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 الصعوبات التي تواجه اهليئة اإلدارية والتعليمية يف  مدارس الدمج

  مبدينة الرياض

 دادـإع

 عبير سليمان االصقه
  جامعه امللك سعود - قسم االداره الرتبويه

 8102/  00/  80:  قبول النشر                            82/01/810:  استالم البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مقدمـــــــــــة 

المدارس مؤسسات تربوية لها نظامها، حيث تعتمد العمليةة التربويةة  ةج نهاحهةا 

وتحقيق أهدا ها على األدوار األساسية للقائمين عليها بشكل مباشر أو المعنيةين بهةا بشةكل 

غيةةر مباشةةر، وعلةةى الةةرغم مةةن األهميةةة الوا ةةحة ألدوار  ةةل العةةاملين  ةةج المؤسسةةة 

تمةةارس دورام مهمةةام،  هةةم المسةةؤولين عةةن ييةةاد  وتو يةة   التربويةةة إأ أا الهي ةةة ايداريةةة

 ميع الههود والقوى التج تعمل معهم لتحقيق األهداف المر و  للمدرسةة، باي ةا ة إلةى 

مسؤوليتهم  ج تو ير وتهي ة التسهيالت الالزمة للعملية التربوية وهم  ج النهايةة مسة ولين 

هي ةة ايداريةة يمولةوا دعامةة رئيسةية عن تحسين مستوى تعليم الطالب  ةج مدرسةتهم،  ال

الحكومةة  ويةد حظيةك  ويةر مةن منةامق المملكةة برعايةة  ريمةة مةن.  ج العمل المدرسةج

و نةةدت لكةةدمتهم  لةةيوا اأحتيا ةةات التربويةةة الكافةةة بكا ةةة   ةةاتهم ، إ  اعتنةةك بهةةم

ألمانة العامةة ممولة  ج ا الطايات البشرية والمادية والمكانية ،  هيه وزار  التربية والتعليم

حويوةة مةن أ ةل تطةوير  للتربية الكافة تةؤدا دورهةا بعاعليةة تهةاه هةيه الع ةة وبكطةوات

وما أسلوب الدمج التربةوا  . وتحسين الكدمات التربوية والتعليمية والتدريبية المقدمة لهم

الشةواهد العماليةة للوفةو   اليا تسعى لتطبيق   ج  ا ة منامق المملكة إأ واحد من هةيه

ومهتمعةاتهم  الكافةة  ةج بي ةاتهم ى هد ها ايستراتيهج وهو الدمج الشةامل لهةيه الع ةاتإل

 . العادية

ومع اأنتشار السريع لبرامج الدمج  ج المملكة العربية السعودية حيث تؤدا ـ         

غالبا ـ إلى زياد  األعباء والمهام المنامة بمديرا تلك المدارس، مما يؤدا إلى بعض 

التج توا   أول ك المديرين، وعدم معر ة هيه المشكالت أو معر تها وعدم الصعوبات 

عال ها بالتأ يد سوف يكل بهيه البرامج ويقلل من العائد  المر و  منها، وتعد المشكالت 

التج توا   مديرا المدارس الملحق بها برامج للتربية الكافة من المو وعات التج 

مدرسية، وليلك حظيك باهتمام مهموعة من الباحوين تتحدى المهتمين بتطوير ايدار  ال

نوف  معة ، )اليين أ روا بعض الدراسات لهيه المشكالت، ومن هيه الدراسات دراسة 



 عبير سليمان االصقه
 

 

501 

التج  اأ تماعية و والتعليمية ايدارية المشكالت على التعرف إلى التج هد ك( هـ0282

 مديرات نظر و هة من التربوا الدمج تطبيق مدارس  ج المدرسية ايدار  توا  

المدارس ومعلماتها لما تعاني  الهي ة ايدارية من مشكالت تعيق تنعيي البرامج المكصصة 

 على التعرف إلى هد كوالتج ( هـ0281الضيداا ، )للتربية الكافة ، و يلك دراسة 

الكافة  ج مدينة  التربية برامج بها الملحق المدارس توا   مديرا التج المشكالت

( هـ0281البراهيم ، )لنعس األسباب سالعة الي ر  ج دراسة نوف و يلك دراسة  الرياض

 توا   وايدارية، التج والعنية، اأ تماعية، المشكالت على التعرف إلى التج هد ك

 و يلك بوزار  المعارف، سمعيام  المعويين دمج  صو  بها الملحق المدارس مديرا

 هيه تهاه ومشر ج العصو  والو الء المديرين رؤى  ج اأختال ات على التعرف

 نظر و هة من هيه المشكالت على للتغلب مقترحات إلى التوفل و يلك المشكالت،

وغيرها من الدراسات التج سوف يشار إليها  ج هيه الدراسة، ويد أ معك  الدراسة أ راد

ق بها هيه الدراسات على و ود بعض المشكالت التج توا   مديرا المدارس الملح

برامج الدمج، ومن أبرز نتائج تلك الدراسات عدم مالءمة المبانج المدرسية، و يلك عدم 

و وح المهام، و ور  األعباء ايدارية وغيرها من المشكالت، والرياض شأنها شأا 

غيرها من مدا المملكة ومحا ظاتها التج تطبق برامج الدمج  ج مدارس التعليم العام، 

دراسة مستقلة لما تتعرض لها ايدارات المدرسية التج تشرف على وحيث أنها لم تحظ ب

برامج الدمج تلك من مشكالت، من أ ل تشكيصها ومحاولة عال ها وتقديم المقترحات 

 .التج من شأنها تحقيق أهداف تلك البرامج لكج تقوم بدورها على أ مل و  

 :   مشكلة الدراسة
بة لما  يها من  ور  التعافيل المتعلقة أ شك أا ايدار   ج حد  اتها مسألة فع

بالنواحج الكتابية والتنسيقية بين األ راد وبين احتيا ات العمل، ويزيد على  لك إ ا  انك 

المسألة محاولة التو يق بين   تين مكتلعتين  ج اأحتيا ات التعليمية والشكصية،  الدمج 

بين األمعا ،  ما يظهر المربين للعروق العردية  التربوا يعمل على تعميق  هم

سواء، أا أو   التشاب  بين التالميي العادييـن  للمتكصصين وغير المتكصصين على حد

و يلك  (.6-5:  0111الموسى،)اأختالف  وأيرانهم غير العاديين أ بر من أو  

المدارس   ج للطالب والتعليمية والسلو ية اأ تماعية المشكالت حل على المساعد 

، ونظرام ألا العملية التعليمية  ج هيه األثناء ( 801ـ805: م8118نصرهللا،)العادية 

عملية   ج شر اء باعتبارهم األمور، وأولياء ايدار  بين الوقة من  سر بناءتحتاج 

 ويرارات المدرسة، أنشطة  ج وإشرا هم لهم، المتعمد الهيب خال  من و لك التربية،

، ( 86:هـ 0288الر اعج،)بينهما والتعاهم التعاوا خال  من الطالب مشكالت وحل

 :يمكن للباحوة أا تصوغ مشكلة الدراسة الحالية بالسؤا  التالج 



 م1029   يناير(    6) العدد                         للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

501 

ما الصعوبات التي تواجه الهيئة اإلدارية والتعليمية للمدارس الملحق بها 

 برامج للتربية الخاصة في الرياض من وجهة نظر إدارة ومعلمات تلك المدارس؟ 

 :أهداف الدراسة 

 :تهدف هيه الدراسة إلى ما يلج        

رس الملحق بها التعرف على الصعوبات التج توا   الهي ة ايدارية والتعليمية للمدا .0

 .برامج للتربية الكافة  ج الرياض 

بين أ راد الدراسة  ج تحديد الصعوبات التج  -إا و دت  -التعرف على اأختال ات  .8

توا   إدار  ومعلمات المدارس الملحق بها برامج التربية الكافة بمدينة الرياض 

 (.المؤهل الدراسج –التكصص الوظيعج : ) تبعا للمتغيرات التالية 

 : أسئلة الدراسة 
 :تسعى هيه الدراسة لإل ابة عن األس لة التالية 

مةةا الصةةعوبات التةةج توا ةة  الهي ةةة ايداريةةة والتعليميةةة للمةةدارس الملحةةق بهةةا بةةرامج  .0

 للتربية الكافة  ج الرياض من و هة نظر أ راد الدراسة ؟ 

كصةةص الت: )هةةل تكتلةةه و هةةات نظةةر أ ةةراد الدراسةةة بةةاختالف متغيةةرات الدراسةةة  .8

 تهاه تلك الصعوبات ؟ ( المؤهل الدراسج –الوظيعج 

تو د  روق  ات دألةة إحصةائية بةين متوسةطج درا ةات أ ةراد عينةة الدراسةة  علةى  .1

 تهاه مشكلة الدراسة ؟( المؤهل الدراسج –التكصص الوظيعج )متغيرا  

 :أهمية الدراسة

 :تكتسب هيه الدراسة أهميتها  ج  وء المبررات التالية    

مية دور ايدار  المدرسية، وخافة المتكصصين منهم  ج التربية الكافة  ج أه .0

إنهاح برامج الدمج من خال  يناعتهم ور اهم التام وعدم و ود اتهاهات سلبية 

 .نحوها

الحا ة إلى الكشه عن المشكالت التج توا   ايدارات المدرسية الملحق بها برامج  .8

 .التربية الكافة  ج مدينة الرياض 

ة الدراسات التج تناولك مو وع هيه الدراسة حيث أنها من أوائل الدراسات التج يل .1

تلقج الضوء على ايدارات المدرسية بكل تشكيالتها والصعوبات التج توا هها  ج 

تطبيق برامج الدمج مع برامج الدراسة العادية على مستوى المملكة العربية 

 .السعودية على حد علم الباحوة

 : حدود الدراسة

 :الحدود الموضوعية  ( أ

تتموةةل حةةدود الدراسةةة المو ةةوعية  ةةج بيةةاا المشةةكالت التةةج  توا ةة  الهي ةةة ايداريةةة     

 .والتعليمية للمدارس الملحق بها برامج التربية الكافة  ج مدينة الرياض
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 :الحدود المكانية  ( ب

تقتصر حدود الدراسة المكانية على  ميع المدارس الملحق بها برامج التربية الكافةة     

ايعايةةة السةةمعية، ايعايةةة البصةةرية، اأعايةةة ) ةةج مدينةةة الريةةاض، وهةةيه البةةرامج هةةج 

 (.العكرية، فعوبات التعلم، التوحد

 :الحدود الزمانية ( ج

 هـ0218/0211  من العام ستطبق الدراسة ميدانيا  ج العصل الدراسج األو  

 :مصطلحات الدراسة 

  الصعوبات اإلدارية: 

هج العوائق التج توا   المدير أثناء عمل  الرسمج  وتؤدا إلى ايخال  بسةير العمةل 

 .وتحو  دوا تحقيق األهداف التربوية المر و  

  اإلدارات المدرسية: 

ة آخرين عن مهموعة عمليات وظيعية تمارس بغرض تنعيي مهام مدرسية بواسط

مريق تكطيط وتنظيم وتنسيق وريابة مههوداتهم وتقويمها، وتؤدى هيه الوظيعة من 

 .(01، 8116درويش ، )خال  التأثير  ج سلوك األ راد لتحقيق أهداف المدرسة 

 برامج التربية الخاصة الملحقة : 

هةةةج عبةةةار  عةةةن إلحةةةاق األمعةةةا   وا اأحتيا ةةةات الكافةةةة بعصةةةو  خافةةةة بهةةةم 

العادية،حيث يتلقوا العناية التربوية والتعليمية الكافة بهم، مع إتاحة العرفةة  بالمدارس

. لهم لالندماج مع أيرانهم العاديين  ج األنشطة الالفعية و ةج مرا ةق المدرسةة المشةتر ة

 (  .  21هـ ، 0281وزار  المعارف ،)

لتةةج تقةةدم ويقصةةد ببةةرامج التربيةةة الكافةةة الملحقةةة  ةةج هةةيه الدراسةةة تلةةك البةةرامج ا 

 :لع ات غير العاديين  ج المدارس العادية، وهم 

  الصم و ضعاف السمع: 

ديسةةبل  ةةأ ور ويحةةو  دوا  11مةةن يعةةانج مةةن عهةةز سةةمعج يبةةدأ بةةـ " األفةةم هةةو         

.اعتمةةةاده علةةةى حاسةةةة السةةةمع  ةةةج  هةةةم الكةةةالم سةةةواء باسةةةتكدام السةةةماعات أو بةةةدونها

 (. 00هـ ،0281العبدالهبار و مسعود ،) 

و ةعيه السةةمع هةو الشةةكص الةيا يعةةانج مةةن عهةز  زئةةج  ةج حاسةةة السةةمع،         

 لدي  بقايا سةمعية تؤهلة  للتعاعةل مةع انخةرين عبةر وسةائل معينةة، أا باسةتكدام معينةات 

 (.100-101م ،8110القريطج ،)سمعية للحعاظ على ما لدي  من بقايا سمعية 

 المكفوفون و ضعاف البصر: 

لشةةكص الةةيا تقةةل حةةد  إبصةةاره بةةأيوى العينةةين بعةةد التصةةحي  عةةن الكعيةةه هةةو ا"       

و ةةةعيه البصةةةر هةةةو الشةةةكص الةةةيا ( . " 21هةةةـ ،0201الموسةةةى،" )يةةةدم  81/811
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يستطيع أا يقرأ الكلمات المكتوبة بحروف مكبر  أو باستكدام نظار  مبيةة وتتةراوح حةد  

 ( .12هـ، 0281المعايطة وآخروا ،" )يدم  81/811إلى   81/11إبصاره ما بين 

  ًالمعاقون فكريا: 

التالميي الملتحقوا بأحد بةرامج التربيةة الكافةة " المعايوا  كريام القابلوا للتعليم هم       

ـ 58)در ة تقريبا على اختبار و سلر، أو ( 15ـ 55)اليين تتراوح در ة   اؤهم ما بين 

در ةةة تقريبةةا علةةى اختبةةار سةةتانعورد بينيةة ، أو مةةا يعةةاد  أا منهمةةا مةةن اختبةةارات ( 11

القواعةد التنظيميةة لمعاهةد " )نة واليين تنطبةق علةيهم شةروم القبةو  الرسةمية الي اء المقن

 ( .1هـ ،0288وبرامج التربية الكافة، 

 صعوبات التعلم : 

تشةةير فةةعوبات الةةتعلم إلةةى اأ ةةطراب الحةةاد  ةةج عمليةةة أو أ وةةر مةةن العمليةةات        

اأ ةةطراب يكةةوا  ةةج العكريةةة و ةةج  هةةم أو اسةةتكدام اللغةةة المكتوبةةة أو المنطويةةة، وهةةيا 

اأستماع، الكالم، القراء ، الريا يات، ايمةالء، وأأ تكةوا ايعايةات  ةالعوق العقلةج أو 

 ( . 81هـ ،0288أبو نياا ، )السمعج أو البصرا أو غيرها سببا  ج  لك اأ طراب 

  التوحديون: 

يةة يبةل سةن  لك الطعل الةيا تظهةر لدية  المظةاهر األساسةية التال" الطعل التوحدا هو     

 :شهرام  16

أ ـ  ايخعاق  ج تنمية القدر  على الكالم المو ود أفال أو المتعلم  ج عملية التوافةل مةع 

