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  :الملخص
ات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الخدم

 كما ھدفت إلى التعرف ، معھد النور للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلمین)  بصري-فكري(
من وجھة نظر ) بصري-فكري(على أھم الخدمات المساندة المقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات المتعددة 

قات التي تعوق تقدیم الخدمات المساندة لذوي  وسعت كذلك إلى التعرف على المعو، المعلمین
 وقد استخدم ، في معھد النور بالریاض من وجھة نظر المعلمین) بصري- فكري(اإلعاقات المتعددة 

 واالستبانة كأداة لجمع البیانات وقد تكونت عینة ، الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي المسحي
  : الدراسة إلى مجموعة من النتائج وھي وقد توصلت،  من المعلمین٤٠الدراسة من 

أن واقع  الخدمات المساندة في معھد النور للمكفوفین بالریاض بعضھا والقلیل منھا مفعل وأغلب  -
  .الخدمات المساندة غیر متوفرة داخل المعھد

معھد النور للمكفوفین )  بصري- فكري(أن الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة  -
 والخدمات ، ض من وجھة نظر المعلمین تتمثل في خدمة النقل والمواصالت في المعھدبالریا

  . وخدمات التشخیص والتقییم،  والخدمات الترفیھیة،  والخدمات االجتماعیة، اإلرشادیة المدرسیة
-فكري(أن من أھم المعوقات التي تعوق تقدیم الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة  -

ھد النور بالریاض من وجھة نظر المعلمین ھي عدم التنسیق والتكامل بین الجھات في مع) بصري
عدم تعاون األسر وعدم ، )بصري -فكري(المقدمة للخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعدة 

 عدم وجود فریق ، )بصري-فكري(معرفتھا بأھمیة الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة 
 -فكري(ي یساعد بدوره في توفیر الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة متعدد التخصصات الذ

 .)وبصري
  

Abstract: 
The aim recognize the reality of support services provided to people 

with multiple disabilities (my mind is optical) for the Blind in Riyadh from 
the teacher's point of view, also aimed to identify the most important 
support services currently provided for people with multiple disabilities 
(intellectual-optical) from the teachers' point of view, and also sought to 
identify the obstacles that hinder the provision of support services for 
people with multiple disabilities (intellectual-optical) at the Institute of the 
light from the teachers' point of view, has been used as a researcher in this 
study the descriptive survey, and the questionnaire as a tool for data 
collection was study sample consisted of 40 teachers, the study found set of 
results: 
- That the support services provided to people with multiple disabilities 

(my mind is optical) for the Blind in Riyadh from the point of view of 
teachers is the transport and communications service at the Institute, and 
school counseling services, social services, and entertainment services, 
diagnostic services and evaluation. 

- That the most important obstacles that hinder the provision of support 
services for people with multiple disabilities (intellectual-optical) at the 
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Institute of the light from the teachers of view is the lack of coordination 
and integration among providers of support services for people with 
disabilities (intellectual-optical), not to the families of cooperation and 
lack of knowledge of the importance of services support for people with 
multiple disabilities (intellectual-optical), the lack of a multi-
disciplinary team, which in turn helps to provide support services for 
people with multiple disabilities (my mind is, and optical) 

  :المقدمة
 أصبحت الشعوب المتقدمة تھتم بتنمیة ثروتھا البشـریة علـى ، مع دخول األلفیة الثالثة

 وانعكس ، اختالف أنواعھا ومستویاتھا لما لذلك من استثمار ال یستھان بھ على مستوى المجتمع
  .ن المجتمع تستحق االھتمام حیث أنھم یمثلون شریحًة م، ذلك إیجابًا على األشخاص ذوي اإلعاقة

وثمة قناعة متزایدة حالیًا بأن األشخاص ذوي اإلعاقة بما لدیھم من قدرات وإمكانیات إذا 
توفرت لھم الخدمات المالئمة التدریبیة والتأھیلیة والفرص المتكافئة سیتمكنون من المشاركة 

 ، بحراوي( .ة الشاملة للمجتمعبفاعلیة جنبًا إلى جنب مع شرائح المجتمع األخرى في تحقیق التنمی
  )١ ص، م٢٠٠١

كما أن رعایة ذوي اإلعاقة حق أصیل مستمر كفلتھ الشرائع السماویة ومبادئ حقوق 
اإلنسان في المساواة وتكافؤ الفرص بین أفراد المجتمع تمكینًا لھم من تنمیة ما لدیھم من استعدادات 

المشاركة الفاعلة في شتى مناحي بما یجعلھم قادرین على حمایة وإعالة أنفسھم وعلى 
  )٧٧ ص، م١٩٩٦ ، القریطي.(الحیاة

ولذلك تھدف التربیة الخاصة إلى مساعدة ذوي اإلعاقة على تحقیق الحد األعلى الممكن من 
الكفایة الذاتیة الشخصیة والنجاح األكادیمي وذلك باألسالیب الفردیة والمنظمة التي تتضمن وضعًا 

الخطیب (ومعدات خاصة وطرائق تربویة خاصة وإجراءات عالجیة محددة  ومواد ، تعلیمیًا خاصًا
  )١٤ ص، م٢٠٠٥ ، والحدیدي

فالتربیة الخاصة تعني العملیة الشاملة التي تھدف إلى تنمیة الطالب في شتى جوانب النمو 
تھم  مستخدمة في ذلك الوسائل المساعدة والمعینات التي تمكن ذوي اإلعاقة من تنمیة قدرا، المختلفة

 وتنمیة وتدریب حواسھم لالستفادة منھا في إكسابھم ، وإمكانیاتھم بما یتالءم مع استعداداتھم
 وتوفیر االستقرار والرعایة الصحیة والنفسیة واالجتماعیة ، الخبرات المتنوعة والمعارف المختلفة

  )٩ ص، ٢٠٠٦ ، یحیى(التي تساعدھم على التكیف مع المجتمع الذي یعیشون فیھ
ج ذوي اإلعاقة إلى مجموعة من الخدمات المساندة والتخصصیة الشاملة في النواحي ویحتا

الصحیة والتربویة والنفسیة واالجتماعیة والتأھیلیة والمھنیة والثقافیة واإلعالمیة التي تضمن ألفراد 
ھذه الفئة فرص النمو المتكامل والمتوازن واالندماج في المجتمع ومن ثم فھي مسئولیة فریق 

كامل من األطباء والممرضین  والفنیین والمعلمین واألخصائیین النفسیین واالجتماعیین مت
  )٩٠ ص، م١٩٩٦ ، القریطي.(والمدربین المھنیین وأخصائي التخاطب والوالدین وغیرھم

 التي تعبر عن فلسفة اآللیاتإحدى ) Related Services(وتعتبر الخدمات المساندة 
 وھكذا فإن مصطلح الخدمات المساندة یشترك مع ، ة بالتربیة الخاصةومفھوم الخدمات ذات العالق

 ،  ومصطلح الخدمات المشتركة،  كمصطلح الخدمات اإلضافیة، غیره من المصطلحات األخرى
باإلضافة إلى مصطلح الخدمات المساعدة في التعبیر عن نفس المضمون والغایة التي تسعى لھا 

  )١٩٩٦ ، الوابلي.(بیة الخاصةفلسفة الخدمات ذات العالقة بالتر
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والمملكة العربیة السعودیة خالل السنوات الماضیة قد أولت اھتمامًا كبیرًا وواضحًا في 
 تجلى ذلك في التوجھ إلى دمجھم في التعلیم العام والبعد قدر ، تطور وفلسفة رعایة ذوي اإلعاقة

الصادر من وزارة التربیة والتعلیم  وأكدت الدلیل اإلجرائي بالمملكة ، اإلمكان عن مؤسسات العزل
ھـ على توفیر الخدمات المساندة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة وأفردت لھا بابًا ١٤٢٢عام 

 ، الجبر.(خاصًا یحدد أشكال الخدمات المساندة التي یجب توفیرھا لكل فئة من فئات اإلعاقة
  )١١٥ ص، م٢٠١٥

سات بالمملكة إلى واقع الخدمات المساندة وبالرغم من ذلك فقد أشارت العدید من الدرا
، )٢٠٠٦( والحربي ، )١٩٩٦(المقدمة لذوي اإلعاقة واإلعاقات المتعددة مثل دراسة الوابلي

إلى أن ) ٢٠١٥(والالال ) ٢٠١٥( والجبر ، )٢٠١٢( والعتیبي والسرطاوي ، )٢٠٠٨(الشمسان
 وأن استمرار الخدمات ، من القصورعملیة الممارسة لجمیع أنواع الخدمات المساندة یشوبھا شيء 

المقدمة في المعاھد بأنواعھا المختلفة على ھذا المستوى ربما على المدى البعید ال یستطیع تلبیة 
 وكذلك وجود العدید من المعوقات التي تعیق تقدیم الخدمات لمتعددي ، االحتیاجات التعلیمیة للتالمیذ

  .مات المساندة المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة وأن ھناك اختالف في تقییم الخد، اإلعاقة
ومن ھنا فإن الدراسة الحالیة تھدف إلى التعرف على واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي 

  ). بصري-فكري (اإلعاقة المتعددة 
  : مشكلة الدراسة

یة بالنظر إلى اإلجراءات التنظیمیة لمعاھد وبرامج التربیة الخاصة بالمملكة العربیة السعود
فقد أكدت على ضرورة توفیر الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقات المختلفة وقد أكدت على ضرورة 

  ).ھــ١٤٣٧ ، وزارة التعلیم(توفیر المكان المناسب كل إعاقة وتوفیر احتیاجاتھ الخاصة
عن وجود قصور جوھري ) الجبر(ودراسة) ١٩٩٦(وفي المقابل فقد كشفت دراسة الوابلي

لمساندة المقدمة للتالمیذ ذوي التخلف العقلي وكذلك التالمیذ الصم من واضح في الخدمات ا
 والذي یعد مؤشرًا على أن ، المكفوفین بمعاھد وبرامج التربیة الفكریة بالمملكة العربیة السعودیة

 بجانب مالحظتي كباحث لواقع الخدمات التي ، تقدیم الخدمات المساندة یشوبھ شيء من القصور
 ووفقًا للمعطیات السابقة جاءت ھذه الدراسة ، ) بصري-فكري(اإلعاقة المتعددة تقدم لفئة ذوي 

  .للتعرف على واقع تلك الخدمات المساندة
  : واستنادًا على ما سبق ذكره فإن مشكلة الدراسة الحالیة تتمثل في التساؤل الرئیس التالي

في معاھد ) بصري-فكري(ما واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقة المتعددة 
  النور للمكفوفین بالریاض؟

  : أسئلة الدراسة
من وجھة )  بصري-فكري (ما واقع الخدمات المساندة المقدمة لفئة ذوي اإلعاقة المتعددة  -١

 نظر المعلمین؟
من وجھة )  بصري- فكري (ما أنواع الخدمات المساندة المقدمة لفئة ذوي اإلعاقة المتعددة  -٢

  نظر المعلمین؟
)  بصري-فكري (قات التي تعیق تقدیم الخدمات المساندة لفئة ذوي اإلعاقة المتعددة ما المعی -٣

  من وجھة نظر المعلمین؟
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  : أھداف الدراسة
)  بصري-فكري (التعرف على واقع الخدمات المساندة المقدمة لفئة ذوي اإلعاقة المتعددة   -١

 .من وجھة نظر المعلمین
)  بصري-فكري (لمقدمة لفئة ذوي اإلعاقة المتعددة التعرف على أنواع الخدمات المساندة ا -٢

  .من وجھة نظر المعلمین
التعرف على المعیقات التي تعیق تقدیم الخدمات المساندة لفئة ذوي اإلعاقة المتعددة   -٣

 .من وجھة نظر المعلمین)  بصري- فكري (
  : أھمیة الدراسة

أدبیات التربیة الخاصة التي تتضح أھمیة الدراسة الحالیة من خالل العدید من الدراسات و
یحتاجون للعدید من البرامج التربویة )  بصري-فكري (تؤكد أن األطفال ذوي اإلعاقة المتعددة 

 ویمكن إبراز أھمیة الدراسة الحالیة ، الخاصة والخدمات التي تساعدھم على التكیف مع إعاقتھم
  : على النحو التالي

  :األھمیة النظریة: أوًال
 النظریة للدراسة الحالیة مما لمسھ الباحث من ندرة البحوث والدراسات  تأتي األھمیة

وعن واقع الخدمات المقدمة )  بصري-فكري (العربیة التي تطرقت إلى فئة ذوي اإلعاقة المتعددة 
_ فكري (لھذه الفئة وستسلط ھذه الدراسة النظر إلى واقع الخدمات المقدمة لذي اإلعاقة المتعددة 

  ).بصري
   :األھمیة التطبیقیة: ثانیًا

سوف تسھم بإذن اهللا نتائج ھذه الدراسة إلى معرفة واقع الخدمات لذوي اإلعاقة المتعددة 
في مدینة الریاض وتحدیدًا في برنامج متعددي اإلعاقة في معھد نور بالریاض ) بصري_ فكري (

تقدیم ھذه الخدمات في دعم  ومعرفة أثر ، نظرًا لكونھ البرنامج الوحید في مدینة الریاض لھذه الفئة
ھذه الفئة في مسیرتھم وفي حیاتھم العامة والتحسین من مستوى أدائھم بشكل عام والوقوف على 

) بصري_ فكري (المعوقات أمام تقدیم ھذه الخدمات الضروریة والالزمة لذوي اإلعاقة المتعددة  
 الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة ومن ثم تقدیم التوصیات التي ستساھم بإذن اهللا في توفیر وتطویر

  ).بصري_ فكري (المتعددة  
   : حدود الدراسة

 تقتصر ھذه الدراسة على دراسة واقع الخدمات المقدمة لفئة ذوي اإلعاقة :الحدود الموضوعیة
  ).بصري_ فكري (المتعددة  

  .ـھــ١٤٣٨- ١٤٣٧ سوف یتم تطبیق أدوات ھذه الدراسة في العام الھجري:الحدود الزمانیة
 یقتصر تطبیق ھذه الدراسة على برنامج متعددي اإلعاقة في معھد النور للمكفوفین :الحدود المكانیة

  .بالریاض
 سوف یتم إجراء ھذه الدراسة على عینة من معلمي معھد النور للمكفوفین بمدینة :الحدود البشریة

  .الریاض
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  :مصطلحات الدراسة
   :الخدمات المساندة

ي تساعد الطفل الذي لدیھ إعاقة من تصحیح وتنمیة ودعم استفادتھ من ھي تلك الخدمات الت
  ).Demch, 2001 .(برامج التربیة الخاصة

وتقدم لذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس الملتحقین بھا أو المراكز والمعاھد ویجب أن 
ك نوعان من  وھنا، یكون الفریق الذي یقدم خدمات المساندة مؤھًال علمیًا ومدربین بشكل جید

  )٤٦ ص، م٢٠١٢ ، یحیى: (الخدمات
 والتي عادة تشیر إلى التفاعل وجھًا لوجھ بین أخصائیي الخدمات المساندة : خدمات مباشرة

 ،  مكتب مرشد الطالب، الصالة الریاضیة، والطالب وھذا التفاعل ممكن أن یحدث في الصف
ت محددة لتطویر وتحسین مھارات معینة حیث یقوم ھؤالء بتحلیل استجابات الطالب واستخدام تقنیا

  . وذلك لوضع استراتیجیة مناسبة، وعلى ھؤالء التشاور مع  المدرسین والوالدین حول األساسیات
یمكن للخدمات غیر المباشرة أن تشرك التعلیم والتشاور مع اإلشراف : خدمات غیر مباشرة
مكن ھؤالء من القیام بنشاطات حتى یت) شبھ الوالدین واألخصائیین(المباشر ألشخاص آخرین 

  .عالجیة مناسبة
مجموعة الخدمات التي یتم تزوید الطالب ذوي اإلعاقة : "ویعرفھا الباحث إجرائیًا بأنھا

بھا لتمكینھم من االستفادة من البرامج التربویة والتعلیمیة الخاصة )  بصري-فكري(المتعددة 
 ،  والنفسیة والمدرسیة،  الخدمة الصحیة وتشمل ھذه الخدمات، المقدمة لھم في معاھد النور

  . وغیرھا من الخدمات،  وخدمة العالج الطبیعي وخدمة العالج الوظیفي، واإلرشادیة المدرسیة
  ): بصري-فكري (متعددي اإلعاقة

الذي یتلقون تعلیمھم أو ) بصریًا، فكریًا(ھم أولئك التالمیذ والتلمیذات ذوي اإلعاقة المتعددة 
    وتقدم لھم الخدمات المساندة، ھد النور بمدینة الریاضتدریبھم في معا

/ عوق بصري البصریة أو عوق عقلي/ عوق العقلي(ھي تلك اإلعاقات المتالزمة مثل
التي تسبب مشاكل تعلیمیة شدیدة للتالمیذ بحیث ال یستطیعون معھا أن یتلقوا تعلیمھم ) عوق سمعي

 ، ھـ١٤٢٥ ،  والھوساوي، العتیبي.(عاقة واحدةضمن برامج التربیة الخاصة التي تم إعدادھا إل
  )٣ص

  : اإلعاقة الفكریة
التعریف المعتمد لإلعاقة العقلیة ھو الصادر عن الجمعیة األمریكیة لإلعاقات النمائیة 

إعاقة تتسم بمحددات ملحوظة في كل من القدرات الوظیفیة : وھو ) AAID،2007(والمعرفیة 
واالجتماعیة ، ك التكیفي كما ھو معبر عنھا في المھارات المعرفیةوفي السلو) الذكائیة(المعرفیة 

 ، الخطیب والحدیدي.(سنة) ١٨(والمھارات التكیفیة الممارسة وتنشأ ھذه اإلعاقة قبل سن 
  ).م١٩٩٧

  :العوق البصري
 ھو مصطلح عام تندرج تحتھ من الناحیة اإلجرائیة جمیع الفئات التي تحتاج إلى برامج 

 والتصنیفات الرئیسیة لھذه ، ة الخاصة بسبب وجود نقص في القدرات البصریةوخدمات التربی
  ).ھـ١٤٢٢ ، وزارة المعارف.(المكفوفین وضعاف البصر: الفئات ھي
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  : الكفیف
 مترًا ٦/٦٠ھو الشخص الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العینین بعد التصحیح عن 

 ، وزارة المعارف.(درجة) ٢٠(أو یقل مجالھ البصري عن زاویة مقدراھا) قدم٢٠/٢٠٠(
  )ھـ١٤٢٢

  :الدراسات السابقة
ھدفت توضیح الخدمات المساندة الالزمة لدعم العملیة ) (Mattson, 2001دراسة 

 وقد ،  ومن ضمنھم التالمیذ ذوي التخلف العقلي، التعلیمیة للتالمیذ الذین لدیھم إعاقات متعددة
ھؤالء التالمیذ ومن أھمھا حقھم في توفر ما یدعم توصلت الدراسة إلى المتطلبات الرئیسة لتعلیم 

 كما ، تعلیمھم من الخدمات المساندة لَتْلِبیة حاجاتھم الفریدة وھیئتھم للتوظیِف والمعیشة المستقلة
أشارت الدراسة إلى أنواع الخدمات المساندة المفترض تقدیمھا لھؤالء التالمیذ حسب حاجاتھم وھي 

خدمة : اندة الواردة في قانون تربیة األفراد الذین لدیھم إعاقات وھيتتفق مع أنواع الخدمات المس
 والخدمة االجتماعیة ،  والخدمة الصحیة المدرسیة،  والخدمة النفسیة المدرسیة، عالج اللغة والكالم

 وخدمة ،  وخدمة العالج الوظیفي،  وخدمة العالج الطبیعي،  وخدمة اإلرشاد المدرسي، المدرسیة
 والخدمة ،  وخدمة التنقل،  وخدمة الترویح،  وخدمة التدخل المبكر، ب الوالدینإرشاد وتدری

  . وخدمات التوجیھ والحركة، الطبیة
ھدفت تعرف العالقة بین التصورات عن الدعم والخدمات ) Kyzar, 2010(دراسة كیزر

األطفال في وجودة حیاة األسرة بالنسبة ألسر متعددي اإلعاقة وتكون مجتمع الدراسة من كل أسر 
أسرة واعتمدت الباحثة على المنھج ) ٢٢٧(الوالیات المتحدة  األمریكیة وشملت عینة الدراسة 

 ٥٢الوصفي التحلیلي القائم على استبیان كفایة الخدمة وجودة حیاة األسرة ألسر األطفال مكون من 
مات،  ودعم فقرة موزعة على سبعة محاور ھي الصحة والتعلیم والخدمات ذات الصلة والمعلو

األصدقاء،  واألسرة ورعایة الطفل،  وخدمات التنسیق،  وكذلك استخدمت الباحثة مقیاس جودة 
تفاعل األسرة والوالدیة،  والصحة :  موزعة على خمسة محاور٢٥الحیاة األسریة،  مكون من 

 ١٨كون من العاطفیة،  والصحة الجسدیة،  والدعم الموجھ لإلعاقة،  ومقیاس الشراكة المھنیة والم
فقرة لقیاس رضا األسر عن مھنة الخدمات المقدمة لھم وألطفالھم موزع على محورین عالقات 

أن الخدمات التي تقدم  : تركز على الطفل،  وعالقات تركز على األسرة وقد توصلت الدراسة إلى
لمعلومات الخدمات الصحیة وخدمات التعلیم،  والخدمات ذات الصلة،  وخدمات ا(لھذه الفئة تشمل 

ویشمل الدعم الذي یقدم لفئة األطفال متعددي اإلعاقة ، )وخدمات رعایة األطفال،  وخدمات التنسیق
اتساع األسرة،  واألصدقاء،  واالتصال مع اآلباء اآلخرین لألطفال الصم المكفوفین أو ذوي (

خدمات فاعلیة والتي تزیل  أكثر ال،)اإلعاقات المشابھة،  والمناسبات العائلیة،  وتقدیم األشقاء للدعم
أن ، أغلب توتر األم ھي دعم األسرة بأي شكل وخاصة من أفراد العائلة  أو األصدقاء المقربون

 والتوجھ ، والعالج  الطبیعي، التأھیل المھني(األسرة راضیة عن الخدمات المرتبطة والتي تشمل 
تلبي احتیاجاتھم واحتیاجات حیث یجدون أنھا ) والتنقل وعالج النطق والتكنولوجیا المساعدة

ة الحیاة األسریة ألسر األطفال تعتمد على مدى دأن العالقة بین كفایة الخدمة والدعم وجو، أطفالھم
 .رضا األسر عن مدى مھنیة مقدمي الخدمة والدعم

ھدفت تعرف طبیعة الخدمات المساندة التي ) م٢٠١٢(دراسة العتیبي،  والسرطاوي
اإلعاقة وأسرھم ومدة كفایة الخدمات المقدمة لھم من وجھة نظر أولیاء یحتاجھا األطفال متعددي 

األمور والمعلمین،  وقد استخدم الباحثان االستبانة كأداة للدراسة،  والتي اشتملت على محورین 
األول الخدمات المساندة للطفل والثاني خدمات الدعم ومساعدة األسرة،  وبلغت عینة الدراسة 

