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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى تصورات طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك لمھام
المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،وفيما إذا كانت ھذه التصورات تختلف
باختالف المستوى الدراسي ،والجنس ،ودراسة مساقات سابقة في التربية الخاصة .ولتحقيق
أھدف الدراسة ،تم تطوير أداة إلستقصاء عن تصورات الطلبة لمھام المرشد التربوي تجاه
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .وتكونت عينة الدراسة من ) (255طالبا ً وطالبة من طلبة
البكالوريوس في تخصص اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك ،تم اختيارھم بالطريقة العشوائية.
أشارت نتائج الدراسة أن تصورات الطلبة لمھام المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة كانت بمستوى مرتفع ،كما أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في
متوسطات تصورات طلبة اإلرشاد النفسي ككل لمھام المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة تعزى للجنس ،ولم تكن ھناك فروق في ھذه المتوسطات تعزى للمستوى
الدراسي ،ودراسة مساقات سابقة في التربية الخاصة.
الكلمات المفتاحية :الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة ،طلبة اإلرشاد النفسي ،مھام المرشد
التربوي.
Abstract
This study aimed at identifying the perceptions of counseling
students at Yarmouk University of the educational counselor's duties
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towards the students with special needs, and whether it differs according
to their educational level, gender and studying previous courses in special
education. To achieve the study aims, a tool for investigating the
students' perceptions of the educational counselor's duties towards the
students with special needs was developed. The study sample composed
of (255) male and female bachelor students from counseling major at
Yarmouk University were randomly selected. The findings showed that
counseling students perceived the duties of educational counselor
towards the students with special needs at high level. It also showed that
there were statistical significant differences in the total means of the
perceptions of the counseling students of the educational counselor's
duties towards the students with special needs due to gender, not to
educational level neither to studying previous courses in special
education.
Keywords: Students with Special Needs, Counseling Students,
Educational Counselor's Duties.
مقدمة
يحظى اإلرشاد النفسي بأھمية كبيرة في مؤسسات التربية والتعليم ،وتسعى كل مؤسسة
تعليمية لتوفير خدمات اإلرشاد؛ كونھا مكملة وداعمة للخدمات التربوية والتعليمية التي يتلقاھا
جميع الطلبة؛ بھدف بناء شخصيتھم عقليا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً ونفسيا ً .ويؤدي المرشد التربوي
دوراً مھما ً في تقديم الخدمات التربوية واإلرشادية للطلبة بشكل عام ،وذوي االحتياجات الخاصة
بشكل خاص ،كما أنه ال يعمل بمعزل عن الفريق التربوي في المدرسة ألنه األقرب الكتشاف
ھؤالء الطلبة من خالل اتصاله المستمر بالطلبة والمعلمين واإلدارة وأولياء األمور.
وتبرز أھمية المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في استقصاء
التوجھات التي قد تعمل على إبطاء تعلمھم ،أو عزلھم عن باقي الطلبة ،فالعمل مع الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة لم يكن سابقا ً من أولويات عمل المرشد التربوي ،لكن في الوقت الحاضر
فإن رعاية الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة باتت من األدوار األساسية التي يقوم بھا المرشد
التربوي؛ كونه حلقة الوصل الرئيسة بين مختلف أطراف العملية التربوية داخل المدرسة من
إدارة المدرسة ،ومعلمي الصفوف ،ومعلمي غرفة المصادر ،والطلبة متلقي الخدمة .كما تبرز
أھمية ھذا الدور في ضوء نسب انتشار ھذه الفئات التي تمثل ما نسبته من ) (12.5-10من أي
مجتمع؛ األمر الذي يتطلب توفير المزيد من الرعاية واالھتمام لھم ،وخاصةً من قبل المرشد
التربوي ،الذي يعد األقرب واألجدر للقيام بھذه المھام ).(Hallahan & kuffman, 2011
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ويواجه الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة تحديات كبيرة ترتبط بتطور قدراتھم العامة،
سواء أكانوا من ذوي اإلعاقات ،أم من ذوي القدرات العالية؛ األمر الذي يحتم على المرشد
التربوي – كعضو في فريق العمل متعدد التخصصات -أن يكون قادرا على فھم وإدراك حاجاتھم
الفريدة ،والعمل على تقديم أفضل الخدمات اإلرشادية التي تتطلبھا خصائص ھؤالء الطلبة
) .(Scott, 2005وبالنظر إلى تزايد االھتمام بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،والبحث عن
طرق ووسائل واستراتيجيات للعمل على تنمية قدراتھم ،ورفع مستوى استقالليتھم واعتمادھم
على أنفسھم ،تم التأكيد على دور المرشد التربوي ،وطبيعة الخدمات التي يؤديھا بالفعل تبعا ً
لدوره المتوقع في المدرسة اتجاه ھذه الفئة من الطلبة.
ويشير األدب التربوي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بأنھم فئات غير متجانسة من الطلبة
غير العاديين ،الذين قد يتمتعون بقدرات تفوق قدرات العاديين ،أو يظھرون قدرات تقل عن
قدرات العاديين؛ األمر الذي يتطلب حصولھم على خدمات وبرامج تربوية ومساندة مكثفة
لمساعدتھم على التكيف في المجتمع الذي يعيشون فيه & (Kirk, Galtaghter
) .Anastasiow, 2003والطلبة ذوو االحتياجات الخاصة الذين تتوجه برامج التربية الخاصة
اتجاھھم ،ھم الذين ينحرفون عن المتوسط انحرافا ً ملحوظا ً في جوانبھم الجسمية ،أو الحسية أو
العقلية؛ األمر الذي يتطلب تغييراً في ممارسات المدرسة تجاھھم )،( Al-Rousan,1998
وتزويدھم بخدمات خاصة تناسب احتياجاتھم الفريدة ،وتتضمن استحداث برامج إضافية أو تعديل
الموجود منھا بما تستوجبھا ظروفھم الحياتية ).(Nasser,2006
وتعرّف سميث ) (Smith, 2007التربية الخاصة بأنھا :ذلك التعليم الفردي المصمم
خصيصا ً ليتناسب مع اإلحتياجات الفردية لألفراد المعاقين والموھوبين ،إذ إن ھذا التعليم
يتم تصميمه وتقديمه بطريقة فردية أو جمعية ،تبعا ً لبدائل تربوية متنوعة تتراوح بين المستشفى
ومراكز اإلقامة الدائمة إلى غرفة المصادر والصف العادي .وغالبا ً ما يتم تقديم التربية
الخاصة في المدارس العامة مع مراعاة تكييف التعليم وفق احتياجاتھم .كما تستھدف التربية
الخاصة فئات األطفال الرضع ،وفي مرحلة ما قبل المدرسة ،والمرحلة االبتدائية وصوالً إلى
المرحلة الثانوية ،وفي بعض األحيان قد تصل إلى عمر ) (21عاما .ويضيف ھاالھان وكوفمان
) (Hallahan & Kauffman, 2011أن برامج التربية الخاصة ھي برامج موجھة إلى فئات
األفراد الذين ينحرفون انحرافا ً ملحوظا ً عن المتوسط الطبيعي في نموھم العقلي ,أو الجسمي ،أو
الحسي ،أو السلوكي ،أو اإلنفعالي.
وقد طرأت تغيرات على دور المرشد التربوي في المدارس (Burnham & Jackson,
)2000; Borders & Drury, 1992؛ األمر الذي ترتب عليه حدوث تغيرات على الوصف
الوظيفي والمھام الوظيفية المنوطة به ) .(Gibson, 1990فتاريخيا ً كان اتصال المرشدين مع
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة محدوداً ومقتصراً على تقديم خدمات اإلرشاد للطلبة العاديين
دون االكتراث بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة؛ بسبب ضعف تدريب المرشدين وإعدادھم،
والعتقادھم بأن أخصائيي ومعلمي التربية الخاصة ھم من يستطيعون العمل مع ھذه الفئة من
الطلبة ).(Tarver-Behring & Spagna, 2004
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وقد أدى تزايد أعداد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العامة -ممن يحتاجون
إلى بعض التعديالت والمساعدة في جوانب محددة لتحقيق النجاح التربوي واالجتماعي-
إلى إضافة أدوار جديدة للمرشد التربوي .كما برزت أھمية وجود المرشد التربوي في
قيامه بتقديم المساعدة والدعم النفسي لھذه الفئة من الطلبة ،وتلبية احتياجاتھم .وفي ھذا السياق،
يذكر كل من كالرك وبيرمان ولوكھارت )(Clark & Breman, 2009; Lockhart, 2003
بأنه ونتيجة لدمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،ازدادت الحاجة إلى تقديم الخدمات
بطريقة مباشرة ومنظمة لھؤالء الطلبة .وربما تكون التضمينات لتلك الممارسات ھي قيام المرشد
التربوي بالمشاركة في عضوية الفريق متعدد التخصصات ،وتعزيز تقبل الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة لذواتھم أوالً ،وتعزيز تقبلھم من قبل أقرانھم العاديين ثانياً ،وتقديم
