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 المخلص:
إلعاقة نحو دور التدخل البحث إلى معرفة تصورات أولياء أمور األطفال ذوي اهذا هدف ي

المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي والسلوكي ألبنائهم في منطقة 
ذوي ( ولي أمر ألطفال 181عينة )الاستخدم الباحثون المنهج الوصفي، وبلغ عدد أفراد وقد  ،القصيم

م استبانة التدخل اخداستتم و  إعاقة عقلية، وذوي اضطراب طيف التوحد، وذوي صعوبات تعلم.
 التي أعدهالفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي والسلوكي حول االمبكر المتمركز 

عينة البحث جاءت بدرجة متوسطة نحو التدخل الالباحثون، وتوصل البحث إلى أن تصورات أفراد 
، كما توصل البحث لفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي والسلوكيحول االمبكر المتمركز 

وجود فروق دالة إحصائيًا في التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في إلى 
باختالف المستوى التعليمي و السلوكي باختالف المستجيب لصالح األمهات، و التأهيل التعليمي 

 وبات التعلم.باختالف نوع إعاقة الطفل لصالح أسر ذوي صعو لصالح ذوي التعليم فوق الجامعي، 
 الكلمات المفتاحية: األطفال ذوي اإلعاقة، التدخل المبكر، التأهيل التعليمي، التأهيل السلوكي.
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Parents' Perceptions of Disabled children Towards 

Intervention Centered Around the Multidisciplinary Team in 

the Educational and Behavioral Rehabilitation of Their 

Children in Qassim Region 

 

Abstract:  

    The aim of the research was to identify the perceptions of the parents of 

children with disabilities about the role of intervention centered around the 

multidisciplinary team in the educational and behavioral rehabilitation of 

their children in Al-Qassim region. The researchers used the descriptive 

approach. The sample consisted of 187 parents of children with mental 

disabilities, autism and learning difficulties. Early intervention   

questionnaire of multidisciplinary team- centered, devised by the 

researchers, was used in the educational and behavioral rehabilitation. The 

study findings were that the perceptions of the members of the research 

sample came in a medium way towards the early intervention of the 

multidisciplinary team in educational rehabilitation; there are statistically 

significant differences in the early intervention based on a multidisciplinary 

behavioral educational qualification according to the respondent for the 

benefit of mothers; depending on the level of education for the benefit of 

post-graduates, and depending on the child's disability type in favor of the 

families of people with learning difficulties. 

Keywords: Disabled children, Early Intervention, Educational 

Rehabilitation, Behavioral Rehabilitation. 
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 :البحث وخلفيته النظرية مقدمة
يعد التدخل المبكر أحد البرامج التي يتلقاها األطفال المعرضين لإلصابة باإلعاقة، وذوي      

اإلعاقة، وهو من البرامج المهمة في تربية وتعليم وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة خصوصًا؛ ألنه يعمل 
ها، أو تأهيل ذوي اإلعاقة من خالل تعديل على الوقاية من حدوث اإلعاقة، أو التخفيف من آثار 

مسار النضج لديهم في مختلف مجاالت النمو الشخصي، يعتمد على التدخل المعرفي والمهارى من 
 (.7111فريق متعدد التخصصات بما يحقق األهداف الوقائية والعالجية )النجار،

ا على مستوى العالم، وتتبنى عً ا واقوخالل السنوات القليلة الماضية أصبح التدخل المبكر أمرً     
برامجه ممارسات واضحة المعالم، تتماشى مع احتياجات األطفال المعرضين لإلصابة باإلعاقة، 
وذلك وفق برامج واضحة المعالم، تهتم بدعم تربيتهم، وتعليمهم، وتأهيلهم بهدف عملية الرعاية 

 تكاملة لهم خالل مراحل نموهم المختلفة.الطبية، والنفسية، واالجتماعية، والتربوية، والتعليمية الم
( إلى أن التدخل المبكر هو مفهوم يفيد خدمة األطفال ذوي اإلعاقة عند 7111وأشار التميمي )    

أسرهم، أو داخل البيئات المدرسية العادية، ومن أشهر البرامج لألطفال االكتشاف المبكر، والرعاية 
عتمد سمات هذه البرامج على المدخل القائم على تداخل الصحية، والتعليم، والنمو، والتدخل. وت

شراك الوالدين في صنع القرار، وفي مراحل تنفيذ التقييم،  التخصصات، وتقديم الدعم لألسرة ككل، وا 
 والتدخل.
( التدخل المبكر بأنه: "مجموعة خدمات متنوعة 10،7111وقد عرف الخطيب والحديدي )     

وية تقدم لألطفال دون عمر السادسة المعرضين لخطر اإلصابة طبية، نفسية، اجتماعية، ترب
باإلعاقة، أو الذين يعانون من إعاقة أو تأخر نمائي، والذين لديهم قابلية للتأخر أو اإلعاقة". ومن ثم 
فهو نظام متكامل من مجموعة خدمات، لتلبية االحتياج النمائي لألطفال المعرضين لإلعاقة، أو 

 تفاقم إعاقاتهم.
Naguib Khousam (7110 ،) &(، و7110) Kaul et. Al(، و7111وذكر كل التميمي )    
( الممارسات التي استحدثت في مجال التدخل المبكر 7110) .Boavida, J & Carvalho, L و

مثل: التدخل المبكر منذ مرحلة ما قبل الزواج، والتحول من  لألطفال ذوي اإلعاقة بين المختصين،
لمبكر حول الطفل إلى أسلوب التمركز المبكر حول األسرة، التدخل المتمركز حول تمركز التدخل ا

الفريق متعدد التخصصات الذي يضم اختصاصيين من مجاالت مختلفة تغطي المجاالت النمائية 
للفرد، وتوفير وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة، والتعاون بين المؤسسات المختلفة في المجتمع، 

 ل القانون. والدعم من خال
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ويعد التدخل المتمركز حول فريق متعدد التخصصات أولى الخطوات التمهيدية الشاملة على      
تقييم أداء الطفل في مجاالت النمو المتعددة، مثل: النمو المعرفي، والحركي، واللغوي، واالجتماعي، 

 . (Strbeck & Pittman, 2008)واالنفعالي، ومهارات العناية بالذات، ومهارات اللعب 
إن أهم ما يميز خدمة التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات، هو ضرورة      

ا، إذ يعتبر العمل في الفريق من أهم الخصائص التي تحدد أفضل الممارسات في ا منظمً العمل فريقً 
لمبكر ( أن فلسفة التدخل ا7110وباعامر ) ،(7111مجال التدخل المبكر. ويذكر عويس )

المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات تعمل على توفير فرص تشاور اآلباء مع المعلمين 
 ومقدمي الخدمة، مع توفير فرص التدريب المناسبة لآلباء والمشاركة في تقييمات الفريق للطفل.

( أن فعالية الفريق متعدد التخصصات في التدخل المبكر تظهر 7112وكما يري القحطاني )    
ن خالل تمتع الفريق بمدى واسع من المعرفة والمهارة المهنية، وتقديم الخدمات بشكل متكامل م

بحيث تجمع أهداف كل أعضاء الفريق، وتؤلف بينهما في خطة عمل واحدة، ويقوم أعضاء الفريق 
بتعليم بعضهم بعض بأساليب رسمية وغير رسمية، واستخدام أسلوب عمل عبر التخصصات مع 

 ن الثالث سنوات.األطفال دو 
( أن التدخل المبكر المتمركز حول 7111وعويس ) ،(7112وذكر كل من القحطاني )

الفريق متعدد التخصصات يشتمل على اختصاصي النساء والتوليد، وطبيب األطفال، وطبيب 
العيون، واالختصاصي السمعي، واالختصاصي النفسي، االختصاصي االجتماعي، واختصاصي 

 صي العالج الطبيعي، واختصاصي العالج الوظيفي، ومعلم التربية الخاصة.التخاطب، واختصا
ويستلزم وضع خطط للتعامل المبكر خالل السنوات الخمس األولى من عمر الطفل، حيث       

تعد هذه السنوات المرحلة الحرجة من عمر الطفل، باإلضافة إلى خطط طويلة المدى تستهدف 
البيئية األسرية على الحالة النهائية للطفل، والتي تتمثل في األوضاع  اآلثار بعيدة المدى للمتغيرات

االجتماعية، واالقتصادية المتدنية، واإلنكار، واإلهمال، والحماية الزائدة، ومشاعر الذنب، والحرمان 
البيئي والعاطفي والثقافي حتى يتم تحديدها ومواجهتها؛ لما لها من خطر وتهديد على النمو السوي 

 .(Susan, Maribeth & Barbara, 2002)ل للطف
( إلى أن الدول المتقدمة تولي التدخل المتمركز حول فريق متعدد 7112وقد أشار القحطاني )     

ا وتوفير البرامج واألجهزة والوسائل المعينة، باإلضافة إلى إجراء البحوث التخصصات اهتماما كبيرً 
ول المتقدمة السابقة بشأن العمل على تطوير برامج العلمية، واالستفادة من خبرات وتجارب الد

 وخدمات التدخل المبكر.
 ( أن ممارسات التدخل المبكر نحو األطفال ذوي اإلعاقة أثارت جداًل 7111ويذكر سلطان )     
بين المختصين في المجال الطبي، والنفسي، واالجتماعي، والتربوي؛ حيث يرى المؤيدون أن  اكبيرً 
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هو يجب أن يكون في شكل برامج مهنية منظمة يقدمها أشخاص مختصون، وبالتالي التدخل المبكر 
من حق كل شخص معاق أن يتلقى خدمات التدخل المبكر؛ لتحقيق تساوي الفرص في التعليم 
والحياة والعمل. بينما يرى المعارضون أن خدمات التدخل المبكر ينبغي أن يكون تقديمها حسب 

أو حسب االحتياجات النمائية لكل طفل، وهذا يشير إلى أن خدمات طبيعة اإلعاقة لكل طفل، 
 التدخل المبكر ينبغي أن تختلف من طفل آلخر حسب اختالف اإلعاقة.

