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 معامل التاثير العربي للمجلة

 6102معامل التاثير لسنه 
0.72 

 0.97 6102معامل التاثير لسنه 

 1.165 6102معامل التاثير لسنه 

 1.23 6102معامل التاثير لسنه 
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تطورا  طورت الًتبية اخلاصة يف ادلملكة العربية السعودية . ادلقدمة
كبَتا كملحوظا خبلؿ العقود األخَتة، تطورا يتماشى مع التطور 
العادلي يف ىذا اجملاؿ، كالذم مشل مجيع اجملاالت من خبلؿ سن 

 القوانُت اليت تضمن حقوؽ ذكم الًتبية اخلاصة، ككذلك زايدة 

 

االىتماـ بتعليمو كتدريسهم، كطرؽ تقييمهم كتشخيصهم، كما 
داد ادلعلمُت كادلعلمات ادلتخصصُت رافق ذلك من حرص على إع

كتزكيد القائمُت كالقائمات على إدارة برامج الًتبية اخلاصة 
 كمؤسساهتا ابدلهارات كالقدرات كالكفاايت البلزمة. 

تقييم الكفاايت اإلدارية الالزمة لدى مدراء ومديرات برامج الرتبية اخلاصة يف منطقة 
 الرايض التعليمية

 العصيمي ذعار إعداد: شيخة
Shaikahalosaimi@yahoo.com 

ىدفت الدراسة إىل تقييم الكفاايت اإلدارية البلزمة لدل مدراء كمديرات : ادللخص 

( مدير 56برامج الًتبية اخلاصة يف منطقة الرايض التعليمية، كقد مشلت عينة الدراسة)

كمديرة دلدارس كمعاىد كمراكز حكومية كأىلية تعٌت ابلتبلميذ ذكم االحتياجات اخلاصة 

صعوابت التعلم ك التوحد ك اإلعاقات العقلية كالسمعية كالبصرية. كلتحقيق من فئات: 

أىداؼ الدراسة قامت الباحثة إبعداد استبانة تقييم الكفاايت اإلدارية) التخطيط 

كالتنظيم كالتوجيو كاالتصاؿ كالتقومي( دلديرم كمديرات تلك الربامج، كقامت الباحثة 

اف. أشارت نتائج الدراسة أف مديرم كمديرات ابستخراج دالالت صدؽ كثبات لبلستبي

برامج الًتبية اخلاصة يف مدينة الرايض موافقوف بدرجة كبَتة جدا على شلارسات 

الكفاايت اإلدارية. كأف رلاؿ التقومي جاء يف ادلرتبة األكىل من رلاالت الكفاايت اإلدارية، 

ثا، كرلاؿ التخطيط يف ادلرتبة كجاء يف ادلرتبة الثانية رلاؿ االتصاؿ، كرلاؿ التنظيم اثل

الرابعة، يف حُت جاء رلاؿ التوجيو أخَتا يف ادلرتبة اخلامسة. كأشارت نتائج الدراسة إىل 

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية لدل مديرم كمديرات ابختبلؼ متغَت 

اجلنس)مدير أك مديرة(، كمتغَت نوع الربانمج)حكومي أك أىلي(، كمتغَت نوع اإلعاقة، 

كذلك ابختبلؼ متغَتات الدراسة األخرل: ادلؤىل العلمي، عدد سنوات اخلربة، عدد ك 

 الدكرات التدريبية.  

  : الًتبية اخلاصة ، اإلدارة ، الكفاايت اإلدارية، الرايضالكلمات ادلفتاحية

 

Evaluating Required Administrative Competencies for 

Managers of Special Education Programs in Riyadh 

Educational Region 

Shaikah Thaar Alsoaimi 
Shaikahalosaimi@yahoo.com 

Abstract: The study aimed at Evaluating Required 

Administrative Competencies for Managers of Special 

Education Programs in Riyadh Educational Region. 

The study sample included (56) principals and director 

of schools, institutes, government centers and civil 

care centers for students with special needs in the 

categories of: learning disabilities, autism, mental, 

auditory and visual disabilities. In order to achieve the 

study objectives, the researcher prepared a 

questionnaire to evaluate the administrative 

competencies (planning, organization, guidance, 

communication and evaluation) for the managers and 

directors of those programs, and the researcher 

extracted semantics of validity and reliability of the 

questionnaire.The results of the study indicated that 

the directors of special education programs in Riyadh 

are strongly agree on the practices of administrative 

competencies. Also, the evaluation field came in the 

first place within the areas of administrative 

competencies, followed by communication field in the 

second place, organization field in the third place, and 

planning field in the fourth place, while the guidance 

field cam in the fifth place. The results of the study 

indicated that there are no statistically significant 

differences among managers, based on gender variable 

(male/female), program type variable (governmental 

or non-governmental), and type of disability variable, 

as well as based on other study variables: educational 

qualification, years of experience, number of training 

courses. 

Keywords: Special education, Management, 

management competences Riyadh.  

 



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

4 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2019   Vol.5 No11 

تعترب شلارسة العملية التعليمية مع ذكم االحتياجات اخلاصة مهنة 
ذلا متطلباهتا كشركطها، كالعمل الًتبوم الذم يقدـ من خبلؿ 
ادلدارس أك من خبلؿ برامج كمؤسسات الًتبية اخلاصة يستند 
صلاحو بكل مدخبلتو ادلادية كالبشرية يف أداء مهمتو التعليمية على 
اإلدارة الفاعلة كقدرهتا على إجياد مناخ تربوم سليم، كتوزيع جيد 
لؤلدكار كخلق ركح التعاكف بُت مجيع العاملُت يف تلك الربامج 

فأنو ديكن القوؿ كحبسب رأم  كادلؤسسات. كابلتايل
( أبف ادلدير الذم يقف على رأس اذلـر اإلدارم يف 2013بركات)

الربانمج يعترب ادلسؤكؿ األكؿ عن برانرلو كمؤسستو، كعن أسلوبو 
يف قيادة التنظيم اإلدارم لو كبشكل فعاؿ من خبلؿ ما ديتلكو من 

ماؿ قدرات ككفاايت إدارية، كإشرافو ادلباشر على تنظيم األع
كمراقبة النظاـ العاـ كادلرافق كمتابعة السجبلت كادللفات كاألمور 
ادلالية، كاحملافظة على العبلقات اإلنسانية داخل الربانمج أك 

 ادلؤسسة.

كعند احلديث عن دكر مدير برانمج أك مؤسسة الًتبية اخلاصة ال 
 بد من التنويو إىل دكره كقائد تربوم، قد ذباكز دكره العمل اإلدارم
البحت، كما كاف ديارسو من دكر تقليدم يتحدد بكيفية  تسيَت 
شؤكف الربانمج أك ادلؤسسة كإصلاز األعماؿ كاالىتماـ ابلنواحي 
الفنية فقط، إىل دكر أكثر مشولية كأكثر تنوعا. إذ أصبح دكره 
القيادم اجلديد يؤىلو يف كيفية ربسُت العملية التعليمية، كقدرتو 

ضلو العمل البناء كربفيز ادلعلمُت على على توظيف إمكانياتو 
(. كمن األدكار احلديثة ادلطلوبة 2008العطاء ادلستمر)أبو انصر،

من ادلدير كذلك أف يكوف ذا كفاءة مهنية متخصصة يف رلاؿ 
الًتبية اخلاصة، سبكنو من فهم شامل كدقيق لكل ما يرتبط ابلعملية 

اخلاصة، كتعينو على التعليمية ادلتعلقة ابلتبلميذ ذكم االحتياجات 
أتدية مهاـ عديدة كمتنوعة. كذلك من أجل ربقيق األىداؼ 

 (. 2011ادلرجوة كادلتوقعة من برامج الًتبية اخلاصة)قاجة، 

إف امتبلؾ ادلدير للكفاايت اإلدارية أمر يف غاية األمهية كي 
يستطيع أف ينجح ىو كفريق عملو يف ربقيق أىداؼ الربانمج بيسر 

ل جهد مبذكؿ مستخدما بذلك ادلنهج العلمي كبكفاءة، كأبق

للعمل اإلدارم من زبطيط كتنظيم كتنسيق كتوجيو كرقابة كمتابعة 
 كتقومي.

 مشكلة الدراسة

تعترب إدارة برامج كمؤسسات الًتبية اخلاصة يف أسلوب إدارتو كغَته 
من أمناط اإلدارات األخرل كإدارة الشركات أك ادلصانع أك 

ت ادلالية. فهي مجيعها ميادين من اإلدارة، اجلامعات أك ادلؤسسا
لكل منهم أسلوبو اخلاص يف معاحلة القضااي ادلرتبطة بو، دبا حيقق 

كإدارة أم برانمج أك مؤسسة  األىداؼ ادلأمولة كادلخطط ذلا.
للًتبية اخلاصة يعترب مديره ىو الرئيس ادلباشر عنها، كادلسؤكؿ 

العمل كمدل ربقيق األكؿ عن مجيع العاملُت فيها، كعن سَت 
 (. 2006األىداؼ كبلوغ الغاايت)فرحية، 

ادلدير الناجح ىو القائد الًتبوم اليت ديتلك مهارات إشرافية تؤىلو 
إلدارة الربانمج، كىو ادلشرؼ على مجيع شؤكف الربانمج من 
النواحي الًتبوية كالتعليمية كاإلدارية كاالجتماعية، كىو القدكة 

، كمن الواحح أف على ادلدير القياـ ابلكثَت احلسنة لزمبلئو ادلعلمُت
من الواجبات كعليو الكثَت من ادلسؤكليات كبيده السلطة. كىو 
ادلكلف رمسيا من قبل كزارة الًتبية كالتعليم ليكوف ادلسؤكؿ األكؿ يف 

(. إف ىذا ادلنظور للعملية اإلدارية ادلرتبطة 2009مؤسستو)الظاىر،
إىل تفعيل كتطوير تعليم التبلميذ  ابدلدير إمنا هتدؼ يف حقيقتها

ذكم االحتياجات اخلاصة كفق ادلنحى القائم على امتبلؾ ادلدراء 
للكفاايت البلزمة ألداء عملهم على الوجو األكمل. ذلك من 
منطلق أف الفاعلية يف النظاـ التعليمي تتطلب التوفيق مع 
الكفاايت، من خبلؿ قياـ كل مدير دبجموعة من األنشطة 

اءات اليت يقـو هبا يف البيئة التعليمية عن قصد للوصوؿ إىل كاإلجر 
فاعلية تعلم عالية أبقل قدر من الوقت كالطاقة ادلاؿ)أيب مولود، 

 (.2011كغاًل، 

يف ىذا السياؽ قاـ بعض الباحثُت يف دراسة ربديد الكفاايت 
اإلدارية البلزمة للمدراء كللمديرات، دلعرفة قدرهتم على أداء 

هٍت بنجاح كفاعلية كاتقاف، فنجد أف دراسة سلوكهم ادل
( قد اىتمت دبعرفة كاقع الكفاايت اإلدارية لدل 2001خبش)



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

5 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2019   Vol.5 No11 

مديرات معاىد الًتبية اخلاصة للبنات يف ادلملكة العربية السعودية، 
( قاما بدراسة ىدفت إىل 2012يف حُت نرل أف ادلربغي كالزبوف)

رس الًتبية اخلاصة، تقدير احلاجات اإلدارية الًتبوية دلديرم مدا
كتقييم كاقع الكفاايت اإلدارية للمدراء ربديدا يف رلايل التخطيط 

( فقد قامت بدراسة الكفاايت 2014كالتقييم. أما العوىلي)
اإلدارية دلديرات ادلدارس ادللحق هبا برامج الًتبية اخلاصة دبدينة 

( 2015الرايض كفقا ألدكارىن دبجتمع ادلعرفة. كما قاـ الطلحي)
بدراسة الكفاايت التخطيطية دلديرم مدارس ادلرحلة الثانوية كأثرىا 

 يف ربسُت أداء إدارات ادلدارس كابلتايل ربسُت سلرجات التعليم. 

كرغم ما سبق من استعراض للدراسات كاألحباث فإف كاقع احلاؿ 
يف ميداف إدارات الًتبية اخلاصة يشَت إىل نقص يف ربديد 

جيب أف تتوفر لدل مدراء كمديرات برامج الكفاايت اإلدارية اليت 
كمؤسسات الًتبية اخلاصة. لذا حاكلت الباحثة العمل على ربديد 
قائمة تتضمن الكفاايت اإلدارية الضركرية، كالبلـز توفرىا لدل 
مدراء كمديرات تلك الربامج كادلؤسسات. كمن ىنا ظهرت مشكلة 

 لتايل:الدراسة احلالية كاليت ديكن صياغتها يف السؤاؿ ا

ما الكفاايت اإلدارية ادلطلوبة لدل مدراء كمديرات برامج 
 كمؤسسات الًتبية اخلاصة من كجهة نظرىم ىم؟

 كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت صياغتو يف سؤالُت فرعيُت كمها:

ما الكفاايت اإلدارية)التخطيط، التنظيم، التوجيو، االتصاؿ،  .1
سسات الًتبية التقومي( البلزمة دلديرم كمديرات برامج كمؤ 

 اخلاصة دبنطقة الرايض من كجهة نظرىم؟
ىل ىناؾ فركؽ يف كجهات نظر عينة الدراسة حوؿ درجة  .2

توفر الكفاايت اإلدارية البلزمة دلديرم كمديرات برامج 
كمؤسسات الًتبية اخلاصة كفقا دلتغَتات الدراسة)فئة اإلعاقة، 

ديرات، عدد نوع الربانمج)ادلعهد(، الدرجة العلمية للمدراء كادل
 سنوات اخلربة للمدراء كادلديرات، عدد الدكرات التدريبية(؟

 سعت الدراسة إىل ربقيق اذلدفُت التاليُت:: أهداف الدراسة

الكشف عن مدل توفر الكفاايت اإلدارية)التخطيط،  .1
التنظيم، التوجيو، االتصاؿ، التقومي( البلزمة دلديرم كمديرات 

نطقة الرايض من كجهة برامج كمؤسسات الًتبية اخلاصة دب
 نظرىم.