 .انخرين

 .ب ـ اأنطواء اأنعزا  وعدم القدر  على تكوين عاليات مع انخرين

 (  6هـ ،0201الموسى ، )ج ـ و ود سلو يات غير هاد ة ومتكرر  بشكل وا   

 :سة أدبيات الدرا

 :التعليم في مدينة الرياض 

الهزير  وأ بر مدنها، وتقع  ج يلب  السعوديةمدينة الرياض هج عافمة 

، وهج واحد  من أسرع مدا العالم توسعا، ومن أ بر المدا العربية من ناحية العربية

يشكلوا سدس سكاا . خمسة ماليين نسمة 5يقطن مدينة الرياض أ ور من . المساحة

من ا مالج عدد السكاا ، تقع وسط المملكة % 12غ نسبة اأ انب أ ور من وتبل. المملكة

در ة شريام، وارتعاع ( 21.26) خط مو در ة شماأم و( 12.82) خط عرضعلى 

شب  الهزير  وتقع الرياض بالتحديد  ج وسط . متر  وق سط  البحر 611حوالج 

متر  وق سط  البحر  611تماما على هضبة رسوبية يصل ارتعاعها إلى حوالج  العربية

، وتنحصر أهم المعالم التضاريسية للمدينة  ج األودية هضبة نهد ج الهزء الشريج من 

شريج واليا اليا يكترق المدينة من الشما  الغربج إلى الهنوب ال وادا حنيعةوأهمها 

امتار إلى  01 م ويتراوح عمق المهرى ما بين ايل من  081يبلغ مو  مهراه حوالج 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B7%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
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متر  0،111متر إلى ما يقارب  011متر ويتراوح عر   ما بين ايل م  011أ ور من 

 ( .8110المويع الرسمج لبلدية الرياض ، )

 :التعليم غير النظامي في مدينة الرياض

. امج  ج الرياض مكانة وسطام بين النظامج والتلقائج يحتل التعليم غير النظ 

وعلى الرغم من أا ل  برامج مكططة ومنظمة ،  ما هو الحا   ج التعليم النظامج ،  إا 

. اي راءات المتعلقة بالتعليم غير الرسمج أيل انضبامام من إ راءات التعليم النظامج 

المملكة والعالم ايسالمج تعتبر نوعام   موالم   معيات تحعيظ القرآا الكريم المنتشر   ج

من التعليم غير الرسمج حيث تشرف عليها مؤسسات رسمية و يها معلمين وملبة 

 .  مسهلين وأنظمة تحكم عملها 

وأيضام   ج األيطار التج يو د بين سكانها من أ يعر وا القراء  والكتابة ، 

 ج هيه الطريقة . لمحاربة األمية اشتهرت مريقة  ل متعلم يعلم أميام بوفعها أسلوبام 

يقوم ياد  التربية والتعليم بإعداد ماد  مبسطة لتعليم القراء  ، ويقوم  ل متعلم بتعليمها 

ولقد تمكن آأف الناس من تعليم القراء  بهيه . لواحد ممن أ يعر وا القراء  والكتابة 

مول الصين ، ونيكارا وا الطريقة غير الرسمية  ج البالد العربية و ج بعض المهتمعات 

 ( .815،  812، ص  6الموسوعة العربية العالمية ، مج . )والمكسيك و وبا والهند 

 :بدايات التعليم النظامي في مدينة الرياض

لم تكن هناك بداية للتعليم النظامج  ج الرياض واليا تشرف علي  الدولة إأ بعد 

مكة المكرمة،حيث أمر بإنشاء مديرية  دخو  الملك عبد العزيز آ  سعود رحم  هللا إلى

هـ و انك هيه الكطو  بموابة ايعالا عن بداية التعليم 0122المعارف العامة عام 

النظامج  ج المملكة العربية السعودية،وبعد تلك الكطو  بدأت تنتشر المدارس الحكومية 

تعليم الى البدايات األولى لل وتشير  مع المصادر   ج مدا ويرى على حد سواء،

الشديد على أا بدايت  الحقيقية تعود إلى عام  النظامج  ج مدينة الرياض مع ايتضابها

المدرسة األهلية على الضعة الشريية من وادا  و انك البداية با تتاح. م0121/هـ0161

 ( .هـ 0211الكله ، (البطحاء اليا  اا يكترق مدينة الرياض

 :      التعليم الخاص في مدينة الرياض

هـ تم ا تتاح أو  برنامج  ج مدينةة الريةاض و ةاا  بمدرسةة  0201 ج العام الدراسج     

ابةةن البيطةةار اأبتدائيةةة  ةةج حةةج المصةةيه ، ويعتبةةر هةةيا البرنةةامج النةةوا  األولةةى  لةةدمج 

المعايين  كريام وأا البرنامج و د البي ةة المناسةبة لةدمج هةؤأء الطةالب  قةد أيةى نهاحةام 

أفب  عدد العصةو   ةج هةيه المدرسةة حتةى انا ثمانيةة  صةو  للتربيةة منقطع النظير ،و

و اا لنهاح لتهربة  هيه اثر  بيةر علةى اعتمةاد   ةت  بةرامج   صةو  ملحقةة  ةج .العكرية 

الكوير من مدارس التعليم العام  ج  ميع األحياء   ج منطقة الرياض وأفب  عةدد بةرامج 

 ( . www. riyadahedu gov .sa)برنامج( 05)الدمج  ج المدارس العادية 
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 عمدت . ويد أفب  لدى وزار  المعارف القناعة التامة بهيا النوع من التعليم

إلى  م المعهد النور للمكعو ين بالرياض إليها وتحولك العصو  المسائية إلى معهد 

ل  ميزانية خافة  من ميزانية وزار  المعارف، ( معهد النور بالرياض) نهارا سمج

هـ التحق ب   ج تلك السنة حوالج 0121ح  رسميام  ج أو   مادى األولى عام وتم ا تتا

هـ يررت وزار  المعارف تعميم العائد  من هيه المعاهد 0128و ج عام . مالبام (  001)

:  ج أنحاء المملكة  ميعها  ا تتحك معهدين  ديدين أحدهما  ج مكة المكرمة، وانخر

ارف يد هيّأت ظروف ا تتاح هيين المعهدين بإيامة و انك وزار  المع.  ج مدينة عنيزه

لتدريب مدرسين سعوديين للعمل  ج هيه ( معهد النور بالرياض)دور  مسائية  ج 

ج  ج هيه الدور  .المعاهد سعيام وراء اأ تعاء الياتج مدرسام من اليين ( 85)حيث تكرَّ

مد  ثالث سنوات بعد يحملوا شهاد  معاهد المعلمين، واليين عملوا  ج حقل التعليم ل

ويد تم تعيين هؤأء  ميعام  ج هيه المعاهد بدر ات أعلى من در اتهم العادية . تكر هم

 ( هـ0211الكله ، ) التج  انوا عليها و لك تشهيعام لهم للعمل  ج حقل التعليم الكاص 

 :                 مفهوم عملية الدمج بالمدارس العادية

الدمـج التربوا على  ا ة  ج يحظى بها مو وعبحكم األهمية البالغة الت

 وا تماعيـة، و نية مكتلعة، األفعـد ، وبحكم ما يتضمن  من معاهيم تربويـة، ونعسيـة،

العاديين المؤهلين مع  هو دمج األمعا  غير" قد ظهرت ل  تعريعـات  وير  ، من أبرزها 

ومريقة تعليمية مستمر   نامجأيرانهم دمهام زمنيام، تعليميام، وا تماعيام، حسب خطة وبر

لدى الههاز  تُقر حسب حا ة  ل معل على حد ، ويشترم  يها و وح المس ولية

 ( 0118الموسى ، " )ايدارا والتعليمج والعنج  ج التعليم العـام والتربية الكافة

الكافة بوزار   أما من الناحية اي رائية  قد عر ت  األسر  الومنية للتربية

 ج المدارس  تربية وتعليم األمعا  غير العاديين"على أن  ( 8111)عليم التربية والت

 ."العادية مع تزويدهم بكدمات التربية الكافة

 التعريعات  لها تدور حو  هدف واحد وهو من   وا اأحتيا ات الكافة 

 رفة التعليم  ج مدارس الطالب العاديين مع تقديم الكدمات التربوية الالزمة لهم  من 

  خافة وهيا هو معهوم البرامج الملحقة  ج هيه الدراسة،وسوف استعرض  ج  صو

حيث ورد  ج : هيا المبحث عددا من التعريعات لهيا المعهوم على اختالف مسميات 

القواعد التنظيمية للتربية الكافة معهوم برامج التربية الكافة ومعهوم الدمج ومعهوم 

 :العصل الكاص،وهج على النحو التالج

هج برامج  وا اأحتيا ات التربوية الكافة المقدمة  ج : امج التربية الكافة بر -

 .المدارس العادية أو الملحقة بمعاهد وبرامج التربية الكافة 

تربية وتعليم التالميي غير العاديين  ج المدارس العادية مع تزويدهم  هو: الدمج -

 .بكدمات التربية الكافة
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 ج المدرسة العادية تتلقى  يها   ة محدد  من هو غر ة دراسية : العصل الكاص -

القواعد ) وا اأحتيا ات التربوية الكافة برامهها  ي   امل اليوم أو معظم  

، وهناك عدد من ( 01ـ6:هـ 0288التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الكافة،

عملية من خاللها يتم تعليم :التعريعات حيث يرى سيسالم أا الدمج األ اديمج هو

األمعا  المعايين مع أيرانهم العاديين  ج مدارس التعليم العام بشكل مؤيك أو دائم 

ويرى  ) 888:م8118سيسالم،)بشرم تو ر العوامل المساعد  ينهاح هيه العملية 

التكامل :السرماوا وآخروا معهوم التكامل بدأ من الدمج حيث يقصدوا ب 

السرماوا )يرانهم من الطالب العادييناأ تماعج والتعليمج لألمعا  المعويين مع أ

برنامج يلتحق : ما أا العبد الهبار ومسعود يروا الدمج( 065: م 8118وآخروا،

ب  التالميي  وو اأحتيا ات الكافة  ج المدارس العادية  ج  صو  خافة أو  ج 

 (1: هـ 0281العبد الهبار ومسعود،)نعس العصل أو غر ة المصادر

 :عناصر عملية الدمج 

التعةةاوا الشةةامل والمةةنظم بةةين  ميةةع المسةة ولين عةةن عمليةةة الةةدمج : العامةةل األو 

 :والههات المس ولة عن عملية الدمج

  ريق تقديم الكدمات على مستوى المدرسة (0

  ريق تقديم الكدمات على مستوى ايدار  والمنطقة  (8

ا المؤسسات اأ تماعية التج تساهم  ج عملية الدمج تعمل هةيه الههةات وتتعةاو (1

وتتسق  يما بينها لتطوير يدرات العاملين  يها إ ا ة إلى تقديم الكدمات والةدعم 

 الالزم لتنمية يدرات الطالب ونهاح عملية الدمج

يعمل الكبراء واأستشاريوا  ةج هةيا المهةا   ريقةا واحةد حيةث يضةم هةيا : العامل الوانج

ي البةرامج التربويةة العريق خبراء  وا تكصصات مكتلعة يعملةوا معةا  ةج تكطةيط وتنعية

 الالزمة للطالب  وا الحا ات الكافة والمندمهوا  ج مدارس و صو  التعليم العام

التعليم التعاونج اليا يشتمل على مكونةات عمليةة التةدريس بمةا يةؤدا إلةى : العامل الوالث

تو ير مناخ تعليمج داخل العصل يساعد  ميع الطلبةة علةى الوفةو  إلةى أيصةى در ةات 

لكامنة بغض النظر عن در ة اأختالف  ج هيه القدرات أو  ةج نةوع اهتمامةات يدراتهم ا

 .هؤأء الطالب 

إعداد النظةام حيةث  تؤ ةد التو يهةات الحاليةة عةن إفةالح نظةام المدرسةة : العامل الرابع 

وإعةةداده و لةةك لتحقيةةق مزيةةد مةةن التحسةةن لةةيس لةةدى األ ةةراد العةةاديين  ةةج مهةةا  التربيةةة 

إلةةى تحقيةق التحسةن لةةدى األ ةراد األ وةر تحةديام بسةةبب مةا لةديهم مةةن  العامةة ولكنهةا تسةعى

 إعايات لكج يمكن موا هة التغيرات   

إعةةداد المعلمةةين حيةةث يتعةةين علةةى معلمةةج التربيةةة العامةةة والكافةةة أا : العامةةل الكةةامس 

يعملوا معا للحصو  على المعر ة المناسبة حو   يه يمكن تحقيق أ ضل تةدريس وتعلةيم 
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 كبر  المعلم و يلك المواد التعليمية بحا ة ألا تكوا مشتر ة بين المعلمةين وأا للطالب 

إعاد  تنظيم أسلوب إيصا  الكدمات يمكن أا يهعل العاملين والمصادر التعليمية متيسةر  

 لهميع الطالب 

إعداد وتهي ة األسةر حيةث يطلةب مةن أسةر الطةالب المعةويين أا تهةرا : العامل السادس 

تعكيرها حو  تربية أمعالها وإا تزويد األسر بالمعلومةات حةو  الةدمج الشةامل تعديالم  ج 

والطرق التج سوف ينعي بها  ج بي ة أمعالهم التربوية يمكن أا يساعد  ج تنعيي ممارسةات 

 الدمج الشامل بسالسة ويسر

إعةةداد وتهي ةةة الطةةالب ،  مةةن حةةق الطةةالب أا يكونةةوا علةةى وعةةج  امةةل : العامةةل السةةابع 

ات وأهداف تلك التغييرات ، وبالنسبة للطالب  ج التربية العامةة  ةإا تقةديم حصةص بعملي

تو   عملية الدمج الشامل غالبا ما يكوا أسلوبا نا حا وأبد أا تتةو ر للطةالب العرفةة 

لمنايشة أس لتهم ومكةاو هم واهتمامةاتهم ومةن حقهةم معر ةة  يةه ولمةا ا يتعةين علةيهم أا 

و ةيلك يحتةاج الطةالب المعويةوا أا يتعر ةوا علةى التغيةرات يساعدوا الطالب المعةويين 

 (  . 81-86: 8111بردلج وآخروا ، ) والمسؤوليات الهديد  المترتبة على الدمج 

 :     مراحل تعليم المعوقون على المستوى اإلنساني

ايعاية مشكلة ا تماعية استرعك اأنتباه مني زمن ، و تباينك الموايه تهاه 

لقد  اا ايغريق والروماا  .حسب النظام اأ تماعج لكل دولة أو مهتمع هيه المشكلة 

أا " أ الموا " يعتبروا هؤأء األمعا  المعايين عالة على المهتمع ، ولقد رأى 

المتكلعين عقليام يلحقوا الضرر بالدولة ألا و ودهم يعريل التقدم  ج الهمهورية الموالية 

باألمعا  المعايوا  كريام  ج األنهار أو يعر ونهم  ، ليا  اا ايغريق والروماا يلقوا

ولم يبدأ اأهتمام بهم إأ بعد ظهور المسيحية،وعندما  اء . للموت على سعوح الهبا  

 (.بتصرف 2: هـ 0281البراهيم،)ايسالم حعظ حقويهم وأعطاهم ييمتهم اينسانية 

 : ما يلجويد   ر الموسى المراحل التج مر بها المعويوا عبر العصور 

 :مرحلة العزل: أوال

حيث  اا األشكاص اليين أ يستطيعوا الد اع عن أنعسهم أو ا تساب لقمة 

العيش يشكلوا عب ا على المهتمع أو القبيلة،حيث  انوا يعزلوا عن األسوياء إما بالقتل 

والحرماا من  هة أو التقدير المبالغ  ي   ما  اا يعامل ب  المكعو وا النوابغ من  هة 

 .أخرى

 :مرحلة المالجئ : ثانيا
وعر ك هيه المرحلة بايترانها بظهور األدياا السماوية،حيث أنها أحييك 

