات التعمـ مف أجؿ اختيار

لذلؾ ].[1

االستراتيجيات العالجية المناسبة في تدريسيـ.
 .5توفير الجيد المبذوؿ مع الطالب مف خالؿ استخداـ األساليب

وأشارت إيميمي [ ]2إلى أف االىتماـ في برامج التربية
الخاصة يتجو نحو قضايا متعمقة بتحسيف الممارسات التعميمية

الفاعمة والمناسبة والبرامج المساندة.

والتربوية ،والعالقات بيف المؤسسات التربوية وأسر األطفاؿ،

 .6تحسيف ميارات المعمميف مف خالؿ التدريب عمى استراتيجيات

وتشجيع التواصؿ بيف األطراؼ المشتركة في العممية التربوية،

التدريس والتقييـ المتنوعة التي تنعكس تمقائياً عمى الطمبة اآلخريف

وتقييـ فاعمية البرامج والتشريعات المتغيرة ،وتطبيقات الثورة

في المدرسة.

التكنولوجية ،وبرامج التدخؿ المبكر ،فالتسارع في التغيرات أوجد

 .7تقديـ بعض البرامج المقترحة لمطمبة في الصفوؼ األولى في

ضغوطاً عمى وكاالت التعميـ ومؤسسات الرعاية لتنفيذ السياسات

المغة العربية والرياضيات (تعميـ مبرمج).

واإلجراءات لضماف إحالة وتقييـ وتحديد األفراد المؤىميف لخدمات

 .8مواكبة االىتماـ العالمي والمحمي في تقديـ أفضؿ الخدمات

التربية الخاصة .فالتربية الخاصة تعني :العممية الشاممة التي

لجميع الطمبة عمى اختالؼ قدراتيـ ومستوياتيـ ضمف المؤسسة

تيدؼ إلى تنمية الطالب في شتى جوانب النمو المختمفة،

التربوية.

مستخدمة في ذلؾ الوسائؿ المساعدة والمعينات التي تمكف ذوي

وأكد الظاىر [ ]5أف ىناؾ مجموعة مف المبادئ والخطوات الالزمة

الحاجات الخاصة مف تنمية قدراتيـ وامكانياتيـ بما يتالءـ مع

لوضع برنامج صعوبات التعمـ ومتابعتو في المدرسة منيا:

استعداداتيـ ،وتنمية وتدريب حواسيـ لالستفادة منيا في إكسابيـ

 .1إيماف إدارة المدرسة بضرورة تأسيس البرنامج وأىمية ىذه الفئة

الخبرات المتنوعة والمعارؼ المختمفة ،وتوفير االستقرار والرعاية

مف الطمبة.

الصحية والنفسية واالجتماعية التي تساعدىـ عمى التكيؼ مع

 .2تكويف اتجاىات ايجابية مف المجتمع المدرسي نحو ىذه الفئة

المجتمع الذي يعيشوف فيو ].[3

بأف ليا المقدرة عمى التعمـ.

ويعد وجود برنامج صعوبات التعمـ (غرفة المصادر) في المدرسة

 .3تحديد الفئة المستيدفة لمبرنامج وتحديد طبيعة الخدمات التي

مف المتطمبات اليامة حسب ما أشار الذويبي [ ]4وذلؾ لممبررات

ستقدـ.

التالية:

 .4القياـ بعمميات الكشؼ عف الطمبة ذوي الصعوبات التعممية.

 .1تمبية االحتياجات الفردية لمطمبة ذوي الصعوبات التعممية،

 .5تدريب المعمميف المسؤوليف عف تنفيذ البرنامج في المدرسة.

وذلؾ ألف تعميميـ داخؿ الصفوؼ ال يراعي حاجاتيـ وبالتالي ال

 .6متابعة عمميات التنفيذ والتقييـ عمى مدار العاـ الدراسي

يستفيدوف مف التعميـ بالشكؿ المطموب.

ومستوى تطور وتقدـ البرنامج.
ورغـ أف المدارس الحكومية قد وفرت لمطمبة مف ذوي

 .2تطوير كفايات معممي الصفوؼ (الصفوؼ األساسية) ومعممي
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صعوبات التعمـ الخدمات التعميمية المختمفة كغرؼ المصادر إال

معالجات غرفة الصؼ .وأف عمى المدارس والمراكز أف تعمؿ عمى

أنو يالحظ قصو اًر في الخدمات المقدمة لألطفاؿ وكثرة عدد الطمبة

توفير مساعديف مينييف لتحقيؽ الخدمات المساندة بفاعمية .وتدخؿ

مف ذوي صعوبات التعمـ يتطمب التفكير بضرورة إيجاد حموؿ

الخدمات التالية ضمف مصطمح الخدمات المساندة :خدمات التنقؿ،

واقعية وموضعية تساعد عمى توسيع قاعدة الخدمات التربوية

وعالج النطؽ والمغة ،والسمع ،وعمـ النفس ،والعالج الطبيعي،

المساندة المقدمة ليـ ].[6

والعالج الوظيفي ،والصحة المدرسية ،والترويح والترفيو النفسي بما

فالخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ تعني العممية الشاممة

في ذلؾ الترفيو العالجي ،وخدمات الكشؼ والتعرؼ المبكر

المنسقة لتوظيؼ األنشطة والخدمات الطبية والنفسية والتربوية

وتشخيص وتقييـ األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ،واإلرشاد في

والمينية المساعدة لمطالب في تحقيؽ أقصى درجة ممكنة مف

مجاؿ إعادة التأىيؿ .وخدمات التوجو والحركة ،والخدمات

الفاعمية الوظيفية ،بيدؼ تنميتو في شتى جوانب النمو المختمفة

التكنولوجية المساندة ،والتنقؿ وارشاد أولياء األمور .وخدمات

لتمكينو مف التوافؽ مع متطمبات البيئة الطبيعية لالعتماد عمى

اإلرشاد النفسي لمفرد ].[11

نفسو وجعمو عضواً منتجاً في المجتمع [ .]7ىذا ويمكف تقديـ

 .2مشكمة الدراسة

الخدمات المساندة بصورة مباشرة وأخرى غير مباشرة وذلؾ عمى

تتمثؿ مشكمة الدراسة في تقييـ مستوى الخدمات المساندة المقدمة

مستوى البيت ومؤسسات المجتمع لألفراد مف ذوي الصعوبات

لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ في المدارس األساسية الحكومية في

التعميمية ].[8

األردف .وحاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 -ما مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر في األردف لمخدمات

ويتعاوف معمـ غرؼ المصادر مع أطراؼ متعددة بيدؼ اتخاذ
الق اررات حوؿ األىمية لخدمات التربية الخاصة باإلضافة إلى أىمية

المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ؟

الطمبة ألية خدمات داعمة أخرى ،ينتفع منيا الطمبة ذوي صعوبات

 -ىؿ ىناؾ فروؽ بيف تقديرات معممي غرؼ المصادر في

التعمـ .وربط سميث [ ]9التربية الخاصة بالخدمات المساندة،

األردف تعزى لممؤىؿ العممي والخبرة؟

ووصؼ التربية الخاصة ) (Special Educationبأنيا تربية

أ .أهمية الدراسة

وتعميـ صممت بشكؿ خاص ،لتحقيؽ الحاجات الخاصة أو الفردية

توالت عالمياً التغيرات في طرؽ رعاية األطفاؿ ذوي

لمطفؿ .وتشتمؿ عمى التعميـ المقدـ في الصؼ وفي المنزؿ

الصعوبات التعممية وتقديـ الخدمات المساندة ليـ؛ إذ لـ يعد معمـ

والمستشفيات وأماكف العالج والمؤسسات في مجاالت أخرى

غرؼ المصادر وحده القائـ عمى تمبية حاجات األفراد في جوانب

والتعميـ مف خالؿ التربية البدنية .أما الخدمات المساندة فتشتمؿ

الحياة كافة نفسياً واجتماعياً وأكاديمياً ومادياً ،والتي تغطى مف قبؿ

عمى خدمات مقدمة مف قبؿ أخصائييف مينييف مثؿ العالج

فريؽ مف األخصائييف ،بحيث يفترض أف يكوف دور المعمـ منسقاً

الطبيعي ،والعالج الوظيفي ،وعالج النطؽ والمغة ،وذلؾ خارج

لعمؿ الفريؽ وبخاصة في مجاؿ تقديـ الخدمات المساندة لألفراد

نطاؽ التربية والتعميـ وكميا مصممة لتحقيؽ الحاجات التعميمية

ذوي الصعوبات التعممية .وتعد الدراسة الحالية مف الدراسات

لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

القالئؿ – حسب عمـ الباحث  -في مجاؿ تقييـ مستوى الخدمات

ويؤكد باتستي [ ]10أف الخدمات المساندة لمتربية الخاصة ،قد

المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي الصعوبات التعممية في المدارس

تكوف فعالة أكثر لألفراد ذوي صعوبات التعمـ إذا تـ دمجيا مع

األساسية الحكومية في األردف .وتكمف أىميتيا في أنيا تحاوؿ
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التعرؼ عمى واقع الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي
صعوبات التعمـ .كما أنيا تبيف أوجو القصور والنقص في مجاؿ

أداة الدراسة :اقتصار أداة الدراسة عمى أداة لتقييـ الخدمات

الخدمات المساندة مف وجية نظر معممي غرؼ المصادر في

المساندة في المدارس األساسية الحكومية مف وجية نظر المعمميف

األردف ،بيدؼ تقديـ المعمومات الضرورية لمقائميف عمى ىذه

بيا وما تتمتع بو مف دالالت صدؽ وثبات.

الخدمات المساندة المناسبة ليـ ،ومحاولة توفير الخدمات المناسبة.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

كما تساعد ىذه المعمومات المسؤوليف عف الخدمات المساندة عند

اىتمت الدراسة الحالية بتقييـ الخدمات المساندة المقدمة

التخطيط لمثؿ ىذه الخدمات في المستقبؿ ،عدا عف أىميتيا في

لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ بالمدارس األساسية الحكومية في

البحث العممي.

المممكة األردنية الياشمية مف وجية نظر معممي غرؼ المصادر.

ب .التعريفات اإلجرائية

وقد نبع ىذا االىتماـ لمدراسة امتداداً لالىتماـ الذي بذلو رجاؿ
التربية الخاصة ،والذي تضمنتو الدوريات التربوية والمراجع

التقييـ:
استجابات عينة الدراسة عمى استبانة الدراسة التي أعدىا

المتخصصة في عمـ التربية الخاصة بشكؿ عاـ ،وصعوبات التعمـ

الباحث ألغراض ىذه الدراسة والمتعمقة بتقييـ الخدمات المساندة

بشكؿ خاص .ويتكوف ىذا الفصؿ مف جزأيف ىما :اإلطار النظري،

المقدمة لألطفاؿ ذوي الصعوبات التعممية.

والدراسات ذات الصمة ،حيث تـ عرض ما اطمع عميو الباحث مف

الخدمات المساندة:

دراسات وبحوث سابقة ذات صمة بمجاؿ ىذه الدراسة.
الخدمات المساندة

جميع الخدمات التي يحتاج إلييا األطفاؿ ذوي صعوبات
التعمـ ليتسنى ليـ اإلفادة مف التربية الخاصة في المدارس

ونتيجة لذلؾ ظيرت برامج الخدمات المساندة كيدؼ تربوي يساىـ

األساسية الحكومية ،وتتضمف ىذه الخدمات توفير العالج

في توفير الرعاية والتأىيؿ بكافة جوانبو لألفراد وفيما يمي بعضاً مف

الوظيفي ،والعالج الطبيعي ،والنطؽ والمغة ،والخدمات الصحية

أنواع الخدمات المساندة المقدمة لألفراد ذوي صعوبات التعمـ

والطبية ،والخدمات النفسية ،والخدمات االجتماعية ،والخدمات

ومنيا:

اإلرشادية.

الخدمات اإلرشادية
ويقصد بالخدمات اإلرشادية ،الخدمات التي يتـ تقديميا مف

األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ:
ىـ األطفاؿ الذيف تـ تشخيصيـ عمى أنيـ يعانوف مف

قبؿ عماؿ اجتماعييف ،أخصائييف نفسييف ،مرشديف ،مرشديف

صعوبات تعممية وفؽ األساليب والمقاييس المعموؿ بيا في و ازرة

تأىيمييف مؤىميف .أو مف قبؿ كادر مؤىؿ آخر يعرؼ بواسطة

التربية والتعميـ األردنية.

مجاؿ ميني مف الممارسات العممية الخاصة .والخدمات اإلرشادية

ج .حدود الدراسة

ىي خدما مساندة تتضمف في العادة خدمات استجابية مف مثؿ

تحددت الدراسة وفقاً لما يمي:

الميارات االجتماعية ،عالقات األقراف ،والتدخؿ في األزمات .وقد

عينة الدراسة :حيث اقتصرت ىذه الدراسة عمى معممي غرؼ

تشمؿ الخدمات اإلرشادية كذلؾ التوجيو في غرفة الصؼ بما في

المصادر في المدارس األساسية الحكومية.

