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 مبدينة اخلاصة التىحد مراكس يف اإلدارية املشكالت أبرز
 واملعلمني املدراء نظر وجهة من الرياض

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشاكؿ اإلدارية في  _الممخص
مراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض، ككذلؾ التعرؼ عمى الفركؽ 
في استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشاكؿ اإلدارية في مراكز 
التكحد الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ متغيرات الدراسة )الكظيفة، 

د، سنكات العمؿ في المركز الحالي، سنكات الخبرة في مجاؿ التكح
التخصص العممي، الدرجة العممية(. كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدمت 
الباحثتاف المنيج الكصفي التحميمي، حيث تـ استخداـ استبانة تـ 
بناءىا بالرجكع إلى األدبيات كالدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع 

ية مككنة مف مدراء الدراسة. تضمنت عينة الدراسة عينة عشكائ
كمشرفيف كمعمميف. كقد تكصمت الدارسة إلى عدد مف النتائج مف 
أبرزىا: كجكد مكافقة بدرجة متكسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى 
المشكالت المرتبطة باإلدارة العميا في مراكز التكحد بمدينة الرياض. 

شكالت ككجكد مكافقة بدرجة متكسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى الم
المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية في مراكز التكحد بمدينة الرياض. 
ككجكد مكافقة بدرجة عالية بيف أفراد عينة الدراسة عمى المشكالت 
المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي في مراكز التكحد بمدينة 

ئية الرياض. كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا
بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت المرتبطة 
باإلدارة المركزية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ 
متغير التخصص العممي. ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية باختالؼ 
متغير التخصص العممي، كذلؾ لصالح أفراد عينة الدراسة 

تربية الخاصة. كأظيرت النتائج عدـ كجكد المتخصصيف في مجاؿ ال
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة 
الدراسة نحك )المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية، المشكالت 
المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية، المشكالت المرتبطة بأكلياء 

درجة العممية. كاستنادان األمكر كالمجتمع المحمي( باختالؼ متغير ال
إلى النتائج السابقة، أكصت الباحثتاف باستخداـ اإلدارة العميا ألسمكب 
اإلدارة الديمكقراطي في اإلدارة كالتخطيط. كما أكصت بكجكد 
مساعديف لممدير يقكمكف باألعماؿ اإلدارية كالكتابية كتفرغ المدير 

كاألدكات عمى لمعمؿ الفني. كالحرص عمى التكزيع الجيد لممكارد 
 .المركز بما يتناسب مع حجـ المركز كعدد الطالب

تكحد، مراكز، أكلياء أمكر، مشاكؿ إدارية، مراكز : مفتاحيةالكممات ال
 .خاصة، مدير، معمـ

 . المقدمة1
يدرؾ المختصكف في المممكة العربية السعكدية األىمية ال       

جات الخاصة، البالغة إلنشاء مراكز كمعاىد تيتـ بذكم االحتيا
حيث بدأ التعميـ الخاص في المممكة العربية السعكدية بجيكد 

تركزت حكؿ اإلعاقة البصرية. كاستمرت  1952فردية منذ عاـ 
ىذه الجيكد في ىذا المجاؿ إلى أف تـ انشاء أكؿ مؤسسة 

 1962ـ. كفي عاـ 1960حككمية لممكفكفيف في الرياض عاـ 
برامج التعميـ الخاص صدر قرار بإنشاء أكؿ إدارة تختص ب

الخاصة بالمكفكفيف كالصـ كالمعاقيف عقميا، كتحكلت عاـ 
إلى ثالث إدارات منفصمة خاصة باإلعاقات البصرية،  1972

  ].1] السمعية كالعقمية
كقد ساىـ في تطكر حركة التعميـ الخاص بالمممكة عدد      

لمجنة مف الجمعيات المحمية كالعربية كالمكتب اإلقميمي الدائـ 
الشرؽ األكسط لشئكف المكفكفيف )سابقنا(، كجمعية رعاية األطفاؿ 
المعكقيف، كجمعية الكفاء، كالجمعية الفيصمية، كمؤسسة األمير 
سمطاف بف عبد العزيز الخيرية، كمركز األمير سمماف ألبحاث 
اإلعاقة، كغيرىا مف المؤسسات التي أخذت عمى عاتقيا ميمة 

تعميـ الخاص جنبا إلى جنب مع المساىمة في دعـ عجمة ال
 .الجيات الرسمية

كتعتبر جامعة الممؾ سعكد مف الجامعات السعكدية الرائدة       
قسـ  1984في مضمار التعميـ الخاص، حيث أنشئت عاـ 

التربية الخاصة كالذم يعتبر القسـ األكؿ في المممكة الذم يؤىؿ 
التربية طالبو كطالباتو لمحصكؿ عمى درجة البكالكريكس في 
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الخاصة. حيث ييدؼ القسـ إلى تأىيؿ معممي التربية الخاصة 
لمعمؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة في المرحمة االبتدائية 
كالمتكسطة، سكاء في معاىد التربية الخاصة أك مدارس التعميـ 
العاـ التي تتبع لكزارة المعارؼ ككزارة العمؿ كالشئكف االجتماعية 

معمؿ في المدارس التابعة لمجمعيات ككزارة الصحة. ككذلؾ ل
الخيرية. كلقد تخرج مف القسـ عدد كبير مف المعمميف كالمعممات 
يزيد عف ألؼ معمـ كمعممة يعممكا حاليا في قطاعات حككمية 

 ].1] كخاصة في مجاؿ التربية الخاصة
كمف أىـ المجاالت التي يركز عمييا التعميـ الخاص في      

األطفاؿ المصابيف بالتكحد، حيث  الكقت الحالي ىك تأىيؿ
يحظى ىذا المجاؿ باىتماـ الباحثيف كالمختصيف؛ إذ إف تأثير 
ىذا االضطراب ال يقتصر عمى جانب كاحد فقط مف جكانب 
شخصية الطفؿ المصاب بو؛ بؿ يشمؿ جكانب مختمفة منيا 
المعرفي، كاالجتماعي كالمغكم كاالنفعالي، كال يتكقؼ ىذا التأثير 

لحد بؿ يمتد ليشمؿ أسر ىؤالء األطفاؿ كالمجتمع كمو. عند ىذا ا
كمما يزيد مف خطكرة ىذا االضطراب زيادة معدؿ انتشاره، حيث 

ـ التي أعمنت 2014كبناء عمى اإلحصائيات األخيرة لعاـ  تقدر
عنيا جمعية اسر التكحد التي ترأسيا األميرة سميرة الفيصؿ 

سعكدم مصاب ألؼ طفؿ  250أكدت األرقاـ كجكد ما يقارب 
 .بالتكحد في المممكة العربية السعكدية

 مشكمة الدراسة. 2
لكحظ في السنكات األخيرة ازدياد اإلقباؿ عمى إنشاء      

المراكز األىمية المختصة بتأىيؿ األطفاؿ المصابيف بالتكحد 
مراكز  8حيث ارتفع عدد المراكز الميتمة بيذه الفئة مف 

فكؽ األربعة كعشركف مركزان ـ إلى ما ي2010بالرياض في عاـ 
ـ. كترل الباحثتاف أف مف 2014في المدينة ذاتيا خالؿ عاـ 

العكامؿ المسببة ليذا األمر ارتفاع عدد المصابيف بيذا 
االضطراب كقمة المراكز الحككمية مقارنة بعدد األطفاؿ 
المصابيف بو، باإلضافة إلى تناقؿ خبر تكفؿ كزارة الشؤكف 

ليؼ األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة االجتماعية بدفع تكا
مف المكاطنيف المترتبة عمى مراجعتيـ لمراكز التأىيؿ األىمية، 

كالذم صدر بشكؿ رسمي بتاريخ التاسع عشر مف أكتكبر 
 .ـ2014
كلككف الباحثة الرئيسة مف خريجات قسـ التربية الخاصة،      

كجيت كالحتكاكيا بميداف التعميـ الخاص مف عدة نكاحي، حيث ت
الباحثة الرئيسة لمعمؿ في ىذا الميداف كتعرفت عمى عدد مف 
المشاكؿ التي تعاني منيا بعض المراكز في مدينة الرياض. كما 
كقد تكجيت لمجيات المختصة لفتح مركز ييتـ بتأىيؿ أطفاؿ 
التكحد، كمف خالؿ تجربتيا في الميداف كمقابمتيا لعدد مف 

يكاجيكف مف مشاكؿ أثناء  أميات أطفاؿ التكحد كاستماعيا لما
بحثيـ عف المركز األفضؿ ألطفاليـ قررت الباحثاف أف يكرسا 
بحثيما في ىذا المجاؿ بغرض إلقاء الضكء عمى أبرز المشاكؿ 
اإلدارية في مراكز تأىيؿ األطفاؿ المصابيف باضطراب التكحد 
األىمية في مدينة الرياض مف كجية نظر المدراء، كالمعمميف 

