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 ممخص الدراسة 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في      
الرعاية النيارية بمدينة الرياض، مع تقديم المقترحات التي تسيم في تقميل ىذه المشكالت  مراكز

من وجية نظر المعممات. واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي، واالستبانة كأداة 
لمدراسة، وتألف مجتمع الّدراسة من جميع معممات التربية الخاصة في مراكز الرعاية النيارية 

 معممة. ٕٓٚمعممة، وتألفت عينة الّدراسة من  ٕٗٛلرياض وعددىن بمدينة ا
 وقد أسفرت الّدراسة عن عدد من النتائج، من أبرزىا ما يمي:

أن عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية عمى المشكالت اإلدارية التي تواجيين في مراكز  أواًل:
 (، ومن أبرزىا اآلتي:ٜٓٚ.ٓ)ير وانحراف معيا (ٔٛ.ٖعاية النيارية وذلك بمتوسط حسابي)الر 
 ال يتناسب الراتب مع الجيود المبذولة من قبل المعممات. -ٔ
 تدني الحوافز المادية والمعنوية المقدمة لممعممات من قبل إدارة المركز. -ٕ
 عدم وجود آلية واضحة الستقبال شكاوى المعممات ومقترحاتين. -ٖ

مشكالت التعميمية التي تواجيين في مراكز أن عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية عمى ال ثانيًا:
 (، ومن أبرزىا اآلتي: ٙٚٛ.ٓ)( وانحراف معياريٜٚ.ٖعاية النيارية وذلك بمتوسط حسابي)الر 
 وجود مشكالت سموكية مصاحبة لإلعاقة لدى الطالب. -ٔ
 التشخيص غير الدقيق لمطالب -ٕ
 ضعف الميارات المغوية لدى الطالب. -ٖ

ات بدرجة عالية جدًا عمى المقترحات التي تسيم في تقميل المشكالت أن عينة الدراسة موافق ثالثًا:
( ٖٕ.ٗاإلدارية والتعميمية التي تواجيين في مراكز الرعاية النيارية وذلك بمتوسط حسابي )

 (، ومن أبرزىا اآلتي:ٛٓ.ٔوانحراف معياري )
 توفير الخدمات المساندة الضرورية لمطالب. -ٔ
 سب مع الجيد المبذول.زيادة رواتب المعممات بما يتنا -ٕ
 االعتماد عمى أساليب القياس والتقييم الدقيقة والموضوعية في تشخيص الطالب. -ٖ

 وفي ضوء نتائج الّدراسة توصمت الباحثة إلى التوصيات التالية: 
 لذوي اإلعاقة. المساندة الضرورية توفير مختمف الخدمات عمى المراكز بالحرص إدارات توجيو  -ٔ
 يب القياس والتقييم الدقيقة والموضوعية في تشخيص الطالب.االعتماد عمى أسال  -ٕ
اإلمكانات  المالية الالزمة لتوفير المراكز إلى ضرورة زيادة المخصصات توعية إدارات  -ٖ

 المادية.
 . مراكز الرعاية النيارية - المعممات –المشكالت اإلدارية والتعميمية  الكممات المفتاحية :
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Study summary 

     The study aimed to identify the administrative and educational 

problems facing teachers in day care centers in Riyadh, while making 

proposals that contribute to reducing these problems from the teachers 

’point of view. The researcher used the descriptive survey approach and 

the questionnaire as a study tool. The study community consisted of all 

the special education teachers in day care centers in Riyadh, who 

numbered 842, and the study sample consisted of 270 female teachers. 

The study resulted in a number of results, the most prominent of which 

are the following: 

First: The study sample has high agreement on the administrative 

problems they face in day care centers, with an average (3.81) and a 

standard deviation (0.970), the most prominent of which are the 

following: 

1- The salary is not commensurate with the efforts made by the teachers. 

2- The low material and moral incentives provided to female teachers by 

the center's administration. 

3-The lack of a clear mechanism to receive teachers ’complaints and 

suggestions. 

       Second: The study sample has high agreement on the educational 

problems they face in day care centers with an arithmetic mean (3.79) 

and a standard deviation (0.876), the most prominent of which are the 

following: 

1- The presence of behavioral problems associated with disability among 

students. 

2- Inaccurate diagnosis of students 

3-  Poor language skills of students. 

      Third: The study sample has very high agreement on the proposals 

that contribute to reducing the administrative and educational problems 

they face in day care centers, with an average (4.23) and a standard 

deviation (1.08), and the most prominent of which are the following: 
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1- Providing the necessary support services for students. 

2- Increasing the salaries of teachers in proportion to the exerted effort. 

3- Reliance on accurate and objective methods of measurement and 

evaluation in diagnosing students. 

      In light of the results of the study, the researcher concluded the 

following recommendations: 

1- Directing the centers' departments to ensure the provision of various 

necessary support services for people with disabilities. 

 2- Relying on accurate and objective methods of measurement and 

evaluation in diagnosing students. 

 3-  Educating the centers' departments on the necessity of increasing the 

financial allocations necessary to provide the material capabilities. 

Key words: administrative and educational problems - female teachers - 

day care centers. 
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 مقدمة الدراسة: 
يعد التعميم الركيزة األساسية لالرتقاء بالمجتمعات وتقدميا، فمن خاللو يمكن إعداد جيل 
قادر عمى دعم التطور في مجتمعو لمواكبة غيره من المجتمعات؛ لذا اتجيت أنظار مختمف 

 الدول نحو المؤسسات التعميمية وعممت عمى إصالحيا وتطويرىا.

القطاعات التي تعمل عمى إعداد الفرد إعدادًا شاماًل متكاماًل، مما يؤدي فالتعميم من أىم      
إلى تكوين قوة بشرية ُيعتمد عمييا في تحقيق التنمية في مختمف المجاالت االقتصادية، 
والسياسية، واالجتماعية؛ وذلك لكون التنمية البشرية ىي القاعدة األساسية التي تقوم عمييا معظم 

(، وليتم تحقيق التنمية الشاممة المرتكزة عمى ٗٔم، صٕ٘ٔٓألخرى )حجازي ،مجاالت التنمية ا
التعميم بدأت العديد من الدول بتطوير التعميم وشممت في ذلك جميع الفئات واألعمار ال سيما 
ذوي اإلعاقة، وفي ىذا الصدد تعتبر المممكة العربية السعودية من الدول التي اىتمت بذوي 

تقديم الخدمات المختمفة ليم، ورعايتيم، وتوفير سبل الراحة ليم، ودمجيم اإلعاقة، وعممت عمى 
في المجتمع وافتتاح العديد من المراكز التي ُتعنى بذوي اإلعاقة وتقديم الدعم المتعدد ليم، 

 (.ٗم، صٕٛٔٓ)الصالحي، 

مية وفي إطار اىتمام المممكة العربية السعودية بمجال ذوي اإلعاقة فقد عممت عمى تن     
الكوادر البشرية في ىذا المجال، وذلك من خالل االىتمام بافتتاح أقسام التربية الخاصة في 
مختمف الجامعات السعودية، وتخريج أعداد كبيرة من الطمبة والطالبات المسمحين بالعمم 

 (.ٖٕٙم، صٕ٘ٔٓوالمعرفة، )نصار ونتو وعبد الشافي، 

خاصة دورًا ميمًا ال يقل عن أىمية دور الكوادر البشرية كما وأن لإلدارة في مجال التربية ال     
التعميمية؛ لكونيا مرتبطة بمختمف النواحي اإلدارية والفنية، فيي تقوم بتنظيم وتسييل نظام العمل 
بتوفير اإلمكانات الالزمة، وتعمل عمى تييئة جميع الظروف التي تساعد ذوي اإلعاقة عمى النمو 

          ، ومينيًا، باإلضافة إلى سعييا لالرتقاء بمستوى أداء المعممين، وغير عقميًا، وبدنيًا، وروحياً 
              ذلك من الوظائف المتعددة التي تقوم بيا في سبيل تحقيق األىداف التي تسعى إلييا، 

(، كل ذلك يؤكد عمى وجود دور تشاركي بين اإلدارة في برامج ٜ٘م، صٕ٘ٔٓ)الجالمدة، 
صة، وبين المعممين في العمل عمى تطوير قدرات الطالب ذوي اإلعاقة إلى أقصى التربية الخا
 حد ممكن. 
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 مشكمة الدراسة: 
تعميم ذوي اإلعاقة حق أساسي ليم؛ لكونيم قادرين عمى التعمم وتطوير مياراتيم بما يتالءم      

د من التشريعات مع إمكاناتيم، كما أن تعميميم حٌق كفمو ليم القانون فقد صدر في ذلك العدي
 والقوانين، ومن أىم ما صدر منيا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حول التربية لمجميع 

(، كما وجاء نظام رعاية ذوي اإلعاقة في المممكة العربية السعودية ٖٗم، صٕٗٔٓ )شريف،
              مؤكدًا عمى العديد من الحقوق لذوي اإلعاقة، ومن أىم ما جاء فيو: تكفل الدولة 

             والتربوية ليم في مختمف المراحل،بحق ذوي اإلعاقة في تقديم الخدمات التعميمية 
 (.ٕٔه، صٕٔٗٔ)مجمس الوزراء، 

صدار القوانين الخاصة بو من مختمف الدول دليل       وقد كان االىتمام بتعميم ذوي اإلعاقة، وا 
اسية التي تساعدىم عمى تحقيق االستقاللية عمى أن التعميم لذوي اإلعاقة يمثل الركيزة األس

الذاتية، والتكيف مع المجتمع، ويعمل عمى مساعدتيم عمى تحقيق أعمى مستوى ممكن من النمو 
 (.ٓٔم، صٖٕٔٓ)الخطيب،مة لمنجاح في حياتيم المستقبمية،واكتساب الميارات الالز  والتحصيل

تمر السعودي األول لألشخاص ذوي وفي ضوء االىتمام بتعميم ذوي اإلعاقة أوصى المؤ      
اإلعاقة بضرورة االىتمام بتدريب وتأىيل ذوي اإلعاقة تعميميًا، ومينيًا، ونفسيًا، والعمل عمى 
            تطوير مناىجيم بما يمبي احتياجات الميدان التربوي، وينسجم مع التوجيات العالمية

رتقاء بالخدمات التربوية المقدمة م(، ويدل ذلك عمى ضرورة االٕٚٔٓ)جامعة الممك سعود، 
لذوي اإلعاقة وارتكازىا عمى التوجيات العالمية لتحقق الفائدة المرجوة منيا بكفاءة عالية، ويعد 
االرتقاء بالخدمات التربوية لذوي اإلعاقة عممية ىامة لن تؤتي أكميا إال بوجود كوادر بشرية قادرة 

داف، ويمثل معممو التربية الخاصة أىم ىذه عمى توجيو مختمف الممارسات نحو تحقيق األى
الكوادر، فمعمم التربية الخاصة لو دور رئيس في التأثير عمى طالبو ومساعدتيم عمى اكتساب 

 (.٘ٗٗم، صٕ٘ٔٓاألىداف التعميمية، فيو القائد األول في صفو مع طالبو، )الجالمدة، 

ة في نجاح العممية التعميمية، لذا فإنو وبما أن معمم التربية الخاصة يعد من العوامل الرئيس     
من الميم أن يكون المعمم عمى قدٍر كاٍف من اإلعداد إلى الحد الذي يمكنو من القيام بوظيفتو 

(، فاالىتمام بإعداد المعممين قبل الخدمة أمر ٕٕٔم، صٕٚٔٓبكفاءة عالية )المعمرية والتاج، 
ين أحيانًا قد يتفاجؤون بوجود بعض المشكالت ميم ينعكس عمى أدائيم في الميدان إال أن المعمم