خدمات اإلرشاد األسري ،والعمل مع أشقاء ھؤالء الطلبة ،وتطوير برامج صداقة األقران
).(Baker, 2000; Greer, 1995; Milsom, 2002
ونتيجة إلدراك تعاظم دور المرشد في برامج التربية الخاصة ) ،(ASCA, 2004برزت
الحاجة إلى إعداد المرشد التربوي وتدريبه بطريقة تؤھله لتقديم الخدمات المناسبة لألطفال
والمراھقين من ذوي االحتياجات الخاصة ;(Mynatt & Gibbons, 2011; IDEA, 2004
).Milsom & Akos, 2003;IESNCES, 2008
وقد تزامن ھذا اإلدراك بصدور مجموعة من القوانين والتشريعات المتضمنة لدور المرشد
ضمن فريق التأھيل متعدد التخصصات ،ومنھا القانون العام رقم )(The Public (142-94
) ،Law- Education for All Handicapped Children Act of 1975والمادة رقم
) (504من قانون التأھيل ) ،(Section 504: The Rehabilitation Act of 1973وقانون
تعليم األفراد ذوي اإلعاقات Individuals with Disabilities Education Act (IDEA,
) ،1997وقانون عدم ترك أي طفل دون تعليم  ,No Child Left Behindحيث أصبحت
المدارس العامة ملزمة بتقديم الخدمات والبرامج المناسبة لجميع الطلبة ,بما فيھم الطلبة ذوو
االحتياجات الخاصة.
ودعمت المنظمة األمريكية لإلرشاد التربوي ) (ASCA, 2004دمج الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة ضمن المجتمع الطالبي في المدارس .كما طالبت المرشدين بالدفاع عن
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وفي المدرسة ،وبتقديم المساعدة والدعم لھؤالء
الطلبة حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى إمكانياتھم بغض النظر عن مستوى العجز أو نوع اإلعاقة
لديھم ) .(ASCA, 2007وأكدت على ضرورة توافر المعايير الفعّالة والالزمة لبرامج اإلرشاد
التربوي ،والتي تضمن وصول جميع الطلبة إلى البرامج التربوية النوعية ،باإلضافة إلى
تزويدھم بالدعم الالزم في الجوانب التربوية ،والشخصية ،واالجتماعية ،واالنفعالية ،والمھنية
لتمكينھم من تحقيق النمو التربوي والتعليمي ).(Campbell & Dahir, 1997
وعلى الرغم من القوانين والمعايير األخالقية واإلرشادات التوجيھية المحفزة لدعم برامج
الدمج؛ فإن نجاح أو فشل ھذه البرامج والممارسات يعتمد على جملة من العوامل والمتغيرات
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Cook, Semmel & Gerber,1999; Praisner,
التي تتضمن اتجاھات المديرين
) ،(2003واإلعداد والتحضير ) ،(VanReusen, Shoho & Barker, 2001وتوفر الدعم
المھني ) ،(Avramidis & Brahm, 2002وتقبل الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
 ،(Alghazo, Dodeen & Algaryouti, 2003; Dunn & Baker, 2001).والتدريب
والتطوير المھني ) ،(Milsom, 2002والكفاية المدركة للعمل مع الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة ).(Dunn & Baker, 2002
وقد قامت المنظمة األمريكية لإلرشاد التربوي بتطوير نموذج وطني لإلرشاد التربوي
المھني يؤكد على ضرورة تقديم المنھاج الموجه ،والخدمات التي تلبي احتياجات الطلبة ،وأنظمة
تدعم التعليم والتخطيط بشكل فردي .أما الخدمات فتتضمن اإلرشاد الفردي والجمعي ،واإلحالة،
والمدافعة ،والتدخل واالستشارات ) .(Romano, 2007كما حددت أدواراً للمرشد التربوي
للعمل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تمثلت في العضوية في فريق دراسة حالة الطفل،
والتشاور مع المعلمين والمھنيين المعنيين ببرنامج الطفل ،والمدافعة عن احتياجات الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة ،والعمل مع أبائھم ,ويعتقد بعض الباحثين بأن العمل مع الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة أصبح جزءاً من مھنة اإلرشاد ،ودوراً ھاما ً للمرشد التربوي أكثر من
السابق ).(IDEA, 2004; Milsom, 2002
ويشير تنديربل ) (Tinderbel, 1999إلى أن األدوار االجتماعية للمرشد التربوي تجاه
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تتركز على إشعارھم بأھميتھم من قبل المعلمين والمرشدين
ومساعدتھم على امتالك مھارة اتخاذ القرار ,والمساھمة في المجتمع ،وإيجاد التسھيالت المالئمة
لھؤالء الطلبه .كما يقوم المرشد بإعداد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة إعداداً نفسيا ً إلكسابه
مھارات التقبل والتفاعل االجتماعي بما يتالءم مع شخصيته؛ ليساعده ذلك على التوافق والتكيف
مع بيئة اجتماعية جديدة ،والذي يقوده لبناء تجربة حياتية نموذجية تتسم باالستقرار والرضا
واالندماج ،وتنمية قدراته ،وتعزيز ثقته بنفسه وإحساسه بتكوين جماعة الرفاق ،واالنتماء إلى
مجتمعه ،والتخفيف من النظرة السلبية تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
واقترح برايس ) (Price,1998بع ض األدوار النفس ية للمرش د ف ي تعامل ه م ع الطلب ة ذوي
االحتياج ات الخاص ة ،ومنھ ا :تش جيع مراقب ة ال ذات ،وتحم ل المس ؤولية م ن خ الل مراقب ة نفس ه
خ الل قيام ه باألنش طة اليومي ة ،واس تخدام أس اليب االس ترخاء ،باإلض افة إل ى توجي ه ط اقتھم
وانتب اھھم اتج اه النش اطات الھادف ة ،والتع اون م ع المختص ين اآلخ رين كمعل م غرف ة المص ادر؛
لتق ديم الت دخل الترب وي والنفس ي المالئ م للطف ل ،وتھيئ ة ذوي االحتياج ات الخاص ة نفس يا ً لعملي ة
الدمج؛ لمساعدته على التقبل وزيادة ثقته بنفسه ،وتھيئة الط الب والترب وين الس تقبال الطلب ة ذوي
االحتياجات الخاص ة ،وتزوي دھم بالمھ ارات الالزم ة للتفاع ل وال تفھم معھ م .باإلض افة إل ى تعل يم
الطالب الحديث الذاتي اإليجابي  Positive Self-talkحتى ي تمكن م ن مكاف أة نفس ه وتعزيزھ ا،
والوقوف على السلوكيات السلبية للتصدي لھا ،والسماح للطالب باالختيار من مجموع ة نش اطات
متعددة ،والتعاطف معھم بدالً من نقدھم.
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وبما أن الطلبة المتفوقين والموھوبين يتميزون عن باقي فئات التربية الخاصة في أنھم أكث ر
تفوق ا ً م ن الطلب ة الع اديين ،نج د أن أدوار المرش د الترب وي الموجھ ة اتج اھھم تتس م ب بعض
الخصوصية التي تتمثل باإلض افة إل ى م ا س بق م ن أدوار ف ي ت دعيم ال ذات اإليجابي ة ل دى الطف ل
الموھوب عن طريق توثيق العالقة بين الطفل ومعلميه ،وتوجي ه المعل م إل ى ض رورة دف ع الطف ل
المتفوق والموھوب لتحقيق أكبر قدر من اإلنجاز ،ومساعدة الموھوب في اختيار المھن ة المناس بة
له بما يحقق له النجاح في جوانب شخص يته المختلف ة ) ،(Peter,2007ودع م التواف ق الشخص ي
واالجتماعي لدى الطفل المتفوق والموھوب ،حيث يبدو الطفل واثقا ً من نفسه ومن قدراته وكفايته
الذاتية ،ويتوفر لدي ه مش اعر األم ن واالس تقرار النفس ي ،والح رص عل ى ت وفير خ دمات متكامل ة
لتنمية شخصية الموھوب في كافة المجاالت ،وتذليل الص عوبات والمش كالت الت ي تعت رض نم وه
).(Scott, 2005
وت ؤطر المنظم ة األمريكي ة لإلرش اد الترب وي ) (Romano, 2007الكفاي ات الض رورية
لإلرشاد التربوي المھني في سبعة جوانب ،ھي :أھمية وضرورة وصول كل طالب إلى البرن امج
اإلرش ادي الترب وي ،وام تالك المرش د الترب وي المھن ي للمھ ارات الت ي تس اعده عل ى تق ديم
االستشارات ،ومھارات اللقاءات الجمعية ،واإللمام المعرفي بنظريات اإلرشاد التربوي المناسبة،
ومھارات إدارة األزمات ،والعمل مع الطلبة ذوي االختالفات الدينية ،والجنسية ،واللغوية ،وذوي
االحتياجات االقتص ادية االجتماعي ة الخاص ة .وأخي راً ،تلق ي المرش د الترب وي ت دريبا ً ف ي قض ايا
التربي ة الخاص ة المتص لة بالمش كالت التطوري ة ،وتن وع الق درات ،وتقي يم ص عوبات ال تعلم؛
ليتعرف إل ى ط رق التعام ل م ع الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة ،لك ن ھن اك بع ض المرش دين
التربويين يفتقر إلى األدوات واألساليب التي تمكنھم من تقديم المساعدة للطلب ة ذوي االحتياج ات
الخاصة وأسرھم.
وف ي المقاب ل ،ف إن بع ض المرش دين الترب ويين ال يش ارك بفعالي ة للتخط يط للخ دمات
االنتقالية ،حيث أشار ميلسوم ) (Milsom, 2002ف ي دراس ته المس حية للمرش دين الترب ويين
الت ي عب ر م ن خاللھ ا المرش دون ع ن ش عورھم بع دم كفاي ة إع دادھم للمس اعدة ف ي تق ديم
التخط يط للخ دمات االنتقالي ة ،أو خ دمات م ا بع د المدرس ة .وف ي دراس ة أخ رى وج د ولي امز
والن ش ) (Williams & Lynch, 2007أن الطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم ل م يكون وا عل ى
معرفة ودراية بالتخطيط االنتق الي ،وربم ا ترك ت ھ ذه الخ دمات لمعل م التربي ة الخاص ة عل ى
الرغم من حاجته للمساعدة للقيام بتقديم ھذه الخدمة.
ومما تقدم ،يالحظ أن المرشد التربوي يوجه خدماته اتجاه الطلبة العاديين والطلبة غير
العاديين ،الذين يحتاجون أكثر من غيرھم لخدمات متنوعة كالخدمات اإلرشادية .لذا ،يبدو من
المناسب استعراض مھام المرشد التربوي وواجباته داخل المدرسة بشكل عام ،وصوالً لمھامه
ومسؤولياته اإلضافية الموجھة اتجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ومن ھذه المھام:
−

