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 الفكسية اإلعاقة ذوي التالمير معلمي بني االتصال معيقات
 مبدينة الفكسية الرتبية وبسامج معاهد يف أموزهم وأولياء

 السياض
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء معيقات االتصاؿ بيف  الممخص_

معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء أمورىـ في معاىد وبرامج 
التربية الفكرية بمدينة الرياض. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار عينة 

أولياء أمور التبلميذ ذوي ( مف 554( معممًا و)087مكونة مف )
اإلعاقة الفكرية وتـ تطبيؽ مقياس معيقات االتصاؿ عمى جميع عينة 
الدراسة، حيث تـ تصميـ استبانة مف ثبلثة أبعاد ىي: )البعد األسري، 

 (.والبعد التعميمي، والبعد اإلداري
وأشارت نتائج الدراسة إلى أف أىـ معيقات االتصاؿ بيف معممي       

ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء األمور تعود إلى البعد األسري، التبلميذ 
ثـ البعد اإلداري، وفي المرتبة األخيرة جاء البعد التعميمي. كما 
وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة معممي 
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء األمور عمى أبعاد المقياس، 

لصالح المعمميف عمى بعديف مف أبعاد المقياس ىما:  وكانت النتائج
البعد اإلداري، والبعد التعميمي، بينما جاء البعد األسري لصالح أولياء 
األمور، كما وأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية في استجابة معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى جميع 

زى لمتغيرات الدراسة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة أبعاد المقياس تع
إحصائية في استجابة أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى 
جميع أبعاد المقياس، بينما وجدت فروؽ عمى البعد اإلداري فقط مف 
أبعاد المقياس تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لصالح أولياء األمور الذيف 

 .ي ثانوي فما دوفيحمموف المؤىؿ العمم
: معيقات االتصاؿ، معممي الطبلب ذوي اإلعاقة الكممات المفتاحية

 الفكرية، أولياء األمور، برامج التربية الفكرية.
 . المقدمة1

تؤدي التربية الخاصة وظيفة كبيرة في حياة كؿ فرد مف      
األفراد غير العادييف، وذلؾ مف خبلؿ ما يتـ تقديمو لو مف 

تمبي احتياجاتو الخاصة، وتتوافؽ مع قدراتو خدمات خاصة 
الحالية. وتأتي تمؾ الوظيفة ضمف منظومة معدة مسبقًا تتألؼ 
مف فريؽ متكامؿ؛ لتحديد تمؾ القدرات واختيار البرنامج التربوي 
الفردي المناسب؛ لتمبية االحتياجات الخاصة المناسبة لمتمميذ 

يـ المعمـ، وولي التي يسعى إلى تحقيقيا ذلؾ الفريؽ وعمى رأس
أمر التمميذ، وىذا يؤكد عمى أىمية أف يكوف بينيما اتصاؿ 
فعاؿ؛ لتمبية ما يحتاجو التمميذ؛ ليكوف قادرًا عمى أف يتكيؼ مع 

 .إعاقتو
عمى فوائد االتصاؿ والتفاعؿ ما بيف  [0وتؤكد نانسي ]     

معممي التربية الخاصة، وأولياء أمور التبلميذ، وتقـو مبرراتيا 
ى عدد مف البراىيف واالفتراضات المستمدة مف النظريات عم

واألبحاث العممية التجريبية التي أكدت عمى أىمية حاجة أسر 
التبلميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة لبلتصاؿ مع 
أصحاب الخبرة، والتربوييف؛ لتربية ىؤالء التبلميذ خصوصًا في 

 .السنوات األولى مف عمر الطفؿ
[ إلى أىمية االتصاؿ الفعاؿ 5الخطيب والحديدي ]ويشير      

بيف أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية وبيف القائميف عمى 
تعميميـ، حيث إف المدرسة ليست بديبًل عف األسرة، كما أف 
مراحؿ النمو الحرجة تحدث في السنوات الخمس األولى مف 

ف إلى العمر لذلؾ فإف والدي الطفؿ ذي اإلعاقة الفكرية يحتاجو 
المساعدة في تعميـ أبنائيـ، ومتابعة البرامج التربوية الفردية لكؿ 

 .طفؿ
ويتزايد اعتماد أسر التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى      

المؤسسات التربوية األمر الذي يسيـ في زيادة العبء الوظيفي 
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الذي قد يكوف سببًا في تقديـ خدمات أقؿ مف المستوى 
أنو أف يؤدي إلى شعور المعمـ باإلحباط، المطموب، وىذا مف ش

الذي يعد نفسو وحيدًا في تقديـ الخدمات التربوية، والتعميمية 
لمتبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية دوف أف يجد مساندة مف أسر ىؤالء 
التبلميذ، أو الدعـ الكافي؛ نتيجًة لضعؼ االتصاؿ بينو وبيف 

 ].3ىؤالء األسر ]
ات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ وىناؾ العديد مف معيق     

[ 4ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء أمورىـ، حيث صنفت وولفؾ ]
معيقات االتصاؿ التي تصادؼ معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة 
الفكرية إلى محاور أساسية، منيا: معيقات تتعمؽ بالتبلميذ، 
ومعيقات تتعمؽ بالمعمـ، ومعيقات تتعمؽ بالصؼ الدراسي، 

قار التعاوف واالتصاؿ بيف الجيات المختصة القائمة وأيضًا افت
 .عمى رعاية ذوي اإلعاقة وأسرىـ

[ التي تناولت 5] وقد أشارت نتائج دراسة روجيرز، ولويز     
تفاعؿ األسرة مع معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى وجود 
تحسف بنسبة كبيرة في السموؾ التكيفي ليؤالء األطفاؿ، وتقدـ 

ظ في قدرات األطفاؿ عمى اإلدراؾ، والفيـ العاـ، وزيادة ممحو 
التفاعؿ االجتماعي، ونمو الميارات الوجدانية، وتطور المغة. 
وأخيرًا تكمف أىمية مشاركة األسرة في تعميـ أبنائيـ، وتطبيؽ 
الخطط التربوية الفردية الخاصة بكؿ طفؿ فيما تحققو مف فوائد 

في النمو، والحيمولة دوف جمة، منيا: تفادي حاالت التأخر 
حدوث المزيد مف أوجو القصور، وحؿ المشكبلت السموكية التي 

 .تواجييـ
ومما سبؽ يظير أف االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي      

اإلعاقة الفكرية، وأولياء أمورىـ لو أىمية كبرى؛ لكوف التبلميذ 
ذوي اإلعاقة الفكرية يعتمدوف عمى غيرىـ مف أجؿ تمبية 

ياجاتيـ التربوية والتعميمية، سواًء كاف ذلؾ في المدرسة، أو احت
المنزؿ. إضافًة إلى أف االتصاؿ يساعد عمى تطوير ميارات 
أولياء األمور، وتنمية قدراتيـ عمى مساعدة التبلميذ ذوي اإلعاقة 

 .الفكرية عمى النمو السميـ، والتعمـ الصحيح
 

 مشكمة الدراسة. 2
معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، تعد المشاركة بيف      

وأولياء األمور، في نظر الكثير مف المتابعيف أبرز نقمة نوعية 
في تقدـ التعميـ بشكؿ عاـ منذ العقود الماضية مقارنة بما كاف 
عميو تعميـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في السابؽ، وىذا ما 

لفكرية بمدينة يتبيف اليـو في واقع معاىد، وبرامج التربية ا
الرياض، حيث نجد بعض معيقات االتصاؿ بيف المعمميف 
وأولياء األمور قد تؤخر المسيرة التربوية التعميمية في تعميـ 
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية والتي يجب التخمص منيا، أو عمى 
يضاح أسبابيا،  األقؿ الحد منيا. ولمتطرؽ ليذه المعيقات وا 

بة ليا سيزيد مف فرص المشاركة، واقتراح الحموؿ المناس
واالتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء 
أمورىـ القائميف عمى رعايتيـ؛ مما يؤدي إلى زيادة فرص نجاح 
تعميـ ىؤالء التبلميذ، وتمبية احتياجاتيـ التربوية، والتعميمية، وىذا 

 .ما تسعى إليو الدراسة الحالية
العديد مف الدراسات السابقة كدراسة الشمري وقد أشارت      

[ إلى وجود مجموعة مف معيقات االتصاؿ بيف معممي 6]
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأسرىـ، حيث توصمت إلى أف 
أىـ معيقات مشاركة أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة في تقديـ 
الخدمات ألطفاليـ تكمف في ثبلثة أبعاد )بعد أسري، وبعد 

عد النظاـ(، وقد اتضح مف النتائج أف أىـ معيقات ميني، وب
المشاركة األسرية تكمف في بعد النظاـ، يميو البعد األسري، ثـ 
الميني، وتتمثؿ المعيقات الخاصة ببعد النظاـ في عدـ وجود 
األنظمة التي تتيح فرص المشاركة، وانعداـ التشريعات التي تمـز 

وعدـ وجود مواد في األسرة بالمشاركة في فاعمية الخدمات، 
النظاـ تنُص عمى إيجاد خطة إعبلمية واضحة تيتـ بتوعية 

 .األسرة بأىمية المشاركة في تعميـ طفميا وتدريبو
[ أف ىناؾ ضعفًا في العبلقة 7] بينما وجدت دراسة أوكونر     

بيف أولياء أمور التبلميذ، واألخصائييف، والصراع أحيانًا بسبب 
لنظر، واألولويات مما يضعؼ عممية االختبلفات في وجيات ا

االتصاؿ بينيما، ويرى أولياء أمور التبلميذ أف سبب ىذه 
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المعيقات يعود إلى عدـ إشراكيـ في صياغة السياسات المتعمقة 
 .بتأىيؿ أبنائيـ، ومشاركتيـ في العممية التربوية

 ومف المبلحظ وجود قصور ممحوظ في االتصاؿ بيف     
اإلعاقة، الفكرية وأولياء األمور؛ مما معممي التبلميذ ذوي 

ينعكس ذلؾ عمى التخطيط، والمتابعة، لذلؾ ىناؾ ضرورة ممحة 
لزيادة االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء 
األمور، وىذا يتطمب الوقوؼ عمى حقيقة األمر؛ لمتحقؽ مف 

ة التعرؼ مدى التعاوف بيف المعمميف، وأولياء األمور، ومحاول
عمى المعيقات التي تسيـ في تدني االتصاؿ بيف المعمميف، 
وأولياء األمور؛ لذا جاءت ىذه الدراسة؛ لتقصي معيقات 
االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء 

 .أمورىـ في معاىد، وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
 أسئمة الدراسةأ. 

 :الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتيةسوؼ تحاوؿ ىذه 
ما درجة معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة . 1

الفكرية، وأولياء األمور في معاىد وبرامج التربية الفكرية بمدينة 
  الرياض؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة . 2
وأولياء األمور عمى أبعاد معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 

 مقياس معيقات االتصاؿ؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة . 3

معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى أبعاد مقياس معيقات 
االتصاؿ تعزى لمتغيرات: المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، طبيعة 

 المكاف التربوي؟
لة إحصائية بيف متوسطات استجابة ىؿ توجد فروؽ ذات دال. 4

أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى أبعاد مقياس 
معيقات االتصاؿ تعزى لمتغيرات: المؤىؿ العممي، المستوى 

 االقتصادي، الوضع االجتماعي؟
 أهمية الدراسةب. 

 :تتجمى أىمية الدراسة في جانبيف ىما
 :الجانب النظري -أواًل 

الدراسة أىميتيا في كونيا مف الدراسات العربية  تستمد ىذه. 1
التي تناولت معيقات االتصاؿ  - في حدود عمـ الباحث -القميمة 

بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور عمى 
مستوى الوطف العربي عمومًا، وعمى مستوى المممكة العربية 

 .وضوعالسعودية خصوصًا، عمى الرغـ مف أىمية الم
تزويد المختصيف، والعامميف بإنتاج عممي وعدٍد مف الحقائؽ . 2

والمعمومات التي قد تساىـ في إيجاد حموؿ عممية ليذه 
المعيقات، وتفعيؿ أساليب االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي 

 .اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور
ية إف ىذه الدراسة مف الدراسات التي تفيد في تحسيف العمم. 3

التربوية، والتعميمية في المجتمع السعودي، مف خبلؿ إيجاد 
الحموؿ التي تحد مف معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي 

 .اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور
 :الجانب التطبيقي –ثانيًا 

يمكف أف تساعد ىذه الدراسة المختصيف في مجاؿ التربية . 1
والبرامج التربوية الفردية، التي مف الخاصة عمى تنفيذ الخطط، 

شأنيا مساعدة معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى تفعيؿ 
 .االتصاؿ بينيـ، وبيف أولياء األمور

اقتراح حموؿ، وأنشطة مناسبة تقـو بيا المدرسة تساىـ في . 2
تفعيؿ االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء 

 .أمورىـ
مساعدة المختصيف في مجاؿ التربية الخاصة عمومًا،  .3

واإلعاقة الفكرية خصوصًا عمى تحديد مساعدة العامميف في 
مجاؿ التربية الخاصة عمومًا واإلعاقة الفكرية خصوصًا عمى 
تحديد معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة 

 .الفكرية، وأولياء األمور لمعمؿ عمى الحد منيا
النتائج التي سوؼ يتـ التوصؿ إلييا يمكف أف تثير وعي . 4

جراء المزيد مف  الباحثيف بأىمية االلتفات ليذه المشكمة، وا 
الدراسات في المجاؿ نفسو، أو مجاالت أخرى مرتبطة بمشكمة 

 .الدراسة
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 أهدف الدراسةج. 
تيدؼ الدراسة الحالية إلى تقصي معيقات االتصاؿ بيف معممي 

اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور، مف وجية نظر التبلميذ ذوي 
أولياء األمور، والمعمميف الذيف يعمموف في معاىد، وبرامج 
التربية الفكرية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية، 

 :إضافًة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية
التعرؼ إلى فروؽ معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ( 1

 .الفكرية، وأولياء األمور ذوي اإلعاقة
التعرؼ إلى أكثر معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي ( 2

 .اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور
التعرؼ إلى أبرز معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي ( 3

اإلعاقة الفكرية بحسب المتغيرات )المؤىؿ العممي، سنوات 
 (.الخبرة، طبيعة المكاف التربوي

التعرؼ إلى أبرز معيقات االتصاؿ بيف أولياء أمور التبلميذ ( 4
ذوي اإلعاقة الفكرية بحسب المتغيرات )المؤىؿ العممي، المستوى 

 (.االقتصادي، الوضع االجتماعي
 حدود الدراسةد. 
الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة عمى معممي التبلميذ ذوي  - أ

ي معاىد وبرامج التربية اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور، ف
 .الفكرية بمدينة الرياض

الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي  - ب
 (.ىػ0433-0435األوؿ مف العاـ الدراسي )

اقتصرت ىذه الدراسة عمى جميع معاىد،  الحدود المكانية: - ت
 .الرياضوبرامج التربية الفكرية لممرحمة االبتدائية لمبنيف بمدينة 

الحدود الموضوعية: اقتصرت نتائج ىذه الدراسة عمى  - ث
 .مقياس معيقات االتصاؿ المعد مف الباحث