معرفة االختبلؼ حوؿ الكفاايت اإلدارية)التخطيط، التنظيم،  .2
التوجيو، االتصاؿ، التقومي( البلزمة دلديرم كمديرات برامج 

 كمؤسسات الًتبية اخلاصة كفقا دلتغَتات الدراسة.

 تتضح أمهية الدراسة كفقا لبلعتبارات التالية:: أمهية الدراسة

ه الدراسة مدراء كمديرات برامج سوؼ تساعد ىذ .1
كمؤسسات الًتبية اخلاصة على التعرؼ على الكفاايت 
اإلدارية البلزمة توفرىا لديهم خبلؿ شلارستهم للعمل اإلدارم، 
 شلا ينعكس إجيابيا على ربسُت أدائهم كعلى سلرجات التعليم.

سوؼ توفر ىذه الدراسة قاعدة بياانت يتم االستناد إليها  .2
ت ادلدراء كادلديرات كمن  م العمل على تطوير لتقييم كفااي

 قدرهتم كربسُت مستول العمل اإلدارم ذلم.
سوؼ تساعد ىذه الدراسة اجلهات ادلختصة كادلسؤكلة يف  .3

 إعداد برامج متخصصة يف اإلدارة كتقييم برارلها احلالية. 

مت استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي دلبلءمتو : منهج الدراسة
 سةأىداؼ الدرا

 حدود الدراسة

احلدكد ادلوحوعية: اقتصر موحوع الدراسة على معرفة  -
الكفاايت اإلدارية البلزمة دلديرم كمديرات برامج كمؤسسات 

 الًتبية اخلاصة دبنطقة الرايض التعليمية من كجهة نظرىم.
احلدكد ادلكانية: اقتصر إجراء ىذه الدراسة على منطقة  -

 الرايض التعليمية.
: اقتصر إجراء ىذه الدراسة على مديرم احلدكد البشرية -

 كمديرات برامج كمؤسسات الًتبية اخلاصة.
احلدكد الزمانية: طبقت ىذه الدراسة خبلؿ الفصل الدراسي  -

 ق  1441األكؿ من العاـ الدراسي 
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 مصطلحات الدراسة

الكفاايت اإلدارية: ىو معرفة مدل سبكن مدراء كمديرات  -
ت التالية: التخطيط كالتنظيم برامج الًتبية اخلاصة من الكفااي

كالتوجيو كاالتصاؿ كالتقومي، كيقاس ذلك من خبلؿ الدرجة 
الكلية اليت حيصل عليها ادلدير أك ادلديرة على استبياف 

 الكفاايت اإلدارية الذم أعدتو الباحثة. 
برامج الًتبية اخلاصة: يقصد هبا منط تقدمي خدمات الًتبية  -

ات اخلاصة كادلتمثلة ب: اخلاصة للتبلميذ ذكم االحتياج
معاىد النور دلدرسة العادية لصعوابت التعلم ك داخل ا

للمكفوفُت كمعاىد األمل للصم كمعاىد الًتبية الفكرية لذكم 
 اإلعاقة العقلية كمراكز التوحد احلكومية منها كاألىلية.

ادلدراء كادلديرات: كافة ادلدراء كادلديرات العاملوف بوظائفهم  -
دارس أك ادلعاىد أك ادلراكز اليت يوجد هبا تبلميذ اإلدارية يف ادل

 كتلميذات من ذكم االحتياجات اخلاصة.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

تعترب اإلدارة يف الًتبية اخلاصة من ادلوحوعات احلديثة نظرا حلداثة 
ميداف الًتبية اخلاصة. كىي صورة من صور اإلدارة التعليمية كاليت 

ل أكرب يسمى ابإلدارة العامة. كاإلدارة يف الًتبية ىي جزء من ىيك
اخلاصة ذلا من اخلصائص كالصفات ما دييزىا عن األنواع األخرل 

 من اإلدارة العامة.

 معىن اإلدارة

( اإلدارة أبهنا العملية 2010عرفت كبل من لويد كفيشر كىوفر)
ة ادلتعلقة ابدلهاـ اإلدارية األساسية) التخطيط كالتنظيم كالقياد

كالرقابة كاالتصاؿ كالتقومي( لتحقيق األىداؼ اليت تسعى إليها 
 ادلنظمة من خبلؿ االستخداـ األمثل جلميع ادلوارد ادلتاحة. 

كيف رلاؿ الًتبية اخلاصة تعرؼ اإلدارة أبهنا تلك اإلدارة ادلوكل إليها 
إدارة برامج الًتبية اخلاصة يف سلتلف مستوايهتا كمراحلها كفئاهتا، 

ربسُت النواتج التعليمية لدل فئات الًتبية اخلاصة إىل  من أجل
 أقصى درجة تسمح هبا قدراهتم كربقيق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية

(. فاإلدارة يف الًتبية اخلاصة تسعى كمن خبلؿ 2010)دمحم، 
جهود ادلختصُت كأصحاب الكفاءة اإلدارية كالتعليمية إىل 

ربقيق أعلى درجة من مساعدة ذكم االحتياجات اخلاصة إىل 
(. كيشمل مفهـو اإلدارة يف 2019قدراهتم كإمكانياهتم)اجلبلمدة،

الًتبية اخلاصة مجيع العمليات اإلدارية اليت يقـو هبا مدير الربانمج 
أك ادلؤسسة الذم يهتم بذكم االحتياجات اخلاصة من حيث 
تعليمهم كرعايتهم كتدريسهم، مع األخذ بعُت االعتبار استغبلؿ 

دير االستغبلؿ األمثل جلميع ادلوارد البشرية كادلادية كادلالية ادلتوفرة ادل
يف الربانمج أك ادلؤسسة اليت يديرىا، سعيا منو كمدير لتحقيق 
التوازف بُت تنفيذ أىداؼ الربانمج كادلؤسسة كالتقليل قدر اإلمكاف 

(. كادلدير يف الًتبية 2014من اجلهود كالتكاليف كاألكقات)سامل،
ة ىو ادلسؤكؿ عن عملية رسم السياسات كازباذ القرارات اخلاص

كإجراء كل األعماؿ اإلدارية كتطوير ادلناىج كترتيب ادلواعيد 
كااللتزاـ ابلقوانُت كإعداد التجهيزات ككسائل النقل، فهو هبذا لو 

 لتبلميذه ةادلبلئمأتثَت كبَت يف ربديد كاختيار الربامج الًتبوية 
 (. 2ط، 2013)سليماف، مراد، 

 أهداف اإلدارة يف برامج ومؤسسات الرتبية اخلاصة

 هتدؼ إدارة الربامج يف الًتبية اخلاصة إىل:

 ربقيق أىداؼ الًتبية كالتعليم  .1
 إعداد اخلطط الًتبوية كالتعليمية الفردية .2
العمل على بناء شخصية التبلميذ ذكم االحتياجات اخلاصة  .3

لًتبوية بشكل تكاملي يشمل مجيع اجلوانب النفسية كا
 كاالجتماعية كالسلوكية ذلم

 إعداد خطط تطوير العمل يف الربامج كادلؤسسة .4
ربديد ادلسؤكليات كتوزيع األدكار كتقسيم اجلهود جلميع  .5

 العاملُت كالعامبلت 
ذبهيز ادلواد كاألدكات ادلفيدة للربانمج كادلؤسسة كالعمل على  .6

 توفَتىا
يت تعمل على التخطيط اجليد لؤلنشطة الصفية كالبلصفية ال .7

 تنمية مواىب التبلميذ
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اجياد سبل التعاكف الفعاؿ بُت ادلؤسسة كاجملتمع احمللي بكل  .8
 (2019أطيافو كىيئاتو)اجلبلمدة،

 أمهية إدارة برامج الرتبية اخلاصة

تكتسب إدارة برامج كمؤسسات الًتبية اخلاصة أمهية كربل، إذ 
ة ادلعلمُت ( أف إدارة الربامج تعمل على خدم2002أشار القرين)

كأتىيلهم كإعدادىم إعدادا ديكنهم من فهم عملهم كاالندماج يف 
سياؽ ادلنظومة الًتبوية. كال شك عند كل ذم علم أف النجاح 
ادلأموؿ ذلذه الربامج كادلؤسسات ال حيدث صدفة أك خبط عشواء، 
إمنا حيدث ابلتخطيط كفق أسس اسًتاتيجية علمية إلجياد خطط 

لصاحل خدمة التبلميذ ذكم االحتياجات طموحة ديكن ترمجتها 
اخلاصة. كلعل أحد أىم مربرات اإلدارة تتمثل يف حفظ احلقوؽ 
ادلادية كادلعنوية جلميع ادلعلمُت كادلعلمات كالعاملُت كالعامبلت 
دكمنا ربيز أك سبييز، يلي ذلك قياـ ادلدير بعمل جاد هبدؼ تغيَت 

ضلو الفعل الًتبوم إىل االذباىات السلبية لدل ادلعلمُت كادلعلمات 
اذباىات اجيابية عمادىا الصرب كادلثابرة كاجلد، من أجل استثارة 

 قدرات التبلميذ ضلو التفوؽ كرفع مستوايت طموحهم كدافعيتهم. 

 جماالت اإلدارة يف الرتبية اخلاصة

اتسعت رلاالت اإلدارة يف الًتبية اخلاصة من دائرة االىتماـ 
ت فقط إىل دائرة االىتماـ بكل اجملاالت بتدريس التبلميذ كالتلميذا

اليت ذلا اتصاؿ مباشر كغَت مباشر ابلعملية الًتبوية كالتعليمية، كقد 
( ىذه اجملاالت على النحو 2، ط2013ذكر سليماف كمراد)

 التايل:

 أكال: اإلدارة كمهارة يف العبلقات اإلنسانية

كالعاملُت يف  من ادلهاـ للمدير ما يتعلق بعبلقاتو مع مجيع ادلعلمُت
الربانمج كادلؤسسة، فهو ادلسؤكؿ األكؿ عن هتيئة جو فعاؿ كاجيايب 
داخل الربانمج كادلؤسسة، حبيث يكوف ىذا اجلو قائما على 
االحًتاـ ادلتبادؿ، كالتعامل معهم بشكل كدم كلطيف، كقدرتو 
على خلق إحساس لديهم أبنو قريب منهم، كأف بوسعو مساعدهتم 

 شخصية.يف حل مشاكلهم ال

 اثنيا: اإلدارة كمهارة يف القيادة لتنمية الربانمج التعليمي

ينبغي على مدير الربانمج كادلؤسسة أف يتحمل مسؤكلياتو يف بناء 
الركح ادلعنوية العالية بُت ادلعلمُت كالعاملُت، كأف يكوف قائدا كقدكة 
يف احًتاـ مجيع األفكار كاآلراء، كإبراز مهاراهتم كإبداعاهتم، 

 ىتماـ بكل صغَتة ككبَتة سبكن من ربقيق األىداؼ.كاال

 اثلثا: اإلدارة كمهارة يف تنظيم العمل اجلماعي

ينبغي على ادلدير أف يتبٌت العمل اجلماعي التعاكين بُت مجيع 
ادلعلمُت كالعاملُت، إذ جيب عليو أف يقـو بتوزيع ادلسؤكليات 

ا سيسمح بعدالة، كأف يقيم اخلطط تقييما علميا دقيقا، كل ىذ
 كيضمن توفر الفرصة الكافية لكل معلم كعامل النجاح يف عملو.  

 رابعا: اإلدارة كمهارة يف هتيئة ظركؼ مبلئمة للعمل

يقصد هبذه الظركؼ تنمية ركح ادلسؤكلية لدل ادلعلمُت كالعاملُت 
كإبداء ركح ادلبادرة لديهم، كغرز القيم كالثقة ابلنفس كتوفَت الفرص 

الرأم كاألفكار، كاحلرص على ازباذ القرارات  احلقيقية إلبداء
أبسلوب تشاكرم بعيدا عن التسلط، كالعمل على استمرارية 

 تدريبهم كتزكيدىم بكل ما ىو جديد يف رلاؿ الًتبية اخلاصة.

 خامسا: اإلدارة كمهارة يف التقومي

سبكن ىذه ادلهارة ادلدير من متابعة سَت العملية الًتبوية التعليمية 
قيقها ألىدافها. حبيث يشمل التقومي مجيع عناصر ىذه كمدل رب

العملية: ادلعلمُت كالعاملُت كالتبلميذ كادلناىج كأساليب التدريس 
 كالوسائل.