من أحدث التوجهات في برامج التربية الخاصة للمساعدة على تنمية  اعد التأهيل عمومً وي        
السلوكي والتعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة ضمن القدرات النمائية، واالستفادة منها، ويأتي التأهيل 

( أن للتدخل المبكر أهمية كبرى 7111نفس السياق العام للتأهيل لذوي اإلعاقة، ويذكر الزريقات )
في المجال السلوكي والتعليمي في حياة األفراد ذوي اإلعاقة، وذلك لما يحققه لهم من توافق نفسي، 

عليمًا، ومهنيًا، ومجتمعيًا من خالل استغالل ما تبقى لهم من واجتماعي، ودراسي، ويؤدي لتأهليهم ت
مكانياتهم؛ للقيام بأدوارهم في المجتمع بشكل طبيعي، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين  قدراتهم وا 

 .اأقرانهم من أفراد المجتمع عمومً 
ي اإلعاقة، حيث يشمل ويعتبر التأهيل التعليمي والسلوكي من أهم أنوع التأهيل لألشخاص ذو      

على البرامج التربوية، والنفسية، واالجتماعية سواء كانت على شكل برامج فردية أو جماعية، بهدف 
إكسابهم أو تعديل أو تغيير كل الجوانب المتعلقة بتحقيق التوافق الدراسي، والنفسي، واالجتماعي، 

 (. 7111لحياة اليومية )عويس،والمهني لالستفادة من مهاراتهم االستقاللية، ومهارات في ا
التأهيل السلوكي فيسعى إلى إحداث تغير إيجابي في سلوك الفرد، وبصفة خاصة سلوك أما         

عدم التوافق، ويقصد بالسلوك في مجال التأهيل أو العالج السلوكي االستجابات الظاهرة التي يمكن 
بدقة ويقيمها؛ أي أن المختصين  ، كما يحاول االتجاه السلوكي أن يرصد الظواهرمالحظتها

السلوكيين ال يكتفون برصد السلوك، ورصد المالبسات واألحداث البيئية المحيطة به السابقة عليه 
والالحقة له، ولكنهم يعمدون إلى القياس والصياغة الكمية المناسبة والممكنة لشدة السلوك أو لقوته 

 (.7112القريطي، أو لمداه، وكذلك للعوامل البيئية المحيطة به )
ببرامج التدخل المبكر القائم على تعدد التخصصات وقد اهتمت العديد من الدراسات       

ريكسون Hamill (1111دراسة هامل ، ومنها وممارساته (، ودراسة 1111) Erickson(، وا 
وغيرها من  (،7111(، وعسيري )7117) Tomlin Angel(، وتوملين أنجل 7111الخريش )
 التي اهتمت بفاعلية برامج التدخل المبكر في تنمية بعض المهارات لدى األطفال المعاقين.الدراسات 

( نتائج البحوث والدراسات التي تم إجراؤها حول التدخل المبكر 7111ولخص التميمي )      
 ( سنوات2وطبيعته وبرامجه في توفير الخبرات التربوية واالجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة إلى سن )

يؤثر بشكل إيجابي على نموهم في جميع جوانبه، ويحسن من نموهم المتكامل، ويقلل من شدة 
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اإلعاقة، باإلضافة إلى تحقيق درجة مقبولة من التكيف والتوافق؛ وذلك ألن التعلم المبكر في 
 السنوات األولى من حياة الطفل أسرع وأسهل من أي مرحلة عمرية أخرى.

( إلى وجود فروق دالة بين الطالب ذوي اإلعاقة في 1111) Hamillدراسة هامل وتوصلت       
منازلهم، والطالب ذوي اإلعاقة الملتحقين ببرامج التدخل المبكر في أبعاد المهارات االجتماعية، 
وأبعاد السلوك التكيفي، ووجود فروق دالة بين اإلعاقات المختلفة، بينما أسفرت نتائج دراسة إريكسون 

Erickson (1111 ،إلى وجود تحسن في السلوك التكيفي لدى األطفال ذوي اإلعاقة الحركية )
ومتالزمة داون الذين لديهم تأخر نمائي، ووجود زيادة في تفاعل األطفال مع األمهات مع انخفاض 

 ملحوظ في الضغوط النفسية لدى األمهات.
 Baily, Balsco, Simeonsson (1117)وجاءت نتائج دراسة بيلي وبالسكو وسيمونسن       

أن األمهات واآلباء بحاجة إلى معلومات عن اإلعاقة بشكل أكبر، واالجتماع بآباء أطفال معاقين 
بوصفهم مجموعات دعم، ومساندة، كما كانت األمهات بحاجة أكثر من اآلباء فيما يتعلق بالدعم 

اجات التي عبرت عنها االجتماعي والعناية بالطفل، وأن نوع اإلعاقة كان له تأثير قوي على الح
( تقييم أثر تدريب األمهات على برنامج بورتيج 7111األمهات فقط. وتناولت دراسة الخريش )

للتدخل المبكر في تنمية المهارات اإلدراكية لدى األطفال ذوي إعاقة ذهنية بسيطة ومتوسطة في 
جريبية نتيجة البرنامج مرحلة ما قبل المدرسة، وتوصلت نتائجها إلى تحسن في أداء المجموعة الت

التدريبي، وتحسن في أداء المجموعة التجريبية في االحتفاظ ببعض األهداف التعليمية المستهدفة 
 على االختبار البعدي. 

( هدفت إلى دراسة فعالية برنامج التدخل 7117) Tomlin Angelأما دراسة توملين أنجل      
( آباء لديهم 0ل المدرسة، وذلك على عينة مكونة من )المبكر مع األطفال المعاقين في مرحلة ما قب

أطفال معاقون، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التدخل المبكر مع اآلباء يحسن من سلوك األبناء، 
 ,Mauriceويؤدي إلى حدوث توافق مع اآلخرين. وجاءت نتائج دراسة مايوريك وبورك والوري 

Bruce, Laurie (7110)  ذوات اإلعاقة الذهنية البسيطة يسهل وييسر نمو أن تدريب األمهات
( إلى 7111دراسة عسيري ) في حين توصلتوتطور اللغة والمهارات االجتماعية عند األطفال، 

قات األسرية المتمثلة في الجانب النفسي لألسرة، وعدم يقات من أهمها المعيوجود مجموعة من المع
 لنكران والمقاومة.تقبل أن طفلها معاق بحيث تدخل في الصدمة وا

وعلى هذا يرى الباحثون أن طبيعة ممارسات التدخل المبكر من الموضوعات التي لم تحظ      
بالبحث عند الباحثين، وخاصة فيما يتعلق باتجاهات أو آراء أسر األطفال ذوي اإلعاقة نحوها؛ حيث 

، وشكلت لحادي والعشرينمن القرن ا ظلت برامج التدخل المبكر في تطور كبير خالل العقد الحالي
 ممارساته أحد المفاهيم الحديثة، وباألخص التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصات. 
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 مشكلة البحث:
تتعدد برامج التدخل المبكر لألطفال المعرضين لخطر اإلصابة باإلعاقة في ميدان التربية      

طور اإلعاقة من قبل المعنيين بهذا المجال، الخاصة، وكثر استخدام ممارسات الوقاية وتجنب ت
(، وعسيري 7117) Tomlin Angel(، وتوملين أنجل 7111حيث أشارت كل من دراسة الخريش )

( إلى أن ممارسات التدخل المبكر ال تزال تعاني من ضعف وقصور في دورها نحو 7111)
من الحلول التي تقدم لهم األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة باإلعاقة، الذي من شأنه أن يقلل 

مستقبال، وخاصة مثل مشكلة تأخر عملية االكتشاف المبكر والتدخل المبكر، وضعف العمل ضمن 
 فريق متعدد التخصصات، ونقص الكوادر المتخصصة العاملة في مجال التدخل المبكر.

اإلعاقة في مراكز  والحظ الباحثون أثناء متابعتهم وأشرافهم على تقديم الخدمات المساندة لذوي     
التأهيل في منطقة القصيم غياب التنسيق، واالجتماعات، واللقاءات بين أعضاء الفريق متعدد 
التخصصات في برامج التدخل المبكر، فالمعلومات المتبادلة بين أعضاء الفريق قد تكون في مقابلة 

 التدخل المبكر.واحدة، مما يقلل من الدور المتوقع من فريق متعدد التخصصات في برامج 
وعليه فإن ممارسات التدخل المبكر تعد جديرة بالبحث ألهميتها وفاعليتها في الوقاية والحد من 

 اآلتي: تأثير اإلعاقة. وعلى ضوء ما سبق يصوغ الباحثون مشكلة البحث في السؤال الرئيس
 متعدد  ما تصورات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة نحو التدخل المتمركز حول الفريق

 من هذا السؤالوتتفرع  التخصصات في التأهيل التعليمي والسلوكي ألبنائهم في منطقة القصيم؟
 األسئلة اآلتية:

/ ما مستوى تصورات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة حول التدخل المتمركز حول الفريق متعدد 1
 التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي في منطقة القصيم؟.

