جامــــــــــــعة األزهـــــــر – غــــــــزة
عمـادة الدراسـات العـليـا والبحث العلمي
كـليــــــــــــــة التــربيــــــــــــــــــــــــة
قســــــــم أصـــــــول التربيـــــــــــــــة

تصىر مقترح لتفعيل دور اإلدارة المذرسيت في رعايت الطلبت روي
االحتياجاث الخاصت بمحافظاث غزة
إعداد الباحثة
هدية يوسف األغا
إشــــــــــــــــراف
د .صهيب كمال األغا

أ .د .فؤاد علي العاجز

عميد كلية التربية السابق

عميد الدراسات العليا

كلية التربية -جامعة األزهر -غزة

كلية التربية -الجامعة اإلسالمية -غزة

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية من
كلية التربية -جامعة األزهر -غزة
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اإلهداء
إنىيٍسعبًَطغٍشحٔ..شدعًُكجٍشح..رعدضراكشرًأٌردذنّإالاندًٍمٔ..انذي
انعضٌض..زفظّهللأسعبِٔأطبلفًعًشِٔ..خضاِعًُٔإخٕاًَانخٍشانٕفٍشاندضٌم ..

ُ
إنىيٍربقذَفغًنضٔوطسجزٓب..أقجمقذيٍٓبٔ..أيغرديععٍٍُٓبٔ..أفشذنجغًخشفزٍٓب.
.أيًانسجٍجخ..سعبْبهللأ..يزعًُثٓبٔ..ثبسكأَفبعٓبٔأٌبيٓب ..

ٔسصقًُهللاثشًْبٔ..زغٍطسجزًٓبٔ..سدشٍئبًيٍخًٍمعطبئًٓبٔ..انسظٕثشضبًْب
ٔقجٕنًٓبٔ..أعزغفشهللانهزقظٍشثسقًٓب ..

إنىسٔذخذرً(ْذٌخ)انطبْشحسزًٓبهللا ..

إنىإخٕأًَأخٕارً..أشقبءٔأطذقبءٔصيالء..يٍشبسكًَٕطعىانسٍبحٔ..ثبدنًَٕ
اإلخالصٔانٕفبء..فكبَٕانًَعىانشفقبء..أعزٍُشثآسائٓىٔ..أرشدعثؤقٕانٓى..خضاْىهللا
خٍشاندضاء ..

إنىكميٍرعهًذيُٓىكٍفأخطأٔلزشٔفًٔكهًبرًٔ..أٌأزغتخطٕارًٔاَدبصارً
ٔأزظمعهىَزبئحثبْشح..أعبرزرًاألفبضم ..



أْذيْزاانعًمانًزٕاضع..

الباحثة
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شكر وتقدير

يدَّن يك ٍـ ىكلىئًف ىكفى ٍرتي ٍـ ًإ َّف
الحمد هلل رب العالميف القائؿ في محكـ التنزيؿ" ىكًا ٍذ تىأ َّىذ ىف ىرُّب يك ٍـ لىئًف ىش ىك ٍرتي ٍـ أل ًىز ى
يد" ( .إبراىيـ ،آية )7
ىع ىذابًي لى ىش ًد ه

الحمد هلل أكالن عمى نعمو كآالئو أف يسر لي إتماـ ىذا العمؿ ،كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء
كالمرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ معمـ البشرية أجمعيف .أما بعد...

يطيب لي كأنا أسطر ختاـ بحثي ىذا أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لكؿ مف أعانني كمد لي يد

العكف إلنجاز ىذا العمؿ المتكاضع ،فالشكر الجزيؿ لجامعة األزىر بغزة ممثمة برئيسيا ،كادارتيا،

كأعضاء ىيئة التدريس فييا ،كعمادة كمية التربية ،كأخص بالشكر قسـ أصكؿ التربية برئيسو
الدكتكر فايز األسكد ،كأعضاء ىيئة التدريس فيو.
كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كخالص العرفاف إلى كؿ مف الدكتكر صييب كماؿ األغا  ،كاألستاذ
الدكتكر فؤاد عمي العاجز لتفضميما باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،كالمذاف كف ار مف كقتيما
كجيدىما كسعة صدرىما في اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة كتقديـ النصائح كالتكجييات التي كاف

أثرىا كاضحان في إخراج ىذه الرسالة بيذه الصكرة.

كما كيشرفني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف الدكتكر فايز األسكد (المناقش الداخمي)،
كالدكتكر محمكد عساؼ (المناقش الخارجي) ،لتفضميما بمناقشة ىذه الرسالة ككاف آلرائيما
كأفكارىما األثر الكاضح في تجكيد ىذه الرسالة.

كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى مدرسة ذككر خاف يكنس االبتدائية "د" ممثمة في مدير

المدرسة األستاذ صالح الديف أبك رزؽ عمى التسييالت التي قدميا لي ،كأيضان أشكر ككيؿ

المدرسة األستاذ محمكد قنديؿ عمى قيامو بتدقيؽ الرسالة لغكيان ،كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى
األستاذ محمد البردكيؿ عمى نصائحو كتكجيياتو السديدة طكاؿ فترة الدراسة كاعداد الرسالة ،

كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى جميع أعضاء الييئة التدريسية في المدرسة زمالء كزميالت.

كما كأتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف إلى الدكتكر محمد عثماف األغا ،كالدكتكر عصاـ المكح عمى

مساعدتيما لي في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع.
كال يفكتني أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى أسرتي كاخكتي كأصدقائي ككؿ مف كاف لي عكنان

كسندان كأعانني عمى إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع.

ليـ مني جميعان جزيؿ الشكر كخالص العرفاف.

كاهلل كلي التكفيؽ
الباحثة
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ممخص الدراسة
"تصكر مقترح لتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
بمحافظات غزة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة

بمحافظات غزة كمف ثـ كضع تصكر مقترح لتفعيؿ ىذا الدكر ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ اإلجابة عمى
التساؤالت اآلتية:

 .1ما درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مف
كجية نظر المعمميف؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات تقديرات
المعمميف حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل لممتغيرات

التالية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،الجية المشرفة ،سنكات الخدمة)؟
 .3ما التصكر المقترح لتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
في ضكء نتائج الدراسة؟
كتـ استخداـ المنيج الكصفي لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة ،كالمنيج البنائي لبناء التصكر المقترح ،

كتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة كتككنت مف ( 60فقرة) مكزعة عمى خمسة مجاالت ىي:
 .1دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية.
 .2دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية.
 .3دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية.
 .4دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية.

 .5دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )520معمـ كمعممة ،بما نسبتو ( )%10مف مجتمع المعمميف
األصمي كالبالغ عدده (  )5062معمـ كمعممة ،تـ اختيارىا بطريقة العينة العشكائية البسيطة.
كتـ جمع البيانات كتحميميا باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية :المتكسطات الحسابية،
كاالنحرافات المعيارية ،كاألكزاف النسبية ،كاختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،كتحميؿ التبايف األحادم،

كمعاممي ارتباط بيرسكف كسبيرماف ،كمعادلة ألفا كركنباخ.

كأظيرت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في رعاية الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة مف كجية نظر المعمميف كانت بكزف نسبي (  ،)%60.6كما أكضحت
الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات تقديرات
المعمميف حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل لمتغيرم

ج

المؤىؿ العممي كسنكات الخدمة ،بينما أكدت الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات تقديرات المعمميف حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر ،كما أكدت عمى كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات تقديرات المعمميف حكؿ
دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل لمتغير الجية المشرفة
لصالح الككالة.
كفي ضكء النتائج السابقة فإف الدراسة تكصي بضركرة كضع استراتيجيات تدريس خاصة ككسائؿ
تعميمية حديثة ترتبط بحاجات كقدرات الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ،كتدريب المعمميف عمى

كيفية التعامؿ مع ىذه الفئة مف الطمبة مف خالؿ عقد دكرات تدريبية ،كاالىتماـ بتكعية الطمبة

ذكم االحتياجات الخاصة ثقافيان مف خالؿ عقد الندكات كالمسابقات كالقياـ برحالت ترفييية

ثقافية ،كتزكيد المكتبة بالكتب كالقصص التي تساعدىـ عمى القراءة ،كتقديـ خدمات مساندة
لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كألسرىـ ،كتكفير مدربيف متخصصيف في المجاؿ الرياضي،
كاستدعاء أطباء كأخصائييف لمتابعة صحة الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة الجسدية كالنفسية.


ذ

Abstract
A proposed plan to activate the role of school administration in taking
care of special needs student in Gaza Strip.
This study aims at recognising the role of school administration in taking
care of handicapped student in Gaza Strip, and giving a proposed plan for
activating this role. To achieve that the study answers the following
questions:
1- What is the degree the school administration practices its role of
taking care of the handicapped student from teachers point of view.
2- Is there a significant statistical differences at a level of (0.05)
among the mean of teachers level concerning the role of school
administration in taking care of handicapped student interms of the
(gender, scientific degree, supervisors, service years) variables?
3- What is the proposed plan for activating the role of school
administration in taking care of handicapped student according to
the outcomes, and the recommendations of experts and consultants.
The researcher uses the descriptive approach to achieve the outcomes,
and the constructive one to build the suggested concept, the researcher
uses a (60) items questionnaire allocated in (5) fields as follow:
1- The role of school administration in educational care.
2- The role of school administration in cultural care.
3- The role of school administration in social care.
4- The role of school administration in physical care.
5- The role of school administration in health care.
The sample consists of (520) teachers of both genders out of (5062)
total society. about (10%) of the society selected by the simple
random way.
Data were collected and analyzed by the following statistical
methods:
Means, standard deviation, ratio weight, T test, one way anova,
Person & spearman correlation, Alpha crombakh equation.
The outcomes shows that the degree, the school administration
practices its role of taking care of the special needs student is
(60.6%), and there are no significant statistical differences at a
level of (0.05) among the mean of teacher level concerning role of
school administration in caring of special needs interms of
scientific degree and service years, However there are significant
statistical differences at a level of (0.05) among the mean of
teacher level concerning role of school administration in taking
care of special needs to both genders and supervisors in favor of
male as a gender, and UNRWA as a supervisor.

ش

According to the outcomes, the study recommends the following:
Establishing a specific teaching strategy and modern techniques
related to special needs and abilities, training teachers how to deal
with this class through helding a training courses.
Increasing the cultural awareness of student by helding lectures
competitions and excursion , furnishing the libraries with books
and stories to help reading, providing help and support to the
handicapped student and their families, providing a qualified sport
trainers, and Providing a health care specialist to follow up the
handicapped physical and psychological health.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة الدراسة:
لعؿ ما يميز العصر الحاضر السرعة اليائمة في التقدـ العممي كالتكنكلكجي ،فيك يكاجو
الكثير مف المتطمبات كالتحديات التي تفرضيا عميو طبيعتو ،كالتي مف أىميا االنفجار السكاني،
فيذه الثكرات العممية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية جاءت نتيجة جيد إبداعي إنساني استغرؽ مئات
السنيف.
كالتربية الحديثة تيتـ بالنظر إلى الفرد بشكؿ متكامؿ ،كلذلؾ فإنيا تأخذ في اعتبارىا تنمية
شخصيتو ،كتربيتو تربية متكاممة كمتكازنة معرفيان كانفعاليان كنفسيان كأخالقيان كاجتماعيان .كتبعان ليذا
التطكر في اىتماـ التربية بالفرد فإنو ينظر إلى المدرسة باعتبارىا أحد أىـ مقكمات الحضارة
اإلنسانية كأبرز كسائميا االجتماعية ( .عابديف) 41 : 2001 ،
كحيث أف التربية كاحدة مف ميمات المدرسة باإلضافة إلى التعميـ ،لذلؾ فإف المدرسة ككنيا
إحدل مؤسسات المجتمع فيي تيدؼ إلى إعداد الطمبة لمحياة ،كىذا حؽ مف حقكقيـ في
المجتمعات الديمقراطية ،يكفمو ليـ القانكف الدكلي كالشرائع السماكية.
فالمدرسة ىي مؤسسة تربكية تمثؿ جكىر العممية التعميمية ،كمثاؿ لمجمكعة عمؿ متكامؿ،
تتضافر جيكد فريؽ العامميف فييا ،كىذه الجيكد المبذكلة مكزعة بيف فريؽ العامميف ،فيناؾ اإلدارة
المدرسية ممثمة في مدير المدرسة ،كنائب المدير ،كىناؾ المعممكف الذيف يمثمكف حجر الزاكية في
العممية التعميمية كعصب الحياة فييا ،كىناؾ اإلداريكف كالفنيكف الذيف يقكمكف بأعماؿ تسيـ بدكر
كبير في إتماـ العمؿ المدرسي ،إنو فريؽ بينيـ عالقات كثيقة كيجمعيـ رباط مقدس ىك رباط
العمؿ كالعمؿ مف أجؿ النشء كبناء البشر أغمى أعماؿ اإلنساف ألنو ييدؼ إلى إنضاج أغمى
الثمار ،كأنفع ثركات الكجكد ،إنيا األجياؿ المتعاقبة ،إنيـ بناة المستقبؿ كصناع الحياة.
(أحمد)27 :2001 ،
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كلما كاف يكجد بالمدرسة أعداد كبيرة مف الطمبة الذيف يعانكف مف مشكالت تعكؽ تحصيميـ
الدراسي ،كتجعميـ يتعثركف في تعميميـ كال يستطيعكف االستفادة المناسبة مف مكارد كامكانيات
المدرسة ،كاف ال بد مف التفكير في مساعدة أمثاؿ ىؤالء الطمبة لمكاجية مشكالتيـ كالتخمص
منيا ،كي يستطيعكا االستفادة مف البرامج المدرسية في تربيتيـ كتعميميـ كاعدادىـ لممستقبؿ.
( سالمة كآخركف) 15 : 2005 ،
ففي ىذا الكقت لـ تعد شئكف المدرسة تسير بشكؿ ركتيني بؿ أصبح الطالب ىك محكر
العمؿ ،كالتركيز عمى تكفير كافة اإلمكانيات التي تساعد عمى تنمية شخصيتو بشكؿ متكامؿ في
جميع جكانبيا الجسمية ،كالعقمية ،كاالجتماعية ،كالركحية ،كالنفسية ،كالفكرية.
كلـ يعد اليدؼ مف المدرسة كادارتيا مجرد نقؿ التراث لألبناء ،بؿ ضركرة العناية بالفرد
كالمجتمع كحؿ مشكالتو ،كقد ساىـ ذلؾ في زيادة المشاركة كاالتصاؿ بيف المدرسة كالمجتمع،
كمع كؿ ذلؾ ال شؾ أف نمط المدير كطريؽ إدارتو لممدرسة تؤثر بشكؿ كبير كمباشر عمى النتائج
المتكقعة كدرجة تحقيؽ األىداؼ في كؿ مدرسة( .المدىكف)152 :1996 ،
كلممدرسة كادارتيا أىداؼ ال يمكف حصرىا في تمقيف المعرفة ك نقؿ تراث األجياؿ إلى الصغار،
ك تعميـ كسيمة كسب العيش .كانطالق نا مف أف المدرسة ىي كحدة إجرائية عممية تيتـ بترجمة
فمسفة التربية كأىدافيا إلى عمؿ إجراءات لتربية الطمبة ،فقد حدد (عابديف) 43 :2001 ،
األىداؼ المتمثمة في الكشؼ عف ميكؿ الطمبة كقدراتيـ كاستعداداتيـ كتكجيييا لصالح الطمبة أكالن
ثـ المجتمع ثانيان ،كتنمية شخصية الطمبة كالعمؿ عمى تكامميا ،كتربية النشء – أطفاالن كشبانان -
تربية سميمة كمتكازنة مف جميع النكاحي العقمية ،كالجسمية ،كالنفسية ،كاألخالقية ،كاالجتماعية
ليككنكا مكاطنيف صالحيف ،كتشجيع النشء عمى االبتكار كالتجديد ،كتعميـ الطمبة معنى
الديمقراطية كاتاحة الفرصة ليـ لممارستيا عمميان داخؿ المدرسة كخارجيا كربط الجانب النظرم
بالجانب العممي ،كاعداد الطمبة لفيـ ماضييـ كحاضرىـ كمستقبميـ كمكاجية التغيرات
االجتماعية ،كربط المدرسة بالحياة الكاقعية ،كتنمية القيـ الثقافية كالحضارية كالركحية لدييـ ،
كالعناية بالمتفكقيف كالمعاقيف كالمتخمفيف مف الطمبة ،كتكفير العمـ األساسي كالميني لكؿ الطمبة.
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فالكظيفة الرئيسة لإلدارة المدرسية ،ىي تييئة الظركؼ ،كتقديـ الخدمات التي تساعد عمى تربية
الطمبة كتعميميـ ،كرغبةن في تحقيؽ النمك المتكامؿ ليـ كذلؾ لنفع أنفسيـ كمجتمعاتيـ.
(أحمد)24 :2001 ،
كعميو فإف نجاح اإلدارة المدرسية يتكقؼ عمى دكر مدير المدرسة الفعاؿ باعتباره المسئكؿ األكؿ
عف اإلدارة المدرسية الذم يستطيع تحديد األىداؼ المرغكبة ،كيتمكف مف تحقيقيا باستخداـ كافة
المكارد المادية كالبشرية المتاحة أفضؿ استخداـ ممكف ،كالعناية بالمتفكقيف كالمعاقيف كالمتخمفيف
مف الطمبة كفئات ذكم االحتياجات الخاصة كاحدة مف أىداؼ المدرسة ،حيث أف مصطمح ذكم
االحتياجات الخاصة يعتبر مف أكثر المصطمحات المتداكلة في ىذا العصر الذم نعيشو بؿ كمف
أكثرىا انتشا انر كشيكعان ،باعتبار أف مكضكع التربية الخاصة مف المكضكعات الحديثة في المجاؿ
التربكم.
كيعتبر مصطمح ذكم االحتياجات الخاصة مف المصطمحات الشائعة جدان في عصرنا ىذا
حيث يقصد بو " الفرد الذم يحتاج طكاؿ حياتو أك خالؿ فترة مف حياتو إلى صفات خاصة كي
ينمك أك يتعمـ أك يتدرب أك يتكافؽ مع متطمبات حياتو اليكمية أك األسرية أك الكظيفية أك المينية،
كيمكف بذلؾ أف يشارؾ في عمميات التنمية االجتماعية كاالقتصادية بقدر ما يستطيع كبأقصى
طاقة كمكاطف " .كينتمي الفرد مف ذكم االحتياجات الخاصة إلى فئة أك أكثر مف الفئات التالية:
 التفكؽ العقمي كالمكىبة اإلبداعية.
 اإلعاقة السمعية -الكالمية كالمغكية بمستكياتيا المختمفة.
 اإلعاقة البصرية بمستكياتيا المختمفة.
 اإلعاقة الذىنية بمستكياتيا المختمفة
 اإلعاقة البدنية كالصحية الخاصة.
 التأخر الدراسي كبطيئك التعمـ.
 صعكبات التعمـ األكاديمية كالنمائية.
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 االضطرابات السمككية كاالنفعالية.
 اإلعاقة االجتماعية كتحت الثقافية.
 اإلجت اررية أك الذاتكية( .إبراىيـ)63 :2002 ،
كرغـ شيكع استخداـ مصطمح ذكم االحتياجات الخاصة حاليان باعتباره مف أفضؿ المصطمحات،
إال أف ىناؾ مصطمحان آخر يشيع استخدامو أيضان ىك مصطمح " اإلعاقة " .كمع ذلؾ فإف الفيـ
الدقيؽ لمصطمح اإلعاقة قد يفسر شيكع استخدامو حتى اآلف ،حيث أنو يعبر عف عدـ القدرة
عمى أداء مياـ معينة نتيجة كجكد عجز ( )Disabilityلدل فرد تعرض لو مف جراء إصابتو
بتمؼ ( )Impairimentفي جانب أك أكثر مف جكانبو النمائية ( عقمية ،حسية ،بدنية ) ،ناتج
عف إصابة الجياز العصبي المركزم أك الحكاس أك غيرىا مف أعضاء الجسـ بسبب مرض أك
عيب كراثي أك تككيني أك التعرض لحادث ( .الشخص كآخركف) 179 : 2000 ،
كمف المعركؼ أف عممية التعميـ المدرسي تنصب عمى الطمبة العادييف في معظميا ،حيث يتـ
إعداد مناىج دراسية ككتب مقررة تتناسب كمستكل الطمبة المتكسطيف في صؼ دراسي معيف،
كما يتكقع منيـ أف يصمكا إلى مستكل أداء يناسب مستكاىـ العمرم الصفي دكف كجكد فركؽ
كبيرة بينيـ ألنيـ عاديكف ،كلكف عندما يختمؼ بعض الطمبة بدرجة كبيرة عف أقرانيـ في جانب
أك أكثر مف الجكانب النمائية بحيث يصعب عمييـ التعمـ في ظؿ تمؾ المناىج العادية ..ىنا
تظير المشكمة ،حيث يقتضي ذلؾ إجراء تعديالت في المنيج لمكاجية ما يترتب عمى اختالؼ
ىؤالء الطمبة مف احتياجات ،كمف ثـ تظير الحاجة إلى البرامج التربكية الخاصة التي تساعدىـ
عمى تحقيؽ أفضؿ مستكل مف التعميـ تؤىميـ لو طاقاتيـ( .عابديف)45 :2001 ،
كقد أشارت بعض الدراسات إلى ضركرة االىتماـ بذكم االحتياجات الخاصة ،كمف ىذه
الدراسات :د ارسة فركانة ( ،)2004كدراسة الغامدم ( ،)2009كدراسة الخشرمي (،)2010
كدراسة أبك الكاس ( ،)2008كدراسة الزىيرم ( ،)2000كدراسة عبد الفتاح (.)2008
كمف المؤكد أف رعاية ذكم االحتياجات الخاصة حؽ كفمتو جميع الشرائع السماكية ،كنصت عميو
مبادئ اإلسالـ كحقكؽ اإلنساف ،لذلؾ يجب االىتماـ بيذه الفئة كتقديـ الخدمات المناسبة ليـ،
كالتي تمكنيـ مف تنمية ما لدييـ مف قدرات كاستعدادات بما يجعميـ قادريف عمى حماية أنفسيـ،
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كممارسة حياتيـ بشكؿ طبيعي ،فقد أصبحت العناية بفئة ذكم االحتياجات الخاصة مؤش انر مف
المؤشرات التي يقاس بيا مدل تقدـ المجتمعات كرقييا كازدىارىا.
كسكؼ تتناكؿ الباحثة بالدراسة بعضان مف ىذه الفئات كىي (ذكم اإلعاقات السمعية كالبصرية
كالحركية) .حيث أف ىذه الفئات ىي األكثر شيكعان في مدارسنا ،كمف كاقع عمؿ الباحثة معممة،
كلقائيا مع مشرفي كرؤساء أقساـ التربية الخاصة في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كككالة الغكث
الدكلية ،ككذلؾ مف خالؿ سجالت المدرسة الحظت أف جميع المدارس يكجد بيا أعداد غير قميمة
مف الطمبة مف ىذه الفئات ،التي يتصؼ أفرادىا بسمات كخصائص قد ال تتكفر في األفراد
العادييف أك األسكياء ،لذلؾ يحتاج ىؤالء الطمبة مف ذكم االحتياجات الخاصة إلى رعاية خاصة،
كاىتماـ خاص بيـ ،لمتغمب عمى ما قد تسببو ىذه الصفات غير الطبيعية مف مشكالت ليـ
كلغيرىـ.

مشكمة الدراسة:
نبعت مشكمة الدراسة الحالية مف خالؿ عمؿ الباحثة معممة في إحدل المدارس التابعة لككالة
الغكث الدكلية ،حيث الحظت الباحثة كجكد أعداد ال يستياف بيا مف فئة ذكم االحتياجات
الخاصة في المدارس ،كشكاكم أكلياء أمكر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في أف ما يقدـ
ألبنائيـ ىك نفسو ما يقدـ ألقرانيـ العادييف ،كأيضا تكصيات مشرفي كرؤساء أقساـ التربية
الخاصة بالمدارس بضركرة االىتماـ بيذه الفئة مف الطمبة ،كما تعانيو اإلدارة المدرسية في
التعامؿ مع ىذه الفئات مف الطمبة كأيضا تكصيات العديد مف الدراسات كاألبحاث ،مما دفع
الباحثة إلى البحث في دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كمف ثـ
تقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ ىذا الدكر.
كفي ضكء ما سبؽ فإف مشكمة الدراسة تتحدد في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما التصور المقترح لتفعيل دور اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة
بمحافظات غزة؟
كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
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 .1ما الدرجات التقديرية لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
مف كجية نظر المعمميف؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات تقديرات
المعمميف لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل
لممتغيرات التالية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،الجية المشرفة ،سنكات الخدمة)؟
 .3ما التصكر المقترح لتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في تقديـ الرعاية لمطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة في ضكء نتائج الدراسة؟

فروض الدراسة:
تتحدد فركض الدراسة فيما يمي:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات
تقديرات المعمميف لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل
لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى) .
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات
تقديرات المعمميف لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل
لمتغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،ماجستير فأكثر).
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) ...5 ≤ αبيف متكسطات
تقديرات المعمميف لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل
لمتغير الجية المشرفة (حككمة ،ككالة).
 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) ...5 ≤ αبيف متكسطات
تقديرات المعمميف لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل
لمتغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  5سنكات 10-5 ،سنكات ،أكثر مف  10سنكات) .

أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي :
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 التعرؼ إلى الدرجات التقديرية لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف.
 الكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αبيف
متكسطات تقديرات المعمميف لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة تعزل لممتغيرات التالية ( الجنس ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ الدراسي ،الجية
المشرفة).
 كضع التصكر المقترح لتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة في ضكء نتائج الدراسة.

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
 تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف أىمية ىذا المكضكع عمى مستكل محافظات غزة
كالتي تيتـ بتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة،
ككضع تصكر مقترح لذلؾ.
 قد تعتبر ىذه الدراسة مف أكلى البدايات لكثير مف الدراسات كالبحكث الالحقة في
حدكد عمـ الباحثة التي تسعى لتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة كالذيف لـ تتناكليـ الباحثة بالدراسة.
 قد تفيد الدراسة الحالية أقساـ التربية الخاصة في ك ازرة التربية كالتعميـ كككالة الغكث
الدكلية في كضع خطط لرعاية ذكم االحتياجات الخاصة مستندة عمى التصكر المقترح
في ىذه الدراسة.
 قد تسيـ الدراسة الحالية في كضع خمفية نظرية حكؿ دكر المدرسة في رعاية الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة ،كبالتالي تسيؿ عمى الباحثيف كالميتميف الرجكع إلييا.
 قد تسيـ الدراسة الحالية في مساعدة كؿ مف:
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 .1مديرم المدارس عمى تطكير عمميـ في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.
 .2المعمميف عمى تطكير عمميـ في رعاية كتدريس الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.
 .3المرشد النفسي في المدرسة عمى تطكير عممو في اإلرشاد النفسي لمطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة أك أسرىـ.

حدود الدراسة:
جرت الدراسة الحالية في ضكء المحددات التالية :
 حد الموضوع :اقتصرت الدراسة الحالية عمى دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة (ذكم اإلعاقات الحسية :السمعية كالبصرية كذكم اإلعاقات
الجسمية :الحركية) مف كجية نظر المعمميف في المجاالت التالية :الرعاية التعميمية
كالتربكية ،الرعاية الثقافية ،الرعاية االجتماعية ،الرعاية البدنية ،الرعاية الصحية.
 الحد البشري :اقتصرت الدراسة الحالية عمى عينة مف معممي المرحمة األساسية
بمدارس الحككمة (مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ السادس) ،كعينة مف معممي المرحمة
االبتدائية بمدارس ككالة الغكث الدكلية (مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ السادس).
 الحد المؤسسي :المدارس األساسية الحككمية كمدارس ككالة الغكث الدكلية االبتدائية.
 الحد المكاني :محافظات غزة الجنكبية (رفح ،شرؽ خاف يكنس ،غرب خاف يكنس).
 الحد الزماني :تـ تطبيؽ الشؽ الميداني مف ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني
مف العاـ الدراسي  2013-2012ـ.
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مصطمحات الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية المصطمحات اآلتية:
اإلدارة المدرسية :ىي عممية تنسيؽ كتكجيو الجيكد كالخبرات المدرسية كاستثمار كافة المكارد
المتاحة في كافة المجاالت مع استخداـ كافة الكسائؿ الحديثة في االتصاؿ كالتكاصؿ كالتقنيات
الحديثة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المدرسية بأقؿ جيد كتكمفة كزمف.
(األغا كآخركف)36 :2009 ،
عرف بأنيا :ىي تمؾ الجيكد المنسقة التي يقكـ بيا مدير المدرسة مع جميع العامميف معو مف
وتُ ّ
مدرسيف كادارييف كغيرىـ ،بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة تحقيقان يتمشى مع ما
تيدؼ إليو األمة مف تربية أبنائيا تربية صحيحة كعمى أساس سميـ ( .مساد)25 :2005 ،
كتيعرؼ الباحثة اإلدارة المدرسية إجرائياً بأنيا :كافة الجيكد المنسقة كالمكجية كاليادفة التي
يقكـ بيا كؿ مف (المدير ،كالمعمـ ،كالمرشد) في المدارس األساسية الحككمية ،كمدارس ككالة
الغكث االبتدائية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة ،كاعداد الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة كتقديـ الرعاية ليـ بما يتفؽ مع أىداؼ المجتمع ،كىي الدرجة التي
سيحصؿ عمييا المفحكص مف خالؿ االستبانة المعدة لذلؾ.
ذوو االحتياجات الخاصة :أكلئؾ األفراد الذيف ينحرفكف عف المستكل العادم أك المتكسط في
خاصية مف الخصائص أك في جانب ما أك أكثر مف جكانب الشخصية إلى الدرجة التي تحتـ
احتياجيـ إلى خدمة خاصة تختمؼ عما تقدـ إلى أقرانيـ العادييف كذلؾ لمساعدتيـ عمى تحقيؽ
أقصى ما يمكف بمكغو مف النمك كالتكافؽ( .سكيداف كالجزار.)17 :2007 ،
عرف بأنيا :األفراد الذيف ينحرفكف انحرافان ممحكظان عما نعتبره عاديان ،سكاء مف حيث
وكما وتُ ّ
الناحية العقمية أك االنفعالية أك االجتماعية أك الجسمية بحيث يستدعي ىذا االنحراؼ نكعان مف
الخدمات التربكية يختمؼ عما يقدـ لمعادييف ( .سميماف)3 :1996 ،
كتيعرؼ الباحثة إجرائياً ذكم االحتياجات الخاصة :بأنيـ طمبة المدارس األساسية الحككمية
كمدارس ككالة الغكث االبتدائية الذيف ينحرفكف انحراف نا ممحكظان عف أقرانيـ العادييف مف حيث
1.

الناحية الحسية (ذكم اإلعاقات السمعية كالبصرية) ،أك مف الناحية الجسمية (ذكم اإلعاقات
الحركية) ،كالذيف يحتاجكف إلى رعاية كاىتماـ خاص مف قبؿ المدرسة تختمؼ عف الرعاية التي
تيقدـ ألقرانيـ العادييف ،كذلؾ لمساعدتيـ عمى النمك كالتعميـ ،كسيتـ قياس دكر اإلدارة المدرسية
المعدة
في رعاية ىذه الفئة مف الطمبة مف خالؿ استجابات المعمميف عمى فقرات االستبانة ي

خصيصان لذلؾ.
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الفصــل الثاني
اإلطـار النظـري

 المحور األول :اإلدارة المدرسية.
 المحور الثاني :ذوو االحتياجات الخاصة.

المحـــــــور األول
اإلدارة المدرسيــــــــة
 تعريف اإلدارة المدرسية

 وظائف اإلدارة المدرسية
 أىداف اإلدارة المدرسية

 خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة
 عناصر اإلدارة المدرسية

 العوامل المؤثرة في اإلدارة المدرسية
 معايير النجاح في اإلدارة المدرسية

 الصعوبات التي تواجو اإلدارة المدرسية
 مقومات اإلدارة المدرسية
 مبادئ اإلدارة المدرسية
 ميام مدير المدرسة

 العالقات اإلنسانية في المدرسة
 تقويم اإلدارة المدرسية

 تحديات اإلدارة المدرسية في القرن الحادي والعشرين
 صعوبات ومعوقات اإلدارة المدرسية في فمسطين
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المحــــــور األول

اإلدارة المدرسيـــــة
بناء أساسيان مف أبنية المجتمع ،فيي مؤسسة اجتماعية تربكية أكجدىا المجتمع
تعتبر المدرسة ن
بفعؿ غ ازرة التراث الثقافي كتراكمو كتعقده لتقكـ بتنشئة أبنائو كتربيتيـ تربية مقصكدة ،فيي تمثؿ
جكىر العممية التعميمية ،كاذا كانت المدرسة عمى درجة مف األىمية فإف الطريقة التي تدار بيا

المدرسة كأساليب العمؿ كالتدريس فييا تمثؿ العمكد الفقرم لنجاح المدرسة في أداء رسالتيا
كتحقيؽ أىدافيا المنشكدة ،كاإلدارة المدرسية مثميا مثؿ أم عمؿ يقكـ بو اإلنساف ال يخمك مف
صعكبات كمعيقات تكاجيو أثناء قيامو بيذا العمؿ ،كتختمؼ ىذه الصعكبات مف إدارة مدرسية
ألخرل كمف مدرسة ألخرل كمف مرحمة تعميمية ألخرل ،فماىي اإلدارة المدرسية؟

تعريف اإلدارة المدرسية :ىي تمؾ الجيكد المنسقة التي يقكـ بيا مدير المدرسة تحقيقان يتمشى مع
ما تيدؼ إليو األمة مف تربية أبنائيا تربية صحيحة كعمى أساس سميـ ،كىي تعنى جميع الجيكد

كاإلمكانيات كالنشاطات التي تبذؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية تحقيقان فعاالن متطك نار.

(مساد)25 :2..5 ،

تعرؼ كظائؼ اإلدارة المدرسية التي تمثؿ حمقة كصؿ بيف اإلدارات العميا كجميع
كىذا يقكدنا إلى ُّ

العامميف في المدرسة.

وظائف اإلدارة المدرسية :
تعتبر اإلدارة المدرسية ىي الحمقة المسئكلة عف تنظيـ المدرسة كفعالياتيا مف تعميـ كتعمـ كأنشطة
كعف تنفيذ الخطط كالبرامج كفقان لمسياسات المرسكمة كالمكائح كالتعميمات كعف العالقات بيف

المدرسة كالمجتمع.

كتكجد مجمكعة كظائؼ لإلدارة المدرسية مف أىميا:

 -1تييئة الظركؼ كالمناخ التعميمي المالئـ لحدكث التعمـ الفعاؿ.
 -2زيادة النمك الميني لممعمميف مف خالؿ تزكيدىـ بالخبرات الضركرية المناسبة لتنظيـ العممية
التعميمية.
 -3تنظيـ كادارة كتنسيؽ العمؿ المدرسي في ظؿ التطكرات الحديثة في مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا.

 -4اإلشراؼ عمى برامج النشاط المدرسي كتحسينو كقيادة المدرسة بالصكرة الديمقراطية السميمة
التي تكفر األمف كالحرية كاألماف لحدكث التعمـ الفعاؿ.
 -5تكجيو الطمبة نحك التكيؼ مع الحياة.
 -6تحسيف النمك الجسمي كالكجداني كالنفسي لمطمبة( .األغا كآخركف)36 :2..9 ،
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كيرل عدد مف الباحثيف أف اإلدارة المدرسية كغيرىا مف اإلدارات ليا مجمكعة كظائؼ تدكر حكؿ
التخطيط ،كالتنظيـ ،كالتكجيو ،كاإلشراؼ ،كالتقكيـ .فقد تحدث إبراىيـ أبكفركة نقالن عف

عابديف()2..1عف مجمكعة كظائؼ ىي :اتخاذ الق اررات ،كالتخطيط ،كالتنظيـ ،كاالتصاؿ .أما
ضياء الديف زاىر فحدد خمس عمميات اعتبرىا كظائؼ جديدة لإلدارة المدرسية ىي :اتخاذ
القرار ،كالتخطيط ،كالتنظيـ ،كالقيادة ،كالرقابة ( .عابديف ) 63 : 2..1 ،
كيرل (أحمد )2..1 ،أنو مف كظائؼ اإلدارة المدرسية العمؿ لمصالح العاـ  ،كمما يساعدىـ
عمى تحقيؽ ذلؾ  ،مراعاة ما يأتي :
 -اإليماف بقيمة الفرد كجماعية القيادة مع ترشيد العمؿ.

 حسف التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ ثـ المتابعة كالتقكيـ. اتخاذ الق اررات المتعمقة بسياسة العمؿ في المدرسة بأسمكب سميـ. اتباع األساليب اإليجابية في حؿ مشكالت العمؿ المدرسي. اإلدراؾ التاـ ألىداؼ المرحمة التعميمية كمكانتيا بيف السمـ التعميمي. اإلدراؾ التاـ لخصائص نمك التالميذ كما يستمزميا. -اإللماـ بمناىج المرحمة التعميمية كما تيدؼ إليو.

 الكقكؼ عمى الصعكبات التي تعترض العمؿ داخؿ المدرسة. معرفة احتياجات البيئة كمشكالتيا كاقتراح الحمكؿ ليا( .أحمد)24 :2..1 ،تطكر تشيده اإلدارة المدرسية ،ىذا
كمف خالؿ استعراض كظائؼ اإلدارة المدرسية نجد أف ىناؾ
ان

التطكر أدل إلى تعقد الدكر الذم يقكـ بو مدير المدرسة ،بحيث أصبح مف الصعب عميو إدارة

المدرسة بمفرده مما حتـ عمى مدير المدرسة التعاكف مع جميع العامميف في المدرسة كاشراكيـ

في التخطيط كال تنحصر فقط بشخص مدير المدرسة بالرغـ مف أنو المسئكؿ األكؿ كالمباشر مما
يحدث في المدرسة كعف تحقيؽ أىدافيا ،فماىي أىداؼ اإلدارة المدرسية؟
أىداف اإلدارة المدرسية :
تيدؼ اإلدارة المدرسية الناجحة إلى تحقيؽ أىداؼ ،يأتي مف بيف أىميا ما يمي:

بناء متكامالن عمميان كعقميان كجسميان كتربكيان كثقافيان كاجتماعيان كنفسيان.
 .1بناء شخصية الطمبة ن
 .2تنظيـ كتنسيؽ األعماؿ الفنية كاإلدارية في المدرسة بما يحقؽ سرعة انجاز األعماؿ
كتنسيقيا ،كتكفير العالقات اإلنسانية الطيبة بيف العامميف في المدرسة.
 .3كضع خطط التطكر كالنمك المستقبمي لممدرسة.
 .4اإلشراؼ عمى تنفيذ المشركعات المدرسية الحالية كالمستقبمية ،مثاؿ ذلؾ المباني كالمرافؽ
الحديثة كالمشركعات المخصصة لتمكيؿ المدرسة.
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 .5تكفير العالقات الجيدة بيف المدرسة كالبيئة الخارجية مف خالؿ مجالس اآلباء كالجمعيات
كالمؤسسات الثقافية المكجكدة في البيئة مع العمؿ عمى معاكنة البيئة عمى حؿ ما قد
يكجد فييا مف مشاكؿ.
 .6تكفير األنشطة التي تساعد الطمبة عمى نمك شخصيتيـ نمكان اجتماعيان كتربكيان كثقافيان
داخؿ المدرسة كخارجيا( .سالمة كآخركف)49 :2..5 ،

وىناك أىداف أكثر تحديداً لإلدارة المدرسية ىي:

 .1تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية الالزمة لمقياـ برسالة المدرسة .
 .2تكفير الجك المالئـ الصالح لمعممية التعميمية .
 .3تحقيؽ التكامؿ بيف اإلدارة اإلدارية كاإلشراؼ الفني لمعممية التربكية .

 .4العناية بالعالقات اإلنسانية الطيبة بيف جميع العامميف في المدرسة لتكفير جك داعـ لمتعمـ
كالتعميـ.
 .5تكفير قدكة حسنة لمطمبة( .أحمد)25 :2..1 ،
كحتى تحقؽ اإلدارة المدرسية األىداؼ المرجكة منيا في ضكء السياسة التعميمية التي يؤمف بيا
المجتمع يجب أف تتحرر مف مفيكميا التقميدم لتككيف عمميات فنية كتنظيـ العالقات اإلنسانية

مف أجؿ أىداؼ مشتركة يتطمب تحقيقيا تخطيطان مشتركان كتقكيمان مستم انر.

كلما كانت المدرسة مؤسسة اجتماعية أكجدىا المجتمع لتربية كتعميـ أبنائو ،فيي مؤسسة منتقاة
كلف تككف منتقاة إال إذا كانت إدارتيا نقية كناجحة في عمميا كعالقاتيا اإلنسانية كتعاكنيا مع
مؤسسات المجتمع المحمي ،كلكي تنجح اإلدارة المدرسية في ىذا كمو يجب أف يتكفر فييا

مجمكعة مف الخصائص.

خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة:

لإلدارة المدرسية مجمكعة مف الخصائص تـ تحديدىا فيما يمي:

 .1إدارة ىادفة :كىذا يعني أنيا ال تعتمد عمى العشكائية كالتخبط أك الصدفة في تحقيؽ غاياتيا ،
بؿ تعتمد عمى المكضكعية  ،كالتخطيط السميـ في إطار الصالح العاـ .

 .2إدارة ايجابية :كىذا يعني أنيا ال تركف إلى السمبيات أك المكافقة الجامدة بؿ يككف ليا الدكر
القيادم الرائد في مجاالت العمؿ كتكجييو .

 .3إدارة اجتماعية :كىذا يعني أف تككف بعيدة عف االستبداد كالتسمط مستجيبة لممشكرة ،مدركة
لمصالح العاـ ،عف طريؽ عمؿ جاد مشبع بالتعاكف كاأللفة .

 .4إدارة إنسانية :كىذا يعني أنيا ال تنحاز إلى آراء أك مذاىب فكرية أك تربكية معينة ،قد تتييأ
إلي العمؿ التربكم لسبب أك آلخر ،بؿ ينبغي أف تتصؼ بالمركنة دكف إفراط كبالتحديد دكف
16

إغراؽ ،كبالجدية دكف تزمت  ،كبالتقدمية دكف غركر ،كأف تحرص عمى تحقيؽ أىدافيا بغير
قصكر أك مغاالة ( .أحمد)25 :2..1،
تمؾ أىـ المعايير كالخصائص التي ينبغي أف تتكفر في اإلدارة المدرسية حتى تتمكف مف أداء
ميمتيا بكفاءة كنجاح .

ولكي تنجح اإلدارة المدرسية في عمميا يجب أن تتميز بما يمي :

 .1تفكيض السمطات كفؽ األصكؿ العممية .
 .2تحديد الكظائؼ كالميمات ككسائؿ تحقيقيا في ضكء أىداؼ كرؤل كرسالة المدرسة .
 .3أف تعكس إدارة المدرسة في عمميا كأدائيا قيمة العمؿ التربكم المطمكب كتعكس خصائص
المعمميف كالطمبة .

 .4أف تستخدـ إدارة المدرسة كؿ الكسائؿ كاإلمكانات المتاحة بشكؿ فعاؿ كالتي تساعد في حؿ

المشكالت التي تكاجييا حالن مناسبان .

 .5إقامة عالقات طيبة مع المجتمع المحمي بطريقة تساعد في سيكلة تحقيؽ أىداؼ المدرسة
بصكرة صحيحة ( .األغا كآخركف)37 :2..9 ،
مما سبؽ يمكف القكؿ أف اإلدارة المدرسية في كقتنا الحاضر لـ تعد عمالن يستطيع أم فرد القياـ
بو بالكفاءة المطمكبة ،فيي أصبحت عممان لو قكاعده كأصكلو كقكانينو كفنان يحتاج فيمف سيقكـ بو

كيمارسو صفات كخصائص كسمات شخصية كنفسية كعقمية يتميز بيا عف غيره مف األفراد

كأيضان مينة ليا أخالقياتيا كتقاليدىا.

لذلؾ ينبغي عمى النظـ التعميمية عند اختيارىا لمديرم المدارس أف تككف حريصة كؿ الحرص

عمى اختيارىـ بعناية فائقة كفؽ معايير كخصائص معينة باإلضافة إلى إلحاقيـ بدكرات تدريبية

و
عاؿ مف الكفاءة
قبؿ دخكليـ مجاؿ الخدمة كالعمؿ حتى يصبحكا إدارييف عمى مستكل
كيستطيعكف تحقيؽ كظيفة اإلدارة المدرسية ،كلكف ىناؾ كظائؼ حديثة لإلدارة المدرسية تجعميا
قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا كىي عناصر اإلدارة المدرسية.
عناصر اإلدارة المدرسية :
مف المؤكد أننا نحتاج إلى القيادة لكي تقكـ اإلدارة بمياميا كلذا ىي تحتاج إلى عممية إدارة
كتشغيؿ ،كال يأتي ذلؾ إال مف خالؿ تطبيؽ عناصر اإلدارة كالتي تعتبر في نفس الكقت كظائؼ
اإلدارة الحديثة كالتي تقكـ بيا لتحقيؽ أىدافيا.
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أوالً :التخطيط ""Planning

عرؼ بأنو دراسة كاختيار كسائؿ تنظيـ كتكجيو
ىك القدرة عمى التنبؤ أك إعداد قبؿ التنفيذ ،ي
كي ٌ
المكارد البشرية كالمادية كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ معيف ككاضح في فترة زمنية معينة كمحددة كتحديد
األىداؼ كاألعماؿ الكاجب أداؤىا كترتيب األعماؿ ألكلكياتيا كتحديد الكقت الالزـ ككضع كسائؿ

تنفيذىا ،كيتـ التخطيط مف خالؿ كضع برنامج عمؿ لممديريف يشتمؿ عمى النكاحي اآلتية:
 -1اإلعداد لمعاـ الدراسي الجديد كتشكيؿ المجاف المتخصصة.
 -2إعداد برنامج عمؿ لتنفيذه عمى مدار السنة.
 -3إعداد خطة لعالج المتخمفيف دراسي نا كرعاية المتفكقيف.

 -4عمؿ خطة لمخدمات الطالبية صحيان كاجتماعيان كثقافيان كفنيان.

دعـ بكسائؿ التنفيذ السميمة.
 -5كضع دستكر لمنظاـ المدرسي يي ٌ
 -6ابتكار خطة لالرتقاء بالمدرسة كالنيكض بيا مف جميع نكاحييا.
 -7إسياـ المميزيف مف األساتذة في كضع خطة لمتجريب لتنفيذ بعض االتجاىات الحديثة في
السياسة التعميمية الجديدة.
 -8كضع خطة متكاممة لمشركعات النشاط المدرسي عمى مستكل الفصكؿ كمستكل المدرسة

فيما يتصؿ بخدمة المناىج ثـ تنمية المكاىب كالخبرات كالقدرات لمطمبة( .أحمد)38 :2..1 ،
ثانياً :التنظيم ""Organizing

يعد التنظيـ الكظيفة التالية -بعد التخطيط -في عناصر اإلدارة المدرسية فيقكـ رجؿ اإلدارة
المدرسية (مدير المدرسة كالككيؿ كالمعمـ) بممارسة كظيفة التنظيـ المدرسي ،بعد ممارستو لكظيفة
التخطيط ،كالتي تتضمف كؿ مف :األىداؼ ،اإلجراءات كالخطكات الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ،

كاإلمكانات المادية كالبشرية ،كالكقت المناسب لكؿ مف الخطة كأنشطتيا المختمفة.
كيمكف ممارستو عمى النحك التالي :
 -1تقدير حجـ األعماؿ الالزمة لتحقيؽ رسالة المدرسة في نكاحي الدراسة كالنشاط كاإلشراؼ
كالريادة كالمجالس المدرسية كالشئكف اإلدارية كالمالية كتقدير ما يمزميا مف القكل البشرية .

 -2تحديد المسئكليات المنكطة بكؿ جياز مف أجيزة المدرسة كاسناد األعماؿ المناسبة إلى
العامميف بالمدرسة في كافة المجاالت .
 -3إعطاء الجدكؿ المدرسي العاـ مع مراعاة األسس كالشركط المناسبة لكؿ مف الطالب كالمعمـ
كترابط المكاد كمكاعيد حصص الدراسات كالتربية الرياضية كالدركس العممية بالمعامؿ كالمكتبة .
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 -4تنظيـ جماعات النشاط مف حيث اختيار المشرفيف عمييا كأعضائيا مف الطمبة طبقان

لرغباتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ مع تحديد المكاعيد كاألماكف كتجييز الخامات كالمكاد

الالزمة لممارسة النشاط ( .دياب)421 :2..1 ،

ثالثاً :التنسيق ""Co-ordinating

إف تقسيـ العمؿ إلى كحدات ،كتحديد االختصاصات يستمزـ بالضركرة تكفر عنصر التنسيؽ بيف

مجمكع الكحدات المككنة لمتنظيـ بصكرة تجعؿ سير العمؿ بالتنظيـ طبيعيان كخالي نا مف
االختناقات ،كيتحقؽ التنسيؽ الفعاؿ باستخداـ االتصاالت بيف كحدات التنظيـ أفقيان كرأسيان،

ككجكد مصدر لمتنسيؽ يتمثؿ في القيادة بحيث يقضي عمى االختالفات الشخصية كاالحتكاؾ بيف

األفراد( .أبك فركة)127 :1996 ،
رابعاً :التوجيو ""Directing

كىك مساعدة الفرد عمى معرفة قدراتو كاستعداداتو كمساعدتو في تكجيو نفسو بما يتحقؽ مع ىذه
القدرات كاالستعدادات حتى يتحقؽ لو أقصى قدر ممكف مف النمك المتكامؿ في الجانب

االجتماعي كالميني كالتعميمي.
كيتـ التكجيو السميـ عادة بركح إنسانية كريمة تبرز المحاسف ثـ تعالج الضعؼ برفؽ كحكمة
كتتمخص رغبات التكجيو فيما يمي:
 -1تكجيو ىيئات التدريس بزيارات الفصكؿ كالمقابالت الفردية كاجتماعات المعمميف كحمقات
التدريب التأىيمية كالتجديدية.

 -2تكجيو المكظفيف اإلدارييف أم تعريؼ المكظؼ باختصاصاتو طبقان لمنشرات كالق اررات
المنظمة مع تزكيده بالنصائح كالتكجييات الالزمة لحسف سير العمؿ مف حيف آلخر .

 -3تكجيو الطمبة كذلؾ بتجميع بيانات لمؿء بطاقة لكؿ طالب لالستعانة بيا في معالجة الطالب
كمعاممتو المعاممة الناجحة كفي حمقات تكجييية تعقد مف حيف آلخر لمطالب المشكميف مع
االستعانة بأكلياء األمكر ،باإلضافة إلى اإلذاعة المدرسية كزيارات الفصكؿ ،كذلؾ في أكقات

الرحالت كالمعسكرات.
 -4تكجيو أكلياء األمكر كذلؾ بعقد ندكات كحفالت لمتكعية بيف البيت كالمدرسة.
( سمعاف كمرسي)148 :2..1 ،
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خامساً :المتابعة ""Follow up

لف تككف ىناؾ فاعمية أك إيجابية مف التخطيط كالتنظيـ ما لـ يكف مشفكعان بمتابعة منظمة في

أكقات متفرقة ،كتشمؿ عممية المتابعة في مخطط المدرسة النكاحي التالية :

 -1متابعة خطة العمؿ كالتنظيـ المدرسي الذم كضع بمعرفة المسئكليف بالمدرسة .

 -2متابعة أعماؿ ىيئة التدريس كالمكظفيف كالعماؿ كتسجيؿ كافة المالحظات في سجؿ خاص
بإدارة المدرسة .
 -3متابعة تنفيذ ق اررات المجالس كدراسة معكقات التنفيذ كتذليميا في حدكد اإلمكانات المتاحة.
 -4متابعة نتائج أعماؿ تقكيـ الطمبة مف خالؿ اختبارات أعماؿ السنة كآخر العاـ.
 -5فحص أعماؿ الشئكف المالية كاإلدارية كمراجعتيا في فترات دكرية .