 التي تظير عند احتكاكيم بالواقع التربوي، والتي تؤثر سمبًا عمى أدائيم.
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م( إلى أن معممي التربية الخاصة وعمى الرغم من أنيم يممكون ٕٕٓٓويشير البتال )     
مواقف يواجيون فييا  الحماس والدافعية العالية ألداء مينتيم إال أنيم قد يجدون أنفسيم في

(، كما تؤكد عمى ذلك دراسة وفائي والحمو وفحجان ٛمشكالت متعددة تنعكس عمى أدائيم )ص
م( التي توصمت إلى أن معممي التربية الخاصة في المدارس يعانون من العديد من ٖٕٔٓ)

ىمال اإلدارة المد رسية في المشكالت، ومن أىميا: تقصير اإلدارة المدرسية تجاه المعممين، وا 
(، ٖٕجانب تحسين المناخ المدرسي، باإلضافة إلى إىماليا لمطالب معممي التربية الخاصة )ص

م( فقد جاءت مؤكدة عمى معاناة معممي التربية الخاصة من العديد ٕٗٔٓأما دراسة التويجري )
 (.٘من المشكالت خاصًة في المجال التقني، )ص

ة التي يتم من خالليا تقديم الخدمات لذوي اإلعاقة إال وعمى الرغم من تعدد البدائل التربوي     
أن مختمف المشكالت السابقة تظير فييا وبشكل متفاوت، ومن أىم ىذه البدائل التربوية مراكز 
الرعاية النيارية التي تعرف بأنيا مراكز تأىيل غير حكومية تعمل عمى رعاية ذوي اإلعاقة 

وتدريبية ليم لتنمية مياراتيم المختمفة في فترات  وتأىيميم من خالل تقديم خدمات تأىيمية
 (.ٕم، صٕٛٔٓصباحية ومسائية محددة، )وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

يظير من السابق أن معممي ومعممات التربية الخاصة يواجيون العديد من المشكالت      
 -العمل والتنمية االجتماعية سابقاً وزارة -المختمفة، ونظرًا لتوجو وزارة الموارد والتنمية البشرية 

تبعًا آلخر دليل إجرائي ليا بأن تختص مراكز الرعاية النيارية بقبول الفئات شديدي اإلعاقة، 
ومتوسطييا، ومزدوجييا، مع توجيو اإلعاقات البسيطة إلى مدارس الدمج، )وزارة العمل والتنمية 

اجة معممي التربية الخاصة لبذل المزيد (، مما قد يؤدي تبعًا إلى ح٘ٔم، صٕٛٔٓاالجتماعية، 
من الجيود وبالتالي تزايد المشكالت التي تواجييم، ونظرًا لمحاجة إلى التعرف عمى المشكالت 
التي تعاني منيا المعممات، ووضع مقترحات لمحد منيا، جاءت مشكمة الدراسة الحالية محددة في 

لمعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة دراسة المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو ا
 الرياض، وصواًل إلى تقديم مقترحات لمحد من ىذه المشكالت.

 أسئمة الدراسة: 
 سعت ىذه الدراسة لإلجابة عن األسئمة التالية:

ما المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة  .ٔ
 نظر المعممات؟الرياض من وجية 
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ما المقترحات التي تسيم في تقميل المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في  .ٕ
 مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض من وجية نظر المعممات؟

ىل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت  .ٖ
من وجية نظر المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض تعزى  اإلدارية والتعميمية

 إلى: سنوات الخبرة؟

 أىداف الدراسة:
 سعت ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

التعرف عمى المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية  -ٔ
 ممات.بمدينة الرياض من وجية المع

تقديم مقترحات تسيم في تقميل المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في  -ٕ
 مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض من وجية نظر المعممات؟

 أىمية الدراسة: 
 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

 األىمية العممية:  -أوالً 

ا وىي معممات التربية الخاصة الالتي يتعاممن تظير أىمية الدراسة في الفئة التي تتناولي  -ٔ
 مع فئات ليا سمات واحتياجات مختمفة عن غيرىم.

ثراًء لممحتوى العممي في مجال المشكالت اإلدارية  -ٕ قد توفر الدراسة إضافة عممية، وا 
 والتعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية.

من أوائل الدراسات التي تناولت المشكالت اإلدارية  -عمى حد عمم الباحثة-تعتبر الدراسة  -ٖ
 والتعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية.

 األىمية العممية: -ثانياً 

تأمل الباحثة أن تمفت ىذه الدراسة نظر القيادات المسؤولة عن مراكز الرعاية النيارية إلى   -ٔ
 مات التربية الخاصة.السعي لمحد من المشكالت التي تواجو معم
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قد تفيد في تقديم مقترحات تساعد في التغمب عمى المشكالت التي تواجو معممات التربية   -ٕ
 الخاصة في مراكز الرعاية النيارية.

يتوقع أن تسيم الدراسة الحالية في إثارة اىتمام مديرات المراكز بالمشكالت التي تواجييا   -ٖ
لمعمل عمى الحد منيا، ومحاولة إيجاد الحمول المعممات في مراكز الرعاية النيارية؛ 

 المناسبة ليا.
قد تفيد مسؤولي التدريب الميداني في الجامعات من خالل التعرض ليذه المشكالت  -ٗ

 وتوضيحيا لطمبتيم أثناء التدريب العممي.

 حدود الدراسة:
ميمية التي اقتصرت الدراسة الحالية عمى دراسة المشكالت اإلدارية والتع الحدود الموضوعية:

 تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية، والمقترحات التي تسيم في تقميميا.

 ُطِبقْت الدراسة الحالية عمى مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض. الحدود المكانية:

تم تطبيق الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  الحدود الزمانية:
 ه(.ٔٗٗٔ -هٓٗٗٔ)

 مصطمحات الدراسة:
تعريف المشكالت اإلدارية: تعرف بأنيا الصعوبات التي تعرقل سير العمل المرتبطة بالناحية  -

 (.ٕٓٔم، صٕٓٔٓاإلدارية، وتؤثر سمبًا عمى جميع أطراف العممية التربوية، )إبراىيم، 

م( الذي يعرف ٕٗٔٓي )تعريف المشكالت اإلدارية إجرائيًا: تتبنى الباحثة تعريف الحرب -
المشكالت اإلدارية إجرائيًا بأنيا "مجموعة من العقبات، والصعوبات التي تقف حائاًل أمام 
معممات التربية الخاصة، والتي تختص بالنواحي اإلدارية من المباني، والفصول، والقرارات، 

 (.ٓٔوتوفير الوسائل التعميمية وغير ذلك"، )ص

م( بأنيا الصعوبات المرتبطة بالعممية ٕٕٔٓة: تعرفيا رنين شحادة )تعريف المشكالت التعميمي -
التعميمية، والتي تعترض طريق المعممين، وتحول دون قدرتيم عمى تحقيق األىداف المخططة، 

 (. ٜ)ص
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تعريف المشكالت التعميمية إجرائيًا: ىي مجموعة من العقبات المرتبطة بالجانب التعميمي،  -
أداء معممات التربية الخاصة ألعماليم في مراكز الرعاية النيارية،  والتي تؤثر سمبًا عمى

وتتمثل في: البرامج والمناىج، وبيئة التعمم، وطرق التدريس، ومشاركة أولياء األمور، 
 والطالب، والعالقات مع العاممين. 

ىيل ذوي تعريف مراكز الرعاية النيارية: تتبنى الباحثة تعريف الالئحة التنظيمية لمراكز تأ -
م( فيعرف المركز بأنو" مركز تأىيل غير حكومي، يشمل: ٕٛٔٓاإلعاقة غير الحكومية )

المراكز الخاصة واألىمية، الربحية أو غير الربحية، التي تعمل في مجال رعاية المعوقين 
تنمية  وتأىيميم"، أما الرعاية النيارية فتعرفيا بأنيا" مجموعة البرامج التدريبية والتأىيمية، وبرامج

 (.ٔالميارات المختمفة التي تقدم لممعوقين في فترات صباحية ومسائية محددة"، )ص

 اإلطار المفيومي
 التربية الخاصة: -أوالً 

 مفيوم التربية الخاصة: 
م( التربية الخاصة بأنيا: "جممة من الطرق التعميمية الفردية والجماعية ٕٗٔٓيعرف متولي )    

تعميميًا وتربويًا خاصًا، ومواد ومعدات خاصة، وأساليب تربوية  المنظمة التي تتضمن وضعاً 
جراءات عالجية تيدف إلى مساعدة ذوي الفئات الخاصة في تحقيق الحد األقصى  خاصة، وا 

(، أما ٘الممكن من الكفاية الذاتية، والنجاح األكاديمي، والمشاركة في فعاليات مجتمعيم" )ص
ًا لمتربية الخاصة من خالل تعريفيا بأنيا: "مجموع م( فقد أعطى مفيومًا عامٕ٘ٔٓمرسي )

الخدمات العامة اليادفة التي تقدم لمفرد غير العادي، وىو الذي يبعد عن مستوى األفراد العاديين 
فيتفوق عمييم، أو يقل عنيم؛ وذلك لتوفير ظروف مناسبة لو كي ينمو نموًا سميمًا يؤدي إلى 

 (.ٖٓتحقيق الذات"، )ص

عرَّف التربية الخاصة في الدليل التنظيمي لبرامج التربية الخاصة بأنيا: "مجموعة بينما ت     
البرامج والخطط واالستراتيجيات المصممة خصيصًا لتمبية االحتياجات التربوية الخاصة لمطالب 
ذوي اإلعاقة، وتشتمل عمى طرائق تدريس، وأدوات، وتجييزات، ومعدات خاصة، باإلضافة إلى 

 (.ٚه، صٖٚٗٔت المساندة الالزمة"، )وزارة التعميم، تقديم الخدما
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   ُيالحظ عمى التعريفات السابقة، ما يمي:

أن التربية الخاصة ترتكز عمى الجانب التربوي لمطالب غير العاديين من خالل تكييف  -ٔ
مكاناتيم.  برامج التربية التقميدية ليم بما يتالءم مع قدراتيم وا 

حداث تعديالت خاصة عمى المناىج، أو الوسائل التعميمية أن التربية الخاصة تقوم عمى إ -ٕ
 أو طرق التدريس بما يتالءم مع احتياجات الطالب غير العاديين.

أن التربية الخاصة ُتعنى بالطالب غير العاديين من ىم أعمى في القدرات من أقرانيم  -ٖ
 العاديين أو أقل، سواًء أكانوا من ذوي اإلعاقة أو الموىوبين.

ية الخاصة تسعى إلى مساعدة الطالب غير العاديين عمى تحقيق الكفاءة الذاتية، أن الترب -ٗ
 والنجاح األكاديمي مما يسيم تبعًا في مساعدتيم عمى التكيف مع المجتمع ومتطمباتو.

