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 : تقييم، الخدمات التربوية، الخدمات المساندة، مراكز الرعاية النهارية.الكلمات المفتاحية

 امللخص:
هددد ت الدراسددة الحاليددة التىددري علددخ تقيدديم الخدددمات التربويددة والمسدداندة المقدمددة لدد و        

االحتياجات الخاصة من وجهة نظدر المىلمدات واصخصداتيات  دا مراكدز الرعايدة النهاريدة  دا 
لتحقيددأ دهددداي الدراسددة ببددأ الباحددل داتمددة بالخدددمات التربويددة والمسدداندة، مدينددة الريددا ، و 

اشددتملت علددخ دسددمين تقددمن القسددم اصوع علددخ مجموعددة مددن المتايددرات المرتببددة بالىدداملين، 
(   قدرة تمنددع محداور االسددتبانة 42وتقدمن القسدم النددانا علدخ  قددرت االسدتبانة المكوندة مددن   

ربويددة والخدددمات المسدداندة المقدمددة للبلبددة  و  االحتياجددات الرتيسددة وهددا: وادددم الخدددمات الت
( مىلمددة ودخصدداتية  ددا مراكددز الرعايددة النهاريددة وجميىدد  67الخاصددة، وبلاددت عينددة الدراسددة  

 اصبفاع المىادين  ا مدينة الريا ، ودد توصلت الدراسة إلخ النتاتج التالية: 
المىلمددددات واالخصدددداتيات لمسددددتو  دددددد دشددددارت نتدددداتج الدراسددددة إلددددخ وجددددود اخددددت ي  ددددا تقيدددديم 

الخددددددمات التربويدددددة ومسدددددتو  الخددددددمات المسددددداندة المقدمدددددة ل بفددددداع مدددددن  و  االحتياجدددددات 
لددخ وجددود  ددروأ  ات داللددة احصدداتية لمسددتو  الخدددمات التربويددة المقدمددة تىددز   الخاصددة، واى
 لمتايدددر الخبدددرة، كمدددا دشددددارت النتددداتج إلدددخ عددددم وجددددود  دددروأ  ات داللدددة احصددداتية لمسددددتو 

 .الخدمات التربوية المقدمة تىز  لمتاير نوع اإلعادة
تقيدددديم الخدددددمات التربويددددة والمسدددداندة المقدمددددة لدددد و  االحتياجددددات الخاصددددة مددددن وجهددددة نظددددر 

 .المىلمات واصخصاتيات  ا مراكز الرعاية النهارية  ا مدينة الريا 
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 املقدمة: 
باهتمددام بددال ، لقددد حظددا الت ميدد   وو اإلعادددات المختلفددة  ددا الىقددود الن نددة الماقددية       

وخصوصًا  ا المجتمىات المتقدمة، ودد تمنع  لك االهتمام  ا تربيتهم وتىليمهم  دا البيتدات 
اصدع تقييدًا د جنبًا إلخ جنب د مم ددرانهم الىاديين مم تقديم خددمات التربيدة الخاصدة المناسدبة 

لخصددددات  والمجانيددددة، وعلددددخ الددددرإم مددددن  لددددك،  ددددلن هدددد ال  الت ميدددد  يظهددددرون الىديددددد مددددن ا
واالحتياجات الفريدة، والتا تختلي بببيىة الحاع عن خصات  واحتياجات ددرانهم الىداديين، 
 اصدبيدددات تشدددير إلدددخ دن هددد ال  الت ميددد  يىدددانون مدددن مشدددك ت ك ميدددة، وحركيدددة، وحسدددية، 
وصحية، وسلوكية، وبالتالا  لن ه ال  الت مي  يحتاجون لتلقا خدمات تساعدهم  ا التىامدع 

ت اصسدددرية، ودقددا  وددددت الفدددراك، والىدديد بشدددكع مسدددتقع ددددر اإلمكدددان.   القريندددا، المشددك 
4104 ) 
وددددد ظهدددرت  دددا  ات الفتدددرة دقدددايا هامدددة شدددالت ميددددان التربيدددة الخاصدددة مندددع تحسدددين      

الممارسات التىليمية والخدمات التربوية، والى دات بين الم سسدات واصسدر، وتشدجيم التىداون 
تقيدددديم  اعليددددة الخدددددمات، والتشددددريىات المتايددددرة، وتببيقددددات التكنولوجيددددا، بددددين اصخصدددداتيين، و 

والتدددخع المبكددر، والقيدداق والتقيدديم، والققددايا المتىلقددة بخبددب باالنتقدداع، إن منددع هدد ا التسددارع 
المت حأ  ا دقايا التربيدة الخاصدة، دوجدد قداوبا علدخ الم سسدات التربويدة المكلفدة بتنفيد  

تا تقمن إحالة وتحديد اص دراد المسدتحقين لخددمات التربيدة الخاصدة السياسات واإلجرا ات ال
 (Shanon,2005 )من ال كور واإلنال. 

ومدددم تزايدددد الجهدددود لتمكدددين اصشدددخا   و  االحتياجدددات الخاصدددة مدددن الىددديد الكدددريم،      
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وااللتحددداأ بالمدرسدددة دو المركدددز والىمدددع ودقدددا  الترويحدددا  دددا المجتمدددم،  دددلن الحاجدددة تدددزداد 
يد علدخ تبدوير دددرتهم علدخ تقريدر بريقدة حيداتهم، واختيدار المناسدب  يمدا يتىلدأ بالسدكن للتأك

 ( 4112وودت الفراك والىمع.   الخبيب، الحديد ، 
مكانيات إ ا تو رت  وهناك دناعة تامة بأن اصشخا   و  االحتياجات بما لديهم من ددرات واى

المتكا تددة  سددوي يتمكنددون مددن المشدداركة لهددم الخدددمات  التدريبيددة التأهيليددة الم تمددة والفددر  
بفاعليددة جنبددًا إلددخ جنددب مددم شددراتخ المجتمددم اصخددر   ددا تحقيددأ التنميددة الشدداملة.  بحددراو ، 

4116 ) 
ل ا  قد  دكدت التشريىات والقوانين الىالمية والىربيدة  علدخ قدرورة تقدديم كا دة الخددمات      

(  024 \ 42الخاصة، مندع القدانون الىدام   التربوية والمساندة للت مي  من  و  االحتياجات 
 IDEA,1997 )Individuals withدددددانون تربيددددة اص ددددراد  و  اإلعادددددات المىدددددع  

Disabilities,     ودانون تأهيع المىودين المصر  0240، نظام رعاية المىودين السىود )
ودددانون  م ،0494م، ودددانون رعايددة المىددودين  ددا تددونق الصددادر عددام  0494الصددادر عددام 

( علدددخ قدددرورة تقدددديم كا دددة الخددددمات التربويدددة والخددددمات 0442رعايدددة المىدددودين اصردندددا  
المساندة للبلبة من  و  االحتياجات الخاصة، لتأهيليهم وتمكينهم مدن الىديد  دا مجتمىداتهم 

 والمساهمة بما يمتلكون من ددرات  ا التنمية. 
علخ دهمية تقديم الخددمات التربويدة والمسداندة، وعلخ الرإم من تأكيد القوانين والتشريىات     

وعلخ الرإم من تحقيأ التربية الخاصدة لكنيدر مدن اإلنجدازات خد ع الىقدود اصربىدة الماقدية، 
دن الباحل  ا مجاع التربية الخاصدة يجدد دنهدا مدا زالدت تواجهد  بىد  التحدديات الرتيسدة  إال

 منها:
لمسددداعدة بلبدددة التربيدددة الخاصدددة  دددا الىمدددع دددد تحسدددين وتبدددوير الخددددمات المسددداندة الهاد دددة 0

 بكفا ة دكبر، ولىيد حياة دكنر استق لية  ا مجتمىاتهم.
ددد تددو ير المزيددد مددن الفددر  ل شددخا  المىددادين للمشدداركة التامددة  ددا اصنشددبة، والخدددمات 4

 الترويحيدددددددددة، والى جيددددددددددة، والمهنيدددددددددة، والمىيشددددددددددة المتاحدددددددددة ل شددددددددددخا  إيدددددددددر المىددددددددددادين. 
 Welch,2001) 