الضمير اينسانج تهاه المعايين، تم إنشاء المال ئ ييواء المعايين وغيرهم من العهز  

 .والمعوزين،حيث يتم تأمين المأ ل والمشرب والملبس لهم
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 :الذاتيمرحلة التحرر : ثالثا

وبدأت هيه المرحلة عندما يام مهموعة من المكعو ين العباير   ج مطلع القرا 

السابع عشر بههود  ردية  سروا من خاللها القيود التج  ر تها عليهم مهتمعاتهم،  قد 

 .برزوا  ج مهاأت شتى مما  ت  الباب ينشاء مؤسسات تعليمية تعنى بالمعايين وتؤهلهم

 :مل واالندماجمرحلة التكا: رابعا

وهيه المرحلة هج ما تنادا ب  شعوب العالم المتحضر اليوم،وهج تدعو إلى 

التكامل واأندماج بين المعويين وغيرهم من األسوياء  ج  ا ة  وانب الحيا  ومن بينها 

 (  11-81: م0111الموسى،)التعليم 

 :فئات اإلعاقة المستفيدة من برامج الدمج بالمدارس العادية

  ة مو ود  أفالم  ج : السعودية   تين الدمج  ج المملكة العربية يستهدف

التربوية لكنها  ج حا ة إلى برامج التربية  المدارس العادية تستعيد  عالم من برامهها

ايعاية البصرية، وايعاية السمعية ، وايعاية العقلية ، وفعوبات التعلم : الكافة مول

يعايات الحسية والعقلية وفعوبات التعلم والتوحد ، والتوحد، وسوف أتحدث عن   ات ا

 :بالتعصيل على النحو التالج

 :اإلعاقة البصرية :أوال

هناك العديد من التعريعات لمعهوم الكعيه، موال يرى عبدالهبار  :المكفوفون -

من تقل حد  إبصاره  ج أيوى العينين لدي  بعد التصحي  "ومسعود أا الكعيه هو

العبد الهبار ".)در ة 81ل مها  يصره عن زاوية مقدارها مترا ،أو يق 6/61عن

الشكص اليا تقل حد  " ويرى الموسى أا الكعيه هو( 08: هـ 0281ومسعود،

 ج ( 21:هـ 0201الموسى،)يدم  81/811إبصاره بأيوى العينين بعد التصحي  عن 

 الشكص اليا أ تزيد حد  إبصاره عن"حين يرى المعايطة وآخروا أا الكعيه هو

المعايطة ".)يدم  ج أحسن العينين أو حتى باستعما  النظار  الطبية 81/811

 (.12: هـ0281وآخروا،

الشكص اليا تتراوح حد  "حيث يرى الموسى أا  عيه البصر هو:ضعاف البصر -

مترا،و لك بأيوى العينين بعد إ راء التصحيحات  6/82و 6/61إبصاره بين

يرى المعايطة وآخروا أا  عيه   ج حين( 21: هـ 0201الموسى،".)الممكنة

هو الشكص اليا يستطيع أا يقرأ الكلمات المكتوبة بحروف مكبر  أو " البصر

." يدم 81/811إلى   81/11باستكدام نظار  مبية وتتراوح حد  إبصاره ما بين 

 (12: هـ 0281المعايطة وآخروا ،)

 :اإلعاقة السمعية

و عاف السمع،وسوف أتناو  الصم ، : التصنيعات الرئيسة لهيه الع ات هج

 :تعريه هيه التصنيعات  يما يلج
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اليين  قدوا حاسة السمع أو من  اا سمعهم نايصا لدر ة أنهم يحتا وا إلى  : الصم -

سليماا " )أساليب تعليمية تمكنهم من اأستيعاب دوا مكامبة  المية

 ( .58:م 8115والببالوا،

 ج حاسة السمع، لدي  بقايا الشكص اليا يعانج من عهز  زئج : ضعاف السمع -

سمعية تؤهل  للتعاعل مع انخرين عبر وسائل معينة ،أا باستكدام معينات سمعية 

 ( .100-101:م 8110القريطج ،" )للحعاظ على ما لدي  من بقايا سمعية

 :تصنيفات اإلعاقة السمعية

 هـ0201عام  السعودية العربية بالمملكة الكافة للتربية العامة األمانة يامك

 البسيط )وهج  :   ات أربع إلى السمعية حسب شد  ايفابة ايعاية در ات بتحديد

تو ي   مع بالديسبل تقاس التج السمع وشد  لقو  و قام  ،(والحاد والشديد والمتوسط

 :  ة،وهم  ل خصائص

 التالميي مع دمههم يمكن الحديث، من أ زاء سماع يستطيعوا 21ـ 86البسيط  -0

 .خافة مساند  احتيا هم لحصص مع العاديين

 الحديث مستوى  ج األفوات معظم سماع  ج يعانوا 65ـ 20المتوسط  -8

 .العادية بالمدرسة ملحق فه خاص إلى ويحتا وا العادا،

 إلى ويحتا وا العادا، الحديث من شجء سماع يستطيعوا أ 11ـ 66الشديد  -1

 .خافة أو مدرسة خاص فه

 إلى ويحتا وا الحديث العادا، من شجء سماع يستطيعوا أ  أ ور - 11 الحاد -2

 .فه خاص أو مدرسة

 :االعاقة الفكرية: ثالثا

ظل   ج اأعاية العكرية لمعهوم ومقبو  و امع شامل تعريه تحديد يصعب يد

( 62:هـ 0281الضيداا،(والمتكصصين التربويين لدى والقناعات التو هات اختالف

أبرزها ما نصك علي  القواعد التنظيمية  وسنورد  يما يلج بعض هيه التعريعات،ومن

حالة تشير إلى  وانب  :لبرامج التربية الكافة،حيث   رت أا اأعاية العكرية هو

يصور ملموسة  ج األداء الوظيعج الحالج للعرد ، وتتصه الحالة بأداء عقلج أيل من 

هاأت المتوسط بشكل وا   يكوا متالزمام مع  وانب يصور  ج مهالين أو أ ور من م

التوافل ، العناية الياتية ، الحيا  المنزلية ، المهارات : المهارات التكيعية التالية

اأ تماعية ، استكدام المصادر المهتمعية ، التو ي  الياتج ، الصحة والسالمة ، 

المهارات األ اديمية الوظيعية ، ويك العراغ ومهارات العمل ، ويظهر اأعاية العكرية 

، (1: هـ0288القواعد التنظيمية لبرامج ومعاهد التربية الكافة،)ة عشر  يبل سن الوامن

أا : وهناك تعريه آخر لالعاية العكرية تبنت  الهمعية األمريكية لالعاية العكرية وهو

 والسلوك العقلية الوظيعية الكعايات من  ل  ج وا   بقصور يتميز عهز  العقل التكله
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 يبل العهز هيا وينشأ ، والعلمية واأ تماعية المعاهيمية المهارات  ج يظهر  ما التكيعج،

 (.11: هـ 0281الضيداا،)02سنة عمر

 :تصنيفات االعاقة الفكرية
 : ج تتمول لالعاية العكرية المشهور  التصنيعات من عددام  الروساا أورد يد

 بيلك تصنيه ويقصد الكار ج الشكل متغير حسب اأعاية العكرية حاأت تصنيه  .0

 ، داوا حاأت متالزمة وتضم الكار ج مظهرها حسب العقلية ايعاية حاأت

 وأخيرام  ، الدماغ حهم ،فغر الدماغ حهم  بر ، القماء  ، الغيائج التمويل ا طراب

 .الدماغ استقصاء حاأت

 بيلك التصنيه ويقصد الي اء نسبة متغير حسب اأعاية العكرية حاأت تصنيه . 8

 الطبيعج التوزيع ومويعها على منحنى العقلية يدرتها حسب العكريةاأعاية  حاأت

 .والشديد البسيط والمتوسط اأعاية العكرية حاأت وتضم العقلية للقدر 

 بيلك التصنيه ويقصد التربوا البعد متغير حسب اأعاية العكرية حاأت تصنيه  .1

 المدرسية األ اديمية لمهاراتوخافة ا التعليم على ت  يدرا حسب اأعاية العكرية حاأت

 .واأعتماديين ، للتدريب للتعليم والقابلين القابلين حاأت وتضم ، التربوية

 و والتكيه اأ تماعج الي اء نسبة متغيرا حسب اأعاية العكرية حاأت تصنيه  .2

 والقدر  الي اء نسبة معام هج متغيرين و ق اأعاية العكرية حاأت تصنيه بيلك يقصد

 دام  والشديد  والمتوسطة ايعاية البسيطة حاأت وتضم اأ تماعج التكيه على

  (22-21 :م0111 ، الروساا)

 : صعوبات التعلم: رابعا

ورد العديد من التعريعات لمعهوم فعوبات التعلم،حيث يرى أبو نياا أا 

العكرية و ج فعوبات التعلم تشير إلى اأ طراب الحاد  ج عملية أو أ ور من العمليات 

 هم أو استكدام اللغة المكتوبة أو المنطوية ،وهيا اأ طراب يكوا  ج اأستماع ، 

الكالم ، القراء  ، الريا يات ، ايمالء ، وأأ تكوا ايعايات  العوق العقلج أو السمعج 

 ج حين (  81:هـ 0288أبو نياا ، . )أو البصرا أو غيرها سببا  ج  لك اأ طراب

ا طرابات  ج واحد  أو أ ور من العمليات  :"فعوبات التعلم بأنها يعرف الموسى

النعسية األساسية التج تتضمن  هم واستكدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوية والتج تبدو 

ايمالء ، والتعبير ، ) ج ا طرابات اأستماع والتعكير والكالم ، والقراء  ، والكتابة 

تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلج أو السمعج أو  ، والريا يات والتج أ( والكط

 (.22: هـ0201الموسى،".)البصرا أو غيرها من أنواع األعواق

 :التوحد : خامساً 

 خال  السنوات تظهر ما وعاد  بالنمو متعلقة إعاية الياتوية أو التوحد يعتبر 

 يؤثر مما العصبجالههاز   ج ا طراب عن تنتج وهج الطعل، عمر من األولى الوالث
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 ل  المصاحبة األعراض السلو ية مع اأ طراب هيا انتشار ويقدر المخ، وظائه على

 ، 2:0 بنسبة البنات عن بين األوأد ايفابة نسبة وتزداد .شكص 511 بين من 0 بنسبة

 لعرق أا يوبك لم ا تماعية، حيث أو عريية، عوامل بأية هيا اأ طراب يرتبط وأ

 بايفابة عالية للعائلة أية المالية أو التعليمية الحالة أو للطبقة اأ تماعية أو الشكص

 ( .11-16: 8111شقير ، )بالتوحد 

 :فوائد دمج المعاقين بالمدارس العادية

التربوا، تض  أهم  وائد  من خال  مرا عة مستعيضة لألدبيات  ج مها  الدمج 

 :الدمـج على النحو التالـج

التربوا يتي  لألمعـا   وا اأحتيا ـات التربوية الكافة  رفة البقاء  إا الدمـج .0

أسرهم موا  حياتهم الدراسية، األمر اليا يمكنهم من أا يكونوا   ج منازلهم مع

وبي اتهم اأ تماعية،  ما يمكن هيه األسر والبي ات  أعضاء عاملين  ج أسرهم

 .معا بالتزاماتها تهاه أول ك األ اأ تماعية من القيام

التعليمية،   ج عملية تقديم البرامـج يعمل الدمـج التربوا على الحد من المر زية  .8

المحلية من التأثير  ج مهريـات عملية  وهيا يهيئ األر ية التج تمكن المهتمعـات

الكافة،  ما يتي  العرفة أيضا  تربيـة أبنائهم  وا اأحتيا ات التربوية

 .تهربة تربية هؤأء األبناء مكتلعة أا تستعيد منللمؤسسات التعليمية المحلية ال

لألمعا  المعويين من يبل  إا البي ة اأندما ية تعمل على زياد  التقبل اأ تماعج .1

العادية يمكنهم من  أيرانهم غير المعويين، ومن ثم  إا التدريس لهم  ج العصو 

 .اأ تماعج معهم والتعاعلمحا ا  وتقليد سلوك األمعا  العاديين،  يزداد التوافل 

 يها األمعا   إا من شـأا الدمج التربوا أا يعمل على إيهاد بي ة ا تماعية يتمكن  .2

أيرانهم  على نقام القو  والضعه عند -بشكل مباشر  -غير المعويين من التعرف 

مو ود   المعويين مما يؤدا إلى الحـد، أو التكلص من أية معاهيم خام ة يد تكوا

 .لديهم

تشهـع على التنا س  إا الدمـج التربوا من شأن  أا يعمل على إيهـاد بي ة تعليمية  .5

األداء األ اديمج  األ اديمـج بين  ميع التالميي، األمر اليا يسهم  ج ر ع مستوى

 .لدى األمعا   وا اأحتيا ات التربوية الكافة

بين األمعا ،  ما المربين للعروق العردية  إا الدمج التربوا، يعمل على تعميق  هم .6

سواء، أا أو   التشاب  بين  يظهر للمتكصصين وغير المتكصصين على حد

:  0111الموسى،)اأختالف التالميي العادييـن وأيرانهم غير العاديين أ بر من أو  

5-6.) 