 أىمية التربية الخاصة:
تعد برامج التربية الخاصة ميمة لكونيا تعمل عمى مراعاة الفروق الفردية بين ذوي      
             حتياجات الخاصة من خالل العمل عمى تصميم البرامج التعميمية المالئمة ليم، اال

           وذلك بيدف تطوير قدراتيم وتنميتيا، من خالل التعاون المشترك بين مختمف الجيات
 م(ٕ٘ٔٓ)مرسي، أىمية التربية الخاصة فيما يمي: (، كما وتظيرٛه، صٖٚٗٔ)وزارة التعميم، 

 م مختمف الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة مما يعمل عمى تحقيق النمو الشامل ليم.تقدي -ٔ
 االرتقاء بقدرات ذوي االحتياجات الخاصة إلى أقصى درجة ممكنة. -ٕ
توفر بيئات تعمم جاذبة ومحفزة لمتعميم تتوافق مع مختمف الحاجات لمطالب ذوي االحتياجات  -ٖ

 الخاصة.
االحتياجات الخاصة في مختمف النشاطات الثقافية،  توفر فرص المشاركة الفعالة لذوي -ٗ

 (.ٖٔوالعممية، والفنية، والمجتمعية، )ص

 أىداف التربية الخاصة:
تسعى التربية الخاصة إلى تطوير قدرات ذوي االحتياجات الخاصة إلى أقصى حد ممكن      

مع، ويرى الموسى مما يساعدىم عمى تنمية قدراتيم، ومياراتيم لجعميم أعضاء فاعمين في المجت
م( أن التربية الخاصة تيدف بشكل أساسي إلى تعميم وتدريب وتأىيل ذوي االحتياجات ٕٛٓٓ)

 الخاصة بمختمف فئاتيم، وذلك من خالل تحقيق األىداف الفرعية التالية:



 نوره بنت سمطان بن عبد الرحمن المفيريجأ/            المشكالت اإلدارية والتعميمية
 لولوة بنت إبراىيم بن عبد الرحمن الغنيم /د      
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العمل عمى توفير الوسائل المالئمة؛ لمكشف عن ذوي االحتياجات الخاصة، مع ضرورة  -ٔ
 يوجدون بيا، ليسيل توفير الخدمات ليم. تحديد المناطق التي

مكاناتيم. -ٕ  تقديم الخدمات التربوية الفردية لذوي االحتياجات الخاصة بما يراعي قدراتيم وا 
االستفادة من التقدم التقني من خالل توظيفو لخدمة االحتياجات المختمفة لذوي االحتياجات  -ٖ

 الخاصة.
ات الخاصة كالرعاية الصحية، والنفسية، توفير مختمف الخدمات المساندة لذوي االحتياج -ٗ

 واالجتماعية وغيرىا.
 العمل عمى تقديم مختمف خدمات الدعم والتوعية ألسر ذوي االحتياجات الخاصة. -٘
            االستفادة من نتائج األبحاث العممية بما يخدم فئات ذوي االحتياجات الخاصة،  -ٙ

 (.ٔٚ-ٓٚ)ص ص 

 فئات التربية الخاصة: 
لمدليل التنظيمي لمتربية الخاصة الصادر عن وزارة التعميم، فإن فئات التربية الخاصة  تبعاً      

            تتكون من اآلتي: اإلعاقة السمعية، اإلعاقة البصرية، اإلعاقة الفكرية، صعوبات التعمم، 
           تعدد العوق، اضطراب التوحد، االضطرابات السموكية واالنفعالية، اإلعاقة الجسمية 
            والصحية، اضطرابات المغة والكالم، فرط الحركة وتشتت االنتباه، الصم والمكفوفين، 

 (.ٜه، صٖٚٗٔ)وزارة التعميم، 

            ويرى بعض المختصين إضافة فئة الموىبة واإلبداع ضمن فئات التربية الخاصة؛     
                 ة لمطالب العاديين، لحاجتيا إلى خدمات خاصة تختمف عن الخدمات المقدم

(، Kauffman, Daniel and Pullen, 2017, P.263(، )ٚٔم، صٕٛٔٓ)العتيبي، 
 (.٘م، صٕٗٔٓ(، )متولي، ٘م، صٕ٘ٔٓ)شتيوي، 

 أنماط تقديم خدمات التربية الخاصة:
عممية  يقصد بأنماط تقديم خدمات التربية الخاصة: "الطرق واألساليب التي بواسطتيا تتم     

(، أن خدمات التربية ٚٙم صٕٛٓٓتربية وتعميم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة" )الموسى، 
 الخاصة يمكن تقديميا بعدة أنماط موضحة في التالي:
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            الخدمات التي تقدم في المستشفى أو البيت: ويقصد بيا "تقديم الخدمة لمطالب ذي  -ٔ
              القدوم إلى المدرسة بسبب حالتو الصحية الحاجة الخاصة الذي ال تسمح حالتو ب

حيث يتم تخصيص معممين متنقمين يقومون بزيارات ليؤالء الطالب في المستشفى أو 
            البيت، ويقومون بتعميميم وذلك حتى ال يتم حرمانيم من متابعة دراستيم" 

 (.ٕٙ-ٕ٘م، ص ص ٕٗٔٓ)القمش والمعايطة، 
: تعد المراكز الداخمية من أقدم األنماط المستخدمة لتقديم خدمات التربية المراكز الداخمية -ٕ

الخاصة، ويطمق عمييا مراكز اإلقامة الدائمة، وتتمثل في تقديم خدمات إيوائية، وصحية، 
وتربوية، واجتماعية لمطالب ذوي اإلعاقة، ويعزل الطالب عن الحياة الطبيعية داخل ىذه 

يجعميا في أغمب األحيان تتعامل مع حاالت اإلعاقة الشديدة  المراكز لفترات طويمة، مما
 (.ٕٚم، ص ٕٗٔٓوالمتعددة، )القمش والمعايطة، 

مراكز الرعاية النيارية: ظيرت ىذه المراكز نتيجة لالنتقادات التي وجيت إلى مراكز  -ٖ
 اإلقامة الدائمة، ويقوم ىذا النمط عمى تقديم مختمف الخدمات التربوية، واالجتماعية،
والنفسية، لمطالب ذوي اإلعاقة عمى مدار يوم دراسي مشابو ألوقات الدوام في المدارس 

ه( ٖٙٗٔم/ ٖٕٔٓ(، كما ويطمق ىوارد )ٕٚم، ص ٕٗٔٓالعادية، )القمش والمعايطة، 
عمى ىذا النمط اسم المدرسة المنفصمة، ويعرفيا بأنيا: "مدرسة يتمقى فييا الطالب ذوي 

التربية الخاصة والخدمات المساندة تحت إشراف كادر متدرب االحتياجات الخاصة خدمات 
(، ويذكر الخطيب والحديدي ٕ٘ٓومتخصص في مرفق مصمم خصيصًا"، )ص 

م( بالرغم من وجود بعض التحفظات عمى ىذا النمط إال أنو يعتبر بديل مالئم ٕٕٔٓ)
مناىج تدريبية لبعض الحاالت أو في حال عدم توفر البدائل األخرى، فيو يقوم عمى توفير 

ومعدات خاصة باإلضافة إلى مختمف الخدمات كالعالج الطبيعي والعالج الوظيفي وعالج 
 (.ٕٕالنطق والكالم، والعالج النفسي وغير ذلك من الخدمات، )ص

الصف الخاص الممحق بالمدرسة العادية: ويقوم ىذا النمط عمى تحقيق فرص الدمج  -ٗ
تمقى الطالب ذوي اإلعاقة تعميميم في صفوف االجتماعي لمطالب ذوي اإلعاقة، حيث ي

خاصة ممحقة بمدرسة عادية عمى يد معممي التربية الخاصة، وقد يعمل ىذا النمط عمى 
% من ٓ٘تحقيق الدمج األكاديمي لبعض الطمبة فمن خاللو يمكن أن يقضي الطالب 

ذا % في الصفوف العادية إذا كانت احتياجات ىٓ٘يومو الدراسي في الصف الخاص و
الطالب بسيطة، أما في حال كانت االحتياجات شديدة فإن الطالب ذو اإلعاقة يقضي كل 

 (.ٕٔم، صٕٕٔٓوقتو في الصف الخاص، )الخطيب والحديدي، 



 نوره بنت سمطان بن عبد الرحمن المفيريجأ/            المشكالت اإلدارية والتعميمية
 لولوة بنت إبراىيم بن عبد الرحمن الغنيم /د      
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م( غرفة المصادر بأنيا: "غرفة صفية ممحقة ٜٕٔٓغرفة المصادر: ويعرف الحاج ) -٘
ضي فييا الطالب ذي بالمدرسة العادية تكون مجيزة بكل الوسائل والتجييزات، يق

االحتياجات الخاصة جزءًا من يومو الدراسي ويتولى التدريس فييا معمم متخصص"، 
 (.ٕٗٔ)ص

الصف العادي مع المعمم المتنقل: ويقوم ىذا النمط عمى قيام معمم متخصص بالتنقل بين  -ٙ
ٍل مدارس مختمفة في منطقة واحدة لتقديم خدمات التربية الخاصة لمطالب ذوي اإلعاقة بشك

دوري، أي أن الطالب ذوي اإلعاقة يقضون أغمب يوميم في الصف العادي إال أنو في 
             بعض األوقات يتمقون خدمات من معمم متنقل في صف خاص تبعًا الحتياجيم 

 (.ٜٕم، صٕٗٔٓ)القمش والمعايطة، 
الخاصة الصف العادي مع المعمم المستشار: ويقوم ىذا النمط عمى قيام معمم التربية  -ٚ

بتقديم خدماتو لمطالب ذوي اإلعاقة بشكل غير مباشر من خالل معمم الصف العادي، 
وذلك من خالل تقديم االستشارات لمعمم الصف العادي، ويتميز ىذا النمط بأنو يسمح 

 (.ٕٓٔه، صٜٕٔٓلممعمم المستشار بالعمل مع عدد كبير من المعممين )الحاج، 

 ثانيًا: معمم التربية الخاصة:
 مفيوم معمم التربية الخاصة: 

              يعرف الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة معمم التربية الخاصة بأنو: "معمم       
              متخصص في التربية الخاصة، يشترك بصورة مباشرة في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة"،

 (.ٚه، صٖٚٗٔ)وزارة التعميم، 

( تعرف معمم التربية الخاصة بأنو: "معمم متخصص أكاديميًا في مٕٙٔٓأما نوف النعيم )     
التربية الخاصة، يشارك مشاركة مباشرة في إعداد وتنفيذ وتقييم الخطط التربوية والتعميمية 

 (.٘لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وتدريسيم داخل الفصل العادي أو خارجو"، )ص

ة بأنو معمم متخصص أكاديميًا في مجال التربية إذًا يمكن تعريف معمم التربية الخاص     
الخاصة، يقدم الخدمات التربوية لذوي االحتياجات الخاصة من خالل تقييميم ووضع األىداف 
التربوية المالئمة ليم والعمل عمى تحقيقيا وقياس مدى التقدم فييا، سواء في المدارس العادية أو 

 لنيارية.معاىد التربية الخاصة أو مراكز الرعاية ا
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 ميام معمم التربية الخاصة: 
يقوم معمم التربية الخاصة بالعديد من الميام التي تيدف إلى االرتقاء بمستوى أداء الطالب     

من ذوي اإلعاقة، فكما ورد في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة وفي الدليل 
تربية الخاصة القيام بميام إضافية تختمف عما التنظيمي لمتربية الخاصة أنو يتوجب عمى معمم ال

ه، ص ٕٕٗٔيقوم بو معمم التعميم العام، ويمكن تمخيص ىذه الميام في اآلتي: )وزارة التعميم، 
 (. ٘ٚ-ٖٚه، ص ص ٖٚٗٔ(، )وزارة التعميم، ٙ٘-٘٘ص 
إعداد البرامج التربوية الفردية، واالشتراك في تصميميا مع بقية أعضاء الفريق متعدد  -ٔ

 لتخصصات.ا
 المشاركة في عمميات التقويم، والتشخيص وجمع المعمومات المطموبة. -ٕ
 تنفيذ األىداف المتفق عمييا في البرنامج التربوي الفردي. -ٖ
 مساعدة ذوي اإلعاقة في تجاوز بعض المشكالت التي يواجيونيا في مختمف المجاالت. -ٗ
لبصرية والحركية وتدريبيم عمى مساعدة ذوي اإلعاقة عمى االستفادة من المعينات السمعية وا -٘