يقددداي إلدددخ  لدددك التحدددديات المتمنلدددة  دددا تدددو ير كا دددة الخددددمات سدددوا  كدددان  لدددك علدددخ      
مستو  تو ير اصخصاتيين بالىدد الكا ا، دو علخ مستو  نوعية الخدمات المقدمة للبلبة من 
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 و  االحتياجدددات الخاصدددة، حيدددل دن اص دددراد مدددن  و  االحتياجدددات الخاصدددة يحتددداجون إلدددخ 
وال تددزاع إالبيددة المراكددز والم سسددات تفتقددر إلددخ الكددوادر المدربددة  خدددمات تمتدداز بنوعيددة جيدددة، 

والبدددرامج المتميدددزة و الرعايدددة الببيدددة ال زمدددة، لددد لك  هدددا تحتدددا  إلدددخ زيدددادة  دددا تمويدددع هددد   
الخددمات ببريقددة وادىيدة، حيددل إنندا نجددد دن دعدداد  و  االحتياجددات الخاصدة تددزداد سدنة بىددد 

 خدمات المقدمة لهم من جميم النواحا. سنة، مما يحتم علينا االهتمام بال
وتتسددم خدددمات التربيددة الخاصددة المقدمددة  ددا الدددوع الىربيددة بالتودىددات المتدنيددة وقددىي      

االهتمام بالمخرجدات، وعددم كفايدة الددعم للخددمات المسداندة للتربيدة الخاصدة، واالهتمدام بدالكم 
ادر الفنيددة المدربددة، وددوات علددخ حسدداب النددوع، وإيدداب الىمددع بددروق الفريددأ، ونقدد   ددا الكددو 

 التقييم والمناهج والمصادر الىملية. 
ومددن هنددا جددا ت  كددرة الدراسددة الحاليددة لمحاولددة الودددوي علددخ وادددم  الخدددمات التربويددة      

والمساندة المقدمة وتقييمها من دبع المىلمات واصخصاتيات  ا مدينة الريا ، لما تمنل  هد   
االرتقا  ب و  االحتياجات الخاصة، إقدا ة إلدخ انهدا تمندع حقدا الخدمات من دهمية بالاة  ا 

 من حقودهم قمنتها اصنظمة والقوانين.  
 أهمية الدراسة: 

تتمنع دهمية الدراسة من دهمية الموقدوع الد   تتناولد ، إ  تىتبدر الخددمات التربويدة  
ودهم المكفولة  ا والمساندة الواجب تقديمها للبلبة من  و  االحتياجات الخاصة من دبرز حق

التشددريىات والقددوانين، كمددا دن هدد   الخدددمات تلىددب دورًا دساسدديًا  ددا تأهيددع  و  االحتياجددات 
الخاصدددة، وبالتدددالا مسددداعدتهم علدددخ االنددددما  مجدددتمىهم، وهددد ا الهددددي يمندددع دسدددمخ اهدددداي 
التربيدددة الخاصدددة، لددد ا ستسدددىخ هددد   الدراسدددة إلدددخ التىدددري علدددخ نقددداب القدددوة و نقددداب القدددىي 

مات التربوية والمساندة المقدمة ل و  االحتياجات الخاصة  دا منبقدة الريدا ، والوددوي للخد
علددخ مشددك ت تددو ير وتببيددأ هدد   الخدددمات مددن وجهددة نظددر مقدددميها، كمددا سددتو ر الدراسددة  
دداة  ات خصددددات  سدددديكومترية مىتبددددرة لتقيدددديم الخدددددمات التربويددددة والمسدددداندة المقدمددددة لدددد و  

 نبقة الريا .االحتياجات الخاصة  ا م
 مشكلة الدراسة: 

تسىخ الدراسدة الحاليدة إلدخ تقيديم الخددمات التربويدة والمسداندة المقدمدة لد و  االحتياجدات      
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الخاصدددة مدددن وجهدددة نظدددر المىلمدددات واصخصددداتيات  دددا مراكدددز الرعايدددة النهاريدددة  دددا مديندددة 
 : اآلتيةالريا ، و لك من خ ع اإلجابة علخ التسا الت 

قييم الخدمات التربوية والمساندة المقدمة لد و  االحتياجدات الخاصدة مدن وجهدة د ما مستو  ت1
 نظر المىلمات واصخصاتيات  ا مراكز الرعاية النهارية  ا مدينة الريا ؟

ددددد هدددددع هنددددداك  دددددروأ  ددددا مسدددددتو  الخددددددمات التربويدددددة والخدددددمات المسددددداندة المقدمدددددة لددددد و  2
صداتيات  دا مراكدز الرعايدة النهاريدة  دا االحتياجات الخاصة من وجهة نظدر المىلمدات واصخ

 مدينة الريا  تىز  لمتاير الخبرة؟
دددد هدددع هنددداك  دددروأ  دددا الخددددمات التربويدددة والخددددمات المسددداندة المقدمدددة لددد و  االحتياجدددات 2

الخاصدددة مدددن وجهدددة نظدددر المىلمدددات واصخصددداتيات  دددا مراكدددز الرعايدددة النهاريدددة  دددا مديندددة 
 الريا  تىز  لمتاير نوع اإلعادة؟  

 مصطلحات الدراسة: 
الخددددمات التربويدددة : هدددا مجموعدددة واسدددىة مدددن البدددرامج التربويدددة  البرندددامج التربدددو  الفدددرد ، 
الخبدددة التدريسدددية الفرديدددة،  الخبدددة التنفي يدددة الفرديدددة( واصدوات والوسددداتع التربويدددة، والخبدددب 

دارق الىاديدة  واالستراتيجيات المصممة ل و  االحتياجات الخاصة، والتدا يدتم تقدديمها  دا المد
 .دو الملحقة بمىاهد وبرامج التربية الخاصة من دبع المىلمين المتخصصين

الخدمات المساندة: تشمع الخدمات المساندة المقدمة من دبدع دخصداتيين مهنيدين مندع الىد   
الببددا، والىدد   الددوظيفا، وعدد   النبددأ واللاددة، و لددك خددار  نبدداأ التربيددة والتىلدديم وكلهددا 

 أ الحاجات التىليمية ل بفاع المىادين. مصممة لتحقي
  Bennett, 2000 ) 

اص ددراد  و  االحتياجددات الخاصددة : هددو كددع تلميدد  لديدد  دصددور كلددا دو جزتددا بشددكع مسددتديم 
 ددا ددراتددد  الجسددمية دو الحسدددية دو الىقليدددة دو التواصددلية دو اصكاديميدددة دو النفسددية إلدددخ الحدددد 

 هد ( 0244اصة.  القواعد التنظيمية، ال   يستوجب تقديم خدمات التربية الخ
ددد مراكددز الرعايددة النهاريددة: هددا مدرسددة يتلقددخ  يهددا الت ميدد   وو االحتياجددات التربويددة الخاصددة 

 هد (0244 القواعد التنظيمية،  .برامجهم التربوية بواع اليوم الدراسا
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 حمددات الدراسة: 
الريدددا ،  دددا مراكدددز: جمىيدددة دددد ادتصدددرت الدراسدددة علدددخ المىلمدددات واصخصددداتيات  دددا مديندددة 

 اصبفاع المىودين، مركز رعاية النهارية/ حا النسيم، مركز الرعاية النهارية/ حا القدق. 
ددد تددم تحديددد نتدداتج الدراسددة باسددتجابات المىلمددات واصخصدداتيات خدد ع الفصددع الدراسددا النددانا 

 م.  4102\4102هد ، 0222/0221للىام الدراسا 
 السابقة :اإلطار النظري والدراسات 

نظددرًا لتنددوع حاجددات اص ددراد  و  االعادددة،  ددلن الىمددع الفىلدداع  ددا ميدددان التربيددة الخاصددة      
يقتقددا بالقددرورة التىدداون والتنسدديأ قددمن  ريددأ متىدددد التخصصددات، وربمددا يكددون التىدداون 
دحد ركاتز التربية الخاصة المىاصرة ومدن دهدم التخصصدات التدا ددد تقددلم الخددمات المباشدرة 

يدر المباشدرة لهد ال  اص دراد: التربيدة الخاصدة، والبدب والىد   الببيىدا، والىد   الدوظيفا، وإ
والىددد   النبقدددا، والتربيدددة البدنيدددة الخاصدددة، وعلدددم الدددنفق، والخدمدددة االجتماعيدددة، والتمدددري  

 ( 4102وإير  لك.   الخبيب، 
الخددمات المسدداندة،  لد ا نجدد دن هندداك حاجدة ماسددة لمزاوجدة بدرامج التربيددة الخاصدة مددم      