 -6متابعة الخدمات التي تحقؽ دكر المدرسة كمركز إشعاع في البيئة المحيطة بيا .
 -7متابعة خريجي المدرسة في مراحميـ التعميمية التالية( .أحمد)42 :2..1 ،
سادساً  :التقويم ""Evaluation

ييعد مجاؿ التقكيـ المدرسي مجاالن متسعان جدان ألنو يشمؿ تقكيـ كؿ ما في المدرسة مف أعماؿ،
كجيكد كأنشطة ،كمكاقؼ ،كسمككيات ،كغيرىا مف جكانب مدخالت كمخرجات العممية التعميمية

كالتربكية .كليذا ييعد تقييـ الجكانب الفنية كاإلدارية ،كالسمككية ،كالتعميمية في المدرسة مف بيف
أبعاد عممية التقكيـ ،كذلؾ لمتعرؼ عمى عدة أمكر منيا:
 -1ما مدل الدقة في كضع األىداؼ العامة كاألىداؼ الفرعية ؟
 -2ما مدل مالئمة الخطط المختمفة لمظركؼ كاإلمكانات المدرسية سكاء كانت مادية أـ
بشرية؟

 -3ما نكعية المشكالت التي ظيرت عند تطبيؽ ىذه الخطة كما التغيرات كالطرؽ كالكسائؿ
المقترحة لمكاجيتيا؟
 -4ما مدل القكة كالقصكر في جميع العمميات اإلدارية األخرل بالمدرسة كالتي تتضمف
التخطيط ،التنظيـ ،المتابعة ،اتخاذ القرار؟ (دياب)443 :2..1 ،
كمما سبؽ نخمص إلى أف اإلدارة المدرسية تتألؼ مف أعماؿ كنشاطات كعمميات يؤدم تنفيذىا
عمى أكمؿ كجو إلى حسف سير العمؿ في المدرسة كبالتالي تحقيؽ ىدؼ النمك كاالزدىار ،فيي
عممية يمكف عف طريقيا الجمع بيف المكارد المتاحة كاستخداميا االستخداـ األمثؿ لتحقيؽ أىداؼ
محددة مسبق نا بأقؿ كقت كجيد ،كىذه األعماؿ كالنشاطات كالعمميات البد لممدير مف القياـ بيا
كىي عمميات كنشاطات مترابطة تشكؿ فيما بينيا كيانان أك نظامان ،بحيث كؿ عممية تؤثر كتتأثر
2.

بالعمميات األخرل ،ىذا باإلضافة إلى أف دكر اإلدارة المدرسية ال يقؼ عند حد األداء كانما يمتد
ذلؾ إلى دكر المشاركة كاإلسياـ في تككيف كتشكيؿ اليدؼ كالسياسات ،كأىـ عنصر ىك التقكيـ
الذم يساعدنا عمى الكقكؼ عمى نقاط القكة لتعزيزىا كنقاط الضعؼ لمعالجتيا.
كلكف اإلدارة المدرسية تتأثر بمجمكعة مف العكامؿ التي تشكؿ طبيعة اإلدارة المدرسية كممارساتيا
العممية ،كمف ثـ فإف دراسة كفيـ ىذه العكامؿ يعتبر ضركرة لكؿ مف يعمؿ في مجاؿ اإلدارة
المدرسية ،فماىي ىذه العكامؿ التي تؤثر في اإلدارة المدرسية؟
العوامل المؤثرة في اإلدارة المدرسية :

أوالً :العوامل االجتماعية:

تختمؼ المجتمعات التي تكجد بيا المدرسة مف حيث ىي مجتمعات قبمية أك زراعية أك صناعية

كلكؿ مف ىذه المجتمعات سمات معينة كظركؼ كمؤثرات اجتماعية مختمفة تؤثر عمى المدرسة

كتفرض عمى اإلدارة المدرسية التزامات معينة كمشكالت تعميمية تختمؼ نتيجة الختالؼ طبيعة
ىذه المجتمعات.

ثانياً :العوامل الجغرافية واالقتصادية:

تؤثر الظركؼ الجغرافية عمى اإلدارة المدرسية ،فاألبنية المدرسية مف حيث شكميا كتنظيميا
كمحتكاىا كحدكد السف المتعمقة باإللزاـ كالحضكر اإلجبارم كغيره مف األمكر المتصمة بالعممية

التعميمية ،تتحدد بالعكامؿ الجغرافية كالطبيعية ،كبالتالي تفرض عمى اإلدارة المدرسية كسائؿ
معينة ينبغي عمى اإلدارة المدرسية مكاجيتيا بكسائؿ مختمفة .

ثالثاً :العوامل السياسية:

تتأثر اإلدارة المدرسية بالسياسة العامة لمدكلة ،كاتجاىاتيا كتشريعاتيا كأجيزة الدكلة المختمفة
كيؤثر العامؿ السياسي بصكرة مباشرة عمى نمط اإلدارة التعميمية كينعكس تأثره بالتالي عمى

اإلدارة المدرسية ،كبذلؾ فإف اإلدارة المدرسية تتأثر إلى حد كبير بالعكامؿ السياسية.

(مصطفى)2.5 :2..2 ،

معايير النجاح في اإلدارة المدرسية:

تعتبر اإلدارة المدرسية ليست غاية في حد ذاتيا ،كانما ىي كسيمة لتحقيؽ أىداؼ العممية التربكية
كتيدؼ اإلدارة المدرسية إلى تنظيـ المدرسة كارساء حركة العمؿ بيا عمى أسس تمكنيا مف
تحقيؽ رسالتيا في تربية النشء .

كتقكـ اإلدارة المدرسية الحديثة عمى أصكؿ عممية تيدم العمؿ في المدرسة كتكجيو ،كينبغي
عمى مدير المدرسة أف يككف عمى كعي بيذه األصكؿ حتى يستطيع أف يحقؽ الدكر القيادم

الذم يمعبو بالنسبة لمدرستو بدرجة عالية مف الكفاءة .
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وىناك عدة معايير لنجاح اإلدارة المدرسية من أىميا :
 -1كضكح األىداؼ المنشكدة التي تعمؿ اإلدارة المدرسية عمى تحقيقيا .فاليدؼ مف التربية ىك
النمك المتكامؿ لشخصية الفرد مف جميع جكانبيا الجسمية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية .
كالمدرسة ىي كسيمة التربية في تحقيؽ ذلؾ ،كىذا يعني أف رسالة المدرسة ال تقتصر عمى

الناحية المعرفية لدل الفرد فحسب ،كانما تشمؿ أيضان العمؿ عمى تنمية جسمو كعقمو ككجدانو

كضميره كقيمو كسمككو الشخصي كاالجتماعي ،كىذا يفرض عمى إدارة المدرسة أف تييئ
لتالميذىا دكر القدكة الصالحة المتمثمة في مدير المدرسة كمعممييا ،كأف يككف المناخ العاـ

لممدرسة عامالن ىامان في نضج شخصية التالميذ بصكرة متكاممة(.مرسي)92 :2..1 ،

 -2تفكيض السمطات بطريقة تضمف حسف أداء العمؿ ،بمعنى أف يككف ىناؾ تقسيـ كاضح
لمعمؿ كتحديد االختصاصات كالمسئكليات ،كأف يككف كؿ فرد في المدرسة مف معمميف كمشرفيف

كمكظفيف كعامميف كتالميذ عمى معرفة بكاجباتو كمسئكلياتو كبالدكر المطمكب منو.
(سمعاف كمرسي)58 :2..1 ،
 -3أف تككف كؿ طاقات المدرسة مجندة لخدمة العممية التربكية بيا ،فاإلمكانيات المادية كالبشرية
في المدرسة كالعممية التي تقكـ بيا إدارة المدرسة مف تنظيـ كاشراؼ كتقكيـ ليست غايات في

ذاتيا كانما ىي كسائؿ لتحقيؽ الغاية الكبرل المنشكدة مف كراء تربية النشء ،كيتكقؼ نجاح

اإلدارة المدرسية عمى مدل قدرتيا في تجنيد كؿ طاقاتيا كامكانياتيا لخدمة ىذه الغاية .كىذا
يفرض عمى إدارة المدرسة ضركرة العمؿ عمى االستخداـ األمثؿ لإلمكانيات الكاممة لمقكل البشرية
بيا بما يحقؽ أداء العمؿ مع االقتصاد في الكقت كالجيد كالماؿ( .عابديف)54 :2..1 ،
 -4ممارسة الديمقراطية كالعالقات اإلنسانية فيجب أف تككف الركح السائدة التي تعمؿ إدارة
المدرسة عمى خمقيا قائمة عمى فيـ حقيقي ألىمية احتراـ الفرد كاعتبارىا غاية في ذاتيا ،كاف ال

تنحاز إلى آراء أك مذاىب فكرية أك تربكية معينة قد تسيء إلى العمؿ التربكم لسبب أك آلخر بؿ
ينبغي أف تتصؼ بالمركنة دكف إفراط ،كاف تحرص عمى تحقيؽ أىدافيا( .أحمد)12 :1994 ،
الصعوبات التي تواجو اإلدارة المدرسية:
اإلدارة المدرسية عمى مختمؼ عممياتيا كمستكياتيا عممية ليست باألمر اليسير ،كتقابميا كثير مف
الصعكبات التي تحتاج إلى مدير كفؤ (قائد تربكم) يجب اتصافو بصفات إدارية كقيادية أكثر مف
غيره مف مديرم المؤسسات غير التعميمية.
كمف ىذه الصعكبات التي تتعرض ليا اإلدارة المدرسية :
 -1صعكبات ذات صمة مباشرة بالعممية التدريسية أك التعميمية كتتمثؿ في النقص في
المدرسيف ،انخفاض مستكل بعض المدرسيف ،تنكع سمككياتيـ ،كجكد بعض الطالب
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الشكاذ ،تفشي الدركس الخصكصية كأثرىا عمى العمؿ المدرسي ،عدـ تكفر اإلمكانات
المادية ،عدـ استقرار الجدكؿ المدرسي نتيجة تنقالت المدرسيف أك نقصيـ.
 -2صعكبة تكفيؽ مدير المدرسة بيف النكاحي اإلدارية كالنكاحي اإلشرافية المينية الفنية.
 -3صعكبات العمؿ كتتمثؿ في تجاكز نسبة القبكؿ ،تجاكز كثافة الفصؿ المناسبة،
المشكالت السمككية لمطالب كغيرىا مف الصعكبات التي تقابؿ مدير المدرسة.
(الفقي)197 :1994 ،
كمف ىنا ترل الباحثة أف ىذه الصعكبات تحتاج إلى مدير متفيـ كمؤىؿ لمتعامؿ مع ىذه
الصعكبات لمتغمب عمييا كحميا بطرؽ عممية حكيمة إنسانية ،كيجب أف ال يككف

ديمقراطيان أك ديكتاتكريان في جميع المكاقؼ التي تكاجيو في المدرسة بؿ يجب أف يككف

مكقفيان كيتصرؼ حسب المكقؼ الذم يكاجيو ،بأف يككف شديدان في المكاقؼ التي تتطمب

الشدة كلينان في المكاقؼ التي تتطمب الميف كأف يككف لديو ميارة في القدرة عمى اتخاذ

القرار كتنفيذه بطريقة حكيمة ،كمدير المدرسة يجب أف تتكفر فيو مجمكعة مف الصفات

القيادية حتى يككف قاد انر عمى التغمب عمى ىذه الصعكبات ،كىذه الصفات القيادية تي ٍعرؼ
بمقكمات اإلدارة المدرسية.

مقومات اإلدارة المدرسية:
تتمثؿ الصفات القيادية لمدير المدرسة فيما يمي :
 -1القدوة الطيبة :مف حيث التمسؾ بأسباب دينو كايمانو كاعت اززه بو كفي مظيره كخمقو كسيرتو
كفي أبكتو كأخكتو لمعممي المدرسة كمكظفييا كطالبيا كعماليا كأكلياء األمكر بيا.

 -2الثقة المتبادلة :عف طريؽ الخبرة الشخصية في كافة المجاالت كالنشاطات فإف ثقة
المكظفيف كالعماؿ كالطالب بمديرىـ مف الدعامة األكلى لنجاح اإلدارة المدرسية.
 -3خمؽ المناخ الصالح عمى أساس مف االستقرار كالطمأنينة كحسف التفاىـ كالبعد عف العنؼ
كالخالفات كالتباغض كالحرص عمى التعاطؼ كالتعاكف كالمكدة كاأللفة مع اليقظة التامة.

 -4التعرف عمى العاممين :كذلؾ بالكقكؼ عمى قدراتيـ كمكاىبيـ كاستعداداتيـ كامكانياتيـ
كتشجيعيـ كاألخذ بيد المقصريف كاالرتقاء بيـ .

 -5توزيع االختصاصات :تفكيض مدير المدرسة لمعامميف معو لبعض االختصاصات كالكاجبات
كالمسئكليات كااللتزامات مع منحيـ في نفس الكقت كؿ السمطات.

 -6أسموب القيادة الرشيدة :يقكـ عمى األسمكب الديمقراطي كالحكـ الذاتي كالقيادة الجماعية
كمركزية التخطيط ال مركزية التنفيذ كالبعد عف النمط األكتكقراطي ( .عبد المطيؼ)35 :2..5،
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كنخمص مف ىذه الصفات إلى أنو يجب عمى كؿ مدير مدرسة أف يتصؼ بيذه الصفات القيادية
حتى يككف قائدان تربكيان لمدرستو عمى درجة عالية مف الكفاءة ألنو ليس كؿ مدير قائد ،إنما إذا
تكافرت فيو ىذه الصفات القيادية فيك قائد ،كبالتالي فيك قدكة حسنة لكؿ العامميف في المدرسة،

كيقكـ بتفكيض بعض المياـ لمعامميف في المدرسة كتشجيعيـ عمى العمؿ لصالح المدرسة ،كىذا
يؤدم بنا لمتعرؼ إلى مبادئ اإلدارة المدرسية.
مبادئ اإلدارة المدرسية:
تتمثؿ مبادئ اإلدارة المدرسية فيما يمي:
 -1تقسيـ العمؿ حيث يؤدم التخصص في أداء األعماؿ إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية.
 -2تكافؤ السمطة كالمسئكلية حيث أف المسئكلية ىي نتيجة لتحكيؿ السمطة.
 -3االنضباط كاطاعة األكامر كاحتراـ أنظمة العمؿ.
 -4كحدة القيادة حيث يتمقى المرؤكس أكامره مف رئيس كاحد.
 -5أكلكية المصمحة العامة بحيث تفضؿ عمى المصمحة الشخصية.
 -6المكافأة العادلة التي تحقؽ الرضا بيف العامميف.

 -7المركزية حيث تتحدد الظركؼ كالمكاقؼ كدرجة المركزية.
 -8تدرج السمطة كعدـ تخطي الرئيس المباشر في االتصاالت.
 -9تنمية ركح الفريؽ بيف جميع العامميف( .أحمد)32 :2..1 ،
كفي كقتنا الحالي تشيد اإلدارة المدرسية اتجاىات جديدة حيث لـ تعد تيتـ باألعماؿ اإلدارية

الركتينية كتحكؿ االىتماـ باألعماؿ الركتينية اإلدارية إلى االىتماـ بالطالب كحؿ مشاكمو اليكمية
كاعداده الجيد لممستقبؿ ،كلـ يعد اليدؼ مف المدرسة كادارتيا مجرد نقؿ التراث لألبناء كعممية
التمقيف بؿ ضركرة العناية كاالىتماـ بالفرد كالمجتمع كحؿ مشكالتو ،كىذا أدل إلى زيادة التقارب
كاالتصاؿ كالمشاركة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي كازالة كؿ الحكاجز التي تقؼ حائالن دكف

تكاصؿ كتفاعؿ المدرسة مع المجتمع مف أجؿ إعداد المكاطف الصالح النافع لكطنو كدينو  ،كما

أف اإلدارة المدرسية تقكـ بدعـ المعمميف كتقديـ يد العكف ليـ كتحثيـ كتطمعيـ عمى المستجدات
التربكية لتطكير نمكىـ الميني ،كالذم يعكد مردكده ايجابيان عمى الطمبة الذيف ىـ محكر العممية

التعميمية التربكية ،كلكي تتحقؽ أىداؼ العممية التعميمية التربكية بشكؿ فاعؿ يجب أف يككف كؿ
مدير مدرسة عمى دراية كمعرفة تامة لمياـ كظيفتو ،فماىي مياـ مدير المدرسة؟

24

ميام مدير المدرسة :
لمدير المدرسة عدة مياـ تتمثؿ فيما يمي:

( أ ) العمل عمى تحسين العممية التعميمية وتطويرىا من خالل :

 .1التعرؼ عمى المناىج الدراسية مف حيث أىدافيا كأساليبيا كأنشطتيا كطرؽ تقكيميا كعقد
الندكات كاالجتماعات لممعمميف لتدارسيا ككضع الخطة العامة لتحقيؽ أىدافيا.

 .2التعرؼ عمى مستكل المعمميف كامكاناتيـ التربكية كالتعميمية.
 .3تكزيع المباحث الدراسية عمى المعمميف حسب تخصصاتيـ كقدراتيـ.
 .4دراسة خطط المكاد التدريسية التي يعدىا المعممكف كمتابعة تنفيذىا.
 .5الزيارات االستطالعية لمصفكؼ لمتابعة أعماؿ المعمميف كتكجيييـ الستخداـ اإلمكانات
المدرسية المتكفرة بشكؿ أفضؿ.

 .6التعاكف مع المشرفيف التربكييف كاالختصاصييف في المدرسة مف أجؿ معالجة جكانب الضعؼ
في العممية التربكية كتكفير الخدمات التربكية الممكنة .
 .7االطالع عمى السجالت التقكيمية لمطمبة كمتابعة تحميميا .
 .8كضع خطة النشاطات التربكية لممدرسة كمتابعة تنفيذىا( .عطكل)121 :2..9 ،
( ب ) الشئون اإلدارية :
 .1اإلشراؼ عمى جميع نكاحي المدرسة بدقة تامة.

 .2إصدار ق اررات نيائية متزنة بعد أخذ رأم الجماعة كفؽ السياسة التي تسير عمييا
المدرسة.

 .3شرح السياسة التعميمية التي يضعيا المسئكلكف عف التعميـ كالتي يضعيا أيضان أعضاء
مجالس المدرسة لممعمميف كالطالب.

 .4التعاكف مع الييئات العامة كمع الدكائر الحككمية األخرل.

 .5ممارسة الدكر القيادم في مجاؿ تطكير كتحسيف المناىج كالخطط الدراسية.
 .6كضع سياسة عممية ناجحة لممدرسة.

 .7اطالع مجمس المدرسة عمى النظاـ الذم تسير عميو المدرسة.

 .8اتخاذ كؿ الكسائؿ الممكنة إلنجاح العمؿ داخؿ المدرسة( .عبد المطيؼ)41 :2..5 ،

( ج ) شئون الطمبة :

 .1تييئة البيئة المدرسية السميمة التي تساعد عمى تعمـ الطمبة كتقدميـ مف خالؿ تكفير
مستمزمات الدراسة مثؿ الكتب كالمقاعد كالكسائؿ التعميمية كالغرؼ الصفية المريحة
كالمالعب كالمرافؽ األخرل.
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 .2العناية بالصحة الجسمية كالنفسية لمطمبة.
 .3متابعة تحصيؿ الطمبة كتشخيص مكاطف الضعؼ لدييـ ،كالعمؿ عمى عالجيا بالتعاكف
بيف اإلدارة كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف كأكلياء األمكر.
 .4التعرؼ عمى مشكالت الطمبة السمككية كفيـ أسبابيا كالعمؿ عمى حميا بالتعاكف مع
األسرة كالمرشد التربكم كالمعمميف.
 .5التخطيط لنشاطات الطمبة الالمنيجية كاإلشراؼ عمييا كتقكيميا باستمرار.
(الخكاجا)78 :2..9 ،

( ء ) التنظيم المدرسي :

 -1إعداد خطة التشكيالت المدرسية السنكية كفؽ ما تحدده اإلدارة التعميمية ،بحيث يتـ بناء
عممية قبكؿ الطمبة كتشعيب الصفكؼ بما يحقؽ االستفادة مف اإلمكانات التعميمية المتاحة.

 -2تكزيع الميمات كالمسئكليات اإلدارية كالتعميمية عمى الييئة التدريسية كبث ركح التعاكف
كاالنسجاـ بينيا ،كتنمية ركح العمؿ الجماعي كالمشاركة في تحمؿ المسئكلية ،كمتابعة دكاـ
العامميف في المدرسة كتكزيع األعماؿ بينيـ.
 -3إعداد برامج الدركس األسبكعية ،كبرامج األنشطة التربكية ،كاالمتحانات المدرسية كمتابعة
دفاتر العالمات ،كدفاتر التحضير اليكمية ،كالخطط السنكية التي يضعيا المعممكف.

 -4اإلشراؼ المستمر عمى السجالت كالممفات كالبطاقات المدرسية الخاصة بالطالب كالييئة
التدريسية كالعامميف اآلخريف.
 -5اإلشراؼ عمى تشكيؿ المجالس المختمفة ،كتكجيييا لكضع خطط أعماليا ،كالمتابعة المستمرة
لتنفيذ تمؾ الخطط كتطكرىا لتحقيؽ أىداؼ المدرسة العامة كالخاصة.

 -6اإلشراؼ عمى صيانة المبنى المدرسي بمرافقو كأثاثو كتجييزاتو بشكؿ مستمر كالعمؿ
باستمرار إلبراز المدرسة ببنائيا كساحاتيا كحديقتيا كمكتبتيا كمختبرىا كغرؼ التدريس لتصبح
أكثر فائدة كراحة كمتعة لطالبيا كالعامميف فييا( .عطكل)124 :2..9 ،
( ه ) المجتمع المحمي :
 -1التعرؼ إلى إمكانات البيئة كاىتماماتيا كامكانية اإلفادة منيا في خدمة المجتمع.
 -2العمؿ عمى تشجيع المجتمع المحمي لتكثيؽ صمتو بالمدرسة كبناء الثقة في المدرسة كزيادة
مشاركتو المادية كالمعنكية في تطكيرىا كتحسيف ظركفيا كامكاناتيا.
 -3تنظيـ برامج لخدمة البيئة كتحديد ما يمكف أف تقدمو المدرسة لخدمة المجتمع كما يمكف أف
يقدمو المجتمع المحمي لممدرسة.
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 -4تحسيف كتكثيؽ الصالت بيف اآلباء كالمعمميف ،مف خالؿ برنامج منظـ لمشاركتيـ في
األنشطة المدرسية كجعؿ أكلياء أمكر الطمبة يؤيدكف البرنامج المدرسي.
 -5تحسيف اإلدراؾ المشترؾ بيف اآلباء كالمعمميف لمقابمة حاجات الطمبة كالتعامؿ الجيد
كااليجابي مع أكلياء أمكر الطمبة.
 -6إشراؾ المجتمع المحمي في تقييـ البرامج التي تقدميا المدرسة لمطمبة.
(الفقي)432 :1994 ،

( ز ) التخطيط المستقبمي :
 -1تطكير السجالت المدرسية كتحديثيا.

 -2كضع االقتراحات لتطكير المناىج الدراسية كمكادىا التعميمية كأساليب تدريسيا.

 -3كضع الخطط التدريبية كالتثقيفية لتنمية العامميف في المدرسة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية.
 -4كضع الخطط لمتكسعات البنائية المستقبمية.
 -5كضع الخطط لتنمية المكارد المالية لممدرسة.
 -6تحديد البحكث التربكية اإلجرائية الالزمة لتشخيص المشكالت التربكية المدرسية ككضع
الحمكؿ الناجحة ليا.

 -7كضع الخطة العامة الحتياجات المدرسة كتطمعاتيا المستقبمية( .عطكل)125 :2009 ،
مما سبؽ يتبيف لنا أف ىذه ىي المياـ التي يجب أف يقكـ بيا مدير المدرسة مف أجؿ تحقيؽ
أىداؼ العممية التربكية التعميمية سكاء في المجاؿ اإلدارم ،أك في مجاؿ المجتمع المحمي ،أك في
مجاؿ التنظيـ المدرسي ،أك في مجاؿ شئكف الطمبة ،أك في مجاؿ التخطيط المستقبمي ،كىذه

المجاالت ىي المجاالت التي تتضمنيا خطة المدرسة التي يقكـ كؿ مدير مدرسة بإعداد خطة
لمدرستو مع بداية كؿ عاـ دراسي جديد ،مستفيدان مف خطة العاـ الدراسي السابؽ كمحددان لنقاط

الضعؼ كالقكة فييا ،حيث يقكـ بتعزيز نقاط القكة في الخطة الجديدة ،كمعالجة نقاط الضعؼ

كمحاكلة التغمب عمييا كمعرفتو ألسباب الضعؼ بمساعدة المعمميف في المدرسة.
كىذا يتطمب أف تككف ىناؾ عالقات إنسانية بيف مدير المدرسة كالمعمميف قائمة عمى االحتراـ

كالمحبة كالشكرل في بعض األمكر ،كليس فقط أف يككف ىناؾ عالقات إنسانية بيف مدير
المدرسة كالمعمميف ،بؿ تمتد ىذه العالقات ليككف ىناؾ عالقات إنسانية بيف مدير المدرسة
كالطمبة ،باعتبار أف مدير المدرسة أخ لممعمميف كأب لمطمبة داخؿ المدرسة ،كىذا يدعكنا لمكقكؼ
عمى بند أساسي كىك العالقات اإلنسانية في المدرسة كالمتمثمة في العالقات اإلنسانية بيف مدير
المدرسة كالمعمميف ،كالعالقات اإلنسانية بيف مدير المدرسة كالطمبة.
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العالقات اإلنسانية في المدرسة:
العالقات اإلنسانية بين مدير المدرسة والمعممين:
تعتبر العالقات اإلنسانية بيف مدير المدرسة كالمعمميف مف أىـ العالقات في المجتمع المدرسي،
لذلؾ ينبغي أف تتسـ باالحتراـ كالكد كالمكضكعية ،كتخرج عف إطار المجامالت الرسمية إلى حيز

الكاقع العممي المعاش ،كىذا ال يتحقؽ إال مف خالؿ قياـ مدير المدرسة باآلتي:

 -1إيجاد نكع مف التعاكف كاالنسجاـ بينو كبيف المعمميف ،كذلؾ مف خالؿ إشراكيـ في جمسة
دائرية مع استضافة بعض المرشديف التربكييف ،بيدؼ الكقكؼ عمى بعض المعايير كاألسس
العامة المتبعة لمتقكيـ لدل كؿ مف المدير كالمشرؼ.
 -2ترشيح المعمميف المتميزيف لبرامج التدريب بيدؼ رفع معنكياتيـ كتحسيف مستكل أدائيـ ،بما
يخدـ تطكير العمؿ التربكم ،كيعزز مف ركح الجد كالمثابرة لدل بقية المعمميف.

 -3رعاية المعمـ الجديد كاشعاره بمدل أىميتو لممدرسة ،كمحاكلة تقديـ المساعدة الالزمة لو.
 -4رفع الركح المعنكية كذلؾ مف خالؿ الميارة في تعامؿ مدير المدرسة مع زمالئو المعمميف في
جك مف التعاكف البناء الذم يسكده الكد كاالحتراـ كالتقدير كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد ،بما يساعد
عمى خمؽ الثقة المتبادلة كالشعكر بالرضا كالميؿ نحك العمؿ مع اآلخريف لتحقيؽ األىداؼ.

 -5تشجيع النمك الميني لممعمميف( .األغبرم)398 :2000 ،
العالقات اإلنسانية بين مدير المدرسة والطمبة:

تعتبر العالقات اإلنسانية الجيدة المتبعة في إطار العمؿ في أم منظمة أك مؤسسة ،العنصر
الرئيس كالمحرؾ الفعاؿ الستجابات األفراد نحك تحقيؽ العمؿ المنكط بيـ بيمة كعزيمة عالية.
كفي المدرسة ،فإنو مف باب أكلى ينبغي عمى مدير المدرسة تعزيز العالقة اإلنسانية مع الطمبة

مف خالؿ اآلتي:

 -1االرتقاء بالطمبة المتفكقيف في إطار الخطة الدراسية كذلؾ بيدؼ إشعارىـ بمدل أىميتيـ ،
كمحاكلة مساعدتيـ في حؿ المشكالت التي تعترضيـ ،كحثيـ عمى مكاصمة تحقيؽ التفكؽ
المستمر.
 -2التكاصؿ المستمر مع الطمبة مف خالؿ الطابكر الصباحي كتكعيتيـ بالنظاـ المدرسي
كاألنشطة المدرسية كفكائدىا.

 -3إقامة األياـ المفتكحة عمى مدار السنة في إطار الخطة الدراسية ،يتـ فييا دعكة أكلياء األمكر
كذلؾ لمتعاكف في حؿ المشكالت كتذليؿ الصعاب بما يحقؽ أىداؼ المدرسة.
(الفقي)337 :1994 ،
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كدعا اإلسالـ إلى االعتراؼ بجيكد العامميف كاإلشادة بفضؿ المبدعيف ،كىذا يعتبر أم انر ىامان في

تكثيؽ التعامؿ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف في أم مؤسسة ،حيث يدعك اهلل سبحانو كتعالى إلى

جزاء المحسف لقكلو تعالى  " :ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَهِ مَا كَاوُىا يَعْمَلُىنَ" ( النحؿ . ) 97 :
كما أشاد اإلسالـ بمبدأ الحكافز باعتبارىا أداة فاعمة لمكافأة كتشجيع الجيكد المخمصة كالمتميزة
مف منطمؽ العدؿ ،امتثاالن لقكلو تعالي :

" مَهْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا " ( األنعاـ . ) 160 :
كالعاممكف في أم مؤسسة أك مكقعة كاف كانكا سكاسية حسب خمقيـ ،إال أنيـ يتعاكنكف فيما بينيـ

مف حيث اليمة في العمؿ كاالستعداد كاإلنتاج كالقدرات كالخمؽ كالجيد كالعمؿ .فاإلسالـ أمر

بإعطاء كؿ ذم حؽ حقو ،كذلؾ لقكلو تعالى " :وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُىا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُىنَ " (
األنعاـ ) 132 :
ككما في قكلو تعالى أيض نا " :وَلَا تَبْخَسُىا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ " ( األعراؼ . ) 85 :
كاليدؼ مف ىذا ىك حرص اإلسالـ عمى دفع الناس لمعمؿ لمضاعفة الجيد كلتحقيؽ الرضا في
إطار مبدأ الحكافز( .دياب)102 :2001 ،
كمف ىنا يمكف القكؿ بأف العالقات اإلنسانية في المدرسة ليا دكر كاضح كبارز في نجاح العمؿ
المدرسي ،حيث أف ذلؾ يتحقؽ بمعرفة كؿ فرد بالدكر المناط بو ،كبالتعاكف كالتنسيؽ بيف مختمؼ
العامميف في المدرسة كخارجيا مف مدير المدرسة ،الككيؿ ،المعمميف ،الطالب كالعامميف ،أكلياء
األمكر ،اإلدارة التعميمية كالمجتمع بشكؿ عاـ ،فمدير المدرسة يشكؿ القدكة كالنمكذج الحي في
سمككو كتعاممو مع جميع العامميف في المدرسة المبني عمى الكد كاالحتراـ ،ىذا يؤدم إلى تعزيز
العالقة بالمدرسة كما ينعكس عف ىذه العالقة مف انتماء كعطاء لممدرسة ،فالعالقات المبنية عمى
االحتراـ كالثقة المتبادلة كتقبؿ كجيات النظر كالحرص عمى المصمحة العامة كالمشاكرات في
بعض األمكر تشجع عمى مضاعفة الجيد ،كتزيد مف حب العامميف لعمميـ لتحقيؽ األىداؼ

المرجكة كالمحددة ،كلمعرفة مدل تحقؽ ىذه األىداؼ كمدل نجاح مدير المدرسة في تحقيؽ
أىداؼ العممية التعميمية يجب أف يككف ىناؾ تقكيـ لعمؿ مدير المدرسة ،كىذا يقكدنا لمتعرؼ
عمى تقكيـ اإلدارة المدرسية كالمجاالت التي يينظر إلييا عند تقكيـ مدير المدرسة.
تقويم اإلدارة المدرسية :
يمثؿ تقكيـ المدير خالصة لتقكيـ المدرسة ككؿ ،حيث أف جميع مدخالت عممية تقكيـ المدرسة

تنعكس بطريقة أك بأخرل عمى عممية تقكيـ المدير ،ككما أف الطالب ىك محكر المخرجات ،فإف
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المدير ىك محكر المدخالت التعميمية التي يقع عمى عاتقيا تحقيؽ أىداؼ المدرسة كالنظاـ
التربكم .
كالتقكيـ المتكامؿ لعمؿ المدير يتـ عادة في ضكء تحميؿ تفصيمي لميامو ككفاءاتو كمجاالت
عممو ،كككؿ أنكاع التقكيـ ييدؼ تقكيـ عمؿ المدير إلى الكقكؼ عمى مدل نجاحو في تحقيؽ
أىداؼ مدرستو ،المنبثقة بطبيعة الحاؿ مف أىداؼ التربية في المجتمع.
كعند تقكيـ مدير المدرسة ينظر إلى مدل فاعميتو في مجاالت عديدة منيا :

( )1التخطيط من حيث :

 كضكح أىداؼ الخطة المدرسية ككاقعيتيا . كضكح طرائؽ التقكيـ . الشمكؿ . التجديد. تحديد زمف التنفيذ. -مشاركة ذكم العالقة مف معمميف كآباء كمشرفيف كادارة تربكية( .عطكل)318 :2009 ،

(  ) 2التنظيم من حيث :

 تكافر الييكؿ التنظيمي كالخريطة التنظيمية المدرسية. اطالع العامميف عمى مياميـ. تنظيـ الممفات كالسجالت كالنماذج المطبكعة الالزمة لتسيير العمؿ. تحديث المعمكمات. -تنظيـ الكقت كحسف تكزيعو بيف المياـ اإلدارية كالمياـ اإلشرافية.

 مراعاة التخصص كالعدالة في تكزيع المباحث الدراسية عمى المعمميف. -كجكد جدكؿ إشغاؿ الفراغ كفقان ألسس منطقية كعادلة.

 إعداد مكازنات المدرسة كفقان لألكلكيات كالحاجات األساسية. -سيكلة الرجكع إلى التشريعات التربكية.

 -ممارسة الصالحيات المحددة في التشريعات.

 تكافر ميارة التكاصؿ الفعاؿ شفكيان ككتابيان( .دياب)434 :2001 ،(  ) 3المنياج والبرامج المقررة :
 االىتماـ بإغناء كتحسيف كتطكير المنياج المدرسي مف حيث كصكلو لتحديد أكجو النقصكتقديـ المقترحات.
 متابعة تنفيذ المعمميف لممناىج كالكتب المدرسية.3.

 تزكيد مديرية التربية كالتعميـ كالك ازرة بمالحظات المعمميف حكؿ المناىج كالكتب المدرسية. استخداـ أساليب كطرائؽ تدريس حديثة. مساعدة المعمميف كتشجيعيـ عمى تكييؼ المنياج لحاجات الطمبة كقدراتيـ. تكزيع الحصص كالمياـ بيف المعمميف بطريقة فاعمة لخدمة أىداؼ المنياج. مساعدة المعمميف في تحديد أىدافيـ كاستراتيجياتيـ. -تكفير التسييالت كالمصادر الالزمة لتنفيذ المناىج الدراسية( .الخكاجا)156 :2009 ،

(  ) 4اإلشراف الفني عمى المعممين :

 تنكع أساليب اإلشراؼ مف :زيارات ،كرشات عمؿ ،دركس تكضيحية ،اجتماعات .. ،الخ شمكؿ اإلشراؼ عمى جميع المعمميف كالمباحث الدراسية كالصفكؼ. -متابعة خطط المعمميف اليكمية كالفصمية.

 -متابعة تنفيذ مالحظات المسئكليف كالمشرفيف التربكييف( .مرسي)275 :2001 ،

(  ) 5تنمية الموارد البشرية من معممين واداريين :

 تنظيـ نشاطات تعزز نمك المعمميف الميني مثؿ تبادؿ الزيارات بيف المعمميف ،عقد الندكاتكاالجتماعات كالمقاءات ،تزكيد المكتبة بالكتب كالمراجع ،عمؿ قراءات كمستخمصات تربكية.
 -متابعة انتقاؿ أثر الدكرات التدريبية إلى غرفة الصؼ.

 تدريب المعمميف الجدد عمى المكضكعات التي تمزـ لزيادة مياراتيـ كمعرفتيـ فييا. تشجيع إجراء البحكث كالدراسات التربكية. رصد حاجات المعمميف المينية لمعمؿ عمى تمبيتيا. -تشجيع المعمميف عمى اإلبداع كالتفكؽ مف خالؿ إبداء المقترحات البناءة كتقديـ الحكافز

المناسبة ليـ( .عطكل)320 :2009 ،

(  ) 6الخدمات الطالبية والتحصيل الدراسي ورعاية المعممين :
 تقديـ الخدمات اإلرشادية المتنكعة مف حيث االجتماعات مع أكلياء األمكر كالقياـ بزياراتميدانية لبعض األىالي.
 تفعيؿ دكر المجاف الصحية كاالجتماعية في معالجة المشكالت الصحية كاالجتماعية لمطمبة. -تعزيز العالقات اإلنسانية في المدرسة عف طريؽ الزيارات ،الرحالت ،المشاركة في

المناسبات.

 مساعدة المعمميف كالعامميف اآلخريف عمى الشعكر باألمف كالرضا عف عمميـ. إظيار اىتماـ بمشاعر اآلخريف كتقبميا كالتصرؼ في ضكئيا. تنمية التعاكف كركح الفريؽ بيف المعمميف كالعامميف. إشراؾ المعمميف كالطمبة في اتخاذ الق اررات حسب متطمبات المكقؼ.31

 العمؿ مع المؤسسات ذات العالقة لتحسيف الخدمات التي تقدميا المدرسة لمطمبة كالمجتمع. استخداـ كسائؿ االتصاؿ المختمفة في تكاصمو مع الطمبة كالمعمميف كالمجتمع. تقييـ كتنفيذ كمتابعة عمؿ االختبارات التشخيصية. -إعداد برامج لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة( .سمعاف كمرسي)274 :1994 ،

(  ) 7تقويم المعممين والعاممين في المدرسة :

 االعتماد عمى معمكمات نامية كمكثقة في تقكيـ األفراد . تقكيـ الخطط المدرسية باستمرار مثؿ متابعة تطبيؽ الخطط ،كمناقشة الثغرات كالصعكباتكالحمكؿ مع ذكم العالقة.
 اتساـ عممية المتابعة كالتقكيـ بالشمكؿ لجميع البرامج كالخطط المدرسية كأداء العامميفكتكظيؼ المعمكمات التي تحصؿ عمييا في تحسيف العممية التربكية( .أبك فركة)215 :1997 ،

(  ) 8االنضباط المدرسي :

 متابعة حضكر كغياب كتأخر المعمميف عف الدكاـ المدرسي. متابعة حضكر كغياب كتأخر الطمبة عف الدكاـ المدرسي. -متابعة عمميات التسرب كاالنقطاع عف المدرسة كابالغ الجيات المعنية.

 تكفير إجراءات االنضباط الضركرية لحسف سير العممية التعميمية كيراعي العدالة فييا. ممارسة أساليب االنضباط الكقائية مف خالؿ المناقشات المفتكحة مع الطمبة كالمعمميف كاآلباء.(عطكل)322 :2009 ،
(  ) 9بيئة المدرسة المادية :
 نظافة البناء كمرافقو كأثاثو. -تجميؿ كتزييف المدرسة.

 العناية بالحديقة المدرسية. متابعة أعماؿ صيانة األثاث كنظافتو. تطبيؽ السالمة العامة كاألمف المدرسي مف حيث تكفر أدكاتيا كصالحيتيا لالستعماؿ مثؿصندكؽ إسعافات أكلية ،أدكات إطفاء حريؽ( .سالمة كآخركف)69 :2005 ،

(  ) 10تشكيل المجالس المدرسية وتفعيل نشاطاتيا وق ارراتيا واجتماعاتيا  :مجمس المعمميف،
مجمس اآلباء ،مجمس األنشطة ،مجمس الطمبة ،مجمس الطكارئ كاألزمات ،المجمس االستشارم

لممدرسة المينية ،مجمس الضبط ،مجمس التطكير التربكم( .مرسي)77 :2001 ،

(  ) 11األنشطة المدرسية وتفعيل أعماليا وتشكيل لجانيا مثل األنشطة :العممية ،الثقافية،
الفنية ،المكسيقية ،المسرحية ،الرياضية ،الكشفية ،االجتماعية.
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(  ) 12اإلعالم المدرسي من حيث:
 تفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية كتشكيؿ لجانيا . تفعيؿ الصحافة المدرسية التي تخدـ العممية التربكية.(  ) 13تفعيل المرافق المدرسية المختمفة مثل :المكتبة ،المختبر ،المشاغؿ المينية ،غرفة الفف
 ،المسرح .

(  ) 14عالقة المدرسة بالمجتمع من حيث:
 تفعيؿ الخدمات التي تقدميا المدرسة لممجتمع المحمي مثؿ حمالت النظافة ،محاضراتالتكعية ،محك األمية ،استخداـ مرافؽ المدرسة ،القياـ باألعماؿ التطكعية المختمفة.
 تشجيع المجتمع المحمي عمى تقديـ خدمات لممدرسة مثؿ  :مشاركة أفراد المجتمع المحمي فيتنفيذ خبرات تربكية لمطمبة ،مشاركة أكلياء األمكر في تنظيـ أكجو نشاطات إضافية ،المساىمة
في حؿ بعض المشكالت المدرسية( .سالمة كآخركف)70 :2005 ،

(  ) 15يظير االلتزام بتنمية نفسو مينياً من حيث:

 الحرص عمى متابعة قراءة المطبكعات كالدكريات المينية. كتابة تقارير كمنشكرات كاضحة كمترابطة. إدارة مشاغؿ تربكية كيعرض تقارير لممعمميف. -المبادرة بكضع أىداؼ كاستراتيجيات لتنمية نفسو ذاتيان.

 المشاركة في المنظمات المينية المحمية كالكطنية المناسبة لتطكير األنظمة التي تساعد عمىاالرتقاء بمستكل التعميـ المدرسي.
 المشاركة في المؤتمرات كندكات التدريب أثناء الخدمة ( .عبد المطيؼ)30 :2005 ،كمف ىنا نستطيع القكؿ بأف التقكيـ يعتبر ركنان أساسيان كىامان ألم عمؿ أك عممية منظمة ىادفة،

فيك العممية التي يحكـ بيا عمى مدل نجاح العممية التربكية في تحقيؽ أىدافيا ،فيك عممية

منظمة تيدؼ إلى إصدار ق اررات كأحكاـ لتحسيف األداء كالنتاجات كالسمكؾ .كتقكيـ اإلدارة
المدرسية ييدؼ إلى الكقكؼ عمى مدل تحقيؽ البرامج التربكية كالمدرسة ألىدافيا المحددة
كالمساعدة في عممية اتخاذ القرار ،كتحديد حاجات العامميف في المدرسة مف تدريب كتطكير،
كتحديد العمؿ األكثر مالئمة لمفرد ،كخمؽ جك مف الثقة كالتفاعؿ بيف المدير كجميع العامميف في
المدرسة ،كالتنبؤ بمستكل األداء في المستقبؿ ،كتحديد مكاطف الضعؼ كالقكة عند الطالب،
كتعزيز مكاطف القكة كرسـ خطة لمعالجة مكاطف الضعؼ ،كمعرفة المعمميف لمدل فعالية جيكدىـ

التعميمية في إحداث نتائج التعمـ ،كتزكيد أكلياء األمكر بمعمكمات عف مدل تقدـ أبنائيـ كعف
الصعكبات كالعقبات التي يكاجيكنيا ،كلكف اإلدارة المدرسية شأنيا شأف أم عمؿ آخر ،كؿ يكـ
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تكاجو العديد مف المشكالت كالتحديات التي تعيقيا عف ممارسة مياميا ككظائفيا بشكؿ طبيعي،
كىذا يجعمنا نتساءؿ ماىي التحديات التي تكاجو اإلدارة المدرسية؟
تحديات اإلدارة المدرسية في القرن الحادي والعشرين:

تكاجو اإلدارة المدرسية كؿ يكـ العديد مف المشكالت كالتحديات التي تحتـ عمييا اختراؽ أسكار

الركتيف كالنمط التقميدم الذم تنتيجو ،كالبدء بالتفكير الجاد لكضع إستراتيجية عممية تتمشى مع
تراث الماضي كمعطيات الكاقع ،كتكقعات المستقبؿ ،كمف بيف ىذه المشكالت كالتحديات:
 -1االفتقار إلى فمسفة كاضحة كمحددة المعالـ حكؿ اإلدارة المدرسية برمتيا.
 -2االفتقار إلى إستراتيجية كخطط كاضحة كمحددة تترجـ الفمسفة إلى كاقع مممكس.
 -3االفتقار إلى إستراتيجية محددة إلعداد كتدريب القيادات التربكية قبؿ الخدمة كأثنائيا.

 -4االفتقار إلى كثير مف القيادات التربكية (مديرم المدارس) المؤىمة كالمدربة عممياي كتربكيان

كفنيان كمينيان .

 -5االفتقار إلى معايير كاضحة كمحددة لمحكـ عمى نجاح العمؿ اإلدارم كفعاليتو.
 -6االفتقار إلى معايير كاضحة كمحددة لمتحقؽ مف مدل تنفيذ األىداؼ.
 -7االفتقار إلى آلية تحد مف الكاسطة التي تؤدم إلى إضعاؼ عمؿ اإلدارة المدرسية ،كافساد
العمؿ التربكم ،كالعمؿ عمى مكاجيتيا كقيرىا مف خالؿ تطبيؽ النظـ كالمكائح دكف محاباة.

 -8إغراؽ مديرم المدارس بأعماؿ ركتينية ككرقية عمى حساب األعماؿ اإلبداعية.
(األغبرم)442 :2000 ،
ىذه أىـ التحديات التي تكاجو اإلدارة المدرسية بشكؿ عاـ ،فعمى الصعيد الفمسطيني كمدارسنا في

محافظات غزة فنحف نفتقر إلى مديرم مدارس مبدعيف بمعنى الكممة ،إنما كؿ ما يقكـ بو مديرك

المدارس ىك أعماؿ ركتينية كرقية فقط حتى يتـ تقكيميـ عمييا ،سكاء في المدارس الحككمية أك
في المدارس التابعة لككالة الغكث الدكلية ،كال يقكمكف بأعماؿ مميزة كفييا شيء مف اإلبداع
لتخطي ىذه التحديات كمكاجيتيا ،كىذا يقكدنا لمكقكؼ عمى نقطة ميمة جدان كىي صعكبات
كمعكقات اإلدارة المدرسية في فمسطيف.

صعوبات ومعوقات اإلدارة المدرسية في فمسطين:
تعتبر اإلدارة المدرسية في فمسطيف شأنيا شأف أم إدارة مدرسية أخرل في أم بمد آخر ،بؿ في
بمدنا تعتبر عمؿ يقابمو الكثير مف المعكقات كالصعكبات التي تحتاج إلى مدير كفؤ يتصؼ بيا
أكثر مف غيره مف مديرم المؤسسات األخرل ،كمف ىذه الصعكبات:
34

 .1حاجة اإلدارة المدرسية إلى اإلعداد كالتأىيؿ كارتباطيا بمياديف كاسعة يحتاج المدير إلى
اإللماـ بيا كالتعرؼ عمييا.
 .2حاجتيا إلى التكفيؽ بيف المياـ اإلدارية كالفنية كما يتطمب ذلؾ مف ميارات دقيقة في
التنظيـ كالتفكيض كادارة الكقت.
 .3ضركرة متابعة الدراسات كاألبحاث النفسية كالتربكية لتحقيؽ النمك الشخصي لممدير،
كلتكجيو المرؤكسيف كمساعدتيـ عمى النمك الشخصي كالميني أيضان ،كاف كثرة تمؾ

الدراسات مف جية ،كسرعة التغيرات المجتمعية مف جية أخرل تزيداف مف صعكبة األمر

كتعقيده أماـ المدير.

 .4حاجتيا إلى الكقت الطكيؿ أكثر مما يتيحو اليكـ المدرسي ،كبالتالي حاجتيا إلى أف
يقضي المدير جزءان مف كقتو الخاص ألداء األمانة المنكطة بو.

 .5حاجتيا إلى كثير مف سعة الصدر كالحمـ كالحزـ في معالجة أمكر الطمبة كالمرؤكسيف
كفي التعامؿ مع أفراد المجتمع.
 .6كثرة التحديات الداخمية كالخارجية التي تكاجو المدرسة ،بؿ التربية عمكمان ،كما يتطمبو
ذلؾ مف تعاكف مع المؤسسات غير التعميمية كنظـ المجتمع األخرل.

(عابديف)251 :2001 ،
كمف ىنا نرل أف اإلدارة المدرسية في كقتنا الحاضر اتسع مجاليا ،كخرجت مف نطاؽ الركتيف
كأصبحت تيتـ بالنكاحي الفنية ككؿ ما لو عالقة بالطمبة كبأعضاء ىيئة التدريس كالعامميف في
المدرسة ،كبالمناىج كطرؽ التدريس كالنشاط المدرسي كاإلشراؼ الفني كتكطيد كتنظيـ العالقة

بيف المدرسة كالمجتمع المحمي ،كتيتـ أيضان بجميع النكاحي التي تتصؿ بالعممية التربكية سكاء

بطريقة مباشرة أك غير مباشرة.

كتطكير التعميـ كتحديثو في كقتنا الحاضر يكاجو الكثير مف التحديات كالمتطمبات ،مف أىميا
كجكد إدارة مدرسية حديثة متمثمة في مدير المدرسة الذم تمثؿ قيادتو لممدرسة عنص انر ىامان في

إدارة المدرسة بشكؿ فعاؿ كتنظيـ المدرسة ،حيث أف اإلدارة المدرسية الناجحة تعتبر األساس
كحجر الزاكية في العممية التعميمية التربكية ،فيي التي ترسـ الطرؽ كتحدد المعالـ كتستغؿ المكارد
المادية كالبشرية المتاحة أفضؿ استغالؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة في أقصر كقت كبأقؿ
جيد.
فاإلدارة المدرسية الكاعية تيدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية التربكية كاالرتقاء بمستكل األداء

عف طريؽ تكعية العامميف في المدرسة كتعريفيـ بأدكارىـ كمسئكلياتيـ ككاجباتيـ ،كتكجيييـ
التكجيو التربكم السميـ .
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كاإلدارة المدرسية الناجحة تعمؿ عمى تكفير مناخ صحي عاـ بالمدرسة يعمؿ فيو العاممكف كىـ
يشعركف براحة تامة ،كتسكد فيو عالقات إنسانية طيبة بينيـ.
كأيضان اإلدارة الحازمة تكفر النظاـ كاألمف كاالستقرار داخؿ المدرسة كتعمؿ عمى رفع الركح
المعنكية لمعامميف فييا كتيتـ بطالبيا كتقدـ ليـ الرعاية كاالىتماـ كجميع الخدمات الضركرية التي

تساعدىـ في العممية التعميمية التعممية كخاصة الطمبة مف فئة ذكم االحتياجات الخاصة الذيف
أصبحت أعدادىـ في مدارسنا ال يستياف بيا.
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المحــور الثانــي

ذوو االحتياجــات الخاصــة
لقد خمؽ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف كأنعـ عميو نعمان كثيرة ال تعد كال تحصى ،كال يستطيع

االستغناء عنيا كال العيش بدكنيا ،كفي الكقت نفسو ابتمى بعض الناس بحرمانيـ مف ىذه النعـ،
ككىب البعض اآلخر نعما أخرل ،حيث أف البعض يختمؼ إما بالزيادة أك بالنقصاف عف المستكل
العادم ( المتكسط ) الذم يحدده المجتمع ،في جانب أك أكثر مف جكانب الشخصية الجسمية أك

الحسية أك المزاجية االنفعالية ،أك العقمية المعرفية أك االجتماعية كغيرىا .كفئات ذكم
االحتياجات الخاصة .
فالتربية الخاصة أصبحت تكلي اىتمامان كثي انر بغير العادييف باعتبارىـ جزءان ال يتج أز مف المجتمع،
ليـ ما ألفراده مف حقكؽ كعمييـ ما عمى أفراده مف كاجبات ،لذلؾ مف الضركرم أف يككف ليـ

دكر لتحقيؽ التقدـ كاالزدىار بيـ كؿ حسب قدراتو حيث قاؿ اهلل تعالى في كتابو الكريـ" :الَ
يُكَلِّفُ اللّهُ وَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا" ( البقرة  .)286 :لذلؾ كجبت العناية بيذه الفئة كاعدادىا لمحياة نفسيان
كاجتماعيان كتربكيان كاقتصاديان .كحتى يتحقؽ ذلؾ ال بد مف التكاصؿ بيف البيت كالمدرسة باعتبار

أف البيت ىك البيئة األكلى التي ينشأ فييا الطالب كيتعمـ فييا كيكتسب ميارات كصفات في بداية

حياتو ثـ بعد ذلؾ يأتي دكر المدرسة التي تعتبر البيئة الثانية التي تعمؿ عمى إثراء ىذه الصفات
كالميارات التي تعمميا الطالب في البيت كتضيؼ إلييا ميارات تعميمية كتربكية جديدة .فالتعاكف
كالتكاصؿ بيف البيت كالمدرسة يحقؽ شيئان مف الرعاية ليذه الفئة مف الطمبة.
عرؼ التربية الخاصة بأنيا مجمكع البرامج التربكية المتخصصة كالتي تيقدـ لفئات مف األفراد
كتي ٌ
غير العادييف ،كذلؾ مف أجؿ مساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ إلى أقصى حد ممكف ،كتحقيؽ
ذكاتيـ كمساعدتيـ في التكيؼ( .الركساف)17 :2000 ،
فالتربية الخاصة ىي ذلؾ النكع مف التعميـ الذم تككف كظيفتو كاليدؼ منو إشباع الحاجات غير

العادية لمطفؿ غير العادم أك لديو إعاقة معينة كذلؾ باستخداـ مكاد ككسائؿ خاصة
كاستراتيجيات تدريس معينة كأجيزة كخدمات معينة ،كالتربية الخاصة ليا فئات متعددة.
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فئات التربية الخاصة " ذوي االحتياجات الخاصة :
مف المنظكر التربكم يشير مفيكـ األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة إلى ذلؾ الطفؿ كالشخص
الذم ينحرؼ عف الطفؿ العادم أك المتكسط في الخصائص العقمية ،القدرات الحسية ،قدرات
التكاصؿ ،نمك السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي ،الخصائص الحسية.