ذلؾ موضوعات مثؿ مفيوـ الذات ،اتخاذ أو صنع القرار ،وحؿ

الفترة الزمنية :حيث اقتصرت ىذه الدراسة عمى الفترة الزمنية

المشكمة ودعـ األنظمة ،ويشمؿ دعـ أنظمة إحالة األطفاؿ واألسر
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إلى الوكاالت المجتمعية أو مزوديف بالخدمات المجتمعية،

وزيادة النمو والتطور ،ومنع اإلعاقة .وأكد الخطيب [ ]13أف

ومجموعات الدعـ ].[12

خدمات العالج الوظيفي تشمؿ :ميارات التآزر البصري اليدوي،

خدمات اإلرشاد األسري (الوالدي(

واالستقاللية في استخداـ التواليت ،والتنقؿ ،والعناية بالجسـ ،وتناوؿ

ويقصد باإلرشاد والتدريب الوالدي :مساعدة الوالديف في فيـ

الطعاـ والشرب ،والتواصؿ وارتداء المالبس وخمعيا ،والميارات

الحاجات الخاصة عند طفميـ وتزويد الوالديف بمعمومات عف نمو

البصرية والسمعية والحركية والنمو النفسي واالجتماعي .إف تركيز

طفميـ ومساعدة الوالديف عمى اكتساب الميارات الضرورية التي

الخدمات التربوية ىو تعزيز االستقالؿ الوظيفي أو المشاركة

ستمكنيـ مف دعـ تنفيذ الخطة التربوية الفردية الخاصة بطفميـ

الوظيفية ضمف البيئة التربوية .ويكوف دور المعالج المدرسي

[ .]13كما أف أي خدمات تقدـ لموالديف يجب أف تساعد الطفؿ في

المساعدة في العممية التربوية الخاصة بتقوية أداء الطالب .وال تمتد

تطوير الميارات الالزمة ليستفيد مف التربية الخاصة ،أو ليصحح

خدمات العالج الوظيفي إلى تمبية الحاجات الطبية لمطالب ولذلؾ

الظروؼ التي تتداخؿ أو تعيؽ تقدمو نحو األىداؼ في الخطة

فيي قد ال تمبي الحاجات العالجية الكمية لمطالب .بعض الطمبة قد

التربوية الفردية .ويعد تدريب وارشاد الوالديف مف الخدمات المساندة

يكوف لدييـ إعاقة طبية أو إعاقة حسية – حركية ال تتعارض مع

اليامة التي تساعد األىؿ في تعزيز الدور الحيوي والياـ الذي

أدائيـ الوظيفي التربوي عندىا قد يقرر فريؽ الخطة التربوية الفردية

يؤديو الوالديف تجاه أبنائيـ [ .]14ويمكف تقديـ اإلرشاد الوالدي

بأف الطالب ال يتطمب عالجاً وظيفياً خالؿ البرنامج التربوي ،وبأي

بوصفو خدمة مساندة مف قبؿ المرشد المدرسي ،أو أخصائي العمؿ

حاؿ ،قد ترغب أسرة الطالب في متابعة الخدمات العالجية خارج

االجتماعي ،أو األخصائي النفسي ،أو مف قبؿ أي مسؤوؿ مؤىؿ

البرنامج التربوي .وفي حاؿ وجود إعاقة طبية أو حسية  -حركية

آخر .ويخاطب اإلرشاد والتدريب الوالدي حاجات الوالديف والدور

والتي يكوف ليا تأثير واضح عمى األداء التربوي لمطالب ،فإف

الياـ الذي يمعبونو في حياة أطفاليـ .يتـ تقديـ اإلرشاد الوالدي عند

الطالب في ىذه الحالة قد يتطمب وقد ال يتطمب خدمة العالج

الضرورة لمساعدة الطفؿ أو الشاب المعاؽ.

الوظيفي في كال الوضعيف الطبي والتربوي ].[12

خدمات العالج الوظيفي

العالج الطبيعي
والعالج الطبيعي ىو خدمة مساندة يقصد بيا :الخدمات مف

ويقصد بالعالج الوظيفي :الخدمات المقدمة مف قبؿ معالج وظيفي
مؤىؿ وتشمؿ:

قبؿ معالج طبيعي مؤىؿ .والعالج الطبيعي ىو المعالجة التي

 .1تحسيف ،تطوير ،أو إعادة الوظائؼ التي تعرضت لمضعؼ أو

تجري ألي موضع جسدي عف طريؽ استخداـ الخصائص

الفقداف خالؿ المرض أو اإلصابة أو الحرماف.

الفيزيائية والكيميائية أو أي خصائص أخرى لمح اررة ،الضوء،

 .2تحسيف القدرة ألداء المياـ مف أجؿ العمؿ في المستقبؿ إذا

الماء ،الكيرباء ،المساج ،والتماريف النشطة أو الخاممة (اليادئة).

ضعفت الوظائؼ أو فقدت.

يجب أف ال يشتمؿ عمى استخداـ أشعة رونجتوف (أشعة أكس)

 .3الوقاية – مف خالؿ التدخؿ المبكر – مف الضعؼ أو الفقداف

والراديوـ لألغراض التشخيصية والعالجية .والعالج الطبيعي خدمة

األولي أو المتقدـ لموظيفة.

مساندة تخدـ األطفاؿ مف سف  21-3سنة .والمجاالت التي مف
الممكف التعامؿ معيا قد تشمؿ :الميارات الحركية الكبيرة ،ما

وعرفت يحيى [ ]3العالج الوظيفي بأنو االستخداـ العالجي

يتعمؽ بتقويـ األعضاء ،الحركة الضعيفة ،وحاجات تكيؼ المواد /

لنشاطات العناية بالذات والعمؿ والمعب لزيادة األداء المستقؿ،
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الخدمات االجتماعية

األوضاع الجسمية التي تعيؽ األداء التربوي لمطفؿ.

ويقصد بيا مجموعة مف الجيود والنشاطات المنظمة

ويؤكد أبو حطب [ ]15أف العالج الطبيعي :مينة طبية
مساندة ال تستعمؿ فيو العقاقير وال الجراحة ،وانما تستعمؿ فيو

والموجية لتمكف األفراد واألسر والجماعات والمجتمعات مف

الوسائؿ الطبيعية لمعالج مثؿ التماريف العالجية ،والح اررة،

مواجية المشكالت والتغمب عمييا وتوفير جميع المتطمبات المادية

والكيرباء العالجية ،والماء ،والضوء ،واألمواج فوؽ الصوتية،

لعممية التغيير وبالتالي المشاركة في بناء األمة .ويقدـ األخصائي

والثمج ،والطيف العالجي ،والمساج ،وذلؾ لتأىيؿ المرضى أو

االجتماعي الخدمات االجتماعية ،وذلؾ بيدؼ مد جسور الثقة

إعادتيـ إلى المجتمع معتمديف عمى أنفسيـ قدر المستطاع .ىذا

والتواصؿ بيف اآلباء والمدرسة ،لموقوؼ عمى قدرات األطفاؿ ذوي

ويجب وصؼ خدمات العالج الطبيعي مسبقاً مف قبؿ الفريؽ بما

صعوبات التعمـ واستعداداتيـ واستثمارىا بشكؿ سميـ [ .]5وتشمؿ

فيو الطبيب ،وأف يتـ تقديميا عمى أساس فردي ،مع توثيؽ الخدمة

العوامؿ التي قد تساىـ في إيجاد الحاجة إلى العمؿ االجتماعي

في سجؿ الحالة ،كما يجب عمؿ قائمة بالخدمات عمى شكؿ

كخدمة مساندة ما يمي :مشكالت سموكية ،نقص فكرة الحاجات

خارطة بحيث يتـ تقديميا كما ىو مطموب وبالوقت المحدد [.[8

األساسية ،وجود اضطراب انفعالي واضح .إساءة معاممة الطفؿ أو

خدمات النطؽ والمغة

إىمالو ،والقضايا األخرى الموجودة في المنزؿ والمجتمع .فقد تكوف

ويقصد بخدمات النطؽ والمغة جميع الخدمات المساندة والتي

اإلحالة إلى خدمات العمؿ االجتماعي المدرسي بسبب سموؾ

تتضمف:

الطالب .قضايا متعمقة بالحضور إلى المدرسة ،أو عندما يعبر

 .1التعرؼ عمى األطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ أو المغة.

كادر المدرسة أو معمـ التربية الخاصة أو األسرة عف حاجات

 .2تشخيص وتقييـ اضطرابات الكالـ أو المغة الخاصة.

مرتبطة بقضايا مف شأنيا أف تشوش عمى تجربة الطفؿ في التربية

 .3اإلحالة إلى االىتماـ الطبي أو أي مجاؿ ميني آخر ضروري

الخاصة.

لتأىيؿ اضطرابات الكالـ والمغة.

الخدمات الصحية والطبية

 .4توفير خدمات الكالـ والمغة مف أجؿ تأىيؿ أو الوقاية مف

الخدمات الصحية ىي :خدمات يتـ تقديميا مف قبؿ ممرضة

االضطرابات التواصمية.

مؤىمة .إف ممارسة التمريض مف قبؿ ممرضة مسجمة يعني

 .5إرشاد وتوجيو الطفؿ واألىؿ والمعمميف فيما يتعمؽ باضطرابات

افتراض المسؤولية والمساءلة تجاه أعماؿ التمريض التي تتضمف

الكالـ والمغة.

ما يمي كما وردت في [.[16
 .1تقييـ االستجابات البشرية تجاه الظروؼ الصحية الحالية أو

ويعنى بتطبيؽ عالج النطؽ والمغة تطبيؽ المبادئ والطرؽ
واإلجراءات الخاصة بالتقييـ ،المتابعة ،التعميـ ،التأىيؿ ،أو إعادة

المحتممة.

التأىيؿ المتعمقة بتطور (نمو) واضطرابات الكالـ ،الصوت ،أو

 .2وضع تشخيصي تمريضي.

المغة بيدؼ الوقاية ،التعرؼ عمى ،تقييـ ،وتقميؿ تأثيرات مثؿ ىذه

 .3وضع أىداؼ ومخرجات لتمبية حاجات الرعاية الصحية

االضطرابات والظروؼ .ولكف ىذه الخدمة ال تشمؿ ممارسة

المحددة.

التشخيص الطبي ،العالج الطبي ،أو الجراحة .ويقوـ بتقديـ

 .4وضع واالستمرار عمى خطة لمرعاية.

خدمات النطؽ والمغة أخصائي النطؽ والمغة.

 .5وصؼ لتدخالت التمريض لتنفيذ خطة الرعاية.
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 .6تنفيذ خطة الرعاية.

 .1تطبيؽ االختبارات النفسية والتربوية ،واجراءات التقييـ األخرى.

 .7تدريس ممارسات (التطبيقات العممية) الرعاية الصحية.

 .2تفسير نتائج التقييـ.

 .8تقييـ االستجابة لمتدخؿ.

 .3الحصوؿ عمى تفسير المعمومات الخاصة بسموؾ الطفؿ

ويقصد بالخدمات الطبية :الخدمات التي يتـ تقديميا بواسطة طبيب

والظروؼ المرتبطة بالتعمـ.

يحمؿ رخصة مف أجؿ تحديد حاجة الطفؿ لمتربية الخاصة

 .4التشاور مع أعضاء الطاقـ اآلخريف في تخطيط البرامج

المساندة .وينص بياف سياسة األكاديمية األمريكية

المدرسية لتمبي الحاجات الخاصة لألطفاؿ كما أشير إلييا مف قبؿ

والخدمات

لمطب النفسي ( )1992بأف كؿ طفؿ ذو حاجة خاصة يجب أف

االختبارات النفسية ،المقابالت ،والتقييـ السموكي.

يصؿ إلى أو يحصؿ عمى الخدمات التالية التي يقدميا طبيبو:

 .5تخطيط وادارة برنامج خدمات نفسية ،يشمؿ اإلرشاد النفسي

 .1الرعاية الصحية المعتادة.

لألطفاؿ واألىؿ.

 .2المسح والمراقبة الخاصة بالظروؼ التي ليا صفة التأخر

 .6المساعدة في تطوير استراتيجيات لمتدخؿ السموكي اإليجابي.

النمائي ،باستخداـ مجموعة مف الطرؽ المصممة عمى أفضؿ نمو

ويقدـ األخصائي النفسي الخدمات لألطفاؿ مف عمر الوالدة

الستخداـ جميع مصادر المعمومات مثؿ( :المسح الرسمي ،المقابمة

إلى  21سنة ،فاألخصائيوف النفسيوف يساعدوف في تنسيؽ

والمالحظة).

الخدمات المناسبة لمطمبة مف ذوي المشكالت التعميمية والسموكية

 .3المشاركة في التقييـ الشامؿ الذي يجريو الفريؽ متعدد

واالنفعالية والتي تعيؽ مف قدرتيـ عمى االستفادة مف البرنامج

التخصصات – بوصفو مصدر اإلحالة الذي يتصؿ مع الفريؽ –

التربوي العادي .يزود ىؤالء األخصائيوف أعضاء الطاقـ واألىالي

أو بوصفو عضو في فريؽ التقييـ.

بمعمومات لفيـ أفضؿ لمقضايا المتعمقة باألطفاؿ ذوي الحاجات

 .4اإلرشاد والنصيحة الطبية أثناء عممية التقييـ ،مف أجؿ تبادؿ

الخاصة .كما يمعبوف دو اًر ىاماً كذلؾ في الفرؽ الخاصة بحؿ

المعمومات واالىتمامات بيف الطبيب واألسرة وفريؽ التقييـ.

المشكالت وذلؾ عندما يواجو الطاقـ المدرسي أو األىؿ اشتباىاً

 .5المساعدة في صاغية البرنامج التربوي الفردي ) (IEPأو خطة

بوجود إعاقة .وليكوف األخصائي النفسي مؤىالً لإلرشاد يجب أف

خدمة األسرة الفردية ) (IFSPوذلؾ لمتأكد مف وضع خطة مناسبة

يكوف قد أخذ مساقات في التقييـ النفسي التربوي ،الفروؽ الفردية،

وفعالة.

األطفاؿ غير العادييف ،األساليب التعممية والتعميمية .التدخؿ ،إدارة

 .6يجب عمى الطبيب أيضاً أف يؤكد فيما إذا كانت الخدمات

السموؾ والصؼ ،أساليب اإلرشاد والعالج النفسي ،نمو الطفؿ

الصحية المساندة المقترحة مناسبة وشاممة بما فيو الكفاية ،وأف

والمراىؽ ،القياس ،البحث والتقويـ ،االستشارة ،وعمـ النفس

يساعد في تنسيؽ الخدمات الطبية عندما تكوف ىناؾ خدمات

المدرسي الميني ].[16

صحية مشمولة في البرنامج التربوي الفردي أو خطة خدمة األسرة

الدراسات السابقة
ىناؾ مجموعة دراسات عربية وأجنبية في مجاؿ تقييـ واقع

الفردية.
 .7الخدمات النفسية

الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ عمى مستوى المراحؿ التعميمية

وتتضمف الخدمات النفسية كما أوردىا ستيبرغ وسكافر [ ]12ما

المختمفة بدءاً مف مدارس التعميـ العاـ أو عمى المستوى الجامعي،

يمي:

ويالحظ قمة الدراسات العربية التي تناولت واقع تقييـ الخدمات
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األردف.

المساندة المقدمة ألطفاؿ صعوبات التعمـ في مدارس التعميـ العاـ،
لذا سيستعرض الباحث ما اطمع عميو مف دراسات عربية تتناوؿ

كما أجرى الشموؿ [ ]17دراسة ىدفت إلى تقويـ البرامج

موضوع الخدمات المساندة لمختمؼ فئات برامج التربية الخاصة في

التربوية المقدمة لممعاقيف عقمياً بمراكز التربية الخاصة في مدينة

حيف سيتـ التركيز في الدراسات األجنبية عمى الخدمات المساندة

عماف مف وجية نظر المديريف والمعمميف ،بمغ عدد أفراد الدراسة

المقدمة ألطفاؿ صعوبات التعمـ.