ألمور ومعلمي األطفال متعددي اإلعاقة في مدینة الریاض،  وقد توصلت من أولیاء ا) ١٠٦(
أن أولیاء األمور والمعلمین عبروا عن حاجة األطفال متعددي اإلعاقة وأسرھم إلى : الدارسة إلى
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مختلف الخدمات المتضمنة في قائمة الخدمات المساندة واتفقا على الخدمات التي یحتاجھا األطفال 
 ھناك فروق ،وأسرھم وأن تفاوتت نسب اتفاقھم بعض الشيء لصالح المعلمینمتعددي اإلعاقة 

كبیرة دالة إحصائیًا في آراء أولیاء األمور والمعلمین حول مدى كفایة الخدمات المقدمة لألطفال 
 .وأسرھم

ھدفت تقییم واقع الخدمات المكتبیة المقدمة إلى ) ٢٠١٣(دراسة الحدیدي،  والزبون
م،  ومقارنتھا بالممارسات ٢٠١٢قة المتعددة من المكفوفین في األردن للعام األشخاص ذوي اإلعا

مكتبة تابعة للجامعات ) ٣٢(والمعاییر المتبعة دولیًا في ھذا المجال،  وقد تكونت عینة الدراسة من 
الرسمیة والخاصة والمكتبات العامة،  وتم تطویر مقیاس المعاییر الدولیة للخدمات المكتبیة التي 

) ٥٥(م إلى األشخاص ذوي اإلعاقة المتعددة من المكفوفین،  تكون من ستة معاییر رئیسة تغطي تقد
أن : مؤشرًا واستخرجت لھ داللة صدق وثبات مقبولة،  ألغراض الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى

مستوى توافر المعاییر الدولیة للخدمات المكتبیة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصریة كدرجة كلیة 
 أن خمسة أبعاد كان مستوى توافرھا ،)٠٫١٣٢٩(عیف جدًا،  إذ بلغ متوسط الدرجات الكلیة ض

 والعالقات العامة ومصادر ،  والموارد البشریة، ضعیف جدًا وھي خدمات رواد المكتبة
 واألدوات والمعدات التكنولوجیة الحدیثة في حین أن بعدًا واحدًا كان مستوى التوافر ، المعلومات

 ).٠٫٣٠٤(یفًا وھي مبنى المكتبة بمتوسط قدره فیھ ضع
ھدفت تعرف وجھة نظر أمھات الصم المكفوفین نحو واقع الخدمات ) ٢٠١٣(دراسة الجبر

المقدمة لھذه الفئة،  وتحدید أنواع الخدمات المقدمة لھم والوقوف على األسباب التي تعیق تقدیم 
 وجھة نظر األمھات،  وقد تكونت عینة الخدمات في المراكز الخاصة بفئة الصم المكفوفین من

أم من أمھات الصم المكفوفین وقد اعتمدت الباحثة على المنھج النوعي الوصفي ) ٣٠(الدراسة من 
القائم على استمارات المقابلة الشخصیة كأداة للدراسة،  وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

واقع الخدمات التي تقدم لفئة الصم المكفوفین غیر من أفراد العینة یرون %) ٦٦٫٧(أن نسبة : أھمھا
من أفراد العینة یرون أن الخدمات الصحیة أكثر أھمیة في دعم %) ٦٦٫٧(أن نسبة ، مناسبة

وجود العدید من المعوقات التي تعیق تقدیم الخدمات لفئة الصم ، احتیاجات فئة الصم المكفوفین
حصائي للظاھرة في مختلف مستویاتھا وقلة اتخاذ المكفوفین أھمھا قلة االھتمام بالتسجیل اال

 .القرارات العالجیة المناسبة
ھدفت تقییم فاعلیة الخدمات التربویة والخدمات المساندة المقدمة ) م٢٠١٤(دراسة جرار 

للطلبة ذوي اإلعاقة العقلیة الشدیدة  المتعددة في ضوء المعاییر العالمیة في دولة الكویت،  ولتحقیق 
راسة استخدم الباحث المعاییر المعتمدة من الجمعیات والمنظمات والمجالس العالمیة التي أھداف الد

تعنى بالخدمات التربویة والخدمات المساندة وذلك بعد ترجمة ھذه المعاییر واستخراج دالالت 
مقیاس : الصدق والثبات المناسبة لھا،  حیث تم إعداد أربعة مقاییس بنیت على ھذه المعاییر وھي

اعلیة الخدمات التربویة،  ومقیاس فاعلیة خدمة العالج الطبیعي ومقیاس فاعلیة خدمة العالج ف
كما استخدم  الباحث استبانتین األولى موجھة ، الوظیفي،  ومقیاس فاعلیة خدمة عالج اللغة والكالم

تحلیل إلى معلمي التربیة الخاصة،  والثانیة إلى اختصاصي الخدمات المساندة،  وكذلك نموذج ل
فاعلیة البرامج التربویة والعالجیة الفردیة الخاصة بتدریب الطلبة،  كما تم تصمیم مقابلة أولیاء 

وقد تكونت عینة الدراسة من جمیع مجتمع الدراسة من مدارس ، أمور الطلبة ذي اإلعاقة المتعددة
الكویت والبالغ عددھا ومؤسسات ذوي اإلعاقة العقلیة الشدیدة المتعددة العربیة واألجنبیة في دولة 

معلمًا ومعلمة،  ) ١٠٩(مدارس حیث اشتملت على معلمي التربیة الخاصة والبالغ عددھم ) ٥(
) ١١(واختصاصي العالج الوظیفي وعدد) ١٦(واختصاصي العالج الطبیعي والبالغ عددھم 

قد توصلت فردًا من أولیاء األمور،  و) ٥٩(وأیضًا ) ١٦(واختصاصي عالج الكالم واللغة وعددھم
أشارت النتائج الكمیة إلى فاعلیة الخدمات التربویة والخدمات المساندة حیث حصلت : الدراسة إلى
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أن نسبة تحقق األھداف فیما یتعلق بالخدمات ، جمیع أبعاد المقیاس على مستوى فاعلیة مرتفع
لھاتفیة التي أظھرت نتائج المقابالت الشخصیة وا، التربویة المقدمة للطلبة كانت منخفضة جدًا

من أولیاء األمور أشاروا إلى أن الخدمة التربویة الصفیة %) ٤٤(أجریت مع أولیاء أمور الطلبة أن 
منھم إلى أن خدمة العالج الطبیعي كانت فعالة فقد شعروا %) ٧٠( وأشار ، كانت فعالة مع أبنائھم

 وكذلك ، مة العالج الوظیفي إلى فاعلیة خدأشارمنھم %) ٦٦( وأن ، بجالة تحسن في حاالت أبنائھم
  .قد أشار إلى أن خدمة الكالم واللغة كانت فعالة مع أبنائھم%) ٥٧(

ھدفت تعرف تقییم الخدمات التربویة والمساندة المقدمة لذوي ) م٢٠١٥(دراسة الالال 
االحتیاجات الخاصة من وجھة نظر المعلمات واألخصائیات في مراكز الرعایة النھاریة في مدینة 

اض،  ولتحقیق أھداف الدراسة طبق الباحث قائمة بالخدمات التربویة والمساندة،  اشتملت على الری
قسمین تضمن القسم األول على مجموعة من المتغیرات المرتبطة بالعاملین،  وتضمن القسم الثاني 

مات واقع الخد:  فقرة تمثل محاور االستبانة الرئیسة وھي ) ٤٢(على فقرت االستبانة المكونة من
) ٦٧(التربویة والخدمات الساندة المقدمة للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة،  وبلغت عینة الدراسة 

معلمة وأخصائیة في مراكز الرعایة النھاریة وجمیع األطفال المعاقین في مدینة الریاض،  وقد 
لمستوى وجود اختالف في تقییم المعلمات واألخصائیات : توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

وجود  ،الخدمات التربویة ومستوى الخدمات المساندة المقدمة لألطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة
فروق ذات داللة إحصائیة لمستوى الخدمات التربویة المقدمة تعزي لمتغیر الخبرة،  وعدم وجود 

 .اقةفروق ذات داللة إحصائیة لمستوى الخدمات التربویة المقدمة تعزي لمتغیر نوع اإلع
  : التعقیب على الدراسات السابقة

  :أوجھ تشابھ الدراسة مع الدراسات السابقة
 ، )م٢٠١٢( والسرطاوي،  من حیث الھدف تتشابھ الدراسة الحالیة مع دراسة العتیبي

  ).Mattson, 2001( ودراسة ، )٢٠١٣( والزبون، والحدیدي
 ، )م٢٠١٢( والسرطاوي، العتیبي تتشابھ الدراسة الحالیة مع دراسة ، من حیث أداة الدراسة

  )(Mattson, 2001 ودراسة ، )م٢٠١٥(ودراسة الالال 
  ).م٢٠١٥(من حیث مجتمع وعینة الدراسة تتشابھ الدراسة الحالیة مع دراسة الالال 

  :أوجھ اختالف الدراسة مع الدراسات السابقة
 وجرار ، )٢٠١٣(من حیث الھدف تختلف الدراسة الحالیة مع دراسة كل من والجبر

  )(Kyzar, Kathleen. 2010 و ، )م٢٠١٥( والالال ، )م٢٠١٤(
 ، أما من حیث أداة الدراسة فإن الدراسة الحالیة تختلف من حیث األداة مع دراسة الحدیدي

 ودراسة الالال ، )م٢٠١٤( ودراسة جرار ، )٢٠١٣( ودراسة الجبر، )٢٠١٣(والزبون
  )Kyzar, Kathleen. 2010( ودراسة كیزر، )م٢٠١٥(

أما من حیث مجتمع وعینة الدراسة فإن الدراسة الحالیة تختلف من حیث مجتمع وعینة 
 ، )٢٠١٣( والجبر، )٢٠١٣( والزبون،  والحدیدي، )م٢٠١٢( والسرطاوي، الدراسة مع العتیبي

  ) Kyzar, Kathleen. 2010( وكیزر، )(Mattson, 2001 وماتسون ، )م٢٠١٤(وجرار 
  : دراسات السابقةأوجھ االستفادة من ال

  : وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما یلي
 .صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة وتحدید أسئلتھا وتطویر متغیرات الدراسة -
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 .اختیار المنھج المناسبة للدراسة -
 .اختیار أداة الدراسة وإعدادھا -
 .االطالع على األسالیب اإلحصائیة المستخدمة -
 .ھذه الدراسةإثراء الجانب النظري ل -
 -فكري (التعرف على الخدمات المساندة التي یمكن أن تقدم إلى ذوي اإلعاقة المتعددة  -

 ).بصري
بعض الدراسات تضع إطار عملیًا للنھوض بواقع متعددي اإلعاقة المكفوفین والتي یمكن  -

  .تطبیقھ على أرض الواقع
  :اإلطار النظري
  : الخدمات المساندة: المحور األول

 برامج الخدمات المساندة كھدف تربوي بساھم في توفیر الرعایة والتأھیل بكافة لقد ظھرت
  : وأھدافھا، جوانبھ لألفراد ذوي اإلعاقة وفیما یلي نوضح مفھوم الخدمات المساندة

  : مفھوم الخدمات المساندة: أوًال
عابیر  من المصطلحات عن مصطلح الخدمة المساندة في التربیة الخاصة بتالعدیدلقد عبرت 

 ومصطلح Ancillary Services ومن تلك المصطلحات مصطلح الخدمات المساعدة ، مختلفة
 ومن تلك المصطلحات أیضًا مصطلح الخدمات الداعمة  Allied Servicesالخدمات المشتركة 

Support Services وكذلك منھا مصطلح الخدمات المعینة Assistant Services وأخیرًا 
 ، الوابلي( الخدمات ذات العالقة أو ذات الصلة أو المرتبطةRelated Servicesمصطلح 

  )م١٩٩٦
وتحمل ھذه المصطلحات نفس المضمون والغایة التي تھدف إلیھا فلسفة الخدمات المساندة 

 بین - من وجھة نظر الباحث- ونتیجة لعدم وجود اختالفات واضحة، في التربیة الخاصة
 Related Servicesباحث مصطلح الخدمات المساندة المصطلحات السابقة فسوف یستخدم ال

  .لإلشارة إلى الخدمات المساندة في التربیة الخاصة
 حیث ، لقد نوقش مفھوم الخدمات المساندة من قبل المتخصصین في مجال التربیة الخاصة

تلك الخدمات الضروریة التي یمكن من خالل : " بأنھا، م١٩٩٦ ، تم تعریفھا من قبل الوابلي
طیاتھا أن تساعد الطفل المتخلف عقلیًا على االستفادة من البرامج التعلیمیة الخاصة لوزارة مع

تلك البرامج : والخدمات المساندة بأنھا) ٨ ص، ھـ١٤٢٢(المعارف في المملكة العربیة السعودیة
 ولكنھا ضروریة للنمو التربوي للتالمیذ ذوي ، التي تكون طبیعتھا األساسیة غیر تربویة

 وخدمات ،  مثل العالج الطبیعي والوظیفي وتصحیح عیوب النطق والكالم، حتیاجات الخاصةاال
  ".اإلرشاد النفسي

تلك "الخدمات المساندة بأنھا ) ١٤٥ ص، م٢٠٠٤ ، ھارون(وفي نفس السیاق عرف 
الخدمات الضروریة التي من خاللھا یتم مساعدة الطفل المعوق على تخطي العوائق الناجمة عن 

  . والتي ال تمكنھ من االستفادة بأكبر قدر مما یقدم لھ من تربیة خاصة تعكس احتیاجاتھ الفریدةالعجز
بأنھا تلك ) Demehak(إلى تعریف دیماك) Mattson, 2001(كما یشیر ماتسون

الخدمات التي تساعد الطفل الذي لدیھ إعاقة من تصحیح وتنمیة ودعم استفادتھ من برامج التربیة 
 التعریف یتفق مع ما جاء في القانون العام لتربیة األفراد الذین لدیھم  وھذا، الخاصة
والذي یرى بأنھا تلك ) Individual with disabilities Education Act, 1997(إعاقات

الخدمات التي تشمل خدمة التعرف المبكر وتقییم جوانب اإلعاقة لدى األطفال وخدمات التقنیات 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٤٧

 واإلرشادیة وكذلك خدمات العالج الطبیعي وخدمات التوجھ والحركة المساعدة والخدمات السمعیة
وخدمات إرشاد وتدریب الوالدین والخدمات النفسیة وخدمات الترویح كما تشمل خدمات اإلرشاد 
والتدریب عالج اللغة والكالم والتي تعمل على تصحیح وتنمیة ودعم استفادة الطفل الذي لدیھ إعاقة 

 في حین یرى ماتسون الخدمات المساندة بأنھا تلك الخدمة التي ، اصةمن خدمات التربیة الخ
صممت لتعمل على تلبیة الحاجات الفردیة لألفراد الذین لدیھم إعاقة وتھیئتھم للتوظیف والمعیشة 

 والتي یمكن أن تشمل خدمات التقنیات المساعدة والخدمات السمعیة واإلرشادیة وغیرھا ، والمستقلة
  .ساندة األخرى والتي سبق اإلشارة إلیھا في التعریف السابقمن الخدمات الم

وبناًء على ما سبق نستطیع القول أن التعاریف السابقة للخدمات المساندة تتفق على أن 
الغایة الرئیسیة من تقدیم الخدمات المساندة لألفراد الذین لدیھم إعاقات بما فیھم التالمیذ ذوي اإلعاقة 

  . االستفادة القصوى من الخدمات التعلیمیة في مجال التربیة الخاصةالفكریة ھي تمكینھم من
ومن خالل معطیات التعاریف السابقة یمكن أن یقترح الباحث التعریف التالي للخدمات 

تلك الخدمات التي تھدف إلى استفادة التالمیذ ذوي اإلعاقة الفكریة من : "المساندة ویتمثل في أنھا
الخدمات : المقدمة لھم إلى أقصى حد ممكن والتي تتضمن تلك الخدماتالبرامج التربویة الخاصة 

الصحیة المدرسیة والخدمة النفسیة المدرسیة والخدمة اإلرشادیة المدرسیة وخدمة عالج اللغة 
  ".والكالم وخدمة العالج الطبیعي وخدمة العالج الوظیفي وخدمة النقل والتنقل

  : أنواع الخدمات المساندة: ثانیًا
  :  العدید من أنواع الخدمات المساندة والتي نعرض لھا كما یليھناك

 : الخدمات اإلرشادیة -
ویقصد بالخدمات اإلرشادیة تقدیم خدمات التوجیھ واإلرشاد والتدریب لذوي اإلعاقة 

 وطبقًا للجمعیة األمریكیة لإلرشاد المدرسي تركزت الخدمات اإلرشادیة على احتیاجات ، وأسرھم
 وتتضمن الخدمات ، ضایا المرتبطة بالمراحل النمائیة المختلفة لنمو الطالبواھتمامات والق

 وإذ تعتبر خدمات إرشاد وتدریب اآلباء خدمات مساندة ، اإلرشادیة إرشاد اآلباء وتدریبھم وتأھیلھم
 باإلضافة إلى دعم اآلباء في فھم احتیاجات ، مھمة تساعد اآلباء على تفعیل دورھم في حیاة الطفل

 ومساعدتھم في إعداد الخطة التربویة الفردیة لكي ،  وتزویدھم بمعلومات عن تطور طفلھم، مطفلھ
 وعندما یكون من الضروري ، یصبح اآلباء أكثر مشاركة في برنامج التربیة الخاصة لطفلھم

مساعدة الطالب ذو اإلعاقة المرشح لالستفادة من البرنامج التربوي وھي تساعد اآلباء على اكتساب 
لمھارات الضروریة التي تسمح لھم بدعم البرنامج التربوي الفردي لطفلھم أو خطة الخدمة ا

  )٢٥ ص، م٢٠١٤ ، المغاربة.(األسریة الفردیة

 Physical Therapy Service: خدمة العالج الطبیعي -
 ، المشي(وتھدف برامج العالج الطبیعي إلى تصحیح أو تطویر المھارات الحركیة الكبیرة 

 ویشمل العالج الطبیعي استخدام ، أو الوقایة من االضطرابات والتشوھات الجسمیة...) .والوقوف
 كما یشمل العالج الطبیعي تصحیح ،  والماء،  التمارین والحرارة، التدلیل: أسالیب مختلفة منھا

 ،  ومدى الحركة،  والتناسق العضلي، وضعیات الجسم أو األطراف وفنیات التعامل مع األشیاء
 وحركة المفاصل وقوة تحملھا ومرونتھا وتقویة األطراف السفلى أو تقویمھا أو ، یة العضالتوتقو

والتدریب الحركي وفنیات االنتقال والوقایة من فقدان الوظائف البدنیة وغالبًا ما یقوم ، تجبیرھا 
اد األنشطة  وإعد،  أو مساعدي المعلمین، المعالج الطبیعي بتقدیم االستشارات للمعلمین والوالدین

 إلى العالج المباشر المتمثل بتقدیم إضافة ، الوظیفیة وإعداد األجھزة التعویضیة واستخدامھا
  )٢٠٠٠ ،  وسیرز وسوتلك، برادلي.(الجلسات العالجیة المجدولة للطالب
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 Occupational Therapy Services:خدمة العالج الوظیفي -
ھارات الضروریة للحیاة الیومیة ومنع یختص العالج الوظیفي بتنمیة ودعم الوظائف والم

 ، أورلوف.(تدھور ھذه الوظائف والمساعدة في معالجة المشكالت التي قد تعیق أداء ھذه الوظائف
  )م٢٠٠٠ ، وآخرون

وھي مھنة طبیة مساندة تقوم على توظیف جمیع طاقات الفرد الذي یعاني من قصور ما 
 وذلك لتحسین نوعیة حیاتھ من خالل مجموعة وصوًال بھ إلى أقصى درجات االعتماد على النفس

من األنشطة العالجیة التي تتطلب في معظم األحیان توفیر مجموعة من األجھزة والمعینات وتعدیل 
 إضافة إلى أن العالج الوظیفي یركز على المشاركة الوظیفیة في ، بیئة الفرد المحیطة لتالئم حاجاتھ

اف العلیا والمھارات الدقیقة والتناسق العضلي ومدى الحركة  وتشمل استخدام األطر، عملیة التعلیم
 والمھارات الحركیة ،  مثل التناسق بین العین والید، وھیئة الجسم والمھارات الحركیة البصریة

 ویتم تقدیم الدعم ھنا في صورة استشارات ،  والوقایة من الفقدان الوظیفي، الفمیة مثل األكل
 وإعداد األنشطة الوظیفیة وإعداد األجھزة ، لدین أو مساعدي التدریسوتدریبات للمعلمین أو الوا

 باإلضافة إلى العالج المباشر المتمثل بتقدیم الجلسات التدریبیة ، التعویضیة واستخدامھا
  )٢٠٠٠ ،  وآخرون، برادلي.(المجدولة

 Speech & Language therapy Services: خدمة عالج الكالم -
غة على مھارات التواصل التي تشمل تقییم متطلبات عملیة التواصل یركز عالج الكالم والل

 والنطق ، في جمیع المواقف التعلیمیة والتفاعل االجتماعي والمھارات اللغویة االستقبالیة والتعبیریة
 والعوامل العصبیة الحركیة المرتبطة بأعضاء جھاز النطق والتنفس ، والطالقة ونوعیة الصوت

  )٢٠٠٠ ،  وآخرون، برادلي.(خدام وسائل تعزیز الكالم والتواصلوإصدار الصوت واست
ویؤدي اختصاصي الكالم واللغة دورًا ھامًا في الكشف المبكر عن اضطرابات التواصل 

 كما یقع على عاتقھ تقدیم مختلف الخدمات الالزمة ، عند الطلبة ویعمل على تقییمھا وتشخیصھا
ھا السلبیة على حیاة الفرد بالتعاون مع االختصاصیین لعالج ھذه االضطرابات والحد من تأثرات

 كما یشارك في وضع الخطط التربویة الفردیة ،  إضافة إلى أولیاء األمور، اآلخرین والمعلمین
ومتابعة تنفیذھا وتقدیم اإلرشادات الالزمة للوالدین للمساعدة في تحقیق أھداف الخطة وتعمیم التعلم 

  .ودیمومتھ

  Psychological Services :الخدمات النفسیة -
یرتكز دور الخدمات النفسیة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة إلى تطبیق االختصاصي 
النفسي لمقاییس الذكاء التي تصلح مع الحالة المراد تقییمھا إضافة إلى تطبیق االختبارات النمائیة 

 ، رامج تعدیل السلوك كما یعمل االختصاصي على تصمیم ب، واختبارات القدرات ذات العالقة
والتنسیق مع معلمي الصفوف واألخصائیین اآلخرین لتطبیق اإلجراءات السلوكیة القائمة على 
النظریة السلوكیة داخل الصف وخارجھ من خالل تدعیم السلوك اإلیجابي وخفض أو إنھاء السلوك 

  )Smith ، 1990(غیر المرغوب بھ 

 Social services: الخدمات االجتماعیة -
ي خدمات تسعى إلى التنسیق بین األھل من جھة وسائر العاملین في المدرسة من جھة وھ

