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معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات اخلاصة مبحافظة 
 األحساء

 "من وجهة نظر األسر والعاملني يف اجملال"

 :الملخص

إلى الكشف عن معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة "من وجهة  البحث اهدف هذ
األسر والمعلمين في هذه بين إلى الكشف عن الفروق  كما هدف، " بمحافظة األحساءوالمعلميننظر األسر 

معلم  72، والمعاقين فكريا  األطفال مهات األباء و اآلمن  69األساسية من  البحثوتكونت عينة المعوقات، 
 .األسري  اإلرشاد تفعيل معوقات استبانةبق عليهم ط  ومعلمة من معلمي التربية الفكرية بمحافظة األحساء، 

 هي:من وجهة نظر األسرة أكثر معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة، بأن نتائج الوأسفرت 
 األسر أن بعضو . الخاصة االحتياجات لذوي  األسري  اإلرشاد مجال في المرشدين بعض لدى التخصص عدم
 التي المنزلية الزيارات نقصو  .اإلرشاد بخصوص المجتمع يقدمها التي الخدمات عن المعلومات في نقص لديها
البعيدة. وبالنسبة لهذه المعوقات  واألماكن القرى  في الخاصة االحتياجات لذوي  األسري  اإلرشاد إخصائي بها يقوم

 أن بعضو  .عامة بصفة اإلرشادي العمل في المرشدين بعض لدى الخبرة من وجهة نظر المعلمين فكانت: نقص
 .ولطفلها لها الموجه اإلرشاد بخصوص المجتمع يقدمها التي الخدمات عن المعلومات في نقص لديها األسر

كما توصلت  .الخاصة االحتياجات لذوي  األسري  اإلرشاد مجال في للعمل المرشدين من الكافي العدد توفر عدمو 
وتم اقتراح مجموعة  النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بين األسر والمعلمين في هذه المعوقات لصالح األسر.

 الخاصة بالمجتمع. االحتياجات لذوي  األسري  اإلرشاد ليات التي تسهم في تفعيلمن اآل

 

 معلمي التربية الفكرية. أسر المعاقين فكريا ،، الخاصة االحتياجات لذوي  األسري  إلرشادا :الكلمات المفتاحية

Key Words: Family Counseling for Special Needs, Families with Special Needs,  
Intellectual Education Teachers 

 

 مقدمة:

تتعرض أسر ذوي االحتياجات الخاصة والسيما أسر األطفال المعاقين فكريا  للعديد من الضغوط والمشكالت 
المترتبة على وجود الطفل المعاق فكريا  داخل األسرة، نتيجة لما يتصف به الطفل من خصائص تميزه عن غيرها 

يد من الضغوط الملقاة على عاتق من األطفال، وما تتبعه من حاجات ومطالب نفسية وصحية واجتماعية تز 
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األسرة، األمر الذي يوضح الحاجة الماسة لتقديم خدمات اإلرشاد األسري لهذه األسر، والذي يعينهم على التعامل 
 مع طفلهم المعاق، ويساعدهم على مواجهة الضغوط والمشكالت التي تواجه األسرة. 

الخاصة في مواجهة المشكالت التي تواجههم والتعامل وإذا كان اإلرشاد األسري يساعد أسر ذوي االحتياجات 
معها بالطرق السليمة، بما يسهم في توافق هذه األسر نفسيا  واجتماعيا ؛ فإن اإلرشاد األسري ليس بالعملية 

ات واستراتيجيات ينشخص مؤهل ومتدرب على ف السهلة، التي تسمح ألي شخص القيام بها؛ فالبد من وجود
 (.2018رشاد األسري، ولديه من الكفايات الالزمة للعمل في هذا المجال )الشهري، العمل في مجال اإل

وإذا كان هذا األمر للمرشد األسري بصفة عامة من حيث أهمية التخصص وإعداده اإلعداد العلمي والمهني 
بيرة ومهمة السليم؛ فعندما نتحدث عن المرشد األسري لذوي االحتياجات الخاصة نجد أن لهذا األمر خصوصية ك

لما لهذه الفئة  من حيث التخصص واإلعداد العلمي والمهني للمرشد األسري في مجال ذوي االحتياجات الخاصة،
ا عن غيرها، من حيث فئات وخصائص األفراد ذوي االحتياجات الخاصة، ومشكالتهم زهيمن خصوصية تم

م وألسرهم، األمر الذي يتطلب توفير العدد الكافي وحاجاتهم النفسية واالجتماعية والصحية واألكاديمية والمهنية له
من المرشدين األسريين في هذا المجال، بما يساعد في تقديم الخدمات اإلرشادية ألكبر عدد منهم، والمساعدة في 

بمختلف مجاالتها؛ بما يسهم في توفير المناخ اآلمن والبيئة المناسبة لهم وألطفالهم من ذوي  هممشكالتجميع حل 
 تياجات الخاصة.االح

ية اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة على العالقة اإلرشادية المهنية القائمة بين ملويجب أن تقوم ع
ية السليمة مهنيا ، وأن تكون مبنية على القبول واالحترام للوالدين والسماح ملوعلى األسس العالمرشد وبين األسرة 

والعمل على تنمية قدراتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق  لهم بالتعبير عن مشاعرهما وعواطفهما،
 (.2011بطلفهم )عربيات، 

 تعريف اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة:

يعرف اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة على أنه الخدمات التي توجه ألسر ذوي االحتياجات الخاصة 
ائهم، ومساعدتهم في اكتساب المهارات الضرورية التي نبالمعلومات حول حالة اب لفهم حاجات أبنائهم، وتزويدهم

على األسرة )بوغازي،  الصعوبات التي تفرضها إعاقة الطفلتسمح لهم بتنفيذ خطة الطفل الفردية، وتخطي 
اجات ( على أنه مجموعة من الخدمات التي تقدم ألسر ذوي االحتي2007كما يعرفه حنفي، )(. 2016وعريبي، 

الخاصة، وخاصة الوالدين بهدف تدريب وتعليم جميع أفراد األسرة على اكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم 
مواجهة وحل المشكالت والضغوط المتعقلة بوجود الطفل المعاق داخل األسرة، سواء من حيث الجانب  على

 النفسي أو االجتماعي.

مجموعة من الخدمات النفسية واالجتماعية والمعرفية والتدريبية التي  على أنهفي البحث الحالي ويعرفه الباحث 
المهارات المعرفية  واكسباهمالتي تساعدهم على فهم طبيعة إعاقة طلفهم، و تقدم ألسر ذوي اإلعاقة الفكرية، 
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هم في مواجهة ورعايته نفسيا  وصحيا  واجتماعيا  وأكاديميا ، وبما يس ،والسلوكية واالجتماعية للتعامل مع طفلهم
 المشكالت والضغوط األسرية المتعلقة بالطفل المعاق.

 الحاجة إلى اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة:

( إلى أن أهم الحاجات اإلرشادية ألسر ذوي االحتياجات الخاصة تتبلور في: 2011يشير عربيات، )
اجات االجتماعية، والحاجات المادية )المالية(، الحاجة إلى المعلومات، والحاجة إلى الدعم بشتى أنواعه، والح

وفي الخاصة ورعاية األسرة ككل.  ياجاتوالحاجات المرتبطة بالوظيفة األسرية في مجال رعاية الطفل ذوي االحت
( إلى أن أسر المعاقين فكريا  يعانون من الضغوط النفسية 2017شتيوي، وخطار، ) دراسة شيرضوء ذلك ت

لطفل المعاق بداخل األسرة مما يؤثر سلبيا  على التحصيل الدراسي لألبناء العاديين، األمر المترتبة على وجود ا
 Lara, and Pinos, (2017) دراسة سر لخدمات اإلرشاد األسري. كما تشيرالذي يترتب عليه احتياج هذه األ

، والذي داخلها عاقالم لإلى أن أسر ذوي االحتياجات الخاصة تمر ببعض الضغوط المترتبة على وجود الطف
يترك بعض اآلثار السلبية على األسرة من حيث عدم توزان األسرة وعدم الوعي بالجوانب الصحية واألكاديمية 

سر إلى برامج التدخل واإلرشاد واالجتماعية له، والتي تؤثر بالسلب على األسرة، مما يوضح حاجة هذه األ
مشاكله، وتدريبهم على االستراتيجيات الفعالة للتعامل مع طفلهم األسري التي تعينهم على فهم حالة طفلهم، وفهم 

 في جميع الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية واألكاديمية، وإعادة التوزان األسري بالشكل السليم.