 :يلج  ما وهج ،(الدمج) إيهابيات تلك البرامج بعض إلى نصر هللا أشار ويد

 .عامة بصور  األمعا  بين والنعسية  تماعيةاأ العروق من التقليل .0

 .ايعاية نتيهة اأ تماعية الوفمة من وأسرهم األمعا  تكليص .8
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واأ تماعج  والتعليمج األ اديمج للنمو الكافة اأحتيا ات ليوا العرفة إتاحة .1

 .والسلو ج واأنععالج

 والطالب وتويعاتهم تهاه والمعلمين واألسر األ راد اتهاهات تعديل على المساعد  .5

 .الكافة  وا اأحتيا ات

التربية  مؤسسات  ج يصعب استيعابهم اليين الطالب يبو   ج التوسع على المساعد  .2

 .الكافة

المدارس   ج للطالب والتعليمية والسلو ية اأ تماعية المشكالت حل على المساعد  .1

 (801ـ805: م8118نصرهللا،.)العادية

 :الدمج بالمدارس العاديةسلبيات برامج 
مع أا برامج التربية الكافة الملحقة بالمدارس العادية يد حققك الكوير من  

اييهابيات،إأ أا لها بعض السلبيات،ومن تلك السلبيات ما   ره نصرهللا وهج على 

 :النحو التالج

 واألمعا  الكافة اأحتيا ات  وا األمعا  بين والر ض العروق زياد  .0

 برامج نهاح على للحكم المعيار هو األ اديمج التحصيل  اا إ ا ،خافةالعاديين

 .الدمج

 ج  لهم يتو ر اليا العردا اأهتمام من الكافة اأحتيا ات  وا حرماا احتما  .8

 .الكافة التربية مؤسسات

 كر   تطبيق عند خافة المهتمع المدرسج عن الكافة اأحتيا ات  وا عزلة .1

 .مشتر ة ا تماعية أنشطة تصميم يتطلب مما الكافة الصعوف

تكوا  حين خافة الكافة، اأحتيا ات  وا للطالب الدا عية مستوى على التأثير  .2

 العشل لدا  كر  تكريس إلى هيا ويؤدا من يدراتهم بكوير أعلى التعليمية المتطلبات

 (801 : 8118 هللا، نصر) الكافة  وو اأحتيا ات الطالب

 الدمج في المدارس العاديةاإلدارة المدرسية وبرامج 

 :مفهوم اإلدارة المدرسية. 1
ايدار  التعليمية تشتق أسسها وعملياتها من ميداا ايدار  العامة،  ما تكتسب  

فعتها ومبيعتها من ميداا التربية والتعليم، باعتبار أنها تطبق  ج ميداا ل  

بداية التاريخ مبدأ ايدار  ولقد عرف اينساا مني . خصوفيات ، وهو ميداا بناء البشر

عمليا دوا أا يضع لها نظريات أو يوانين، ومعهوم ايدار  المدرسية مشتق من معهوم 

عملية ا تماعية مستمر  تسعى إلى "ايدار  عموما،حيث تعرف ايدار  بشكل عام

استومار القوى البشرية وايمكانات المادية من أ ل تحقيق أهداف مرسومة بدر ة عالية 

 إنسانية عملية "،  يلك تعرف ايدار  بأنها(02: هـ0281الهضعج،")الكعاء  من

 واستقطاب البشر مع التعامل و ن علم هج ايدار  ثم  إا ومن األولى، بالدر ة وسلو ية
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 العظيم، وعبد الو اء أبو) " محدد  أهداف تحقيق من أ ل  هودهم وتنسيق تعاونهم،

 ن تو ي   هود انخرين لتحقيق أهداف "ايدار  هجأما الشلعوم  يرى أا (2:م  8111

". المؤسسة بواسطة أحد إدارييها واأستغال  األمول لمواردها، ج  و من األلعة والمود 

 (01:الشلعوم )

 :أهداف اإلدارة المدرسية. 2

هناك العديد من األهداف التج تسعى ايدار  المدرسية لتحقيقها، كل عمل منظم 

سعى إلى تحقيق ،ويد أورد المهتموا بالتربية العديد من أهداف ايدار  أبد ل  من هدف ي

 :المدرسية حيث يرى الر اعج أا ايدار  المدرسية تسعى لتحقيق األهداف التالية

فه  ولكل مستوى، لكل المقرر  والعكرية التعليمية المهارات الطلبة إ ساب -0

 .التالية المراحل  ج والمهارات المقررات لتقبل معد يكوا بحيث مدرسج،

  ج المهتمع  ردام  باعتباره الطالب،  ج السوية واألخالق العا لة، القيم روح ترسيخ -8

 .ومعتقدات ييم يحمل

 بتحقيق األهداف الكعيلة وايمكانات الموارد  ا ة وتنسيق وتو ي  وتنظيم تكطيط -1

 عمليات خال  منها من استعاد  أيصى وتحقيق عليها، والمحا ظة المعلنة، المدرسية

 .لها المستمر  الريابة

 عملية التربية،  ج شر اء باعتبارهم األمور، وأولياء ايدار  بين الوقة من  سر بناء -2

 وحل ويرارات المدرسة، أنشطة  ج وإشرا هم لهم، المتعمد الهيب خال  من و لك

 (.86:هـ 0288الر اعج،)بينهما والتعاهم التعاوا خال  من الطالب مشكالت

 :اإلدارة المدرسية ذات برامج الدمج مهام . 3

بما أننا  ج هيه الدراسة تحدثنا عن برامج الدمج للمعايين بالمدارس العادية، 

 سوف نورد مهام مدير المدرسة حسب ما نصك علي  الماد  الكامسة والعشروا من 

 :القواعد التنظيمية لبرامج ومعاهد التربية الكافة، ومن هيه المهام ما يلج

ايحامة الكاملة بأهداف المرحلة ، وتعهمها ، والتعرف على خصائص مالبها ، و قا  -0

 . لما  اء  ج سياسة التعليم  ج المملكة

تهي ة البي ة التربوية الصالحة لبناء شكصية الطالب ، ونموه من  ميع الهوانب  -8

 . وإ ساب  الكصا  الحميد 

لمدرسة وتههيزاتها وتنظيمها وتهي تها متابعة ايشراف على مرا ق المعهد أو ا -1

المصلى ، والمعامل والمكتبرات ، ومر ز مصادر التعلم ، والمقصه : )لالستكدام، مول

المدرسج ، وياعات النشام ، واأل نية والمالعب ، وأ هز  التكييه وتبريد المياه 

 . وتنظيم العصو  وتوزيع الطالب عليها(. وغيرها

زمة لبدء الدراسة  ج الموعد المحدد ، وإعداد خطط العمل  ج اتكا  الترتيبات الال -2

المعهد أو المدرسة ، وتنظيم الهداو  ، وتوزيع األعما  وبرامج النشام على منسوبج 
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المعهد أو المدرسة ، وتشكيل المهالس واللهاا  ج المعهد أو المدرسة ، ومتابعة ييامها 

 . المعهد أو المدرسةبمهامها و ق التعليمات وحسب ما تقتضي  حا ة 

ايشراف على المعلمين وزيارتهم  ج العصو  وايمالع علـى أعمالهم ونشاماتهم   -5

 . و مشار اتهم

 الدراسات السابقة

  دراسات تناولت مدارس الدمج بين برامج العاديين وغير العاديين: أوال

نميةة تهةدف الدراسةة إلةى التأ ةد مةن  عاليةة برنةامج لت(   2001) دراسة شاا  

بعةةض المهةةارات اأ تماعيةةة بنظةةامى الةةدمج والعةةز  وأثةةره  ةةى خعةةض اأ ةةطرابات 

السلو ية لدى األمعا  المتكلعةين عقليةام، ويةد أ ريةك الدراسةة  ةى محا ظةة الشةريية علةى 

أمعا  معايين  هنيام من  صو  التربية العكريةة الملحقةة بالمةدارس العاديةة ، الةيين تةم  01

أمعةا  متكلعةين عقليةام مةن القسةم  01أمعةا  عةاديين و 01رنةامج مةع دمههم أثناء تنعيةي الب

الداخلى بمدرسة التربية العكريةة بالزيةازيق ، حيةث تةم تطبيةق نعةس البرنةامج علةيهم وهةم 

أمعا  متكلعين عقليام لةم يتعر ةوا للبرنةامج وتمةك مهانسةة  01منعزلين عن العاديين ، و

س والةةةي اء والمسةةةتوى اأيتصةةةادى العينةةةة  ةةةى المهموعةةةات  لهةةةا  ةةةى العمةةةر والهةةةن

واأ تمةةاعى ، ومبةةق علةةيهم مقيةةاس المهةةارات اأ تماعيةةة لألمعةةا  ، ومقيةةاس السةةلوك 

باي ةا ة إلةى مقةاييس التهةانس وتضةمن ( اأنحرا ةات السةلو ية : القسم الوانى ) التكيعى 

البرنةةةامج مهةةةارات التحةةةدث والتوافةةةل ومهةةةارات آداب السةةةلوك ومهةةةارات العاليةةةات 

 . تماعية ومهارات المعايير اأ تماعيةاأ

 الكطط محتوى بحث هد ك هيه الدراسة إلى( م 2003)دراسة عبدهللا 

 التربية  ج معاهد المطبقة تعليمهم عقليا وأساليب للمعويين العردية التربوية والبرامج

 العينةشملك  ويد . المملكة  نوبج بمنامق العامة المدارس  ج الملحقة والعصو  العكرية

التربية  ومعاهد العادية، المدارس  ج المعويين لألمعا  الكافة العصو   ج العاملين

معلما  21 من العينة تألعك ويد السعودية، العربية المملكة  نوب منامق  ج العكرية

 و انك . الكافة التربية ومعاهد مدارس من عدد على موزعين خافة تربية وأخصائيا

 التربية معلمج النتائج أا أبرز البيانات، ومن  وتحليل لهمع اأستبانة أدا  الدراسة

 التقييم : ومحتوياتها المكتلعة بعنافرها العردية الكطة يطبقوا عقليا الكافة للمعويين

التربوية  األهداف الحا ة، عند الطبية العحوص عن ، العامة للطعل،المعلومات األولج

 أنها إأ . والنهائج المرحلج التقييم وعملية التطبيق، اتخطو وتسلسل العامة والسلو ية ،

 والقدرات الحر ج- الحسج السلوك تقييم عملية  ج المستكدمة تتضمن األساليب لم

 تحليل : هج األمعا  معلمج يبل من استكداما األ ور األساليب تبين أا ويد . اللغوية

 .السلوك تعديل ومرق والتلقين اللعظج، المهمات،
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 التالميي دمج مشكالت على التعرف إلى هد ك( م2002)دراسة الحسين 

 عينة تكونك ويد السعودية، العربية المملكة  ج اأبتدائية المدارس  ج عقليام  المتكلعين

 التالميي لدمج  صو  ابتدائية ألحقك بها مدرسة 01 منسوبج من 811 من الدراسة

 نسبة على األولى حصلك ، لمدرستين حالة دراسة إ راء تم  ما عقليام، المتكلعين

 الوانية حصلك بينما اأ تماعية، و والكدماتية التعليمية المشكالت شيوع  ج منكعضة

 أهم ومن. لهيا الغرض استبان  الباحث استكدم ويد.المشكالت شيوع  ج عالية نسبة على

 التالميي بدمج المتعلقة التعليمية المشكالت أهم إا الدراسة إليها التج توفلك النتائج

 للتالميي الحالية الدراسية المناهج أا :  ج تتمول المدارس اأبتدائية  ج عقليام  المتكلعين

 ، الكافة التربوية اأحتيا ات بيوا تتعلق وأنشطة تتضمن مو وعات أ العاديين

 مهارات ا تساب  ج عقليام  المتكلعين التالميي تساعد مبكر برامج تدخل و ود وعدم

 بين والزمنج العقلج العمر  ج الوا   والتعاوت المدرسة، سن المدرسج يبل اأستعداد

 الكدماتية المشكالت أهم وأا الواحد الدراسج الصه داخل المتكلعين عقليام  التالميي

 تو ر عدم   ج تتمول المدارس اأبتدائية  ج عقليام  المتكلعين التالميي بدمج المتعلقة

 تلبج مناسبة خدمات و ود المدرسة، وعدم داخل عقليام  المتكلعين للتالميي مبية خدمات

 أهم ، وأا  الدمج  صو   ج للمتكلعين عقليام  الالزمة الشكصية النظا ة احتيا ات

 المدارس اأبتدائية  ج عقليام  تكلعين الم التالميي بدمج المتعلقة اأ تماعية المشكالت

  ج تكوين العاديين التالميي تساعد مناسبة ا تماعية برامج و ود عدم :  ج تتمول

 بين الصعية المشتر ة غير األنشطة ويلة عقليام، المتكلعين التالميي تهاه إيهابية اتهاهات

 .تعاعلهم مع بعضهم  رص من تقلل وأيرانهم العاديين عقليام  المتكلعين التالميي

 مديرا دور على رفالتع إلى هد ك هيه الدراسة( م2002)دراسة القحطاني 

 إ ا وما الكافة، التربية أهداف تحقيق  ج السمعية ايعاية ومشر ج والو الء المدارس

 .السعودية العربية المملكة  ج آرائهم، بين إحصائية دألة  ات  روق هناك  انك

 . الباحث تصميم من اأستبانة الدراسة أدا  و انك .ا  رد 025 من وتكونك العينة

 بتحقيق المدارس مديرا لدى اهتمام و ود :النتائج التالية إلى الدراسة وتوفلك

 بالهانب اهتمامهم وتدنج األخرى، التربوية األهداف بين من الروحية والدينية الهوانب

 . الوانية المرتبة  ج المعر ج بالهانب المدارس مديرا ويأتج اهتمام . والصحج البي ج

 المدارس مديرا لصال  إحصائية دألة  ات روقإ  و ود   الدراسة توفلك وأخيرا

  انب عدا) التربوية األهداف اأهتمام بتحقيق  ج الكافة التربية بمشر ج مقارنة

 (.والبي ة الصحة

 اتهاهات على التعرف إلى هد ك هيه الدراسة( م2002) دراسة عبدهللا

  ج بصريا، سمعيا، حر يا، المعايين الطلبة دمج نحو مديرا المدارس والمعلمين

  ج  ردا 881 من عينة على الدراسة أ ريك ويد .التعليم العام  من العادية المدارس
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 مهتمع من % 81 مهموعها  ج تشكل  ج  لسطين نابلس محا ظة  ج مدرسة 016

  .لهمع المعلومات اأستبانة استكدمك ويد . البحث

  انك المدارس ومعلمج اتهاهات مديرا أا: إلى النتائج التالية الدراسة توفلك ويد

  اءت ويد . العام التعليم  ج وبصريا وسمعيا حر يا المعايين دمج نحو نوعا ما ايهابية

 .البصرية ثم السمعية ايعاية تلتها األولوية حيث من األولى  ج المرتبة الحر ية ايعاية

 إلى تعزى العينة اتهاهات  ج إحصائية دألة  ات  روق و ود على عدم النتائج دلك  ما

 .والمؤهل واييامة والكبر  والتكصص والوظيعة الهنس

الدراسات التي تناولت المشكالت التي تواجه مديري مدارس دمج المعاقين مع : ثانيا 

 العاديين 

 ترتبك التج انثار رفد  هد ك هيه الدراسة إلى( م2003)دراسة العمرو 

 مدارس  ج مراحل  بهميع العام التعليم مدارس  ج المعايين دمج سياسة تطبيق على

 إلى وتحديد الهديد ، نحو السياسة المنعيين اتهاهات وتحديد السعودية، العربية المملكة

 مبادئها حيث من وتطويرها تعديلها أو التربوا الدمج سياسة على ايبقاء يمكن مدى أا

 القرارات متكيا لمساعد  التكطيطية المؤشرات بعض إلى والتوفل تنعييها، وأسلوب

  ج استكدمك ويد .ومشر ا ومعلما مديرا 82811 العينة شملك ويد.هيا المها   ج

 الدراسة الباحو  ، وتوفلك تصميم من ومقياس الدراسة بيانات لهمع المقابلة الدراسة

  ج والصم السمع و عاف المكعو ين دمج أا على العينة اتعاق :إلى النتائج التالية

 ايمكانيات تعزيز إلى حا ة هناك وأا ايهابية، نتائج يحقق والالفعية البرامج الصعية

 أهمية على العينة اتعقك و يلك التربوا، لدمج ا مشكالت والبشرية لموا هة المادية

 لهيه التقويمية الدراسات نتائج  وء  ج وتعديلها التربوا سياسة الدمج  ج النظر إعاد 

 من المتكصصة الكعاءات من لمزيد حا ة و ود على اتعقك العينة وأخيرا السياسة،

 .والمديرين والمشر ين المنعيين

 المشكالت على التعرف إلى الدراسة هد ك( هـ 1221)دراسة جمعة  

 الدمج تطبيق مدارس  ج المدرسية ايدار  التج توا   اأ تماعية و والتعليمية ايدارية

 فممك الدراسة أهداف ولتحقيق .المدارس ومعلماتها مديرات نظر و هة من التربوا

 ما توزيع تم حيث ، الرباعج ليكرت مقياس و ق المعلومات لهمع الباحوة استبانة

 العربية المملكة  ج التربوا الدمج مدارس مديرات  ميع على استبانة 626 مهموع 

 ) 101( وعددهن الكافة التربية معلمات و ميع مدير ، ) 66)وعددهن السعودية

 التج التعليمية المملكة منامق  ميع  ج العام التعليم من معلمات % 81 و ، معلمات

 ما الدراسة نتائج أبرز ومن  .معلمة( 811) التربوا وعددهن الدمج مدارس  يها تو د

 موا قة در ة على التالية ايدارية المشكالت حصلك:ايدارية المشكالت /أوأ( يلج

 مع التعامل على العام التعليم معلمات تدريب  عه: وعينتها الدراسة أ راد من  بير 
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برامج  غياب -الكافة  التربوية اأحتيا ات التلمييات  وات لدى المكتلعة ايعايات