 وتسعى ھذه الخدمات إلى تقدیم الدعم النفسي للطالب وأسرتھ ، ثانیة باعتبارھم حلقة الوصل في ذلك
 واإلشراف على األنشطة ، وتوجیھ األسرة نحو الخدمات واألماكن ذات العالقة بإعاقة ابنھم

یة في المدرسة وخارجھا ومتابعة المشكالت ذات الطابع األكادیمي والسلوكي عند الترویح
  )٢٠٠٠ ،  وآخرون، أورلوف.(الطالب
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 ألن طبیعة اإلعاقة وشدتھا یفرضان قیودًا ، وتزداد ھذه الخدمة مع ذوي االعاقات المتعددة
تقدیم المساعدة  حیث یعمل االختصاصي االجتماعي على ، اجتماعیة أكثر على الطالب وأسرتھ

  )٢٠١٠ ، السرطاوي والصمادي.(ألسر الطلبة أثناء حدوث األزمات واالنتكاسات في الحالة

 Health Services: الخدمات الصحیة -
 العقلیة الشدیدة التي یرافقھا إعاقات أخرى متعددة تتفاوت اإلعاقةفي حاالت الطلبة ذوي 

 العضلیة  واألجھزة األخرى –زة العصبیة الخدمات الصحیة وذلك الختالف حجم التلف في األجھ
 النوبات الصرعیة واضطرابات النشاط : ومن المشكالت الروتینیة التي یعاني منھا ھؤالء الطلبة

 والمشكالت ،  واالضطرابات القلبیة،  واضطرابات الكلى،  وضعف التھویة للرئتین، المعوي
عمل اختصاصي الخدمات الصحیة في كل  ویتركز ،  وسرعة اإلصابة باألمراض المعدیة، الحسیة

 ، ما یتعلق باالحتیاجات الصحیة الیومیة والدوریة للطالب والتي تشمل التغذیة الصناعیة للطلبة
  . واستخدام أنابیب الشفط وإعطاء األدویة، وقسطرة البول

 Vocational Services: الخدمات المھنیة -
 عندما یبلغون من العمر الزمني ما یمكنھم اتاإلعاقویتم تقدیم الخدمات المھنیة للطلبة ذوي 

وتتضمن الخدمات المھنیة تقدیم خدمات مثل التوجیھ المھني والتدریب ، من تحمل مسئولیات العمل
االستخدام االختیاري بقصد تمكین الطالب ذوي اإلعاقة من ضمان عمل مناسب والمحافظة ، المھني

  )م١٩٩٥ ،  والبسطامي، القریوتي.(علیھ

  Special Physical Education Services:  التربیة الریاضیة الخاصةخدمات -
تسعى التربیة الریاضیة الخاصة أو ما یعرف بالتربیة الریاضیة المعدلة أو المكیفة إلى تنفیذ 

 وتعمل على تطویر ، برامج حركیة وبدنیة تلبي الحاجات الفردیة للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة
 وفي مجال تدریب الطلبة ذوي اإلعاقة الشدیدة أو اإلعاقات ، ھم الحركیةتحملھم الجسمي وقدرات

المتعددة فإن الخدمة الریاضیة تتضمن مھارات السباحة والرقص والتمارین السویدیة واأللعاب 
الكرویة واأللعاب الفردیة والجماعیة وتنمیة مفھوم الذات اإلیجابي لدیھم وتحسین أداء الحركات 

  )١ ص، ٢٠١٠ ،  والحدیديالخطیب.(الدقیقة

  Transition Services: خدمات االنتقال -
إن االنتقال من المدرسة للعمل وللعیش المستقل یمثل مدى واسعًا من التحدیات لجمیع 

 من مثل العمل على تعیین سائق ألخذھم من وإلى العمل والحصول على شقة اإلعاقاتاألفراد ذوي 
 التركیز في عملیة االنتقال یجب أن ینتقل إلى ما ھو أبعد من  كما إن، یسھل الدخول والخروج منھا

المحددات الفردیة بحیث یشتمل على تمیز المھارات لدى الفرد ومواطن قوتھ بحیث یتم تعزیز 
  )Kirk et al, 2003.(االستقاللیة واالكتفاء الذاتي لدیھ 

 Nutrition Services: خدمات التغذیة -
عرف على الطلبة القابلین للسمنة ووضع برامج عالجیة لھؤالء تتمثل خدمات التغذیة في  الت

 وتقدیم األغذیة الخاصة بكل حالة من الحاالت والتنسیق مع األھل بشأن تطبیق البرامج ، الطلبة
  ).٢٠١٠ ،  والصمادي، السرطاوي(الغذائیة ألبنائھم من ذوي اإلعاقات الشدیدة

 Assistive Technology Devices and Services: خدمات التكنولوجیا المساندة -
وھي الخدمات التي تساعد الطلبة ذوي اإلعاقات المتعددة على التكیف في حیاتھم الیومیة 
سواء في المدرسة أو المعاھد أو البیت أم في البیئة المحیطة والتي تتضمن استخدام مجموعة من 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٥٠

معیة والحركیة ومعینات الحیاة  والس، المعینات البصریة: األجھزة االلكترونیة والتعویضیة مثل
 ،  ومعینات التكیف مع البیئة المحیطة واألطراف االصطناعیة، الیومیة ومعینات استخدام الحاسوب

 Kirk et.( والمركبات المعدلة،  ومعینات الجلوس والتحكم بأوضاع الجسم، وأجھزة تقویم العظام
al, 2013(  

 : الخدمات الترویحیة -
اد المعوقین على تعلم كیفیة استغالل وقت الفراغ ووقت التسلیة وھي تعني مساعدة األفر

 ومن خالل الخدمات یستطیع األفراد المعوقین تعلم التسلیة الوظیفیة المالئمة وتشمل ، بشكل بناء
  : خدمات الترویح ما یلي

 وخدمات ترفیھ ،  وبرامج ترفیھ المراكز والمعاھد والمدارس، تقییم وظائف وقت الفراغ
  . والتعلم في وقت الفراغ، عالجي

ویتم التخطیط لھذه الخدمة مسبقًا ویمكن أن تستخدم كراحة في األزمات وقد تعطى ھذه 
الخدمة فرصًا للتقییم والتخطیط والتدخل كمحاولة إلعادة استقرار الفرد المعاق في البیت وتتم من 

مثل إقام الحفالت في المناسبات خالل األنشطة الترفیھیة التي یتم تقدیمھا في المؤسسة التعلیمیة 
 والتاریخیة والحدائق ، الوطنیة واالجتماعیة والرحالت الترفیھیة الھادفة إلى األماكن السیاحیة

 وھي فترة تریح مقدمي الرعایة ومقدمي الخدمات ، العامة والمتنزھات وإقامة العروض المسرحیة
 بل ھو عامل مؤثر وفعال في إثراء ، یًا ولم یعد الترویح والنشاط ھامش، الرئیسیین بشكل مؤقت

ثقافة الفرد وخبراتھ وأفكاره وھناك العدید من األنشطة الترویحیة التي یمكن ممارستھا ویختلف 
العلماء فیما بینھم بالنسبة لتصنیف ھذه األنشطة في مجموعات ممیزة نظرًا لتعدد ھذه 

  )٥٨ ص، ٢٠١٠ ، الخطیب.(األنشطة
   الفكریةاإلعاقة: المحور الثاني

  : مفھوم اإلعاقة الفكریة: أوًال
ي                اھیم الت دد المف ك تع ن ذل تج ع ة ون ة العقلی وم اإلعاق ت مفھ ي تناول داخل الت ددت الم لقد تع

د أشار   ،  وضعت من أجلھا   دي  ( فق ب والحدی ًا       ) م١٩٩٧ ، الخطی ین تعریف ى ثالث د عل ا یزی ى أن م إل
ود الماضیة        ي العق اتھم        ومرد ، لإلعاقة العقلیة قد قدمت ف احثین واھتمام دد ھو اختالف الب ذا التع  ھ

صادر      ،  وتعدد میادین بحثھم في المجتمع     ،  المختلفة و ال ة ھ ة العقلی د لإلعاق  غیر أن التعریف المعتم
ددات    : وھو ) AAID،2007((عن الجمعیة األمریكیة لإلعاقات النمائیة والمعرفیة        سم بمح ة تت إعاق

ا       ) الذكائیة(معرفیة ملحوظة في كل من القدرات الوظیفیة ال      ر عنھ ا ھو معب ي كم سلوك التكیف وفي ال
ة  ارات المعرفی ي المھ ن     ، ف ل س ة قب ذه اإلعاق شأ ھ ة وتن ة الممارس ارات التكیفی ة والمھ واالجتماعی

  .سنة)١٨(
 وتتصف الحالة ، حالة تشیر إلى جوانب قصور ملموسة في األداء الوظیفي الحالي للفرد

كل واضح یكون متالزمًا مع جوانب قصور في مجالین أو أكثر من بأداء عقلي أقل من المتوسط بش
 المھارات ،  الحیاة المنزلیة،  العنایة بالذات، التواصل: مجاالت المھارات التكیفیة التالیة

 المھارات ،  الصحة والسالمة،  التوجیھ الذاتي،  استخدام المصادر المجتمعیة، االجتماعیة
 ویظھر اإلعاقة الفكریة قبل سن الثامنة ، لفراغ ومھارات العمل وقت ا، األكادیمیة الوظیفیة

  ).ھـ١٤٢٢ ، الرشید(عشرة
ومن العرض السابق نستنتج أن ذوي اإلعاقة الفكریة یوصفون بأنھم األفراد الذین یظھرون 
قصورًا في األداء العقلي مصاحبًا بانخفاض في السلوك األكادیمي واالجتماعي مقارنة مع أقرانھم 

  .دیینالعا
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  : العوامل المسببة لإلعاقة الفكریة: ثانیًا
ھناك العدید من العوامل المسببة لإلعاقة الفكریة سواء المعروفة منھا بصورة مؤكدة یمكن 

أو ،  البیئة، الوراثة:   تندرج عناوین بارزة ھي، أو غیر المعروفة بصورة مؤكدة، تحدیدھا طبیًا
 وإن كان یصعب على الباحثین واألطباء في بعض الحاالت أن ، مزیج من العوامل الوراثیة والبیئیة

یقولوا بالضبط إن كانت العوامل المسببة لإلعاقة الفكریة في ھذه الحاالت ھي عوامل وراثیة أم 
  )٦٥ ص، ٢٠٠٦ ، یحیى.(بیئیة أم ھي مزیج من ھذه العوامل وتلك

 شدة اإلعاقة فھناك وكما ھو معروف فإن اإلعاقة الفكریة تصنف إلى درجات وذلك حسب
 وھناك الحاالت الشدیدة والشدیدة جدًا ولحسن ، وحاالت متوسطة اإلعاقة، الحاالت بسیطة اإلعاقة

 ، م٢٠٠٨ ، الشمسان.( الحظ فإن الغالبیة العظمى من المعاقین عقلیًا ھم من ذوي اإلعاقات البسیطة
  )٨ص

ت اإلعاقة البسیطة التي ال  وحاال، ومعظم حاالت اإلعاقة الفكریة غیر معروفة األسباب
یمیزھا في العادة أي مظھر إكلینیكي معین والتي یصعب على الباحثین اعتبار عامل واحد محدد 

 ولعل ارتباط اإلعاقة الفكریة البسیطة بالطبقات األكثر فقرًا في المجتمع ھو الذي ، مسبب لإلعاقة
لتغذیة والحرمان الثقافي والبیئة غیر جعل العدید من الباحثین والمختصین یربطون ما بین سوء ا

 باعتبار أن العوامل السابق ذكرھا ھي عوامل مالزمة ، المناسبة بشكل عام وبین اإلعاقة الفكریة
  ).٤٥ ص، م١٩٩٩ ، الروسان.(في العادة للفقر الذي یرتبط بدوره بالجھل والتخلف

 والحرمان الثقافي ، تغذیةسوء ال(ولذلك فقد أجریت دراسات عدیدة حول تأثیر ھذه العوامل 
على القدرات العقلیة حیث ثبت أن لھا تأثیرًا سلبیًا على ھذه القدرات وثبت أیضًا أن تحسین ) والبیئي

تغذیة األطفال في السنوات األولى من أعمارھم وتوفیر البیئات التربویة األفضل لھم ینعكس إیجابیًا 
  )٧٩ ص، م٢٠٠٠ ، عبید.(على قدراتھم العقلیة

  : تصنیف اإلعاقة الفكریة: لثًاثا
  : ھناك عدة تصنیفات متعددة لإلعاقة الفكریة على أسس مختلفة ونذكر منھا

  : التصنیف على أساس األسباب ویشمل: أوًال
اإلعاقة الفكریة األولیة وتضم الحاالت التي ترجع اإلعاقة فیھا إلى عوامل وراثیة مثل خلل   ) أ

 .ت اإلعاقة العقلیة العائلیةمن حاال% ٨٠الجینات ویحدث في حوالي 
اإلعاقة العقلیة الثانویة وتضم الحاالت التي ترجع اإلعاقة فیھا لعوامل بیئیة تؤدي إلى إصابة  ) ب

الجھاز العصبي في أي مرحلة من مراحل النمو بعد عملیة اإلخصاب ویحدث ذلك في حوالي 
 .ماغ وحاالت القصاعمن حاالت اإلعاقة العقلیة ومن أمثلة ذلك حاالت استسقاء الد% ٢٠

 )١٤٤ ص، م١٩٩٩ ، قشطة(
  : التصنیف على أساس نسبة الذكاء ویشمل: ثانیًا
 درجة كما یتراوح ٧٠- ٥٥وتتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة ما بین : اإلعاقة الفكریة البسیطة  ) أ

 ویتمیز أفراد ھذه الفئة من ،  سنوات١٠- ٧العمر العقلي ألفرادھا في حده األقصى ما بین 
ة العقلیة بعدم القدرة على متابعة الدراسة في الصفوف العادة مع العلم أنھم قادرون على الناحی

التعلم ببطء وخاصة إذا ما وضعوا في مدارس خاصة أو صفوف خاصة في المدارس 
 ویمكنھا أن تتعلم القراءة ،  وقدمت لھم الرعایة الخاصة الفردیة في الصفوف العادیة، العادیة

 )٦٥ ص، م٢٠٠٦ ، یحیى.( وال تتجاوز المرحلة االبتدائیة، والكتابة والحساب
 درجة كما ٥٤- ٤٠تتراوح نسبة ذكاء أفراد ھذه الفئة ما بین : اإلعاقة الفكریة المتوسطة ) ب

ویتمیز أفرادھا من  الناحیة ،  سنوات في حده األقصى٧-٣یتراوح عمرھم العقلي ما بین 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٥٢

م قابلین للتدریب على بعض المھارات التي العقلیة بأنھم غیر قابلین للتعلم في حین أنھ
تساعدھم في المحافظة على حیاتھم ضد األخطار حیث یمكن تدریبھم على قطع الشارع 

 )١٤ ص، م٢٠٠١ ، العزة.(بسالم أو تفادي حریق
 درجة وال یزید العمر ٣٩ ویقل نسبة ذكاء أفراد ھذه الفئة عن ، اإلعاقة الفكریة الشدیدة ) ت

ر من ثالث سنوات ویتمیز أفرادھا من الناحیة العقلیة بعدم القدرة على العقلي لھم على أكث
 ، م٢٠٠٠ ، عبید.( ویكاد ینعدم لدیھم التفكیر ولغتھم في الغالب مشوھة، التعلم والتدریب

 )٤١ص
  : التصنیف على أساس السلوك التكیفي: ثالثًا

وھو مقیاس شائع االستخدام لقد اعتمدت الجمعیة األمریكیة للمعاقین عقلیًا السلوك التكیفي 
  :  في قیاس السلوك التكیفي ومنھااعتمدتإضافة إلى عدد آخر من المقاییس التي 

 .مقیاس فیالند للنضج االجتماعي -
 .مقیاس كین للمھارات االجتماعیة -

عتمد ھذا التصنیف على أساس السلوك التكیفي لما لھ من أھمیة في اعتماده على اوقد 
 إضافة إلى اعتماده على األسس التي تمت في مقیاس ، والتكیف االجتماعيعوامل التعلم والنضج 

 ، وعبید، یحیى (:  وقد تم تصنیف حاالت اإلعاقة الفكریة على أساس السلوك التكیفي إلى، الذكاء
  )٩٧ ص، م٢٠٠٦

  نسبة الذكاء  الفئة
  ٦٩- ٥٥  إعاقة فكریة بسیطة 

  ٥٤- ٤٠  إعاقة فكریة متوسطة 
  ٣٩- ٣٥  ة  فكریة شدیدإعاقة

  . فما دون٢٥  إعاقة فكریة حادة 
  : التصنیف التربوي: رابعًا

لقد اتجھ علماء التربیة إلى محاولة وضع تصنیف خاص لھم وقد اتخذوا مدى اإلعاقة 
 ،  وعبید، یحیى( وقد كانت تقسیماتھم كما ورد لدى ، الفكریة أساسًا لتقسیم حاالت اإلعاقة الفكریة

  )٤٣ ص، م٢٠٠٦
  بة الذكاءنس  الفئة

  ٩٠- ٧٥  بطئ التعلم
  ٧٤- ٥٠  القابلون للتعلم 

  ٤٩- ٣٠  القابلون للتدریب
   فما دون٢٩  )االعتمادي(الطفل غیر القابل للتدریب 

 Slow Lerrner: فئة بطئ التعلم  )أ 
 درجة وال یعتبرھا الكثیرون من بین فئات ٩٠-٧٥ھو الطفل الذي یتراوح نسبة ذكائھ بین 

 ویتصف ھذا الطفل بعدم ،  فئة یمكن اعتبارھا دون المتوسط في القدرة العقلیةاإلعاقة العقلیة بل ھي
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قدرتھ على موائمة نفسھ مع ما یعطى لھ من مناھج في المدرسة العادیة ویعود ذلك بسبب ما لدیھ 
  )١٧ ص، م٢٠٠٣ ، عبید.(من قصور في نسبة الذكاء

 Educable Mentally Retarded: فئة القابلین للتعلم )ب 
 لما لھم من ،  على ھذه الفئة القابلة للتعلم من قبل المختصین في التربیة الخاصةوأطلق

 ولكن عملیة تقدمھم تكون بطیئة مقارنة ، القدرة على إمكانیة االستفادة من البرامج التعلیمیة العادیة
قالل  ویتصف ھؤالء المعاقین من ھذه الفئة بقدرتھم عند الكبر على إمكانیة االست، مع العادیین

 كذلك یحتاج ھؤالء األشخاص إلى نوع من البرامج الموجھة نحو التوافق ، االقتصادي واالجتماعي
 ٧٤-٥٠ وتتراوح نسبة ذكاؤھم ما بین ، للسلوك االجتماعي المقبول ویحتاجون إلى التوجیھ المھني

  )٢١ ص، م١٩٩٤ ، الترمساني.( درجة٧٩- ٥٥أو 
  Trainable Mentally Retarded: فئة القابلین للتدریب  )ج 

 وھم غیر قـادرین على ،  درجة٥٥ أو ٥٠- ٣٥ أو ٣٠ تتراوح نسبة ذكاء ھذه الفئة ما بین 
 ،  ولكن باإلمكان إكسابھم بعضًا من أسـالیب الرعایـة الذاتیة، التعلم في مجال التحصیل األكادیمي

لـى القیـام ببعض  ویمكن تدریبھم ع، وتحتاج ھذه الفئة إلى اإلشراف والمساعدة طوال حیاتھم
 ویحتاجون إلى نوع من الرعایة الخاصة ، األعمال المنزلیة وكذلك تدریبھم على األعمال البسیطة

 ویظھر اإلعاقة العقلیة لدى أفراد ھذه الفئـة فـي مراحل ، بوضعھم في مراكز للرعایة الداخلیة
عاقة في القدرة علـى المشي مبكرة جدًا قد تبدأ في مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة یرافقھ إ

  )٧٥ ص، م١٩٩٩ ، الروسان(والكالم باإلضافة إلى بعض العیوب الجنسیة 
  The Totally Dependent Child Untrainable: فئة االعتمادیین  )د 

  ویعتبر الواحد منھم غیر قابل لالستفادة من التعلم،  درجة٣٠-  ٢٥ تقل نسبة ذكائھم عن 
 ایة وإشراف مستمرین ألنھ غیر قادر على االستمرار بال مساعدةأو التدریب وھو یحتاج إلى رع

   ویحتاجون إلى،  ویظھر لدى ھذه الفئة القصور في التناسق الجسمي والحسي والحركي، مباشرة
   وتكون لدیھم بعض جوانب النمـو اللغـوي، العنایة من قبل األسرة أو المؤسسة من وقت آلخر

  )٦٩ ص، م٢٠٠٦،یحیي(ولكن بشكل ضعیف جدًا 
  : الخصائص السلوكیة والتعلیمیة للمعاقین فكریًا القابلین للتعلم: رابعًا

إن التعرف على خصائص النمو عند األطفال المعاقین عقلیًا ألمر ھام في إمكانیة تزویـد 
 واالجتماعیـة ، المعلم بالمعلومات الھامة عن جوانب النمو في الجوانب األكادیمیـة والجـسمیة

 فإن التعرف على الخصائص یساعد في إمكانیة ، لیة والعقلیة وكذلك في جانب الشخصیةواالنفعا
 وقد بنیت الخصائص لدى ، وضع وتصمیم المناھج والبرامج الالزمة إلعداد ھؤالء المعاقین عقلیًا

ن فـي المعاقین عقلیًا على نتائج الدراسات المقارنة بین األطفال العادیین والمعاقین عقلیًا المتماثلی
 إذ قـد ،  إال أنھ یصعب تعمیم ھذه الخصائص على كل األطفال المعـاقین عقلیـًا، العمر الزمني

 ومن أھم تلك ، تنطبق ھذه الخصائص على طفل ما بینما ال تنطبق على طفل آخر بنفس الدرجة
  )٧٣ ص، م٢٠٠٦(الخصائص كما أوردتھا یحیى 

  : الخصائص العامة للنمو الجسمي
 ،  وسیسالم، السرطاوي(ول والوزن والحالة الصحیة والتناسق العضلي یقصد بھ الط

إن القابلین للتعلم یقاربون العادیین في النمو الجسمي وال یختلفون عنھم في المظھر البدني ) ه١٤٠٧
 فإن المظھر الجسمي یأخذ ،  ولكن كلما انتقلنا نزوًال في سلم درجة الذكاء، واألداء الجسمي
اضح وتزداد ھذه الفروق وضوحًا عندما نصل إلى المستوى األدنى من فئة القابلین بالظھور بشكل و
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 أما الجوانب الصحیة فإن الحالة الصحیة للقابلین للتعلم ال تصاحب بمظاھر مرضیة ، للتدریب
 ،  وترجع الحاالت المرضیة المصاحبة لإلعاقة الفكریة إلى عوامل وراثیة أو تكوینیة، بدرجة كبیرة

ھا قصور في وظائف المخ أو انحراف في الجھاز الغدي أو التمثیل الغذائي بدرجة كبیرة نتج عن
تؤثر على الذكاء فتؤدي إلى تصنیف صاحبھا إلى فئة اإلعاقة الفكریة الشدیدة أو الحادة إال في 