إلى أنه على الرغم من التقييم  ,Luijkx, Putten, and Vlaskamp ((2019في حين تشير دراسة 
من أسر المعاقين فكريا ، إال أنه على الجانب اآلخر توصلت نتائج الدراسة  البعضاإليجابي للحياة األسرية لدى 

يا ، األمر الذي يلزم في توفير كر الطفل المعاق فوجود األسر المترتبة على  بعضإلى وجود تقييمات سلبية لحياة 
إلى أنه يترتب على  Ouyanga, et al. (2014) توصلت دراسة كمالهذه األسر.  سري خدمات اإلرشاد األ

وجود الطفل المعاق فكريا  داخل األسرة العديد من اآلثار السلبية األسرية، وأن بعض األمهات تلجأ إلى ترك 
 ع الطفل.مالعمل، والبعض اآلخر ال يجد الدعم اإلرشادي الذي يعينه على التعامل 

 شاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة:فعالية اإلر 

توجد العديد من الدراسات التي تؤكد على فعالية اإلرشاد األسري في عالج العديد من المشكالت 
( والتي توصلت نتائجها 2019دراسة العنزي، )مجال ذوي االحتياجات الخاصة، مثل  في والضغوط والسلوكيات

في زيادة مهارات التعايش بواقعية لدى أمهات األطفال المعاقين   إلى نجاح برنامج اإلرشاد المعرفي السلوكي
( والتي توصلت إلى نجاح برنامج اإلرشاد األسري في خفض اضطرابات االنتباه 2018دراسة مسعد، )فكريا .  و 

على أهمية التي تؤكد  Kratcoski, (2017)دراسة و المصحوب بنشاط حركي زائد لدى األطفال المعاقين ذهنيا . 
اإلرشاد األسري في إصالح األسرة من خالل الخدمات التي يقدمها اإلرشاد لجميع أفراد األسرة وحل المشكالت 

إلى فعالية اإلرشاد األسري في أشارت نتائجها ( التي 2017. وكذلك دراسة سليمان، )سرية واالجتماعية لهماأل
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دة طفل معاق فكريا . باإلضافة إلى دراسة صالح، لتغلب على ردود الفعل السلبية تجاه واللوالدين في امساعدة ل
( والتي أشارت نتائجها إلى نجاح برنامج اإلرشاد األسري في تنمية مهارات رعاية الذات لدى 2015والشافعي، )

اجات الخاصة في طفال التوحديين أفراد عينة الدراسة، مما يوضح أهمية تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياأل
 االت.مثل هذه الح

 أهداف اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة:

 الخاصة من خالل التالي: االحتياجات لذوي  األسري  اإلرشاد يمكن إجمال أهداف

  من خالل تزويدهم طلفها من ذوي االحتياجات الخاصة استبصار حالةعلى مساعدة األسرة ،
 بالمعلومات الالزمة عن:

 إعاقة طفلها. -
 طفلها.أسباب اإلعاقة لدى  -
 مطالب النمو واحتياجات الطفل الخاصة بهذه المطالب. -
 سبل إشباع الحاجات النفسية واألساسية للطفل واستراتيجيات التعامل مع مشكالته. -
 :تعريف األسرة بحقوقهم كآباء لألطفال من خالل 
 لحالة طفلهم.تزويد الوالدين بمصادر الخدمات التي يقدمها المجتمع الخاصة ببرامج التعليم والتأهيل  -
مساعدة الوالدين في التعرف على مصادر الخدمات التي يقدمها المجتمع الخاصة بإشباع حاجات  -

 الطفل.
 :مساعدة الوالدين في رعاية طفلهما من خالل 
 تشجيع الوالدين على دمج طفلهم في األنشطة االجتماعية بالمجتمع مع األطفال اآلخرين. -
مل مع الطفل وكيفية تدريبه على اكتساب المهارات االستقاللية تدريب الوالدين على مهارات التعا -

 واالعتماد على الذات.
 توفير البيئة األسرية والمناخ األسري المناسب لألسرة وللطفل. -
  المرتبطة بإعاقة لمشكالت التي تعاني منها األسرة التعرف على طبيعة الضغوط وا فيمساعدة الوالدين

 (.2016على األسرة )بوغازي، وعريبي، ) ، وانعكاساتها السلبيةطفلها
 اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات: معوقات

( إلى أن أهم معوقات اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة تتضح من 2007يشير حنفي، )
إعاقة  عدم االهتمام بالطفل نتيجة لعدم الثقة بتطور مهاراته، والشعور بالخجل منو خالل: الحماية الزائد للطفل، 

طلفها، وعدم الثقة لدى بعض األسر بجدوى خدمات اإلرشاد التي تقدم لهم. كما حدد أهم معوقات تفعيل اإلرشاد 
وجود نظام يتيح الفرصة  األسري لذوي االحتياجات الخاصة، فيما يخص الجانب المجتمعي فتتمثل في: عدم
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أسر ذوي االحتياجات الخاصة، وعدم وجود تشريعات تلزم األسرة بالمشاركة في اإلرشاد األسري، لمشاركة 
الدعم اإلعالمي عن اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة، وعدم وجود نظام واضح لخدمات  وضعف

رشد مالل تركيز الاإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة. وأما فيما يخص بالمعوقات المهنية فكانت من خ
 األسري  اإلرشاد وفي ضوء ذلك يحدد الباحث الحالي معوقات تفعيل األسري على الطفل المعاق وإهمال أسرته.

الخاصة بالمجتمع من خالل ثالثة مجموعات أو أبعاد من المعوقات وهي: معوقات خاصة  االحتياجات لذوي 
 ات مجتمعية.بالمرشد النفسي األسري، ومعوقات خاصة باألسرة، ومعوق

 :البحثمشكلة 

تتحدد مشكلة هذا البحث من خالل ضعف تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بمعاهد 
ومراكز التربية الخاصة وبمؤسسات المجتمع ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة، األمر الذي من شأنه أن 

والمشكالت المترتبة على ذلك، مما يؤثر بالسلب على األبناء يؤدي إلى تعرض هذه األسر للمزيد من الضغوط 
من ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة، نتيجة لوجود العديد من 

لطرق ا ما يترتب عليه أن تسلك هذه األسرالحاجات اإلرشادية لدى هذه األسرة وألبنائها التي لم يتم تلبيتها لهم، م
الصحيحة في التعامل مع أبنائها، مما يزيد من حجم المشكالت والضغوط التي تعاني منها، نتيجة عدم غير 

 تلبية الحاجات اإلرشادية لها وألبنائها من ذوي االحتياجات الخاصة.

 ,Luijkx) ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات والتي نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر دراسة ويدعم ذلك
et al 2019 2017 الرحيم، ، وعبد ،Kratcoski, 2017 ،Lara, and Pinos, (2017 )تعرض  من حيث

، ومدى األسرة أسر ذوي اإلعاقة الفكرية للعديد من الضغوط والمشكالت المترتبة على وجود الطفل المعاق داخل
 .احتياج هذه األسر لخدمات اإلرشاد األسري 

إلى اإلجابة  البحثسعى يوالتي التساؤالت التالية من خالل  الحالي البحثوفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة 
 عليها:

 تساؤالت البحث:    

 ما هي معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر األسر؟ .1

 ما هي معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر العاملين في المجال .2
 ؟)المعلمين(

على  )المعلمين(في المجال  هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات درجات األسر والعاملين .3
 استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة؟



 ~7 ~ 
 

ما هي آليات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بمراكز ومؤسسات المجتمع ذات  .4
 العالقة؟

 :البحث أهمية

 وهما األهمية النظرية والتطبيقية. أثنين من جانبين البحثتتحدد أهمية 

 أواًل: األهمية النظرية:

حيث أهمية الفئة التي يهتم بها وهي أسر ذوي الناحية النظرية من تتضح أهمية هذا البحث من 
، وما تتعرض له من ضغوط نفسية واجتماعية ومادية نتيجة لوجود )ذوي اإلعاقة الفكرية( االحتياجات الخاصة

احتياج هذه األسر إلى المزيد من المعلومات  علىأبن من ذوي االحتياجات الخاصة بداخلها، األمر الذي يؤثر 
حول إعاقة أبنهم من حيث معرفة طبيعة اإلعاقة وخصائص األبن المعاق وحاجاته النفسية واالجتماعية 

مية، وكيفية التعامل معه ورعايته بالطرق السليمة، وكيفية الحصول على الدعم المالي والمعنوي واألكادي
واالجتماعي، وحقوق الطفل المعاق بالمجتمع، والمعرفة بالمراكز المختصة برعايته وتدريبه وتأهليه نفسيا  

النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها واجتماعيا  وأكاديميا  ومهنيا ، ومساعدة هذه األسر في التغلب على الضغوط 
نتيجة إلعاقة طفها، ولعل هذه األمور يمكن التغلب عليها من خالل تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 
الخاصة بمراكز ومعاهد التربية الخاصة، وبمؤسسات المجتمع ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة، مما يؤكد 

 اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة. حاجة هذه األسر إلى خدمات

 ثانيًا: األهمية التطبيقية:

حيث تحديد معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي الناحية التطبيقية من كما تتضح أهمية هذا البحث من 
ة بمراكز ومعاهد التربية الخاصة، وبمؤسسات المجتمع ذات العالق)ذوي اإلعاقة الفكرية( االحتياجات الخاصة 

بذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة األحساء من وجهة نظر األسر والعاملين في المجال، األمر الذي يترتب 
عليه الوقوف على هذه المعوقات، ومن ثم اقتراح آليات التغلب عليها وتفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 

اصة وأسرهم، وما تشمله من حاجات نفسية الخاصة بالمجتمع، وتلبية الحاجات اإلرشادية لذوي الحاجات الخ
واجتماعية ومادية ومعلوماتية وتدريبية، األمر الذي يسهم في توفير المناخ النفسي واالجتماعي اآلمن لهذه األسر 

 وألبنائها من ذوي االحتياجات الخاصة.