لزيددددادة  اعليددددة تىللددددم الت ميدددد   و  اإلعادددددات المختلفددددة، باإلقددددا ة إلددددخ ر ددددم مسددددتو  تلبيددددة 
( دن تقددديم خدددمات التربيددة Yell.1998احتياجدداتهم الخاصددة، و ددا نفددق السددياأ ي كددد يددع   

الخاصدددة والمسددداندة يىدددد ةليدددة واحددددة تقدددمن تقدددديم خددددمات مناسدددبة، ومجانيدددة للت ميددد   و  
اإلعادددددات المختلفددددة، وتسددددهع نجدددداهم  ددددا الموقددددم التربددددو  اصدددددع تقييدددددًا، حيددددل دن تقددددديم  
الخدددمات المسدداندة لهدد ال  الت ميدد  يسددهع مددن اسددتفادتهم مددن البددرامج التربويددة الفرديددة المقدمددة 

 ( 4104لهم،، كما دن  يىد عنصرًا جوهريًا لقمان تقديم التربية المناسبة لهم.   القرينا، 
 ت التربوية: الخدما
تتميز التربية الخاصة  ا مقمونها عدن التربيدة الىاديدة، بكونهدا ال تتىامدع مدم اصبفداع      

المىودين حسن داعدة نماتيدة موحددة تقدود إلدخ منداهج ودسداليب ع جيدة تصداك نشدكع مسدبأ، 
ددد بع تنظر التربية الخاصدة صولتدك اصبفداع كدأ راد يتميدزون بقددرات، ويفتقدرون إلدخ حاجدات 

تشت دو تقترب من حاجات اآلخرين، وال تتخ  احتماالت مسبقة لما سدتكون عليد  دوقداعهم، 
 اتخددا  القددرار المناسددب حددوع ددددراتهم ال يددتمل إال بىددد إجددرا  القيدداق والتقددويم الم تددم،  هددا د ن 
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تددد من بمراعددداة الفدددروأ الفرديدددة، وت كدددد دن تكدددون البدايدددة مدددن تلدددك الزاويدددة، ومدددن خددد ع  لدددك 
ور؛ لكدددا يدددتم تبدددوير المنددداهج، واصسددداليب التىليميدددة، والتدريبيدددة الم تمدددة، ولقدددد راعدددت المنظددد

التربية الخاصة، حتخ تقوم بددروها، دن يدتم  لدك عبدر  ريدأ متىددد التخصصدات، يىمدع علدخ 
تحديددددد جوانددددب عديدددددة تخدددد  البفددددع بىددددد االنتهددددا  مددددن تشخيصدددد ، ومددددن خدددد ع مددددا يسددددمخ 

والد   يحددد  Individualized Education Program ( IEP)بالبرندامج التربدو  الفدرد  
احتياجات البفع، وددرات  ومتبلبات  الخاصة، كالخددمات المسداندة، والمكدان التربدو  الم تدم، 

 ( 4112واصدوات القرورية ودساليب التقييم المناسبة.   الخشرما، 
دمة ل بفاع مدن  و  ويشير مصبلخ الخدمات التربوية إلخ خدمات التربية الخاصة المق    

االحتياجدات الخاصددة والتدا تددم تصدميمها بشددكع خددا  لدت تم احتياجدداتهم إيدر الىاديددة، وهدد ا 
يتبلدب تدو ير ددوات ووسدداتع خاصدة، باإلقدا ة إلددخ اتبداع اسدتراتيجيات تدريسددية تتناسدب مددم 

 كع بفع من  و  االحتياجات الخاصة.
 ” Individualized Education Program)ويمنددع البرنددامج التربددو  الفددرد       

IEP”)  اصداة الرتيسية المستخدمة  ا ميدان التربية الخاصة لقمان تقديم الخدمات التربويدة
الخاصدددة والخددددمات الداعمدددة الم تمدددة للحاجدددات الفرديدددة للبالدددب، ويىتبدددر البرندددامج التربدددو  

قددديم الخدددمات المقددررة، الفددرد  ونيقددة يسددتخدمها  وو الى دددة لقددمان ومتابىددة مددد  االلتددزام بت
 كما دن  يىتبر دداة لتقييم مدة تقدم البالب نحو اصهداي المأمولة من تربيت .

وتتمنع خبوات البرنامج التربدو  الفدرد   دا د اكتشداي وتحديدد اصبفداع الد ين يحتداجون      
إلددخ خدددمات تربيددة خاصددة، وخدددمات مسدداندة، مددن خدد ع الم حظددة لسددلوك البفددع، ودداتدد ، 

واصددددفات ، تشددددخي  البفددددع وتقويمدددد  مددددن خدددد ع مختصددددين  ددددا الىديددددد مددددن المجدددداالت، وم
كاصببدددا ، والمختصدددين  و  الى ددددة لتحديدددد مشدددكلة البفدددع، و تبدددوير برندددامج تربدددو   دددرد  
خا  ب  خ ع مدلة زمنية محدودة، باإلقا ة إلخ  جدولة موعد البرنامج التربو  الفرد  مدن 

البفددع بهددا، دو يكددون ملحقددًا بهددا دصددً ، ويشددتمع البرنددامج  خدد ع المدرسددة التددا سدديتم إلحدداأ
التربو  علخ  مستو  اصدا  الحالا للبالدب  دا المجداالت المختلفدة ويتوصدع إليد  مدن خد ع 
نتدداتج التقددويم، اصهددداي السددنوية: وهددا اصهددداي التددا يتودددم دن يحققهددا خدد ع عددام دراسددا، 

اصهداي دصديرة المدد ، كاصهدداي اصكاديميدة وتفصع تلك اصهداي إلخ دجزا  دصيرة، تمنع 
واالجتماعيددة، والسددلوكية، والحركيددة، واللاويددة، وإيرهددا، ويفتددر  دن تكددون اصهددداي القصددير 
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 إجراتية، د  : دابلة للقياق، ويمكن التأكد من تحقيقها لد  البفع.
المسداندة التدا كما يشتمع البرنامج التربو  الفرد  علخ خددمات التربيدة الخاصدة، والخددمات  

يحتاجهددا البفددع مددن  و  االحتياجددات الخاصددة، وتىتبددر مشدداركة اصهددع جددز ًا دساسدديا لنجدداق 
   Osers,2000 ;البرنامج التربو  الفرد  وال   يخقم للمراجىة والتقويم بشكع مستمر.دد 

2001 Tomey,) 
 الخدمات المساندة:  

الخددمات المسسداندة  دا التربيدة توجد الىديدد مدن المصدبلحات التدا عبدرت عدن مصدبلخ      
( والخددمات  Ancillary Servicesالخاصة، ومن تلك المصبلحات: الخدمات المساعدة   

( ، والخددمات Support Services(، والخددمات الداعمدة   Allied Servicesالمشتركة   
 (  باإلقا ة إلخ الخدمات المساندةAssistant Servicesالمىينة   

   Related Services وتىتبدر الخددمات المسداندة إحدد  اآلليدات التدا تىبدر عدن  لسدفة  )
ومفهدددوم الخددددمات  ات الى ددددة بالتربيدددة الخاصدددة، وهكددد ا  دددلن مصدددبلخ الخددددمات المسددداندة 
يشترك مم إير  من المصبلحات اصخر  كمصبلخ الخدمات اإلقدا ية ومصدبلخ الخددمات 

اعدة  ا التايير عن نفق المقمون والااية المشتركة، باإلقا ة إلخ مصبلخ الخدمات المس
التدددا تسدددىخ لهدددا  لسدددفة الخددددمات  ات الى ددددة بالتربيدددة الخاصدددة، وتىندددا الخددددمات المسددداندة 
الىملية الشاملة المنسقة لتوظيي اصنشبة ال صفية لمساعدة  و  االحتياجات الخاصة علدخ 

 ددا مختلددي جوانددب النمددو تحقيددأ ددصددخ درجددة ممكنددة مددن الفاعليددة الوظيفيددة بهدددي تنميتدد  
لتمكين  من التوا أ مم متبلبات بيتت  الببيىية ل عتماد علدخ نفسد  وجىلد  عقدوًا منتجدًا  دا 
المجتمددم،  الخدددمات المسدداندة هددا الخدددمات إيددر التربويددة التددا تقدددم بواسددبة اختصاصدديين 

وتهددي إلدخ مهنيين  و ع دة بها، يتم تو رها للمىدودين إلدخ جاندب خددمات التربيدة الخاصدة، 
مسددداعدتهم علدددخ تحقيدددأ  اتددددة مدددن البرندددامج التربدددو  الفدددرد ، ويىتمدددد  لدددك علدددخ ندددوع وشددددة 

 (  4104اإلعادة والىمر عند اإلصابة بها.   يحيخ، 
( التربيدددة الخاصدددة بالخددددمات المسددداندة ووصدددي التربيدددة Smith,2004وربدددب سدددميل        

أ الحاجدددات الخاصدددة دو الفرديدددة الخاصدددة بأنهدددا تربيدددة وتىلددديم صدددممت بشدددكع خدددا ؛ لتحقيددد
للبفددع المىدداأ وتشددتمع علددخ التىلدديم المقدددم داخددع الار ددة الصددفية و ددا المستشددفيات ودمدداكن 
الىددد   والم سسدددات  دددا مجددداالت دخدددر  والتىلددديم مدددن خددد ع التربيدددة البدنيدددة، دمدددا الخددددمات 
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ا، الىد   المساندة  تشدتمع خددمات مقدمدة مدن دبدع دخصداتيين مهنيدين مندع ا الىد   الببيىد
 الوظيفا، الى   النبقا والك ما.