استجابات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة نحو التدخل المبكر المتمركز حول تختلف  هل/ 7
اختالف بالفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي لألطفال ذوي اإلعاقة، 

 المستجيب، ومستواه التعليمي، ونوع اإلعاقة؟.
 

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى:       

مستوى تصورات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة نحو التدخل المتمركز حول التعرف على  -1
 الفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي في منطقة القصيم.
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الكشف عن الفروق ين استجابات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة نحو التدخل المبكر  -7
لتأهيل التعليمي والسلوكي ألبنائهم في منطقة المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في ا

 المستجيب، ومستواه التعليمي، ونوع اإلعاقة.نوع القصيم، اختالف 
 التعرف على الفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي والسلوكي لألطفال ذوي اإلعاقة. -0

 

 أهمية البحث:
من التوجهات الحديثة  االمبكر بوصفه توجهً من أهمية التدخل  اتأتي أهمية هذا البحث انطالقً       

في مجال تربية وتعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة، وتعتبر ممارساته من بين أهم البرامج في الحد من 
 تطور اإلعاقة. وبناًء على هذا تتمثل أهمية البحث في اآلتي:

طفال ذوي االسهام في القاء الضوء على ممارسات الفريق متعدد التخصصات في تأهيل األ -1
 اإلعاقة.

من المؤمل أن تساعد نتائج هذا البحث في إبراز التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد  -7
 التخصصات في التأهيل التعليمي والسلوكي لألطفال ذوي اإلعاقة.

 حدود البحث:
يل أقتصر هذا البحث على التدخل المبكر المتمركز على الفريق متعدد التخصصات في التأه     

التعليمي والسلوك من وجهة نظر أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة العقلية، واضطراب طيف 
التوحد، وذوي صعوبات التعلم رياض األطفال، ومدارس التربية الفكرية، والصفوف األولى بمدارس 

للعام المرحلة االبتدائية بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، بالفصل الدراسي الثاني 
 ه.1301-1308الدراسي 

 

 مصطلحات البحث:
 ورد في هذا البحث عدد من المصطلحات يمكن تعريفها كما يلي:    

 اصطالحيا  Bruder (7112 ،17 )يعرفه برودر  التدخل المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات:
ت في التدخل بأنه: "مجموعة منظمة من األشخاص المتخصصين يتشاركون في األهداف واالهتماما

المبكر، فيقومون باالتصال والتواصل رسميًا وغير رسميًا؛ للوصول إلى مستوى من الفهم فيما بينهم 
 حول الحاجات ونقاط القوة لدى الطفل وأسرته".

برامج تعليمية تعد أهيل التعليمي اصطالحيًا بأنه: "( الت07، 7112يعرف الزارع ) التأهيل التعليمي:
اصة بطرائق التدريس المناسبة، والوسائل التعليمية لتحقيق القدر األكبر من لفئات التربية الخ

االستفادة الخاصة بالبرامج التعليمية التي تتوافق واالستعدادات والطاقات القائمة على األسس التربوية 
 الفردية لديهم".
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يحصل عليها ولي أمر لغايات هذا البحث بأنه: الدرجة التي  إجرائيا  ويعرف التأهيل التعليمي      
الطفل ذوي اإلعاقة في ضوء استجاباته على استبانة دور التدخل المبكر المتمركز للفريق متعدد 

 التخصصات في التأهيل التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة. 
بأنه: "استخدام نظريات وقواعد التعلم  اصطالحيا  ( 177، 7113يعرفه الصرايرة ) التأهيل السلوكي:

سان د إلى الفنيات العالجية والـتأهيلية السلوكية بغرض إحداث تغيير بناء في سلوك اإلنالتي تستن
 ". وبصفة خاصة سلوك عدم التوافق

لغايات هذا البحث بأنه: الدرجة التي يحصل عليها ولي أمر  إجرائيا  ويعرف التأهيل السلوكي     
دخل المبكر المتمركز للفريق متعدد الطفل ذوي اإلعاقة في ضوء استجاباته على استبانة دور الت

 التخصصات في التأهيل السلوكي لألطفال ذوي اإلعاقة.
، بأنهم: "األطفال الذين اصطالحيا  ( 12،7111يعرفهم الخطيب والحديدي )األطفال ذوي اإلعاقة: 

في يعانون من حالة عجز تحد من قدراتهم، وتمنعهم من القيام بالوظائف واألدوار المتوقعة ممن هم 
 عمرهم باستقاللية". 

 

 تعليق الباحثين على الدراسات السابقة:
 ابقة، سوف يتم التعقيب عليها وفقً وبناًء على ما تحصل عليه الباحثون من دراسات سا       
 لآلتي:

 أوال : أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية من حيث:
الدراسات السابقة والبحث الحالي، فمنها ما سعت إلى تقييم تباينت أهداف  أهداف البحث: -1

 Ericksonخدمات التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات، مثل: دراسة إريكسون 
(، وأخرى سعت إلى معرفة تأثير التدخل 7111(، والخريش )1111) Hamill(، وهامل 1111)

حاجات التي عبرت عنها األمهات واآلباء ألطفال ذوي المبكر في تدريب األمهات، والتعرف على ال
إعاقات مختلفة ملتحقين ببرامج التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات، مثل: 

(، ومايوريك، بورك، 1117) Baily, Balsco, Simeonssonدراسة بيلي وبالسكو وسيمونسن 
(. كذلك منها ما سعت إلى قياس 7111(، وعسيري )7110) Maurice, Bruce, Laurieالوري 

فعالية برنامج التدخل المبكر مع األطفال المعاقين في مرحلة ما قبل المدرسة، مثل: دراسة توملين 
(. أما البحث الحالي هدف للتعرف على آراء أولياء األمور نحو 7117) Tomlin Angelأنجل 

التأهيل التعليمي السلوكي لألطفال التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في 
ذوي اإلعاقة. وبالتالي يكون البحث الحالي متجانسًا مع دراسات كل من بيلي وبالسكو وسيمونسن 
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Baily, Balsco, Simeonsson (1117 ومايوريك وبورك والوري ،)Maurice, Bruce, 
Laurie (7110( وعسيري ،)7111.) 

السابقة مع الدراسة الحالية في المنهج، فدراسة إريكسون  اختلفت بعض الدراساتمنهج البحث:  -1
Erickson (1111( ودراسة الخريش ،)وتوملين أنجل 7111 ،)Tomlin Angel (7117 ،)

( استخدمت المنهج التجريبي، أما 7110)  Maurice, Bruce, Laurieومايوريك وبورك والوري 
 Baily, Balsco, Simeonssonن (، وبيلي وبالسكو وسيمونس1111) Hamillدراسة هامل 

( فقد اتفقت مع البحث الحالي في استخدام المنهج الوصفي لتحقيق 7111وعسيري ) (،1117)
   أهدافها. 

تباينت الدراسات السابقة في المجتمعات، وحجم العينات التي أجريت بحوثها مجتمع البحث:  -3
(، وهامل 1111) Ericksonسة إريكسون عليها، فمنها ما أجريت على أطفال ذوي إعاقة، مثل: درا

Hamill (1111( والخريش ،)وبينما اتفقت كل من دراسة بيلي وبالسكو وسيمونسن 7111 .)
Baily, Balsco, Simeonsson (1117وتوملين أنجل ،)Tomlin Angel (7117 ومايوريك ،)

ا على أولياء مع البحث الحالي في إجرائه Maurice, Bruce, Laurie (7110)وبورك والوري 
 ( التي أجريت على المعلمات والوالدين.7111أمور األطفال ذوي اإلعاقة، باستثناء دراسة عسيري )

اتفقت بعض الدراسات السابقة مع البحث الحالي في اعتمادها على االستبانة لجمع  أداة البحث: -4
 Tomlinن أنجل (، ودراسة توملي7111البيانات من عينات البحوث، ماعدا دراسة الخريش )

Angel (7117 ودراسة مايوريك وبورك والوري ،)Maurice, Bruce, Laurie (7110 فقد )
 اعتمدت على برامج تجريبية.

تنوعت مجتمعات مكان إجراء الدراسات السابقة، فقد أجريت دراسة مكان إجراء البحث:  -1
 ,Bailyوسيمونسن (، وبيلي وبالسكو 1111) Hamill(، وهامل 1111) Ericksonإريكسون 

Balsco, Simeonsson (1117 وتوملين أنجل ،)Tomlin Angel (7117 ومايوريك وبورك ،)
( في الواليات المتحدة األمريكية، وأجريت دراسة 7110) Maurice, Bruce, Laurieوالوري

( فأجريت في المجتمع السعودي، ويجرى 7111( في األردن، وأما دراسة عسيري )7111الخريش )
 ا البحث كذلك في المجتمع السعودي.هذ

سعى الباحثون إلى البحث والتنقيب عن ثانيا : مدى استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة: 
دراسات سابقة، يعتمد عليها بوصفها ركائز علمية للبحث قبل البدء فيه، وحصلوا على عدد من 

 ي:  دراسات، أستفاد منها البحث، وتتمثل الفوائد فيما يأت
 بلورة مشكلة البحث وتساؤالتها وأهدافها وفروضها. -1
 أثراء البحث بمعارف ومعلومات. -7
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 رصد األفكار التي تمت عن إجراءات أدوات جمع البيانات. -0
 تحديد الموضوعات التي تتناولها الدراسات السابقة. -3
 تفسير نتائج البحث.  -2

أن أهم ما يتميز به البحث الحالي عن الدراسات سابقة: ثالثا : موقع البحث الحالي من الدراسات ال
 السابقة يتمثل في اآلتي:

مجتمع البحث الذي يتمثل في األب واألم وغير ذلك، فالدراسات السابقة اعتمدت على األم  -1
 وحدها، أو األطفال ذوي اإلعاقة، أو المعلمين بوصفهم مصادر للحصول على بياناتها ومعلوماتها.