( )230فرداً موزعيف عمى النحو التالي )34( :مدي اًر ًًومديرة

أجري الذويبي [ ]4دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى وعي

و( )196معمماً ومعممة .وأعد الباحث مقياسا اشتمؿ عمى أربعة

أعضاء ىيئة التدريس بظاىرة صعوبات التعمـ لدى طالب جامعة

أبعاد ىي بعد المنياج ،الوسائؿ واألساليب التعميمية ،البيئة

الممؾ سعود وحاجة طالب ذوي صعوبات التعمـ لبرامج جامعية

الصفية ،والخدمات الداعمة لمبرنامج .وأظيرت النتائج عدـ وجود

مساندة .تكونت عينة الدراسة مف ( )280مف أعضاء ىيئة

فروؽ ذات داللة إحصائية في تقييـ المديريف والمديرات ،والمعمميف

التدريس الذكور ،واستخدمت الدراسة استبانة مكونة مف ( )50فقرة

والمعممات ،عمى األبعاد األربعة لمبرامج التربوية ،كما أشارت إلى

لقياس آراء العينة في وعييـ بظاىرة صعوبات التعمـ وحاجة

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى متغيرات الدراسة وىي

الطالب لخدمات جامعية مساندة .وأظيرت النتائج اآلتي :يوجد

الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة.

وعي متوسط لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ سعود

وأجرى حداديف وآخروف [ ]18دراسة بعنواف مقدمي خدمة

بظاىرة صعوبات التعمـ .توجد حاجة كبيرة لمبرامج المساندة لذوي

التدخؿ المبكر :ماذا يقولوف عف حاجات األطفاؿ ذوي صعوبات

صعوبات التعمـ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .كما

التعمـ التدريبية في مجاؿ الصحة النفسية؟ وتكونت عينة الدراسة

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في الحاجة لخدمات

مف ( )957مف مقدمي خدمة التدخؿ المبكر في الواليات المتحدة

جامعية مساندة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى

األمريكية.
واستخدـ الباحث أداة تمثمت باستبانة تـ فييا طرح أسئمة

لمتغيرات التخصص والرتبة العممية والخبرة والمؤىؿ العممي.
أجرى بحراوي [ ]6دراسة بعنواف " تقييـ الخدمات المساندة

لمقدمي الخدمة عف مستوى راحتيـ واىتماميـ في مجاؿ التدريب

المقدمة لألفراد ذوي التخمؼ العقمي في األردف " وىدفت الدراسة

في مواضيع الصحة النفسية لألطفاؿ .وشممت ىذه المواضيع

إلى تقييـ واقع الخدمات المساندة المقدمة لألفراد ذوي التخمؼ

التعمؽ ) (Attachmentوالتكيؼ السموكي وتنظيـ السموؾ .كما

العقمي في األردف .وتكونت عينة الدراسة مف ( )55مرك اًز حكومياً

سئؿ مقدمي الخدمة إذا كانوا عمموا مع عائالت كانت تحتاج إلى

وخاصاً وتطوعياً .واستخدـ الباحث استبانة لجمع البيانات الخاصة

معمومات في ىذه المجاالت .وأشارت نتائج الدراسة :أف مقدمي

بالمراكز وأظيرت الدراسة النتائج اآلتية :توافر أماكف تقديـ

الخدمة يستمروف في النمو في مجاؿ فيـ ىذه المواضيع الجوىرية

الخدمات المساندة بدرجة متوسطة .ووجود الخدمات المساندة في

في مجاؿ الصحة النفسية لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ .كما أنيـ

مراكز التربية الخاصة لمتخمؼ العقمي في األردف بدرجة متوسطة.

يستمروف في إدراؾ أىمية التدريب في ىذه المجاالت بالنسبة ليـ

أكثر أفراد التخمؼ العقمي استفادت مف الخدمات المساندة ىـ

وبالنسبة لمعائالت .وقد وجدت فروؽ ذات داللة حسب نوع مقدـ

األفراد ذوو التخمؼ العقمي البسيط والمتوسط .ووجود فروؽ ذات

الخدمة ،ومستوى الخبرة ،والمكانة لدى األقميات ،وأف مقدمي

داللة لتقدير المشرفيف وتقدير معممي ومعممات األفراد المعاقيف في

الخدمة ذوي الخبرة األقؿ كانوا كثيري االىتماـ في التعمـ أكثر حوؿ
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في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة في األردف مف حيث :المرافؽ

واىتمت دراسة نيمسوف وبنر وغونزاليس [ ]19بتحميؿ أثر

الموجودة في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة ومناسبتيا لتقديـ

التدخؿ الوقائي المكثؼ والالوعي بأصوات المغة (الوعي

خدمات العالج الطبيعي لحاالت الشمؿ الدماغي ،واألجيزة

الفونيمي) ،وقراءة الكممات ،وميارات التسمية السريعة ألطفاؿ

والسوائؿ المستخدمة في العالج الطبيعي في تمؾ المراكز ومواكبتيا

يحتمؿ معاناتيـ مف االضطراب االنفعالي أو مشكالت في القراءة.

التطور التقني والطبي لحاالت الشمؿ الدماغي ،ومعرفة مدى كفاية

وتـ اختيار ( )36طفالً بشكؿ عشوائي في بحث تجريبي مقارف،

ومناسبة المؤىالت العممية والخبرات العممية بالنسبة ألخصائي

تمقى أطفاؿ العينة التجريبية ( )25درساً صممت لتعميـ األطفاؿ

العالج الطبيعي الذيف يقدموف خدمة العالج الطبيعي لألطفاؿ

ميارات ما قبؿ القراءة المحورية مثؿ الوعي بأصوات المغة والتعرؼ

المصابيف بالشمؿ الدماغي في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة،

عمى الحروؼ .وأظيرت النتائج تحسناً ذا داللة إحصائية في

والوقوؼ عمى درجة إلماـ أخصائي العالج الطبيعي الذيف يقدموف

الوعي بأصوات الحروؼ وقراءة الكممات وميارات التسمية لصالح

خدمة العالج الطبيعي لحاالت الشمؿ الدماغي في مراكز

أطفاؿ المجموعة التجريبية ،مقارنة بأطفاؿ المجموعة المقارنة ،وأف

ومؤسسات التربية الخاصة مف حيث اإلطار النظري والعممي

حجـ األثر أي التحسف كاف متوسطاً في وعي أصوات الحروؼ،

المتعمؽ بالشمؿ الدماغي ،ورصد درجة رضى أىالي األطفاؿ

ومتوسطاً في قراءة الكممات وكذلؾ في مقاييس التسمية السريعة.

المصابيف بالشمؿ الدماغي عف خدمات العالج الطبيعي المقدمة

وبالنسبة النعداـ االستجابة لممعالجة أشارت النتائج أيضاً أف عدداً

ألبنائيـ في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة .وشممت عينة

قميالً مكوف مف ( )7أطفاؿ مف المجموعة التجريبية عجزوا عف

الدراسة مراكز ومؤسسات التربية الخاصة في مدينة عماف التي

إظيار نتائج إيجابية ومرضية في الوعي بأصوات المغة ،وقراءة

تقدـ خدمات العالج الطبيعي لحاالت الشمؿ الدماغي والبالغ عددىا

الكممات ،والتسمية السريعة.

( )45مرك اًز ومؤسسة ،واعتبرت ىذه العينة ممثمة لمؤسسات

وأجرت نحاس [ ]20دراسة ىدفت إلى تقويـ البرامج التربوية

ومراكز التربية الخاصة في األردف .وزعت ىذه المراكز عمى

المساندة المقدمة لمطمبة الصـ في األردف ،وتكونت عينة الدراسة

قطاعات ثالثة :القطاع العاـ ( )8مراكز ،القطاع الخاص ()24

مف ( )311فرداً موزعيف عمى النحو التالي )221( :معمماً

مرك اًز ،القطاع التطوعي ( )13مرك اًز .وأظيرت الدراسة النتائج

ومعممة ،و( )20مدي اًر ومديرة ،إضافة إلى ( )53طالباً وطالبة،

التالية :عدـ مناسبة المرافؽ الموجودة في مراكز ومؤسسات التربية

و( )35مف أولياء األمور .واستخدمت الباحثة استبانة تكونت مف

الخاصة لتقديـ الخدمة لحاالت الشمؿ الدماغي .واألجيزة والوسائؿ

( )62فقرة شممت مجاالت المنياج ،والوسائؿ التعميمية ،والبيئة

المستخدمة ال تتماشى مع التطور الطبي والتقني الذي وصمت إليو

الصفية ،ومجاؿ الخدمات الداعمة .وأظيرت نتائج الدراسة ما

المراكز العالمية و %20مف أفراد عينة الدراسة ال يمتمكوف

يأتي :عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقييـ المديريف

مؤىالت عممية .وال يمتمؾ ( )%34مف أفراد عينة الدراسة خبرات

والمعمميف عمى المجاالت األربعة ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة

في العالج الطبيعي .ولـ يتعرض ( )%80مف أفراد عينة الدراسة

إحصائية عمى متغير الجنس والمؤىؿ العممي لعينة الدراسة.

لدورات تدريبية خالؿ عمميـ .وعدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية تعزى لنوع المركز.

وقد أجرى أبو حطب [ ]15دراسة كاف اليدؼ منيا التعرؼ

كذلؾ قاـ ألدرماف [ ]21بدراسة ىدفت إلى تعرؼ تصورات

إلى واقع خدمات العالج الطبيعي المقدمة لحاالت الشمؿ الدماغي
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مدراء التربية الخاصة فيما يتعمؽ بتوفير خدمات التربية الخاصة

ما يحتاجو أبناؤىـ مف خدمات التربية الخاصة إضافة إلى

والخدمات المساندة وتقديميا .وتـ إجراء بحث وصفي مف خالؿ

الخدمات المساندة األخرى .وأظيرت النتائج أف أكثر مف %40

مسح لجمع البيانات مف مدراء التربية الخاصة فيما يتعمؽ بتوفير

مف المراىقيف كانوا يتمقوف الخدمات المساندة ،مع أف غالبيتيـ مف

الخدمات المساندة في التربية الخاصة وتقديميا .وأظيرت النتائج

فئات تختمؼ عف إصابات الدماغ ،لكنيـ تمقوا خدمات التعميـ

أف المشاركيف كانت لدييـ تصورات سمبية تتعمؽ بالكوادر ومدى

األكاديمي الفردي وخدمات تعميمية أخرى في بيئة البيت وخدمات

توفر الخدمات السائدة في التربية الخاصة وطريقة تقديميا ،كما

العالج الوظيفي ،عمى أنيـ مف ذوي إصابات الدماغ .كما أشار

أشار أكثر مف  %50مف مديري التربية الخاصة اف أغمبية

 %44مف أولياء األمور أف أبناءىـ لـ يتمقوا الخدمات ولـ تتـ تمبية

الخدمات المساندة المحددة في قانوف ) (IDEAكانت متوفرة في
مؤسساتيـ .كما كانت خدمة أخصائي تعديؿ السموؾ مطموبة بشكؿ

وبيف أولياء األمور أف العوامؿ األكثر
احتياجاتيـ التعميميةّ .

حساسية في تمبية خدمات وحاجات أبنائيـ ىي:

أكبر .إذ أف ىذه الخدمة تعتبر نتيجة تعديالت قانوف )(IDEA

 )1مستوى االتصاؿ بيف األىؿ والمدرسة.

في مجاؿ نظاـ تقديـ الخدمات المساندة .وكما كاف متوقعاً فإف

 )2مرونة المدرسة في إجراء تغيير سريع لمخدمات والحاجات

الخدمات المرغوبة والمطموبة كانت الخدمات التي لـ تكف متوفرة

التعميمية لممراىؽ حسب قدراتو.

اصالً .كما أشير إلى أف الخدمات المساندة رغـ عدـ توفرىا إال

 )3حساسية المربيف والمختصيف لمتغيرات في حياة المراىؽ اليومية

أنيا مطموبة وضرورية لتمبية احتياجات الطالب ،وذلؾ مف وجية

وحياة أسرتو الناتجة عف إصابات الدماغ.

نظر مدراء التربية الخاصة ،وأظيرت نتائج الدراسة ايضاً أف طرقاً

 )4مستوى التواصؿ والتعاوف بيف المربيف والمختصيف .وأخي اًر

مباشرة وغير مباشرة كانت مطموبة لتقديـ الخدمات المساندة.

أشار أولياء األمور أف كثي اًر مف المراىقيف لـ تتـ تمبية حاجاتيـ
التعميمية وأف ىناؾ نقصاً كبي اًر في الخدمات المطموبة.

وأجرى ماولتف [ ]22دراسة ىدفت إلى تقييـ الحاجات
التعميمية المساندة المقدمة لممراىقيف الذيف يعانوف مف إصابات

وىدفت دراسة باريت وىو وبرذرسوف [ ]23إلى تحديد

الدماغ ) Traumatic Brain Injury (TBIوتـ استخداـ استبانة

الخدمات المساندة والمدركات الحسية لفريؽ التواصؿ المتزايد

وزعت عف طريؽ البريد لمتعرؼ عمى وجيات نظر أولياء األمور

والبديؿ .واشتمؿ جمع معمومات عف األخصائييف وأدوارىـ في

المقيميف في والية تكساس فيما يتعمؽ باالحتياجات التعميمية

خمسة جوانب :أسموب االتصاؿ ،وحاجات األسر لممعمومات

والخدمات المساندة المقدمة ألبنائيـ الذيف يعانوف مف إصابات

الخاصة ،والقيـ ،وتشكيؿ الفريؽ ،وتنفيذ برامج تدريب أولياء

الدماغ .وقد قاـ  )79( %34شخصاً مف مجموع عينة الدراسة مف

األمور .وأوضحت الدراسة مفاىيـ يتبناىا األخصائيوف فيما يتعمؽ

أولياء األمور وممف تـ االتصاؿ بيـ بالرد عمى االستبانة .وأجاب

بأدوارىـ في العمؿ مع األسر لمتعرؼ عمى وسائؿ التواصؿ المتزايد

( )41مف أصؿ ( )233مف أولياء األمور باإلشارة إلى أف أبناءىـ

والبديؿ ،وكذلؾ المفاىيـ المينية ألدوار األسر عند التعامؿ مع

ال يعانوف مف إصابات الدماغ؛ مما يوحي بأف مختصي العالج

األخصائييف .وظفت الدراسة مجموعة مف الوسطاء قاـ بتدريبيـ

الطبيعي واألطباء لـ يرشدوا أولياء األمور ولـ يعمموىـ النتائج

خبير وطني لمتواصؿ بأسموب المقابمة مع أولياء األمور مف ثقافات

طويمة المدى إلصابات الدماغ مف النوع البسيط .كما أفاد ()25

متعددة (أمريكييف واسبانييف وآسيوييف وأوروبييف وأمريكييف –

مف أولياء األمور بأف الخدمات النفسية وخدمات االنتقاؿ ىي أكثر

أفريقييف) .وبمغ عدد أفراد الدراسة ( )37شخصاً مثموا خمس واليات
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تقدـ فييا الخدمات المساندة .وأظيرت النتائج أف أسر األطفاؿ

المساندة التي تقدميا المدرسة لمطالب عمى السموكيات الخطرة

غالباً ما تنقصيـ الفرص لمتواصؿ مع األخصائييف ،وأف تطوير

المتوقعة منيـ .وأظيرت النتائج أف أثر البرنامج كاف محدوداً فيما

عالقة تشاركية مع األسر بشكؿ مثالي يأخذ وقتاً ،وأف االجتماعات

يتعمؽ بالخدمات المساندة وأنواع ىذه الخدمات؛ وذلؾ بسبب

المنظمة ضرورية لضماف حدوث تواصؿ فعاؿ .وفي مجاؿ الحاجة

التضارب بيف المدرسة مف جية وتزايد ىذه الخدمات عبر المجتمع

إلى المعمومات أظيرت النتائج أف لألسر حاجات معموماتية فيما

في وقت سابؽ مف جية أخرى .كما تبيف أف ما تقوـ بو المدرسة

يتعمؽ بأدوات التكنولوجيا المساندة ،وحاجات معموماتية عف أدوارىـ

مف إجراءات ال تأخذ في الحسباف السموكيات األربعة الخطرة

ومسؤولياتيـ في التقييـ وعف التمويؿ وقضايا أخرى .كما أظيرت

المتوقعة كما يجب.