تتمثل كظائف اإلدارة يف الًتبية : وظائف اإلدارة يف الرتبية اخلاصة
 اخلاصة فيما يلي:

ألعماؿ عرؼ علماء اإلدارة التخطيط أبنو ربديد ا: أكال: التخطيط
كاألنشطة مسبقا كتقدير ادلوارد كاختيار أفضل الطرؽ 
الستخدامها، كي ربقق ما تصبو إليو من أىداؼ كطموحات مت 

(. كالتخطيط اجليد 2019التخطيط إليها مسبقا)اجلبلمدة،
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( ىو الذم يضع 2019حبسب ما أشارت إليو السبيعي)
عمل االفًتاحات مسبقا كالعناصر الواجب استخدامها كمن  م ي

على ذبميع ىذه العناصر معا، كحيدد خط السَت كادلراحل ادلختلفة 
كالوقت البلـز للتنفيذ، مع األخذ بعُت االعتبار توزيع األدكار 
كادلسؤكليات بشكل كاحح كبُت، كالعمل على توفَت االنسجاـ بُت 

 تلك العناصر رلتمعة. 

( أف التخطيط اجليد يف 2013كيف السياؽ ذاتو أكحح بركات)
 اإلدارة يقلل من األخطاء يف اجلوانب التالية:

 عمليات القبوؿ كالتسجيل للتبلميذ (1
 إعداد كبناء الربامج الًتبوية الفردية يف حوء نتائج التشخيص  (2
 توظيف الكفاءات من ادلعلمُت ذكم األىلية ادلناسبة (3
 إدارة الوقت لضماف استثمار جيد دلخرجات التعليم (4

( التنظيم أبنو كل 2012مصطفى)عرؼ عزازم ك : اثنيا: التنظيم
عمل يتم دبوجبو ربديد أنشطة كأنظمة ادلؤسسة كربديد إداراهتا 
ادلالية أك التسويقية، كأقسامها اإلدارية كجلاهنا، كعبلقات ىذه 
األنظمة مع بعض، كذلك من أجل ربقيق األىداؼ كالغاايت. 

( أنو كي تتم عملية التنظيم بشكل 2019كقد أكححت السبيعي)
سب ال بد أف يتوفر لدل ادلدير فريق عمل ديتلك أفراده منا

اخلربات البلزمة. إذ أف كجود ىذا الفريق يساعد ادلدير على أف 
تقسيم العمل إىل أقساـ، كل قسم تتم  كظائف عن طريق ينشئ

إدارتو عن طريق معلم كاحد، كعندىا يستطيع ادلدير عمل 
 الًتتيبات البلزمة لتنسيق العمل.

ىو العملية اليت دبوجبها حيدث التناغم كاالنسجاـ : نسيقاثلثا: الت
بُت مجيع ادلوارد البشرية داخل الربانمج أك ادلؤسسة دبا يساعد على 
إصلاز كربقيق األىداؼ. إف حاجة اإلدارة إىل التنسيق ينشأ يف 
إطار السعي ضلو ربديد الواجبات كادلسؤكليات على مجيع العاملُت 

دث تضارب أك فجوات أك يف ادلؤسسة حبيث ال حي
 (.2014ثغرات)سامل،

دكر ادلدير الرقايب أك اإلشرايف يتضح من : رابعا: الرقابة كاإلشراؼ
خبلؿ تنفيذ اخلطط كالربامج كادلشاريع اليت مت إقرارىا كاالتفاؽ 
عليها. كيكوف دكره ىو التأكد من أف التنفيذ يتم كفقا للخطة اليت 

فيستطيع مواطن القوة كالضعف،  مت االتفاؽ، شلا ديكنو من ربديد
)أبو  ىداؼ ادلنشودةادلناخ ادلناسب لتحقيق األ خلق

 (. 2008انصر،

( ازباذ القرار أبهنا 2019) عرؼ السبيعي: خامسا: ازباذ القرار
عملية اختيار موقف معُت من بُت عدد من ادلواقف البديلة، كىي 

فكَت عملية تقـو كفق خطوات كإجراءات منهجية على أساس الت
ادلنطقي كالناقد، يتم فيو دراسة متفحصة جلميع البدائل ادلتاحة، 
كادلدير ىو ادلسؤكؿ عن ازباذ القرار أبم البدائل خيتار، ككما ىو 

 معلـو فإف صلاحو يعتمد على كفاءتو كخرباتو السابقة. 

قصد ابلتقومي التأكد من أف التنفيذ يتم كفقا : سادسا: التقومي
قيق األىداؼ اليت سبق ربديدىا. كمعرفة للخطة ادلوحوعة لتح

جوانب الضعف لعبلجها. كنظاـ التقومي األمثل ىو الذم يتدارؾ 
اخلطأ قبل كقوعو كيقضي على أسبابو. كالتقومي من الوظائف 
اإلدارية اذلامة اليت يقـو هبا ادلدير، كحبسب كفاءتو يستطيع أف 

 قتتحقحىت  يقـو أداء ادلعلمُت كالتبلميذ كأبسلوب علمي مدركس
 (. 2019الفائدة ادلرجوة)اجلبلمدة،

لقد جاء مفهـو الكفاايت يف رلاؿ الًتبية  :الكفاايت اإلدارية
اخلاصة ليحسن من أداء ادلدراء كادلديرات مهنيا من خبلؿ تطبيق 
عملي للعلم الًتبوم. كتطور ىذا ادلفهـو كانصهاره يف ادليداف 

فة من احلركة الثقافية العملي إمنا انطلق من حركة تربوية كفلس
األمريكية اليت أكدت على حركرة ربمل ادلدراء كادلديرات مسؤكلية 
أعماذلم. كأهنم أساس العمل كمنطلق النجاح، كمن ىنا عرفت 
 الربامج اليت بنيت كفق ىذا ادلفهـو ابلربامج القائمة على الكفاايت

 (. 2018)العثماف، 
دبستول معُت من إف الكفاية ىي ادلقدرة على عمل شيء ما 

األداء بتأثَت كفاعلية، كتكوف يف صورة ىدؼ عاـ، كمصوغة 
سلوكيا على شكل نتاجات تعليمية تعكس ادلهارة أك ادلهاـ اليت 
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)مرعي،  قادرين على أدائهاينبغي على ادلدراء أف يكونوا 
1983 .) 

من الكفاايت ادلهنية اإلدارية الواجب : الكفاايت ادلهنية اإلدارية
 لدل مدراء برامج كمؤسسات الًتبية اخلاصة ما يلي: توفرىا

الكفاايت الًتبوية أك ادلعرفية: ادلدير الكفء ىو اليت ديتلك   .1
ادلعارؼ كادلعلومات كينعكس ذلك على سلوكو كتصرفاتو يف 
إحداث تغيَت يف الواقع الًتبوم داخل الربانمج أك ادلؤسسة 

ليا على رعاية اليت يديرىا، شلا ينعكس ذلك إجيابيا كيظهر ج
)أبو مربغي، الزبوف،  التبلميذ ذكم االحتياجات اخلاصة

2012  .) 
( ما 2011) الكفاايت الشخصية: كىي كما كصفتها قاجة .2

ديتلكو ادلدير من صفات كمهارات كقدرات عقلية كجسمية 
كانفعالية كالثقة ابلنفس كربمل ادلسؤكلية، شلا يساعده على 

ت ادلفيدة إلصلاح الربانمج االلتزاـ ابلعمل ككحع التصورا
كادلؤسسة، كي زبدـ التبلميذ ذكم االحتياجات اخلاصة 
خدمة متميزة كانجحة. إف توفر ىذه الكفاايت الشخصية 
يف ادلدير إمنا ينعكس بشكل كاحح يف نشاطاتو كمثابرتو 
كرغبتو القوية يف متابعة كل ما حيدث داخل الربانمج 

 أصلح صورة شلكنة. كادلؤسسة كتقدمي أفضل األنشطة كيف
كفاايت القياس كالتقومي: تتمثل كفاايت ادلدير ىنا كفق ما  .3

( يف قدرتو على أداء عملية القياس 2018أشار إليو العتييب)
 كالتقييم للجوانب التالية:                                                                         

ول أداء التبلميذ يف حوء تقييم مستاجلانب األكؿ: قياس ك 
األىداؼ اليت كحعت ذلم يف اخلطط الًتبوية كالتعليمية الفردية 
لكل تلميذ على حدة. كيراد من ىذا التقييم التأكد من ربسن 
التبلميذ كتقدمهم يف األىداؼ ادلوحوعة ذلم. كتعترب ىذه 
 الكفاايت حركرية لضماف سَت العملية الًتبوية كالتعليمية للتبلميذ.

جلانب الثاين: قياس كتقييم أداء ادلعلمُت كمدل قدرهتم على ا
العطاء كامتبلكهم ألساليب تدريس متنوعة، كقدرهتم على التعامل 

اجليد مع التبلميذ من حيث مراعاة الفركؽ الفردية بينهم كاحلاجات 
 الفردية لكل تلميذ.

اجلانب الثالث: قياس كتقييم ادلدرسة تقييما شامبل من حيث: 
ة العملية الًتبوية كالتعليمية بشكل عاـ، كتطوير ادلناىج، إدار 

بُت ادلدرسة كاجملتمع احمللي، كتوفر اخلدمات  العبلفةكتوثيق 
 األساسية يف ادلدرسة، كصيانة ادلبٌت كادلرافق ادلختلفة.

الكفاايت االجتماعية: تتمثل ىذه الكفاايت يف قدرة ادلدير  .4
يف الربانمج كادلؤسسة على التعامل مع مجيع العاملُت معو 

ككذلك التبلميذ من حيث القدرة على إقامة عبلقات قائمة 
على االحًتاـ كالتواصل الفعاؿ، كاالستماع لآلراء كاألفكار، 
كمشاركتهم أفراحهم كأحزاهنم، كإظهار ركح التعاكف كاأللفة 

)أبو مربغي، الزبوف،  كحل أم خبلؼ حيدث بينهم
2012  .) 

 الدراسات السابقة

( دراسة بعنواف" الكفاايت ادلهنية دلديرم 1994) رل ادلعابرةأج
( مديرا 70الًتبية اخلاصة يف األردف". تكونت عينة الدراسة من)

كمديرة. أشارت نتائج الدراسة إىل عدـ كجود فركؽ ذات داللة 
إحصائية بُت اجلنسُت يف النظر إىل أمهية الكفاايت كالقدرة على 

عليها كعلى مجيع رلاالت الكفاايت. كما  أدائها كاحلاجة التدريبية
أظهرت النتائج إىل عدـ كجود فركؽ دالة يف أمهية الكفاايت 
كاحلاجات التدريبية عليها يف مجيع اجملاالت الستة تعود إىل متغَت 
اخلربة اإلدارية. بينما أشارت النتائج إىل كجود فركؽ دالة يف القدرة 

ت: التخطيط كاإلشراؼ على أداء الكفاايت ادلهنية يف رلاال
كالتنظيم كالتقييم كاإلعداد كذبنيد الكوادر الفنية تعود إىل متغَت 
اخلربة اإلدارية. كمل توجد فركؽ دالة يف القدرة على أداء اجملالُت 
األخَتين تعود إىل متغَت اخلربة اإلدارية. كما أظهرت النتائج على 

ت ادلهنية عدـ كجود فركؽ دالة يف القدرة على أداء الكفااي
كاحلاجات التدريبية عليها كيف مجيع احلاالت تعود إىل متغَت ادلؤىل 
العلمي. أما عن األمهية فقد أشارت النتائج إىل عدـ كجود فركؽ 

( رلاالت. ككانت ىناؾ فركؽ 5دالة تعود إىل متغَت العلمي كيف)
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دالة يف أمهية الكفاايت كىي متغَتات: كفاايت النمو ادلهٍت 
 ديرين الذين أكملوا الدراسات العليا. كلصاحل ادل

( بدراسة ىدفت إىل التعرؼ على 2009كما قاـ العيد)
الكفاايت اإلدارية دلديرم مدارس الًتبية اخلاصة يف ادلنطقة الشرقية 
من ادلملكة العربية السعودية من كجهة نظر ادلشرفُت كادلديرين 

كطرح أسئلة  ( مقابلة مع عينة منهم37كادلعلمُت. كقد مت إجراء)
مفتوحة معهم. كأظهرت النتائج أف الكفاايت اإلدارية الواجب 
توفرىا لدل ادلديرين ىي: االطبلع الواسع على كل ما يتعلق 
بذكم االحتياجات اخلاصة ككيفية التعامل معو، احلصوؿ على 
دكرات تدريبية يف رلاؿ االتصاؿ االنساين، الشفافية يف العمل. يف 

إىل كجود حعف لدل ادلديرين يف الكفاايت  حُت أشارت النتائج
 التالية: التخطيط، التواصل الفعاؿ. 

( دراسة ىدفت إىل 2012) كأجرل كبل من أبو مربغي كالزبوف
تقدير احلاجات اإلدارية دلديرم مدارس الًتبية اخلاصة يف األردف. 

( مديرا كمديرة. كقد أسفرت نتائج 12تكونت عينة الدراسة من)
رلاؿ العبلقات مع اجملتمع احمللي قد حصل على أعلى الدراسة أف 

متوسط حسايب من حمن اجملاالت اإلدارية األربع، كجاء رلاؿ 
اإلشراؼ الًتبوم يف ادلرتبة الثانية، كرلاؿ التخطيط يف ادلرتبة 

 الثالثة، أما يف ادلرتبة الرابعة كاألخَتة فقد جاء رلاؿ التقومي. 