 مصطمحات الدراسةه. 
معيقات االتصاؿ: ويقصد بيا جميع األسباب، والعوامؿ التي مف 
شأنيا أف تعيؽ االتصاؿ، والتعاوف بيف معممي التبلميذ ذوي 

 ].8رىـ ]اإلعاقة الفكرية، وأولياء أمو 

وتعرؼ إجرائيًا: بأنيا جميع األسباب التي تعيؽ االتصاؿ مف 
حيث القدرة عمى إيصاؿ، أو استقباؿ المعمومات ما بيف معممي 
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور، وتقاس بالدرجة 
التي سيحصؿ عمييا المعمـ، وولي األمر عمى أبعاد مقياس 

 .يذه الدراسةمعيقات االتصاؿ الخاصة ب
معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية: ىـ المعمموف الذيف يعمموف 
عمى تعميـ، ورعاية، وتأىيؿ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 

 ].9البسيطة في معاىد، وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض ]
ويعرفوف إجرائيًا: بأنيـ المعمموف الذيف عمى رأس عمميـ في 

ىذه الدراسة، حيث يعمموف عمى تعميـ، ورعاية،  أثناء تطبيؽ
وتأىيؿ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، مف خبلؿ 
البرنامج التربوي الفردي الذي ُيحدد لمتمميذ مف قبؿ فريؽ متعدد 

 .التخصصات
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية: حسب تعريؼ الجمعية األمريكية 

 American)ـ5101اـ لئلعاقات الفكرية، والنمائية لع

Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities)  بأنيـ أفراد يوجد لدييـ قصور واضح في كؿ
مف األداء الوظيفي الفكري، وكذلؾ السموؾ التكيفي الذي يتجّسد 
في الميارات التكيفّية المفاىيمّية، واالجتماعية، والعممية، ويظير 

 ].01الثامنة عشرة ]ذلؾ قبؿ سف 
ويعرفوف إجرائيًا: بأنيـ أولئؾ التبلميذ الذيف صنفوا عمى      

أنيـ ذوو إعاقة فكرية بسيطة في معاىد، وبرامج التربية الفكرية، 
مف خبلؿ عممية القياس، والتشخيص التي أخضعوا ليا، لكي 
يكونوا مف ضمف التبلميذ الذيف يحؽ ليـ الحصوؿ عمى برنامج 

 .ر فيو التعميـ، والرعاية، والتأىيؿفردي يتوف
ولي األمر: ىو ذلؾ الشخص الذي يقـو عمى رعاية التمميذ ذي 
اإلعاقة الفكرية في المنزؿ، وقد يكوف ذلؾ الشخص أبًا، أو أمًا، 
أو أخًا، أو أختًا، أو مف يقـو مقاميـ في االىتماـ بالتمميذ، 

 ].9ورعايتو ]
ؿ عف تقديـ الخدمات التربوية، ويعرؼ إجرائيًا: بأنو الفرد المسئو 

والتعميمية لمتمميذ ذي اإلعاقة الفكرية في المنزؿ، واالتصاؿ ما 
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بينو، وبيف المعمميف، والقائميف عمى التمميذ في المعيد، أو 
 .المدرسة

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 :أواًل: اإلعاقة الفكرية

لعمماء والمختصيف في لقد اىتـ بدراسة اإلعاقة الفكرية عدّد مف ا
جميع المياديف المعرفية، كعمـ النفس، والتربية، والطب، 
والقانوف. ولذا فميس مف المستغرب أف تكوف ىناؾ تعريفات 

 :مختمفة لئلعاقة الفكرية التي مف بينيا
أواًل: التعريؼ الطبي: إف اإلعاقة الفكرية ىي إعاقة تتسـ 

بسبب عدـ اكتماؿ بقصور واضح في األداء الوظيفي العقمي؛ 
نمو الدماغ سواء كانت تمؾ األسباب قبؿ الوالدة، أو بعدىا أو 

 ].00في أثنائيا وتظير قبؿ سف الثامنة عشرة. ]
ثانيًا: التعريؼ السيكومتري: وقد ظير ىذا التعريؼ؛ نتيجًة 
لمتطور الذي ظير في حركة القياس النفسي عمى يد العالـ 

، وبظيور مقياس ستانفورد بينيو، وبعد (Binet) الفرنسي بينيو
ذلؾ ظيرت مقاييس أخرى لمقدرة العقمية، منيا مقياس وكسمر 

. اعتمد التعريؼ السيكومتري عمى درجة 0949لمذكاء عاـ 
الذكاء كمحؾ في تعريؼ اإلعاقة الفكرية، وقد أعتبر األفراد 

( عمى مقياس وكسمر مف ذوي 75الذيف تقؿ درجة ذكائيـ عف )
 ].05ة الفكرية ]اإلعاق

ثالثًا: التعريؼ االجتماعي: ظير ىذا التعريؼ؛ نتيجًة لبلنتقادات 
المتعددة لمقاييس الذكاء، وقدرتيا عمى قياس القدرة العقمية لمفرد، 
األمر الذي أدى إلى ظيور المقاييس االجتماعية كمقياس 

 Vineland Social Maturity)فينبلند لمنضج االجتماعي

Scale) يس مدى تفاعؿ الفرد مع مجتمعو، واستجابتو الذي يق
لممتطمبات االجتماعية وعبر عنو بمصطمح السموؾ التكيفي 

[03.[ 
 وأما تعريؼ الجمعية األمريكية لئلعاقات الفكرية، والنمائية     

(AAIDD)  [ فجاء في 01ـ، كما ورد في الوابمي ]5101لعاـ
قصور الواضح الصيغة اآلتية " توصؼ اإلعاقة الفكرية بذلؾ ال

في كؿ مف األداء الوظيفي الفكري، وكذلؾ السموؾ التكيفي الذي 

يتجّسد في الميارات التكيفّية المفاىيمّية واالجتماعية والعممية. 
 ".وتظير ىذه اإلعاقة قبؿ سف الثامنة عشرة

 :خصائص التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
الفكرية يساعد التعرؼ إلى خصائص الطفؿ ذي اإلعاقة      

في معرفة طبيعتو، ويساىـ في التعامؿ معو، حيث يشير الزارع 
[ إلى وجود العديد مف الخصائص المميزة لؤلطفاؿ ذوي 3]

اإلعاقة الفكرية التي تميزىـ عف غيرىـ، ومعرفة ىذه الخصائص 
تسيـ إلى حد كبير في التعرؼ إلييـ وتقدير حاجاتيـ األساسية؛ 

ة، واإلرشادية المناسبة ليـ. وبالرغـ بيدؼ إعداد البرامج التربوي
مف أف التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مجموعة غير متجانسة مف 
األفراد الذيف بينيـ العديد مف الفروؽ الفردية، والخصائص التي 
تعد مف األمور المتغيرة تبعًا لمعوامؿ البيئية، أو الوراثية، أو شدة 

نيؼ خصائص ىذه ودرجة اإلعاقة، فأنو وبشكؿ عاـ يمكف تص
 :الفئة وفقًا لآلتي

الخصائص الجسمية: ىناؾ مجموعة مف الخصائص  -1
الجسمية التي تبيف االختبلؼ بيف التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 
والتبلميذ العادييف، فذوو اإلعاقة الفكرية أقؿ في النمو الجسمي، 
أو أقؿ في الصحة، وأقؿ في التناسؽ، وأقؿ في المياقة مف 

ريف حتى أف التوافؽ الحركي أكثر بطئًا بوجو عاـ عف اآلخ
 ].04المعدؿ العاـ ]

إلى أف معظـ  Hutt & Gibby وقد أشار ىات، وجيبي     
األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية بدرجة بسيطة، أو متوسطة ال 
يختمفوف عف األطفاؿ العادييف في المظير الجسمي، أو في 

ما كانت اإلعاقة شديدة زادت النمو، واألداء الجسمي العاـ، وكم
الفروؽ في المظير الجسمي، وتأخذ بالظيور بشكؿ واضح، 
والمقصود بالمظير الجسمي ىو الطوؿ، والوزف، وتعبيرات 
الوجو، والتناسؽ العضمي، أما الحالة الصحية العامة فإف معظـ 
حاالت اإلعاقة الفكرية البسيطة ال يصاحبيا حاالت مرضية 

ـ الحاالت المرضية التي تصاحب اإلعاقة بدرجة كبيرة، فمعظ
الفكرية تكوف نتيجة عوامؿ وراثية، أو تكوينية ينتج عنيا قصور 
في وظائؼ المخ، أو التمثيؿ الغذائي التي تؤثر عمى المستوى 
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الوظيفي لمذكاء بدرجة واضحة فتؤدي إلى تصنيؼ صاحبيا في 
 ].05فئة ذوي اإلعاقة الفكرية الشديدة ]

 :عقميةالخصائص ال -5
الذاكرة: ترتبط درجة تذكُّر أو استرجاع المعمومات بدرجة  - أ

اإلعاقة الفكرية، إذ تزداد درجة التذكُّر كمما زادت القدرة العقمية، 
والعكس صحيح، وتعد مشكمة االسترجاع، وتذكر المعمومات مف 
أكثر المشكبلت التعميمية حدًة لدى التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 

أكاف ذلؾ متعمقًا باألسماء، أو األشكاؿ، أو الوحدات سواًء 
 ].06الخاصة بالذاكرة قصيرة المدى ]

ضعؼ االنتباه: يزداد االنتباه عند التبلميذ العادييف في  - ب
المدة، والمدى مع زيادة أعمارىـ الزمنية، ولكف االنتباه عند 
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية يستمر لفترة قصيرة، ويتشتت 

نتباىو بسرعة؛ ذلؾ ألف مثيرات االنتباه الداخمية عنده ضعيفة، ا
ويحتاج إلى ما يثير انتباىو الخارجي، فبل ينشغؿ بمثيرات أخرى 
ليس ليا عبلقة بموضوع واحد، وىذه الخاصية تجعمو ال يتعمـ 
مف الخبرات التي يمر بيا إال إذا وجد ما ينبيو إلييا حتى يدركيا 

[07.[ 
دراؾ: يعاني التبلميذ ذوو اإلعاقة الفكرية القصور في اإل -ج

قصورًا في عمميات اإلدراؾ العقمية خاصًة عمميتي التمييز، 
والتعرؼ التي تقع عمى حواسو الخمس بسبب صعوبات االنتباه، 
والتذكُّر. فيو ال ينتبو إلى خصائص األشياء، وال يدركيا، وينسى 

؛ مما يجعؿ إدراكو كذلؾ خبراتو السابقة، وال يتعرؼ إلييا بسيولة
 ].08ليا غير دقيؽ، أو يركز عمى جوانب غير أساسية فييا ]

الخصائص المغوية: أما بالنسبة لمنمو العقمي المغوي الذي  -3
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو المعرفي فيو يتصؼ بالبطء لدى 
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، فعادة ما يتأخروف في النطؽ، 

، كما أنيـ يعانوف مف صعوبات في الكبلـ مثؿ واكتساب المغة
التأتأة، واألخطاء في إخراج األلفاظ، ونغمة الصوت، وتختمؼ 
الميارات المغوية، ومستوياتيا باختبلؼ درجة اإلعاقة الفكرية، 
ومف ىذه الميارات درجة القدرة عمى المشاركة في محادثة لفظية 

 ].09ا إلى ذلؾ ]تمقائية، والقدرة عمى التعبير عف النفس، وم

وتعتبر الخصائص المغوية، والمشكبلت المرتبطة بيا      
مظيرًا مميزًا لئلعاقة الفكرية، ولذلؾ فميس مستغربًا أف تجد 
المحصمة المغوية لمتبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية أقؿ بكثير مف 
المحصمة المغوية لؤلطفاؿ العادييف الذيف يناظرونيـ في العمر 

[ إلى أف تعمـ ميارات 03يشير الخطيب ][، و 51الزمني ]
القراءة، واالتصاؿ لدى التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية محدودة، 
وذخيرتيـ المغوية ضعيفة، وال غرابة في ذلؾ؛ ألف نمو ميارات 
القراءة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو المعرفي، ولذلؾ يعاني التبلميذ 

فيـ التعميمات، ذوي اإلعاقة الفكرية مف صعوبات جمة في 
 .واستيعاب التوجييات

الخصائص الشخصية واالجتماعية: تعتبر ظاىرة اإلعاقة  -4
الفكرية في كثير مف أبعادىا مشكمة اجتماعية، فالتبلميذ ذوو 
اإلعاقة الفكرية قدراتيـ محدودة، فيـ أقؿ قدرة عمى التكيؼ 
االجتماعي والمواءمة، وأقؿ قدرة عمى التصرؼ في المواقؼ 

جتماعية، والتفاعؿ مع اآلخريف، فالكثير منيـ يأتوف مف اال
بيئات منخفضة في مستواىا االجتماعي، واالقتصادي، حيث 
تتكاتؼ ظروؼ سمبية متعددة؛ لتحـر الطفؿ مف الخبرات 
االجتماعية المناسبة في أثناء فترة نموه المختمفة، وىي الخبرات 

 ].50] التي تعتبر أساسية، والزمة لتكوينو االجتماعي
الخصائص السموكية: قد يتصؼ التمميذ ذو اإلعاقة الفكرية  -5

بالعدواف، والمشاكسة، وقد يبدو منسجمًا في سموكو، وقد يكوف 
مترددًا، أو في حالة نشاط زائد بصورة مستمرة، وقد يداـو عمى 
حركة، أو فعؿ بصورة تكرارية عمى الرغـ مف عدـ تناسب 

التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية االستجابة لمموقؼ، ويغمب عمى 
االنفعاؿ العاـ، والببلدة، وعدـ االكتراث، أو عدـ التحكـ في 
االنفعاالت، كما يغمب عميو الشعور بالدونية، وتحقير الذات، 
وبعض االنحرافات السموكية ومرد ىذه الخصائص لمفشؿ، 
وتوقعو في المرات القادمة، فيمجأ إلى االنسحاب، أو العدواف، أو 

 ].04تردد كرد فعؿ لمشعور بالدونية، أو دفاعًا عف النفس ]ال
ثانيًا: مفيـو االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 

 :وأولياء األمور
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إف االتصاؿ ميارة ضرورية لكؿ إنساف فبواسطتو يتـ فيـ      
ما يدور حولو، وما يفكر بو اآلخروف، ويعتبر االتصاؿ اإلنساني 

قدة، وتحدث عندما يكوف ىناؾ فيـ مشترؾ لمرسالة عممية مع
 .بيف المرسؿ والمستقبؿ

[ االتصاؿ بأنو العممية، أو الطريقة 55ويعرؼ أبو عرقوب ]     
التي يتـ عف طريقيا انتقاؿ المعرفة مف شخص آلخر، أو أكثر، 
وتؤدي إلى التفاىـ بينيـ. وبذلؾ يصبح ليذه العممية عناصر 

فيو، وىدؼ تسعى إلى تحقيقو، ويعرؼ  ومكونات واتجاه تسير
[ االتصاؿ بأنو عبارة عف "عممية نقؿ ىادفة 53عبدالحميد ]