ي ىذه المراكز. ككضع حمكؿ مقترحو لحؿ ىذه كالمشرفيف ف
 .المشاكؿ

 أسئمة الدراسةأ. 
 :السؤاؿ الرئيس

ما ىي أبرز المشكالت اإلدارية في مراكز التكحد الخاصة 
بمدينة الرياض مف كجية نظر مدراء المراكز، كالمشرفيف 

  كالمعمميف؟
ما المشكالت اإلدارية المرتبطة باإلدارة المركزية بمراكز  -

 التكحد الخاصة بمدينة الرياض؟
ما المشكالت اإلدارية المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية  -

 بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض؟
ما المشكالت اإلدارية المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع  -

 المحمي بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض؟
بيف متكسطات  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية -

استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت اإلدارية في مراكز 
التكحد الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ متغيرات الدراسة 
)الكظيفة، سنكات الخبرة في مجاؿ التكحد، سنكات العمؿ في 

 المركز الحالي، التخصص العممي، الدرجة العممية(؟
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 أهداف الدراسةب. 
 :ما يمي الدراسة إلىىدفت ىذه     
التعرؼ عمى أىـ المشكالت اإلدارية في مراكز التكحد . 1

األىمية بمدينة الرياض مف كجية نظر مدراء المراكز كالمشرفيف، 
 .كالمعمميف

دراسة كتحميؿ أثر ىذه المشكالت اإلدارية في تحقيؽ المراكز . 2
 .ألىدافيا التربكية

ذه المشكالت كضع بعض الحمكؿ المقترحة لمحد مف ى. 3
 .اإلدارية كأثرىا عمى العممية التربكية

 أهمية الدراسةج. 
تنبثؽ أىمية الدراسة في دكرىا في تسميط الضكء ضركرة      

االىتماـ بميداف التربية الخاصة كباألخص ميداف التكحد في 
المممكة العربية السعكدية، كعمى كجو الخصكص المشكالت 

الخاصة بالتكحد في الرياض. حيث اإلدارية التي تكاجو المراكز 
 :يمكف تمخيص أىمية الدراسة في ما يمي

يمكف أف تكفر الدراسة كـ مف المعمكمات التي تساعد . 1
الميتميف بمجاؿ التكحد لمتعرؼ عمى ابرز المشكالت اإلدارية 

 .في المراكز األىمية المختصة بتأىيؿ أطفاؿ التكحد
تحقيؽ المراكز التعرؼ عمى اثر ىذه المشكالت عمى . 2

 .ألىدافيا المنشكدة
كيفية الحد مف ىذه المشكالت اإلدارية كمف أثارىا عمى . 3

 .العممية التربكية
 حدود الدراسةد. 

 :اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدكد التالية     
لمدارسة: اقتصرت الحدكد المكضكعية ليذه  المكضكعيةالحدكد 

ارية في مراكز التكحد الدراسة عمى معرفة ابرز المشكالت اإلد
 .الخاصة بمدينة الرياض

الحدكد البشرية كالمكانية لمدارسة: طبقت ىذه الدراسة عمى مدراء 
كمعممي مراكز التكحد األىمية في مدينة الرياض، كمجمكع ىذه 

 .امركزن  24المراكز حسب آخر إحصائية تكصمت ليا الباحثتاف 
 الؿ الفصؿػة خػػذه الدراسػػؽ ىػػـ تطبيػػة: تػػة لمدارسػػدكد الزمانيػػػالح

 .ق1436-1435الدراسي الثاني مف العاـ  
 مصطمحات الدراسةه. 

 :التكحد
 يعرؼ القانكف األمريكي لتعميـ األفراد المعاقيف     

Individuals with Disabilities Act IDEA  التكحد بأنو
إعاقة تطكرية تؤثر بشكؿ ممحكظ عمى التكاصؿ المفظي كغير 
المفظي كالتفاعؿ االجتماعي كتظير األعراض الدالة عميو بشكؿ 
ممحكظ قبؿ سف الثالثة مف العمر كتؤثر سمبيان عمى أداء الطفؿ 
التربكم، كمف الخصائص كالمظاىر األخرل التي ترتبط بالتكحد 
ىك انشغاؿ الطفؿ بالنشاطات المتكررة كالحركات النمطية 

لمتغير في الركتيف اليكمي،  كمقاكمتو لمتغير البيئي أك مقاكمتو
إضافة إلى االستجابات غير االعتيادية أك الطبيعية لمخبرات 

 .الحسية
كتعرؼ الباحثتاف اضطراب التكحد إجرائينا لغايات ىذه       

الدراسة: بأنيـ األطفاؿ المصابيف باضطراب التكحد الممتحقيف 
 .بمراكز التكحد األىمية في مدينة الرياض

 :اريةالمشكالت اإلد
عرفت المشكالت اإلدارية بأنيا: الشعكر أك اإلحساس      

بكجكد صعكبة ال بد مف تخطييا، أك عقبة ال بد مف تجاكزىا 
لتحقيؽ ىدؼ. أك يمكف القكؿ إنيا االصطداـ بكاقع ال نريده 

 .فكأننا نريد شيئا ثـ نجد خالفو
ت التي كتعرفيا الباحثتاف إجرائينا بأنيا الصعكبات أك العقبا      

تعطؿ النظاـ اإلدارم في مراكز التكحد أك تساىـ في قصكره عف 
 .القياـ بكظائفو كتحقيؽ أىدافو

 :مراكز التكحد األىمية
ىي المؤسسات أك المنشآت، التي تقدـ مجمكعة مف البرامج      

كالخدمات كاألنشطة المعدة كالمخططة خصيصان لكؿ طفؿ 
مف األىداؼ، طكيمة حسب حالتو، كتتضمف تمؾ الخطط عددان 

المدل كقصيرة المدل، التي تيدؼ في النياية إلى إيصاؿ الفرد 
إلى أقصى درجة مف االستقاللية كاالعتماد عمى النفس، كىك 

 ].2اليدؼ األساسي لمتربية الخاصة ]
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كتعرؼ الباحثتاف مراكز التكحد األىمية بأنيا المنظمات        
إلى رعاية كتأىيؿ األطفاؿ القائمة عمى جيكد أفراد كالتي تيدؼ 

المصابيف باضطراب التكحد كيككف ليا أىداؼ ربحية كراء 
 .الخدمات التي تقدميا

 :مديرك المراكز
تعرؼ الباحثتاف مديرم المراكز إجرائينا لغايات ىذه الدراسة      

بأنيـ األشخاص المكمفيف بإدارة مراكز التكحد كالمسئكليف عف 
ىذه المراكز كاإلشراؼ عمى تنفيذ تقكيـ كتكجيو العامميف في 

 .جميع األعماؿ فييا
 :المعممكف

يقصد بيـ في ىذه الدراسة األشخاص المتخصصيف      
 .كالمؤىميف بتدريس الطالب المصابيف بالتكحد في مراكز التكحد

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 إف التطكر الممحكظ في العقكد العشرة األخيرة في مجاؿ      

االىتماـ باإلعاقة في مختمؼ جكانبيا انعكس عمى األشخاص 
ف المتابع لمخدمات  ذكم اإلعاقة كأسرىـ بشكؿ إيجابي، كا 
كالبرامج التي تقدميا التربية الخاصة يمحظ اىتمامان كاضحان يتمثؿ 
في العمؿ عمى تطكير البرامج كالخدمات كالككادر العاممة 

ميـ، في ضكء جممة مف كاستراتيجيات القياس كالتشخيص كالتع
المعايير كالمؤشرات التي تضبط عمميات التربية الخاصة؛ بغية 
الكصكؿ إلى مستكل متقدـ لمخدمات كالبرامج النكعية، كتحسيف 
نكعية حياة األطفاؿ ذكم اإلعاقة بشكؿ عاـ. كتعد اإلعاقة 
العقمية كاضطراب التكحد مف اإلعاقات التي تحظى باىتماـ 

يف؛ إذ إف تأثيرىما ال يقتصر عمى جانب كاحد الباحثيف كالمختص
فقط مف شخصية الطفؿ ذم اإلعاقة؛ بؿ يتجاكز ذلؾ ليشمؿ 
جكانب مختمفة منيا المعرفي، كاالجتماعي كالمغكم كاالنفعالي، 
كال يتكقؼ ىذا التأثير عند ىذا الحد بؿ يمتد ليشمؿ أسر ىؤالء 