 استخداميا.
تنمية مختمف الميارات االجتماعية لذوي اإلعاقة وتوفير الفرص لتحقيقيا في المواقف  -ٙ

 المختمفة.
تقديم االستشارات لمعممي الصفوف العادية التي تطبق الدمج فيما يخدم مصمحة الطالب من  -ٚ

 ذوي اإلعاقة.
 تواجو معمم التربية الخاصة:المشكالت اإلدارية والتعميمية التي 

 أواًل: المشكالت اإلدارية التي تواجو معمم التربية الخاصة/
تتعدد المشكالت التي تواجو معممي التربية الخاصة في مختمف أنماط تقديم خدمات التربية      

 الخاصة، ومن أىميا ما يصدر من قبل اإلدارة مما يعيق المعممين عن القيام بالميام المطموبة
م( أن بعض المديرين لدييم ضعف وعي ٖٕٔٓمنيم بأكمل وأتم صورة، ويؤكد وفائي وآخرون )

حول طبيعة عمل معممي التربية الخاصة وبالتالي إىمال أي مطالب ليم، كما أنيم ال يدركون 
            أىمية البرامج التدريبية لمعممي التربية الخاصة ومدى انعكاسيا عمى تحسين أدائيم، 

م( فيرى أن اإلدارة قد تكون ىي المسؤول الرئيس عن ٕ٘ٓٓ(، أما عواد )٘ٔ-ٗٔص )ص 
العديد من المشكالت التي تواجو المعممين مما ينعكس عمى أداء الطالب أحيانًا؛ وذلك برفضيا 
تواصل المعممين مع أولياء األمور بشكل مباشر، وعدم اىتماميا بتوفير اإلمكانات المادية 

ميا توفير الوسائل التعميمية الضرورية في عممية التعميم والتعمم وتدني المردود لممعممين ومن أى
 (.ٕٗ-ٕٔالمادي لدخل المعمم، )ص ص 
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م( أن بعض إدارات المراكز ال تيتم بمشكالت ٕٙٔٓفي حين ترى الوايمي والغيث )     
لقدرة الكافية عمى المعممين وتتعامل معيم بأسموٍب بعيد عن الديمقراطية، كما أنيا ال تمتمك ا

 (.ٖٕٔ-ٕٕٔتوزيع الموارد واإلمكانات بما يتالءم مع احتياجات الطالب وأعدادىم، )ص ص 
 ثانيًا: المشكالت التعميمية التي تواجو معمم التربية الخاصة/

م( عمى أن ىناك العديد من المشكالت التعميمية التي تواجو معمم ٕٙٔٓيؤكد أبو الرب )     
(، من أىميا ما يرتبط ٖٓٔوالتي تؤثر سمبًا عمى سير العممية التعميمية )صالتربية الخاصة 

بنقص االختبارات المناسبة لتشخيص ذوي اإلعاقة بمختمف فئاتيم، ومعاناة بعض الطالب ذوي 
اإلعاقة من بعض األمراض المزمنة التي تؤثر عمى قدرتيم التعميمية تجعل المعمم يواجو بعض 

(، وقد ذكر ٔٗ٘-ٜٖ٘م، ص ص ٕٔٔٓلعايد والشربيني وكمال وعقل،الصعوبات اإلضافية، )ا
م( أن ىناك العديد من المشكالت التي تعيق العممية التعميمية يتسبب فييا أولياء ٕٗٔٓسالم )

األمور، من أىميا: عدم اىتمام أولياء األمور بالتواصل مع المعممين، عدم مشاركة أولياء 
مية، وعدم تعاون أولياء األمور في المراجعة المستمرة األمور في مختمف النشاطات التعمي

 (.ٚٛٔألبنائيم، )ص
 مقترحات لمحد من المشكالت التي تواجو معمم التربية الخاصة: 

توصمت العديد من الدراسات إلى مقترحات قد تسيم في الحد من المشكالت اإلدارية      
 ا يمي:والتعميمية التي تواجو معممي التربية الخاصة، وىي كم

 إعادة النظر في إعداد المناىج الدراسية واألساليب التعميمية المستخدمة مع ذوي اإلعاقة. -ٔ
 تبنى سياسة محددة حول المناخ التربوي المالئم لذوي اإلعاقة. -ٕ
العمل عمى توفير كافة الدعم لذوي اإلعاقة من خالل االىتمام بتوفير الخدمات المساندة،  -ٖ

 (ٖٓم، ص ٕٔٔٓ)العايد وآخرون،
 توفير امتيازات مادية ومعنوية لممعممين. -ٗ
 العمل عمى خفض أعداد الطالب من ذوي اإلعاقة في الفصول الدراسية. -٘
وضع خطط مسبقة في حال تطبيق الدمج تشمل اإلدارة والمعممين والطالب وأسر الطالب  -ٙ

 (.ٕٕٕ٘م، صٕٓٔٓالعاديين، )عواد، 
سعودية، وتصميم أدوات قياس من أجل توفير ضرورة تقنين العديد من المقاييس عمى البيئة ال -ٚ

 أكبر قاعدة ممكنة يمكن الرجوع إلييا عند الحاجة.
ضرورة وجود ىيئات رقابية لمتأكد من مدى التزام مراكز الرعاية النيارية بالموائح والقواعد  -ٛ

 (.ٛٚم، صٕٚٔٓالمنصوص عمييا، )المالكي، 
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شكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو معممي تتعدد المقترحات التي قد تسيم في تقميل الم     
التربية الخاصة والتي ترتبط بمعاىد التربية الخاصة وبرامج الدمج باستثناء مراكز الرعاية النيارية 
وليذا جاءت ىذه الدراسة إليجاد مقترحات ترتبط بالحد من المشكالت التي تواجو المعممات في 

 مراكز الرعاية النيارية.
 لسابقة: الدراسات ا

م( بعنوان: "اإلجياد الميني، والصحة البدنية 2006) Lazurasدراسة الزوراس  -1
 والتأثيرات الوجدانية السمبية لمعممي التعميم العام والخاص في اليونان ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة اإلجياد الميني والصحة البدنية والتأثيرات الوجدانية السمبية      
العام والخاص في اليونان، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، لمعممي التعميم 

معممًا من معممي التعميم العام والخاص، وتوصمت  ٓٚواالستبانة كأداة لمدراسة، شممت العينة 
 الدراسة إلى العديد من النتائج من أىميا ما يمي:

الوجدانية السمبية أكثر من  أن معممي التربية الخاصة يعانون من اإلجياد الميني، والتأثيرات -أ 
 معممي التعميم العام والذي يعزى إلى واقعيم التعميمي وبيئتيم التعميمية.

يواجو معممو التربية الخاصة أعباًء إضافية تتعمق بالجوانب التنظيمية مقارنًة بمعممي  -ب 
 التعميم العام.

 ل ".م( بعنوان: "معمم التربية الخاصة وضغوطات العم2010) Bushدراسة بوش -2
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى التحديات والضغوط التي تواجو معممي التربية الخاصة في      

والية واشنطن، واعتمد الباحث المنيج اإلجرائي الميداني " البحث النوعي"، واستخدم المقابمة 
 مدرسة، ٖٔمعممًا ومعممة تم اختيارىم من  ٜٔكأداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 

 وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أىميا:
 أن التعب واإلرىاق من التحديات األساسية التي تواجو معممي التربية الخاصة. -أ 
أن معدل التحاق معممي التربية الخاصة بالعمل في مينة التعميم ىي مدة ست سنوات  -ب 

 ونصف قبل أن يقرروا ترك ىذه المينة.
مSchlichte, Yseel & Merbler (2010 )ر دراسة سشمشت وويسيل وميربم -3

 بعنوان: "مسببات االحتراق الوظيفي: دراسة حالة عن االنعزال واالغتراب االجتماعي لممعمم".
ىدفت إلى دراسة حالة لمعممي تربية خاصة لمتعرف عمى خبراتيم في المجال وأسباب      

لوصفي بأسموب دراسة الحالة، وتم تركيم لمعمل بعد السنة األولى، استخدمت الدراسة المنيج ا
معممين من معممي التربية الخاصة الذين  ٘استخدام المقابمة كأداة لمدراسة، وشممت عينة الدراسة 

 أىميا ما يمي:نتائج، تركوا العمل بعد السنة األولى، وقد توصمت الدراسة إلى عدة 
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التدريب المناسب، عدم توفر من أىم األسباب الرئيسة لترك أفراد العينة لعمميم: عدم وجود  -أ 
 البيئة المينية المناسبة، عدم القدرة عمى تشكيل عالقات إيجابية مع الطالب.

نقص الدعم اإلداري يعد من أحد العوامل الرئيسة في عدم القدرة عمى االحتفاظ  -ب 
 بالمعممين في مجال التربية الخاصة.

واجو معممي معاىد التربية م( بعنوان: "المعوقات التي ت2011دراسة العايد وآخرون ) -4
 الخاصة وبرامج الدمج في المدارس العادية بمحافظة الطائف".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المعوقات التي تواجو معممي معاىد التربية الخاصة وبرامج      
الدمج في المدارس العادية في محافظة الطائف، اعتمد الباحثون في الدراسة عمى المنيج 

معممًا  ٕٕٕلمسحي، وتمثمت أداة الدراسة في االستبانة، وشممت عينة الدراسة عمى الوصفي ا
 ومعممة من معممي التربية الخاصة، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:

توجد معوقات تواجو معممي معاىد التربية الخاصة وبرامج الدمج في المدارس العادية بدرجة  -أ 
 تبانة.متوسطة عمى مختمف محاور االس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينة تعزى لمتغير فئة اإلعاقة، كما  -ب 
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينة تعزى إلى الجنس، حيث كانت المعممات 

 أعمى في تقديرىن لممعوقات من المعممين.
و معممي مدارس التربية م( بعنوان: "الضغوطات المينية التي تواج2014دراسة شتيوي ) -5

 الخاصة في األردن".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الضغوط المينية لدى معممي مدارس التربية      
الخاصة في األردن في ضوء متغيرات الخبرة، المؤىل العممي، ونوع اإلعاقة، واتبع الباحث 

معممًا  ٜٓوتكونت عينة الدراسة من المنيج الوصفي المسحي، واستخدم االستبانة كأداة لمدراسة، 
 ومعممة تربية خاصة، وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أىميا، ما يمي:

 مستوى الضغوط المينية لدى معممي مدراس التربية الخاصة في األردن كانت متوسطة. -أ 
قة، توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط المينية تعزى لمخبرة ونوع اإلعا -ب 

 كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط المينية تعزى لممؤىل العممي.
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 Vlachou, Didaskalou  & Kontofryouدراسة فالتشو وديداسكالو وكونتوفريو  -6
في التعميم  م( بعنوان: "أدوار وواجبات وتحديات المعممين الخاصين والداعمين2015)

 ى تعزيز الممارسات الشاممة".الثانوي: اآلثار المترتبة عم

ن والداعمين ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء واجبات وتحديات وأدوار المعممين الخاصي     
بناء عمى التوجييات الحديثة الشاممة في مجال السياسات بتوسيع أدوار المعممين الخاصين 
والداعمين، اتبعت الدراسة المنيج اإلجرائي الميداني )البحث النوعي(، واستخدمت الدراسة 

رسة مد ٕٙمعممًا من معممي التربية الخاصة في  ٖٙالمقابمة كأداة لمدراسة، وشممت العينة 
 شمال اليونان، وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أىميا ما يمي:

الغالبية العظمى من المعممين يرون أن غموض أدوراىم من التحديات األساسية التي  -أ 
 تواجييم في ممارساتيم اليومية.

من أىم التحديات التي تواجو المعممين الخاصين والداعمين مع المعممين العاديين قمة  -ب 
 التعاون من قبل المعممين العاديين.