التنسيق مع المعلمين فيما يتعلق بالصعوبات التي يعانيھا الطلبة في مجال التعايش مع
األنظمة التي تضبط السلوك داخل غرفة الصف ،والطلبة الذين يعانون من مشكالت نفسية
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تحول دون التعلم الفعّال ،كالخوف المزمن والخمول ،والطلبة الذين يعانون من صعوبات
في التعلم ،أو بطء في التعلم ،والطلبة المتفوقون ،أو المميزون تحصيليا ً.
−

التنسيق مع إدارة المدرسة وأولياء أمور الطلبة لبحث المشكالت التي يعاني منھا الطلبة.

−

االطالع على سجالت الطلبة؛ لمعرفة الذين يعانون من تد ﱠن في التحصيل ،والمبادرة إلى
عقد االجتماعات مع أعضاء ھيئة التدريس وإدارة المدرسة؛ لوضع الحلول المناسبة
).(Jmaiaan , Jaber &Hassan,2006

وتبرز ضرورة امتالك المرشد التربوي لمجموعة من المع ارف والمھ ارات اإلض افية الت ي
تحدد مسؤولياته تجاه فئات الطلبة ذوي االحتياجات الخاص ة ف ي المدرس ة العادي ة .وتب دو األدوار
المتوقع من المرشد التربوي ممارستھا في ھ ذا الص دد م ا يتص ل ب األدوار التربوي ة واالجتماعي ة
والنفسية .وتتمثل األدوار التربوية بتوعية للمعلمين بضرورة إعطاء ھ ذه الفئ ة مھ ام بس يطة حت ى
ينجح وا فيھ ا ويش عروا باإلنج از ،وتعزي ز الطال ب أثن اء أدائ ه للمھ ام .باإلض افة إل ى العم ل عل ى
استثمار قدرات الطلبة وتطويرھا إلنجاح عمليات الدمج والتطوير).(Tinderbel, 1999
وتشير أدبيات التربية الخاصة بأن كل أس رة ل ديھا طف ل ذو احتياج ات خاص ة يترت ب عليھ ا
أعب اء أض افية تجع ل منھ ا أس رة ذات احتياج ات خاص ة ،فغالب ا ً م ا تواج ه ھ ذه األس ر جمل ة م ن
المشكالت أثناء محاولتھا التكيف والتعايش مع أطفالھا من ذوي االحتياجات الخاصة ،ناھي ك ع ن
الضغوط والتوترات التي تواجھھا كل أسرة .ويع ّد الوالدان من العناصر األساسية في التعام ل م ع
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،والبد من توافر المعلومات الدقيق ة ع ن طبيع ة المش كالت الت ي
يعانيھا أبناؤھم ،وكيفي ة تق ديم الخ دمات التعلمي ة والتربوي ة المناس بة لھ م .وتتض من عملي ة إرش اد
الوالدين ع دة مراح ل أھمھ ا :تقي يم حال ة الطال ب وتشخيص ھا ،وبن اء العالق ة م ع األھ ل ،وال تعلم،
والدعم ،ثم بداية االتصال بين األھل والطلبة ذوي االحتياج ات الخاص ة ،تليھ ا تكي ف الطال ب ذي
االحتياج ات الخاص ة ف ي األس رة ،وص والً إل ى األھ ل كش ريك كام ل .وم ن الممك ن اإلش ارة إل ى
اإلج راءات اآلتي ة الت ي يمك ن أن تس اعدھم عل ى دع م ابن ائھم :الثب ات وع دم الت ردد ف ي اس تخدام
األساليب المناسبة في التعامل معھم ،وتوظيف المعلومات والبيان ات الت ي ت م الحص ول عليھ ا م ن
المرشد التربوي ،وتقديم تغذية راجعة مس تمرة ع ن وض ع الطال ب ف ي المن زل للمرش د الترب وي،
واالستمرار في دعم األھل لتخط ي مرحل ة اإلحب اط ل دى الطال ب ،باإلض افة إل ى مش اركة األھ ل
للمرشد التربوي في مناقشة مدى تعلم الطالب ).(Wessel, 1977
وھناك العديد من الدراسات التي سعت لدراسة دور المرشد التربوي مع الطلبة بشكل عام،
ومن المالحظ بأن ھناك نقصا ً واضحا ً في الدراسات التي تناولت دور المرشد التربوي مع الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة ،ومن ھذه الدراسات دراسة ميلسون ) (Milson, 2002حول دور
المرشد التربوي في تقديم الخدمات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .فقد تكونت عينة الدراسة
من ) (100مرشد مدرسي تراوحت أعمارھم بين ) (60-24عاماً (%28) ،منھم يعملون في
مدارس ابتدائية ،و) (%38منھم يعملون في مدارس إعدادية ،ومتوسط خبراتھم العملية )(2.63
عام .أظھرت نتائج الدراسة أن تقديم خدمات اإلرشاد الفردي والجمعي للطلبة ذوي االحتياجات
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الخاصة كانت الممارسة األكثر شيوعا ً لدى المرشدين ،حيث أفاد ) (%82.8من المشاركين بأنھم
يقدمون ھذه الخدمات اإلرشادية بانتظام .وكانت خدمة اإلحالة إلى جھات خارج المدرسة أقل
ممارسة للمرشدين بنسبة ) ،(%40.4وأفاد معظم المرشدين بأنھم نوعا ً ما مؤھلون ولديھم
الكفايات ،وتلقوا تدريبا ً متخصصا ً في ھذا المجال ،وأنھم قادرون على تأھيل الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة مھنيا ً لمساعدتھم في االنخراط واالندماج مع المجتمع والبيئة المحيطة.
كما أجرت جاندر ) (Chander, 2002دراسة في الواليات المتحدة األمريكية ھدفت إلى
الكشف عن مفھوم مديري المدارس لدور المرشد التربوي في رعاية األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة ،اقتصرت عينة الدراسة على مديري المدارس الثانوية الذين مضى عليھم أكثر من
خمس سنوات في اإلدارة التربوية ،حيث تم إجراء مقابالت معمقة مع ) (96مديراً ومديرة .وقد
بلور مدريرو المدارس دور المرشد التربوي من خالل أدائه الوظيفي ومھاراته الضرورية،
وصفاته الشخصية ،وحددوا ست وظائف للمرشد التربوي ،ھي :الدفاع عن الطفل المعاق أو
الموھوب وحماية مصالحه ،وتسجيل المالحظات اإلرشادية عن حالة الطفل المعاق وكيفية
تطوره ،ومھمات إدارية ،واعتبارھم مرجعا للطلبة في حل مشكالتھم ،وقيامھم بوظيفة تربوية
تتضمن تنمية التحصيل التربوي للطفل المعاق ،وبالتخطيط التربوي في توجيه وتعليم الدائرة
اإلرشادية .وقد بينت الدراسة أنه ال بد من أن يتمتع المرشد التربوي بقدرة على حل المشكالت،
والتحلي بالطبيعة الھادئة ،والقدرة على االتصال الجيد مع األفراد ،والقدرة على التعامل في وقت
األزمات ،والتحلي بروح الدعابة ,وكل ھذا يعتمد على التوقعات المتوخاة من أداء المرشد
التربوي.
وفي دراسة أجراھا ديدلر ) (Dydler, 2006في الواليات المتحدة األمريكية ھدفت إلى
المقارنة بين أدوار المرشدين التربويين في المدارس األساسية والثانوية في رعاية ذوي
االحتياجات الخاصة والموھوبين من وجھة نظر مديري المدارس .تكونت عينة الدراسة من
) (100مدير ومديرة ،تم عقد مقابالت شخصية مع ) (7منھم .بينت الدراسة أن أدوار المرشد
التربوي تركز على رعاية الطفل نفسيا ً وأكاديميا ً داخل المدرسة ،والتعاون مع الوالدين خارج
المدرسة .وبينت أيضا ًعدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين أدوار المرشد التربوي في المدرسة
األساسية وأدواره في المدرسة الثانوية؛ بسبب اتباع مجموعة من المعايير المحددة للعمل.
كما أجرى الخطيب ) (AL-khateeb, 2008دراسة ھدفت إلى تقييم واقع خدمات التربية
الخاصة المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم .تكونت عينة الدراسة من ) (15مرشداً ومرشدة من
المرشدين العاملين في األردن .أشارت نتائج الدراسة إلى أن المرشدين يقومون بتقديم الخدمات
اإلرشادية والدعم للطلبة عند الطلب ،ويتواصلون مع أسر الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،وأن
ھناك تفاعالً وتعاونا ً من جانب المرشدين التربويين مع معلمي غرف المصادر ،إال أنھم ال
ينخرطون في العمل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم بطريقة منظمة ،وال يقدمون الخدمات
اإلرشادية لھؤالء الطلبة ومعلميھم وأسرھم بشكل متكامل.
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وأجرت جوميز ) (Gomez, 2009دراسة في إسبانيا ھدفت إلى تقييم األدوار اإلرشادية
للمرشد التربوي في المدرسة المتوسطة من وجھة نظر الطلبة المتفوقين والموھوبين ،فقد تم
إجراء الدراسة على الطلبة الذين تتراوح أعمارھم من ) (15 -12عاما ً .توصلت الدراسة إلى أن
الطلبة يرون أن المرشد التربوي قادر على إكسابھم مھارات التعامل مع األقران العاديين،
وتسھيل اندماجھم في الغرفة الصفية .كما بينت الدراسة أن أدوار المرشد التربوي تتمثل في
اإلعداد النفسي واالجتماعي لھذه الفئة من الطلبة ،ومتابعة تحصيلھم ،وحل المشكالت التربوية
والشخصية التي قد تعترضھم في الغرفة الصفية.
وأجرى كندرك ) (Kendrick, 2009دراسة في الواليات المتحدة األمريكية ھدفت
التعرف إلى نوع ومدى الدور الذي يقدمه المرشد للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في
) (53كلية من الجامعات المعمدانية الجنوبية .توصل الباحث إلى تحديد أنواع متعددة للخدمات
اإلرشادية يتم تقديمھا في مراكز اإلرشاد الجامعية؛ كالخدمات المھنية ،والخدمات التربوية،
والخدمات النفسية ،والخدمات االجتماعية ،كما استجاب ) (%80من الطلبة بأن المرشد يقدم في
العادة الخدمات النفسية ،تليھا الخدمات المھنية ،فالتربوية ،وأخيراً الخدمات االجتماعية .بينما
استجاب ) (%50من عينة الدراسة بأن دور المرشد يجب أن يتمحور حول دمج الطلبة مع
أقرانھم والتواصل مع العائلة لحل المشكالت.
كما أجرى جرين ) (Green, 2009دراسة في الواليات المتحدة األمريكية ھدفت إلى
الكشف عن أدوار المرشد التربوي في مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والعناية بھم.