لممعمومات، مف شخص إلى آخر، بغرض إيجاد نوع مف التفاىـ 
المتبادؿ بينيما". ويعّرؼ االتصاؿ أيضًا عمى أنو تمؾ العممية 

ة تحتاج التي يتبادؿ بيا األفراد المعمومات، واألفكار، وىذه العممي
إلى مرسؿ يؤلؼ، أو يرمز الرسالة، ومتمٍؽ يحمؿ ىذه الرموز 

 ].54ويستوعبيا ]
ويمكف القوؿ أف االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة      

الفكرية، وأولياء أمورىـ عبارة عف العممية أو الطريقة التي يتـ 
عف طريقيا انتقاؿ المعرفة، والمعمومات التي ترتبط بتعميـ، 

تأىيؿ، وتمبية احتياجات التمميذ ذي اإلعاقة الفكرية؛ بغرض و 
 .إيجاد نوع مف التفاىـ المتبادؿ بينيـ

أىداؼ االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 
 :وأولياء األمور

يؤدي االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية،      
بلـ عف أنشطة المدرسة، وأولياء األمور دورًا كبيرًا في اإلع

حداث اإلقناع، والتأثير العقمي، والعاطفي تجاه بعض األفكار،  وا 
والقضايا المرتبطة بتعمـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، ويمكننا 
أف نحدد أىداؼ االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة 

 ]:55] الفكرية، وأولياء األمور باآلتي
عممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، تنشيط التعاوف بيف م. 1

 .وأولياء األمور لزيادة التعاوف، والمشاركة في تعميـ أطفاليـ
توصيؿ أفكار، وتوجييات معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة . 2

 .الفكرية إلى أولياء األمور فيما يتعمؽ بتعمـ أطفاليـ

التبلميذ زيادة فرص التفاىـ المتبادؿ، واالنسجاـ بيف معممي . 3
 .ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور

اكتساب احتراـ، وتقدير، وثقة أولياء األمور في التعامؿ مع . 4
 .المدرسة

توضيح بعض األفعاؿ، والتصرفات، والسموكيات التي يقـو . 5
 .بيا الطفؿ

تقديـ المعمومات المتكاممة حوؿ حاجات الطفؿ، وطبيعة . 6
ممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مف إعاقتو، وكيفية مساعدة مع

 .قبؿ أولياء األمور
وييدؼ االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية،      

وأولياء األمور إلى تحقيؽ أىداؼ عدة يأتي مف أىميا: تفعيؿ 
مشاركة الوالديف في مجاالت متعددة أىميا االطبلع عمى 

حؽ المشاركة في اتخاذ المعمومات المتعمقة بالطفؿ المعاؽ، و 
القرار، وتوظيؼ المعمومات التي يقدميا الوالداف؛ لتحديد 
األىداؼ الوظيفية، والتربوية الخاصة بالطفؿ، وقياـ الوالديف 

األخصائييف عمى سموؾ الطفؿ في البيت، ومشاركتيـ  باطبلع
 ].56] في تنفيذ البرامج المقدمة لمطفؿ في البيت

التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء أىمية االتصاؿ بيف معممي 
 :األمور
انطبلقًا مف التطور الحاصؿ في ىذا العصر، وانعكاس       

ىذا التطور التكنولوجي، والمعرفي عمى مدرسة التربية الفكرية، 
وما يحيط بيا مف مصادر اجتماعية مختمفة، جاءت أىمية إقامة 

التربية الفكرية  عبلقات متميزة بيف المدرسة عمومًا، ومؤسسات
خصوصًا ومحيطيا الخارجي، وفتح قنوات االتصاؿ، والتواصؿ 
مع أولياء أمور التبلميذ؛ وذلؾ لما فيو مصمحة الطرفيف. ففي 
عالـ يتطور بسرعة كبيرة، وتتطور فيو أساليب اإلعبلـ، 
والوسائؿ السمعية، والبصرية، والتكنولوجيا بمفيوميا الحديث فإف 

أف تقتصر عمى تكويف أطر اجتماعية داخؿ التربية ال يسعيا 
بنائيا فقط، بؿ يجب أف تتخذ صورة نشاط دائـ، وتعاوف، 

 ].06واتصاؿ يشتمؿ عمى جميع العناصر التي تدور بفمكيا ]
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والنقاش مستمرًا حوؿ أىمية مشاركة األسر  زاؿ الجدؿ ما     
في تعميـ التبلميذ ذوى االحتياجات الخاصة، والفوائد المتوقعة 
ليذه المشاركة. حيث كانت مشاركة األسرة في تعميـ التبلميذ 
ذوي اإلعاقة الفكرية، وكذلؾ برامج التدخؿ العبلجي، والخدمات 

التربية المخططة ليـ محؿ اىتماـ مف الباحثيف في مجاؿ 
الخاصة لعقود عديدة. وقد أكدت العديد مف األبحاث، والدراسات 
عمى ضرورة إتاحة الفرصة لؤلسر لكي تؤدي دورًا في كؿ 
الجوانب التربوية، والتعميمية لمتبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، ولكي 
يتـ ذلؾ البد مف االتصاؿ المباشر بيف معممي التبلميذ اإلعاقة 

 ].57الفكرية، وأسرىـ ]
وفي ىذا الموضوع أكدت العديد مف الدراسات التربوية أف      

ُأسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية يعانوف مف ضغوط نفسية 
متعددة؛ بسبب التغيرات في مراحؿ نمو الطفؿ المعاؽ الذي 
يؤدي إلى تحديات، ومتطمبات إضافية مف جانب أفراد األسرة، 

والتعاوف بيف ىذه األسر، وبيف مما يزيد مف أىمية االتصاؿ، 
 ].4] القائميف عمى تعميـ أطفاليا

إف االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية،      
وأولياء األمور غالبًا ما يكوف لو أثر كبير في إحداث تغيير في 
يجاد الحموؿ في التنظيـ النفسي االجتماعي  تكيؼ اأُلسرة، وا 

ى درجة تقبؿ اأُلسرة لمطفؿ، وكيفية ألفرادىا، ويساعد ىذا عم
 ].58] تقديـ يد العوف لو

[ إلى أف ىناؾ مجاالت عديدة يحقؽ فييا 59] ويشير ىوارد
االتصاؿ بيف المدرسة، وأولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة 
الفكرية نجاحًا كبيرًا يعود عمى التبلميذ، ويمكف تمخيص تمؾ 

 :المجاالت باآلتي
لكبلـ: يحقؽ االتصاؿ، والتعاوف بيف مجاؿ المغة، وا. 1

المدرسة، وأولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية لمتبلميذ نموًا 
 .لغويًا سميمًا، ويساعدىـ عمى التخمص مف االضطرابات المغوية

المجاؿ االنفعالي: يساعد االتصاؿ، والتعاوف التبلميذ ذوي . 5
مف اضطرابات  اإلعاقة الفكرية في التغمب عمى ما ينتابيـ

 .انفعالية مرتبطة باإلعاقة كالخوؼ، والقمؽ وتدني مفيـو الذات

المجاؿ االجتماعي: يساعد االتصاؿ والتعاوف التمميذ ذوي . 3
اإلعاقة الفكرية عمى إقامة عبلقات طيبة بينو وبيف سائر إخوتو 

 .في المنزؿ، ورفاقو في المدرسة
بيف المدرسة، وأولياء المجاؿ الخمقي: إف االتصاؿ، والتعاوف . 4

أمور التبلميذ كفيؿ بأف يمنع االنحرافات، وعوامميا عف التمميذ 
 .ذي اإلعاقة الفكرية

 المجاؿ الصحي: يساعد االتصاؿ، والتعاوف بيف المدرسة، . 5
وأولياء أمور التبلميذ في زيادة اإلشراؼ عمى صحة التمميذ، 

مى النمو وتزويده بالمعمومات، واالتجاىات التي تساعده ع
 .الجسمي

مجاؿ التحصيؿ الدراسي: يحقؽ االتصاؿ، والتعاوف بيف . 6
المدرسة، وأولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في التغمب 
عمى أسباب التقصير، والعجز التي يتعرض ليا التمميذ، وتحقيؽ 

 .التقدـ
معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 

 :ء األموروأوليا
[ أف كبًل مف المعمميف، وأولياء األمور 31] يرى شي، وباور     

قد يكوف لدييـ اعتقادات ومواقؼ تعيؽ قدرتيـ عمى االتصاؿ، 
والعمؿ المشترؾ، فمف وجية نظر أولياء األمور قد تكوف أوقات، 
وأماكف األنشطة، والبرامج غير مناسبة ليـ، وعدـ قدرة أولياء 

ذ توصيات المعمميف، والمختصيف، وشعورىـ األمور عمى تنفي
بعدـ الكفاءة، والخوؼ مف وصفيـ بالجيؿ، واعتقادىـ أف ىذه 
األنشطة، والبرامج ال تمبي حاجاتيـ. أما بالنسبة العتقادات 
المعمميف، والمختصيف فيي تتمثؿ في أف أولياء األمور ال 

وعدـ  يرغبوف بالمشاركة، وأنيـ ال يمتمكوف الميارات الضرورية،
 .تقبميـ لحقيقة أف ابنيـ معاؽ

والجدير بالذكر أف ىناؾ بعض معممي التبلميذ ذوي      
اإلعاقة الفكرية قد يسبب ضغوطًا غير طبيعية ألسر التبلميذ 
ذوي اإلعاقة الفكرية عند االتصاؿ مع ىذا المعمـ، لذلؾ ال بد أف 

وأسرىـ يكوف االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 
ييدؼ إلى بحث التعاوف المشترؾ لتمبية حاجات التمميذ، ومد يد 
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العوف لو في جميع المجاالت التربوية والتعميمية والسموكية 
[30.[ 

وتساىـ كثرة المياـ التي يقـو بيا معممو التبلميذ ذوي      
اإلعاقة الفكرية في ضعؼ االتصاؿ، والتعاوف بيف المعمميف، 

التبلميذ؛ لكي يتفرغ المعمـ إلى عممو، حيث تحدد وأسر ىؤالء 
( مف القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية 40المادة )

 :الخاصة مياـ معمـ التربية الخاصة، ومف أىميا اآلتي
المشاركة الفّعالة في عمميات التقويـ، والتشخيص بقصد  -1

 .تحديد االحتياجات األساسية لكؿ تمميذ
التربوية الفردية، والعمؿ عمى تنفيذىا بالتنسيؽ  إعداد الخطط -2

 .مع أعضاء فريؽ الخطة
تدريس التبلميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة الميارات  -3

المنصوص عمييا في الخطة التربوية الفردية التي ال يستطيع 
 .معمـ الفصؿ العادي تدريسيا

عمى  مساعدة التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في التغمب -4
 .المشكبلت الناجمة عف اإلعاقة

مساعدة التبلميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة عمى  -5
اكتساب الميارات التواصمية، والميارات االجتماعية التي تمكنيـ 

نما في الحياة عموماً   .مف النجاح ليس في المدرسة وحسب، وا 
في  تفعيؿ ميمة التبلميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة -6

 ].9] عممية المشاركة في األنشطة الصفية، والبلصفية
ورغـ أىمية االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة      

الفكرية، وأولياء األمور، فإنو ما زاؿ دوف المستوى المطموب، 
ولذلؾ ال بد مف العمؿ بكؿ جد؛ مف أجؿ تذليؿ العقبات، 

بيف الطرفيف،  والصعوبات التي تقؼ أماـ االتصاؿ الفّعاؿ
والناتج عف أسباب تتعمؽ بظروؼ أولياء األمور، أو إدارة 

[ بعض 35المدرسة، أو المعمميف، وقد ذكر ماثيوس، ووايتفيمد ]
 :معيقات االتصاؿ بيف الطرفيف التي مف بينيا

 .خبرات أولياء األمور السمبية المتكررة مع المدرسة. 1
صاؿ مع المدرسة، اقتناع أولياء األمور بعدـ جدوى االت. 2

 .والمعمميف؛ نتيجة لتمسؾ المدرسة بأسموب، أو رأي محدد

عدـ االستقرار األسري الناتج عف والدة طفؿ مف ذوي . 3
اإلعاقة الفكرية، مما يؤدي إلى اضطراب التنسيؽ بيف األب، 

 .واألـ في مسؤولية االتصاؿ مع المدرسة، ومتابعة الطفؿ
ء األمور يعيؽ االتصاؿ مع تدني المستوى الثقافي ألوليا. 4

 .المعمميف، ومتابعة الخطط التربوية الفردية ألطفاليـ
الظروؼ األسرية الصعبة، وانصراؼ اآلباء عف متابعة . 5

 أطفاليـ ذوي اإلعاقة الفكرية؛ نتيجة انشغاليـ بإعماليـ، أو قمة 
 .اىتماميـ بأطفاليـ

األمور أو عدـ ضعؼ أساليب إدارة المدرسة في دعوة أولياء . 6
 .تحفيزىـ عمى ضرورة االتصاؿ مع المعمميف ومتابعة أطفاليـ

كثرة طمبات معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وضعؼ . 7
استجابة أولياء األمور، أو عدـ قدرتيـ عمى تمبية ىذه المطالب 
ألسباب اجتماعية، أو عممية، أو اقتصادية، مما يشعرىـ بالحرج 

 .لمعمميفمف االتصاؿ مع ا
[ إلى مجموعة مف 33يشير كؿ مف ستيوارت، وكمويف ]

اإلجراءات التي تساىـ في تفعيؿ االتصاؿ بيف معممي التبلميذ 
ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور بما يعود بالنفع عمى 

 :التبلميذ ومف بينيا اآلتي
التنسيؽ مع أولياء األمور حوؿ اقتراح أفضؿ الطرؽ . 1

حوؿ كيفية تربية وتعميـ التبلميذ ذوي اإلعاقة  لبلتصاؿ معيـ
 .الفكرية

عمى المعمـ أف يحافظ عمى وجود خط دائـ مف االتصاؿ مع . 2
أولياء األمور، وىذا يتطمب منو أف يعرض عمييـ مجموعة مف 
خيارات االتصاؿ، مثؿ: المقابمة الشخصية، أو عف طريؽ 

ائؿ االتصاؿ الياتؼ، أو البريد اإللكتروني، أو غيرىا مف وس
 .المناسبة

عمى المعمـ أف يتعاوف مع أولياء األمور، ويرد عمى أسئمتيـ . 3
 .بسرعة وبأدب عند طمبيـ لممعمومات التي تتعمؽ بأبنائيـ

يجب عمى المعمـ أف يكوف مصدرًا لممعمومات، وينبغي أف . 4
يكوف لدى المعمـ الخبرة في معرفة مصادر المعمومات، لتوجيو 

 .ر إلييا لحظة الحاجة لمعمومات موسعةأولياء األمو 



 
 

204 

عمى المعمـ المحافظة عمى عبلقة مينية مع أولياء األمور، . 5
بحيث يستطيع أف يتكيؼ مع ضغوط العمؿ، وأف يكوف أساس 

 .ىذه العبلقة ىو تعميـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
عمى المعمـ أف يخبر أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة . 6

أنو يستمتع بتعميـ أطفاليـ، كما يجب عمى المعمـ أف  الفكرية
يخبرىـ عف األشياء اإليجابية التي تتعمؽ بأطفاليـ في كؿ مرة 