النتائج أف أولياء األمور لدييـ توقعات إيجابية حوؿ وجود

وأجرى بارنز [ ]25دراسة ىدفت إلى وصؼ تقديـ خدمة

أخصائييف يمتمكوف المعرفة عف أدوات التكنولوجيا المساندة ،وأنو

العالج الوظيفي وممارسات تعاوف فريؽ الخدمات ،وكذلؾ الكشؼ

في حاؿ عدـ وجود معرفة وخبرة لدى األخصائييف عف ىذه

عف العالقات بيف ىذه الممارسات حسب نسبة التقدير المئوية في

األدوات فإنو يجب نقؿ ذلؾ بشكؿ واضح إلى أعضاء األسرة .أما

الخطة التربوية الفردية ،وكذلؾ تصورات المعمميف إلسيامات

النتائج المرتبطة بالقيـ فأكدت عمى قناعة األخصائييف بأىمية

العالج الوظيفي في تطوير ميارات طالب التربية الخاصة .وبمغ

مشاركة األسر في الفريؽ ،وتأكيد األىالي عمى أف األخصائي

عدد أفراد عينة الدراسة ( )40معمماً ويعمموف طالباً ممف يتمقوف

يجب أف يكوف خبي اًر .وفي مجاؿ تشكيؿ الفريؽ أشارت النتائج إلى

خدمات العالج الوظيفي في إحدى المناطؽ التعميمية مف ضواحي

تشجيع األىؿ لممشاركة في جميع مجاالت تقديـ الخدمات،

والية تكساس األمريكية .وأظيرت نتائج الدراسة معامؿ ارتباط

وتشجيع التشارؾ والتعاوف بيف األسرة واألخصائي .وفي مجاؿ

إيجابي عاؿ لممعمميف وأخصائي العالج الوظيفي في تقديـ

تدريب أولياء األمور أشارت النتائج إلى أف تدريب أولياء األمور

الخدمات وممارسات عمؿ الفريؽ .كما اعتبرت مكممة لمفاىيـ

حاجة كبرى ،والى تثميف جيود مجموعات الدعـ الوالدية ،وأف ىذه

الدمج في المدرسة ومتطابقة مع المواد الواردة في قانوف تربية

المجموعات تعتبر اآللية المفضمة لتنفيذ التدريب .وأكد

األفراد المعاقيف .وأظيرت نتائج الدراسة أيضاً معامؿ ارتباط عاؿ

األخصائيوف عمى أف التزاـ األسر بالوقت أدى إلى نتائج أكثر

إيجابي لتصورات وممارسات المعمميف وأخصائي العالج الوظيفي

إيجابية.

نحو أىمية العالج الوظيفي واسيامو اإليجابي في تطور ميارات

وأجرت جراىاـ [ ]24دراسة ىدفت إلى تحديد أثر الخدمات

الطالب المعاقيف .إال أنو لـ يكف ىناؾ معامؿ ارتباط بيف

المساندة التي تقدميا المدرسة عمى السموكيات الخطرة المتوقعة

ممارسات المعمميف وأخصائي العالج الوظيفي ،وبيف نتائج الخطة

لدى الشباب .ومف ىذه السموكيات :الجنوح ،وسوء االستعماؿ

التربوية الفردية .كما أظيرت نتائج الدراسة معامؿ ارتباط سمبي

المادي (اإلساءة المادية) ،والحمؿ المبكر ،والفشؿ في المدرسة.

بيف تعاوف الفريؽ ونتائج الخطة التربوية الفردية لكؿ طالب.

ولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة قاـ الباحث بتفحص أثر برنامج مف

تعقيب عمى الدراسات السابقة

وجية نظر مختصي المؤسسات التي تقدـ معمومات جديدة تتعمؽ

يتضح مف خالؿ الدراسات السابقة تنوع الدراسات وشموليا

بالتغير داخؿ حرـ المدرسة .وكاف البرنامج عبارة عف جيد

لمياديف تربوية مختمفة ومتنوعة حيث يالحظ مف استعراض

منخفض الفجوة وتعزيز المعارؼ المتعمقة بتأثيرات الخدمات

الدراسات السابقة تناوليا لمخدمات المساندة عمى مستوى الجامعات
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مثؿ دراسة الذويبي [ ،]4بينما تناولت دراسات أخرى الخدمات

بأنيا األولى في حدود عمـ الباحث التي تناولت ىذا الموضوع في

المساندة المقدمة لألطفاؿ المعاقيف عقمياً مثؿ دراسة بحراوي [،]6

األردف في ضوء مجموعة مف المتغيرات.

والشموؿ[ .]17وذىبت دراسة نحاس [ ]20لمبحث في تقييـ

 .4الطريقة واإلجراءات

الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ الصـ .بينما تناولت دراسة

أ .منهجية الدراسة

حداديف وآخروف [ ]18حاجات األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج المسحي الوصفي بيدؼ

التدريبية .وكانت دراسة أبو حطب أكثر تحديداً لمجاالت الخدمات

تقييـ واقع الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات

المساندة فبحثت في خدمات العالج الطبيعي وكذلؾ دراسة بارنز

التعمـ.

[ .]25في حيف بحثت دراسة جراىاـ [ ]24في العالقة بيف

ب .مجتمع الدراسة

الخدمات المساندة المقدمة في المدارس والسموكيات العنيفة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي غرؼ المصادر

المتوقعة مف الشباب .وتنفرد ىذه الدراسة في تقييـ الخدمات

بالمدارس األساسية الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعميـ

المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ بالمدارس األساسية

لمعاصمة عماف وعددىا ( )5مديريات التي تقدـ الخدمات المساندة

الحكومية في األردف مف وجية نظر معممي غرؼ المصادر .كما

لألطفاؿ ذوي الصعوبات التعممية والتي يبمغ عددىا ( )65مدرسة

يتضح قمة الدراسات التي تبحث في تقييـ الخدمات المساندة

موزعة عمى مديريات التربية والتعميـ الخمس ويبمغ عدد معممي

المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ،لذلؾ ظيرت الحاجة إلى

غرؼ المصادر فييا ( )500معمما ومعممة.

مثؿ ىذه الدراسة .ولقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في

ج .عينة الدراسة

الدراسة الحالية مف حيث منيجيتيا واجراءاتيا وأساليب تحميؿ

تتكوف عينة الدراسة المتعمقة بمعممي غرؼ المصادر بما ال

نتائجيا وما أسفرت عنو مف نتائج وما توصمت إليو مف توصيات.

يقؿ عف ( )%30مف مجتمع الدراسة ،حيث تـ اختيار ()150

وجاءت ىذه الدراسة مكممة لمدراسات السابقة في رفد وتعميؽ دراسة

معمما ومعممة بطريقة عشوائياً ،والجدوؿ ( )1يبيف توزع أفراد عينة

واقع برامج الخدمات المساندة في مدارس التعميـ الحكومي ،وتميزت

الدراسة عمى المدارس األساسية الحكومية حسب متغيرات الدراسة.

جدول 1

توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الدراسة
المتغيرات
الخبرة

المؤهل العممي
بكالوريوس

دراسات عميا

48

7

4

40
41

129

 5-1سنوات

 10- 6سنوات

أكثر مف 10

25

20

10

10
150

21

14
31
70

المجموع

20
15
55

150

10
5

25

151

األساسية الحكومية لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي

د .أداة الدراسة

صعوبات التعمـ .وتـ بناء األداة بعد الرجوع إلى األدب التربوي

لقد كاف مف متطمبات تحقيؽ ىذه الدراسة بناء أداة وىي عبارة

والدراسات السابقة ذات الصمة كدراسة بحراوي ] ،[6وحربي

عف استبانة تقيس تقديرات معممي غرؼ المصادر في المدارس
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( .)2006وتكونت أداة الدراسة مف جزأيف :تضمف الجزء األوؿ

اإلرشاد األسري وتتضمف ( )11فقرة ،والخدمات النفسية وتتضمف

معمومات عامة عف عينة الدراسة .أما الجزء الثاني :فتضمف ()81

( )11فقرة ،والخدمات االجتماعية وتتضمف ( )12فقرة ،والخدمات

فقرة تغطي أبعاد الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات

الصحية وتتضمف ( )11فقرة .وقد تـ تدريج مستوى اإلجابة عف

التعمـ ،وقد شممت سبعة مجاالت ىي :خدمات النطؽ والمغة

كؿ فقرة وفؽ مقياس ليكرت الخماسي وحددت بخمسة مستويات

وتتضمف ( )11فقرة ،وخدمات العالج الوظيفي وتتضمف ()12

كما في الجدوؿ (.)2

فقرة ،وخدمات العالج الطبيعي وتتضمف( )13فقرة ،وخدمات
الجدول 2

توزع االستجابات الخاصة باستبانة الخدمات المساندة المقدمة لألطفال ذوي صعوبات التعمم وفقاً لمقياس ليكرت
االستجابة

الدرجة في حالة الممارسة

كبيرة جداً

تأخذ ( )5درجات

متوسطة

تأخذ ( )3درجات

قميمة جداً

تأخذ ( )1درجة واحدة فقط

تأخذ ( )4درجات

كبيرة

تأخذ ( )2درجتاف

قميمة

ثبات أداة الدراسة

صدؽ أداة الدراسة
لمتأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة قاـ الباحث بعرضيا

لمتأكد مف الثبات تـ استخداـ طريقة االختبار واعادة

بصورتيا األولية عمى ( )8محكميف مف ذوي االختصاص في

االختبار ( )test-re-testحيث قاـ الباحث بتوزيع أداة الدراسة

مجاؿ التربية الخاصة لمحكـ عمى درجة مالءمة الفقرات مف حيث

عمى ( )20فرداً مف خارج عينة مجتمع الدراسة ،واعادة

الصياغة المغوية وانتماؤىا لممجاؿ المراد قياسو .وبعد استرجاع

تطبيقيما عمييـ بعد مضي أسبوعيف ،حيث بمغت قيمة معامؿ

االستبانات ومراجعة آراء المحكميف تـ اختيار الفقرات التي أجمع

االرتباط الكمي ألداة الدراسة ( .)0.86وقد تراوحت معامالت

المحكموف عمى مناسبتيا ،وتـ تعديؿ بعضيا وحذؼ اآلخر ،وعدت

االرتباط لممجاالت الفرعية المكونة لألداة ما بيف (– 0.83

موافقة غالبية المحكميف عمى فقرات أداة الدراسة مؤش اًر عمى

 ،)0.89كما ىو موضح في الجدوؿ ( ،)3وىذه القيمة مقبولة

صدقيا.

في البحوث التربوية والنفسية وبذلؾ عدت األداة ثابتة.
الجدول 3

قيم معامالت االرتباط لثبات االداة الكمي وفقاً لمجاالتها بطريقة االختبار واعادة االختبار
المتغير

المجال

عدد الفقرات

معامل االرتباط

الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي

خدمات النطؽ والمغة

خدمات العالج الوظيفي

11
12

0.89

خدمات العالج الطبيعي

13

0.83

الخدمات النفسية

11

0.85

صعوبات التعمـ

11

خدمات اإلرشاد األسري
الخدمات االجتماعية

الكمي

الخدمات الصحية

0.84

12

0.84

81

1.86

11
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0.89

0.85

وذلؾ بتقسيـ مدى األعداد مف  1-5في ثالث فئات لمحصوؿ عمى

إجراءات تطبيؽ الدراسة
مرت الدراسة بالعديد مف اإلجراءات الرسمية والعممية حتى

مدى كؿ مستوى أي  1-5 = 1.33وعميو تكوف المستويات

خرجت بصورتيا النيائية ،واإلجراءات المقصودة ىي كاآلتي :بعد

كاآلتي :درجة منخفضة مف الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ

اعتماد أداة الدراسة تـ تحديد مجتمع الدراسة والعينة التي ستطبؽ

ذوي صعوبات التعمـ مف ( ،)2.33-1ودرجة متوسطة مف

عمييا ،وتـ استخراج معامالت االستقرار ،ومعامالت ثبات االتساؽ

( ،)3.67-2.34ودرجة عالية مف (.)5-3.68

الداخمي لالستبانة بتطبيقيا عمى عينة مف معممي غرؼ المصادر،

المعالجات اإلحصائية
ألغراض المعالجة اإلحصائية فقد استخدمت حزمة )(SPSS

ثـ إعادة تطبيقيا مرة أخرى بعد أسبوعيف عمى نفس العينة،
وباستخداـ معادلة كرونباخ ألفا ،ومف ثـ تـ توجيو خطاب رسمي

لمعالجة البيانات ،والتي أدخمت إلى الحاسب الستخراج المتوسطات

مف الجيات ذات الصمة لجميع المدارس األساسية الحكومية

الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار (ت) ،وتحميؿ التبايف

لتسييؿ تطبيؽ أداة الدراسة .كما تـ توزيع االستبانة الخاصة بيذه

األحادي وفقاً ألسئمة الدراسة ،حيث أخذ بمستوى الداللة

الدراسة باليد مباشرة عمى جميع أفراد عينة الدراسة ،وقاـ الباحث

) (a = 0.05ولإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت الطرؽ

بشرح أىدافيا لمعممي غرؼ المصادر والغرض مف القياـ بيا،

اإلحصائية التالية :السؤاؿ األوؿ ،تـ استخداـ المتوسطات

وكيفية اإلجابة عف أسئمتيا ،وأعمموا بأف المعمومات التي سيدلوف

واالنحرافات المعيارية .السؤاؿ الثاني ،تـ استخداـ اختبار

بيا ستكوف سرية ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط،

 ANOVAواختبار ).(t

كما تـ جمعيا بالطريقة نفسيا .وبعد الحصوؿ عمى استجابات أفراد

 .5النتائج

عينة الدراسة تـ تفريغيا وتحميميا إحصائياً باستخداـ الحاسوب،

فيما يمي عرض لنتائج الدراسة:

ومف ثـ تحميؿ النتائج ومناقشتيا واستخالص التوصيات المناسبة

نتائج السؤاؿ األوؿ:

بشأنيا .وقد تـ تدريج مستوى اإلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات أداة

 -ما مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة

الدراسة وفؽ مقياس ليكرت الخماسي وحددت بخمس مستويات

المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ؟

ىي :كبيرة جداً ( 5درجات) ،كبيرة ( 4درجات) ،متوسطة (3

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية

درجات) ،متدنية ( 2درجتاف) ،ومتدنية جداً ( 1درجة واحدة).