التي تناولت التأهيل التعليمي  -في حدود علم الباحثون -الدراسات بحث الحالي من أول يعد ال -7
والسلوكي من خالل التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصات لألطفال المعرضين 

 لخطر اإلصابة باإلعاقة.
 ي والسلوكي.تقييم واقع التدخل المتمركز حول فريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليم -0

 فروض البحث:
 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، يصوغ الباحثون الفروض اآلتية: 
تتسم تصورات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة نحو التدخل المتمركز حول الفريق متعدد  -1

 التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي في منطقة القصيم بمستوى متوسط.
أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة  ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجاباتتوجد فرو  -7

نحو التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي تعزى 
 الختالف المستجيب.

عاقة أولياء أمور األطفال ذوي اإل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات -0
حول التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي تعزى 

 الختالف المستوى التعليمي.
أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات -3

التأهيل التعليمي السلوكي تعزى  حول التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في
 الختالف نوع اإلعاقة.

 

 إجراءات البحث الميدانية:
 منهج البحث:

استخدام الباحثون المنهج الوصفي؛ وذلك لمالئمته طبيعة البحث، وذكر جابر وكاظم       
( أن المنهج الوصفي يعد من أفضل المناهج البحثية لدراسة مشكالت الوضع الراهن، حيث 7111)
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وحجمها، وتغيراتها، وارتباطها  دقيق وشامل للظاهرة موضوع البحث عتمد طبيعته على تقديم وصفت
 بظواهر أخرى.

 

 مجتمع وعينة البحث:
شمل مجتمع البحث أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة العقلية، وذوي اضطراب طيف التوحد،       

المسجلين للعام الدراسي  سنوات( 1-3الذين تتراوح أعمارهم بين ) وذوي صعوبات التعلم
ه( في رياض األطفال، أو مراكز التربية الخاصة، أو في الصفوف األولى بمدارس 1308/1301)

المرحلة االبتدائية، ومدارس اإلعاقة الفكرية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وذلك 
 خالل الفصل الدراسي الثاني.

أفراد مجتمع البحث عن طريق أسلوب العينة القصدية، وذلك استهدف الباحثون جميع       
فراد لتوزعهم على رياض أطفال، ومراكز التربية الخاصة، والصفوف األلصعوبة الوصول لجميع 

األولى بمدارس المرحلة االبتدائية، وفي محافظات مختلفة في منطقة القصيم، حيث بلغت عينة 
 .، والجدول أدناه يبين ذلكقة( ولي أمر ألطفال ذوي إعا181البحث )

 توزيع إعداد عينة البحث على متغيراتها (1جدول )

 المجموع النسبة المئوية العدد  المتغير

 

 المستجيب

  %9119 87 أب

 %6013 57 أم 178

 %2819 51 غير ذلك

 

المستوى 

 التعليمي

  %6619 36 دون الجامعي

 %6217 36 جامعي 178

 %6616 31 فوق الجامعي

 

 نوع اإلعاقة

  %65129 33 إعاقة عقلية

اضطراب  178

 توحد
57 61102% 

 %66139 36 صعوبات تعلم

 178 المجموع الكلي
 

 البحث: ةأداوصف إجراءات 
لتحقيق أهداف البحث، وجمع البيانات الالزمة الختبار صحة فروض البحث، قام الباحثون      

 تأهيل التعليمي والسلوكياللفريق متعدد التخصصات في للمتمركز ا المبكر التدخلباستخدام استبانة 
 لألطفال ذوي اإلعاقة من إعدادهم، وذلك بعد االطالع على:

 األسس النظرية للتدخل المبكر المتمركز للفريق متعدد التخصصات. -1
 األسس النظرية للتأهيل التعليمي والسلوكي لألطفال ذوي اإلعاقة. -7
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 ات البحث الحالي.تعريفات مصطلح -0
 .(7111عسيري )و ( 7111دراسة الخريش )االطالع على أدوات بعض الدراسات السابقة مثل:  -3
 منهجية تصميم أدوات البحوث الوصفية. -2
 ، وبعد التأهيل السلوكي.التأهيل التعليميتحديد أبعاد لالستبانة بعد  -2
 .لفريق متعدد التخصصاتلالمتمركز كر صيغت عبارات لكل بعد روعي فيها مفهوم التدخل المب -7

( عبارة، تتم االستجابة عليها من خالل تدرج 71تكونت االستبانة في صورتها األولية من )     
 (، ال أوافق مطلًقا )صفر(.1(، ال أوافق )7(، أوافق )0رباعي، يبدأ بـــ)أوافق بدرجة كبيرة )

 

 صدق وثبات االستبانة:
( محكمين مختصين في علم النفس التربوي، 11صورته األولية على ) تم عرض االستبانة في     

ء أرائهم حول مدى ووضوح والصحة النفسية، والتربية الخاصة لحساب الصدق الظاهري، إلبدا
في التأهيل التعليمي  التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصاتوانتمائها إلى  العبارات

 .عاقةالسلوكي لألطفال ذوي اإلو 
%( على سالمة صياغة العبارات 11واتضح من خالل مالحظات المحكمين أنهم اتفقوا بنسبة )     

وارتباطها بموضوع قياسها، وأن االستبانة مناسبة لما وضعت له، واتفقت كذلك مالحظاتهم في عدد 
 ( عبارات تحتاج إلى إعادة صياغة حتى تكون مناسبة لخصائص مجتمع البحث.0)

على  أداة البحثتطبيق  ونفي قياس ما وضعت لقياسه، رأى الباحث عبارات االستبانةيادة دقة ولز     
ولي أمر لألطفال ذوي اإلعاقة للتحقق من صدق ( 01من مجتمع البحث بلغت ) استطالعية عينة

 االتساق الداخلي.
 

ا لتحليل إحصائيً بوصفه أسلوًبا  (،SPSSعن طريق برنامج )بيرسون  معامل ارتباطواستخدام       
الدرجة ببعضها بعضا وبللتحقق من تجانسها من خالل حساب معامالت ارتباطها  االستبانة عبارات
العبارات ، إذ يشير االرتباط الدال بين األداةا من مؤشرات صدق حيث يعد هذا اإلجراء مؤشرً . الكلية
، فضاًل عن أن وصفها وحدة واحدةب االستبانةقيسه تعلى قياس ما  العبارةإلى قدرة الكلية درجة وال
)أبو  للعبارةمن مؤشرات القدرة التمييزية  ًرايعد مؤش لالستبانةبالدرجة الكلية  العبارةط درجة اارتب

 :االرتباطيوضح قيم معامالت  أدناه(، الجدول 7113عالم،
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 (2جدول )

 للفريق متعدد التخصصات قيم معامالت االرتباط بين عبارات استبانة التدخل المبكر المتمركز 

 .ارتباط بيرسونحسب معادلة في التأهيل التعليمي والسلوكي بالدرجة الكلية 

 رقم العبارة
قيمة معامل 

 االرتباط
 قيمة معامل االرتباط رقم العبارة

 المحور الثاني: التأهيل السلوكي المحور األول: التأهيل التعليمي

1 01821* 11 01879* 

2 01867* 12 01822* 

6 01397* 16 01386* 

9 01377* 19 01810* 

5 01853* 15 01377* 

3 01710* 13 01815* 

8 01852* 18 01899* 

7 01819* 17 01857* 

9 01367* 19 01395* 

10 01388* 20 01827* 

 01757 الدرجة الكلية

  1012* تعني ارتباط عند مستوي 
، ويعد هذا إحصائًيادالة  للعبارات ت االرتباطمعامال قيم جميع أن( 7) تظهر نتائج الجدول

 العباراتأن موافقة المحكمين على صالحية  عن، فضال االستبانةمن مؤشرات صدق بناء  امؤشرً 
صادقة في ما وضعت  ةاالستبان عباراتعلى الصدق الظاهري، األمر الذي يدل على أن  ايعد مؤشرً 
 لقياسه.
تأهيل اللفريق متعدد التخصصات في لالمتمركز  المبكر لتدخلااستبانة للتحقق من ثبات و         

إلى استخدام التجزئة النصفية عن طريق معامل ارتباط بيرسون  ونلجأ الباحث التعليمي والسلوكي
(Pearson) يوضح قيم معامالت الثبات( 0)، والجدول وطريقة كرونباخ الفا. 
 