واف" دكر مديرم ادلدارس ( بدراسة بعن2014كقامت مسحاف)
األساسية احلكومية يف زلافظات الضفة الغربية يف إدارة غرؼ 
ادلصادر من كجهة نظر معلمي ىذه الغرؼ". تكونت عينة 

( معلما معلمة من غرؼ ادلصادر، كىم يشكلوف 83الدراسة من)
مجيع رلتمع الدراسة. كشفت نتائج الدراسة عن أف دكر مدير 

الغرؼ كاف متوسطا. كما أشارت النتائج إىل  ادلدرسة يف إدارة ىذه
زلدكدية دكرىم يف العملية التعليمية التعلمية يف غرؼ ادلصادر، كيف 
التواصل مع أكلياء األمور كاجملتمع احمللي لتطوير إدارة غرؼ 
ادلصادر يف مدرستهم، كزلدكدية دكرىم يف إدارة العاملُت يف تلك 

ـ كجود دكر ابرز دلديرم الغرؼ. كأمجع أفراد الدراسة على عد
 ادلدارس يف إدارة غرؼ ادلصادر تعزل جلميع متغَتات الدراسة

ادلؤىل العلمي ، كالتخصص، كادلنطقة اجلغرافية، كعدد سنوات )
 اخلربة(. 

( هبدؼ ربديد 2014كيف دراسة قاـ هبا كبل من جُت كمسيث)
ة الكفاايت البلزمة للعاملُت يف ميداف التدخل ادلبكر، مشلت عين

الدراسة العاملُت كأسر األطفاؿ من ذكم االحتياجات اخلاصة. 
أشارت النتائج أف الكفاايت البلزمة جلميع العاملُت ىي: مهارات 
العمل حمن فريق، التقييم كالتشخيص، إعداد كتنفيذ اخلطط 
الًتبوية الفردية، كالتواصل. يف حُت تنقصهم الكفاايت ادلرتبطة ب: 

ار، كتوصيل اخلدمات لؤلطفاؿ يف البيئة ادلشاركة يف ازباذ القر 
 الطبيعية.  

( دراسة بعنواف" كفاايت 2016) كأجرل القضاة كالشرادقة
ادلعلمُت كالعاملُت كاحتياجاهتم يف برامج التدخل ادلبكر لذكم 

( فردا مثلوا 145االحتياجات اخلاصة". مشلت عينة الدراسة)
اخلاصة يف مدينيت  العاملُت كادلعلمُت يف مراكز كمؤسسات الًتبية

مكة ادلكرمة كجدة. كقد توصلت الدراسة إىل أف أفراد الدراسة 
ديتلكوف الكفاايت ادلتضمنة يف أداة الدراسة بدرجة متوسطة، كأف 
مجيع الكفاايت تعترب حركرية كىامة حبسب تقديرات أفراد 
الدراسة. كما اشارت النتائج إىل عدـ كجود فركؽ دالة يف امتبلؾ 

ؤىل ) ادل راسة للكفاايت تعزل جلميع متغَتات الدراسةأفراد الد
 العلمي، ك التخصص، كاخلربة(.

اعتمػػػدت الباحثػػػة يف ىػػػذه الدارسػػػة علػػػى  ادلػػػنهج : منهج الدراسة
 الوصفي التحليلي، دلناسبتها لطبيعة كأىداؼ ىذه الدراسة.

 جمتمع الدراسة
 مجكمديرات برامدراء يتكوف رلتمع الدراسة احلالية من مجيع 

الًتبية اخلاصة دبدينة الرايض، خبلؿ فًتة إجراء الدراسة للفصل 
 ىػػػػػػػ.1440/1441من العاـ الدراسي  الدراسي األكؿ
( مػػػدير كمػػػديرة. 56عينػػػة الدراسػػػة مػػػن ) كونػػػت: عينةةةة الدراسةةةة

 ص عينة الدراسة كفقا للمتغَتات. كفيما يلي توحيح خصائ
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 غَتاتخصائص عينة الدراسة كفقا للمت( 1جدكؿ )
 النسبة التكرار اجلنس
 44.6 25 ذكر
 55.4 31 أنثى

 100 56 اجملموع

 
 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغَت اجلنس، حيث1يبُت اجلدكؿ)

كانت فئة الذكور)مدير(، يف حُت  %( من عينة الدراسة44.6)
%( من عينة الدراسة كانوا من فئة اإلانث)مديرة(، 55.4أف)

 الدراسة. كىي الفئة األكثر يف
 ادلعهد أو ادلركز:

(: توزيع عينة الدراسة حسب متغَت ادلعهد اك ادلركز2جدكؿ)  

 النسبة التكرار ادلعهد اك ادلركز
 66.1 37 حكومي

 33.9 20 خاص أىلي
 100 56 اجملموع

( توزيع عينة الدراسة حسب متغَت ادلعهد اك ادلركز، 2يبُت اجلدكؿ)
يعملوف يف مؤسسات الًتبية  %( من عينة الدراسة66.1حيث)

اخلاصة احلكومية، كىي الفئة األكثر يف الدراسة، يف حُت 

الًتبية %( من عينة الدراسة يعملوف يف مؤسسات 33.9أف)
اخلاصة األىلية)اخلاصة(.

 فئة اإلعاقة:
(: توزيع عينة الدراسة حسب متغَت فئة اإلعاقة3جدكؿ)  

 النسبة التكرار فئة اإلعاقة
قليةاإلعاقة الع  27 48.2 

 19.6 11 اإلعاقة السمعية
 12.5 7 اإلعاقة البصرية

 19.6 11 التوحد
 100 56 اجملموع

 
( توزيع عينة الدراسة حسب متغَت فئة اإلعاقة، 3يبُت اجلدكؿ)

كانت فئة اإلعاقة العقلية  %( من عينة الدراسة48.2حيث)
ينة %( من ع19.6كىي الفئة األكثر يف الدراسة، يف حُت أف)

%( من عينة 12.5كانت فئة اإلعاقة السمعية، كأف) الدراسة
%( من 19.6الدراسة كانت فئة اإلعاقة البصرية، يف حُت أف)

لدراسة كانت نوع اإلعاقة التوحدعينة ا
 
 

 ادلؤهل العلمي:
(: توزيع عينة الدراسة حسب متغَت ادلؤىل العلمي4جدكؿ)  

العلمي ادلؤىل  النسبة التكرار 
 0 0 دبلـو

 80.4 45 بكالوريوس
 19.6 11 ماجستَت
 0 0 دكتوراه
 100 56 اجملموع
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( توزيع عينة الدراسة حسب متغَت ادلؤىل العلمي، 4يبُت اجلدكؿ)
%( من عينة الدراسة مؤىلهم العلمي بكالوريوس 80.4) حيث

%( من عينة 19.6كىي الفئة األكثر يف الدراسة، يف حُت أف)

ماجستَت، يف حُت مل يكن يف عينة  الدراسة مؤىلهم العلمي
 الدارسة من مؤىلهم العلمي دبلـو أك دكتوراة.

 :عدد سنوات اخلربة يف جمال اإلدارة
(: توزيع عينة الدراسة حسب متغَت عدد سنوات اخلربة5جدكؿ)  

 النسبة التكرار سنوات اخلربة
سنوات5 -1من   6 10.6 

سنوات 10إىل من 6من   21 37.5 
سنة 15-سنوات 10من   9 16.1 

سنة فما فوؽ 16  20 35.7 
 100 56 اجملموع

( توزيع عينة الدراسة حسب متغَت عدد سنوات 5يبُت اجلدكؿ)
%( من عينة الدراسة عدد 10.7اخلَتة يف رلاؿ اإلدارة، حيث)

%( من 37.5( سنوات، يف حُت أف) 5-1سنوات خربهتم من)
نوات كىي ( س10-6عينة الدراسة عدد سنوات خربهتم من )

%( من عينة الدراسة 16.1الفئة األكثر يف الدراسة، يف حُت أف)
%(  35.7( سنة، كأخَتان)15إىل 10عدد سنوات خربهتم من)

( سنة فما فوؽ. 16كانت عدد سنوات خربهتم يف رلاؿ اإلدارة )

 
 عدد الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة:

 دكرات التدريبية(: توزيع عينة الدراسة حسب متغَت ال6جدكؿ)
التدريبية الدكرات  النسبة التكرار 

 8.9 5 مل التحق أبم دكرة
دكرات 1-3  19 33.9 
دكرات 4-6  20 35.7 
دكرات فأكثر 7  12 21.4 

 100 56 اجملموع
( توزيع عينة الدراسة حسب متغَت الدكرات 6يبُت اجلدكؿ)

سة مل %( من عينة الدرا8.9)حيث التدريبية يف رلاؿ اإلدارة، 
يلتحق أبم دكرات تدريبية يف رلاؿ اإلدارة، يف حُت أف 

دكرات( يف 3-1كاف لديهم من) %( من عينة الدراسة33.9)
الدراسة كاف  %( من عينة35.7)أف رلاؿ اإلدارة، يف حُت 

%( من 21.4) دكرات( يف رلاؿ اإلدارة، بينما6-4لديهم)
 اؿ اإلدارة.( دكرات يف رل7إمجايل عينة الدارسة كاف لديهم من )

كىذا التنوع يف أفراد الدراسة من حيث اخلربة يف اإلدارة، كادلؤىل 
سيعطي إثراء للدراسة، لقدرهتم على  العلمي، كالدكرات التدريبية،
 كصف الواقع بشكل جيد.

تقيػػػيم الكفػػػاايت اإلداريػػػة هتػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إىل  أداة الدراسةةةة
، اخلاصػػػػة يف الػػػػرايضالبلزمػػػة لػػػػدل مػػػدراء كمػػػػديرات بػػػػرامج الًتبيػػػة 

كحػػػىت يتحقػػػق ىػػػذا اذلػػػدؼ قامػػػت الباحثػػػة بتصػػػميم اسػػػتبانة جلمػػػع 
 ادلعلومات البلزمة. 

 : مت بناء استبانة الدراسة كفقا للخطوات التالية:بناء أداة الدراسة

لكفاايت مراجعو األدب النظرم ادلتعلق ابلدراسة كاخلاص اب مت-1
كذلك من أجل صياغة  كادلديرات،اإلدارية البلزمة لدل ادلدراء 

سبثلو، كمن خبلؿ ذلك مت إعداد الصورة  كاألبعاد اليتالفقرات 
 األكلية من االستبانة.

مت عػػػرض الصػػػورة األكليػػػة مػػػن اسػػػتبانة معرفػػػة مػػػدراء كمػػػديرات  -2
برامج الًتبيػة اخلاصػة ابلكفػاايت اإلداريػة كدرجػة شلارسػتهم ذلػا علػى 

دارة كالًتبيػػػػػة رلموعػػػػػة مػػػػػن أسػػػػػاتذة اجلامعػػػػػات مػػػػػن زبصصػػػػػات اإل
( زلكمػػػُت، كذلػػػك للحكػػػم علػػػى مػػػدل 10اخلاصػػػة كبلػػػم عػػػددىم)
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مبلئمػػة الفقػػرات للمجػػاؿ الػػذل سبثلػػو ك للصػػياغة اللغويػػة، ككحػػوح 
لقػد مت االبقػاء  تقيسػها االسػتبانة، الفقرة كمدل سبثيلها للمعرفة اليت

%( فمػػػا فػػػوؽ مػػػن اتفػػػاؽ 80حصػػػلت علػػػى ) علػػػى الفقػػػرات الػػػيت
%( مػن احملكمػُت 20اتفػق) حملكمُت عليها، كحذؼ الفقرات الػيتا

علػػػػى حػػػػذفها، كبنػػػػاء علػػػػى مبلحظػػػػات احملكمػػػػُت فقػػػػد مت حػػػػذؼ 
كإحػػافة بعػػض الفقػػرات، كتعػػديل الصػػياغة اللغويػػة لبعضػػها، كدمػػج 

 ادلتشابو.
رة النهائية لبلستبانة تطبيق ىاتُت اخلطوتُت، تكونت الصو  بعد-3

وم على معلومات عامة عن ادلدير القسم األكؿ: حيت، من قسمُت
ات الدراسة اليت مشلتها كادلديرة. كىي معلومات مرتبطة دبتغَت 

( زلاكر، كرلموع الفقرات 5القسم الثاين: حيتوم على) األسئلة.
األكؿ: رلاؿ التخطيط،  راحملو  ىي:كاحملاكر  فقرة،( 56الكلي ىو)

كحيتوم  احملور الثاين: رلاؿ التنظيم ( فقرات.10) كحيتوم على
( فقرات. احملور الثالث: رلاؿ التوجيو كربتوم على 10على )

( 7احملور الرابع: رلاؿ االتصاؿ كربتوم على ) ( فقرات.10)
 ( فقرات.7ؿ التقومي كربتوم على )احملور اخلامس: رلا فقرات.