  )٧٦ ص، م١٩٨٣ ، صادق.(الحاالت الخفیفة
  : الجوانب الحسیة والحركیة

البوابة الرئیسة للخبرات وتعتمد على تطور ........) لذوقالبصر والسمع وا( الحواسدتع
 كما أن األطفال القابلین للتعلم لدیھم مشاكل سمعیة وبصریة ، بناء بیولوجي معین في الجسم

  . كما أن لدیھم فروقًا لصالح األسویاء، وعصبیة أكثر من العادیین
 وإن كان البعض منھم وھناك میل إلى توقع وجود ضعف في قدراتھم الحركیة والجسمیة

وقد ربطت مھارات اإلدراك مع مھارات الحس حركیة ، یظھر مھارات ریاضیة وجسمیة عالیة
  .بسبب أن اإلدراك یرجع إلى تنظیم أو تفسیر المعلومات التي تستقبلھا الحواس

وأن وظیفة الحواس لن تكتمل إال بالنشاط الحركي الذي یعتمد بدوره على النضج 
ین عند الرؤیة تتطلب استجابة حركیة ال تتمثل بحركة الرأس فقط بل بحركة العین البیولوجي فالع

 ویتضح مما سبق أن ھناك شبھ ،  ثم إدراك مكوناتھ وعناصره، المدققة والفاحصة لذلك الشيء
إجماع من الباحثین أن معظم القابلین للتعلم لدیھم مشاكل حسیة حركیة إدراكیة بصورة أكبر من 

سبب القصور المباشر في الحواس الذي یؤثر على الحركة واإلدراك وأن ھذه المشاكل  ب، العادیین
 باإلضافة إلى ،  فلدیھم مشاكل حسیة حركیة وإدراكیة بصورة أكبر من العادیین، ترجع للتعلیم

 وأن ھذه المشاكل ترجع ، مستویات القصور المباشر في الحواس الذي یؤثر على الحركة واإلدراك
  ).١٩٧٩ ، ھات وجیبي.(یة الخبرات التي یتعرض لھا المعوق فكریًاإلى محدود

  : الخصائص العقلیة
 ودرجة ذكاؤه تعادل ،  درجة عن العادي٢٥ التلمیذ القابل للتعلم بأكثر من ءتقل درجة  ذكا

ین  وھناك تباین في األعمار العقلیة ب،  لھ في العمريفرد العادي المساولثالثة أرباع القدرة العقلیة ل
 ویقابل ھذا مشاكل تعلیمیة واجتماعیة تزداد ، السوي وذوي اإلعاقة الفكریة كلما زاد العمر الزمني

 ویصاحبھ فصور في بعض الوظائف والعملیات ، في حدتھا كلما ازدادت درجة اإلعاقة الفكریة
ومن  ، العقلیة الضروریة للعمل األكادیمي خاصة في الذاكرة واالنتباه واإلدراك والتفكیر

الخصائص التي ذكرھا الباحثون أن القابلون للتعلم یقضون وقت أطول من العادیین في الحدیث مع 
  ).م١٩٧٩ ، كربسكي(الزمالء والخروج من المقعد مما یؤدي إلى تشتت انتباھھم

كما أن مستوى الذاكرة بعیدة المدى أفضل من الذاكرة قریبة المدى كما أن لدیھم قصور في 
لمجردة ویظھرون مشاكل في النواحي الشخصیة واالجتماعیة حیث یظھرون سلوكیات فھم األفكار ا

 ،  وزمالئھ، جوستین.( أو غیر مرغوبة كما أن مفھومھم عن ذواتھم منخفض، اجتماعیة غیر محببة
  ).م١٩٨٢

  : الخصائص  التعلیمیة
ن ینخفض األداء التعلیمي لھؤالء األطفال بمعدل صفین إلى خمسة صفوف دراسیة ع

 ویتصف أداؤھم باإلخفاق والفشل  في العمل المدرسین ویرتبط ، أقرانھم في العمر من العادیین
انخفاض األداء األكادیمي بالقصور في القدرة العقلیة العامة الذي یصاحبھ ضعف أو بطء في نمو 

معیة بعض الوظائف والعملیات الالزمة للعمل المدرسي مثل قصور القدرة على تذكر المثیرات الس
باین  (،  والتعمیم والقدرة اللفظیة والفھم واإلدراك والتخیل واإلبداع ونقل التعلم، والبصریة
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 وفھم ، )م١٩٨٢ ، جوستین وآخرون(والقصور في التعلم العارض)م١٩٧٧ ، وآخرون
  ).م١٩٧٤ ، كرومر.(التلمیحات

  : أھداف الخدمات المساندة في مجال اإلعاقة الفكریة: خامسًا
 نستطیع القول أن الغایة التي تسعى إلیھا ھذه الخدمات تكمن في دعم ،  على ما سبقاستنادًا

وتعزیز العملیة التعلیمیة والتربویة للتالمیذ ذوي اإلعاقة الفكریة وبالتالي االستفادة القصوى من 
 ,IDEA( ویشیر قانون تربیة األفراد الذین لدیھم إعاقات ، البرامج التعلیمیة الخاصة المقدمة لھم

إلى أن الھدف الرئیسي الذي یمكن أن تقدمھ ھذه الخدمات یتمثل في دعم استفادة التالمیذ ) 1997
  .ذوي اإلعاقة من البرامج التربویة الخاصة المقدمة لھم وتھیئتھم لحیاة معیشیة مستقلة قدر اإلمكان

لھدف والتي ولتحقیق ھذه الغایة فال بد من وجود منظومة تكاملیة تسھم في الوصول لھذا ا
  : تتضمن بعدین رئیسیین

یتمثل البعد األول في تحدید أھلیة التالمیذ ذوي اإلعاقة الفكریة للخدمات المساندة ویمكننا 
 ھؤالء التالمیذ للخدمات المساندة تسیر بنفس النسق الذي تحدث Eligibilityالقول أن تحدید أھلیة 

 ویعمل الفریق متعدد التخصصات  ،بھ عملیة تحدید أھلیتھم لخدمات التربیة الخاصة
Multidisciplinaryومن ،  على تقییم جمیع الجوانب التي تحتاج للدعم من خالل تلك الخدمات 

 إضافة إلى جانب ، أبرز الجوانب التي یتم تقییمھا الجانب الصحي والبصري والسمعي والتواصلي
لشمولیة وذلك باستخدام أدوات  وبالتالي فإن عملیة التقییم تأخذ طابع ا، القدرات الحركیة

واستراتیجیات متنوعة یمكن من خاللھا جمع معلومات تساعد في عملیة تحدید أھلیة ھؤالء التالمیذ 
    .للخدمات المساندة

 في تقدیم الخدمات المساندة للتالمیذ ذوي اإلعاقة الفكریة اآللیةفیما یتضمن البعد الثاني 
لوب الفردي الذي یھدف إلى تلبیة احتیاجات كل تلمیذ على حده والعمل على تقدیمھا لھم باتباع األس

 حیث یمكننا أن نشیر إلى وجود ارتباط بین توفیر الخدمات المساندة المناسبة ، ویشكل فردي
 ویعد ھذا االرتباط أحد أھم األھداف التي تسعى إلیھا ، وضرورة وجود البرنامج التربوي الفردي

حتیاجات الفردیة للتالمیذ ذوي اإلعاقة بما فیھم التالمیذ ذوي اإلعاقة الخدمات المساندة للوفاء باال
 & Strickland(ما أشار إلیھ كل من ستركالند وتیرنبول ) ١٩٩٦( وقد ذكر الوابلي، الفكریة

Turnball ( إلى أن غایة الخدمات المساندة یجب أن تركز بشكل واضح على االحتیاجات التربویة
  ).١٩٧-١٩٦ص.(ي صیاغة الغایات واالحتیاجات بشكل یعكس العالقة بینھماللتلمیذ كما أنھ ینبغ

وتأسیسًا على ما تقدم فإن البرنامج التربوي الذي یتم رسمھ لمواجھة تلك االحتیاجات 
  : الفردیة من خالل الخدمات المساندة ینبغي أن یأخذ بعین االعتبار الجوانب التالیة

الل تحدید عدد الجلسات التي یحتاجھا التلمیذ ذو اإلعاقة وذلك من خ: كثافة الخدمات المساندة .١
 فقد یحتاج التلمیذ جلسة كل یوم أو جلستین وھذا یحدده ، الفكریة عند تلقیھ الخدمة المساندة

 .طبیعة القصور الذي یعاني منھ التلمیذ
ندة ھل ویتم إیضاح المكان الذي یجب أن تقدم بھ الخدمة المسا: مكان تقدیم الخدمة المساندة .٢

 .إلخ... الصف أم غرفة العالج الطبیعي 
 . الذي یضطلع بتقدیم تلك الخدمةاألخصائيوقد یتم تحدید : المسئول عن تقدیم الخدمة المساندة .٣
حیث یتم تحدید الفترة الزمنیة التي یحتاجھا : ة المساندةمالفترة الزمنیة الالزمة لتقدیم الخد .٤

 وكذلك كتابة التوصیات الالزمة لتطبیق البرنامج التربوي ، التلمیذ لتقدیم الخدمات المساندة لھ
 والمطلوب تنفیذھا من قبل المعلمین واألسرة والعاملین اآلخرین مع التالمیذ ذوي ، الفردي

 .التخلف العقلي
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  اإلعاقة البصریة: المحور الثالث
  : مفھوم اإلعاقة البصریة: أوًال

لإلعاقة البصریة سواء من المنظور اللغوي لم یكن من السھل على الباحثین تحدید تعریف 
 حیث أن المعاقین بصریًا یشكلون فیما بینھم فئة غیر متجانسة ، أو القانوني أو التربوي أو المھني

 إذ أن مثل ھذه ، من األفراد وإن اشتركوا جمیعًا في المعاناة من المشاكل البصریة بدرجة أو بأخرى
 وفقًا لما یكمن خلفھا من أسباب ودرجة شدة تلك اإلعاقة ، ى آخرالمشاكل قد تختلف كثیرًا من فرد إل

  ).١٦ ص، م١٩٩٧ ، سیسالم.(والتوقیت الذي حدثت فیھ
  : اإلعاقة البصریة بین ألفاظ اللغة العربیة

تضم اللغة العربیة بین طیاتھا العدید من األلفاظ التي تستخدم في وصف الشخص الذي فقد 
  : سة اإلبصار ومنھابصره أو یعاني قصورًا في حا

لَّْیَس َعَلى اْلَأْعَمى  َحَرٌج َوَلا َعَلى اْلَأْعَرِج َحَرٌج َوَلا َعَلى اْلَمِریِض َحَرٌج َوَلا َعَلى َأنُفِسُكْم (
ِصیُر َأْم ُقْل َھْل َیْسَتِوي اْلَأْعَمى َواْلَب(وأیضًا ) ٦١: سورة النور) (َأن َتْأُكُلوا ِمن ُبُیوِتُكْم َأْو ُبُیوِت آَباِئُكْم

 ویتضح أن األعمى في فقد البصر أصًال وفقد ، )١٦: سورة الرعد) (َھْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر
 والكفیف ھو الذي تمتنع عیناه عن القیام ،  والكفیف وأصلھا الكف ومعناه المنع، البصیرة مجازًا

  )٣٦ ص، م١٩٩٨ ، سلیمان.( وجمعھا المكافیف، بدورھا ألنھا فقدت حساسیتھا
  : التعریف القانوني لإلعاقة البصریة

من المالحظ أن تعریف اإلعاقة البصریة في القانون غالبًا ما یستند إلى مقیاس حدة 
 وھي مدى قدرة الفرد على تمییز األشیاء بتفاصیلھا ، )Acuity of Vision(اإلبصار 

وھو المجال الذي ) Field of Vision( أو مجال الرؤیة ، .وخصائصھا المختلفة عند مسافة محددة
  )٦٥ ص، م٢٠٠٤ ، محمد.(یمكن للفرد اإلبصار في حدوده دون التغیر في اتجاه رؤیتھ أو تحدیقھ

أن التعریف القانوني یؤكد على حدة اإلبصار ویشیر إلى ) ٢٥ ص، ٢٠٠٨(ویرى الداھري
قدم في العین ) ٢٠/٢٠٠(أن الشخص المعاق بصریًا ھو الشخص الذي ال تزید حدة إبصاره عن 

 ومعنى ذلك أن الشخص الكفیف یحتاج إلى تقریب الشيء الذي یراه ، األقوى بعد التصحیح
  .حتى یراه الشخص الكفیف)  قدم٢٠قدم إلى ٢٠٠(الشخص العادي من مسافة 
إلى ذلك كون التعریف القانوني لكف البصر یقصد ) ١١ ص، م٢٠٠١(ویضیف الببالوي 

 والعین لدي الكفیف ، راوح ما بین العمى الكامل وحاالت أخرى قریبة منھبھ تلك الحاالت التي تت
  .ة كتاب عاديحفحینما تتركز على مسافة القراءة ال تستطیع أن تمیز بوضوح أكثر من مساحة ص

  : التعریف التربوي لإلعاقة البصریة
:  بأنھلقد عرفت ھیئة الیونسكو التابعة لجمعیة األمم المتحدة الشخص المعاق بصریًا

 ومن الواضح أن الكفیف ، "الشخص الذي یعجز عن استخدام بصره في الحصول على المعرفة"
 ولھذا كانت ،  قد یستطیع االستفادة من حواسھ األخرى لیحصل على المعرفة، بموجب ھذا التعریف

 ، أبو مصطفى.( وأھمھا حاسة السمع، تولي الحواس األخرى أھمیة كبیرة في عملیة تربیة الكفیف
  )٣٨ ص، م١٩٩٧ ، وآخرون

ھو الفرد الذي یتعارض ضعف بصره : بأن المعاق بصریًا) ٦٣ ص، ٢٠٠٤(ویذكر محمد
 أو تحقیقھ إلنجاز أكادیمي بشكل مثالي ما لم یتم إدخال ، مع قیامھ بالتعلم والتحصیل بشكل جید

 والمناھج ،  التعلم لھ واألسالیب التي یتم من خاللھا تقدیم خبرات، تعریفات مناسبة في تلك الطرق
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 وبیئتھ بحیث تكون ھذه التغیرات لیست ،  وطبیعة المواد المستخدمة في التعلم، الدراسیة المقررة
  .جوھریة ولكنھا تساعده على تحقیق ذلك بشكل جید

  : تصنیفات اإلعاقة البصریة: ثانیًا
 : التصنیف حسب درجة اإلعاقة  ) أ

 إال أن ، دام اإلبصار ألغراض التعلموھو الشخص الذي یستطیع استخ: ضعیف البصر -١
 )١٠٠ ص، م٢٠٠٦ ، الرزیقات.(إعاقتھ البصریة تتداخل مع القدرات الوظیفیة الیومیة

 وال یوجد لدیھ استعمال وظیفي ، وھو الذي یستخدم اللمس والسمع للتعلم: الكفیف الكلي -٢
وبالتالي فإن واألطفال المكفوفین ال یوجد لدیھم استخدام وظیفي إلبصارھم ، لإلبصار

 وھؤالء ،  و القنوات الحسیة األخرى، ھؤالء األطفال یجب أن یعلموا من خالل اللمس
 إال أن تأثیره یتنوع مع ، یعتبرون مكفوفون وظیفیًا وقد یظھر فقدان البصر في أي عمر

  )١٠١ ص، م٢٠٠٦ ، الرزیقات.(العمر
  )٨٦ ص ،م٢٠٠٨ ،  وآخرون، عامر: (التصنیف حسب وقت حدوث اإلعاقة   ) ب

 وقد تكون راجعة إلى عوامل وراثیة أو ، وھي إعاقة یولد بھا الفرد: إعاقة بصریة فطریة -١
 .عوامل غیر وراثیة كإصابة األم أو الجنین بمرض ما أثناء الحمل

 فالفرد یولد ولدیھ حاسة البصر ، وھي تحدث للفرد بعد میالده: إعاقة بصریة مكتسبة -٢
 وقد تكون نتیجة عوامل وراثیة تظھر ، راحل حیاتھولكنھ یصاب بفقد البصر في إحدى م

 : بعد الوالدة أو عوامل غیر وراثیة وھي تنقسم إلى
 .إعاقة بصریة تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة قبل سن الخامسة -
 .إعاقة بصریة تحدث في مرحلة الطفولة المتأخرة بعد سن الخامسة -
 .إعاقة بصریة تحدث في مرحلة المراھقة -
 .یة تحدث في مرحلة الشیخوخةإعاقة بصر -

 :  التصنیف حسب منظمة الصحة العالمیة ) ت
  : وفقا لما یلي) WHO(وتصنف اإلعاقة البصریة حسب جدول الصحة العالمة

  حدة اإلبصار مع أحسن تصحیح  رتبة اإلعاقة البصریة
  ١٨/٦  )١(ضعف إبصار 
  ٦٠/٦  )٢(ضعف إبصار 

  ٦٠/٣  )١(عمى قانوني
  ٦٠/١  )١(عمى قانوني 
  یرى الضوء  )١(عمى مطلق

  ال یرى الضوء  )٢(عمى مطلق 
  )٣١ ص، م١٩٨٩(الشیباني: انظر: المصدر

  : أسباب اإلعاقة البصریة: ثالثًا
ھناك العدید من العوامل التي تلعب دورًا ھامًا في ارتفاع نسبة انتشار اإلعاقة عامة 

عادات والتقالید السائدة كزواج  وتتمثل أبرز تلك العوامل في ال، والبصریة منھا على نحو خاص
 فھناك أسباب ما قبل الوالدة أو أثنائھا ، األقارب وھناك أسباب كثیرة ومتعددة اإلعاقة البصریة

 ولإلعاقة العدید ،  وھناك أسباب ما بعد الوالدة، كالعوامل الوراثیة والعوامل البیئیة كتناول العقاقیر
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 ،  وزمن حدوثھا من طفل آلخر، ا وشدتھا وأشكالھامن األسباب التي تجعلھا مختلفة في درجتھ
 ، عامر وآخرون.(وبالتالي فقد تكون اإلعاقة البصریة خلقیة أي منذ الوالدة أو مكتسبة بعد الوالدة

  )٣٥ ص، م٢٠٠٨
یذكر أن أسباب اإلعاقة ) ٤٢- ٤١ ص، م١٩٩٧( وآخرون ، وكذلك فإن أبو مصطفى

   : البصریة تتمثل في
وھي التي ترتبط بكل من العوامل الوراثیة والبیئیة والتي تؤثر على مدى : دةأسباب ما قبل الوال  )أ 

 ومنھا تناول األم الحامل بعض ، نمو الجھاز العصبي المركزي للحواس بدرجات مختلفة
 أو إصابتھا ببعض األمراض ،  أو تعرضھا لألشعة السینیة، األدویة دون استشارة الطبیب

  :  وھي تنقسم إلى، المعدیة
 ، عبید(من حاال اإلعاقة البصریة%) ٣٥(وتعتبر مسئولة عن أكثر من: العوامل الوراثیة .١

 فأطفال اآلباء الذین یحملون جینات وراثیة تحوي اضطراب ما في ، )٣٨ ص، ٢٠٠٠
وعندما یحمل األطفال االضطراب %) ٥٠(النمو یكونون معرضین لإلصابة بھ بنسبة 

منھم %) ٥٠( و، %)٢٥(فرصة اإلصابة بھ بنسبة الموجود لدى آبائھم فكل منھم لدیھ 
 وتصبح الجینات غیر المنتظمة أكثر تطورًا عندما ، علیھم االستعداد لإلصابة أثناء حیاتھم

 ، تكون الزیجات من أسرة واحدةن فأثر الوراثة یظھر بشكل أكبر في مثل ھذه الحاالت
 ، بوشیل.(رض فتكون لدى األبوالطفرة الجینیة تكون لدى األم أما الجینات الحاملة للم

 )١٨٢ ص، م٢٠٠٤ ، وآخرون
وھي عبارة عن جملة األسباب التي من الممكن أن تؤثر على الجنین أثناء : العوامل البیئیة .٢

 ومنھا سوء التغذیة ،  وقد تكون سببًا من أسباب ظھور اإلعاقة البصریة لدیھ، فترة الحمل
 ،  تناول العقاقیر واألدویة، كالت الجینیة والمش، وتعرض األم الحامل لألشعة السینیة

 وقد تظھر لدى ،  وغیر ذلك، وإصابة األم بأي من األمراض المعدیة أو الحصبة األلمانیة
 أو ظھورھا ،  وصغر حجمھا، الولید عیوب خلقیة غیر معروفة السبب كفراغ مقلة العین

 .عتمة الخلقیة لعدسة العین وال،  وكسل الجفون، على ھیئة حفرة عظیمة شبھ مغلقة والبھاق
 : أسباب خالل الوالدة  )ب 

 حیث یخرج من قناة مجرى البول لألم إفرازات صدیدیة ، إصابة األم بمرض السیالن
 كما أن والدة الطفل قبل تسعة ،  ھذه اإلفرازات قد تؤثر على عیون الطفل وتعرضھ للعدوى، كثیرة

 ، م٢٠١١ ، شحادة.( یمكن أن یؤثر على عین الطفل،  وعدم اكتمال نمو العینین، أشھر من الحمل
  ).٤٣ص

 كتعرض الطفل ،  وھي ترتبط ارتباطًا وثیقًا بكثیر من العوامل البیئیة:أسباب ما بعد الوالدة  )ج 
 أو ،  أو المیاه الزرقاء،  كإصابة الطفل بالمیاه البیضاء، لبعض األمراض التي یتعرض لھا

.  والتعرض لإلصابات والحوادث،  المعدیة من البیئة وغیرھا من األمراض، التھاب القرنیة
 : إلى أنھ من ضمن األسباب أیضًا) ٣٨ ص، م٢٠٠٨(ویضیف عامر وآخرون

 : وھي أسباب تعطل العین عن وظیفتھا وتنقسم إلى: أسباب تشریحیة -١
 كالطبقة القرنیة ،  وتشمل عیوب األجزاء المكونة للعین، تتعلق بكرة العین:  خارجیةأسباب -

 . والعدسة، لشبكیةوا
 . وتلف المراكز العصبیة في الدماغ، تتعلق بالعصب البصري: أسباب داخلیة -

من إصابات كف البصر %) ٨٠(وتدل اإلحصاءات على أن حوالي : األمراض المعدیة -٢
 : تسببھا تلك األمراض ومنھا

 .عتمان القرنیة -
 .ضمور المقلة -
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 .الجلوكوما -
 .المیاه الزرقاء والتراكوما الحادة -
 . والرمد المخاطي الصدیدي، الرمد الغشائي الحاد -

 وھو مرض قد یكون لھ سبب ، ومن أھم تلك األمراض الكتاركتا: األمراض غیر المعدیة -٣
وكذلك العشى ) أ( ونقص الفیتامینات خاصة فیتامین ،  أو مكتسب كسوء التغذیة، خلقي

راض التي تؤدي إلى فقدان اللیلین وبسببھ یعجز الفرد عن الرؤیة في الظالم وھو من األم
 .البصر