إف ىذا االنحراؼ يجب أف يككف بدرجة يحتاج معيا الطفؿ إلى مكاد ككسائؿ تعميمية،

كاستراتيجيات تعميمية خاصة لكؿ فئة باإلضافة إلى ككادر مؤىمة لمتعامؿ مع كؿ فئة كعميو فإف
فئات التربية الخاصة ( ذكم االحتياجات الخاصة ) تشمؿ :
 -1المكىبة كالتفكؽ

Giftedness

 -2اإلعاقة العقمية

Mental Impairment

 -3اإلعاقة السمعية

Hearing Impairment

 -4اإلعاقة البصرية

Visual Impairment

 -5صعكبات التعمـ

Learning disabilities

 -6اضطرابات المغة كالتكاصؿ Communication Disorders
 -7اإلعاقة الجسمية كالصحة

Phgsical & Health Impairment

 -8االضطرابات االنفعالية السمككية
 -9اضطرابات التكحد

Emotional Impairment

Autism Disorder

 -10االضطرابات الناتجة عف الدماغ

)Traumatic Brain Injury (TBJ

 -11اضطراب االنتباه المصحكب بالنشاط الحركي المفرد
Learners with Attention Defich Hyperactivity Disorder

( الالال كآخركف)23 :2012 ،

أىداف التربية الخاصة :
تكجد عدة أىداؼ لمتربية الخاصة كيمكننا إجماليا في النقاط التالية :
.1إعادة تنظيـ شخصية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ،كاعادة الثقة إلييـ بعد تعرضيـ
لسمسمة مف المكاقؼ اإلحباطية نتيجة شعكرىـ باإلعاقة.

.2زيادة الميارات العقمية المتصمة باكتساب المعرفة كتشجيع كؿ فرد مف ذكم االحتياجات
الخاصة عمى التكافؽ كالتييؤ لحياة الرشد كالنضج االجتماعي.
.3تكفير بيئة غنية بالمثيرات لمطمبة المعاقيف أك المتخمفيف دراسيان ،حيث اتضح أنو كمما زادت

مدة بقاء الطمبة في بيئة فقيرة كخالية مف المثيرات الحسية ،اتجيت معدالت ذكائيـ إلى

االنخفاض.
39

.4العمؿ عمى منع أك تخفيؼ احتماؿ حدكث مشاكؿ سمككية بسبب كجكد اإلعاقة نفسيا.
.5مساعدة الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى تحمؿ الكثير مف المسئكليات.

.6تقديـ ألك و
اف مختمفة مف العناية لما قد يتعرض لو الطمبة ذكك االحتياجات الخاصة مف آثار
اجتماعية كانفعالية( .حسيف)10 :2009 ،
ىذه أىداؼ التربية الخاصة بشكؿ عاـ ،لكف ىذه الدراسة اقتصرت عمى فئة الطمبة الذيف يعانكف
مف إعاقات سمعية كبصرية كحركية بسبب كجكد أعداد كبيرة مف الطمبة تعاني مف ىذه اإلعاقات
في مدارسنا الفمسطينية.

تعريف ذوي االحتياجات الخاصة:
"ىـ أكلئؾ األفراد الذيف ينحرفكف عف المستكل العادم أك المتكسط في خاصية ما مف

الخصائص ،أك في جانب ما أك أكثر مف جكانب الشخصية إلى الدرجة التي تحتـ احتياجيـ إلى
خدمات خاصة ،تختمؼ عما يقدـ إلى أقرانيـ العادييف ،كذلؾ لمساعدتيـ عمى تحقيؽ أقصى ما
يمكنيـ بمكغو مف النمك كالتكافؽ" ( .القريطي. ) 19 : 2001 ،
كيشير ىذا التعريؼ عددان مف التساؤالت بشأف مف ىك الطفؿ غير العادم أك غير المتكسط؟ كما

درجة االنحراؼ الفارقة بينو كبيف الطفؿ العادم؟ أم ما الحد الذم يستمزـ عند تقديـ خدمات
معينة لمكاجية االحتياجات الخاصة التي تنشأ عف ىذا االنحراؼ أك ذاؾ ،كما إذا كاف لالنحراؼ

داللة كاحدة أك معنى مشترؾ ،بالنسبة لكؿ المتخصصيف في المجاالت المعنية بذكم االحتياجات
الخاصة ،كالطب كالتربية كعمـ النفس كالقانكف كالخدمة االجتماعية كغيرىا ؟ أـ ال ؟
مفيوم اإلعاقة:
عرؼ اإلعاقة بأنيا " إصابة عضكية أك عقمية تحد أك تقمؿ بشكؿ كبير مف أنشطة الفرد في
تي ٌ
كاحدة أك أكثر مف الميارات الحياتية .فالفرد الذم يعاني مف إصابة تحكؿ دكف قيامو بكاحدة أك
أكثر مف األنشطة كالميارات الحياتية ،كىك في نفس الكقت بحاجة إلى أجيزة تساعد في التنقؿ
كالحركة أك أنو يعتمد عمى اآلخريف لتحقيؽ ميارات حياتو اليكمية فإنو يصنؼ عمى أنو مف ذكم
اإلعاقة الشديدة كتشتمؿ اإلعاقة عمى تمؾ اإلصابات المتعمقة بالحكاس أك األعضاء أك الجانب

العقمي ،كقد تككف جزئية أك بسيطة أك كمية "( .الالال كآخركف)28 :2012 ،

كمعظـ اإلعاقات في مدارسنا إعاقات بسيطة أك جزئية لكنيا تحتاج إلى رعاية كعناية حتى ال
تتفاقـ كيصعب السيطرة عمييا ،كمف ىنا نقكؿ ما دكر المعمـ في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة؟

4.

دور معمم التربية الخاصة في رعاية المعاقين:
تتحدد مياـ معمـ التربية الخاصة في النقاط التالية:
.1القياـ بعمميات القياس كالتقكيـ لمتعرؼ عمى االحتياجات األساسية لكؿ طالب معاؽ.
.2إعداد الخطط التربكية الفردية كالعمؿ عمى تنفيذىا.

.3تدريس الطمبة المعاقيف الميارات التربكية الخاصة التي ال يستطيع المعمـ العادم تدريسيا.
.4مساعدتيـ عمى تقبؿ اإلعاقة كالتكيؼ معيا.
.5تكفير المناخ الدراسي المناسب لتكيؼ الطمبة المعاقيف مع الطمبة العادييف داخؿ الفصؿ.
.6إتاحة الفرص لمطمبة المعاقيف لممارسة جميع األنشطة الصفية كالالصفية.
.7تنمية ميارات التكاصؿ التي تساعدىـ عمى التكيؼ مع الزمالء.

.8تعريفيـ عمى المعينات السمعية كالبصرية كالحركية ككيفية االستفادة منيا لمتخفيؼ مف حدة
اإلعاقة.
.9تقديـ النصح كاإلرشاد لمعممي الفصكؿ العادية حكؿ طرؽ التدريس المناسبة.
(الشريؼ)280 -279 :2011 ،
كعميو نرل ضركرة التزاـ المعمـ بيذه المياـ مف أجؿ الرعاية كاالىتماـ بيذه الفئة مف الطمبة حتى
ال يشعركا بأنيـ أقؿ مف أقرانيـ األسكياء ،كلتكفير المناخ التعميمي المناسب ليـ كتشجيعـ عمى

أداء كاجباتيـ.
كتنتشر اإلعاقات في معظـ المجتمعات كلكف بنسب متفاكتة تختمؼ مف مجتمع آلخر فما
العكامؿ التي تجعؿ حجـ مشكمة اإلعاقة يتزايد؟
عوامل انتشار اإلعاقات في المجتمع:
يزداد حجـ مشكمة اإلعاقة في المجتمعات نتيجة العكامؿ اآلتية:
 .1التقدـ العممي كالتكنكلكجي في مجاؿ العالج كالطب كالجراحة كالذم ترتب عميو إنقاذ
مجمكعة كبيرة مف األطفاؿ أك المصابيف في حكادث ،حيث قضى التقدـ في العالج عمى
مكت ىؤالء األطفاؿ أك المصابيف في مقابؿ بقائيـ عمى قيد الحياة يعانكف مف عجز
بدني أك عقمي.

 .2التطكر التكنكلكجي كازدياد حركة التصنيع كالمكاصالت كسيكلة استخداـ السيارات مما
زاد مف معدالت الحكادث كاإلصابات.
 .3ازدياد النمك الحضارم كالثقافي كانتشاره بيف كثير مف الشعكب ( .عبيد)55 :2000 ،
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أما بالنسبة لمجتمعنا الفمسطيني فقد انتشرت اإلعاقات بشكؿ ممحكظ كخاصة بعد العدكانيف
األخيريف عمى قطاع غزة مف قبؿ قكات االحتالؿ اإلسرائيمي كالقاء طائراتو لقنابؿ الفسفكر
األبيض ،كاستخدامو لألسمحة الفتاكة المحرمة دكليان كالتي تؤدم إلى بتر األطراؼ أك ضعؼ

البصر أك ضعؼ السمع كتشكىات أخرل في الجسـ ،فمعظـ األفراد المصابيف ىـ طمبة مدارس،

لذلؾ يجب العناية كاالىتماـ بيـ في مدارسنا الفمسطينية.
كىنا سكؼ نتحدث عف األنكاع الثالثة لإلعاقات محؿ الدراسة الحالية بنكع مف التفصيؿ:
اإلعاقة البصرية ،اإلعاقة السمعية ،اإلعاقة الحركية.
أوالً :اإلعاقة البصرية:

تعتبر حاسة البصر مف أعظـ النعـ التي أنعـ بيا اهلل سبحانو كتعالى عمى اإلنساف فيي مصدر

العمـ كالمعرفة كاإلدراؾ كالتأمؿ في خمؽ اهلل عز كجؿ ،فبيا يتعرؼ اإلنساف عمى األلكاف
كاألشكاؿ كالمساحات كاألحجاـ كالمسافات كبيا يتعمـ القراءة كالكتابة كالحساب ،كبدكنيا ال
يستطيع اإلنساف القياـ بكؿ ىذا.

مفيوم اإلعاقة البصرية  :تيعرؼ اإلعاقة البصرية بأنيا حالة مف الضعؼ في حاسة البصر،
بحيث يحد مف قدرة الفرد عمى استخداـ ىذه الحاسة بفعالية كاقتدار ،األمر الذم يؤثر سمبان في

نمكه كأدائو ،كتشمؿ ىذه اإلعاقة ضعفان أك عج انز في الكظائؼ البصرية ،كىي البصر المركزم،
كالمحيطي ،كقد يككف العجز ناتجان عف تشكه تشريحي ،أك عف أمراض أك جركح في العيف ،أك

تعرضيا لمضرب ،بحيث يصبح ذلؾ الفرد بحاجة إلى المساعدة كلبرامج تربكية كخدمات
متخصصة في مجاؿ ىذه اإلعاقة ال يحتاجيا الناس سميمك البصر ( .العزة) 94 : 2..2 ،

كاإلعاقة البصرية ليا أسباب نتطرؽ إلييا فيما يمي.
أسباب اإلعاقة البصرية :

تنشأ المشكالت البصرية مف أم تدخؿ بسالمة تككيف الصكر عمى الشبكية أك انتقاؿ صكر
الشبكية إلى الدماغ ،فأخطاء النظر كنكاقص بنية العيف كاألمراض كالمتالزمات كما يرافؽ ذلؾ
مف عكامؿ تؤثر جميع نا عمى البصر بدرجات متفاكتة ،كيبدك أف أشيع مشكالت البصر تنتج عف

أخطاء في انكسار الضكء ،كمف أكثر األسباب التي كانت تنتج اإلعاقة البصرية قديمان الرمد
كالتياب عيف الكليد كالسفمس كالجدرم كالتياب السحايا الكبائي كالحمى القرمزية ،غير أف الكسائؿ

الطبية المحدثة كغسؿ عيني الكليد كالتطعيـ كتحسيف الظركؼ الصحية قد استبعدت معظـ ىذه
األسباب ،أما أكثر األسباب الخمقية لإلعاقة البصرية ىذه األياـ ىي التيابات الرحـ كالحصبة
األلمانية كالتسمـ كسكء تككيف عيف الجنيف كتعاطي األـ لمعقاقير ،حيث يصبح ثالثة أرباع
المكاليد في ىذه الحاالت معاقيف بصريان في أقؿ مف عمر السنة ،كيعاني حكالي ثمث ىؤالء مف
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فقد الماء األبيض كأىـ سبب كراثي ،كما أف ألمراض األيض (اليدـ كالبناء) لدل الكليد أك األـ
كإصابتيا بالسكرم كأمراض األكعية الدمكية أث انر في اإلعاقات البصرية ،ككثي انر ما تنتج عكامؿ

أخرل كرضكض الكالدة كالحرماف مف األكسجيف كالنزؼ الدماغي كالشذكذ في تككيف الجياز
العصبي المركزم كالتياب السحايا كالتياب الدماغ كأكراـ الشبكية أك المجارم البصرية في تناسؽ

حركات العيف أك الفشؿ في ازدكاجية الرؤية( .الكقفي)364 :2..4 ،
كميما كاف سبب اإلعاقة فيجب االىتماـ بيذه الفئة كرعايتيا كتقديـ الخدمات التربكية لمطمبة ذكم
اإلعاقة البصرية تساعدىـ عمى التعمـ ،كتقمؿ مف أثر الضغكطات عمييـ جراء إحساسيـ
باإلعاقة.

أىمية معرفة المعمم لألسباب:
مف األىمية لممعمـ أف يعرؼ أسباب اختالؿ البصر لدل الطفؿ كأف يككف لديو إلياـ بيذه

األسباب لألمكر التالية :
 بعض اختالالت البصر تحتاج إلى عناية طبية منتظمة ،كعمى المعمـ أف يعرؼ مف المسئكؿعف تقديـ ىذه العناية في أم كقت .
 -اإلجياد البصرم عامؿ ىاـ ينبغي أف يتمقاه المعمـ كيبدؿ الفعالية المجيدة بصريان بفعالية ال

تحتاج إلى تركيز بصرم.

 بعض األحكاؿ المرضية تحتاج إلى ضكء ساطع كأخرل تحتاج إلى ضكء خافت. إجالس الطالب في مقدمة الصؼ أك مؤخرتو حسب ما تقضيو الحالة. معرفة األكلكيات في تعميـ المنياج المدرسي فالطفؿ الذم يتدرج نظره نحك التالشي يعطىتعميـ المفاىيـ البصرية األكلية في عممية تعمميو( .الكقفي)371 :2..4 ،

كعممية تعميـ المعاقيف بصريان ليا أىداؼ:
أىداف تعميم المعاقين بصرياً :

 -1تيدؼ مدارس كفصكؿ المعاقيف بصريان إلى تحقيؽ األغراض التالية:
 -التقميؿ مف أثر ضغكط اإلحساس باإلعاقة الحسية.

 بث الثقة في نفس التمميذ المعاؽ بصريان كمساعدتو عمى تقبؿ إعاقتو. -االرتقاء بإدراكو الذاتي.

 تزكيده بالخبرات المعرفية التي تساعده عمى التعامؿ الصحيح مع أفراد مجتمعو كالبيئةالخارجية المحيطة في كفاءة حسنة.
 مساعدتة عمى االستقالؿ بقضاء حاجتو اليكمية في أمف كسالـ كاطمئناف. مساعدتو عمى الخركج مف عزلتو كالتنقؿ مف مكاف آلخر معت انز بكيانو كراضيان عف ذاتو.43

 -2تيدؼ الدراسة بمدارس كفصكؿ المحافظة عمى البصر (ضعاؼ البصر) إلى الكصكؿ
بالطمبة إلى مستكل أقرانيـ بمدارس التعميـ العاـ بكسائؿ خاصة تناسب اإلعاقة .
(الزىيرم)146 :2..3 ،
ىذه أىداؼ تعميـ المعاقيف بصريان ،كلكف ىناؾ مجمكعة مف الخصائص السمككية التعميمية

لممعاقيف بصريان كىي:

الخصائص السموكية والتعميمية لممعاقين بصرياً :

تعتمد الخصائص السمككية كالتعميمية لممعاقيف بصريان عمى عكامؿ عديدة ،مثؿ الكقت الذم

حدثت فيو اإلعاقة ،كاتجاه مكقؼ مف حكلو نحكه ،كسبب اإلعاقة ،كشدتيا ،كدرجتيا ،كنكعيا،

كمدل قدرة الفرد عمى استخداـ ما تبقى لديو مف بصر كعمى اإلعاقات المرافقة لو ك إمكانية
التدخؿ العالجي ،كاستعماؿ التجييزات الطبية لتحسيف الرؤية لديو ،كجميع ىذه العكامؿ تمعب

دك انر أيضا في الطرؽ التي يمكف استخداميا في تعميمو .كمف الخصائص السمككية كالتعميمية

ألفراد ىذه الفئة ما يمي:

أوالً  :الخصائص العقمية :

لقد تـ التأكد مف أنو ال تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف قدرات الطالب العادم كالمعاؽ

بصريان عمى اختبار بينيو لمذكاء ،أك عمى الجانب المفظي مف مقياس ككمسر ،كالعكس صحيح

بالنسبة الستجاباتيـ عمى الفقرات األدائية لممقياس ،كالجدير بالذكر بأف اإلعاقة البصرية ال تؤثر
عمى القدرات العقمية عند أصحاب ىذه اإلعاقة .إف ذكاء طمبة ىذه الفئة يعتمد عمى مستكل نمك

الخبرات كتنكعيا لدل الطالب ،كعمى قدرتيـ عمى الحركة ،كالتنقؿ بحرية كمع عالقات أفراد ىذه
الفئة عمى التخيؿ كالتذكر الحسي البصرم تتأثر إلى مدل كبير بالعمر الذم فقد فيو الفرد حاسة

بصره( .العزة)97 :2..2 ،
ثانياً :الخصائص المعرفية:

يعاني المعاقكف بصريان مف إمكانية استخداـ بعض المفاىيـ البصرية عمى الرغـ مف المعدؿ العاـ

لمذكاء لدل طمبة ىذه الفئة ضمف المدل الطبيعي ،كما أف الحرماف المعرفي يمعب دك انر في النمك

المعرفي لدييـ حيث أف اإلعاقة البصرية يمكف اعتبارىا إعاقة رئيسية تعيؽ النمك المعرفي لدل

الطمبة ،ألنيا ال تساعد عمى تكامؿ كفيـ الخبرات التي يعيشيا الفرد ،ككذلؾ فإف فقداف حاسة
البصر ال يساعد صاحب ىذه اإلعاقة عمى فيـ عالمو الخارجي ،كتحد مف انطالؽ سمككو

المعرفي ،لذلؾ فيك يحاكؿ التعكيض عنيا بحاسة الممس ،كالسمع ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف دكر
ىذه الحكاس في اكتساب المعارؼ يبقى لو دك انر جزئيان كليس كامالن في اكتساب المعارؼ العممية.

(القريطي)197 :1996 ،
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ثالثاً :الخصائص األكاديمية:

يتأثر الجانب األكاديمي بالطريقة التي يكتسب بيا الفرد المعمكمات ،كخاصة المكتكبة بالطريقة
العادية ،كلذلؾ يمجأ الفرد إلى التعكيض عف ذلؾ بالمكاد المسمكعة أك المنطكقة أك المسجمة عمى
أشرطة ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف التحصيؿ األكاديمي ليؤالء الطمبة أدنى مف تحصيؿ الطمبة

العادييف عند تساكييـ في العمر العقمي كالزمني ،كلذلؾ يمجأ الميتمكف بيـ إلى تزكيد بعض طمبة
ىذه الفئة بنظارات طبية كعدسات الصقة كغيرىا مف كسائؿ معينة لتحسيف القدرة اإلبصارية في
االمتحانات العامة .كيمكف القكؿ بأف ىناؾ استثناءات ،فطو حسيف عميد األدب العربي كاف
كفيفان ،إال أنو كانت لديو خصائص أكاديمية رفيعة في ذلؾ المجاؿ ككذلؾ أبك العالء المعرم

كبشار بف برد كأبك العتاىية كغيرىـ ممف ساعدكا في إثراء األدب العربي.

(الركساف)125 :1998 ،

رابعاً :النمو المغوي:

تتأثر مفردات المعاقيف بصريان المغكية بالمفردات ذات الطابع البصرم ،كقد يستخدـ ىؤالء األفراد

كممات تتعمؽ باأللكاف كاألحجاـ كاألشكاؿ كعمى الرغـ مف عدـ معرفتيـ بيا إال أنيـ يكتسبكف تمؾ

المفاىيـ أك المفردات عف طريؽ سماعيـ كتكرارىـ دكف رؤيتيـ ليا عمى الكاقع .كمما ال شؾ فيو
فإف لدييـ صعكبات في التكاصؿ مع اآلخريف ،كقد يمجأكا إلى استخداـ لغة الجسد لمتعكيض عف
ذلؾ ،إف ىؤالء األفراد كبسبب عدـ قدرتيـ عمى معرفة مشاعر كأفكار اآلخريف فقد يستجيبكف
بشكؿ مناسب لتفسير لغة اآلخريف عف طريؽ حاسة السمع فحدة الصكت ىي التي يعتمدكف
عمييا في تفسير مشاعر اآلخريف كلعؿ الشاعر الذم يقكؿ األذف تعشؽ قبؿ العيف أحيانان ألكبر
دليؿ إلى ما ذىبت إليو( .الشريؼ)326 :2011 ،

خامساً :النمو الحركي:

تشير األبحاث العممية إلى أف ميارات التآزر العضمي كالقكة الجسمية كالمظير الجسمي ال تتأثر

سمبيان أك ايجابيان باإلعاقة البصرية ،عمى الرغـ مف كجكد حركات نمطية  Mannerismمثؿ ىز

الجسـ أك الضغط عمى العيف بأصابع اليد ،أك شد الشعر كحركة اليديف بطريقة غير ىادفة

كالدكراف في المكاف نفسو ،كتجدر اإلشارة بأف نمكىـ الحركي يسير بنفس السرعة كالطريقة التي

ينمك فييا األفراد العاديكف ،إال أف عدـ قدرتيـ عمى اإلبصار تحكؿ دكف كصكليـ إلى األشياء،
كتحد مف سرعتيـ في االنطالؽ نحكىا ،أك في االتجاه الصحيح ،إال باستعماؿ العكازة أك عصا
الميزر ،كباالعتماد عمى الممارسة كالتدريب ،كخبرات الكفيؼ نفسو في ذلؾ المجاؿ ،أك باالعتماد
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عمى تحديد مصادر األصكات سماعيان ،إف أكبر نقص قد يكاجو ىؤالء األطفاؿ يكمف في ضعؼ

تصرفيـ مع البيئة المحيطة بيـ كالتنقؿ كالحركة( .حسيف)165 :2009 ،
سادساً :النمو االجتماعي االنفعالي:

إف اتجاىات الناس المحيطيف بأصحاب ىذه اإلعاقة إذا كانت ايجابية نحكىـ ،فإف نمكىـ

االجتماعي كاالنفعالي سكؼ يككف أفضؿ مما سيككف عميو إذا كانت اتجاىات مف حكليـ
اتجاىات سمبية .إف مفيكـ الكفيؼ عف ذاتو لذاتو كاتجاىاتو نحك نفسو كنحك اآلخريف مما ال شؾ
فيو سكؼ تتأثر بيذه االتجاىات ،ككذلؾ رفض كتجاىؿ كعقاب كحرماف ىؤالء األطفاؿ مف قبؿ
ذكييـ يؤثر في نمكىـ االجتماعي ،كاالنفعالي ،كيقكدىـ إلى بعض األمراض النفسية كاالكتئاب

أك العدكاف ،أك االنعزاؿ ،أك االنغالؽ عمى الذات ،كقد تتأثر ثقتيـ بأنفسيـ .كما أف اإلعاقة
البصرية قد تؤدم إلى ما يسمى بالعجز االجتماعي المتعمـ بسبب قمة تفاعميـ االجتماعي ،أك
بسبب ىذه اإلعاقة لدييـ ،أك بسبب تدني مفيكميـ عف أنفسيـ( .القريطي)391 :2001 ،
كمف ىنا نرل أىمية دمج الطمبة المعاقيف بصريان في المدارس العادية حيث أف ىذه المدارس تقبؿ

التمميذ المعاؽ بصريان مما يسمح لو باالندماج في الحياة العامة مع زمالئو العادييف بصفة عامة
كمع زمالئو المعاقيف بصفة خاصة حيث ال يحرـ الطالب المعاؽ بصريان مف التمتع باستمرار
العالقات االجتماعية كممارستيا في البيت كالمجتمع  ،كىذا يجنب الطالب المعاؽ بصريان العزلة

االجتماعية التي يشعر بيا الطمبة الممتحقكف بمدارس المكفكفيف كبالتالي يتجنب النظرة التشاؤمية
لقدراتو كاألحكاـ التي يفرضيا عميو المجتمع مف حكلو ،كبالتالي يجب أف يككف ىناؾ برامج
تربكية مقدمة ليـ تساعدىـ عمى التعمـ في المدارس العادية.

البرامج التربوية المقدمة لألطفال المعاقين بصرياً:

المقصكد بالبرامج التربكية لألطفاؿ ذكم اإلعاقة البصرية ىي طرؽ تنظيـ تعميميـ كتربيتيـ
كىناؾ طرؽ عدة نذكر منيا ما يمي :

 -مراكز التربية الخاصة النيارية.

 دمج المعاقيف بصريان في صفكؼ خاصة ممحقة بالمدرسة العادية. -دمج المعاقيف بصريان في الصفكؼ العادية في المدرسة العادية.

كمف أىـ البرامج الخدماتية لممعاقيف بصريان:

 -1صؼ عادم في مدرسة عادية.

 -2صؼ عادم  +خدمات استشارية يقدميا معمـ الصؼ العادم.
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 -3صؼ عادم  +خدمات تعميمية يقدميا معمـ التربية الخاصة.
 -4دكاـ جزئي في صؼ عادم كدكاـ جزئي في صؼ خاص ( غرفة المصادر ).
 -5دكاـ كمي في صؼ خاص.
 -6مدرسة نيارية خاصة.
 -7مستشفى أك مدرسة داخمية( .العزة)108 :2002 ،
ثانياً :اإلعاقة السمعية:

يشكؿ فقد السمع أك ضعفو باعتباره غير مؤلـ كغير ممحكظ مالحظة مباشرة مشكمة معقدة

لممعمميف مف حيث التعرؼ عميو كادراكو.

حيث أف المعاقيف سمعيان ىـ الفئة الثانية التي كانت كما زالت تعاني الحرماف مف التمتع بالحياة

مع أقرانيـ األسكياء كالعادييف ،حيث أف حاسة البصر ىي الكسيمة التي يتعرؼ بيا اإلنساف عمى

بيئتو المادية أما حاسة السمع ىي الكسيمة التي يتعرؼ بيا اإلنساف عمى بيئتة االجتماعية ،فما
ىي اإلعاقة السمعية؟

مفيوم اإلعاقة السمعية:

اإلعاقة السمعية تعني انحرافان في السمع يحد مف القدرة عمى التكاصؿ السمعي كشدة اإلعاقة إنما

ىي نتاج لشدة الضعؼ في السمع كتفاعمو مع عكامؿ أخرل مثؿ العمر عند فقداف السمع،

كالعمر عند اكتشاؼ الفقداف السمعي كمعالجتو ،كالمدة الزمنية التي استغرقيا حدكث الفقداف
السمعي ،كنكع االضطراب الذم أدل إلى فقداف السمع( .حسيف)89 :2009 ،

أسباب اإلعاقة السمعية:

تقع مسئكلية معرفة أسباب اإلعاقة السمعية كتشخيصيا عمى األطباء كغيرىـ مف العامميف في

الحقؿ الطبي ،فاختصاصيك السمع يعممكف في تقييـ السمع كفي التكصية بمعدات تضخيـ
الصكت كتركيبيا كأما أطباء األذف فييتمكف بمشكالت األذف كاألنؼ كالحنجرة التي تؤثر عمى
السمع كالكالـ ،كما أنيـ يتعاممكف مع اضطرابات الصكت باستخداـ األدكية كالجراحة.
 أسباب إعاقة األذن الخارجية:تقؿ األىمية الكظيفية السمعية لمصيكاف كالقناة الخارجية كثي انر عف كظيفة األذف الكسطى كاألذف

الداخمية ،كيمكف أف يتـ التدخؿ الدكائي أك الجراحي قبؿ أف تتفاقـ المشكمة كتعكؽ تعميـ الطفؿ.
كمف أكثر األسباب التي تتعمؽ بإعاقة األذف الخارجية التياب جمد القناة السمعية الخارجية،

كيمكف أف يؤدم التراكـ المتزايد لمصـ في القناة إلى تناقص القدرة السمعية ،كمع قمة كالدة أطفاؿ
دكف أذف خارجية أك بقنكات سمعية غير متطكرة إال أف ىذه الحالة تتدخؿ في تكصيؿ اليكاء
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الناتج عف الصكت ،ثـ أف ثقب الطبمة الذم قد ينجـ عف أسباب كثيرة يمكف أف يحدث إعاقات
سمعية( .الكقفي)331 :2004 ،
 -أسباب إعاقة األذن الوسطى:

تشكؿ اإلعاقات الناتجة عف األذف الكسطى خطكرة أكبر مف تمؾ اإلعاقات الناتجة عف األذف

الخارجية ،مع أف معظميا يمكف أف يصحح جراحيان ،كأكثر إعاقات األذف الكسطى ىي إعاقات

تكصيمية أم أنيا تنشأ مف كجكد عائؽ يحكؿ دكف إيصاؿ أمكاج الصكت اليكائية ،مما يؤدم إلى
فقداف حدة الصكت كلكنو ال يشكىو ،كأكثر ىذه اإلعاقات ىك التياب األذف الكسطى ،كىي حالة
تصبح فييا بطانة الغشاء المخاطي لألذف الكسطى ممتيبة فيمأل السائؿ تجكيؼ األذف كيحكؿ

دكف تكصيؿ اليكاء لمصكت ،كمف المالحظ أف أكثرية األطفاؿ في األعمار المبكرة يمكف أف

تتعرض لبعض أشكاؿ ىذا االلتياب الذم يتعرض لو الذككر أكثر مف اإلناث ،كتككف نسبة
حدكثو في الصيؼ أعمى منو في الشتاء ،كيسبب التياب األذف الكسطى الذم ينتج عف نمك
عظمة مثؿ الشبكة تتصؿ بالركاب كتقيده ،كىي حالة كراثية تصيب ()%2مف الناس كال تالحظ
في العادة إال عند المراىقة أك في بداية العشرينات مف العمر( .حسيف)103 :2009 ،
 -أسباب إعاقة األذن الداخمية:

أكثر اإلعاقات السمعية أذل أك تخريبان ىي تمؾ التي تنتج عف مشكالت حسية كعصبية في

األذف الداخمية ،كالكثير جدان مف اإلعاقات الحسية العصبية في مرحمة الطفكلة ما تزاؿ مجيكلة
األسباب ،غير أف ثمة خمسة أسباب رئيسة معركفة لمصـ الحسي العصبي كىي الكراثة،
كالحصبة األلمانية لألـ الحامؿ ،كالتياب السحايا ،كتعارض دـ األـ كالطفؿ (العامؿ الرايزيسي)،
كالكالدات المبكرة ،غير أف األسباب الثالثة األكلى ىي التي تنتج أسكأ اإلعاقات.

(الشريؼ)285 :2011 ،

ىذه األسباب التي قد تسبب اإلعاقة السمعية كبالتالي يجب أف نتعرؼ عمى دكر كؿ مف
المعمميف كاآلباء في التخفيؼ مف حدة الضغكط النفسية التي يعاني منيا الطمبة جراء إعاقتيـ
السمعية.
أدوار الوالدين والمعممين:
كثي انر ما تترؾ عممية التشخيص جركحان بالغة في نفكس اآلباء كقد تؤثر عمى مشاعرىـ نحك

أطفاليـ المعاقيف سمعيان لسنكات عدة ،كمع ذلؾ فالتشخيص ال يضع إال نقطة البداية في

نضاالت األسرة مع اإلعاقة السمعية حيث يمر الكالداف في أزمة نفسية قكاميا الشعكر بالذنب،

كاألسى ،كالحزف ،كالصدمة ،كاإلنكار .كمع أنو يتعيف عمى اآلباء أف يقدمكا ما ىك األفضؿ
ألطفاليـ ،فإف معظميـ يكاجيكف صعكبة في التعامؿ مع إعاقة الطفؿ بؿ كقد يسيمكف في
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سمككو الالتكيفي كايذاء مشاعره حيث يؤدم غياب التكاصؿ اليادؼ الصحيح بيف األطفاؿ الصـ
كآبائيـ إلى تكاصؿ مشكش كممزؽ ،كانعزاؿ عف األسرة ،كتحصيؿ مدرسي ضعيؼ الحق نا،

كمعدالت عالية مف االضطراب العقمي ،كتمثؿ االتجاىات الكالدية نحك تنشئة الطفؿ أفضؿ
المتنبآت لمفيكـ الذات لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقات السمعية التي تتراكح بيف الحادة كالعميقة،

فضالن عف أثرىا االيجابي أك السمبي عمى التقدـ التربكم لمطفؿ فاآلباء الذيف ال يستطيعكف تقبؿ

إعاقة أطفاليـ ال يستطيعكف تكحيد جيكدىـ مع جيكد المدرسة كالييئات الداعمة األخرل  ،مما
قد ينعكس بصكرة كبيرة عمى النمك التربكم لمطفؿ  .كليذا يتكجب عمى الكالديف أف يقدركا دكرىما

في تطكير ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ لدل الطفؿ ،كتقديـ االستقرار النفسي لو  ،كتكفير بيئة

مربية كمعززة ( .الكقفي)348 :2004 ،

ىذا ىك دكر الكالديف كالمعمميف في التخفيؼ مف آثار اإلعاقة عمى نفسية أبنائيـ الطمبة ،ككذلؾ
عممية تعميـ المعاقيف سمعيان ليا عدة أىداؼ كىي:
أىداف تعميم المعاقين سمعياً:

ييدؼ تعميـ المعاقيف سمعي نا إلى تحقيؽ األغراض اآلتية :

 -1التدريب عمى النطؽ كالكالـ لتحسيف درجة اإلعاقة السمعية مف جية كتككيف ثركة مف
التراكيب المغكية ككسيمة اتصاؿ بالمجتمع مف جية أخرل.

 -2التدريب عمى طرؽ االتصاؿ المختمفة بيف المعاؽ سمعيان كبيف المجتمع الذم يعيش فيو مما
يساعده عمى زيادة تكيفو معيـ.

 -3التقميؿ مف اآلثار التي ترتبت عمى كجكد اإلعاقة سكاء كانت آثا انر عقمية أـ نفسية أـ

اجتماعية.

 -4تزكيده بالمعارؼ التي تعينو عمى التعرؼ عمى بيئتو كما يكجد فييا مف ظكاىر طبيعية

مختمفة.
 -5تعزيز السمككيات التي تعيف المعاؽ سمعيان عمى أف يككف مكاطنان صالح نا.

 -6إعطاء التمميذ التدريبات المينية حتى يستطيع االعتماد عمى نفسو في الحصكؿ عمى
مقكمات معيشية بدالن مف أف يككف عالة عمى المجتمع كأف يككف عنص انر فعاالن في عممية

اإلنتاج( .الزىيرم)176 :2003 ،

كمما سبؽ يتضح لنا أف أىداؼ تعميـ المعاقيف سمعيان كثيرة كمتعددة ،حيث أف الطالب المعاؽ

سمعيان عندما يمتحؽ بالمدرسة يتـ تدريبو عمى النطؽ كالكالـ ،كتزكيده بالعمـ كالمعرفة ،كيتـ

التخفيؼ مف حدة الضغكطات كاآلثار السمبية التي أثرت عميو جراء إعاقتو ،كلكف الطمبة ذكم

اإلعاقات السمعية ليـ خصائص سمككية كتعميمية يتصفكف بيا تختمؼ عف صفات غيرىـ مف

الطمبة العادييف ،كفيما يمي يتضح ذلؾ:
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الخصائص السموكية والتعميمية لممعاقين سمعياً:

إف أصحاب اإلعاقات السمعية ال يمثمكف فئة متجانسة حيث أف لكؿ فرد خصائصو الفردية،

كترجع مصادر االختالؼ إلى نكع اإلعاقة ،كعمر الفرد عند اإلصابة بيا ،كشدة اإلعاقة كسرعة
حدكثيا ،كمقدار العجز السمعي ،ككيؼ يمكف إصالحو ،كاستثمار ما يبقى منو ،ككضع الكالديف
السمعي ،كسبب اإلعاقة ،كالفئة االجتماعية ،كاالقتصادية التي تتصؼ بيا أسرتو ،كغيرىا كليذه

اإلعاقة تأثير ممحكظ عمى خصائصو النمائية المختمفة ألف مراحؿ النمك مترابطة كمتداخمة كفيما
يمي شرح ليذه الخصائص :

أوالً :الخصائص المغوية:

تؤثر اإلعاقة السمعية عمى لغة األطفاؿ في جميع جكانب النمك المغكم لدييـ ،كالطفؿ المعاؽ

سمعيان سيصبح أبكمان إذا لـ تتكافر لو فرص التدريب الفاعمة ،كيرجع ذلؾ إلى عدـ تكفر التغذية
الراجعة السمعية ،كعدـ الحصكؿ عمى تعزيز لغكم كاؼ مف اآلخريف ،حيث أف لغة األطفاؿ

المعاقيف سمعيا تتصؼ بفقرىا المدقع قياسان بمغة العادييف حيث تككف لدييـ ذخيرة لغكية محددة

كتككف ليا عالقة بالمممكسات كعادة ما تككف جمميـ قصيرة ،كمعقدة ،عالكة عمى بطئيـ في

الكالـ ،أك اتصافو بالنبرة غير العادية ،كاإلعاقة ىذه تتناسب طرديان مع مظاىر قصكرىـ المغكم،
كلعؿ انخفاض أداء المعاقيف سمعيان عمى اختبارات الذكاء المفظية ألكبر دليؿ عمى قصكرىـ
المغكم في حيف أف أدائيـ عمى اختبارات الذكاء األدائية يككف أفضؿ ( .القريطي:2001 ،

)334
ثانياً :الخصائص المعرفية:

إف ذكاء أفراد ىذه اإلعاقة ال يتأثر بيا ،ككذلؾ ال تتأثر قابميتيـ لمتعمـ ،ما لـ تكف لدييـ مشاكؿ

في الدماغ ،لكف المفاىيـ المتصمة بالمغة تككف ضعيفة لدييـ ،كيككف لدييـ قصكر في اختبارات
الذكاء يعكد لممشاكؿ المغكية ،لذلؾ يجب تكييؼ كتعديؿ اختبارات الذكاء لتككف أكثر دقة في
قياس ذكاء أفراد ىذه الفئة ،كأف تخصص ليـ اختبارات ذكاء غير لفظية لقياس ذكائيـ بشكؿ
دقيؽ.
(العزة)115 :2002 ،

5.

ثالثاً :الخصائص الجسمية والحركية:

يعاني أفراد ىذه الفئة مف مشكالت في االتصاؿ تحكؿ دكف تعرفيـ عمى البيئة كاكتشافيـ ليا،
كالتفاعؿ معيا ،لذلؾ يجب تدريبيـ عمى كسائؿ االتصاؿ غير المفظي ،مثؿ لغة اإلشارة ،إنيـ

محركمكف مف التغذية الراجعة االيجابية السمعية ،لذلؾ يجب تدريبيـ عمى تمقى رسائؿ اآلخريف

بطرؽ تعبيرية مختمفة ،كما أف نمكىـ الحركي يعتبر بطيئان قياسان بالعادييف كذلؾ ألنيـ ال يسمعكف

الحركة كأف لياقتيـ البدنية ال تككف بمستكل لياقة األسكياء حيث يمتازكف بحركة جسمية بطيئة.
(الركساف)150 :1996 ،

رابعاً :التحصيل األكاديمي:

غالبان ما يككف التحصيؿ األكاديمي ألفراد ىذه الفئة متدف عمى الرغـ مف عدـ انخفاض نسبة
ذكائيـ ،كما أف تأثيرىـ القرائي ىك األكثر تأث انر بيذه اإلعاقة كيزداد تحصيميـ األكاديمي ضعفان

مع ازدياد المتطمبات المغكية كمستكل تعقيدىا خاصة في غياب فاعمية أساليب التدريس كتشير

الدراسات بأف ( )%50مف أفراد ىذه اإلعاقة ممف ىـ في سف العشريف كانت قراءتيـ تقاس
بمستكل طالب الصؼ الرابع األساسي أك أقؿ مف ذلؾ ،كأف ( )%10كانكا بمستكل الثامف
األساسي ،أما في مادة الرياضيات فكاف مستكل أدائيـ فقط بمستكل أداء الصؼ الثامف ،كأف

( )%10منيـ كانكا بمستكل أداء األشخاص غير الصـ( .القريطي)333 :2001 ،

خامساً :الخصائص االجتماعية والنفسية:

إف أساليب التنشئة األسرية الخاطئة كالمتمثمة في تقديـ الحماية الزائدة كاإلىماؿ كالتجاىؿ كالعقاب
كالرفض االجتماعي كاتجاىات ىؤالء األطفاؿ نحك أنفسيـ كاتجاىات اآلخريف نحك ىذه اإلعاقة

تمعب دك انر في إحداث مشاكؿ اجتماعية لدييـ إذا كانت ىذه االتجاىات سمبية كالعكس صحيح،

فقد يعاني أفراد ىذه الفئة مف الخجؿ كاالنطكاء كالعزلة ،كاإلحباط كالفشؿ كاالكتئاب كالقمؽ

كالتيكر كقمة تككيد الذات العدكانية ،كيتصفكف بعدـ قدرتيـ عمى ضبط انفعاالتيـ ،أك حؿ
مشكالتيـ ،أك االستقاللية عف اآلخريف ،لذلؾ فيـ بحاجة إلى التدريب عمى ميارات االتصاؿ،
كالتفاعؿ االجتماعي في مكاقؼ اجتماعية حقيقية ( .العزة)116 :2..2 ،
سادساً :السموك الميني:

إف النمك الميني يعتمد عمى نمك كتطكر المغة التي ىي حجر الزاكية في عممية التكاصؿ

االجتماعي ،كالتعميـ الميني بحاجة إلى مف يسمع بشكؿ جيد ،كاف يتحدث بشكؿ جيد ،لكي
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يستطيع تمقي كاكتساب الميارات المتعمقة بالمينة ،كقد تككف النتيجة ىي إحدل كسائؿ تدريبيـ
كىذه تحتاج إلى لغة كالى خبير متخصص في لغة الصـ لذلؾ فقد يكاجو أفراد ىذه المغة
مشكالت في التكيؼ الشخصي كالميني مع بيئتيـ األسرية باإلضافة إلى بيئة العمؿ ،لذلؾ فيـ
يميمكف إلى ميف مثؿ الرسـ ،كالخياطة ،كالحدادة ألنيا ال تحتاج إلى تكاصؿ اجتماعي بشكؿ
كبير ،إذ تتطمب التعامؿ مع اآلالت ،كنتيجة ذلؾ فيـ بحاجة إلى برامج تربكية كتأىيمية مينية
يستطيعكا اكتساب المينة ككسب العيش( .الركساف)149 :1996 ،
كمما سبؽ نرل أف الطمبة الذيف يعانكف مف إعاقات سمعية ليـ خصائص كسمات تختمؼ عف
أقرانيـ الطمبة العادييف ،لذلؾ يجب عمى المعمميف كالتربكييف أف يأخذكا بعيف االعتبار ىذه
الصفات كالخصائص التي يتصؼ بيا الطمبة الذيف يعانكف مف إعاقات سمعية مختمفة في
المدرسة كتقديـ الخدمات الالزمة ليـ بما يتناسب مع إعاقتيـ ،لذلؾ نتساءؿ ىؿ ىناؾ خدمات
تربكية تيقدـ ليذه الفئة مف الطمبة في المدرسة؟
الخدمات التربوية لممعاقين سمعياُ في المدرسة:

 .1تدريب الطالب المعاؽ سمعيان عمى تنظيـ حركة النفس عند الكالـ كتعكيده االىتماـ
بمخارج الحركؼ مع استخداـ مكبرات الصكت إذا لزـ األمر.

 .2كضع الطالب في أفضؿ مكاف لمجمكس بما يسمح لو بسماع صكت المعمـ.
 .3كقكؼ المعمـ في مكاف مناسب قابؿ لمرؤية ألف مشاىدة الطالب المعاؽ سمعيان لتعبيرات

كجو المعمـ كىك يتكمـ كمالحظة إيماءاتو كحركاتو تزيد مف قدرتو عمى الكالـ

بنسبة(.)%2.

 .4تشجيع الطالب المعاؽ سمعيان عمى المشاركة في األنشطة الجماعية التي تتيح لو فرصة
الحكار مع زمالئو.

 .5تنمية ميكلو كاستعداداتو لقراءة بعض الكممات كالتعبيرات التي تنمي ميارة القراءة لديو.
(الشريؼ)298 :2.11 ،
مف ىنا يمكننا القكؿ بأنو يجب عمى المعمميف مراعاة ىذه الخصائص جميعيا ،كعمييـ تدريب
الطالب ذكم اإلعاقة السمعية عمى التعرؼ إلى مصادر المعمكمات السمعية البصرية ،كالتحدث
بصكت ىادئ كمسمكع (ليس بالعالي أك بالمنخفض) ،كالنظر إلى ىذا الطالب كجيان لكجو،

كالتكاصؿ بحاسة البصر معو ،كالتأكد مف أف الطالب قد سمع كؿ الكالـ الذم يقكلو المعمـ
،كعمى المعمـ صياغة السؤاؿ بأكثر مف طريقة كأكثر مف عبارة ،كعدـ استخداـ ألفاظ صعبة

كمعقدة ،كاتاحة الفرصة لمطالب كي يسأؿ عما يريد ،كعدـ تقييد حريتو ،ككضعو في المكاف
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المناسب داخؿ غرفة الصؼ كبجانبو طالب متفكؽ ،كيمكف لممعمـ أك المرشد النفسي في المدرسة
إرشاد ىذا الطالب إلى استخداـ السماعات الطبية حتى يتسنى لو سماع كالـ المعمـ كاالستفادة
منو.
ثالثاً :اإلعاقة الحركية:

مفيوم اإلعاقة الحركية :ىناؾ اختالؼ عمى تعريؼ اإلعاقة الحركية أك الجسمية Physical
 ،disabilityإال أف معظـ األدب المتعمؽ بيذه التعريفات يجمع عمى أنيا حالة مف الضعؼ
العصبي ،أك العظمي أك العضمي ،أك أنيا حالة مرضية مزمنة تتطمب التدخؿ العالجي ،كالتربكم

كالدراسي ليستطيع الطفؿ المعاؽ حركيان االستفادة مف البرامج التعميمية .كىذه اإلعاقات غير

متجانسة ،كأف ىناؾ فركقان كاضحة بيف فئات األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذه اإلعاقة عمى الرغـ

مف أنيـ جميعان يشترككف في المعاناة مف محدكدية قدرتيـ عمى الحركة ،كالتحمؿ الجسمي.

( العزة . ) 194 : 2..2 ،

فاإلعاقة الحركية ىي حالة يعاني المصابكف بيا مف خمؿ في قدراتيـ الحركية كىذا الخمؿ يؤثر
عمى نمكىـ االجتماعي كالتربكم كالعقمي كالنفسي ،مما يجعؿ ىؤالء األطفاؿ بحاجة إلى رعاية

تختمؼ عف األطفاؿ العادييف.

كاإلعاقة الحركية ىي :حاالت األفراد الذيف يعانكف مف خمؿ ما في قدرتيـ الحركية ،أك نشاطيـ
الحركي بحيث يؤثر ذلؾ الخمؿ عمى مظاىر نمكىـ العقمي كاالجتماعي كاالنفعالي كيستدعي
التربية الخاصة ( .العكاممة)26 :2..3 ،
كاإلعاقة الحركية تصنؼ إلى أكثر مف فئة كفي بعض األحياف ييطمؽ عمييا اإلعاقة الجسمية أك
الصحية.
تصنيف اإلعاقة الحركية ( الجسمية والصحية ) :

تصنؼ اإلعاقة الجسمية كالصحية إلى ثالث فئات رئيسة ىي :
 -1إصابات الجياز العصبي"Neurological Impairments" :
تنجـ عف إصابات الجياز العصبي المركزم ( الدماغ كالنخاع الشككي ) كتتراكح في درجاتيا بيف
البسيط كالشديد كتضـ ما يمي:

 -الشمؿ الدماغي.

 العمكد الفقرم المفتكح. استسقاء الدماغ. شمؿ األطفاؿ. التصمب المتعدد .53

 -2اإلصابات العضمية كالعظمية"Muscular – Skeletal – impairments" :
كىي إصابات تؤثر عمى العظاـ كالعضالت كعمى قدرة الفرد عمى الحركة كاالنتقاؿ باستقاللية
كتضـ ما يمي:
 البتر. خمع الكرؾ الكالدم. ىشاشة العظاـ. التياب المفاصؿ. انحناء العمكد الفقرم. التياب الكرؾ. الحنؼ. ترقؽ العظاـ -3األمراض المزمنة"Chronic Diseases" :
كىي أمراض متنكعة يحتاج فييا الفرد المصاب إلى رعاية صحية مستمر كتشمؿ األمراض

اآلتية:

 السكرم. الربك. اإليدز. -أمراض القمب .

 أمراض الدـ  ( .الالال كآخركف)357 :2.12 ،كؿ ىذه األمراض تصنؼ تحت اإلعاقة الحركية ،كالطمبة المعاقكف حركيان شأنيـ كشأف باقي

الطمبة المعاقيف سكاء سمعيان أك بصريان ،ليـ خصائص سمككية كتعميمية خاصة بيـ تختمؼ عف
غيرىـ مف أقرانيـ الطمبة األسكياء ،فمنتعرؼ عمى ىذه الخصائص.