 :البحثأهداف 

 :اآلتيإلى  البحث اهدف هذي

االحتياجات الخاصة من وجهة نظر األسر والعاملين في تحديد معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي  .1
 المجال.
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التعرف على الفروق بين األسر والعاملين بالمجال في معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات  .2
 الخاصة.

اقتراح آليات لتفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بمراكز ومعاهد التربية الخاصة،  .3
 لمجتمع ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة.وبمؤسسات ا

 :البحثمصطلحات 

 Family Counseling for Special Needs: اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة

على أنه مجموعة من في البحث الحالي الخاصة  االحتياجات لذوي  األسري  اإلرشادالباحث  عرفي
والتدريبية التي تقدم ألسر ذوي اإلعاقة الفكرية، التي تساعدهم على فهم الخدمات النفسية واالجتماعية والمعرفية 

طبيعة إعاقة طلفهم، والتي تكسبهم المهارات المعرفية والسلوكية واالجتماعية للتعامل مع طفلهم ورعايته نفسيا  
 بالطفل المعاق.وصحيا  واجتماعيا  وأكاديميا ، وبما يسهم في مواجهة المشكالت والضغوط األسرية المتعلقة 

 Family Counseling for Special Needs: معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة

يعرفها الباحث في الدراسة الحالية إجرائيا  على أنها تلك المعوقات التي تقف أمام تفعيل اإلرشاد األسري 
معوقات الخاصة بالمرشد، والمعوقات األسرية، تتحدد من خالل الوالتي  االحتياجات الخاصة بالمجتمعلذوي 

 والمعوقات المجتمعية.

  Families with Special Needs: أسر ذوي االحتياجات الخاصة

 أسر ذوي اإلعاقة الفكرية بمحافظة األحساء.ب البحث الحاليفي الخاصة  االحتياجات ذوي  بأسريقصد 

   TeachersIntellectual Education: معلمي التربية الفكرية

معلمي التربية الفكرية بمراكز ومعاهد وفصول التربية الفكرية بمحافظة في البحث الحالي بيقصد بهم 
 .األحساء

 :البحثحدود 

 : ةالتالي البشرية والجغرافية والزمنيةالموضوعية و لحدود لتبعا   الحالي البحثتحدد ي

وهو معوقات تفعيل اإلرشاد األسري  البحثبموضوع  الحالي بحثلا حدديتالحدود الموضوعية: أواًل  -
 لذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة األحساء "من وجهة نظر األسر والعاملين في المجال )المعلمين("

بمحافظة  اإلعاقة الفكريةأسر ومعلمي ذوي  وهو البحثبمجتمع  البحث اهذ حدديت الحدود البشرية: -
 . األحساء
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مدارس ومراكز وفصول التربية الخاصة تتمثل الحدود المكانية في  :(المكانية) الجغرافية ثالثًا الحدود -
 .بالمملكة العربية السعودية حساءمحافظة األب

 .هـ 1441 –1440األول للعام الجامعي الفصل الدراسي  خالل البحث اهذ طبق د الزمنية:رابعًا الحدو  -

 الطريقة واإلجراءات

 أواًل: المنهج المستخدم:

تم من خالله تحديد معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي ، الذي البحث الحالي المنهج الوصفياتبع 
االحتياجات الخاصة بمراكز ومعاهد التربية الخاصة، وبمؤسسات المجتمع ذات العالقة بذوي االحتياجات 

في معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي  والمعلمينالخاصة بمحافظة األحساء، والتعرف على الفروق بين األسر 
 االحتياجات الخاصة.

 :البحثثانيًا مجتمع 

لفصل ل األحساءمحافظة بجميع أسر ومعلمي ذوي اإلعاقة الفكرية، من  الحالي البحثتكون مجتمع 
 هـ.1441 – 1440للعام الجامعي  األولالدراسي 

 :البحثثالثًا عينة 

 37من اآلباء، و 32بواقع  الفكرية اإلعاقةمن آباء وأمهات ذوي  69من األساسية  البحثعينة  تكونت
 38بواقع  من نفس مجتمع البحث التربية الفكريةمعلمي ومعلمة من  ا  معلم 72، باإلضافة إلى من األمهات

 .معلمة 34معلما  و

 :البحثرابعًا أدوات 

 وصورة المعلم( ،ةسر األصورة ، )استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة
 )إعداد الباحث(.

، وذلــك بهــدف معوقــات تفعيــل اإلرشــاد األســري لــذوي االحتياجــات الخاصــة اســتبانةقــام الباحــث بإعــداد 
، )المعلمــين( ســر والعــاملينمعوقــات تفعيــل اإلرشــاد األســري لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن وجهــة نظــر األتحديــد 
رئيسـة  أبعـاد ثالثـة على ( فقرة موزعة29على ) بالنسبة لصورة األسرةالنهائية  افي صورته االستبانة احتوتحيث 

بواقــع تســعة فقــرات للبعــد األول ، مجتمعيــةمعوقــات و معوقــات خاصــة باألســرة، و وهــي: معوقــات خاصــة بالمرشــد، 
فقــرة  26علــى  النهائيـة صــورتها فـي احتـوت االســتبانة، وبالنســبة لصـورة المعلــم وعشـرة فقــرات للبعـد الثــاني والثالـث

، مجتمعيـةمعوقـات و سـرة، معوقـات خاصـة باألو : معوقـات خاصـة بالمرشـد، مـوزعين علـى ثالثـة أبعـاد رئيسـة وهـي
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علـــى  لالســتبانةواعتمـــد الباحــث فــي إعــداده للبعــد األول، وتســـع فقــرات للبعــد الثــاني والثالــث، فقــرات  ثمــانيبواقــع 
 الخطوات التالية:

 :االستبانةخطوات بناء 

باإلرشـــاد األســـري لـــذوي قـــام الباحـــث بـــاالطالع علـــى األدبيـــات والتـــراث الســـيكولوجي والتربـــوي المتعلـــق  -1
الفرعيـــة، والفقـــرات التـــي  لـــه وألبعـــادهلتحديـــد المفهـــوم اإلجرائـــي  االحتياجـــات الخاصـــة ومعوقـــات تفعيلـــه 

 .الحالي البحثفي  ةالمستخدم االستبانةيحتويها كل بعد في 

، وعمــل البحــثفــي صــورة عبــارات بســيطة وواضــحة ومناســبة لعينــة  االســتبانةرات تــم تحديــد وصــياغة فقــ -2
 .لالستبانةالصورة األولية 

 ةاإلجرائيــ اتالتعريفــ امرفقــا  بهــ)صــورة األســرة وصــورة المعلــم( األوليــة  افــي صــورتهاالســتبانة تــم عــرض  -3
علــى مجموعــة مــن أســاتذة الفرعيــة  وأبعــاده عيــل اإلرشــاد األســري لــذوي االحتياجــات الخاصــةفلمعوقــات ت
، الســتطالع آرائهــم واالســتفادة مــن خبــراتهم ومالحظــاتهم الخاصــةوالتربيــة  والصــحة النفســية علــم الــنفس
 . االستبانةحول بنود 

 ، وذلك في ضوء ما أبداه المحكمون من مالحظات.الفقراتبعض تعديل تم  -4

بكتابتهـا فـي الصـفحة األولـى مـن  لمعلمـيناألسـر واحدد الباحث البيانات والتعليمات الالزمة، والتي يقـوم  -5
في أحـد األعمـدة الثالثـة المقابلـة لهـذه العبـارة وهـى  فقرةأمام كل  (√) ضع عالمةتم و ، بحيث ياالستبانة

تنطبــق  الفقـرة، فــإذا كانـت فقـرة(، بحيـث ال يضـع أكثــر مـن عالمـة أمــام كـل غيـر موافــق، متـردد، موافـق)
، وإذا كانــت ال متــرددأو متــردد يختــار ال يســتطيع تحديــد رأيــه تجــاه الفقــرة  ، وإذا كــانموافــقعليــه يختــار 
 موافـق وغيـردرجتـان،  ومتـرددثـالث درجـات،  موافـق تأخذ ، بحيث موافق غيريختار  الفقرةتنطبق عليه 
 درجة واحدة.