قامت الباحثة ابلتأكد من صدؽ االستبانة : صدق أداة الدراسة
 من خبلؿ ما أييت:

 ظاهري ألداة الدراسة )صدق احملكمني(:الصدق ال
 

بعد أف انتهت الباحثة من إعداد استبانة تقييم الكفاايت اإلدارية 
البلزمة لدل مدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة يف الرايض يف 
صورهتا األكلية، قامت بتوزيعها على رلموعة من أساتذة اجلامعات 

بناء على ذلك مت التأكد ادلختصُت، لؤلخذ آبرائهم كتوجيهاهتم. ك 
من مناسبة الفقرات كربقيقها ألغراض الدراسة كقدرهتا على قياس 
ما كحعت لقياسو، كعلى مدل انتماء العبارات للمحاكر اليت 
ُصنفت فيها بعد التعديل كاحلذؼ كاإلحافة اليت خضعت ذلا 
األداة، استجابةن آلراء احملكمُت، كأصبحت االستبانة جاىزة، 

 طبيق على العينة.كصاحلة للت
 صدق االتساق الداخلي لألداة:

للتأكد من صدؽ االتساؽ الداخلي مت حساب معامل االرتباط  
)بَتسوف( بُت درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ابلدرجة 
الكلية للمحور الذم تنتمي إليو العبارة، كيوحح ذلك 

ألداة  (: معامبلت ارتباط بَتسوف لعبارات احملور األكؿ7اجلدكؿ)
  الدراسة.

 (: معامبلت ارتباط بَتسوف لعبارات احملور األكؿ ألداة الدراسة.7اجلدكؿ)

 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
 رلاؿ التقومي رلاؿ االتصاؿ لتوجيورلاؿ ا رلاؿ التنظيم رلاؿ التخطيط

1 **0.704 1 *0.316 1 **0.344 1 **0.524 1 **0.692 
2 **0.675 2 **0.696 2 **0.322 2 **0.738 2 **0.707 
3 **0.643 3 **0.381 3 **0.507 3 **0.691 3 **0.721 
4 **0.682 4 **0.518 4 **0.508 4 **0.760 4 **0.735 
5 **0.568 5 **0.266 5 **0.433 5 **0.519 5 **0.671 
6 **0.577 6 **0.418 6 **0.426 6 **0.613 6 **0.655 
7 **0.494 7 **0.546 7 **0.590 7 **0.547 7 **0.733 
8 **0.521 8 **0.450 8 **0.589 

 0.555** 9 0.680** 9 0.463** 9 فأقل 0.01** داؿ عند مستول الداللة 
10 **0.549 10 **0.533 10 **0.384 
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(: أف مجيػػػػع العبػػػػارات دالػػػػة إحصػػػػائيا عنػػػػد 7يتضػػػػح مػػػػن اجلػػػػدكؿ)

(، شلػا يعطػػي داللػة علػػى ارتفػاع معػػامبلت 0.01مسػتول الداللػػة )
االتسػػاؽ الػػداخلي، كمػػا يشػػَت إىل مؤشػػرات صػػدؽ مرتفعػػة ككافيػػة 

 ديكن الوثوؽ هبا يف تطبيق أداة الدراسة.

   ثبات أداة الدراسة:
أداة الدراسػػػػة )االسػػػػتبانة( مت اسػػػػتخداـ معامػػػػل ألفػػػػا   لقيػػػػاس ثبػػػػات

( معامػػل الثبػػات حملػػاكر أداة الدراسػػة.8كركنبػاخ، كيوحػػح اجلػػدكؿ)

 (: معامل ألفا كركنباخ لقياس ثبات أداة الدراسة8جدكؿ)

 ثبات احملور عدد العبارات زلاكر كأبعاد االستبانة
 0.776 10 رلاؿ التخطيط
 0.615 10 رلاؿ التنظيم

اؿ التوجيورل  10 0.596 
 0.731 7 رلاؿ االتصاؿ
 0.822 7 رلاؿ التقومي
 0.880 44 الثبات العاـ

 ثبات مقبوؿ إحصائيان كديكن الوثوؽ بو يف تطبيق أداة الدراسة. كىو معدؿ( 0...0(: أف الثبات العاـ ألداة الدراسة)8يوحح اجلدكؿ)

 اجراءات تطبيق الدراسة

إىل مدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة أرسلت الباحثة االستبانة 
اؿ دبدينة الرايض، خبلؿ الفصل الدراسي األكؿ للعاـ 

( استبانة 56ىػ، كحصلت الباحثة على)1441/  1440دراسي
صاحلة للتحليل اإلحصائي، كبعد ذلك مت إدخاؿ البياانت، 

(،  م SPSSاحلاسب اآليل عن طريق برانمج ) اكمعاجلتها إحصائين 
 احثة بتحليل البياانت كاستخراج النتائج.قامت الب

 حتليل نتائج الدراسة وتفسريها

الكفاايت اإلدارية البلزمة دلدراء  تناكلت ىذه الدراسة التعرؼ على
كمػػػػديرات بػػػػرامج كمؤسسػػػػات الًتبيػػػػة اخلاصػػػػة دبنطقػػػػة الػػػػرايض مػػػػن 

 كجهة نظرىم؟

التساؤل األول: ما الكفةاايت اإلداريةة الالزمةة دلةدراء ومةديرات 
بةةةرامج ومؤسسةةةات الرتبيةةةة اخلاصةةةة منطقةةةة الةةةرايض مةةة  وجهةةةة 

 نظرهم؟
للتعرؼ على الكفاايت اإلدارية البلزمة دلدراء كمديرات برامج 
كمؤسسات الًتبية اخلاصة دبنطقة الرايض من كجهة نظرىم، مت 
حساب ادلتوسطات احلسابية، كاالضلرافات ادلعيارية، كالرتب 

االت الكفاايت اإلدارية البلزمة الستجاابت أفراد الدراسة على رل
دلدراء كمديرات برامج كمؤسسات الًتبية اخلاصة دبنطقة الرايض من 

 (.9كجهة نظرىم، كجاءت النتائج كما يوححها اجلدكؿ)

 اصة من كجهة نظرىم(: استجاابت عينة الدراسة جملاالت الكفاايت اإلدارية البلزمة دلدراء كمديرات برامج كمؤسسات الًتبية اخل9جدكؿ)          

 الرتتيب االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب البعد م
 4 0.61 4.62 رلاؿ التخطيط 1
 3 0.59 4.63 رلاؿ التنظيم 2
 5 0.63 4.60 رلاؿ التوجيو 3
 2 0.53 4.75 رلاؿ االتصاؿ 4
 1 0.46 4.76 رلاؿ التقومي 5

مج الًتبية اخلاصة الكفاايت اإلدارية البلزمة لدل مدراء كمديرات برا  4.62 0.56 ---- 
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(: أف مدراء كمديرات برامج 9يتضح من خبلؿ نتائج اجلدكؿ)
الًتبية اخلاصة دبدينة الرايض موافقوف بدرجة كبَتة جدان على شلارسة 

(، كترل 4.62للكفاايت اإلدارية البلزمة دبتوسط حسايب)
لك مهارات الناجح ىو القائد الًتبوم الذم ديت الباحثة أف ادلدير

إشرافية تؤىلو إلدارة الربانمج، كىو ادلشرؼ على مجيع شؤكف 
الربانمج من النواحي الًتبوية كالتعليمية كاإلدارية كاالجتماعية، كىو 
 القدكة احلسنة لزمبلئو ادلعلمُت، حبيث يكوف لو القدرة على

اليت تواجو العملية التعليمية، كذلك ت ادلشكبلالبحث عن 
إلمكانية  ؿ تسهم يف معاجلة ىذه ادلشكبلتلو للوصوؿ إىل ح

، كاتضح تطوير العملية التعليمية كالوصوؿ إىل اذلدؼ ادلرجو منها
من النتائج أف أبرز رلاالت الكفاايت اإلدارية البلزمة سبثلت يف 

( بدرجة شلارسة كبَتة جدان، 4.76رلاؿ التقومي دبتوسط حسايب)
انية من بُت رلاالت يف حُت جاء رلاؿ االتصاؿ يف ادلرتبة الث

(بدرجة شلارسة كبَتة جدان، 4.75الكفاية االدارية دبتوسط حسايب)
كمن  م رلاؿ التنظيم من كجهة نظر مدراء كمديرات برامج الًتبية 

(بدرجة شلارسة كبَتة جدان، يف 4.63اخلاصة دبتوسط حسايب )
حُت جاء رلاؿ التخطيط يف ادلرتبة الرابعة دبتوسط حسايب 

ة شلارسة كبَتة جدان، كأخَتان جاء رلاؿ التوجيو من (بدرج4.62)
بُت رلاالت الكفاايت اإلدارية البلزمة يف ادلرتبة األخَتة دبتوسط 

 (بدرجة شلارسة كبَتة جدان.4.60حسايب )
كفيما يلي النتائج التفصيلية فيما يتعلق ابلكفاايت اإلدارية البلزمة 

صة دبنطقة الرايض من دلدراء كمديرات برامج كمؤسسات الًتبية اخلا
 كجهة نظرىم:

السؤال الفرعي األول: ما الكفاايت اإلدارية يف جمال التخطيط 
 لدى مدراء ومديرات برامج الرتبية اخلاصة؟

للتعرؼ على الكفاايت اإلدارية يف رلاؿ التخطيط البلزمة دلدراء 
كمديرات برامج الًتبية اخلاصة دبدينة الرايض، مت حساب 

ابية، كاالضلرافات ادلعيارية، كالرتب الستجاابت ادلتوسطات احلس
أفراد الدراسة على الكفاايت اإلدارية يف رلاؿ التخطيط لدل 
مدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة من كجهة نظر مدراء 
كمديرات برامج مؤسسات الًتبية اخلاصة دبدينة الرايض، كجاءت 

 (:10النتائج كما يوححها اجلدكؿ)

 : استجاابت عينة الدراسة لعبارات رلاؿ التخطيط مرتبة تنازليان حسب متوسطات ادلوافقة(10جدكؿ)

 

 

 

 

 

 

ر عتلل

ادلتوسط  درجة ادلوافقة التكرار العبارات ـ
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعيارم

 الرتبة
 منخفضة جدان  منخفضة متوسطة كبَتة  كبَتة  جدان  النسبة %

 1 0.45 4.79 0 0 1 10 45 ؾ أكوف فريق العمل لبناء اخلطة الرمسية 1
% 80.4 17.9 1.8 0 0 

أصوغ األىداؼ العامة كاالىداؼ الفرعية  3
 لئلدارة بشكل كاحح كقابل للقياس

 2 0.53 4.71 0 0 2 12 42 ؾ
% 60.7 26.8 12.5 0 0 

 3 0.53 4.70 0 0 2 13 41 ؾ أحلل البيئة اخلارجية دلعرفة الفرص كالتحدايت 2
% 73.2 23.2 3.6 0 0 

أخطط الستخداـ التقنية بفاعلية يف تعليم  6
 التبلميذ

 4 0.64 4.66 0 0 5 9 42 ؾ
% 75 16.1 8.9 0 0 

أدرؾ اجلوانب الثقافية للمجتمع اليت تؤثر  8
على دمج التبلميذ ذكم االحتياجات  

 اخلاصة

 5 0.67 4.64 0 1 3 11 41 ؾ
% 73.2 19.6 5.4 1.8 0 

أخطط لتطوير معرفيت حوؿ الًتبية اخلاصة من  7
خبلؿ االشًتاؾ يف الدكرات كادلؤسبرات يف ىذا 

 اجملاؿ 

 6 0.62 4.63 0 1 1 16 38 ؾ
% 67.9 28.6 1.8 1.8 0 

أدعم عملية تبادؿ التجارب كاخلربات مع  9
 ادلدارس األخرل لتطوير كذبديد ادلوارد ادلعرفية

 7 0.73 4.57 0 2 2 14 38 ؾ
% 67.9 25 3.6 3.6 0 

أصمم اخلطط التطويرية لئلدارة على نتائج  10
 التقومي

 8 0.65 4.55 0 0 5 15 36 ؾ
% 64.3 26.8 8.9 0 0 

أتوقع ادلشكبلت اليت ديكن أف ربدث لئلدارة  5
 يف ادلستقبل أك تضع حلوؿ ذلا

 9 0.66 4.50 0 0 5 18 33 ؾ
% 58.9 32.1 8.9 0 0 

أكظف نتائج البحوث العلمية يف عملية  4
 التخطيط لربامج الًتبية اخلاصة

 10 0.71 4.48 0 0 7 15 34 ؾ
% 60.7 26.8 12.5 0 0 

 0.61 4.62 ادلتوسط العاـ
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دلدراء كمديرات  إلدارية يف رلاؿ التنظيم البلزمةا تايافكلا ىلع ؼ
من خبلؿ  الرايض من كجهة نظرىم برامج الًتبية اخلاصة دبدينة

جاءت  ( يتضح أف استجاابت عينة الدراسة10نتائج اجلدكؿ)
(، كديكن تفسر 4.62بدرجة شلارسة كبَتة جدان كدبتوسط حسايب)

 ج الًتبية اخلاصةىذه النتيجة بوعي كإدراؾ مدراء كمديرات برام
دلدير لقائد دبجموعة من الصفات اليت ذبعلو زلل مهية اتصاؼ اأب

ثقة كإعجاب كتقدير كاف يكوف فعاال يف رلاؿ التخطيط، كيتطلب 
ذلك تقدمي احتياجات ادلرؤكسُت من تكوين فرؽ العمل، كأيضان 
القياـ بتصرفات ذات طابع أخبلقي، شلا يعٍت أف يتمتع القائد 
بسمات كاريزمية تساعد على اقتداء ادلرؤكسُت بو كاالستجابة 

 لتوجهاتو يف رلاؿ التخطيط.