خصائص الطمبة المعاقين حركياً:

أوالً :الخصائص الجسمية:

يتصؼ الطمبة المعاقكف حركيان بنكاحي العجز المختمفة في اضطراب كنمك عضالت الجسـ التي

تشمؿ اليديف ،كاألصابع ،كالقدميف ،كالعمكد الفقرم ،كالصعكبات تتصؼ بعدـ التكازف كالجمكس،

كالكقكؼ ،كعدـ مركنة العضالت الناتجة عف األمراض مثؿ الركماتزـ ،كالكسكر كغيرىا كقد
تككف ناتجة عف اضطرابات في الجياز العصبي المركزم.
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كمف مشاكميـ الجسمية أيضاى ىشاشة العظاـ كالتكائيا ،كالقزامة ،كانخفاض معدؿ الكزف كمشاكؿ

في الحجـ كشكؿ العظاـ ،كفي عضالت الجسـ ،كالكىف العضمي ،كعدـ كجكد مركنة مناسبة في

العضالت كارتخائيا األمر الذم يترتب عميو عدـ قدرتيـ عمى حمؿ األجساـ الثقيمة كاألسكياء.
( العزة)195 :2..2 ،

ثانياً :الخصائص النفسية:

يتصؼ ىؤالء الطمبة باالنسحاب ،كالخجؿ ،كاالنطكاء ،كالعزلة ،كاالكتئاب ،كالحزف ،كعدـ الرضا
عف الذات ،كعف اآلخريف ،كالشعكر بالذنب ،كالعجز ،كالقصكر ،كاالختالؼ عف اآلخريف  ،كبعدـ
المياقة ،كبعدـ االنتباه ،كالتشتت ،كبالقيرية ،كاالعتمادية ،كالخكؼ ،كالقمؽ ،كغيرىا مف
االضطرابات النفسية العصبية ،كبعدـ تككيد الذات ،كعدـ القدرة عمى حؿ المشكالت ،كضبط

الذات ،كمشاكؿ في االتصاؿ مع اآلخريف ،كالشعكر بالحرماف ،فيـ بحاجة إلى اإلرشاد الكقائي،
كالنمائي  ،كالعالجي ،لمتعامؿ مع مراحميـ العمرية ،كدرجة االضطراب النفسي كنكعو في البيت
كالمدرسة لذلؾ يجب أف تكفر ليـ أجكاء نفسية مريحة في مجاؿ األسرة كالمدرسة كالعمؿ بحيث
يبتعدكف عف التكتر ،كالقمؽ كالدخكؿ في الصراعات األسرية ،كالمعاناة منيا ،األمر الذم ينعكس
عمى صحتيـ النفسية ( .الركساف)246 :2... ،
ثالثاً :الخصائص التربوية واالجتماعية:

مف خصائص ىؤالء الطمبة أف لدييـ مشكالت في عادات الطعاـ كالمباس ،كعادات في مشكالت

التبكؿ ،كضبط المثانة ،كاألمعاء ،كاالنطكاء ،كقمة التفاعؿ االجتماعي ،كاالنسحاب ،كاألفكار
اليازمة لمذات ،كيعانكف مف نظرة المجتمع نحك قصكرىـ الجسمي ،كعدـ المياقة ،كمشكالت في

االستحماـ ،كالكقكؼ كضبطو كمشكالت مع األقراف ،كاألخكة ،كالشعكر بالحرماف االجتماعي
المتمثؿ في عدـ مشاركتيـ الفاعمة في النشاطات االجتماعية ،كمف مشكالتيـ أيضان االعتمادية

عمى اآلخريف ،كالخجؿ ،كالعزلة ،كاالنسحاب ،كىذه المشكالت كأشكاليا إنما ىي عينة قميمة مف
مجمكعة مشاكميـ االجتماعية التي تحتاج إلى تدريبيـ عمى عادات النظافة كالمحافظة عمى

صحتيـ العامة ،كاستعماؿ التكاليت ،كضبط المثانة كاألمعاء ،كاالبتعاد عف مشكالت سكء

التغذية ،كفقداف الشيية ،كاإلفراط في تناكؿ األطعمة ،الذم يسبب ليـ البدانة كالتي تشكؿ عبئان

عمى أجساميـ( .الشريؼ)438 :2.11 ،
رابعاً :الخصائص العصبية:

لدل ىؤالء األطفاؿ مشكالت تتعمؽ بتمؼ الدماغ أك خمؿ كظيفي في عمؿ الخاليا الحركية كما

أف لدييـ مشكالت خاصة بالحبؿ الشككي ،كمشكالت في مجاؿ الرؤية ،كالسمع ناتجة عف
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اإلصابات العصبية الجسمية بأمراض مثؿ التياب السحايا ،كالسؿ ،كالحصبة األلمانية ،كالزىرم،
كغيرىا مسؤكلة عف إحداث تمؼ في جيازىـ العصبي كما أف لدييـ مشكالت خاصة كالصرع،
كاالضطرابات العقمية التي قد تككف أكراـ الدماغ أحد أسبابيا ،كما أنيـ يعانكف مف الشمؿ بجميع
أشكالو فيـ يعانكف مف مشاكؿ القراءة كالكتابة في المدرسة ألف حكاسيـ غير سميمة .إف مثؿ
ىؤالء األطفاؿ بحاجة إلى معالجة األمراض التي قد تككف مسئكلة عف إعاقتيـ الحركية بدءنا

بالتطعيـ الثالثي ،كالتشخيص ،كالعالج ،كالتأىيؿ ،كالتدريب .كقد تنتج المشاكؿ العقمية لدييـ عف

سكء التغذية كالحرماف كتعرضيـ إلصابات الرأس كالرضكض كالكسكر في الجسـ.
( العزة)196 :2..2 ،
خامساً :الخصائص التعميمية:

تعتمد خصائصيـ التعميمية عمى خصائصيـ الجسمية كالنفسية كالعصبية ،حيث أف ىؤالء

األطفاؿ لدييـ مشكالت في االنتباه ،كصعكبة في التركيز ،كالتذكر ،كاالسترجاع ،كالحفظ،
كالنسياف ،كنقص في تآزر حركات الجسـ ،كصعكبة في مجاؿ التعمـ حيث أنيـ ال يتعممكف
بسيكلة كما أنيـ ال يتعممكف بسرعة ،حيث أف لدييـ مشكالت في حاسة السمع كالبصر أحيانان.

لذلؾ فيـ بحاجة إلى مناىج كاستراتيجيات تربكية خاصة تعتمد عمى التبسيط كاالنتقاؿ مف السيؿ
إلى الصعب ،كمف البسيط إلى المركب ،كاالعتماد عمى النمذجة ،كالتقميد ،كتشكيؿ السمكؾ كتقديـ

التعزيز االيجابي ،كالتغذية الراجعة االيجابية ،كالبيكلكجية ،كتجزئة الميارات كالميمات المطمكب
منيـ القياـ بيا( .الركساف)247 :2... ،

سادساً :الخصائص المينية:

ىؤالء الطمبة ال يستطيعكف االلتحاؽ بأم عمؿ بسبب العجز كالقصكر الجسمي لدييـ ،بعكس
األسكياء فيـ غير قادريف عمى القياـ باألعماؿ المينية الشاممة ،مثؿ الحدادة ،أك العمؿ في مجاؿ
البناء ،أك سياقة الجرافة ،أك الشاحنة .كما تعمؿ إعاقاتيـ عمى الحد مف استعداداتيـ كقدراتيـ
كميكليـ المينية التي يرغبكف فييا ،كىذه المشكالت تدفعيـ إلى اإلحجاـ عف العمؿ ،كعدـ الرغبة

في تأىيميـ أك تشغيميـ بسبب تدني انجازاتيـ ،كفي البمداف المتقدمة يعمؿ ىؤالء في ميف

كالنجارة كغيرىا ،حيث أف اآلالت تككف مبرمجة عمى الكمبيكتر كما عمى المعاؽ إال أف يضغط
عمى األزرار لتشغيؿ اآللة أك إيقافيا ،كىـ أكثر إنتاج نا مف األسكياء في ىذا المجاؿ كما تشير

الدراسات في ىذا المجاؿ ،لذلؾ فإف عمى المكجييف المينييف األخذ بعيف االعتبار تأىيميـ
كمساعدتيـ في الحصكؿ عمى عمؿ يكسبكف رزقيـ مف كرائو ( .العزة)197 :2..2 ،
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سابعاً :الخصائص التدريبية:

إف ىؤالء األطفاؿ بسبب كجكد العجز الجسمي لدييـ بحاجة إلى التدريب عمى ممارسة األلعاب

الرياضية الخفيفة ،كاأللعاب العقمية البسيطة ،بيدؼ إكسابيـ المركنة الكافية لمقياـ باألعماؿ
الركتينية كاالعتيادية ،مثؿ قضاء الحاجة ،كنظافة الجسـ كاألسناف ،كتناكؿ الطعاـ كالشراب،
كغيرىا مف األعماؿ التي تحتاج إلى تمكنييـ مف استخداـ ما تبقى مف قدراتيـ العضمية كالدفع

بيا إلى أقصى حد ممكف ،كلذلؾ فيـ بحاجة إلى أخصائي في مجاؿ تقكيـ العظاـ ،العالج
الطبيعي ،كالمساج كأخصائي في مجاؿ التربية البدنية الرياضية كاختيار األلعاب الرياضية
المناسبة كحثيـ عمى ممارستيا كازالة جميع المعكقات الفيزيقية التي قد تقؼ أماميـ لمزاكلة
الرياضة المناسب ليـ ،كتشجيعيـ عمى القياـ باألعماؿ الفنية كالرسـ أك الدىاف ،كاأللعاب

الخفيفة ،كيتطمب ذلؾ تجزئة الميمات كالحركات حتى يستطيع الطفؿ القياـ بيا.

(الشريؼ)438 :2.11 ،
كمف ىنا ترل الباحثة أف مثؿ ىذه الخصائص التي تتصؼ بيا ىذه الفئة يجب أخذىا بعيف
االعتبار عند كضع البرامج التربكية كالتعميمية كعند كضع الخطط العالجية لمتعامؿ مع
مشكالتيـ ،كما أنو يجب التعامؿ مع ىذه الفئة بأساليب تعديؿ السمكؾ لحؿ المشكالت التي

تكاجييـ كتقديـ التشجيع كالتعزيز كالدعـ األسرم كالمادم كالمعنكم ليـ ،حتى يستطيعكا أف
يعيشكا حياتيـ برفاىية كغيرىـ مف األسكياء كابعادىـ عف جك الحزف كاالكتئاب كعدـ الرضا
كالشعكر بالذنب ،كاشراكيـ في األنشطة الترفييية كالخبرات السارة ،كابعادىـ عف الخبرات غير
السارة في األسرة كالمدرسة كبيئة العمؿ ،لذلؾ يجب أف تيقدـ ليـ خدمات تربكية تختمؼ عما ييقدـ
لغيرىـ مف الطمبة العادييف.
البدائل التربوية لمطالب ذوي اإلعاقات الحركية:
كمف الصعب تحديد بديؿ تربكم مناسب ليذه الفئة كذلؾ لمتبايف الكبير ما بيف أفرادىا ،لذا
فاألكضاع التربكية التي يمكف تعميـ ذكم اإلعاقات الجسمية كالصحية متنكعة كتشمؿ جميع

البدائؿ كذلؾ تبعان لعكامؿ مختمفة منيا:
 -شدة اإلعاقة.

 مدل تكفر الخدمات المساندة كالعالج الطبيعي كالعالج الكظيفي . -مدل تكفر األجيزة التعكيضية كالكسائؿ المساعدة ( .الالال كآخركف)381 :2.12 ،
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فالبدائؿ التربكية جميعيا يمكف أف تككف مناسبة في الصؼ العادم.كنستطيع تحديد البديؿ
التربكم المناسب في ضكء المتغيرات السابقة ،كغالبان ما يككف الصؼ العادم مناسبان لألفراد ذكم

اإلعاقة الجسمية كالصحية الذيف يتمتعكف بقدرات عقمية عادية يستخدمكف األدكات المساندة

لمحركة كاالنتقاؿ كالكراسي كالعكازات كاألطراؼ االصطناعية كغيرىا كيتـ تقدير كؿ حالة بحسب
المتغيرات المحيطة.
لقد تحدثنا عف ثالث فئات مف المعاقيف كقبؿ أف نتعرؼ عمى دكر اإلدارة المدرسية في رعاية
ىذه الفئات مف الطمبة البد أف نشير إلى الصفات التي تتحمى بيا اإلدارة المدرسية في مجاؿ
التربية الخاصة.
صفات وخصائص اإلدارة المدرسية الناجحة والفاعمة في ميدان التأىيل والتربية الخاصة:
 .1التمتع بالمبادرة.
المقدمة.
 .2االلتزاـ بتطكير الخدمات ي
 .3التمتع بركح القيادة.

 .4متابعة أداء المدربيف كالمتدربيف.
 .5التمتع بسعة االطالع.

 .6القدرة عمى استثمار المصادر الناجحة.
 .7التحمي بالصبر.
 .8التمتع ببعد النظر( .الخطيب)248 :1998 ،
ونأتي اآلن إلى دور اإلدارة المدرسية في رعاية ىذه الفئات من الطمبة:
أوالً :الرعاية التربوية والتأىيمية:

 .1تطكير السياسات كتطكير البرامج التربكية كالتأىيمية.
 .2تحديد الكضع التعميمي المناسب لمطمبة.
 .3كضع الخطط التعميمية كتقييميا.
 .4تكفير األدكات كالمعدات التعميمية.
 .5حفظ السجالت كمتابعتيا.

 .6جدكلة النشاطات التعميمية كالتدريبية كمساءلة المعمميف.
 .7إجراء البحكث كتكصيؿ نتائج الدراسة الحديثة إلى الككادر ( .الخطيب)248 :1998 ،
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ثانياً :الرعاية الصحية:

 .1تكفير فريؽ طبي لمكشؼ الصحي عمى الطمبة المعاقيف لتحديد نكع اإلعاقة كنكع
الخدمات الطبية الالزمة (جراحة ،زراعة عضك بديؿ ،تكفير أجيزة مساعدة ،كغير
ذلؾ.) ..

 .2مناشدة الجيات المعنية لتكفير األجيزة الطبية المناسبة التي تساعد الطمبة المعاقيف
عمى التغمب كلك جزئيان عمى اإلعاقة.

 .3المتابعة الصحية لمطمبة المعاقيف باستمرار مف قبؿ المجنة الصحية بالمدرسة.
(الشريؼ)278 :2.11 ،
ثالثاً :التواصل مع األسرة:

إف التكاصؿ مع أسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة يتيح فرص متابعة سمككيات الطمبة
في المنزؿ لمتحقؽ مف اتساقيا كالثبات في ممارستيا ،إف إحاطة أكلياء األمكر عممان بما

يحدث مف تحسف في سمككيات أبنائيـ الطمبة المعاقيف يحد مف شعكرىـ بالحرج عندما

كيعد أكلياء األمكر مصد انر قيمان
يتكاصمكف مع العامميف في المدرسة حكؿ أبنائيـ ،كما ي
لممعمكمات ،كقد يساعد ذلؾ أحيانان في تكفير كجية نظر أكسع حكؿ مكاطف القكة لدل الطمبة

ككذلؾ احتياجاتيـ الخاصة ،كبالتالي محاكلة تطبيؽ استراتيجيات لمكاجية سمككيات الطمبة

خارج المدرسة ،كىناؾ طرؽ كثيرة لمتكاصؿ االيجابي مع أسر الطمبة منيا المحادثات
التميفكنية ،كاحتفاالت تكريـ الطمبة ،كالزيارات المنزلية ،كزيارة أفراد األسرة لممدرسة ،ككذلؾ
مشاركة أكلياء األمكر في األنشطة المدرسية( .الشخص كآخركف)226 :2... ،
رابعاً :الرعاية البدنية:

 .1تكفير المدربيف كالمختصيف إلعداد الطمبة المعاقيف بدنيان مف حيث تنمية قدراتيـ البدنية
أك تنشيط العضك المتأثر باإلعاقة لرفع درجة كفاءتو إلى أكبر قدر ممكف.

 .2تعديؿ المقعد الدراسي ليتمكف الطمبة المعاقكف مف الجمكس كالكقكؼ بطريقة صحيحة.
 .3تكجيو النصائح التربكية لمطمبة المعاقيف لمجمكس الصحيح الذم يحمي الجسـ مف
التشكىات القكامية.
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 .4إعداد كتنفيذ برنامج حركي رياضي لتدريب الطمبة المعاقيف عمى الميارات التالية:
 ميارات الجمكس كالكقكؼ.
 ميارات الكثب كالجرم كالدحرجة كالزحؼ.
 ميارات المعب مثؿ التقاط الكرة كرمييا باليد كركؿ الكرة بالقدـ.
(الشريؼ)278 :2..7 ،
قدـ كؿ ما في كسعيا مف جيد
كفي النياية نخمص إلى أنو يجب عمى اإلدارة المدرسية أف تي ٌ

لرعاية ىذه الفئة مف الطمبة باعتبارىـ جزءان ال يتج أز مف المجتمع ،كأف تقكـ بإجراءات عممية عمى

أرض الكاقع ،تيدؼ إلى رعايتيـ تعميميان كثقافيان كاجتماعيان كبدنيان كصحيان ،حتى ال يشعركف
بالحرج كأف ليـ حقكؽ يجب أف يأخذكىا ،كعمييـ كاجبات يجب أف يمتزمكا بيا.

6.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المحكر األكؿ :الدراسات المتعمقة باإلدارة المدرسية
التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ
المحكر الثاني :الدراسات المتعمقة بذكم االحتياجات الخاصة
التعقيب عمى دراسات المحكر الثاني
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
بعد االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة المتكفرة كالمرتبطة بمجاؿ الدراسة سكاء في مجاؿ
اإلدارة المدرسية أك في مجاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ،استطاعت الباحثة الحصكؿ عمى

مجمكعة مف الدراسات المحمية كالعربية كاألجنبية التي استفادت منيا في بناء ىذه الدراسة سكاء

في األدكات المستخدمة لجمع البيانات ،أك في األساليب اإلحصائية المستخدمة كأيضان االستفادة
مف نتائجيا كتكصياتيا.

حيث تـ تقسيـ الدراسات إلى محكريف:

المحور األول:

يضـ الدراسات المتعمقة باإلدارة المدرسية ( دراسات محمية ،دراسات عربية ،دراسات أجنبية).

المحور الثاني:

يضـ الدراسات المتعمقة بذكم االحتياجات الخاصة ( دراسات محمية ،دراسات عربية ،دراسات
أجنبية).
كتـ تبكيب الدراسات مف األحدث إلى األقدـ.
المحور األول :الدراسات المتعمقة باإلدارة المدرسية:
أوالً :الدراسات المحمية:

-1دراسة الموح ( )2008بعنوان" :دور اإلدارة المدرسية بالمرحمة األساسية العميا في مواجية
مشكالت طالبيا بمحافظات غزة" .
ىدفت إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية بالمرحمة األساسية العميا في مكاجية مشكالت طالبيا
بمحافظات غزة ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كاستخدـ
االستبانة كأداة طيبقت عمى عينة الدراسة المككنة مف ()105
مدير كمديرةن ك( )105مرشدان
ان

كمرشدةن ك( )105معممان كمعممةن تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة ،كاستخدـ الباحث

األساليب اإلحصائية التالية :التك اررات كالنسب المئكية ،كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
كالكزف النسبي ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف ،كاختبار"ت"  ،كاختبار تحميؿ التبايف األحادم ،كاختبار
شيفيو.
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كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :جاء دكر اإلدارة المدرسية في مكاجية مشكالت
طالبيا بمحافظات غزة بكزف نسبي ( )%62.2كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لدكر
اإلدارة المدرسية في مكاجية مشكالت طالبيا تعزل لمتغير الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات
الخدمة ،كالمنطقة التعميمية ،كالكصؼ الكظيفي.
كفي ضكء ىذه النتائج خرجت الدراسة بعدة تكصيات مف أىميا :تكفير مجمكعة مف االختبارات
كالمقاييس النفسية كالتشخيصية المختمفة كتدريب المرشديف التربكييف عمى كيفية استخداميا
كاإلفادة مف نتائجيا ،كاجراء مسح شامؿ لمشكالت الطمبة في المرحمة األساسية العميا كمتابعة
المكاجية كالتصدم لتمؾ المشكالت التي تكاجو الطمبة باألساليب التربكية المناسبة ،كتشجيع
األبحاث المتعمقة باإلرشاد اإلدارم كالتربكم المعاصر كالمشكالت لدل الطمبة كما يؤثر عمييا
ايجابان كسمبان.
 -2دراسة حرب ( )2007بعنوان  " :الميام اإلدارية والفنية لمديري مدارس المرحمة األساسية
العميا بمحافظة غزة في ضوء معيار الجودة " .
ىدفت إلى تعرؼ المياـ اإلدارية كالفنية لمديرم مدارس المرحمة األساسية العميا بمحافظة غزة في
ضكء معيار الجكدة الشاممة .
كأجريت ىذه الدراسة في محافظات غزة ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ
الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ،أما مجتمع الدراسة فتككف مف جميع مديرم كمديرات مدارس
المرحمة األساسية العميا بمحافظة غزة كالعينة كانت متمثمة في مجتمع الدراسة ككؿ كالبالغ عدده

(  ) 58مدي انر كمديرة ،كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية :التك اررات كالنسب المئكية
كالمتكسطات الحسابية كاختبار"ت" كشيفيو ك التبايف األحادم .

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف أقكل المجاالت التي يقكـ بيا مدير المدرسة كفؽ
معيار الجكدة في ميامو اإلدارية كانت في إدارة شؤكف الطالب كالعامميف يمييا مجاؿ المصادر
المادية كأخي نار التخطيط كالتنظيـ ،كمف أقكل المجاالت التي يقكـ بيا مدير المدرسة كفؽ معيار

الجكدة في ميامو الفنية كانت كالتالي :النمك الميني لممعمميف ،ثـ التقكيـ كالمتابعة ثـ رعاية

شؤكف الطالب ثـ العالقة بالمجتمع المحمي .
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كأكصت الدراسة بضركرة نشر ثقافة الجكدة في جميع مستكيات اإلدارة التعميمية لتكاكب التقدـ
العممي كالتكنكلكجي ،كالعمؿ عمى تكفير برامج تدريبية كىادفة لمديرم المدارس حكؿ مدخؿ إدارة
الجكدة الشاممة .

-3دراسة المناعمة( )2005بعنوان" :دور اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة
في محافظات غزة في تحسين العممية التعميمية التعممية".
ىدفت إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية في المدارس الحككمية كالمدارس الخاصة في تحسيف
العممية التعميمية التعممية في محافظات غزة ،كالكشؼ عف األنماط اإلدارية السائدة في ىذه
المدارس ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ()400
معممان كمعمم نة مف معممي المدارس الحككمية كالخاصة التابعة لمديريتي التربية كالتعميـ بغزة كخاف
يكنس ،كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة كىي االستبانة المككنة مف
( )60فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت ،كلمعالجة البيانات إحصائيا استخدـ الباحث برنامج الرزـ
اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  SPSSحيث تـ استخداـ المتكسطات الحسابية ،كالنسب المئكية،
كاالنحراؼ المعيارم ،اختبار "ت" ،كاختبار تحميؿ التبايف األحادم.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :جاء دكر اإلدارة المدرسية في تحسيف العممية
التعميمية التعممية في المدارس الحككمية كالخاصة في محافظات غزة بكزف نسبي ( ،)%59.3كال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 0.05 ≤ αفي تقدير المعمميف لألنماط
اإلدارية لمديرم المدارس الحككمية كالخاصة تعزل لمتغير الجنس ،كالمنطقة التعميمية ،كنكع
المدرسة .كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 0.05 ≤ αفي تقدير
المعمميف لألنماط اإلدارية لمديرم المدارس الحككمية كالخاصة يعزل لمتغير سنكات الخدمة
لصالح المعمميف القدامى.
كأكصت الدراسة بضركرة تركيز اإلدارة المدرسية عمى الجكانب اإلنسانية كاألخذ بمبدأ الشكرل في
اإلدارة المدرسية ،كضركرة زيادة االىتماـ بالدكرات التدريبية لمديرم المدارس قبؿ العمؿ كأثنائو،
كتعريفيـ بالمستجدات الجديدة في التعميـ كخاصة في مجاؿ اإلدارة المدرسية.
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 -4دراسة أبو عودة ( )2004بعنوان " :المشكالت والصعوبات التي تواجو مدير المدرسة
الثانوية بمحافظات غزة ".
ىدفت إلى تعرؼ الصعكبات كالمشكالت التي تكاجو مدير المدرسة الثانكية في محافظات غزة
كالتعرؼ إلى التكجيات المعاصرة في إدارة المدرسية الثانكية ،كتقديـ تصكر مقترح لمحد مف
المشكالت التي تكاجو مدير المدرسة الثانكية في محافظات غزة.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة تككنت مف (  ) 172فقرة
تعبر عف مشكالت كصعكبات تتجو باتجاىيف ىما :المجاؿ الذاتي المتعمؽ بشخصية المدير،
المجاؿ البيئي الذم يتناكؿ المشكالت البيئية التي تعرقؿ عمؿ المدير مف خالؿ المبنى المدرسي
 ،المنياج ،الطالب ،المعمميف ،أكلياء األمكر ،كالمجتمع المحمي.

أما عينة الدراسة فتمثمت في (  ) 74مدي انر كمديرة بكاقع (  ) 36مدي انر ك (  ) 38مديرة كعينة مف

المعمميف الكاقعيف تحت إدارتيـ كعددىا (  ) 279معممان كمعممة بكاقع (  )171معممان،

(  ) 1.8معممة مف المجتمع األصمي ( ،) 186.معممان كمعممة .

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف أكثر المشكالت ىذه مف كجية نظر المديريف ىي

قمة تعاكف المعمميف مع اإلدارة كذلؾ بسبب تدني ركاتبيـ كالترفيع اآللي لمطالب كحرماف المدرسة

مف االتصاؿ بكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كاإلنترنت.

كأكصت الدراسة بضركرة التعاكف بيف المعمميف كاإلدارة المدرسية كضركرة اتصاؿ المدرسة
بكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة.
 -5دراسة بسيسو( )2003بعنوان " :تصور مقترح لمعالجة مشكالت اإلدارة المدرسية في
محافظات غزة ".
ىدفت إلى تعرؼ األنماط القيادية السائدة في محافظات غزة كاألكثر شيكعان كمعرفة مدل

اختالؼ المشكالت لدل مديرم المدارس باختالؼ النمط القيادم السائد لدييـ  .كتقديـ تصكر

مقترح لمعالجة المشكالت التي تكاجو مديرم المدارس في محافظات غزة  .كاستخدمت الباحثة
المنيج الكصفي ،أما أداة الدراسة فيي استبانة طبقت عمى عينة مف مديرم المدارس في
محافظات غزة عددىـ (  ) 282مدي انر كمديرة .

كاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية :المتكسطات الحسابية كالتك اررات كالنسب المئكية
كاختبار"ت".

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :أف النمط الديمقراطي أكثر األنماط القيادية شيكع نا

يميو النمط الترسمي ،ثـ النمط األكتكقراطي ،كال تكجد عالقة بيف طبيعة المشكالت التي تكاجو
مديرم المدارس كنمط القيادة السائد لدييـ ،كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في المشكالت التي
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يكاجييا مديرك المدارس في محافظات غزة تعزم إلى متغير المؤىؿ العممي كأكثر المشكالت
لدم أصحاب المؤىؿ العممي األقؿ كىك الدبمكـ .
كأكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس كخاصة أصحاب المؤىالت العممية
األقؿ مثؿ الدبمكـ ألنيـ أكثر المديريف تكاجييـ مشاكؿ.
 -6دراسة الصالحي ( )2003بعنوان " :تطوير اإلدارة المدرسية بوكالة الغوث بمحافظات غزة
في ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة".
ىدفت إلى تعرؼ كيفية تطكير اإلدارة المدرسية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة في ضكء
مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،أما أداة الدراسة تمثمت في المقابمة الشخصية مع
كبار المسئكليف في دائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث كعددىـ (  ) 2.مسؤكالن.

كاستبانة كزعت عمى جميع مديرم كمديرات المدارس البالغ عددىـ (  ) 174مدي انر كمديرة .
كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية :التك اررات كالنسب المئكية كمعادلة الفركؽ .

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة (  ) ...5في درجة ممارسة مديرم كمديرات المدارس لإلدارة المدرسية تعزل إلى متغير

نكع المرحمة التعميمية لصالح المرحمة االبتدائية ،كما أنو يكجد تشابو بيف اإلدارة المدرسية الفعالة

كادارة الجكدة الشاممة ألف كالن منيما يعتمد عمى القيادة التشاركية كالتخطيط اإلستراتيجي كالتدريب

كالتطكير كالتحسيف المستمر في المدخالت كالعمميات كالمخرجات ،كتفكيض السمطة كتشجيع

االبتكار كاإلبداع .
كأكصت الدراسة بضركرة دعـ اإلدارة العميا كاقتناعيا كالتزاميا بنشر ثقافة كفمسفة إدارة الجكدة
الشاممة بمدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة.

 -7دراسة الحسنات( )2003بعنوان " :دور اإلدارة المدرسية في تحسين مخرجات التعميم
الثانوي العام بمحافظات غزة " .
ىدفت إلى تعرؼ كاقع اإلدارة المدرسية في محافظات غزة كالتعرؼ إلى دكر اإلدارة المدرسية في
تحسيف مخرجات التعميـ الثانكم العاـ في محافظات غزة .
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات ،كتـ

اختيار عينة قكاميا (  ) 358معممان كمدي انر كعامميف في اإلدارة العميا .كاستخدمت الباحثة

مجمكعة مف األساليب اإلحصائية مف أىميا التك اررات كالنسب المئكية كاالنحراؼ المعيارم

كاختيار"ت" كاختبار تحميؿ التبايف األحادم.
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كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :احتمت الصفات القيادية المرتبة األكلى بيف مراتب
أنماط اإلدارة المدرسية ،تمى ذلؾ في المرتبة الثانية المياـ اإلدارية كالفنية ،كجاءت المتابعة
كالتقكيـ لتحتؿ المرتبة الثالثة ،ككجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف أنماط اإلدارة
التربكية كبيف مخرجات التعميـ الثانكم أم أنو كمما زادت أنماط اإلدارة المدرسية زادت مخرجات
التعميـ.
كأكصت الدراسة بضركرة أف ييراعى في تدريب مديرم المدارس تنكع النشاطات كالبرامج التدريبية
كفؽ المرحمة التعميمية التي يعممكف بيا ،مع التأكيد عمى أف تتضمف برامج التدريب المؤتمرات
كالندكات كحمقات النقاش ككرش العمؿ كالزيارات الميدانية كطرح المشكالت كالعمؿ عمى حميا

كتمثيؿ األدكار.

 -8دراسة سميمان( )1999بعنوان " :معوقات العمل في اإلدارة المدرسية من وجية نظر
مديري المدارس األساسية والثانوية الحكومية في محافظتي نابمس وطولكرم " .
ىدفت إلى تعرؼ المعكقات بشكؿ عاـ كالمعكقات المينية بشكؿ خاص التي تكاجو مديرم
المدارس األساسية كالثانكية الحككمية في محافظتي نابمس كطكلكرـ كمف ثـ إجراء مقارنة في

المعكقات المينية في ضكء بعض المتغيرات.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة المككنة مف (  ) 4.فقرة ،
كقد تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة قكاميا (  ) 224مدي انر كمديرة مف محافظتي نابمس كطكلكرـ

في مدارس التعميـ األساسي كالثانكية كذلؾ مف مجتمع الدراسة األىمي البالغ (  ) 233مدي نار

كمديرة .

كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية :المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

كالتك اررات كالنسب المئكية كمعادلة الفركؽ كاختبار"ت" .
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :بمغت الصعكبات في مدارس اإلناث أكبر مف
مدارس الذككر ،كالصعكبات التي تكاجو حممة الماجستير أقؿ مف الصعكبات التي تكاجو حممة
الدبمكـ العالي كىؤالء أقؿ مف الصعكبات التي تكاجو حممة البكالكريكس ،كالمعكقات التي تتعمؽ

بمكقع المدرسة تزيد في مدارس القرل أكثر مف المدارس التي تقع في المدف .

كأكصت الدراسة بضركرة عقد كرشات عمؿ كدكرات تدريبية لمديرم المدارس حممة شيادة الدبمكـ
العالي ألف المعكقات التي تكاجييـ بمغت أكثر ما يمكف.
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ثانياً :الدراسات العربية:

 -1دراسة أبو الريش( )2010بعنوان" :أساليب تعامل اإلدارة المدرسية والمعممين مع الطالب
األيتام ذوي الظروف الخاصة وعالقتيا بالتحصيل".

ىدفت إلى تسميط الضكء عمى فئة غالية مف فئات المجتمع كىي األيتاـ بشكؿ عاـ كذكم
الظركؼ الخاصة عمى كجو الخصكص ،كحصر أساليب تعامؿ اإلدارة المدرسية كالمعمميف مع
الطمبة األيتاـ مف ذكم الظركؼ الخاصة ،كالكشؼ عف العالقة بيف أساليب التعامؿ كمستكيات
التحصيؿ الدراسي .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي حيث قاـ بمسح آراء الطمبة
األيتاـ (ذككر كاناث) مف ذكم الظركؼ الخاصة في جميع مؤسسات الرعاية المكجكدة في مدينة
الرياض .كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية :المتكسطات كاالنحرافات المعيارية
كاختبار "ت" كتحميؿ التبايف األحادم كمعامؿ ارتباط بيرسكف.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :جاءت أساليب تعامؿ اإلدارة المدرسية مع الطمبة
األيتاـ ذكم الظركؼ الخاصة بكزف نسبي ( ،)%70.3كال يكجد فركؽ في أساليب التعامؿ مع
الطمبة األيتاـ بيف المراحؿ الدراسية ،كتكجد فركؽ دالة في أساليب التعامؿ بيف طالب الجمعية
كبيت الطفؿ كدار التربية ،كال تكجد أم فركؽ بيف تقديرات الطالب كالطالبات كال عالقة لمجنس.
كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بمشكالت الطمبة األيتاـ مف قبؿ اإلدارة المدرسية كالمعمميف،
كالتركيز عمى التقبؿ كالتسامح باإلضافة إلى العدؿ كالمساكاة كالبعد عف السمبية في المعاممة ،كال
بد مف كجكد فريؽ عمؿ بيف البيت كالمدرسة لييتـ بالمشكالت التعميمية لدل األيتاـ ،كعدـ
التفريؽ بيف مشكالت الطمبة األيتاـ كمشكالت الطمبة العادييف ،كالعمؿ عمى رفع استقاللية الطمبة
األيتاـ كاعتمادىـ عمى أنفسيـ ،كاجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث التي تخدـ األيتاـ.
 -2دراسة القربي ( )2008بعنوان" :دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أىداف التربية الصحية
لطالب المرحمة االبتدائية بمدينة الطائف".
ىدفت إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطالب المرحمة
االبتدائية بمدينة الطائؼ مف خالؿ ( )4محاكر كىي دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ كسائؿ
الصحة كالسالمة كتحقيؽ التثقيؼ الصحي ،كتكفير البيئة المالئمة لمتغذية الصحية المدرسية،
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كدكرىا في تحقيؽ النظافة العامة لممدرسة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي ،كاستخدـ
االستبانة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس
االبتدائية بمدينة الطائؼ كالبالغ عددىـ ( )113مدي انر ،كالمشرفيف الصحييف ليذه المدارس
كعددىـ ( )107مشرفان صحيان ،كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية :المتكسطات
الحسابية ،كالنسب المئكية ،كاختبار "ت" ،كألفا كركنباخ.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :إف دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية
الصحية لطالب المرحمة االبتدائية بمدينة الطائؼ مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة بصفة عامة
كاف بدرجة متكسطة بمتكسط حسابي بمغ (.)30.39
كأكصت الدراسة بضركرة التأكيد عمى تطكير كرفع مستكل تطبيؽ البرامج الصحية الخاصة
بالتثقيؼ الصحي المقدـ لطمبة المدارس كضركرة تفعيؿ النشاط المدرسي لمتثقيؼ الصحي
كتدريب الطالب عمى مبادئ السالمة.
 -3دراسة الشعبان( )2008بعنوان" :الجودة الشاممة مدخل لتطوير اإلدارة المدرسية بمدارس
الدمج الحكومية بمراحميا الثالث بمحافظة جدة".
ىدفت إلى تعرؼ الصعكبات التي يمكف أف تكاجو اإلدارة المدرسة بمدارس الدمج الحككمية
بمراحميا الثالث بمحافظة جدة في مجاالت اإلدارة في تطكير اإلدارة المدرسية كالتعرؼ إلى
األنشطة التدريبية التي تقكـ بيا إدارة التطكير التربكم كادارة التربية الخاصة كاإلدارة المدرسية في
تطكير كتحسيف كفايات مديرم مدارس الدمج كالتعرؼ إلى درجة الممارسة لكظائؼ اإلدارة،
القيادة ،التخطيط ،التنظيـ ،التدريب ،الرقابة ،المتابعة بالنسبة لمديرم الدمج بمحافظة جدة إلدارة
الجكدة الشاممة كتعرؼ مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مديرم مدارس الدمج كفق نا

لمتغيرات المرحمة الدراسية ،المؤىؿ ،الدكرات ،الخبرة .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
االستداللي .كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة كقاـ بتكزيع االستبانة عمى جميع مجتمع الدراسة

كىـ مديرم مدارس الدمج بمدينة جدة ( )123مدي انر .كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية

التالية :التك اررات كالنسب المئكية لإلجابة عمى الدراسة الميدانية ككذلؾ برنامج الحزـ اإلحصائية
لمعمكـ اإلحصائية  SPSSلمعالجة االستبانة.
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كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث :أف درجة ممارسة مديرم المدارس لمجاؿ القيادة
المدرسية كالتخطيط كالتدريب كالرقابة كالمتابعة كانت بدرجة متكسطة أما في مجاؿ التنظيـ
فكانت بدرجة عالية ،كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αفي درجة
ممارسة مديرم المدارس لمجاالت اإلدارة المدرسة بمدارس الدمج الحككمية بمدينة جدة تيعزل إلى
متغيرات عدد سنكات الخدمة أك المؤىؿ الدراسي أك المرحمة التعميمية أك عدد الدكرات التدريبية
بشكؿ عاـ.
كأكصت الدراسة بضركرة اىتماـ إدارة التطكير التربكم كادارة التربية الخاصة كاإلدارة المدرسية
كالتدريب التربكم بتنظيـ برامج تيتـ بالجانب التطبيقي العممي أكثر مف الجانب النظرم كأيضان

يكصي الباحث بأىمية االستفادة مف الخبراء المختصيف سكاء مف داخؿ المممكة أك خارجيا
لتنظيـ كتنفيذ البرامج التدريبية لجميع المستكيات اإلدارية بغية الكصكؿ نحك تطبيؽ لمعايير
الجكدة الشاممة في كافة جكانب األداء في اإلدارة المدرسية كعمى كجو الخصكص إدارة مدارس

الدمج الحككمية.

 -4دراسة عزب( )2008بعنوان  " :تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء معايير الجودة
الشاممة " .
ىدفت إلى تعرؼ كيفية تطكير اإلدارة المدرسية في المدرسة االبتدائية في مصر في ضكء
استخداـ معايير الجكدة الشاممة مف خالؿ الكقكؼ عمى أسس فمسفة الجكدة الشاممة كأىـ نظميا
كمعاييرىا الكصكؿ إلى تصكر مقترح لتطكير إدارة المدرسة االبتدائية باستخداـ معايير الجكدة،
كاستخدـ الباحث المنيج التحميمي ،كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات.
كأما عينة الدراسة فتمثمت في (  ) 13.مدي انر  ) 143 (،ككيالن في محافظة القميكبية كالمنكفية

كالبحيرة كالسكيس كأسيكط كقنا.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :إدراؾ نسبة ( )%6.مف العامميف داخؿ المدرسة

االبتدائية ألىمية تجكيد كتحسيف طرؽ األداء كالعمؿ داخؿ المدرسة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ

بالمدرسة كمما أمكف ذلؾ ،كالمدرسة تسعى إلى تعديؿ كتكفير األساليب كالخطط الخاصة بالعمؿ
داخؿ المدرسة كفؽ المتغيرات التي قد تحدث لتحقيؽ األىداؼ التعميمية .
كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تقديـ برامج تدريبية لمعامميف بصفة عامة كالجياز اإلدارم
بصفة خاصة عمى أساليب اإلدارة الحديثة كأساليب االتصاؿ كالمشاركة في العمؿ اإلدارم

كاالىتماـ بتشجيع االبتكار كاإلبداع الذم يدعك إلى تحسيف العمؿ داخؿ المدرسة كأحد أسس

األساليب اإلدارية الناجحة.

7.

 -5دراسة الطالب( )2001بعنوان " :أثر برنامج تطوير اإلدارة المدرسية عمى أداء مديري
ومديرات المدارس في محافظة جرش " .
ىدفت إلى تعرؼ أثر برنامج تطكير اإلدارة المدرسية عمى أداء مديرم المدارس كمديراتيا في
محافظة جرش.

كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة تككنت مف (  ) 57فقرة

غطت خمس مجاالت .
كاستخدـ الباحث عدة أساليب إحصائية مف أىميا  :النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية كمعادلة الفركؽ كمعادلة ألفا كركنباخ كاختبار"ت".
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث :أف أثر برنامج التدريبي كاف كاضحان فيما يتعمؽ
بمجاالت ىذا البرنامج .

كأكصت الدراسة بضركرة االستمرار في تطبيؽ برنامج تطكير اإلدارة المدرسية كتعميمو عمى
مدارس المممكة كمشاركة الطمبة كالمجتمع المحمي في إعداد الخطة التطكيرية ،كالتركيز في
التدريب عمى بناء استبانة جديدة لتحديد الحاجات التدريبية كتنظيـ البرامج في ضكئيا كالتأكيد
عمى تجريب المدرسة الستراتيجيات تعميمية حديثة.
 -6دراسة العجمي( )2000بعنوان " :نحو إستراتيجية لتطوير اإلدارة المدرسية في جميورية
مصر العربية " .
ىدفت إلى تعرؼ مفيكـ اإلدارة اإلستراتيجية كأىميتيا لإلدارة التعميمية كحدد الباحث مباحث
كمنطمقات إستراتيجية لتطكير اإلدارة المدرسية بجميكرية مصر العربية كذلؾ مف خالؿ
( شمكلية التطكير ،قكميتو ،التنسيؽ بيف القطاعات ،المركنة ،التنبؤ اإلدارم ) .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي النظرم ،كاستخدـ األساليب اإلحصائية التالية :التك اررات

كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كمعادلة الفركؽ.

كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث :تطكير اإلدارة المدرسية يمزمو أف يضع في حسابو
صكرة التعميـ المستقبمية بأىدافيا الكاسعة في المدرسة كخارجيا ،أف كؿ تطكير سميـ لإلدارة
المدرسية ىك بجانب ككنو عمميان فيك محصمة مشاركة حقيقية لممعمميف كأفراد البيئة المحيطة

بالمدرسة ،أىـ منطمقات اإلدارة اإلستراتيجية لمتطكير كالمركنة تعني أنو إذا آمنت اإلدارة

المدرسية بضركرة التجديد ،فإف ىذا يفرض عمييا المركنة التي تمكنيا مف التكيؼ كفقان لما تكشؼ
عنو نتائج التجارب كالبحكث .
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كأكصت الدراسة بأنو يجب أف يككف كؿ تطكير لإلدارة المدرسية يمزمو أف يضع في حسابو
صكرة التعميـ المستقبمية بأىدافيا الكاسعة ،ككؿ تطكير لإلدارة المدرسية يجب أف يتكقؼ بدرجة
كبيرة عمى األىمية التي يعطييا لتنمية العناصر البشرية الالزمة ليذا التطكير.
ثالثاً :الدراسات األجنبية:

-1دراسة أنديرس وآخرون (  Anders person and other ( 2005بعنوان:
"Success Swedes Managers in Circumstances of Tension and
"Harmony
" نجاح المديرين السويديين في ظل ظروف التوتر واالنسجام " .
يكضح ىذا المقاؿ نتائج البحث كالذم ييدؼ إلى اإلجابة عف األسئمة التي تـ تكجيييا ليؤالء
النظار حيث يتـ اشتقاؽ النتائج مف خالؿ ( المقابالت – االستبيانات – المالحظات – مقاالت
طمبة ) متضمنة األبعاد التي أدت إلى ىذا النجاح ،حيث يكضح ىذا المقاؿ كاقع النظار حينما

يجدكف أنفسيـ في ظؿ ظركؼ تكتر متراكبة مع اىتمامات مختمفة داخؿ المدرسة ىذه العالقات
تنـ تحميميا بعد األخذ بعيف االعتبار ،كمجاالت التكتر الثالثة التي تؤثر في المدارس السكيدية
ىذه األياـ كالمتعمقة بالنظار كالمكظفيف ( المدرسيف ) التالميذ ( المراىقيف ) كعمى كؿ حاؿ فإنو
بيف المتغير كالثابت مف العالقات داخؿ المدرسة فإف العكامؿ المؤثرة في أداء النظار كال تتشكؿ

فقط مف خالؿ أجكاء التكتر كلكف أيضا مف خالؿ االنسجاـ حيث إف ليذا االنسجاـ ظركفو كالتي
تـ تحميمو في ىذه الدراسة فيذا النجاح في أداء النظار يبرز مف خالؿ نقطتيف ىما :
 -كيفية التعامؿ مع التكتر الذم يكاجيو المديركف يكميان في عمميـ .

 كيفية إيجاد النجاح مف خالؿ القيادة المبنية عمى ثقافة المدرسة كعمى كؿ حاؿ فإف النزكعنحك التطكر العاـ كالذم قد كجدناه في المدارس السكيدية ىك الذم أخرج المدير مف الدائرة
المدرسية ليصبح ضمف الركاد في المجتمع بدالن مف بقائو مف التقميديف المقيديف بثقافة المدرسة

فقط في رؤيتيا كقيادتيا.

ِ
وآخرون ( Debra and others (2004بعنوان:
-2دراسة ديب ار
"Producers Leaders and Generous Leadership – the Shcools as
"Educational Institutions
" القادة المنتجون والقيادة المعطاءة – المدارس كمؤسسات تعميمية " .
ىدفت إلى دراسة ( )24مدرسة عمى مدار ثالث سنكات تشمؿ المالحظات الصفية كمقابالت مع
المدرسيف كالمديريف مف خالؿ االمتحاف لثالث حاالت كمجمكعة مف الممارسات القيادية التي
ركزت عمى التعميـ لكؿ الطالب كالمدرسيف إف مجمكعة ىذه الممارسات تسمي القيادة المعطاءة
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ككيفية انتشار أك تكزيع ىذه الممارسات بيف القادة المنتجيف أك ذكم العطاء في ثالث مدارس
كما تـ كصفو كىذا الشكؿ مف القيادة يدعـ منجزات كؿ مف النتائج األكاديمية كاالجتماعية عف
طريؽ التركيز عمى طريقة مف التعميـ ىي ثقافة االىتماـ التي تتعمؽ بالعمميات المؤسساتية  .إف
مفيكـ المؤسسات التعميمية كالمجتمعات التعميمية المينية لممعمميف تعتبر طرقان لتشكيؿ القيادة في

المدارس التي يعتبر فييا التعميـ المستمر لممدارس مكمالن مناص انر أك مساندان لتعمـ الطالب .

-3دراسة درش (  Daresh( 2001بعنوان:
"Advantages and Disadvantages of the Reform Processers in British
School Principals and the Tend Toward New Insights for
"Educational Leadership
" مزايا وعيوب عمميات اإلصالح لدى مديري المدارس البريطانيين  ,والتوجو نحو رؤى جديدة
لمقيادة التربوية " .
ىدفت إلى تعرؼ الدكر األمثؿ لمديرم المدارس البريطانية ككيفية تحقيؽ االستغالؿ األمثؿ ببيئة

المدرسة في ضكء اإلمكانيات المادية المتاحة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي حيث

كصفت الدراسة نشاطات مديرم المدارس كحممت كفاءاتيـ كانطمقت مف الكاقع الميداني.
كمف أىـ نتائج الدراسة :تعاكف المجتمع المحمي مع مديرم المدارس ،يستغؿ مديرك المدارس
اإلمكانيات المتاحة بدرجة متكسطة ،نقص في كفاءة المرشحيف لشغؿ مناصب قيادية ،عدـ
االىتماـ بكضع خطط لإلصالح التربكم مف أجؿ رفع الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس.
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* التعقيب عمى دراسات المحور األول:

أوالً :بالنسبة لألىداف التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقيا:

تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة فبعضيا ىدفت إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية بالمرحمة

األساسية العميا في مكاجية مشكالت طالبيا بمحافظات غزة كمف ىذه الدراسات دراسة المكح
( ،)2..8أما دراسة حرب ( )2..7ىدفت إلى تعرؼ المياـ اإلدارية كالفنية لمديرم مدارس
المرحمة األساسية العميا بمحافظة غزة في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،بينما دراسة المناعمة

( )2..5ىدفت إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية في تحسيف العممية التعميمية التعممية ،أما دراسة
أبك عكدة ( )2..4ىدفت إلى تعرؼ الصعكبات كالمشكالت التي تكاجو مدير المدرسة الثانكية
بمحافظات غزة ،أما دراسة بسيسك ( )2..3ىدفت إلى تقديـ تصكر مقترح لمعالجة مشكالت
اإلدارة المدرسية في محافظات غزة ،كدراسة الصالحي ( )2..3ىدفت إلى تعرؼ كيفية تطكير
اإلدارة المدرسية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة في ضكء مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة،
بينما دراسة الحسنات ( )2..3ىدفت إلى تعرؼ كاقع اإلدارة المدرسية في تحسيف مخرجات
التعميـ الثانكم العاـ بمحافظات غزة ،كدراسة سميماف ( )1999ىدفت إلى تعرؼ معكقات العمؿ

في اإلدارة المدرسية مف كجية نظر مديرم المدارس األساسية كالثانكية في محافظتي نابمس
كطكلكرـ ،أما دراسة أبك الريش ( )2.1.ىدفت إلى تعرؼ أساليب تعامؿ اإلدارة المدرسية مع
الطالب األيتاـ ذكم الظركؼ الخاصة كعالقتيا بالتحصيؿ ،أما دراسة القربي ( )2..8ىدفت
إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية
بمدينة الطائؼ ،كبعض الدراسات ىدفت إلى تطكير اإلدارة المدرسية في ضكء معايير الجكدة
الشاممة مثؿ دراسة الشعباف ( ،)2..8كعزب ( ،)2..8كالطالب ( ،)2..1كالعجمي (.)2...
كبعض الدراسات ىدفت إلى تعرؼ أدكار مديرم المدارس كنجاحيـ كالقيادة المعطاءة مثؿ دراسة
أنديرس كآخركف ( ،)2..5كدراسة ديب ار كآخركف ( ،)2..4كدراسة درش (.)2..1
أما الدراسة الحالية فقد ىدفت إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات

الخاصة بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف كمف ثـ تقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ ىذا الدكر.
ثانياً :بالنسبة ألماكن إجراء الدراسة:

تنكعت أماكف إجراء الدراسات السابقة منيا:

* فمسطيف :دراسة كؿ مف :المكح ( ،)2..8حرب ( ،)2..7المناعمة ( ،)2..5أبكعكدة

( ،)2..4بسيسك ( ،)2..3الصالحي ( ،)2..3الحسنات ( ،)2..3سميماف (.)1999
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* المممكة العربية السعكدية :دراسة كؿ مف :أبك الريش ( ،)2.1.القربي ( ،)2..8الشعباف
(.)2..8
* جميكرية مصر العربية :دراسة كؿ مف :عزب ( ،)2..8العجمي (.)2...
* المممكة األردنية الياشمية :دراسة الطالب (.)2..1
* السكيد :دراسة أنديرس كآخركف (.)2..5
* بريطانيا :دراسة درش (.)2..1
أما الدراسة الحالية فقد تـ إجراؤىا في فمسطيف.
ثالثاً :بالنسبة لممنيج المستخدم:

جميع الدراسات السابقة استخدمت المنيج الكصفي ماعدا دراسة الطالب ( )2..1فقد استخدمت

المنيج التجريبي.
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت المنيج الكصفي لمتكصؿ إلى نتائج الدراسة كأيضان استخدمت
المنيج البنائي لبناء التصكر المقترح.

رابعاً :بالنسبة لمعينة المستخدمة:

جميع الدراسات اختارت العينة بالطريقة العشكائية البسيطة.

كالدراسة الحالية أيضان اختارت العينة بالطريقة العشكائية البسيطة.
خامساً :بالنسبة لألساليب اإلحصائية المستخدمة:

تنكعت األساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في الدراسات السابقة ،فمعظـ الدراسات

استخدمت التك اررات ،كالمتكسطات الحسابية ،كالنسب المئكية ،كاالنحرافات المعيارية ،كاختبار
"ت" ،كتحميؿ التبايف األحادم ،كشيفيو ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية :المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ
المعيارم ،كالكزف النسبي ،كاختبار "ت" ،كتحميؿ التبايف األحادم ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف،
كمعامؿ ارتباط سبيرماف ،كمعادلة ألفا كركنباخ.
سادساً :بالنسبة لنتائج الدراسات:

تنكعت نتائج الدراسات السابقة ككانت كالتالي:
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* دراسة المكح ( :)2..8تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لدكر اإلدارة المدرسية في
مكاجية مشكالت طالبيا تعزل لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممي كسنكات الخدمة كالمنطقة
التعميمية كالكصؼ الكظيفي.
* دراسة حرب ( :)2..7أقكل المجاالت التي يقكـ بيا مدير المدرسة كفؽ معيار الجكدة في
ميامو كانت كالتالي :النمك الميني لممعمميف ثـ التقكيـ كالمتابعة ثـ رعاية شئكف الطالب ثـ
العالقة بالمجتمع المحمي.
* دراسة المناعمة ( :)2..5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ≤ α
 ) 0.05في تقدير المعمميف لألنماط اإلدارية لمديرم المدارس الحككمية كالخاصة تعزل لمتغير
الجنس كالمنطقة التعميمية كنكع المدرسة ،كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

(  ) 0.05 ≤ αفي تقدير المعمميف لألنماط اإلدارية لمديرم المدارس الحككمية كالخاصة يعزل
لمتغير سنكات الخدمة لصالح المعمميف القدامى.
* دراسة أبك عكدة ( :)2..4أكثر المشكالت مف كجية نظر المديريف ىي قمة تعاكف المعمميف
مع اإلدارة كذلؾ بسبب تدني ركاتبيـ كالترفيع اآللي لمطالب كحرماف المدرسة مف االتصاؿ

بكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كاإلنترنت.

* دراسة بسيسك ( :)2..3ال تكجد عالقة بيف طبيعة المشكالت التي تكاجو مديرم المدارس
كنمط القيادة السائد لدييـ ،كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في المشكالت التي يكاجييا مديرك
المدارس في محافظات غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
* دراسة الصالحي ( :)2..3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( 0.05 ≤ α

) في درجة ممارسة مديرم المدارس لإلدارة المدرسية تعزل لمتغير نكع المرحمة التعميمية لصالح
المرحمة االبتدائية.
* دراسة الحسنات ( :)2..3تكجد عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف أنماط اإلدارة

التربكية كبيف مخرجات التعميـ الثانكم أم أنو كمما زادت أنماط اإلدارة المدرسية زادت مخرجات
التعميـ.