 .األطفاؿ كالمجتمع كمو
كما أنو، في العادة، ال يكجد نمط كاحد أك محدد لإلعاقة      

العقمية أك اضطراب التكحد، بمعنى أف األمر ال يقؼ عند حدكد 
نمط كاحد بعينو تشير إليو مثؿ ىذه اإلعاقات كتعكسو، بؿ 

ف  يتخطاه إلى ما ىك أكثر مف ذلؾ، فتعدد مثؿ ىذه األنماط، كا 
كثر انتشاران بينيا عمى ظمت ىناؾ أنماط ثالثة رئيسة تعد ىي األ

مستكل العالـ. كحاجتيا إلى أساليب متعددة لمتدخؿ تتضمف 
برامج كخدمات كاستراتيجيات متنكعة تختمؼ مف نمط إلى آخر 
مف أنماط اإلعاقة العقمية الثالثة كالتي تتمثؿ في اإلعاقة العقمية 

 ].3كاضطراب التكحد ]
 :اضطراب طيؼ التكحد

مف المجاالت الميمة التي تتطمب الفيـ يعد مجاؿ الطفكلة      
كاإللماـ حيث تعتبر ىذه المرحمة العمرية أساسية كىامة في حياة 
اإلنساف كفييا تتشكؿ المالمح العامة لمشخصية، لذا فإف كضع 
البرامج الالزمة لرعايتيا كالعناية بيا يعد مطمبان ضركريان. خاصة 

لألطفاؿ بدأ يحقؽ  كأف رفع مستكل الخدمات كالرعاية االجتماعية
نجاحان في ىذا المجاؿ حيث أصبح االعتماد عمى البحكث 
العممية في ميداف رعاية الطفكلة سمة أساسية ليذا العصر. كما 
أف أم مجتمع ييدؼ إلى التنمية االجتماعية كاالقتصادية 
الشاممة لمرفع مف مستكل الحياة سعيان لتحقيؽ الرفاىية ألبنائو 

لة حقيا كأف يتكالىا بالعناية كالرعاية الالزمة البد أف يعطي الطفك 
 .ليا

كحيث أف الطفكلة السكية مؤشر مف مؤشرات تقدـ كنيضة       
المجتمع، فيي كذلؾ بالنسبة لمطفؿ نفسو باعتباره محتاجان لمف 
يرعاه كيعده لمحياة حتى يككف قادران عمى المشاركة في الحياة 

ئتو. كتعتبر األسرة بإيجابية كتككيف عالقات ناجحة مع بي
الطبيعية ىي المكاف المالئـ لرعاية الطفؿ مف النكاحي الجسمية 
كالنفسية كاالجتماعية، فيي الجماعة األكلية اليامة لتنشئة 
ذا  اجتماعية سميمة يتعمـ مف خالليا الطفؿ كيفية التكيؼ، كا 
حدث ما يعكؽ التنشئة السميمة ألم سبب مف األسباب، فإف 

ؼ كفقداف األمف كسكء التكافؽ قد يتسمؿ إلى خمالن ما كالخك 
شخصية الطفؿ ليككف بذلؾ سببان لحالة اجتماعية غير سكية 

 ].4كغير متكيفة مع البيئة االجتماعية ]
ُيعدُّ التكحد أحد االضطرابات  :تعريؼ اضطرابات طيؼ التكحد

النمائية، كىي مف أكثر االضطرابات شّدة مف حيث تأثيرىا عمى 
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الذم يعاني منيا، كذلؾ ألف تأثيرىا ال يقتصر عمى سمكؾ الفرد 
نما يتسع ليشمؿ جكانب  جانب كاحد فقط مف شخصيتو، كا 
مختمفة منيا الجانب المعرفي كالجانب االجتماعي كالجانب 
المغكم كاالنفعالي، مما يؤدم بطبيعة الحاؿ إلى حدكث تأخر 

 ].5عاـ في العممية النمائية بأسرىا ]
اضطرابان يعرؼ سمككيان، كأف المظاىر كيعد التكحد      

األساسية يجب أف تظير قبؿ أف يصؿ الطفؿ خالؿ سنكات 
سنكات األكلى مف عمر الطفؿ(،  8الطفكلة المبكرة )خالؿ 

كيتضمف اضطرابان في الكالـ كالمغة، كالسعة المعرفية، كاضطرابان 
 في التعمؽ كاالنتماء إلى األشياء كالمكضكعات كالناس كاألحداث

[6.[ 
[ فيعرؼ التكحد بأنو اضطراب نمائي عاـ 7أما ككلماف ]     

يتسـ بقصكر كاضح في القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي كالقدرة 
عمى التكاصؿ، كما أنو يتسـ بمجمكعة مف األنشطة 
كاالىتمامات كاألنماط السمككية النمطية المحددة مع كجكد 

لثالثة مف العمر اضطرابات في المغة كالكالـ، كتبدأ قبؿ سف ا
[7.[ 

 :المشكالت اإلدارية المتعمقة بإدارة مراكز التكحد
 :المشكالت المتعمقة باإلدارة المركزية

 :أكالن: المعكقات المتعمقة بالتجييزات المكانية كالكسائؿ التعميمية
مف أبرز المعكقات التي تكاجو معممي مراكز التكحد في      

لكتركنية لمطالب أك قمتيا ىذا الصدد ىي عدـ تكفير أجيزة إ
بحيث ال تمبي احتياجات المصابيف بالتكحد. ككذلؾ عدـ تدريب 
معممي ذكم صعكبات التعمـ عمى استخداـ األجيزة كالكسائؿ 
التعميمة المناسبة كاستخداـ أجيزة الحكاس السمعية كالبصرية في 

حيث أف نسبة ليست بالبسيطة مف معممي مراكز  -التدريس، 
ىمية في الرياض مف المتخصصيف بمجاؿ صعكبات التكحد األ

تعمـ. كعدـ تدريب المعمـ في مرحمة الدراسة الجامعية عمى كيفية 
تكظيؼ استخداـ األجيزة أثناء التدريس. كمحدكدية خبرة معممي 
األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد بالصيانة األكلية لألجيزة 
ة التعميمية. كنجد أف عدـ مالءمة غرؼ المصادر الخاص

ببرنامج التكحد الستخداـ الكسائؿ التعميمية ككذلؾ سكء تنظيـ 
غرفة المصادر بالشكؿ المالئـ تعيؽ تحقيؽ األىداؼ المرجكة 

 ].8مف البرامج الخاصة بيا ]
 (:ثانيان: المشكالت المتعمقة ببيئة العمؿ المادية )الفيزيائية

و تتعمؽ ظركؼ العمؿ المادية بمكقع مكاف العمؿ، كتصميم     
كترتيب األثاث كالمعدات كاألجيزة كاإلضاءة كالتيكية كالرطكبة 
ف عدـ التصميـ كالترتيب الجيد لمكاف  كالضكضاء كغيرىا، كا 
العمؿ كعدـ تكفير الكسائؿ الالزمة لتحقيؽ راحة الفرد كاإلقالؿ 
مف الطاقة التي يبذليا، ستؤدم إلى ظيكر ضغكط العمؿ، 

بيئة العمؿ لو تأثير في  فالمناخ المادم الصحي المناسب في
نفسية الفرد في عممو، إذ كمما كانت ظركؼ العمؿ المادية 
مناسبة كاف استعداده لمعمؿ أحسف، فاختالؼ ظركؼ العمؿ 
المادية يمكف أف يؤدم إلى الشعكر بعدـ مناسبة العمؿ كظركفو، 
كنظران لالرتباط الكثيؽ بيف ىذه األمكر كصحة كسالمة الفرد 

يمكف أف تككف مصدر أساسيان مف مصادر ضغكط  البدنية، فإنيا
 ].9] العمؿ
كدراسة عبد  June [10] كقد تكصمت كؿ مف دراسة      

[ إلى أف البيئة المادية لمعمؿ تعتبر مف أىـ 9الكىاب، ]
المصادر المسببة لضغط العمؿ كذلؾ ألف عدـ راحة الفرد في 

اتو كيخمؽ المكاف الذم يعمؿ فيو ينعكس سمبان عمى أدائو لكاجب
لديو حالة مف العصبية كالتكتر تنعكس عمى جكدة العمؿ كسرعة 

 .إنجازه
 :ثالثان: ضعؼ إلماـ المشرفيف التربكييف بمراكز التكحد

ضعؼ إلماـ بعض المشرفيف التربكييف بكيفية تحقيؽ       
أىداؼ اإلشراؼ التربكم بالتعاكف مع المعمـ في مراكز التكحد، 
كيتضح ذلؾ مف غياب المركنة المطمكبة في التعامؿ االنسيابي 
بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ. كطغياف التعامؿ الرسمي في 

المشرفيف  العالقة بيف الطرفيف. باإلضافة إلى تركيز بعض
ىماؿ الجكانب  التربكييف عمى الجكانب اإلدارية كالتعميمية كا 
النفسية كالسمككية كالعالقات اإلنسانية. كمف مشكالت المعمـ في 
مراكز التكحد كالمتعمقة باإلشراؼ التربكم عدـ قياـ المشرؼ 
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التربكم بأنشطة تدريبية تزيد مف كعي المعمـ بمطالب عممو. 
المشرؼ التربكم لدكره في تكجيو المعمـ  باإلضافة إلى إىماؿ

نحك تطكير ذاتو. كال بد أف نشير في النياية إلى كجكد بعض 
المعكقات التي تفرض مف قبؿ إدارات التعميـ عمى المشرؼ 
التربكم كالتي تؤدم إلى تعاكنو مع المعمميف في مراكز التكحد. 