واالنحرافات المعيارية لكؿ مجاؿ مف أبعاد أداة الدراسة ،والجدوؿ

وجرى تقسيـ مستوى تقدير الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي

( )4يبيف ذلؾ.

صعوبات التعمـ إلى ثالثة مستويات :مرتفع ،متوسط ،منخفض؛
الجدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرتبة

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى التقدير

1

الخدمات الصحية

2.85

1.09

متوسط

2

خدمات النطؽ والمغة

2.81

0.82

متوسط

3

خدمات اإلرشاد األسري

2.78

0.72

متوسط

4

الخدمات االجتماعية

2.24

0.90

منخفض

5

العالج الطبيعي

2.19

1.02

منخفض

197

3

2014

2

6

الخدمات النفسية

2.6

0.91

منخفض

7

العالج الوظيفي

1.91

0.81

منخفض

2.47

1.95

متوسط

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ ( )4أف المتوسط الحسابي لمستوى

اإلرشاد األسري  ،وتبعو في المرتبة الرابعة مجاؿ الخدمات

تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ

االجتماعية ،ثـ في المرتبة الخامسة مجاؿ العالج الطبيعي ،وفي

عمى األداة بشكؿ إجمالي بمغ ( )2.47وبانحراؼ معياري ()0.95

المرتبة السادسة مجاؿ الخدمات النفسية ،وأخي اًر في المرتبة السابعة

مما يشير إلى أف مستوى التقدير عمى األداة ككؿ كاف متوسطاً

مجاؿ العالج الوظيفي .أما فيما يتعمؽ بمستوى تقديرات معممي

وفقاً لممعيار الذي استخدمو الباحث لتقديرات أفراد عينة الدراسة

غرؼ المصادر عمى فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة السبعة

عمى فقرات االستبانة .ولقد تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد

فكانت كما يمي:

السبعة ما بيف ( .)2.85-1.91كما تشير النتائج إلى أف المجاؿ

المجاؿ األوؿ :خدمات النطؽ والمغة

الذي حصؿ عمى أعمى مستوى تقدير مف وجية نظر معممي

فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

غرؼ المصادر ىو مجاؿ الخدمات الصحية ،تبعو مجاؿ خدمات

ومستوى التقدير لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ :خدمات النطؽ

النطؽ والمغة ،في حيف جاء في المرتبة الثالثة مجاؿ خدمات

والمغة ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)5

الجدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال في مجال خدمات النطق والمغة
مرتبة تنازلياً

المجال

رقم الفقرة

خدمات

7

النطؽ والمغة

فقرات المجال الول
تستخدـ في خدمات عالج النطؽ والمغة أدوات مناسبة مثؿ المرآة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى التقدير

3.51

1.11

متوسط

وغرفة عالج النطؽ والمغة وأجيزة الحاسب.
4

يتـ إعداد خطة خاصة بخدمات عالج النطؽ والمغة

3.31

1.20

متوسط

3

يتـ في المدرسة تقييـ حاجات الطالب لخدمات عالج اضطرابات

3.22

1.19

متوسط

النطؽ والمغة
2

يتوفر في المدرسة أخصائي عالج اضطرابات نطؽ ولغة

3.15

1.28

متوسط

6

تشتمؿ أنشطة عالج اضطرابات النطؽ والمغة مجاالت متعددة مثؿ

3.11

1.09

متوسط

المغة التعبيرية واالستقبالية ومشكالت الصوت والكالـ وغيرىا
1

يتوفر في المدرسة وحدة عالج اضطرابات النطؽ والمغة

2.91

1.29

متوسط

10

عدد أخصائي عالج النطؽ والمغة في المدرسة مناسب لعدد األفراد

2.80

1.13

متوسط

5

يتـ إشراؾ األسر في عالج اضطرابات النطؽ والمغة

2.67

1.16

متوسط

8

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لمعامميف في مجاؿ خدمات النطؽ والمغة

2.29

1.22

منخفض

مثؿ التدريب عمى كيفية عالج مشكالت لغوية معينة
9

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لألسر لتدريبيـ عمى كيفية عالج

2.14

1.31

منخفض

مشكالت لغوية معينة
11

يط أر تحسف عمى األفراد ذوي صعوبات التعمـ جراء تقديـ خدمات

2.04

1.25

منخفض

عالج النطؽ والمغة
2.81

الدرجة الكمية

198

1.81

متوسط

يتضح مف الجدوؿ ( )5المتعمؽ بمستوى تقدير معممي غرؼ

وبمستوى تقدير منخفض .ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط

المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ في مجاؿ خدمات

الحسابي الكمي لفقرات المجاؿ بمغ

( )2.81بانحراؼ معياري

النطؽ والمغة أف متوسط األداء عمى فقراتو تراوحت ما بيف

( )0.81وكاف مستوى تقدير معممي غرؼ المصادر لمخدمات

( )3.51 -2.04حيث حازت الفقرة رقـ ( )7وىي " تستخدـ في

المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ لفقرات ىذا المجاؿ

خدمات عالج النطؽ والمغة أدوات مناسبة مثؿ المرآة وغرفة عالج

متوسط حسب المعيار الذي اعتمده الباحث في ىذه الدراسة.

النطؽ والمغة وأجيزة الحاسب " عمى أعمى متوسط حسابي

المجاؿ الثاني :العالج الوظيفي:

( )3.51وبانحراؼ معياري ( ،)1.11وبمستوى تقدير متوسط،

فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

بينما حصمت الفقرة رقـ ( )11وىي " يط أر تحسف عمى األفراد جراء

ومستوى التقدير لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني :العالج

تقديـ خدمات عالج النطؽ والمغة " عمى أدنى متوسط حسابي في

الوظيفي ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)6

ىذا المجاؿ ،حيث بمغ ( )2.04بانحراؼ معياري (،)0.8
الجدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير معممي غرف المصادر في مجال العالج الوظيفي مرتبة تنازلياً
فقرات المجال الثاني

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى التقدير

المجال

رقم الفقرة

2.28

1.20

منخفض

العالج

17

تشتمؿ أنشطة العالج الوظيفي عمى ميارات التآزر البصري اليدوي

1.14

منخفض

الوظيفي

16

يتـ إشراؾ األسر في تقديـ خدمات العالج الوظيفي

2.10

منخفض

13

يتوفر في المدرسة أخصائي عالج وظيفي

2.02

1.09

منخفض

20

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لمعامميف كالتعرؼ عمى أحدث الطرؽ

2.01

1.07

في العالج الوظيفي وغيرىا.
14

يتـ في المدرسة تقييـ حاجات الطالب لخدمات العالج الوظيفي

2.00

1.08

منخفض

12

يتوفر في المدرسة وحدة عالج وظيفي

1.88

1.18

منخفض

21

تػ ػػنظـ المدرسػ ػػة دورات تدريبيػ ػػة لألسػ ػػر لتػ ػػدريبيـ عمػ ػػى كيفيػ ػػة العػ ػػالج

1.85

1.11

منخفض

الوظيفي
23

يط ػ أر تحسػػف عمػػى األف ػراد ذوي صػػعوبات الػػتعمـ ج ػراء تقػػديـ خػػدمات

1.83

1.08

منخفض

العالج الوظيفي
15

يتـ إعداد خطة خاصة بخدمات العالج الوظيفي

1.81

0.93

منخفض

19

تسػػتخدـ فػػي خػػدمات العػػالج الػػوظيفي أدوات مناسػػبة مثػػؿ الصمصػػاؿ

1.80

1.10

منخفض

والخيوط والخرز.
22

عدد أخصائي العالج الوظيفي فػي المدرسػة مناسػب لعػدد األفػراد ذوي

1.75

1.08

منخفض

صعوبات التعمـ
18

تشتمؿ أنشطة العالج الوظيفي عمى الميارات االستقاللية
الدرجة الكمية

1.73

1.02

منخفض

1.91

0.81

منخفض

يتضح مف الجدوؿ ( )6المتعمؽ بمستوى تقدير معممي غرؼ

الوظيفي عمى ميارات التآزر البصري اليدوي " عمى أعمى متوسط

المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ في مجاؿ العالج

حسابي ( )2.28وبانحراؼ معياري ( ،)1.20وبمستوى تقدير

الوظيفي أف متوسط األداء عمى فقراتو تراوحت ما بيف (-1.73

منخفض بينما حصمت الفقرة رقـ ( )18وىي " تشتمؿ أنشطة

 )2.28حيث حازت الفقرة رقـ ( )17وىي " تشتمؿ أنشطة العالج

العالج الوظيفي عمى الميارات االستقاللية " عمى أدنى متوسط
199

3

حسابي

في ىذا المجاؿ ،حيث بمغ ( )1.73بانحراؼ معياري

2014

2

في ىذه الدراسة.

( ،)1.02وبمستوى تقدير منخفض .ويتضح مف الجدوؿ السابؽ

المجاؿ الثالث :العالج الطبيعي:

أف المتوسط الحسابي الكمي لفقرات المجاؿ بمغ ( )1.91بانحراؼ

فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

معياري ( )0.81وكاف مستوى تقدير معممي غرؼ المصادر

ومستوى التقدير لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث :العالج

لفقرات ىذا المجاؿ منخفضاً حسب المعيار الذي اعتمده الباحث

الطبيعي ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)7
الجدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال في مجال العالج الطبيعي مرتبة
تنازلياً

فقرات المجال الثالث

المجال

رقم الفقرة

العالج

31

تستخدـ في خدمات العالج الطبيعي األجيزة الطبية المساعدة ،والجبائر

الطبيعي

33

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لمعامميف في مجاؿ العالج الطبيعي واالستقاللية

2.90

32

تسػػتخدـ فػػي خػػدمات العػػالج الطبيعػػي فرشػػات التمػػاريف العالجيػػة ،وقاعػػة العػػالج

2.89

مستوى التقدير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.05

1.25

متوسط

1.23

متوسط

1.30

متوسط

المائي
34

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لألسر لتدريبيـ في مجاؿ العالج الطبيعي

2.77

1.20

متوسط

35

عدد أخصائيي العالج الطبيعي في المدرسػة مناسػب لعػدد األفػراد ذوي صػعوبات

2.72

1.23

متوسط

التعمـ
36

يط أر تحسف عمى األفراد جراء تقديـ خدمات العالج الطبيعي.

2.25

1.18

منخفض

24

يتوفر في المدرسة وحدة عالج طبيعي

1.83

1.09

منخفض

25

يتوفر في المدرسة أخصائي عالج طبيعي

1.78

1.01

منخفض

30

تشػ ػػتمؿ أنشػ ػػطة العػ ػػالج الطبيعػ ػػي عمػ ػػى السػ ػػاللـ الخشػ ػػبية التشػ ػػبييية والػ ػػدواليب

1.69

0.91

منخفض

المتحركة
26

يتـ في المدرسة تقييـ حاجات الطالب لخدمات العالج الطبيعي.

1.67

0.95

منخفض

27

يتـ إعداد خطة خاصة بخدمات العالج الطبيعي.

1.64

0.95

منخفض

29

تشتمؿ أنشطة العالج الطبيعي عمى التدريب في المسابح

1.50

0.83

منخفض

28

يتـ إشراؾ األسر في تقديـ خدمات العالج الطبيعي

1.46

0.77

منخفض

الدرجة الكمية

2.19

1.02

منخفض

يتضح مف الجدوؿ ( )7المتعمؽ بمستوى تقدير معممي غرؼ

تقدير متوسط بينما حصمت الفقرة رقـ ( )28وىي " يتـ إشراؾ

المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ في مجاؿ العالج

األسر في تقديـ خدمات العالج الطبيعي " عمى أدنى متوسط

الطبيعي أف متوسط األداء عمى فقراتو تراوحت ما بيف (-1.46

حسابي في ىذا المجاؿ ،حيث بمغ ( )1.46بانحراؼ معياري

 )3.05حيث حازت الفقرة رقـ ( )31وىي " تستخدـ في خدمات

( ،)0.77وبمستوى تقدير منخفض .ويتضح مف الجدوؿ السابؽ

العالج الطبيعي األجيزة الطبية المساعدة ،والجبائر " عمى أعمى

أف المتوسط الحسابي الكمي لفقرات المجاؿ بمغ ( )2.19بانحراؼ

متوسط حسابي ( )3.05وبانحراؼ معياري ( ،)1.25وبمستوى

معياري ( )1.02وكاف مستوى تقدير معممي غرؼ المصادر
200

لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ لفقرات ىذا المجاؿ منخفضاً

فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

حسب المعيار الذي اعتمده الباحث في ىذه الدراسة.

ومستوى التقدير لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع :اإلرشاد

المجاؿ الرابع :اإلرشاد األسري:

األسري ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)8
الجدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال في مجال اإلرشاد السري مرتبة
تنازلياً

المجال

رقم الفقرة

فقرات المجال الرابع

اإلرشاد

42

تشػػتمؿ أنشػػطة اإلرشػػاد األسػػري عمػػى تنظػػيـ خطػػة خػػدمات األسػػر الفرديػػة لكػػؿ

السري

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.54

1.23

مستوى التقدير
متوسط

أسرة وتدريب الوالديف.
43

تستخدـ في خدمات اإلرشاد األسري أدوات مناسبة مثؿ أشرطة الفيديو والكتب.