* دراسة أبك الريش ( :)2.1.ال يكجد فركؽ في أساليب التعامؿ مع الطمبة األيتاـ بيف المراحؿ
الدراسية ،كتكجد فركؽ دالة في أساليب التعامؿ بيف طالب الجمعية كبيت الطفؿ كدار التربية،

كال تكجد فركؽ بيف تقديرات الطالب كالطالبات كال عالقة لمجنس.
* دراسة القربي ( :)2..8دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىداؼ التربية الصحية لطالب
المرحمة االبتدائية بمدينة الطائؼ مف كجية نظر أفراد العينة بمتكسط حسابي (.)3..39

* دراسة الشعباف ( :)2..8أف درجة ممارسة مديرم المدارس لمجاؿ القيادة كالتخطيط كالتدريب
كالرقابة كالمتابعة كانت بدرجة متكسطة ،كفي مجاؿ التنظيـ كانت بدرجة عالية ،كال تكجد فركؽ
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ذات داللة إحصائية عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αفي درجة ممارسة مديرم المدارس لمجاالت
اإلدارة المدرسية بمدارس الدمج الحككمية بمدينة جدة تعزل إلى متغيرات عدد سنكات الخبرة أك
المؤىؿ العممي أك المرحمة التعميمية أك عدد الدكرات التدريبية.
* دراسة عزب ( :)2..8إدراؾ نسبة مف العامميف داخؿ المدرسة االبتدائية ألىمية تجكيد
كتحسيف طرؽ األداء كالعمؿ داخؿ المدرسة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ كمما أمكف ذلؾ.
* دراسة الطالب ( :)2..1أثر البرنامج التدريبي كاف كاضحان فيما يتعمؽ بمجاالت ىذا البرنامج.

* دراسة درش ( :)2..1تعاكف المجتمع المحمي مع مديرم المدارس ،عدـ االىتماـ بكضع
خطط لإلصالح التربكم مف أجؿ رفع الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس.

أما الدراسة الحالية فكانت نتائجيا كالتالي :أف درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في رعاية
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مف كجية نظر المعمميف كانت بكزف نسبي (  ،)%60.6كما
أكضحت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف
متكسطات تقديرات المعمميف حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة تعزل لمتغيرم المؤىؿ العممي كسنكات الخدمة ،بينما أكدت الدراسة عمى كجكد فرؽ ذات

داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات تقديرات المعمميف حكؿ دكر
اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر،
كما أكدت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

( )0.05 ≤ αبيف

متكسطات تقديرات المعمميف حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة تعزل لمتغير الجية المشرفة لصالح الككالة.
سابعاً :بالنسبة لتوصيات الدراسة:

* دراسة المكح ( :)2..8أكصت بتكفير مجمكعة مف االختبارات كالمقاييس النفسية كالتشخيصية
المختمفة كتدريب المرشديف التربكييف عمى كيفية استخدامو كاإلفادة مف نتائجيا.

* دراسة حرب ( :)2..7ضركرة نشر ثقافة الجكدة الشاممة في جميع مستكيات اإلدارة التعميمية
لتكاكب التقدـ العممي كالتكنكلكجي.

* دراسة المناعمة ( :)2..5ضركرة تركيز اإلدارة المدرسية عمى الجكانب اإلنسانية كاألخذ بمبدأ
الشكرل في اإلدارة المدرسية ىذا المبدأ الذم أقره اإلسالـ بدالن مف األخذ بالمبادئ الديمقراطية

الكضعية.

* دراسة أبك عكدة ( :)2..4ضركرة التعاكف بيف المعمميف كاإلدارة المدرسية كضركرة اتصاؿ
المدرسة بكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة.
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* دراسة بسيسك ( :)2..3ضركرة عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس كخاصة أصحاب
المؤىالت العممية األقؿ مثؿ الدبمكـ ألنيـ أكثر المديريف تكاجييـ مشاكؿ.
* دراسة الصالحي ( :)2..3دعـ اإلدارة العميا كاقتناعيا كالتزاميا بنشر ثقافة كفمسفة إدارة
الجكدة الشاممة بمدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة.
* دراسة الحسنات ( :)2..3أف يراعى في تدريب مديرم المدارس تنكع األنشطة كالبرامج
التدريبية كفؽ المرحمة التعميمية التي يعممكف بيا.
* دراسة سميماف ( :)1999ضركرة عقد كرشات عمؿ كدكرات تدريبية لمديرم المدارس حممة
الشيادات األقؿ ألف المعكقات التي تكاجييـ بمغت أكثر ما يمكف.

* دراسة أبك الريش ( :)2.1.ضركرة االىتماـ بمشكالت الطمبة األيتاـ مف قبؿ اإلدارة المدرسية
كالمعمميف كالتركيز عمى التقبؿ كالتسامح باإلضافة إلى العدؿ كالمساكاة كالبعد عف السمبية في
المعاممة.
* دراسة القربي ( :)2..8التأكيد عمى تطكير كرفع مستكل تطبيؽ البرامج الصحية الخاصة
بالتثقيؼ الصحي المقدـ لطمبة المدارس كضركرة تفعيؿ النشاط المدرسي لمتثقيؼ الصحي

كتدريب الطالب عمى مبادئ السالمة العامة.

* دراسة الشعباف ( :)2..8ضركرة اىتماـ إدارة التطكير التربكم كادارة التربية الخاصة كاإلدارة
المدرسية كالتدريب التربكم بتنظيـ برامج تيتـ بالجانب التطبيقي العممي أكثر مف الجانب النظرم.
* دراسة عزب ( :)2..8ضركرة العمؿ عمى تقديـ برامج تدريبية لمعامميف بصفة عامة كالجياز
اإلدارم بصفة خاصة عمى أساليب اإلدارة الحديثة كأساليب االتصاؿ كالمشاركة في العمؿ

اإلدارم.

*دراسة الطالب ( :)2..1االستمرار في تطبيؽ برنامج تطكير اإلدارة المدرسية كتعميمو عمى
مدارس المممكة كمشاركة الطمبة كالمجتمع المحمي في إعداد الخطة التطكيرية.
* دراسة العجمي ( :)2...يجب أف يككف كؿ تطكير لإلدارة المدرسية يمزمو أف يضع في
حسابو صكرة التعميـ المستقبمية بأىدافيا الكاسعة.
أما الدراسة الحالية فقد أكصت بما يمي :ضركرة كضع استراتيجيات تدريس خاصة ككسائؿ
تعميمية حديثة ترتبط بحاجات كقدرات الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ،كتدريب المعمميف عمى
كيفية التعامؿ مع ىذه الفئة مف الطمبة مف خالؿ عقد دكرات تدريبية ،كاالىتماـ بتكعية الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة ثقافيان مف خالؿ عقد الندكات كالمسابقات كالقياـ برحالت ترفييية
ثقافية ،كتزكيد المكتبة بالكتب كالقصص التي تساعدىـ عمى القراءة ،كتقديـ خدمات مساندة
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لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كألسرىـ ،كتكفير مدربيف متخصصيف في المجاؿ الرياضي،
كاستدعاء أطباء كأخصائييف لمتابعة صحة الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة الجسدية كالنفسية.

79

المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بذوي االحتياجات الخاصة:
أوالً :الدراسات المحمية:

-1دراسة أبو الكاس( )2008بعنوان ":رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء
المشكالت التي يواجيونيا".
ىدفت إلى بياف رعاية المعاقيف في الفكر التربكم اإلسالمي في ضكء المشكالت يكاجيكنيا،
كذلؾ مف خالؿ الكقكؼ عمى األسباب التي تؤدم لإلعاقة كالتكجييات النبكية لمكقاية منيا ،كما
بينت ىذه الدراسة كيفية رعاية ك اىتماـ النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) بفئة المعاقيف كالعمؿ عمى
دمجيـ في المجتمع كالتخفيؼ عنيـ ،كتطرقت الدراسة ألنكاع اإلعاقة المختمفة كمكقؼ اإلسالـ
منيا كما تحدثت ىذه الدراسة عف المتطمبات التربكية لرعاية المعاقيف في الفكر التربكم
اإلسالمي .كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كما استخدـ الباحث
استبانة لمتعرؼ إلى المشكالت التي تكاجو المعاقيف في البيئة

الفمسطينية مف كجية نظر

القائميف عمى المؤسسات التي تيتـ برعايتيـ.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :جاءت رعاية المعاقيف في الفكر التربكم اإلسالمي
في ضكء المشكالت التي يكاجيكنيا بمتكسط حسابي ( )30.31قمة المراكز المتخصصة في
رعاية المعاقيف ،اعتقاد المعاؽ أنو يسبب الحرج ألسرتو ،المعاؽ ال يحظى بأكلكية مف قبؿ
المجتمع ،اإلسالـ أكلى المعاقيف اىتمامان كبي انر كحث عمى مساعدتيـ كرعايتيـ كىك في ىذا
المجاؿ قد سبؽ الكثير مف األمـ التي تتغنى اليكـ بحقكؽ المعاؽ ،ىناؾ العديد مف المشكالت
التي تكاجو المعاقيف في البيئة الفمسطينية مف أىميا قمة المراكز المتخصصة في رعاية المعاقيف.
كأكصت الدراسة بأنو يجب عمى الفرد الذم ابتاله اهلل باإلعاقة أف يصبر عمى ذلؾ ،ككجكب
تعامؿ أسرة المعاؽ معاممة حسنة كذلؾ مف قبؿ أفراد المجتمع أك مف القائميف عمى مؤسسات
رعاية المعاقيف أك مف أصحاب المسئكلية في المجتمع ،ضركرة إجراء فحكص كتحاليؿ طبية
لراغبي الزكاج قبؿ إتماـ الزكاج باإلضافة إلى ضركرة التدخؿ المبكر الكتشاؼ أم إعاقة يمكف
أف تحدث حتى يتسنى تأىيميا مبك اير ،لما ليا مف أثر إيجابي كاضح في رفع الركح المعنكية عند
المعاؽ.

8.

-2دراسة فروانة( )2004بعنوان" :دور مؤسسات التربية الخاصة في محافظات غزة في
تنمية قدرات وتأىيل المعاقين (عقمياً ,بصرياً ,سمعياً ,حركياً) في ضوء اتجاىات معاصرة".
ىدفت إلى تعرؼ دكر مؤسسات التربية الخاصة في محافظات غزة في تنمية القدرات العممية
كالعقمية كالمعرفية كاالجتماعية كتأىيؿ المعاقيف مينيان الذيف يعانكف مف اإلعاقات العقمية
كالبصرية كالسمعية كالحركية ككيفية االستفادة مف االتجاىات المعاصرة في خدمة ىذه الشريحة
اليامة مف شرائح المجتمع الفمسطيني .كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )215فردان مف مديرم
كمعممي كمرشدم التأىيؿ ك التدريب في ىذه المؤسسات منيـ () 62مف الذككر ك ( )153مف
اإلناث .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .كقد استخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ك
المعمكمات.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :جاء دكر مؤسسات التربية الخاصة في محافظات
غزة في تنمية قدرات كتأىيؿ المعاقيف (عقميان ،سمعيان ،بصريان ،حركيان) بكزف نسبي ()%63.4
احتمت عممية تنمية القدرات التعميمية المرتبة األكلى في اىتمامات مؤسسات التربية الخاصة في
محافظات غزة ككشفت الدراسة عف جكانب ىامة تكفرىا مؤسسات التربية الخاصة بالمعاقيف
كمنيا تكفير المعمميف كالمدربيف المؤىميف تربكيان ك متخصصيف في مجاؿ اإلعاقة ،كأشارت
النتائج إلى افتقار ىذه المؤسسات إلى كسائؿ تعميمية متطكرة لكؿ إعاقة تناسب مستكاىا
المعرفي ،كأظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعكد لجية تبعية
المؤسسة ( الحككمية – ككالة الغكث – أىمية) إال في جانب تنمية القدرات المعرفية كالعقمية
كذلؾ لصالح المؤسسات األىمية ،كما أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف أدكار مؤسسات التربية الخاصة بالمعاقيف تعزم لمتغير نكع اإلعاقة التي تتخصص بيا
المؤسسة بيف اإلعاقة السمعية كباقي اإلعاقات األخرل كذلؾ لصالح اإلعاقة السمعية.
كأكصت الدراسة بضركرة األخذ باالتجاىات المعاصرة كتجارب الدكؿ المتقدمة في دمج المعاقيف
قرنيـ األسكياء ككذلؾ التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي كذلؾ مف أجؿ
أكاديميا كمينيا مع أ ا
رفع مستكل الخدمات المقدمة لممعاقيف كالنيكض بكاقعيـ كتنمية قدراتيـ.
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 -3دراسة نتيل ( )2004بعنوان " :السمات المميزة لشخصيات المعاقين سمعياً وبصرياً
وحركياً في ضوء بعض المتغيرات " .

ىدفت إلى الكشؼ عف أىـ السمات المميزة لشخصيات المعاقيف سمعيان كبصريان كحركيان في ضكء

بعض المتغيرات كالجنس كنكع اإلعاقة كالعمر كالمؤىؿ العممي ،كاستخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي لكصؼ كتفسير الظاىرة ،كاستخدـ الباحث استبانة ،كتككنت عينة الدراسة مف
(  ) 577مف األفراد الذيف تبمغ أعمارىـ مف سف (  ) 12سنة فما فكؽ.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لممؤىؿ
العممي بيف اإلعاقات الثالث لحممة المؤىالت الجامعية فأكثر كبيف كؿ مف حممة المؤىؿ
االبتدائي كاإلعدادم ،كما أنو تكجد فركؽ بيف اإلعاقات الثالث ككؿ لصالح الذككر.

كأكصت الدراسة بضركرة التدخؿ المبكر الكتشاؼ اإلعاقة كتأىيميا مبك ار لما لو مف أثر إيجابي
كاضح في بناء الثقة بالنفس لدل الفرد المعاؽ  ،كما أكصى األسرة بمراعاة الفركؽ الفردية بيف
أفرادىا المعاقيف.
 -4دراسة القدومي( )2004بعنوان" :حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية ".
ىدفت إلى تعريؼ المعاؽ باإلعاقة كتكضيح الحكمة منيا ،كبياف األجر كالثكاب الذم يعكد عميو

إف صبر عمى ىذا االبتالء ،باإلضافة إلى بياف الحقكؽ التي أعطتيا الشريعة اإلسالمية
بناء عمى ما
لممعاقيف ،كقد أظيرت ىذه الدراسة بأف الفقياء المسمميف قد ناقشكا مكضكع اإلعاقة ن
كرد في مصادر التشريع المتعددة.
كما أظيرت ىذه الدراسة أف مبدأ التكافؿ االجتماعي مف أىـ ما جاء بو اإلسالـ في المجاؿ
االقتصادم حيث شمؿ جميع أصناؼ المحتاجيف في المجتمع.

كأكصت الدراسة بضركرة تأىيؿ قدرات أصحاب الحاجات الخاصة ،كاعادتيـ إلى األعماؿ التي
كانكا يمارسكنيا قبؿ اإلعاقة ،أك تأىيميـ كتدريبيـ عمى أعماؿ كميف أخرل تنسجـ مع ما تبقي
لدييـ مف قابميات ،كما أكصى الباحث بضركرة تكريـ المصابيف كمعاممتيـ معاممة حسنة ،كالعمؿ
عمى دمجيـ في المجتمع كاشراكيـ في النشاطات المختمفة ،ليعيش الجميع حياة كريمة سكاء في
ذلؾ مف ىك سكم ،أك مف ىك مصاب ذك ضعؼ طارئ.

 -5دراسة األشقر( )2002بعنوان" :الخدمات المقدمة لألطفال الصم وعالقتيا بسماتيم
الشخصية بمحافظة غزة" .
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أىـ سمات الشخصية لألطفاؿ الصـ الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف ( 6
–  ) 16سنة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس أبعاد
الشخصية لألطفاؿ الصـ مف إعداده.
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كبعد تحميؿ النتائج تكصمت الدراسة إلى أف سمتي الخجؿ كعدـ الثقة بالنفس كانتا السمتاف
البارزتاف لدل األطفاؿ الصـ ،كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في سمة الخجؿ لصالح اإلناث،
كال تكجد فركؽ في سمات الخجؿ كعدـ الثقة في النفس لمف يتمقكف الخدمات التأىيمية.
كأكصت الدراسة بضركرة تحسيف الخدمات المقدمة لألطفاؿ.
 -6دراسة البمتاجي( )2001بعنوان" :تقييم خدمات التأىيل الطبي المقدمة لممعاقين حركياً
جراء انتفاضة األقصى" .

ىدفت إلى تقييـ خدمات التأىيؿ الطبي المقدمة لإلعاقات الحركية ،جراء انتفاضة األقصى
بمدينة غزة ما بيف  2.../9/28كحتى  ، 2..1/9/28كما ىدفت الدراسة أيضان إلى تقييـ

خدمات التأىيؿ الطبي المتكفرة ،كتشخيص نقاط الضعؼ كالقكة فييا ،كالتعرؼ عمى مدل رضا

المعاقيف عنيا كمجاالت التدخؿ لتحسينيا.
كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ نقص في عدد األخصائييف العامميف في مجاؿ التأىيؿ الطبي،
كما أظيرت الدراسة قصك ار كاضحا فيما يتعمؽ بكعي المجتمع حكؿ مراكز التأىيؿ الطبي المتكفرة
كطبيعة خدماتيا ،حيث جاء تقديـ خدمات التأىيؿ الطبي لممعاقيف حركيان جراء انتفاضة األقصى

بكزف نسبي (.)%56.2

كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ ببرامج التعميـ المستمر كحث الجامعات الفمسطينية عمى
استحداث كميات تخصصية في مجاالت اإلعاقة كالتأىيؿ ،كحث الطمبة عمى إجراء دراسات
تقييمية مماثمة لخدمات التأىيؿ الطبي ببرامجو المختمفة.
 -7دراسة الجرجاوي( )2000بعنوان" :الرعاية التربوية لممعوقين في اإلسالم".
ىدفت إلى التطرؽ لكيفية رعاية المعاقيف في اإلسالـ ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ،حيث
قدمت ىذه الدراسة مبادئ كتكجييات تربكية مف القرآف كالسنة كالفكر التربكم تكجو التربية بما
يحقؽ ليذه الفئة الرعاية التربكية الالزمة كما تحدثت ىذه الدراسة عف بعض مشاىير المعاقيف
المسمميف القدامى.
كأظيرت حرص التربية اإلسالمية عمى رعاية المعاقيف كذلؾ مف خالؿ كقايتيـ مف اإلعاقة،

باإلضافة إلى تكفير فرص العمؿ المناسبة ليـ.

كأكصت الدراسة بضركرة تكعية األسرة بأساليب معاممة الكالديف لالبف المعاؽ ،كعدـ التفرقة بينو
كبيف إخكتو األصحاء كتشجيعو في سد احتياجاتو بنفسو لتعكيده عمى االستقالؿ ،كما أكصى
الباحث بضركرة تربية الطفؿ المعاؽ عمى النظافة ،كالعمؿ عمى دمجو مع أقرانو األصحاء .
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ثانياً :الدراسات العربية:

-1دراسة الخشرمي()2010

بعنوان" :دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مرحمة

رياض األطفال في المممكة العربية السعودية".
ىدفت إلى جمع معمكمات حكؿ برامج الدمج القائمة في مرحمة رياض األطفاؿ الحككمية في
السعكدية ،كمقارنة التطكرات الحاصمة عمى برامج الدمج المطبقة في رياض األطفاؿ الحككمية
عمى مدل ( )6سنكات مف تاريخ تأسيسيا لتحديد نقاط القكة كالضعؼ في تمؾ البرامج ،كتقديـ
تكصيات مناسبة لالرتقاء بعممية الدمج في مرحمة رياض األطفاؿ .كاستخدمت الباحثة المنيج
الكصفي ،كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات شممت أسئمة محددة كأسئمة

مفتكحة .كتككنت عينة الدراسة مف ( )28ركضة حككمية بمنطقتي جدة كالرياض ،كاستخدمت
الباحثة األساليب اإلحصائية التالية  :التك اررات كالنسب المئكية.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :جاءت مظاىر دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات
الخاصة في مرحمة رياض األطفاؿ بالمممكة العربية السعكدية بكزف نسبي ( ، )%66.3كعدـ

التييئة المسبقة لمركضات الحككمية التي تطبؽ الدمج ،إضافة إلى اختيار فئات مف اإلعاقة

كالتي تعتبر ذات خصكصية معينة لمبدء معيا بالدمج كاإلعاقات السمعية بالرغـ مف أنو كاف
باإلمكاف البدء بدمج اإلعاقات الحركية كالصعكبات النمائية كاالضطرابات السمككية ثـ االنتقاؿ
لإلعاقات التي تحتاج إلجراءات كتعديالت أكثر تعقيدان كاإلعاقات السمعية كالبصرية كالعقمية،

كتشير النتائج األكلية لمدمج قبؿ ( )6أعكاـ إلى أف الدمج بدأ عمى ىيئة دمج شامؿ حيث ألحؽ
كؿ الفئات بالفصكؿ العادية مع عدـ تكفر خدمات مساندة.

كأكصت الدراسة بضركرة االستفادة مف ايجابيات كسمبيات برامج الدمج في المممكة العربية
السعكدية قبؿ البدء في تطبيؽ برامج دمج جديدة ،كدمج فئات محددة مف األطفاؿ ذكم

االحتياجات الخاصة في كؿ ركضة مع التكسع في أعداد الركضات التي تطبؽ الدمج في كافة

أنحاء المممكة ،كتييئة المدارس التي تطبؽ الدمج عمميان كعمميان قبؿ البدء بتطبيؽ الدمج كتكفير

فصكؿ خاصة كغرؼ مصادر في مدارس رياض األطفاؿ إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكف مف
األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة لالستفادة مف الدمج ،كضركرة تأىيؿ معممات رياض األطفاؿ
أثناء الدراسة الجامعية بكيفية التعامؿ مع الطالب مف ذكم االحتياجات الخاصة.
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 -2دراسة الغامدي( )2009بعنوان" :تطوير البيئة التعميمية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة
في مدارس التعميم العام لمبنات في ضوء معايير الجودة الشاممة".
ىدفت إلى تعرؼ مبررات كدكاعي األخذ بمتطمبات تطكير البيئة التعميمية لدمج ذكم االحتياجات
الخاصة في مدارس التعميـ العاـ الحككمي لمبنات في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كالتعرؼ إلى
درجة تكافر تمؾ المتطمبات كمستكل الجكدة في ممارستيا في مدارس التعميـ العاـ الحككمي
لمبنات في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر المديرات كالمعممات بمدارس الدمج
بمدينة مكة المكرمة مع تحديد ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في تحديد ذلؾ لدل
مجتمع الدراسة كفقان لمتغيرات المسمى الكظيفي ،المرحمة التعميمية ،عدد سنكات الخبرة .كقد

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي ،كاالستبانة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات،
كتككنت العينة مف المديرات كالمعممات القائمات عمى تدريس ذكم االحتياجات الخاصة بمدارس

التعميـ الحككمي لمبنات بمدينة مكة المكرمة كاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:
التك اررات كالنسب المئكية ،كالمتكسطات الحسابية ،ككؿ مف اختبارات ( ت ،كالتبايف األحادم،
كشيفيو).
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :جاءت مظاىر دمج ذكم اإلحتياجات الخاصة في
مدارس التعميـ العاـ لمبنات بكزف نسبي ( ،)%70.6ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات استجابات المديرات كالمعممات مف أفراد المجتمع كمحكر درجة تكافر المتطمبات كفقان

لمتغيرات المسمى الكظيفي لصالح المديرات ،مع عدـ كجكد فركؽ ترجع الختالؼ المرحمة

التعميمية كعدد سنكات الخبرة كأيضان عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ألفراد المجتمع عمى
محكر مستكل الجكدة في ممارسة المتطمبات كفقان لمتغير المسمى الكظيفي ،مع كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية ترجع الختالؼ المرحمة التعميمية لصالح أفراد المرحمة الثانكية ،كفركؽ ترجع
الختالؼ عدد سنكات الخبرة لصالح المجمكعة التي لدييا سنكات خبرة أكثر مف عشر سنكات.
كأكصت الدراسة بضركرة التعاكف مع الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد لكضع معايير مقننة لجكدة
المؤسسات التعميمية مستفيدة مف التجارب كالخبرات اإلقميمية كالعالمية السابقة كمراعية لمظركؼ
كخصائص البيئة االجتماعية ك التربكية السعكدية لتسيـ في رفع مستكل الخبرة كعممياتيا بكافة

منظكمة العممية التعممية بيذه المؤسسات.
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 -3دراسة الدوسري( )2009بعنوان " :الصعوبات التي تواجو مؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة ودور طريقة تنظيم المجتمع في مواجيتيا" .
دراسة وصفية مطبقة عمى مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.
ىدفت إلى دراسة كتحميؿ أىـ الصعكبات التي تكاجو مؤسسات ذكم االحتياجات الخاصة كتحديد
أىـ األساليب المينية لطريقة تنظيـ المجتمع لمكاجية ىذه الصعكبات كمحاكلة التكصؿ إلى

مقترحات لدكر الطريقة التي يجب أف تستخدميا في مساعدة مؤسسات ذكم االحتياجات الخاصة
 ،كاستخدمت الدراسة منيج المسح االجتماعي الشامؿ إلدارة مؤسسة رعاية ذكم االحتياجات

الخاصة األخصائيات االجتماعيات ،كتحددت أدكات الدراسة في استمارة استبياف تـ تصميميا
لتككف أقرب إلى المقياس ،كتـ استخدـ التك اررات كالنسب المئكية لمعالجة البيانات.
كأظيرت نتائج الدراسة أىـ الصعكبات التي تكاجو األخصائيات االجتماعيات أثناء قياميف

بأدكارىف لتقديـ الخدمات بمؤسسات رعاية ذكم االحتياجات الخاصة بالترتيب كىي بالترتيب
الصعكبات التي ترجع لإلعداد األكاديمي كالميني ،كالصعكبات التي ترجع إلى المجتمع،
كالصعكبات التي ترجع لممؤسسة ،كالصعكبات التي ترجع إلى المكجييف كالمرشديف مف خارج
المؤسسة كالصعكبات التي ترجع إلى التعميمات اإلدارية ،كأف الصعكبات التي تكاجو مؤسسات
ذكم االحتياجات الخاصة جاءت بكزف نسبي (.)%71.2

كأكصت الدراسة بضركرة رفع كفاءة العامميف في المؤسسات الخاصة برعاية ذكم االحتياجات
الخاصة ،ككذلؾ االىتماـ بتنفيذ برامج تكعية لألفراد كالمؤسسات المختمفة المعينة بقضايا رعاية
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -4دراسة شعبان( )2009بعنوان" :تعميم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مصر في ضوء
الخبرة األمريكية".
ىدفت إلى دراسة النظاـ الذم تتبعو الكاليات المتحدة األمريكية ككضع بعض المقترحات لرعاية
ذكم االحتياجات الخاصة في جميكرية مصر العربية في ضكء ما ىك سائد في الكاليات المتحدة
األمريكية .
كأكضحت الدراسة كجكد فركؽ كاضحة بيف ذكم االحتياجات الخاصة في مصر كالكاليات
المتحدة األمريكية فيما يخص طرؽ اكتشاؼ المعاقيف ،كشركط قبكليـ ،إعداد المعمميف ،كنظـ
التعميـ ،كنظاـ إدارة كتمكيؿ مؤسسات التربية الخاصة ،كذلؾ لصالح الكاليات المتحدة األمريكية.

كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ ببرامج تعميـ كرعاية األطفاؿ في سف ما قبؿ المدرسة كضركرة
إعداد برامج تربية لمديرم مدارس التربية الخاصة ،حيث أف إدارة ىذه المدارس تتطمب كفايات
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كميارات كقدرات خاصة ،كمعرفة بخصائص المعكقيف ككيفية التعامؿ معيـ عمى اختالؼ
أنكاعيـ .
 -5دراسة عبد الفتاح( )2008بعنوان" :دور وسائل اإلعالم التربوي في تحقيق حاجات األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة – دراسة تطبيقية عمى عينة من طالب المدارس اإلعدادية المعاقين
سمعياً وبصرياً".

ىدفت إلى تعرؼ دكر كسائؿ اإلعالـ التربكم ( الصحافة المدرسية ،اإلذاعة المدرسية) في

تحقيؽ حاجات األطفاؿ ذكل االحتياجات الخاصة – المعاقيف سمعيان كالمعاقيف بصريان .
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتـ سحب عينة قصدية قكاميا (  ) 2..مفردة

( ذككر/إناث ) مف المجتمع األصمي لألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة – المعاقيف سمعيان

كالمعاقيف بصريان بمستكياتيـ المختمفة ،الممتحقيف بالمرحمة اإلعدادية بمدارس التربية الخاصة بكؿ
مف مدينتي المنيا كسكىاج.

كاعتمدت الدراسة في جمع بياناتيا عمى صحيفة استبياف بالمقابمة مكجيو لألطفاؿ ذكم
االحتياجات الخاصة.
كخمصت الدراسة إلى مجمكعة نتائج أىميا :جاء دكر كسائؿ اإلعالـ التربكم في تحقيؽ حاجات

األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة بكزف نسبي ( ،)%73.4كتنكع كسائؿ اإلعالـ التي يتعرض

ليا األطفاؿ ذكك االحتياجات الخاصة ككاف مف أىميا كسائؿ اإلعالـ التربكم ( الصحافة
كاإلذاعة المدرسية ) ،كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة أف األطفاؿ المعاقيف بصريان كانكا أكثر مشاركة

في كسائؿ اإلعالـ التربكم مف المعاقيف سمعيان ،كجاءت الصحافة المدرسية في مقدمة كسائؿ

اإلعالـ التربكم التي يشارؾ فييا ىؤالء األطفاؿ تمييا اإلذاعة المدرسية ،بينما كاف األطفاؿ

المعاقكف سمعيان أكثر قراءة في مكتبة المدرسة مف المعاقيف بصريان.

كأكصت الدراسة بضركرة اىتماـ تكجيو اإلعالـ التربكم بإدارات التربية الخاصة باألنشطة
اإلعالمية في مدارس األطفاؿ ذكل االحتياجات الخاصة.

 -6دراسة صادق( )2005بعنوان " :الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجال دمج
المعاقين سمعياً بمدارس التعميم العام " .

ىدفت إلى تعرؼ شكؿ كطبيعة الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجاؿ دمج المعاقيف

سمعيان بمدارس التعميـ العاـ كالتعرؼ إلى أىـ الصعكبات التي تكاجو الممارسة العامة لمخدمات

االجتماعية في مجاؿ دمج المعاقيف سمعيان بمدارس التعميـ العاـ.
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كقد استخدـ الباحث منيج المسح االجتماعي الشاممة لجميع األخصائييف االجتماعييف الذيف
يعممكف في حقؿ الدمج بمدارس التعميـ العاـ  ،كاستخدـ الباحث أداتيف:
األداة األكلى :استبانة كقد اشتممت عمى العديد مف التساؤالت بمغت نحك ( )14سؤاالن.

األداة الثانية :مقياس الممارسة العامة.

كاستخدـ األساليب اإلحصائية اآلتية :النسب المئكية  ،كالمتكسطات الحسابية ،كمعامؿ ارتباط
بيرسكف ،كطريقة إعادة االختبار لحساب ثبات المقياس.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ معكقات تمثؿ تحدي نا لمممارسة المينية في

مجاؿ دمج المعاقيف بمدارس التعميـ العاـ.

كاكصت الدراسة بضركرة االىتماـ باإلعداد الميني لألخصائييف االجتماعييف مثؿ تخرجيـ مف
الجامعة سكاء عمى المستكل النظرم كالتطبيؽ كبصفة خاصة في مجاؿ الدمج باعتباره مف
القضايا المستحدثة التي تيـ المينة .
 -7دراسة الزىيري()2000

بعنوان" :تصور مقترح لتخطيط وتصميم الخدمات التعميمية

والتأىيمية لممعوقين من أجل تحقيق اندماج مجتمعي ليم".
ىدفت إلى تعرؼ أىـ االستراتيجيات الحديثة في تربية كتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة ،كالتعرؼ
إلى كاقع الخدمات التأىيمية كالتعميمية المقدمة لممعكقيف كتقديـ تصكر مقترح لتخطيط كتقييـ
خدمات التربية الخاصة التعميمية كالتأىيمية في مصر لإلسياـ في تحقيؽ اندماجيـ في بيئة
مجتمعية أقؿ تقييدان ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع
البيانات كالمعمكمات  ،كتـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة عشكائية بمغ عددىا ( )174فردان مف
العامميف في مجاؿ التربية الخاصة .كاستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية :التك اررات
كالنسب المئكية كمعادلة الفركؽ.
كانطالقان مما تكصمت إليو الدراسة الميدانية مف نتائج كفي ضكء تفسيرىا نحتاج بالفعؿ إلى إعادة
نظر في تقديـ الخدمات التربكية التعميمية كالتأىيمية لممعكقيف تحقيق نا الندماج مجتمعي ليـ في
بيئة أقؿ تقييدان التي تعتمد عمى استراتيجية العزؿ كتدعيـ استراتيجية الدمج لتحقيؽ متطمباتيـ ،
كقد قاـ الباحث بكضع نماذج تخطيط كتقييـ خدمات التربية الخاصة ككضع إطار عمؿ ليذه
النماذج لكي يتـ تطبيقيا عمى أرض الكاقع في مستكيات عدة تشمؿ المعمميف كاإلدارات كالمدارس
كاألسرة .كتكصمت الدراسة إلى أف مؤسساتنا التعميمية الخاصة بالمعكقيف في حاجة ماسة
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لت زكيدىا بأخصائي التأىيؿ الميني لما لو مف دكر كبير كفاعؿ في تمبية الخدمات التأىيمية
كبإكسابيـ ميارات التأىيؿ الالزمة ليـ بما يحقؽ االستقاللية كاالندماج المجتمعي  ،مما يفيد
بإىماؿ الجانب الميني في مدارسنا الخاصة.

ثالثاً :الدراسات األجنبية:
-1دراسة كريستوفير وآخرون ( Christophere,B,et.al (2011بعنوان:
"The Role of Factuality Members in Supporting Students with
"Special Needs in Eskotlanda
"دور أعضاء ىيئة التدريس في دعم الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في اسكتمندا".
ىدفت إلى تعرؼ دكر ىيئة التدريس في دعـ األطفاؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة في
اسكتمندا ،كحاكلت الدراسة البحث عف كيفية تفاعؿ أفضؿ المعمميف مع بعضيـ البعض مف أجؿ
إيجاد بيئة فعالة لذكم االحتياجات الخاصة ال تعمؿ بمعزؿ عف غيرىا ،كتـ إجراء مقابالت مع
( )43معممان في ثالث مدارس ثانكية في أنحاء مختمفة في اسكتمندا.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :أف المعمميف ال يزاؿ بإمكانيـ إجراء اتجاىات
ايجابية نحك الدمج حتى لك لـ يكف نظر إلى فريؽ اإلدارة كرؤساء اإلدارات داخؿ المدرسة نفسيا
بأنيا داعمة بشكؿ خاص .كأبرز دعـ األقراف باعتباره عنص انر قيمان إلى تمكيف المعمميف بالشعكر
بالنجاح في دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة.
كمف أىـ ما كصى بو الباحثكف ضركرة إبراز دكر المدرسة في إنشاء شبكات التعاكف بيف
المعمميف لدعـ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة.
-2دراسة جو ,وآخرون )Jo,L,et.al (2011بعنوان:
"Re-evaluation of Current Practices for Students with Special Needs
"in Europe
"إعادة تقييم الممارسات الراىنة لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في أوروبا".
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ىدفت إلى إعادة تقييـ الممارسات الراىنة لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في أكركبا ،كتقييـ
كظيفي كتعمـ أسيؿ كمشاركة لمطمبة الذيف يعانكف مف صعكبات تنمكية في التعميـ الشامؿ ،كتـ
إرساؿ استبانات إلى المدارس الطبية كالمينية كالنفسية كالتربكية كاآلباء كاألميات في السكيد
كالبرتغاؿ كالمجر كبمجيكا كركمانيا كالنركيج.
كأظيرت النتائج أف الخبراء غير راضيف عف ممارسات التقييـ الراىنة كشممت نقاط الضعؼ
كمنيا ضيؽ الكقت كالمكارد البشرية كالمتابعة ،كتستخدـ أساسان ممارسة التقييـ لتحديد ما إذا كاف
ينبغي كضع الطفؿ في برنامج االحتياجات الخاصة أك مدرسة خاصة أك اإلطار المؤسسي ،كىذا
يتكقؼ عمى ما إذا كانت البالد لدييا ممارسات شاممة لمتعميـ أـ ال .ككانت الشككل الرئيسية مف
المعمميف كأكلياء األمكر حكؿ الفقر مف التكصيات حكؿ كيفية التعامؿ مع األطفاؿ ذكم
االحتياجات الخاصة.
-3دراسة برانكا وماجدة ( Brnka,Majda( 2011بعنوان:
"Teachers Attitudes Towards The Inclusion of Students with Special
"Needs in Primary Schools in Slovenia
"اتجاىات المعممين نحو إدراج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس االبتدائية في
سموفينيا".
ىدفت إلى تعرؼ اتجاىات المعمميف نحك إدراج التالميذ مف ذكم االحتياجات الخاصة في
المدارس االبتدائية في سمكفينيا ،كالتعرؼ إلى أثر إدراج التالميذ مف ذكم االحتياجات الخاصة
عمى أقرانيـ كعمى المعمميف كعمى الفصكؿ الدراسية ،كاستخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لجمع
البيانات كالمعمكمات ،ككانت العينة ممثمة لممدرسيف مف سمكفينيا البالغ عددىـ( )1360مدرسان.
كأظيرت النتائج أف تتحدد مكاقؼ المدرسيف مف أجؿ إدراج الطالب مف ذكم االحتياجات
الخاصة حيث أنيـ أعربكا عف مستكل أعمى مف الرضا في حالة الطالب ذكم اإلعاقات
الجسدية ،كأعربكا عف مستكل أدنى مف الرضا في حالة الطالب الذيف يعانكف مف اضطرابات
سمككية كعاطفية ،كأيضان أشارت النتائج إلى أف الخبرة المينية لممعمميف في العمؿ مع الطالب
مف ذكم االحتياجات الخاصة ىك عامؿ ميـ يحدد مستكل االتفاؽ مع إدراج ىؤالء الطمبة مع

9.

أقرانيـ العادييف ،كأف المعمميف الذيف شارككا في أشكاؿ مختمفة مف التعميـ كالتدريب لدييـ مكاقؼ
أكثر ايجابية اتجاه جميع المجاالت.
-4دراسة مارلوس وآخرون ( Marloes,K,et.al ( 2011بعنوان:
"Assessment of the Social Participation of Students with Special
Needs in Inclusive Education in the Netherlands from the Viewpoint
"of Teachers
"تقييم المشاركة االجتماعية لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة في التعميم الجامع في ىولندا
من وجية نظر المعممين".
ىدفت إلى تقييـ المشاركة االجتماعية لمطالب ذكم االحتياجات الخاصة في التعميـ الجامع في
المدارس االبتدائية في ىكلندا مف كجية نظر المعمميف .كاستخدـ الباحثكف استبانة المشاركة
االجتماعية التي تتككف مف أربعة أبعاد رئيسة مف المشاركة االجتماعية كىي :الصداقات،
العالقات كاالتصاالت ،التفاعالت االجتماعية ،التصكر الذاتي كالقبكؿ مف قبؿ الزمالء .كأخذت
الدراسة الصفكؼ مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ الثالث مف المدارس االبتدائية اليكلندية التي
لدييا طالب مف ذكم االحتياجات الخاصة.
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثكف :دعـ نمكذج المشاركة االجتماعية الذم تميز بأربعة
أبعاد رئيسة حيث أف المؤشرات تشير إلى أف ىذا النمكذج يصمح أف يككف نمكذجان قابالن
لالستمرار مف الناحية النظرية لمصفكؼ األكؿ كالثاني كلكف جزئيان في الصؼ الثالث.
-5دراسة دوريت ,وآخرون ( Dorit,M,et.al (2010بعنوان:
"The Effectiveness of Techniques to Help Students with Special
"Needs Through A review of Studies and Research
"فعالية التقنيات في مساعدة الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة من خالل مراجعة الدراسات
والبحوث".
ىدفت إلى الكشؼ عف فعالية التقنيات في مساعدة األطفاؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة مف
خالؿ مراجعة الدراسات كالبحكث ،كتصؼ ىذه الدراسة نتائج بحث منيجي قائمة عمى البحكث
كالدراسات التي نشرت في السنكات الست الماضية التي نظرت في فعالية التكنكلكجيات لمساعدة
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الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى القراءة كالكتابة كاإلمالء كالتعبير حيث تـ اختيار ()15
مف المقاالت كالبحكث التجريبية عمى أساس المعايير اآلتية :دراسات تجريبية يشارؾ فييا
الطالب مف ذكم االحتياجات الخاصة ،كالتكنكلكجيات المساعدة عمى القراءة كالكتابة كالتركيز
عمى الكالـ.
ككشفت النتائج أف بعض البرامج ال تظير أم تحسف في اليجاء كالقراءة كالكتابة نتيجة الستخداـ
التقنيات المساعدة كمعظـ الدراسات كجدت نتائج أفضؿ.

92

* التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:

أوالً :بالنسبة لألىداف التي سعت الدراسات السابقة لتحقيقيا:

تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة فجاءت دراسة أبك الكاس ( )2..8لتيدؼ إلى بياف رعاية
المعاقيف في الفكر التربكم اإلسالمي في ضكء المشكالت التي يكاجيكنيا ،كأما دراسة فركانة

( )2..4ىدفت إلى تعرؼ دكر مؤسسات التربية الخاصة في محافظات غزة في تنمية القدرات
العممية كالعقمية كالمعرفية كاالجتماعية كتأىيؿ المعاقيف سمعيان كبصريان كعقميان كحركيان ،أما دراسة
نتيؿ ( )2..4ىدفت إلى الكشؼ عف أىـ السمات المميزة لشخصيات المعاقيف سمعيان كبصري نا

كحركيان في ضكء بعض المتغيرات ،كدراسة القدكمي ( )2..4ىدفت إلى تعريؼ المعاؽ باإلعاقة
كتكضيح الحكمة منيا كبياف األجر كالثكاب الذم يعكد عميو إف صبر عمى االبتالء ،كدراسة

األشقر ( )2..2ىدفت إلى تعرؼ أىـ سمات الشخصية لألطفاؿ الصـ الذيف تتراكح أعمارىـ ما
بيف ( )16-6سنة ،كدراسة البمتاجي ( )2..1ىدفت إلى تقييـ خدمات التأىيؿ الطبي المقدمة
لإلعاقات الحركية جراء انتفاضة األقصى بمدينة غزة ،كدراسة الجرجاكم ( )2...ىدفت إلى

التطرؽ لكيفية رعاية المعاقيف في اإلسالـ ،كدراسة الخشرمي ( )2.1.ىدفت إلى جمع معمكمات
حكؿ برامج الدمج القائمة في مرحمة رياض األطفاؿ الحككمية في السعكدية ،كدراسة الغامدم

( )2..9ىدفت إلى تعرؼ مبررات كدكاعي األخذ بمتطمبات تطكير البيئة التعميمية في مدارس
التعميـ العاـ الحككمي لمبنات في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كدراسة الدكسرم ( )2..9ىدفت
إلى دراسة كتحميؿ أىـ الصعكبات التي تكاجو مؤسسات ذكم االحتياجات الخاصة كدكر طريقة
تنظيـ المجتمع في مكاجيتيا ،كدراسة شعباف ( )2..9ىدفت إلى دراسة النظاـ الذم تتبعو
الكاليات المتحدة األمريكية ككضع بعض المقترحات لرعاية ذكم االحتياجات الخاصة في
جميكرية مصر العربية في ضكء ما ىك سائد في الكاليات المتحدة األمريكية ،كدراسة عبد الفتاح
( )2..8ىدفت إلى تعرؼ دكر كسائؿ اإلعالـ التربكم في تحقيؽ حاجات األطفاؿ ذكم
االحتياجات الخاصة ،كدراسة صادؽ ( )2..5ىدفت إلى تعرؼ شكؿ كطبيعة الممارسة العامة

لمخدمة االجتماعية في مجاؿ دمج المعاقيف سمعي نا بمدارس التعميـ العاـ كالتعرؼ عمى أىـ
الصعكبات التي تكاجو الممارسة العامة لمخدمات االجتماعية في مجاؿ دمج المعاقيف سمعيان

بمدارس التعميـ العاـ ،كدراسة الزىيرم ( )2...ىدفت إلى تعرؼ أىـ االستراتيجيات الحديثة في
تربية كتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة  ،كدراسة كريستكفير كآخركف ( )2.11ىدفت إلى تعرؼ
دكر ىيئة التدريس في دعـ األطفاؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة ،كدراسة جك كآخركف()2.11

ىدفت إلى إعادة تقييـ الممارسات الراىنة لألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة في أكركبا ،كدراسة

برانكا كماجدة ( )2.11ىدفت إلى تعرؼ اتجاىات المعمميف نحك إدراج التالميذ ذكم االحتياجات
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الخاصة في المدارس االبتدائية في سمكفينيا ،كدراسة مارلكس كآخركف ( )2.11ىدفت إلى تقييـ
المشاركة االجتماعية لمطالب ذكم االحتياجات الخاصة في التعميـ الجامع في المدارس االبتدائية
في ىكلندا مف كجية نظر المعمميف ،كدراسة دكريت كآخركف ( )2.1.ىدفت إلى الكشؼ عف
فاعمية التقنيات في مساعدة األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة مف خالؿ مراجعة الدراسات
كالبحكث.
أما الدراسة الحالية فيدفت إلى تعرؼ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة مف كجية نظر المعمميف كمف ثـ كضع تصكر مقترح لتفعيؿ ىذا الدكر.
ثانياً :بالنسبة ألماكن إجراء الدراسة:

تنكعت أماكف إجراء الدراسات السابقة منيا:

* فمسطيف :دراسة كؿ مف :أبك الكاس ( ،)2..8فركانة ( ،)2..4نتيؿ ( ،)2..4القدكمي
( ،)2..4األشقر ( ،)2..2البمتاجي ( ،)2..1الجرجاكم (.)2...
* المممكة العربية السعكدية :دراسة كؿ مف :الخشرمي ( ،)2..1الغامدم (.)2..9
* جميكرية مصر العربية :دراسة كؿ مف :شعباف ( ،)2..9عبد الفتاح (،)2..8

الزىيرم(.)2...

* اسكتمندا :دراسة كريستكفير كآلخركف (.)2.11
* أكركبا :دراسة جك كآخركف (.)2.11
* سمكفينيا :دراسة برانكا كماجدة (.)2.11
* ىكلندا :دراسة مارلكس كآخركف (.)2.11

أما الدراسة الحالية فقد تـ إجراؤىا في فمسطيف.

ثالثاً :بالنسبة لممنيج المستخدم:

جميع الدراسات السابقة استخدمت المنيج الكصفي.

كالدراسة الحالية استخدمت المنيج الكصفي أيضان ،كاستخدمت المنيج البنائي لتقديـ كبناء

التصكر المقترح.

رابعاً :بالنسبة لمعينة المستخدمة:

جميع الدراسات السابقة اختارت العينة بالطريقة العشكائية البسيطة.

كالدراسة الحالية أيضان اختارت العينة بطريقة العينة بطريقة العينة العشكائية البسيطة.
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خامساً :بالنسبة لألساليب اإلحصائية:

تنكعت األساليب اإلحصائية فمعظـ الدراسات السابقة استخدمت األساليب اإلحصائية التالية:

المتكسطات الحسابية ،كالنسب المئكية ،كاالنحرافات المعيارية ،كاختبار "ت" ،كتحميؿ التبايف
األحادم ،كاختبار شيفيو ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.

أما الدراسة الحالية فقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية :المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ

المعيارم ،كالكزف النسبي ،كاختبار "ت" ،كاختبار تحميؿ التبايف األحادم ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف،
كمعامؿ ارتباط سبيرماف ،كمعادلة ألفا كركنباخ.
سادساً :بالنسبة لنتائج الدراسة:

تنكعت نتائج الدراسات السابقة ككانت كالتالي:

* دراسة أبك الكاس ( :)2..8قمة المراكز المتخصصة في رعاية المعاقيف ،اعتقاد المعاؽ أنو
يسبب الحرج ألسرتو ،المعاؽ ال يحظى بأكلكية مف قبؿ المجتمع ،ىناؾ العديد مف المشكالت
التي تكاجو المعاقيف في البيئة الفمسطينية مف أىميا :قمة المراكز المتخصصة في رعاية
المعاقيف.

* دراسة فركانة ( :)2..4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعكد لجية تبعية المؤسسة ،كتكجد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أدكار مؤسسات التربية الخاصة بالمعاقيف تعزل لمتغير نكع
اإلعاقة لصالح اإلعاقة السمعية.
* دراسة نتيؿ ( :)2..4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لممؤىؿ العممي بيف اإلعاقات
الثالثة لحممة المؤىالت الجامعية فأكثر كبيف كؿ مف حممة المؤىؿ االبتدائي كاإلعدادم ،كتكجد

فركؽ بيف اإلعاقات الثالث ككؿ لصالح الذككر.

بناء
* دراسة القدكمي ( :)2..4أظيرت الدراسة بأف الفقياء المسمميف قد ناقشكا مكضكع اإلعاقة ن
عمى ما كرد في مصادر التشريع المتعددة.
* دراسة األشقر( :)2..2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في سمة الخجؿ لصالح اإلناث ،كال
تكجد فركؽ في سمات الخجؿ كعدـ الثقة في النفس لمف يتمقكف الخدمات التأىيمية.

* دراسة البمتاجي ( :)2..1أظيرت أف ىناؾ نقص في عدد األخصائييف العامميف في مجاؿ
التأىيؿ الطبي ،كما أنو يكجد قصكر كاضح فيما يتعمؽ بكعي المجتمع حكؿ مراكز التأىيؿ
الطبي المتكفرة كطبيعة خدماتيا.
* دراسة الجرجاكم ( :)2...أظيرت حرص التربية اإلسالمية عمى رعاية المعاقيف كذلؾ مف
خالؿ كقايتيـ مف اإلعاقة ،باإلضافة إلى تكفير فرص العمؿ المناسبة ليـ.
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* دراسة الخشرمي ( :)2.1.أظيرت عدـ التييئة المسبقة لمركضات الحككمية التي تطبؽ
الدمج ،إضافة إلى اختيار فئات مف اإلعاقة كالتي تعتبر ذات خصكصية معينة لمبدء معيا
بالدمج كاإلعاقات السمعية.
* دراسة الغامدم ( :)2..9كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المديرات
كالمعممات تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لصالح المديرات كمتغير عدد سنكات الخبرة لصالح
المجمكعة التي لدييا عدد سنكات خبرة أكثر مف عشر سنكات ،كال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف تقديرات المديرات كالمعممات تعزل لمتغير المرحمة التعميمية.
* دراسة شعباف ( :)2..9كجكد فركؽ كاضحة بيف ذكم االحتياجات الخاصة في مصر
كالكاليات المتحدة األمريكية فيما يخص طرؽ اكتشاؼ المعاقيف ،كشركط قبكليـ ،إعداد المعمميف،

كنظـ التعميـ كذلؾ لصالح الكاليات المتحدة األمريكية.
* دراسة عبد الفتاح ( :)2..8تنكع كسائؿ اإلعالـ التي يتعرض ليا األطفاؿ ذكك االحتياجات
الخاصة ككاف مف أىميا (الصحافة ،اإلذاعة المدرسية) كأظيرت الدراسة أف األطفاؿ المعاقيف
بصريان كانكا أكثر مشاركة في كسائؿ اإلعالـ التربكم مف المعاقيف سمعيان.

* دراسة صادؽ ( :)2..5ىناؾ معكقات تمثؿ تحديان لمممارسة المينية في مجاؿ دمج المعاقيف
بمدارس التعميـ العاـ.

* دراسة الزىيرم ( :)2...المؤسسات التعميمية الخاصة بالمعاقيف بحاجة ماسة لتزكيدىا
بأخصائي التأىيؿ النفسي.
* دراسة كريستكفير ( :)2.11المعمميف ال يزاؿ بإمكانيـ إجراء اتجاىات إيجابية نحك الدمج

حتى لك لـ يكف نظر إلى فريؽ اإلدارة كرؤساء اإلدارات داخؿ المدرسة نفسيا بأنيا داعمة بشكؿ

خاص.
* دراسة جك كآخركف ( :)2.11الخبراء غير راضيف عف ممارسات التقييـ الراىنة كشممت نقاط
الضعؼ كمنيا ضيؽ الكقت كالمكارد البشرية كالمتابعة.
* دراسة برانكا كماجدة ( :)2.11تتجدد مكاقؼ المدرسيف مف أجؿ إدراج الطالب ذكم
االحتياجات الخاصة حيث أنيـ أعربكا عف مستكل أعمى مف الرضا في حالة الطالب ذكم

العاىات الجسدية.
* دراسة دكريت كآخركف ( :)2.1.بعض البرامج ال تظير أم تحسف في اليجاء كالقراءة
كالكتابة نتيجة الستخداـ التقنيات المساعدة كمعظـ الدراسات كجدت نتائج أفضؿ.
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سابعاً :بالنسبة لتوصيات الدراسة:

* دراسة أبك الكاس ( :)2..8يجب عمى الفرد الذم ابتاله اهلل باإلعاقة أف يصبر عمى ذلؾ،
ككجكب تعامؿ أسرة المعاؽ معاممة حسنة مف قبؿ أفراد المجتمع.

* دراسة فركانة ( :)2..4أىمية األخذ باالتجاىات المعاصرة كتجارب الدكؿ المتقدمة في دمج

المعاقيف أكاديميان كمينيان مع أقرانيـ األسكياء.

* دراسة نتيؿ ( :)2..4ضركرة التدخؿ المبكر الكتشاؼ اإلعاقة كتأىيميا مبك نار.