تكونت عينة الدراسة من ) (222مرشداً ومرشدةً يعملون في المدارس الحكومية التي تحتوي
على طلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ويتلقون خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي .أظھرت
نتائج الدراسة أن المرشدين التربويين يرون أن دورھم يتمثل في عملية إعداد الطالب لالنتقال
إلى مراحل أعلى عبر تسھيل دمجه في المجتمع الصفي ،وتدريب أولياء األمور على جوانب
الرعاية النفسية واالجتماعية ،كما بينت الدراسة أن المرشدين التربويين الذين يفتقرون للمعرفة
السابقة والتدريب الخاص بذوي االحتياجات الخاصة ھم األقل قدرة على ممارسة دورھم
اإلرشادي بفعالية.
في حين أجرى مھيدات ) (Muhaidat,2013دراسة ھدفت التعرف إلى ادراكات المرشدين
المدرسيين للخدمات اإلرشادية المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس النظامية في
محافظة إربد ،على عينه تكونت من ) (128مرشداً ومرشدة .أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة
إدراكات المرشدين للخدمات اإلرشادية المقدمة للطلبة كانت متوسطة ،وقد جاء في المرتبة
األولى مجال الخدمات المقدمة لألسر ،وفي المرتبة االخيرة مجال الخدمات المقدمة للمعلمين،
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات المرشدين
تعزى للجنس ،وعدد سنوات الخبرة ،في حين وجدت فروق في ھذه االستجابات تعزى للمؤھل
العلمي.
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في ضوء استعراض الدراسات السابقة يالحظ النقص الواضح بشكل عام في األدب المتعلق
بدور المرشد التربوي في العمل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ,والدراسات العربية
واألردنية بشكل خاص ,وھذا ما يبرر قيام مثل ھذه الدراسة ,خاصة وأنھا تناولت عينة سيكون
لھا الدور المحوري مستقبال في العمل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وھم طلبة اإلرشاد
النفسي ,االمر الذي قد يفيد في توضيح الدور المنوط بھم مستقبال.
مشكلة الدراسة وأسئلتھا
يبدو طبيعيا أن فھم طلبة اإلرشاد النفسي لطبيعة دور المرشد التربوي ،والمسؤوليات
المستقبلية المتوقع منھم ممارستھا ،يعطي مؤشرات غير مباشرة على فعالية مساقات التربية
الخاصة المقدمة ضمن برنامج إعدادھم التربوي في جامعة اليرموك على وجه الخصوص ،بما
يساعد في فھم تصوراتھم لھذه األدوار؛ مما يتيح لمصممي برامج اإلعداد التربوي ضرورة
تطويرھا وصوال لتحقيق اتجاه التدريب من أجل امتالك المعايير Training for Standards
 .Approachكما يبدو جليّا ً أنه لم يتضح بعد الدور الحقيقي للمرشد التربوي تجاه ھذه الفئة من
الطلبة ضمن عمله مع فريق العمل متعدد التخصصات.
لذا تحسس الباحثون مشكلة الدراسة المتمثلة في استقصاء تصورات طلبة برنامج اإلرشاد
في جامعة اليرموك لمھام المرشد التربوي الموجھة تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،وفيما
إذا كانت تلك التصورات تختلف تبعا الختالف جنس طلبة البرنامج ،ومستواھم الدراسي ،وما إذا
كانوا قد درسوا مساقات سابقة في التربية الخاصة.
أسئله الدراسة
حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 −ما أبرز مھام المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في تصور طلبة
اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك؟
 −ھل تختلف تصورات طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك لمھام المرشد التربوي تجاه
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ,تبعا ً الختالف متغيرات الجنس ،والمستوى الدراسي،
ودراسة مساقات سابقة في التربية الخاصة؟
أھمية الدراسة
تنبثق أھمية ھذه الدراسة من جانبين نظري وتطبيقي ،فم ن حي ث األھمي ة النظري ة والعلمي ة
والبحثية ،حاول ت الدراس ة الكش ف ع ن تص ورات طلب ة اإلرش اد النفس ي لمھ ام المرش د الترب وي
تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،والكشف عن دور بع ض المتغي رات )المس توى الدراس ي،
الجنس ،ودراسة مساقات في التربية الخاصة( في التاثير في ھ ذه التص ورات ،وبالت الي الوص ول
إلى نت ائج بحثي ة ذات مص داقية تس اعد ف ي توجي ه وإث راء العملي ة التدريس ية والتركي ز م ن خ الل
البرنامج الدراسي للطلب ة عل ى تنمي ة وع ي ومعرف ة ح ول ھ ذه المھ ام األم ر ال ذي ق د يس اعد ف ي
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توجي ه البح وث المس تقبلية لتن اول ع دد م ن المتغي رات األخ رى ذات الص لة ومحاول ة تنمي ة
االتجاھ ات نح و العملي ة اإلرش ادية بش كل ع ام واتج اه الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة بش كل
خاص.
كما تتجلى األھمية النظرية للدراس ة م ن خ الل تناولھ ا لجان ب عل ى درج ة م ن األھمي ة ف ي
مجال العملية اإلرش ادية ،فھ ي الدراس ة االول ى -بح دود إط الع الب احثين -الت ي تتن اول تص ورات
طلبة البكالوريوس في اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك تجاه الطلبة ذوي االحتياج ات الخاص ة
في المدارس الحكومية في األردن .كما توفر ھذه الدراسة العديد من البيانات والمعلومات للجھات
المختصة التي يمكن االستفادة منھا في تطوير برامج إع داد طلب ة اإلرش اد النفس ي تج اه الخ دمات
الخاصة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس األردنية.
أما ع ن األھمي ة التطبيقي ة ،فتس عى الدراس ة الحالي ة إل ى ت وفير مؤش رات ح ول م دى كف اءة
مس اقات برن امج بك الوريوس اإلرش اد النفس ي ف ي جامع ة اليرم وك الخاص ة بالطلب ة ذوي
االحتياجات الخاصة ،وما إذا كانت قادرة عل ى إكس اب طلب ة برن امج اإلرش اد المھ ارات الالزم ة
للتعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المستقبل .ومن المؤمل أن يستفيد أيضا من نت ائج
الدراس ة الحالي ة أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي تخص ص اإلرش اد ف ي الجامع ات ,والمرش دون
التربويون العاملون في المي دان ف ي الم دارس الحكومي ة ،ليتمكن وا م ن االس تجابة لمتطلب ات طلب ة
برامج اإلعداد في اإلرشاد النفسي /التربوي في أثناء عملية إعدادھم التربوي والمھني.
أھداف الدراسة
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحقيق اآلتية
 −التعرف على تصورات طلبة اإلرشاد النفسي لمھام المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة.
 −تحديد ما اذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائية في تصورات طلبة اإلرشاد النفسي في
جامعة اليرموك لمھام المرشد التربوي تعزى إلى متغيرات الدراسة :المستوى الدراسي،
والجنس ،ودراسة مساقات في التربية الخاصة.
 −توفير أداة للتعرف إلى تصورات طلبة اإلرشاد لمھام المرشد التربوي تجاه ذوي
االحتياجات الخاصة تتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة.
التعريفات اإلجرائية واالصطالحية
تصورات :إدراكات أفراد عينة الدراسة لدرجة وجود مشكالت ضمن المجاالت المحددة في
أدوات الدراسة ) ،(Arzumanl, Yusoffi & Chit, 2010وتقاس من خالل الدرجة التي
يحصل عليھا المستجيب على االأداة المستخدمة في الدراسة الحالية ،والتي تشتمل على اربعة
مجاالت ھي :المجال النفسي ،والتربوي ،واالجتماعي ،واألسري.
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طلبة اإلرشاد النفسي :وھم الطلبة )الذكور واإلناث( المسجلون في برنامج بكالوريوس
اإلرشاد النفسي /التربوي في جامعة اليرموك في الفصل الثاني للعام الدراسي .2012 -2011
مھام المرشد التربوي :ھي األدوار والمسؤوليات المتوقع من المرشد التربوي القيام بھا،
والتي نص عليھا نظام اإلرشاد التربوي للمدارس الحكومية ).(Shaheen,2009
الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة :ھم الطلبة الذين يعانون من إعاقة بسيطة أو متوسطة،
سوا ًء كانت إعاقات حسية )سمعية أو بصرية( ،أم جسمية ،أم عقلية ،أم اضطرابات سلوكية ،أم
اضطرابات لغوية ،أم صعوبات تعلمية ,مما يستدعي تقديم خدمات خاصة لھم تختلف عما يقدم
ألقرانھم من الطلبة العاديين من أجل مساعدتھم على تحقيق أقصى ما يمكنھم الوصول إليه من
نمو وتوافق ) .(Smith, 2007ويتحددون في ھذه الدراسة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
المنتظمين على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية في الفصل األول للعام الدراسي -2011
.2012
حدود الدراسة
تتحدد نتائج الدراسة في اآلتية:
-

-

-

المحدد البشري :طلبة برنامج بكالوريوس اإلرشاد النفسي ،في جامعة اليرموك.
المحدد الزماني :الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2012/2011م.
المحدد المكاني :جامعة اليرموك.
المحدد االجرائي :دالالت صدق وثبات األداة المستخدمة في الدراسة الحالية.

الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة اإلرشاد النفسي المنتظمين في برنامج اإلرشاد النفس ي
في جامعة اليرموك خالل العام الدراسي 2012/2011والبالغ عددھم ) (1223طالبا ً وطالبة.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (255طالبا ً وطالبةً من طلبة البكالوريوس في تخص ص اإلرش اد
النفس ي ،ت م اختي ارھم بالطريق ة العش وائية الطبقي ة ،م وزعين وفق ا ً لمتغي رات الج نس ،والس نة
الدراسية ،وما إذا درسوا مس اقات س ابقة ف ي التربي ة الخاص ة .والج دول رق م ) (1يوض ح توزي ع
أفراد العينة على متغيرات الدراسة.
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جدول ) :(1التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة.
الفئات
1
2
3
4
انثى
ذكر
نعم
ال

السنة الدراسية

الجنس
مساقات
المجموع

التكـــــــــرار
24
55
85
61
176
49
157
68
225

النسبـــــــة
10.7
24.4
37.8
27.1
78.2
21.8
69.8
30.2
100.0

أداة الدراسة
لتحقيق أھداف الدراسة تم تطوير مقي اس للكش ف ع ن مھ ام المرش د الترب وي ب الرجوع إل ى
األدب النظري والدراس ات الس ابقة ذات العالق ة ،حي ث ت م االط الع عل ى أدوار المرش د الترب وي
الت ي ح ددتھا المنظم ة األمريكي ة لإلرش اد الترب وي ) ،(ASCA,2004ودراس ات ك ل م ن
) ،(Jmaiaan,etal,2006وب رايس ) ،(Price, 1998وتن دربل ) ،(Tinderbel, 1999الت ي
ح ددت أدوار المرش د الترب وي األساس ية م ع الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة .وتكون ت األداة
بص ورتھا األولي ة م ن ) (37فق رة موزع ة عل ى أربع ة مج االت ھ ي) :النفس ي ،والترب وي،
واالجتماعي ،واألسري( ،وتتم اإلجابة عن فقرات األداة وفق تدريج ليكرت الخماسي.
صدق األداة
للتحق ق م ن ص دق محت وى األداة ت م عرض ھا بص ورتھا األولي ة عل ى ) (10محكم ين م ن
األساتذة المتخصصين في علم النفس ،واإلرشاد النفسي والتربية الخاص ة ف ي ج امعتي اليرم وك،
وإربد األھلية ،وطلب إليھم تحكيم األداة من حيث مناس بة الفق رات للمج االت المكون ة لھ ا ،وم دى
سالمة الصياغة اللغوية لھا ،ومدى وضوحھا .وبن ا ًء عل ى مالحظ ات المحكم ين ت م تع ديل بع ض
الفق رات وإع ادة ص ياغة بعض ھا اآلخ ر كم ا ت م ح ذف فق رتين .وبن ا ًء عل ى ذل ك تكون ت األداة
بصورتھا النھائية من) (35فقرة موزعة على أربع مجاالت.
كما تم التحقق من مؤشرات صدق البناء ،حي ث ت م حس اب معام ل ارتب اط بيرس ون ب ين
الفق رة والدرج ة الكلي ة للمقي اس ،وارتب اط الفق رة بالبع د ال ذي تنتم ي إلي ه وق د تراوح ت ق يم
معامل االرتب اط للفق رات م ع العالم ة الكلي ة للمقي اس م ا ب ين ) ،(0.73-0.46وتراوح ت ق يم
معام ل ارتب اط الفق رات بالمج االت الت ي تنتم ي اليھ ا ب ين ) ،(0.83-0.53وھ ي ق يم مقبول ة
ألغ راض القي ام بالدراس ة الحالي ة ,وف ي ض وء مع امالت االرتب اط ھ ذه ،فق د ت م قب ول جمي ع
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الفقرات الخاصة ب األداة وع ددھا ) (35فق رة موزع ة عل ى المج االت اآلتي ة :النفس ي وتقيس ه
الفقرات) ،(10-1والتربوي وتقيسه الفق رات ) ،(19-11واالجتم اعي وتقيس ه الفق رات )-20
 ،(28واألسري وتقيسه الفقرات ).(35-29
ثبات األداة
قدرت معامالت الثبات للمقياس باستخدام معامل ثبات االستقرار ،وبھدف التحقق من ثبات
األداة المستخدمة ودقة فقراتھا تم تطبيقھا على عينة استطالعية مكونة من ) (50طالبا ً وطالبة،
من خارج أفراد عينة الدراسة الرئيسة ،ثم أعيد تطبيقھا على العينة االستطالعية نفسھا بعد
إسبوعين من التطبيق األول ،وحسب معامل ثبات اإلعادة ) ، (Test-Retestحيث بلغت قيمة
معامل ثبات اإلعادة للمقياس ككل ) ،(0.93وتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بين
) .(0.80-0.91كما تم تقدير قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس باستخدام معادلة
كرونباخ ألفا ) (Cronbach Alphaعلى أفراد العينة االستطالعية أنفسھم ،حيث بلغت قيمة
معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس ) ،(0.91وأما معامالت الثبات لمجاالت األداة فقد
تراوحت بين ) ،(0.78- 0.89وھي قيم مقبولة ألغراض القيام بالدراسة الحالية.
جدول ) :(2معامل ثبات أداة الدراسة ومجاالتھا.
المجاالت
النفسي
التربوي
االجتماعي
االسري
االداة ككل

ثبات االعادة
0.80
0.89
0.89
0.91
0.93

االتساق الداخلي
0.78
0.88
0.87
0.89
0.91

تصحيح األداة
اشتمل مقياس مھام المرشد التربوي على ) (35فقرة ،يجاب عليھ ا بت دريج خماس ي يتض من
البدائل التالية) :موافق بدرجة كبيرة جداً ،وتعط ى خمس ة درج ات ،مواف ق بدرج ة كبي رة وتعط ى
أرب ع درج ات ،مواف ق بدرج ة متوس طة وتعط ى ث الث درج ات ،مواف ق بدرج ة قليل ة وتعط ى
درجتين ،موافق بدرجة قليلة جدا وتعطى درجة واحدة( .وبذلك تراوحت درج ات األداة كك ل ب ين
)(175-35؛ بحيث كلما ارتفعت الدرجة ك ان ذل ك مؤش را عل ى زي ادة مس توى تص ورات الطلب ة
لمھامھم ،وقد صنفت استجابات أفراد العينة إلى خم س فئ ات اس تناداً إل ى م ا أش ار الي ه الش ريفين
) (2011على النحو اآلتي :مستوى تص ورات م نخفض ج دا وتتمث ل ف ي الحاص لين عل ى درج ة
) (1.49فأقل .وفئة مستوى تص ورات م نخفض ,وتتمث ل ف ي الحاص لين عل ى درج ة تت راوح ب ين
) (1.5-2.49درجة ،وفئة مستوى تصورات متوسط ،وتتمثل في الحاص لين عل ى درج ة تت راوح
ب ين ) (2.5-3.49درج ة وفئ ة مس توى تص ورات مرتف ع ،وتتمث ل ف ي الحاص لين عل ى درج ة
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تتراوح بين ) (3.5-4.49درجة ،وفئة مستوى تصورات مرتفع جدا ،وتتمثل في الحاص لين عل ى
درجة ) (4.5فأكثر ).(AL-shrefeen, 2011
إجراءات الدراسة
لتحقيق أھداف الدراسة تم اتباع اإلجراءات اآلتية:
−

إعداد أداة الدراسة بصورتھا النھائية والتأكد من مؤشرات صدقھا وثباتھا.

−

اختيار عينة الدراس ة بالطريق ة العش وائية م ن مجتم ع الدراس ة الكل ي تبع ا ً لمتغي ري الج نس
والتخصص التربوي.

−

توضيح الھدف من الدراسة ألفراد العينة ،وتوزيع أداة الدراسة ،واإلجابة عن استفساراتھم.

−

جم ع أداة الدراس ة بع د االس تجابة عل ى فقراتھ ا ،وإع دادھا للتحلي ل اإلحص ائي ،وم ن ث م
استخدام المعالجات اإلحص ائية الس تخالص النت ائج والخ روج بالتوص يات ف ي ض وء م ا ت م
التوصل إليه من نتائج.

منھجية الدراسة
بم ا أن الدراس ة س عت إل ى الكش ف ع ن تص ورات طلب ة اإلرش اد النفس ي لمھ ام المرش د
التربوي اتجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،وما إذا كان ت تل ك التص ورات تختل ف ب اختالف
السنة الدراسية للطالب ،وجنسه ،ودراسته لمساقات سابقة حول الطلبة ذوي االحتياج ات الخاص ة
والتفاع ل بينھ ا ،ف إن الم نھج األنس ب لتحقي ق أھ داف الدراس ة ھ و الم نھج الوص في
)( Kilani& Shrefeen,2007
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
المتغيرات المستقلة
وھي ثالثة متغيرات تصنيفية:
 −الجنس وھو فئتان) :ذكور ،إناث(.
 −المستوى الدراسي وله أربعة مستويات) :سنة أولى ،وسنة ثانية ،وسنة ثالثة ،وسنة رابعة(.
 −دراسة مساقات سابقة في التربية الخاصة ولھا فئتان) :نعم ،وال(.
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المتغير التابع
ويتمث ل ف ي تص ورات طلب ة اإلرش اد النفس ي لمھ ام المرش د الترب وي اتج اه الطلب ة ذوي
االحتياجات الخاصة لمجاالته األربعة )النفسي ،والتربوي ،واالجتماعي ،واألسري( ،والذي يعبر
عنه بالمتوسطات الحسابية لتقديرات افراد العينة على فقرات ومجاالت األداة.
المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن السؤال األول للدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف ات المعياري ة،
على األداة ككل ،ولكل مج ال م ن المج االت عل ى ح دة .ولإلجاب ة ع ن الس ؤال الث اني ،ت م حس اب
المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة ،وتحلي ل التب اين الثالث ي ،وتحلي ل التب اين المتع دد،
كما تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية.
نتائج الدراسة
أوالً :لإلجابة عن السؤال األول للدراسة الذي نصه" :ما أبرز مھام المرشد التربوي تجاه
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في تصور طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك؟ حسبت
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات طلبة اإلرشاد النفسي لمھام المرشد
التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،والجدول ) (3يوضح ذلك.
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات طلبة اإلرشاد النفسي لمھام
المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مرتبة تنازليا ً حسب المتوسطات الحسابية.
الرتبة