3.24

1.25

متوسط

47

يطػ ػ أر تحس ػػف عم ػػى األفػ ػراد ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ جػ ػراء تق ػػديـ خ ػػدمات اإلرش ػػاد

3.15

1.26

متوسط

األسري.
44

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لمعامميف في مجاؿ إرشاد أولياء األمور وتعميميـ

3.10

1.22

متوسط

41

يتـ إشراؾ األسر في تقديـ خدمات اإلرشاد األسري

3.07

1.33

متوسط

45

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لألسر لتدريبيـ عمى كيفية التعامؿ مع أطفاليـ

2.94

1.20

متوسط

46

عػدد أخصػائي اإلرشػاد األسػري فػي المدرسػة مناسػب لعػدد األفػراد ذوي صػػعوبات

2.89

1.19

متوسط

التعمـ
40

يتـ إعداد خطة خاصة بخدمات اإلرشاد األسري

2.34

1.20

متوسط

37

يتوفر في المدرسة خدمات اإلرشاد األسري

2.32

1.17

منخفض

38

يتوفر في المدرسة أخصائي إرشاد أسري.

2.16

1.17

منخفض

39

يتـ في المدرسة تقييـ حاجات الطالب لخدمات اإلرشاد األسري

2.05

1.17

منخفض

2.78

0.72

متوسط

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ ( )8المتعمؽ بمستوى تقدير معممي غرؼ

الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي الكمي لفقرات المجاؿ بمغ

المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ في مجاؿ اإلرشاد

( )2.78بانحراؼ معياري ( )0.72وكاف مستوى تقدير معممي

األسري أف متوسط األداء عمى فقراتو تراوحت ما بيف (-2.05

غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ لفقرات ىذا

 )3.54حيث حازت الفقرة رقـ ( )42وىي " تشتمؿ أنشطة اإلرشاد

المجاؿ متوسطاً حسب المعيار الذي اعتمده الباحث في ىذه

األسري عمى تنظيـ خطة خدمات األسر الفردية لكؿ أسرة وتدريب

الدراسة.

الوالديف " عمى أعمى متوسط حسابي ( )3.54وبانحراؼ معياري

المجاؿ الخامس :الخدمات النفسية:

( ،)1.23وبمستوى تقدير عاؿ بينما حصمت الفقرة رقـ ( )39وىي

فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

" يتـ في المدرسة تقييـ حاجات الطالب لخدمات اإلرشاد األسري "

ومستوى التقدير لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس :الخدمات

عمى أدنى متوسط حسابي في ىذا المجاؿ ،حيث بمغ ()2.05

النفسية ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)9

بانحراؼ معياري ( ،)1.17وبمستوى تقدير منخفض .ويتضح مف
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الجدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال في مجال الخدمات النفسية
مرتبة تنازلياً
المجال

رقم الفقرة

الخدمات

52

يتـ إشراؾ األسر في تقديـ الخدمات النفسية لألفراد

50

يتـ في المدرسة تقييـ حاجات الطالب لمخدمات النفسية

2.93

53

تشتمؿ أنشطة الخدمات النفسية عمى عالج المشكالت النفسية

2.79

1.26

51

تشتمؿ أنشطة الخدمات النفسية عمى عالج المشكالت النفسية

2.69

1.34

متوسط

54

تس ػ ػ ػػتخدـ ف ػ ػ ػػي الخ ػ ػ ػػدمات النفس ػ ػ ػػية أدوات مناس ػ ػ ػػبة مث ػ ػ ػػؿ االختب ػ ػ ػػارات

2.67

1.28

متوسط

النفسية

فقرات المجال الخامس

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى التقدير

المتوسط
2.97

1.42

متوسط

1.25

متوسط
متوسط

والمقابالت ولوحات الرسـ لمتفريغ
57

يط ػ أر تحسػػف عمػػى األف ػراد ذوي صػػعوبات الػػتعمـ ج ػراء تقػػديـ الخػػدمات

2.62

1.02

متوسط

النفسية
56

تػ ػػنظـ المدرسػ ػػة دورات تدريبيػ ػػة لألسػ ػػر لتػ ػػدريبيـ عمػ ػػى ب ػ ػرامج تعػ ػػديؿ

2.31

1.19

منخفض

السموؾ
49

يتوفر في المدرسة أخصائي نفسي

2.61

1.35

منخفض

55

تػنظـ المدرسػة دورات تدريبيػة لمعػامميف فػػي مجػاؿ النمػو المينػي الػػذاتي

2.52

1.18

منخفض

لمفرد وبرامج تعديؿ السموؾ
48

يتوفر في المدرسة وحدة الخدمات النفسية

2.42

1.22

منخفض

58

يط ػ أر تحسػػف عمػػى األف ػراد ذوي صػػعوبات الػػتعمـ ج ػراء تقػػديـ الخػػدمات

1.97

1.04

منخفض

النفسية
2.61

الدرجة الكمية

0.91

متوسط

يتضح مف الجدوؿ ( )9المتعمؽ بمستوى تقدير معممي غرؼ

وبمستوى تقدير منخفض .ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط

المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ في مجاؿ الخدمات

الحسابي الكمي لفقرات المجاؿ بمغ ( )2.61بانحراؼ معياري

النفسية أف متوسط األداء عمى فقراتو تراوحت ما بيف (-1.97

( )0.91وكاف مستوى تقدير معممي غرؼ المصادر لمخدمات

 )2.97حيث حازت الفقرة رقـ ( )52وىي " يتـ إشراؾ األسر في

المساندة المقدمة لألطفاؿ لفقرات ىذا المجاؿ متوسطاً حسب

تقديـ الخدمات النفسية لألفراد "عمى أعمى متوسط حسابي ()2.97

المعيار الذي اعتمده الباحث في ىذه الدراسة.

وبانحراؼ معياري ( ،)1.42وبمستوى تقدير متوسط بينما حصمت

المجاؿ السادس :الخدمات االجتماعية:

الفقرة رقـ ( )58وىي " يط أر تحسف عمى األفراد ذوي صعوبات

فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

التعمـ جراء تقديـ الخدمات النفسية " عمى أدنى متوسط حسابي في

ومستوى التقدير لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السادس :الخدمات
االجتماعية ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)10

ىذا المجاؿ ،حيث بمغ ( )1.97بانحراؼ معياري (،)1.04
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الجدول 11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال في مجال الخدمات االجتماعية
مرتبة تنازلياً

المجال

رقم الفقرة

فقرات المجال السادس

الخدمات

70

يط أر تحسف عمى األفراد ذوي صعوبات التعمـ جراء تقديـ الخدمات االجتماعية

2.46

االجتماعية

66

تس ػ ػػتخدـ ف ػ ػػي الخ ػ ػػدمات االجتماعي ػ ػػة أدوات مناس ػ ػػبة كالمق ػ ػػابالت والمراقب ػ ػػات

2.46

مستوى التقدير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.27

متوسط

1.29

متوسط

التخصصية
60

يتوفر في المدرسة أخصائي اجتماعي

2.43

1.18

متوسط

63

يتـ إشراؾ األسر في تقديـ الخدمات االجتماعية

2.41

1.26

متوسط

65

تشتمؿ أنشطة الخدمات االجتماعية عمى متابعة األفراد والخدمات المجتمعية

2.35

1.19

متوسط

67

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لمعامميف في مجاؿ الخدمات االجتماعية

2.34

1.22

متوسط

64

تشتمؿ أنشطة الخدمات االجتماعية عمى اإلشراؼ والتوجيو

2.29

1.24

منخفض

61

يتـ في المدرسة تقييـ حاجات الطالب لمخدمات االجتماعية

2.28

1.25

منخفض

62

يتـ إعداد خطة خاصة بالخدمات االجتماعية

2.18

1.35

منخفض

59

يتوفر في المدرسة وحدة الخدمات االجتماعية

2.04

1.14

منخفض

69

عدد األخصائييف االجتماعييف في المدرسة مناسب لعدد األفػراد ذوي صػعوبات

1.88

1.22

منخفض

التعمـ وبخاصة في مجاؿ التطوير الميني
68

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لألسر لتدريبيـ في مجاؿ الخدمات االجتماعية
الدرجة الكمية

1.88

1.15

منخفض

2.24

0.90

منخفض

يتضح مف الجدوؿ ( )10المتعمؽ بمستوى تقدير معممي

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي الكمي لفقرات

غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ في مجاؿ

المجاؿ بمغ ( )2.24بانحراؼ معياري ( )0.90وكاف مستوى تقدير

التصميـ أف متوسط األداء عمى فقراتو تراوحت ما بيف (-1.88

معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ

 )2.46حيث حازت الفقرة رقـ ( )70وىي " يط أر تحسف عمى

المعاقيف عقمياً لفقرات ىذا المجاؿ منخفضاً حسب المعيار الذي

األفراد ذوي صعوبات التعمـ جراء تقديـ الخدمات االجتماعية "

اعتمده الباحث في ىذه الدراسة.

عمى أعمى متوسط حسابي ( )2.46وبانحراؼ معياري (،)1.27

المجاؿ السابع :الخدمات الصحية:

وبمستوى تقدير منخفض بينما حصمت الفقرة رقـ ( )68وىي "

فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لألسر لتدريبيـ في مجاؿ الخدمات

ومستوى التقدير لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السابع :الخدمات

االجتماعية " عمى أدنى متوسط حسابي في ىذا المجاؿ ،حيث

الصحية ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)11

بمغ ( )1.88بانحراؼ معياري ( ،)1.22وبمستوى تقدير منخفض.
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الجدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال في مجال الخدمات الصحية
مرتبة تنازلياً
المجال

رقم الفقرة

الخدمات

73

يتـ في المدرسة تقييـ حاجات الطالب ذوي صعوبات التعمـ لمخدمات الصحية

77

تسػػتخدـ فػػي الخػػدمات الصػػحية أدوات مناسػػبة مثػػؿ المعػػدات الطبيػػة المتخصصػػة والعقػػاقير

الصحية

فقرات المجال السابع

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

المتوسط
3.40

0.49

متوسط

3.40

0.49

متوسط

التقدير

الطبية
71

يتوفر في المدرسة خدمات صحية مناسبة

3.20

0.75

متوسط

74

يتـ إعداد خطة خاصة بالخدمات الصحية

3.20

0.71

متوسط

72

يتوفر في المدرسة أخصائي صحي

2.80

0.40

متوسط

76

تشػػتمؿ أنشػػطة الخػػدمات الصػػحية مجػػاالت متعػػددة مثػػؿ التثقيػػؼ الصػػحي والوقايػػة والصػػحة

2.80

0.71

متوسط

المدرسية والعالج والتطعيـ
79

تنظـ المدرسة دورات تدريبية لألسر لتدريبيـ في مجاؿ تقديـ الخدمات اإلرشادية التمريضية

2.80

0.41

متوسط

81

يط أر تحسف عمى األفراد جراء تقديـ الخدمات الصحية

2.60

0.49

متوسط

78

ت ػػنظـ المدرس ػػة دورات تدريبي ػػة لمع ػػامميف ف ػػي مج ػػاؿ تق ػػديـ الخ ػػدمات اإلرش ػػادية التمريض ػػية

2.60

0.81

متوسط

والصحية
80

عدد االخصائيف الصحييف في المدرسة مناسب لعدد األفراد

2.40

0.49

متوسط

75

يتـ إشراؾ األسر في تقديـ الخدمات الصحية

2.20

0.75

منخفض

2.85

1.09

متوسط

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ ( )11المتعمؽ بمستوى تقدير معممي غرؼ

معياري ( )1.09وكاف مستوى تقدير معممي غرؼ المصادر

المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ في مجاؿ الخدمات

لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ لفقرات ىذا المجاؿ متوسطاً

الصحية أف متوسط األداء عمى فقراتو تراوحت ما بيف (-2.20

حسب المعيار الذي اعتمده الباحث في ىذه الدراسة.

 )3.40حيث حازت الفقرة رقـ ( )73وىي " يتـ في المدرسة تقييـ

نتائج السؤاؿ الثاني :ىؿ ىناؾ فروؽ بيف تقديرات معممي غرؼ

حاجات الطالب ذوي صعوبات التعمـ لمخدمات الصحية " عمى

المصادر في المدارس األساسية الحكومية تعزى لممؤىؿ العممي

أعمى متوسط حسابي ( )3.40وبانحراؼ معياري (،)0.49

والخبرة؟

وبمستوى تقدير متوسط بينما حصمت الفقرة رقـ ( )75وىي " يتـ

أ -متغير الخبرة:

إشراؾ األسر في تقديـ الخدمات الصحية " عمى أدنى متوسط

ولإلجابة عف ذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية

حسابي في ىذا المجاؿ ،حيث بمغ ( )2.20بانحراؼ معياري

واالنحرافات المعيارية لمجاالت األداة ولألداة ككؿ في ضوء متغير

( ،)0.75وبمستوى تقدير منخفض .ويتضح مف الجدوؿ السابؽ

الخبرة والجدوؿ ( )12يوضح ذلؾ.