* دراسة األشقر ( :)2..2ضركرة تحسيف الخدمات المقدمة لألطفاؿ.

* دراسة البمتاجي ( :)2..1ضركرة االىتماـ ببرامج التعميـ المستمر كحث الجامعات الفمسطينية
عمى استحداث كميات تخصصية في مجاالت اإلعاقة كالتأىيؿ.

* دراسة الجرجاكم ( :)2...ضركرة تربية الطفؿ المعاؽ عمى النظافة ،كالعمؿ عمى دمجو مع
أقرانو األصحاء.
* دراسة الخشرمي ( :)2.1.ضركرة تأىيؿ معممات رياض األطفاؿ أثناء الدراسة الجامعية
بكيفية التعامؿ مع الطالب ذكم االحتياجات الخاصة.
* دراسة الغامدم ( :)2..9ضركرة التعاكف مع الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد لكضع معايير
مقننة لجكدة المؤسسات التعميمية مستفيدة مف التجارب كالخبرات العالمية كاإلقميمية.

* دراسة الدكسرم ( :)2..9ضركرة رفع كفاءة العامميف في المؤسسات الخاصة برعاية ذكم
االحتياجات الخاصة.
* دراسة شعباف ( :)2..9ضركرة االىتماـ ببرامج تعميـ كرعاية األطفاؿ في سف ما قبؿ المدرسة
كضركرة إعداد برامج تربية لمديرم مدارس التربية الخاصة.

* دراسة عبد الفتاح ( :)2..8ضركرة اىتماـ تكجيو اإلعالـ التربكم بإدارات التربية الخاصة
باألنشطة اإلعالمية في مدارس األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة.
* دراسة كريستكفير ( :)2.11ضركرة إبراز دكر المدرسة في إنشاء شبكات التعاكف بيف
المعمميف لدعـ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة.
أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في بناء كدعـ مقدمة الدراسة الحالية كاإلطار النظرم،
كأيضان في اشتقاؽ أسئمة الدراسة كأىدافيا كأىميتيا ،كفي تحديد كاختيار منيج الدراسة المناسب

كىك المنيج الكصفي الذم يستخدـ لمتكصؿ إلى نتائج الدراسة كمقترحاتيا كتكصياتيا ،كفي

اختيار العينة بالطريقة المناسبة التي تتناسب مع مشكمة الدراسة كأىدافيا ،كفي اختيار األساليب
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اإلحصائية المناسبة ،كما تـ االستفادة مف التكصيات كالمقترحات كالنتائج التي تكصؿ إلييا
الباحثكف السابقكف في دراساتيـ في تحديد مسار ىذه الدراسة.
ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
إف أىـ ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ىك أف الدراسة الحالية ىدفت إلى
تقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مف
كجية نظر المعمميف ،حيث تـ استخداـ المنيج الكصفي لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة ،كالمنيج
البنائي لبناء التصكر المقترح ،حيث تناكلت الدراسة فئة الطمبة الذيف يعانكف مف إعاقات سمعية
كبصرية كحركية في مدارسنا الفمسطينية.
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إجــراءات الدراسـة
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* الخطوات اإلجرائية

* األساليب اإلحصائية

الفصل الرابع

إجـراءات الدراسـة
يتناكؿ ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مػف ىػذه الد ارسػة
م ػػف حي ػػث م ػػنيج الد ارس ػػة ،مجتم ػػع الد ارس ػػة ،كالعين ػػة الت ػػي طبق ػػت عميي ػػا الد ارس ػػة ،كاألدكات الت ػػي
اسػػتخدمتيا الد ارسػػة كالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي تحميػػؿ البيانػػات الختبػػار صػػدؽ

كثبات األدكات كالتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة ،كذلؾ عمى النحك التالي:
أوالً :منيج الدراسـة:

اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي لمالءمتػػو لمكضػػكع كأىػػداؼ الد ارسػػة ،فيػػك "يتنػػاكؿ
د ارسػػة أحػػداث كظ ػكاىر كممارسػػات قائمػػة مكجػػكدة متاحػػة لمد ارسػػة كالقيػػاس كمػػا ىػػي دكف تػػدخؿ
الباحث في مجرياتيا ،كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا كيحمميا" (األغا.)43 :2..2 ،

ككذلؾ المنيج البنائي كىك ":المنيج المتبع في إنشاء أك تطػكير برنػامج أك ىيكػؿ معرفػي جديػد لػـ

يكف معركفان مف قبؿ بالكيفية نفسيا" (األغا.)83 :2..3 ،
ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتككف مف جميع معممي المرحمة األساسية ( مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ السادس) بالمدارس

الحككمية ،كجميع معممي المرحمة االبتدائية ( مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ السادس) بالمدارس
التابعة لككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة الجنكبية (رفح ،كخاف يكنس) كالبالغ
عددىـ( )5026معمـ كمعممة مكزعيف في جدكؿ ( )4.1عمى النحك التالي( :ك ازرة التربية كالتعميـ
الفمسطينية.)275-218 :2011،

1..

جدول رقم ()4.1
أعداد المعممين والمعممات حسب المنطقة والجية المشرفة
حككمة

الجية

المجمكع

ككالة

المحافظة
رفح

870

790

166.

خاف يكنس

2432

934

3366

المجمكع

3302

1724

5026

ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة االستطالعية:
تـ اختيار عينة عشكائية استطالعية قكاميا ( )6.مف مجتمع الد ارسػة األصػمي مػف الجنسػيف ،كتػـ
تطبيػػؽ األداة المسػػتخدمة فػػي ىػػذه الد ارسػػة عمػػى ىػػذه العينػػة بيػػدؼ التحقػػؽ مػػف صػػالحية األداة

لمتطبيػػؽ عمػػى أف ػراد العينػػة الكميػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ حسػػاب صػػدقيا كثباتيػػا بػػالطرؽ اإلحصػػائية
المالئمة.

ب .العينة الميدانية:
تـ اختيار العينة بالطريقػة العشػكائية البسػيطة مػف مجتمػع الد ارسػة األصػمي ،كقػد بمػغ عػدد
أف ػراد العينػػة ( )52.معمم ػان مػػف الجنسػػيف بمػػا نسػػبتو( )%1.مػػف أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة األصػػمي،
كالجدكؿ التالي يبيف الكصؼ الدقيؽ لمعينة:

جدول()4.2

توزيع أفراد العينة الميدانية تبعاً لممتغيرات التصنيفية
المتغير
الجنس
المؤىؿ العممي
الجية المشرفة

سنكات الخدمة

النوع

العدد

%

ذكر

288

55.4

أنثى

232

44.6

بكالكريكس

496

95.4

ماجستير كأكثر

24

4.6

حككمة

263

5..6

ككالة

257

49.4

أقؿ مف  5سنكات

177

34..

1. – 5

138

26.5

أكثر مف 1.

2.5

39.4

1.1

رابعاً :أدوات الدراسة:

استبانة لقيـاس دور اإلدارة المدرسـية فـي رعايـة الطمبـة ذوي االحتياجـات الخاصـة بمحافظـات

غزة ,والتي قامت الباحثة بإعدادىا.
حيػػث تككن ػت ىػػذه االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيائيػػة مػػف ( 6.فق ػرة) مكزعػػة عمػػى خمسػػة مجػػاالت
كالجدكؿ التالي ( )4.3يبيف تكزيع فقرات االستبانة عمى المجاالت:
جدول()4.3
توزيع فقرات االستبانة عمى المجاالت
المتغير

م

عدد الفقرات

1

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية

12

2

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية

9

3

دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي الرعايػػة االجتماعيػػة (التكاصػػؿ مػػع
األسرة)

11

4

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية

11

5

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية

17

6

الدرجة الكمية لالستبانة

6.

كتػػتـ االسػػتجابة عمػػى االسػػتبانة كفق ػان لتػػدرج خماسػػي البػػدائؿ عمػػى طريقػػة ليكػػرت ،كىػػي:

عالي ػػة ج ػػدان ،عالي ػػة ،متكس ػػطة ،منخفض ػػة ،منخفض ػػة ج ػػدان كتتػ ػراكح درج ػػة ك ػػؿ فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات

االستبانة مف  5إلى  1درجات عمى التكالي لمبدائؿ.

كعمى المفحكص أف يحدد مدل انطبػاؽ كػؿ فقػرة عميػو ،كذلػؾ بكضػع عالمػة (  ) Xأمػاـ
الفقرة تحت العمكد الذم يتفؽ مع رأيو.
كيتـ حساب الدرجة الكمية لممفحػكص عمػى االسػتبانة بجمػع درجاتيػا فػي الفئػات الخمػس لالسػتبانة
كتتػراكح الػدرجات الكميػػة لممفحػػكص عمػػى االسػػتبانة فػػي الصػػكرة النيائيػػة بػػيف ( 3.. -6.درجػػة)،
كتػ ػػدؿ الدرجػ ػػة المرتفعػ ػػة عمػ ػػى درجػ ػػة تقػ ػػدير مرتفع ػ ػة لػ ػػإلدارة المدرسػ ػػية فػ ػػي رعايػ ػػة الطمبػ ػػة ذكم

االحتياجات الخاصة بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى درجة تقدير منخفضة لإلدارة المدرسػية فػي
رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة .

1.2

صـــدق وثبـــات اســـتبانة دور اإلدارة المدرســـية فـــي رعايـــة الطمبـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة
بمحافظات غزة:
تػػـ تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى أفػراد العينػػة االسػػتطالعية ،كمػػف ثػػـ تػػـ حسػػاب الصػػدؽ كالثبػػات
بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.

أوالً :الصدق:

أ .صدق المحكمين:
لمتأكػ ػػد مػ ػػف صػ ػػدؽ أداة الد ارسػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ الصػ ػػدؽ الظػ ػػاىرم فػ ػػي ضػ ػػكء مالحظػ ػػات

المحكمػػيف ،قامػػت الباحثػػة بعػػرض الصػػكرة األكليػػة لالسػػتبانة ممحػػؽ ( ،)1عمػػى عػػدد مػػف األسػػاتذة
المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ التربيػػة ممحػػؽ ( ،)3كذلػػؾ بيػػدؼ معرفػػة آرائيػػـ كمالحظػػاتيـ كمقترحػػاتيـ
حػػكؿ االسػػتبانة كمػػدل مالءمػػة فقراتي ػا لممجػػاالت التػػي تنػػدرج تحتيػػا كمػػدل كضػػكح كت ػرابط ىػػذه
الفق ػرات ،كمػػدل تحقيقيػػا ألىػػداؼ الد ارسػػة كبعػػد ذلػػؾ قامػػت الباحثػػة بتفريػػغ مجمكعػػة المالحظػػات
التي أبداىا المحكمكف ،كفي ضكئيا تـ إعادة صياغة كحذؼ بعػض الفقػرات التػي لػـ يػتـ اإلجمػاع

عمػػى مالءمتيػ ػا لمد ارس ػػة كاض ػػافة بع ػػض الفقػ ػرات المناس ػػبة لمد ارس ػػة ،حيػػث كص ػػمت االسػػتبانة ف ػػي
صكرتيا النيائية قبؿ الصدؽ اإلحصائي إلى ( 6.فقرة) مكزعة عمى خمسة مجاالت ممحؽ (.)2
ب .صدق االتساق الداخمي:
.1

تم التحقق من صدق االتساق الداخمي من خالل معامالت االرتباط بـين درجـة كـل فقـرة

ودرجة المجال الذي تنتمي إليو:
كالجػػدكؿ التػػالي ( )4.4يبػػيف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ فقػرة كدرجػػة المجػػاؿ الػػذم
تنتمي إليو مف مجاالت االستبانة.

1.3

جدول ()4.4
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات االستبانة مع درجة المجال الذي تنتمي إليو
المتغير

معامل
االرتباط
0.767

دانخعُذ...1

2

0.739

دانخعُذ...1

3

0.697

دانخعُذ...1

1

4

0.849

دانخعُذ...1

2

0.844

5

0.731

دانخعُذ...1

3

0.871

دانخعُذ...1

6

0.833

دانخعُذ...1

4

0.786

دانخعُذ...1

7

0.782

دانخعُذ...1

5

0.864

دانخعُذ...1

8

0.776

دانخعُذ...1

6

0.790

دانخعُذ...1

9

0.789

دانخعُذ...1

7

0.765

دانخعُذ...1

10

0.842

دانخعُذ...1

8

0.889

دانخعُذ...1

11

0.787

دانخعُذ...1

9

0.877

دانخعُذ...1

12

0.706

دانخعُذ...1

10

0.860

دانخعُذ...1

1

0.893

دانخعُذ...1

11

0.748

دانخعُذ...1

2

0.789

دانخعُذ...1

1

0.574

دانخعُذ...1

3

0.865

دانخعُذ...1

2

0.724

دانخعُذ...1

4

0.843

دانخعُذ...1

3

0.670

دانخعُذ...1

5

0.777

دانخعُذ...1

4

0.736

دانخعُذ...1

6

0.829

دانخعُذ...1

5

0.811

دانخعُذ...1

7

0.833

دانخعُذ...1

6

0.772

دانخعُذ...1

8

0.779

دانخعُذ...1

7

0.750

دانخعُذ...1

9

0.767

دانخعُذ...1

8

0.684

دانخعُذ...1

1

0.786

دانخعُذ...1

9

0.801

دانخعُذ...1

2

0.788

دانخعُذ...1

10

0.777

دانخعُذ...1

3

0.793

دانخعُذ...1

11

0.604

دانخعُذ...1

4

0.836

دانخعُذ...1

12

0.694

دانخعُذ...1

5

0.793

دانخعُذ...1

13

0.661

دانخعُذ...1

6

0.807

دانخعُذ...1

14

0.703

دانخعُذ...1

7

0.695

دانخعُذ...1

15

0.568

دانخعُذ...1

8

0.800

دانخعُذ...1

16

0.475

دانخعُذ...1

9

0.833

دانخعُذ...1

17

0.773

دانخعُذ...1

الفقرة
1

 -1دٔس
اإلداسح
انًذسعٍخفً
انشعبٌخ
انزعهًٍٍخ
ٔانزشثٌٕخ

 -2
دٔساإلداسح
انًذسعٍخفً
انشعبٌخ
انثقبفٍخ 

 -3
دٔساإلداسح
انًذسعٍخفً
انشعبٌخ
االخزًبعٍخ
(انزٕاطميع
األعشح)

المتغير

مستىي الذاللت

ٌزجع3

 -4
دٔساإلداسح
انًذسعٍخفً
انشعبٌخ
انجذٍَخ 

 -5
دٔساإلداسح
انًذسعٍخفً
انشعبٌخ
انظسٍخ

1.4

معامل
االرتباط
0.831

دانخعُذ...1

11

0.781

دانخعُذ...1

0.865

دانخعُذ...1
دانخعُذ...1

الفقرة
10

مستىي الذاللت

قيمة ر الجدكلية (د.ح =  )58عند مستكل  ،..361 = ...5كعند مستكل ..463= ...1

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )4.4أف جميػػع فقػرات االسػػتبانة ( 6.فقػرة) حققػػت ارتباطػػات دالػػة مػػع
درجػػة المجػػاؿ الػػذم تنتمػػي إليػػو عنػػد مسػػتكل داللػػة  ...1كبػػذلؾ تبقػػى االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا

النيائية تتككف مف ( )6.فقرة ،مكزعة عمى المجاالت الخمسة.
.2

تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لالستبانة:
الج ػػدكؿ الت ػػالي ( )4.5يب ػػيف مع ػػامالت االرتب ػػاط ب ػػيف درج ػػة ك ػػؿ مج ػػاؿ كالدرج ػػة الكمي ػػة

لالستبانة.

جدول ()4.5

معامل ارتباط درجة كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة
معامل االرتباط

مستوى الداللة

المتغير
دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية

0.918

دالة عند ...1

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية

0.916

دالة عند ...1

0.930

دالة عند ...1

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية

0.915

دالة عند ...1

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية

0.939

دالة عند ...1

دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي الرعايػػة االجتماعيػػة (التكاصػػؿ
مع األسرة)

يتبيف مف الجدكؿ السػابؽ ( )4.5أنػو تكجػد ارتباطػات دالػة إحصػائيان بػيف درجػة كػؿ مجػاؿ

مػػف مجػػاالت االسػػتبانة كالدرجػػة الكميػػة ليػػا ،فقػػد تراكحػػت قػػيـ االرتبػػاط بػػيف (،)..939 – ..915
كجميعيا قيـ دالة عند مستكل ....1
كبذلؾ تككف الباحثة قد تحققت مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة كتبقػى االسػتبانة فػي
صكرتيا النيائية تتككف مف ( )6.فقرة.
ثانياً :الثبــات:

يقصػػد بثبػػات االختبػػار "الحصػػكؿ عمػػى نفػػس النتػػائج عنػػد تك ػرار القيػػاس باسػػتخداـ نفػػس

األداة كفي نفس الظركؼ"(.فرج)14 :1997 ،
كلتقدير ثبات االستبانة تـ استخداـ الطرؽ التالية:

1.5

أ -طريقة التجزئة النصفية:
قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف مجم ػػكع درجػػات الفقػرات الفرديػػة (3.
فقرة) كمجمكع درجات الفقرات الزكجية ( 3.فقرة) لالستبانة ككؿ ،ثـ استخدمت معادلػة سػبيرماف-
براكف لتعديؿ طكؿ البعد ،لككف الفقرات زكجية (النصفاف متساكياف) ،كالجػدكؿ التػالي ( )4.6يبػيف

ذلؾ:

جدول ()4.6
معامل ثبات االستبانة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
االستبانة
الدرجة الكمية لالستبياف

عدد

معامل

معامل

الفقرات

االرتباط

الثبات

6.

..927

..962

مستوى الداللة
دالة عند ...1

قيمة ر الجدكلية (د.ح =  )58عند مستكل  ،..361 = ...5كعند مستكل ..463= ...1

كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ ( )4.6أف قيمة معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية

( 3.فقرة) كدرجات الفقرات الزكجية ( 3.فقرة) ،حيث بمغت قيمة االرتباط ( )..927كتـ تعديؿ
طكؿ االستبانة باستخداـ معادلة سبيرماف بركاف كذلؾ لككف الفقرات زكجية (النصفاف متساكياف)،
كبمغت قيمة معامؿ الثبات ( )..962كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)...1مما يشير
إلى أف االستبانة تتمتع بدرجة جيدة مف الثبات.

ب -معادلة ألفا كرونباخ:
قامػػت الباحث ػػة ك ػػذلؾ بتق ػػدير ثب ػػات االس ػػتبانة فػػي ص ػػكرتيا النيائي ػػة بحس ػػاب معادل ػػة ألف ػػا
كركنباخ لفقرات كؿ مجاؿ كلفقرات االستبانة ككؿ ،كالجدكؿ التالي ( )4.7يبيف ذلؾ:
جدول ()4.7

معامل ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
المتغير

عدد الفقرات

قيم ألفا

مستوى الداللة

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية

12

..939

دالة عند ...1

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية

9

..938

دالة عند ...1

11

..941

دالة عند ...1

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية

11

..956

دالة عند ...1

دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية

17

..931

دالة عند ...1

الدرجة الكمية لالستبياف

6.

..984

دالة عند ...1

دكر اإلدارة المدرس ػ ػ ػ ػػية ف ػ ػ ػ ػػي الرعاي ػ ػ ػ ػػة االجتماعي ػ ػ ػ ػػة
(التكاصؿ مع األسرة)

1.6

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )4.7أف معػػامالت الثبػػات باسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا كركنبػػاخ
تراكحت بيف ( ،)..984 – ..931كمعامؿ الثبات الكمي لالستبانة ( ،)..984كجميعيػا دالػة عنػد
مستكل  ،...1كتفي بمتطمبات التطبيؽ.
كممػػا سػػبؽ اتضػػح لمباحثػػة أف االسػػتبانة التػػي كضػػعت لقيػػاس دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي
رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصػة مكضػكع الد ارسػة تتسػـ بدرجػة عاليػة مػف الصػدؽ كالثبػات
تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.
خامساً :الخطوات اإلجرائية:

 االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية.
 إعداد االستبانة لمتعرؼ عمى دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
كفقان لمخطكات المنيجية.
 عرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف كاخراجيا في صكرتيا
النيائية في ضكء مالحظاتيـ.
 تطبيؽ االستبانة في صكرتيا النيائية عمى عينة استطالعية قكاميا ( )60معممان كمعممة مف
أجؿ التأكد مف صالحية استخداميا ،كاخراجيا في صكرتيا النيائية.
 تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة الميدانية كقكاميا ( )520معممان كمعممة.
 جمع البيانات كتحميميا إحصائيان.
 تفسير النتائج.
 كضع التكصيات كالمقترحات كالتصكر المقترح في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.

1.7

سادساً :األساليب اإلحصائية
تمػػت معالجػػة البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة " "SPSSباسػػتخداـ
الحاسكب ،بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:
أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة:
 -المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي :لإلجابة عمى التساؤؿ األكؿ.

 اختبػػار "ت"  :T-Testلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيفالختبار صحة كؿ مف الفرض األكؿ كالثاني كالثالث.
 -تحميؿ التبايف األحادم :الختبار صحة الفرض الرابع.

ب -لمتحقق من الصدق والثبات تم استخدام:

 معامؿ ارتباط بيرسكف :لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة. معامال بيرسكف ،كسبيرماف براكف :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -معادلة ألفا كركنباخ :إليجاد الحد األدنى مف ثبات االستبانة.

1.8

الفصل اخلامس
نتائج الدراسة

* النتائج المتعمقة بالتساؤؿ األكؿ كتفسيرىا

* النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثاني كتفسيرىا

* النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثالث (التصكر المقترح)
* التعقيب العاـ عمى نتائج الدراسة

* التكصيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

* المقترحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

1.9

الفصل الخامس
نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة الميدانية التي طيبقت عمى عينة مف المعمميف حكؿ دكر اإلدارة

المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

كما يعرض الفصؿ نتائج اختبارات فركض الدراسة التي اشتقت مف الدراسات السػابقة ك اإلطػار

النظػػرم لمد ارسػػة ،كالمتمثػػؿ فػػي دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػة الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة
لدل المعمميف ،كاشتممت الدراسة عمى أربعة فركض ،تـ إخضاعيا لمقياس ،مػع مناقشػة أىػـ نتػائج
الدراسة التحميمية كالميدانية كفركض الدراسة.
كتـ االعتماد عمى إجابة التساؤؿ األكؿ عمى معيار تقديرات مقيػاس ليكػرت الخماسػي لممتكسػطات

الحسابية كاألكزاف النسبية ،كما يتضح في الجدكؿ التالي(( .)5.1عالـ)545 :2.11 ،
جدول ()5.1
تقديرات المتوسطات واألوزان النسبية عمى مقياس ليكرت الخماسي
مقياس ليكرت

1
2
3
4
5

المتوسط الحسابي

األوزان النسبية

1.8 – 1

36 – 2.

أكثر مف 2.6 – 1.8

أكثر مف 52 – 36

متكسطة

أكثر مف 3.4 – 2.6

أكثر مف 68 – 52

كبيرة

أكثر مف 4.2 – 3.4

أكثر مف 84 – 68

كبيرة جدان

أكثر مف 5 - 4.2

أكثر مف 1.. – 84

ضعيفة جدنا
ضعيفة

النتائج المتعمقة بالتساؤل األول وتفسيرىا:
لإلجابة عمى التساؤل األول الذي نصو ":ما الدرجات التقديرية لدور اإلدارة المدرسية في رعاية
الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة من وجية نظر المعممين؟"
تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لدرجات أفراد العينة عمى اسػتبانة
تص ػػكر مقت ػػرح لتفعي ػػؿ دكر اإلدارة المدرس ػػية ف ػػي رعاي ػػة الطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة ل ػػدل
المعمميف ككؿ كما في الجدكؿ التالي (:)5.2

11.

جدول ()5.2
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات استجابة أفراد العينة لكل مجال
من مجاالت االستبانة
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

12

38.60

8.44

64.3

2

9

26.67

6.95

59.3

4

11

36.38

7.85

66.2

1

دور اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية

11

27.62

9.50

50.2

5

دور اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية

17

52.47

12.37

61.7

3

الدرجة الكمية لالستبيان

6.

181.75

39.44

60.6

-

المتغير
دور اإلدارة المدرســـــية فـــــي الرعايـــــة التعميميـــــة

والتربوية

دور اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية
دور اإلدارة المدرســـية فـــي الرعايـــة االجتماعيـــة
(التواصل مع األسرة)

عدد الفقرات

المتوسط

الترتيب

النسبي %

يتضح مػف الجػدكؿ السػابؽ ( )5.2أف الػكزف النسػبي لػدكر اإلدارة المدرسػية فػي رعايػة الطمبػة ذكم
االحتياجات الخاصة يقع عند ( ،)%6..6مما يشير إلػى كجػكد دكر متكسػط لػإلدارة المدرسػية فػي
رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -كجػ ػ ػػاء دكر اإلدارة المدرسػ ػ ػػية فػ ػ ػػي الرعايػ ػ ػػة االجتماعيػ ػ ػػة (التكاصػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػع األس ػ ػ ػرة) أكالن بػ ػ ػػكزف

نس ػػبي( )%66.2كى ػػي درج ػػة متكس ػػطة ،كتع ػػزك الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى ح ػػرص اإلدارة المدرس ػػية عم ػػى
التكاصػػؿ مػػع أسػػر الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،كالتعػػاكف معيػػـ ،كاطالعيػػـ عمػػى أكضػػاع
أبن ػػائيـ الطمب ػػة أكؿ ب ػػأكؿ ،سػ ػكاء م ػػف خػػػالؿ المكالم ػػات الياتفي ػػة ،أك م ػػف خ ػػالؿ عقػػػد المقػػػاءات
كاالجتماعات.
 يمييػػا دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي الرعايػػة التعميميػػة كالتربكيػػة بػػكزف نسػػبي( )%64.3كىػػي درجػػةمتكسػػطة ،كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف الكظيفػة األكلػػى كاألىػػـ لػػإلدارة المدرسػػية ىػػي تقػػديـ الرعايػػة
التعميمية كالتربكية لمطمبة بشكؿ عاـ  ،كلمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بشكؿ خاص.

 -كثالثػان دكر اإلدارة المدرسػية فػي الرعايػػة الصػحية بػكزف نسػػبي ( )%61.7كىػي درجػة متكسػػطة،

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ىنػاؾ جيػكدان متكسػطة لػإلدارة المدرسػية بالتعػاكف مػع اإلدارة العميػا فػي
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ت ػػكفير الرعاي ػػة الص ػػحية لمطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة ،كتق ػػديـ األجيػ ػزة كجمي ػػع المس ػػتمزمات
الطبية التي يحتاجكنيا داخؿ المدرسة بما يتناسب مع األىداؼ التعميمية المرجكة.
 ث ػػـ دكر اإلدارة المدرس ػػية ف ػػي الرعاي ػػة الثقافي ػػة ب ػػكزف نس ػػبي ( )%59.3كى ػػي درج ػػة متكس ػػطة،كتعزك الباحثػة ذلػؾ إلػى تػدني مسػتكل الخػدمات الثقافيػة التػي تقػدميا اإلدارة المدرسػية لمطمبػة ذكم
االحتياجػػات الخاصػػة ،لػػذلؾ يجػػب تعزيػػز ىػػذه الخػػدمات لتنميػػة الػػكعي الثقػػافي لػػدل ىػػذه الفئػػة مػػف
الطمبة.
 كأخيػ ػ انر دكر اإلدارة المدرس ػػية ف ػػي الرعاي ػػة البدنيػػة بػػكزف نس ػػبي( )%5..2كىػػي درج ػػة ض ػػعيفة،كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى افتقػػار معظػػـ مدارسػػنا إلػػى معممػػي التربيػػة الرياضػػية كمتخصصػػيف فػػي

المجػػاؿ الرياضػػي ،لػػذلؾ يجػػب عمػػى اإلدارة المدرسػػية أف تناشػػد اإلدارة العميػػا بتػػكفير متخصصػػيف
في المجاؿ الرياضي لالرتقاء بدكرىا في رعاية ىذه الفئة مف الطمبة بدنيان.
كتػػـ حسػػاب المتكسػػط الحسػػابي كاالنحػراؼ المعيػػارم كالػػكزف النسػػبي لػػدرجات اسػػتجابة أفػراد العينػػة
مف المعمميف عمى كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة كفقػان لمجػاالت االسػتبانة الخمسػة كمػا يتضػح فػي

الجداكؿ التالية (.)5.7( ،)5.6( ،)5.5( ،)5.4( ،)5.3
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المجال األول :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية والتربوية:
جدول ()5.3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات
استجابة أفراد العينة عمى فقرات المجال األول (ن= )520
م

12
1
2

المجال األول (دور اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية

المتوسط

االنحراف

والتربوية)

الحسابي

المعياري

تيق ػ ػػدـ ى ػ ػػدايا تش ػ ػػجيعية لمطمب ػ ػػة ذكم االحتياج ػ ػػات الخاص ػ ػػة
المبدعيف.
تحدد االحتياجات التربكية الخاصػة بكػؿ فئػة ككػؿ حالػة مػف

الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

تحدد األنشطة التعميمية ك التعميمية الخاصة بكؿ فئة.

الوزن

النسبي

الترتيب

%

3.54

1.02

70.8

1

3.52

0.85

70.4

2

3.35

0.92

66.9

3

تسػ ػػتخدـ كسػ ػػائؿ كأدكات تقػ ػػكيـ مناسػ ػػبة لتحديػ ػػد مػ ػػدل تقػ ػػدـ
4

عمميػ ػػة تنميػ ػػة القػ ػػدرات التعميميػ ػػة لمطمبػ ػػة ذكم االحتياجػ ػػات

5

تيشػ ػػرؾ الطمبػ ػػة ذكم االحتياجػ ػػات الخاصػ ػػة بػ ػػبعض الب ػ ػرامج
التربكية.

3.27

0.98

65.3

4

الخاصة.

3.26

0.98

65.2

5

3.24

1.05

64.8

6

3.21

0.96

64.1

7

3.10

0.97

62.1

8

3.06

0.95

61.1

9

8

تيػ ػ ػػدرب المعممػ ػ ػػيف عمػ ػ ػػى كيفيػ ػ ػػة التعامػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػع الطمبػ ػ ػػة ذكم

3.04

0.98

60.9

1.

6

تيػػكفر كسػػائؿ تعميميػػة حديثػػة ت ػرتبط باحتياجػػات الطمبػػة ذكم

3.03

1.00

60.5

11

2.99

0.97

59.9

12

3
11
7
9

1.

تؤكد عمى إثراء المناىج بمعمكمػات تتناسػب مػع الطمبػة ذكم
االحتياجات الخاصة .
تيسػ ػػاعد المعممػ ػػيف عمػ ػػى ربػ ػػط األىػ ػػداؼ التعميميػ ػػة بحاجػ ػػات
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
تيػ ػػكفر خط ػ ػػة تربكي ػ ػػة ش ػ ػػاممة لبػ ػ ػرامج خاص ػ ػػة بالطمب ػ ػػة ذكم

االحتياجات الخاصة.

تسػ ػػتخدـ أنشػ ػػطة ال صػ ػػفية داعمػ ػػة لعمميػ ػػة تنميػ ػػة القػ ػػدرات
التعميمية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

االحتياجات الخاصة.

االحتياجات الخاصة تتناسب مع قدراتيـ.

تضػ ػػع اسػ ػػتراتيجيات تػ ػػدريس خاصػ ػػة كمتعػ ػػددة لمطمبػ ػػة ذكم

االحتياجات الخاصة.
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )5.3أف الدرجات التقديرية لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية
التعميمية كالتربكية لدل أفراد العينة تتراكح بيف (.)% 7..8 -59.9
كانت أعمى درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية كما يمي:
 كانت الفقرة رقـ  " 12تيقدـ ىدايا تشجيعية لمطمبػة ذكم االحتياجػات الخاصػة المبػدعيف" األعمػىبكزف نسبي ( )%7..8حيث جاءت بدرجة تكافر كبيرة.
كتػػرل الباحثػػة أف ىػػذه النسػػبة جيػػدة بالنسػػبة لمجيػػكد المقترحػػة مػػف اإلدارة المدرسػػية الفاعمػػة بػػالرغـ
مف أنيا أعمى الفقرات فػي االسػتبانة المكزعػة عمػى المعممػيف ،حيػث أف اإلدارة المدرسػية الحريصػة
كالفاعمة يجب أف تعمؿ عمى تشجيع كتكريـ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة المبدعيف.
 تمييػػا الفق ػرة رقػػـ  " 1تحػػدد االحتياجػػات التربكيػػة الخاصػػة بكػػؿ فئػػة ككػػؿ حالػػة مػػف الطمبػػة ذكماالحتياجات الخاصة " بكزف نسبي ( )% 7..4حيث جاءت بدرجة تكافر كبيرة.
حيػػث أف ( )%7.مػػف المسػػتطمعة آ ارؤى ػـ قػػد أفػػادكا بأنػػو يػػتـ تحديػػد االحتياجػػات التربكيػػة الخاصػػة
بكؿ فئة ككؿ حالة مف الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

كتػػرل الباحثػػة أف ذلػػؾ يرجػػع إلػػى تػػكفر خطػػة تربكيػػة شػػاممة لمبػرامج التربكيػػة الخاصػػة بالطمبػػة ذكم

االحتياجات الخاصة كىي فقرة رقـ ( )7كالتي حصمت عمى كزف نسبي (.)%62.1
ككانت أقؿ درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية كما يمي:
 -كانت الفقرة  " 1.تضع استراتيجيات تدريس خاصة كمتعددة لمطمبة ذكم االحتياجػات الخاصػة"

األقؿ بكزف نسبي (  )%59.9حيث جاءت بدرجة تكافر متكسطة .

 تمييػػا الفق ػرة رقػػـ  " 6تػػكفر كسػػائؿ تعميميػػة حديثػػة ت ػرتبط باحتياجػػات الطمبػػة ذكم االحتياج ػػاتالخاصة تتناسب مع قدراتيـ " بكزف نسبي (  )%6..5حيث جاءت بدرجة تكافر متكسطة.
مما يدؿ عمى أف الجيكد المبذكلة مف قبؿ اإلدارة المدرسية في كضع اسػتراتيجيات تػدريس خاصػة
كمتعددة ككسائؿ تعميمية حديثة ترتبط بحاجات الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة قميمة ،بػالرغـ مػف
أف تحديػػد االسػػتراتيجيات التدريسػػية كالكسػػائؿ التعميميػػة المناسػػبة يعتبػػر حجػػر األسػػاس لمتخطػػيط

الشامؿ مف أجؿ خدمة كرعاية ىذه الفئة مف الطمبة.
كترل الباحثة أف ذلؾ يرجع إلػى ضػعؼ قػدرة اإلدارة المدرسػية عمػى تنفيػذ كتطبيػؽ الخطػة التربكيػة
التي تضعيا في بداية العاـ الدراسي بالشكؿ المطمكب منيا ،كأف ىذه الخطة يتـ كضعيا فقػط مػف
أجؿ تقييـ مديرم المدارس عمييا في نياية العاـ الدراسي كأخذ درجة ىػذا البنػد ،كيصػبح المعممػكف

يعانكف مف كيفية التعامؿ مع ىذه الفئة مف الطمبة.
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كتػ ػػرل الباحثػ ػػة أف دكر اإلدارة المدرسػ ػػية فػ ػػي الرعايػ ػػة التعميميػ ػػة كالتربكيػ ػػة يجػ ػػب أف يرتقػ ػػي إلػ ػػى
مسػػتكيات أكثػػر فاعميػػة حيػػث جػػاء ىػػذا المجػػاؿ بػػكزف نسػػبي ( )%64.3كىػػي درجػػة متكسػػطة ،ألف
أىـ دكر لإلدارة المدرسية ىك الرعايػة التعميميػة كالتربكيػة ليػذه الفئػة مػف الطمبػة حيػث يجػب كضػع
اسػػتراتيجيات التػػدريس المناسػػبة ،كتػػكفير الكسػػائؿ التعميميػػة ،كتػػدريب المعممػػيف عمػػى اسػػتخداميا،
بحيث ترتبط ارتباط كثيؽ باألىداؼ التعميمية كالتربكية المنشكدة.
كقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة فركانػػة ( )2..4التػػي أكػػدت عمػػى دكر متكسػػط إلدارة
مؤسسات التربية الخاصة في الرعاية التربكية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
كقػد اختمفػػت ىػذه النتيجػػة مػع نتيجػػة د ارسػة المناعمػػة ( )2..5التػي أكػػدت عمػى دكر كبيػػر لػػإلدارة
المدرس ػػية ف ػػي الرعاي ػػة التربكي ػػة خاص ػػة ف ػػي مج ػػاؿ المني ػػاج الد ارس ػػي حي ػػث ج ػػاءت بػ ػكزف نس ػػبي

( )%77.7كىي درجة كبيرة.
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المجال الثاني :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية:
جدول ()5.4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لدرجات استجابة أفراد العينة عمى فقرات المجال الثاني (ن= )520
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.27

1.01

65.4

1

3.10

1.00

62.0

2

1

تيػ ػػكفر ب ػ ػرامج ثقافيػ ػػة لمطمبػ ػػة ذكم االحتياجػ ػػات الخاصػ ػػة تمكػ ػػنيـ مػ ػػف
االعتماد عمى أنفسيـ.

3.02

0.91

60.5

3

8

تيشرؾ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بػبعض البػرامج الثقافيػة حسػب
ما تسمح بو قدراتيـ.

3.00

0.94

60.1

4

2.94

1.05

58.9

5

2.94

0.92

58.7

6

2.83

1.13

56.6

7

م

المجال الثاني (دور اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية)

5

تيؤكد مف خػالؿ أنشػطة المدرسػة الثقافيػة (اإلذاعػة) عمػى مكانػة الطمبػة
ذكم االحتياجات الخاصة في اإلسالـ.

4

3
6
7

تنظـ لقػاءات مػع الجمعيػات األىميػة كالمؤسسػات الميمػة لتنميػة الػكعي

الثقافي لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

تي ػػتـ بتزكي ػػد مكتب ػػة المدرس ػػة بالكت ػػب كال ػػدكريات كالنشػ ػرات كالقص ػػص
التي تساعد الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى القراءة.
تيقدـ أنشطة ثقافية كافية لتزكيد الطمبػة ذكم االحتياجػات الخاصػة بكػؿ
ما ىك جديد.
تقػػكـ بترتيػػب رحػػالت ترفيييػػة ثقافيػػة لمطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة

إلى األماكف العامة.

المتوسط

النسبي %

الترتيب

تيكصػػي المجنػػة الثقافيػػة بإصػػدار مجمػػة مدرسػػية تيػػتـ بالقضػػايا الثقافيػػة

2

المختمف ػػة لمطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة لتحس ػػيف النظػ ػرة الطالبي ػػة

9

تيقدـ ندكات كمسابقات ثقافية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

2.78

1.02

55.7

8

ليـ.

2.77

1.06

55.5

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )5.4أف الدرجات التقديرية لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية

الثقافية لدل أفراد العينة تتراكح بيف (.)% 65.4 – 55.5

كانت أعمى درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية كما يمي:
 كانت الفقرة رقـ  " 5رُؤكذيٍخاللأَشطخانًذسعخانثقبفٍخ(اإلراعةخ)عهةىيكبَةخانطهجةخرٔياالززٍبخةةبدانخبطةةخفةةًاإلعةةالو " األعمػػى بػػكزف نسػػبي ( )%65.4حيػػث جػػاءت بدرجػػة ت ػكافر
متكسطة.
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9

جػػاءت ىػػذه الفق ػرة بنسػػبة متكسػػطة لجيػػكد اإلدارة المدرسػػية فػػي زرع الثقافػػة الخاصػػة بالطمبػػة ذكم
االحتياجات الخاصة مف خالؿ التأكيد عمى مدل رعايتيـ في اإلسالـ.
كترل الباحثة أف ذلؾ يرجع إلى أف اإلدارة المدرسية تيتـ بأنشطة المدرسة كاإلذاعة مثالن كتكصػي
القائميف عمييا بأف يتخمؿ ىذه اإلذاعة فقرات كآيات قرآنية كأحاديث نبكية شريفة كمكاقػؼ إسػالمية

تؤكػػد عمػػى مكانػػة ىػػذه الفئػػة فػػي اإلسػػالـ ،حيػػث أف ذلػػؾ يعػػزز مػػف ركح التعػػاكف بػػيف الطمبػػة ذكم
االحتياجات الخاصة كأقرانيـ العادييف في المدرسة.
 -تمييػػا الفق ػرة رقػػـ  " 4رةةُظىنقةةبءاديةةعاندًعٍةةبداألْهٍةةخٔانًؤعغةةبدانًًٓةةخنزًٍُةةخانةةٕعً

انثقةةةبفًنهطهجةةةخرٔياالززٍبخةةةبدانخبطةةةخ " ب ػػكزف نس ػػبي ( )% 62حي ػػث ج ػػاءت بدرج ػػة تػ ػكافر
متكسطة.
جاءت ىذه الفقرة بكزف نسبي أقؿ مف فقرة رقـ ( )5حيث كانت ثاني أعمى فقرة مف فقػرات المجػاؿ
الثاني .كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كجكد نكع مف التعاكف كالتنسيؽ بيف اإلدارات المدرسية كمؤسسػات
المجتمػ ػػع المحمػ ػػي كالجمعيػ ػػات األىميػ ػػة كغيرىػ ػػا ،التػ ػػي بػ ػػدكرىا تعمػ ػػؿ عمػ ػػى تكعيػ ػػة الطػ ػػالب ذكم

االحتياجات الخاصة ثقافيان ،مف خالؿ تنظيـ بعض البرامج الثقافية كتقديميا ليـ.
ككانت أقؿ درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية كما يمي:

 كانػػت الفق ػرة  " 9تقػػدـ نػػدكات كمسػػابقات ثقافيػػة لمطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة" األقػػؿ بػػكزفنسبي ( )%55.5حيث جاءت بدرجة تكافر متكسطة.

 تمييا الفقرة رقـ  " 2تكصي المجنة الثقافية بإصدار مجمة مدرسية تيتـ بالقضايا المختمفة لمطمبػةذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة لتحس ػػيف النظػ ػرة الطالبي ػػة لي ػػـ" ب ػػكزف نس ػػبي ( )%55.7حي ػػث ج ػػاءت

بدرجة تكافر متكسطة.
كىذا يرجع إلى جيكد ضعيفة لإلدارة المدرسية في تقديـ الندكات كعقد المسابقات الثقافيػة كاصػدار
مجمة ثقافية ليذه الفئة مف الطمبة لتحسيف النظرة الطالبية ليـ.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تفاقـ مسئكليات اإلدارة المدرسية ،ككثػرة الميػاـ الممقػاة عمػى عاتقيػا ،حيػث
أنػػو فػػي نظرىػػا أف ىنػػاؾ أمػػكر كميػػاـ يجػػب إعطاؤىػػا األكلكيػػة فػػي التنفيػػذ كالتطبيػػؽ أكثػػر مػػف عقػػد
النػػدكات كالمسػػابقات كاصػػدار المجػػالت الثقافيػػة ،حيػػث أف ىػػذه الفئػػة ميمشػػة كال تشػػارؾ تقريبػان فػػي
أم نشاط مف أنشطة المدرسة.

كترل الباحثة أنو بالرغـ مف ارتباط فقرات ىذا المجػاؿ مػع بعضػيا الػبعض إال أف ىنػاؾ تبػايف فػي
الكزف النسبي لكؿ فقرة مف ىذه الفقرات ،حيث ىناؾ فقرات تكضح تدني مسػتكل الخػدمات الثقافيػة
117

المقدمة مف قبؿ اإلدارة المدرسية لذلؾ يجب النيكض بيذا المسػتكل لتنميػة الػكعي الثقػافي كتعزيػز
ي
ثقافػة الطمبػة ذكم االحتياجػات الخاصػة ،حتػى يشػعركا بالثقػة بأنفسػيـ ،كال فػرؽ بيػنيـ كبػيف الطمبػػة
األسكياء في المدرسة ،حيث جاء ىذا المجاؿ بكزف نسبي ( )%59.3كىي درجة متكسطة.
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة د ارسػة أبػك الػريش ( )2.1.حيػث جػاء دكر اإلدارة المدرسػية فػي
الرعاية الثقافية بكزف نسبي متكسط.
كقػػد اختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة الزىيػػرم ( )2...حيػػث جػػاء تقػػديـ الخػػدمات الثقافيػػة
كالتعميمية التأىيمية لممعاقيف بكزف نسبي كبير.
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المجال الثالث :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية (التواصل مع األسرة)
جدول ()5.5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات استجابة أفراد العينة عمى
فقرات المجال الثالث (ن= )520
المجال الثالث (دور اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية

المتوسط

االنحراف

الوزن

(التواصل مع األسرة))

الحسابي

المعياري

النسبي %

3.82

0.93

76.3

1

3.77

0.88

75.3

2

3.48

0.88

69.6

3

3.28

0.95

65.7

4

5

تيس ػػاىـ ف ػػي مس ػػاعدة أس ػػر الطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة عم ػػى

3.27

0.95

65.4

5

4

تينػػكع مػػف طػػرؽ التكاصػػؿ المسػػتخدمة مػػف أس ػرة إلػػى أخػػرل مػػف أسػػر

3.27

0.89

65.3

6

3.19

1.06

63.9

7

3.16

0.94

63.3

8

1.

تيقػػدـ خػػدمات مسػػاندة ألسػػر الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة حػػكؿ
كيفية زيادة تحصيميـ.

3.16

0.98

63.2

9

8

تيقػػدـ خػػدمات لمطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة كافيػػة لػػدمجيـ فػػي
األسرة.

3.03

0.95

60.5

1.

7

تيػ ػػكفر بعػ ػػض المسػ ػػاعدات الماليػ ػػة ألسػ ػػر الطمبػ ػػة ذكم االحتياجػ ػػات
الخاصة بالمدرسة.

2.96

1.11

59.2

11

م
1
2
3
6

11
9

تتكاصؿ مع أكلياء األمكر كتبمغيـ بأكضاع أبنائيـ ذكم االحتياجػات

الخاصة أكالن بأكؿ.

تحػػتفظ بسػػجالت لمػػا يسػػتجد مػػف مشػػكالت اجتماعيػػة تخػػص الطمبػػة

ذكم االحتياجات الخاصة.
تيق ػػدـ معمكم ػػات ألس ػػر الطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة ف ػػي كيفي ػػة
تدريب أبنائيـ كالعناية بيـ كتنمية قدراتيـ.
تتع ػػاكف م ػػع األس ػػر عم ػػى ت ػػكفير من ػػاخ ترب ػػكم مناس ػػب لمطمب ػػة ذكم
االحتياجات الخاصة
التخفيؼ مف الضغكط النفسية جراء إعاقة أبنائيـ.

الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

تدعك أيسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة لممشػاركة فػي الفعاليػات
المحمية كالكطنية لممعاؽ الفمسطيني.
تحرص عمى تكميؼ الطمبة ذكم االحتياجػات الخاصػة بأنشػطة بيتيػة

ليقكمكا بيا بمساعدة أسرىـ.

يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ ( )5.5أف الػ ػػدرجات التقديريػ ػػة لػ ػػدكر اإلدارة المدرسػ ػػية فػ ػػي الرعايػ ػػة
االجتماعية (التكاصؿ مع األسرة) لدل أفراد العينة تتراكح بيف (.)% 76.3 -59.2
كانت أعمى درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية كما يمي:
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الترتيب

 كانػػت الفق ػرة رقػػـ  " 1رزٕاطةةميةةعأٔنٍةةبءاأليةةٕسٔرةةجهغٓىثؤٔضةةبيأثُةةبئٓىرٔياالززٍبخةةبدانخبطخأٔالًثؤٔل ".األعمى بكزف نسبي ( )%76.3حيث جاءت بدرجة تكافر كبيرة.
كىػػذا يػػدؿ عمػػى جيػػد كاضػػح كفعػػاؿ لػػإلدارة المدرسػػية فػػي تكاصػػميا مػػع أكليػػاء أمػػكر الطمبػػة ذكم
االحتياجات الخاصة.
كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى كجػػكد نػػكع مػػف التكاصػػؿ بػػيف أكليػػاء األمػػكر كاإلدارة المدرسػػية ،حيػػث أف
اإلدارة المدرسية تنكع مف طرؽ التكاصؿ بأكلياء األمػكر سػكاء باالتصػاؿ اليػاتفي ،أك بعقػد لقػاءات
م ػػع أكلي ػػاء األم ػػكر داخ ػػؿ المدرس ػػة بقي ػػادة م ػػدير المدرس ػػة كحض ػػكر ع ػػدد م ػػف المعمم ػػيف كالمرش ػػد
التربكم ،أك مف خالؿ حضكر أكليػاء األمػكر لمحفػالت كالميرجانػات كاأليػاـ الد ارسػية التػي تنظميػا

المدرسة.

 تمييػػا الفق ػرة رقػػـ  " 2رسةةزفبثغةةدالدنًةةبٌغةةزدذيةةٍيشةةكالداخزًبعٍةةخرخةةضانطهجةةخرٔياالززٍبخبدانخبطخ " بكزف نسبي ( )% 75.3حيث جاءت بدرجة تكافر كبيرة.
كىنا يظير دكر اإلدارة المدرسية الكاضػح فػي االحتفػاظ بسػجالت خاصػة لمطمبػة ذكم االحتياجػات

الخاص ػػة ،كتع ػػزك الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى أف دائػ ػرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ تيرس ػػؿ م ػػع بداي ػػة ك ػػؿ ع ػػاـ د ارس ػػي
لممدارس سجالت خاصة بذكم االحتياجات الخاصػة ،كعنػد تقيػيـ مػديرم المػدارس فػي نيايػة العػاـ
الد ارسي يتـ األخذ بعيف االعتبػار ىػذه السػجالت كمػدل صػحة البيانػات المكجػكدة بيػا ،ممػا يجعػؿ
اإلدارة المدرسية حريصة عمى ىذه السجالت كتفعيميا كاالحتفاظ بما فييا مف معمكمات.
ككانت أقؿ درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية كما يمي:
 كانػػت الفق ػرة رقػػـ  " 7تػػكفر بعػػض المسػػاعدات الماليػػة ألسػػر الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػةبالمدرسة" األقؿ بكزف نسبي ( )%59.2حيث جاءت بدرجة تكافر متكسطة.
 تمييػػا الفقػرة رقػػـ  " 8تقػػدـ خػػدمات مسػػاندة لمطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة كافيػػة لػػدمجيـ فػػياألسرة" بكزف نسبي ( )%6..5حيث جاءت بدرجة تكافر متكسطة.

كىاتػػاف الفقرتػػاف مرتبطت ػاف ببعض ػيما كقػػد حصػػمتا عمػػى أقػػؿ كزف نسػػبي فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،كتعػػزك

الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى ض ػػعؼ ت ػػكفر ميزاني ػػة كبيػ ػرة ف ػػي الص ػػندكؽ الم ػػالي لممدرس ػػة ،أك ع ػػدـ حص ػػكؿ
المدرسػػة عمػػى مسػػاعدات ماليػػة مػػف الخػػارج أك مػػف المجتمػػع المحمػػي حتػػى تقػػكـ اإلدارة المدرسػػية
باسػػتغالؿ ىػػذه األم ػكاؿ كتقػػديـ المسػػاعدات كالخػػدمات المسػػاندة لمطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة
كأس ػػرىـ ،حي ػػث أف األمػ ػكاؿ الت ػػي تك ػػكف مكج ػػكدة ف ػػي ميزاني ػػة معظ ػػـ الم ػػدارس تس ػػتطيع فق ػػط س ػػد

حاجات كمستمزمات المدرسة الضركرية كالتي يحتاجيا الطمبة لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.
12.

كترل الباحثة أف ىناؾ رقيان كاضحان كتقدمان ممحكظػان لػدكر اإلدارة المدرسػية فػي الرعايػة االجتماعيػة

لمطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة كالتكاصػػؿ مػػع أكليػػاء األمػػكر ،كاف كػػاف ىنػػاؾ بعػػض الفقػرات قػػد

حصػػمت عمػػى كزف نسػػبي قميػػؿ لػػذلؾ فيػػي بحاجػػة إلػػى زيػػادة فػػي جيػػكد اإلدارة المدرسػػية لالرتقػػاء
بيا ،كرعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصػة اجتماعيػان ،حيػث أف ىػذا المجػاؿ حصػؿ عمػى أعمػى
كزف نسبي مف مجاالت االستبانة ككؿ حيث جاء بكزف نسبي ( )%66.2كىي درجة متكسطة.

كقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة د ارسػة المناعمػة ( )2..5حيػث جػاء دكر اإلدارة المدرسػية فػي
الرعاية االجتماعية بكزف نسبي ضعيؼ.
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المجال الرابع :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية:
جدول ()5.6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات استجابة أفراد العينة عمى
فقرات المجال الرابع (ن= )520
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

2.95

1.03

59.1

1

8

تيػ ػ ػػكعي الطمبػ ػ ػػة ذكم االحتياجػ ػ ػػات الخاصػ ػ ػػة مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ عػ ػ ػػرض
رسكمات تكضح أىمية الرياضة.