  وات لدى التلمييات المكتلعة ايعايات مع التعامل على المدرسة  ج العامالت تهي ة

 مع للتعامل إلي  الر وع يمكن إرشادا دليل غياب -الكافة  التربوية اأحتيا ات

 المشكالت/بالدمج ، ثانيا تتعلق التج والسلو ية والتعليمية اأ تماعية المشكالت

 وعينتها الدراسة أ راد من  بير  موا قة در ة على عبارات ثالث حصلك:التعليمية

 التربية مها   ج التدريس لمهارات العام التعليم معلمات ا تقار هج العبارات وهيه

 منها تستعيد أا يمكن التج الكافة، بالتربية المتعلقة والمرا ع الكتب نقص - الكافة

 العام التعليم معلمات تدريب مستوى تدنج - المدرسة مكتبة  ج  صو  الدمج معلمات

 عبارات أربع حصلك:اأ تماعية المشكالت /وثالوا الدمج ،  صو  إدار  مهارات على

 و ود هج عدم العبارات وهيه وعينتها الدراسة أ راد من  بير  موا قة در ة على

 التربوية  وات اأحتيا ات التلمييات دمج  هود دعم ت المدرسة خارج ا تماعية مرا ق

 التلمييات أمور أولياء بين التعاوا تعزز التج واألنشطة البرامج وغياب الكافة

 البرامج وغياب .الكافة التربوية اأحتيا ات  وات التلمييات وأولياء أمور العاديات

 .الكافة اأحتيا ات التربوية  وات التلمييات أمور ألولياء الدعم تقدم التج واألنشطة

 السلبية اأتهاهات يعزز مما وإيهابيات  الدمج بمو وع التوعية  ج ايعالم دور وتدنج

 .الدمج  ج المهتمع نحو

 :منهجية الدراسة 

 :منهج الدراسة: أوالً 

تم اأعتماد على المنهج الوفعج التحليلج و لك  من خال  مس  نراء عدد من 

الهي ة ايدارية والتعليمية للمدارس الملحق بها برامج للتربية الكافة  ج الرياض من 

 . خال  المعلمات والمديرات وايداريات بهيه المدارس 

 :مجتمع الدراسة: ثانياً 

ة من الهي ة ايدارية والتعليمية للمدارس يتكوا مهتمع البحث  ج هيه الدراس 

وتتكوا عينة الدراسة من عينة عشوائية . الملحق بها برامج للتربية الكافة  ج الرياض 

 .موظعة  ج المها  تم توزيع استبانة الدراسة عليهن  21تكونك من 

 :عينة الدراسة: ثالثًا

موظعة  ج ( 21)وتتكوا عينة الدراسة من مهتمع البحث حيث تبلغ العينة 

 6استبانة ، وتم عز  عدد  66المها  تم توزيع اأستبانة عليهن ، ويد تم استرداد عدد 

استبانات لم تكتمل أو ا تقدت للبيانات األساسية ، وبالتالج تصب  حهم عينة الدراسة 

 .  استبياا سليم  61الععلية 

 خصائص عينة الدراسة

 التكصص الوظيعج  .0
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 (0) دو  ريم 

 نة الدراسة و ق التكصص الوظيعجخصائص عي
 النسبة ٪ التكرار التكصص الوظيعج

 5 1 مشر ة تربوية

 5 1 مدير  مدرسة

 02.1 00 الطايم ايدارا

 10.6 21 معلمة تربية خافة

 011 61 المهموع

خصائص عينة الدراسة و ق التكصص الوظيعج حيث تبين ( 0)يظهر الهدو  ريم      

مديرات مدارس ( ٪5)من أ راد العينة مشر ات تربويات ، ونسبة بلغك  ( ٪5)أا نسبة 

 .معلمات تربية خافة ( ٪10.6)من الطايم ايدارا ، ونسبة ( ٪02.1)، ونسبة 

 المؤهل الدراسج .8

 (8) دو  ريم 

 الدراسة و ق المؤهل الدراسج خصائص عينة
 النسبة ٪ التكرار المؤهل العلمج

 16.6 56 بكالوريوس

 1.2 8 ما  ستير

 - - د توراه

 011 61 المهموع

خصائص عينة الدراسة و ق المؤهل الدراسج حيث ( 8)يظهر الهدو  ريم  

ونسبة بلغك  من أ راد العينة يحملوا شهاد  بكالوريوس  قط ، ( ٪16.6)تبين أا نسبة 

 .يحملوا شهاد  يحملوا الما ستير، وأ أحد يحمل در ة الد توراه( 1.2٪)

 نوع المؤهل الدراسج .1

(1) دو  ريم   

 خصائص عينة الدراسة و ق سنوات الكبر 
 النسبة ٪ التكرار نوع المؤهل الدراسج

 20.6 21 تربوا

 02.2 00 غير تربوا

 011 61 المهموع

خصائص عينة الدراسة و ق نوع المؤهل الدراسج ( 1)يُظهر الهدو  ريم 

من أ راد العينة تربويين وهن   ة المشر ات والمديرات ( ٪20.6)حيث يتبين أا نسبة 

 .من أ راد العينة غير تربويين وهن   ة ايداريات ( ٪02.2)والمعلمات  ، ونسبة 
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 :أداة الدراسة: رابعا

  اإلدارية والتعليمية في للمدارس الصعوبات التي تواجه الهيئة رصد استبيان

 .الملحق بها برامج للتربية الخاصة في الرياض

 :ـ خطوات بناء الصور  األولية لالستبياا 0

 : اتبعك الباحوة الكطوات اي رائية التالية يعداد الصور  األولية لالستبياا  

الدراسات مرا عة ايمار النظرا والتعريعات المكتلعة لبرامج الدمج ومرا عة  -

 .السابقة التج تناولك تعليم التربية الكافة والمشا ل المتعلقة ب  

دراسة بعض اأختبارات واأستبيانات التج تضمنك بنودام أو عبارات لها فلة  -

 .بشكل أو بآخر بالتربية الكافة والدمج 

يشتمل اأستبياا  ج فورت  المبدئية على ثالثة أ زاء ، األو  بيانات عامة ،  -

 .وانج محاور اأستبياا األربع والوالث خاص بالمقترحات حو  إزالة الصعوبات وال

 :ـ الكصائص السيكومترية لالستبياا 8

 فدق اأستبياا* 

 :لقد تم التحقق من فدق اأستبياا و قام لعد  مرق  

 فدق المحكمين(  0) 

تم عرض اأستبياا على عدد من األساتي  المتكصصين  ج مها  التكطيط 

تربوا ، و لك للتحكيم علي  من حيث انتماء  ل معرده إلى المحور وملب منهم إبداء ال

الرأا  ج اأستبياا وإ راء التعديالت أو الحيف ،  يلك إبداء الرأا  ج الصياغة 

اللغوية أو إ ا ات  ج فياغة عبارات اأستبياا ، والهداو  انتية تو   نسب اتعاق 

 .والعبارات التج تم تعديلها  المحكمين على عنافر التحكيم ،

 ( 2)  دو  ريم 

 فعوبات خافة بالمعلماتنسبة اتعاق المحكمين على مناسبة عبارات محور 

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

0 

8 

1 

18.2٪ 

28.6٪ 

18.2٪ 

2 

5 

6 

18.2٪ 

18.2٪ 

28.6٪ 

1 

2 

1 

28.6٪ 

18.2٪ 

28.6٪ 

01 

00 

18.2٪ 

28.6٪ 

 

يتض  من الهدو  السابق أا  ميع العبارات تبقى  ما هج مع تعديل فياغة بعض      

 .العبارات 
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 ( 5)  دو  ريم 

 فعوبات متعلقة بالطالباتنسبة اتعاق المحكمين على مناسبة عبارات محور  -

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

ريم  نسبة اأتعاق

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

نسبة  ريم العبار 

 اأتعاق

0 

8 

1 

 

28.1٪ 

18.2٪ 

28.1٪ 

2 

5 

6 

28.1٪ 

25.1٪ 

28.1٪ 

 

1 

2 

1 

 

25.6٪ 

28.1٪ 

28.1٪ 

 

01 

00 

08 

01 

18.2٪ 

28.1٪ 

18.2٪ 

18.2٪ 

يتض  من الهدو  السابق أا  ميع العبارات تبقى  ما هج مع تعديل فياغة بعض      

 .العبارات 

 ( 6)  دو  ريم 

فعوبات متعلقة بالمبانج المدرسية نسبة اتعاق المحكمين على مناسبة عبارات محور 

 وتههيزاتها

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

0 

8 

18.2٪ 

18.2٪ 

1 

2 

28.6٪ 

18.2٪ 

5 

6 

28.6٪ 

18.2٪ 

1 

 

18.2٪ 

 

يتض  من الهدو  السابق أا  ميع العبارات تبقى  ما هج مع تعديل فياغة بعض      

 .العبارات 

 ( 1)  دو  ريم 

 بمهتمع المدرسةفعوبات متعلقة نسبة اتعاق المحكمين على مناسبة عبارات محور 

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

0 

8 

28.6٪ 

28.6٪ 

1 

2 

011٪ 

28.6٪ 

5 

6 

28.6٪ 

28.6٪ 

1 

 

28.6٪ 

 

يتض  من الهدو  السابق أا  ميع العبارات تبقى  ما هج مع تعديل فياغة بعض      

 .العبارات 
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 ( 2)  دو  ريم 

 المقترحات التج تسهم   ج إزالة الصعوباتنسبة اتعاق المحكمين على مناسبة عبارات 

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

ريم 

 العبار 

نسبة 

 اأتعاق

0 

8 

1 

011٪ 

18.2٪ 

18.2٪ 

2 

5 

6 

011٪ 

011٪ 

18.2٪ 

1 

2 

1 

28.6٪ 

011٪ 

28.6٪ 

01 

00 

011٪ 

28.6٪ 

 

يتض  من الهدو  السابق أا  ميع العبارات تبقى  ما هج مع تعديل فياغة بعض      

 .العبارات 

- :وبعد تحكيم اأستبياا تم إخرا ها على النحو التالج 

 عبار  00فعوبات خافة بالمعلمات : المحور األو  -

 عبار  01فعوبات متعلقة بالطالبات : المحور الوانج -

 عبارات 1فعوبات متعلقة بالمبانج المدرسية وتههيزاتها : المحور الوالث  -

 عبارات 1فعوبات متعلقة بمهتمع المدرسة : المحور الرابع  -

 عبار    00المقترحات التج تسهم   ج إزالة الصعوبات : والهزء الوالث -

 اأتساق الداخلج(  8)  

يعد اأتساق الداخلج من مرق حساب الصدق التكوينج ، ولقد يامك الباحوة  

بحساب فدق اأتساق الداخلج لالستبياا  ج فورت  النهائية ، و لك عن مريق حساب 

عبار  من عبارات المحور  والدر ة الكلية للمحور التج  معامل اأرتبام بين در ة  ل

موظعة بمدارس تطبق نظام الدمج  61تنتمج إلي  ، و لك على عينة تقنين مكونة من 

 .لبرامج التربية الكافة 

والهداو  التالية تو   ييم معامالت اأرتبام بين در ة  ل عبار  من عبارات 

 .ج تنتمج إلي  اأستبياا والدر ة الكلية للمحور الت

( 1)  دو  ريم   

 يو   معامالت اأرتبام بين در ة  ل عبار  والدر ة الكلية

ودألت  ايحصائيةفعوبات خافة بالمعلمات لمحور   

ريم 

 العبـار 
 معامـل اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة

ريم 

 العبـار 

معامـل 

 اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة

0 1.516 1.10 1 1.626 1.10 

8 1.628 1.10 2 1.562 1.10 
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1 1.511 1.10 1 1.152 1.10 

2 1.512 1.10 01 1.588 1.10 

5 1.511 1.10 00 1.580 1.10 

6 1.528 1.10    

فعوبات خافة ويتض  من الهدو  السابق أا  ميع عبارات محور  

ويصب   اءت دالة إحصائيام ، مما يد  على الوقة  ج عبارات هيا اأستبياا بالمعلمات 

 .عبار  "  00" العدد  ما هو 

 (  01)   دو  ريم 

 يو   معامالت اأرتبام بين در ة  ل عبار 

 ودألت  ايحصائيةفعوبات متعلقة بالطالبات والدر ة الكلية لمحور 

 ريم العبـار 
معامـل 

 اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة
 ريم العبـار 

معامـل 

 اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة

0 1.615 1.10 2 1.581 1.10 

8 1.625 1.10 1 1.616 1.10 

1 1.621 1.10 01 1.615 1.10 

2 1.581 1.10 00 1.611 1.10 

5 1.658 1.10 08 1.158 1.10 

6 1.512 1.10 01 1.512 1.10 

1 1.566 1.10    

فعوبات متعلقة بالطالبات ويتض  من الهدو  السابق أا  ميع عبارات محور  

إحصائيام ، مما يد  على الوقة  ج عبارات هيا المحور ويصب  العدد  ما هو  اءت دالة 

 .عبار  "  01" 

 (  00)   دو  ريم 

فعوبات متعلقة والدر ة الكلية لمحور  يو   معامالت اأرتبام بين در ة  ل عبار 

 ودألت  ايحصائيةبالمبانج المدرسية وتههيزاتها 

 ريم العبـار 
معامـل 

 اأرتبــام

سـتوى م

 الدألة
 ريم العبـار 

معامـل 

 اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة

0 1.582 1.10 5 1.502 1.10 

8 1.508 1.10 6 1.582 1.10 

1 1.582 1.10 1 1.511 1.10 

2 1.525 1.10    
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فعوبات متعلقة بالمبانج ويتض  من الهدو  السابق أا  ميع عبارات محور  