( بأنلها تلك الخدمات التا تساعد البفع ال   لديد  Demch,2001ويصفها ديماك          
إعادة من تصحيخ، وتنمية، ودعدم اسدتفادت  مدن بدرامج التربيدة الخاصدة ؛ وهد ا التىريدي يتفدأ 

 Individual Whit Disabilitiesدات  مم ما جا  مم القانون لتربية اال راد ال ين لديهم إعا
education Act, 1997  والدد   يددن  علددخ دنهددا تلددك الخدددمات التددا تشددمع خدمددة  )

التىري المبكر، وتقييم جوانب االعادة لد  االبفاع، وخددمات التقنيدات المسداعدة، والخددمات 
جدد  والحركددة، السددمىية واإلرشددادية، وكدد لك خدددمات اإلرشدداد الببيىددا والددوظيفا، وخدددمات التو 

وخددددمات التددددرب االسدددر ، والخددددمات الببيدددة والصدددحية والمدرسدددية باإلقدددا ة إلدددخ الخددددمات 
وكلها تىمع علخ تصحيخ وتنمية، ودعم، واستفادة  االجتماعية وخدمات ع   اللاة والك م ،

 البفع ال   لدي  إعادة من خدمات التربية الخاصة.
حتياجددات الخاصددة  ددا المدددارق الملتحقددين بهددا دو وتقدددم الخدددمات المسدداندة  لدد و  اال      

المراكز والمىاهد،  ويجب دن يكون الفريأ ال   يقدم خدمات المسداندة مد هً  علميدًا ومددربين 
( دن هناك نوعان دساسيان من الخدمات المساندة التا  4104بشكع جيد، ودشارت   يحيخ، 

 : تقدم بواسبة المدرسة لتحقيأ احتياجات البالب وها 
دددد خددددمات مباشدددرة : والتدددا عدددادة تشدددير إلدددخ التفاعدددع وجهدددًا لوجددد  بدددين دخصددداتيا الخددددمات 0

المسددداندة والبددد ب، هددد ا التفاعدددع ممكدددن دن يحددددل  دددا الصدددي، الصدددالة الرياقدددية، إر دددة 
المصدددادر، مكتدددب مرشدددد البددد ب، حيدددل يقدددوم هددد ال  بتحليدددع اسدددتجابات البددد ب واسدددتخدام 

هدارات مىيندة، وعلدخ هد ال  التشداور مدم المدرسدين والوالددين تقنيات محددة لتبدوير وتحسدين م
 حوع اصساسيات، و لك لوقم استراتيجية مناسبة.

دددد خددددمات إيدددر مباشدددرة: يمكدددن للخددددمات إيدددر المباشدددرة، دن تشدددرك التىلددديم والتشددداور مدددم 4
اإلشراي المباشر صشخا  ةخرين  شب  اصخصاتيين والوالدين( حتخ يتمكن ه ال  من القيدام 

 بنشابات ع جية مناسبة.
( من تحليع اصدب دن الخدمات المساندة المقدمة ل  راد  Forness, 2001وي كد  ورنق   

المىادين عقليًا وحركيًا بجانب خدمات التربية الخاصة دد تكون دكنر  اعلية إ ا تم دمجها مدم 
ين لتحقيدددأ مىالجدددات إر دددة الصدددي، ودن علدددخ الم سسدددات والمراكدددز تدددو ير دخصددداتيين ومهنيددد
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 الخدمات بفاعلية.
ويىتبر التقييم برمت  للخدمات المقدمة ل و  االحتياجات الخاصة مهم للاايدة سدوا  دكدان      

دن  - دددا الجاندددب التربدددو  دو جاندددب الخددددمات المسددداندة ، لددد ا تهددددي التربيدددة الخاصدددة إلدددخ:
ر باد  النظدر عدن ديدة التربية للجميم ، التىليم للتميز ، التميز للجميم ، وهو حدأ لكدع البشد

مىوددددات ددددد تحدددوع دون تىلمهدددم . سدددوا  كاندددت هددد   المىوددددات جسددددي  دم عقليدددة مدددم إتاحدددة 
الفددر  للبادددات الكامنددة لددد  البشددر علددخ الظهددور، كمددا ت كددد التربيددة الخاصددة علددخ قددرورة 
االهتمددام بدد و  االحتياجددات الخاصددة، وتكييددي المندداهج ، وبددرأ التدددريق الخاصددة بهددم، بمددا 

م مم احتياجاتهم، وبما يسمخ بدمجهم مم  ويهم من الت مي  الىاديين  ا  صوع التىلديم يت  
الىددام، مددم تقددديم الدددعم الىلمددا المكنددي لمىلمددا التربيددة الخاصددة ومىلمددا التىلدديم الىددام، بمددا 

 (.Hawke & Thomas,1999يساعدهم علخ تنفي  استراتيجيات التىليم.    
 الدراسات السابقة:

تقييم الخدمات المقدمة ل و  االحتياجات الخاصة ل  شكع مختلي عما  دا الىلدوم إن        
اصخددر ، و لددك بسددبب تىدددد  تددات التربيددة الخاصددة لدد ا  ددان الدراسددات التددا تناولددت موقددوع 
التقيددديم تناولتددد  مدددن جواندددب مختلفدددة  هنددداك دراسدددات ديمدددت الخددددمات الببيدددة ودراسدددات دخدددر  

 تدة علدخ حدد ، و هنداك دراسدات ديمدت الخددمات المسداندة  ديمت خدمات التربية الخاصة كدع
المقدمددددددة لدددددد و  االحتياجددددددات الخاصددددددة، وهندددددداك دراسددددددات ديمددددددت الخدددددددمات المقدمددددددة لدددددد و  
االحتياجات ككع، و يما يلا نسدتىر  بىقدا مدن الدراسدات التدا دجريدت علدخ تقيديم خددمات 

  و  االحتياجات الخاصة علخ النحو اآلتا : 
( إلدددددخ التىدددددري علدددددخ ببيىدددددة الخددددددمات 4104تيبدددددا والسدددددرباو ، هددددد ت دراسدددددة   الى 

المسداندة التددا يحتاجهدا اصبفدداع متىدددو الىددوأ ودسددرهم، ومدد  كفايددة الخددمات المقدمددة لهمددا 
مددددن وجهددددة نظددددر دوليددددا  اصمددددور والمىلمددددين، ولتحقيددددأ هدددددي الدراسددددة ببددددأ الباحنددددان داتمددددة 

ت المسددداندة للبفدددع وخددددمات دعدددم الخددددمات المسددداندة والتدددا اشدددتملت علدددخ محدددور  الخددددما
( مدن دوليدا  دمدور ومىلمدا اصبفداع متىددد  الىدوأ 017ومساعدة اصسرة علدخ عيندة بلادت  

المسجلين  ا مىاهدد ومراكدز التربيدة الخاصدة الحكوميدة التدا تقددم خددماتها ل بفداع متىددد  
 الىوأ  ا مدينة الريا ، ودد توصلت الدراسة إلخ النتاتج التالية:
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عبر دوليا  اصمور والمىلمدون عدن حاجدة اصبفداع متىددد  الىدوأ ودسدرهم إلدخ مختلدي       
الخدددمات المتقددمنة  ددا داتمددة الخدددمات المسدداندة، كمددا دشددارت هندداك  ددروأ دالددة وكبيددرة  ددا 
ةرا  دوليدددا  اصمدددور والمىلمدددين حدددوع مدددد  كفايدددة الخددددمات المقدمدددة ل بفددداع ودسدددرهم حيدددل 