2.77

1.07

55.3

2

6

تيػػنظـ بػرامج ترفيييػػة لتحفيػػز التفاعػػؿ بػػيف الطمبػػة ذكم االحتياجػػات
الخاصة.

2.63

1.00

52.5

3

1

تيػ ػػكفر أم ػ ػػاكف بالمدرس ػ ػػة مناس ػ ػػبة لممارس ػ ػػة النش ػ ػػاطات الرياض ػ ػػية
الخاصة بالطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

2.60

1.08

52.0

4

3

تيج ػ ػػرم مس ػ ػػابقات ب ػ ػػيف الطمب ػ ػػة ذكم االحتياج ػ ػػات الخاص ػ ػػة عم ػ ػػى

2.49

1.07

49.8

5

9

تيخضػػع الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة لفحػػص المياقػػة البدنيػػة

2.44

1.04

48.8

6

2.43

1.05

48.7

7

2.35

1.02

47.1

8

2.34

1.08

46.8

9

2.33

1.09

46.5

1.

2.29

1.02

45.7

11

م

المجال الرابع(دور اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية)

2

تي ارعػ ػػي الفػ ػػركؽ الفرديػ ػػة لمطمبػ ػػة ذكم االحتياجػ ػػات الخاصػ ػػة عنػ ػػد

1.

ممارسة األنشطة الرياضية الترفييية داخؿ المدرسة.

األلعاب الرياضية.
باستمرار.

تيػ ػػتـ بتػ ػػدريب الطمبػ ػػة ذكم االحتياجػ ػػات الخاصػ ػػة عمػ ػػى اسػ ػػتخداـ
األجيزة التعكيضية الخاصة بيـ.

7

تيكفر نشاطات رياضية تتناسب مع جميع اإلعاقات.
تيػ ػ ػ ػػكفر أألدكات الرياضػ ػ ػ ػػية المناسػ ػ ػ ػػبة لمطمبػ ػ ػ ػػة ذكم االحتياجػ ػ ػ ػػات

4

تيكفر مدربيف متخصصيف كأصحاب خبرة في المجاؿ الرياضي.
تيػ ػػنظـ مسػ ػػابقات رياضػ ػػية لمطمبػ ػػة ذكم االحتياجػ ػػات الخاصػ ػػة مػ ػػع

5

11

الخاصة.

مدارس أخرل مشابية.

المتوسط

النسبي %

الترتيب

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )5.6أف الدرجات التقديريػة لػدكر اإلدارة المدرسػية فػي الرعايػة البدنيػة

لدل أفراد العينة تتراكح بيف (.)% 59.1 -45.7

كانت أعمى درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية كما يمي:
 -كان ػػت الفقػ ػرة رق ػػـ  " 2تي ارع ػػي الف ػػركؽ الفردي ػػة لمطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة عن ػػد ممارس ػػة

األنشطة الرياضية الترفييية داخػؿ المدرسػة ".األعمػى بػكزف نسػبي ( )%59.1حيػث جػاءت بدرجػة

تكافر متكسطة.
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تػ ػػرل الباحثػ ػػة أف الرياضػ ػػة نشػ ػػاط ميػ ػػـ جػ ػػدان كمحبػ ػػب لجميػ ػػع الطمبػ ػػة بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ كلمطمبػ ػػة ذكم
االحتياجات الخاصة بشكؿ خاص داخؿ المدرسة ،حػث أف العقػؿ السػميـ فػي الجسػـ السػميـ ،لػذلؾ
تق ػػكـ اإلدارة المدرس ػػية بق ػػدر المس ػػتطاع أف ت ػػكفر أنش ػػطة رياض ػػية كترفييي ػػة كت ارع ػػي م ػػف خاللي ػػا
الفركؽ الفردية ليـ.
 تمييا الفقرة رقـ  " 8تيكعي الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مػف خػالؿ عػرض رسػكمات تكضػحأىمية الرياضة " بكزف نسبي ( )% 55.3حيث جاءت بدرجة تكافر متكسطة.
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى عػدـ اىتمػاـ اإلدارة المدرسػية بحصػص التربيػة الرياضػية كأيضػان بحصػص

التربيػػة الفنيػػة ،كضػػعؼ قػػدرتيا عمػػى تكصػػية معممػػي التربيػػة الفنيػػة بعػػرض رسػػكمات كلكحػػات فنيػػة
عمى جدراف المدرسة تحث الطمبة عمى ممارسة الرياضة بشتى أنكاعيا حتى كاف كانكا يعانكف مف
إعاقة مػا ،يجػب أف يكػكف لػدييـ اإلصػرار كالعزيمػة عمػى ممارسػة الرياضػة لمػا ليػا مػف أىميػة فػي
حياتيـ.
ككانت أقؿ درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية كما يمي:
 كانػػت الفق ػرة رقػػـ  " 11تػػنظـ مسػػابقات رياضػػية لمطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػع مػػدارسأخرل مشابية" األقؿ بكزف نسبي ()%45.7حيث جاءت بدرجة تكافر ضعيفة.
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف أغمب اإلدارات المدرسية تنظـ مسابقات رياضية بيف الطمبػة األسػكياء،
كتيمش الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ،ألف كؿ مدرسػة حريصػة كػؿ الحػرص عمػى أف تحصػؿ
عمى المرتبة األكلى في ىذه المسػابقات ،كفػي اعتقادىػا أنيػا إذا نظمػت مسػابقات بػيف الطمبػة ذكم

االحتياجػػات الخاصػػة أك إش ػراكيـ مػػع الطمبػػة األسػػكياء فػػي مػػدارس أخػػرل سػػيجمبكف ليػػـ اليزيمػػة
كالخسارة ،كبالتالي ال تحصؿ المدرسة عمى المرتبة األكلى في ىذه المسابقات.
 -تمييا الفقرة رقػـ  " 4تػكفر مػدربيف مختصػيف كأصػحاب خبػرة فػي المجػاؿ الرياضػي" بػكزف نسػبي

( )%46.5حيث جاءت بدرجة تكافر ضعيفة.

كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف معظػػـ مدارسػػنا سػكاء المػػدارس الحككميػػة ،أك المػػدارس التابعػػة لككالػػة
الغكث الدكلية تفتقر إلى معمـ تربية رياضية متخصص كصػاحب خبػرة ،حيػث أف معظػـ حصػص
التربية الرياضية يقكـ بتدريسيا أم معمـ في المدرسة سكاء معمـ لغة عربية ،أك تربية إسػالمية ،أك
رياضيات ،أك عمكـ ،أك مػكاد اجتماعيػة ،حتػى يكمػؿ نصػاب حصصػو مػف الجػدكؿ الد ارسػي الػذم

تقكـ بإعداده اإلدارة المدرسية في بداية العاـ الدراسي لكؿ معمـ.
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كترل الباحثة أف ىذا المجاؿ حصؿ عمى أقؿ كزف نسبي مف جميع مجاالت االستبانة ،حيث جػاء
ب ػػكزف نس ػػبي ( )%5..2كى ػػي درج ػػة ض ػػعيفة ،كتع ػػزك الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى إىم ػػاؿ م ػػف قب ػػؿ اإلدارة
المدرسية لممجاؿ الرياضي كالرعاية البدنية لمطمبة ذكم االحتياجػات الخاصػة ،لػذلؾ يجػب أف تيػتـ
اإلدارة المدرس ػػية بحص ػػص التربي ػػة الرياض ػػية ،كتكص ػػي معمم ػػي التربي ػػة الرياض ػػية بع ػػدـ اس ػػتبداؿ
حصص التربية الرياضية بحصص المكاد األخػرل ،بػؿ يجػب إعطاؤىػا حقيػا كػأم حصػة د ارسػية،
كتطالػػب معممػػي التربيػػة الرياضػػية بك ارسػػات إعػػداد ككسػػائؿ كأنشػػطة رياضػػية ،كتناشػػد اإلدارة العميػػا
بتػػكفير معممػػيف متخصصػػيف فػػي المجػػاؿ الرياضػػي ،حتػػى ترتقػػي بػػدكرىا فػػي رعايػػة ىػػذه الفئػػة مػػف
الطمبة بدنيان.

كقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة فركانػػة ( )2..4حيػػث جػػاء مجػػاؿ الرعايػػة البدنيػػة بػػكزف

نسبي ضعيؼ.

المجال الخامس :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية:
جدول ()5.7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات استجابة أفراد العينة عمى
فقرات المجال الخامس (ن= )520
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

تيناشد الجيات المعنية لتكفير نظػارات طبيػة تتناسػب مػع كػؿ حالػة
12
مف ذكم اإلعاقة البصرية.

3.81

0.94

76.2

1

تينسػػؽ مػػع الجيػػات الطبيػػة لتػػكفير سػػماعة طبيػػة تتناسػػب مػػع كػػؿ
13
حالة مف ذكم اإلعاقة السمعية

3.55

1.01

71.0

2

3.40

1.02

68.1

3

3.32

0.93

66.3

4

3.25

1.07

65.1

5

8

تيكجػػػو المجنػػػة الصػػػحية بالمدرس ػػة بالمتبعػػػة المس ػػتمرة لمطمب ػػة ذكم
االحتياجات الخاصة.

3.22

1.02

64.3

6

6

تيت ػػابع ممف ػػات الطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة الص ػػحية خ ػػالؿ
سنكات الدراسة السابقة.

3.10

1.00

62.0

7

3.09

1.07

61.8

8

م

المجال الخامس (دور اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية)

 17تيتابع التزاـ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بنظافتيـ الشخصية.
تيكجو المعمميف كالمرشػديف إلػى كيفيػة التعامػؿ الصػحيح مػع الطمبػة
3
ذكم االحتياجات الخاصة.
14

4

تتكاصؿ مع الجمعيات األىمية لتكفير كرسي متحرؾ لذكم اإلعاقة

الحركية.

تيػػكفر مرشػػديف عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الكفػػاءة بكيفيػػة التعامػػؿ مػػع
المشاكؿ التي تكاجو الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
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المتوسط

النسبي %

الترتيب

 15تيكفر ممرات مناسبة ألصحاب اإلعاقة الحركية.
تعق ػػد جمس ػػات عممي ػػة بمش ػػاركة مرش ػػديف نفس ػػييف لمناقش ػػة مش ػػاكؿ
5
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

3.07

1.20

61.3

9

3.01

0.99

60.2

1.

2.93

1.03

58.5

11

2.89

1.11

57.9

12

2.88

1.04

57.6

13

2.88

1.24

57.5

14

2.83

1.06

56.7

15

تيكفر كجبات غذائية لمطمبة ذكم االحتياجػات الخاصػة خػالؿ اليػكـ
11
الدراسي.

2.78

1.26

55.5

16

تيكفر أخصائي تغذية يتابع معدالت النمك لمطمبة ذكم االحتياجػات
الخاصة.

2.47

1.10

49.3

17

9
2
7

تسػػتعيف بمختصػػيف لمحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات حػػكؿ صػػحة الطمبػػة

ذكم االحتياجات الخاصة ككيفية التعامؿ معيـ.

تسػػتدعي أطبػػاء لفحػػص الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة كتقػػديـ
الخدمات الصحية المناسبة لكؿ حالة.
ػكر لكيفيػػة اإلسػػعافات األكليػػة لمطمبػػة ذكم االحتياجػػات
تضػػع تصػ ان

الخاصة.

 16تيكفر دكرات مياه تتناسب مع ذكم اإلعاقة.
 1.تينظـ زيارات لممؤسسات ذات العالقة بالصحة العامة.

1

يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ ( )5.7أف الػ ػػدرجات التقديريػ ػػة لػ ػػدكر اإلدارة المدرسػ ػػية فػ ػػي الرعايػ ػػة
الصحية لدل أفراد العينة تتراكح بيف (.)% 76.2 -49.3
كانت أعمى درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية كما يمي:
 كانػػت الفقػرة رقػػـ  " 12تيناشػػد الجيػػات المعنيػػة لتػػكفير نظػػارات طبيػػة تتناسػػب مػػع كػػؿ حالػػة مػػفذكم اإلعاقة البصرية " األعمى بكزف نسبي ( )%76.2حيث جاءت بدرجة تكافر كبيرة.
 تمييا الفقرة رقـ  " 13تينسؽ مع الجيػات الطبيػة لتػكفير سػماعة طبيػة تتناسػب مػع كػؿ حالػة مػفذكم اإلعاقة السمعية " بكزف نسبي ( )% 71حيث جاءت بدرجة تكافر كبيرة.
كىذا يدؿ عمى جيػد كاضػح لػإلدارة المدرسػية فػي مناشػدتيا لمجيػات الطبيػة كالمعنيػة بتػكفير أجيػزة

طبيػػة لمطمبػػة الػػذيف يعػػانكف م ػف إعاقػػات بص ػرية كسػػمعية ،كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى تعػػاكف اإلدارة
المدرسػػية مػػع مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػي الطبيػػة كالمعنيػػة بتػػكفير األجي ػزة الطبيػػة المجانيػػة التػػي
تتناسػػب مػػع كػػؿ حالػػة مػػف حػػاالت اإلعاقػػة فػػي المدرسػػة ،كػػكف ىػػذه المؤسسػػات تيقػػدـ أجي ػزة طبيػػة

مجانية ،ال تقكـ اإلدارة المدرسية بدفع مبالغ مف األمكاؿ مقابؿ تقديـ ىذه الخدمات.
ككانت أقؿ درجة تقدير لدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية كما يمي:

 -كان ػػت الفقػ ػرة رق ػػـ  " 1ت ػػكفر أخص ػػائي تغذي ػػة يت ػػابع مع ػػدالت النم ػػك لمطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات

الخاصة" األقؿ بكزف نسبي ( )%49.3حيث جاءت بدرجة تكافر ضعيفة.
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 تميي ػػا الفقػ ػرة رق ػػـ  " 11ت ػػكفر كجب ػػات غذائي ػػة لمطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة خ ػػالؿ الي ػػكـالدراسي" بكزف نسبي ( )%55.5حيث جاءت بدرجة تكافر ضعيفة.
كىػ ػذا ي ػػدؿ عم ػػى جي ػػد ض ػػعيؼ ل ػػإلدارة المدرس ػػية ف ػػي متابع ػػة التغذيػػػة لمطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات
الخاصة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى عدـ قػدرة اإلدارة المدرسػية عمػى تػكفير أخصػائي تغذيػة ككجبػات
غذائيػػة ليػؤالء الطمبػػة بسػػبب عجػػز فػػي ميزانيػػة المدرسػػة كعػػدـ قػػدرتيا عمػػى تػػكفير أمػكاؿ كتبرعػػات
مف المجتمع المحمي كأكلياء األمكر لتكفير ىذه الخدمات لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
كتػػرل الباحثػػة أف ىػػذا المجػػاؿ جػػاء بػػكزف نسػػبي ( )%61.7كىػػي درجػػة متكسػػطة لجيػػكد اإلدارة
المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،حيػػث أنػػو يجػػب عمػػى اإلدارة المدرسػػية أف
تيػػتـ صػػحيان بيػػذه الفئػػة مػػف الطمبػػة ،كتػػكفر ليػػـ االحتياجػػات كالمسػػتمزمات الطبيػػة التػػي يحتػػاجكف

إلييػػا داخػػؿ المدرسػػة لتػػكفر ليػػـ فػػرص تعميميػػة مناسػػبة كغيػػرىـ مػػف الطمبػػة األسػػكياء ،كأف تقػػكـ
باسػػتدعاء أخصػػائييف كأطبػػاء لمتابعػػة صػػحتيـ الجسػػدية كالنفسػػية بمػػا يػػتالءـ مػػع أىػػداؼ العمميػػة
التعميمية.
كق ػػد اتفق ػػت ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع نتيج ػػة د ارس ػػة القرب ػػي ( )2..8حي ػػث أف اإلدارة المدرس ػػية لي ػػا دكر

متكسػػط فػػي الرعايػػة الصػػحية لمطمبػػة ،حيػػث جػػاء ىػػذا المجػػاؿ بػػكزف نسػػبي ( )%6..2كىػػي درجػػة
متكسطة.
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النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني وتفسيرىا:
لإلجابة عمى التساؤل الثاني الذي نصو ":ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات المعممين لدور اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة تعزى لممتغيرات التالية (الجنس ,المؤىل العممي ,الجية المشرفة ,سنوات
الخدمة)؟" تم صياغة أربعة فروض.
الفرض األول" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
تقديرات المعمميف حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل

لمتغير الجنس"(.ذكر ،أنثى)

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسط درجات المعمميف مف الذككر (ف=
 )288كمتكسط درجات المعمميف مف اإلناث (ف=  )232في درجاتيـ عمى مجاالت االستبانة
لدراسة باستخداـ اختبار "ت" لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،كاستخدمت الباحثة
ىذا األسمكب اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي

التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثالثيف فردان ،األمر الذم يحقؽ شركط استخداـ

اختبار"ت" لمفرؽ بيف متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف (عالـ ،)21. :2..5 ،كالجدكؿ التالي
( )5.8يبيف ذلؾ:
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جدول ()5.8
اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمتغير الجنس (ذكور ,إناث)( ,ن= )520
المتوسط

االنحراف

المقياس

المتغير

دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

الذككر

39.04

التعميمية والتربوية

اإلناث

38.06

7.86

دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

الذككر

27.20

7.20

الثقافية

اإلناث

26.00

6.58

دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

الذككر

36.32

8.32

اإلناث

36.46

7.26

الذككر

28.18

10.05

اإلناث

26.92

8.74

دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

الذككر

52.89

12.47

الصحية

اإلناث

51.96

12.25

الذككر

183.64

41.42

اإلناث

179.40

36.78

االجتماعية (التواصل مع األسرة)

دور اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية

الدرجة الكمية لالستبيان

الحسابي

المعياري
8.87

قيمة (ت)

مستوى الداللة

1.314

غير دالة إحصائيان

1.978

دالة عند ...5

0.204

غير دالة إحصائيان

1.507

غير دالة إحصائيان

0.850

غير دالة إحصائيان

1.218

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )518عند مستكل داللة  ،1.960 = ...5عند مستكل داللة 2.576 = ...1

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ (:)5.8
 كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( ،)...5بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمػػكعتيالذككر كاإلناث في مجاؿ دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية ،لصالح الذككر.
كبالتالي نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ كىك" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد
مسػػتكل ( )0.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات المعممػػيف حػػكؿ دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة
ذكم االحتياجات الخاصة تعزل لمتغير الجنس" لصالح الذككر.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ اإلدارة المدرسية بالمعمميف الذككر ،كخاصة مػديرم مػدارس الػذككر
باعتبػػارىـ األكثػػر ج ػرأة فػػي التعامػػؿ مػػع ىػػذه الفئػػة مػػف الطمبػػة ،كالمعمم ػكف الػػذككر أكثػػر احتكاك ػان
بالمدير كاإلدارة المدرسية كاألمكر المتعمقة بالعمؿ اإلدارم مف اإلناث ،كأكثػر جػرأة فػي االستفسػار

كالسؤاؿ عف أم مشكمة تكاجييـ في المدرسة.
كقػد اتفقػت ىػػذه النتيجػة مػع نتيجػػة د ارسػة :المػكح ( ،)2..8نتيػػؿ ( ،)2..4األشػقر ( )2..2التػػي
أكػدت عمػػى كجػكد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػػد مسػتكل ( )...5بػػيف متكسػطات تقػػديرات أفػراد

العينة تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر.
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كاختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة :المناعمة ( ،)2..6أبػك الػريش ( )2.1.التػي أكػدت عمػى
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )...5بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أفػراد العينػػة
تعزل لمتغير الجنس.
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الفـرض الثـاني ":ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ( )α ≤ 0.05بػيف متكسػطات
تقػػديرات المعممػػيف حػػكؿ دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة تعػػزل
لمتغير المؤىؿ العممي" ( .بكالكريكس ،ماجستير فأكثر)
ك لمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا الفػرض تمػػت المقارنػة بػيف متكسػط درجػات مجمكعػة المعممػػيف

ذكم المؤى ػػؿ العمم ػػي بك ػػالكريكس (ف=  )496كمتكس ػػط درج ػػات مجمكع ػػة المعمم ػػيف ذكم المؤى ػػؿ
العممػػي ماجسػػتير فػػأكثر (ف=  )24فػػي درجػػاتيـ عمػػى مجػػاالت االسػػتبانة لػػدل المعممػػيف باسػػتخداـ
اختبػػار "ت" لمفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف ،كاسػػتخدمت الباحثػة ىػػذا األسػػمكب
اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كػؿ مػف مجمػكعتي التطبيػؽ ،إضػافة إلػى
أف عدد أفػراد العينػة يزيػد عػف ثالثػيف فػردان ،األمػر الػذم يحقػؽ شػركط اسػتخداـ اختبػار "ت" لمفػرؽ
بيف متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف (عالـ ،)21. :2..5 ،كالجدكؿ التالي ( )5.9يبيف ذلؾ:
جدول ()5.9
اختبار"ت" لعينتين مستقمتين لمتغير المؤىل العممي (بكالوريوس ,ماجستير فأكثر)( ,ن=)520
المقياس
دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

التعميمية والتربوية

دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة
الثقافية
دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

االجتماعية (التواصل مع األسرة)

دور اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية
دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

الصحية

الدرجة الكمية لالستبيان

المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالكريكس

38.72

8.42

ماجستير فأكثر

36.21

8.60

بكالكريكس

26.72

6.98

ماجستير فأكثر

25.63

6.43

بكالكريكس

36.28

7.78

ماجستير فأكثر

38.50

9.17

بكالكريكس

27.67

9.49

ماجستير فأكثر

26.63

9.96

بكالكريكس

52.45

12.33

ماجستير فأكثر

53.08

13.32

بكالكريكس

181.83

39.36

ماجستير فأكثر

180.04

41.75

قيمة (ت)

مستوى الداللة

1.424

غير دالة إحصائيان

0.751

غير دالة إحصائيان

1.353

غير دالة إحصائيان

0.526

غير دالة إحصائيان

0.247

غير دالة إحصائيان

0.217

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )518عند مستكل داللة  ،1.960 = ...5عند مستكل داللة 2.576 = ...1

13.

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ( )5.9عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،بػػيف متكسػػطي
درجػ ػػات مجمػ ػػكعتي المعممػ ػػيف ذكم المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي بكػ ػػالكريكس كالمعممػ ػػيف ذكم المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي
ماجسػػتير فػػأكثر فػػي جميػػع المجػػاالت كالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة .كبالتػػالي نقبػػؿ الفػػرض الصػػفرم
كىػػك" :ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α ≤ 0.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات
المعممػػيف حػػكؿ دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة تعػػزل لمتغيػػر
المؤىؿ العممي".
كتعزك الباحثة ىػذه النتيجػة إلػى أف ىنػاؾ فيمػان عمػى درجػة كاحػدة مػف المعممػيف بػاختالؼ

مػػؤىالتيـ العمميػػة لػػدكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،حيػػث أف
جمي ػػع المعمم ػػيف يمج ػػأكف إل ػػى م ػػدير المدرس ػػة كمرجعي ػػة لي ػػـ ف ػػي العم ػػؿ لالستفس ػػار ع ػػف بع ػػض
األس ػػاليب الت ػػي يمك ػػف أف يتع ػػاممكا بي ػػا م ػػع الطمب ػػة ذكم االحتياج ػػات الخاص ػػة ككيفي ػػة اس ػػتخداـ
الكسائؿ التعميميػة المناسػبة ليػـ كاسػتراتيجيات التػدريس الخاصػة بيػـ ،كيستفسػركف عػف أم مشػكمة
ت ػكاجييـ فػػي التعامػػؿ مػػع ىػػذه الفئػػة مػػف الطمبػػة بغػػض النظػػر عػػف مػػؤىالتيـ العمميػػة س ػكاء كانػػت
بك ػػالكريكس أك ماجس ػػتير ف ػػأكثر ،حي ػػث أف المنيجي ػػة كالسياس ػػة المتبع ػػة م ػػف التعم ػػيـ تك ػػكف كاح ػػدة

لجميع المعمميف.

كقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة :الشػػعباف ( )2..8التػػي أكػػدت عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ
ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )...5ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات أفػ ػراد العين ػػة تع ػػزل لمتغي ػػر
المؤىؿ العممي.
كاختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة :بسيسػػك ( ،)2..3المػػكح ( ،)2..8نتيػػؿ ( )2..4التػػي

أكػدت عمػػى كجػكد فػػركؽ ذات داللػة احصػػائية عنػػد مسػتكل ( )...5بػػيف متكسػطات تقػػديرات أفػراد
العينة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
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الفرض الثالث " :ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ( )0.05 ≤ αبػيف متكسػطات
تقػػديرات المعممػػيف حػػكؿ دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة تعػػزل
لمتغير الجية المشرفة"( .حككمة ،ككالة)
كلمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات مجمكعػػة المعممػػيف التػػابعيف
لممدارس الحككمية (ف=  )263كمتكسط درجات مجمكعة المعمميف التابعيف لمدارس ككالة الغػكث

الدكليػػة (ف=  )257فػػي درجػػاتيـ عمػػى مجػػاالت االسػػتبانة لػػدل المعممػػيف باسػػتخداـ اختبػػار "ت"
لمفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف ،كاسػػتخدمت الباحث ػة ىػػذا األسػػمكب اإلحصػػائي
البػػارامترم بسػػبب اعتداليػػة تكزيػػع الػػدرجات فػػي كػػؿ مػػف مجمػػكعتي التطبيػػؽ ،إضػػافة إلػػى أف عػػدد
أف ػراد العينػػة يزيػػد عػػف ثالثػػيف فػػردان ،األمػػر الػػذم يحقػػؽ شػػركط اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لمفػػرؽ بػػيف
متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف (عالـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ التالي ( )5.10يبيف ذلؾ:
جدول ()5.10
اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمتغير الجية المشرفة (حكومة ,وكالة)( ,ن= )520
المتوسط

االنحراف

المقياس

المتغير

دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

حككمة

37.56

التعميمية والتربوية

ككالة

39.67

8.63

دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

حككمة

25.97

7.10

الثقافية

ككالة

27.37

6.73

دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

حككمة

34.88

7.89

ككالة

37.92

7.52

حككمة

26.81

9.51

ككالة

28.46

9.44

حككمة

51.04

11.82

ككالة

53.95

12.76

حككمة

176.26

38.78

ككالة

187.36

39.39

االجتماعية (التواصل مع األسرة)

دور اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية
دور اإلدارة المدرســــــــية فــــــــي الرعايــــــــة

الصحية

الدرجة الكمية لالستبيان

الحسابي

المعياري
8.13

قيمة (ت)

مستوى الداللة

2.871

دالة عند ...1

2.306

دالة عند ...5

4.488

دالة عند ...1

1.984

دالة عند ...5

2.696

دالة عند ...1

3.239

دالة عند ...1

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )518عند مستكل داللة  ،1.960 = ...5عند مستكل داللة 2.576 = ...1
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يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ ( )5.1.كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ،ب ػػيف متكس ػػطي
درجات مجمكعتي حككمة كككالة في جميػع المجػاالت كالدرجػة الكميػة لالسػتبانة ،لصػالح مجمكعػة
الجية المشرفة ككالة.
كبالتالي نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ كىك ":تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد
مسػػتكل ( )...5بػػيف متكسػػطات تقػػديرات المعممػػيف حػػكؿ دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة
ذكم االحتياجات الخاصة تيعزل لمتغير الجية المشرفة" ،لصالح الككالة.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ككالة غكث كتشػغيؿ الالجئػيف الفمسػطينيف أكلػت اىتمامػان كبيػ انر بالطمبػة

ذكم االحتياجػػات الخاصػػة فػػي مدارسػػيا مػػف خػػالؿ تبنػػي كتنفيػػذ العديػػد مػػف البػرامج كمنيػػا :مبػػادرة

األطفػػاؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة(المبادرة الصػػحية) كالتػػي بػػدأت عػػاـ (  ) 2..9كذلػػؾ بيػػدؼ
مساعدة األطفاؿ الذيف لدييـ مشاكؿ صحية أك صعكبات تعمـ ،كيعمؿ في ىذه المبادرة سػت فػرؽ
طبيػػة ،كيتكػػكف كػػؿ فريػػؽ مػػف أخصػػائي أطفػػاؿ ،كطبيػػب عػػاـ ،كأخصػػائي بص ػريات ،كممػػرض،
كغيرىػػا ،كيقػػكـ الطبيػػب العػػاـ بالتكاصػػؿ مػػع المدرسػػة كأكليػػاء األمػػكر حيػػث تكػػكف اإلدارة المدرسػػية
كأكلياء األمكر عمى اطالع دائـ بما يجرم مع الطالب ،كما قامت الككالة بتكفير معمـ دعػـ نفسػي
لكػػؿ مدرسػػة ،كتقػػيـ الميرجانػػات الرياضػػية الخاصػػة بػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،كتحتفػػؿ جميػػع

مدارس الككالة في الثالث مف ديسمبر مف كؿ عاـ بيكـ المعاؽ الفمسطيني ،كأخيػ انر أعمنػت الككالػة
عف كظيفة جديدة تحت مسمى مرشد أخصائي لذكم االحتياجات الخاصة.

كقػػد اختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة :فركانػػة ( )2..4التػػي أكػػدت عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ
ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )...5بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد العينػػة تعػػزل لمتغيػػر

الجية المشرفة.
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الفـرض الرابـع" :ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ( )α ≤ 0.05بػيف متكسػطات
تقػػديرات المعممػػيف حػػكؿ دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة تعػػزل
لمتغير سنكات الخدمة "( .أقؿ مف  5سنكات 1.-5 ،سنكات ،أكثر مف  1.سنكات)
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء تحميؿ التبػايف األحػادم لفحػص أثػر سػنكات

الخدمػػة (أقػػؿ مػػف  5سػػنكات 1.-5 ،سػػنكات ،أكثػػر مػػف  1.سػػنكات) عمػػى دكر اإلدارة المدرسػػية
في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة لدل المعمميف ،كالجدكؿ التالي ( )5.11يبيف ذلؾ:
جدول ()5.11
اختبار تحميل التباين األحادي لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات 10-5 ,سنوات ,أكثر
من  10سنوات)( ,ن= )520
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

405.20

2

202.60

داخؿ المجمكعات

36551.40

517

70.70

المجمكع

36956.60

519

بيف المجمكعات

234.32

2

117.16

داخؿ المجمكعات

24833.46

517

48.03

المجمكع

25067.78

519
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بيف المجمكعات

137.24

2

68.62

الرعايــــة االجتماعيــــة (التواصــــل

داخؿ المجمكعات

31879.60

517

61.66

المجمكع

32016.84

519

بيف المجمكعات

173.76

2

86.88

داخؿ المجمكعات

46682.60

517

90.30

المجمكع

46856.37

519

بيف المجمكعات

294.42

2

147.21

داخؿ المجمكعات

79085.26

517

152.97

المجمكع

79379.68

519

بيف المجمكعات

5497.87

2

2748.94

داخؿ المجمكعات

801726.62

517

1550.73

المجمكع

807224.49

519

المتغير
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الرعاية التعميمية والتربوية

دور اإلدارة المدرســـــــــــية فـــــــــــي
الرعاية الثقافية

مع األسرة)

دور اإلدارة المدرســـــــــــية فـــــــــــي

الرعاية البدنية

دور اإلدارة المدرســـــــــــية فـــــــــــي
الرعاية الصحية

الدرجة الكمية لالستبيان

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

2.866

2.439

1.113

0.962

0.962

1.773

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )79 ،2عند مستكل داللة  ،3.15= ...5كعند مستكل داللة 4.98= ...1
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يتبػ ػػيف مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ ( )5.11عػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية ،فػ ػػي جميػ ػػع
المجاالت كالدرجة الكمية لالستبانة لدل المعمميف تبعان لمتغير سنكات الخدمة.

كبالتػػالي نقبػػؿ الفػػرض الصػػفرم كىػػك ":ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ()...5
بػػيف متكسػػطات تقػػديرات المعممػػيف حػػكؿ دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي رعايػػة الطمبػػة ذكم االحتياجػػات

الخاصة تعزل لمتغير سنكات الخدمة".
كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف اإلدارة المدرسػػية تػػكلي اىتمامػان بجميػػع المعممػػيف بدرجػػة متسػػاكية،

بغػػض النظػػر عػػف عػػدد سػػنكات خػػدمتيـ فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ ،حيػػث أف اإلدارة المدرسػػية حػػيف تعقػػد
اجتماعان أك كرشة عمؿ بخصػكص الطمبػة ذكم االحتياجػات الخاصػة ككيفيػة رعػايتيـ تػدعك جميػع

المعممػػيف بػػال اسػػتثناء لممشػػاركة كحتػػى يسػػتفيد جميػػع المعممػػيف مػػف خػػالؿ تبػػادؿ اآلراء كمناقشػػة

األفكار كتقديـ المقترحات باعتبػار أف المعممػيف ىػـ األقػرب لمطمبػة كاألكثػر تعػامالن معيػـ كاحتكاكػان
بيـ عمى مدار العاـ الدراسي.

كاتفقػ ػػت ىػ ػػذه النتيجػ ػػة مػ ػػع نتيجػ ػػة د ارسػ ػػة :المناعمػ ػػة ( ،)2..5الشػ ػػعباف ( ،)2..8الغامػ ػػدم
( )2..9الت ػػي أك ػػدت عم ػػى ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )...5ب ػػيف
متكسطات تقديرات أفراد العينة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

كقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة د ارسػة :المػكح ( )2..8التػي أكػدت عمػى كجػكد فػركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.
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 النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث:


لإلجابة عمى التساؤل الثالث الذي نصو " :ما التصور المقترح لتفعيل دور اإلدارة المدرسية في
تقديم الرعاية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء نتائج الدراسة؟ "
قامت الباحثة ببناء التصكر المقترح التالي:


تصور مقترح لتفعيل دور اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذوي االحتياجات
الخاصة بمحافظات غزة

تمييد:

تناكلت الدراسة في الفصكؿ السابقة دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة كما أشارت إلييا األدبيات كالبحكث العممية اإلدارية  ،مف خالؿ تفحص الدراسات
السابقة كالبحكث كالكتب المتعمقة باإلدارة المدرسية أك بذكم االحتياجات الخاصة ،سكاء التي

أيجريت في البيئة الفمسطينية أـ في البيئة العربية أـ في البيئة األجنبية.

حيث تـ تناكؿ محكر اإلدارة المدرسية كمحكر ذكم االحتياجات الخاصة كؿ عمى حده ،ثـ دمجنا
بيف المحكريف ،كانتقمنا بالدراسة مف النظرية إلى الميدانية كركزنا عمى دكر اإلدارة المدرسية في
رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بمحافظات غزة ،كتـ إعداد استبانة خاصة بدكر اإلدارة
المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بمحافظات غزة ،اشتممت عمى خمسة
مجاالت كىي:
 .1دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية.
 .2دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية.
 .3دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية (التكاصؿ مع األسرة).
 .4دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية.

 .5دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية.
خمصنا مف خالليا إلى النتائج كتحميميا باستخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة.
كقد تبيف مف نتائج الدراسة النظرية كالميدانية لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة بمحافظات غزة أف ىناؾ جكانب قصكر يجب تفعيميا مف قبؿ اإلدارة
المدرسية سكاء في مجاؿ الرعاية التعميمية ،أك في مجاؿ الرعاية الثقافية ،أك في مجاؿ الرعاية
االجتماعية ،أك في مجاؿ الرعاية البدنية ،أك في مجاؿ الرعاية الصحية.

بارز كفعاالن لإلدارة المدرسية في تفعيؿ ىذه الجكانب ،حيث أف
كدكر ان
ان
كىذا يتطمب جيدان كاضحان

النتائج أكضحت أف ىذه المجاالت جاءت باألكزاف النسبية التالية:
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 .1دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية (التكاصؿ مع األسرة) جاء بكزف نسبي
(.)%66.2
 .2دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية جاء بكزف نسبي (.)%64.3
 .3دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية جاء بكزف نسبي (.)%61.7
 .4دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية جاء بكزف نسبي (.)%59.3
 .5دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية جاء بكزف نسبي (.)%50.2

التصور المقترح :رؤية قائمة عمى منطمقات كأىداؼ كنشاطات كفعاليات لتحقيؽ ىذه األىداؼ،

كجية مشرفة لتنفيذ ىذه الفعاليات ،كمعيار لمحكـ عمى مدل تحقؽ ىذه األىداؼ.

منطمقات التصور المقترح :

 – 1دمج ذكم االحتياجات الخاصة في المدارس.
 -2ذكك االحتياجات الخاصة بحاجة إلى برامج تعميمية تتناسب مع قدراتيـ.
 -3ذكك االحتياجات الخاصة بحاجة إلى رعاية اجتماعية خاصة.

 -4ذكك االحتياجات الخاصة بحاجة إلى رعاية صحية كنفسية كجسمية حتى ال يشعركا بأنيـ
أقؿ مف أقرانيـ األسكياء.

أىداف التصور المقترح :
اليدؼ الرئيس لمتصكر المقترح ىك:
تفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بمحافظات غزة.
كينبثؽ منو ىذه األىداؼ التي تنطمؽ مف النتائج :
 -1تطكير البنية التحتية كالمرافؽ المدرسية بما يتالءـ مع الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
داخؿ المدرسة.

 -2إعداد برامج كأنشطة ثقافية متنكعة تتالءـ مع الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة لزيادة كعييـ
الثقافي.
 -3تطكير المرافؽ كالخدمات الصحية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -4تطكير استراتيجيات كأنشطة ككسائؿ تعميمية تتناسب مع قدرات الطمبة ذكم االحتياجات

الخاصة .

 -5تعزيز التكاصؿ بيف المدرسة كأسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة .
*ككؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼ ينبثؽ منو أىداؼ فرعية ككؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼ الفرعية
بحاجة إلى مجمكعة مف البرامج كالفعاليات كاألنشطة لتحقيقيا كتحتاج إلى جية تنفيذ تقكـ
بتنفيذىا كتحتاج إلى كضع معيار لمحكـ عمى مدل تحقؽ ىذه األىداؼ.
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اليدف األول :تطوير البنية التحتية والمرافق المدرسية بما يتالءم مع الطمبة ذوي

االحتياجات الخاصة في المدرسة.
كينبثؽ منو األىداؼ التالية :

 -1إنشاء مرافؽ كصاالت رياضية خاصة بالطمبة ذكم االحتياجات الخاصة .
 -2تطكير برامج لمتربية البدنية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

 -3تكفير مدربيف متخصصيف في المجاؿ الرياضي لتدريب الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
عمي ممارسة الرياضة بكافة أنكاعيا.
 -4تصميـ ممرات كمداخؿ تسيؿ حركة الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة داخؿ المدرسة.
 -5تنظيـ برامج ترفييية كرياضية خاصة بالطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
* ككؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼ يحتاج إلى فعاليات كأنشطة كي تحققو جية مسئكلة عف التنفيذ
ككضع معيار لمحكـ عمى مدل تحققو كما في الجدكؿ التالي:

اليدف األول :تطوير البنية التحتية والمرافق المدرسية بما يتالءم مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة
اليدف الفرعي

الفعاليات واألنشطة

 -1إنشاء مرافؽ

أ -إنشاء صالة رياضية

كصاالت رياضية

لممارسة األلعاب الرياضية.

خاصة بالطمبة ذكم

ب -تكفير أدكات رياضية

االحتياجات

مناسبة.

الخاصة.

ج -إيجاد بيئة رياضية يستطيع
فييا الطمبة ذكك االحتياجات

جية التنفيذ
الك ازرة.
مدير المدرسة.
معمـ التربية

الرياضية.

معيار الحكم
 كجكد صالة رياضية. كجكد أدكات رياضية. تكفر بيئة رياضية مناسبة. -مشاركة فاعمة مف قبؿ

الخاصة استثمار أقصي

الطمبة ذكم االحتياجات

قدراتيـ.

الخاصة في األنشطة
الرياضية.
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-2تطكير برامج

أ -إخضاع الطمبة ذكم

مدير المدرسة.

التربية البدنية لمطمبة االحتياجات الخاصة لفحص
ذكم االحتياجات

 ظيكر تغيرات إيجابيةممحكظة عمى الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة بعد

المياقة البدنية باستمرار.

إخضاعيـ لفحص المياقة

الخاصة.
ب -تكفير األجيزة التعكيضية

مدير المدرسة.

ج -مساعدة الطمبة ذكم

معمـ التربية

التعكيضية بشكؿ سميـ.

االحتياجات الخاصة عمى

الرياضية.

 -ظيكر تغيرات في سمكؾ

كتدريبيـ عمى استخداميا.

البدنية.

 -استخداـ الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة لألجيزة

التغمب عمى المشكالت الناتجة

الطمبة عند ممارسة األلعاب

الرياضة.

المشكالت الناجمة عف

الرياضية تنـ عف تغمبيـ عمى

عف اإلعاقة عند ممارسة

د -إتاحة الفرصة أماـ الطمبة

معمـ التربية

اإلعاقة.

ذكم االحتياجات الخاصة

الرياضية.

 المشاركة الفعالة لمطمبةذكم االحتياجات الخاصة في

لممشاركة في البرامج كاألنشطة
الرياضية التي تناسبيـ.

 -3تكفير مدربيف

أ -تعييف معمـ تربية رياضية

متخصصيف في

متخصص.

المجاؿ الرياضي.

ب -حث معممي التربية

األنشطة الرياضية.
مدير المدرسة.

 كجكد معمـ تربية رياضيةمتخصص.

مدير المدرسة.

 -تنفيذ معممي التربية

الرياضية عمى تنفيذ حصص

الرياضية لحصص الرياضة

الرياضة عمى أصكليا.

بفاعمية.

ج -مطالبة معممي التربية

مدير المدرسة.

 -تكفر كراسات إعداد

الرياضية بكراسات تحضير

لحصص التربية الرياضية مع

لحصص التربية الرياضية.

معممي التربية الرياضية.

د -إشراؾ معمـ التربية الرياضية معمـ التربية

 -التعاكف بيف معممي التربية

مع أخصائي العالج الطبيعي

الرياضية مع

ذكم االحتياجات الخاصة في

الطبيعي.

إليجاد طرؽ لمشاركة الطمبة

أخصائي العالج

األنشطة الرياضية.
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الرياضية كأخصائي العالج

الطبيعي.

 -4تصميـ ممرات

أ -كضع تسييالت داخؿ

مدير المدرسة.

كمداخؿ تسيؿ حركة المدرسة لتسييؿ حركة الطمبة
الطمبة ذكم

 تكفر التسييالت الالزمةالتي تساعد ذكم اإلعاقات
عمى التحرؾ داخؿ المدرسة.

الذيف يعانكف مف صعكبة في

االحتياجات الخاصة الحركة.
داخؿ المدرسة.

ب -نقؿ غرفة الصؼ مف
الطابؽ العمكم إلى الطابؽ

مدير المدرسة.

 -كجكد الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة الذيف

األرضي لمطمبة الذيف يعانكف

يعانكف مف إعاقات حركية في

مف إعاقات حركية.

الطابؽ األرضي لممدرسة.

ج -التأكد مف أف المقعد

مربي الصؼ.
 -جمكس الطمبة بشكؿ

مناسب لجمكس الطمبة داخؿ

غرفة الصؼ.

د -اختيار مربي الصؼ لطالب

صحيح كمالئـ لنكع اإلعاقة
مربي الصؼ.

التي يعانكف منيا.

مساعد أك متطكع لمطالب الذم

 -كجكد طالب متطكع يساعد

يحتاج إلى مساعدة في الحركة.

زميمو الذم يعاني مف إعاقة

ق -إجراء تعديالت الزمة عمى

مدير المدرسة

لتسييؿ حركتو.

ذكم االحتياجات الخاصة مثؿ

العميا.

لمطمبة ذكم اإلعاقات.

جميع األبنية المدرسية لتالءـ

بالتعاكف مع اإلدارة  -تكفر دكرات مياه مناسبة

دكرات المياه.
 -5تنظيـ برامج

أ -تكفير أنشطة رياضية

رياضية كترفييية

تتناسب مع جميع اإلعاقات.

خاصة بالطمبة ذكم

ب -إجراء مسابقات رياضية

الخاصة.

الخاصة عمى األلعاب الرياضية

االحتياجات

بيف الطمبة ذكم االحتياجات

مدير المدرسة.

 كجكد أنشطة رياضيةمختمفة كمتنكعة.

معمـ التربية

الرياضية.

 -كجكد قائمة بأسماء الطمبة

الفائزيف في المسابقات
الرياضية.

المختمفة.
ج -مراعاة الفركؽ الفردية بيف

معمـ التربية

 -ممارسة جميع الطمبة ذكم

الطمبة ذكم االحتياجات

الرياضية.

االحتياجات الخاصة لأللعاب

الخاصة عند ممارسة األلعاب

الرياضية.

14.

الرياضية المختمفة.

د -تنظيـ مسابقات رياضية بيف مدير المدرسة
المدارس بتمثيؿ الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.

-كجكد قائمة بأسماء المدارس

بالتعاكف مع اإلدارة الفائزة في المسابقات الرياضية
العميا.

كشيادات تقدير ،كصكر
ثبكتية.

اليدف الثاني :إعداد برامج وأنشطة ثقافية متنوعة تتالءم مع الطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة لتوعيتيم ثقافياً.
كينبثؽ منو األىداؼ التالية:

 .1تكفير برامج ثقافية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 .2تنمية الكعي الثقافي لدل الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 .3االىتماـ بمكتبة المدرسة كارتيادىا.
 .4تشجيع األنشطة الالصفية الثقافية.
* ككؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼ يحتاج إلى فعاليات كأنشطة كي تحققو جية مسئكلة عف التنفيذ
ككضع معيار لمحكـ عمى مدل تحققو كما في الجدكؿ التالي:

اليدف الثاني :إعداد برامج وأنشطة ثقافية متنوعة تتالءم مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة لتوعيتيم
ثقافياً.
اليدف الفرعي

الفعاليات واألنشطة

معيار الحكم

جية التنفيذ

 .1تكفير برامج

أ -إجراء مسابقات ثقافية بيف

المجنة الثقافية في

 -كجكد قائمة بأسماء الطمبة

ثقافية لمطمبة ذكم

الطمبة ذكم االحتياجات

المدرسة.

الفائزيف.

االحتياجات

الخاصة داخؿ المدرسة.

الخاصة.

ب -إجراء مسابقات ثقافية بيف
المدارس بتمثيؿ الطمبة ذكم

مديرك المدارس.

االحتياجات الخاصة.
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 -كجكد قائمة بأسماء

المدارس الفائزة.

 -مشاركة الطمبة في الندكات

ج -عقد ندكات ثقافية بمشاركة
الطمبة ذكم االحتياجات

مدير المدرسة

الخاصة.

كالمعممكف كالمرشد

د -ترتيب رحالت ثقافية ترفييية التربكم.

 -مشاركة الطمبة في الرحالت

لمطمبة ذكم االحتياجات

مدير المدرسة

كتعريفيـ عمى األماكف العامة

أ -إصدار المجنة الثقافية مجمة

المجنة الثقافية.

 -تعرؼ الطمبة ذكم

الخاصة.

 .2تنمية الكعي

الثقافية.

كالمعممكف.

مدرسية تيتـ بالقضايا الثقافية

الثقافي لدل الطمبة

المختمفة لمطمبة ذكم

ذكم االحتياجات

االحتياجات الخاصة.

الخاصة.

ب -إشراؾ الطمبة ذكم

كتثقيفيـ.

االحتياجات الخاصة عمى

القضايا التي تيميـ.
مربي الصؼ.

 -قدرة الطمبة عمى التعبير

االحتياجات الخاصة في

كاإللقاء مف خالؿ مشاركة

اإلذاعة المدرسية.

الطمبة في اإلذاعة المدرسية.

ج -تنظيـ لقاءات مع الجمعيات مدير المدرسة.

 -التعاكف بيف اإلدارة

كمؤسسات المجتمع المحمي

المدرسية كمؤسسات المجتمع

الثقافية لزيادة الكعي الثقافي

المحمي الثقافية لتكعية الطمبة

لمطمبة ذكم االحتياجات

ثقافيان.

الخاصة.

د -إشراؾ الطمبة ذكم

مربي الصؼ.

 -مشاركة الطمبة في

االحتياجات الخاصة في

االحتفاالت كالميرجانات

االحتفاالت كالميرجانات التي

المدرسية.

تقاـ في المدرسة.
أ -تزكيد مكتبة المدرسة بالكتب مدير المدرسة

 -احتكاء المكتبة عمي الكتب

 .3االىتماـ بمكتبة

كالمجالت كالقصص التي

بالتعاكف مع اإلدارة كالقصص كالمجالت المتنكعة.

المدرسة كارتيادىا.

تساعد الطمبة ذكم االحتياجات

العميا.

الخاصة عمى القراءة كاإلطالع.
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ب -تشجيع الطمبة ذكم

معممك المغة

 -تردد الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة عمى ارتياد العربية.

االحتياجات الخاصة عمى

المكتبة المدرسية ككتابة تقارير

المكتبة بشكؿ ممحكظ.

يقركه.
يمبسطة عما أ
ج -إجراء مسابقات ثقافية

 -كتابة الطمبة ذكم

معممك المغة

تناسب مستكل نضج الطمبة

العربية كالمجنة

االحتياجات الخاصة لتقارير

ذكم االحتياجات الخاصة حكؿ

الثقافية.

مبسطة حكؿ ما قرأكه
كاالحتفاظ بيذه التقارير في

ما كتبكه مف تقارير.

سجالتيـ الخاصة.
د -منح الطمبة الفائزيف جكائز

مدير المدرسة.

ق -تدريب الطمبة ذكم

معممك المغة

رمزية كشيادات تقدير.

 -تحسف مستكل القراءة

كالكتابة عند الطمبة نتيجة

تشجيعيـ كمنحيـ الجكائز.
 -تحسف مستكل القراءة بشكؿ

االحتياجات الخاصة عمى كيفية العربية.

كاضح عند الطمبة ذكم

التعامؿ مع مصادر القراءات

االحتياجات الخاصة نتيجة

مثؿ الكتب كالجرائد كالمجالت

التدريب المستمر ليـ عمي

كالمكسكعات كغيرىا.

القراءة.

أ -تشجيع الطمبة ذكم

المعممكف.

 -تكافر عدد مف األبحاث مف

 .4تشجيع األنشطة

االحتياجات الخاصة عمى القياـ

إعداد الطمبة ذكم االحتياجات

الالصفية الثقافية.

بعمؿ أبحاث.

الخاصة كاالحتفاظ بيا في

ب -اختيار المعمـ لمبحث

السجالت الخاصة بيـ.
المعممكف.

األفضؿ كمنح الطمبة الفائزيف

 تكفر البحث األفضؿ فيالسجؿ الخاص بالطالب.

جكائز.
ج -إشراؾ الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة في جمع

المعممكف.

الصكر كالتعميؽ المناسب عمييا.

 -تكافر عدد مف الصكر كالتي

يجمعيا الطمبة كيعمقكف عمييا
كاالحتفاظ بيا في سجالتيـ
الخاصة.

143

د -تصميـ كرقة عمؿ مف قبؿ

المعممكف.

 -قياـ الطمبة ذكم

المعمميف عمي شكؿ أنشطة

االحتياجات الخاصة بحؿ

محددة كمتنكعة يقكـ بتنفيذىا

األنشطة التي يقدميا ليـ

الطمبة خارج غرفة الصؼ.

المعممكف بشكؿ سميـ.

اليدف الثالث :تطوير المرافق والخدمات الصحية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.
كينبثؽ منو األىداؼ التالية:
 -1متابعة صحة الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة الجسدية.
 -2متابعة صحة الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة النفسية.
 -3تقديـ خدمات صحية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

 -4متابعة معدالت النمك لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
* ككؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼ يحتاج إلى فعاليات كأنشطة كي تحققو جية مسئكلة عف التنفيذ
ككضع معيار لمحكـ عمى مدل تحققو كما في الجدكؿ التالي:

اليدف الثالث :تطوير المرافق والخدمات الصحية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.
معيار الحكم

اليدف الفرعي

الفعاليات واألنشطة

جية التنفيذ

 -1متابعة صحة

أ -متابعة الممفات الصحية

المجنة الصحية

 -كجكد ممفات صحية لكؿ

الطمبة ذكم

لمطمبة ذكم االحتياجات

كمدير المدرسة.

طالب كمتابعة مف قبؿ اإلدارة.

االحتياجات الخاصة الخاصة.
الجسدية.

ب -استدعاء أطباء لفحص
الطمبة ذكم االحتياجات

مدير المدرسة.

 -تحسف صحة الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة.

الخاصة.
ج -كضع خطة لكيفية عمؿ

مدير المدرسة

 -المحافظة عمى صحة

اإلسعافات األكلية لمطمبة ذكم

كالمجنة الصحية.

الطمبة ذكم االحتياجات
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الخاصة داخؿ المدرسة

االحتياجات الخاصة.

كالتعامؿ السميـ مع اإلصابات
المفاجئة.
د -متابعة النظافة الشخصية

مربي الصؼ.

لمطمبة ذكم االحتياجات

االحتياجات الخاصة بشكؿ

الخاصة.