بمحافظـة االحسـاء  أسر ذوي االحتياجات الخاصة ومعلمـيهم على عينة استطالعية مناالستبانة  تبقط   -6
 معلــم ومعلمــة 36، الفكريــة اإلعاقــة ذوي  مــن آبــاء وأمهــات 40بالمملكــة العربيــة الســعودية والمكونــة مــن 

 .  االستبانة، وذلك لحساب صدق وثبات الفكرية التربيةمن معلمي 

 :االستبانة حساب صدق وثبات

على عينة استطالعية قوامها بعد عرضها على المحكمين األولية  افي صورتهاالستبانة تم تطبيق 
من نفس مجتمع من معلمي التربية الفكرية ومعلمة ( معلم 36اإلعاقة الفكرية، و)ذوي  آباء وأمهاتمن ( 40)

هـ، وذلك لحساب صدق  1441 – 1440للعام الجامعي  بالفصل الدراسي األولبمحافظة االحساء ، البحث
 .االستبانةوثبات 

 :االستبانةصدق 
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 : صدق المحكمين، واالتساق الداخلي.اهم تينقيطر باالستبانة تم حساب صدق 

 صدق المحكمين:أواًل 

والتربية والصحة النفسية في صورته األولية على مجموعة من أساتذة علم النفس االستبانة تم عرض 
والبالغ عددهم عشرة أساتذة، بعد أن تم تحديد التعريف لالستبانة وذلك للتأكد من الصدق الظاهري  ،الخاصة

، حيث تضمن االستفسار لمعوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة وأبعاده الفرعيةاإلجرائي 
المبدئي  االستبانةهذا وقد كان عدد فقرات رتباطها بقياس ما وضعت من أجله. ، ومدى االفقراتعن وضوح 

بعض تعديل  ، تمعلى السادة المحكمين ها، وبعد أن تم عرضورتها األسرية وصورة المعلمفي ص ( فقرة30)
 ( فقرة30بعد تقدير المحكمين على ) ا، واستقرت فقراتهاه المحكمون من مالحظاتدبالفقرات في ضوء ما أ

ل بعد على عشرة موزعة على أبعاد االستبانة الثالثة بحيث احتوى ك، )بالنسبة لصورة األسرة وصورة المعلم(
 فقرات.

 ثانيًا االتساق الداخلي:

عن طريق )صورة األسرة، وصورة المعلم( لالستبانة قام الباحث باستخراج معامالت االتساق الداخلي 
، ة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهوبين الدرجاالستبانة حساب معامل االرتباط الثنائي بين درجة كل فقرة من فقرات 

الستبانة لوفيما يلي توضيح معامالت االتساق الداخلي  .لالستبانةوالدرجة الكلية  الكلية لكل بعدوبين الدرجة 
 :ين التاليينولمن خالل الجد لياالح البحثفي  ةالمستخدم

 (1جدول )

 )صورة األسرة(معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة  وأبعاد االتساق الداخلي لفقرات

  (40)ن=

المعوقات 
الخاصة 

 المرشدب

المعوقات  معامل االتساق
الخاصة 

 ةاألسر ب

المعوقات  معامل االتساق
 المجتمعية

معامل 
 االتساق

1 0.909** 11 0.752** 21 0.394** 

2 0.757** 12 0.725** 22 0.816** 

3 0.715** 13 0.752** 23 0.842** 

4 0.264 14 0.732** 24 0.754** 
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5 0.523** 15 0.474** 25 0.501** 

6 0.919** 16 0.377* 26 0.686** 

7 0.581** 17 0.378* 27 0.758** 

8 0.909** 18 0.388* 28 0.785** 

9 0.657** 19 0.377* 29 0.842** 

10 0.775** 20 0.725** 30 0.597** 

ارتباط البعد 
 بالمقياس

ارتباط البعد  **0.759
 بالمقياس

ارتباط البعد  **0.431
 بالمقياس

0.480** 

 (0.05دالة عند مستوى ) *                      (      0.01دالة عند مستوى ) **      

عند  أن أغلب معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه دالةالسابق جدول اليتضح من 
المعوقات الخاصة في بعد  4، فيما عدا الفقرة رقم 0.05والبعض اآلخر دال عند مستوى ، 0.01مستوى 
أن جميع  أيضا   يتضح من الجدول السابقو ، ومن ثم تم حذفها من االستبانة، لم تكن دالة إحصائيا   بالمرشد

وأصبح عدد فقرات االستبانة ، 0.01ستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة دالة عند مستوى االمعامالت ارتباط أبعاد 
فقرة موزعة على األبعاد الثالثة لالستبانة، بواقع تسع فقرات للبعد األول، وعشر فقرات  29النهائي في شكلها 

 للبعد الثاني والثالث.

 (2جدول )

 )صورة المعلم(معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة  وأبعاد االتساق الداخلي لفقرات

  (36)ن=

المعوقات 
الخاصة 

 المرشدب

المعوقات  االتساق معامل
الخاصة 

 ةاألسر ب

المعوقات  معامل االتساق
 المجتمعية

معامل 
 االتساق

1 0.460** 11 0.048 21 0.899** 
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2 0.260 12 0.436** 22 0.714** 

3 0.403* 13 0.776** 23 0.777** 

4 0.355* 14 0.654** 24 0.735** 

5 0.795** 15 0.818** 25 0.634** 

6 0.389* 16 0.685** 26 0.634** 

7 0.525** 17 0.452** 27 0.832** 

8 0.365* 18 0.429** 28 0.836** 

9 0.457** 19 0.777** 29 0.507** 

10 0.284 20 0.596** 30 0.265 

ارتباط البعد 
 بالمقياس

ارتباط البعد  **0.873
 بالمقياس

ارتباط البعد  **0.574
 بالمقياس

0.645** 

 (0.05دالة عند مستوى ) *                      (      0.01دالة عند مستوى ) **       

دالة  للبعد الذي تنتمي إليهجدول السابق أن أغلب معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية اليتضح من 
المعوقات في بعد  10، ورقم 2وبالنسبة للفقرة رقم  ،0.05، والبعض اآلخر دال عند مستوى 0.01عند مستوى 

في بعد المعوقات المجتمعية  30في بعد المعوقات الخاصة باألسرة، والفقرة رقم  11الخاصة بالمرشد، والفقرة رقم 
أن جميع معامالت  أيضا   يتضح من الجدول السابقو  وبالتالي تم حذفهم من االستبانة،كانت غير دالة إحصائيا ، 

وأصبح عدد فقرات االستبانة في شكلها ، 0.01لالستبانة دالة عند مستوى ستبانة بالدرجة الكلية االارتباط أبعاد 
تسع فقرات للبعد الثاني و فقرة موزعة على األبعاد الثالثة لالستبانة، بواقع ثماني فقرات للبعد األول،  26النهائي 
 والثالث.

 :االستبانةثبات 

األسري لذوي االحتياجات الخاصة قام الباحث بحساب معامل ثبات استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد 
التجزئة النصفية  على نفس أفراد عينة التقنين، واعتمد في ذلك على طريقتين هما:)صورة األسرة وصورة المعلم( 

 والدرجة والثالث والثاني األول للبعد الثبات معامالت قيم وكانت، كرونباخلألفا و ، براون( –)معادلة سبيرمان 
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 ،0.960  ،0.920  التوالي على هي النصفية التجزئة بطريقة )بالنسبة لصورة األسرة(لالستبانة  الكلية
 والدرجة والثالث والثاني األول للبعد الثبات معامالت قيم فكانت لكرونباخ ألفا بطريقة وأما ،0.912 ،0.955

فكانت قيم  (المعلم)لصورة وبالنسبة ، 0.882 ،0.915 ،0.858  ،0.912  التوالي على هي لالستبانة الكلية
  التوالي على هي النصفية التجزئة طريقةلالستبانة ب الكلية والدرجة والثالث والثاني األول معامل الثبات للبعد

 األول للبعد الثبات معامالت قيم فكانت لكرونباخ ألفا بطريقة وأما ،0.951 ،0.964 ،0.957 ،0.783
 يجعلنا مما ،0.926 ،0.907 ،0.837  ،0.765  التوالي على هي لالستبانة الكلية والدرجة والثالث والثاني

 .االستبانة ثبات في نثق

 :الخطوات اإلجرائية للبحثخامسًا 

 :التالي النحوعلى  وهيعتمد الباحث في إعداده للبحث الحالي على مجموعة من الخطوات اإلجرائية، أ 

تناولت متغيرات البحث لجمع المادة العلمية االطالع على المراجع والدراسات العربية واألجنبية التي  .1
  المتعلقة بمفاهيم البحث لبناء اإلطار النظري له

، وصورة ةألسر اصورة )تصميم استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة،  .2
 .، وتحديد التعريف اإلجرائي لها وألبعادها الفرعية، وعرضها على المحكمين(المعلم

صدق وثبات االستبانة عن طريق األساليب اإلحصائية المناسبة لها، من خالل تطبيق حساب  .3
  االستبانة على عينة استطالعية من نفس مجتمع البحث

بمحافظة األحساء بالمملكة العربية المعاقين فكريا   ومعلميتحديد عينة البحث األساسية من أسر  .4
 .السعودية

 .األساسية بحثالتطبيق االستبانة على أفراد عينة  .5

  .تم الحصول على البيانات الكمية ومن ثم معالجتها إحصائيا  بعد ذلك  .6

 تم تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقةعد ذلك ب .7

تم اقتراح آليات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بمراكز وفى ضوء نتائج البحث  .8
 ومعاهد التربية الخاصة وبمؤسسات المجتمع ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة. 