المراكز  مثؿ زيادة األعباء اإلشرافية عمى المشرؼ التربكم ككثرة
التي يشرؼ عمييا كعدـ كفاية الكقت مما يقمؿ التكاصؿ بينو 

 ].11كبيف المعمـ ]
 :المشكالت المتعمقة بالمعمميف

 :أكالن: غياب المعمميف عف المراكز أك تأخرىـ
كثيران مف مديرم المراكز المختمفة يشتككف عالنية مف      

ىذه  غياب المعمميف كتأخرىـ عف المراكز، كأكثر ما تبرز
المشكمة في المراكز التي يسكدىا الشقاؽ كتنعدـ فييا الثقة بيف 
مدير المدرسة كالمعمميف، كما أنيا تبرز عندما يككف مدير 
المركز نفسو غير منضبط في دكامو فيتخذ المعممكف منو قدكة 
في ذلؾ كال يستطيع المدير أف يتخذ أم إجراء حاسـ في معالجة 

سيحتجكف عميو بإىمالو كتأخره، كما ىذه المشكمة ألف المعمميف 
أف ىذه المشكمة تبرز في المناطؽ النائية، عندما يكجو إلييا 
المعممكف غير الراغبيف في العمؿ بيا كفي عطمة نياية األسبكع 
يغادر المعممكف ىذه المناطؽ إلى حيث تقيـ أسرىـ فيأتكف يـك 

 .الدكاـ متأخريف، كفي نفس الكقت مرىقيف مف عناء السفر
 :ثانيان: عدـ تجاكب المعمميف مع المدير

يعتبر المدير ىك المشرؼ التربكم في المراكز المتخصصة      
بعالج التكحد كعميو بناءن عمى ذلؾ أف يتابع أعماؿ المعمميف 
كاألخصائييف كالنظر في دفاتر التحضير كمحاسبة المقصريف، 

فة في كالمشكمة ىنا أف بعض المعمميف يعتقدكف أنيـ أكثر معر 
تخصصاتيـ مف المدير كالذم دائمان ما يككف غير متخصص 
     في األعماؿ الخاصة بذكم االحتياجات الخاصة، كخاصةن 
     في مراكز التكحد، لذا فإف المعمميف ال يتقبمكف إشراؼ المدير
          بيذا الشأف كما أف بعض المعمميف يرفضكف اإلعداد 

 ة ػػػخبرتيـ الطكيمة في مجاؿ التربيلمعالج كالمحاضرات بناءن عمى 

 ].12الخاصة ]
 :ثالثان: مشكمة المعمـ غير الراغب في التعميـ بمراكز التكحد

ىناؾ عدد غير قميؿ مف المعمميف ليس لدييـ الرغبة في       
التعميـ كخاصةن بمراكز التكحد، كقد يككف سبب ذلؾ أف المعمـ 

يترؾ أثران في نفسو  كجو إلى منطقة ال يرغب العمؿ فييا، مما
يؤثر عمى أدائو الكظيفي كمعمـ، كقد يككف سبب عدـ رغبة 
المعمـ في التعميـ ىك عدـ قدرتو عمى التعميـ، كىذا أمر يجب 
أخذه في االعتبار خاصةن إذا عرفنا أف كثيران مف المعمميف التحقكا 
بمؤسسات إعداد المعمميف في التخصصات المختمفة ال لقناعتيـ 

تعميـ بؿ ألنيـ يريدكف سرعة التخرج أك أنيـ ال يعرفكف بمينة ال
مدل صعكبة ىذه المينة لعدـ معرفتيـ لمتطمبات مينة التعميـ 
كىذا ناتج عف غياب عممية اإلرشاد كالتكجيو نحك المينة في 

 ].13المراكز الخاصة بتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة ]
 :مراكز التكحدرابعان: اإلحباط الكظيفي بيف المعمميف في 

يعتبر اإلحباط أحد المكضكعات التي باتت تفرض نفسيا      
كقد استحكذت عمى اىتماـ الفالسفة كعمماء النفس كعمماء 
االجتماع كاألدباء، كقد عكست ىذه األعماؿ مدل إلحاح فكرة 
اإلحباط عمى ذىف اإلنساف كتفكيره كمدل طغياف صيغة 

كبيف إخكانو مف البشر، اإلحباط عمى العالقات بيف اإلنساف 
حتى أف كثير مف المفكريف يصفكف ىذا العصر بعدة أكصاؼ 
حيرتيـ فكضعكىا في شكؿ تساؤالت منيا ىؿ ىك عصر العمـ 
كالتكنكلكجيا، أك عصر الدرة كالرعب النككم، أـ عصران لالغتراب 

 .كالقمؽ
كحينما يضعؼ االنتماء كيشكبو الخمؿ فإف ذلؾ يشير إلى      

حباط باعتباره المقابؿ السمبي لالنتماء كداللة عمى كجكد اإل
نزيؼ الكعي كأزمة اليكية، حيث يشير اإلحباط إلى افتقار 
العالقات كخاصة عندما تككف ىذه العالقات متكقعة كىي حالة 

 .يبدك فييا األشخاص كالمكاقؼ الشائعة غريبة
كالحقيقة أف ظاىرة اإلحباط ظاىرة مرضية ميزت ىذا      

مع اختالؼ المجتمعات فالتحدم كالفشؿ كاإلدماف  العصر
كالمخدرات كاالغتصاب، كما ىي إال مؤشرات لما يعانيو البعض 
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مف إحساس باإلحباط كقد تعدت ىذه الظاىرة حتى مست 
المنظمة مما أدل إلى تصنيفيا ضمف األمراض التنظيمية غير 

العمؿ أف ىذه الظاىرة لـ تمقى االىتماـ الكافي مف عمماء النفس 
كالسمكؾ التنظيمي مقارنة باالىتماـ الذم لقيتو مف طرؼ عمماء 

 ].16التربية كعمماء النفس االجتماعييف ]
 :أسباب اإلحباط الكظيفي (1)

أ. الشعكر بالعجز: كيعني شعكر الفرد بأنو ال يستطيع أف يؤثر 
في المكاقؼ االجتماعية التي يكاجييا كبالتالي فالفرد المغترب ال 
يستطيع أف يقرر مصيره أك التأثير في مجرل األحداث أك في 
صنع القرارات الميمة التي تختص بحياتو كمصيره فيعجزه ذلؾ 

حكؿ كالال قكة، كأنو  الفرد بالال عف تحقيؽ ذاتو. يقصد بو شعكر
ال يستطيع التأثير في المكاقؼ االجتماعية التي يكاجييا، كيعجز 
عف السيطرة عمى تصرفاتو كأفكاره كرغباتو، كبالتالي ال يستطيع 
رادتو ليستا بيده بؿ تحددىما عكامؿ  أف يقرر مصيره، فمصيره كا 

يؤثر في كقكل خارجة عف إرادتو الذاتية، كما ال يمكنو أف 
مجرل األحداث أك كضع القرارات المصيرية الحياتية، كبالتالي 
يعجز عف تحقيؽ ذاتو، أك يشعر بحالة مف االستسالـ كالخنكع 

[17.[ 
ب. الال معنى: كيعني أف الفرد لف يستطيع التنبؤ بدرجة عالية 
مف الكفاءة بالنتائج المستقبمية، كما يشعر الفرد أف الحياة فقدت 

اللتيا كمعقكليتيا كيمكف أف يؤدم ذلؾ إلى فقداف معناىا، كد
مسكغات استمرارىا في نظرىـ، كينجـ مثؿ ىذا الشعكر لدييـ 
بسبب اإلحباط الذم يمكف أف يتعرضكا، كعدـ إشباع الحاجات 

 .المختمفة الجسدية كالنفسية كاالجتماعية
كيعبر الالمعنى عف نكع مف الضياع، يعجز فيو الفرد عف      