أف المتوسط الحسابي الكمي لفقرات المجاؿ بمغ ( )2.85بانحراؼ
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الجدول 12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقديرات معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال تعزى لمتغير الخبرة
أقل من  5سنوات

المجال

من  11-5سنوات

أكثر من  11سنوات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

خدمات النطؽ والمغة

27.9

9.19

29.9

8.20

34.2

9.05

خدمات العالج الوظيفي

21.20

8.80

21.2

7.51

25.8

11.9

خدمات العالج الطبيعي

25.3

8.17

28.07

10.6

31.1

15.3

خدمات اإلرشاد األسري

28.6

9.92

30.5

10.6

32.0

10.7

الخدمات النفسية

26.6

9.04

28.4

10.7

30.3

11.9

الخدمات االجتماعية

24.0

9.15

27.8

12.4

28.5

12.6

الخدمات الصحية

31.4

1.15

31.3

1.19

31.4

1.25

الدرجة الكمية

26.9

11.7

28.5

12.4

30.31

10.3

الفروؽ ما بيف المتوسطات الحسابية استخدـ تحميؿ التبايف

يشير الجدوؿ ( )12إلى وجود فروقات بيف المتوسطات

األحادي والجدوؿ ( )13يوضح ذلؾ:

الحسابية لمستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات
المساندة المقدمة لألطفاؿ تعزى لمتغير الخبرة ،ولمعرفة داللة

الجدول 13

تحميل التباين الحادي لمستوى تقديرات معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال تعزى لمتغير الخبرة
المجاالت
خدمات النطؽ المغة

خدمات العالج الوظيفي

خدمات العالج الطبيعي

خدمات اإلرشاد األسري

الخدمات النفسية

الخدمات االجتماعية
الخدمات الصحية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة )(F

مستوى الداللة

بيف المجموعات

1137.70

2

568.8

7.23

0.00

داخؿ المجموع

11564.35

147

78.66

الكمي

12702.06

149

بيف المجموعات

775.57

2

387.78

داخؿ المجموع

14623.89

147

99.48

الكمي

15399.47

149

بيف المجموعات

894.788

2

447.39

داخؿ المجموع

22274.6

147

151.52

الكمي

23169.44

149

بيف المجموعات

308.84

2

154.42

داخؿ المجموع

16201.71

147

110.21

الكمي

16510.56

149

بيف المجموعات

380.11

2

190.05

داخؿ المجموع

17199.77

147

117.00

الكمي

17579.89

149

بيف المجموعات

553.77

2

276.8

داخؿ المجموع

19957.22

147

135.76

الكمي

20510.9

149

بيف المجموعات

0.573

2

0.287

داخؿ المجموع

215.42

147

1.465

205

3.898

2.95

1.40

1.62

2.03

0.196

0.02

0.05

0.25

0.21

0.13

0.82

3

الدرجة الكمية

2014

2

الكمي

216.0

149

بيف المجموعات

21824.12

2

10912.06

داخؿ المجموع

365221.13

147

2484.4

الكمي

387045.2

149

4.39

0.14

أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ( )13إلى وجود فروقات

النتائج أيضاً إلى عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية في باقي

ذات داللة إحصائية لمجاؿ النطؽ والمغة تعزى لمتغير الخبرة،

مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الخبرة .ولمعرفة مصادر الفروقات

حيث بمغت قيمة (ؼ) المحسوبة ( )7.23عند مستوى داللة

في متغير الخبرة تـ استخداـ اختبار توكي لممقارنات البعدية

( .)0.00وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود فروقات ذات داللة

لمجالي خدمات النطؽ والمغة ،وخدمات العالج الوظيفي والجدوؿ

إحصائية لمجاؿ العالج الوظيفي تعزى لمتغير الخبرة ،حيث بمغت

( )14يوضح ذلؾ.

قيمة ) (Fالمحسوبة ( )3.89عند مستوى داللة ( .)0.22وأشارت
الجدول 14
نتائج تحميل اختبار توكي لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى تقديرات معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال
تعزى لمتغير الخبرة

المجاالت

المستويات

أقل من  5سنوات

من  11-5سنوات

أكثر من  11سنوات

خدمات النطؽ والمغة

أقؿ مف  5سنوات

-

-1.97

*-6.32

مف  10-5سنوات

-

-

-4.34

أكثر مف  10سنوات

-

-

-

أقؿ مف  5سنوات

-

-0.03

*-4.62

مف  10-5سنوات

-

-

-4..58

أكثر مف  10سنوات

-

-

-

خدمات العالج الوظيفي

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )14وجود فروؽ ذات داللة

ذوي الخبرة الممتدة مف (أقؿ مف  5سنوات) وزمالئيـ مف ذوي

إحصائية في مجاؿ خدمات النطؽ والمغة بيف معممي غرؼ

الخبرة الممتدة مف (أكثر مف  10سنوات) في درجة تقديراتيـ

المصادر مف ذوي الخبرة الممتدة مف (أقؿ مف  5سنوات) وزمالئيـ

لمستوى الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ تعزى لمتغير الخبرة،

مف ذوي الخبرة الممتدة مف (أكثر مف  10سنوات) في درجة

ولصالح المعمميف مف ذوي الخبرة (أكثر مف  10سنوات).

تقديراتيـ لمستوى الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ تعزى لمتغير

ب -متغير المؤىؿ العممي:

الخبرة ،ولصالح العامميف مف ذوي الخبرة (أكثر مف  10سنوات).

ولإلجابة عف ذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

ويتبيف مف الجدوؿ السابؽ أيضاً وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

المعيارية لمجاالت األداة ولألداة ككؿ في ضوء متغير المؤىؿ

في مجاؿ خدمات العالج الوظيفي بيف معممي غرؼ المصادر مف

العممي والجدوؿ ( )15يوضح ذلؾ.
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الجدول 15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقديرات معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال تعزى لمتغير المؤهل العممي
المجال

دبموم عالي

بكالوريوس

دراسات عميا

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

37.66

5.15

خدمات النطؽ والمغة

29.84

9.55

34.40

6.81

10.47

خدمات العالج الوظيفي

22.43

10.37

24.09

8.17

28.33

خدمات العالج الطبيعي

27.83

13.46

30.31

7.91

31.83

8.26

خدمات اإلرشاد األسري

29.96

11.16

33.18

8.40

32.50

6.48

الخدمات النفسية

27.73

11.14

32.63

10.59

30.75

6.35

الخدمات االجتماعية

26.35

11.75

29.63

13.42

26.58

7.78

الخدمات الصحية

31.43

1.18

31.18

1.25

31.41

1.31

الدرجة الكمية

31.40

11.16

29.35

7.91

30.25

6.35

يشير الجدوؿ ( )15إلى وجود فروقات بيف المتوسطات الحسابية

بيف المتوسطات الحسابية استخدـ تحميؿ التبايف األحادي والجدوؿ

لمستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة

( )16يوضح ذلؾ:

لألطفاؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،ولمعرفة داللة الفروؽ ما
الجدول 16
تحميل التباين الحادي لمستوى تقديرات معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال تعزى لمتغير المؤهل العممي
المجاالت

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة )(F

مستوى الداللة

خدمات النطؽ والمغة

بيف المجموعات

940.86

2

470.4

5.88

0.00

داخؿ المجموع

11761.1

147

80.00

الكمي

12702.0

149

خدمات العالج

بيف المجموعات

400.4

2

200.2

الوظيفي

داخؿ المجموع

14999.0

147

102.0

الكمي

15399.7

149

خدمات العالج

بيف المجموعات

257.11

2

128.55

الطبيعي

داخؿ المجموع

22912.3

147

155.8

الكمي

23169.4

149

خدمات اإلرشاد

بيف المجموعات

236.4

2

118.2

األسري

داخؿ المجموع

16274.1

147

110.70

الكمي

16510.5

149

بيف المجموعات

499.8

2

249.9

داخؿ المجموع

17080.0

147

116.1

الكمي

17579.8

149

بيف المجموعات

180.1

2

90.06

داخؿ المجموع

20330.8

147

138.3

الكمي

20510.9

149

بيف المجموعات

1.23

2

الخدمات النفسية

الخدمات االجتماعية

الخدمات الصحية
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0.617

1.96

0.82

1.06

2.15

0.65

0.42

0.14

0.44

0.34

0.12

0.52

0.65

3

الدرجة الكمية

2

داخؿ المجموع

214.7

147

الكمي

216.0

149

بيف المجموعات

11633.8

2

5816.9

داخؿ المجموع

375411.4

147

2553.8

الكمي

387045.2

149

2014

1.46
2.27

0.16

أشارت النتائج الواردة في الجدوؿ ( )169إلى وجود فروقات

مجاالت أداة الدراسة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي .ولمعرفة

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي في مجاؿ واحد

مصادر الفروقات في متغير المؤىؿ العممي تـ استخداـ اختبار

فقط ىو مجاؿ خدمات النطؽ والمغة ،حيث بمغت قيمة (ؼ)

توكي لممقارنات البعدية

لمجاؿ خدمات النطؽ والمغة والجدوؿ

المحسوبة ( )5.88عند مستوى داللة ( .)0.03وأشارت النتائج

( )17يوضح ذلؾ.

أيضاً إلى عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية في باقي
الجدول 17

نتائج تحميل اختبار توكي لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى تقديرات معممي غرف المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفال
تعزى لمتغير المؤهل العممي
المجاالت
خدمات النطؽ والمغة

المستويات

بكالوريوس

دبموم عالي

دراسات عميا

بكالوريوس

-

-4.56

*-7.82

دبموـ عالي

-

-

-3.25

دراسات عميا

-

-

-

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )17وجود فروؽ ذات داللة

غرؼ المصادر كاف ( )2.47بانحراؼ معياري ( )0.95وبدرجة

إحصائية في مجاؿ خدمات النطؽ والمغة بيف معممي غرؼ

تقدير متوسطة وقد يعزى السبب في ذلؾ إلى قمة اىتماـ إداري

المصادر مف ذوي المؤىؿ العممي (بكالوريوس) وزمالئيـ مف ذوي

المؤسسات التربوية بالخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي

المؤىؿ العممي (دراسات عميا) في درجة تقديراتيـ لمستوى

صعوبات التعمـ ،وقد يعزى السبب أيضاً إلى قمة الدعـ المادي

الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ تعزى

الالزـ لممدارس الذي يساعد في تقديـ الخدمات المساندة عمى

لمتغير المؤىؿ العممي ،ولصالح العامميف مف ذوي المؤىؿ العممي

الوجو األفضؿ ،والذي يسيؿ العمؿ مع طمبة صعوبات التعمـ

(دراسات عميا).

وتحسيف قدراتيـ حيث أف القدرة والكمفة المالية تؤدي دو اًر ميماً
في عدـ توفير الخدمات المساندة في المدارس.

 .6مناقشة النتائج

ويعزو الباحث السبب أيضاً إلى قمة فرص تدريب العامميف

أوالً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:
ما مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة

في برامج الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ،باإلضافة إلى أف

المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ؟

الخدمات المساندة يقوـ بتدريسيا معممو ومعممات التربية الخاصة

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ استخراج المتوسطات الحسابية

في المدارس األساسية الحكومية مما يؤدي إلى زيادة العبء عمييـ

واالنحرافات المعيارية والرتبة لكؿ مجاؿ مف مجاالت أداة الدراسة.

ويثقؿ كاىميـ في العمؿ مع األفراد ،وبالتالي يؤثر سمباً عمى سير

وقد بينت نتائج الدراسة (جدوؿ  )3أف المتوسط الكمي لمستوى

العمؿ وبخاصة مف ناحية استفادة طمبة صعوبات التعمـ مف برامج

تقييـ الخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ مف وجية نظر معممي

الخدمات المساندة .ىذا باإلضافة إلى النقص في األخصائييف
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أكدت أىمية توفير برامج الخدمات المساندة في مراكز التربية

العامميف في برامج الخدمات المساندة عدداً وتأىيالً.
وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة بحراوي [ ،]6والتي

الخاصة .وتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة نيمسوف وبينر

أظيرت تقدي اًر متوسطاً لمستوى الخدمات المساندة المقدمة لممعاقيف

وغونزاليس [ ]19والتي أكدت وجود أثر لمتدخؿ الوقائي في مجاؿ

عقمياً .وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ألدرماف [ ]21حيث أشارت

خدمات النطؽ والمغة في درجة وعي األطفاؿ المعاقيف عقمياً

نتائجو إلى أف الخدمات المساندة بشكؿ عاـ لـ تصؿ إلى المستوى

بأصوات الحروؼ.

المطموب ،باإلضافة لوجود تصورات وتقديرات سمبية لمخدمات

 -2مجاؿ خدمات العالج الوظيفي:

المساندة المقدمة لممعاقيف عقمياً.
وفيما يمي مناقشة نتائج كؿ مجاؿ

أظيرت النتائج الخاصة بمجاؿ خدمات العالج الوظيفي أف
مف مجاالت أداة الدراسة

متوسط مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة

الخاصة بمستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات

المقدمة لألطفاؿ عمى فقراتو بمغ ( )1.91بانحراؼ معياري بمغ

المساندة المقدمة لألطفاؿ.

( ،)0.81وىذا يعني أف مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر

 -1مجاؿ خدمات النطؽ والمغة:

لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ كانت

أظيرت النتائج الخاصة بمجاؿ خدمات النطؽ والمغة أف

منخفضة ،وتراوحت متوسطات فقراتو ما بيف ( .)2.28-1.91وقد

متوسط مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة

يعزى السبب في ذلؾ إلى عدـ وجود أخصائي وظيفي مؤىؿ

المقدمة لألطفاؿ عمى فقراتو بمغ ( )2.81بانحراؼ معياري بمغ

بالمدارس األساسية الحكومية ،باإلضافة إلى عدـ التحاؽ الموظفيف

( ،)0.82وىذا يعني أف مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر

المختصيف بالعالج الوظيفي بدورات تدريبية أثناء العمؿ لمساعدتيـ

لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ كانت متوسطة ،وتراوحت

في تطوير قدراتيـ وتحسينيا لمساعدة ذوي صعوبات التعمـ في

متوسطات فقراتو ما بيف ( .)3.51-2.04وقد يعزى السبب في

تحسيف نوعية حياتيـ .وقد يعزى السبب أيضاً لعدـ قدرة األسرة في

ذلؾ إلى النقص الواضح في األدوات والمواد الالزمة ألداء خدمات

تقديـ الرعاية الالزمة ألطفاليـ في مجاؿ العالج الوظيفي وذلؾ

النطؽ والمغة المقدمة لألطفاؿ في المدارس األساسية الحكومية مما

مرده لعدـ قدرة المدارس الحكومية عمى تقديـ المشورة والتدريب

يحد مف فاعمية ىذه الخدمة .ىذا باإلضافة إلى عدـ وجود مختص

ليـ .وتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة بارنز [ ،]25والتي

في عالج النطؽ والمغة في ىذه المدارس ،وعدـ وعي الكادر

أكدت عمى توفر خدمات العالج الوظيفي ووجود ارتباط إيجابي

العامؿ واألخصائييف بالنطؽ والمغة بالميارات الالزـ إكسابيا

عاؿ ألخصائي العالج الوظيفي في تقديـ الخدمات المساندة.

لألطفاؿ وذلؾ نتيجة عدـ توفر فرص التدريب والتأىيؿ الميني

 -3مجاؿ خدمات العالج الطبيعي :
أظيرت النتائج الخاصة بمجاؿ خدمات العالج الطبيعي أف

لمعممي غرؼ المصادر.
وقد يعزى السبب أيضاً إلى ضعؼ التشاور مع جميع

متوسط مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة

العامميف في المدارس حوؿ أساليب عالج والتعامؿ مع األطفاؿ

المقدمة لألطفاؿ عمى فقراتو بمغ ( )2.19بانحراؼ معياري بمغ

ذوي صعوبات التعمـ ،باإلضافة لعدـ وجود األماكف الخاصة

( ،)1.02وىذا يعني أف مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر

بتدريب األطفاؿ عمى النطؽ والمغة مف حيث بيئة المحادثة.

لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ كانت منخفضة ،وتراوحت
متوسطات فقراتو ما بيف ( .)3.05-1.46وقد يعزى السبب في

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة ألديرماف [ ]21والتي
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ذلؾ إلى نقص األجيزة واألدوات الالزمة لخدمات العالج الطبيعي

2
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الشباب.
 -5مجاؿ الخدمات النفسية:

في المدارس األساسية الحكومية .وقد يعزى السبب أيضاً إلى تدني
األىداؼ التدريبية التي تحوؿ دوف تنفيذ تحقيؽ العالج الطبيعي.

أظيرت النتائج الخاصة بمجاؿ الخدمات النفسية أف متوسط

ويعزو الباحث السبب أيضاً إلى قمة تدريب أولياء األمور عمى

مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة

تنفيذ الخدمات المساندة عامة وخدمات العالج الطبيعي بخاصة مع

لألطفاؿ عمى فقراتو بمغ ( )2.61بانحراؼ معياري بمغ (،)0.91

أبنائيـ وذلؾ عف طريؽ المدارس .وقد يرجع السبب أيضاً إلى عدـ

وىذا يعني أف مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات

وجود أخصائي عالج طبيعي ،ىذا باإلضافة إلى عدـ امتالؾ

المساندة المقدمة لألطفاؿ كانت متوسطة ،وتراوحت متوسطات

معممي غرؼ المصادر لممؤىالت العممية الالزمة في ىذا المجاؿ،

فقراتو ما بيف ( .)2.97-1.97وقد يعزى السبب في ذلؾ إلى عدـ

حيث يعمؿ معظميـ في خدمات العالج الطبيعي مف خالؿ

تقديـ االختبارات التربوية والنفسية لألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ،

خبراتيـ ،باإلضافة لعدـ التحاقيـ بدورات تدريبية وتأىيمية خالؿ

األمر الذي يقمؿ مف نجاعة مستوى الخدمات المساندة والمقدمة في

عمميـ بالمدرسة .وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة أبو حطب

ىذا المجاؿ .وقد يعزو الباحث السبب أيضاً إلى ضعؼ التشاور

[ ]15والتي أظيرت نقصاً حاداً في األجيزة والوسائؿ المستخدمة

مع معممي غرؼ المصادر في تخطيط البرامج المدرسية التي تمبي

في مجاؿ العالج الطبيعي ،وعدـ مناسبة المرافؽ الموجودة في

احتياجات األطفاؿ ،ىذا باإلضافة إلى قمة المعمومات التي يقدميا

مراكز ومؤسسات التربية الخاصة.

أولياء األمور لمكادر العامؿ فيما يتعمؽ بسموؾ وأحواؿ األطفاؿ.

 -4مجاؿ خدمات اإلرشاد األسري:

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة حداديف وآخروف [ ]18والتي
أظيرت أىمية تدريب العامميف في ىذا المجاؿ لتقديـ الخدمة

أظيرت النتائج الخاصة بمجاؿ خدمات اإلرشاد األسري أف
متوسط مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة

النفسية المناسبة.

المقدمة لألطفاؿ عمى فقراتو بمغ ( )2.78بانحراؼ معياري بمغ

 -6مجاؿ الخدمات االجتماعية:

( ،)0.72وىذا يعني أف مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر

أظيرت النتائج الخاصة بمجاؿ الخدمات االجتماعية أف

لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ كانت متوسطة ،وتراوحت

متوسط مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة

متوسطات فقراتو ما بيف ( .)3.54-2.05وقد يعزى السبب في

المقدمة لألطفاؿ عمى فقراتو بمغ ( )2.24بانحراؼ معياري بمغ

ذلؾ إلى عدـ االىتماـ الكافي لدى معممي غرؼ المصادر

( ،)0.90وىذا يعني أف مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر

بالتواصؿ مع أولياء األمور وارشادىـ نظ اًر لحاجة أولياء األمور

لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ كانت منخفضة ،وتراوحت

ليذه الخدمات .ويعزو الباحث السبب أيضاً إلى ضعؼ قدرات

متوسطات فقراتو ما بيف ( .)2.46-1.88وقد يعزى السبب في

الكادر العامؿ في مجاؿ اإلرشاد األسري نتيجة لعدـ التحاقيـ

ذلؾ إلى عدة أسباب يمكف إجماليا باآلتي :قمة

وعي معممي

بدورات تدريبية في ىذا المجاؿ ،باإلضافة إلى عدـ وجود التشاركية

غرؼ المصادر بأىمية الخدمات المساندة في المجاؿ االجتماعي،

والتنسيؽ بيف المدرسة وأولياء األمور .وتتفؽ مع دراسة جراىاـ

وقمة الدعـ الحكومي بتوفير مثؿ ىذه الخدمة بالمدارس األساسية

[ ]24والتي أكدت عمى وجود تأثير محدود لخدمات اإلرشاد

الحكومية .والتأخر في تعييف األخصائي االجتماعي بالمدرسة مف

األسري التي تقدميا المدارس عمى السموكات الخطرة المتوقعة مف

قبؿ و ازرة التنمية االجتماعية.
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والخبرة؟

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة ألدرماف [ ]21والتي أكدت

أ -متغير الخبرة

ضرورة وجود خدمة األخصائي االجتماعي وتعديؿ السموؾ؛ إذ تعد
ىذه الخدمة غير متوفرة في برامج الخدمات المساندة .وتتفؽ أيضاً

أظيرت نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمجاالت مستوى

مع دراسة باريت وآخروف [ ]23والتي أكدت نتائجيـ ضرورة توافر

تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ

الخدمات المساندة في المجاؿ االجتماعي ،باإلضافة إلى تدني

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية لمستوى

مستوى الخدمات االجتماعية المقدمة لألطفاؿ المعاقيف في

تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ

المؤسسات الحكومية.

تعزى لمتغير الخبرة ،ولصالح مف خبرتو (أكثر مف 10سنوات)

 -7مجاؿ الخدمات الصحية:

وذلؾ في مجاليف اثنيف ىما :النطؽ والمغة ،والعالج الوظيفي

أظيرت النتائج الخاصة بمجاؿ الخدمات الصحية أف متوسط

ويمكف رد ىذه النتيجة إلى أف مدة الخدمة لدى ىؤالء الفئة كانت

مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة

واعية ومستمرة أكسبتيـ معرفة ومقدرة عمى التمييز بيف مستوى

لألطفاؿ عمى فقراتو بمغ ( )2.85بانحراؼ معياري بمغ (،)1.09

التقدير لمخدمات المساندة المقدمة بالمدارس مف أولئؾ المختمفيف

وىذا يعني أف مستوى تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات

عنيـ في سنوات الخبرة .وقد يعزى أيضاً إلى إشراؾ ىؤالء العامميف

المساندة المقدمة لألطفاؿ كانت متوسطة ،وتراوحت متوسطات

مف ذوي الخبرة (10سنوات فأكثر) بالدورات والورش التدريبية التي

فقراتو ما بيف ( .)3.40-2.20وقد يعزى السبب في ذلؾ إلى عدة

مف شأنيا تنمية خبراتيـ اإلدارية وتزويدىـ باالتجاىات الجديدة

أسباب يمكف إجماليا باآلتي :ضعؼ اإلمكانات المادية المرتبطة

والمعاصرة في مجاؿ التعامؿ وتوظيؼ برامج الخدمات المساندة في

بمجاؿ الخدمات الصحية بالرغـ مف التطورات في المستوى الطبي

تعميـ األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

لمخريجيف في الجامعات االردنية وغيرىا ،وعدـ توفر الطبيب

ولـ تظير أية فروؽ ذات داللة إحصائية لمستوى تقديرات

المختص والمؤىؿ عممياً بشكؿ دائـ حيث يستدعى الطبيب إلى

معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ تعزى

المدرسة عند الحاجة الماسة وفي حاالت الطوارئ ،وضعؼ

لمتغير الخبرة في بقية مجاالت أداة الدراسة وىي :الخدمات

التنسيؽ بيف أخصائي الخدمات المساندة المتنوعة ،وعدـ توفير

الصحية ،وخدمات اإلرشاد األسري ،والخدمات النفسية ،والخدمات

األجيزة الطبية بشكؿ كبير ومتواصؿ ،واف توفرت ىذه األجيزة

االجتماعية ،وخدمات العالج الطبيعي .وتتفؽ ىذه الدراسة مع

والوسائؿ فإنيا ال تتماشى مع التطور الطبي والتقني الذي وصمت

نتيجة دراسة الشموؿ [ ]17والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ في

إليو المراكز العالمية التي تقدـ مثؿ تمؾ الخدمات الصحية.

معظـ مجاالت الخدمات الداعمة.

وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة ألدرماف [ ]21والتي أكدت مف

ب-متغير المؤىؿ العممي:
أظيرت نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمجاالت مستوى

وجية نظر مديري مراكز التربية الخاصة ضرورة توفير جميع
برامج الخدمات المساندة في المراكز.

تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ

ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية لمستوى

ىؿ ىناؾ فروؽ بيف تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات

تقديرات معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ
تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،ولصالح حممة (الدراسات العميا)

المساندة المقدمة ألطفاؿ صعوبات التعمـ تعزى لممؤىؿ العممي
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وذلؾ في مجاؿ واحد ىو :النطؽ والمغة .ويمكف رد ىذه النتيجة

 -6العمؿ عمى توفير أخصائي إرشاد أسري في المدرسة.

إلى أف العامميف في المدارس الحكومية مف حممة درجة (الدراسات

 -7ضرورة تنظيـ و ازرة التربية والتعميـ دورات تدريبية لمعامميف في

العميا) قد تمقوا تدريباً في الجامعات ،ودرسوا مساقات تربوية تزيد

مجاؿ النمو الميني الذاتي لمفرد ذوي صعوبات التعمـ ،وبرامج

مف المعرفة النظرية والعممية عندىـ .باإلضافة اللتحاؽ العامميف

تعديؿ السموؾ.

مف حممة الدراسات العميا بورشات ودورات تدريبية متقدمة في

 -8تنظيـ و ازرة التربية والتعميـ دورات تدريبية لألسر لتدريبيـ في

مجاؿ النطؽ والمغة .ىذا باإلضافة إلى تقديـ و ازرة التربية والتعميـ

مجاؿ الخدمات االجتماعية.

لمحوافز المادية والمعنوية لمعامميف الحاصميف عمى شيادات عميا

 -10زيادة عدد األخصائييف الصحييف في المدرسة ليتناسب وعدد

في مجاؿ الخدمات المساندة.

األفراد ذوي صعوبات التعمـ.
 -11إشراؾ األسر في تقديـ الخدمات الصحية.

ولـ تظير أية فروؽ ذات داللة إحصائية لمستوى تقديرات
معممي غرؼ المصادر لمخدمات المساندة المقدمة لألطفاؿ تعزى

وقدـ الباحث بناء عمى نتائج الدراسة التوصيات التالية:

لمتغير المؤىؿ العممي في بقية مجاالت أداة الدراسة وىي :خدمات

 -ضرورة اىتماـ معممي غرؼ المصادر في المدارس األساسية

العالج الوظيفي ،والخدمات الصحية ،وخدمات اإلرشاد األسري،

الحكومية بالخدمات المساندة ،وخاصة تمؾ الخدمات التي ظير

والخدمات النفسية ،والخدمات االجتماعية ،وخدمات العالج

تقديرىـ فييا متوسطاً أو منخفضاً.

الطبيعي .وتتفؽ ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة الشموؿ [ ]17والتي

 -تنظيـ و ازرة التربية والتعميـ دورات تدريبية لمعممي غرؼ

أظيرت نتائجو عدـ وجود فروؽ في معظـ مجاالت الخدمات

المصادر والعامميف في مجاؿ خدمات النطؽ والمغة مثؿ التدريب

الداعمة.

عمى كيفية عالج مشكالت لغوية معينة.
المراجع

 .7التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة فإف الباحث يوصي بما يأتي:

أ المراجع العربية

 -1ضرورة اىتماـ معممي غرؼ المصادر في األردف بالخدمات

] [1برادلي ،مادياف وسيرز مارغريت وسوتمؾ دياف،)2000( ،

المساندة ،وخاصة تمؾ الخدمات التي ظير تقديرىـ فييا متوسطاً

الدمج الشامؿ لذوي االحتياجات الخاصة ،ترجمة زيداف

أو منخفضاً.

السرطاوي وعبد العزيز الشخص ،وعبد العزيز العبد الجبار،

 -2تنظيـ و ازرة التربية والتعميـ دورات تدريبية لمعممي غرؼ

ط ،1دار الكتاب الجامعي ،العيف ،اإلمارات العربية المتحدة.

المصادر في مجاؿ خدمات النطؽ والمغة مثؿ التدريب عمى كيفية

] [3يحيى ،خولو ( ،)2006البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات

عالج مشكالت لغوية معينة.

الخاصة ،عماف :دار المسيرة.

 -3تنظـ و ازرة التربية والتعميـ دورات تدريبية لألسر لتدريبيـ عمى
كيفية عالج مشكالت لغوية معينة.

] [4الذويبي ،منير ( .)2010الحاجة إلى برامج مساندة لمطالب

 -4زيادة عدد أخصائي العالج الوظيفي في المدرسة ليتناسب

ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة الجامعية دراسة مسحية

وعدد األفراد ذوي صعوبات التعمـ.

آلراء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممؾ سعود

 -5ضرورة إشراؾ األسر في تقديـ خدمات العالج الطبيعي.

بالرياض .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممؾ
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EVALUATING SUPPORT SERVICES PROVIDED TO
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RESOURCEROOMS TEACHERS IN JORDANINAN
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King Abdulaziz University/Jeddah
Abstract_ This study aimed to evaluate the support services provided to children with learning
disabilities from the viewpoint of resource rooms in the Jordanian governmental school . The
study sample consisted of 150 teachers, out of 500, or nearly 35 %. The study data collection
questionnaire has been developed consisting of seven areas include (81) paragraphs measure the
level of support services provided for children with LD disabilities in governmental primary
schools in Jordan. The sincerity was confirmed through the presentation to a group of
arbitrators, and ensure stability by using the method of testing and re- testing (test – re-test) has
reached the reliability coefficient (0.86) . To address the data has been used averages and
standard deviations, and analysis of variance. The results showed the following:
- The level of estimates of resource rooms teachers for provided support services for children
with LD was low.
- The level of health services got the highest level of appreciation from the perspective of
resource rooms teachers in Jordan, where the level was moderate.
- The field of occupational therapy services got the lowest level of appreciation from the
perspective of resource rooms teachers in Jordan, where the level was low.
- Significant differences to the field of speech and language, and occupational therapy due to the
variable experience for the benefit of experienced teachers (over 10 years).
- Significant differences to the field of speech and language only due to the variable qualification
for the benefit of workers with the qualification (postgraduate).
Keywords: Support Services, LD students, Jordanian Governmental Schools.
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