الرقم

1
2
3
4

3
4
1
2

المجال
االجتماعي
األسري
النفسي
التربوي
األداة ككل

المتوسط
الحسابي
4.25
4.17
4.14
4.12
4.16

االنحراف
المعياري
.64
.72
.56
.65
.57

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ) (3أن المتوسطات الحسابية تراوحت مابين ) (4.25-4.12وجميعھ ا مرتف ع،
حيث جاء المجال االجتماعي في المرتب ة األول ى ب أعلى متوس ط حس ابي بل غ ) ،(4.25بينم ا ج اء
المج ال الترب وي ف ي المرتب ة األخي رة وبمتوس ط حس ابي بل غ ) ،(4.12وبل غ المتوس ط الحس ابي
لألداة ككل ) .(4.16وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات أف راد
عينة الدراسة على فقرات كل بعد من مجاالت أداة الدراسة ،حيث كانت على االتجاه التالي:
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المج ال االول :االجتم اعي :ت م حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،على فقرات ھذا المجال ،حيث كانت كما ھي موضحة ف ي الج دول
).(4
جدول ) :(4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
المجال االجتماعي مرتبة تنازليا ً.
الرقم
22
25
21
27
24
23
26
28
20

الفقرات
يساعد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في
اكتساب مھارات التعامل مع أقرانھم العاديين.
يساعد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في
االندماج بالبيئة المدرسية.
يعمل على تنمية المھارات االجتماعية لدى
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
تشجيع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على
المشاركة في األنشطة المدرسية.
يعمل على توعية الطالب العاديين لحالة اقرانھم
ذوي االحتياجات الخاصة.
يسھَل عملية اندماج الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة في الغرف الصفية.
يعمل على تھيئة المعلمين للتواصل مع الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة.
يعمل على توفير تسھيالت مالئمة الحتياجات
الطلبة في المدرسة.
يعمل على تدريب المتدربين الجدد على التعامل
مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

4.31

.76

4.30

.81

4.26

.81

4.27

.85

4.25

.86

4.22

.86

4.19

.86

4.16

.88

3.95

.97

درجة
التقدير
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

* الدرجة العظمى من ).(5
يبين الجدول ) (4أن الفقرة رقم ) (22التي نصت على "يساعد الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة في اكتساب مھارات التعامل مع أقرانھم العاديين" جاءت في المرتبة األولى بمتوسط
حسابي ) ,(4.31وانحراف معياري ) ،(0.76وجاءت الفقرة رقم ) (20التي نصت على "يعمل
على تدريب المتدربين الجدد على التعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة" في المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ) ،(3.95وانحراف معياري ).(0.97
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المجال الثاني :األسري :تم حساب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات
أفراد عينة الدراسة ،على فقرات ھذا المجال ،حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول ).(5
جدول ) :(5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
المجال االسري مرتبة تنازليا ً.
الرقم
29
30
32
33
31
35
34

الفقرات
يعمل على تحسين اتجاھات األسرة اتجاه أبنائھم
من ذوي االحتياجات الخاصة.
يساعد في تعليم الوالدين أساليب التكيف مع
أبنائھم ذوي االحتياجات الخاصة.
يعمل على تنمية التواصل بين أسرة الطفل
والمدرسة.
يعمل على توعية أسر األطفال العاديين على
تقبل وجود الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في
صفوف أبنائھم.
يوفر لألسرة معلومات أساسية تتعلق بحالة
طفلھم ذي االحتياجات الخاصة.
يتعاون مع أسرة الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة في تحقيق أھدافھا.
يقدم خدمات استشارية ھاتفية لوالدي الطفل.

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

4.28

.91

4.27

.90

4.23

.83

4.20

.94

4.17

.89

4.15

.92

3.88

1.05

درجة
التقدير
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

* الدرجة العظمى من ).(5
يبين الجدول ) (5أن الفقرة رقم ) (29التي نصت على "يعمل على تحسين اتجاھات األسرة
اتجاه أبنائھم من ذوي االحتياجات الخاصة" جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )(4.28
وانحراف معياري ) ،(0.91وجاءت الفقرة رقم ) (34والتي نصت على "يقدم خدمات استشارية
ھاتفية لوالدي الطفل" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) ،(3.88وانحراف معياري ).(1.05
المجال الثالث :النفسي :تم حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات
أفراد عينة الدراسة ،على فقرات ھذا المجال ،حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول ).(6
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جدول ) :(6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
المجال النفسي مرتبة تنازليا ً.
الرقم
3
5
7
4
6
8
9
1
10
2

الفقرات
يعمل على تحسين تقدير الذات لدى الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة.
يساعد على إزالة اآلثار النفسية الناجمة عن
اإلعاقة
يساعد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على
امتالك مھارة اتخاذ القرار.
يساعد على تغيير األفكار الالعقالنية لدى
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
يساعد ذوي االحتياجات الخاصة على تحقيق
ذواتھم وفقا ًلقدراتھم.
يركز على نقاط القوة لدى الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة.
يناقش أھداف الطالب القريبة والبعيدة المدى
لمساعدته على تحقيقھا.
يتقبل السلوكيات السلبية الصادرة عن الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة.
يتجنب إطالق أحكاما ً شخصية على الطالب.
يتجاھل التركيز على نقاط الضعف لدى الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة.

درجة
التقدير

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

4.61

.74

مرتفعة جداً

4.44

.83

مرتفعة

4.40

.87

4.38

.90

4.34

.82

4.28

.85

4.11

.90

4.06

.94

4.00

1.23

مرتفعة

2.72

1.33

متوسطة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

* الدرجة العظمى من ).(5
يبين الجدول ) (6أن الفقرة رقم ) (3والتي نصت على "يعمل على تحسين تقدير الذات لدى
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة" جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (4.61وانحراف
معياري ) ،(0.74فيما جاءت الفقرة رقم ) (2التي نصت على "يتجاھل التركيز على نقاط
الضعف لدى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )،(2.72
وانحراف معياري ).(1.33
المجال الرابع :التربوي :تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات
أفراد عينة الدراسة ،على فقرات ھذا المجال ،حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول ).(7
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جدول ) :(7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
المجال االتربوي مرتبة تنازليا ً.
الرقم
18
16
11
19
14
15
17
12
13

الفقرات
يتعاون مع المختصين اآلخرين لتقديم المساعدة
للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
يتعاون مع معلم الصف في تقويم االحتياجات
التربوية والنفسية للطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة.
يحتفظ بسجالت خاصة لتوثيق تحصيل الطالب
التربوي.
يساعد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في
اختيار المھنة المناسبة لھم.
يعرف على االستعدادات العقلية الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة.
يساعد في تحديد نقاط الضعف في المھارات
التربوية األساسية للطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة.
يستخدم المصادر المدرسية المتاحة لمساعدة
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على النمو
أكاديميا ً.
يعمل على تسھيل انتقال الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة لمراحل تعليمية أو تأھيلية الحقة.
يتصدى للمشاكل التربوية والشخصية التي
تعترض الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

4.24

.92

4.23

.90

4.20

.90

4.18

.83

4.17

.88

4.14

.90

4.09

1.01

4.08

.97

3.95

.99

درجة
التقدير
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

* الدرجة العظمى من ).(5
يبين الجدول ) (7أن الفقرة رقم ) (18والتي نصت على "يتعاون مع المختصين اآلخرين
لتقديم المساعدة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة" جاءت المرتبة األولى بمتوسط حسابي
) (4.24وانحراف معياري ) ،(0.92فيما جاءت الفقرة رقم ) (13والتي نصت على "يتصدى
للمشاكل التربوية والشخصية التي تعترض الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة" في المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ) ،(3.95وانحراف معياري ).(0.99
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ولإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة الذي نصه" :ھل تختلف تصورات طلبة اإلرشاد
النفسي لمھام المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تبعا الختالف متغيرات
الجنس والمستوى الدراسي ودراسة مساقات سابقة في التربية الخاصة؟" حسبت المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات طلبة اإلرشاد النفسي لمھام المرشد التربوي تجاه
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بحسب متغيرات الدراسة :السنة الدراسية ،والجنس ،ودراسة
مساقات سابقة في التربية الخاصة ،والجدول ) (8يوضح ذلك.
جدول ) :(8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات طلبة اإلرشاد النفسي لمھام
المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة حسب متغيرات الدراسة السنة الدراسية
والجنس ودراسة مساقات سابقة في التربية الخاصة.
السنة
الدراسية

1
2
3
4

الجنس

انثى
ذكر

مساقات

نعم
ال

س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع

النفسي
4.07
.51
4.19
.66
4.16
.54
4.08
.51
4.18
.54
3.98
.61
4.17
.58
4.05
.52

التربوي
4.17
.55
4.31
.67
4.08
.68
3.99
.60
4.15
.63
4.01
.73
4.13
.69
4.10
.56

االجتماعي األسري
4.27
4.28
.63
.58
4.12
4.31
.88
.76
4.16
4.25
.69
.57
4.18
4.16
.65
.64
4.24
4.30
.67
.60
3.92
4.05
.84
.73
4.17
4.28
.75
.66
4.17
4.16
.64
.57

األداة ككل
4.19
.49
4.24
.66
4.16
.56
4.09
.51
4.21
.54
3.99
.64
4.18
.60
4.12
.48

س= المتوسط الحسابي ع= االنحراف المعياري.
يبين الجدول ) (8تباينا ً ظاھريا ً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات
طلبة اإلرشاد النفسي لمھام المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تبعا الختالف
مستويات متغيرات السنة الدراسية ،والجنس ،ودراسة مساقات سابقة في التربية الخاصة .ولبيان
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داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي عديم التفاعل
على مجاالت األداة والجدول) (9يوضح ذلك.
جدول ) :(9تحليل التباين الثالثي المتعدد ألثر السنة الدراسية والجنس ودراسة مساقات سابقة في
التربية الخاصة على مجال من مجاالت األداة.
مصدر التباين