ور ما بين عدم تلقا دية خدمة علخ اإلب أ وتلقا الخدمة بشكع توزعت تقديرات دوليا  اصم
، ولكدددنهم ندددادرًا جددددًا مدددا دشددداروا إلدددخ دنهدددم يتلقدددون الخدمدددة بدرجدددة كا يدددة،  دددا حدددين  إيدددر كددداين
توزعت تقديرات المىلمدين مدا بدين تلقدا الخدمدة بشدكع عيدر كداي وتلقدا خدمدة كا يدة، ولكدنهم 

 لقون خدمة علخ اإلب أ.نادرًا جدًا ما دشاروا إلخ دنهم ال يت
( من خ ع دراست  إلدخ محاولدة التىدري علدخ الخددمات المسداندة 4119وسىخ حنفا    

التا يحتاجها المىوأ سمىيًا ودسرت  ومد  توا ر تلك الخدمات، والرقا عنها من وجهة نظدر 
م إلدخ ( مىلم ووع يأمر، تدم تقسديمه201المىلمين ودوليا  اصمور، وتكونت عينة الدراسة من  

( مدن دوليدا  021( مىلمًا متخصصًا  ا تربيدة وتىلديم المىدودين سدمىيًا ، و 091مجموعتين  
  :دمور الت مي  المىودين سمىيًا ، ومن دهم النتاتج التا توصلت إليها النتاتج

ددد دن الخدددمات الصددحية / الببيددة والخدددمات التأهيليددة  والخدددمات التواصددلية،  تىتبددر مددن 
 .مساندة احتياجًا للتلمي  المىوأ سمىياً دكنر الخدمات ال

( دراسددددة هددددد ت إلددددخ تقددددويم الخدددددمات التربويددددة المقدمددددة 4111كمددددا ودجددددر  الشددددلوع    
للمىدودين عقليدا بمراكدز التربيدة الخاصدة  دا مديندة عمدان مدن وجهدة نظدر المدديرين والمىلمدين 

( 047مديرا ومدديرة و  (22(  ردا موزعين علخ النحو التالا:  421،بل  عدد د راد الدراسة  
مىلمددددا ومىلمددددة ،ودعددددد الباحددددل مقياسددددا اشددددتمع علددددخ دربىددددة دبىدددداد هددددا: المنهددددا  ،الوسدددداتع 
واصسداليب التىليميددة ، البيتددة الصددفية ،والخدددمات الداعمدة للبرنددامج .كمددا دظهددرت النتدداتج عدددم 

مددات علددخ والمىلمددين/ المىل ،وجددود  ددروأ  ات داللددة إحصدداتية  ددا تقيدديم المددديرين/ المددديرات
اصبىاد اصربىة للخدمات  التربوية ، ودشارت إلخ عدم وجود  دروأ  ات داللدة إحصداتية علدخ 

 متايرات الدراسة وها الجنق والم هع الىلما والخبرة .
( دراسة هد ت إلدخ تقصدا الواددم الدراهن للخددمات  Shanon, 2005ودجر  شانون    

لددخ  كددرة دساسددية للببيىددة الديموإرا يددة المقدمددة لبدد ب  و  الحاجددات الخاصددة والحصددوع ع
للمدارق الخاصة التا تقدم خدمات التربية الخاصة من وجهة نظر المدرا   ا واليدة تينسدا، 
و دد اشتملت عينة الدراسة علخ إداريا مددارق التربيدة الخاصدة الحكوميدة وإيدر الحكوميدة ،  
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لمقدررات، و الهيتدة التدريسدية، إلدخ ودشارت نتاتج الدراسة  يما يتىلأ بالنظر إلخ المنهدا ، و ا
دن  ليق هناك منها  و مقررات موحدة  ا تلك المددارق يسدتند إليهدا مىلدم التربيدة الخاصدة ، 
كدد لك دشددارت النتدداتج إلددخ دن الددنمب القيدداد  دددد يلىددب دوًرا  ددا دبددوع البدد ب  و  الحاجددات 

 الخاصة  ا المدارق الخاصة
دراسة مسحية هدد ت إلدخ  ( Leiter & Krauss,   2004 ) ) ودجر  اليتر وكراوق  

تىدددري  علدددخ اصسدددر التدددا يتلقدددخ دبنا هدددا خددددمات مسددداندة  دددا التربيدددة الخاصدددة، ويتددد مرون 
للحصددوع علددخ خدددمات مسدداندة إقددا ية، و التىددري علددخ الىقبددات التددا تواجدد  اصهددالا  ددا 

و  والىقبدددات الحصدددوع علدددخ الخددددمات المسددداندة صبنددداتهم، والتىدددري علدددخ الى ددددة بدددين الشدددكا
ومددد  رقددا اصهددالا عددن هدد   الخدددمات، و دددد دظهددرت النتدداتج دن نسددبة متويددة متدنيددة مددن 
 اصهددالا الددد ين يتلقدددخ دبندددا هم خدددمات التربيدددة الخاصدددة ددددد بددالبوا بخددددمات مسددداندة إقدددا ية،

 و كر اصهالا ال ين واجهوا مشك ت دنهم إير راقين عن مستو  الخدمات المقدمة.
 & Brown, Anand, Alan, Fung, Isaacsرون وةخددرون  وبحنددت دراسددة بدد

Baurm, 2003  ددا ببيىددة الدددعم المتددوا ر ومددد  تددوا ر الخدددمات المسدداندة صبندداتهم  )
(  ردًا من اصهالا، ودد بور الباحنون استبانة 22المتخلفين عقليًا، وبل  عدد د راد الدراسة   

تج دن الخدمات المساندة  ا وقم متددن، خاصة بهدي جمم البيانات النوعية، ودظهرت النتا
ومتواقدىة بمدا تتدوا ر بهدا مدن دجهدزة ومىينددات، ودن الحاجدة ملحدة لتبدوير وتفىيدع عمدع هدد   

 الخدمات.
، 0444وكدددددان للخددددددمات الصدددددحية والببيدددددة نصددددديب  دددددا دراسدددددة هدددددوك وتومددددداق      

Hawke, C, & Thomas   والتددا هددد ت إلددخ التىددري  علددخ حاجددات البدد ب  و )
عادددات المتىددددة و و  اإلعادددات الشددديدة   الصددحية و الببيددة(، كمددا هددد ت إلددخ التىددري اإل

علدددخ دهدددم الخددددمات الببيدددة المسددداندة التدددا تتدددو ر لهدددم  دددا واليدددة اليندددو .، حيدددل بيندددت نتددداتج 
الدراسة دن دهدم الخددمات المسداندة التدا يحتاجهدا اص دراد  وو اإلعاددات المتىدددة واص دراد  وو 

لشددديدة هددا: خدددمات عدد   النبددأ والكدد م، وخدددمات الىدد   الببيىددا، وخدددمات اإلعادددات ا
 اإلرشاد النفسا، وخدمات إعادة التأهيع، والخدمات الببية والصحية.

 منادشة الدراسات السابقة: 
، اليتددر وكدددراوق 4119، وحنفددا 4004ددد دشددارت الدراسددات السددابقة    الىتيبدددا والسددرباو  
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 4112 )Brown, Anand, Alan, Fung, Isaacs & Baurm, 2003 إلدخ دن )
الخدمات المقدمة لد و  االحتياجدات إيدر كا يدة بالشدكع الد   يبمدخ إليد  اآلبدا  والد   يحقدأ 

 دهداي التربية الخاصة.
د عبر دوليا  دمور البلبة من و و  االحتياجات الخاصة ومىلميهم عدن احتيدا  هد ال  البلبدة 

  االحتياجدددات كمدددا دشدددارت بىددد  الدراسدددات تمنلدددت  دددا إلدددخ الخددددمات المسددداندة، ودكندددر هددد 
الخددددمات التأهيليدددة/ التواصدددلية والخددددمات المجتمىيدددة، والخددددمات الصدددحية وخددددمات الىددد   

 الببيىا، واإلرشاد النفسا، وخدمات إعادة التأهيع.
ددد ودظهددرت نتدداتج بىدد  الدراسددات إلددخ قددرورة تدددريب دوليددا  اصمددور علددخ مددم دبفددالهم  و  

 ت. اإلعادا
ددد باإلقددا ة إلددخ عدددم كفايددة مدد ه ت وخبددرات القدداتمين علددخ الخدددمات المسدداندة منددع مقدددما 

 خدمة الى   الببيىا.  
دد بينت الدراسدات السدابقة حاجدة الكدوادر التربويدة إلدخ االلتحداأ بالددورات التبويريدة التدا تر دم 

 من مستوياتهم الىملية والىلمية. 
عدم إشدراك اصهدالا  دا التخبديب وتنفيد  الخددمات المقدمدة،  د وبينت ديقا ه   الدراسات إلخ
 وعدم  اعلية الخدمات الموجودة.