م( بعنوان: "الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجو معممي 2016دراسة العنزي ) -7
 مدارس التربية الخاصة في محافظة القريات".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجو معممي مدارس      
لقريات، والتعرف عمى االختالفات في تقدير الصعوبات اإلدارية التربية الخاصة في محافظة ا

والفنية التي تواجو معممي مدارس التربية الخاصة في محافظة القريات تبعًا لمتغيري المؤىل 
العممي، وسنوات الخبرة، واستخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي، وأداة االستبانة لجمع 

معممًا من معممي التربية الخاصة في محافظة القريات،  ٓ٘المعمومات، وشممت عينة الدراسة 
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:

درجة تقدير الصعوبات اإلدارية التي تواجو معممي التربية الخاصة في محافظة القريات  -أ 
 .من وجية نظرىم في مجال المعممين جاءت متوسطة

برة في تقدير معممي التربية الخاصة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخ -ب 
 لمصعوبات اإلدارية التي تواجييم في محافظة القريات.



 نوره بنت سمطان بن عبد الرحمن المفيريجأ/            المشكالت اإلدارية والتعميمية
 لولوة بنت إبراىيم بن عبد الرحمن الغنيم /د      
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م( بعنوان: "أبرز المشكالت اإلدارية في مراكز التوحد 2016دراسة الوايمي والغيث ) -8
 الخاصة بمدينة الرياض من وجية نظر المدراء والمعممين".

اإلدارية في مراكز التوحد بمدينة الرياض، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المشكالت      
وكذلك التعرف عمى الفروق في استجابات أفراد العينة نحو المشكالت اإلدارية في مراكز التوحد 
الخاصة بمدينة الرياض باختالف متغيرات الدراسة )الوظيفة، سنوات الخبرة في مجال التوحد، 

الدرجة العممية(، ُاستخدم في الدراسة سنوات العمل في المركز الحالي، التخصص العممي، 
مديرين  ٚالمنيج الوصفي التحميمي، وأداة االستبانة لجمع المعمومات، وتكونت العينة من 

 معممًا، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أىميا: ٕٓومشرفين، و
ألمور وجود موافقة بدرجة عالية بين أفراد العينة عمى المشكالت المرتبطة بأولياء ا -أ 

 والمجتمع المحمي في مراكز التوحد بمدينة الرياض.
وجود موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد العينة عمى المشكالت المرتبطة باإلدارة العميا في  -ب 

 مراكز التوحد بمدينة الرياض.
م( بعنوان: "المشكالت التي تواجو معممي التربية الخاصة 2018دراسة أحمد وصالح ) -9

 .بمدينة بورتسودان"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المشكالت التي تواجو معممي التربية الخاصة بمدينة      
بورتسودان، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واالستبانة كأداة لمدراسة، وتكونت العينة 

ت معممًا ومعممة في مدارس ومعاىد ذوي اإلعاقة السمعية وذوي اإلعاقة الفكرية، وتوصم ٓ٘من 
 الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا ما يمي:

وجود مشكالت تواجو معممي التربية الخاصة في كل محاور االستبانة )اإلدارة المدرسية،  -أ 
 اإلشراف التربوي، العالقة باألسر، والتجييزات والوسائل(.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجو معممي التربية الخاصة في  -ب 
 اور االستبانة تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والمؤىل العممي.مح

بناًء عمى طبيعة الدراسة، وأىدافيا، ولكونيا استيدفت التعرف عمى المشكالت منيج الدراسة: 
اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض، تم استخدام 

 األسموب المسحي.المنيج الوصفي ب
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تكّون مجتمع الّدراسة من جميع معممات التربية الخاصة في مراكز الرعاية  مجتمع الّدراسة: 
( معممة )إحصائية غير منشورة من رئيسة المجنة ٕٗٛالنيارية بمدينة الرياض، والبالغ عددىن )

 ه(.ٔٗٗٔالمشرفة عمى مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض، 

تم اعتماد أسموب العينة العشوائية البسيطة لتمثيل مجتمع الّدراسة، وبمغ عدد  اسة:عينة الّدر  
( معممة، وتم استخراج عدد العينة الممثمة من خالل جداول كرجسي ٕٓٚأفراد عينة الّدراسة )

 ومورجان لتحديد حجم العينة.

والذي قد يكون ُحدد متغير سنوات الخبرة لوصف أفراد الّدراسة،  خصائص عينة الّدراسة: 
 لو مؤشرات داللية عمى نتائج الّدراسة، وتفصيل ذلك فيما يمي:

 ُيبّين الجدول اآلتي وصفًا ألفراد الّدراسة، وفقًا لمتغير سنوات الخبرة:     سنوات الخبرة:

 توزيع عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة( 1جدول رقم )

تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة؛ نظرًا لمناسبتيا لنوع البيانات التي يراد  أداة الّدراسة:
نات من جمعيا ولممنيج المتبع وأىداف الدراسة وتساؤالتيا، فيي أنسب األدوات لمحصول عمى بيا

 المبحوثين حول وجيات نظرىم تجاه موضوع ما.

 صدق أداة الّدراسة:
ُعرضت االستبانة بصورتيا األولية عمى  الصدق الظاىري لألداة )صدق المحكمين(: - أ

( محكمًا؛ إلبداء آرائيم في دقة ٕٗمجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص وعددىم )
دراسة. وفي ضوء التوجييات التي أبدىا صياغة عباراتيا، ودرجة مالءمتيا ألىداف ال

المحكمون من حيث اإلضافة أو الحذف والتصويب؛ قامت الباحثة بإجراء التعديالت 
 الالزمة، وُأخرجت االستبانة بصورتيا النيائية.

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 %ٔ.ٔٛ ٜٕٔ أقل من خمس سنوات
 %ٕ.ٕٔ ٖٖ من خمس إلى عشر سنوات

 %ٚ.ٙ ٛٔ عشر سنواتأكثر من 
 %ٓٓٔ ٕٓٚ المجموع



 نوره بنت سمطان بن عبد الرحمن المفيريجأ/            المشكالت اإلدارية والتعميمية
 لولوة بنت إبراىيم بن عبد الرحمن الغنيم /د      
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بعد التأكد من الصدق الظاىري لعبارات االستبانة، قامت الباحثة صدق االتساق الداخمي:  - ب
عينة الدراسة، وتم حساب معامالت ارتباط )بيرسون( بين درجة كل  بتطبيقيا ميدانيًا عمى

عبارة والدرجة الكمية لعبارات االستبانة، وكذلك لمعرفة وضوح العبارات ودقتيا لقياس ما 
 ُصممت ألجمو، وجاءت نتائج ذلك وفق اآلتي:

المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في صدق االتساق الداخمي لممحور األول:  -1
 .مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض

 (60( معامالت ارتباط عبارات المحور األول بالدرجة الكمية لممحور ن= )2جدول رقم )

 (.0001)**( دالة إحصائيًا عند )  

( ٔٓ.ٓن الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )يتبين م     
(؛ مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين كل عبارة ٖٗٛ.ٓ، ٕٔ٘.ٓوقد تراوحت ما بين )

 من عبارات المحور األول.

 ارية بمدينة الرياضالمحور األول: المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية الني
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

ٔ **ٓ.ٕٙ٘ ٔٔ **ٓ.ٚ٘ٔ 

ٕ **ٓ.ٕ٘ٔ ٕٔ **ٓ.ٖٙٛ 
ٖ **ٓ.ٖ٘ٛ ٖٔ **ٓ.٘ٙٗ 
ٗ **ٓ.ٜٙٚ ٔٗ **ٓ.ٚٔٗ 
٘ **ٓ.ٚٙٗ ٔ٘ **ٓ.ٜٚٔ 
ٙ **ٓ.ٕٚٚ ٔٙ **ٓ.ٕٙٚ 
ٚ **ٓ.ٕٚٗ ٔٚ **ٓ.ٙٚ٘ 
ٛ **ٓ.ٖٕ٘ ٔٛ **ٓ.ٚٓ٘ 
ٜ **ٓ.ٖٙٓ ٜٔ **ٓ.ٛٓٓ 
ٔٓ **ٓ.ٖٛٗ ٕٓ **ٓ.ٙٛٗ 
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المشكالت التعميمية التي تواجو المعممات في صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني:  -2
 راكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض.م

 (60( معامالت ارتباط عبارات المحور الثاني بالدرجة الكمية لممحور ن= )3جدول رقم )

 (0001)**( دالة إحصائيًا عند ) 

( ٔٓ.ٓعند مستوى ) يتبين من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً 

(؛ مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين كل عبارة ٚٙٚ.ٓ، ٗٔٗ.ٓوقد تراوحت ما بين )

 من عبارات المحور الثاني.

المقترحات التي تسيم في تقميل المشكالت صدق االتساق الداخمي لممحور الثالث:  -3

 النيارية بمدينة الرياض.اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية 

 المحور الثاني: المشكالت التعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

ٔ **ٓ.٘ٗٚ ٜ **ٓ.ٚٗ٘ 

ٕ **ٓ.ٗٗ٘ ٔٓ **ٓ.ٖٚٔ 

ٖ **ٓ.ٙٔٚ ٔٔ **ٓ.ٚٙٚ 

ٗ **ٓ.ٜ٘ٙ ٕٔ **ٓ.ٗٔٗ 

٘ **ٓ.ٙٛٔ ٖٔ **ٓ.ٖٚٗ 

ٙ **ٓ.٘ٛٓ ٔٗ **ٓ.٘ٛٛ 

ٚ **ٓ.٘ٛٙ ٔ٘ **ٓ.ٙٛٔ 

ٛ **ٓ.٘ٔٗ ٔٙ **ٓ.ٙ٘ٓ 



 نوره بنت سمطان بن عبد الرحمن المفيريجأ/            المشكالت اإلدارية والتعميمية
 لولوة بنت إبراىيم بن عبد الرحمن الغنيم /د      
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 (60( معامالت ارتباط عبارات المحور الثالث بالدرجة الكمية لممحور ن= )4جدول رقم )

المحور الثالث: المقترحات التي تسيم في تقميل المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في مراكز 
 الرعاية النيارية بمدينة الرياض

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
ٔ **ٓ.ٚٙٛ ٔٔ **ٓ.ٕٜٚ 

ٕ **ٓ.ٕٛٔ ٕٔ **ٓ.ٜ٘ٔ 
ٖ **ٓ.ٕٙٔ ٖٔ **ٓ.ٜٖٙ 
ٗ **ٓ.ٚٗٙ ٔٗ **ٓ.ٕٚٗ 
٘ **ٓ.ٜ٘ٙ ٔ٘ **ٓ.ٚٔٔ 
ٙ **ٓ.ٙٛٛ ٔٙ **ٓ.٘ٛٓ 
ٚ **ٓ.٘٘ٓ ٔٚ **ٓ.ٚٓٗ 
ٛ **ٓ.ٖٚٚ ٔٛ **ٓ.ٕٙٓ 
ٜ **ٓ.ٙٛٓ ٜٔ **ٓ.ٖ٘ٚ 
ٔٓ **ٓ.ٕٚٙ   

 (0001)**( دالة إحصائيًا عند ) 
( وقد ٔٓ.ٓيتبين من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )    

(؛ مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين كل عبارة من ٕٔٛ.ٓ، ٓ٘٘.ٓتراوحت ما بين )
 عبارات المحور الثالث.
لمتأكد من (؛ Cronbach Alphaاستخدمت الباحثة معامل )ألفا كرونباخ ثبات أداة الّدراسة: 

ثبات أداة الدراسة )االستبانة(، ولقياس مدى دقة نتائج الدراسة، وقد تبين من الجدول ارتفاع قيم 
(، ٕٜٚ.ٓ،ٕٜٛ.ٓمعامالت الثبات )ألفا كرونباخ( لمحاور االستبانة، حيث تراوحت ما بين )

(، وىي نسبة مرتفعة ٜٙٚ.ٓكما أظيرت االستبانة معاماًل عالًيا من الثبات لممحاور كميا، بمغ )
(؛ مما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج في الدراسة الحالية، ٓٙ.ٓعن النسبة المقبولة إحصائيًّا )

 والوثوق بيا. النتائج عمى االعتماد يمكن وأن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات؛ لذلك
 إجابة أسئمة الدراسة: 

ما المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو ؤال األول: إجابات أفراد عينة الدراسة عن الس -
 المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض من وجية نظر المعممات؟



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

أواًل: المشكالت اإلدارية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة 
 الرياض:

المعممات في مراكز الرعاية النيارية، ُحسبت لمتعرف عمى المشكالت اإلدارية التي تواجو      
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات عينة الّدراسة حول 
المشكالت اإلدارية التي تواجيين في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض، وجاءت النتائج وفق 

 الجدول اآلتي:
ات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات عينة ( التكرار 5جدول رقم )

الّدراسة حول المشكالت اإلدارية التي تواجيين في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض 
 مرتبة تنازليًا حسب متوسطات درجة الموافقة
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ٔٙ 

ال يتناسب 
الراتب مع 
الجيود 

المبذولة من 
قبل 

 المعممات.