المجاالت

المستوى الدراسي
ويلكس المدا=.892
ح=.015

النفسي
التربوي
االجتماعي
األسري
النفسي
التربوي
االجتماعي
األسري
النفسي
التربوي
االجتماعي
األسري
النفسي
التربوي
االجتماعي
األسري

الكلي

النفسي
التربوي
االجتماعي
األسري

الجنس
ھوتلنج=.057
ح=.017
المساقات
ھوتلنج=.031
ح=.154
الخطأ

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

.644
3.560
1.118
.554
1.703
.863
2.632
4.086
.715
.201
.964
.000
67.380
90.475
86.798
111.63
3
70.253
94.812
90.981
116.10
0

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
219
219
219

.215
1.187
.373
.185
1.703
.863
2.632
4.086
.715
.201
.964
.000
.308
.413
.396

219

.510

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

.698
2.872
.940
.362
5.534
2.088
6.641
8.016
2.325
.486
2.432
.001

.554
.037
.422
.780
.020
.150
.011
.005
.129
.486
.120
.976

224
224
224
224

*دال احصائيا ً عند مستوى الداللة )(0.05= α
يتبين من الجدول ) (6اآلتي:
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−

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05= αتعزى ألثر المستوى الدراسي في جميع
المجاالت باستثناء المجال التربوي ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات
الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما ھو مبين في الجدول ).(10

−

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت
باستثناء المجال التربوي ،وجاءت الفروق لصالح اإلناث.

−

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ألثر دراسة المساقات في جميع
المجاالت.

جدول ) :(10المقارنات البعدية بطريقة شفية ألثر السنة الدراسية على المجال التربوي.
السنة الدراسية
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة

المتوسط
الحسابي
4.17
4.31
4.08
3.99

أولى
.15
.09
.18

ثانية

.23
*.32

ثالثة

رابعة

.09

* دالة عند مستوى الداللة ).(0.05 = α
يتبين من الجدول ) (10وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 = αبين السنة الثانية
والسنة الرابعة ،وجاءت الفروق لصالح مستوى السنة الثانية .وبھدف بيان داللة الفروق
اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس تصورات طلبة اإلرشاد النفسي لمھام
المرشد تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ككل ,تم استخدام تحليل الثالثي عديم التفاعالت,
والجدول ) (11يوضح ذلك.
جدول ) :(11تحليل التباين الثالثي ألثر المستوى الدراسي والجنس ودراسة مساقات سابقة في
التربية الخاصة على تصورات طلبة اإلرشاد النفسي لمھام المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة.
مصدر التباين
السنة الدراسية
الجنس
مساقات
الخطأ
الكلي