مككو نحك أىداؼ معينة، ألنو ال يستطيع فيـ المعايير تكجيو س
التي تكجو تصرفات المسئكليف، كقد ربط أحد الباحثيف الالمعنى 
بالمدخالت التي يستقبميا الفرد مف بيئتو، كىي نابعة مف النظاـ 

يجاد معنى ليا  .االجتماعي كالتي قد يصعب عميو فيميا كا 
 رد بالكحدة كمحاكلةج. العزلة االجتماعية: تعني إحساس الف

 ا ػػػػدة في المجتمع، أم أنيػػاالبتعاد عف العالقات االجتماعية السائ

 .يشعر الفرد فييا باالنتماء إلى األمة كالمجتمع حالة ال 
كما يقصد بيا شعكر الفرد بالكحدة كالفراغ النفسي،       

كاالفتقاد إلى األمف كالعالقات االجتماعية الحميمة، كالبعد عف 
آلخريف حتى أف كجد بينيـ، كما قد يصاحب العزلة الشعكر ا

بالرفض االجتماعي كاالنعزاؿ عف األىداؼ الثقافية لممجتمع 
 ].18كاالنفصاؿ بيف أىداؼ الفرد كبيف قيـ المجتمع كمعاييره ]

كتمثؿ العزلة االجتماعية مظيران مف مظاىر السمكؾ       
فرد كعالقتو اإلنساني لو تأثيرات خطيرة عمى شخصية ال

باآلخريف حيث تشير إلى عدـ قدرتو عمى االنخراط في العالقات 
االجتماعية أ، عمى مكاصمة االنخراط فيو، كعمى تقكقعو أك 
تمركزه حكؿ ذاتو حيث تنفصؿ ذاتو في ىذه الحالة عف ذكات 
اآلخريف مما يدؿ عمى عدـ كفايتو جاذبية شبكة العالقات 

االرتباط بيف أعضائيا أك االجتماعية لمفرد مف حيث عدـ 
  .اإلحباط فيما بينيـ

د. ضعؼ نظاـ الحكافز: إف عدـ كضكح نظاـ الحكافز أك 
خضكعو لممجامالت كالعالقات الشخصية بيف المكظفيف كالقيادة 
العميا كالمباشرة يعتبر أحد العكامؿ المؤدية لالغتراب الكظيفي 
ا. ألف المكضكعية في تطبيؽ نظاـ الحكافز شرط لنجاحي

كمستكل اإلحباط الكظيفي بشكؿ عاـ يتأثر بغياب الحكافز 
السيما أف ىناؾ عددان مف النظريات كالدراسات التي سعت إلى 
معرفة العالقات بيف اإلحباط الكظيفي كالحكافز، فترل مثالن 
مدرسة العالقات اإلنسانية أف المكظؼ السعيد ىك مكظؼ مبدع 

امؿ المحبطة كاإلنتاجية، كمنتج كقد تباينت الدراسات حكؿ العك 
أما المدرسة السمككية فترل أنو ليس ىناؾ عالقة ضركرية بيف 
العكامؿ المحبطة كاإلنتاجية كعمكمان قد ال يككف اإلحباط ناتج 
مف العمؿ بذاتو بؿ قد يككف االغتراب ناتج عف الظركؼ 
المحيطة بالعمؿ كالزمالء في العمؿ كبيئة العمؿ كنكعية 

 ].16الخدمات ]
 :نتائج العكامؿ المحبطة في العمؿ (2)

 أ. التراجع كاليامشية: فيناؾ الكثير مف الناس ممف يعجزكف عف
 ـ ػػانػػاع كراء المغػػدفػػػة االنػػكاكبػاه مػػع باتجػػة المجتمػػركػػػؼ لحػػػػػالتكي
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المالية كتحقيؽ المكانة االجتماعية األرفع كمف أسباب ذلؾ 
استمرارىـ في التمسؾ بالقيـ التقميدية مما يعرقؿ مكاءمة سمككو 
مع التغيرات االجتماعية الجارية كىـ كثيران ما يغالكف في 
تصكرىـ لألثر اإليجابي لما يفعمكف ككقعو االجتماعية كالنفسي 

التطكرات الكيفية تخؼ كطأة  في نظر اآلخريف، كفي إطار ىذه
اإلحباط كيتحكؿ اإلخفاؽ المادم إلى نجاح أخالقي كيتصدر 
الشرؼ مختمؼ االعتبارات التي ينطمؽ منيا ىؤالء في تبرير 

 .مكاقفيـ الرافضة لبيارج الحياة
ب. اضمحالؿ اليكية: يالحظ في ضكء األبحاث الحديثة أف 

ير االجتماعي أقصى ما تصمو حالة اإلحباط في سياقات التغ
كاالقتصادم كالتصنيع، ىك انفصاؿ اإلنساف عف ذاتو، كىي 

 .التي سماىا ممفف سيماف باالغتراب عف الذات
ج. العزلة كتآكؿ االنتماء: كىي التي تككف بارزة غالبان في 
المجتمعات الحديثة الغربية كالتي تككف قائمة عمى الفردية دكف 

لتكاصؿ بيف سكاف المدف االىتماـ بركح الجماعة ككذلؾ ضمكر ا
الحضرية كبركز الحكاجز النفسية كاالجتماعية التي تسبؽ 

 ].17المسافات التفاعمية بينيـ ]
 :المشكالت المتعمقة بأكلياء األمكر

عدـ حرص اإلدارات في المدارس عمى تحسيف المناخ      
المالئـ لمراكز التكحد كالذم قد يككف سببو عدـ إدراؾ إدارات 

مفيـك كطبيعة ذكم االحتياجات الخاصة. كعدـ إلماميـ المراكز ل
بأىداؼ تعميـ الطالب ذكم االحتياجات الخاصة، كمف المعكقات 
التي تخص إدارات المراكز كذلؾ انشغاليـ بالجكانب اإلدارية مما 
يؤدم إلى إىماؿ الجكانب الفنية كاألكاديمية لذكم االحتياجات 

إلدارة لمعممي ذكم الخاصة. كنضيؼ إلى ذلؾ عدـ تحفيز ا
االحتياجات الخاصة كتجاىميا الحتياجات معممي ذكم 

 .االحتياجات الخاصة كأحياننا عدـ تحقيؽ مطالبيـ
فإف قصكر إدراؾ أكلياء األمكر لمفيـك كمعنى التكحد       

كخكفيـ الكبير مف مسمى التخصص كمرجعيتو باعتباره مف 
حفظ كبير مف قبؿ فركع التربية الخاصة كالتي تعامؿ لألسؼ بت

ا في  المجتمع بشكٍؿ عاـ كالمنازؿ كاألسر بشكٍؿ خاص خصكصن

ظؿ غمكض التكحد كإعاقة كعدـ كضكحيا لمشخص العادم، 
كعدـ تقبؿ أكلياء األمكر لكاقع أبنائيـ مما يحـر أبناءىـ مف 
خدمات التربية الخاصة، باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف ىناؾ أحياننا 

ىماالن مف ق بؿ أكلياء األمكر في متابعة أبنائيـ ككيفية تقاعسنا كا 
 .عالج مشكمة التكحد لدييـ

كأكلياء األمكر قد يككف لدييـ اعتقادات مكاقؼ تعيؽ       
قدرتيـ عمى العمؿ المشترؾ، فمف كجية نظر أكلياء األمكر قد 
تككف أكقات كأماكف األنشطة كالبرامج غير مناسبة ليـ، كعدـ 

تكصيات المعمميف كالمختصيف كشعكرىـ بعدـ قدرتيـ عمى تنفيذ 
الكفاءة، كالخكؼ مف كصفيـ بالجيؿ، كاعتقادىـ أف ىذه 
األنشطة كالبرامج ال تمبي حاجاتيـ، أما بالنسبة العتقادات 
المعمميف كالمختصيف فيي تتمثؿ في أف أكلياء األمكر ال يرغبكف 

قبميـ بالمشاركة، كأنيـ ال يمتمككف الميارات الضركرية كعدـ ت
 ].19لحقيقة أف ابنيـ معاؽ ]

 :المشاركة األسرية التعاكنية في مجاؿ التربية الخاصة
تعد المشاركة األسرية الفعالة بمثابة حجر الزاكية في      

التخطيط التعميمي طكيؿ المدل لذكم االحتياجات الخاصة 
كتؤكد العديد مف الدراسات أف فاعمية البرامج التعميمية لألطفاؿ 

االحتياجات الخاصة تزداد عندما يشارؾ الكالداف كاألسر ذكم 
 .بنشاط كفاعمية

 :مبررات مشاركة أكلياء األمكر في األنشطة
إف فكائد التفاعؿ مع أكلياء األمكر كمشاركتيـ ال تقتصر عمى  -