ٕٕٔ ٔٙ ٖٔ ٔٓ ٔٓ 
ٗ.٘ٛ ٔ.ٓٔ 

موافقة 
بدرجة 
عالية 
 جداً 

ٔ 
ٛٔ.ٜ% ٘.ٜ% ٗ.ٛ% ٖ.ٚ% ٖ.ٚ% 

ٔ٘ 

تدني الحوافز 
المادية 
والمعنوية 
المقدمة 

لممعممات من 
قبل إدارة 
 المركز.

ٜٔ٘ ٕٜ ٜٔ ٔٗ ٖٔ 

ٗ.ٗٓ ٔ.ٕٔ 
موافقة 
بدرجة 
عالية 
 جداً 

ٕ 
ٕٚ.ٕ% ٔٓ.ٚ% ٚ% ٘.ٕ% ٗ.ٛ% 

ٕٔ 

عدم وجود 
آلية واضحة 
الستقبال 
شكاوى 
المعممات 
 ومقترحاتين.

ٕٔٗ ٖ٘ ٕٗ ٔٗ ٜٔ 
ٗ.ٓ٘ ٔ.ٕٖ 

ة موافق
بدرجة 
 عالية

ٖ 
ٕ٘.ٙ% ٜٔ.ٙ% ٔ٘.ٙ% ٘.ٕ% ٚ% 

ٛ 

ضعف الدعم 
الذي تقدمو 
إدارة المركز 
لممعممات في 
عمميات 
التعميم 
 والتعمم.

ٖٜٔ ٗٙ ٗٛ ٔ٘ ٕٕ 

ٖ.ٜٛ ٔ.ٕٛ 
موافقة 
بدرجة 
 عالية

ٗ 
٘ٔ.٘% ٔٚ% ٔٚ.ٛ% ٘.ٙ% ٛ.ٔ% 

ٖٔ 

ضعف 
اىتمام إدارة 
المركز بحل 
مشكالت 
 المعممات.

ٕٔٙ ٕٙ ٗٔ ٕٓ ٕٔ 
ٖ.ٜٖ ٔ.ٕٚ 

موافقة 
بدرجة 
 عالية

٘ 
ٗٙ.ٚ% ٕٖ% ٔ٘.ٕ% ٚ.ٗ% ٚ.ٛ% 



 نوره بنت سمطان بن عبد الرحمن المفيريجأ/            المشكالت اإلدارية والتعميمية
 لولوة بنت إبراىيم بن عبد الرحمن الغنيم /د      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٔٗ 

ال تضع إدارة 
المركز خطة 

لمتنمية 
المينية 
لممعممات 
بناًء عمى 
احتياجاتيم 
 التدريبية.

ٕٔٗ ٙٓ ٗٚ ٔٗ ٕ٘ 

ٖ.ٜٓ ٔ.ٕٜ 
موافقة 
بدرجة 
 عالية

ٙ 

ٗ٘.ٜ% ٕٕ.ٕ% ٔٚ.ٗ% ٘.ٕ% ٜ.ٖ% 

ٚ 

 تدني اىتمام
إدارة المركز 
بتوفير معممة 
مساعدة 

لمعممة التربية 
 الخاصة.

ٔٗٚ ٖٕ ٖٛ ٕٕ ٖٔ 

ٖ.ٜٛ ٔ.ٕٗ 
موافقة 
بدرجة 
 عالية

ٚ 
٘ٗ.ٗ% ٔٔ.ٜ% ٔٗ.ٔ% ٛ.ٔ% ٔٔ.٘

% 

ٖ 

قمة مرونة 
إدارة المركز 
عند تطبيق 
األنظمة 
 والموائح.

ٔٔٓ ٖٚ ٖ٘ ٕٗ ٔٙ 
ٖ.ٛ٘ ٔ.ٕٔ 

موافقة 
بدرجة 
 عالية

ٛ 
ٗٓ.ٚ% ٕٗ.ٛ% ٜٔ.ٙ% ٛ.ٜ% ٘.ٜ% 

ٕٓ 

ضعف 
اىتمام إدارة 
المركز 
بالتحسين 
المستمر 
لممبنى 
 التعميمي.

ٕٕٔ ٘ٗ ٗٙ ٕ٘ ٕٖ 

ٖ.ٛٗ ٔ.ٖٔ 
موافقة 
بدرجة 
 عالية

ٜ 
ٗ٘.ٕ% ٕٓ% ٔٚ% ٜ.ٖ% ٛ.٘% 

ٔٛ 

عدم اىتمام 
إدارة المركز 
بإنشاء وحدة 
خاصة 
لموسائل 
 التعميمية.

ٕٜٔ ٗ٘ ٗٛ ٕٕ ٕٙ 

ٖ.ٛٗ ٔ.ٖ٘ 
 موافقة
بدرجة 
 عالية

ٔٓ ٗٚ.ٛ% ٔٙ.ٚ% ٔٚ.ٛ% ٛ.ٔ% ٜ.ٙ% 

ٕٔ.ٜ% ٕٓ.ٚ% ٕٛ.ٔ% ٕٔ.ٕ% ٔٚ% 

يتبين من الجدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية عمى المشكالت اإلدارية التي      
( وانحراف ٔٛ.ٖتواجيين في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض؛ وذلك بمتوسط حسابي )

(، وىذا المتوسط يشير إلى اإلجابة )موافقة بدرجة عالية(، مما يوّضح التوافق ٜٓٚ.ٓاري )معي
في آراء عينة الدراسة نحو ىذه المشكالت، ويشير ذلك إلى وجود مشكالت إدارية متحققة بدرجة 
 عالية تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

م( التي توصمت إلى أن اإلدارة قد تكون ىي المسؤول الرئيس عن العديد من ٕ٘ٓٓعواد )
 المشكالت التي تواجو المعممين.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

ثانيًا: المشكالت التعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة 
 الرياض:

راكز الرعاية النيارية، ُحسبت لمتعرف عمى المشكالت التعميمية التي تواجو المعممات في م     
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، الستجابات عينة الّدراسة حول 
المشكالت التعميمية التي تواجيين في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض، وجاءت النتائج 

 وفق الجدول اآلتي:
ات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات عينة ( التكرارات والمتوسط6جدول رقم )

الّدراسة حول المشكالت التعميمية التي تواجيين في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض 
 مرتبة تنازليًا حسب متوسطات درجة الموافقة
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وجود مشكالت سموكية مصاحبة  ٓٔ
 لإلعاقة لدى الطالب.

ٔٗ٘ ٙٔ ٗٔ ٕٔ ٔٔ 
 موافقة ٜٓ.ٔ ٚٔ.ٗ

 ٔ بدرجة عالية 
ٖ٘.ٚ% ٕٕ.ٙ% ٔ٘.ٕ% ٗ.ٗ% ٗ.ٔ% 

 غير الدقيق لمطالب. التشخيص ٙ
ٜٔٗ ٜٗ ٗٔ ٔٙ ٔ٘ 

 موافقة ٜٔ.ٔ ٔٔ.ٗ
 ٕ بدرجة عالية 

٘٘.ٕ% ٔٛ.ٔ% ٔ٘.ٕ% ٘.ٜ% ٘.ٙ% 

ضعف الميارات المغوية لدى  ٔٔ
 الطالب.

ٕٜٔ ٙٙ ٕ٘ ٔٓ ٖٔ 
 موافقة ٔٔ.ٔ ٙٓ.ٗ

 ٖ بدرجة عالية 
ٗٚ.ٛ% ٕٗ.ٗ% ٜٔ.ٖ% ٖ.ٚ% ٗ.ٛ% 

 الحاجة إلى عدد كبير من الوسائل ٗ
 التعميمية لتحقيق اليدف التعميمي.

ٖٔٔ ٙٗ ٖ٘ ٕٕ ٔٛ 
 موافقة  ٕٗ.ٔ ٜٜ.ٖ

 ٗ بدرجة عالية
ٗٛ.٘% ٕٖ.ٚ% ٖٔ% ٛ.ٔ% ٙ.ٚ% 

قصور متابعة أولياء األمور  ٗٔ
 ألبنائيم.

ٕٔٗ ٜ٘ ٘ٛ ٔٛ ٔٔ 
 موافقة  ٗٔ.ٔ ٜٛ.ٖ

 ٘ بدرجة عالية
ٗ٘.ٜ% ٕٔ.ٜ% ٕٔ.٘% ٙ.ٚ% ٘ٗ.ٔ% 

الب في الفصول كثرة أعداد الط ٚ
 الدراسية.

ٔٗٛ ٗٛ ٕٚ ٔ٘ ٖٕ 
 موافقة ٜٖ.ٔ ٜٛ.ٖ

 ٙ بدرجة عالية 
٘ٗ.ٛ% ٔٚ.ٛ% ٔٓ% ٘.ٙ% ٔٔ.ٜ% 

التوقعات العالية من أولياء األمور  ٘ٔ
 حول تقدم أبنائيم.

ٔٔٙ ٙٔ ٙٓ ٕٓ ٖٔ 
 موافقة  ٚٔ.ٔ ٜٔ.ٖ

 ٚ بدرجة عالية
ٖٗ% ٕٕ.ٙ% ٕٕ.ٕ% ٚ.ٗ% ٗ.ٛ% 

التركيز واالنتباه لدى  ضعف ميارات ٜ
 الطالب.

ٔٓ٘ ٕٚ ٙٔ ٔٛ ٔٗ 
 موافقة  ٘ٔ.ٔ ٚٛ.ٖ

 ٛ بدرجة عالية
ٖٛ.ٜ% ٕٙ.ٚ% ٕٕ.ٙ% ٙ.ٚ% ٘.ٕ% 

تعدد أنواع اإلعاقات في الفصل  ٛ
 الواحد لدى الطالب.

ٕٔٗ ٖٕ ٖٗ ٕٕ ٖٔ 
 موافقة  ٕٗ.ٔ ٘ٛ.ٖ

 ٜ بدرجة عالية
ٕ٘.ٙ% ٔٔ.ٜ% ٔ٘.ٜ% ٛ.ٔ% ٔٔ.٘% 

ير أولياء األمور في حضور تقص ٙٔ
 االجتماعات الدورية في المركز.