 .تتـ مقابمتيـ فييا
عمى المعمـ أف يقدـ اقتراحاتو حوؿ تربية، وتعميـ التبلميذ . 7

ذوي اإلعاقة الفكرية، بدوف ترىيب أو انتقاص آلراء أولياء 
 .تتعارض مع آراء المعمـ األمور إذا كانت

 الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي أجريت حوؿ موضوع معيقات االتصاؿ، 
والمشاركة بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء 
األمور بصفة خاصة، وأىمية االتصاؿ، والمشاركة بيف معممي 

عامة سواء التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور بصفة 
عمى صعيد الدراسات العربية، أو األجنبية، وىي مرتبة مف 

 :األحدث لؤلقدـ كما يمي
[ دراسة ىدفت 34أجرى ميبمدر وىوديز وكيؼ سكوينجؿ ]     

إلى تحديد أثر تأخر أو امتناع األسر عف التواصؿ مع 
األخصائييف وطمب الدعـ والمساندة منيـ كمؤشر عمى اإلىماؿ 

فاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة. حيث قامت واإلساءة لؤلط
الدراسة بفحص العبلقة االرتباطية بيف مدى التأخر في طمب 
الدعـ وارتفاع مستوى الصعوبات والضغوطات التي يواجييا آباء 
وأميات األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة، وما إذا كانت 

وط التي تحالؼ العمؿ مع األخصائييف يعتمد عمى مقدار الضغ
تتعرض ليا ىذه األسر، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ قياس درجة 
التأخر في التواصؿ وطمب الدعـ مف األخصائييف ودرجة 
الكموف )انتظار الوالديف( بحيث تـ تقييـ ىذا الكموف في 
االستجابة السموكية التي أظيرىا الوالداف مف خبلؿ الصعوبات 

الماضية التي سبقت إجراء  الحقيقية التي واجيوىا في األسابيع
الدراسة. وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف التواصؿ 

الجيد مع األخصائييف مع وجود فترة أقصر مف الكموف لدى 
األسر، كما وأشارت النتائج إلى ارتفاع في مستوى الضغوط 
والصعوبات التي يواجييا اآلباء في حاؿ عدـ تمكنيـ مف 

ـ غير الرسمي، وكذلؾ فإف سعي الوالديف الحصوؿ عمى الدع
لمحصوؿ عمى الدعـ مف قبؿ األخصائييف ارتبط بالسموؾ 
اإليجابي لدى أطفاليـ، وأف ظيور التواصؿ اإليجابي بيف 
األخصائييف واآلباء ميـ جًدا في ربط حاجات ىذه األسر 
بالموارد المتاحة التي مف الممكف أف تقدـ الدعـ الميني ليـ، ال 

ألسر األكثر ضعًفا فيي بحاجة ماسة لمثؿ ىذا الدعـ سيما ا
كإجراء وقائي لمتقميؿ مف المخاطر التي يتعرض ليا األطفاؿ 

 .ذوي اإلعاقة الذىنية
[ دراسة ىدفت إلى 35] وديمبسي كما وأجرى دنست،     

تحسيف عممية االتصاؿ بيف األخصائييف، ومعممي التبلميذ ذوي 
مور، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار اإلعاقة الفكرية، وأولياء األ

( فردًا تـ تدريبيـ عمى مجموعة مف 38عينة مكونة مف )
اإلستراتيجيات التي تنمي قدرات أولياء األمور عمى االتصاؿ، 
والمشاركة في تعميـ، وتطوير أطفاليـ. حيث ركزت ىذه الدراسة 
عمى جانب واحد مف ىذه العبلقة، وىو الشراكة بيف الطرفيف، 

رىا عمى تمكيف قدرات اآلباء الذيف أجريت عمييـ عينة وأث
الدراسة، وتوصمت النتائج إلى وجود تطور ممحوظ في قدرة 
اآلباء عمى التعامؿ مع أطفاليـ مف جراء ىذه المشاركة، وتحسف 
في االتصاؿ مع األخصائييف ومعممي التبلميذ ذوي اإلعاقة 

 .الفكرية
فت إلى تقصي دور [ بدراسة ىد36وقامت التويجري ]     

المينيات في تفعيؿ المشاركة األسرية في العممية التعميمية 
لمتمميذات ذوات اإلعاقة الفكرية في معاىد، وبرامج التربية 
الفكرية بمدينة الرياض. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اختارت عينة 

( مف المينيات العامبلت، حيث تـ توزيع 001مكونة مف )
ف ثبلثة أبعاد ىي: بعد مفيـو استبانة الدراسة المكونة م

المشاركة األسرية، وبعد المشاركة األسرية، وبعد معوقات 
المشاركة األسرية، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف 
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النتائج، مف أىميا: أف مشاركة األسرة تعتبر ضعيفة بشكؿ عاـ، 
ودوف المستوى المطموب، وقد تمثمت مشاركة األسرة في األشكاؿ 

ترتيب: االتصاؿ الياتفي، حضور المقاءات الجماعية اآلتية بال
داخؿ المدرسة، مشاركة األـ في االجتماعات المتعمقة بدراسة 
حالة ابنتيا. مشاركة األـ في البرنامج التربوي الفردي كانت 
ضعيفة جدًا، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف المعوقات التي 

مف أىميا: عدـ تحوؿ دوف المشاركة الفعالة مف قبؿ األسرة، 
تفعيؿ خدمة إرشاد، وتدريب الوالديف مف قبؿ المسئوليف، عدـ 
وجود نظاـ يمـز األسرة بالمشاركة في العممية التعميمية، اعتقاد 
األسرة بأف المدرسة ىي المسئولة مسئولية مباشرة عف تعميـ 
الطفؿ، انشغاؿ األـ بعمؿ آخر يستنفذ الكثير مف وقتيا، 

 .عميمي لؤلسرةانخفاض المستوى الت
[ التي ىدفت إلى التعرؼ 7كما أكدت نتائج دراسة أوكونر ]     

إلى معيقات التواصؿ، والمشاركة بيف أولياء أمور األطفاؿ ذوي 
اإلعاقة الفكرية، والمختصيف، والعامميف مع ىؤالء األطفاؿ مف 
وجية نظر أولياء األمور. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ أجريت ىذه 

( 51إيرلندا عمى عينة مف اآلباء بمغ عددىـ )الدراسة في شماؿ 
فردًا، وتوصمت الدراسة إلى أف العبلقة بيف الوالديف، 
واألخصائييف عمى درجة كبيرة مف األىمية في تطور الطفؿ، 
وتنمية قدراتو، ولكف يشوب ىذه العبلقة عدـ االستقرار والصراع 

مما  أحيانًا بسبب االختبلفات في وجيات النظر، واألولويات،
يضعؼ عممية االتصاؿ بينيما، حيث أصبح ينظر إلى العبلقة 
بيف الوالديف، والمختصيف بطابع حذر، وأظيرت الدراسة أنو نادرًا 
ما يتـ أخذ وجيات نظر أولياء األمور، ومشاركتيـ في العممية 
شراكيـ في صياغة السياسات المتعمقة بتأىيؿ  التربوية، وا 

 .أبنائيـ
[ عمى أىمية مشاركة الوالديف 37سة كوؿ ]فيما ركزت درا     

في العممية التأىيمية لمتبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في المدارس، 
مشيرة إلى أىمية إشراكيـ في صياغة األىداؼ والقيـ الخاصة 
بأبنائيـ، وأىمية إسماع صوت الوالديف ورأييـ لؤلخصائييف، 

ناؾ حدودًا ومشاركتيـ قدر اإلمكاف في تحمؿ المسؤولية، ألف ى

بيف البيت والمدرسة، كما وأظيرت الدراسة أف األميات ىف أكثر 
مشاركة، ودورىف أكبر مع أبنائيف المعاقيف بالمقارنة مع اآلباء، 

 .مؤكدة عمى أىمية إشراؾ اآلباء في حياة أبنائيـ المعاقيف
[ ىدفت إلى التعرؼ عمى 38وفي دراسة قاـ بيا كيف ]     

ولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة، طبيعة االتصاؿ بيف أ
واألخصائييف الذيف يعمموف معيـ، وقد ركزت ىذه الدراسة عمى 
أىمية االتصاؿ، والتعاوف بيف األخصائييف، وأولياء األمور في 
العمؿ مع األطفاؿ ذوي اإلعاقة عمى اختبلؼ أنواعيا مف خبلؿ 

بقة مراجعة، وتحميؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السا
التي تناولت االتصاؿ بيف أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة، 
واألخصائييف؛ وقد توصؿ إلى أىمية االتصاؿ األوؿ الذي 
يحدث بيف الوالديف، واألخصائييف فيما يتعمؽ بطفميـ المعوؽ 
غالبًا ما يكوف عند نقطة التشخيص. مف تمؾ المحظة فصاعدًا، 

عمى تشكيؿ عبلقات مع  يبدأ اآلباء في رحمة تنطوي عموماً 
العديد مف المختصيف العامميف في الميداف، وتوصؿ إلى أف 
العبلقات بينيما تؤثر بشكؿ كبير عمى مخرجات العمؿ مع 
التبلميذ المعاقيف، فالتواصؿ يساعد كبل الطرفيف عمى تحقيؽ 
األىداؼ المشتركة التي تتعمؽ بتطوير قدرات الطفؿ، إضافًة إلى 

ي عمى األسرة مف خبلؿ تزويدىـ باألساليب، تأثيرىا اإليجاب
والمعرفة، والميارات التي تؤىميـ لمتعامؿ مع طفميـ بشكؿ 

 .إيجابي
وقد قاـ كؿ مف سمرز، وىوفماف، وماركيس، وتيرنبوؿ،      

[ بدراسة العبلقة بيف أولياء أمور التبلميذ ذوي 39وبوستف ]
دراسة عمى عينة اإلعاقة الفكرية، واألخصائييف، وقد تـ تطبيؽ ال

( مف أولياء أمور األطفاؿ ذوي اإلعاقة 047تكونت مف )
الفكرية؛ بيدؼ التعرؼ إلى مستوى الرضا عف عبلقة الوالديف 
باألخصائييف وعبلقتيا بعمر الطفؿ المعاؽ، وتـ استخداـ مقياس 
لتحديد طبيعة العبلقة بينيـ، إضافة إلى استخداـ المقاببلت 

مات. وقد بينت النتائج أنو ال توجد المباشرة في جمع المعمو 
فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا عف ىذه العبلقة لدى آباء 

( سنوات، ومف 3األطفاؿ الذيف أعمارىـ مف الميبلد، وحتى )
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( سنة، إال أنو توجد فروؽ 05( سنوات إلى عمر )5-3عمر )
 .في مستويات الرضا لدى الوالديف الذيف لدييـ أطفاؿ أكبر سناً 

[ بدراسة تطور العبلقة بيف 41كما قاـ باجدي ]     
األخصائييف، وأولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف 

( شخصًا مف أفراد أسر التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 33)
تمت  ( شخصاً 35ومقدمي الخدمة، واإلدارييف، إضافًة إلى )

مقابمتيـ لمتعرؼ إلى طبيعة العبلقة بيف أولياء األمور، والعامميف 
مع أطفاليـ مف األخصائييف، واإلدارييف. وتـ استخداـ أداة 
لقياس أبعاد الشراكة بيف أولياء األمور، والعامميف مع التبلميذ 
ذوي اإلعاقة الفكرية حيث تـ تحديد مؤشرات السموؾ الميني 

بيف أولياء األمور، واألخصائييف في ستة أبعاد لمشراكة التعاونية 
رئيسة ىي: التواصؿ، االلتزاـ، المساواة، الميارات، الثقة، 
واالحتراـ. وأظيرت نتائج الدراسة أنو غالبًا ما تكوف العبلقة غير 
ناجحة بيف أولياء األمور، والعامميف مع التبلميذ، حيث عزت 

فيـ لعناصر الشراكة إحدى أسباب فشؿ ىذه العبلقة إلى نقص ال
 .التفاعمية بينيما

[ فقد ىدفت إلى تحديد 40] وأما دراسة ليؾ، وبمينجسمي     
العوامؿ المساىمة في الصراع بيف المدرسة، وآباء األطفاؿ 

( 44المعوقيف، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار عينة تكونت مف )
( 06( مف أولياء أمور األطفاؿ المعوقيف، و)55فردًا، منيـ )
( معمميف مف مدارس التربية الخاصة في والية 6أخصائيًا، و)

ماساشوستس، وحاولت الدراسة تحديد العوامؿ التي تساعد عمى 
تصاعد، أو تخفيؼ وتيرة الصراع بيف الوالديف، والمدرسة. وتـ 

، وقد (Deutsch) استخداـ أداة الدراسة التي أعدىا دويتش
توصمت الدراسة إلى وجود عدة عوامؿ تساىـ في حدوث 
الصراع بيف المدرسة، وآباء األطفاؿ المعوقيف، وىي: الحوادث 
الخطيرة التي تدفع إلى طمب الوساطة بيف الطرفيف، واإلجراءات 
األحادية التي قامت بيا المدرسة، واإلدراؾ المتأخر لمخطوات 

قبؿ وفي أثناء الصراع،  المختمفة التي كاف ينبغي اتخاذىا

والخيارات، والبدائؿ الممكنة لحؿ الصراعات بيف الوالديف، 
 .والمدرسة

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة حوؿ موضوع      

معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 
المعمميف وأولياء األمور، يتضح وأولياء األمور، مف وجية نظر 

أف ىناؾ شبو إجماع بيف ىذه الدراسات عمى وجود العديد مف 
معيقات االتصاؿ بيف األسر، ومعممي التبلميذ ذوي اإلعاقة 
الفكرية التي تقؼ حجر عثرة في تربية، وتعميـ، وتمبية احتياجات 
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية. وىكذا تتضح أىمية التعرؼ إلى 
معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 
وأولياء األمور؛ لكي يتسنى العمؿ عمى تذليميا بطريقة عممية 
منظمة لزيادة فعالية االتصاؿ، والتعاوف بيف معممي التبلميذ ذوي 

 .اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور
مف حيث واختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة       

العينة التي اعتمدت عمى معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 
في مدينة الرياض، وكذلؾ اختمفت عنيا مف حيث المنيجية 
الوصفية في تحديد معيقات االتصاؿ بيف األسر والمعمميف، وفي 
نفس الوقت تشابيت الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ مع دراسة 

عرؼ إلى معيقات التواصؿ، [ التي ىدفت إلى الت7] أوكونر
والمشاركة بيف أولياء أمور األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية، 
والمختصيف، والعامميف مع ىؤالء األطفاؿ مف وجية نظر أولياء 

[ والتي 38األمور. وتقاطعت مع الدراسة التي قاـ بيا كيف ]
ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة االتصاؿ بيف أولياء أمور 

عاقة، واألخصائييف الذيف يعمموف معيـ، التبلميذ ذوي اإل
[ 41وانسجمت أيضًا مع الدراسة التي قاـ بيا قاـ باجدي ]

لتحديد مؤشرات السموؾ الميني لمشراكة التعاونية بيف أولياء 
أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، واألخصائييف في األبعاد 

 .الستة التي شكميا المقياس
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 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 
تـ استخداـ المنيج الوصفي في ىذه الدراسة الذي يعتمد       