مجموع
المربعات
.902
1.997
.358
69.008
71.953

درجات
الحرية
3
1
1
219
224

متوسط
المربعات
.301
1.997
.358
.315

قيمة ف
.954
6.339
1.136

الداللة
اإلحصائية
.415
.013
.288
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يتبين من جدول ) (6اآلتي:
 −عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ألثر السنة الدراسية ،حيث بلغت
قيمة ف ) ,(0.954وبداللة إحصائية بلغت ).(0.415
 −وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ألثر الجنس ،حيث بلغت قيمة ف
) ,(6.339وبداللة إحصائية بلغت ) ،(0.013وجاءت الفروق لصالح اإلناث.
 −عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0.05 = αتعزى ألثر المساقات ،حيث بلغت قيمة
ف  ,1.136وبداللة إحصائية بلغت .0.288
مناقشة النتائج
مناقشة نت ائج الس ؤال االول :أش ارت نت ائج الس ؤال األول إل ى أن تص ورات طلب ة اإلرش اد
المدرسي لمھام المرشد التربوي تجاه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة كانت مرتفع ة بش كل ع ام،
كما ھو مبين في الجدول ) ،(3حيث جاء متوسط درجات مھام المج ال االجتم اعي األعل ى ،بينم ا
كان متوسط درجات مھام المجال التربوي األدن ى .وتتف ق نت ائج ھ ذه الدراس ة م ع نت ائج ع دد م ن
الدراسات الس ابقة كدراس ة ج رين ) ،(Green, 2009الت ي أش ارت إل ى أن المرش دين ي رون أن
دورھم يتمثل في إعداد الطالب لالنتقال إلى مراحل أعلى عبر تسھيل دمج ه ف ي المجتم ع الص في
إل ى جان ب الرعاي ة االجتماعي ة والنفس ية ،وم ع دراس ة ج وميز ) (Gomez, 2009الت ي بين ت
نتائجھ ا أن الطلب ة ي رون أن المرش د ق ادر عل ى إكس ابھم مھ ارات التعام ل م ع األق ران الع اديين،
وتس ھيل ان دماجھم ف ي الغرف ة الص فية ،كم ا بين ت أن أدوار المرش د تتمث ل ف ي اإلع داد النفس ي
واالجتماعي لھم .وتتع ارض نتيج ه ھ ذا الس ؤال م ع نت ائج دراس ة كن درك )(Kendrick, 2009
والتي بينت نتائجھ ا ان الطلب ة ي رون ب أن المرش د يق دم الخ دمات النفس ية تليھ ا المھني ة ,فالتربوي ة
واخي راً الخ دمات االجتماعي ة .وتتع ارض ك ذلك م ع نت ائج دراس ة  (2013) Muhaidatوالت ي
أش ارت إل ى أن مس توى إدراك ات المرش دين الترب ويين للخ دمات اإلرش ادية المقدم ة للطلب ة ذوي
صعوبات التعلم كانت متوسطة.
وقد تعكس ھذه النتيجة مدى الوعي ل دى طلب ة اإلرش اد النفس ي بال دور الحقيق ي المن وط بھ م
للقيام به تجاه الطلبة ذوي الحاج ات الخاص ة ,ع ن طري ق الس عي لتفعي ل الخ دمات اإلرش ادية ف ي
جمي ع المج االت م ن حي ث ،األھمي ة الثقافي ة وم ا تحتوي ه م ن األنش طة كاإلذاع ة المدرس ية،
والحصص المكتبية ،والمحاض رات والن دوات ،إض افة لألنش طة الترفيھي ة الت ي تعم ل عل ى دم ج
األفراد مع أفراد المجتمع المحلي مثل :ال رحالت والخ دمات العام ة وغيرھ ا م ن األنش طة ,األم ر
الذي ق د يش ير إل ى م دى الح رص والس عي لمواكب ة متطلب ات العملي ة التربوي ة وفلس فة المجتم ع،
وھ ذا م ا أكدت ه نت ائج الدراس ة حي ث ك ان تص ور الطلب ة لمھ امھم م ع الطلب ة ذوي االحتياج ات
الخاصة في البعد االجتماعي في المرتبة األولى.
وقد تعزى ھذه النتيجة لما يشھده المجتمع من نقلة نوعية في طرق التعاطي مع األفراد ذوي
الحاج ات الخاص ة ،وللحم الت التثقيفي ة عب ر الب رامج اإلذاعي ة المختلف ة والص حف وغيرھ ا م ن
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الوسائل االعالمية وما لھا من دور في إعط اء أھمي ة لرعاي ة ھ ذه الش ريحة ،ودور ف ي المس اعدة
ف ي بن اء المجتم ع ،والكش ف ع ن ق دراتھم وإمكان اتھم بالش كل الس ليم .ل ذلك م ن الممك ن اعتب ار
حص ول المج ال االجتم اعي عل ى أعل ى وس ط ض من األبع اد المختلف ة انعك اس طبيع ي لحاج ة
المجتمع ،والتي من الممكن أن يكون الطلبة على معرفة بھا نتيجة المش اھدات المختلف ة ,أو نتيج ة
التعرف إليھا عند الدراسة ضمن تخصص اإلرش اد النفس ي ،ومعرف ة األث ر ال ذي يترك ه المجتم ع
على األفراد بشكل عام ,وذوي الحاجات الخاصة بشكل خاص.
وقد دل عل ى ذل ك حص ول الفق رة ) (22الت ي نص ت عل ى "يس اعد الطلب ة ذوي االحتياج ات
الخاصة في اكتساب مھارات التعامل مع أقرانھم العاديين" ،حيث ھناك جھد كبير من المتوق ع أن
يقوم به المرشد التربوي من أجل تسھيل عملية دمج الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة م ع الطلب ة
العاديين داخل الغرف الصفية والمجتمع بشكل عام ،ويكون قادراً على إقامة عالقات إيجابي ة ب ين
ھ ؤالء الطلب ة بعي داً ع ن الس خرية واالس تھزاء وھ ذا م ا تؤك ده العدي د م ن االتجاھ ات النظري ة
والعملية والتي تنادي بھا العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
أما فيما يتعلق بحصول المجال األسري على المرتبة الثانية من حيث أھمي ة التص ورات فق د
يعكس ھذا قناعة الطلبة بأن لألسرة دوراً مھما ً وأن األسر قد تكون على معرف ة واس عة م ن حي ث
الخدمات المقدمة ألبنائھم وما ھو دور األس رة ف ي ھ ذه الخ دمات ،ولك ن ق د تك ون المش كلة ليس ت
من حيث طبيعة الخدمات المقدم ة بق در م ا ھ و طبيع ة االتجاھ ات اتج اه الطلب ة ذوي االحتياج ات
الخاص ة وھ ذا م ا يؤك ده حص ول الفق رة ) (29والت ي ت نص عل ى "يعم ل عل ى تحس ين اتجاھ ات
االسرة اتجاه أبنائھم من ذوي االحتياجات الخاصة" ،على المرتبة االول ى ف ي المج ال ،بمعن ى أن
ھناك خدمات يدركھا ويقدمھا اآلباء واألمھات ,ولكن رغم تقديم ھ ذ الخ دمات إال أن ه م ن الممك ن
أن تكون اتجاھات الوالدين غير إيجابية تجاه األبناء في بعض األحيان ،لذلك يعتقد الطلبة بأنه من
الواجب السعي لتحسين ھذه االتجاھات ,وأن تكون أكثر إيجابية.
في حين جاء المجال النفسي ف ي المرتب ة الثالث ة ،وھ ذا ق د يع ود إل ى أن الطلب ة ل ديھم اعتق اد
بأنه حتى يتم تقديم خدمات نفسية ,البد وأن يكون ھناك جانب ايجابي مم ن يحيط ون بالطلب ة ذوي
االحتياجات الخاصة سواء األسرة أو األقران داخل المدرسة ،وھذا م ا أوض حته النتيج ة الس ابقة،
وق د ج اءت الفق رة ) (3الت ي ت نص عل ى "يعم ل عل ى تحس ين تق دير ال ذات ل دى الطلب ة ذوي
االحتياج ات الخاص ة" ف ي المرتب ة األول ى ض من فق رات المج ال النفس ي لتؤك د م دى الحاج ة
والقناع ة إل ى أن تق دير ال ذات ل دى ھ ؤالء الطلب ة يمث ل أولوي ة لھ م ألن تعام ل ھ ؤالء الطلب ة م ع
اآلخرين ينطوي على تقديرھم لذواتھم ،والتي قد تكون في األصل مبنية على نظرة اآلخرين لھم.
أما حصول المجال التربوي على أدنى وس ط رغ م أن درجت ه مرتفع ة فق د يع ود ذل ك لغي اب
الرؤيا الواض حة ل دى طلب ة اإلرش اد ح ول آلي ة التعام ل م ع مث ل ھ ؤالء الطلب ة ذوي االحتياج ات
الخاصة ذلك ألن المساقات الدراس ية ف ي ھ ذا الجان ب والت ي ت درس ض من برن امج البك الوريوس
محدودة ,وال توفر المعرفة الشاملة لدور المرشد ف ي التعام ل م ع ذوي االحتياج ات الخاص ة ،م ن
حيث الجانب التربوي ,اضافة إلى أن ھن اك ت داخل لھ ذه األدوار م ع العدي د م ن المختص ين داخ ل
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المدرسة ,فھناك معلم غرفة المصادر وھناك األنشطة الخاص ة ب الموھوبين والمتف وقين وغي رھم،
لذلك فإن الدور قد يكون واضحا ً بشكل محدد وما يعزز ھذا التفسير ھو حصول الفقرة ) (18التي
تنص على " يتعاون مع المختصين اآلخرين لتقديم المساعدة للطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة"،
وھذا يؤكد أن ھناك أدوار خاصة يجب أن تقام من قبل المختصين ولكن المرشد ق د ال يك ون لدي ه
المعرفة الدقيقة بھذه األدوار لذلك فإنه يسعى للتعاون مع المختصين اآلخ رين للوص ول إل ى دوره
المتوقع في ھذا الجانب.
وقد يكون حصول المجال التربوي على المرتب ه األخي ره ض من األبع اد المختلف ة منطقي ا ً إذا
ما افترض أن طلبة اإلرش اد النفس ي ق د تك ون ل ديھم تص ورات ب أن عملھ م م ع ذوي االحتياج ات
الخاصة ينحص ر وبش كل مباش ر ف ي مس اعدتھم عل ى تقب ل أنفس ھم ,وتقب ل اآلخ رين لھ م ,وتق بلھم
لآلخرين ,وبالتالي المساعدة في تحقيق مس توى مرتف ع م ن اإلنتاجي ة والفاعلي ة ,وھ ذا يع زز تقب ل
أفراد أسرھم لھم والعكس صحيح أيضا ً ,ومن ثم إضافة إلى ان المرشدين ال ي تم اع دادھم للتعام ل
مع الصعوبات التربوية الت ي يع اني منھ ا ذوو االحتياج ات الخاص ة فھن اك م ن ھ م مؤھل ون لھ ذه
المھمه ,ولذلك يبدو م ن المنط ق أن يك ون ھ ذا المج ال ق د حص ل عل ى أق ل متوس ط بس بب غي اب
الوضوح في الدور المتوقع من المرشد التربوي في التعامل مع ھؤالء األفراد.
مناقشة نتائج السؤال الثاني :كما أش ارت نت ائج الس ؤال الث اني إل ى ع دم وج ود ف روق ذات
دالل ة إحص ائية ف ي متوس طات تص ورات الطلب ة لمھ ام المرش د الترب وي ف ي التعام ل م ع ذوي
االحتياجات الخاصة تع زى ألث ر الس نة الدراس ية ،عل ى األداة كك ل والمج االت المختلف ة باس تثناء
المجال التربوي ،فقد كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائية ولصالح طلبة السنة الثانية.
وقد تفسر ھذه النتيج ة ف ي ض وء معرف ة الب احثين أن ه ومن ذ دخ ول الطلب ة ف ي الس نة األول ى
ودراستھم للمواد اإلرشادية المختلفة والتي تحدد بشكل دقيق مھام المرشد الترب وي ف ي المدرس ة،
وآلي ة تعامل ه م ع المش كالت المختلف ة وم ن ض منھا مش كالت الطلب ة ذوي االحتياج ات الخاص ة.
والت ي ق د تش كل ل ديھم قاع ده معرفي ه م ن المتوق ع ان ت ؤثر باتجاھ اتھم المختلف ة ,وبالت الي تك وين
تص ورات واض حة لمھ ام المرش د الترب وي واألدوار المنوط ة ب ه ،والواج ب علي ه القي ام بھ ا م ع
الطلب ة ب اختالف مش كالتھم س واء ك انوا ع اديين أو م ن ذوي االحتياج ات الخاص ة ,األم ر ال ذي
يجعل ھذه التصورات مرافقه للطلبة بغض النظر عن الس نة الدراس ية الت ي يكون ون بھ ا ،كم ا أن ه
م ن الممك ن تفس ير وج ود الف روق ف ي متوس طات اس تجابات طلب ة اإلرش اد النفس ي عل ى المج ال
التربوي ولصالح طلبة السنة الثانية في ض وء معرف ة طبيع ة الم واد الدراس ية الت ي يدرس ھا طلب ة
السنة الثانية والتي قد يكون لھا الدور الكبي ر ف ي التعري ف بمھ ام المرش د الترب وي ف ي الم دارس،
حيث يتناول مساق اإلرشاد المدرسي خصائص المرشد التربوي ودور المرش د م ع الطلب ة بش كل
عام وذوي االحتياجات الخاصة )ذوو صعوبات التعلم ،الموھوبون ،وغيرھم( بشكل خاص األمر
الذي قد يوفر معلومات نظرية من السھل استدعاؤھا من قبل طلبة السنة الثانية ح ول آلي ة التعام ل
مع ذوي االحتياجات الخاصة من الجانب التربوي.
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كما أشارت النتائج إلى وجود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عل ى األداة كك ل ومجاالت ه تع زى
للجنس باستثناء البعد التربوي ،ولصالح اإلناث .وقد تفسر ھذه النتيجة ف ي ض وء معرف ة الب احثين
بمدى سعي الطالبات اإلن اث للبح ث ع ن المعلوم ات الخاص ة ب ذوي االحتياج ات الخاص ة ,والت ي
ت وفر لھ ن أرض ية خص بة يس تفيد منھ ا ف ي مرحل ة البح ث ع ن العم ل مس تقبال كمج ال يت وفر ب ه
فرص عمل بشكل كبير .ھذا باإلضافة إلى ما تتمتع به اإلناث من سمات قد تناسب العم ل م ع فئ ة
ذوي االحتياج ات الخاص ة ،ف األنثى تتحل ى بطبيع ة ھادئ ة ,وق درة عل ى التواص ل م ع اآلخ رين,
والصبر ,وروح الدعابة ,وھذا ما دعت إليه دراسة جاكن در ) ،(Gaknder, 2002حي ث رك زت
على ضرورة توافر مثل ھذه السمات لدى المرشد العامل مع ھ ذه الفئ ة .وم ا ق د ي دعم ذل ك اع داد
اإلناث العامالت في مراكز التربية الخاصة والذي يشكل نس بة كبي رة ج دا مقارن ة بأع داد ال ذكور
وھذا ما الحظه الباحثون.
كما أشارت النت ائج إل ى ع دم وج ود ف روق ف ي متوس طات تص ورات طلب ة اإلرش اد النفس ي
لمھام المرشد تعزى لمتغير دراسة مساقات في التربية الخاصة ،ومن الممك ن تفس ير ھ ذه النتيج ة
في ضوء معرفة عدد المساقات التي ت درس لطلب ة اإلرش اد وم ا تتض منه م ن موض وعات فھن اك
مساق في صعوبات التعلم وھناك مساق في التربية الخاصة ,اضافة لمساق آخر في اإلرشاد حول
ارشاد الطلب ة الموھ وبين والمتف وقين ،وبالت الي ف إن ھ ذه المس اقات ق د ال تك ون كافي ه لبن اء قاع دة
معرفية حول المھام المنوطة بالمرشد التربوي عند التعامل مع ھذه الش ريحة ف المواد الدراس ية ق د
تحتوي عل ى اط ار نظ ري يھ دف بكثي ر م ن االحي ان للتعري ف بالح االت الخاص ة ويك ون الج زء
الخاص بالدور اإلرشادي قليل ان وجد ف ي األص ل وعلي ه ف ان التص ورات للمھ ام ق د تك ون نت اج
دراسة الطلبة للمساقات بشكل عام وليست مساقات التربية الخاصة بشكل خاص.
التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون باآلتية:
−

اج راء المزي د م ن الدراس ات الت ي تتن اول متغي رات اخ رى بھ دف محاول ة الكش ف ع ن
فاعليتھا.

−

العم ل عل ى اث راء الم واد الدراس ية الت ي ت درس للطلب ة بحي ث ترك ز عل ى الجان ب العمل ي
والنظري على حد سواء.

−

عق د دورات وورش عم ل للطلب ة تعن ى بكيفي ة التعام ل م ع فئ ة ذوي االحتياج ات الخاص ة
وتعلم لغة االشارة للتواصل مع فئة الصم.
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