ٜٔٓ ٘ٗ ٙ٘ ٕٚ ٔ٘ 
 موافقة  ٕٕ.ٔ ٜٚ.ٖ

 ٓٔ بدرجة عالية
ٗٓ.ٗ% ٕٓ% ٕٗ.ٔ% ٔٓ% ٘.ٙ% 
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يتبين من الجدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية عمى المشكالت التعميمية التي      

( وانحراف ٜٚ.ٖبمدينة الرياض؛ وذلك بمتوسط حسابي )تواجيين في مراكز الرعاية النيارية 

(، وىذا المتوسط يشير إلى اإلجابة )موافقة بدرجة عالية(، مما يوّضح التوافق ٙٚٛ.ٓمعياري )

في آراء عينة الدراسة نحو ىذه المشكالت، ويشير ذلك إلى وجود مشكالت تعميمية متحققة 

ة النيارية بمدينة الرياض، وتتفق ىذه النتيجة مع بدرجة عالية تواجو المعممات في مراكز الرعاي

م( التي توصمت إلى وجود العديد من المشكالت التي تعيق ٕٔٔٓنتيجة دراسة العايد وآخرون )

م( التي توصمت ٕٙٔٓالعممية التعميمية وتؤثر عمييا سمبًا، وتتفق كذلك مع دراسة أبو الرب )

 ي تواجو معمم التربية الخاصة..إلى وجود العديد من المشكالت التعميمية الت

ما المقترحات التي تسيم في تقميل المشكالت  إجابات أفراد عينة الدراسة عن السؤال الثاني: -

اإلدارية والتعميمية التي تواجو المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض من وجية 

 نظر المعممات؟

ي تقميل المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجو لمتعرف عمى المقترحات التي تسيم ف     

المعممات في مراكز الرعاية النيارية، ُحسبت التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

المعيارية، والرتب، الستجابات عينة الّدراسة حول المقترحات التي تسيم في تقميل المشكالت 

راكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض، وجاءت النتائج وفق اإلدارية والتعميمية التي تواجيين في م

 الجدول اآلتي:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات عينة 7جدول رقم )
الّدراسة حول المقترحات التي تسيم في تقميل المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجيين في 

 النيارية بمدينة الرياض مرتبة تنازليًا حسب متوسطات درجة الموافقة مراكز الرعاية

لتي تسيم يتبين من الجدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية جدًا عمى المقترحات ا     
في تقميل المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجيين في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض؛ 

(، وىذا المتوسط يشير إلى اإلجابة ٛٓ.ٔ( وانحراف معياري )ٖٕ.ٗوذلك بمتوسط حسابي )
ات التي تسيم )موافقة بدرجة عالية جدًا(، مما يوّضح التوافق في آراء عينة الدراسة نحو المقترح

    في تقميل المشكالت اإلدارية والتعميمية في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض من وجية
 نظر المعممات.
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دمات المساندة توفير الخ ٕٔ
 الضرورية لمطالب.

موافقة بدرجة  ٕٔ.ٔ ٓٗ.ٗ ٗٔ ٕٔ ٜٔ ٖٔ ٜٗٔ
 %ٕ.٘ %ٗ.ٗ %ٚ %٘.ٔٔ %ٜ.ٔٚ ٔ عالية جداً 

زيادة رواتب المعممات بما  ٜ
 يتناسب مع الجيد المبذول.

موافقة بدرجة  ٖٕ.ٔ ٓٗ.ٗ ٕٗ ٚ ٖٔ ٛٔ ٕٛٓ
 %ٜ.ٛ %ٙ.ٕ %ٛ.ٗ %ٚ.ٙ %ٚٚ ٕ عالية جداً 

ٖٔ 
عتماد عمى أساليب القياس اال

والتقييم الدقيقة والموضوعية 
 في تشخيص الطالب.

ٜٔٓ ٖٗ ٔٛ ٔٓ ٔٛ 
موافقة بدرجة  ٚٔ.ٔ ٖٙ.ٗ

 ٖ عالية جداً 
ٚٓ.ٗ% ٕٔ.ٙ% ٙ.ٚ% ٖ.ٚ% ٙ.ٚ% 

ٜٔ 
توعية إدارات المراكز بضرورة 

االلتزام بالموضوعية في 
 عمميات تقييم المعممات.

ٜٔٗ ٕٚ ٜٔ ٔٓ ٕٓ 
موافقة بدرجة  ٕٔ.ٔ ٖ٘.ٗ

 %ٗ.ٚ %ٚ.ٖ %ٚ %ٓٔ %ٜ.ٔٚ ٗ عالية جداً 

ٔٚ 
زيادة المخصصات المالية 
الالزمة لتوفير اإلمكانات 

 المادية.

ٜٔٗ ٕٛ ٔ٘ ٖٔ ٕٓ 
موافقة بدرجة  ٖٕ.ٔ ٖٗ.ٗ

 %ٗ.ٚ %ٛ.ٗ %ٙ.٘ %ٗ.ٓٔ %ٜ.ٔٚ ٘ عالية جداً 

ٔٙ 
متابعة مدى التزام المراكز 

المباني بالمواصفات الخاصة ب
 والفصول الدراسية.

ٔٛٛ ٖٕ ٕٓ ٔٓ ٕٓ 
موافقة بدرجة  ٕٔ.ٔ ٕٖ.ٗ

 %ٗ.ٚ %ٚ.ٖ %ٗ.ٚ %ٜ.ٔٔ %ٙ.ٜٙ ٙ عالية جداً 

توفير معممة مساعدة مؤىمة  ٚ
 لمعممة التربية الخاصة.

ٔٛ٘ ٖٖ ٕٔ ٔٓ ٕٔ 
موافقة بدرجة  ٖٕ.ٔ ٖٓ.ٗ

 %ٛ.ٚ %ٚ.ٖ %ٛ.ٚ %ٕ.ٕٔ %٘.ٛٙ ٚ عالية جداً 

اء وحدة خاصة بإنتاج إنش ٛٔ
 الوسائل التعميمية في المراكز.

موافقة بدرجة  ٕٚ.ٔ ٖٓ.ٗ ٖٕ ٕٔ ٘ٔ ٖٓ ٜٓٔ
 %٘.ٛ %ٗ.ٗ %ٙ.٘ %ٔ.ٔٔ %ٗ.ٓٚ ٛ عالية جداً 

تنفيذ ندوات وورش عمل  ٗٔ
 ألولياء أمور الطالب.

ٔٚٚ ٗٔ ٕٖ ٕٔ ٔٚ 
موافقة بدرجة  ٛٔ.ٔ ٜٕ.ٗ

 ٜ عالية جداً 
ٙ٘.ٙ% ٔ٘.ٕ% ٛ.٘% ٗ.ٗ% ٙ.ٖ% 

ٛ 
وضع إدارة المركز خطط 

لمتنمية المينية لممعممات بناًء 
 عمى احتياجاتيم التدريبية.

ٕٔٚ ٗٚ ٜٔ ٔٔ ٕٔ 
موافقة بدرجة  ٕٕ.ٔ ٕ٘.ٗ

 %ٛ.ٚ %ٔ.ٗ %ٚ %ٗ.ٚٔ %ٚ.ٖٙ ٓٔ عالية جداً 
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ىل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات  إجابات أفراد عينة الدراسة عن السؤال الثالث:-
يمية من وجية نظر المعممات في استجابات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت اإلدارية والتعم

 مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض تعزي إلى سنوات الخبرة؟

لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت      
إلى  اإلدارية والتعميمية من وجية نظر المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض تعزي

وذلك وفق  (One way Anova)" تحميل التباين األحادي Fسنوات الخبرة، تم استخدام اختبار"
 الجدول اآلتي:

لمفروق بين  (One way Anova)" تحميل التباين األحادي F( نتائج اختبار "8جدول رقم )
 استجابات أفراد عينة الّدراسة طبقًا الختالف متغير سنوات الخبرة

مجموع  تباينمصدر ال المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 التعميق الداللة

 المشكالت اإلدارية
 

 ٖ٘ٙ.ٔ ٕ ٕٓٚ.ٖ بين المجموعات
ٔ.ٚٗ
غير  ٚٔ.ٓ ٗ

 ٕٚٙ ٕٙٚ.ٕٓ٘ داخل المجموعات دالة
ٓ.ٜٖٚ 

 ٜٕٙ ٘ٗ٘.ٖٕ٘ المجموع

 المشكالت التعميمية
 

 ٜٖٓ.ٔ ٕ ٛٔٙ.ٕ بين المجموعات
ٔ.ٚٔ
غير  ٛٔ.ٓ ٖ

 ٕٚٙ ٕٗٓ.ٕٗٓ داخل المجموعات دالة
ٓ.ٚٙٗ 

 ٜٕٙ ٕٗٙ.ٕٙٓ المجموع

 الدرجة الكمية
 ٕٕٗ.ٔ ٕ ٗٗٛ.ٕ بين المجموعات

ٔ.ٕٛ
ٚ ٓ.ٔٙ 

غير 
 دالة
 

 ٕٚٙ ٕٛٛ.ٕٚٓ داخل المجموعات
ٓ.ٚٚٛ 

 ٜٕٙ ٖٚٙ.ٕٓٔ المجموع

 ( اآلتي:4-5يتضح من الجدول أعاله )
الفروق بين المتوسطات لم تبمغ مستوى الداللة اإلحصائية، حيث بمغت مستوى الداللة . أن ٔ

( وىي قيمة غير ٚٔ.ٓعمى المحور األول )المشكالت اإلدارية( طبقًا لمتغير سنوات الخبرة )
(؛ ويعني ذلك أنو ال توجد فروق دالة ٘ٓ.ٓدالة إحصائيًا ألنيا أعمى من مستوى الداللة )

توسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت اإلدارية من وجية إحصائيًا بين م
 نظر المعممات في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض ُتعزي إلى سنوات الخبرة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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. أن الفروق بين المتوسطات لم تبمغ مستوى الداللة اإلحصائية، حيث بمغت مستوى الداللة ٕ
( وىي قيمة ٛٔ.ٓعميمية( طبقًا لمتغير سنوات الخبرة )عمى المحور الثاني )المشكالت الت

(؛ ويعني ذلك أنو ال توجد فروق ٘ٓ.ٓغير دالة إحصائيًا ألنيا أعمى من مستوى الداللة )
دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول المشكالت التعميمية من 

 مدينة الرياض ُتعزي إلى سنوات الخبرة.وجية نظر المعممات في مراكز الرعاية النيارية ب
. أن الفروق بين المتوسطات لم تبمغ مستوى الداللة اإلحصائية، حيث بمغت مستوى الداللة ٖ

( وىي ٙٔ.ٓعمى الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية والتعميمية طبقًا لمتغير سنوات الخبرة )
(؛ ويعني ذلك أنو ال يوجد ٘ٓ.ٓقيمة غير دالة إحصائيًا ألنيا أعمى من مستوى الداللة )

فروق بين استجابات المعممات عينة الدراسة حول الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية والتعميمية 
 التي تواجيين في مراكز الرعاية النيارية بمدينة الرياض طبقًا لسنوات الخبرة.