 (6جدول )

مبكر المتمركز للفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي استبانة التدخل القيم معامالت الثبات 

 والسلوكي

قيمة معامل الثبات التجزئة  

 النصفية
 قيمة معامل الثبات كرونباخ ألفا

 01893 01373 التأهيل التعليمي

 01898 01882 التأهيل السلوكي

 01757 01799 االستبانة 

لفريق متعدد لالمتمركز  المبكر التدخلة ثبات استبانمعامل قيم ( أن 0يتضح من جدول )
بدرجة  ة، وبذلك تتمتع االستبانالتعليمي والسلوكي تشير إلى معامالت عاليةتأهيل الالتخصصات في 

 البحث. أهدافلتحقيق  اعالية من االعتماد عليه
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عبارات  علىتسهيل تفسير النتائج استخدام الباحثون لتحديد مستوى االستجابة ومن أجل 
 البحث أربعة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة اآلتية: نةاستبا

 عدد بدائل اإلجابة لالستبانة ÷أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 
 1712=  3 ÷( 1 - 3طول الفئة = )

 (.3وتم الحصول على التصنيف كما هو موضح في الجدول )
 

 (9جدول )

 دم في أداة البحثتصنيف مدى المتوسطات وفق التدرج المستخ

 مدى المتوسطات الوصف

 6100 – 2123 عالية

 2125 – 1151 متوسطة

 1150 – 0183 ضعيفة

 0185 –صفر  ضعيفة جدا

 تطبيق أدوات البحث:
عداد الصورة النهائية       بعد انتهاء الباحثون من إجراءات الصدق والثبات ألداة البحث الحالي، وا 

، موضحين أهداف البحث Google Driveموا بتصميمها على لها، وأخذ الموافقات الرسمية. قا
العقلية، واضطراب  ذوي اإلعاقةوتعليمات االستجابة، وكيفية تطبيقها على أولياء أمور األطفال 

-1308خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) طيف التوحد، وذوي صعوبات التعلم
بمساعدة  Twitterو WhatsAppستخدام تطبيقي الــحيث تم توزيع رابط االستبانة با ه(،1301

أثناء  معوقات أو صعوبات ةولم تظهر أي ( يوًما،32معلميهم ومرشديهم، وقد استغرق التطبيق )
 التطبيق.

  األساليب اإلحصائية:
برنامج  مناالساليب االحصائية المناسبة  ونالباحثللتحقق من فروض البحث، استخدم      

(SPSSعن طريق ا )لتحليل البيانات، كما وردت في الجزء الخاص بإجراءات  لحاسب اآللي
 الصدق والثبات ألداة البحث، وسترد في الجزء الخاص في نتائج البحث.

 

 نتائج البحث ومناقشتها:
 وفيما يأتي عرض لنتائج التحليل اإلحصائي ومناقشتها:        

نحو ألطفال ذوي اإلعاقة لياء أمور اتتسم تصورات أو ينص الفرض على أنه: "الفرض األول: 
 منطقة القصيمفي التدخل المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي 

المتوسطات الحسابية بحساب  ونالباحث قامللتحقق من صحة هذا الفرض و ".بمستوى متوسط
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لفريق متعدد لالمتمركز  المبكر تدخلالالستجابات أفراد العينة نحو مستوى واالنحرافات المعيارية 
التعليمي والسلوكي لكل عبارة، ولكل بعد من أبعاد االستبانة المستخدمة في تأهيل الالتخصصات في 

 .( يوضح ذلك2حث الحالي، والجدول )الب
 

 (5الجدول )

قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات استبانة التدخل 

 المبكر المتمركز للفريق متعدد التخصصات بعد التأهيل التعليمي 

 

 م

 

 العبارات

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب

س
ح

ال
ف  

را
ح

الن
ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ى
و
ست

لم
ا

 

ب
تي

تر
ال

 

1 
لألطفال  المشاركة في إعداد الخطة التعليمية الفردية

 ذوي اإلعاقة
 3 متوسطة 01738 1171

 2 متوسطة 01787 1191 .تحديد نقاط القوة واالحتياج لألطفال ذوي اإلعاقة 2

6 
إعداد الخطة التعليمية بشكل يناسب احتياجات الطفل 

 ذوي اإلعاقة
 1 متوسطة 01998 1192

9 
مراعاة التدرج والتكامل في إعداد الجلسات التعليمية 

 .ي اإلعاقةللطفل ذو
 6 متوسطة 11027 1178

5 
توفير أنشطة تعليمية مساندة لمهارات التأهيل 

 التعليمي
 9 متوسطة 11016 1176

3 
مناقشة البرنامج التربوي الفردي المتعلق 

 .)أبنك/بنتك( معك بشكل جيد
 5 متوسطة 11000 1172

8 
تدريب أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة لتمكينهم 

 .في تعليم أبنائهممن المشاركة 
 9 متوسطة 01972 1130

7 
توفير الفرص والوقت الكافيين لي لمناقشة 

 .احتياجات )أبني/بنتي( التعليمية
 10 متوسطة 01982 1159

9 
بالتواصل المستمر معي وتبادل المعلومات المتعلقة 

 بابني/بنتي
 8 متوسطة 01955 1186

10 
على اتخاذ تشجيع أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة 

 .القرارات المتعلقة بأبنائهم
 7 متوسطة 11023 1137

 متوسطة 01569 11882 البعد 

 المبكر التدخل( أن كل القيم المحسوبة للمتوسطات الحسابية لعبارات 2يتضح من الجدول )     
بعد التأهيل التعليمي لدى أفراد عينة البحث تراوحت بين لفريق متعدد التخصصات لالمتمركز 

 (، لذا جاءت تصورات أفراد العينة في كل عبارات البعد بدرجة متوسطة. 1723-1711)
وهذه النتيجة تعبر عن امتالك أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة المفاهيم واألفكار واآلراء عن       

ى التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في مجال التأهيل التعليمي، مما أدى إل
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تقارب آرائهم، وبالتالي جاءت جهودهم منسجمة مع جهود الفريق متعدد التخصصات في التدخل 
 المبكر في التأهيل التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة.

 (3جدول )

قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات استبانة التدخل 

 تعدد التخصصات بعد التأهيل السلوكيالمبكر المتمركز للفريق م

 م
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1 
مراعاة مشاركة والدي الطفل ذوي اإلعاقة في 

 تدريبات التأهيل السلوكي
 9 متوسطة 01959 1183

2 
تكيف البيئة االجتماعية بما يتوافق مع سلوك 

 الطفل ذي اإلعاقة
 5 توسطةم 01931 1178

 9 متوسطة 11059 1178 إجراء تقويم مستمر لسلوكيات الطفل ذي اإلعاقة 6

9 
إكساب الطفل ذي اإلعاقة سلوكيات متوافقة مع 

 البيئة األسرية
 3 متوسطة 01997 1173

5 
التدخل االستشاري عند ظهور المشكالت السلوكية 

 أثناء عملية التأهيل السلوكي
 ضعيفة 11093 1197

1

0 

3 
هتمام باالستجابات السلوكية الناجحة للطفل ذي اال

 اإلعاقة
 6 متوسطة 01997 1190

8 
مساعدة الطفل ذي اإلعاقة على التكيف النفسي 

 واالجتماعي
 7 متوسطة 11033 1171

 8 متوسطة 11026 1175 إشراك الطفل ذي اإلعاقة في أنشطة الحياة اليومية 7

 2 متوسطة 11000 1199 قة مع الفريقتحقيق األلفة والتواد للطفل ذي اإلعا 9

10 
إكساب الطفل ذي اإلعاقة أفكاراً إيجابية بدالً من 

 األفكار السلبية المعززة للسلوك غير المرغوب
 1 متوسطة 01979 2102

 متوسطة 01301 11791 البعد 

 لمبكرا التدخل( أن كل القيم المحسوبة للمتوسطات الحسابية لعبارات 2يتضح من الجدول )     
بعد التأهيل السلوكي لدى أفراد عينة البحث تراوحت ما بين لفريق متعدد التخصصات لالمتمركز 

 (، وجاءت تصورات أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة في كل عبارات البعد.1738-7717)
ء عن وتدل هذه النتيجة على امتالك أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة المفاهيم واألفكار واآلرا    

التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في مجال التأهيل السلوكي، وأن جهودهم 
تنسجم مع جهود التدخل المتمركز لفريق متعدد التخصصات الهادفة للتأهيل السلوكي لألطفال ذوي 

 اإلعاقة.
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حو التدخل المبكر تشير هذه النتيجة إلى أن تصورات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة ن      
المتمركز حول فريق متعدد التخصصات جاءت بمستوى متوسط في االستبانة ككل، وفي بعدي 

 التأهيل التعليمي والسلوكي.
ويعزو الباحثون ذلك إلى أن ما يتعرض له أولياء أمور ذوو اإلعاقة من ضغوط حياتية، ونقص     

حول فريق متعدد التخصصات، قد أثر على معرفتهم بمتطلبات وخصائص التدخل المبكر المتمركز 
تقديراتهم نحو التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصات، وقلل مشاركتهم في التأهيل 

 التعليمي والسلوكي ألبنائهم من ذوي اإلعاقة.
 ,Baily, Balscoبيلي وبالسكو وسيمونسنتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتيجة دراسة       

Simeonsson (1117)  توصلت إلى أن األمهات واآلباء بحاجة إلى معلومات عن اإلعاقة التي
توصلت إلى وجود مجموعة من التي  (7111عسيري )، بينما تختلف عن دراسة بشكل أكبر