عمى دراسة الواقع، أو الظاىرة كما توجد في الواقع، ويعتبر 
المنيج الوصفي مف أنسب المناىج ليذه الدراسة، حيث إف 
موضوع الدراسة ىو معرفة معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ 

، وأولياء األمور، مف وجية نظر المعمميف، ذوي اإلعاقة الفكرية
 .وأولياء األمور بمدينة الرياض

 مجتمع الدراسةب. 
 تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التبلميذ ذوي      

اإلعاقة الفكرية لممرحمة االبتدائية في معاىد، وبرامج التربية 
( معممًا، 540الفكرية بمدينة الرياض )بنيف(، البالغ عددىـ )

( ولي أمر لمتبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، موزعيف عمى 0550و)
( برنامج دمج لمتربية الفكرية لمعاـ الدراسي 54معيديف، و)

ىػػ، وىي مجموع معاىد، وبرامج التربية الفكرية 0435-0433
  [9].لمبنيف بمدينة الرياض لممرحمة االبتدائية

 عينة الدراسةج. 
ف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة تـ اختيار عينة عشوائية م     

الفكرية )بنيف(، وأولياء أمورىـ بمدينة الرياض، حيث تـ توزيع 
( استبانة عمييـ بطريقة عشوائية، منيا 561ما مجموعو )

( ألولياء 341( لمعممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، و)551)
( استبانة مكتممة منيا 400أمور التبلميذ، وتـ استرجاع )

( 087٪(، و)66ألولياء األمور بنسبة مئوية بمغت )( 554)
 (.٪85لممعمميف بنسبة مئوية بمغت )
 :محكات اختيار عينة الدراسة

أف يكونوا مف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة  -1
)بنيف( لممرحمة االبتدائية التابعة إلدارة التربية والتعميـ بمنطقة 

 .الرياض
أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية أف يكونوا مف  -2

البسيطة )بنيف( الذيف يتعمموف في المرحمة االبتدائية في معاىد، 
 .وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض

 أداة الدراسةد. 
ييدؼ مقياس معيقات االتصاؿ الخاص بيذه الدراسة إلى      

ميذ ذوي التعرؼ إلى طبيعة معيقات االتصاؿ بيف معممي التبل
اإلعاقة الفكرية، وأولياء أمورىـ في معاىد، وبرامج التربية 
الفكرية )بنيف( بمدينة الرياض، وقاـ الباحث بتصميـ مقياس 

 :معيقات االتصاؿ مف خبلؿ القياـ بما يمي
مراجعة األدبيات المتعمقة بمعيقات االتصاؿ بيف معممي ( 1

ور، ومف بيف ىذه التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء األم
[، 58] أكسو، وجرانمد – الدراسات، وأىميا دراسة أجرىا بجورؾ

 ].36[، ودراسة التويجري ]6ودراسة الشمري ]
مراجعة مقاييس معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي ( 2

اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور، التي مف بينيا المقياس الذي 
ى ثبلثة أبعاد )بعد أسري، وبعد [، المشتمؿ عم6أعده الشمري ]

 –ميني، وبعد النظاـ(، وكذلؾ عمى االستبانة التي أعدىا بجورؾ
 ].58] أكسو، وجرانمد

مقابمة عينة استطبلعية مف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة ( 3
الفكرية، وأولياء أمورىـ لمتعرؼ إلى معيقات االتصاؿ بينيـ مف 

بما ينسجـ مع الواقع وجية نظرىـ، وكتابة فقرات المقياس 
العممي لمعيقات االتصاؿ، سواًء كاف بيف معممي التبلميذ ذوي 
اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور خصوصًا، أو مف خبلؿ تحديد 
معيقات االتصاؿ بيف أولياء األمور، والمعمميف في معاىد 

 .وبرامج التربية الفكرية عموماً 
استبانة معيقات  وبناًء عمى تمؾ المرتكزات تـ تصميـ     

االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء 
األمور، بحيث تكونت مف ثبلثة أبعاد ىي: بعد معيقات 

( فقرة،، وبعد 05االتصاؿ الخاصة بالمعمـ، ويتكوف مف )
( فقرة، وبعد 04معيقات االتصاؿ الخاصة باألسرة، ويتكوف مف )

( 03ارة المدرسية، ويتكوف مف )معيقات االتصاؿ الخاصة باإلد
 .فقرة

 :صدق أداة الدراسة
 :قاـ الباحث بالتأكد مف دالالت الصدؽ اآلتية ألداة الدراسة
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صدؽ المحكميف: الستخراج صدؽ المحكميف لمقياس  - أ
( مف المحكميف 03معيقات االتصاؿ تـ عرض المقياس عمى )

اء الفقرة المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة؛ لبياف مدى انتم
لمبعد الذي وضعت فيو، وبياف مدى دقة الصياغة مف حيث 
سبلمة المغة، ووضوح معانييا، وقد تـ األخذ بمبلحظات 
المحكميف، وتـ اعتماد الفقرة التي اتُفؽ عمييا مف قبؿ المحكميف 

 .٪( فأكثر81التي تزيد عف نسبة )

 صدؽ البناء: تـ تطبيؽ مقياس معيقات االتصاؿ عمى عينة - ب
( معممًا، وولي أمر مف خارج عينة 31استطبلعية تكونت مف )

الدراسة، وقاـ الباحث بحساب صدؽ البناء مف خبلؿ حساب قيـ 
معامبلت ارتباط الفقرات بالمجاالت التي أدرجت ضمنيا. كما 

 (.0ىي موضحة في الجدوؿ رقـ )

 1 جدول
 االرتباط المتبادل بين أبعاد مقياس معيقات االتصالمصفوفة معامالت 

معيقات االتصال ضمن البعد  أبعاد المقياس
 األسري

معيقات االتصال ضمن البعد 
 التعميمي

معيقات االتصال ضمن 
 البعد اإلداري

 المجموع الكمي

 **1.58 **1.16 **1.09 - البعد األسري
 **1.45 **1.17 -  البعد التعميمي

 **1.34 -   اإلداريالبعد 
  1.15جميع االرتباطات دالة عند مستوى أقؿ مف  **

 :ثبات أداة الدراسة
 تـ التأكد مف ثبات مقياس معيقات االتصاؿ باستخداـ معادلة 

( يوضح معامبلت الثبات حسب 5ألفا كرونباخ. والجدوؿ رقـ )
 .لمختمؼ أبعاد المقياس معادلة ألفا كرونباخ

 2جدول 
 قيم معامالت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ, لمختمف أبعاد مقياس معيقات االتصال

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ أبعاد المقياس
 33 = العينة الكمية ن

 1.89 البعد األسري
 1.84 البعد التعميمي
 1.83 البعد اإلداري
 1.85 الدرجة الكمية

 بطريقة الثبات معامبلت أف إلى السابؽ الجدوؿ نتائج تشير     
 الثبات معامبلت أعمى كانت حيث مناسبة كانت كرونباخ ألفا
 أقؿ بمغت حيف في ،(1.89) وبمغت، األسري البعد عمى

 معامبلت وأف ،(1.83) اإلداري البعد عمى الثبات معامبلت
 (.1.85) كانت الكمية الدرجة عمى كرونباخ ألفا بطريقة الثبات

 ومناقشتها . النتائج5
 التبلميذ معممي بيف االتصاؿ معيقات درجة ما: األوؿ السؤاؿ

 التربية وبرامج معاىد في األمور وأولياء، الفكرية اإلعاقة ذوي
 الرياض؟ بمدينة الفكرية
 المتوسطات حساب استخداـ تـ: األوؿ السؤاؿ عف لئلجابة
 عمى الدراسة عينة أفراد موافقة لمدى المئوية والنسب، الحسابية
 في مبيف ىو كما. الثبلثة وأبعاده، االتصاؿ معيقات مقياس
 (.3) رقـ الجدوؿ
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 3 جدول
 (اإلداري التعميمي, األسري,)االتصال  معيقات لمقياس الثالثة األبعاد عمى العينة ألفراد المعيارية واالنحرافات, الحسابية المتوسطات

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط العدد البعد
 األوؿ 7.00 43,85 400 األسري
 الثالث 6.55 37,59 400 التعميمي
 الثاني 6.98 40,45 400 اإلداري

 معيقات مف معيؽ أعمى أف إلى السابؽ الجدوؿ يشير     
 وأولياء، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف االتصاؿ
 األسري البعد في تكمف الدراسة عينة نظر وجية مف أمورىـ
 يبمغ عاـ بمتوسط اإلداري البعد ثـ ومف(، 43,85) قدره بمتوسط

 (.37,59) قدره بمتوسط التعميمي البعد يأتي وأخيراً (، 40,45)
 :المقياس أبعاد حسب االتصاؿ معيقات

 الثبلثة األبعاد مف بعد كؿ في االتصاؿ معيقات أىـ لتحديد
 تـ ،(اإلداري التعميمي، األسري،) االتصاؿ معيقات لمقياس
 لكؿ المئوية والنسب، الحسابية والمتوسطات، التكرارات حساب

 الجداوؿ توضحو كما، لممقياس الثبلثة األبعاد فقرات مف فقرة
 :التالية

  :األسري البعد حسب االتصاؿ معيقات
 4 جدول

 المئوية والنسب, الحسابية المتوسطات حسب األسري البعد عمى االتصال معيقات ترتيب
 الرتبة النسب المئوية المتوسط الفقرة الرقم
 00 ٪59 5.96 .أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية باالتصاؿ بالمعمميف عدـ قناعة .0
 0 ٪76 3.85 .ضعؼ المعمومات المتوافرة ألولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية حوؿ أساليب تعميـ أطفاليـ .5
 01 ٪65 3.01 .اإلعاقة الفكرية تحد مف االتصاؿ بالمعمميفضعؼ الموارد المالية ألولياء أمور التبلميذ ذوي  .3
 6 ٪66 3.35 .انخفاض مستوى توقعات أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مف جدوى االتصاؿ بالمعمميف .4
 3 ٪70 3.54 .انخفاض المستوى التعميمي لدى أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية .5
 5 ٪68 3.40 .االتصاؿ لدى أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ضعؼ ميارات .6
 8 ٪66 3.31 .قمة المعمومات لدى أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عف طرؽ االتصاؿ بالمعمميف .7
 5 ٪74 3.71 .أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بأعماليـ الخاصة انشغاؿ .8
 7 ٪66 3.35 .التبايف في أدوار األسرة يجعؿ مف الصعوبة االتصاؿ مع المعمميف .9
 04 ٪47 5.36 .أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بعدـ رغبة المعمميف بالتعاوف معيـ اقتناع .01
المعممػػوف  رضػػا أوليػػاء أمػػور التبلميػػذ ذوي اإلعاقػػة الفكريػػة عػػف الخػػدمات التربويػػة التػػي يقػػدمياعػػدـ  .00

 .ألطفاليـ
5.88 57٪ 03 

 9 ٪63 3.07 .أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مف تحمؿ المسؤوليات نتيجة االتصاؿ بالمعمميفتجنب  .05
أوليػػاء أمػػور التبلميػػذ ذوي اإلعاقػػة الفكريػػة بالخجػػؿ مػػف إعاقػػة الطفػػؿ ممػػا يػػؤدي إلػػى الحػػد مػػف  شػػعور .03

 .االتصاؿ بالمعمميف
5.89 57٪ 05 

 4 ٪69 3.48 .أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية التي تضعؼ مف فرص االتصاؿ بالمعمميف كثرة أعباء .04
 تشكؿ التي الفقرات أعمى أف( 4) الجدوؿ مف يتضح     

، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف االتصاؿ معيقات
 ضعؼ فقرة مقدمتيا في جاء األسري البعد عمى األمور وأولياء

 الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور ألولياء المتوافرة المعمومات
 أمور أولياء انشغاؿ فقرة تمتيا ثـ، أطفاليـ تعمـ أساليب حوؿ

 انخفاض وثالثاً  الخاصة، بأعماليـ الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ
 الفكرية، اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء لدى التعميمي المستوى

 التي الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء أعباء وكثرة
 ميارات ضعؼ ثـ بالمعمميف، االتصاؿ فرص مف تضعؼ
 في. الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء لدى االتصاؿ

 وأولياء، التبلميذ معممي بيف االتصاؿ معيقات أقؿ كانت حيف
 الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء اقتناع فقرة عمى األمور
 الترتيب في جاءت حيث معيـ بالتعاوف المعمميف رغبة وعدـ

 اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء رضا عدـ فقرة وجاءت ،(04)
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 في ألطفاليـ المعمموف يقدميا التي التربوية الخدمات عف الفكرية
 اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء شعور وفقرة ،(03) الترتيب

 مف الحد إلى يؤدي مما الطفؿ إعاقة مف بالخجؿ الفكرية
 (.05) بالترتيب بالمعمميف االتصاؿ
 :التعميمي البعد حسب االتصاؿ معيقات

 5 جدول
 المئوية والنسب, الحسابية المتوسطات حسب التعميمي البعد عمى االتصال معيقات ترتيب

 الرتبة النسبة المئوية المتوسط الفقرة الرقم
 5 ٪69 3.45 .التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى التمميذ، وليس األسرة تركيز اىتماـ معممي .0
 9 ٪57 5.84 .معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية باالتصاؿ بأولياء األمور انخفاض رغبة .5
معممػػي التبلميػػذ ذوي اإلعاقػػة الفكريػػة بأعمػػاؿ تربويػػة كثيػػرة، ممػػا يػػؤدي إلػػى الحػػد مػػف  انشػػغاؿ .3

 .االتصاؿ بأولياء األمور
3.10 61٪ 5 

ضعؼ ميارات االتصاؿ لدى معممي التبلميػذ ذوي اإلعاقػة الفكريػة يحػد مػف االتصػاؿ بأوليػاء  .4
 .األمور

5.61 55٪ 01 

 5 ٪69 3.45 .معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بعدـ تعاوف أولياء األمور بمتابعة تعمـ أطفاليـ شعور .5
معممػػػػي التبلميػػػػذ ذوي اإلعاقػػػػة الفكريػػػػة بضػػػػعؼ معرفػػػػة أوليػػػػاء األمػػػػور بخصػػػػائص،  اعتقػػػػاد .6

 .واحتياجات أطفاليـ يحد مف االتصاؿ بيـ
3.53 65٪ 4 

اإلعاقػة الفكريػة بػأف االتصػاؿ بأوليػاء األمػور ال يػؤدي إلػى نتػائج شػعور معممػي التبلميػذ ذوي  .7
 .إيجابية تعود عمى التمميذ

3.84 77٪ 0 

انخفػػػػػاض مسػػػػػتوى توقعػػػػػات معممػػػػػي التبلميػػػػػذ ذوي اإلعاقػػػػػة الفكريػػػػػة نحػػػػػو جػػػػػدوى االتصػػػػػاؿ  .8
 .بأولياء األمور

5.86 57٪ 8 

معممػػػػػي التبلميػػػػػذ ذوي اإلعاقػػػػػة الفكريػػػػػة بعػػػػػدـ تػػػػػوافر الوقػػػػػت المناسػػػػػب أثنػػػػػاء العمػػػػػؿ  اعتقػػػػػاد .9
 .لمتواصؿ مع أولياء األمور