 :منهجية البحث
 منهج الدراسة:

إن الدراسة الحالية استهد ت التىري علخ تقييم الخدمات التربويدة والمسداندة المقدمدة لد و     
صخصاتيات، ويهدي هد ا االحتياجات الخاصة  ا مدينة الريا  من وجهة نظر المىلمات وا

إلددخ بيددان المنهجيددة المسددتخدمة  ددا هدد   الدراسددة مددن حيددل تحديددد مجتمددم الدراسددة، وعينتهددا، 
جرا ات التنفي ، وك لك المىالجات اإلحصاتية المستخدمة.   واصداة المستخدمة واى

 مجتمم الدراسة: 
ت  دددا مراكدددز تدددأليي مجتمدددم الدراسدددة مدددن جميدددم المىلمدددين والمىلمدددات واصخصددداتيات الىدددام 

/ 0222الرعايددددة النهاريددددة، وجمىيددددة اصبفدددداع المىددددادين،  ددددا مدينددددة الريددددا  للىددددام الدراسددددا 
 ( خصات  مجتمم الدراسة.0(، ويبن جدوع  4102/ 4102هد   0221
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 (0جدوع  
 خصات  مجتمم الدراسة

 عدد اصخصاتيات عدد المىلمات الجمىية/ المركز
 42 22 جمىية اصبفاع المىودين

 04 1 رعاية النهارية/ النسيم مركز
 6 44 مركز الرعاية النهارية/ القدق

 24 71 المجموع
 عينة الدراسة:  

( مىلمة ودخصاتية  ا مراكز الرعايدة النهاريدة، جمىيدة 67اشتملت عينة الدراسة علخ        
( خصدات  عيندة 4( دخصداتية، ويبدين الجددوع  29( مىلمدة و 29اصبفاع المىادين، منهم  

 الدراسة.
 ( خصات  عينة الدراسة4جدوع  

 عدد المىلمات  تة اإلعادة الىدد البيان
 

 مىلمة
 
29 

 02 الىقلية
 04 إعادات متىددة

 04 توحد
 

 دخصاتية
 
29 
 

 عدد اصخصاتيات  تة اإلعادة 
 02 الىقلية

 04 إعادات متىددة
 04 توحد

 عدد سنوات الخبرة
  للمىلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 ت(واصخصاتيا

 0-1) 21 

 ما  -1 
  وأ (

20 

 دداة الدراسة: 
دام الباحل بلعداد اسدتبانة خاصدة الستقصدا  ةرا  الىيندة حدوع تقيديم  الخددمات التربويدة      

والخدمات المساندة المقدمة ل و  االحتياجات الخاصة من وجهدة نظدر المىلمدات  وددد اعتمدد 
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لدراسددة، وتكونددت اصداة مددن دسددمين، تقددمن الباحددل  ددا بنددا   قددرات االسددتبانة علددخ ددبيددات ا
القسم اصوع علخ مجموعة من المتايرات المرتببة بالىاملين   ببيىة الىمع ، سنوات الخبرة، 
 تة اإلعاددة التدا يدتم التىامدع مىهدا( وتقدمن القسدم الندانا علدخ  قدرت االسدتبانة المكوندة مدن 

 (   قرة تمنع محاور االستبانة الرتيسة وها: 42 
(  قددرة 04دددم الخدددمات التربويدة المقدمددة للبلبددة  و  االحتياجددات الخاصدة، ومكونددة مددن   دد وا
 0-04 ) 

-02(  قدرة  04د وادم الخدمات المساندة المقدمة ل و  االحتياجات الخاصدة، ومكوندة مدن   
42 .) 

ويددتم ديدداق هدد   الفقددرات مددن خدد ع مددد  تحقيددأ الخدددمات كددع  قددرة مددن الفقددرات، واالسددتجابة 
( 2( موا قدة  1( علدخ النحدو التدالا: موا قدة بشددة   1-0منها علخ تدريج و أ التقدير   لكع

 (. 0( إير موا قة بشدة   4( إير موا قة  2محايدة  
 د دالالت صدأ ونبات اصداة:

 :د صدأ اصداة
 قدرة  علدخ   )24   عر  الباحل االستبانة  ا صورتها اصولخ والتا كانت تتكون مدن     
محكمين  ا مجاع التربية الخاصة، ومن  و  الخبرة  ا عمع مراكز التربية الخاصدة،  نمانية

لتقدددير مددد  مناسددبة  قددرات االسددتبانة وشددمولها للمىلومددات التددا يمكددن دن تقدديق مددا وقددىت 
صجل ، ومد  م  مة االستبانة لتحقيأ دهداي الدراسة، باإلقدا ة إلدخ وقدوق عبدارات اصداة 

وصياإتها بشكع مناسدب، وددد جدا ت نسدبة االتفداأ بدين المحكمدين لتمندع من الناحية اللاوية 
% ( رإبددة المحكمددين  ددا تىددديع وحدد ي الفقددرات، ودددد دخدد  41% ( بينمددا منلددت    91  

الباحدددل بجميددددم الم حظددددات التدددا دوردهددددا المحكمددددين، حيددددل دد   لدددك إلددددخ نقصددددان  قددددرات 
 (   قرة. 42االستبانة لتصع إلخ  

 :  د نبات المقياق
 ا مجاع التحقأ من نبات الدراسدة، تدم تببيدأ مىادلدة   كرونبداا دلفدا( علدخ اسدتجابات      

( وهدا ديمدة مقبولدة تربويدًا صإدرا  41،1د راد عينة الدراسة، وبل  مىامع النبات ل سدتبانة  
 الدراسة.
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 ـ األساليب اإلحصائية:
دسدتلة الدراسدة وهدا: تحليدع تبداين تم استخدام اصساليب اإلحصاتية التالية لإلجابدة علدخ      

 (، وتحليع التباين اختبار  ي( .NOVA Aاالنحدار البسيب   
 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

يتقدمن هدد ا الفصددع النتداتج التددا تددم التوصددع إليهدا  ددا هدد   الدراسددة، وددد تددم عرقددها حسددب 
 :ترتيب دستلة الدراسة، وها كما يأتا
التربوية والمساندة المقدمة لد و  االحتياجدات الخاصدة مدن الس اع اصوع: ما مستو  الخدمات 

 وجهة نظر المىلمات واصخصاتيات  ا مراكز الرعاية النهارية  ا مدينة الريا ؟
لإلجابة عن ه ا الس اع تم استخرا  االنحدار البسيب والمتىدد وتحليع التبداين حدوع االنحددار 

 ع اصوع. ( نتاتج الس ا2البسيب والمتىدد، ويبن الجدوع  
 (2جدوع  

 يوقخ ملخ  اإلجابة علخ الس اع اصوع.

 النمو  
مىامع 
االرتباب 
 المتىدد

مربم مىامع 
 االرتباب لمتىدد

مىامع 
 التحديد

 تقدير خبأ االنحراي المىيار 

1 .284 .081 .056 .48909 
2 .282 .079 .067 .48620 

 

 (2جدوع  
 ( لإلجابة علخ الس اع اصوع. ANOVA يوقخ نتاتج تحليع تباين االنحدار البسيب  

 مجموع المربىات النمو  
درجات 
 الحرية

متوسب 
 المربم

 اإلحصاتيةالداللة  ي

 1.537 الخدمات التربوية 1
17.463 
19.000 

2 
73 
75 

.769 

.239 
3.213 .046 

 1.507 الخدمات المساندة 2
17.493 

1 
74 

1.507 
.236 

6.376 .014 



صائب كامل االالد.                                             

 (633)  5142يناير    ، 14  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز -النفسي اإلرشاد جملة  

19.000 75 
 تاتج الجدولين السابقين ما يلا:يتقخ من ن   
(  بينمدا 284.دن ديمة مىامع االرتباب المتىدد بالنسبة لمستو  الخدمات التربوية كانت   -0

 (.282.كانت  بالنسبة لمستو  الخدمات المساندة  
(  081.دن ديمة مربدم مىامدع االرتبداب المتىددد بالنسدبة لمسدتو  الخددمات التربويدة كاندت  -4

 (.079.بالنسبة لمستو  الخدمات المساندة  بينما كانت 
وتشير نتاتج تحليع تباين االنحدار البسيب النحدار الخدمات التربوية والخدمات المسداندة  -2

بالنسبة لوجهة نظر المىلمات واصخصاتيات، إلخ وجدود داللدة احصداتية مختلفدة  كاندت ديمتد  
 (.6.376 كانت ديمتها  ( بينما للخدمات المساندة 3.213للخدمات التربوية  

د وه ا يشير إلخ  وجود اخت ي  ا تقييم المىلمات واالخصداتيات لمسدتو  الخددمات التربويدة 
 ومستو  الخدمات المساندة. 