 ثقافة بقضية التدخل المبكر وأهميته.الالمعوقات من أهمها المعوقات األسرية والمتمثلة في ضعف 
 ض على أنه: "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجاباتينص الفر الفرض الثاني: 

التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في  نحوأولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة 
 تعزى الختالف المستجيب".التأهيل التعليمي السلوكي 

بية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابحساب  ونالباحث قامللتحقق من صحة هذا الفرض      
تأهيل في بعدي اللفريق متعدد التخصصات لالمتمركز  المبكر التدخلللمستجيب في استبانة 

 وضح ذلك:( ي1)الستجابات أفراد عينة البحث، والجدول  افقً التعليمي والسلوكي واالستبانة و 
 (8الجدول )

التدخل المبكر المتمركز حول الفريق قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استبانة 

 متعدد التخصصات في بعدي التأهيل التعليمي والسلوكي واالستبانة حسب متغير المستجيب

 
 الوسط الحسابي العدد متغير المستجيب

االنحراف 

 المعياري

التأهيل 

 التعليمي

 01316 11722 87 أب

 01939 11331 58 أم

 01930 11720 51 غير ذلك

 التأهيل

 السلوكي

 01590 21029 87 أب

 01595 11371 58 أم

 01559 11861 51 غير ذلك

 

 االستبانة

 01551 11926 87 أب

 01938 11385 58 أم

 01985 11883 51 غير ذلك
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بين القيم المحسوبة لكل من المتوسطات طفيفة فروق ( وجود 1)يتضح من الجدول
لفريق متعدد حول االمتمركز  المبكر التدخلتبانة اسفي أفراد العينة الحسابية الستجابات 

تبًعا لمتغير نوع المستجيب، ولتحديد ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية تم التخصصات 
وكانت نتائج التحليل كما في الجدول  ،(One-Way-ANOVA)استخدام تحليل التباين األحادي 

(8.) 
 
 

 (7جدول )

( لداللة الفروق بين متوسطات المستجيب One-Way-ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي 

على استبانة التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في بعدي التأهيل التعليمي 

 والسلوكي واالستبانة 

 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 نتاجاالست

التأهيل 

 التعليمي

 

  01519 2 11027 بين المجموعات

11715 

 

01133 

 

داخل  غير دالة

 المجموعات

511751 176 01276 

  175 521789 المجموع

التأهيل 

 السلوكي

  21282 2 91599 بين المجموعات

31381 

 

01002 

 

داخل  دالة

 المجموعات

321628 176 01691 

  175 331781 المجموع

 االستبانة

  11051 2 21101 بين المجموعات

91105 

 

01017 

 

داخل  دالة

 المجموعات

931791 176 01253 

  175 971992 المجموع

ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد فروق ( أنه ال توجد 8يتضح من الجدول )     
ير المستجيب، في حين كشفت النتائج أن هناك عينة البحث في بعد التأهيل التعليمي باختالف متغ

ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة في بعد التأهيل السلوكي واالستبانة  افروقً 
بين متوسطات أفراد العينة عند هذا البعد الفروق اتجاه ولبيان ككل تبًعا متغير المستجيب، 

الثالثة )األب، األم، غير ذلك(، تم إجراء المقارنات  واالستبانة ككل، ولصالح أي من المستجيبين
( يبين اتجاه الفروق في 1للمقارنات البعدية، والجدول )  Scheffeالبعدية باستخدام اختبار شيفيه

 بعد التأهيل السلوكي: 
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 (9جدول )

حساب قيمة المقارنات البعدية بطريقة اختبار شيفيه ألثر متغير المستجيب على بعد التأهيل 

  السلوكي

 غير ذلك أم  أب  المتوسط الحسابي العدد المستجيب البعد

 

التأهيل 

 السلوكي

 *01023 *01005  016697 87 أب 

    019190 58 أم

    012929 51 غير ذلك
 1011عند مستوي  دالة* تعني 

 ( نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات درجات أفراد عينة البحث وفًقا1ويبين الجدول )
الختالف متغير المستجيب لبعد التأهيل السلوكي، حيث وجد أن تلك الفروق جاءت بين أفراد عينة 

( 173111البحث اآلباء واألمهات وغير ذلك، وذلك لصالح أفراد العينة األمهات بمتوسط حسابي )
كز (، أي أن تصورات األمهات في التدخل المبكر المتمر 170038في مقابل متوسط حسابي لآلباء )

حول فريق متعدد التخصصات في التأهيل السلوكي أعلى من اآلباء. كما أن تلك الفروق جاءت بين 
( في مقابل 170038أفراد عينة البحث اآلباء وغير ذلك، وذلك لصالح اآلباء بمتوسط حسابي )

(، أي أن تصورات اآلباء للتدخل المبكر المتمركز حول فريق 177171متوسط حسابي لغير ذلك )
 تعدد التخصصات في التأهيل السلوكي أعلى من غير ذلك.م

( يبين اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد عينة البحث باختالف المستجيب 11أما الجدول )
 .ن الثالثة )األب، األم، غير ذلك(في االستبانة ككل، ولصالح أي من المستجيبي

 

 (10جدول )

 شيفيه ألثر متغير المستجيب على االستبانة حساب قيمة المقارنات البعدية بطريقة اختبار 

 غير ذلك أم  أب  المتوسط الحسابي العدد المستجيب البعد

  *01027  011009 87 أب  االستبانة 

    012975 58 أم

    011985 51 غير ذلك
 1011عند مستوي  دالة* تعني 

فراد عينة البحث وفًقا ( نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات درجات أ11ويوضح الجدول )
الختالف متغير المستجيب في االستبانة ككل، حيث وجد أن تلك الفروق جاءت بين اآلباء 

( في مقابل متوسط حسابي لآلباء 101421واألمهات، وذلك لصالح األمهات بمتوسط حسابي )
ت في أي أن تصورات األمهات للتدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصا (،102112)

( أنه توجد فروق دالة 11)و( 1) ينيتضح من الجدولالتأهيل السلوكي أعلى من اآلباء. كما 
( في مستوى تصوراتهم حول للتدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد 1712ا عند مستوى )إحصائيً 

، التخصصات في التأهيل السلوكي والتعليمي تعزى الختالف متغير المستجيب )اآلباء، واألمهات
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حيث أن األمهات لديهم تصورات حول التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد  ،وغير ذلك(
 التخصصات أعلى من اآلباء وغير ذلك. وهذه النتيجة تبدو أنها منطقية.

التدخل المبكر تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض بأن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية في      
تختلف باختالف  التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي المتمركز حول الفريق متعدد

 المستجيب، وبالتالي يقبل الفرض لصالح األمهات.
أن األمهات على درجة كافية من الوعي بأساليب التدخل المبكر المتمركز بويفسر الباحثون ذلك    

ى أن يكن أكثر حول فريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي والسلوكي، ولديهن القدرة عل
فاعلية في أدوارهن في التأهيل التعليمي والسلوكي مع فريق متعدد التخصصات مقارنة باآلباء وبقية 
أفراد العائلة، كما أنهن األكثر قدرة على التعامل اإليجابي مع األطفال ذوي اإلعاقة من الناحية 

 التربوية في المواقف التعليمية.
وهذا يقلل  ،بسبب العمل مأبنائهه قد تطول فترة انشغال اآلباء عن ويعزو الباحثون ذلك إلى أن    
وتبذل كل ما بوسعها في سبيل  ،اآلباء، ويجعل األمهات أكثر انجذاباً  يقوم بهالدور الذي أثر من 

تعويض أطفالهن الشعور بالنقص الناتج عن اإلعاقة من خالل المشاركة اإليجابية في كافة األنشطة 
 التأهيلية.

 ,Bailyبيلي وبالسكو وسيمونسن وتتفق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه دراسة      
Balsco, Simeonsson (1117)   أن األمهات واآلباء بحاجة إلى معلومات عن اإلعاقة وهو

توصلت التي  Tomlin Angel (7117)دراسة توملين أنجل . في حين أنها تختلف عن بشكل أكبر
 .ويؤدي إلى حدوث توافق مع اآلخرين ،مع اآلباء يحسن من سلوك األبناءإلى أن التدخل المبكر 

 ينص الفرض على أنه:" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجاباتالفرض الثالث: 
التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في نحو أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة 

 تعزى الختالف المستوى التعليمي".لوكي التأهيل التعليمي الس
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بحساب  ونالباحث قامللتحقق من صحة هذا الفرض      

فريق متعدد التخصصات حول الالمتمركز  المبكر التدخلللمستوى التعليمي للمستجيب في استبانة 
 (11) ا الستجابات أفراد عينة البحث، والجدولفقً و  التعليمي والسلوكي واالستبانةتأهيل بعدي الفي 
 .وضح ذلكي
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 قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استبانة التدخل المبكر المتمركز للفريق متعدد 

 التأهيل التعليمي والسلوكي واالستبانة حسب متغير المستوى التعليمي   التخصصات في بعدي

وى متغير المست 

 التعليمي

الوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

التأهيل 

  التعليمي

 

 01539 11330 36 دون الجامعي

 01938 11852 36 جامعي

 01590 11906 31 فوق الجامعي

 

التأهيل 

 السلوكي

 01553 11700 36 دون الجامعي

 01306 11738 36 جامعي

 01397 11757 31 فوق الجامعي

 