 .الطفؿ المستيدؼ فقط كلكنيا تمتد إلى أطفاؿ آخريف في البيت
ذا أكلياء األمكر ىـ منتفعكف مف الخ - دمات كيدفعكف أجرىا كا 

كانكا راضيف عنيا فإنيـ يشكمكف المدافع األفضؿ عف برنامج 
 .طفميـ كعند الخدمات المقدمة لو

أف ألكلياء األمكر حؽ المشاركة كضماف االنسجاـ كالتكافؽ  -
 .بيف تربية الطفؿ كتأىيمو كقيميـ كأىدافيـ الشخصية

 .نائيـأكلياء األمكر ىـ عكامؿ تعزيز طبيعية ألب -
 أكلياء األمكر يساعدكف في نقؿ أثر التعمـ كالتدريب مف -

 ].19] المؤسسة إلى البيت
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 الدراسات السابقة. 3
 :الدراسات العربيةأواًل: 
[ إلى التعرؼ عمى مدل رضا 20دراسة قكاسمو ]ىدفت      

أكلياء أمكر األطفاؿ المصابيف بالتكحد عف الخدمات المقدمة 
كمؤسسات التربية الخاصة في المممكة ألطفاليـ في مراكز 

العربية السعكدية. حيث تـ دراسة ذلؾ ضمف متغير الجنس، 
العمر كشدة االضطراب. حيث استخدمت الباحثة أسمكب المنيج 
البحثي لقياس رضاء أكلياء األمكر. ككاف مف ابرز النتائج ليذه 
الدراسة انو كاف ىناؾ رضاء عاـ ألكلياء األمكر عف الخدمات 

لمقدمة ألطفاليـ ذكم اضطراب التكحد. كتككنت عينة البحث ا
( أسرة ألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد. كأشارت نتائج 250مف )

 .الدراسة إلى رضاء أكليا األمكر عف الخدمات المقدمة ألطفاليـ
[ كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى 21كفي دراسة القصيريف ]     

ي كأخصائي التكحد عكامؿ الرضا الكظيفي كمستكاه لدل معمم
في مركز األردف. كما درست الباحثة أثر متغيرات الجنس 
كالمستكل التعميمي، كعدد سنكات الخبرة عمى المستكل الرضاء 
الكظيفي لدل أفراد عينة الدراسة. حيث استخدمت الباحثة لقياس 

مجاؿ التربية ذلؾ مقياس عكامؿ الرضاء الكظيفي لمعامميف في 
. كقد تككنت عينة الدراسة ـ2009عكاد، الخاصة كالذم أعده 

أخصائي  20معممان كمعممة،  39معمـ كأخصائي تكحد ) 59مف 
كأخصائية(، تـ اختيارىـ عشكائيا حيث خرجت الدراسة بعدد مف 
النتائج كاف أبرزىا ما يمي: مستكل الرضاء الكظيفي لدل معممي 
ة كأخصائي التكحد متكسط بكجو عاـ. ككجكد فركؽ دالة إحصائي

تعزل لمتغير جنس العامميف في مراكز التكحد، كتعكد ىذه 
 .الفركؽ لصالح اإلناث

كالتي ىدفت إلى تطكير ُأنمكذج  [5أما دراسة الخطيب ]      
مقترح لتطكير البرامج كالخدمات التربكية المقدمة لألطفاؿ ذكم 
اضطراب التكحد، في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في 
األردف، كذلؾ في ضكء المعايير العالمية. كتككنت عينة الدراسة 
مف جميع مجتمع الدراسة مف مؤسسات كمراكز التربية الخاصة 

اليـ المممكة الثالثة )الكسط، كالشماؿ، كالجنكب( كالتي في أق

تقدـ البرامج كالخدمات التربكية لألطفاؿ ذك اإلعاقة العقمية 
( مؤسسة كمركز. 153كاألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد كعددىا )

كلجمع البيانات تـ بناء أداتيف، أداة لتقييـ مستكل فاعمية البرامج 
العقمية كأداة لتقييـ مستكل فاعمية المقدمة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة 

البرامج المقدمة لألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد. حيث خرجت 
ىذه الدراسة بأنمكذج منظكمة متكاممة لتطكير البرامج كالخدمات 
التربكية المقدمة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية كاألطفاؿ ذكم 
اضطراب التكحد تتككف عناصرىا مف أبعاد األداتيف كالتي 

تضمف األبعاد التالية: الرؤية كالفكر كالرسالة، كالبرامج ت
كالخدمات التربكية، كالبيئة التعميمية، كالتقييـ، كالدمج كالخدمات 
االنتقالية، كدعـ كتمكيف كمشاركة األسرة، كاإلدارة كالعامميف، 

 .كالتقييـ الذاتي
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع 22أما دراسة الدكيش ]     
ات المدارس الممحؽ بيا برامج التربية الخاصة في المممكة إدار 

العربية السعكدية، كالتعرؼ عمى االتجاىات العالمية المعاصرة 
في اإلدارة التربكية، كالتربية الخاصة. باإلضافة إلى تحديد 
الجكانب التي يمكف اإلفادة منيا في تطكير إدارات المدارس 

في ضكء بعض االتجاىات  –الممحؽ بيا برامج التربية الخاصة 
العالمية المعاصرة مف كجية نظر أفراد الدراسة. كما قدمت 
الدراسة تصكران مقترحان لتطكير إدارات المدارس الممحؽ بيا برامج 
التربية الخاصة. كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي 
التحميمي، حيث قاـ الباحث ببناء استبانتيف بيدؼ التعرؼ عمى 

قع إدارات المدارس الممحؽ بيا برامج التربية الخاصة بكزارة كا
التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية. كقد تـ تطبيؽ األداة 

 1000معممان، ك 711مديران كككيالن، ك 206عمى عينة ممثمة ب 
كلي أمر طالب. كما قاـ الباحث بتصميـ استبانة، لتحديد 

الممحؽ بيا برامج التربية مقترحات التطكير في المدارس 
الخاصة بكزارة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية، كبعد 
التأكد مف صدقيا الظاىرم كالداخمي كثباتيا تـ تطبيؽ االستبانة 
عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس في قسـ اإلدارة التربكية 
كالتربية الخاصة بجامعة الممؾ سعكد بالرياض، كجامعة الممؾ 
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خالد بأبيا، كجامعة طيبة بالمدينة، كجامعة أـ القرل بمكة، كقسـ 
التربية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية بالرياض، 

( مديران. كخرجت 50)( مشرفان، ك60)( عضكان، ك130) كعددىـ
الدراسة بعدد مف النتائج كاف أبرزىا أف الييكؿ التنظيمي الحالي 

 لتربية الخاصة ال يتسـ بالمركنة.لممدارس الممحؽ بيا برامج ا
كأف الييكؿ التنظيمي الحالي لممدارس الممحؽ بيا برامج التربية 
الخاصة يفتقد إلى كظائؼ إدارية تتعمؽ ببرنامج التربية الخاصة. 
كأنو ال يتـ اختيار العامميف في المدارس الممحؽ بيا برامج 

د دكرات التربية الخاصة بناءن عمى معايير محددة. كعدـ إعدا
كأف إدارات  تأىيمية لمعامميف في المدرسة قبؿ البدء بعممية الدمج.

المدارس الممحؽ بيا برامج التربية الخاصة تشجع المجتمع 
المحمي في دعـ األنشطة كالبرامج التربكية. كضعؼ تكاصؿ 
المدرسة مع المؤسسات التربكية كالتعميمية المماثمة في المنطقة، 

الخاصة. كضعؼ خبرة مديرم كككالء  كالتي تعنى بالتربية
المدارس في التعميـ العاـ كفي إلماميـ بالطريقة المناسبة إلنجاح 

كعدـ اختيار الكفاءات المناسبة لمعمؿ مع ذكم  عممية الدمج.
االحتياجات الخاصة. كعدـ تكفر المركنة في الصالحيات 

 .الممنكحة إلدارة المدرسة
دؼ إلى التعرؼ عمى درجة [ لتي23كجاءت دراسة صالح ]      

المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة، كأثرىا عمى التعميـ مف 
المديريف كالمعمميف كأكلياء األمكر كالطالب في  كجية نظر ن
محافظات شماؿ فمسطيف، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع 
مديرم المدارس الخاصة في محافظات شماؿ فمسطيف كعددىـ 

ككذلؾ مف جميع معممي كمعممات المدارس  ( مديران كمديرة،59)
( معممان كمعممة، كمف جميع أكلياء 628الخاصة كعددىـ )
(، كمف جميع الطالب كالبالغ عددىـ 9777األمكر كعددىـ )