ق -قياـ المجنة الصحية

 ظيكر الطمبة ذكمنطيؼ كمرتب.

المجنة الصحية.

بالمتابعة المستمرة لمطمبة ذكم

 ظيكر الطمبة ذكماالحتياجات الخاصة بصحة
جيدة كسميمة بعيدة عف

االحتياجات الخاصة.

األمراض.
 -2متابعة صحة

أ -تكفير مرشديف عمي درجة

الطمبة ذكم

عالية مف الكفاءة كمتابعة

االحتياجات الخاصة أعماليـ.

النفسية.

ب -عقد جمسات عممية لمطمبة

مدير المدرسة.

 ظيكر تغير إيجابي ممحكظعمى سمكؾ الطمبة ذكم

المرشد التربكم.

االحتياجات الخاصة.

 -ظيكر تحسف كاضح في

ذكم االحتياجات الخاصة بقيادة

سمكؾ الطمبة ذكم االحتياجات

المرشديف النفسييف لمناقشة

الخاصة كتعامميـ مع أقرانيـ

مشكالت الطمبة ذكم

األسكياء بشكؿ جيد.

االحتياجات الخاصة كتقديـ

الدعـ النفسي ليـ.

ج -تنظيـ زيارات لمؤسسات

مدير المدرسة.

المجتمع المحمي ذات العالقة

 تكعية الطمبة ذكماالحتياجات الخاصة صحي نا.

بالصحة العامة.
د -عقد الدكرات كالبرامج

مدير المدرسة

 -تعامؿ المرشديف كالمعمميف

التدريبية المتخصصة لممرشديف

كاألخصائي.

بأسمكب صحيح مع الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.

كالمعمميف في مجاؿ ذكم
االحتياجات الخاصة.
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أ -تكفير نظارات طبية تتناسب

مدير المدرسة.

 -تكفر نظارة طبية مع كؿ

 -3تقديـ خدمات

مع كؿ حالة مف ذكم اإلعاقات

طالب مف الطمبة ذكم

صحية لمطمبة ذكم

البصرية.

االحتياجات الخاصة الذيف

االحتياجات
الخاصة.

يعانكف مف إعاقات بصرية.
ب -تكفير سماعات طبية

تتناسب مع ذكم اإلعاقات

مدير المدرسة.

السمعية.

 -تكفر سماعة طبية مع كؿ

طالب مف الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة الذيف
يعانكف مف إعاقات سمعية.

ج -تكفير كرسي متحرؾ لذكم

مدير المدرسة.

اإلعاقات الحركية.
د -تكفير صندكؽ لإلسعافات

 تكفر كرسي متحرؾ مع كؿطالب مف الطمبة الذيف يعانكف
مف إعاقات حركية.

مدير المدرسة.

األكلية داخؿ المدرسة.

 تكفر صندكؽ لإلسعافاتاألكلية في المدرسة.

مدير المدرسة.

أ -تكفير أخصائي تغذية يتابع

 -ظيكر تحسف كاضح في

 -4متابعة معدالت

معدالت النمك لمطمبة ذكم

معدالت النمك لدل الطمبة

النمك لمطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة.

ذكم االحتياجات الخاصة.

االحتياجات

ب -تقديـ كجبات غذائية لمطمبة مدير المدرسة.

 -تكفر كجبات غذائية متنكعة

الخاصة.

ذكم االحتياجات الخاصة خالؿ

كؿ يكـ.

اليكـ الدراسي.
ج -االستعانة بمختصيف

مدير المدرسة.

 -إعطاء معمكمات إيجابية

لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ

حكؿ معدالت النمك عند

االحتياجات الخاصة.

الخاصة.

الطمبة ذكم االحتياجات

معدالت نمك الطمبة ذكم
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اليدف الرابع :تطوير استراتيجيات وأنشطة ووسائل تعميمية تتناسب مع قدرات
الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.
كينبثؽ منو األىداؼ التالية:
 -1كضع خطة تربكية شاممة لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -2تقديـ خدمات تعميمية تربكية تتناسب مع ذكم االحتياجات الخاصة.
 -3تكفير معمميف عمى درجة عالية مف الكفاءة.

* ككؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼ يحتاج إلى فعاليات كأنشطة كي تحققو جية مسئكلة عف التنفيذ
ككضع معيار لمحكـ عمى مدل تحققو كما في الجدكؿ التالي:

اليدف الرابع :تطوير استراتيجيات وأنشطة ووسائل تعميمية تتناسب مع قدرات الطمبة ذوي االحتياجات
الخاصة.
اليدف الفرعي

جية التنفيذ

معيار الحكم

الفعاليات واألنشطة

مدير المدرسة.

 -كجكد قائمة تتضمف

 -1كضع خطة

أ -تحديد االحتياجات التربكية

تربكية شاممة لمطمبة

الخاصة بكؿ فئة مف فئات

االحتياجات التربكية لكؿ حالة

ذكم االحتياجات

الطمبة ذكم االحتياجات

مف حاالت الطمبة ذكم

الخاصة.

الخاصة.

ب -تحديد األنشطة التعميمية

االحتياجات الخاصة.
المعممكف.

 -تكفر أنشطة تعميمية مناسبة

كالتعممية الخاصة بكؿ فئة مف

لمطمبة ذكم االحتياجات

فئات الطمبة ذكم االحتياجات

الخاصة.

الخاصة.

ج -كضع استراتيجيات تدريس

مدير المدرسة

 -تكفر استراتيجيات تدريس

خاصة لمطمبة ذكم االحتياجات

كالمعممكف.

مناسبة لمطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.

الخاصة.
د -تكفير كسائؿ تعميمية تتالءـ

المعممكف كمدير

 -كجكد كسائؿ تعميمية مناسبة

مع حاجات الطمبة ذكم

المدرسة.

لمطمبة ذكم االحتياجات

االحتياجات الخاصة كقدراتيـ.
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الخاصة.

ق -التخطيط لبرامج تربكية

المدير كالمعممكف.

لمطمبة ذكم االحتياجات

 كجكد خطة تربكية شاممةلذكم االحتياجات الخاصة.

الخاصة المبدعيف.
ك -صياغة أىدؼ تعميمية

المعممكف.

كتربكية قابمة لمتطبيؽ كتتالءـ

التربكية كتطبيقيا عمي أرض

مع المعاقيف.

ز -تقكيـ العممية التعميمية

 تكفر مجمكعة مف األدكاتالكاقع.

المعممكف.

تقكيمان سميمان عمي أسس

 ظيكر تحسف ممحكظ فيأداء الطمبة سكاء في
االمتحانات أك في المشاركة

صحيحة.

الصفية.
 -2تقديـ خدمات

أ -كضع الطمبة ذكم

تتناسب مع ذكم

الفصكؿ الخاصة المناسبة.

االحتياجات

ب -ترتيب جمكس الطمبة ذكم

الخاصة.

االحتياجات الخاصة في

االحتياجات الخاصة في

الفصكؿ كؿ حسب إعاقتو.

األماكف المناسبة.

تعميمية تربكية

االحتياجات الخاصة في

مدير المدرسة.

 -كجكد الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة في
الفصكؿ المناسبة ليـ.

مربي الصؼ.

 -جمكس الطمبة ذكم

ج -إثراء المناىج كتعديميا بما

مدير المدرسة

 -كجكد مادة إثرائية لممنياج

يتناسب مع الطمبة ذكم

كالمعممكف.

تتناسب مع حاجات الطمبة

االحتياجات الخاصة.
د -التعاكف مع كافة المراكز

ذكم االحتياجات الخاصة.
مدير المدرسة.

 -تقديـ مؤسسات المجتمع

كالمؤسسات المتعمقة بالتربية

المحمي المتعمقة بالتربية

الخدمات التعميمية.

مناسبة لمطمبة داخؿ المدرسة.

ق -تكفير مناخ تعميمي مدرسي مدير المدرسة.

 -تحسف أداء الطمبة ذكم

مناسب لجميع الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة التعميمي.

الخاصة خدمات تعميمية

الخاصة لتكفير كتحسيف

االحتياجات الخاصة يراعي

نكعية إعاقتيـ كدرجتيا.

ك -تكبير أكراؽ االمتحانات

مدير المدرسة.

 -تحسف أداء الطمبة في

لمطمبة الذيف يعانكف مف إعاقات

اإلجابة عمى أسئمة

بصرية.

االمتحانات.
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 -3تكفير معمميف

أ -عقد دكرات تدريبية ككرش

عمي درجة عالية مف عمؿ لممعمميف حكؿ كيفية
الكفاءة.

التعامؿ مع الطمبة ذكم

مدير المدرسة

 -تحسف أداء المعمميف في

كرؤساء أقساـ

التعامؿ مع الطمبة ذكم

التربية الخاصة.

االحتياجات الخاصة.

االحتياجات الخاصة كلتحسيف
أدائيـ في العمؿ.

ب -مساعدة المعمميف عمى فيـ مدير المدرسة.

 -تكفر مجمكعة مف األىداؼ

األىداؼ التربكية كانتقاء

التربكية قابمة لمتحقؽ عمى

المناسب منيا.

أرض الكاقع.

ج -مساعدة المعمميف في كضع مدير المدرسة.

 -تكفر مجمكعة مف األنشطة

بعض البرامج كأساليب النشاط

كالبرامج التربكية خاصة بذكم

االحتياجات الخاصة.

التربكم التي تشبع ميكؿ الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة
كتستجيب لحاجاتيـ.
د -العمؿ عمى تنسيؽ جيكد

مدير المدرسة.

المعمميف كجمع شمميـ حكؿ

 كجكد عالقة حسنة بيفالمعمميف كبعضيـ البعض

مبادئ خمقية كمينية يمتزمكف

كتعاكنيـ في تعميـ ىذه الفئة

بيا اتجاه تعميـ الطمبة ذكم

مف الطمبة ذكم االحتياجات

االحتياجات الخاصة.

الخاصة.

ق -مساعدة المعمميف عمي فيـ

مدير المدرسة.

كظيفتيـ كاإليماف بيا إيمانان

 كجكد مجمكعة مف المعمميفعمى درجة عالية مف الكفاءة.

يدفعيـ إلي اإلخالص في

أدائيـ.
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اليدف الخامس :تعزيز التواصل بين المدرسة وأسر الطمبة ذوي االحتياجات

الخاصة.

كينبثؽ منو األىداؼ التالية:
 -1إشراؾ أكلياء أمكر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في األنشطة المدرسية.
 -2تقديـ خدمات مساعدة ألسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
* ككؿ ىدؼ مف ىذه األىداؼ يحتاج إلى فعاليات كأنشطة كي تحققو جية مسئكلة عف التنفيذ
ككضع معيار لمحكـ عمى مدل تحققو كما في الجدكؿ التالي:

اليدف الخامس :تعزيز التواصل بين المدرسة وأسر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.
اليدف الفرعي

الفعاليات واألنشطة

معيار الحكم

جية التنفيذ

 -1إشراؾ أكلياء

أ -االتصاؿ الدائـ بيف األسرة

مدير المدرسة

 -حضكر أسر الطمبة ذكم

أمكر الطمبة ذكم

كالمدرسة كحضكر مجمس

كأكلياء األمكر.

االحتياجات الخاصة مجمس

االحتياجات الخاصة األسرة بالمدرسة.
في األنشطة

المدرسية.

ب -عقد اجتماعات بيف

األسرة بالمدرسة.
مدير المدرسة

المدرسة كأكلياء أمكر الطمبة

كأكلياء األمكر

ذكم االحتياجات الخاصة حكؿ

كالمرشد.

 -متابعة أكلياء األمكر

ألبنائيـ بشكؿ سميـ.

آلية كخدمة كمتابعة أبنائيـ.
ج -دعكة أكلياء أمكر الطمبة

مدير المدرسة.

ذكم االحتياجات الخاصة

 مشاركة أكلياء األمكر فيالفعاليات المحمية لدكر المعاؽ

لممشاركة في الفعاليات المحمية

الفمسطيني التي تقاـ في

لممعاؽ الفمسطيني التي تقاـ

المدارس.

بالمدرسة.
د -مشاركة أكلياء األمكر

أكلياء األمكر.

الفعالة في المقاءات المدرسية

 مشاركة أكلياء األمكر فيكضع الخطط التربكية.

كفي كضع الخطط التربكية

15.

الالزمة ألبنائيـ .
ق -مشاركة أكلياء األمكر في

أكلياء األمكر.

 -كجكد مشاركة فعالة ألكلياء

االحتفاالت كالميرجانات

األمكر في الندكات

كالندكات الثقافية كاألياـ الدراسية

كالميرجانات التي تقاـ في

التي تقاـ في المدارس.

المدرسة.

 -2تقديـ خدمات

أ -تكفير بعض المساعدات

مدير المدرسة

 -تحسف الكضع المادم ألسر

مساعدة ألسر

المالية ألسر الطمبة ذكم

كالمجتمع المحمي.

الطمبة ذكم االحتياجات

الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة.

الخاصة نكعان ما.

االحتياجات

ب -تدريب األسرة عمى

المعممكف كالمرشد

 -استخداـ أكلياء األمكر

الخاصة.

استخداـ بعض األساليب لتعميـ

التربكم.

ألساليب خاصة لتعميـ أبنائيـ.

أبنائيـ ذكم االحتياجات
الخاصة.
ج -مساعدة األسر عمى العناية المجنة الصحية.

 -تحسف الكضع الصحي

الخاصة مف الناحية الصحية.

الخاصة.

بأبنائيـ ذكم االحتياجات

د مساعدة األسر عمى معرفة

المرشد التربكم.

لمطمبة ذكم االحتياجات

 -تعرؼ أكلياء األمكر عمى

آثار اإلعاقة النفسية

آثار اإلعاقة لدل أبنائيـ

كاالجتماعية عمي سمكؾ أبنائيـ

كمحاكلة التغمب عمييا.

ذكم االحتياجات الخاصة.

ق -تزكيد األسر بالمكاد

مدير المدرسة

 -متابعة أكلياء األمكر

التربكية كالكسائؿ التعميمية التي

كالمعممكف.

الكاجبات البيتية مع أبنائيـ

مف شأنيا تسيؿ ميمة متابعة
كاجبات أبنائيـ المدرسية.

ك -العمؿ عمى تكعية أسر

بشكؿ مستمر.
مدير المدرسة.

 -تعرؼ أسر الطمبة ذكم

الطمبة ذكم االحتياجات

االحتياجات الخاصة عمي

الخاصة كتعريفيـ بحقكؽ

حقكؽ ككاجبات كاحتياجات

ككاجبات كاحتياجات أبنائيـ.

أبنائيـ كمحاكلة إشباعيا.
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التعقيب العام عمى نتائج الدراسة:
ىنا سكؼ تقكـ الباحثة بتمخيص نتائج الدراسة كالتعقيب عمييا:
 .1جاءت درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
بكزف نسبي ( )%60.6مما يشير إلى دكر متكسط لإلدارة المدرسية مف كجية نظر المعمميف.
حيث أف أبعاد االستبانة تفاكتت أكزانيا النسبية كجاءت كالتالي:
* جاء دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية (التكاصؿ مع األسرة) أكالن بكزف نسبي

(.)%66.2

* يميو دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية بكزف نسبي (.)%64.7
* يميو دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية بكزف نسبي (.)%61.7
* يميو دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية بكزف نسبي ( .)%59.3
* يميو دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية بكزف نسبي (.)%50.2
 .2كفي ىذا السياؽ تكصمت الدراسة إلى أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
داللة (  )0.05 ≤ αبيف متكسطات تقديرات المعمميف حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل لمتغيرم (المؤىؿ العممي ،كسنكات الخدمة).
بينما أكدت الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )0.05 ≤ αبيف

متكسطات تقديرات المعمميف تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر ،كما تكصمت الدراسة إلى كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )0.05 ≤ αبيف متكسطات تقديرات المعمميف
حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تعزل لمتغير الجية
المشرفة لصالح الككالة.
كمما سبؽ يتضح لمباحثة أنو يجب تفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة بمحافظات غزة سكاء الرعاية التربكية أك الرعاية االجتماعية أك الرعاية الثقافية أك
الرعاية الصحية أك الرعاية البدنية .
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التوصيــــــــــــــــات:
في ضكء نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا فإف الباحثة تكصي بما يمي:
 .1ضركرة كضع استراتيجيات تدريس خاصة ككسائؿ تعميمية حديثة ترتبط باحتياجات الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة كتتناسب مع قدراتيـ.

 .2تدريب المعمميف عمى كيفية التعامؿ مع الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مف خالؿ عقد
الدكرات التدريبية.
 .3التنكيع بيف األنشطة الصفية كالالصفية لتنمية القدرات التعميمية لمطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة .
 .4االىتماـ بتكعية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ثقافيان مف خالؿ عقد الندكات كالمسابقات
كالقياـ برحالت ثقافية ترفييية كتقديـ أنشطة ثقافية مختمفة داعمة ليـ.

 .5تزكيد مكتبة المدرسة بالكتب كالمجالت كالقصص التي تساعد الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة عمى القراءة.
 .6تقديـ خدمات مساندة لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كألسرىـ.
 .7تكفير مدربيف متخصصيف في المجاؿ الرياضي كأصحاب خبرة لتشجيع الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة عمى ممارسة الرياضة التي تعتبر نشاطان ميمان محببان لدييـ.

 . 8استدعاء أطباء كأخصائييف نفسييف كأخصائي تغذية لمتابعة صحة الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة النفسية كالجسدية كتقديـ الدعـ كالخدمات الطبية المناسبة ليـ التي تساعدىـ عمى التعمـ
كتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية المنشكدة.
 .9ضركرة تشجيع الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى ممارسة الرياضة عف طريؽ تنظيـ
مسابقات رياضية بينيـ.

153

المقترحـــــــــــــــــــات:
في ضكء نتائج الدراسة كتكصياتيا فإف الباحثة تقترح ما يمي:
 .1إجراء نفس الدراسة في المحافظات الشمالية في فمسطيف.
 .2إجراء دراسة كصفية لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة المكىكبيف كاقتراح يسبؿ لتطكير
ىذا الدكر.
 .3إجراء دراسة كصفية لدكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم صعكبات التعمـ ككضع
تصكر مقترح لتفعيؿ ىذا الدكر.

 .4االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بما يتناسب
مع ظركؼ مجتمعنا الفمسطيني.
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مراجع الدراسة

أوال :المراجع العربية
ثانياً :المراجع األجنبية
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مراجع الدراسة
أوالً :المراجع العربية:
 .1إبراىيـ ،مجدم عزيز( :)2002مناىج تعميم ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء
متطمباتيم اإلنسانية واالجتماعية والمعرفية .مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة.
 .2أبك الريش ،صفكاف بف حامد ( :)2010أساليب تعامؿ اإلدارة المدرسية
كالمعمميف مع الطالب األيتاـ ذكم الظركؼ الخاصة كعالقتيا بالتحصيؿ .رسالة
ماجستير  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.
 .3أبك الكاس ،رائد محمد ( :)2008رعاية المعاقيف في الفكر التربكم اإلسالمي في
ضكء المشكالت التي يكاجيكنيا ،رسالة ماجستير ،كمية التربية  ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 .4أبك عكدة ،فكزم ( :)2004المشكالت كالصعكبات التي تكاجو مدير المدرسة
الثانكية في محافظات غزة .رسالة دكتوراه ,البرنامج المشترؾ بيف جامعة
األقصى كجامعة عيف شمس.
 .5أبك فركة ،إبراىيـ ( :)1996اإلدارة المدرسية .ط .2الجامعة المفتكحة لمنشر،
طرابمس.
 .6أبك مصطفى ،نظمي عكدة ( :)2000المدخل إلى التربية الخاصة .مكتبة
الشيداء لمنشر ،غزة.
 .7أحمد ،أحمد إبراىيـ ( :)2001اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة .مكتبة
المعارؼ الحديثة ،اإلسكندرية.
 .8األشقر ،عالء الديف محمد خميؿ ( :)2002الخدمات المقدمة لألطفاؿ الصـ
كعالقتيا بسماتيـ الشخصية بمحافظة غزة .رسالة ماجستير ،كمية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .9األغا ،إحساف ك األستاذ ،محمكد ( :)2003مقدمة في تصميم البحث التربوي.
ط .3مطبعة الرنتيسي ،غزة.
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 .10األغا ،صييب كآخركف ( :)2009اإلدارة التربوية والتخطيط االستراتيجي .دار
المقداد لمطباعة ،غزة.
 .11األغبرم ،عبد الصمد ( :)2000اإلدارة المدرسية (البعد التخطيطي والتنظيمي
المعاصر) .دار النيضة العربية ،بيركت.
 .12بسيسك ،نادرة ( :)2005تصكر مقترح لمعالجة مشكالت اإلدارة المدرسية في
محافظات غزة .رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،البرنامج المشترؾ بيف جامعة
األقصى كجامعة عيف شمس.
 .13البمتاجي ،تيسير نصر ( :)2001تصميـ خدمات التأىيؿ الطبي لممعاقيف حركي نا
جراء انتفاضة األقصى .رسالة ماجستير ,جامعة القدس.
 .14الجرجاكم ،زياد ( :)2000الرعاية التربكية لممعكقيف في اإلسالـ .مجمة البحوث
والدراسات التربوية الفمسطينية ,العدد الثالث.
 .15حرب ،سحر محمد ( :)2007المياـ اإلدارية كالفنية لمديرم مدارس المرحمة
األساسية العميا بمحافظات غزة في ضكء معيار الجكدة .رسالة ماجستير ،جامعة
األزىر ،غزة.
 .16الحسنات ،صبحية ( :)2003دكر اإلدارة المدرسية في تحسيف مخرجات التعميـ
الثانكم بمحافظات غزة .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األقصى ،غزة.
 .17حسيف ،عصاـ ( :)2009التربية الخاصة لألطفال غير العاديين .الصحكة لمنشر
كالتكزيع ،ليبيا.
 .18الخشرمي ،سحر أحمد ( :)2010دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة في
مرحمة رياض األطفاؿ في المممكة العربية السعكدية .مجمة التربية وعمم
النفس ،)34(1,ص ،428-403القاىرة :جامعة عيف شمس.
 .19الخطيب ،جماؿ ( :)1998مقدمة في اإلعاقة السمعية .دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،عماف.
 .20الخكاجا ،عبد الفتاح محمد ( :)2009تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية.
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
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 .21الدكسرم ،سممى بنت عبد الرحمف بف محمد ( :)2009الصعكبات التي تكاجو
مؤسسات ذكم االحتياجات الخاصة كدكر طريقة تنظيـ المجتمع في مكاجيتيا.
مجمة دراسات تربوية واجتماعية ،)1(15 ،ص.51-11
 .22دياب ،إسماعيؿ محمد ( :)2001اإلدارة المدرسية .دار الجامعة الجديدة لمنشر
كالتكزيع ،اإلسكندرية.
 .23الركساف ،فاركؽ ( :)1996سيكولوجية األطفال غير العاديين .ط .2دار الفكر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف.
 .24الركساف ،فاركؽ ( :)2000سيكولوجية األطفال غير العاديين .ط .3دار الفكر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف.
 .25الزىيرم ،إبراىيـ ( :)2000تصكر مقترح لتخطيط كتصميـ الخدمات التعميمية
كالتأىيمية لممعكقيف مف اجؿ تحقيؽ اندماج مجتمعي ليـ ،مجمة دراسات تربوية
واجتماعية ،)3(6 ،ص .120-69القاىرة  :الدار الجامعية.
 .26الزىيرم ،إبراىيـ عباس (  :)2003تربية المعاقين والموىوبين ونظم تعميميم.
دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .27سالمة ،عادؿ كآخركف ( :)2005اإلدارة المدرسية في مرحمة التعميم األساسي.
دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 .28سميماف ،عبد الرحمف سيد ( :)1996تربية غير العاديين وتعميميم .مكتبة زىراء
الشرؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 .29سميماف ،عبد الرحمف سيد ( :)2001سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة.
مكتبة زىراء الشرؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 .30سميماف ،ميدم كامؿ ( :)1999معكقات العمؿ في اإلدارة المدرسية مف كجية
نظر مديرم المدارس األساسية كالثانكية

الحككمية في محافظتي نابمس

كطكلكرـ .رسالة ماجستير .كمية التربية ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس،
فمسطيف.
 .31سمعاف ،كىيب ك مرسي ،محمد منير( :)2001اإلدارة المدرسية الحديثة .ط.2
عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
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 .32سكيداف ،أمؿ ك الجزار ،مني ( :)2007تكنولوجيا التعميم لذوي االحتياجات
الخاصة .دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .33الشخص كآخركف ( :)2000الدمج الشامل لذوي االحتياجات الخاصة .دار
الكتاب الجامعي ،اإلمارات.
 .34الشريؼ ،عبد الفتاح عبد المجيد ( :)2007التربية الخاصة في البيت والمدرسة.
مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة.
 .35الشريؼ ،عبد الفتاح عبد المجيد ( :)2011التربية الخاصة وبرامجيا العالجية.
مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.
 .36شعباف ،أماني عبد القادر محمد ( :)2009تعميـ األطفاؿ ذكم االحتياجات
الخاصة في مصر في ضكء الخبرة األمريكية ،مجمة العموم التربوية،)3(17 ،
ص ،70-1معيد الدراسات التربكية ،كمية التربية ،جامعة القاىرة.
 .37الشعباف ،خالد بف محمد صالح بف عبد اهلل ( :)2008الجكدة الشاممة مدخؿ
لتطكير اإلدارة المدرسية بمدارس الدمج الحككمية بمراحميا الثالث بمحافظة جدة.
رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.
 .38صادؽ ،محمكد محمد ( :)2005الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجاؿ
دمج المعاقيف سمعيان بمدارس التعميـ العاـ" .دراسة مطبقة عمى المدارس الخاصة
لبرنامج دمج المعاقيف بمنطقة القصيـ بالمممكة العربية السعكدية" .رسالة
ماجستير ،كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة جمداف ،المممكة العربية السعكدية.
 .39الصالحي ،نبيؿ (  :)2003تطكير اإلدارة المدرسية بمدارس ككالة الغكث الدكلية
بمحافظات غزة في ضكء مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة .رسالة دكتوراه ،جامعة
عيف شمس ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ مع جامعة األقصى.
 .40الطالب ،أحمد ( :)2001أثر برنامج تطكير اإلدارة المدرسية عمى أداء مديرم
المدارس في محافظة جرش .رسالة ماجستير ،معيد اإلدارة العامة ،عماف.
 .41عابديف ،محمد عبد القادر( :)2001اإلدارة المدرسية الحديثة .دار الشركؽ
لمنشر كالتكزيع ،عماف.
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 .42عبد الفتاح ،ناصر محمكد ( :)2008دكر كسائؿ اإلعالـ التربكم في تحقيؽ
حاجات األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة .المجمة المصرية لبحوث اإلعالم،
( ،)31ص ،566-467كمية التربية ،جامعة المنيا.
 .43عبد المطيؼ ،عبد الحميـ بف إبراىيـ ( :)1994مدير المدرسة صفاتو وسماتو.
ط .1دار الكتاب السعكدم لمنشر ،الرياض.
 .44عبيد ،ماجدة السيد ( :)2000تعميم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .دار
الصفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .45العجمي ،محمد حسنيف ( :)2000اإلدارة المدرسية .دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .46عزب ،محسف عبد الستار ( :)2008تطكير اإلدارة المدرسية في ضكء معايير
الجكدة الشاممة .رسالة ماجستير ،المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية.
 .47العزة ،سعيد حسني ( :)2002تربية المعاقين والموىوبين .مكتبة زىراء الشرؽ،
القاىرة.
 .48عطكل ،جكدت عزك ( :)2009اإلدارة المدرسية الحديثة (مفاىيميا النظرية
وتطبيقاتيا العممية) .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .49عالـ ،صالح الديف محمكد ( :)2005األساليب اإلحصائية االستداللية في
تحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية .دار الفكر العربي،
القاىرة.
 .50عالـ ،صالح الديف محمكد ( :)2011القياس والتقويم التربوي والنفسي:
أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة .ط ،5دار الفكر العربي ،مصر.
 .51العكاممة ،حابس ( :)2003سيكولوجية األطفال غير العاديين (اإلعاقة
الحركية) .األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .52الغامدم ،مناؿ بنت احمد بف عبد الرحمف (  :)2009تطكير البيئة التعميمية
لدمج ذكم االحتياجات الخاصة في مدارس التعميـ العاـ لمبنات في ضكء معايير
الجكدة الشاممة .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.
 .53فرج ،صفكت ( :)1997القياس النفسي .ط .3مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.
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 .54فركانة ،أيمف صالح ( :)2004دكر مؤسسات التربية الخاصة في محافظات غزة
في تنمية قدرات كتأىيؿ المعاقيف ( عقمي نا  ،بصريان  ،سمعيان  ،حركيان ) في ضكء
اتجاىات معاصرة .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
 .55الفقي ،عبد المؤمف فرج ( :)1994اإلدارة المدرسية المعاصرة .منشكرات جامعة
قاريكنس ،بنغازم.
 .56القدكمي ،مركاف ( :)2004رعاية المعاقيف في الشريعة اإلسالمية .مجمة جامعة
النجاح لألبحاث والعموم اإلنسانية ,العدد الثاني.
 .57القربي ،حسف بف محمد حسف (  :)2008دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ
أىداؼ التربية الصحية لطالب المرحمة االبتدائية بمدينة الطائؼ .رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.
 .58القريطي ،عبد المطمب أميف ( :)1996سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
وتربيتيم .دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .59القريطي ،عبد المطمب أميف ( :)2001سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
وتربيتيم .ط .3دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .60الالال ،كامؿ زياد ك آخركف ( :)2012أساسيات التربية الخاصة .دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف.
 .61المكح ،عصاـ حسف( :)2008دكر اإلدارة المدرسية بالمرحمة األساسية العميا في
مكاجية مشكالت طالبيا بمحافظات غزة .رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس
كجامعة األقصى.
 .62المدىكف ،محمد إبراىيـ( :)1996اإلدارات المتخصصة :دراسة نماذج إدارية
عممية .غزة.
 .63مرسي ،محمد منير ( :)2001اإلدارة المدرسية الحديثة .عالـ الكتب لمنشر
كالتكزيع ،القاىرة.
 .64مساد ،عمر حسف ( :)2005اإلدارة المدرسية .دار صفاء لمنشر كالتكزيع،
عماف.
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 .65مصطفى ،صالح عبد الحميد ( :)2002اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر
اإلداري المعاصر .دار المريخ لمنشر ،الرياض.
 .66المناعمة ،عمر أحمد( :)2005دكر اإلدارة المدرسية في المدارس الحككمية
كالمدارس الخاصة في محافظات غزة في تحسيف العممية التعميمية التعممية.
رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .67نتيؿ ،رامي أسعد إبراىيـ ( :)2004السمات المميزة لشخصية المعاقيف سمعي نا
كبصريان كحركيان في ضكء بعض المتغيرات .رسالة ماجستير ,كمية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .68ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية( :)2011الكتاب اإلحصائي السنوي لمعام
الدراسي 2012/2011م .غزة.
 .69الكقفي ،راضي ( :)2004أساسيات التربية الخاصة .جيينة لمنشر كالتكزيع،
عماف.
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مالحؽ الدراسة
* االستبانة في صورتيا األولية.

* االستبانة في صورتيا النيائية.
* قائمة بأسماء المحكمين.

* نماذج تسييل الميمة.

ملحق ()1
االستباوت في صىرتها األوليت
جامعـــــــــة األزىــــــر – غــــزة
عمـــــادة الدراســـات العميـــــــا
كميـــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــة

قســــــــــم أصــــــول التربيـــــــة
الموضوع  /تحكيم االستبانة
السيد الدكتور  .............................................. /المحترم.
تقكـ الباحثة بإعداد دراسة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية

مف جامعة األزىر كىي بعنكاف" :تصكر مقترح لتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة ذكم

االحتياجات الخاصة بمحافظات غزة " كلذا قامت الباحثة بإعداد ىذه االستبانة كالتي تتككف مف (
 58فقرة ) مكزعة عمى أربعة مجاالت ،متمثمة في دكر اإلدارة المدرسية في تنمية النكاحي الثقافية

(  17فقرة )  ،ك دكر اإلدارة المدرسية في التكاصؿ مع األسرة ( 12فقرة )  ،ك دكر اإلدارة

المدرسة في تكفير األنشطة الرياضية كالترفييية (  12فقرة )  ،كدكر اإلدارة المدرسية في
المتابعة الصحية (  17فقرة ).
كنظ انر لخبرتكـ الكاسعة في ىذا المجاؿ يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة التي تيشكؿ أداة
الدراسة الميدانية في صكرتيا األكلية بيدؼ تحكيميا قبؿ تطبيقيا ميدانيان لذا نرجك مف سيادتكـ

التكرـ باالطالع عمييا كابداء آرائكـ في الفقرات مف حيث دقة العبارات كمناسبتيا لمكضكع
الدراسة كمدل انتمائيا لمجاالت الدراسة التي كردت فييا بكضع عالمة (×) لمفقرة المناسبة
كاجراء التعديؿ عمى الفقرة غير المناسبة أك اقتراح الصيغة التي تركنيا مناسبة.
تعريؼ ذكم االحتياجات الخاصة  :فئة المعاقيف سمعي نا كبصريان كحركيان.
اسم المحكم

الدرجة العممية

وتقبموا فائق االحترام والتقدير
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مكان العمل

االستباوت
دور اإلدارة المذرسيت في رعايت الطلبت روي االحتياجاث الخاصت :
المجال األول  :دور اإلدارة المدرسية في تنمية النواحي الثقافية
الفقـــــــرة

انتماء الفقرة
منتمية

 -1تيحدد االحتياجات التربكية الخاصة بكؿ فئة ككؿ حالة مف الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -2تيكفر برامج تمكف الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مف االعتماد
عمى أنفسيـ.
 -3تيصدر مجمة مدرسية تيتـ بالقضايا المختمفة لمطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة لتحسيف النظرة الطالبية ليـ.
 -4تيتـ بتزكيد مكتبة المدرسة بالكتب كالدكريات كالنشرات كالقصص
التي تساعد الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى القراءة .
 -5تيؤكد عمى إثراء المناىج بمعمكمات تتناسب مع الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.
 -6تيشرؾ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ببعض البرامج التربكية
حسب ما تسمح بو حالتيـ.
 -7تينظـ لقاءات مع الجمعيات األىمية كمراكز كمؤسسات التربية
الخاصة لتنمية كعي الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -8تيكفر فريؽ عمؿ لدراسة اإلعاقات في المدرسة .
 -9تؤكد مف خالؿ أنشطة المدرسة عمى مكانة الطمبة ذكم االحتياجات

الخاصة في اإلسالـ .

 -1.تيقدـ أنشطة كافية لتزكيد الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بكؿ ما
ىك جديد كتكجيييـ .
 -11تيقدـ ىدايا تشجيعية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة المبدعيف.
 -12تقكـ بترتيب رحالت ترفييية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
لألماكف العامة.
 -13تيكفر كسائؿ تعميمية حديثة ترتبط باحتياجات الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة كتتناسب مع قدراتيـ.
 -14تيتـ بتقديـ نشاطات ثقافية كالندكات كالمسابقات لمطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.
 -15تيتـ بتقديـ نشاطات اجتماعية تتناسب مع الطمبة ذكم االحتياجات

الخاصة.
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غير
منتمية

مناسبة الفقرة
مناسبة

غير
مناسبة

التعديل المقترح

 -16تتكفر خطة تربكية شاممة لبرامج خاصة بالطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.
 -17تيدرب المعمميف عمى كيفية التعامؿ مع الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.


المجال الثاني  :دور اإلدارة المدرسية في التواصل مع األسرة
الفقـــــــرة

انتماء الفقرة
منتمية

غير

منتمية

مناسبة الفقرة
مناسبة

غير

التعديل المقترح

مناسبة

 -1تيكفر البرامج الثقافية ككرش العمؿ لمتكاصؿ الثقافي كاالجتماعي مع
أىالي الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -2تيقدـ خدمات داخؿ المدرسة تنسجـ مع اإلعاقة لمطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.
 -3تتكاصؿ مع أكلياء األمكر كتبمغيـ بأكضاع أبنائيـ ذكم االحتياجات

الخاصة أكالن بأكؿ.

 -4تحتفظ بما يستجد مف مشكالت أسرية تخص الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة مف خالؿ سجالت خاصة .
 -5تيقدـ معمكمات ألسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في كيفية
تدريب أبنائيـ ذكم االحتياجات الخاصة كالعناية بيـ كتنمية قدراتيـ .
 -6تينكع مف طرؽ التكاصؿ المستخدمة مف أسرة إلى أخرل مف أسر
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -7تيساىـ في مساعدة أسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى
التخفيؼ مف الضغكط النفسية جراء إعاقة أبنائيـ .
 -8تتعاكف مع األسر عمى تكفير مناخ تربكم مناسب بالمدرسة.

 -9تيكفر بعض المساعدات المالية ألسر الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة بالمدرسة.
 -1.تيقدـ خدمات لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كافية لدمجيـ في
األسرة.
 -11تحرص عمى تكميؼ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بأنشطة بيتية
ليقكمكا بيا مع أسرىـ.

 -12تيقدـ خدمات مساندة ألسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة حكؿ
كيفية زيادة تحصيميـ.
المجال الثالث  :دور اإلدارة المدرسية في توفير األنشطة الرياضية
والترفييية
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انتماء الفقرة

مناسبة الفقرة

التعديل المقترح

منتمية

الفقـــــــرة

غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

 -1تيكفر األقساـ التدريبية المناسبة لنكع النشاط المراد ممارستو لمطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -2تيكفر أماكف بالمدرسة مناسبة لممارسة النشاطات الخاصة بالطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -3تيراعي الفركؽ الفردية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عند ممارسة
األنشطة الرياضية الترفييية داخؿ المدرسة .
 -4تيجرم مسابقات بيف الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى األلعاب
الرياضية.
 -5تيكفر مدربيف متخصصيف كأصحاب خبرة .
 -6تيكفر األدكات الرياضية المناسبة لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

 -7تيكجد برامج ترفييية لتحفيز التفاعؿ بيف الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.

 -8تيكفر نشاطات رياضية تتناسب مع جميع اإلعاقات.
 -9تيكعي الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مف خالؿ عرض رسكمات
تكضح أىمية الرياضة

 -1.تيخضع الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة لفحص المياقة البدنية
باستمرار.
 -11تيتـ بتدريب الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى استخداـ
األجيزة التعكيضية الخاصة بيـ.
 -12تينظـ مسابقات مع مدارس أخرل مشابية .




المجال الرابع  :دور اإلدارة المدرسية في المتابعة الصحية

انتماء الفقرة
منتمية

الفقـــــــرة
 -1تيكفر أخصائي تغذية يتابع معدالت النمك لمطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.
 -2تستدعي أطباء لفحص الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كتقدـ

الخدمات الصحية المناسبة لكؿ حالة .

 -3تيكجو المعمميف كالمرشديف عمى كيفية التعامؿ الصحيح مع الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -4تيكفر مرشديف عمى درجة عالية مف الكفاءة بكيفية التعامؿ مع
المشاكؿ التي تكاجو الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
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غير

منتمية

مناسبة الفقرة
مناسبة

غير

مناسبة

التعديل المقترح

 -5تعقد جمسات عممية باستدعاء مرشديف نفسييف لمناقشة مشاكؿ
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -6تيتابع ممفات الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة الصحية خالؿ سنكات
الدراسة السابقة .
تصكر لحاالت اإلعاقة المختمفة ككيفية اإلسعافات األكلية
نا
 -7تضع
معيا.

 -8تيكجو المجنة الصحية بالمدرسة بالمتابعة المستمرة لمطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.
 -9تستعيف بمختصيف إلعطاء معمكمات حكؿ صحة الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة ككيفية التعامؿ معيـ .
 -1.تينظـ زيارات لمجيات ذات العالقة بالصحة العامة.
 -11تيكفر كجبات غذائية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة خالؿ اليكـ

الدراسي.

 -12تيكفر نظارات طبية تتناسب مع كؿ حالة مف ذكم اإلعاقات
البصرية.
 -13تيكفر سماعة طبية تتناسب مع كؿ حالة مف ذكم اإلعاقة السمعية.
 -14تيكفر كرسي متحرؾ لذكم اإلعاقات الحركية .
 -15تيكفر ممرات مناسبة ألصحاب اإلعاقة الحركية .
 -16تيكفر دكرات مياه تتناسب مع ذكم اإلعاقة .

 -17تيتابع التزاـ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بنظافتيـ الشخصية
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ممحق ()2

االستبانة في صورتيا النيائية
جامعـــــــــة األزىــــــر – غــــزة
عمـــــادة الدراســـات العميـــــــا
كميـــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــة
قســــــــــم أصــــــول التربيـــــــة
الزمالء والزميالت األفاضل( /معممو ومعممات المرحمة االبتدائية من الصف األول وحتى الصف
السادس)
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو  ،،،كبعد
تقكـ الباحثة بإعداد دراسة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية

مف جامعة األزىر بغزة كىي بعنكاف" :تصكر مقترح لتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في رعاية الطمبة

ذكم االحتياجات الخاصة بمحافظات غزة ".

كلذا قامت الباحثة بإعداد ىذه االستبانة كالتي تتككف مف (  6.فقرة ) مكزعة عمى خمسة

مجاالت ،متمثمة في دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية كالتربكية (  12فقرة )  ،ك دكر
اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية ( 9فقرات ) ،كدكر اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية (
 11فقرة )  ،ك دكر اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية (  11فقرة )  ،كدكر اإلدارة المدرسية في
الرعاية الصحية (  17فقرة ).

آممة منكـ التكرـ بقراءة كؿ فقرة في االستبانة ،كمف ثـ كضع عالمة (  ) Xفي المربع الذم يمثؿ
رأيؾ فيو بدقة كمكضكعية ،لتصؿ الدراسة إلى نتائج صحيحة كصادقة ،كما كأرجك عدـ
االستعجاؿ باإلجابة ،أك ترؾ أم فقرة دكف اإلجابة عمييا.
عممان بأف إجابتكـ ستككف في سرية تامة ،كلف تستخدـ إال في أغراض البحث العممي فقط.

كلكـ جزيؿ الشكر.

وتقبموا فائق االحترام والتقدير

الباحثة
ىدية يوسف األغا

17.

أوالً :بياواث خاصت
.1
.2
.3
.4

اندُظ:ركش()أَثى()
انًؤْمانعهًً:ثكبنٕسٌٕط()يبخغزٍشفؤكثش()
اندٓخانًششفخ:زكٕيخ()ٔكبنخ()
عذدعُٕادانخذيخ:أقميٍ5عُٕاد()()1.-5عُٕاد()
أكثشيٍ1.عُٕاد() 
 

ثاوياً :فقراث االستباوت

دور اإلدارة المذرسيت في رعايت الطلبت روي االحتياجاث الخاصت :
درجة توافر محتوى الفقرات في اإلدارة المدرسية

المجال األول  :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية التعميمية والتربوية

عالية

الفقـــــــرة
 -1تيحدد االحتياجات التربكية الخاصة بكؿ فئة ككؿ حالة مف الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -2تيحدد األنشطة التعميمية كالتعممية الخاصة بكؿ فئة.
 -3تيؤكد عمى إثراء المناىج بمعمكمات تتناسب مع الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.

 -4تستخدـ كسائؿ كأدكات تقكيـ مناسبة لتحديد مدل تقدـ عممية تنمية
القدرات التعميمية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

 -5تيشرؾ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ببعض البرامج التربكية.
 -6تيكفر كسائؿ تعميمية حديثة ترتبط باحتياجات الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة تتناسب مع قدراتيـ.

 -7تيكفر خطة تربكية شاممة لبرامج خاصة بالطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.
 .8تيدرب المعمميف عمى كيفية التعامؿ مع الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة عند تعميميـ.
-9تستخدـ أنشطة ال صفية داعمة لعممية تنمية القدرات التعميمية لمطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -1.تضع استراتيجيات تدريس خاصة كمتعددة لمطمبة ذكم االحتياجات

الخاصة.

 -11تيساعد المعمميف عمى ربط األىداؼ التعميمية بحاجات الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.
 -12تيقدـ ىدايا تشجيعية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة المبدعيف.
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جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً




المجال الثاني  :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية الثقافية

درجة توافر محتوى الفقرات في اإلدارة المدرسية
عالية

الفقـــــــرة

جداً

-1تيكفر برامج ثقافية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة تمكنيـ مف
االعتماد عمى أنفسيـ.

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

 -2تيكصي المجنة الثقافية بإصدار مجمة مدرسية تيتـ بالقضايا الثقافية
المختمفة لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة لتحسيف النظرة الطالبية ليـ.
 -3تيتـ بتزكيد مكتبة المدرسة بالكتب كالدكريات كالنشرات كالقصص
التي تساعد الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى القراءة.

 -4تنظـ لقاءات مع الجمعيات األىمية كالمؤسسات الميمة لتنمية الكعي
الثقافي لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
-5تيؤكد مف خالؿ أنشطة المدرسة الثقافية ( اإلذاعة ) عمى مكانة
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في اإلسالـ.
 -6تيقدـ أنشطة ثقافية كافية لتزكيد الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بكؿ
ما ىك جديد.
 -7تقكـ بترتيب رحالت ترفييية ثقافية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة
إلى األماكف العامة.
 -8تيشرؾ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ببعض البرامج الثقافية حسب
ما تسمح بو قدراتيـ.
-9تيقدـ ندكات كمسابقات ثقافية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

المجال الثالث  :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية االجتماعية (
التواصل مع األسرة )

درجة توافر محتوى الفقرات في اإلدارة المدرسية
عالية

الفقـــــــرة
 -1تتكاصؿ مع أكلياء األمكر كتبمغيـ بأكضاع أبنائيـ ذكم االحتياجات
ال بأكؿ.
الخاصة أك ن

 -2تحتفظ بسجالت لما يستجد مف مشكالت اجتماعية تخص الطمبة

ذكم االحتياجات الخاصة.

 -3تيقدـ معمكمات ألسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في كيفية
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جداُ

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداُ

تدريب أبنائيـ كالعناية بيـ كتنمية قدراتيـ .
 -4تينكع مف طرؽ التكاصؿ المستخدمة مف أسرة إلى أخرل مف أسر
الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -5تيساىـ في مساعدة أسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى
التخفيؼ مف الضغكط النفسية جراء إعاقة أبنائيـ .
 -6تتعاكف مع األسر عمى تكفير مناخ تربكم مناسب لمطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.
 -7تيكفر بعض المساعدات المالية ألسر الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة بالمدرسة.
 -8تيقدـ خدمات لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كافية لدمجيـ في
األسرة.
 -9تحرص عمى تكميؼ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بأنشطة بيتية
ليقكمكا بيا بمساعدة أسرىـ.
 -1.تيقدـ خدمات مساندة ألسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة حكؿ
كيفية زيادة تحصيميـ.
 -11تدعك أيسر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة لممشاركة في الفعاليات
المحمية كالكطنية لممعاؽ الفمسطيني.

درجة توافر محتوى الفقرات في اإلدارة المدرسية

المجال الرابع  :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية البدنية

عالية

الفقـــــــرة
 -1تيكفر أماكف بالمدرسة مناسبة لممارسة النشاطات الرياضية الخاصة
بالطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -2تيراعي الفركؽ الفردية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عند ممارسة
األنشطة الرياضية الترفييية داخؿ المدرسة .

 -3تيجرم مسابقات بيف الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى األلعاب

الرياضية.

 -4تيكفر مدربيف متخصصيف كأصحاب خبرة في المجاؿ الرياضي .
 -5تيكفر األدكات الرياضية المناسبة لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.

 -6تينظـ برامج ترفييية لتحفيز التفاعؿ بيف الطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.
 -7تيكفر نشاطات رياضية تتناسب مع جميع اإلعاقات.

 -8تيكعي الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مف خالؿ عرض رسكمات
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تكضح أىمية الرياضة.
 -9تيخضع الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة لفحص المياقة البدنية
باستمرار.
 -1.تيتـ بتدريب الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة عمى استخداـ
األجيزة التعكيضية الخاصة بيـ.

 -11تينظـ مسابقات رياضية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة مع
مدارس أخرل مشابية .

المجال الخامس  :دور اإلدارة المدرسية في الرعاية الصحية

درجة توافر محتوى الفقرات في اإلدارة المدرسية
عالية

الفقـــــــرة
 -1تيكفر أخصائي تغذية يتابع معدالت النمك لمطمبة ذكم االحتياجات
الخاصة.
 -2تستدعى أطباء لفحص الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كتقديـ

الخدمات الصحية المناسبة لكؿ حالة .

 -3تيكجو المعمميف كالمرشديف إلى كيفية التعامؿ الصحيح مع الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -4تيكفر مرشديف عمى درجة عالية مف الكفاءة بكيفية التعامؿ مع
المشاكؿ التي تكاجو الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 -5تعقد جمسات عممية بمشاركة مرشديف نفسييف لمناقشة مشاكؿ الطمبة
ذكم االحتياجات الخاصة.
 -6تيتابع ممفات الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة الصحية خالؿ سنكات
الدراسة السابقة .
تصكر لكيفية اإلسعافات األكلية لمطمبة ذكم االحتياجات
 -7تضع
ان

الخاصة.

 -8تيكجو المجنة الصحية بالمدرسة بالمتابعة المستمرة لمطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة.
 -9تستعيف بمختصيف لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ صحة الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة ككيفية التعامؿ معيـ .

 -1.تينظـ زيارات لممؤسسات ذات العالقة بالصحة العامة.
 -11تيكفر كجبات غذائية لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة خالؿ اليكـ

الدراسي.

—12تيناشد الجيات المعنية لتكفير نظارات طبية تتناسب مع كؿ حالة
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مف ذكم اإلعاقات البصرية.
 -13تينسؽ مع الجيات الطبية لتكفير سماعة طبية تتناسب مع كؿ حالة
مف ذكم اإلعاقة السمعية.
 -14تتكاصؿ مع الجمعيات األىمية لتكفير كرسي متحرؾ لذكم

اإلعاقات الحركية .

 -15تيكفر ممرات مناسبة ألصحاب اإلعاقة الحركية .
 16تيكفر دكرات مياه تتناسب مع ذكم اإلعاقة .

 -17تيتابع التزاـ الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة بنظافتيـ الشخصية.



الباحثة
ىدية يوسف األعا
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ملحق ()3
قائمت بأسماء المحكميه
و
االسم
  1أ.د.صٌبداندشخبٔي 
  2أ.د.عهٍبٌانسٕنً 
  3د.فبٌضاألعٕد 
  4د.إثشاٍْىعٕاد 
  5د.يسًذْبشىأغب 
  6أ.د.عبيشانخطٍت 
  7د.يسًذعثًبٌاألغب 
  8أ.د.طالذزًبد 
  9د.عجذانغالوَظبس 
  1.د.يسًٕدخهفهللا 
  11دَ.بخًعكش 
  12د.أزًذشٕٓاٌ 
  13د.عهًبٌانًضٌٍ 
  14د.سصقشعذ 
  15دٌ.بعشحأثْٕذسٔط 
  16د.يعًشانفشا 
  17د.عظبوانهٕذ 
  18د.سَذحششٌش 
  19د.عجذانكشٌىنجذ 
  2.د.عًشدزالٌ 
  21د.يسًٕدعغبف 
  22د.سائذانسدبس 
  23أ.سائذاألعًش 

مكان العمل
الذرجت العلميت
خبيعخانقذطانًفزٕزخ-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخ 
عًٍذكهٍخانزشثٍخ-اندبيعخ
أعزبرأطٕلانزشثٍخ 
اإلعاليٍخ-غضح 
سئٍظقغىأطٕلانزشثٍخ-
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًشبسك 
خبيعخاألصْش 
يذٌشيُطقخخبٌٌَٕظانزعهًٍٍخ
أعزبرانًُبْحٔطشقانزذسٌظ 
األَٔشٔا خبيعخاألصْش-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًغبعذ 
يسبضشغٍشيزفشغثدبيعخ
أعزبرأطٕلانزشثٍخ 
األصْش-غضح 
اندبيعخاإلعاليٍخ-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًغبعذ 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخ 
يسبضشغٍشيزفشغثدبيعخ
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًغبعذ 
انقذطانًفزٕزخ-غضح 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًغبعذ 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًشبسك 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًغبعذ 
اندبيعخاإلعاليٍخ-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًشبسك 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًشبسك 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرعهىانُفظانًشبسك 
يذٌشيذسعخثبألَٔشٔا 
أعزبرانًُبْحٔطشقانزذسٌظانًغبعذ 
يسبضشغٍشيزفشغثدبيعخ
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًغبعذ 
األصْش-غضح 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًغبعذ 
خبيعخاألصْش-غضح 
أعزبرانًُبْحٔطشقانزذسٌظانًغبعذ 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرانًُبْحٔطشقانزذسٌظانًغبعذ 
ٔصاسحانزشثٍخٔانزعهٍىانعبنً 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًغبعذ 
خبيعخاألقظى-غضح 
أعزبرأطٕلانزشثٍخانًشبسك 
األَٔشٔا 
يبخغزٍشيُبْحٔطشقرذسٌظ 
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