5.87 57٪ 7 

 05 ٪48 5.45 .قمة خبرة معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مما يحد مف االتصاؿ بأولياء األمور .01
معممػػػي التبلميػػػذ ذوي اإلعاقػػػة الفكريػػػة بػػػأف االتصػػػاؿ بأوليػػػاء األمػػػور قػػػد يػػػؤدي إلػػػى  شػػػعور .00

 .مشكبلت شخصية بينيـ
5.57 50٪ 00 

مػػػػرور معممػػػػي التبلميػػػػذ ذوي اإلعاقػػػػة الفكريػػػػة بػػػػالخبرات السػػػػمبية المتعمقػػػػة باالتصػػػػاؿ بأوليػػػػاء  .05
 .األمور

5.88 57٪ 6 

( أف أعمى الفقرات التي تشكؿ 5يتضح مف الجدوؿ )     
معيقات االتصاؿ بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، 
وأولياء األمور عمى البعد التعميمي جاء في مقدمتيا فقرة شعور 
معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بأف االتصاؿ بأولياء األمور 

التمميذ، ثـ فقرة شعور ال يؤدي إلى نتائج إيجابية تعود عمى 
معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بعدـ تعاوف أولياء األمور 
بمتابعة تعمـ أطفاليـ، وفقرة تركيز اىتماـ معممي التبلميذ ذوي 
اإلعاقة الفكرية عمى التمميذ، وليس األسرة، ثـ تمتيا فقرة اعتقاد 
ء معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بضعؼ معرفة أوليا

األمور بخصائص، واحتياجات أطفاليـ يحد مف االتصاؿ بيـ، 
( جاءت فقرة انشغاؿ معممي التبلميذ ذوي 5وفي الترتيب )

اإلعاقة الفكرية بأعماؿ تربوية كثيرة، مما يؤدي إلى الحد مف 
االتصاؿ بأولياء األمور. في حيف كانت أقؿ معيقات االتصاؿ 

ية، وأولياء األمور عمى بيف معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكر 
فقرة قمة خبرة معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، مما يحد مف 

(، في 05االتصاؿ بأولياء األمور حيث جاءت في الترتيب )
حيف جاءت فقرة شعور معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بأف 
االتصاؿ بأولياء األمور قد يؤدي إلى مشكبلت شخصية بينيـ 

(، ثـ فقرة ضعؼ ميارات االتصاؿ لدى معممي 00يب )في الترت
التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية يحد مف االتصاؿ بأولياء األمور 

 (.01في الترتيب )
 :معيقات االتصاؿ حسب البعد اإلداري
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 6جدول 
 الحسابية, والنسب المئويةترتيب معيقات االتصال عمى البعد اإلداري حسب المتوسطات 

 الرتبة النسبة المئوية المتوسط الفقرة الرقم
معممػي التبلميػذ ذوي اإلعاقػة  عدـ وجود مواعيد ثابتة مػف قبػؿ اإلدارة يحػدد فييػا مواعيػد االتصػاؿ بػيف  .0

 .الفكرية، وأولياء األمور
5.87 57٪ 7 

 8 ٪56 5.80 .ذوي اإلعاقة الفكرية، وأولياء األمور ضيؽ الوقت الذي تمنحو اإلدارة لمتواصؿ بيف معممي التبلميذ  .5
أوليػػاء أمػػور التبلميػػذ ذوي اإلعاقػػة عػػدـ تػػوفير أسػػاليب مناسػػبة مػػف قبػػؿ اإلدارة لتفعيػػؿ االتصػػاؿ بػػيف   .3

 .الفكرية، والمعمميف
3.06 63٪ 3 

احتياجػػات أوليػػاء اىتمػػاـ اإلدارة بتقػػديـ الخػػدمات التربويػػة لمتبلميػػذ ذوي اإلعاقػػة الفكريػػة، وعػػدـ مراعػػاة   .4
 .األمور

3.14 60٪ 4 

 0 ٪64 3.50 .عدـ إشراؾ أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في تعميـ أطفاليـ  .5
ممػػػػػا يحػػػػػد  أطفػػػػػاليـ أوليػػػػػاء األمػػػػػور مػػػػػع المعممػػػػػيف حػػػػػوؿ احتياجػػػػػاتشػػػػػعور اإلدارة بضػػػػػعؼ تفاعػػػػػؿ   .6

 .مف االتصاؿ بيـ
3.07 63٪ 5 

 4 ٪60 3.14 .لبلتصاؿ بأولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكريةاتباع اإلدارة لنظاـ محدد   .7
سػػػػػمبية اإلدارة فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع المشػػػػػكبلت التػػػػػي يعػػػػػاني منيػػػػػا أوليػػػػػاء أمػػػػػور التبلميػػػػػذ ذوي اإلعاقػػػػػة   .8

 .مما يحد مف االتصاؿ بينيـ الفكرية،
5.77 55٪ 9 

 00 ٪55 5.75 .اإلعاقة الفكرية يزيد مف أعبائيااعتقاد اإلدارة أف االتصاؿ بأولياء أمور التبلميذ ذوي   .9
انخفػػاض مسػػتوى توقعػػات اإلدارة نحػػو جػػدوى عمميػػة االتصػػاؿ بػػيف أوليػػاء أمػػور التبلميػػذ ذوي اإلعاقػػة   .01

 .الفكرية، والمعمميف
5.77 55٪ 9 

 05 ٪53 5.67 .أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، والمعمميف وضع اإلدارة لقيود، ومحددات لبلتصاؿ بيف  .00
 03 ٪50 5.55 .ضعؼ تجاوب اإلدارة مع رغبات أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية باالتصاؿ بالمعمميف  .05
بأوليػػػػاء تركيػػػز اإلدارة عمػػػػى العمميػػػػة التعميميػػػػة لمتبلميػػػػذ ذوي اإلعاقػػػػة الفكريػػػػة عمػػػػى حسػػػػاب االتصػػػػاؿ   .03

 .األمور
5.94 50٪ 6 

 تشكؿ التي الفقرات أعمى أف( 6) الجدوؿ مف يتضح     
، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف االتصاؿ معيقات
 عدـ فقرة مقدمتيا في جاء اإلداري البعد عمى األمور وأولياء
 تعميـ في الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء إشراؾ
 األمور أولياء تفاعؿ بضعؼ اإلدارة شعور فقرة وثانياً ، أطفاليـ

 االتصاؿ مف يحد مما أطفاليـ احتياجات حوؿ المعمميف مع
 أساليب توفير عدـ الفقرة( 3) الترتيب في جاءت بينما بيـ،

 التبلميذ أمور أولياء بيف االتصاؿ لتفعيؿ اإلدارة قبؿ مف مناسبة
 اإلدارة اىتماـ الفقرتاف تمتيا ثـ والمعمميف،، الفكرية اإلعاقة ذوي
 وعدـ، الفكرية اإلعاقة ذوي لمتبلميذ التربوية الخدمات بتقديـ
 محدد لنظاـ اإلدارة اتباع وفقرة األمور، أولياء احتياجات مراعاة

 حيف في. الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور بأولياء لبلتصاؿ
 اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف االتصاؿ معيقات أقؿ كانت
 مع اإلدارة تجاوب ضعؼ فقرة عمى األمور وأولياء، الفكرية

 الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء بعض رغبات
 حيف في ،(03) الترتيب في كانت حيث بالمعمميف باالتصاؿ

 أولياء بيف لبلتصاؿ ومحددات، لقيود اإلدارة وضع فقرة جاءت
 الترتيب في والمعمميف، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور

 التبلميذ أمور بأولياء االتصاؿ أف اإلدارة اعتقاد فقرة ثـ ،(05)
 (.00) الترتيب في أعبائيا مف يزيد الفكرية اإلعاقة ذوي

 :األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة
 بالبعد الخاصة االتصاؿ بمعيقات المتعمقة النتيجة تعزى     

 ذلؾ كاف سواء الضغوط مف العديد لدييا األسرة أف إلى األسري
 بسبب أو الفكرية، اإلعاقة ذوي مف األسرةٍ  في طفؿ لوجود نتيجةً 

 التمميذ فييا يكوف التي الفترة وىي، بالعمؿ األمر ولي انشغاؿ
. المعمميف مع التمميذ أمر ولي اتصاؿ مف يحد مما، المدرسة في

 قوية صدمة يعد اأُلسرة، في الفكرية اإلعاقة ذوي مف طفؿ فوالدة
 بينيا مف التي المشكبلت مف العديد ظيور يترتب مما، لؤُلسرة
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 الطفؿ بقدرات المتعمقة األىؿ توقعات وتدني االتصاؿ، ضعؼ
 ذي طفؿ وجود مف بالخجؿ الشعور إلى إضافةً  التقدـ عمى
 .األسرة في فكرية إعاقة
 اأُلسرة معرفة قمة إلى أيضاً  النتيجة ىذه سبب يعود وقد      
 دورىـ بأف واعتقادىـ، أطفاليـ تعميـ في ليا الحقيقي بالدور
 لو تقدـ التي المعاىد أو، البرامج بأحد طفميـ إلحاؽ عند ينتيي

 التبلميذ معممي نظرة النتيجة ىذه تعكس كما التربوية، الخدمات
 مف لكثير مصدر أنيا عمى اأُلسرة إلى الفكرية اإلعاقة ذوي

 بما قياميا لعدـ وذلؾ المعمميف؛ وبيف، بينيـ االتصاؿ معيقات
 عمى والتعرؼ، أطفاليـ تعميـ متابعة مف بو تقـو أف يجب

 .فمعمميال وبيف، بينيـ الفعاؿ االتصاؿ خبلؿ مف احتياجاتيـ
 اإلعاقة ذي الطفؿ فشؿ تكرار إلى النتيجة ىذه تعزى وقد      
 الوالديف شعور إلى يؤدي قد مما، األمور مف الكثير في الفكرية

 مع الوالديف اتصاؿ عمى سمباً  ينعكس الذي األمر، باإلحباط
 في تركو صورة في ذلؾ يظير وقد، رعايتو عمى القائميف
 القائميف مع االتصاؿ أو، متابعتو وعدـ، إىمالو أو، المؤسسة

 .وأخصائييف، معمميف مف رعايتو عمى
 اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف االتصاؿ معيقات وأما     
 جاءت التي اإلداري البعد إلى تعزى التي أمورىـ وأولياء، الفكرية

، المدارس مديري اقتناع إلى تعزى فربما، الثانية المرتبة في
 اإلعاقة ذوي لمتبلميذ التربوية الخدمات تقدـ التي والمعاىد
 يشجعيـ وما األمور، أولياء مع االتصاؿ فعالية بعدـ الفكرية
 في المشاركة اأُلسرة تمـز التي التشريعات انعداـ ىو ذلؾ عمى

 أيضاً  النتيجة ىذه تعزى وقد األطفاؿ، ليؤالء تقدـ التي الخدمات
 آليات تحدد المدرسة إدارة قبؿ مف إعبلمية خطة وجود عدـ إلى

 مكاف وجود عدـ إلى إضافةً  والمعمميف،، األسرة بيف االتصاؿ
، االتصاؿ عمى يساعد التبلميذ؛ أمور أولياء الستقباؿ معدٍ 

 .التمميذ تربية في والمشاركة
 اإلدارة سمبية أيضاً  النتيجة ىذه سبب يكوف أف الممكف ومف     
، المعمميف مع االتصاؿ ضرورة عمى األمور أولياء تحفيز في

 بأف[ 35] ووايتفيمد، ماثيوس إليو أشار ما وىذا. أطفاليـ ومتابعة

 التنظيـ بسوء تتمثؿ اإلداري البعد مف الناتجة االتصاؿ معيقات
 الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء اجتماعات إلدارة

 المدرسة، إدارة وسمبية أطفاليـ، تعميـ عمى والقائميف، بالمعمميف
 التبلميذ معممي بيف االتصاؿ بأىمية واقتناع، اىتماـ وجود وعدـ
 البعد أف مف الرغـ وعمى. األمور وأولياء، الفكرية اإلعاقة ذوي

 أعمى تشكؿ ال البعد ىذا فقرات فإف الثانية المرتبة احتؿ اإلداري
، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف االتصاؿ معيقات
 التركيز لكف موجودة المعيقات أف إلى يشير وىذا األمور، وأولياء
 .أقؿ عمييا
 اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف االتصاؿ معيقات وأما     
 أقؿ احتمت التي التعميمي بالبعد الخاصة أمورىـ وأولياء، الفكرية
 أف الدراسة عينة اقتناع عدـ إلى تعزى فربما، االتصاؿ معيقات
، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ تعميـ في جيده كؿ يبذؿ المعمـ
 إضافةً  األمور، بأولياء االتصاؿ عف ذلؾ أثناء في يشغمو مما
 تفعيؿ في الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي مساىمة إلى

 يتعمؽ فيما خاصةً ، األمور أولياء مع المكتوب االتصاؿ
 يتـ وأحياناً  الرعاية، مف باحتياجاتو أو، التمميذ بإنجازات
، الياتؼ طريؽ عف األمور بأولياء محدود بشكؿ االتصاؿ
 .لذلؾ ماسة الحاجة تكوف عندما خصوصاً 

 يمكف، السؤاؿ بيذا المتعمقة السابقة النتائج خبلؿ مف      
 مما االتصاؿ ضعؼ مف تعاني والمدرسة، األسرة إف القوؿ

 الباحث يرى ولذلؾ، ورعايتيـ، التبلميذ أداء عمى سمباً  ينعكس
 تفعيؿ إلى تيدؼ ومحددة، واقعية خطة إيجاد الضروري مف أنو

 وظيفة ألف األمور؛ وأولياء، المعمميف بيف االتصاؿ آليات
 بيف العبلقة نجاح ويعتمد األسرة، وظيفة عف تختمؼ ال المدرسة
 بينيما، والمشاركة، االتصاؿ درجة عمى والمدرسة، األسرة
 التبلميذ وتعميـ، تربية ىي بينيما المشتركة والمصمحة، فاليدؼ

 .الفكرية اإلعاقة ذوي
[ 36] التويجري دراسة نتائج مع النتائج ىذه انسجمت وقد     
 اإلعاقة ذوي لمتمميذات األسري البعد أف إلى توصمت التي

 في األسرية المشاركة تفعيؿ في المعيقات أعمى يشكؿ الفكرية
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 أجراىا التي الدراسة نتائج مع وانسجمت كما التعميمية، العممية
 إلى نتائجيا أشارت والتي[ 34] سكوينجؿ وكيؼ وىوديز ميبمدر
 في اآلباء يواجييا التي والصعوبات الضغوط مستوى في ارتفاع
 وكذلؾ الرسمي، غير الدعـ عمى الحصوؿ مف تمكنيـ عدـ حاؿ
 األخصائييف قبؿ مف الدعـ عمى لمحصوؿ الوالديف سعي فإف

 ىذه تقاطعت وكذلؾ. أطفاليـ لدى اإليجابي بالسموؾ ارتبط
 التي[ 7] أوكونر دراسة إلييا توصمت التي النتائج مع النتائج

  درجة عمى واألخصائييف، الوالديف بيف العبلقة أف إلى توصمت
 .قدراتو وتنمية، الطفؿ تطور في األىمية مف كبيرة

 استجابة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ: الثاني السؤاؿ
 أبعاد عمى األمور وأولياء، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي
 االتصاؿ؟ معيقات مقياس
 تحميؿ تطبيؽ تـ الدراسة أسئمة مف الثاني السؤاؿ عف لئلجابة
 الفروؽ إلى التعرؼ أجؿ مف ؛(ANOVA) األحادي التبايف
 عمى األمور وأولياء، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف
 رقـ الجدوؿ في مبيف ىو كما االتصاؿ، معيقات مقياس أبعاد

(8.) 