وتتفأ ه   النتاتج مم ددبيات  و  االحتياجات الخاصدة والدراسدات السدابقة ، قدد توصدلت     
اصبفدددداع متىددددد  الىددددوأ ودسددددرهم إلددددخ  (  إلدددخ حاجددددة4104دراسدددة   الىتيبددددا والسددددرباو ، 

 مختلي الخدمات المتقمنة  ا داتمة الخدمات المساندة.
 ( والتا دشارت إلخ :4119باإلقا ة إلخ ما توصلت دلي  دراسة  حنفا    

ددد دن الخدددمات الصددحية / الببيددة والخدددمات التأهيليددة / التواصددلية  تىتبددر مددن دكنددر الخدددمات 
 .  المىوأ سمىياً المساندة احتياجًا للتلمي

إلدخ دن هنداك نسدبة  ( Leiter & Krauss,   2004 ) وتوصلت دراسة اليتر وكراوق     
متويددة متدنيددة مددن اصهددالا الدد ين يتلقددخ دبنددا هم خدددمات التربيددة الخاصددة دددد بددالبوا بخدددمات 
مسدددداندة إقددددا ية ،و كددددر اصهددددالا الدددد ين واجهددددوا مشددددك ت دنهددددم إيددددر راقددددين عددددن مسددددتو  

 .لمقدمةالخدمات ا
 & Brown, Anand, Alan, Fung, Isaacsبينمدا دظهدرت دراسدة بدرون وةخدرون   

Baurm, 2003  دن الخدددمات المسدداندة  ددا وقددم متدددن، ومتواقددىة بمددا تتددوا ر بهددا مددن )
 دجهزة ومىينات، ودن الحاجة ملحة لتبوير وتفىيع عمع ه   الخدمات.

(  Brown, Anand, Alan, Fung, Isaacs & Baurm, 2003كمدا اتفقدت مدم دراسدة  
والتددددا دظهددددرت دن  الخدددددمات المسدددداندة المقدمددددة لدددد و  اإلعادددددة الىقليددددة  ددددا وقددددم متدددددن، 
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ومتواقدىة بمدا تتدوا ر بهدا مدن دجهدزة ومىينددات، ودن الحاجدة ملحدة لتبدوير وتفىيدع عمدع هدد   
 .الخدمات
ن ( إلدخ د ( Hawke, C, & Thomas، 0444ودشدارت  دراسدة هدوك وتومداق          

دهددم الخدددمات المسدداندة التددا يحتاجهددا اص ددراد  وو اإلعادددات المتىددددة واص ددراد  وو اإلعادددات 
الشددديدة هدددا: خددددمات عددد   النبدددأ والكدد م، وخددددمات الىددد   الببيىدددا، وخددددمات اإلرشددداد 

 النفسا، وخدمات إعادة التأهيع، والخدمات الببية والصحية.
الخددددمات التربويدددة والمسددداندة مدددن دبدددع المىلمدددات  وددددد يشدددير االخدددت ي  دددا تقيددديم  تقيددديم    

واصخصدداتيات، إلددخ عدددم دناعددة بىدد  المىلمددات واصخصدداتيات بأهميددة بىدد  هدد   الخدددمات 
ونتاتجهددا اإليجابيددة المتودىددة تجددا  البالبددات مددن  و  االحتياجددات الخاصددة، دو دددد يىددود إلددخ 

دمات، بسدددبب عددددم تدددو ر عددددم ر يدددة تقددددم ددددد حصدددع للبالبدددات اللدددواتا دددددمت لهدددم هددد   الخددد
الوساتع واصدوات ال زمة، دو عدم وجدود البيتدة الماديدة المناسدبة لتقدديم هد   الخددمات،  وهد ا 
ي شددر إلددخ قددرورة إجددرا  مزيدددا مددن الدراسددات  ددا هدد ا المجدداع للودددوي علددخ نقدداب القددىي، 

، ودن باإلقددا ة إلددخ دهميددة نشددر الددوعا بددين المىلمددات واصخصدداتيات بأهميددة هدد   الخددددمات
 بلمكانها إحدال تاييرًا إيجابيا  ا مستو  البالبات.  

علددددخ السدددد اع النددددانا: هددددع هندددداك  ددددروأ  ددددا مسددددتو  الخدددددمات التربويددددة والخدددددمات  اإلجابددددة
المسددداندة المقدمدددة لددد و  االحتياجدددات الخاصدددة مدددن وجهدددة نظدددر المىلمدددات واصخصددداتيات  دددا 

 اير الخبرة؟مراكز الرعاية النهارية  ا مدينة الريا  تىز  لمت
لإلجابة علخ ه ا الس اع تم استخدام اختبارات  ي( لتحليع التبداين، حيدل وقدحت اختبدارات 
 ي( لتحليددددع التبدددداين بددددين مسددددتو  الخدددددمات التربويددددة والخدددددمات المسدددداندة المقدمددددة  لدددد و  
االحتياجدددات الخاصدددة  دددا  منبقدددة الريدددا  مدددن وجهدددة نظدددر المىلمدددات واصخصددداتيات تىدددز  

 ( نتيجة ه ا الس اع1ة، ويبن الجدوع  لمتاير الخبر 
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 ( 1جدوع    
 يبين نتاتج اختبار  ي( تحليع التباين، لإلجابة عن الس اع النانا.

مجمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع  مصادر التباين المتاير
 المربىات

d f  متوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
 المربىات

F الداللة اإلحصاتية 

بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين  الخدمات التربوية
 المجموعات

 مم المجموعات
 اإلجمالا 

117.058 
2571.718 
2688.776 

1 
74 
75 

117.058 
34.753 

3.368  .070  ) 
توجدددددددد  دددددددروأ  ات داللدددددددة 

 إحصاتية.

بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين  الخدمات المساندة 
 المجموعات

 مم المجموعات
 اإلجمالا

563.451 
9392.284 
9955.934 

1 
74 
75 

563.451 
126.925 

4.439  .039  ) 
توجدددددددد  دددددددروأ  ات داللدددددددة 

 إحصاتية.

 1.726( = 1011، 62 ي( الجدولية   
 ( يتقخ ما يلا :1باستقرا  الجدوع السابأ ردم           

ددددد وجددددود  ددددروأ  ات داللددددة احصدددداتية لمسددددتو  الخدددددمات التربويددددة المقدمددددة لددددد و  
االحتياجددات الخاصددة  ددا منبقددة الريددا  مددن وجهددة نظددر المىلمددات واصخصدداتيات 

 تىز  لمتاير الخبرة.
ت المسدددداندة المقدمددددة لدددد و  ددددد وجددددود  ددددروأ  ات داللددددة احصدددداتية لمسددددتو  الخدددددما

االحتياجددات الخاصددة  ددا منبقددة الريددا  مددن وجهددة نظددر المىلمددات واصخصدداتيات 
 تىز  لمتاير الخبرة.