خبلؿ النتائج ادلوححة أعبله يتضح أف ىناؾ ذبانس  كمن 
يف موافقة عينة الدراسة على الكفاايت اإلدارية يف رلاؿ 
التخطيط البلزمة دلدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة 

حيث تراكحت متوسطات موافقتهم ما  دبدينة الرايض،
( كىي متوسطات تقع يف الفئة 4.48إىل 4.79بُت)

ادلقياس اخلماسي كاليت تشَت إىل)كبَتة  اخلامسة من فئات
جدان( على أداة الدراسة، شلا يوحح التجانس يف موافقة 
عينة الدراسة على شلارسة مدراء كمديرم برامج الًتبية 
اخلاصة يف رلاؿ التخطيط، كيتضح من النتائج أف أفراد 
الدراسة على عبارات رلاؿ التخطيط كاليت مت ترتيبها تنازليان 

قة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبَتة جدان  حسب مواف
 كالتايل:

( كىػي" أكػوف فريػق العمػل لبنػاء اخلطػة 1جاءت العبارة رقم ) -
الرمسية" ابدلرتبة األكىل من حيث موافقة عينة الدراسػة عليهػا 

( كديكػن 4.79بدرجة موافقة كبػَتة جػدان دبتوسػط حسػايب )
ريػق العمػل تفسر ىذه النتيجة كعي ادلدراء كادلديرات بدكر ف

يف بناء اخلطط كالرؤل الرمسية اليت تسعى مراكز كمؤسسات 
 برامج الًتبية اخلاصة.

( كىػي "أكظػف نتػائج البحػوث العلميػة 4جاءت العبارة رقم ) -
يف عملية التخطيط لربامج الًتبية اخلاصة" ابدلرتبػة األخػَتة مػن 
حيػػػػػػث موافقػػػػػػة عينػػػػػػة الدراسػػػػػػػة بدرجػػػػػػة شلارسػػػػػػة كبػػػػػػَتة جػػػػػػػدان 

( كتفسر ىذه النتيجة أمهية الًتكيز على نتائج 4.48دبتوسط)
البحػػػوث العلميػػػػة ككيفيػػػػة اسػػػتخدامها يف عمليػػػػات التخطػػػػيط 

 ادلتعلقة ابلربامج الًتبية اخلاصة.

لسؤال الفرعي الثاين: ما الكفاايت اإلدارية يف جمال التنظيم ا
 الالزمة دلدراء ومديرات برامج الرتبية اخلاصة مدينة الرايض:

ى الكفػػػاايت اإلداريػػػة يف رلػػػاؿ التنظػػػيم البلزمػػػة للتعػػػرؼ علػػػ
دلػػػدراء كمػػػديرات بػػػرامج الًتبيػػػة اخلاصػػػة دبدينػػػة الػػػرايض مػػػن 

 (:11كجهة نظرىم جاءت النتائج كما يوححها اجلدكؿ)
 

 (: استجاابت عينة الدراسة لعبارات رلاؿ التنظيم مرتبة تنازليان حسب متوسطات ادلوافقة11جدكؿ)

 العبارات م

جة ادلوافقةدر  التكرار  

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الرتبة
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبرية  كبرية جداً  النسبة %

1 
أحدد كصف كظيفي للمعلمُت كاإلداريُت يوحح 

 ادلسؤكليات كالواجبات
 0 0 1 11 44 ؾ

4.77 0.46 1 
% 78.6 19.6 1.8 0 0 

6 
خلاصة كغَتىم شلن تقتضي أتعاكف مع مشريف الًتبية ا

 طبيعة عملهم زايرة تلك الربامج
 0 0 0 13 43 ؾ

4.77 0.42 2 
% 76.8 23.2 0 0 0 
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 العبارات م

جة ادلوافقةدر  التكرار  

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الرتبة
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبرية  كبرية جداً  النسبة %

 أطبق مبدأ ادلركنة يف إجراءات تنفيذ اخلطة  4
 0 0 2 13 41 ؾ

4.70 0.53 3 
% 73.2 23.2 3.6 0 0 

7 
أنظم عملية تقدمي اخلدمات ادلساندة للتبلميذ ذكم 

اجات اخلاصةاالحتي  
 0 0 1 18 37 ؾ

4.64 0.52 4 
% 66.1 32.1 1.8 0 0 

5 
أصنف ادلعلومات كأكثقها كأخزهنا بطريقة يسهل 

 اسًتاجاعها
 0 0 1 18 37 ؾ

4.64 0.52 5 
% 66.1 32.1 1.8 0 0 

 أفوض الصبلحيات ادلناسبة للمعلمات كاإلدارايت 3
 0 1 1 15 39 ؾ

4.64 0.61 6 
% 69.6 26.8 1.8 1.8 0 

9 
أطبق النظم كاللوائح اخلاصة دبنظومة ادلدرسة كالتعاميم 

 اخلاصة بربامج الًتبية اخلاصة 
 1 0 2 13 40 ؾ

4.63 0.72 7 
% 71.4 23.2 3.6 0 1.8 

 أدعم مشاركة التبلميذ يف تنفيذ األنشطة البلصفية 8
 0 0 1 19 36 ؾ

4.63 0.52 8 
% 64.3 33.9 1.8 0 0 

2 
أمجع كأنشر ادلعلومات اليت تعمل على ربقيق أىداؼ 

 ادلدرسة
 0 0 3 24 29 ؾ

4.46 0.60 9 
% 51.8 42.9 5.4 0 0 

 أنظم عملية دمج التبلميذ يف فصوؿ التعليم العاـ 10
 2 3 3 9 39 ؾ

4.43 1.05 10 
% 69.6 16.1 5.4 5.4 3.6 

 0..0 4..3 ادلتوسط العام

 
(: يتضح أف عينة الدراسة موافقوف 11نتائج اجلدكؿ)من خبلؿ 

بدرجة كبَتة جدان على الكفاايت اإلدارية يف رلاؿ التنظيم البلزمة 
دلدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة دبدينة الرايض دبتوسط حسايب 

(. كقد مت ترتيب عبارات ىذا اجملاؿ تنازليان حسب موافقة 4.63)
 ايل:أفراد الدراسة عليها كالت
( كىي" أحدد كصف كظيفي للمعلمُت 1جاءت العبارة رقم )

كاإلداريُت يوحح ادلسؤكليات كالواجبات" ابدلرتبة األكىل من حيث 
كبَتة جدان دبتوسط  موافقة عينة الدراسة عليها بدرجة شلارسة

(، كتفسر ىذه النتيجة أمهية العمل على ربديد الوصف 4.77)

ادلسؤكليات كالواجبات حبيث الوظيفي الذم يساعد على ربديد 
 يساعد على قياـ كل موظف ابدلهاـ اليت تؤكل لو.

( كىػػي" أنظػػم عمليػػة دمػػج التبلميػػذ 10جػػاءت العبػػارة رقػػم ) -
يف فصوؿ التعليم العاـ" ابدلرتبة األخَتة من حيث موافقة أفراد 
الدراسػػػػة عليهػػػػا بدرجػػػػة شلارسػػػػة كبػػػػَتة جػػػػدان دبتوسػػػػط حسػػػػايب 

النتيجػػة بػػوعي مػػدراء كمػػديرات (، كديكػػن تفسػػر ىػػذه 4.43)
 الربامج بتنظيم عملية دمج التبلميذ يف فصوؿ التعليم العاـ.

التساؤل الفرعي الثالث: ما الكفاايت اإلدارية يف جمال التوجيه 
 الالزمة دلدراء ومديرات برامج الرتبية اخلاصة مدينة الرايض:

رلػػاؿ  جػػاءت النتػػائج اخلاصػػة ابلتعػػرؼ علػػى الكفػػاايت اإلداريػػة يف
التوجيو البلزمة دلدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصػة دبدينػة الػرايض 

 (:12كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحها اجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ)
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( استجاابت عينة الدراسة لعبارات رلاؿ التوجيو مرتبةن تنازليان حسب متوسطات ادلوافقة12جدكؿ )  

 
(: يتضح أف عينة الدراسة موافقوف 12من خبلؿ نتائج اجلدكؿ)

بدرجة كبَتة جدان على شلارسة مدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة 
، (4.60للكفاايت اإلدارية يف رلاؿ التوجيو دبتوسط حسايب)

مدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة إدراؾ كترل الباحثة أف 
ابلفركؽ الفردية يف برامج الًتبية اخلاصة، ككيفية التعامل مع 
العاملُت ابلطريقة اليت تتناسب مع اىتماماهتم كقدرهتم على أداء 
كاجباهتم ادلوكلة ذلم ابلشكل ادلطلوب، كديكن تفسر ىذه النتيجة 

االىتماـ راء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة مدبضركرة أف يظهر 
حباجات العاملُت الفردية كيربطها برسالة ادلنظمة كيعمل على إجياد 

 .ادلناخ الداعم إلشباعها
كمن خبلؿ النتائج مت ترتيبها موافقة عينة الدراسة ترتيبا تنازليان  

 كالتايل:

( كىي"أنشػػػػػػػر ادلعلومػػػػػػػات ادلتعلقػػػػػػػة 1جػػػػػػػاءت العبػػػػػػػارة رقػػػػػػػم ) -
اميم كاللػػوائح الصػػادرة مػػن جهػػات االختصػػاص" ابدلرتبػػة ابلتعػػ

األكىل مػػن حيػػػث موافقػػػة أفػػػراد الدراسػػػة عليهػػػا بدرجػػػة شلارسػػػة  
( كتفسػػر ىػػذه النتيجػػة 4.80كبػػَتة جػػدان كدبتوسػػط حسػػايب )

دكر ادلػػدراء يف سبليػػك ادلعلومػػات للعػػاملُت يف الػػربامج ابللػػوائح 
 كالتعاميم الصادرة من جهات االختصاص.

( كىي" أحفز أكلياء أمور تبلميذ الًتبية 8عبارة رقم )جاءت ال -
اخلاصػػػػة للعمػػػػل كمتطػػػػوعُت أك مرشػػػػدين يف الغػػػػرؼ الصػػػػفية" 
ابدلرتبػػة األخػػَتة مػػن حيػػث موافقػػة أفػػراد الدراسػػة عليهػػا بدرجػػة 

(،كتشػػَت ىػػذه النتيجػػة 4.29شلارسػػة كبػػَتة  دبتوسػػط حسػػايب )
إىل حػػػػػػػػػػػػػركرة العمػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػػػػل ادلػػػػػػػػػػػػػدراء علػػػػػػػػػػػػػى ربفيػػػػػػػػػػػػػز 

األمػػور كحػػثهم علػػى ادلشػػاركة كالتطػػوع يف بػػرامج الًتبيػػة  أكليػػاء -
 اخلاصة كتعاكهنم كمرشدين يف الغرؼ الصفية.

الكفةاايت اإلداريةة يف جمةال االتصةال السؤال الفرعي الرابع: ما 
 :الالزمة دلدراء ومديرات برامج الرتبية اخلاصة مدينة الرايض

 العبارات ـ
ادلتوسط  درجة ادلوافقة التكرار

 احلسايب
االضلراؼ 
 ادلعيارم

ر ال
 منخفضة جدان  منخفضة متوسطة كبَتة  كبَتة  جدان  النسبة % تبة

أنشر ادلعلومات ادلتعلقة ابلتعاميم كاللوائح  1
 الصادرة من جهات االختصاص

 0 0 0 11 45 ؾ
4.80 0.40 1 

% 80.4 19.6 0 0 0 

أنشر الوعي حباجات التبلميذ ذكم  9
 االحتياجات اخلاصة

 0 0 2 9 45 ؾ
4.77 0.50 2 

% 80.4 16.1 3.6 0 0 

أساعد ادلعلمُت كاإلداريُت يف تذليل معوقات  2
 تنفيذ برامج الًتبية اخلاصة

 0 0 1 13 42 ؾ
4.73 0.48 3 

% 75 23.2 1.8 0 0 

4 
أشجع ادلعلمُت على استخداـ طرؽ تدريس 

جديدة مع التبلميذ ذكم االحتياجات 
 اخلاصة

 0 0 0 18 38 ؾ
4.68 0.47 4 

% 67.9 32.1 0 0 0 

أكوف عبلقات تعاكنية يف العمل بُت معلمي  3
 الًتبية اخلاصة كمعلمي التعليم العاـ

 0 3 1 10 42 ؾ
4.63 0.77 5 

% 75 17.9 1.8 5.4 0 

5 
أكجو ادلعلمات من خبلؿ تنفيذ الربامج 

اإلثرائية لتلبية حاجات كاىتمامات الطالبات 
 ادلتتوعة

 0 0 3 17 36 ؾ
4.59 0.59 6 

% 64.3 30.4 5.4 0 0 

 أدعم األفكار اإلبداعية للمعلمُت كاإلداريُت  6
 0 0 2 19 35 ؾ

4.59 0.56 7 
% 62.5 33.9 3.6 0 0 

10 
انشر الوعي لدل التبلميذ بطبيعة ادلهن 
ادلستقبلية يف رلتمع ادلعرفة ككيفية استثمار  