إحصائيام ، مما يد  على الوقة  ج عبارات هيا المحور  اءت دالة المدرسية وتههيزاتها 

 .عبارات "  1"ويصب  العدد  ما هو 

 (  08)   دو  ريم 

 يو   معامالت اأرتبام بين در ة  ل عبار 

 ودألت  ايحصائيةفعوبات متعلقة بمهتمع المدرسة والدر ة الكلية لمحور 

 ريم العبـار 
معامـل 

 اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة
 ريم العبـار 

معامـل 

 اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة

0 1.511 1.10 5 1.581 1.10 

8 1.518 1.10 6 1.518 1.10 

1 1.528 1.10 1 1.621 1.10 

2 1.508 1.10    

فعوبات متعلقة بمهتمع ويتض  من الهدو  السابق أا  ميع عبارات محور  

 ج عبارات هيا المحور ويصب  العدد   اءت دالة إحصائيام ، مما يد  على الوقةالمدرسة 

 .عبارات "  1" ما هو 

 (  01)   دو  ريم 

 يو   معامالت اأرتبام بين در ة  ل عبار 

 ودألت  ايحصائيةالمقترحات التج تسهم   ج إزالة الصعوبات والدر ة الكلية لهزء  

 ريم العبـار 
معامـل 

 اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة
 ريم العبـار 

 معامـل

 اأرتبــام

مسـتوى 

 الدألة

0 1.622 1.10 1 1.516 1.10 

8 1.525 1.10 2 1.516 1.10 

1 1.688 1.10 1 1.562 1.10 

2 1.516 1.10 01 1.562 1.10 

5 1.512 1.10 00 1.252 1.10 

6 1.265 1.10    

المقترحات التج تسهم   ج إزالة ويتض  من الهدو  السابق أا  ميع عبارات  

 اءت دالة إحصائيام ، مما يد  على الوقة  ج عبارات هيا المحور ويصب  الصعوبات 

 .عبار "  00"العدد  ما هو 

 ثبات اأستبياا* 

استكدمك الباحوة عد  مرق للتأ د من ثبات اأستبياا على عينة التقنين على النحو       

 :  التالى 
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ألعا ـ " ـ استكدام معادلة 1 التهزئة النصعية. 8  ق ـ إعاد  التطبي0

 "  رونباك 

 إعاد  تطبيق اأستبياا(  0) 

استكدمك الباحوة مريقة إعاد  التطبيق بعافل زمنى يدره أسبوعين على  ات  

 .موظعة بالمدارس التج تطبق برامج للتربية الكافة  61العينة مكونة من 

 (  02)   دو  ريم 

 اأستبياا بعد إعاد  التطبيقثبات 

 معامل الثبات المحور

 1.265 فعوبات خافة بالمعلمات

 1.222 فعوبات متعلقة بالطالبات 

 1.116 فعوبات متعلقة بالمبانج المدرسية وتههيزاتها

 1.261 فعوبات متعلقة بمهتمع المدرسة 

 1.211 المقترحات التج تسهم   ج إزالة الصعوبات

معامل اأرتبام بين التطبيقين بطريقة بيرسوا  كانك معامالت ويد تم حساب 

بين التطبيقين األو  والوانج لالستبياا وهيا يشير  1.10اأرتبام  لها دالة عند مستوى 

 .إلى و ود معامالت ثبات مرتععة تد  على ثبات اأستبياا وإمكانية الوثوق ب  

 التهزئة النصعية(    8)  

موظعة بالمدارس التج تطبق برامج للتربية  61تقنيين ويوامها رفد در ات عينة ال* 

 .الكافة 

تهزئة اأستبياا إلى يسمين يتضمن القسم األو  العبارات العردية والقسم الوانج * 

 .العبارات الزو ية لكل محور و لك لكل موظعة على حده 

المعردات العردية حساب معامل اأرتبام بطريقة بيرسوا بين در ات الموظعات  ج * 

 ( .1.10)  كاا ييمة معامل اأرتبام ( نصه اأختبار )والمعردات الزو ية 

(  1.26) حساب معامل الوبات باستكدام معادلة سبيرماا ـ براوا  كانك ييمة الوبات * 

 .وهى ييمة تد  على أا اأختبار يتمتع بدر ة عالية من الوبات 

 "ونباك ألعا ـ  ر" استكدام معادلة (  1) 

و لك على عينة " ألعا ـ  رونباك " تم حساب ثبات اأستبياا باستكدام معادلة  

والهدو  انتج .موظعة بالمدارس التج تطبق برامج للتربية الكافة  61التقنين البالغة  

 ـ: يو    لك 
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 (  05)   دو  ريم 

 "ألعا ـ  رونباك " يو   معامل الوبات باستكدام معادلة 

 مستوى الدألة معامل اأرتبام ياااأستب م

 1.10 1.100 فعوبات خافة بالمعلمات 0

 1.10 1.256 فعوبات متعلقة بالطالبات  8

 1.10 1.208 فعوبات متعلقة بالمبانج المدرسية وتههيزاتها 1

 1.10 1.211 فعوبات متعلقة بمهتمع المدرسة  2

 1.10 1.122 المقترحات التج تسهم   ج إزالة الصعوبات 5

ويتض  من الهدو  السابق أا  ميع معامالت الوبات لالستبياا بمحوري   

، مما يد  على الوقة بوبات اأستبياا أدا   1.0والدر ة الكلية دالة إحصائيام عند مستوى 

 .الدراسة 

 :عرض وتحليل البيانات

يتناو  هيا الهزء عرض وتحليل البيانات من أ ل تحقيق أهداف الدراسة  ج 

التعرف على الصعوبات التج توا   الهي ة ايدارية والتعليمية للمدارس الملحق بها 

برامج للتربية الكافة  ج الرياض ، وسينايش  لك و قام لمحاور الدراسة الرئيسية على 

 :النحو انتج 

 : تحليل عبارات االستبيان إحصائياً 
 (  06)   دو  ريم 

 ات الحسابية وترتيبها تنازليام التكرارات والنسب الم وية والمتوسط

 لمدى حدوث الصعوبات الكافة بالمعلمات من و هة نظر أ راد عينة الدراسة

 قليلة متوسطة عالية المشكلة م
غير 

 موجودة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

0 

عزوف معلمات التربية الكافة عن 

 تدريس الحصص األخير 

 01 1 11 08 ت

8.00 1.18 01 
% 2 51.1 

00.

5 
01.6 

8 
عدم التأهيل العلمج والنعسج الكا ج  لبعض 

 معلمات التربية الكافة

 10 02 8 1 ت
0.62 1.15 08 

% 1 5 11 51.6 

1 

يلة تعاوا معلمات التربية الكافة  ج 

 المشار ات الكافة باألنشطة المدرسية  

 05 02 81 5 ت

8.62 0.85 1 
% 1 21.1 

88.

5 
02.2 

2 

تأخر تعيين  معلمات التربية الكافة وأثره 

السلبج على نعسية المعلمات وتطبيق برامج 

 التربية الكافة

 01 1 15 2 ت

8.11 1.11 2 
% 2 56.2 

00.

5 
81.1 

5 

 معلمات التعليم بين الوعج مستوى انكعاض

برامج التربية الكافة  بأهمية العام

 وأهدا ها

 81 16 01 1 ت

8.68 0.80 6 
% 5 10.6 61 82.2 
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 قليلة متوسطة عالية المشكلة م
غير 

 موجودة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

6 

 ور  المقررات التج تقوم معلمة التربية 

 الكافة بتدريسها

 81 1 11 8 ت

8.01 0.18 1 
% 2 51.1 

00.

5 
82.2 

1 
عدم التزام معلمات التربية الكافة بأويات 

 الحضور الصباحج

 8 16 01 1 ت
8.12 1.18 2 

% 5 10.6 61 2 

2 

المعلمات السلبية إزاء معلمات اتهاهات 

 التربية الكافة

 

 01 02 81 5 ت

8.11 0.80 0 
% 1 21.6 

88.

5 
81.1 

1 

عدم تعاوا معلمات التعليم العام بإشغا  

حصص  اأنتظار لزميالتهن  ج التعليم 

 الكاص

 08 1 15 2 ت

0.21 1.26 00 
% 2 56.2 

00.

5 
81 

0

1 

الكافة بالمواعيد عدم التزام معلمة التربية 

 الرسمية للمغادر 

 8 16 01 1 ت
8.18 0.11 5 

% 5 10.6 61 1.5 

0

0 

يلة عدد معلمات التربية الكافة  ج 

 المدرسة

 1 1 11 08 ت

8.11 1.12 8 
% 81 51.1 

00.

5 
00.5 

 2421 المتوسط العام للمحور

التج مرحتها يتض  من الهدو  السابق أا الصعوبات الكافة بالمعلمات 

اتهاهات المعلمات "الباحوة أيك يبوأم عاليام لدى المعحوفات ، حيث سهلك عبار  

حقق در ة عالية مما يؤ د أهمية مرح  من " السلبية إزاء معلمات التربية الكافة

 .الباحوة 

 (  01)   دو  ريم 

 التكرارات والنسب الم وية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليام 

 ى حدوث فعوبات متعلقة بالطالبات من و هة نظر أ راد عينة الدراسةلمد

 يليلة متوسطة عالية المشكلة م
غير 

 مو ود 
المتوسط 

 الحسابج
اأنحراف 

 المعيارا
 الترتيب

0 
برامج اي اعة المدرسية أ تهتم  ويرا 

 بالطالبات  وات اأحتيا ات الكافة

 8 16 01 1 ت
8.15 1.21 2 

% 5 10.6 61 2 

8 
األنشطة المدرسية أ تناسب مالبات 

 اأحتيا ات الكافة

 1 1 11 8 ت
8.00 1.21 01 

% 2 51.1 00.5 02.5 

1 

ممارسة مهارات الكيامة والتطريز أ 

تناسب  الطالبات  وات اأحتيا ات 

 الكافة

 1 1 11 8 ت

8.25 1.18 8 
% 2 51.1 00.5 02.5 

2 
 وات  عه مشار ة الطالبات 

 اأحتيا ات الكافة باألنشطة

 8 1 15 2 ت
8.11 0.12 1 

% 2 56.2 00.5 2 

5 
بعد سكن الطالبات  وات اأحتيا ات 

 الكافة عن المدرسة

 8 02 81 5 ت
8.56 1.12 6 

% 1 21.1 88.5 2 
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 يليلة متوسطة عالية المشكلة م
غير 

 مو ود 
المتوسط 

 الحسابج
اأنحراف 

 المعيارا
 الترتيب

6 
الممارسات الغير أخاليية بين الطالبات 

  وات اأحتيا ات الكافة

 8 06 11 1 ت
8.10 1.10 0 

% 5 68.8 82.1 2 

1 
اتهاهات الطالبات العاديات السلبية إزاء 

 الطالبات  وات اأحتيا ات الكافة

 8 16 01 1 ت
8.66 1.21 2 

% 5 10.6 61 2 

2 
تأخر مالبات التربية الكافة عن مابور 

 الصباح الصباحج

 1 1 11 8 ت
8.11 1.28 1 

% 2 51.1 00.5 02.5 

1 
تعاوت مستويات األعمار بين مالبات 

 اأحتيا ات الكافة  ج العصل الواحد

 1 1 11 8 ت
8.21 1.10 1 

% 2 51.1 00.5 02.5 

0

1 

انكعاض مستوى الوعج الصحج واأهتمام 

بالنظا ة بين الطالبات  وات اأحتيا ات 

 الكافة

 8 1 15 2 ت

0.65 1.16 08 
% 2 56.2 00.5 2 

0

0 

الكلمات البيي ة بين الطالبات  وات انتشار 

 اأحتيا ات الكافة

 8 02 81 5 ت
0.18 1.22 00 

% 1 21.1 88.5 2 

0

8 

 عه الدا عية للتعلم لدى الطالبات  وات 

 اأحتيا ات الكافة

 8 6 11 1 ت
0.55 1.61 01 

% 5 68.8 01 2 

0

1 

عبث الطالبات  وات اأحتيا ات الكافة 

 وإتال   بأثاث المدرسة

 8 16 01 1 ت
8.51 0.11 5 

% 5 10.6 61 2 

 8.10 المتوسط العام للمحور

 

يتض  من الهدو  السابق أا الصعوبات الكافة بالطالبات التج مرحتها 

الممارسات الغير " الباحوة أيك يبوأم عاليام لدى المعحوفات ، حيث سهلك عبار  

حقق در ة عالية مما يؤ د أهمية " اأحتيا ات الكافة أخاليية بين الطالبات  وات 

 .مرح  من الباحوة 

 (  02)  دو  ريم 

 التكرارات والنسب الم وية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليام 

 لمدى حدوث المشكالت المتعلقة بالمبانج والتههيزات من و هة نظر أ راد عينة الدراسة

 يليلة متوسطة عالية المشكلة م
غير 

 مو ود 

المتوسط 

 الحسابج

اأنحراف 

 المعيارا
 الترتيب

0 
عدم و ود مكتبة تو ر الكدمات الالزمة 

 للطالبات  وات اأحتيا ات الكافة

 8 1 15 2 ت
1.82 1.21 1 

% 2 56.2 00.5 2 

8 

نقص المرا ق الصحية التج يحتا ها 

 مالبات اأحتيا ات الكافة  ج المدرسة

 

 1 1 21 8 ت

1.01 0.10 5 
% 2 66.1 02.5 02.5 

1 

المبانج المستأ ر  أ تو ر الحد األدنى 

من المرا ق المناسبة ليوات اأحتيا ات 

 الكافة

 1 01 11 8 ت

1.21 1.16 0 
% 2 51.1 18.1 02.5 

2 
يلة تو ر الوسائل التعليمية المناسبة 

الطالبات  وات اأحتيا ات الكافة مول 

 8 1 15 02 ت
8.12 0.12 6 

% 82.56.2 00.5 2 
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 يليلة متوسطة عالية المشكلة م
غير 

 مو ود 

المتوسط 

 الحسابج

اأنحراف 

 المعيارا
 الترتيب

 6 والمكبرات وغيرهاالسماعات 

5 
النقص  ج الكتب الدراسية وخافة  ج 

 بداية العام الدراسج

 8 16 01 1 ت
1.06 1.15 2 

% 5 10.6 61 2 

 يلة عدد العصو  الدراسية المهيأ  6
 1 1 21 8 ت

8.61 0.01 1 
% 2 66.1 02.5 02.5 

1 
تو ر مصلى مهيأ للطالبات  وات عدم 

 اأحتيا ات الكافة

 1 1 21 8 ت
1.11 1.22 8 

% 2 66.1 02.5 02.5 

 8.21 المتوسط العام للمحور

يتض  من الهدو  السابق أا الصعوبات الكافة بالمبانج والتههيزات التج 

المبانج " مرحتها الباحوة أيك يبوأم عاليام لدى المعحوفات ، حيث سهلك عبار  

حقق " المستأ ر  أ تو ر الحد األدنى من المرا ق المناسبة ليوات اأحتيا ات الكافة 

 .در ة عالية مما يؤ د أهمية مرح  من الباحوة 

 (  01)   دو  ريم 

 التكرارات والنسب الم وية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليام 

  هة نظر أ راد عينة الدراسةلمدى حدوث فعوبات متعلقة بمهتمع المدرسة من و

 قليلة متوسطة عالية المشكلة م

غير 

موجود

 ة

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

0 

عدم تشهيع أولياء أمور الطالبات  وات 

اأحتيا ات الكافة لألنشطة التج تقام 

  ج المدرسة

 8 1 01 16 ت

8.12 1.15 6 
% 61 10.6 5 2 

8 

أولياء أمور الطالبات  عه مشار ة 

 وات اأحتيا ات الكافة  ج 

اأحتعاأت والمناسبات اأ تماعية التج 

 تقام  ج المدرسة

 1 1 21 8 ت

1.18 1.11 1 
% 2 66.1 02.5 02.5 

1 

استكدام أولياء أمور الطالبات  وات 

اأحتيا ات الكافة ألساليب الكالم 

غير المهيب مما يؤثر سلبا على سلوك 

 أبنائهم

 8 16 01 1 ت

1.11 1.28 2 
% 5 10.6 61 2 

2 

يلة وعج أولياء أمور الطالبات  وات 

اأحتيا ات الكافة بأهمية الكدمات 

 التعليمية المقدمة ألبنائهم

 8 1 01 16 ت

8.12 1.15 8 
% 61 10.6 5 2 

5 

اأتهاهات السلبية ألولياء أمور الطالب 

 وات  العاديين إزاء الطالبات

 اأحتيا ات الكافة

 1 1 8 21 ت

8.21 1.12 5 
% 66.1 2 00.5 02.5 

6 
يلة الزيارات التج يقوم بها أولياء أمور 

الطالبات  وات اأحتيا ات الكافة 

 8 1 15 02 ت
1.11 1.21 0 

% 85.6 56.2 00.5 2 
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 قليلة متوسطة عالية المشكلة م