 وخاصة خالل األشھر الثالثة األولى ، إن إصابة األم الحامل بالحصبة األلمانیة: مرض األم -٤
 باإلضافة ،  وھي الفترة التي یتم فیھا تكوین األجھزة الوظیفیة في جسم الطفل، من الحمل

 )١١٠ ص، م٢٠٠٦ ، یقاتالرز.( ویمكن أن تؤثر على الجنین، إلى سوء تغذیة األم الحامل
  : أثر اإلعاقة البصریة في مظاھر النمو المختلفة لدى المعاقین بصریًا: رابعًا

  )١٣ ص، م٢٠١٤ ، المغاربة: (یمكن تصنیف ھذه الخصائص على النحو التالي
  : أثر اإلعاقة البصریة في النمو النفسي الحركي: أوًال

المراحل التي یمر بھا األفراد المبصرون إن األفراد ذوي اإلعاقات البصریة یمرون بنفس 
 وھذا یعود إلى العوامل ذات العالقة ، من الناحیة الجسدیة إال أن نموھم یتصف بكونھ بطیئًا

 وعدم مقدرة ھؤالء األطفال ،  والقیود التي یضعھا اآلخرون على نشاطھم، المباشرة بفقدان البصر
 ، لبصریة الالزمة الكتساب المھارات المختلفةعلى رؤیة النماذج السلوكیة أو غیاب اإلثارة ا

 ، واإلصابة بإعاقة أخرى مصاحبة لإلعاقة البصریة قد تؤدي إلى عرقلة النمو الجسمي الحركي
 الكتساب المھارات أفضلوكلما كانت اإلصابة باإلعاقة البصریة متأخرًا أخذ الطفل فرصة 

كانت درجات الرؤیة أفضل كانت قدرة الفرد  وكلما ،  وكان الجانب الحركي أقل تأثرًا، الحركیة
 وربما یكون أكثر أنواع التأخر الحركي عند الطفل المعاق بصریًا ، أفضلعلى التحرك والتنقل 

 النقص في الرؤیة یحرم أن كما ، شیوعًا ھو ما یؤثر على التآزر الیدوي وعلى حركات الجسم
 ویقلل من تآزر الید وتطور ، ات الجسمیةالطفل من المتابعة البصریة ویقلل من اكتساب المھار

 ، م٢٠٠٩ ، الحدیدي.(الحركات الدقیقة ویثبط دافعیتھ للوصول إلى األشیاء التي یرغب بھا في البیئة
  ).٦٥ص

  : أثر اإلعاقة البصریة في النمو العاطفي واالجتماعي
أنھ ال یستطیع رؤیة  إذ ، الفرد ذو اإلعاقة البصریة یكون مقیدًا في تفاعلھ مع البیئة المحیطة

 كما أنھ ال یستطیع أن یشكل السلوكیات االجتماعیة عن طریق ، تعبیرات الوجھ لآلباء والمدرسین
 ،   وفي بعض األحیان یكون غیر مدرك لوجود اآلخرین إال من خالل إصدار الصوت، المحاكاة

  )٣٥ ص، م٢٠٠٣ ، تونزی.( في الثقة بذاتھ وبالفشل واإلحباطبالنقص إحساسولدى المعاق بصریًا 
ویواجھ المعاق بصریًا بعض السلوكیات االجتماعیة ألنھ یرى الشخص الذي یحادثھ فال 

 وال ،  وال یستطیع تقلید اآلخرین بسبب عدم رؤیتھا ومراقبتھا، یعرف ردود الفعل الذي تبدو علیھ
 لذلك یكون یستطیع المشاركة في بعض المواضیع وال یستطیع معرفة إذا كان الحدیث موجھًا

 ، م٢٠٠٥ ، یحیى.(التدریب االجتماعي للمعوقین بصریًا من القضایا الھامة جدًا لدمجھم في المجتمع
  )١١ص

  : اثر اإلعاقة البصریة في النمو اللغوي
إن النمو اللغوي بوجھ عام لدى الطفل المعاق بصریًا یبدو مكافئًا للنمو اللغوي لدى الطفل 

 یالحظ أن ھناك رأیین ، ا كتب عن النمو اللغوي لدى المعوقین بصریًا إال أن المتتبع لم، المبصر
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یشیر إلى أن اإلعاقة البصریة ال تؤثر على النمو :  إذ أن الرأي األول، حول لغة المعوقین بصریًا
یشیر إلى أن النمو اللغوي لدى :  والثاني، اللغوي ألن حاسة السمع ھي القناة الرئیسیة لتعلم اللغة

 حیث یوصف الطفل المعوق بصریًا بأن ، معوق بصریًا یختلف عنھ لدى الطفل المبصرالطفل ال
 والمقصود بالالواقعیة اللفظیة ھو اعتماد الطفل المعوق بصریًا على الكلمات ، لدیھ ال واقعیة لفظیة

 فالمعوق بصریًا یصف عالمھ اعتمادًا على وصف ، والجمل التي ال تتفق وخبراتھ الحسیة
 ولھذا فھو یعیش في عالم غیر واقعي وما یعنیھ ذلك ھو أن الطفل المعوق بصریًا ، لھالمبصرین 

 ، ٢٠١٤ ، المغاربة.(حین یصف بیئتھ ال یصفھا بكلمات ذات معنى بالنسبة لما یحس بھ ھو
  ).١٣ص

  : أثر اإلعاقة البصریة في النمو المعرفي العقلي
 ولكن طبقت االختبارات الخاصة ، ینلم توضع اختبارات شفھیة خاصة لقیاس ذكاء المكفوف

بالمبصرین على المكفوفین بعد تعدیلھا وأشھرھا اختبار ستانفورد بینیھ الذي قام بتعدیلھ صمویل 
 وقد اتفق عدد من الباحثین على أن الذكاء العام للمكفوفین أقل من الذكاء العام ، م١٩٤٢ھایس عام 
أن المكفوفین " جان بیلجیھ"ا بینت دراسات  كم،  ولكن بفرق بسیط یمكن إھمالھ، للمبصرین

 وأن نسبة المتفوقین من ، یتعرضون إلى تأثر في النمو العقلي یتراوح بین سنتین وثالث سنوات
  )٤٥ ص، م٢٠٠٣ ، حسین.(المبصرین أعلى منھا لدى المكفوفین

  : األنشطة العملیة للمعاقین بصریًا: خامسًا
في مناھج المعوقین بصریًا ونظرًا ألھمیتھا فإن عدد تعد الموسیقى مادة أصیلة : الموسیقى -

 ویمكن القول أن تطویع المعاقین ، الحصص المخصص لھا یفوق عددھا بالنسبة للمبصرین
 ،  واستغاللھا وتدریبھا بصفة مستمرة، بصریًا للحاسة السمعیة كوسیلة اتصال بالعالم الخارجي

 ،  والتذكر والتخیل السمعي، واالستیعابلھ أكبر األثر في تنمیة مقدرتھم على التركیز 
 وجمیعھا من المكونات األساسیة الالزمة في االستعداد واألداء والتذوق ، والحساسیة السمعیة

 فالموسیقى تمنحھم شعورًا بالرضا والسعادة والراحة النفسیة وتساعدھم في التعبیر ، الموسیقي
 ، ٢٠٠٦ ، محمد والھنیدي.( االندماجعن أنفسھم وھي توفر فرصًا لتنمیة النفس وسھولة 

 )١٢ص
تعد الفنون التشكیلیة بمجاالتھا وخاماتھا وموادھا المتنوعة من أھم منافذ : الفنون التشكیلیة -

 كما ال یخفى ما لھا ، التعبیر عن النفس وتصریف المشاعر واالنفعاالت والنزعات العدوانیة
ماج بھم كما تسھم في تنمیة المھارات الیدویة  واالند، من أھمیة في تحقیق التفاعل مع اآلخرین
 )٢١ ص، م٢٠٠٦ ، القریطي.(والتوافق الحس حركي والتحكم العضلي

دراسة ) Reidmiller,2003( ریدمیلر أجرتوفي مجال تعلیم الفنون للمعاقین بصریًا 
ن بصریًا للمبصرین والمعاقی) أوھایو(في ) كوین بروكس(على معرض فني أقامتھ الفنانة التشكیلیة 

وقد استعانت الفنانة بتوجیھات طلبة مدرسة أوھایو للمكفوفین وقامت بتصمیم ، على حد سواء
 وخلصت ،  الحركة،  النظر،  السمع، أعمال فنیة یمكن اختبارھا والتفاعل معھا من خالل اللمس

 عملیة الباحثة إلى ضرورة تزوید معلمي الطلبة المعاقین بصریًا بأدوات ومواد واستراتیجیات
 كما دعت الباحثة موظفي ، الستعمالھا داخل الصفوف بحیث تسھل تعلیم الفنون لھؤالء الطلبة

المتاحف وصاالت عرض الفنون وأصحاب صاالت عرض الفنون إلى تبني إطار عمل نظري 
  )٢٩ ص، م٢٠١٤ ، المغاربة.(وعملي یراعي للمعاقین بصریًا عند تنظیمھم ألي حدث فني
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  :اسة وإجراءاتھامنھجیة الدر 
  ): وصفیة(نوع الدراسة : أوًال

 أو موقف یغلب علیھ صفة ، تستھدف الدراسات الوصفیة تقریر خصائص ظاھرة معینة
وتعتمد على جمع الحقائق وتحلیلھا وتفسیرھا الستخالص داللتھا وتصل عن طریق ذلك ، التحدید

  ..إلى إصدار تعمیمات بشأن الموقف أو الظاھرة المدروسة
  :منھج الدراسة: یًاثان

أسلوب في البحث یتم من "  وھو،   استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي المسحي
خالل جمع معلومات وبیانات عن ظاھرة ما أو حادثة ما أو شيء ما أو واقع ما وذلك بقصد التعرف 

لضعف والقوة فیھا  والتعرف على جوانب ا، على الظاھرة التي ندرسھا وتحدید الوضع الحالي لھا
من أجل معرفة مدى صالحیة ھذا الوضع أو مدى الحاجة إلحداث تغیرات جزئیة أو أساسیة فیھ 

 ویقوم ھذا المنھج ، كما أنھ أحد الطرق العلمیة لجمع المعلومات ).٢٦٣ص ،  ه١٤٢٤(عبیدات "
وسة من حیث استفتاء جمیع أفراد مجتمع البحث أو مجتمع منھم بھدف وصف الظاھرة المدر" على

ویأتي استخدام الباحث للمنھج الوصفي ). ١٩١ص ، ه١٤١٦، العساف(طبیعتھا ودرجة وجودھا 
) بصري- فكري(واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة " كمحاولة لوصف وتقییم

 في ویحاول المنھج الوصفي أن یقارن ویفسر ویقیم أمًال" في معھد النور للمكفوفین بالریاض
     . التوصل إلى تعمیمات ذات معنى یزید بھا رصید المعرفة عن الموضوع

  : مجتمع الدراسة: ثالثًا 
  تكون مجتمع الدراسة من المعلمین 

  :عینة الدراسة: رابعًا 
  . من المعلمین٤٠تكونت عینة الدراسة من 

لوظیفیة وتقوم ھذه الدراسة على عدد من المتغیرات المتعلقة بالخصائص الشخصیة وا 
 النسب ، )ك ( ألفراد مجتمع الدراسة ولوصف أفراد مجتمع الدراسة استخدم الباحث التكرارات 

 المؤھل ، سنوات الخبرة: (  وقد صنف الباحث أفراد مجتمع الدراسة من حیث، ( % )المئویة 
ا الخلفیة  فضًال عن ذلك فإنھا تعكس لن،  والتي لھا مؤشرات داللیة على نتائج الدراسة، )العلمي

  : وسوف یتم عرض ذلك في الجداول التالیة، العلمیة ألفراد مجتمع
  توزیع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغیر سنوات الخبرة) ١(جدول 

  النسبة  التكرارات  سنوات الخبرة
  ١٢٫٥  ٥  سنوات فأقل٥
  ٢٥  ١٠  سنوات١٠-٦من 
  ١٧٫٥  ٧   سنة١٥-١١من 

 ٤٥٫٠  ١٨  سنة١٥أكثر من 
  ٪١٠٠ ٤٠  المجموع

یتضح من الجدول السابق الخاص بتوزیع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغیر العمر أن 
من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة عدد سنوات ) ٪١٨(من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ ) ٣٧(

ن م) ٪٢٥(من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ ) ١٠( في حین وجد أن ، ) سنة١٥أكثر من (خبرتھم 
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من ) ٧( بینما وجد أن ، ) سنوات١٠- ٦من (إجمالي أفراد مجتمع الدراسة عدد سنوات خبرتھم 
من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة عدد سنوات خبرتھم ) ٪١٧٫٥(أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ 

من إجمالي ) ٪١٢٫٥(من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ ) ٥( وجد أن وأخیرًا ، ) سنة١٥-١١من (
  ) سنوات فأقل٥(أفراد مجتمع الدراسة عدد سنوات خبرتھم 

  توزیع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغیر المؤھل العلمي) ٢(جدول 

  النسبة  التكرارات  المؤھل العلمي
  ١٢٫٥  ٥ دبلوم

  ٧٢٫٥  ٢٩ بكالوریوس
  ١٢٫٥  ٥  ماجستیر
 ٢٫٥  ١ أخرى

  ٪١٠٠ ٤٠  المجموع

یع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغیر المؤھل العلمي یتضح من الجدول السابق الخاص بتوز
من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة مؤھلھم ) ٪٧٢٫٥(من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ ) ٢٩(أن 

من إجمالي ) ٪١٢٫٥(من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ ) ٥( بینما وجد أن ، )بكالوریوس(العلمي 
 ویتساوى معھم أفراد عینة الدراسة التي مؤھلھم ، )دبلوم(مي أفراد مجتمع الدراسة مؤھلھم العل

من إجمالي أفراد ) ٪٢٫٥(من أفراد الدراسة یمثلون ما نسبتھ ) ١( وأخیرًا وجد أن ، )ماجستیر(
 والشكل التالي یوضح توزیع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا ، مجتمع الدراسة لم یحددوا مؤھلھم العلمي

  لمتغیر المؤھل العلمي
 :  أداة الدراسة: خامسًا

 استخدم الباحث ،  وعلى المنھج المتبع في الدراسة، بناًء على طبیعة البیانات المراد جمعھا
 . لكون االستبانة ُتستخدم لجمع حقائق ومعلومات عن موضوع معین، االستبانة في ھذه الدراسة

ق الشائعة للحصول على إحدى الطر" وتعتبر االستبانة ، )٢٦٤ص ، م٢٠٠٠، القحطاني وآخرون(
 وتعتمد على إعداد مجموعة من ،  واألسالیب القائمة بالفعلالظروف وجمع البیانات من ، الحقائق

ص ، م٢٠٠٧، دیو بولد فان دالین"(األسئلة توزع على عدد كبیر نسبیًا من أفراد مجتمع الدراسة 
 ، وأھداف الدراسة وتساؤالتھا ، وتمشیًا مع ظروف ھذه الدراسة وعلى المنھج المتبع فیھا). ٣٩٥

تم التوصل إلى إن األداة األكثر مالئمة لتحقیق ، والوقت المسموح لھا واإلمكانیات المادیة المتاحة
  ".االستبانة"أھداف ھذه الدراسة ھي 

 بناء أداة الدراسة : 
  : بناء أداة الدراسة في صورتھا األولیة  - أ

وذلك لكون االستبانة وسیلة ،  الالزمة للدراسةاستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البیانات
وبكیفیة قیاس المتغیرات ، فعالة في التعرف على اآلراء عندما تتوفر معرفة دقیقة بالمطلوب

احد الوسائل : "حیث ذكرت أنھا) ٢٠٠٤، أبو عالم(كما أكدت على ذلك ، المرغوب دراستھا
كما أنھا مقننة ،  وھي أكثر صدقا وثباتًا ،للحصول على البیانات والمعلومات مرتبطة بدافع معین

  ).٣٧١ص" (ویمكن ضمان سریة االستجابات، من فرد ألخر
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  :  اعتماد أداة الدراسة في صورتھا النھائیة-ب
  :تكونت االستبانة في صورتھا النھائیة من جزأین ھما

د مجتمع الدراسة یشمل المتغیرات المتعلقة بالخصائص الشخصیة والوظیفیة ألفرا:   الجزء األول-١
  ). المؤھل العلمي، سنوات الخبرة(ممثلة في

    -:  تكون ھذا الجزء من ثالثة محاور ھي: الجزء الثاني-٢

 بصري-فكري( واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة :المحور األول  (
  . عبارة)١٥(ویشتمل ھذا المحور على، للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلمین

 بصري-فكري( أھم الخدمات المساندة المقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات المتعددة :المحور الثاني (
  .عبارات) ٨( ویشتمل ھذا المحور على، من وجھة نظر المعلمین

 فكري( المعوقات التي تعوق تقدیم الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة :المحور الثالث-
  .عبارات) ٧( ویشتمل ھذا المحور على، ر من وجھة نظر المعلمینفي معھد النو) بصري

 حتى تكون ، وقد راعى الباحث في صیاغة االستبانة البساطة والسھولة قدر اإلمكان
 حیث یقابل ،  وأن تكون درجات االستجابة علیھا وفق مقیاس لیكرت الخماسي، مفھومة للمبحوثین

 ،  غیر متأكد،  موافق، موافق بشدة( تحمل الفقرات التالیة كل فقرة من فقرات محاور الدراسة قائمة
 ولغرض المعالجة فقد أعطى الباحث لكل استجابة على كل عبارة ، ) غیر موافق بشدة، غیر موافق

 ٤)موافق (،  درجات٥) موافق بشدة(في كافة محاور االستبانة قیمة محددة على النحو التالیة
 وقد ، درجة واحدة) غیر موافق بشدة (، درجتان) غیر موافق (،  درجات٣)غیر متأكد (، درجات

اعتمد الباحث على مقیاس لیكرت الخماسي ألنھ یعطي المبحوث الحریة في تحدید موقفھ ودرجة 
 .إیجابیة أو سلبیة ھذا الموقف في كل عبارة

  : صدق أداة الدراسة: سادسًا 
القحطاني .(  لقیاسھ فعًالصدق االستبانة یعني إلى أي درجة یقیس المقیاس ما صمم

شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن "  كما یقصد بالصدق، )٢٠٩ص، م٢٠٠٠، وآخرون
 بحیث تكون مفھومة لكل ،  ووضوح فقراتھا وأفرادھا من ناحیة ثانیة، تدخل في التحلیل من ناحیة

أكد من صدق أداة وقد قام الباحث بالت). ١٧٩ص ، م ٢٠٠١، عبیدات وآخرون"(من یستخدمھا 
  -: الدراسة من خالل

  :لألداة) الخارجي ( الصدق الظاھري / أ 
للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قیاس ما وضعت لقیاسھ قام الباحث بعرضھا في 

 ثم قام بعرضھا على مجموعة من ، صورتھا المبدئیة على المشرف العلمي لالستشارة والتوجیھ
 حول مدى وضوح ھمئآرالتأكد من صدقھا الظاھري وذلك الستطالع  ل، المحكمین األكادیمیین

 ومدى أھمیة ومالئمة ،  وتصحیح ما ینبغي تصحیحھ منھا، صیاغة كل عبارة من عبارات االستبانة
مع إضافة أو ،  ومدى مناسبة كل عبارة لقیاس ما وضعت ألجلھ، كل عبارة للمحور الذي تنتمي إلیھ
أي محور من المحاور؛ وعلى ضوء توجیھاتھم ومقترحاتھم قام حذف ما یرون من عبارات في 

 وتعدیل صیاغة بعض الفقرات التي اقترحوا ضرورة ، الباحث بإجراء التعدیالت التي اتفقوا علیھا
 وفي ضوء أراء ، إعادة صیاغتھا حتى تزداد االستبانة وضوحًا ومالئمة لقیاس ما وضعت ألجلھ

في صورتھا النھائیة ومن ثم تطبیقھا میدانیًا ) االستبانة( ة الدراسة   المحكمین قام الباحث بأعداد أدا
  .على المبحوثین 
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  : )الصدق البنائي(صدق االتساق الداخلي لألداة / ب
بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبیقھا میدانیًا على مجتمع 

 ،  من خالل جھاز الحاسوب،  بترمیز وإدخال البیانات وبعد تجمیع االستبانات قام الباحث، الدراسة
 Statistical Package For Socialباستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

Sciencesومن ثم قام بحساب معامل االرتباط بیرسون "Pearson Correlation " لمعرفة
رتباط بین درجة كل فقرة من فقرات الصدق الداخلي لالستبانة وذلك عن طریق حساب معامل اال

  :  وجاءت النتائج كالتالي، االستبانة بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ الفقرة

   واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة  :صدق االتساق الداخلي للمحور األول
 للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلمین)  بصري-فكري(

  . معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات المحور األول بالدرجة الكلیة للمحور)٣(ل جدو

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة
٠٫٦٨٠  ٩ *٠٫٣٧٩  ١** 
٠٫٦٩٣  ١٠ **٠٫٦٣٢  ٢** 
٠٫٧٦٧  ١١ **٠٫٤٥٢  ٣** 
٠٫٧٩٩ ١٢ **٠٫٦٩٦  ٤** 
٠٫٧٩٨ ١٣ **٠٫٧٠٨  ٥** 
٠٫٧٩٣ ١٤ **٠٫٧٨٤  ٦** 
٠٫٧٩١ ١٥ **٠٫٤٦١  ٧** 
٠٫٧٠٠  ٨** - - 

   فأقل٠٫٠١دالة عند مستوى الداللة ** 
 یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة 

بمعھد )  بصري-فكري(واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة (للمحور األول
للعبارة األولى و ) ٠٫٣٧٩(تراوحت ما بین ) ور للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلمینالن
 . ٠٫٠١ وجمیعھا قیم موجبة ودالة إحصائیًا عند مستوى داللة ، للعبارة الخامسة عشر) ٠٫٧٩٩(

مما یعني وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي وارتباط المحور بعباراتھ بما یعكس درجة عالیة 
  .من الصدق لفقرات المقیاس

   ات        :صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني ذوي اإلعاق ًا ل ة حالی أھم الخدمات المساندة المقدم
 من وجھة نظر المعلمین) بصري-فكري(المتعددة 

  . معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني بالدرجة الكلیة للمحور)٤(جدول 

 معامل االرتباط  رقم العبارة مل االرتباط معا رقم العبارة

٠٫٤٧٠  ٥ **٠٫٧٠٤  ١** 
٠٫٤٣٧  ٦ **٠٫٧٠٩  ٢** 
٠٫٦١٥  ٧ **٠٫٧٤١  ٣** 
٠٫٣٨٨ ٨ **٠٫٦٤١  ٤* 

  . فأقل٠٫٠١دالة عند مستوى الداللة ** 
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یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة 
من ) بصري-فكري(ھم الخدمات المساندة المقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات المتعددة أ(للمحور الثاني 