 كامل طاقاهتم كقدراهتم

 0 1 2 18 35 ؾ
4.55 0.65 8 

% 62.5 32.1 3.6 1.8 0 

أشجع تبلميذ التعليم  العاـ على التعاكف مع  7
 التبلميذ ذكم احلاجات اخلاصة

 1 2 4 15 34 ؾ
4.41 0.91 9 

% 60.7 26.8 7.1 3.6 1.8 

أحفز أكلياء أمور تبلميذ الًتبية اخلاصة للعمل  8
 يةكمتطوعُت أك مرشدين يف الغرؼ الصف

 0 5 7 11 33 ؾ
4.29 1 10 

% 58.9 19.6 12.5 8.9 0 

 0.63 4.60 ادلتوسط العاـ
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البلزمة دلدراء للتعرؼ على الكفاايت اإلدارية يف رلاؿ االتصاؿ 
كمديرات برامج الًتبية اخلاصة دبدينة الرايض، جاءت النتائج كما 

 (:13يوححها اجلدكؿ)

(: استجاابت عينة الدراسة لعبارات رلاؿ االتصاؿ مرتبة تنازليان حسب متوسطات ادلوافقة13جدكؿ)  

(: يتضح أف أفراد الدراسة موافقوف 13من خبلؿ نتائج اجلدكؿ)
بدرجة كبَتة جدان على الكفاايت اإلدارية يف رلاؿ االتصاؿ البلزمة 
دلدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة دبدينة الرايض دبتوسط 

 ترتيبا تنازليان كالتايل:(، مت ترتيب إجاابت عينة الدراسة 4.75)
( كىػػي" أفعػػل اجملػػالس ادلدرسػػية دلناقشػػة 1جػػاءت العبػػارة رقػػم) -

اجلوانػػػػب الًتبويػػػػة كالتنظيميػػػػة لػػػػربامج الًتبيػػػػة اخلاصػػػػة" ابدلرتبػػػػة 
األكىل مػػػن حيػػػث موافقػػػة عينػػػة الدراسػػػة عليهػػػا بدرجػػػة شلارسػػػة  

(، كديكػػػػن تفسػػػػر ىػػػػذه 4.89كبػػػػَتة جػػػػدان دبتوسػػػػط حسػػػػايب)
عيػػل اجملػػالس ادلدرسػػية لػػدكرىا كفاعليتهػػا يف النتيجػػة بضػػركرة تف

التعػػػػرؼ كمناقشػػػػة اجلوانػػػػب الًتبويػػػػة كالتنظيميػػػػة لػػػػربامج الًتبيػػػػة 
 اخلاصة.

( كىػػػي"أتبٌت قنػػػوات اتصػػػاؿ فعالػػػة مػػػع 3جػػػاءت العبػػػارة رقػػػم) -
مؤسسػػات كمراكػػز الًتبيػػة اخلاصػػة" ابدلرتبػػة األخػػَتة مػػن حيػػث 

دبتوسػػػػػط موافقػػػػػة عينػػػػػة الدراسػػػػػة بدرجػػػػػة شلارسػػػػػة كبػػػػػَتة جػػػػػدان 
(، كتػػػػػػرل الباحثػػػػػػة بضػػػػػػركرة أف يقػػػػػػـو ادلػػػػػػدراء 4.61حسػػػػػػايب)

كادلػػديرات بتنػػيب قنػػوات االتصػػاؿ الفعالػػة الػػيت تعمػػل علػػى رفػػع 
مسػػػػػتول التننسػػػػػيق كادلشػػػػػاركة مػػػػػع مؤسسػػػػػات كمراكػػػػػز الًتبيػػػػػة 

 اخلاصة.
السؤال الفرعي اخلامس: ما الكفاايت اإلدارية يف جمال التقومي 

 ج الرتبية اخلاصة مدينة الرايض:الالزمة دلدراء ومديرات برام
للتعرؼ على الكفاايت اإلدارية يف رلاؿ التقومي البلزمة دلدراء 
كمديرات برامج الًتبية اخلاصة من كجهة نظرىم جاءت النتائج كما 

 (:14يوححها اجلدكؿ)
 
 
 
 
 

 افقة(: استجاابت عينة الدراسة لعبارات رلاؿ التقومي مرتبة تنازليان حسب متوسطات ادلو 14جدكؿ)
 

 العبارات ـ
ادلتوسط  درجة ادلوافقة التكرار

 احلسايب
االضلراؼ 
 ادلعيارم

الرت
 منخفضة جدان  منخفضة متوسطة كبَتة  كبَتة  جدان  النسبة % بة

أفعل اجملالس ادلدرسية دلناقشة اجلوانب الًتبوية  1
 كالتنظيمية لربامج الًتبية اخلاصة

 0 0 0 6 50 ؾ
4.89 0.31 1 

% 89.3 10.7 0 0 0 

تطبق نظاـ ادلدرسة االلكًتكنية يف نشر كتداكؿ  5
 ادلعلومات

 0 0 3 3 50 ؾ
4.84 0.49 2 

% 89.3 5.4 5.4 0 0 

أتىب قنوات اتصاؿ فعالة مع مؤسسات كمراكز  2
 الًتبية اخلاصة

 0 0 0 16 40 ؾ
4.73 0.64 3 

% 71.4 28.6 0 0 0 

أرفع تقارير إىل اإلدارات العليا حوؿ حاجات  6
 برامج الًتبية اخلاصة

 0 1 1 10 44 ؾ
4.73 0.58 4 

% 78.6 17.9 1.8 1.8 0 

أطبق التبادؿ ادلعريف بُت ادلعلمُت داخل كخارج  4
 ادلدرسة عن طريق كسائل االتصاؿ االلكًتكنية

 0 0 1 11 44 ؾ
4.71 0.45 5 

% 78.6 19.6 1.8 0 0 

أتبٌت قنوات اتصاؿ فعالة مع مؤسسات كمراكز  3
 الًتبية اخلاصة

 0 1 5 9 41 ؾ
4.61 0.73 6 

% 73.2 16.1 8.9 1.8 0 

 0.53 4.75 ادلتوسط العاـ
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( يتضػػػح أف عينػػة الدراسػػػة موافقػػػوف 14مػػن خػػػبلؿ نتػػائج اجلػػػدكؿ)

ايت اإلداريػػػة يف رلػػػاؿ بدرجػػػةكبَتة جػػػدان علػػػى درجػػػة شلارسػػػة الكفػػػا
التقػػػػػػػػػػػومي البلزمػػػػػػػػػػػة دلػػػػػػػػػػػدراء كمػػػػػػػػػػػػديرات بػػػػػػػػػػػرامج الًتبيػػػػػػػػػػػة اخلاصػػػػػػػػػػػػة 

(، كقػػد مت ترتيػػب موافقػػة عينػػة الدراسػػة علػػى رلػػاؿ 4.76دبتوسػػط)
 التقومي ترتيبها تنازليان كالتايل:

( كىي"أقػػػػـو التجهيػػػػزات ادلدرسػػػػية دبػػػػا 7جػػػػاءت العبػػػػارة رقػػػػم) -
دلرتبػة األكىل مػن الًتبيػة اخلاصػة" اب تبلميػذيتبلءـ مع حاجػات 

حيػػث موافقػػة أفػػراد الدراسػػة عليهػػا بدرجػػة شلارسػػة كبػػَتة جػػدان 
(، كتفسػػر ىػػذه النتيجػػة بضػػركرة أف 4.84دبتوسػػط حسػػايب )

يقـو ادلدراء كادلػديرات دبواكبػة التطػورات كادلسػتجدات احلديثػة 
يف اإلدارة كمن حمنها القياـ ابلتجهيزات ادلدرسية اليت تتبلءـ 

بيػػػػػػة اخلاصػػػػػػة، لتطػػػػػػوير األداء داخػػػػػػل مػػػػػػع حاجػػػػػػات ذكم الًت 
 ادلدرسة. 

( كىػػي" أطبػػق االخبتػػارات التشخيصػػية 6جػػاءت العبػػارة رقػػم) -
للكشف عن نوع كدرجة االعاقة لدل تبلميذ الًتبية اخلاصػة" 
ابدلرتبػػة االخػػَتة مػػن حيػػث موافقػػة عينػػة الدراسػػة عليهػػا بدرجػػة 

( كتشػػػػَت إىل حػػػػركرة أف يقػػػػـو 4.71شلارسػػػػة كبػػػػَتة  دبتوسػػػػط)
راء كمػػػػػػػديرات ابلعمػػػػػػػل علػػػػػػػى تطبيػػػػػػػق كػػػػػػػل االختبػػػػػػػارات مػػػػػػػد

التشخيصػػية للكشػػف عػػن نػػوع كدرجػػة االعاقػػة لػػدل التبلميػػذ 
 ذكم الًتبية اخلاصة.

التسةةةاؤل الثةةةاين: هةةةل توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد 
( حةةول تقيةةيم الكفةةاءات اإلداريةةة الالزمةةة لةةدى .0.0مسةةتوى)

ينة الرايض تعزى إىل مدراء ومديرات برامج الرتبية اخلاصة يف مد
 للمتغريات الدميوغرافية:

 أواًل: اجلنس / ادلعهد او ادلركز:
للتعػػػرؼ علػػػى مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػُت 
متوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطات إجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاابت أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

حوؿ تقييم الكفاءات اإلدارية البلزمػة لػدل مػدراء كمػديرات بػرامج 
تبعػػػان جلػػػنس أفػػػراد العينػػػة أك لنػػػوع الًتبيػػػة اخلاصػػػة يف مدينػػػة الػػػرايض 

 Independentادلعهػد قامػت الباحثػة ابسػتخداـ اختبػار "ت

Samples Test لتوحػػػػيح فػػػػركؽ الداللػػػػة اإلحصػػػػائية بػػػػُت "
متوسػػط إجػػاابت عينػػة الدراسػػة تعػػزم الخػػتبلؼ اجلػػنس اك ادلعهػػد  

 (:15كما يوححها اجلدكؿ)

 العبارات ـ

 درجة ادلوافقة التكرار
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعيارم

الرت
 منخفضة جدان  منخفضة متوسطة كبَتة  كبَتة  جدان  النسبة % بة

أقـو التجهيزات ادلدرسية دبا يتبلءـ مع حاجات  7
 تبلميذ الًتبية اخلاصة

 0 0 3 3 50 ؾ
4.84 0.49 1 

% 89.3 5.4 5.4 0 0 

 أقـو مستول األداء اإلدارم لئلداريُت كادلعلمُت 2
 0 0 0 11 45 ؾ

4.80 0.40 2 
% 80.4 19.6 0 0 0 

 أقـو مستول األداء اإلدارم لئلداريُت كادلعلمُت 1
 0 0 0 12 44 ؾ

4.79 0.41 3 
% 78.6 41.4 0 0 0 

أقـو مدل ربقق رؤية كرسالة كأىداؼ ادلدرسة أك  4
 ادلركز

 0 0 0 13 43 ؾ
4.77 0.42 4 

% 76.8 23.2 0 0 0 

أطبق أساليب متنوعة يف تقومي أداء لئلداريُت  5
 كادلعلمُت

 0 0 2 11 43 ؾ
4.73 0.52 5 

% 76.8 19.6 3.6 0 0 

أكظف أنواع التقومي القبلي كالتكويٍت كالنهائي  3
 للخطة

 0 0 1 13 42 ؾ
4.73 0.48 6 

% 75 23.2 1.8 0 0 

أطبق االخبتارات التشخصية للكشف عن نوع  6
 كدرجة االعاقة لدل تبلميذ الًتبية اخلاصة

 0 0 3 10 43 ؾ
4.71 0.56 7 

% 76.8 17.9 5.4 0 0 

 0.46 4.76 ادلتوسط العاـ
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ينة الدراسة تبعان الختبلؼ اجلنس اك نوع ادلعهد(: نتائج اختبار "ت " للفركؽ بُت إجاابت ع15جدكؿ)  

 

(:عػػدـ كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية 15يتضػػح مػػن اجلػػدكؿ)
( دلتوسطات إجاابت عينة الدراسة حوؿ تقييم 0.05عند مستول)

الكفػػػػاءات اإلداريػػػػة البلزمػػػػة لػػػػدل مػػػػدراء كمػػػػديرات بػػػػرامج الًتبيػػػػة 
اخلاصة يف مدينة الرايض ابختبلؼ متغػَت اجلنس)مػدير أك مػديرة(، 

( كىػػػي قيمػػػة غػػػَت دالػػػة إحصػػػائيان 0.956حيػػػث كانػػػت قيمػػػة ت )
(. كعػػػدـ كجػػػود فػػػركؽ ابخػػػتبلؼ متغػػػَت نػػػوع 0.05عنػػػد مسػػػتول)

 الربانمج أك ادلعهد) حكومي أك خاص(.