 تم اقتراح مجموعة من التوصيات التربوية والبحوث المقترحة.أيضا  وفى ضوء نتائج البحث  .9

 :البحثاألساليب اإلحصائية المستخدمة في  ساً ساد

 األساليب اإلحصائية التالية:  البحثاستخدم الباحث في معالجة البيانات التي حصل عليها من أدوات 
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اســـتبانة معوقـــات تفعيـــل اإلرشـــاد األســـري لـــذوي االحتياجـــات أســـلوب االتســـاق الـــداخلي لحســـاب صـــدق  -1
 .الخاصة

 .االستبانةللتحقق من ثبات ( ومعادلة ألفا كرونباخ براون  -سبيرمان معادلة أسلوب التجزئة النصفية ) -2

معوقـــــات تفعيـــــل اإلرشـــــاد األســـــري لـــــذوي لتحديـــــد  ات الحســـــابيةوالمتوســـــط التكـــــرارات والنســـــب المئويـــــة -3
 .االحتياجات الخاصة من وجهة من األسر والمعلمين

 معوقـات تفعيـل اإلرشـاد األسـري فـي  األسـر والمعلمـيناب داللة الفـروق بـين سحل t-Testاختبار )ت(   -4
 . لذوي االحتياجات الخاصة

 :البحثنتائج 

 .اإلجابة على التساؤل األولأواًل: نتائج 

 : ما هي معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر األسر؟والذي ينص على

معوقات لتحديد  الحسابية والمتوسطاتالتكرارات والنسب المئوية استخدم الباحث  ولإلجابة على هذا التساؤل
 .وضح ذلكة تول التاليا، والجدتفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر األسر

 (3جدول )

ذوي  لمعوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر أسرالتكرارات والنسب المئوية 
 المرشد النفسي األسري( الخاصة المعوقات بعد) إلعاقة الفكريةا

 المفردة
 المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً 

 الترتيب
 % التكرار % التكرار % التكرار

عدم التخصص لدى بعض 
المرشدين في مجال اإلرشاد األسري 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

63 91.3 6 8.7 0 0 2.913 1 

المرشدين إلى المهارات افتقار بعض 
اإلرشادية مع أسر ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

57 82.6 12 17.4 0 0 2.826 2 

 3 2.753 0 0 24.6 17 75.4 52ضعف اإلعداد المهني لدى بعض 
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 المرشدين.

نقص الخبرة لدى بعض المرشدين 
 في العمل اإلرشادي بصفة عامة.

53 76.8 0 0 16 23.2 2.536 4 

المرشدين بأعمال انشغال بعض 
إضافية مما يعيق العمل اإلرشادي 

 لهم.

46 66.7 11 15.9 12 17.4 2.492 5 

نقص التدريب لدى بعض المرشدين 
في تطبيق االختبارات والمقاييس 
الخاصة بتحديد المشكالت التي 

 تتطلب خدمات إرشادية.

35 50.7 28 40.6 6 8.7 2.420 6 

بعض المرشدين لديه اتجاهات سلبية 
تجاه العمل مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

33 47.8 12 17.4 24 34.8 2.130 7 

افتقار بعض المرشدين إلى 
المعلومات الخاصة بذوي 

 االحتياجات الخاصة.

29 42.0 17 24.6 23 33.3 2.087 8 

عزوف بعض المرشدين عن العمل 
في مجال اإلرشاد األسري لذوي 

 االحتياجات الخاصة.

0 0 17 24.6 52 75.4 1.146 9 

 (4جدول )

التكرارات والنسب المئوية لمعوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر أسر ذوي 
 (باألسرة الخاصة المعوقات بعد) اإلعاقة الفكرية

 المفردة
 المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً 

 الترتيب
 % التكرار % التكرار % التكرار

بعض األسر لديها نقص في 
المعلومات عن الخدمات التي يقدمها 

63 91.3 6 8.7 0 0 2.913 1 
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المجتمع بخصوص اإلرشاد الموجه 
 لها ولطفلها. 

تدني مستوى الوعي لدى بعض 
األسر بإعاقة طفلها، مما يؤخر 

 اكتشاف إعاقة الطفل.

46 66.7 23 33.3 0 0 2.666 2 

 نقص المعلومات لدى بعض األسر
الخاصة بإعاقة طفلها وباحتياجاته 

 النفسية واالجتماعية واألكاديمية.

51 73.9 12 17.4 3 8.7 2.652 3 

نقص الوعي لدى بعض األسر 
باإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 

  الخاصة.

22 31.9 35 50.7 12 17.4 2.144 4 

بعض األسر تضع أهدافا  وتوقعات 
تفوق قدرات طفلها بشكل كبير مما 

 يعوق عمل المرشد. 

11 15.9 35 50.7 23 33.3 1.826 5 

عدم قناعة بعض األسر بالدور الذي 
 يقوم به المرشد األسري.

6 8.7 23 33.3 40 58 1.507 6 

بعض األسر ال تستمر في برنامج 
الملتحق اإلرشاد الخاص بها بالمركز 

 به الطفل.

12 17.4 11 15.9 46 66.7 1.507 7 

عدم التحلي بالصبر لدى بعض 
األسر في حل مشكالت أطفالها من 

 ذوي االحتياجات الخاصة.

6 8.7 22 31.9 41 59.4 1.492 8 

عدم تعاون بعض األسر مع المرشد 
األسري في حل المشكالت الخاصة 

 بها والخاصة بطفلها.

0 0 28 40.6 41 59.4 1.405 9 

صعوبة انتقال بعض األسر إلى 
المدن لتلقي خدمات اإلرشاد األسري 

6 8.7 6 8.7 57 82.6 1.260 10 
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 لذوي االحتياجات الخاصة.

 (5جدول )

التكرارات والنسب المئوية لمعوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر أسر ذوي 
 (المجتمعية المعوقات بعد) اإلعاقة الفكرية

 المفردة
 المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً 

 الترتيب
 % التكرار % التكرار % التكرار

نقص الزيارات المنزلية التي يقوم 
بها إخصائي اإلرشاد األسري لذوي 
االحتياجات الخاصة في القرى 

 واألماكن البعيدة عن المدن.

69 100.0 0 0 0 0 3.000 1 

المراكز الخاصة  النقص في عدد
باإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

63 91.3 6 8.7 0 0 2.913 2 

عدم توفر المعلومات حول المراكز 
التي تقدم خدمات اإلرشاد األسري 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

63 91.3 6 8.7 0 0 2.913 3 

انحصار المراكز الخاصة باإلرشاد 
 األسري لذوي االحتياجات الخاصة

 في المدن الكبيرة فقط.

57 82.6 12 17.4 0 0 2.826 4 

نقص التوعية اإلعالمية حول 
أهمية الدور الذي يقوم به اإلرشاد 
 األسري لذوي االحتياجات الخاصة.

47 68.1 16 23.2 6 8.7 2.594 5 

عدم اهتمام األكاديميين بمجال 
اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

40 58.0 29 42.0 0 0 2.579 6 

 7 2.434 15.9 11 24.6 17 59.4 41عدم توفر العدد الكافي من 
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المرشدين للعمل في مجال اإلرشاد 
 األسري لذوي االحتياجات الخاصة.

نقص البرامج والدورات التدريبية في 
مجال اإلرشاد األسري لذوي 

 االحتياجات الخاصة.

24 23.8 23 33.3 22 31.9 2.029 8 

العدد الكافي من عدم توفر 
االختبارات والمقاييس التي تعين 

 المرشد على أداء عمله.

5 7.2 47 68.1 17 24.6 1.826 9 

نقص التخصصات العلمية 
بالجامعات في مجال اإلرشاد 
 األسري لذوي االحتياجات الخاصة.

11 15.9 14 26.1 40 58.0 1.579 10 

 ثانيُا: نتائج اإلجابة على التساؤل الثاني.

 والذي ينص على: ما هي معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين؟

لتحديد معوقات الحسابية ولإلجابة على هذا التساؤل استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
 المعلمين، والجداول التالية توضح ذلك.تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر 

 (6جدول )

التكرارات والنسب المئوية لمعوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة  من وجهة نظر معلمي 
 المرشد النفسي األسري( الخاصة المعوقات بعد) الفكرية التربية

 المفردة
 المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً 

 الترتيب
 % التكرار % التكرار % التكرار

نقص الخبرة لدى بعض المرشدين 
 في العمل اإلرشادي بصفة عامة.

60 83.3 6 8.3 6 8.3 2.750 1 

افتقار بعض المرشدين إلى 
المعلومات الخاصة بذوي 

 االحتياجات الخاصة.