 ، للعبارة الثالثة) ٠٫٧٤١(للعبارة الثامنة و ) ٠٫٣٨٨(تراوحت ما بین ) وجھة نظر المعلمین
مما یعني وجود درجة عالیة من  . ٠٫٠١وجمیعھا قیم موجبة ودالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

  .ي وارتباط المحور بعباراتھ بما یعكس درجة عالیة من الصدق لفقرات المقیاساالتساق الداخل

        ث داخلي للمحور الثال ذوي            :صدق االتساق ال دیم الخدمات المساندة ل ي تعوق تق ات الت المعوق
 .في معھد النور بالریاض من وجھة نظر المعلمین) بصري-فكري(اإلعاقات المتعددة 

  . درجة كل فقرة من فقرات المحور الثالث بالدرجة الكلیة للمحور معامالت االرتباط بین)٥(جدول 

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

٨٠١.  ٥ **٧١٤.  ١** 
٨٠٦.  ٦ **٧٠٣.  ٢** 
٨١٠.  ٧ **٨٤٧.  ٣** 
٥٣٩.  ٤** - - 

  . فأقل٠٫٠١دالة عند مستوى الداللة ** 
عامالت االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة  یتضح من الجدول السابق أن قیم م

-فكري(المعوقات التي تعوق تقدیم الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة (للمحور الثالث 
للعبارة الرابعة و ) ٠٫٥٣٩(تراوحت ما بین ) في معھد النور من وجھة نظر المعلمین) بصري

مما یعني  . ٠٫٠١جبة ودالة إحصائیًا عند مستوى داللة  وجمیعھا قیم مو، للعبارة الثالثة) ٠٫٨٤٧(
وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي وارتباط المحور بعباراتھ بما یعكس درجة عالیة من الصدق 

  .لفقرات المقیاس
 :ثبات أداة الدراسة: سابعًا

تقریبًا إذا فیعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة ) االستبانة(   أما ثبات أداة البحث 
ولقیاس مدى ثبات أداة الدراسة ).٤٣٠ص.م١٩٩٥. العساف.(تكرر تطبیقھا على األشخاص ذاتھم

یوضح ) ٦(والجدول ). Cronbach'a Alphaمعادلة ألفا كرونباخ (استخدم الباحث ) االستبانة(
  .  كرونباخ لمحاور الدراسةألفامعامالت 

  ".داة الدراسةأل"قیم معامل ألفا كرونباخ "یوضح ) ٦ (جدول 
محاور 
 الدارسة

عدد  محاور االستبانة
 الفقرات

 الثبات

المحور 
 األول

واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة 
معھد النور بالریاض من وجھة نظر )  بصري-فكري(

 المعلمین

٠٫٩١٣  ١٥ 

المحور 
  الثاني

 أھم الخدمات المساندة المقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات
 من وجھة نظر المعلمین) بصري-فكري(المتعددة 

٠٫٧١٩  ٨ 

المحور 
  الثالث

المعوقات التي تعوق تقدیم الخدمات المساندة لذوي 
في معھد النور من ) بصري-فكري(اإلعاقات المتعددة 

 وجھة نظر المعلمین

٠٫٨٦٣  ٧ 

 ٠٫٧٥٩ ٣٠  ) .محاور الدراسة(الثبات العام ألداة الدراسة 
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 السابق أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة مرتفعة حیث بلغ یتضح من الجدول
في حین ، )٠٫٧١٩( بینما بلغ معامل الثبات للمحور الثاني ، )٠٫٩١٣(معامل الثبات للمحور األول 

، )٠٫٧٥٩( أما الثبات العام ألداة الدراسة فقد بلغ ، )٠٫٨٦٣(بلغ معامل الثبات للمحور الثالث 
عامالت ثبات مرتفعة مما یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجھ عالیة من الثبات وبالتالي وجمیعھا م

  .یمكن االعتماد علیھا في التطبیق المیداني للدراسة
  ):مناقشتھا وتحلیلھا(نتائج الدراسة 

            ي ى االت ص عل ذي ن سؤال األول وال ع الخدمات    : تحلیل ومناقشة  النتائج المتعلقة بال ا واق  م
ة   )  بصري-فكري( المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة      المساندة بمعھد النور بالریاض من وجھ

  نظر المعلمین ؟
)  بصري- فكري( للتعرف على واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة 

 قام الباحث بحساب التكرارات والنسب ، بمعھد النور للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلمین
 المعیاریة والرتب الستجابات أفراد الدراسة على ھذا واالنحرافاتئویة والمتوسطات الحسابیة الم

  -: وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي، المحور
 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة بواقع الخدمات المساندة  )٧(جدول 
  للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلمین)  بصري- يفكر( لذوي اإلعاقات المتعددة  المقدمة

  درجة الموافقة

رة
عبا

 ال
رقم

 

 العبارة

سب
الن

 و
ات

رار
لتك

ا
  

غیر 
موافق 
 بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق    موافق  متأكد

  بشدة

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

یب
رت

الت
  

  ٢  ١٧  ٤  ١٢  ٥  ك
١ 

تتوفر في المعھد الخدمات 
المساندة لذوي اإلعاقة 

 ٪  )بصري-فكري(دة المتعد
٥٫٠ ٤٢٫٥ ١٠٫٠ ٣٠٫٠ ١٢٫٥ 

٢٫٩٨  
  

١٫٢٠٩  
  

٦  
  

تتوفر الخدمات الصحیة   ٢  ٣  ١١  ٥  ١٥  ٦  ك
 ٧٫٥ ٢٧٫٥ ١٢٫٥ ٣٧٫٥ ١٥٫٠ ٪  المدرسیة في المعھد

٢٫٧٥  
  

١٫٢٣٥  
  

٧  
  

تتوفر الخدمات اإلرشادیة  ٣  ٩  ١٨  ٤  ٧  ٢  ك
 ٢٢٫٥ ٤٥٫٠ ١٠٫٠ ١٧٫٥ ٥٫٠ ٪  المدرسیة في المعھد

٣٫٦٣  
  

١٫١٧٠  
  

٢  
  

تتوفر خدمات عالج اللغة  ٤  ٢  ٢  ٦  ١٢  ١٨  ك
 ٥٫٠ ٥٫٠ ١٥٫٠ ٣٠٫٠ ٤٥٫٠ ٪  والكالم في المعھد

١٫٩٥  
  

١٫١٣١  
  

١٣  
  

تتوفر خدمات العالج  ٥  ١  ٢  ٤  ٦  ٢٧  ك
 ٢٫٥ ٥٫٠ ١٠٫٠ ١٥٫٠ ٦٧٫٥ ٪  الطبیعي في المعھد

١٫٦٠  
  

١٫٠٣٣  
  

١٥  
  

عالج تتوفر خدمة ال ٦  ١  ٣  ٨  ١٢  ١٦  ك
 ٢٫٥ ٧٫٥ ٢٠٫٠ ٣٠٫٠ ٤٠٫٠ ٪  الوظیفي في المعھد

٢٫٠٣  
  

١٫٠٧٤  
  

١١  
  

تتوفر خدمة النقل   ٧  ٢٠  ١٨  -  ١  ١  ك
 ٥٠٫٠ ٤٥٫٠ - ٢٫٥ ٢٫٥ ٪  والمواصالت في المعھد

٤٫٣٨  
  

٠٫٨٣٨  
  

١  
  

تتوفر الخدمات االجتماعیة   ٨  ٦  ١٥  ٦  ٨  ٥  ك
 ١٥٫٠ ٣٧٫٥ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ١٢٫٥ ٪  في المعھد

٣٫٢٣  
  

١٫٢٩١  
  

٣  
  

  ٣٫٠٣  ٤  ١٧  ٣  ٨  ٨  كتتوفر الخدمات الترفیھیة   ٩
  

١٫٣٦٨  
  

٤  
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  درجة الموافقة

رة
عبا

 ال
رقم

 

 العبارة

سب
الن

 و
ات

رار
لتك

ا
  

غیر 
موافق 
 بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق    موافق  متأكد

  بشدة
بي

سا
لح

ط ا
وس

مت
ال

ري 
عیا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

یب
رت

الت
  

 ١٠٫٠ ٤٢٫٥ ٧٫٥ ٢٠٫٠ ٢٠٫٠ ٪  في المعھد

١  ١  ٧  ١١  ١٢  ٩  ك
٠  

تتوفر خدمات الكشف 
 ٢٫٥ ١٧٫٥ ٢٧٫٥ ٣٠٫٠ ٢٢٫٥ ٪  المبكر في المعھد

٢٫٤٨  
  

١٫١٠٩  
  

٩  
  

١  ١  -  ٩  ١٢  ١٨  ك
١  

تتوفر خدمة العالج المھني 
 ٢٫٥ - ٢٢٫٥ ٣٠٫٠ ٤٥٫٠ ٪  في المعھد

١٫٨٥  
  

٠٫٩٤٩  
  

١٤  
  

١  ١  ٣  ٤  ١٩  ١٣  ك
٢  

تتوفر خدمات إرشاد 
 ٢٫٥ ٧٫٥ ١٠٫٠ ٤٧٫٥ ٣٢٫٥ ٪  وتدریب الوالدین في المعھد

٢٫٠٠  
  

٠٫٩٨٧  
  

١٢  
  

١  ٢  ٥  ١١  ٩  ١٣  ك
٣  

تتوفر الخدمات االنتقالیة 
 ٥٫٠ ١٢٫٥ ٢٧٫٥ ٢٢٫٥ ٣٢٫٥ ٪  في المعھد

٢٫٣٥  
  

١٫٢١٠  
  

١٠  
  

١  ٢  ١٧  ٧  ٧  ٧  ك
٤  

تتوفر خدمات التشخیص 
 ٥٫٠ ٤٢٫٥ ١٧٫٥ ١٧٫٥ ١٧٫٥ ٪  والتقییم في المعھد

٣٫٠٠  
  

١٫٢٤٠  
  

٥  
  

١  ٢  ١٠  ٦  ١٢  ١٠  ك
٥  

تتوفر خدمات التوجھ 
 ٥٫٠ ٢٥٫٠ ١٥٫٠ ٣٠٫٠ ٢٥٫٠ ٪  والحركات في المعھد

٢٫٥٥  
  

١٫٢٦٠  
  

٨  
  

  - ٠٫٧٧١  ٢٫٦٥  مالمتوسط الحسابي العا
  : اآلتي) ٦(یتضح من الجدول رقم 

ات                  )أ  ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ق بواق ام للمحور المتعل بلغ المتوسط الحسابي الع
ین           )  بصري  -فكري(المتعددة   ة نظر المعلم ن وجھ اض م وفین بالری ور للمكف د الن  ٢٫٦٥(بمعھ

 والتي تشیر إلى درجة ، لمقیاس المتدرج الخماسيوھذا المتوسط یقع بالفئة الثالثة من ا ، )٥من 
ع     ى واق ة عل ع الدراس راد مجتم ین أف رفض ب ة وال ین الموافق دة ب اك محای د أي أن ھن ر متأك غی

ددة        ات المتع ذوي اإلعاق ة ل وفین    )   بصري -فكري (الخدمات المساندة المقدم ور للمكف د الن بمعھ
ین    ر المعلم ة نظ ن وجھ اض م ذه النتی ، بالری ق ھ ة دراسة   وتتف ع نتیج ة م ي (، ج در، العتیب  ،  بن

ال       ،  )٢٠١٢ ،  والسرطاوي ن حاجة األطف  والتي أظھرت أن أولیاء األمور والمعلمین عبروا ع
متعددي اإلعاقة وأسرھم إلى مختلف الخدمات المتضمنة في قائمة الخدمات المساندة واتفقا على     

شيء  الخدمات التي یحتاجھا األطفال متعددي اإلعاقة وأسرھم     وإن تفاوتت نسب اتفاقھم بعض ال
 .لصالح المعلمین

ة     ) ب  ساندة المقدم دمات الم ع الخ ى واق ة عل ع الدراس راد مجتم ة أف ة موافق ي درج این ف اك تب أن ھن
ددة  ات المتع ذوي اإلعاق ري(ل صري-فك ر  )  ب ة نظ ن وجھ اض م وفین بالری ور للمكف د الن بمعھ

ین ین   ، المعلم ا ب وافقتھم م طات م ت متوس ث تراوح ى ١٫٦٠( حی ن  ، )٤٫٣٨ إل ین م ت تب  حی
ة              ارات المتعلق ن العب دة م ارة واح ى عب شدة عل الجدول السابق أن أفراد عینة الدارسة موافقون ب

ددة       ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ري (بواق صري-فك ور  )  ب د الن بمعھ
ین    ة نظر المعلم ن وجھ اض م وفین بالری س  ، للمكف غ المتوسط الح د بل ا   فق ذا ) ٤٫٣٨(ابي لھ وھ

ن            دأ م ي تب درج والت ى  ٤٫٢١(متوسط یقع بالفئة الخامسة من فئات المقیاس الخماسي المت ) ٥ إل
شدة  ق ب ة مواف ى درج شیر إل ي ت ارة  ، والت ى عب ون عل ة موافق ة الدارس راد عین ین أن أف ا تب  كم
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ا       ذوي اإلعاق ة ل ددة  واحدة من العبارات المتعلقة بواقع الخدمات المساندة المقدم  -فكري (ت المتع
غ المتوسط الحسابي     ، بمعھد النور للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلمین  ) بصري د بل  فق

ي      ) ٣٫٦٣(لھا   دأ وھذا متوسط یقع بالفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي المتدرج والت ن  تب  م
ى  ٣٫٤١( ة   ) ٤٫٢٠ إل ى أداة الدراس ق عل ى درجة مواف شیر إل ي ت ی ، والت ا تب دول   كم ن الج ن م

السابق أیضا أن أفراد عینة الدارسة غیر متأكدین من خمسة عبارات من العبارات المتعلقة واقع  
ددة       ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم صري-فكري (الخ وفین   )  ب ور للمكف د الن بمعھ

ین     ارات      ، بالریاض من وجھة نظر المعلم ذه العب د تراوحت المتوسطات الحسابیة لھ ین    فق ا ب  م
ى ٢٫٧٥( درج     ) ٣٫٢٣ إل ي المت اس الخماس ات المقی ن فئ ة م ة الثالث ع بالفئ طات تق ذه متوس وھ

 كما تبین ، والتي تشیر إلى درجة غیر متأكد من أداة الدراسة) ٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١(والتي تبدأ من 
ارات     ن العب ارات م بعة عب ى س ون عل ر موافق ة غی ة الدراس راد عین سابق أن أف دول ال ن الج م

ور  )  بصري-فكري(متعلقة بواقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة    ال بمعھد الن
 فقد تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه العبارات ، للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلمین     

ى أداة الدارسة        ) ٢٫٥٥ إلى  ١٫٨٥(ما بین    ق عل ر مواف ى غی شیر إل ي ت ة الت راً  ، وھي الفئ  وأخی
دة          ت ارة واح ى عب شدة عل ون ب ر موافق بین من الجدول الموضح أعاله أن أفراد عینة الدراسة غی

)  بصري -فكري(من العبارات المتعلقة واقع الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقات المتعددة   
ین    ر المعلم ة نظ ن وجھ اض م وفین بالری ور للمكف د الن ا   ، بمعھ سابي لھ ط الح غ المتوس د بل  فق

ن         )١٫٦٠( دأ م ي تب درج والت  ١( وھذا متوسط یقع بالفئة األولى من فئات المقیاس الخماسي المت
ى أداة الدراسة       ) ١٫٨٠إلى   ق عل ر مواف ات     ، والتي تشیر إلى درجة غی این وجھ ح تب ا یوض  مم

 . على عبارات ھذا المحورنظر أفراد مجتمع الدراسة
ل والمو   "  وھي ، )٧(جاءت العبارة رقم   .١ ة النق وفر خدم د   تت ي المعھ ى   " اصالت ف ة األول بالمرتب

ددة           ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب ري (ب  -فك
ین     ) بصري ة نظر المعلم ن وجھ اض م  ٤٫٣٨(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالری

شدة   وھذه النتیجة تدل على موافقة أف). ٠٫٨٣٨( وانحراف معیاري ، )٥من   راد عینة الدراسة ب
د   ي المعھ ع دراسة      ، على توفر خدمة النقل والمواصالت ف ذه النتیجة م ق ھ  Matsonm( وتتف

 )Kyzar, 2010( ودراسة كیزر ، )2001
م   .٢ ارة رق اءت العب ي، )٣(ج د   "  وھ ي المعھ یة ف ادیة المدرس دمات اإلرش وفر الخ ة " تت بالمرتب

ددة     الثانیة بین العبارات المتعلقة بواقع الخد  ات المتع ذوي اإلعاق ة ل  -فكري (مات المساندة المقدم
ین     ) بصري ة نظر المعلم ن وجھ اض م  ٣٫٦٣(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالری

ى   ). ١٫١٧٠( وانحراف معیاري    ،  )٥من   وھذه النتیجة تدل على موافقة أفراد عینة الدراسة عل
د       ي المعھ دمات اإلرشادیة المدرسیة ف وفر الخ ع دراسة       ، ت ذه النتیجة م ق ھ  ,Mattson(وتتف

2010( 
م    .٣ ارة رق د   "  وھي ، )٨(جاءت العب ي المعھ ة ف دمات االجتماعی وفر الخ ین  " تت ة ب ة الثالث بالمرتب

ددة          ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ )  بصري -فكري (العبارات المتعلقة بواق
ة نظر ا     ن وجھ اض م ین بمعھد النور للمكفوفین بالری ن  ٣٫٢٣(  بمتوسط حسابي  ، لمعلم  ، )٥ م

ي           ). ١٫٢٩١(وانحراف معیاري    ة ف دمات االجتماعی وفر الخ ى ضرورة ت دل عل وھذه النتیجة ت
 .المعھد

م  .٤ ارة رق اءت العب ي، )٩(ج د "  وھ ي المعھ ة ف دمات الترفیھی وفر الخ ین " تت ة ب ة الرابع بالمرتب
ة       ساندة المقدم دمات الم ع الخ ددة    العبارات المتعلقة بواق ات المتع ذوي اإلعاق )  بصري -فكري (ل

ین      ة نظر المعلم ن وجھ اض م ن  ٣٫٠٣(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالری  ، )٥ م
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اري  راف معی ي   ). ١٫٣٦٨(وانح ة ف دمات الترفیھی وفر الخ رورة ت ى ض دل عل ة ت ذه النتیج وھ
 ). ٢٠٠١ ، ماتسون( وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ، المعھد

اءت العب  .٥ م ج ي، )١٤(ارة رق د     "  وھ ي المعھ یم ف شخیص والتقی دمات الت وفر خ ة " تت بالمرتب
ددة            ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب سة ب الخام

ین )  بصري-فكري(   بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلم
دمات       ). ١٫٢٤٠(یاري   وانحراف مع  ،  )٥ من   ٣٫٠٠( وفر خ ى ضرورة ت دل عل وھذه النتیجة ت

ع   ، التشخیص والتقییم في المعھد  ذه النتیجة م دي (دراسة    وتتفق ھ ون ، الحدی  ، )٢٠١٣ ،  والزب
 )٢٠١٥( ودراسة الالال، )٢٠١٣(والجبر

م  .٦ ارة رق اءت العب ي، )١(ج ددة  "  وھ ة المتع ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم د الخ ي المعھ وفر ف تت
ري( صري-فك ة    )" ب ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب سادسة ب ة ال بالمرتب

ددة  ات المتع ذوي اإلعاق ري(ل صري-فك ر  )  ب ة نظ ن وجھ اض م وفین بالری ور للمكف د الن بمعھ
ن  ٢٫٩٨(  بمتوسط حسابي، المعلمین اري   ، )٥ م دل    ). ١٫٢٠٩( وانحراف معی ذه النتیجة ت وھ

ي  وفر ف رورة ت ى ض ددة   عل ة المتع ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم د الخ ري( المعھ صري-فك  ، )ب
سرطاوي  ي وال ن العتیب ل م ة ك ائج دراس ع نت ق م ي تتف دي، )م٢٠١٢(وھ ة الحدی  ،  ودراس

 ).٢٠١٠ ، كیزر( ودراسة ، )٢٠١٥( والالال، )٢٠١٣( ودراسة الجبر، )٢٠١٣(والزبون
سابعة  " یة المدرسیة في المعھدتتوفر الخدمات الصح"  وھي، )٢(جاءت العبارة رقم     .٧ بالمرتبة ال

ددة           ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب ري (ب  -فك
ین     ) بصري ة نظر المعلم ن وجھ اض م  ٢٫٧٥(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالری

ن  اري ، )٥م راف معی ر). ١٫٢٣٥( وانح ى ض دل عل ة ت ذه النتیج دمات وھ وفیر الخ ورة ت
 .الصحیة المدرسیة في المعھد

د   "  وھي، )١٥(جاءت العبارة رقم   .٨ ي المعھ ات ف ة   "تتوفر خدمات التوجھ والحرك ة الثامن بالمرتب
ددة           ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب ري (ب  -فك

ة    ) بصري ن وجھ اض م ین  بمعھد النور للمكفوفین بالری  ٢٫٥٥(  بمتوسط حسابي  ، نظر المعلم
ن  اري  ، )٥م راف معی وابلي   ). ١٫٢٦٠( وانح ة ال ع دراس ق م ة تتف ذه النتیج  ، )١٩٩٦(وھ

 ودراسة ، )٢٠١٠ ، ماتسون(  ودراسة ، )٢٠١٥ ، الالال(ودراسة ، )٢٠١٣ ، الجبر(ودراسة 
 )Kyzae, 2010(كیزر

دمات الكشف ا    "  وھي  ،  )١٠(جاءت العبارة رقم     .٩ وفر خ د   تت ي المعھ ة التاسعة   " لمبكر ف بالمرتب
ددة           ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب ري (ب  -فك

ین     ) بصري ة نظر المعلم ن وجھ اض م  ٢٫٤٨(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالری
و      ). ١٫١٠٩( وانحراف معیاري    ،  )٥من   ى ضرورة ت دل عل دمات الكشف   وھذه النتیجة ت فر خ

د    ي المعھ ع دراسة      ، المبكر ف ذه النتیجة م ق ھ ر ( وتتف  ,Mattson( ودراسة  ، )٢٠١٣ ، الجب
2001( 

ین    " تتوفر الخدمات االنتقالیة في المعھد"  وھي، )١٣(جاءت العبارة رقم    .١٠ ة العاشرة ب بالمرتب
د         ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ )  بصري -فكري (دة العبارات المتعلقة بواق

ین      ة نظر المعلم ن وجھ اض م ن  ٢٫٣٥(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالری  ، )٥ م
اري  راف معی ى   ). ١٫٢١٠(وانح ة عل ة الدارس راد عین ة أف دم موافق ى ع دل عل ة ت ذه النتیج وھ

د   ي المعھ ة ف دمات االنتقالی وفیر الخ رورة ت ة   ، ض ع دراس ة م ذه النتیج ق ھ ي ( وتتف العتیب
 )Mattson, 2001( ودراسة ، )٢٠١٢ ، لسرطاويوا
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د      "  وھي ،  )٦(جاءت العبارة رقم     .١١ ي المعھ وظیفي ف ة العالج ال وفر خدم ة   " تت ة الحادی بالمرتب
ددة            ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم  -فكري (عشر بین العبارات المتعلقة بواقع الخدمات الم