د عينة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أفرا يشير إلى مما
الدراسة حول المشكالت اإلدارية والتعميمية من وجية نظر المعممات في مراكز الرعاية النيارية 

فروق بين استجابات  وجود عدم الباحثة بمدينة الرياض ُتعزي إلى سنوات الخبرة، وتفسر
لخبرة؛ المعممات عينة الدراسة حول المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجيين طبقًا لسنوات ا

 خبرة إلدراكيا إلى تحتاج وال جمية واضحة فيي بيا؛ واإلحساس إدراك المشكالت سيولة إلى
 لذلك كانت معرفتين بيذه المشكالت كفيمة في تقارب استجاباتين. وتقديرىا،

وترى الباحثة أن المعممات عينة الدراسة يعممن في بيئة تعميمية، ووظيفية واحدة، وبيئة 
افًا وطموحات يرغبن في الوصول إلييا ويجتيدن من أجل تحقيقيا؛ ولذلك ال كما أن لديين أىد

توجد فروق بينين في المشكالت اإلدارية والتعميمية التي تواجين باختالف متغير سنوات الخبرة، 
( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات ٕٔٔٓوقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة السبيعي )

ى المشكالت التدريسية التي تواجو معممي اإلعاقة البصرية في دولة داللة إحصائية في مستو 
الكويت من وجية نظرىم، ووجية نظر الموجيين التربويين ُتعزى لمتغير الخبرة، كما اتفقت ىذه 

م( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة ٕٛٔٓالنتيجة مع دراسة أحمد وصالح )
ممي التربية الخاصة في محاور االستبانة تعزى لمتغير إحصائية في المشكالت التي تواجو مع

 سنوات الخبرة. 
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 توصيات الّدراسة:
 في ضوء نتائج الّدراسة التي تم التوصل إلييا، توصي الباحثة بما يمي:

توجيو إدارات المراكز بالحرص عمى توفير مختمف الخدمات المساندة الضرورية لذوي  -ٔ
 مى مراكز الرعاية النيارية.اإلعاقة من خالل المجنة المشرفة ع

زيادة رواتب المعممات في مراكز الرعاية النيارية بما يتناسب مع مقدار الجيود المبذولة، مع  -ٕ
 ضرورة وضع حد أدنى من قبل الوزارة لمرواتب لتجنب التجاوزات من بعض المراكز.

ب، والعمل االعتماد عمى أساليب القياس والتقييم الدقيقة والموضوعية في تشخيص الطال -ٖ
 عمى تقنين المقاييس عمى البيئة السعودية لزيادة معدالت الصدق والثبات.

 توعية إدارات المراكز بضرورة زيادة المخصصات المالية الالزمة لتوفير اإلمكانات المادية. -ٗ
قيام المجنة المشرفة عمى مراكز الرعاية النيارية بتوجيو إدارات المراكز بضرورة توفير معممة  -٘

ة لمعممة التربية الخاصة، والتأكيد عمى تمتع المعممة المساعدة بالعديد من الميارات مساعد
 الميمة لمتعامل مع ذوي اإلعاقة.

توجيو إدارات المراكز بالعمل عمى تنفيذ ندوات وورش عمل توعوية ألولياء األمور، مع  -ٙ
 ضرورة تممس احتياجاتيم التدريبية، وتقديم ورش العمل في ضوئيا.

 إدارات المراكز بضرورة االىتمام بالتنمية المينية لممعممات بما يتالءم مع احتياجاتين.توعية  -ٚ
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 المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

م(. المشكالت اإلدارية التي تواجو مديري مدارس منطقة إربد الثالثة في ٕٓٔٓإبراىيم، محمد. )
، ة التربيةمجمة كميمحافظة إربد من وجية نظر المديرين ومساعدييم. 

ٔ(ٕٙ ،)ٕٓٚ- ٕٗ٘. 
م(. مشكالت تشخيص الطمبة ذوي صعوبات التعمم من وجية نظر ٕٙٔٓأبو الرب، محمد. )

. مجمة الشمال اختصاصيي صعوبات التعمم في المممكة العربية السعودية
  .ٖٔٔ -ٜٔ(، ٕ)ٔ، لمعموم اإلنسانية

واجو معممي التربية الخاصة يوليو(. المشكالت التي ت -مٕٛٔٓأحمد، زينب وصالح، سيدة. )
المؤتمر العممي األكاديمي الدولي بمدينة بورتسودان ورقة مقدمة إلى 

مٕٛٔٓيوليو، ٛٔ -ٚٔ، جامعة البحر األحمر، السودان، التاسع
           

. الرياض: االحتراق النفسي لدى معممي ومعممات التربية الخاصةم(. ٕٕٓٓالبتال، زيد. )
       اصة. أكاديمية التربية الخ

المشكالت التي تواجو معممي معاىد وبرامج الصم وضعاف  م(.ٕٗٔٓالتويجري، عبد الرحمن. )
السمع في استخدام التقنيات التعميمية في مدينة بريدة من وجية نظر 

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المعممين
              المكرمة.     

التقرير النيائي لممؤتمر السعودي األول لألشخاص ذوي م(. ٕٚٔٓ) جامعة الممك سعود.
 . الرياض: جامعة الممك سعود.اإلعاقة

. اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة في ضوء معايير الجودةم(. ٕ٘ٔٓالجالمدة، فوزية. ) 
   عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.                   

 -التشخيص -الصعوبات التعميمية )اإلعاقة الخفية(: المفيوم م(.ٜٕٔٓالحاج، محمود. )
 عمان: دار اليازوري لمنشر والتوزيع. العالج.

صالح التعميمم(. ٕ٘ٔٓحجازي، ىناء. ) . القاىرة: مكتبة األنجمو مؤشرات األداء المؤسسي وا 
 المصرية. 
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ج بمدارس القصيم من المشكالت اإلدارية والتعميمية في برامج الدمم(. ٕٗٔٓالحربي، زيد. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة وجية نظر معممي التربية الخاصة

       أم القرى، مكة المكرمة. 
 . الدمام: مكتبة المتنبي.أسس التربية الخاصةم(. ٖٕٔٓالخطيب، جمال. )

 ر. عمان: دار الفكالمدخل إلى التربية الخاصة. م(. ٕٕٔٓالخطيب، جمال والحديدي، منى. )
. الرياض: مكتبة الرشد. اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصةم(. ٕٗٔٓسالم، عبد الباقي. )

  
م(. الضغوط المينية التي تواجو معممي مدارس التربية الخاصة في ٕٗٔٓشتيوي، حسني. )

  . ٖٚٙ-ٛٓٙ(، ٔٙٔ)ٔمجمة التربية، األردن. 
 الرياض: مكتبة الرشد.ربية الخاصة. األنظمة والتشريعات في الت م(.ٕ٘ٔٓشتيوي، حسني. )
درجة المشكالت التي تواجو معممي المدارس الحكومية األساسية م(. ٕٕٔٓشحادة، رنين. )

. رسالة ماجستير غير منشورة، المختمطة في شمال الضفة الغربية 
        جامعة النجاح الوطنية، فمسطين.                  

   . القاىرة: دار الجوىرة لمنشر والتوزيع.ى التربية الخاصةمدخل إلم(. ٕٗٔٓشريف، السيد. )
م(. المعوقات التي تواجو ٕٔٔٓالعايد، واصف والشربيني، كامل وكمال، سعيد وعقل، سمير. )

معممي معاىد التربية الخاصة وبرامج الدمج في المدارس العادية 
.     ٙٗ٘ -ٔٓ٘(، ٙٗٔ)ٔمجمة كمية التربية، بمحافظة الطائف. 

   
مصر: دار شعمة اإلبداع لمطباعة مقدمة في التربية الخاصة.  م(.ٕٛٔٓالعتيبي، مسفر. )

  والنشر ودار لوتس لمنشر والتوزيع.
الصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجو معممي مدارس التربية م(. ٕٙٔٓالعنزي، طالل. )

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل  .الخاصة في محافظة القريات
 البيت، األردن.
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إبريل(. بعض الصعوبات التي تواجو معممي التربية الخاصة في  -مٕ٘ٓٓعواد، يوسف. )
مؤتمر التربية الخاصة العربي: عمميم مع المعاقين. ورقة مقدمة إلى 

 م.   ٕ٘ٓٓإبريل،  ٕٚ-ٕٙالجامعة األردنية، عمان، الواقع والمأمول، 
معممي المدارس األساسية الحكومية الناتج عن دمج م(. االحتراق النفسي لٕٓٔٓعواد، يوسف. )

مجمة جامعة الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية. 
       .              ٕٕٙ٘ -ٜٕٙٗ(،ٜ)ٕٗالنجاح لألبحاث، 

سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة: م(. ٕٗٔٓالقمش، مصطفى والمعايطة، خميل. )
    عمان: دار المسيرة.          ،ٙطالخاصة. مقدمة في التربية 

م(. معوقات تطبيق الدليل التنظيمي واإلجرائي لمعاىد وبرامج التربية ٕٚٔٓالمالكي، نبيل. )
مجمة التربية الخاصة والتأىيل، العاممون فييا.  الخاصة كما يدركيا

٘(ٔٚ ،)ٗٛ- ٛٔ.          
 الرياض: دار الزىراء.  خاصة. مدخل إلى التربية الم(. ٕٗٔٓمتولي، فكري. )
   . الرياض: مجمس الوزراء.نظام رعاية المعوقينه(. ٕٔٗٔمجمس الوزراء. )

. عمان: الوراق لمنشر التربية الخاصة وفئاتيا: رؤية شاممةم(. ٕ٘ٔٓمرسي، سامي. )
 والتوزيع.
لخاصة في سمطنة م(. الحاجات التدريبية لمعممي التربية إٚٔٓالمعمرية، فاطمة والتاج، ىيام. )

، المجمة الدولية لألبحاث التربوية عمان وعالقتيا ببعض المتغيرات.
ٗٔ(ٖ ،)ٕٜٔ- ٕٗٗ.  

مسيرة التربية الخاصة في المممكة العربي السعودية من العزل م(. ٕٛٓٓالموسى، ناصر. )
 . دبي: دار القمم.إلى الدمج

داد معمم التربية الخاصة بالممكة م(. إعٕ٘ٔٓنصار، سامي ونتو، ىوازن وعبد الشافي، دينا. )
      . ٖٗٙ- ٘ٓٙ(، ٕ)ٖ، التربوية مجمة العمومالعربية السعودية. 

م(. الكفايات التعميمية لمعممات التربية الخاصة المرحمة االبتدائية لمبنات ٕٙٔٓالنعيم، نوف. )
في برامج الدمج بالمدارس الحكومية واألىمية بمدينة الرياض: دراسة 

 .     ٕٕٗ- ٖٛٛ(، ٔٔ)ٖجمة التربية الخاصة والتأىيل، ممقارنة. 
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)ترجمة د. عماد األطفال غير العاديين: مقدمة في التربية الخاصة ه(. ٖٙٗٔىوارد، وليام. )
محمد الغزو(. الرياض: معيد الممك عبد اهلل لمترجمة والتعريب. )نشر 

  م(ٖٕٔٓالعمل األصمي عام 
م(. أبرز المشكالت في مراكز التوحد الخاصة بمدينة ٕٙٔٓالوايمي، ىيا والغيث، العنود. ) 

المجمة الدولية التربوية الرياض من وجية نظر المدراء والمعممين. 
  .                          ٕٕٗ -ٜٙٔ(، ٕ)٘المتخصصة، 

الرياض: وزارة القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة.  ه(. ٕٕٗٔوزارة التعميم. )
 عميم.الت

 الرياض: وزارة التعميم.الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة. ه(. ٖٚٗٔوزارة التعميم. )
  

. الدليل اإلجرائي الفتتاح مراكز الرعاية النيارية م(.ٕٛٔٓوزارة العمل والتنمية االجتماعية. )
 الرياض: وزارة العمل والتنمية االجتماعية.                     

م(. المشكالت التي تواجو معممي التربية ٖٕٔٓن، سامي والحمو، عالوي. )وفائي، محمد وفحجا
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات الخاصة بمدارس محافظات غزة. 

  .   ٜٖ -ٔ(،ٖ)ٕٔ، التربوية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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