 ة االستبان

 01500 11860 36 دون الجامعي

 01939 11711 36 جامعي

 01533 11771 31 فوق الجامعي

بين القيم المحسوبة لكل من المتوسطات الحسابية طفيفة فروق ( وجود 11يتضح من الجدول )
غير تبًعا لمتلفريق متعدد التخصصات حول االمتمركز  المبكر التدخلاستبانة في أفراد العينة الستجابات 

المستوى التعليمي، ولتحديد ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل التباين األحادي 
(One-Way-ANOVA)(.17) انت نتائج التحليل كما في الجدول، وك 

وق بين متوسطات ( لداللة الفرOne-Way-ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) (12جدول )

لى استبانة التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في بعدي التأهيل ع المستوى التعليمي

 التعليمي والسلوكي واالستبانة

 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

التأهيل 

 التعليمي

 

بين 

 المجموعات
11788 2 01967 

 

61638 

 

01068 

 

 دالة
داخل 

 المجموعات
511002 176 01289 

  175 521789 المجموع

التأهيل 

 السلوكي

بين 

 المجموعات
01133 2 01076 

 

01228 

 

01898 

 

 غير دالة
داخل 

 المجموعات
331805 176 01635 

  175 331781 المجموع

 االستبانة

بين 

 المجموعات
01809 2 01659 

 

11699 

 

01236 

 

 غير دالة

داخل 

 المجموعات

971269 176 01239 

  175 971992 المجموع
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ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات فروق ( أنه ال توجد 17ويتضح من الجدول )
أفراد عينة البحث في بعد التأهيل السلوكي واالستبانة ككل باختالف متغير المستوى التعليمي، في 

ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث في  اً فروقالنتائج أن هناك حين كشفت 
بين متوسطات أفراد الفروق اتجاه ولبيان بعد التأهيل التعليمي باختالف متغير المستوى التعليمي، 

وق العينة عند هذا البعد، ولصالح أي من المستويات التعليمية الثالثة )دون الجامعي، جامعي، ف
للمقارنات البعدية، ويبين  Scheffeالجامعي(، تم إجراء المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه 

  .ميالفروق في بعد التأهيل التعلي ( اتجاه10الجدول )
 

حساب قيمة المقارنات البعدية بطريقة اختبار شيفيه ألثر متغير المستجيب في بعد  (16جدول )

 التأهيل التعليمي

ى المستو 

 التعليمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي
 فوق الجامعي جامعي دون الجامعي

التأهيل 

 التعليمي

 *01069   012929 36 دون الجامعي

    011508 36 جامعي

    019219 31 فوق الجامعي
 1011عند مستوي  دالة* تعني 

البحث تبًعا الختالف  ( نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات درجات أفراد عينة10يبين الجدول )     
متغير المستوى التعليمي لبعد التأهيل التعليمي، حيث وجد أن تلك الفروق جاءت بين أفراد عينة 

( في مقابل 171713البحث دون الجامعي وفوق الجامعي، لصالح فوق الجامعي بمتوسط حسابي )
وي مستوى التعليم (، أي أن تصورات أفراد عينة البحث ذ177371متوسط حسابي لدون الجامعي )

فوق الجامعي للتدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصات في التأهيل السلوكي أعلى من 
( أنه توجد فروق دالة إحصائًيا عند 10ذوي مستوى التعليم دون الجامعي. كما يتضح من الجدول )

متعدد التخصصات  ( في مستوى تصوراتهم حول التدخل المبكر المتمركز حول فريق1712مستوى )
في التأهيل التعليمي تعزى الختالف متغير المستوى التعليمي )دون الجامعي، جامعي، فوق 
الجامعي(، حيث أن ذوي المستوى التعليمي فوق الجامعي لديهم تصورات حول التدخل المبكر 

 المتمركز حول فريق متعدد التخصصات أعلى من الجامعي ودون الجامعي. 
التدخل المبكر المتمركز حول النتيجة صحة الفرض بأن هناك ذو داللة إحصائية في تؤكد هذه      

، يختلف باختالف المستوى التعليمي، الفريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكي
 وبالتالي يقبل الفرض لصالح ذوي المستوى التعليمي فوق الجامعي.

وذلك ألن ذوي مستوى التعليم فوق الجامعي هم األكثر ، وواقعية تبدو هذه النتيجة منطقيةو      
لمامً إدراكً  ومهاراتهم معارفهم ربما ساهمت ا بأهداف البرامج المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة، ا وا 
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في ارتفاع مستوى تصوراتهم نحو التأهيل التعليمي والسلوكي ألطفالهم من ذوي اإلعاقة من اإلدراكية 
 الناحية التربوية.

، من وجهة نظر الباحثين إلى المستوى التعليمي الذي يعد عاماًل مؤثًرا هذه النتيجةمكن عزو وي     
إلى المشاركة في برامج التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي 

أكثر إدراًكا  والسلوكي لألطفال ذوي اإلعاقة، وأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لألسرة كانت األسرة
وتفهما لطبيعة برامج التدخل المبكر، ويسهم ذلك في زيادة العالقة مع فريق متعدد التخصصات، 

  مما ينعكس على تأهيل أبنائهم التعليمي والسلوكي.
 دراسات سابقة تتفق، أو تختلف، مع نتيجة هذا الفرض. -في حدود علمهم –ولم يجد الباحثون     

 لفرض على أنه: "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجاباتينص االفرض الرابع: 
التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في  نحوأولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة 

 تعزى الختالف نوع اإلعاقة".التأهيل التعليمي السلوكي 
واالنحرافات  ،الحسابية المتوسطاتبحساب  ونالباحث قامللتحقق من صحة هذا الفرض 

لفريق متعدد التخصصات في لالمتمركز  المبكر التدخلحسب نوع إعاقة الطفل في استبانة المعيارية 
(، 13)ا استجابات أفراد عينة البحث، والجدول فقً التعليمي والسلوكي واالستبانة و تأهيل بعدي ال

 وضح ذلك:ي
التدخل المبكر  ت المعيارية استبانةقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافا (19الجدول )

متعدد التخصصات في بعدي التأهيل التعليمي والسلوكي واالستبانة حسب متغير  المتمركز للفريق 

 نوع إعاقة الطفل

متغير المستوى  

 التعليمي

الوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

التأهيل 

  التعليمي

 01525 11538 33 إعاقة عقلية

 01909 11359 57 وحداضطراب ت

 01980 11966 36 صعوبات تعلم

 

التأهيل 

 السلوكي

 01516 11389 33 إعاقة عقلية

 01557 11879 57 اضطراب توحد

 01808 11969 36 صعوبات تعلم

 

 االستبانة 

 01931 11320 33 إعاقة عقلية

 01909 11829 57 اضطراب توحد

 01539 11962 36 صعوبات تعلم

بين القيم المحسوبة لكل من المتوسطات طفيفة فروق ( وجود 13ن الجدول )يتضح م
لفريق متعدد حول االمتمركز  المبكر التدخلاستبانة في أفراد العينة الحسابية الستجابات 

تبًعا لمتغير نوع إعاقة الطفل، ولتحديد ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية تم التخصصات 
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، وكانت نتائج التحليل كما في الجدول (One-Way-ANOVA)ن األحادي استخدام تحليل التباي
(12.) 

 

 (15جدول )

( لداللة الفروق بين متوسطات متغير نوع One-Way-ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )

إعاقة الطفل على استبانة التدخل المبكر المتمركز للفريق متعدد التخصصات في بعدي التأهيل 

 والسلوكي واالستبانةالتعليمي 

 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

التأهيل 

 التعليمي

 

  01965 5 91385 بين المجموعات

61991 

 

01005 

 

 01237 170 971209 داخل المجموعات دالة

  175 521789 المجموع

أهيل الت

 السلوكي

  01815 5 61585 بين المجموعات

21066 01083 

 

 01652 170 361293 داخل المجموعات غير دالة

  175 331781 المجموع

 االستبانة

 01879 5 61922 بين المجموعات

61163 

 

01010 

 

 01250 170 951020 داخل المجموعات دالة

  175 971992 المجموع

ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد فروق ( أنه ال توجد 12لجدول )يتضح من ا     
عينة البحث في بعد التأهيل السلوكي باختالف متغير نوع اإلعاقة، في حين كشفت النتائج أن هناك 

ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث في بعد التأهيل التعليمي  افروقً 
بين متوسطات أفراد العينة عند الفروق اتجاه ولبيان ككل باختالف متغير نوع اإلعاقة. واالستبانة 

هذا البعد واالستبانة ككل، ولصالح أي من متغير نوع اإلعاقة، أجريت المقارنات البعدية باستخدام 
، للمقارنة بين متوسطين LSDالتي يرمز لها اختصار  Least Significant Differenceطريقة 

  (.12نت النتائج كما في الجدول )وكا
 (13جدول )

 ألثر متغير نوع اإلعاقة على بعد التأهيل التعليمي  LSDحساب قيمة المقارنات البعدية بطريقة 

 
 العدد نوع اإلعاقة

المتوسط 

 الحسابي

اإلعاقة 

 العقلية

اضطراب 

 التوحد

صعوبات 

 التعلم

التأهيل 

 التعليمي

 *01069   016333 33 إعاقة عقلية

 *01015   011698 57 اضطراب توحد

    019133 36 صعوبات تعلم
 1011عند مستوي  دالة* تعني 

( نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات درجات أفراد عينة البحث وفًقا 12ويبين الجدول )      
أفراد عينة الختالف متغير نوع اإلعاقة لبعد التأهيل التعليمي، حيث وجد أن تلك الفروق جاءت بين 

البحث ذوي اإلعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم، وذلك لصالح أفراد ذوي صعوبات التعلم بمتوسط 
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(، أي أن تصورات 170222( في مقابل متوسط حسابي لذوي اإلعاقة العقلية )104200حسابي )
ي التأهيل أفراد ذوي صعوبات التعلم في التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات ف

 السلوكي أعلى من ذوي اإلعاقة العقلية.
ووجدت أيًضا فروق بين أفراد عينة البحث ذوي صعوبات التعلم وذوي اضطرابات التوحد،       

( في مقابل متوسط 104200وذلك لصالح أفراد عينة البحث ذوي صعوبات التعلم بمتوسط حسابي )
تصورات أفراد عينة البحث ذوي اإلعاقة  (، أي أن171011حسابي لذوي اضطرابات التوحد )

السمعية للتدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصات في التأهيل السلوكي أعلى من ذوي 
 صعوبات التعلم.