اخلةربة يف  -ادلؤهةل العلمةي -اثنيًا:الفروق ابختالف فئة اإلعاقةة
 الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة: -جمال اإلدارة 

ركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػُت للتعػػػرؼ علػػػى مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػ
متوسػػطات إجػػاابت عينػػة الدراسػػة حػػوؿ تقيػػيم الكفػػاايت اإلداريػػة 
البلزمة لدل مدراء كمديرات برامج الًتبية اخلاصة يف مدينة الرايض 
تبعػػػان للمتغػػػَتات الػػػيت ربػػػوم علػػػى أكثػػػر مػػػن فئتػػػُت قامػػػت الباحثػػػة 

 one wayابسػػػتخداـ اختبػػػػار "ربليػػػل التبػػػػاين األحػػػػادم 
anova " لتوحيح فركؽ الداللة اإلحصػائية بػُت متوسػط إجػاابت

 (:16عينة الدراسة كما يوححها اجلدكؿ)

 
 

(: نتائج اختبار "ربليل التباين األحادم للفركؽ بُت إجاابت عينة الدراسة تبعان الختبلؼ ادلتغَتات اليت ربوم على أكثر من 16جدكؿ)
 فئتُت

(: عػدـ كجػود فػركؽ ذات داللػػة 16يتضػح مػن اجلػدكؿ)
( دلتوسػػػػطات إجػػػػاابت 0.05إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتول )

أفراد عينة الدراسة حوؿ تقييم الكفاءات اإلدارية البلزمة 

لػػػػدل مػػػػدراء كمػػػػديرات بػػػػرامج الًتبيػػػػة اخلاصػػػػة يف مدينػػػػة 
الػػرايض ابخػػتبلؼ متغػػَت فئػػة االعاقػػة ككػػذلك ابخػػتبلؼ 

ادلؤىػػػػل العلمػػػػي كابخػػػػتبلؼ متغػػػػَت عػػػػدد سػػػػنوات متغػػػػَت 

 احملور
 

مستول الداللة  قيمة )ت( االضلراؼ ادلعيارم ادلتوسط اجلسايب العدد الفئة
 االحصائي

 اجلنس
 0.27 4.65 25 ذكر

-0.956  0.343 
 0.21 4.68 31 انثى

 ادلعهد / ادلركز
 0.25 4.64 37 حكومي

-0.280  0.780 
 0.23 4.66 18 خاص/أىلي

احلرية درجات رلموع ادلربعات مصادر التباين احملور مستول الداللة  (Fقيمة ) متوسط رلموع ادلربعات 
 االحصائي

 فئة اإلعاقة
 0.125 3 0.375 بُت اجملموعات

 0.057 52 2.942 داخل اجملموعات 0.098 2.208
    اجملموع

 ادلؤىل العلمي
 0.01 1 0.001 بُت اجملموعات

 0.061 54 3.316 داخل اجملموعات 0.897 0.017
موعاجمل  3.317 55  

 اخلربة يف رلاؿ اإلدارة
 0.098 3 0.295 بُت اجملموعات

 0.058 52 3.022 داخل اجملموعات 0.180 1.692
  55 3.317 اجملموع

 الدكرات التدريبية يف رلاؿ اإلدارة
 0.102 4 0.408 بُت اجملموعات

 0.057 51 2.909 داخل اجملموعات 0.146 1.787
  55 3.317 اجملموع
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اخلػػربة يف رلػػاؿ اإلدارة  كابخػػتبلؼ متغػػَت عػػدد الػػدكرات 
 التدريبية. 

كتػػرل الباحثػػة أف كجهػػات نظػػر أفػػراد الدارسػػة مػػن مػػدراء 
كمػػػػػػديرات بػػػػػػرامج الًتبيػػػػػػة اخلاصػػػػػػة مل زبتلػػػػػػف أبخػػػػػػتبلؼ 
ادلؤىبلت العلمية اك سنوات اخلربة يف االدارة اك الدكرات 

ريبية كتفسر ىذه النتيجة كعي مجيع ادلدراء كادلديرات التد
أبمهيػػة تلػػك الكفػػاايت اإلداريػػة يف ترتيػػب سػػَت العمػػل يف 

 برامج الًتبية اخلاصة.

يف حوء نتائج الدارسة توصلت الباحثة : التوصيات
 لعدد من التوصيات منها:

احلفػػػػػاظ علػػػػػى الدرجػػػػػة ادلرتفعػػػػػة لتػػػػػوافر الكفػػػػػاايت  -
كادلػػػػديرات يف بػػػػرامج الًتبيػػػػة اإلداريػػػػة لػػػػدل ادلػػػػدراء 

اخلاصة كذلك من خبلؿ تقدمي الدعم ادلناسب ذلم 
 ماداين كمعنواين.

إقامػػػػػػػة الػػػػػػػدكرات التدريبيػػػػػػػة ككرش العمػػػػػػػل كإقامػػػػػػػة  -
النػػػػػدكات يف رلػػػػػاؿ الكفػػػػػػاايت اإلداريػػػػػة للمػػػػػػديرين 

 لتزكيدىم ابدلعرفة ادلتخصصة.
العمل على رفع مستول أتىيل مػدراء بػرامج الًتبيػة  -

الستمرار يف برامج تطويرىم من قبل كزارة اخلاصة كا
التعليم لزايدة كعيهم ابلكفاايت اإلدارية البلزمة يف 

 مجيع اجملاالت.
منح صبلحيات أكرب دلدراء كمديرات برامج الًتبية  -

اخلاصة كإاتحة قدر مناسػب مػن احلريػة كالبلمركزيػة 
للعمػػػل علػػػى تطػػػوير مػػػدارس الًتبيػػػة اخلاصػػػة دبدينػػػة 

 الرايض.
لػػى ترسػػيا ثقافػػػة اإلصلػػاز مػػن خػػػبلؿ أداء العمػػل ع -

العمػػل بكفػػاءة عاليػػة كالعمػػل بػػركح الفريػػق الواحػػد 
 كتقبل آراء اآلخرين.

تقدمي احلوافز ادلادية كادلعنويػة للمػدراء كادلػديرات يف  -
حوء اجلهد الذم يقدموهنا للعملية الًتبوية لبلرتقاء 

 دبستول الركح ادلعنوية لديهم.
ثُت للقيػػاـ بدراسػػات تشػػجيع كتسػػهيل مهػػاـ البػػاح -

حوؿ الكفاايت اإلدارية البلزمة لػدل مػدراء بػرامج 
 الًتبية اخلاصة.
 مقرتحات الدراسة

يف حوء نتائج الدراسة، تقػًتح الباحثػة إجػراء الدراسػات 
 التالية:

إجػػراء ادلزيػػد مػػن الدراسػػات حػػوؿ درجػػة الكفػػاايت  -
كمديرات برامج الًتبية  مدراء اإلدارية البلزمة لدل 

علػػػػػى مراحػػػػػل دراسػػػػػية أخػػػػػرل كيف بيئػػػػػات  اخلاصػػػػػة
 سلتلفة.

إجػراء ادلزيػػد مػن الدراسػػات عػػن ادلعوقػات الػػيت ربػػد  -
مػػػػن تػػػػوفر الكفػػػػاايت اإلداريػػػػة لػػػػدل بػػػػرامج الًتبيػػػػة 
اخلاصػػػػة يف العمليػػػػة التعليميػػػػة كالسػػػػبل كادلقًتحػػػػات 
كاآلليػػػػػػػات الػػػػػػػيت مػػػػػػػن شػػػػػػػأهنا أف تعػػػػػػػزز مػػػػػػػن تػػػػػػػوفر 

ة الكفػػػػػػػاايت اإلداريػػػػػػػة لػػػػػػػدل مػػػػػػػدراء بػػػػػػػرامج الًتبيػػػػػػػ
 اخلاصة.
 :املراجع

(. تقييم الكفاايت التعليمية 2011أيب مولود، عبدالفتاح، غاًل، فاطمة. )
لدل معلمي ذكم االحتياجات اخلاصة: فئة ادلعوقُت ذىنيا اخلفيفة كادلتوسطة. 

 .131-106(،ص ص 4رللة العلـو االنسانية كاالجتماعية،العدد)

ير احلاجات اإلدارية الًتبوية (. تقد2012أبو مربغي، رجاء، الزبوف، دمحم. )
دلديرم مدارس الًتبية اخلاصة يف األردف. دراسات،العلـو 

 . 154-135(،ص ص39(،اجمللد)1الًتبوية،العدد)

(. مدخل إىل اإلدارة الًتبوية، عماف: دار ادلسَتة 2008أبو انصر، فتحي. )
 للنشر كالتوزيع كالطباعة.

ارية لدل مديرات معاىد الًتبية (. كاقع الكفاايت اإلد2001خبش، فوزية. )
اخلاصة للبنات يف ادلملكة العربية السعودية، رسالة ماجستَت غَت 

 منشورة،جامعة أـ القرل، مكة ادلكرمة، ادلملكة العربية السعودية.

(. اإلدارة كاإلشراؼ يف الًتبية اخلاصة يف حوء معايَت 2013بركات، سرم. )
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 كالتوزيع.اجلودة، الرايض: دار الزىراء للنشر 

(. اإلدارة كاإلشراؼ يف الًتبية اخلاصة يف حوء 2019اجلبلمدة، فوزية. )
 معايَت اجلودة، عماف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة.

(. اإلدارة كاإلشراؼ يف الًتبية اخلاصة، الرايض: 2014سامل، عبدالباقي. )
 مكتبة الرشد.انشركف.

إدارة الًتبية اخلاصة، عماف: دار  (. دراسات يف2019السبيعي، هنلة. )
 احلامد للنشر كالتوزيع. 

(. اإلدارة كاإلشراؼ يف الًتبية 2013سليماف، عبدالرمحن، مراد، دمحم. )
 (، الرايض: دار الزىراء للنشر كالتوزيع.2اخلاصة ط)

(. دكر مديرم ادلدارس األساسية احلكومية يف 2014مسحاف، فاتن. )
 إدارة غرؼ ادلصادر من كجهة نظر معلمي ىذه زلافظات الضفة الغربية يف

 الغرؼ، رسالة ماجستَت غَت منشورة،جامعة بَت زيت،فلسطُت.

(. الكفاايت التخطيطية دلديرم مدارس ادلرحلة 2015الطلحي، مقبوؿ. )
الثانوية دبدينة الطائف من كجهة نظر ادلعلمُت. جامعة األزىر،كلية 

 .400-341(،ص ص 3(،اجمللد)163الًتبية،العدد)

(. أساسيات اإلدارة العامة كمبادئها، إربد: عامل 2009الظاىر، نعيم. )
 الكتاب احلديث. 

(. توفر الكفاايت البلزمة دلشريف التقومي الشامل 2018العتييب، صاحل. )
للمدرسة دبنطقة الرايض التعليمية من كجهة نظرىم، رللة البحث العلمي يف 

 .321-289(،ص ص 7،اجمللد)(19الًتبية،جامعة عُت مشس،العدد)

(. الكفاايت التعليمية البلزمة للطبلب ادلعلمُت يف 2018العثماف، إبراىيم. )
رلاؿ الًتبية اخلاصة من كجة نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم الًتبية اخلاصة. 

(،ص 9(،اجمللد)9اجمللة الدكلية لعلـو كأتىيل ذكم االحتياجات اخلاصة،العدد)
 .123-64ص

(. إدارة مؤسسات الًتبية اخلاصة، 2012تن، مصطفى، كالء. )عزازم، فا
 الرايض: دار الزىراء للنشر كالتوزيع.

(. الكفاايت اإلدارية دلديرات ادلدارس ادللتحق هبا 2014العوىلي، نسيبة. )
برامج الًتبية اخلاصة دبدينة الرايض كفقا ألدكارىن دبجتمع ادلعرفة، رسالة 

اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، الرايض،ادلملكة ماجستَت غَت منشورة،جامعة 
 العربية السعودية.

(. الكفاايت اإلدارية الواجب توافرىا لدل مديرم 2009العيد، أمحد. )
الًتبية اخلاصة يف ادلملكة العربية السعودية، رسالة ماجستَت منشورة، جامعة 

 الَتموؾ، األردف.

ىجها كطرائق تدريسها، مسقط: (. الًتبية الوطنية منا2006فرحية، منر. )
 كزارة الًتبية كالتعليم.

( . (. الصعوابت اليت تواجو ادلعلمُت يف التدريس 2011قاجة، كلثـو
ابلكفاايت: دراسة استكشافية على عينة من ادلعلمُت بورقلة. رللة العلـو 

 .688-674(،ص ص4اإلنسانية كاالجتماعية،اجمللد)

الوقائي ادلدرسي الشامل يف البيئة  (. إدارة األمن2002القرين، علي. )
 العربية)ترؼ أـ حركرة(،الرايض. 

(. كفاايت ادلعلمُت كالعاملُت 2016القضاة، حرار، الشرادقة، ماىر. )
كاحتياجاهتم يف برامج التدخل ادلبكر لذكم االحتياجات اخلاصة، رللة 

 .275-235(،ص ص 67الفتح،العدد)

ليمية يف حوء النظم، عماف: دار (. الكفاايت التع1983مرعي، توفيق. )
 الفرقاف للنشر كالتوزيع.

(. الكفاايت ادلهنية دلديرم الًتبية اخلاصة يف األردف، 1994ادلعابرة، مأموف. )
 رسالة ماجستَت غَت منشورة، اجلامعة األردنية،عماف،األردف.

(. اإلدارة كاإلشراؼ يف الًتبية اخلاصة، الرايض: 2010دمحم، عبدالصبور. )
 ر الزىراء للنشر كالتوزيع.دا
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