ة نظ    ) بصري ن وجھ اض م ین بمعھد النور للمكفوفین بالری  ٢٫٠٣(  بمتوسط حسابي  ، ر المعلم
ة الدارسة    ). ١٫٠٧٤( وانحراف معیاري   ،  )٥من   راد عین وھذه النتیجة تدل على عدم موافقة أف

د       ل      ، على ضرورة توفیر خدمة العالج الوظیفي في المعھ ع دراسة ك ذه النتیجة م ق ھ ن   وتتف   م
 )٢٠٠١(ودراسة ماتسون،  )٢٠١٤(جرار

بالمرتبة " تتوفر خدمات إرشاد وتدریب الوالدین في المعھد" ي وھ ،  )١٢(جاءت العبارة رقم     .١٢
ددة          ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب شر ب ة ع الثانی

ین )  بصري-فكري(   بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلم
ن  ٢٫٠٠( اري  ، )٥ م راف معی سون ). ٠٫٩٨٧( وانح ة مات ق دراس ة تتف ذه النتیج   ، )٢٠٠١(وھ

 )٢٠١٠(ودراسة كیزر
م   .١٣ ارة رق اءت العب ي، )٤(ج د  "  وھ ي المعھ الم ف ة والك الج اللغ دمات ع وفر خ ة " تت بالمرتب

ددة        ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب شر ب ة ع الثالث
ین بمعھد النور )  بصري-فكري(   بمتوسط حسابي  ، للمكفوفین بالریاض من وجھة نظر المعلم
ن ١٫٩٥( اري  ، )٥ م راف معی ة  )١٫١٣١( وانح ع دراس ة م ذه النتیج ق ھ  ،  وتتف

 ).٢٠١٠( وكیزر، )٢٠٠١(ماتسون
د      "  وھي ، )١١(جاءت العبارة رقم    .١٤ ي المعھ ي ف ة العالج المھن وفر خدم ة   " تت ة الرابع بالمرتب

ددة       عشر بین العبارات المتعلقة      ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم  -فكري (بواقع الخدمات الم
ین     ) بصري ة نظر المعلم ن وجھ اض م  ١٫٨٥(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالری

 ).٢٠١٠(وھذه النتیجة تتفق مع دراسة كیزر). ٠٫٩٤٩( وانحراف معیاري ، )٥من 
د   تتوفر خدمات العالج  "  وھي ،  )٥(جاءت العبارة رقم     .١٥ ي المعھ سة   "  الطبیعي ف ة الخام بالمرتب

ددة      ات المتع ذوي اإلعاق ة ل ساندة المقدم دمات الم ع الخ ة بواق ارات المتعلق ین العب شر ب ري(ع  -فك
ین    ) بصري ة نظر المعلم ن وجھ ن  ١٫٦٠(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور للمكفوفین بالریاض م  م

اري  ، )٥ راف معی ع د  ). ١٫٠٣٣( وانح ق م ة تتف ذه النتیج رار وھ ة ج ة ، )٢٠١٤(راس ودراس
 .)٢٠١٠(كیزر
  اآلتيتحلیل ومناقشة  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على : 

بمعھد النور  ) بصري- فكري(ما أھم الخدمات المساندة المقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات المتعددة 
  بالریاض من وجھة نظر المعلمین ؟

) بصري-فكري(لمقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات المتعددة  للتعرف على أھم الخدمات المساندة ا
 قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئویة ، من وجھة نظر المعلمین بمعھد النور  بالریاض

 ، والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد الدراسة على ھذا المحور
  -: التاليوجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول
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 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة أھم الخدمات المساندة  )٨(جدول 
من وجھة نظر بمعھد النور  بالریاض ) بصري-فكري(المقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات المتعددة 

  المعلمین
  درجة الموافقة

رة
عبا

 ال
رقم

 

 العبارة

سب
الن

 و
ات

رار
لتك

ا
  

غیر 
موافق 
 بشدة

غیر 
  موافق

غیر 
موافق    موافق  متأكد

  بشدة

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

یب
رت

الت
  

  ٢٧  ٨  ٤  ١  -  ك

١ 
تعتبر خدمات التقییم 

والتشخیص من أھم الخدمات 
من وجھة نظري الواجب 

  توفیرھا في المعھد
٪ 

- ٦٧٫٥ ٢٠٫٠ ١٠٫٠ ٢٫٥ 
٤٫٥٣  
  

٠٫٧٨٤  
  

٦  
  

  ٢٨  ١٠  ١  ١  -  ك

٢  

تعتبر الخدمات الصحیة 
درسیة من أھم الخدمات الم

المساندة الواجب توافرھا في 
  المعھد

٪ 
- ٧٠٫٠ ٢٥٫٠ ٢٫٥ ٢٫٥ 

٤٫٦٣  
  

٠٫٦٦٧  
  

٣  
  

  ٢٦  ١٢  ١  -  ١  ك

٣ 

من وجھة نظري یعتبر 
الخدمات النفسیة  المدرسیة 
من أھم الخدمات المساندة 
  الواجب توفرھا في المعھد

٪ 
٦٥٫٠ ٣٠٫٠ ٢٫٥ - ٢٫٥ 

٤٫٥٥  
  

٠٫٧٨٣  
  

٥  
  

  ٢٧  ١١  ١  ١  -  ك
٤ 

تعتبر الخدمات اإلرشادیة 
المدرسیة من أھم الخدمات 

 ٪  الالزم توفرھا في المعھد
- ٦٧٫٥ ٢٧٫٥ ٢٫٥ ٢٫٥ 

٤٫٦٠  
  

٠٫٦٧٢  
  

٤  
  

  ٢٦  ١٣  ١  -  -  ك
٥ 

تعتبر خدمة عالج اللغة والكالم 
من أھم الخدمات التي ینبغي 

 ٦٥٫٠ ٣٢٫٥ ٢٫٥ - - ٪  توفرھا في المعھد

٤٫٦٣  
  

٠٫٥٤٠  
  

٢  
  

  ٢٢  ١٤  ١  ٢  ١  ك

٦ 

تعتبر خدمة عالج العالج 
الطبیعي من أھم الخدمات من 
وجھة نظري الواجب توفرھا 

  في المعھد
٪ 

٥٥٫٠ ٣٥٫٠ ٢٫٥ ٥٫٠ ٢٫٥ 
٤٫٣٥  
  

٠٫٩٤٩  
  

٧  
  

  ١٨  ١٦  ٢  ٣  ١  ك
٧  

تعتبر خدمة العالج الوظیفي 
من أھم الخدمات الواجب 

 ٪  توفیرھا في المعھد
٤٥٫٠ ٤٠٫٠ ٥٫٠ ٧٫٥ ٢٫٥ 

٤٫١٨  
  

١٫٠١٠  
  

٨  
  

  ٢٩  ١١  -  -  -  ك
٨  

تعتبر خدمة النقل والمواصالت 
من أھم الخدمات التي یجب 

 ٪  توفرھا في المعھد
- - - ٧٢٫٥ ٢٧٫٥ 

٤٫٧٣  
  

٠٫٤٥٢  
  

١  
  

  - ٠٫٤٣٧  ٤٫٥٢  المتوسط الحسابي العام
  -:یتضح من الجدول السابق ما یلي

سابي الع   .أ  ط الح غ المتوس ذوي     بل ًا ل ة حالی ساندة المقدم دمات الم أھم الخ ق ب ور المتعل ام للمح
 ٤٫٥٢(بمعھد النور  بالریاض من وجھة نظر المعلمین    ) بصري-فكري(اإلعاقات المتعددة   
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 والتي تشیر إلى ، وھذا المتوسط یقع بالفئة الخامسة من المقیاس المتدرج الخماسي ، )٥من 
ساندة       درجة موافق بشدة أي أن أفراد مجتمع    دمات الم م الخ ى أھ شدة عل ون ب الدراسة موافق
ددة     ة      ) بصري -فكري (المقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات المتع ن وجھ اض م ور  بالری د الن بمعھ

ي أظھرت   ) Kyzar,2010( وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة كیزر    ،  نظر المعلمین  والت
 والخدمات ذات ،  وخدمات التعلیم، الخدمة الصحیة(أن الخدمات التي تقدم لھذه الفئة تشمل      

 ). وخدمات رعایة األطفال،  وخدمات المعلومات، الصلة
ة                   .ب  ساندة المقدم دمات الم م الخ ى أھ ع الدراسة عل راد مجتم ة أف أن ھناك تجانس في درجة موافق

ددة     ات المتع ذوي اإلعاق ًا ل ري (حالی صري -فك ر     ) ب ة نظ ن وجھ اض م ور  بالری د الن بمعھ
ین ث ترا، المعلم ین  حی ا ب وافقتھم م طات م ت متوس ى ٤٫١٨(وح ن ، )٤٫٧٣ إل ین م ت تب  حی

ة        ارات المتعلق الجدول السابق أن أفراد عینة الدارسة موافقون بشدة على سبعة عبارات من العب
ددة              ات المتع ذوي اإلعاق ًا ل ة حالی ساندة المقدم دمات الم ور    ) بصري -فكري (بأھم الخ د الن بمعھ

ین        ، نبالریاض من وجھة نظر المعلمی     ا ب ارات م ذه العب  فقد تراوحت المتوسطات الحسابیة لھ
درج          ) ٤٫٧٣ إلى   ٤٫٣٥( اس الخماسي المت ات المقی ن فئ ة الخامسة م وھذه متوسطات تقع بالفئ

ة   ، والتي تشیر إلى درجة موافق بشدة) ٥ إلى  ٤٫٢١(والتي تبدأ من     راد عین  وأخیرًا تبین أن أف
ًا   الدارسة موافقون على عبارة واحدة من     ة حالی  العبارات المتعلقة بأھم الخدمات المساندة المقدم

 فقد ، بمعھد النور  بالریاض من وجھة نظر المعلمین ) بصري-فكري(لذوي اإلعاقات المتعددة    
اس الخماسي     ) ٤٫١٨(بلغ المتوسط الحسابي لھا     ات المقی ن فئ وھذا متوسط یقع بالفئة الرابعة م

ى أداة الدراسة       ) ٤٫٢٠ إلى  ٣٫٤١(المتدرج والتي تبدا من      ق عل ى درجة مواف شیر إل ي ت  ، والت
 .مما یوضح تجانس وجھات نظر أفراد مجتمع الدراسة على عبارات ھذا المحور

ي یجب         "  وھي، )٨(جاءت العبارة رقم     .١ دمات الت م الخ ن أھ ل والمواصالت م ة النق تعتبر خدم
د  ي المعھ ا ف ة " توفرھ ارات المتعلق ین العب ى ب ة األول ة بالمرتب ساندة المقدم دمات الم أھم الخ ب

ددة     ات المتع ذوي اإلعاق ًا ل ري (حالی صري -فك ر     ) ب ة نظ ن وجھ اض م ور  بالری د الن بمعھ
اري  ، )٥ من ٤٫٧٣(  بمتوسط حسابي، المعلمین دل    ). ٠٫٤٥٢( وانحراف معی ذه النتیجة ت وھ

د              م الخ ن أھ ل والمواصالت م ة النق ى خدم شدة عل ة الدراسة ب راد عین ي  على موافقة أف مات الت
زر ( ودراسة  ، )٢٠٠١ ، ماتسون( وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ، یجب توفرھا في المعھد     ، كی

٢٠١٠.( 
ي ینبغي      "  وھي ،  )٥(جاءت العبارة رقم     .٢ دمات الت م الخ ن أھ تعتبر خدمة عالج اللغة والكالم م

ًا   بالمرتبة الثانیة بین العبارات المتعلقة بأھم الخدمات ال" توفرھا في المعھد    ة حالی مساندة المقدم
ددة     ات المتع ذوي اإلعاق ین      ) بصري -فكري (ل ة نظر المعلم ن وجھ اض م ور  بالری د الن  ، بمعھ

ة  ). ٠٫٥٤٠( وانحراف معیاري ، )٥ من ٤٫٦٣( بمتوسط حسابي وھذه النتیجة تدل على موافق
ي ینبغ              دمات الت م الخ ن أھ ا  أفراد عینة الدراسة بشدة على خدمة عالج اللغة والكالم م ي توفرھ

 ).٢٠٠١ ، ماتسون( ودراسة ، )٢٠١٤ ، جرار( وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ، في المعھد
ساندة         "  وھي ،  )٢(جاءت العبارة رقم     .٣ دمات الم م الخ ن أھ تعتبر الخدمات الصحیة المدرسیة م

د  ي المعھ ا ف ب توافرھ ساندة  " الواج دمات الم أھم الخ ة ب ارات المتعلق ین العب ة ب ة الثالث  بالمرتب
ة نظر     ) بصري-فكري(المقدمة حالیًا لذوي اإلعاقات المتعددة   ن وجھ اض م بمعھد النور  بالری

اري  ، )٥ من ٤٫٦٣(  بمتوسط حسابي، المعلمین دل    ). ٠٫٦٦٧( وانحراف معی ذه النتیجة ت وھ
دمات       م الخ ن أھ یة م صحیة المدرس دمات ال ى الخ شدة عل ة ب ة الدراس راد عین ة أف ى موافق عل

ر    ،  توافرھا في المعھد المساندة الواجب  ع دراسة الجب  ودراسة  ، )٢٠١٣( وتتفق ھذه النتیجة م
 ).٢٠١٠ ، كیزر( دراسة، )٢٠٠١ ، ماتسون( ودراسة، )٢٠١٤ ، جرار(
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الزم        "  وھي، )٤(جاءت العبارة رقم    .٤ دمات ال م الخ ن أھ دمات اإلرشادیة المدرسیة م تعتبر الخ
ًا  بالمرتبة الرابعة بین العبا" توفرھا في المعھد   رات المتعلقة بأھم الخدمات المساندة المقدمة حالی

ددة     ات المتع ذوي اإلعاق ین      ) بصري -فكري (ل ة نظر المعلم ن وجھ اض م ور  بالری د الن  ، بمعھ
ة  ). ٠٫٦٧٢( وانحراف معیاري ، )٥ من ٤٫٦٠( بمتوسط حسابي وھذه النتیجة تدل على موافق

دمات اإلرشادیة ال       ا       أفراد عینة الدراسة بشدة على الخ الزم توفرھ دمات ال م الخ ن أھ مدرسیة م
 .في المعھد

م     .٥ م          "  وھي ، )٣(جاءت العبارة رق ن أھ سیة المدرسیة م دمات النف ر الخ ة نظري تعتب ن وجھ م
د         ي المعھ ا ف ساندة الواجب توفرھ أھم       " الخدمات الم ة ب ارات المتعلق ین العب سة ب ة الخام بالمرتب

ا  ذوي اإلعاق ًا ل ة حالی ساندة المقدم دمات الم ددة الخ ري(ت المتع صري-فك ور  ) ب د الن بمعھ
ین  ر المعلم ة نظ ن وجھ اض م سابي، بالری ط ح ن ٤٫٥٥(  بمتوس اري ، )٥ م راف معی  وانح

سیة     ). ٠٫٧٨٣( دمات النف ى الخ شدة عل ة ب ة الدراس راد عین ة أف ى موافق دل عل ة ت ذه النتیج وھ
ع دراسة     وتتفق ھ، المدرسیة من أھم الخدمات المساندة الواجب توفرھا في المعھد    ذه النتیجة م

 ).٢٠٠١ ، ماتسون(
ة        "  وھي ،  )١(جاءت العبارة رقم     .٦ ن وجھ دمات م م الخ ن أھ تعتبر خدمات التقییم والتشخیص م

د ي المعھ ا ف ب توفیرھ ري الواج دمات  " نظ أھم الخ ة ب ارات المتعلق ین العب سادسة ب ة ال بالمرتب
ددة          ات المتع ذوي اإلعاق ًا ل ة حالی ن     ) يبصر -فكري (المساندة المقدم اض م ور  بالری د الن بمعھ

ن  ٤٫٥٣(  بمتوسط حسابي، وجھة نظر المعلمین اري   ، )٥ م ذه  ). ٠٫٧٨٤( وانحراف معی وھ
م       ن أھ شخیص م یم والت دمات التقی ى خ شدة عل ة ب ة الدراس راد عین ة أف ى موافق دل عل النتیجة ت

ع درا ، الخدمات من وجھة نظري الواجب توفیرھا في المعھد  ر (سة   وتتفق ھذه النتیجة م  ، الجب
٢٠١٣.( 

تعتبر خدمة عالج العالج الطبیعي من أھم الخدمات من وجھة  "  وھي ،  )٦(جاءت العبارة رقم     .٧
د   ي المعھ ا ف ب توفرھ ري الواج دمات    " نظ أھم الخ ة ب ارات المتعلق ین العب سابعة ب ة ال بالمرتب

ددة          ات المتع ذوي اإلعاق ًا ل ة حالی ور  ب  ) بصري -فكري (المساندة المقدم د الن ن   بمعھ اض م الری
ن  ٤٫٣٥(  بمتوسط حسابي، وجھة نظر المعلمین اري   ، )٥ م ذه  ). ٠٫٩٤٩( وانحراف معی وھ

م              ن أھ ة عالج العالج الطبیعي م ى خدم شدة عل ة الدراسة ب النتیجة تدل على موافقة أفراد عین
ع دراسة    ،، الخدمات من وجھة نظري الواجب توفرھا في المعھد    ، جرار (وتتفق ھذه النتیجة م

 )٢٠١٠ ، كیزر( ودراسة، )٢٠٠١ ، ماتسون( ودراسة ، )٢٠١٤
تعتبر خدمة العالج الوظیفي من أھم الخدمات الواجب توفیرھا "  وھي، )٧(جاءت العبارة رقم     .٨

ذوي        " في المعھد  ًا ل ة حالی ساندة المقدم دمات الم أھم الخ ة ب بالمرتبة الثامنة بین العبارات المتعلق
ین  بم) بصري-فكري(اإلعاقات المتعددة     بمتوسط  ، عھد النور  بالریاض من وجھة نظر المعلم

اري   ، )٥ من ٤٫١٨( حسابي راد       ). ١٫٠١٠( وانحراف معی ة أف ى موافق دل عل ذه النتیجة ت وھ
د       ذه  ، عینة الدراسة على خدمة العالج الوظیفي من أھم الخدمات الواجب توفیرھا في المعھ  وھ

 ).٢٠٠١ ، ماتسون( ودراسة ، )٢٠١٤ ، جرار(النتیجة تتفق مع دراسة 
         ى ص عل ذي ن ث وال سؤال الثال ي تحلیل ومناقشة  النتائج المتعلقة بال ي     : اآلت ات الت ا المعوق م

ددة       ات المتع ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم دیم الخ وق تق ري(تع صري-فك د الن  ) ب ي معھ ور ف
  ؟بالریاض من وجھة نظر المعلمین

ساندة لذوي اإلعاقات المتعددة للتعرف على المعوقات التي تعوق تقدیم الخدمات الم
 قام الباحث بحساب التكرارات ، في معھد النور بالریاض من وجھة نظر المعلمین) بصري-فكري(
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والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد الدراسة 
  -:وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي، على ھذا المحور

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة بالمعوقات التي تعوق تقدیم  )٩(جدول 
في معھد النور بالریاض من وجھة ) بصري- فكري(الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة 

  نظر المعلمین
  درجة الموافقة
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 ال
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غیر 
موافق 
 بشدة
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عیا

الم
ف 
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یب
رت

الت
  

  ١٦  ١٨  -  ٥  ١  ك
١ 

عدم توفر الوعي بأھمیة توفیر 
الخدمات الالزمة لذوي اإلعاقات 

 ٪  )بصري-فكري(المتعددة 
٤٠٫٠ ٤٥٫٠ - ١٢٫٥ ٢٫٥ 

٤٫٠٨  
  

١٫٠٧١  
  

٦  
  

  ١٩  ١١  ٧  ٢  ١  ك

٢  

عدم وجود القوانین والتشریعات 
ملزمة لتوفیر الخدمات المساندة ال

 -فكري(لذوي اإلعاقات المتعددة 
  )وبصري

٪ 
٤٧٫٥ ٢٧٫٥ ١٧٫٥ ٥٫٠ ٢٫٥ 

٤٫١٣  
  

١٫٠٤٢  
  

٥  
  

  ٢٢  ١١  ٤  ٣  -  ك

٣ 

عدم تعاون األسر وعدم معرفتھا 
بأھمیة الخدمات المساندة لذوي 

-فكري(اإلعاقات المتعددة 
  )بصري

٪ 
-  ٥٥٫٠ ٢٧٫٥ ١٠٫٠ ٧٫٥ 

٤٫٣٠  
  

٠٫٩٣٩  
  

٢  
  

  ٧  ١٥  ١١  ٥  ٢  ك
٤ 

االتجاھات السلبیة من المعلمین 
نحو فئة لذوي اإلعاقات المتعددة 

 ٪  ) وبصري-فكري(
١٧٫٥ ٣٧٫٥ ٢٧٫٥ ١٢٫٥ ٥٫٠ 

٣٫٥٠  
  

١٫٠٨٦  
  

٧  
  

  ٢٢  ١٢  ١  ٤  ١  ك

٥ 

عدم وجود فریق متعدد 
التخصصات الذي یساعد بدوره 

في توفیر الخدمات المساندة 
 -فكري(ددة لذوي اإلعاقات المتع
  )وبصري

٪ 

٥٥٫٠ ٣٠٫٠ ٢٫٥ ١٠٫٠ ٢٫٥ 

٤٫٢٥  
  

١٫٠٨٠  
  

٣  
  

  ٢٠  ١٣  ٢  ٤  ١  ك

٦ 

قلة الكوادر البشریة المؤھلة 
التي یساعد بالتأكید وجودھا في 
تقدیم الخدمات المساندة لذوي 

-فكري(اإلعاقات المتعددة 
  )بصري

٪ 

٥٠٫٠ ٣٢٫٥ ٥٫٠ ١٠٫٠ ٢٫٥ 
٤٫١٨  
  

١٫٠٨٣  
  

٤  
  

  ٢٥  ١٠  ٢  ٣  -  ك

٧  

عدم التنسیق والتكامل بین 
الجھات المقدمة للخدمات 

ة دالمساندة لذوي اإلعاقات المتعد
  )بصري-فكري(

٪ 
- ٦٢٫٥ ٢٥٫٠ ٥٫٠ ٧٫٥ 

٤٫٤٣  
  

٠٫٩٠٣  
  

١  
  

  - ٠٫٧٦٣  ٤٫١٢  المتوسط الحسابي العام
  -:یتضح من الجدول السابق ما یلي

ذوي  بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور    .أ   المتعلق المعوقات التي تعوق تقدیم الخدمات المساندة ل
ین      ) بصري-فكري(اإلعاقات المتعددة    ة نظر المعلم ن وجھ  ٤٫١٢(في معھد النور بالریاض م
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درج الخماسي         ، )٥من  اس المت ن المقی ة م ة الرابع ع بالفئ ى    ، وھذا المتوسط یق شیر إل ي ت  والت
دمات        درجة موافق أي أن أفراد مجتمع الدراسة    دیم الخ ي تعوق تق ات الت ى المعوق ون عل موافق