غير 

موجود

 ة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 للمدرسة

1 
ارتعاع نسبة األمية  بين أولياء أمور 

 اأحتيا ات الكافةالطالبات  وات 

 1 1 21 8 ت
8.01 1.16 1 

% 2 66.1 02.5 02.5 

 24.2 المتوسط العام للمحور

يتض  من الهدو  السابق أا الصعوبات الكافة بمهتمع المدرسة التج 

يلة الزيارات " مرحتها الباحوة أيك يبوأم عاليام لدى المعحوفات ، حيث سهلك عبار  

حقق در ة " أمور الطالبات  وات اأحتيا ات الكافة للمدرسة التج يقوم بها أولياء 

 .عالية مما يؤ د أهمية مرح  من الباحوة 

 (  81)   دو  ريم 

 المتوسطات الحسابية للدر ات الكلية لمحاور الدراسة

 المحاور

المتوسط 

 الترتيب الحسابج

 1 8.22 فعوبات متعلقة بالمعلمات

 2 1.26 فعوبات متعلقة بالطالبات

 0 1.02 فعوبات متعلقة بالمبانج والتههيزات

 8 1.01 فعوبات متعلقة بمهتمع المدرسة 

 8.68 الدر ة الكلية للصعوبات

 (   80)   دو  ريم 

 التكرارات والنسب الم وية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليام 

نظر أ راد عينة لمدى أهمية المقترحات التج تسهم  ج إزالة الصعوبات من و هة 

 الدراسة
 م

\ 
 معدومة قليلة متوسطة عالية المقترح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

0 
تكليه المعلمة بتدريس المقررات الدراسية 

 التج تكصصك بها  قط

 1 1 52 6 ت
1.21 1.28 6 

% 01 11 1 1 

8 
تهي ة الطالبات العاديات وأسرهم يبل دمج 

  وات اأحتيا ات الكافةالطالبات 

 1 1 11 11 ت
1.21 1.11 1 

% 51 51 1 1 

1 

توعية المهتمع عن مريق وسائل ايعالم 

المكتلعة بأهمية وييمة الطالبات  وات 

 اأحتيا ات الكافة  ج المهتمع  

 1 1 55 5 ت

1.58 1.22 1 
% 2.1 11.8 1 1 

2 
 1 1 52 6 ت تقليل نصاب معلمة التربية الكافة

1.12 1.21 2 
% 01 11 1 1 
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 م

\ 
 معدومة قليلة متوسطة عالية المقترح

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

5 
من  مدير  المدرسة الملحق بها برامج 

 التربية الكافة حوا ز مادية

 1 1 11 11 ت
1.21 1.21 2 

% 51 51 1 1 

6 
تعيين مشر ة مكتصة لكل برنامج تتولى 

 متابعة

 1 1 80 11 ت
1.01 1.12 01 

% 65 15 1 1 

 تو ير المبنى المناسب يبل عملية الدمج   1

 1 1 5 55 ت

1.22 0.11 5 
% 

11.

8 
2.1 1 1 

2 

إشراك مديرات المدارس الملحق بها برامج 

التربية الكافة  ج دورات تأهيلية  ج 

 ايدار 

 1 1 58 2 ت

1.51 1.28 8 
% 

01.

1 
26.6 1 1 

 تعيين المعلمة على المستوى اليا تستحق  1
 1 1 22 08 ت

1.60 1.12 0 
% 81 21 1 1 

 إشراك المعلمة  ج التكطيط لعمل البرنامج 01
 1 1 55 5 ت

1.88 1.11 00 
% 2.1 11.8 1 1 

00 

إيامة دورات يداريات المدارس الملحق 

بها برامج التربية الكافة تأهلهم لكيعية 

التعامل مع التعليم العام والكاص  ج آا 

 واحد

 1 1 52 6 ت

1.01 1.12 1 
% 01 11 1 1 

 3422 المتوسط العام للمحور

يتض  من الهدو  السابق أا المقترحات التج تساعد  ج إزالة الصعوبات التج     

توا   الهي ة اأدارية التج مرحتها الباحوة أيك يبوأم عاليام لدى المعحوفات ، حيث 

حقق در ة عالية مما يؤ د " تعيين المعلمة على المستوى اليا تستحق  " سهلك عبار  

 .أهمية مرح  من الباحوة 

 حليل التباين األحادي للفروق وفقاً للتخصص الوظيفيت 

 (88) دو  ريم 

 تحليل التباين األحادا للعروق و قام للتكصص الوظيعج

 المتوسط التكصص الوظيعج المحور
اأنحراف 

 المعيارا
 الدألة (ف)ييمة 

محاور اأستبياا 

 األربع

 1.6 0.0 مشر ة تربوية

5.12 
**1.10 

 

 8.1 1.2 مدير  مدرسة

 1.1 1.1 الطايم ايدارا

 1.56 1.8 معلمة تربية خافة

الهزء الكاص 

 بالمقترحات

 1.1 0.1 مشر ة تربوية

6.85 
**1.10 

 

 8.0 1.6 مدير  مدرسة

 1.1 1.1 الطايم ايدارا

 1.1 1.1 معلمة تربية خافة
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 (1.10)دا  عند ** 

و ود  روق  ات دألة إحصائية  ج استهابات أ راد العينة ( 88)يُظهر الهدو  ريم      

و قام للتكصص الوظيعج  ج محورا الدراسة، أا أا العروق  ج استهابات المبحوثين 

 .تتأثر بالتكصص الوظيعج

 تحليل التباين األحادي للفروق وفقاً للمؤهل الدراسي 

 (81) دو  ريم 

 األحادا للعروق و قام للمؤهل الدراسجتحليل التباين 

 المتوسط المؤهل الدراسج المحور
اأنحراف 

 المعيارا
 الدألة (ف)ييمة 

 محاور اأستبياا األربع

 0.1 1.11 بكالوريوس

6.11 
**1.10 

 
 1.2 1.1 ما  ستير

 1.1 1.1 د توراه

الهزء الكاص 

 بالمقترحات

 8.0 2.8 بكالوريوس

1.0 
**1.10 

 
 1.15 1.11  ستير ما

 1.1 1.1 د توراه

 (1.10)دا  عند ** 

و ود  روق  ات دألة إحصائية  ج استهابات أ راد العينة ( 81)يُظهر الهدو  ريم     

و قام للمؤهل العلمج  ج محورا الدراسة، أا أا العروق  ج استهابات المبحوثين تتأثر 

 .بمؤهلهم الدراسية

  تحليل التباين األحادي للفروق وفقاً لنوع المؤهل 

 (82) دو  ريم 

 تحليل التباين األحادا للعروق و قام لنوع المؤهل الدراسج

 المحور
نوع المؤهل 

 الدراسج
 المتوسط

اأنحراف 

 المعيارا
 الدألة (ف)ييمة 

 محاور اأستبياا األربع
 0.1 1.11 تربوا

5.11 
**1.10 

 1.2 1.1 غير تربوا 

الهزء الكاص 

 بالمقترحات

 8.0 2.8 تربوا
6.18 

**1.10 

 1.15 1.11 غير تربوا 

 (1.10)دا  عند ** 

و ود  روق  ات دألة إحصائية  ج استهابات أ راد العينة ( 82)يُظهر الهدو  ريم     

و قام لنوع المؤهل العلمج  ج محورا الدراسة، أا أا العروق  ج استهابات المبحوثين 

 .تتأثر بنوع مؤهلهم الدراسج
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 :مناقشة النتائج 

من خال  النتائج ايحصائية التج تم عر ها مسبقام و دت الباحوة أا  ميع 

عبارات اأستبياا  ج محاوره األربع  ات دأأت إحصائية ، وأا المقترحات  ج إزالة 

الصعوبات حققك دألة إحصائية عالية لما  ج المقترحات من بنود هامة وفائبة إ ا 

 . تحققك  ج إزالة الصعوبات  

 :اي ابة على أس لة الدراسة  التالج  ويمكننا

مةةا الصةةعوبات التةةج توا ةة  الهي ةةة ايداريةةة والتعليميةةة للمةةدارس الملحةةق بهةةا بةةرامج  -0

 للتربية الكافة  ج الرياض من و هة نظر أ راد الدراسة ؟ 

 :هناك العديد من الصعوبات يمكن   رها  انتج 

بةرامج التربيةة الكافةة  بأهميةة العام معلمات التعليم بين الوعج مستوى انكعاض -

 .وأهدا ها

 يلة عدد معلمات التربية الكافة  ج المدرسة  -

 اتهاهات الطالبات العاديات السلبية إزاء الطالبات  وات اأحتيا ات الكافة  -

المبانج المستأ ر  أ تو ر الحد األدنى مةن المرا ةق المناسةبة لةيوات اأحتيا ةات  -

 الكافة

يميةةة المناسةةبة الطالبةةات  وات اأحتيا ةةات الكافةةة موةةل يلةةة تةةو ر الوسةةائل التعل -

 السماعات والمكبرات وغيرها

التكصةةص : )هةةل تكتلةةه و هةةات نظةةر أ ةةراد الدراسةةة بةةاختالف متغيةةرات الدراسةةة  -8

 تهاه تلك الصعوبات ؟ ( المؤهل الدراسج –الوظيعج 

و د أن  بالععل هناك اختالف  ج و هات النظر بين التكصص الوظيعج 

 .هل الدراسج لدى المعلمات الالتج يعملن  ج برامج الدمج والمؤ

تو د  روق  ات دألةة إحصةائية بةين متوسةطج درا ةات أ ةراد عينةة الدراسةة  علةى  -1

 تهاه مشكلة الدراسة ؟( المؤهل الدراسج –التكصص الوظيعج )متغيرا  

ن و ةةةد مةةةن خةةةال  التحليةةةل ايحصةةةائج أا هنةةةاك  ةةةروق  ات دألةةةة إحصةةةائية بةةةي       

متوسةةطج درا ةةات أ ةةراد عينةةة الدراسةةة علةةى متغيةةرا التكصةةص الةةوظيعج و المؤهةةل 

 .الدراسج تهاه مشكلة الدراسة

 المشكالت (:هـ 0201بدرية العيسى )ويد اتعقك الدراسة الحالية مع دراسة 

 السعودية العربية المملكة من  ل  ج للمكعو ين معاهد النور توا   التج ايدارية

 مديرا مشار ة حيث  انك النتائج متقاربة بين الدراستين  ج عدم. األردنية والمملكة

 التج األمور  ج القرار اتكا   ج المعلمين وعدم مشار ة الكطط إعداد  ج المعاهد

 التنسيق و عه المكعو ين تعليم على المدربة ايدارية والتعليمية العنافر ويلة تكصهم
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 المعاهد  ج ب  المعمو  التو ي  نظام و عه ا يةايشر المعاهد والههات إدارات بين

 الدراسية المواد  ج متكصصين مو هين و ود وعدم المو هين يلة زيارات حيث من

نافر البراهيم )ج مع دراسةو يلك اتعقك النتائ .المكعو ين تعليم التج يتضمنها

 المعويين دمج  صو  بها المدارس الملحق مديرا توا   التج المشكالت: (هـ0281

 المدارس مديرا توا   التج اأ تماعية المشكالت أهم  ج أا. المعارف بوزار  سمعيام 

 عدم الدراسة، أ راد نظر و هة من (الصم) سمعيام  المعويين دمج  صو  بها الملحق

 المشكالت أهم ،إا.المدرسة داخل بتطبيق  البدء يبل للدمج والصم العاديين تهي ة الطالب

 من (الصم) سمعيام  المعويين دمج  صو  بها الملحق المدارس مديرا توا   التج العنية

 وإمكانات لقدرات الدراسية بعض المناهج مناسبة عدم الدراسة، أ راد نظر و هة

 بها الملحق المدارس مديرا توا   التج ايدارية المشكالت أهم ،إا.الصم الطالب

 مناسبة المبانج عدم الدراسة، أ راد نظر و هة من (الصم) سمعيام  المعويين دمج  صو 

 والو يل المدرسة مدير من  ل مهام بين تداخل و ود.الدمج لتطبيق الحالية المدرسية

 .المدرسة داخل الصم  صو  ومشرف

 برامج بها الملحق المدارس مديرا التج توا   ايدارية أما بالنسبة للمشكالت 

 بدر ة ايدارية المشكالت و ود الدراسة أثبتك نتائج مدينة الرياض  ج الكافة التربية

 بها حلق الم المدارس مديرا احتيا ات عدم بحث  ج المشكالت تلك  بير  وتتمول

 برامج بها الملحق المدارس ومعانا  مديرا ، التعليم إدار  يبل من الكافة للتربية برامج

 يؤثر مما الكافة والتربيةالتعليم  إدار  يل من للمدرسة الوارد  التعاميم  ور  من التربية

  ج واسعة فالحيات إدارية إعطاءهم وعدم المدرسة، داخل العنية لألعما  أدائهم على

نوف  معة ) دراسة واتعقك أيضام نتائج الدراسة الحالية مع . التكطيط  و التنعيي

المشكالت التج توا   ايدار  المدرسية  ج مدارس تطبيق الدمج التربوا (:هـ 0282

 مع التعامل على العام التعليم معلمات تدريب أا  عه  .لمملكة العربية السعودية ج ا

برامج  وغياب .الكافة التربوية اأحتيا ات التلمييات  وات لدى المكتلعة ايعايات

  وات لدى التلمييات المكتلعة ايعايات مع التعامل على المدرسة  ج العامالت تهي ة

 مع للتعامل إلي  الر وع يمكن إرشادا دليل و يلك غياب .الكافة التربوية اأحتيا ات

 .بالدمج تتعلق التج والسلو ية والتعليمية اأ تماعية المشكالت

الكافة  التربية مها   ج التدريس لمهارات العام التعليم معلمات عالو  على ا تقار

 معلمات منها تستعيد أا يمكن التج الكافة، بالتربية المتعلقة والمرا ع الكتب و نقص. 