( مدير، 59( طالبان كطالبة، كتككنت عينة الدراسة مف )9777)
( 488( مف أكلياء األمكر، ك)488( معمـ كمعممة، ك)126ك)

ة. كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة المشكالت مف الطمب
اإلدارية الخاصة بالمديريف في المدارس الخاصة بمحافظات 
شماؿ فمسطيف مرتفعة، ككذلؾ عند أكلياء األمكر، كالطمبة 

كالمعمميف كمف خالؿ التأكد مف صحة فرضياتيا كىي: عدـ 
في  (α = 0.05) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة، تعزل لمتغير درجة 
المحافظة، الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، الحالة االجتماعية، 
المؤىؿ العممي لكلي األمر، الخبرة، مينة كلي األمر، مكقع 
المدرسة، الدراسة كالمرحمة التعميمية. كأف درجة المشكالت 

دان، )مادية خاصة اإلدارية الخاصة بالمديريف كانت مرتفعة ج
فيما يتعمؽ بالحكافز كأخرل مصدرىا المعمميف(. ككانت 
المشكالت اإلدارية الخاصة بالمديريف مرتفعة عند مديرم 
، كمف ثـ نابمس، قمقيمية، جنيف، ككذلؾ بالنسبة  محافظة طكلكـر
لمديرم المدارس المختمطة. كتميز بذلؾ الذككر كذكم الفئة 

لمشكالت اإلدارية الخاصة . أما درجة ا33-26العمرية 
بالمعمميف فكانت مرتفعة عند المشكالت التي مصدرىا )المدير، 
الطالب، المعمميف أنفسيـ( ككانت النسبة المئكية لمدرجة الكمية 

( كلـ يالحظ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند 74.04لممشكالت )
 .درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعمميف

 :األجنبيةالدراسات ثانيًا: 
[ التعرؼ في عمى تجارب آباء 24تناكلت دراسة تانسيمي ]      

األطفاؿ المصابيف بالتكحد المقيميف في المدارس الداخمية في 
بريطانيا. حيث استخدـ في ىذه الدراسة أسمكب تحميؿ الظكاىر 

، كقد شارؾ في ىذه الدراسة االستطالعية ستة (IPA) التفسيرية
كقد أجريت معيـ عدد مف المقابالت شبو  مف اآلباء كاألميات.

المنظمة لمعرفة تجاربيـ كتأثر معيشتيـ قبؿ كبعد قرار تسجيؿ 
أبنائيـ المصابيف بالتكحد في ىذه المدارس الداخمية. كخرجت 
الدراسة بعدد مف النتائج كاف أبرزىا حرص اآلباء عمى االعتراؼ 

أىمية  المدارس بالحاجات الفردية ألطفاليـ، كتأكيدىـ عمى
إكساب أطفاليـ ميارات العيش المستقؿ مع التقدـ في التحصيؿ 

 .األكاديمي
 كالتي ركزت عمى البيئة [25أما في دراسة جريفيثز ]      

التعميمية لذكم االحتياجات الخاصة كتأثيرىا عمى األطفاؿ. 
حيث يعتبر ىذا البحث دراسة مقارنة بيف المدارس التي تتبع 
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التربية الخاصة المستقمة. كقد استخدمت نظاـ الدمج كمدارس 
الباحثة المقابالت كاالستبانات لقياس مكقؼ المكظفيف كأكلياء 
األمكر نحك الدمج. باإلضافة إلى استخداـ أسمكب دراسة حاؿ 
عمى إحدل مدارس الدمج التي شممتيا الدراسة. ككاف مف ابرز 
ة، نتاج الدراسة كجكد تكجو سمبي مف كادر المدرسة الرئيسي

باإلضافة إلى كجكد تخكؼ لدل العامميف في المدرسة المشتركة 
مف تعرض الطالب ذكك االحتياجات الخاصة إلى التنمر كالفشؿ 

الطالب مف بأف  الدراسي كعدـ المساكاة. كما خرج البحث
المدرسة الدمج كانكا عمكما أقؿ قمقا بشأف إنشاء مقار مشتركة 

 .مف المشاركيف في المدارس الخاصة
[ كالتي تناكلت تجربة تمبية 26كدراسة شيرككد ]      

االحتياجات التعميمية الخاصة لمتالميذ في المدارس االبتدائية في 
جامايكا. كفي ىذه الدراسة استخدمت الباحثة أسمكب دراسة 
الحالة. حيث ركز البحث عمى دراسة األساليب التي يتـ 

اجات التربكية االستعانة بيا في تعميـ التالميذ ذكم االحتي
الخاصة في المدارس االبتدائية كما أحدثو ىذا التكجو مف نفمو 

مكظؼ إدارم  26في جامايكا. اشتممت عينة الدراسة عمى 
معمـ. كقد أجريت دراسة الحالة بيدؼ فيـ التجارب مف  206ك

القضايا المتعمقة بكيفية تمكف المدرسة االبتدائية التي شيدت 
ت الخاصة مف فيـ حاجاتيـ كتكفيرىا. لمتالميذ ذكم االحتياجا

ككشفت الدراسة عدد مف النتائج كاف مف أىميا عدـ كفاية 
المكارد بشكؿ عاـ كأكثر مف ذلؾ مع التركيز بشكؿ خاص عمى 
طعاـ لمتالميذ ذكم االحتياجات التعميمية الخاصة، كما أف فعالية 

المعمميف كانت منخفضة لتمبية التالميذ، باإلضافة إلى عدـ 
 .كفاية الدعـ األبكم

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 

استخدمت الباحثتاف المنيج الكصفي التحميمي، نظران      
لمالئمة ىذا المنيج ليذا النكع مف الدراسات كالذم " يعتمد عمى 
دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كتيتـ بكصفيا كصفان دقيقان 

أك تعبيران كميان فالتعبير الكيفي يصؼ لنا كيعبر عنيا تعبيران كيفيان 
الظاىرة كيكضح خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطينا كصفان 
رقميان يكضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا 

 ].27مع الظكاىر المختمفة األخرل" ]
 مجتمع الدراسةب. 
، مدراء كمعممي مراكز التكحد األىمية في مدينة الرياض     

كمجمكع ىذه المراكز حسب آخر إحصائية تكصمت ليا 
(، كالمعمميف 24، حيث يبمغ عدد المديريف )امركزن  24الباحثتاف 

 .( تقريبان 475)
 عينة الدراسةج. 
( 27عينة عشكائية بسيطة مككنة مف )تمثمت عينة الدراسة ب     

( معممان، أم 20( مديريف كمشرفيف، ك)7مديران كمعممان، بكاقع )
 .%( مف المجتمع الكمي لمدراسة6) سبةبن

  :خصائص أفراد عينة الدراسة
يتصؼ أفراد عينة الدراسة بعدد مف الخصائص الشخصية       

 :كالكظيفية نكضحيا فيما يمي
 الكظيفة -1

 1جدول 
 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير الوظيفة

 المئويةالنسبة  التكرارات 
 74.1 20 معمـ
 11.1 3 مشرؼ
 14.8 4 مدير

 100.0 27 اإلجمالي
( تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان 1يكضح الجدكؿ رقـ )     

 لمتغير الكظيفة، حيث أف النسبة األكبر مف أفراد عينة الدراسة
    في حيف %(،74.1( فرد كبنسبة )20مف المعمميف بتكرار )

 مديريػػػػػف، %(14.8( مف أفراد عينة الدراسة بنسبة )4أف ىناؾ )
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 سنكات الخبرة في مجاؿ التكحد -2 .%( مشرفيف11.1( مف أفراد عينة الدراسة بنسبة )3كىناؾ ) 
 2جدول 

 التوحدتوزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة في مجال 
 النسبة المئوية التكرارات 

 81.5 22 أقؿ مف خمس سنكات
 14.8 4 ةسن 15إلى أقؿ مف  10

 3.7 1 فأكثر ةسن 15
 100.0 27 اإلجمالي

( مف أفراد 22( أف ىناؾ )2يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )     
%( خبرتيـ في مجاؿ التكحد )أقؿ 81.5عينة الدراسة بنسبة )

( مف أفراد عينة الدراسة 4مف خمس سنكات(، كما أف ىناؾ )
إلى أقؿ  10%( تتراكح سنكات خبرتيـ ما بيف )14.8بنسبة )

ة بنسبة ( مف أفراد عينة الدراس1(، كىناؾ عدد )ةسن 15مف 
 (.فأكثر ةسن 15%( خبرتيـ في مجاؿ التكحد )3.7)
 سنكات العمؿ في المركز الحالي -3

 3جدول 
 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير سنوات العمل في المركز الحالي