48 66.7 18 25.0 6 8.3 2.583 2 
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نقص التدريب لدى بعض المرشدين 
والمقاييس  في تطبيق االختبارات

الخاصة بتحديد المشكالت التي 
 تتطلب خدمات إرشادية.

54 75.0 6 8.3 12 16.7 2.583 3 

انشغال بعض المرشدين بأعمال 
إضافية مما يعيق العمل اإلرشادي 

 لهم.

48 66.7 18 25.0 6 8.3 2.583 4 

عدم صبر بعض المرشدين للعمل 
مع ذوي االحتياجات الخاصة 

 وأسرهم.

42 58.3 24 33.3 6 8.3 2.500 5 

ضعف اإلعداد المهني لدى بعض 
 المرشدين.

48 66.7 12 16.7 12 16.7 2.500 6 

بعض المرشدين لديه اتجاهات سلبية 
تجاه العمل مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

12 16.7 48 66.7 12 16.7 2.000 7 

عزوف بعض المرشدين عن العمل 
في مجال اإلرشاد األسري لذوي 

 االحتياجات الخاصة.

12 16.7 42 58.3 18 25.0 1.916 8 

 (7جدول )

 معلميالتكرارات والنسب المئوية لمعوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر 
 (بعد المعوقات الخاصة باألسرة) الفكرية التربية

 المفردة
 المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً 

 الترتيب
 % التكرار % التكرار % التكرار

بعض األسر لديها نقص في 
المعلومات عن الخدمات التي يقدمها 
المجتمع بخصوص اإلرشاد الموجه 

66 91.7 6 8.3 0 0 2.916 1 
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 لها ولطفلها. 

بعض األسر ال تستمر في برنامج 
اإلرشاد الخاص بها بالمركز الملتحق 

 به الطفل.

60 83.3 12 16.7 0 0 2.833 2 

نقص المعلومات لدى بعض األسر 
الخاصة بإعاقة طفلها وباحتياجاته 

 النفسية واالجتماعية واألكاديمية.

60 83.3 12 16.7 0 0 2.833 3 

عدم تعاون بعض األسر مع المرشد 
األسري في حل المشكالت الخاصة 

 بها والخاصة بطفلها.

60 83.3 6 8.3 6 8.3 2.750 4 

لدى بعض  عدم التحلي بالصبر
األسر في حل مشكالت أطفالها من 

 ذوي االحتياجات الخاصة.

48 66.7 18 25.0 6 8.3 2.583 5 

تدني مستوى الوعي لدى بعض األسر 
بإعاقة طفلها، مما يؤخر اكتشاف 

 إعاقة الطفل.

48 66.7 18 25.0 6 8.3 2.583 6 

عدم قناعة بعض األسر بالدور الذي 
 يقوم به المرشد األسري.

42 58.3 24 33.3 6 8.3 2.500 7 

صعوبة انتقال بعض األسر إلى 
المدن لتلقي خدمات اإلرشاد األسري 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

54 75.0 18 25.0 0 0 2.500 8 

بعض األسر تضع أهدافا  وتوقعات 
تفوق قدرات طفلها بشكل كبير مما 

 يعوق عمل المرشد. 

30 41.7 36 50.0 6 8.3 2.333 9 

 (8)جدول 

 معلميالتكرارات والنسب المئوية لمعوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر 
 المعوقات المجتمعية(بعد ) الفكرية التربية
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 المفردة
 المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً 

 الترتيب
 % التكرار % التكرار % التكرار

عدم توفر العدد الكافي من المرشدين 
للعمل في مجال اإلرشاد األسري 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

60 83.3 6 8.3 6 8.3 2.750 1 

النقص في عدد المراكز الخاصة 
باإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

54 75.0 18 25.0 0 0 2.750 2 

عدم توفر المعلومات حول المراكز 
التي تقدم خدمات اإلرشاد األسري 

 الخاصة. لذوي االحتياجات

54 75.0 12 16.7 6 8.3 2.666 3 

نقص التوعية اإلعالمية حول أهمية 
الدور الذي يقوم به اإلرشاد األسري 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

54 75.0 12 16.7 6 8.3 2.666 4 

نقص البرامج والدورات التدريبية في 
مجال اإلرشاد األسري لذوي 

 االحتياجات الخاصة.

48 66.7 18 25.0 6 8.3 2.583 5 

انحصار المراكز الخاصة باإلرشاد 
األسري لذوي االحتياجات الخاصة 

 في المدن الكبيرة فقط.

48 66.7 12 16.7 12 16.7 2.500 6 

عدم توفر العدد الكافي من 
االختبارات والمقاييس التي تعين 

 المرشد على أداء عمله.

42 58.3 18 25.0 12 16.7 2.416 7 

العلمية نقص التخصصات 
بالجامعات في مجال اإلرشاد األسري 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

42 58.3 18 25.0 12 16.7 2.416 8 
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عدم اهتمام األكاديميين بمجال 
اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

36 50.0 24 33.3 12 16.7 2.333 9 

 :الثالث: نتائج اإلجابة على التساؤل ثالثاُ 

على: هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات درجات األسر والعاملين في  ينص هذا التساؤل
 المجال )المعلمين( على استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة؟

لحساب داللة الفروق بين متوسطات  t-Testولإلجابة على هذا التساؤل استخدم الباحث اختبار )ت( 
املين في المجال )المعلمين( على استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات درجات األسر والع

 الخاصة، والجدول التالي يوضح ذلك.

 (9جدول )

األسر والعاملين في المجال )المعلمين( على استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد متوسطات درجات داللة الفروق بين 
 األسري لذوي االحتياجات الخاصة

المتوسط  العدد النوع البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

معوقات خاصة 
 بالمرشد 

أسر 
 معلمين

69 

72 

21.405 

19.250 

1.793 

3.515 

139 4.557 0.000 

معوقات خاصة 
 باألسرة

أسر 
 معلمين

69 

72 

19.376 

23.833 

2.538 

3.741 

139 7.241 0.560 

أسر  مجتمعية معوقات
 معلمين

69 

72 

24.695 

23.083 

1.665 

4.731 

139 2.676 0.008 

 الدرجة الكلية 

 لالستبانة

أسر 
 معلمين

69 

72 

65.478 

66.166 

3.274 

9.916 

139 0.569 0.584 

األسر بين متوسطات درجات  0.01عند مستوى يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا  
استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات  أبعاد جميع علىوبين متوسطات درجات المعلمين 
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كانت قيمة )ت( غير ، حيث الدرجة الكلية لالستبانة؛ فيما عدا األسرلصالح  ستبانةوالدرجة الكلية لال الخاصة
 .دالة إحصائيا  

 :عالراب: نتائج اإلجابة على التساؤل رابعاً 

ينص هذا التساؤل على: ما هي آليات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بمراكز 
 ومؤسسات المجتمع ذات العالقة؟

في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يمكننا اقتراح آليات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي 
 : والتي نعرضها في الجزء الخاص بمناقشة النتائج.االحتياجات الخاصة بمراكز ومؤسسات المجتمع ذات العالقة

 مناقشة النتائج:

ما هي معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات  ينص على: والذي كاناألول،  التساؤلبالنسبة لنتائج 
 الخاصة من وجهة نظر األسر؟

األسري لذوي االحتياجات الخاصة  ( يتبين لنا أن أهم معوقات تفعيل اإلرشاد3من خالل الرجوع للجدول رقم )و 
د النفسي األسري هي على من وجهة نظر أسر ذوي اإلعاقة الفكرية المتعقلة ببعد المعوقات الخاصة بالمرش

حيث جاءت الفقرة الخاصة بعدم التخصص لدى بعض المرشدين في مجال اإلرشاد األسري لذوي  الترتيب:
ا جاءت الفقرة الخاصة بافتقار بعض المرشدين إلى المهارات االحتياجات الخاصة في المرتبة األولى، بينم

اإلرشادية مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة الثانية، وجاءت الفقرة الخاصة بضعف اإلعداد المهني 
لدى بعض المرشدين في المرتبة الثالثة، في حين جاءت الفقرة الخاصة بنقص الخبرة لدى بعض المرشدين في 

إلرشادي بصفة عامة في المرتبة الرابعة، وجاءت الفقرة الخاصة بانشغال بعض المرشدين بأعمال إضافية العمل ا
مما يعيق العمل اإلرشادي لهم في المرتبة الخامسة، كما جاءت الفقرة الخاصة بنقص التدريب لدى بعض 

ب خدمات إرشادية في المرتبة المرشدين في تطبيق االختبارات والمقاييس الخاصة بتحديد المشكالت التي تتطل
السادسة، كما جاءت الفقرة الخاصة ببعض المرشدين لديه اتجاهات سلبية تجاه العمل مع ذوي االحتياجات 
الخاصة في المرتبة السابعة، وجاءت الفقرة الخاص بافتقار بعض المرشدين إلى المعلومات الخاصة بذوي 

جاءت الفقرة الخاصة بعزوف بعض المرشدين عن العمل في  را  وأخياالحتياجات الخاصة في المرتبة الثامنة، 
 .مجال اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة التاسعة