( يبين اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد عينة البحث باختالف نوع اإلعاقة 11أما الجدول )     
 نوع اإلعاقة: في االستبانة ككل، ولصالح أي من

 (18جدول )

 ألثر متغير نوع اإلعاقة على بعد التأهيل التعليمي  LSDحساب قيمة المقارنات البعدية بطريقة 

 
 العدد نوع اإلعاقة

المتوسط 

 الحسابي

اإلعاقة 

 العقلية

اضطراب 

 التوحد

صعوبات 

 التعلم

 االستبانة

 ككل 

 *01008   012727 33 إعاقة عقلية

 *01005   012965 57 اضطراب توحد

    016735 36 صعوبات تعلم
 1011عند مستوي  دالة* تعني 

( نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات درجات أفراد عينة البحث وفًقا 11يبين الجدول )
الختالف متغير نوع اإلعاقة في االستبانة ككل، حيث وجد أن تلك الفروق جاءت بين أفراد عينة 

قلية وذوي صعوبات التعلم، وذلك لصالح أفراد عينة البحث ذوي صعوبات البحث ذوي اإلعاقة الع
(، أي 177878( في مقابل متوسط حسابي لذوي اإلعاقة العقلية )170822التعلم بمتوسط حسابي )

أن تصورات أفراد عينة البحث لذوي صعوبات التعلم في التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد 
لسلوكي أعلى من ذوي اإلعاقة العقلية. ووجدت أيًضا فروق بين أفراد عينة التخصصات في التأهيل ا

البحث ذوي صعوبات التعلم وذوي اضطرابات التوحد، وذلك لصالح أفراد عينة البحث ذوي 
( في مقابل متوسط حسابي لذوي اضطرابات التوحد 170822صعوبات التعلم بمتوسط حسابي )

ة البحث لذوي اإلعاقة السمعية للتدخل المبكر المتمركز حول (، أي أن تصورات أفراد عين177102)
فريق متعدد التخصصات في التأهيل السلوكي أعلى من ذوي صعوبات التعلم. كما يتضح من 

( في مستوى تصوراتهم 1712( أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )11( و)12الجدول )
التخصصات في التأهيل التعليمي تعزى الختالف  حول للتدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد
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متغير نوع اإلعاقة. حيث أن نوع اإلعاقة يسهم في تشكيل تصورات حول التدخل المبكر المتمركز 
 حول فريق متعدد التخصصات أعلى.

التدخل المبكر تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض بأن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية في     
تختلف باختالف نوع  فريق متعدد التخصصات في التأهيل التعليمي السلوكيالمتمركز حول ال

 اإلعاقة. وبالتالي يقبل الفرض لصالح ذوي صعوبات التعلم. 
وتبدو هذه النتيجة منطقية؛ ألن نوع اإلعاقة ودرجة انتشارها يسهمان في رفع مستوى الوعي     

النتيجة إلى اختالف طبيعة الواقع التعليمي  واإلدراك بكيفية التعامل معها، ويرجع الباحثون هذه
والسلوكي لألطفال ذوي اإلعاقة برياض األطفال ومدارس المرحلة االبتدائية من حيث برامج التدخل 
المبكر، والرعاية، والتأهيل والثقافة السائدة في المجتمع، وتوجه أولياء األمور نحو رعايتهم، 

ذلك يعد حجم العينة لكل نوع من أنواع اإلعاقة التي أجري  واإلشراف المباشر عليهم، باإلضافة إلى
 عليها البحث عليها لكل صغيًرا نسبًيا. 

وجود فروق ب Hamill (1111)هامل وتتفق هذه نتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة      
 .بين الطالب ذوي اإلعاقة الملتحقين ببرامج التدخل المبكر إحصائًيا دالة

 

 والمقترحات: التوصيات
 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، يوصي الباحثون باآلتي:و     
ضرورة التوعية ببرامج التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصات في تأهيل  -1

 األطفال ذوي اإلعاقة.
عليمي تمليك آباء وأمهات وأسر األطفال ذوي اإلعاقة المعارف والمهارات الالزمة لتأهيلهم الت -7

  والسلوكي، من خالل المحاضرات، واللقاءات، والندوات.
تشجيع اآلباء على االشتراك في الخبرات واألنشطة التي تتعلق بأبنائهم في مختلف مجاالت  -3

 التأهيل.
زيادة اهتمام األسر ببرامج التدخل المبكر المتمركز حول فريق متعدد التخصصات في تأهيل  -3

 ذوي اإلعاقة.
ء المزيد من البحوث على التدخل المبكر المتمركز حول الفريق متعدد التخصصات في إجرا -2

 التأهيل المجتمعي والمهني والطبي.
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 :البحث مراجع
اإلمارات العربية . (4)ط يو مناهج البحث التربمدخل إلى (. 7113) أبو عالم، رجاء محمود

 .الفالح للنشر والتوزيعدار  المتحدة:
. مجلة (. الوقاية والتدخل المبكر لإلعاقات الجسمية والصحية7110يحيى إبراهيم )باعامر، منال 

 . 211-310(، 10)2، اإلسكندريةكلية رياض األطفال جامعة  ،الطفولة والتربية
 . الرياض: مركز الترجمة جامعة الملك سعود.التدخل المبكر حول العالم(. 7111التميمي، أحمد )

. مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 7111كاظم، أحمد خيري )جابر، جابر عبد الحميد و 
 الرياض : دار الزهراء.

أثر تدريب األمهات على برنامج بورتاج للتدخل المبكر في تنمية (. 7111) فوزية محمد ،الخريش
بعض المهارات اإلدراكية لدى أطفالهن من ذوي التخلف العقلي في مرحلة ما قبل المدرسة 

 .البحرين، . جامعة الخليج العربيغير منشورة( رسالة ماجستير) ع السعوديفي المجتم
. عمان: دار التدخل المبكر، التربية الخاصة في الطفولة المبكرة(. 7112الخطيب، جمال محمد )

 الفكر.
. التربية الخاصة في الطفولة المبكرة –التدخل المبكر (. 7111الخطيب، جمال؛ والحديدي، منى )

 ر الفكر.عمان: دا
 . عمان: دار الفكر.الخاصة االحتياجاتتأهيل ذوي (. 7112الزارع، نايف عابد الزارع )
  .عمان: دار المسيرة التدخل المبكر )النماذج واإلجراءات(.(. 7111) الزريقات، إبراهيم عبد هللا

. مبكرالتربية الخاصة لألطفال المعاقين بمراكز التدخل ال(. 7111سلطان، طارق حسن صديق )
 القاهرة: دار العلم واإليمان.

مدى فاعلية برنامج سلوكي في خفض السلوك العدواني عند (. 7113الصرايرة، صفاء سليمان )
 األطفال ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة في مركز مؤتة للتربية الخاصة في محافظة الكرك

 ، األردن.جامعة المؤتة غير منشورة(. رسالة ماجستير)
 .00-01، 01 ،مجلة خطوة(. برامج التدخل المبكر. 7111ية أحمد )عويس، ناد

معوقات العمل في مراكز التدخل المبكر من وجهة نظر المعلمات (. 7111) عسيري، سلوى محمد
. جامعة غير منشورة( رسالة ماجستير) والوالدين وأساليب عالجها في المنطقة الشرقية

 ، السعودية.الملك فيصل
الخاصة  االحتياجاتبرامج التدخل المبكر لذوي  استخدام(. تقويم 7112محمد )القحطاني، رافع 

 .201-211(، 23)3 ،مجلة كلية التربية جامعة طنطابالمملكة العربية السعودية. 
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. (4ط) الخاصة وتربيتهم االحتياجاتسيكولوجية ذوي (. 7112القريطي، عبد المطلب أمين )
 دار الفكر العربي. عمان:

. صعوبات التعلم والتدخل المبكر في رياض األطفال(. 7111بير عبد الحليم عبد الباري )النجار، ع
 الدمام: دار المتنبئ للنشر.

التدخل المبكر القائم على الخبرة المتكاملة لتنمية  استخدام(. أثر 7118النجار، خالد محمد محمود )
مجلة القراءة سندروم.  بعض القدرات اللغوية أو التواصلية لدى تالميذ متالزمة داون
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