 7 جدول
 االتصال معيقات مقياس أبعاد عمى األمور وأولياء, الفكرية اإلعاقة ذوي التالميذ معممي الستجابات األحادي التباين تحميل نتائج
 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المتغير

 البعد األسري
 

 .*111 57.75 0744.53 0 0744.537 المجموعاتبيف 
 65.854 419 55717.54 داخؿ المجموعات 

 - 401 57450.47 المجموع
 .*157 4.95 538.73 0 538.73 بيف المجموعات البعد التعميمي

 48.08 419 09717.60 داخؿ المجموعات 
 - 401 09946.35 المجموع

 .*111 09.78 0789.10 0 0789.10 المجموعاتبيف  البعد اإلداري
 91.401 419 36977.66 داخؿ المجموعات 

 - 401 38766.67 المجموع
 ي( إلى وجود أثر ذ7تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )     

بيف مجموعة  (a=0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة
معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء األمور عمى جميع 
أبعاد مقياس معيقات االتصاؿ حيث بمغت قيمة " ؼ " عمى 

(، وىذه القيمة مرتبطة باحتماؿ يساوي 57.75البعد األسري )
(، 4.95.( كما بمغت قيمة " ؼ " عمى البعد التعميمي )111)

(، كما بمغت قيمة 1.57يساوي ) وىذه القيمة مرتبطة باحتماؿ

"ؼ" الناتجة مف تحميؿ التبايف األحادي عمى البعد اإلداري 
.(، 111(، وىذه القيمة مرتبطة باحتماؿ يساوي )09.78)

( يبلحظ أف الفرؽ 8وبالنظر إلى ىذه المتوسطات في الجدوؿ )
لصالح مجموعة معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى 

ي، واإلداري، حيث كانت متوسطاتيـ الحسابية البعديف التعميم
أقؿ مف متوسطات أولياء األمور، في حيف كانت الفروؽ لصالح 

 .أولياء األمور عمى البعد اأُلسري
 8جدول 

 , وأولياء األمور عمى أبعاد مقياس معيقات االتصالالمتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية الستجابات معممي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
 المجموعة أبعاد المقياس

 224أولياء األمور ن =  187معممو التالميذ ن = 
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط 

 8.42 41.17 7.29 45.31 البعد األسري
 7.37 37.61 6.38 36.08 البعد التعميمي

 9.84 42.41 9.09 38.22 اإلداريالبعد 
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 لمعممي الحسابي المتوسط أف إلى( 8) الجدوؿ نتائج تشير     
 األسري، البعد عمى( 45.30) بمغ الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ

 المتوسط بمغ كما(، 40.07) األمور أولياء لدى بمغ حيف في
 البعد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ لمعممي الحسابي
(، 37.60) األمور أولياء لدى بمغ بينما(، 36.18) التعميمي
 اإلعاقة ذوي التبلميذ لمعممي الحسابي المتوسط بمغ وأخيراً 
 أولياء لدى بمغ حيف في(، 38.55) اإلداري البعد عمى الفكرية
 (.45.40) األمور
 :الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة
 إحصائية داللة ذات فرؽ وجود إلى الدراسة نتائج توصمت     
 عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي مجموعة لصالح
 الحسابية متوسطاتيـ كانت حيث، واإلداري، التعميمي البعديف

 كانت حيف في األمور، ألولياء الحسابية المتوسطات مف أقؿ
 تعزى وربما. األسري البعد عمى األمور أولياء لصالح الفروؽ

 أسباب بأف اعتقاد لدييـ األمور أولياء أف إلى النتيجة ىذه
 حيف في، واإلداري، التعميمي البعديف في تكمف االتصاؿ معيقات

 يعتبر األسري البعد أف الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممو يرى
 يعزى أف الممكف ومف الطرفيف، بيف االتصاؿ معيقات أىـ مف

 بأف األمور أولياء لدى السائدة االعتقادات إلى النتيجة ىذه سبب
 وراء السبب ىو وىذا. والمعمميف، المدرسة إدارة قبؿ مف التقصير

 إلى إضافةً  والمعمميف،، األمور أولياء بيف االتصاؿ ضعؼ
 االتصاؿ عمى األمور أولياء قدرة تعيؽ ومعيقات، مواقؼ وجود

 أولياء ووجود والمكاف،، الوقت عامبل بينيا مف التي بالمعمميف
، المعاىد في أطفاليـ وجود أثناء في عمميـ مواقع في األمور

 معممو يعتقد بينما التربوية، الخدمات ليـ تقدـ التي والمدارس
 يرغبوف ال األمور أولياء أف الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ

 يمتمكوف ال ألنيـ أطفاليـ؛ تربية في والمشاركة، باالتصاؿ
 معممي شعور إلى إضافةً  ذلؾ، لعمؿ الضرورية الميارات
 التي بيا يقوموف التي المياـ بكثرة الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ
 وأسر، المعمميف بيف ما والتعاوف، االتصاؿ ضعؼ إلى تؤدي
 .التبلميذ ىؤالء
 استجابة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ: الثالث السؤاؿ
 معيقات مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي

 طبيعة الخبرة، سنوات العممي، المؤىؿ: لمتغيرات تعزى االتصاؿ
 التربوي؟ المكاف
 تحميؿ تطبيؽ تـ الدراسة أسئمة مف الثالث السؤاؿ عف لئلجابة
 الفروؽ إلى التعرؼ أجؿ مف ؛(ANOVA) األحادي التبايف
 مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي بيف

 رقـ والجدوؿ. العممي المؤىؿ لمتغير تعزى االتصاؿ معيقات
 .ذلؾ يوضح( 9)

 9 جدول
 العممي المؤهل لمتغير االتصال معيقات مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التالميذ معممي الستجابات األحادي التباين تحميل نتائج
 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المتغير

 البعد األسري
 

 .476 .746 39.810 5 79.615 بيف المجموعات
 53.33 084 9805.78 داخؿ المجموعات

 - 086 9895.38 المجموع
 .350 0.154 45.95 5 85.84 بيف المجموعات البعد التعميمي

 41.73 084 7494.78 داخؿ المجموعات
 - 086 7581.63 المجموع

 .840 .074 04.84 5 58.96 بيف المجموعات البعد اإلداري
 83.436 084 05355.05 داخؿ المجموعات

 - 086 05380.00 المجموع
 أثر يوجد ال أنو إلى( 9) الجدوؿ في الواردة النتائج تشير     
 استجابة بيف (a ³0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو

 مقياس أبعاد جميع عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي

 قيمة بمغت حيث، العممي المؤىؿ لمتغير تعزى االتصاؿ معيقات
 األسري البعد عمى األحادي التبايف تحميؿ مف الناتجة" ؼ"
 كما.(، 476) يساوي باحتماؿ مرتبطة القيمة وىذه.(، 746)
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 البعد عمى األحادي التبايف تحميؿ مف الناتجة" ؼ" قيمة بمغت
 يساوي باحتماؿ مرتبطة القيمة وىذه(، 0.154) التعميمي

 التبايف تحميؿ مف الناتجة" ؼ" قيمة بمغت كما.(، 350)
 مرتبطة القيمة وىذه.(، 074) اإلداري البعد عمى األحادي
 بيف الفروؽ إلى التعرؼ أجؿ ومف.(.840) يساوي باحتماؿ

 مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي استجابة
 استخداـ تـ الخبرة، سنوات لمتغير تعزى التي االتصاؿ معيقات
 يوضح( 01) رقـ والجدوؿ (ANOVA) األحادي التبايف تحميؿ
 .ذلؾ

 10 جدول
 الخبرة سنوات لمتغير االتصال معيقات مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التالميذ معممي الستجابات األحادي التباين تحميل نتائج

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المتغير
 البعد األسري

 
 .045 5.040 003.075 0 003.075 بيف المجموعات
 55.860 083 9779.503 داخؿ المجموعات

 - 084 9895.385 المجموع
 .757 .196 3.943 0 3.943 بيف المجموعات البعد التعميمي

 41.955 083 7576.688 داخؿ المجموعات
 - 084 7581.630 المجموع

 .066 0.937 059.360 0 059.360 بيف المجموعات البعد اإلداري
 85.581 083 05550.755 داخؿ المجموعات

 - 084 05380.005 المجموع
 ذو أثر يوجد ال أنو إلى( 10) الجدوؿ في الواردة النتائج تشير
 استجابة بيف (a ³0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة

 مقياس أبعاد جميع عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي
 قيمة بمغت حيث الخبرة سنوات لمتغير تعزى االتصاؿ معيقات

 األسري البعد عمى األحادي التبايف تحميؿ مف الناتجة" ؼ"
 كما.(، 045) يساوي باحتماؿ مرتبطة القيمة وىذه(، 5.040)

 البعد عمى األحادي التبايف تحميؿ مف الناتجة" ؼ" قيمة بمغت
 يساوي باحتماؿ مرتبطة القيمة وىذه.(، 196) التعميمي

 التبايف تحميؿ مف الناتجة" ؼ" قيمة بمغت كما.(، 757)
 مرتبطة القيمة وىذه(، 0.937) اإلداري البعد عمى األحادي
 بيف الفروؽ إلى التعرؼ أجؿ ومف.(. 066) يساوي باحتماؿ
 مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممي استجابة
 تـ التربوي، المكاف طبيعة لمتغير تعزى التي االتصاؿ معيقات
 رقـ والجدوؿ .(ANOVA) األحادي التبايف تحميؿ استخداـ

 .ذلؾ يوضح( 11)

 11 جدول
 التربوي المكان طبيعة لمتغير االتصال معيقات مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التالميذ معممي الستجابات األحادي التباين تحميل نتائج

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المتغير
 البعد األسري

 
 .758 .308 34.145 0 34.145 بيف المجموعات
 53.578 085 9858.343 داخؿ المجموعات

 - 086 9895.385 المجموع
 .333 0.017 91.016 0 91.016 المجموعاتبيف  البعد التعميمي

 41.719 085 7491.555 داخؿ المجموعات
 - 086 7581.630 المجموع

 .607 .333 81.568 0 81.568 بيف المجموعات البعد اإلداري
 83.055 085 05311.544 داخؿ المجموعات

 - 086 05380.005 المجموع
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( إلى أنو ال يوجد أثر 11تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )     
بيف استجابة  (a ³0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى جميع أبعاد مقياس 
معيقات االتصاؿ تعزى لمتغير طبيعة المكاف التربوي، حيث 

تحميؿ التبايف األحادي عمى البعد بمغت قيمة "ؼ" الناتجة مف 
.(، 758.(، وىذه القيمة مرتبطة باحتماؿ يساوي )308األسري )

كما بمغت قيمة "ؼ" الناتجة مف تحميؿ التبايف األحادي عمى 
(، وىذه القيمة مرتبطة باحتماؿ يساوي 0.017البعد التعميمي )

.(، كما بمغت قيمة "ؼ" الناتجة مف تحميؿ التبايف 333)
 .(، وىذه القيمة مرتبطة333دي عمى البعد اإلداري )األحا

 .).607باحتماؿ يساوي )
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: توصمت نتائج ىذا      

السؤاؿ إلى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى 
 الداللة

 (a ³0.05)  بيف استجابة معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
أبعاد مقياس معيقات االتصاؿ تعزى لممتغيرات  عمى جميع

 (.)المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، طبيعة المكاف التربوي
وربما تعزى سبب ىذه النتيجة إلى أف اعتقادات معممي       

التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية حوؿ أىمية معيقات االتصاؿ 
يـ بينيـ، وبيف أولياء األمور متشابية بغض النظر عف مؤىم

العممي، أو سنوات الخبرة، أو طبيعة المكاف التربوي، حيث يرى 
معممو التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية أف أسباب معيقات 

االتصاؿ، وأىميا تعود إلى البعد األسري، ثـ اإلداري، 
فالتعميمي. وتعزى نتيجة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

الفكرية لمتغيرات في استجابة معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة 
المؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة، وطبيعة المكاف التربوي، إلى أنو 

 ال يوجد تأثير مستقؿ ليذه المتغيرات في استجابات معممي 
 .التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية حوؿ معيقات االتصاؿ

وربما يكوف سبب ىذه النتيجة اعتقاد معممي التبلميذ ذوي       
أف األسر ال تستطيع القياـ بواجباتيا في متابعة اإلعاقة الفكرية 

تربية، وتعميـ أطفاليـ، وأف أولياء األمور ال يمتمكوف المعرفة، 
والميارة التي تمكنيـ مف متابعة تربية، وتأىيؿ أطفاليـ، وىذا ما 

[ التي أظيرت أنو نادرًا ما يتـ أخذ 7أكدتو نتائج دراسة أوكونر ]
ومشاركتيـ في العممية التربوية، وجيات نظر أولياء األمور، 

شراكيـ في صياغة السياسات المتعمقة بتأىيؿ أبنائيـ  .وا 
السؤاؿ الرابع: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة 
أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى أبعاد مقياس 
معيقات االتصاؿ تعزى لمتغيرات: المؤىؿ العممي، المستوى 

 ادي، الوضع االجتماعي؟االقتص
لئلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة تـ تطبيؽ تحميؿ 

؛ مف أجؿ التعرؼ إلى الفروؽ (ANOVA) التبايف األحادي
بيف استجابة أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى أبعاد 
مقياس معيقات االتصاؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي. والجدوؿ 

 .يوضح ذلؾ (12رقـ )
 12جدول 

المؤهل نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات استجابة أولياء أمور التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى أبعاد مقياس معيقات االتصال لمتغير 
 العممي

 الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المتغير
 البعد األسري

 
 .414 .901 059.55 0 059.55 بيف المجموعات
 71.97 555 05685.6 داخؿ المجموعات

 - 553 05804.85 المجموع
 .048 0.955 517.60 0 517.60 بيف المجموعات البعد التعميمي

 53.93 555 00909.37 داخؿ المجموعات
 - 553 05056.98 المجموع

 .*103 4.408 831.55 0 831.55 بيف المجموعات البعد اإلداري
 93.96 555 51766.59 داخؿ المجموعات

 - 553 50596.55 المجموع
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( إلى أنو ال يوجد أثر 12تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )     
بيف استجابة  (a ³0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى بعديف مف أبعاد 
مقياس معيقات االتصاؿ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ىما: البعد 
األسري، حيث بمغت قيمة "ؼ" الناتجة مف تحميؿ التبايف 

.(، وىذه القيمة مرتبطة 901األحادي عمى البعد األسري )
.(، والبعد التعميمي حيث بمغت قيمة "ؼ" 414ي )باحتماؿ يساو 