( يتبين لنا أن أهم معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة 4ول رقم )ومن خالل الرجوع للجد
حيث جاءت  األسرة هي على الترتيب:بت الخاصة المتعقلة ببعد المعوقامن وجهة نظر أسر ذوي اإلعاقة الفكرية 

الفقرة الخاصة بأن بعض األسر لديها نقص في المعلومات عن الخدمات التي يقدمها المجتمع بخصوص اإلرشاد 
قة الموجه لها ولطفلها في المرتبة األولى، كما جاءت الفقرة الخاصة بتدني مستوى الوعي لدى بعض األسر بإعا

طفلها، مما يؤخر اكتشاف إعاقة الطفل في المرتبة الثانية، وجاءت الفقرة الخاصة بنقص المعلومات لدى بعض 
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األسر الخاصة بإعاقة طفلها وباحتياجاته النفسية واالجتماعية واألكاديمية في المرتبة الثالثة، كما جاءت الفقرة 
في المرتبة الرابعة، في  ذوي االحتياجات الخاصةنقص الوعي لدى بعض األسر باإلرشاد األسري لب الخاصة

بعض األسر تضع أهدافا  وتوقعات تفوق قدرات طفلها بشكل كبير مما يعوق حين جاءت الفقرة الخاصة بأن 
عدم قناعة بعض األسر بالدور الذي يقوم به المرشد في المرتبة الخامسة، وجاءت الفقرة الخاصة ب عمل المرشد

بعض األسر ال تستمر في برنامج اإلرشاد الخاص لسادسة، كما جاءت الفقرة الخاصة بأن في المرتبة ا األسري 
عدم التحلي بالصبر لدى بعض في المرتبة السابعة، وجاءت الفقرة الخاصة ب بها بالمركز الملتحق به الطفل

ت الفقرة الخاصة في المرتبة الثامنة، في حين جاء األسر في حل مشكالت أطفالها من ذوي االحتياجات الخاصة
في المرتبة  عدم تعاون بعض األسر مع المرشد األسري في حل المشكالت الخاصة بها والخاصة بطفلها.ب

صعوبة انتقال بعض األسر إلى المدن لتلقي خدمات اإلرشاد األسري لذوي التاسعة، وأخيرا  جاءت الفقرة الخاص ب
 في المرتبة العاشرة, االحتياجات الخاصة

( يتبين لنا أن أهم معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة 5ول رقم )الرجوع للجدومن خالل 
حيث جاءت الفقرة  عية هي على الترتيب:من وجهة نظر أسر ذوي اإلعاقة الفكرية المتعقلة ببعد المعوقات المجتم

لذوي االحتياجات الخاصة في القرى  الخاصة بنقص الزيارات المنزلية التي يقوم بها إخصائي اإلرشاد األسري 
واألماكن البعيدة عن المدن في المرتبة األولى، بينما جاءت الفقرة الخاصة بالنقص في عدد المراكز الخاصة 
باإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة الثانية، في حين جاءت الفقرة الخاصة بعدم توفر 

دم خدمات اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة الثالثة، كما المعلومات حول المراكز التي تق
جاءت الفقرة الخاصة بانحصار المراكز الخاصة باإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المدن الكبيرة 

لذي يقوم به فقط في المرتبة الرابعة، كما جاءت الفقرة الخاصة بنقص التوعية اإلعالمية حول أهمية الدور ا
اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة الخامسة، وجاءت الفقرة الخاصة بعدم اهتمام األكاديميين 
بمجال اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة السادسة، في حين جاءت الفقرة الخاصة بعدم توفر 

رشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة السابعة، كما العدد الكافي من المرشدين للعمل في مجال اإل
جاءت الفقرة الخاصة بنقص البرامج والدورات التدريبية في مجال اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في 

رشد على جاءت الفقرة الخاصة بعدم توفر العدد الكافي من االختبارات والمقاييس التي تعين المو المرتبة الثامنة، 
أداء عمله في المرتبة التاسعة، وأخيرا  جاءت الفقرة الخاصة بنقص التخصصات العلمية بالجامعات في مجال 

 اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة المرتبة العاشرة.

جات بالنسبة لنتائج التساؤل الثاني، والذي كان ينص على: ما هي معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتيا
 الخاصة من وجهة نظر المعلمين؟

( يتبين لنا أن أهم معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة 6من خالل الرجوع للجدول رقم )و 
 د النفسي األسري هي على الترتيب:الفكرية المتعقلة ببعد المعوقات الخاصة بالمرش التربيةمن وجهة نظر معلمي 
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بنقص الخبرة لدى بعض المرشدين في العمل اإلرشادي بصفة عامة في المرتبة  حيث جاءت الفقرة الخاصة
ى، وجاءت الفقرة الخاصة بافتقار بعض المرشدين إلى المعلومات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة في لاألو 

والمقاييس  المرتبة الثانية، بينما جاءت الفقرة الخاصة بنقص التدريب لدى بعض المرشدين في تطبيق االختبارات
في المرتبة الثالثة، كما جاءت الفقرة الخاصة بانشغال كالت التي تتطلب خدمات إرشادية الخاصة بتحديد المش

بعض المرشدين بأعمال إضافية مما يعيق العمل اإلرشادي لهم في المرتبة الرابعة، وجاءت الفقرة الخاصة بعدم 
ة وأسرهم في المرتبة الخامسة، في حين جاءت الفقرة صبر بعض المرشدين للعمل مع ذوي االحتياجات الخاص

الخاصة بضعف اإلعداد المهني لدى بعض المرشدين في المرتبة السادسة، وجاءت الفقرة الخاصة بأن بعض 
المرشدين لديه اتجاهات سلبية تجاه العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة السابعة، وأخيرا  جاءت الفقرة 

بعض المرشدين عن العمل في مجال اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة  الخاصة بعزوف
 الثامنة.

( يتبين لنا أن أهم معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة 7ومن خالل الرجوع للجدول رقم )
حيث جاءت  األسرة هي على الترتيب:بت الخاصة الفكرية المتعقلة ببعد المعوقا التربيةمن وجهة نظر معلمي 

الفقرة الخاصة بأن بعض األسر لديها نقص في المعلومات عن الخدمات التي يقدمها المجتمع بخصوص اإلرشاد 
الموجه لها ولطفلها في المرتبة األولى، وجاءت الفقرة الخاصة بأن بعض األسر ال تستمر في برنامج اإلرشاد 

الطفل في المرتبة الثانية، بينما جاءت الفقرة الخاصة بنقص المعلومات لدى الخاص بها بالمركز الملتحق به 
بعض األسر الخاصة بإعاقة طفلها وباحتياجاته النفسية واالجتماعية واألكاديمية في المرتبة الثالثة، كما جاءت 

صة بطفلها في الفقرة الخاصة بعدم تعاون بعض األسر مع المرشد األسري في حل المشكالت الخاصة بها والخا
المرتبة الرابعة، وجاءت الفقرة الخاصة بعدم التحلي بالصبر لدى بعض األسر في حل مشكالت أطفالها من ذوي 
االحتياجات الخاصة في المرتبة الخامسة، كما جاءت الفقرة الخاصة بتدني مستوى الوعي لدى بعض األسر 

، في حين جاءت الفقرة الخاصة بعدم قناعة بعض بإعاقة طفلها، مما يؤخر اكتشاف إعاقة الطفل في السادسة
األسر بالدور الذي يقوم به المرشد األسري في المرتبة السابعة، كما جاءت الفقرة الخاصة بصعوبة انتقال بعض 

في المرتبة الثامنة، واخيرا  جاءت  األسر إلى المدن لتلقي خدمات اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة
في  بعض األسر تضع أهدافا  وتوقعات تفوق قدرات طفلها بشكل كبير مما يعوق عمل المرشدبأن  الفقرة الخاصة

 المرتبة التاسعة.

( يتبين لنا أن أهم معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة 8ول رقم )الل الرجوع للجدومن خ
حيث جاءت الفقرة  ت المجتمعية هي على الترتيب:الفكرية المتعقلة ببعد المعوقا التربيةمن وجهة نظر معلمي 

بعدم توفر العدد الكافي من المرشدين للعمل في مجال اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في الخاصة 
المتربة األولى، وجاءت الفقرة الخاصة بالنقص في عدد المراكز الخاصة باإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 

الثانية، كما جارت الفقرة الخاصة بعدم توفر المعلومات حول المراكز التي تقدم خدمات الخاصة في المرتبة 
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اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة الثالثة، وجاءت الفقرة الخاصة بنقص التوعية اإلعالمية 
بة الرابعة، بينما جاءت الفقرة حول أهمية الدور الذي يقوم به اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرت

الخاصة بنقص البرامج والدورات التدريبية في مجال اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة 
الخامسة، وجاءت الفقرة الخاصة بانحصار المراكز الخاصة باإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في 

، كما جاءت الفقرة الخاصة بعدم توفر العدد الكافي من االختبارات المدن الكبيرة فقط في المرتبة السادسة
والمقاييس التي تعين المرشد على أداء عمله في المرتبة السابعة، في حين جاءت الفقرة الخاصة بنقص 
التخصصات العلمية بالجامعات في مجال اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة الثامنة، وأخيرا  

اءت الفقرة الخاصة بعدم اهتمام األكاديميين بمجال اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة في المرتبة ج
 التاسعة.