ددة       ة نظر           ) بصري -فكري (المساندة لذوي اإلعاقات المتع ن وجھ اض م ور بالری د الن ي معھ ف
 .المعلمین

دیم         .ب  وق تق ي تع ات الت ى المعوق ة عل ع الدراس راد مجتم ة أف ة موافق ي درج انس ف اك تج أن ھن
ددة   ات المتع ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم ري(الخ صري-فك ن   ) ب اض م ور بالری د الن ي معھ ف

ین          ،  وجھة نظر المعلمین   ا ب وافقتھم م ى  ٤٫١٨(حیث تراوحت متوسطات م ت  ، )٤٫٧٣ إل  حی
ارات           تبین من الجدول السابق أن أفراد عینة الدارسة موافقون بشدة على ثالثة عبارات من العب

ذوي اإلعا       ساندة ل دمات الم دیم الخ وق تق ي تع ات الت ة بالمعوق ددة  المتعلق ات المتع ري(ق -فك
صري ین       ) ب ر المعلم ة نظ ن وجھ اض م ور بالری د الن ي معھ طات   ، ف ت المتوس د تراوح  فق

ین      ا ب ارات م ذه العب ى  ٤٫٢٥(الحسابیة لھ ن     ) ٤٫٤٣ إل ة الخامسة م ع بالفئ طات تق ذه متوس وھ
ن     ى  ٤٫٢١(فئات المقیاس الخماسي المتدرج والتي تبدأ م ق      ) ٥ إل ى درجة مواف شیر إل ي ت والت

ة       ،  دةبش ارات المتعلق ن العب  وأخیرًا تبین أن أفراد عینة الدارسة موافقون على أربعة عبارات م
ددة     ات المتع ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم دیم الخ وق تق ي تع ات الت ري(المعوق صري-فك ي ) ب ف

ین     ر المعلم ة نظ ن وجھ اض م ور بالری د الن ذه    ، معھ سابیة لھ طات الح ت المتوس د تراوح  فق
ا ب ارات م ى ٣٫٥٠(ین العب اس   ) ٤٫١٨ إل ات المقی ن فئ ة م ة الرابع ع بالفئ طات تق ذه متوس وھ

ى  ٣٫٤١( من   تبدأالخماسي المتدرج والتي     ى أداة       ) ٤٫٢٠ إل ق عل ى درجة مواف شیر إل ي ت والت
 . مما یوضح تجانس وجھات نظر أفراد مجتمع الدراسة على عبارات ھذا المحور، الدراسة

ساندة      عد"  وھي، )٧(جاءت العبارة رقم    .١ دمات الم ة للخ ات المقدم ین الجھ م التنسیق والتكامل ب
ارات    " بمعھد النور بالریاض ) بصري-فكري(ة دلذوي اإلعاقات المتعد  ین العب ى ب بالمرتبة األول

ددة         ات المتع ذوي اإلعاق ) بصري -فكري (المتعلقة المعوقات التي تعوق تقدیم الخدمات المساندة ل
ة ن    ن وجھ اض م ین  بمعھد النور بالری ن  ٤٫٤٣(  بمتوسط حسابي  ، ظر المعلم  وانحراف  ، )٥ م

دم وجود                ). ٠٫٩٠٣(معیاري   ى ع شدة عل ة الدراسة ب راد عین ة أف ى موافق دل عل ذه النتیجة ت وھ
د        ات المتع ذوي اإلعاق ق  ، بصري -فكري (ة دتنسیق بین الجھات المقدمة للخدمات المساندة ل  وتتف

 ).٢٠١٠ ، كیزر(سة  ودرا، )٢٠١٣ ، الجبر(ھذه النتیجة مع دراسة 
م       .٢ ارة رق ساندة         "  وھي ، )٣(جاءت العب دمات الم ة الخ ا بأھمی دم معرفتھ اون األسر وع دم تع ع

اض  ) بصري-فكري(لذوي اإلعاقات المتعددة   ارات     " بمعھد النور بالری ین العب ة ب ة الثانی بالمرتب
ات المتع        ذوي اإلعاق ) بصري -فكري (ددة المتعلقة المعوقات التي تعوق تقدیم الخدمات المساندة ل

ین      ة نظر المعلم ن وجھ اض م ن  ٤٫٣٠(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور بالری  وانحراف  ، )٥ م
دم وجود                ). ٠٫٩٣٩(معیاري   ى ع شدة عل ة الدراسة ب راد عین ة أف ى موافق دل عل ذه النتیجة ت وھ

ددة           ) يبصر -فكري (تعاون لألسر وعدم معرفتھا بأھمیة الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتع
 ).٢٠١٢ والسرطاوي، العتیبي(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ، بمعھد النور بالریاض

ي         "  وھي، )٥(جاءت العبارة رقم    .٣ دوره ف ساعد ب ذي ی دد التخصصات ال ق متع عدم وجود فری
ددة             ات المتع ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم اض    )  وبصري -فكري (توفیر الخ ور بالری د الن " بمعھ

ی   ة ب ة الثالث ذوي         بالمرتب ساندة ل دمات الم دیم الخ وق تق ي تع ات الت ة المعوق ارات المتعلق ن العب
ین         ) بصري -فكري(اإلعاقات المتعددة    ة نظر المعلم ن وجھ اض م ور بالری د الن  بمتوسط  ، بمعھ

اري   ، )٥ من ٤٫٢٥( حسابي راد       ). ١٫٠٨٠٠( وانحراف معی ة أف ى موافق دل عل ذه النتیجة ت وھ
ود  دم وج ى ع شدة عل ة ب ة الدراس وفیر  عین ي ت دوره ف ساعد ب ذي ی صات ال دد التخص ق متع  فری

 .) وبصري-فكري(الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة 
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ي       "  وھي، )٦(جاءت العبارة رقم     .٤ ا ف د وجودھ ساعد بالتأكی ي ی ة الت قلة الكوادر البشریة المؤھل
ددة      ات المتع ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم دیم الخ ري(تق صري-فك و ) ب د الن اض بمعھ " ر بالری

ذوي         ساندة ل دمات الم دیم الخ وق تق ي تع ات الت ة المعوق ارات المتعلق ین العب ة ب ة الرابع بالمرتب
ین         ) بصري -فكري(اإلعاقات المتعددة    ة نظر المعلم ن وجھ اض م ور بالری د الن  بمتوسط  ، بمعھ

ن ٤٫١٨( حسابي  اري  ، )٥ م راد    ). ١٫٠٨٣( وانحراف معی ة أف ى موافق دل عل ة ت ذه النتیج وھ
دمات            دیم الخ ي تق ا ف د وجودھ ساعد بالتأكی عینة الدراسة على قلة الكوادر البشریة المؤھلة التي ی

 وتتفق ھذه النتیجة مع ،  بمعھد النور بالریاض  ) بصري-فكري(المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة     
ة  سرطاوي (دراس ي وال ة ، )٢٠١٢ ، العتیب دي( ودراس ون، الحدی ة ، )٢٠١٣ ،  والزب  ودراس

 .)٢٠١٣ ، لجبرا(
دمات      "  وھي، )٢(جاءت العبارة رقم     .٥ وفیر الخ ة لت شریعات الملزم وانین والت قلة عدم وجود الق

اض     )  وبصري -فكري(المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة      ور بالری د الن سة   " بمعھ ة الخام بالمرتب
ذوي اإلع  ساندة ل دمات الم دیم الخ وق تق ي تع ات الت ة المعوق ارات المتعلق ین العب ددة ب ات المتع اق

ین  ) بصري-فكري( ن  ٤٫١٣(  بمتوسط حسابي  ، بمعھد النور بالریاض من وجھة نظر المعلم  م
ة      ). ١٫٠٤٢( وانحراف معیاري    ،  )٥ ى قل ة الدراسة عل راد عین وھذه النتیجة تدل على موافقة أف

د      ات المتع ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم وفیر الخ ة لت شریعات الملزم وانین والت ود الق دم وج دة ع
 ).٢٠١٣ ،  والزبون، الحدیدي( وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ، ) وبصري-فكري(

م    .٦ ارة رق اءت العب ي، )١(ج ذوي       "  وھ ة ل دمات الالزم وفیر الخ ة ت وعي بأھمی وفر ال دم ت ع
ددة  ات المتع ري(اإلعاق صري-فك اض  ) ب ور بالری د الن ارات  " بمعھ ین العب سادسة ب ة ال بالمرتب

ددة     المتعلقة المعوقات التي     ات المتع ذوي اإلعاق ) بصري -فكري (تعوق تقدیم الخدمات المساندة ل
 وانحراف  ، )٥ من ٤٫٠٨(  بمتوسط حسابي، في معھد النور بالریاض من وجھة نظر المعلمین

وعي             ). ١٫٠٧١(معیاري   وفر ال دم ت ى ع ة الدراسة عل راد عین ة أف ى موافق دل عل وھذه النتیجة ت
ذه النتیجة    ، )بصري -فكري(وي اإلعاقات المتعددة بأھمیة توفیر الخدمات الالزمة لذ    ف ھ  وتختل

 .مع نتائج الدراسات السابقة
م   .٧ ارة رق اءت العب ي، )٤(ج ات    "  وھ ذوي اإلعاق ة ل و فئ ین نح ن المعلم سلبیة م ات ال االتجاھ

ددة  ري(المتع صري-فك اض  )  وب ور بالری د الن ة  " بمعھ ارات المتعلق ین العب سابعة ب ة ال بالمرتب
د   ) بصري-فكري(تي تعوق تقدیم الخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعددة    المعوقات ال  ي معھ ف

ین  ر المعلم ة نظ ن وجھ ور م سابي، الن ط ح ن ٣٫٥٠(  بمتوس اري ، )٥ م راف معی  وانح
ن         ). ١٫٠٨٦( سلبیة م ات ال ى االتجاھ ة عل ة الدراس راد عین ة أف ى موافق دل عل ة ت ذه النتیج وھ

 وتتفق ھذه ، بمعھد النور بالریاض)  وبصري-فكري( المتعددة المعلمین نحو فئة لذوي اإلعاقات    
 ).٢٠١٥ ، الالال(النتیجة مع دراسة 

  : التوصیات
-فكري(العمل على توفیر الوعي بأھمیة توفیر الخدمات الالزمة لذوي اإلعاقات المتعددة  .١

 )بصري
إلعاقات ضرورة وجود القوانین والتشریعات الملزمة لتوفیر الخدمات المساندة لذوي ا .٢

 ) وبصري- فكري(المتعددة 
العمل على وجود فریق متعدد التخصصات الذي یساعد بدوره في توفیر الخدمات المساندة  .٣

 ) وبصري- فكري(لذوي اإلعاقات المتعددة 
زیادة الكوادر البشریة المؤھلة التي یساعد بالتأكید وجودھا في تقدیم الخدمات المساندة لذوي  .٤

 )بصري-يفكر(اإلعاقات المتعددة 
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ة دضرورة وجود تنسیق متكامل بین الجھات المقدمة للخدمات المساندة لذوي اإلعاقات المتعد .٥
 ).بصري-فكري(

 وذلك باالھتمام بالتنوع في تقدیم ، تحدید مؤسسات رعایة ذوي اإلعاقة لمسار عملھا .٦
 . أو بالتخصص في تقدیم خدمات معینة، الخدمات

عایة ذوي اإلعاقة من خالل ربطھ بشبكة الكترونیة تطویر النظام اإلداري في مؤسسات ر .٧
 وإعداد قاعدة معلومات تشاركیة للخدمات ، ووسائل اتصال حدیثة تربط المؤسسات فیما بینھا

 وذلك للحصول على المعلومات وقت ،  الخدمةمتلقيالمقدمة وكذلك لجمیع األشخاص 
 .الحاجة إلیھا

لیم النظامي الستیعاب األفراد ذوي اإلعاقة في تطویر برامج الدمج في التعلیم وتطویع التع .٨
م الوظیفي من خالل إدخال تصمیمات ھندسیة مالئمة ؤدارس النظامیة وذلك بتحقیق التالالم

 .وغرف مصادر للمناھج
العمل المشترك بین مؤسسات رعایة ذوي اإلعاقة لتفعیل وتطویر النظم القانونیة الضابطة  .٩

 وجعلھا شاكلة وملبیة ، ي اإلعاقة المتعددة بشكل خاصلحقوق ذوي اإلعاقة بشكل عام وذو
 باإلضافة  إلى تشكیل ضغط على الجھات الحكومیة لتفعیل ، لالحتیاجات العامة لذوي اإلعاقة

 .قانون العمل لذوي اإلعاقة
ضرورة اھتمام مؤسسات رعایة ذوي اإلعاقة بالتوعیة المجتمعیة الحتیاجات ذوي اإلعاقة  .١٠

 . تكیفًا وتقبًال لألشخاص ذوي اإلعاقة ویحسن التعامل معھملجعل المجتمع أكثر
  :المقترحات

ور      .١ د الن صریة بمعھ ة والب ة الفكری ذوي اإلعاق ساندة ل دمات الم دیم الخ ات تق ة معوق دراس
  .للمكفوفین وآلیات التغلب علیھا

ي ال     .٢ ا ف دى توافرھ املین  الكفایات المھنیة الالزمة لمقدمي الخدمات المساندة لذوي اإلعاقة وم ع
 .بمعھد النور للمكفوفین

 .فاعلیة برنامج إرشادي لتأھیل العاملین بمعھد النور للمكفوفین في مستوى أدائھم .٣
رات            .٤ ض المتغی وء بع ي ض وفین ف ور للمكف د الن املین بمعھ دى الع سي ل راق النف االحت

  .الدیموغرافیة
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  المراجعقائمة 
  :المراجع العربیة

و مصطفى   - ي، أب ة ) ١٩٩٧(ق شعث  ورز،  نظم یكولوجیة ذوي الحاجات الخاص ي  -س ة ف مقدم
 . غزة،  مطبعة مقداد، التربیة الخاصة

وف - رون ،أورل مولى   ) ٢٠٠٠(وآخ اه ش ددة االتج ات المتع ال ذوي اإلعاق ة األطف تربی
صاصات رون ، االخت سرطاوي وآخ دالعزیز ال ة عب ى،  ترجم ة األول ة ،  الطبع ة التربی  أكادیمی

 .المملكة العربیة السعودیة ،  الریاض، الخاصة
بالوي - اب،الب ھ ) ٢٠٠١( إیھ صھ وعالج ف تشخی ق الكفی ة، قل ة الخاص سلة ذوي التربی  ،  سل

 . القاھرة،  مكتبة األنجلو المصریة، الطبعة الثانیة
راوي - اطف،بح ال     ) ٢٠٠١( ع دى األطف ي ل سلوك النمط ض ال ي خف لوكي ف امج س ة برن فاعلی

 . األردن،  عمان،  الجامعة األردنیة، ر غیر منشورة رسالة ماجستی، المعوقین عقلیًا
العزیز   ترجمة عبد، الدمج الشامل لذوي االحتیاجات الخاصة). ٢٠٠٠( وآخرون، برادلي دیان -

  . دار الكتاب الجامعي،  العین، الجبار العزیز العبد  زیدان السرطاوي وعبد، الشخص
 . القاھرة،  عالم الكتاب، اصةاألطفال ذو االحتیاجات الخ) ٢٠٠٤( وآخرون، بوشیل -
ساني - د، الترم ي األردن  ). ١٩٩٤(  ماج ة ف ة الخاص ز التربی ي مراك ة ف ة العقلی ة : اإلعاق دراس

  . األردن،  عمان،  الجامعة األردنیة،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، مسحیة
ن    ) ٢٠١٥(العزیز  إیمان عبد  ،  الجبر - وفین م ة نظر   واقع الخدمات المقدمة لفئة الصم المكف وجھ

سعودیة    ة ال ة العربی ات بالمملك صة    ، األمھ ة المتخص ة التربوی ة الدولی د ، المجل  ، )٤(المجل
 .م٢٠١٥،  آب-)٨(العدد

ة        ) ٢٠١٤(الرحمن محمود  عبد،  جرار - ة للطلب ساندة المقدم ة والم دمات التربوی ة الخ یم فاعلی تقی
اییر العا  وء المع ي ض ددة ف شدیدة المتع ة ال ات العقلی تذوي اإلعاق ة الكوی ي دول ة ف الة ، لمی رس

 . جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة،  كلیة الدراسات العلیا، دكتوراه غیر منشورة
ى ، تربیة المكفوفین وتعلیمھم ) ٢٠٠٣( الرحمن إبراھیم  عبد،  حسین - ب ،  الطبعة األول  ،  دار الكت

 .القاھرة
ب - دي ، الخطی ى الحدی ال ومن ة الخ ) ١٩٩٧(جم ى التربی دخل إل ةالم شر  ، اص الح للن ة الف  مكتب

  . عمان، والتوزیع
  دار الشروق للنشر. مقدمة في اإلعاقات الجسمیة والصحیة) ١٩٩٨(   جمال، الخطیب -
ة    ) ٢٠٠٤(  جمال ،  الخطیب - ي المدرسة العادی ى   -تعلیم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ف دخل إل م

 .مدرسة الجمیع
ب - دي،الخطی ال؛ والحدی ى، جم ى ) ٢٠٠٥(  من دخل إل ةالم ة الخاص شر ، التربی الح للن  دار الف

 . الكویت،والتوزیع
داھري - الح،ال م ) ٢٠٠٨(  ص ف واألص ة الكفی یكولوجیة رعای ع، س شر والتوزی فاء للن  ،  دار ص

 ،عمان
 . أدواتھ،  مفھومھ، البحث العلمي: )م٢٠٠١( عبیدات؛ وآخرون ، ذوقان -
ات - راھیم، الرزیق اھیم األس) ٢٠٠٦( إب صریة المف ة الب ةاإلعاق ارات التربوی یة واالعتب  دار ، اس

 . عمان، المسیرة للنشر والطباعة والتوزیع
 . القاھرة،  دار الفكر، قضایا ومشكالت في التربیة الخاصة) ١٩٩٩( فاروق، الروسان -
  .القاھرة،  مصر، عالم الكتاب، التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة) ٢٠٠٣( كمال، زیتون -
سالم - ال، سی اقون) ١٩٩٧( كم اھجھم المع صھم ومن صریًا خصائ ةالدار،  ب صریة اللبنانی  ، الم

 .القاھرة
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ة البصریة            ) م٢٠١١( محمد حازم  ،  شحادة - ذوي اإلعاق ة ل دمات المقدم استراتیجیات تطویر الخ
زة      اع غ ي قط وفین ف ة المكف سات رعای ي مؤس شورة  ، ف ر من ستیر غی الة ماج ة ،  رس  الجامع

 .غزة، اإلسالمیة
سان - د، الشم ن   عب ز ب دالعزی رحمن  عب ال    ) ٢٠٠٨(ال ة لألطف ساندة المقدم دمات الم یم الخ تقی

سعودیة    ة ال ة العربی ي المملك ة ف ة الفكری د التربی ًا بمعاھ اقین عقلی ر  ، المع ستیر غی الة ماج  رس
 . الجامعة األردنیة،  كلیة الدراسات العلیا، منشورة

شیباني - ومي ، ال ر الت اقین ) ١٩٨٩( عم ة للمع ة الثقافی دار ، الرعای ة   ال ة والطباع ة للكتاب العربی
 . لیبیا،  طرابلس، والنشر

 . جامعة الملك سعود،  الریاض، ٢ ط ، سیكولوجیة التخلف العقلي). ١٩٨٣( فاروق، صادق -
 . القاھرة،  مؤسسة طبیة للنشر والتوزیع، اإلعاقة البصریة) ٢٠٠٨( وآخرون،  طارق، عامر -
 . عمان،  دار صفاء للنشر والتوزیع، قینمقدمة في تأھیل المعا) ٢٠٠٠( ماجدة السید، عبید -
ي  - ن ناصر؛ وھوساوي    ، العتیب در ب د  ،  بن ي محم ددي     ) ھـ ١٤٢٥( عل امج متع ام لبرن اإلطار الع

ة ، العوق  ة الخاص ة للتربی ة العام وق  ،  األمان ددي الع صیة لمتع شاریة التخص ة االست  المجموع
 .والعوق الحركي

ي - سرطاوي ، العتیب ر؛ وال در ناص دان أح،  بن د زی ا  ) ٢٠١٢(م ي یحتاجھ ساندة الت دمات الم الخ
ة  ، األطفال متعددو اإلعاقة وأسرھم ومدى توفرھا من وجھة نظر أولیاء األمور والمعلمین        مجل

دد ،  السعودیة،  العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الملك سعود  -١٢٥ ، )١ (٢٤ الع
١٥٨. 

زة - عید، الع ة الخ ) ٢٠٠١( س ى التربی دخل إل ة الم ات الخاص ال ذوي الحاج ة لألطف دار ، اص  ال
 . عمان، العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع

 . مكتبة العبیكان: الریاض. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). مـ١٩٩٥.( صالح ، العساف -
تبة األنجلو مك:  القاھرة،  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ،  )م٢٠٠٧( دیو بولد    ،  فان دالین  -

 .المصریة
اني - رون ، القحط ـ٢٠٠٠(،  وآخ سلوكیة ، )م وم  ال ي العل ث ف نھج البح اض،  م ابع ، الری  المط

 .الوطنیة الحدیثة
ربیتھم ) ١٩٩٦(المطلب أمین  عبد،  القریطي - ة  ، سیكولوجیة ذوي االحتیاجات الخاصة وت  الطبع

 . القاھرة،  دار الفكر العربي، األولى
 . القاھرة،  دار الرشاد، اإلعاقة الحسیة) ٢٠٠٤(اهللا  عادل عبد، محمد -
ة    ) ٢٠٠٦( منال ،   عواطف؛ والھنیدي  ،  محمد - نھج والطریق  ، األطفال ذوو اإلعاقات البصریة الم

  . القاھرة،  دار الفكر العربي، الطبعة األولى
ة ) ٢٠١٤( انشراح سالم  ،  المغاربة - ة  تقییم واقع البرامج التربویة والخدمات المساندة المقدم  للطلب

ا          رح لتطویرھ وذج مقت دیم نم ة وتق اییر العالمی  ، ذوي اإلعاقة البصریة في األردن في ضوء المع
 . جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، كلیة الدراسات العلیا

ي              ) ١٩٩٦(اهللا  عبد ،  الوابلي - املین ف ة نظر الع ن وجھ ا م دى أھمیتھ ساندة وم واقع الخدمات الم
ة ب   ة الفكری د التربی سعودیة  معاھ ة ال ة العربی مس    ، المملك ین ش ة ع ة جامع ة التربی ة كلی  ،  مجل

٢٣٢-١٩١ ، )٢(٢٠. 
 .القواعد التنظیمیة لمعاھد وبرامج التربیة الخاصة) ھـ١٤٢٢(وزارة المعارف  -
ى - د ، یحی ة أحم ة    ). ٢٠٠٦( خول ات الخاص راد ذوي الحاج ة لألف رامج التربوی  دار ، ١ط . الب

 . عمان، المسیرة
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