(، وىذه القيمة 0.955الناتجة مف تحميؿ التبايف األحادي )
.(، بينما تشير نتائج الجدوؿ 048مرتبطة باحتماؿ يساوي )

 السابؽ إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 (a ³0.05)عاقة بيف استجابة أولياء أمور التبلميذ ذوي اإل
الفكرية عمى البعد اإلداري، حيث بمغت قيمة "ؼ" الناتجة مف 

(، وىذه القيمة مرتبطة 4.408تحميؿ التبايف األحادي عمى )
.(. وبالنظر إلى ىذه المتوسطات في 103باحتماؿ يساوي )

( يبلحظ أف الفرؽ عمى البعد اإلداري لصالح 04الجدوؿ )
الفكرية الذيف يحمموف  مجموعة أولياء أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة

المؤىؿ العممي ثانوي فما دوف، حيث كانت متوسطاتيـ الحسابية 
أقؿ مف متوسطات أولياء األمور الذيف يحمموف المؤىؿ العممي 

 .جامعي فما فوؽ

 13 جدول
التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى أبعاد مقياس معيقات االتصال حسب المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء أمور 

 متغير المؤهل العممي
 المجموعة أبعاد المقياس

 43جامعي فما فوق ن =  184ثانوي فما دون ن= 
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط 

 8.91 40.94 8.31 41.28 البعد األسري
 7.43 39.07 7.32 37.36 البعد التعميمي
 10.12 45.46 9.60 41.88 البعد اإلداري

 الحسابي المتوسط أف إلى( 13) الجدوؿ نتائج تشير     
 المؤىؿ يحمموف الذيف الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور ألولياء
 في(، 40.58) بمغ األسري البعد عمى دوف فما ثانوي العممي
 العممي المؤىؿ يحمموف الذيف األمور أولياء لدى بمغ حيف

 ألولياء الحسابي المتوسط بمغ كما(، 41.94) فوؽ فما جامعي
 العممي المؤىؿ يحمموف الذيف الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور
 لدى بمغ بينما(، 37.36) التعميمي البعد عمى دوف فما ثانوي
 فوؽ فما جامعي العممي المؤىؿ يحمموف الذيف األمور أولياء

 التبلميذ أمور ألولياء الحسابي المتوسط بمغ وأخيراً (، 39.17)

 فما ثانوي العممي المؤىؿ يحمموف الذيف الفكرية اإلعاقة ذوي
 أولياء لدى بمغ حيف في(، 40.88) اإلداري البعد عمى دوف

 فوؽ فما جامعي العممي المؤىؿ يحمموف الذيف األمور
 أولياء استجابة بيف الفروؽ إلى التعرؼ أجؿ ومف(. 45.46)

 معيقات مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور
 استخداـ تـ االقتصادي، المستوى لمتغير تعزى التي االتصاؿ
( 04) رقـ والجدوؿ (ANOVA)  األحادي التبايف تحميؿ
 .ذلؾ يوضح

 14 جدول
 المستوى لمتغير االتصال معيقات مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التالميذ أمور أولياء استجابة الستجابات األحادي التباين تحميل نتائج

 االقتصادي
 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المتغير

 البعد األسري
 

 .417 .690 49.17 0 49.17 بيف المجموعات
 70.10 555 05765.78 داخؿ المجموعات

 - 553 05804.85 المجموع
 .585 0.047 65.30 0 65.30 بيف المجموعات البعد التعميمي
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 54.34 555 05164.66 داخؿ المجموعات
 - 553 05056.98 المجموع

 .915 .104 0.395 0 0.395 بيف المجموعات البعد اإلداري
 97.57 555 50595.05 داخؿ المجموعات

 - 553 50596.55 المجموع
 أثر يوجد ال أنو إلى( 04) الجدوؿ في الواردة النتائج تشير     
 استجابة بيف (a ³0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو

 أبعاد جميع عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء
، االقتصادي المستوى لمتغير تعزى االتصاؿ معيقات مقياس
 عمى األحادي التبايف تحميؿ مف الناتجة" ؼ" قيمة بمغت حيث
 يساوي باحتماؿ مرتبطة القيمة وىذه.(، 690) األسري البعد

 مف الناتجة" ؼ" قيمة بمغت فقد التعميمي البعد أما.(، 417)
 باحتماؿ مرتبطة القيمة وىذه(، 0.047) األحادي التبايف تحميؿ

 مف الناتجة" ؼ" قيمة بمغت اإلداري البعد بينما.(، 585) يساوي
 مرتبطة القيمة وىذه.(، 104) عمى األحادي التبايف تحميؿ

 بيف الفروؽ إلى التعرؼ أجؿ ومف.(. 915) يساوي باحتماؿ
 أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء استجابة
 االجتماعي الوضع لمتغير تعزى التي االتصاؿ معيقات مقياس
 (ANOVA) األحادي التبايف تحميؿ استخداـ تـ لمتمميذ

 .ذلؾ يوضح( 15) رقـ والجدوؿ

 15 جدول
 الوضع لمتغير االتصال معيقات مقياس أبعاد عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التالميذ أمور أولياء استجابة الستجابات األحادي التباين تحميل نتائج

 االجتماعي
 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المتغير

 البعد األسري
 

 .440 .597 45.38 0 45.38 بيف المجموعات
 70.14 555 05775.47 داخؿ المجموعات

 - 553 05804.85 المجموع
 .008 5.460 035.98 0 035.98 بيف المجموعات البعد التعميمي

 54.15 555 00993.99 داخؿ المجموعات
 - 553 05056.98 المجموع

 .836 .143 4.053 0 4.053 بيف المجموعات البعد اإلداري
 97.56 555 50595.41 داخؿ المجموعات

 - 553 50596.55 المجموع
 أثر يوجد ال أنو إلى( 15) الجدوؿ في الواردة النتائج تشير     
 استجابة بيف (a ³0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو

 أبعاد جميع عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء
 االجتماعي الوضع لمتغير تعزى التي االتصاؿ معيقات مقياس
 األحادي التبايف تحميؿ مف الناتجة" ؼ" قيمة بمغت حيث، لمتمميذ
 باحتماؿ مرتبطة القيمة وىذه.(، 597) األسري البعد عمى

 الناتجة" ؼ" قيمة بمغت فقد التعميمي البعد وأما(، 440) يساوي
 مرتبطة القيمة وىذه(، 5.460) األحادي التبايف تحميؿ مف

" ؼ" قيمة بمغت حيث اإلداري والبعد.(، 008) يساوي باحتماؿ

 القيمة وىذه.(، 143) عمى األحادي التبايف تحميؿ مف الناتجة
 .).836) يساوي باحتماؿ مرتبطة
 :الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة
 أثر يوجد ال أنو إلى الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج تشير     
 استجابة بيف (a ³0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو

 أبعاد جميع عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء
، االقتصادي المستوى لمتغيري تعزى االتصاؿ معيقات مقياس
 أثر يوجد ال أنو إلى النتائج توصمت كما االجتماعي، والوضع

 استجابة بيف (a ³0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو
 مقياس بعدي عمى الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء
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 المؤىؿ لمتغير تعزى والتعميمي، األسري االتصاؿ معيقات
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجدت بينما العممي،
 ذوي التبلميذ أمور أولياء استجابة بيف (a ³0.05) الداللة
 الذيف األمور أولياء لصالح اإلداري البعد عمى الفكرية اإلعاقة
 النتيجة ىذه سبب تعزى وربما. دوف فما ثانوي مؤىؿ يحمموف

 حوؿ الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أولياء اعتقادات أف إلى
 النظر بغض متشابية المعمميف وبيف، بينيـ االتصاؿ معيقات

 العممي والمؤىؿ، االقتصادي والمستوى، االجتماعي الوضع عف
 يحمموف الذيف األمور أولياء يرى الذي اإلداري البعد باستثناء
 سمبي تأثير لو اإلداري البعد أف فوؽ فما جامعي العممي المؤىؿ
 سبب يكوف وربما. أطفاليـ معممي وبيف، بينيـ االتصاؿ عمى
 فما الجامعي العممي المؤىؿ ذوي التبلميذ أمور أولياء أف ذلؾ
 أولياء أقرانيـ مف أكثر اإلدارية بالمعيقات معرفة لدييـ فوؽ

 خبلؿ مف الطبلعيـ نتيجة المتدني؛ العممي المؤىؿ ذوي األمور
 العمؿ دور تحدد التي الجامعات في درسوىا التي المقررات
 حيث، التعميمية المؤسسات بينيا ومف مؤسسة أي في اإلداري
 والتفاعؿ، االتصاؿ معيقات إيجاد أو، تسييؿ في دورىا يتضح
 فروؽ وجود بعدـ يتعمؽ فيما وأما. األمور وأولياء، المعمميف بيف
 لمتغيري تعزى األمور أولياء استجابة في إحصائية داللة ذات

 ال أنو يعني فيذا االقتصادي، والمستوى، االجتماعي الوضع
 أمور أولياء استجابات في المتغيرات ليذه مستقؿ تأثير يوجد

 .االتصاؿ معيقات حوؿ الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ
 بغض األمور أولياء شعور النتيجة ىذه سبب يكوف وقد     
 المحددة أدوارىـ يأخذوا لـ بأنيـ، بينيـ التي المتغيرات عف النظر
 إشراكيـ عدـ نتيجة أطفاليـ؛ وتربية، تعميـ في المساىمة في ليـ
 مشاركتيـ عدـ إلى إضافةً  معيـ، االتصاؿ أو، المعمميف قبؿ مف

 التي التدخؿ واستراتيجيات، أطفاليـ بتعمـ الخاصة بالقرارات
 عميو أكدت ما وىذا. الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ معممو ينفذىا
 والمشاركة، االتصاؿ معيقات أىـ بأف[ 7] أوكونر دراسة نتائج
، والمختصيف، الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء بيف

 أنو األمور أولياء نظر وجية مف التبلميذ ىؤالء مع والعامميف

 في ومشاركتيـ، األمور أولياء نظر وجيات أخذ يتـ ما نادراً 
شراكيـ باالعتبار، التربوية العممية  السياسات صياغة في وا 
 ..أبنائيـ بتأىيؿ المتعمقة

 . التوصيات6
 يوصي الحالية الدراسة إلييا توصمت التي النتائج ضوء في

 :باآلتي الباحث
 اإلعاقة ذوي التبلميذ ألسر تتيح أسرية إرشادية برامج توفير. 1

 تربية في تواجييـ التي والمعيقات، الصعوبات تجاوز الفكرية
 ومشاركة، االتصاؿ أىمية نحو إيجابية اتجاىات وتنمية أطفاليـ،
 .أطفاليـ تعميـ في العامميف

 ذوي التبلميذ بمعممي لبلتصاؿ الوالديف وتحفيز، تشجيع. 2
 معيـ؛ والعمؿ، الفكرية التربية وبرامج، معاىد في الفكرية اإلعاقة

 عمى ومساعدتيـ الخاصة، أطفاليـ احتياجات تمبية أجؿ مف
 .والشامؿ، المتكامؿ النمو

 البرنامج وضع في بالمشاركة أحدىما أو، الوالديف إلزاـ. 3
 دور ليـ يكوف بحيث، الفكرية اإلعاقة ذي لمتمميذ الفردي التربوي
 يشجع مما أىدافيا مع ومتسؽ، المدرسة لدور ومكمؿ، محدد

 تنفيذ عمى المعمميف مع والتنسيؽ، بالمدرسة لبلتصاؿ الوالديف
 .المحدد الدور

 فييا يحدد اإلدارة قبؿ مف متكاممة خطة وضع ضرورة. 4
 يمتقي مخصص مكاف وتحديد، األمور بأولياء االتصاؿ أساليب

 .أطفاليـ بمعممي األمور أولياء فيو
، بالمناسبات المشاركة في األمور ألولياء الفرصة إتاحة .5

 .المدرسة تقيميا التي واألنشطة، واالحتفاالت
 لممشاركة الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ أمور أولياء دعوة. 6

 أولياء تساعد التي اليادفة اإلرشادية والبرامج، التدريبية بالدورات
 وتزويدىـ، احتياجاتيـ وتمبية، أطفاليـ مع التعامؿ عمى األمور

 .الفكرية اإلعاقة ومتطمبات، طبيعة عف المناسبة بالمعرفة
 لمتربية الدمج وبرامج، المعاىد في اآلباء مجالس دور تفعيؿ. 7

 ذوي التبلميذ أمور أولياء توعية في دورىا وتفعيؿ الفكرية،
 .والمعمميف، المدرسة مع االتصاؿ بأىمية الفكرية اإلعاقة



 
 

220 

 :المقترحة الدراسات
 بيف االتصاؿ معيقات تتناوؿ التي الدراسات مف المزيد إجراء. 1

 .التبلميذ مف أخرى عينات عمى أمورىـ وأولياء، التبلميذ معممي
 اإلعاقة ذوي التبلميذ أسر عمى تجريبية دراسات إجراء. 2

 .أطفاليـ معممي وبيف، بينيـ االتصاؿ تفعيؿ إلى تيدؼ الفكرية
 فييا؛ اإلدارييف إشراؾ مع الدراسة ليذه مشابية دراسة إجراء. 3
 بيف االتصاؿ معيقات في نظرىـ وجية إلى التعرؼ أجؿ مف

دارييف، معمميف مف المدرسة في والعامميف، األمور أولياء  .وا 
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COMMUNICATION OBSTACLES BETWEEN 

TEACHERS OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL 

DISABILITY AND THEIR PARENTS IN SCHOOLS 

AND EDUCATION PROGRAMS IN RIYADH CITY 

      ALI MOHAMAD BAKER HAWSAWI              SAIF ABDALLAH AL-QAHTANI 

                    King Saud University                                     Ministry of Education-Riyadh 

Abstract_ The aim of this study was to explore the obstacles facing the process of communication between teachers 

of students with intellectual disability and their parents in the intellectual institutes and programs in Riyadh city. To 

achieve this goal, a study sample was selected which consisted of (187) teachers and (224) parents of students with 

intellectual disability; the obstacles measure for communication was applied to all the study sample, the design of 

this measurement scale was prepared by the researcher based on previous studies and their findings, this measure 

consisted of three dimensions which are: (the family dimension, the education dimension, and the administrative 

dimension). 

 After data collection and analysis, the researcher reached the following results: the most important obstacles to 

communication between teachers of students with intellectual disability and parents is the family dimension, then the 

administrative dimension, and at last came the educational dimension. and the existence of statistically significant 

differences in the response of teachers of students with intellectual disability and parents on the dimensions of the 

obstacles scale for communication, the results were for the benefit of students of pupils on two of the three 

dimensions of the scale: the administrative dimension and the educational dimension, while the family dimension 

was in favor of the parents. and no statistically significant differences were found in the response of teachers of 

students with intellectual disabilities of all dimensions due to the study variables, and no statistically significant 

differences were found in the response of parents of students with intellectual disability on all dimensions due to the 

study variables, while there were differences only on the administrative dimension due to the variable of the 

academic qualification, and it was in favor of parents who had the secondary education or less. 

 Key words: Communication Obstacles, Teachers of Students with Intellectual Disability, Parents, Education 

Programs. 

 

 