 على العام التعليم معلمات تدريب مستوى وتدنج .المدرسة مكتبة  ج  صو  الدمج

  هود دعم ت المدرسة خارج ا تماعية مرا ق و ود وعدم .الدمج  صو  إدار  مهارات

 تعزز التج واألنشطة البرامج وغياب .الكافة التربوية  وات اأحتيا ات التلمييات دمج

 اأحتيا ات  وات التلمييات وأولياء أمور العاديات التلمييات أمور أولياء بين التعاوا

 التلمييات أمور ألولياء الدعم تقدم التج واألنشطة البرامج وغياب .الكافة التربوية
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 الدمج بمو وع التوعية  ج ايعالم دور وتدنج .الكافة اأحتيا ات التربوية  وات

 .الدمج  ج المهتمع نحو لسلبيةا اأتهاهات يعزز مما وإيهابيات 

 :ويمكن حصر نتائج الدراسة الحالية  ج انتج 

إا الطعةةل المعةةاق عنةةدما يشةةترك  ةةج  صةةو  الةةدمج وياليةةى الترحيةةب والتقبةةل مةةن  .1

انخرين  إا  لك يعطي  الشعور بالوقة  ج الةنعس، ويشةعره بقيمتة   ةج الحيةا  ويتقبةل 

مبكر، ويشةعر بانتمائة  إلةى أ ةراد المهتمةع إعايت ، ويدرك يدرات  وإمكانات   ج ويك 

 .اليا يعيش  ي  

أا الطعل المعاق  ج  صو  الدمج يكتسةب مهةارات  ديةد  ممةا يهعةل يةتعلم موا هةة  .2

فةةعوبات الحيةةا ، ويكتسةةب عةةددا مةةن العةةرص التعليميةةة والنمةةا ج اأ تماعيةةة ممةةا 

يةةات التةةج يسةةاعد علةةى حةةدوث نمةةو ا تمةةاعج أ وةةر مالءمةةة، ويقلةةل مةةن الوفةةم العال

سوف يحتاج إليها للعيش والمشار ة  ج األعما  واألنشةطة التر يهيةة ويشةهع  علةى 

 .البحث عن ترتيبات حياتية أ ور عادية 

األمعةا  المعةايين  ةةج موايةه الةدمج الشةةامل يحققةوا إنهةازا أ اديميةةا مقبةوأ بدر ةةة  .3

قةةوا  ةةج مةةدارس ممةةا يحق   بيةةر   ةةج الكتابةةة، و هةةم اللغةةة، واللغةةة اأسةةتقبالية أ وةةر

 .التربية الكافة  ج نظام العز 

دمج الطالب المعايين مع أيرانهم العةاديين لة  ييمةة ايتصةادية تعةود علةى المهتمةع إ   .4

توظه ميزانيةة التعلةيم بشةكل أ وةر  اعليةة بو ةعها  ةج مكانهةا الصةحي  وبمةا يعةود 

ة غيةر المناسةبة  تحو  اينعاق من اأستكدامات التعليمية.. على الطالب بعوائد  بير  

 (. استكدام وسائل النقل لمسا ات مويلة للوفو  إلى المدارس الكافة: مول)

تعاعل مديرات المدارس مع البرامج الملحقة بمدارسةهم وظهةور روح األداء المتميةز  .5

 ةةج العديةةد مةةن الهوانةةب التربويةةة والتعليميةةة داخةةل العصةةو  الدراسةةية و ةةج عمليةةة 

  . ندما هم مع زمالئهم العاديينالتهي ة أستقبا  الطالب وا

ارتعاع مستوى أداء المعلمين داخل البرامج من خال  استعادتهم مةن  ا ةة ايمكانةات   .6

المتاحةةة  ةةج المدرسةةة وظهةةور روح المنا سةةة البنةةاء   ةةج اسةةتكدام الوسةةائل المعينةةة 

  . والهيابة وظهور لمسات إبداعية ومبتكر   ج التدريس

 :التوصيات

 :ئج التج توفلك إليها هيه الدراسة ،  توفج الدراسة بانتج بناء على النتا

 التربية برامج بها الملحق لمديرا المدارس ايدارية والعنية الصالحيات إعطاء .0

 .الكافة

 .الكافة التربية نحو برامج اييهابية واأتهاهات انراء تدعيم .8
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 المدارس يدار  الكافة  ج التربية المتكصصين من المدارس مديرا اختيار .1

 .الكافة للتربية برامج بها الملحق

 مكوعة برامج تدريبية إلى الكافة التربية برامج بها الملحق المدارس مديرا إلحاق  .2

 التج المشكالت على والتغلب بععالية الكافة التربية برامج تنعيي يستطيعوا حتى

 .الكافة التربية توا   برنامج

الكافة  التربية برامج لطالب والوقا ية والطبية التعليمية بالكدمات اأهتمام .5

 .الكافة التربية برامج تحوا التج العادية المبانج بنوعية واأهتمام

 األداء لتطوير واأتصاأت المعلومات تكنولو يا تو رها التج ايمكانيات  ج البحث  .6

 .الكافة اأحتيا ات  وا الطالب مع للعاملين المهنج

 

 :المراجع 

،اتهاهات حديوة  ج ايدار  المدرسية،دار (م8111)الو اء، ما  وعبد العظيم سالمةأبو 

 .المعر ة الهامعية للنشر،ايسكندرية

،فعوبات التعلم،مرق التدريس واأستراتيهيات (هـ 0288)أبونياا،إبراهيم  واز

 .، الرياض، حقوق النشر محعوظة لدى المؤله0المعر ية، م

،اتهاهات أ راد المهتمع نحو المعايين ودور وسائل األعالم (هـ 0281)أحمد،السيد علج

،األ اديمية العربية للتربية 1 ج تعديلها،المهلة العربية للتربية الكافة،ع 

 .الكافة،الرياض

،وايع استكدام الحاسب انلج ومعويات   ج مناهج (هـ0281)أخضر،أروى بنك علج

ة ما ستير غير منشور ،  لية معاهد وبرامج األمل للمرحلة اأبتدائية، رسال

 .التربية، يسم ايدار  التربوية،  امعة الملك سعود، الرياض

، نوز 0،المقدمة  ج ايدار  المدرسية،م(هـ0281)بامشموس، سعيد بن محمد

 .المعر ة، د 

،المشكالت التج توا   مديرا المدارس الملحق بها (هـ 0281)البراهيم، نافر حمد

عيا بوزار  المعارف،رسالة ما ستير غير  صو  دمج المعويين سم

 .منشور ، لية التربية،يسم ايدار  التربوية، امعة الملك سعود،الرياض

الدمج الشامل ليوا اأحتيا ات ( . 8111)دياا سوتلك  -مارغريك سيرز -دياا برادلج

زيداا السرماوا و عبد العزيز : الكافة معهومة وخلعيت  النظرية ، تر مة

 . دار الكتاب الهامعج . د العزيز العبد الهبار ، اأمارات الشكص و عب

،حقوق الطبع 0،ايدار  النظريات والوظائه،م(هـ0281)الهضعج، خالد بن سعد

 .محعوظة لدى المؤله



 عبير سليمان االصقه
 

 

511 

،المشكالت التج توا   ايدار  المدرسية  ج مدارس (هـ 0282) معة،نوف بنك عبدهللا

ية السعودية،رسالة ما ستير غير تطبيق الدمج التربوا  ج المملكة العرب

 .منشور ، لية التربية،يسم ايدار  التربوية، امعة الملك سعود،الرياض

  ج المعايين نحو دمج والمعلمين المدراء اتهاهات ،(م8115)والسيد عبدهللا علج حبايب،

 :الكافة العربج التربية مؤتمر" إلى مقدمة عمل ورية ." العادية الصعوف

 .األردنية األردا، الهامعة . " و والمأم الوايع

،ترتيب مديرا المدارس ألولويات عملهم،مهلة (0286)الحبيب، عبدالرحمن محمد

،و الة وزار  التربية والتعليم لكليات 8،عدد5 ليات المعلمين،مهلد

 .المعلمين،الرياض

  ج المدارس عقليام  المتكلعين التالميي دمج ،مشكالت(م8112)عوماا  حسين الحسين،

 منشور ، غير ما ستير السعودية،رسالة العربية بالمملكة اأبتدائية

 .العربج الكليج  امعة البحرين، المنامة،مملكة

،نظام وسياسة التعليم  ج المملكة العربية (هـ 0282)الحقيل، سليماا عبدالرحمن

 .، الرياض، حقوق النشر محعوظة لدى المؤله05السعودية، م

 .،الرياض0ى ايعاية السمعية،أ اديمية التربية الكافة،م،مدخل إل(م8111)حنعج،علج

،دمج األمعا   وا اأحتيا ات الكافة  ج (هـ 0282)الكشرمج،سحر بنك أحمد

 .،الرياض06المدارس العادية،مهلة  امعة الملك سعود،مهلد

مهلة ( تطور تعليم المكعو ين  ج المملكة)،الكله ( هـ0211)الكله ، عبدالرحمن سالم 

 ( .82)يق التربوا، وزار  المعارف ،العدد التوث

دراسةة يمكانةـات دمةـج المعةويين مةع العةاديين  ةى ( :  0116) الكطيب ،  ما  يوسه 

 .بعض  الدو  العربية ، تقرير أولى للدراسة بمنظمة اليونسكو 

،إ راءات ايدار  المدرسية  ج المملكة العربية (هـ0288)الر اعج، سعد بن سعيد

 . نوز المعر ة،  د السعودية، 

،معهم التربية الكافة،دار القلم للنشر (م8118)السرماوا،عبدالعزيز وآخروا

 .والتوزيع،دبج

،المعايوا سمعيا،دار (م8115)سليماا،عبد الرحمن سيد وإيهاب عبد العزيز الببالوا

 .الزهراء للنشر، الرياض 

النعسج،دار الكتاب ،موسوعة التربية الكافة والتأهيل (م8118)سيسالم، ما  سالم

 .الهامعج،العين 

 ، التعليم  ج عهد الملك عبدالعزيز، مهلة الداره،( 0211)السليم ، عبدهللا بن إبراهيم 

 ( .8)العدد

 .الشلعوم، ريز،بدوا تاريخ،نظريات  ج ايدار  التربوية،مكتبة الرشد،الرياض
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الوالث،  المهلد الكافة، اأحتيا ات  وا خدمات ،( 8111)محمود شقير ، زينب

 .المصرية النهضة مكتبة القاهر ،

 عاليةةةة برنةةةامج اتنميةةةة بعةةةض المهةةةارات : بعنةةةواا ( :  8110) شةةةا  ، سةةةهير سةةةالمة 

اأ تماعية بنظامى الدمج والعز  وأثره  ى خعض اأ ةطرابات السةلو ية لةدى 

 .ق األمعا  المتكلعين عقليام ، رسالة د توراه ،  لية التربية ـ  امعة الزيازي

،المشكالت التج توا   مديرا المدارس الملحق بها (هـ 0281)الضيداا،الحميدا محمد

برامج تربية خافة  ج مدينة الرياض،رسالة ما ستير غير منشور ، لية 

 .التربية،يسم ايدار  التربوية، امعة الملك سعود،الرياض

 .الشروق،عماا،دار 0ايدار  المدرسية،م(م8110)عابدين،محمد عبد القادر

،استقصاء آراء (هـ 0281)العبد الهبار،عبدالعزيز بن محمد ووائل محمد مسعود

المديرين والمعلمين  ج المدارس العادية حو  برامج الدمج،مر ز بحوث  لية 

 .التربية، امعة الملك سعود،الرياض

دمج ال مدارس  ج لألمعا  العردية التربوية الكطة ،(م8111)ياسم محمد هللا، عبد 

 السعودية،مهلة العربية المملكة  نوب منامق  ج العكرية التربية ومعاهد

 .01الطعولة العربية،عدد 

مدى  اعلية نظام الدمــج  ــج تحسين بعض ( :  0111) عبد العزيز ، ملك أحمد 

رسالة ما ستير .  وانب السلوك التوا قج للتالميي المتأخرين عقليام القابلين للتعلم

 .،  لية التربية ،  امعة عين شمس  غير منشور 

،التعليم  ج محا ظة الدوادمج تطوره ووايع  (هـ0281)العتيبج ،  الح بن خله

ومعويات ،رسالة ما ستير غير منشور ، لية التربية ، امعة الملك سعود، 

 .الرياض

مكتبة ، ،المدخل إلى البحث  ج العلوم السلو ية(هـ 0206)فال  حمد، العساف 

 .الرياض ،العبيكاا

دمج األ راد  وى اأحتيا ات  ى المةدارس العاديةة ( :  0112) العلوا ، خالد  إسماعيل 

ـ آ اق وتطلعات مستقبلية ، ندو  عةن تهةارب دمةج األشةكاص  وى اأحتيا ةات 

 .مارس  2ـ  8الكافة ـ  امعة الكليج العربى 

 .الدولية،عماا،البحث العلمج،دار األ كار (م8118)علياا،يحيى مصطعى

 ج  المعايين   ات بعض دمج سياسة ،تقويم(م 8111 ( سليماا بنك بدرية العمرو، 

 دراسة السعودية، العربية المملكة مدارس على مطبقة دراسة - العام التعليم

 .اأ تماعية الكدمة  لية منشور ، د توراه غير

 النور توا   معاهد التج ايدارية ،المشكالت(هـ 0201 ( محمد بنك بدرية العيسى،

 رسالة والمملكة األردنية، السعودية العربية المملكة من  ل  ج للمكعو ين

 .،الرياض سعود الملك  امعة التربية،  لية منشور ، غير ما ستير



 عبير سليمان االصقه
 

 

511 

،معهم مصطلحات التربية لعظا (م8112) لية، اروق عبده وأحمد عبد العتاح الز ج

 .وافطالحا،دار الو اء، ايسكندرية

دمج   صو  بها الملحق المدارس مديرا ، دور(م8115 ) مبارك بن محمد القحطانج،

 الكافة، التربية أهداف تحقيق والتعليم التربية بوزار   ج بنين سمعيا المعويين

 .التربية، امعة أم القرى منشور ، لية غير رسالة ما ستير

الكافة وتربيتهم،دار ،سيكولو ية  وا اأحتيا ات (م8110)القريطج،عبد المطلب

 .العكر العربج،القاهر 

،دور ايدار  المدرسية  ج معالهة المشكالت (0281)المحيسن،مبارك بن مبارك

السلو ية لدى مالب المرحلة الوانوية  ج محا ظة األحساء،رسالة ما ستير غير 

 .منشور ، لية التربية  امعة الملك سعود، الرياض

 .،ايعاية البصرية،دار العكر للطباعة والنشر،عماا(هـ0281)المعايطة،خليل وآخروا

،دمج األمعا  المعويين بصريا  ج المدارس العادية (م0118)الموسى،نافر علج

مبيعت  ـ برامه  ـ ومبررات ،مر ز البحوث التربوية، لية التربية، امعة الملك 

 .سعود،الرياض

المعارف،وزار   ،مسير  التربية الكافة بوزار (هـ 0201)الموسى،نافر علج 

 .المعارف،األمانة العامة للتربية الكافة،الرياض

،تهربة المملكة العربية السعودية  ج مها  دمج األمعا  (هـ 0286)الموسى،نافر علج

 . وا اأحتيا ات التربوية الكافة  ج المدارس العادية،ورية عمل،الرياض

ة أعمةا  الموسةوعة للنشةةر مؤسسة: ، الريةةاض  8، م6الموسةوعة العربيةة العالميةة ، مةج 

 والتوزيع 

،األمعا   وا اأحتيا ات الكافة وتأثيرهم على األسر  (م8118)نصر هللا،عمر

 . والمهتمع ،دار وائل للطباعة والنشر،األردا

 (   .                  8110)المويع األكترونج الرسمج لبلدية الرياض  

ايحصاءات العامة،التعداد العام لسكاا ،مصلحة (هـ0282)وزار  اأيتصاد والتكطيط،

 .هـ 0285المملكة العربية السعودية لعام 

 .،القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام(هـ0281)وزار  المعارف 

 .،القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الكافة(هـ0288)وزار  المعارف 

 .ايحصائية،مر ز المعلومات (هـ0282)وزار  التربية والتعليم
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