بينما اختلفت نتاتج الدراسة الحالية مم النتاتج التا توصلت إليها دراسدة الشدلوع              
 .  لىامع الخبرة ( والتا دشارت إلخ عدم وجود  روأ  ات داللة إحصاتية 4111  

بينما لم تبحل الدراسات السابقة والتدا تدم عرقدها  دا بىدد الخبدرة، ودنرهدا  دا تقيديم الخددمات 
التربوية والمساندة  المقدمة ل و  االحتياجات الخاصة، وتشير نتاتج الدراسة إلخ دهمية عامع 

حتياجدات الخاصددة، الخبدرة ودنرهدا اإليجددابا  دا الحكدم وتقيدديم علدخ الخددمات المقدمددة لد و  اال
وهدد   النتيجددة تىتبددر منبقيددة، حيددل دندد  كلمددا زادت الخبددرة  ددا التىامددع مددم  و  االحتياجددات 
الخبرة زادت القناعة بأن ه ال  البلبة يمكن دن يحققوا نتاتج جيدة كما دن دددراتهم تدزداد شدرب 

ن ودخصدداتيين دن تقدددم الخدددمات التربويددة والمسدداندة بالشددكع ال تددأ والجيددد وعلددخ ديددد  مىلمددي
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م هلين، و ا حاع انتفخ ه ا الشرب  لن الخبرة  ا التىامع مدم هد ال  البلبدة لدن تد نر ديجابدًا 
 ا النظرة إلخ ه ال  البلبة من و   االحتياجدات الخاصدة، ولىدع هد ا مدا يفسدر النتداتج التدا 

 ( والتا لم تشر إلخ  روأ تىز  لىامع الخبرة. 4111توصلت إليها دراسة   الشلوع، 
االجابددة علددخ السدد اع النالددل : هددع هندداك  ددروأ  ددا تقيدديم  الخدددمات التربويددة والمسدداندة      

المقدمة ل و  االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المىلمات واصخصاتيات  ا مراكز الرعاية 
 النهارية  ا مدينة الريا  تىز  لمتاير نوع اإلعادة؟

ت  ي( تحليدددع التبددداين، والدد   يوقدددخ نتيجدددة لإلجابددة علدددخ هددد ا السدد اع تدددم اسدددتخدام اختبددارا
السدد اع المتىلددأ بمسدددتو  الخدددمات التربويدددة والخدددمات المسدداندة المقدمدددة  لدد و  االحتياجدددات 
الخاصدددة مدددن وجهدددة نظدددر المىلمدددات واصخصددداتيات  دددا مراكدددز الرعايدددة النهاريدددة  دددا  مديندددة 

ع اإلعاددددة، ويدددبن الريدددا  مدددن وجهدددة نظدددر المىلمدددات واصخصددداتيات والتدددا تىدددز  لمتايدددر ندددو 
 ( نتيجة الس اع.7الجدوع  

 ( 7جدوع   
 يبين نتاتج اختبار   ي( تحليع التباين، لإلجابة عن الس اع النالل.

مجمددددددددددددددددددددددددددددددددددوع  مصادر التباين المتاير
 المربىات

d f  متوسدددددددددددددددددددددددددددب
 المربىات

F الداللة اإلحصاتية 

 بين المجموعات الخدمات التربوية
 مم المجموعات

 اإلجمالا 

17.396 
2671.380 
2688.776 

2 
73 
75 

8.698 
36.594 

.238  .789  ) 
 ال توجد  روأ  ات داللة إحصاتية. 

 بين المجموعات الخدمات المساندة
 مم المجموعات

 اإلجمالا

88.776 
9867.158 
9955.934 

2 
73 
75 

44.388 
135.167 

.328 ( .721) 
 ال توجد  روأ  ات داللة إحصاتية.

 3.84= ( 1011، 62 ي( الجدولية   
 ( يتقخ ما يلا :7باستقرا  الجدوع السابأ ردم           

دددد ال توجدددد  دددروأ  ات داللدددة احصددداتية لمسدددتو  الخددددمات التربويدددة المقدمدددة لددد و  
االحتياجددات الخاصددة  ددا منبقددة الريددا  مددن وجهددة نظددر المىلمددات واصخصدداتيات 

 تىز  لمتاير نوع اإلعادة.
لمسدددتو  الخددددمات المسددداندة المقدمدددة  لددد و  دددد ال توجدددد  دددروأ  ات داللدددة احصددداتية 

االحتياجددات الخاصددة  ددا منبقددة الريددا  مددن وجهددة نظددر المىلمددات واصخصدداتيات 
 تىز  لمتاير نوع اإلعادة.
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لدددم تبحدددل الدراسدددات السدددابقة بسىدددد ندددوع اإلعاددددة ودنرهدددا  دددا تقيددديم الخددددمات التربويدددة 
  الدراسات بينت دن النتاتج والمساندة المقدمة ل و  االحتياجات الخاصة، إال دن ه 

دشددارت إلددخ حاجددة اصبفدداع مددن  و  االحتياجددات الخاصددة بدداخت ي إعددادتهم إلددخ 
( 4104مىظددم الخدددمات التربويددة والخدددمات المسدداندة  دراسددة الىتيبددا والسددرباو ، 

( إلخ دهدم الخددمات الصدحية والببيدة والتواصدلية 4111بينما دشارت دراسة حنفا  
التا بالب بها دهدالا  و  المىدادين سدمىيًا، كمدا دشدرت دراسدة كانت دهم الخدمات 
( إلدخ عددم رقدا اصهدالا لمسدتو   Leiter & Krauss, 2004اليتدر وكدراوق    

الخدمات المقدمة صبناتهم من  و  االحتياجات الخاصة وتدنيها، كما دشارت دراسة 
 ( إلددخ دن دهددم الخدددمات Hawke, C, & Thomas، 0444هدوك وتومدداق   

التدددا يحتاجهدددا اص دددراد  وو اإلعاددددات الشدددديدة تمنلدددت  دددا  عددد   النبدددأ والكددد م، 
وخددددمات الىدددد   الببيىددددا، وخدددددمات اإلرشدددداد النفسددددا، وخدددددمات إعددددادة التأهيددددع، 
والخدمات الببية والصحية، إلخ دن  ليق هناك منها  ومقدررات موحددة يسدتند إليهدا 

 تياجات الخاصة. مىلم التربية الخاصة  ا تىامل  مم  و  االح
وما سبأ ي شر إلخ دن  و  االحتياجات الخاصة بشكع عام يحتاجون إلخ خدمات 
تربويددة ومسدداندة بشددكع د قددع مهمددا اختلددي إعاددداتهم ، ممددا يىنددا دن هندداك دصددورا 
 دا تقدديم هد   الخددمات، وهدد ا يددعونا إلدخ تنبيد  القدداتمين علدخ خدمدة هد ال  البلبددة 

 هتمام دكنر به   الخدمات. من إداريين وتربويين إلخ اال
  التوصيات: 

ددد التوسددم  ددا تقددديم الخدددمات التربويددة المسدداندة، لتشددمع كددع هدد   الخدددمات، وعدددم ادتصددارها 
 علخ خدمات محددة.

دددد زيدددادة عددددد اصخصددداتيات  دددا المراكدددز والجمىيدددات بمدددا يتناسدددب مدددم عددددد البلبدددة مدددن  و  
 االحتياجات الخاصة.

دمددور البلبددة  و  االحتياجددات الخاصددة بددرامج تدريبيددة وتأهيليددة  ددد الىمددع علددخ تدددريب دوليددا 
 لتمكينهم من تقديم الخدمات التربوية والمساندة صبناتهم  ا البيت.

ددددد تقددددديم دورات للمىلمددددات واصخصدددداتيات بهدددد   المراكددددز لتددددوعيتهم بأهميددددة الخدددددمات التربويددددة 
 لحاصة.والمساندة ودنرها  ا االرتقا  بالبلبة  و  االحتياجات ا
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دددد دجدددرا  المزيدددد مدددن الدراسدددات والتدددا تددددرق عددداملا الخبدددرة وندددوع اإلعاددددة، ودنرهمدددا  دددا تقيددديم 
 الخدمات التربوية والمساندة المقدمة ل و  االحتياجات الخاصة.  
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Abstract: 

      Evaluation of educational services and support provided to people 

with special needs from the perspective of teachers and specialists in 

day care centers in the city of Riyadh 

The current study aimed to evaluate the educational &  support 

services for special needs from teachers and specialists perspective in 

day care centers at Riyadh city, The researcher used a list of 

educational &  support services, which included two sections ;First; 

includes a set of variables related by workers, Second; includes (26) 

items related by (reality of educational &  support services for special 

needs, The total study sample (76), a teacher and a specialist in, { day 

care centers and the Association of disabled children} at Riyadh city, 

The current study findings to: 

1- a difference in teachers and specialists evaluation to 

educational & support services level for children` special 

needs. 

2- There are significant differences in educational services level 

according to experience variable. 

3- There are no significant differences in educational services 

level according to disability type. 

 

 