 االحتياجاتاألسري لذوي  بما يسهم في تفعيل اإلرشادإزالة هذه المعوقات ب العمل على يجوبالتالي 
الخاصة وأسرهم، سواء كانت احتياجات نفسية أو فراد ذوي االحتياجات لألالخاصة وتوفير الخدمات التي يقدمها 

صحية أو اجتماعية أو مادية أو أكاديمية، بما يسهم في توفير البيئة والمناخ النفسي والصحي واالجتماعي 
المناسب لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة واسرهم، األمر الذي يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل، ويتفق 

الدراسات التي تشير نتائجها إلى أهمية توفير اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة ذلك مع نتائج بعض 
التي أكدت على ضرورة توفير اإلرشاد األسري لذوي اإلعاقة Lara, and Pinos, (2017)  مثل دراسة

الفكرية  عاقةاإل لذوي  األسري  التي أكدت أيضا  على أهمية اإلرشاد Luijkx, et al. (2019)الفكرية، ودراسة 
 نتيجة لما تمر به من أزمات وضغوط.

والذي كان ينص على: هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين  الثالثوبالنسبة لنتائج اإلجابة على التساؤل 
متوسطات درجات األسر والعاملين في المجال )المعلمين( على استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي 

 االحتياجات الخاصة؟

بين متوسطات  0.01( يتبين لنا وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى 9الرجوع إلى الجدول رقم )وب
درجات األسر وبين متوسطات درجات المعلمين على أبعاد استبانة معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي 

 قيمة كانت حيث لالستبانة، الكلية الدرجة عدا فيمااالحتياجات الخاصة والدرجة الكلية لالستبانة لصالح األسر؛ 
مما يوضح أن هذه األسر قد يكون لديها وجهة نظر تختلف بعض الشيء عن  .إحصائيا دالة غير( ت)

المعلمين من حيث هذه المعوقات، والتي قد تعوق تقديم المساندة والدعم النفسي والمعرفي واالجتماعي والمادي 
على إزالة هذه المعوقات التي تقف أمام تفعيل خدمات اإلرشاد  لهذه األسر، األمر الذي يوضح لنا ضرورة العمل

، بما يوفر لهم المناخ اآلمناألسري لذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة وألسر المعاقين فكريا  بصفة خاصة، 
 .والبيئة االجتماعية المناسبة لهم
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هي آليات تفعيل اإلرشاد األسري والذي كان ينص على: ما  الرابعوبالنسبة لنتائج اإلجابة على التساؤل 
 لذوي االحتياجات الخاصة بمراكز ومؤسسات المجتمع ذات العالقة؟

في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يمكننا اقتراح بعض آليات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي 
 االحتياجات الخاصة بمراكز ومؤسسات المجتمع ذات العالقة: من خالل اآلتي:

العدد الكافي من إخصائي اإلرشاد األسري في مجال التربية الخاصة، وذلك من خالل اهتمام توفير  -
الجامعات بتوفير الدرجات العلمية في تخصص اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة، سواء من 

 حيث درجة الدبلوم أو الماجستير المهني في ذلك التخصص النادر.

اد األسري في مجال التربية الخاصة، من خالل توفير البرامج التدريبية اإلعداد المهني إلخصائي اإلرش -
لهم بالتعاون مع الجامعات ذات الصلة بالتخصص، وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومراكز 

 ومدارس ومعاهد التربية الخاصة بالمجتمع في هذا المجال.

ة من العمل في ذلك المجال دون تكليفهم تمكين أخصائي اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاص -
 بأعمال أخرى تؤثر سلبيا  على تخصصهم األساسي.

انتقاء الراغبين في مجال الدراسة بالجامعات في تخصص اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة  -
 بما يتوافق مع ميولهم واتجاهاتهم تجاه العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم.

فير مدراس ومراكز ومعاهد التربية الخاصة بالمجتمع المعلومات والبيانات لألسر عن ضرورة أن تو  -
لألسرة ولألبناء من ذوي االحتياجات  تهأهميو طبيعة اإلرشاد األسري في مجال التربية الخاصة، 

 الخاصة.

سر من توفير مراكز ووحدات اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع بما يسمح لجميع األ -
الحصول على الخدمات اإلرشادية دون عناء االنتقال لمسافات طويلة خارج المدينة أو القرية التي 

 فيها. يقيمون 

تفعيل دور وسائل اإلعالم حول أهمية اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة، والخدمات التي  -
 يقدمها.

اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات ن مراكز ووحدات كتفعيل دور وسائل اإلعالم حول أهمية أما -
 الخاصة، بالمجتمع.

إقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل التي تناقش تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة  -
 بالمجتمع، واالستفادة من التوصيات الخاصة بها في هذا المجال.
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 الخالصة:

المعوقات التي تقف أمام تفعيل اإلرشاد األسري نتائج البحث الحالي وجود العديد من  نستخلص من
لذوي االحتياجات الخاصة )ألسر المعاقين فكريا (، والتي اتضحت من خالل تحديد ثالثة مجموعات لهذه 
المعوقات وهي: معوقات خاصة بالمرشد )إخصائي اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة( ومعوقات خاصة 

سواء كانت من وجهة نظر األسر أو من وجهة نظر المعلمين، كما أتضح من باألسرة، ومعوقات مجتمعية، 
خالل هذه النتائج وجود فروق بين األسر والمعلمين في معوقات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات 
الخاصة، وكانت هذه الفروق لصالح األسر، مما يوضح أن هذه األسر قد يكون لديها وجهة نظر تختلف بعض 

والتي قد تعوق تقديم المساندة والدعم النفسي والمعرفي ء عن المعلمين من حيث هذه المعوقات، الشي
األمر الذي يوضح لنا ضرورة العمل على إزالة هذه المعوقات التي تقف أمام واالجتماعي والمادي لهذه األسر، 

عاقين فكريا  بصفة خاصة، بما تفعيل خدمات اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة وألسر الم
، بما يعود يوفر لهم المناخ اآلمن، والبيئة النفسية واالجتماعية واألكاديمية المناسبة لهم وألطفالهم المعاقين فكريا  

 .بالنفع عليهم وعلى أطفالهم وعلى المجتمع ككل

 :البحث توصيات

، والتـي جـاءت ضـمن نتـائج اإلجابـة علـى في ضوء نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحـث التوصـيات اآلتيـة  
التـي يجـب األخـذ بيهـا الخاص بآليات تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بـالمجتمع،  الرابعالتساؤل 

 لوجه التالي:والتي نعرضها على ابعين االعتبار، 

من خالل اهتمام ائي اإلرشاد األسري في مجال التربية الخاصة، وذلك صإختوفير العدد الكافي من  -
الجامعات بتوفير الدرجات العلمية في تخصص اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة، سواء من 

 حيث درجة الدبلوم أو الماجستير المهني في ذلك التخصص النادر.

اإلعداد المهني إلخصائي اإلرشاد األسري في مجال التربية الخاصة، من خالل توفير البرامج التدريبية  -
هم بالتعاون مع الجامعات ذات الصلة بالتخصص، وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومراكز ل

 ومدارس ومعاهد التربية الخاصة بالمجتمع في هذا المجال.

تمكين أخصائي اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة من العمل في ذلك المجال دون تكليفهم  -
 تخصصهم األساسي.بأعمال أخرى تؤثر سلبيا  على 

انتقاء الراغبين في مجال الدراسة بالجامعات في تخصص اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة  -
 بما يتوافق مع ميولهم واتجاهاتهم تجاه العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم.
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ات لألسر عن ضرورة أن توفير مدراس ومراكز ومعاهد التربية الخاصة بالمجتمع المعلومات والبيان -
 طبيعة اإلرشاد األسري في مجال التربية الخاصة، أهمية لألسرة ولألبناء من ذوي االحتياجات الخاصة.

توفير مراكز ووحدات اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع بما يسمح لجميع األسر من  -
خارج المدينة أو القرية التي الحصول على الخدمات اإلرشادية دون عناء االنتقال لمسافات طويلة 

 يكنون فيها.

تفعيل دور وسائل اإلعالم حول أهمية اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة، والخدمات التي  -
 يقدمها.

تفعيل دور وسائل اإلعالم حول أهمية أمكان مراكز ووحدات اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات  -
 الخاصة، بالمجتمع.

لمية وورش العمل التي تناقش تفعيل اإلرشاد األسري لذوي االحتياجات الخاصة إقامة المؤتمرات الع -
 بالمجتمع، واالستفادة من التوصيات الخاصة بها في هذا المجال.
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