 النسبة المئوية التكرارات 
 81.5 22 أقؿ مف خمس سنكات

 14.8 4 سنكات 10إلى أقؿ مف  5
 3.7 1 سنو فأكثر 15

 100.0 27 اإلجمالي
( تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان 3يكضح الجدكؿ رقـ )     

( 22لمتغير سنكات العمؿ في المركز الحالي، حيث أف ىناؾ )
%( سنكات عمميـ في 81.5مف أفراد عينة الدراسة بنسبة )

( مف أفراد عينة 4سنكات(، كما أف ىناؾ ) 5المركز )أقؿ مف 
لمركز ما %( تتراكح سنكات عمميـ في ا14.8الدراسة بنسبة )

( مف أفراد عينة 1سنكات(، كىناؾ ) 10إلى أقؿ مف  5بيف )
سنو  15%( سنكات عمميـ في المركز )3.7الدراسة بنسبة )

 (.فأكثر
 التخصص العممي -4

 4جدول 
 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير التخصص العممي

 النسبة المئوية التكرارات 
 18.5 5 متخصص في مجاؿ التكحد

 63.0 17 متخصص في مجاؿ التربية الخاصة
 18.5 5 غير متخصص في مجاؿ التربية الخاصة

 100.0 27 اإلجمالي
( أف ما يزيد عمى نصؼ 4يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )      

أفراد عينة الدراسة متخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة بتكرار 
%(، في حيف أف 63.0( مف أفراد عينة الدراسة بنسبة )17)

%( لكؿ مف 18.5( مف أفراد عينة الدراسة بنسبة )5ىناؾ )

تخصصي )متخصص في مجاؿ التكحد، غير متخصص في 
 (.لتربية الخاصةمجاؿ ا

 الدرجة العممية -5
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 5جدول 
 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير الدرجة العممية

 النسبة المئوية التكرارات 
 3.7 1 دبمـك ما بعد الثانكية

 88.9 24 بكالكريكس
 7.4 2 دبمـك ما بعد البكالكريكس

 100.0 27 اإلجمالي
 كفقان  الدراسة عينة أفراد تكزيع( 5) رقـ الجدكؿ يكضح     
 عينة أفراد مف العظمى الغالبية أف حيث العممية، الدرجة لمتغير
 عينة أفراد مف( 24) بتكرار بكالكريكس العممية درجتيـ الدراسة
 عينة أفراد مف( 2) ىناؾ أف كما ،%(88.9) بنسبة الدراسة
 بعد ما دبمـك العممي درجتيـ%( 7.4) بنسبة الدراسة

%( 3.7) بنسبة الدراسة عينة أفراد مف( 1) كىناؾ البكالكريكس،
 .الثانكية بعد ما دبمـك العممي درجتيـ

  :الدراسة . أداةد
 الدراسة، في المتبع المنيج كعمى البيانات، طبيعة عمى بناء     
 ىذه أىداؼ لتحقيؽ مالئمة األكثر األداة أف الباحثتاف كجدت
 إلى بالرجكع الدراسة أداة بناء تـ كقد ،"االستبانة" ىي الدراسة
 حيث. الدراسة بمكضكع العالقة ذات السابقة كالدراسات األدبيات

. إلكتركنينا نتائجيا كتفريغ تصحيحيا كتـ إلكتركنية استبانة ُبنيت
 :ىي أقساـ ثالثة مف األكلية صكرتيا في االستبانة تككنت كقد

 عينة بأفراد الخاصة األكلية البيانات يتناكؿ كىك: األكؿ القسـ
 سنكات التكحد، مجاؿ في الخبرة سنكات الكظيفة،: مثؿ الدراسة
 .العممية الدرجة العممي، التخصص الحالي، المركز في العمؿ
 ثالثة عمى مقسمة فقرة( 26) مف يتككف كىك: الثاني القسـ
 :يمي كما محاكر

 المركزية، باإلدارة المرتبطة المشكالت يتناكؿ: األكؿ المحكر -
 .فقرات( 10) مف يتككف كىك
/ التربكية بالييئة المرتبطة المشكالت يتناكؿ: الثاني المحكر -

 .فقرات( 9) مف يتككف كىك التعميمية،
 األمكر بأكلياء المرتبطة المشكالت يتناكؿ: الثالث المحكر -

 .فقرات( 7) مف يتككف كىك المحمي، كالمجتمع
 

 :الدراسة أداة صدؽ .6
  ُأعدت ما تقيس سكؼ أنيا مف التأكد يعني االستبانة صدؽ
 الدراسة أداة شمكؿ" بالصدؽ ُيقصد كما ،[28] العساؼ، لقياسو
 ككذلؾ ناحية، مف الدراسة تحتكييا أف يجب التي العناصر لكؿ

 مفيكمو تككف بحيث أخرل، ناحية مف كمفرداتيا فقراتيا كضكح
 صدؽ مف بالتأكد الباحثتاف قامت كلقد ،[29] "يستخدميا لمف

 :يأتي ما خالؿ مف االستبانة
 (:المحكميف صدؽ) الدراسة ألداة الظاىرم الصدؽ: أكالن 

 أبرز" تتناكؿ كالتي الدراسة أداة بناء مف االنتياء بعد     
 تـ ،"الرياض بمدينة الخاصة التكحد مراكز في اإلدارية المشاكؿ
 ثالثة عددىـ بمغ كالذيف المحكميف مف عدد عمى عرضيا
 كالتكحد التربكية اإلدارة مجاالت في المختصيف مف محكميف
 الرأم إبداء المحكميف مف ُطمب كقد بآرائيـ لالسترشاد كذلؾ
 ألجمو، كضعت لما مالئمتيا كمدل العبارات كضكح مدل حكؿ
 كضع مع إليو، تنتمي الذم لممحكر العبارات مناسبة كمدل

 .االستبانة تطكير خالليا مف يمكف التي كاالقتراحات التعديالت
 الباحثتاف قامت أبداىا، التي كاالقتراحات التعديالت عمى كبناء
 مف المحكميف، غالبية عمييا اتفؽ التي الالزمة التعديالت بإجراء
 أصبحت حتى أخرل، عبارات كحذؼ العبارات بعض تعديؿ

 القسـ كتككف أقساـ ثالثة مف. النيائية صكرتيا في االستبانة
 النحك عمى محاكر ثالثة عمى مقسمة فقرة( 26) مف الثاني
 :التالي

 المركزية، باإلدارة المرتبطة المشكالت يتناكؿ: األكؿ المحكر -
 .فقرات( 10) مف يتككف كىك
/ التربكية بالييئة المرتبطة المشكالت يتناكؿ: الثاني المحكر -

 .فقرات( 9) مف يتككف كىك التعميمية،
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 كراألم بأكلياء المرتبطة المشكالت يتناكؿ: الثالث المحكر -
 .فقرات( 7) مف يتككف كىك المحمي، كالمجتمع

 :الدراسة ألداة الداخمي االتساؽ صدؽ: ثانيان 
 قامت الدراسة ألداة الظاىرم الصدؽ مف التأكد بعد     

     مف مككنة استطالعية عينة عمى ميدانيا بتطبيقيا الباحثتاف

. الدراسة عينة مف استثناؤىـ تـ كالذيف( معمميف 7ك مدراء، 3)
 الصدؽ لمعرفة بيرسكف االرتباط معامؿ بحساب الباحثتاف قامت

 كؿ درجة بيف االرتباط معامؿ حساب تـ حيث لالستبانة الداخمي
 تنتمي الذم لممحكر الكمية بالدرجة االستبانة عبارات مف عبارة
 .التالية الجداكؿ ذلؾ تكضح كما العبارة إليو

 6 جدول
 محور لكل الكمية بالدرجة( الرياض بمدينة الخاصة التوحد مراكز في اإلدارية المشكالت) لمحور بيرسون ارتباط معامالت

 المشكالت المرتبطة
 باإلدارة المركزية 

المشكالت المرتبطة بأولياء األمور والمجتمع  بالهيئة التربويةالمشكالت المرتبطة 
 المحمي

 معامؿ االرتباط الفقرة معامؿ االرتباط الفقرة معامؿ االرتباط الفقرة
1 0.601** 1 0.727** 1 0.547** 
2 0.590** 2 0.680** 2 0.487** 
3 0.596** 3 0.518** 3 0.461** 
4 0.459** 4 0.466** 4 0.553** 
5 0.645** 5 0.572** 5 0.658** 
6 0.548** 6 0.557** 6 0.578** 
7 0.450** 7 0.457** 7 0.512** 
8 0.571** 8 0.570** - - 
9 0.574** 9 0.569** - - 
10 0.456** - - - - 

 0.01 مستكل عند داؿ **

 دالة العبارات جميع أف( 6) رقـ الجداكؿ خالؿ مف يتضح     
 معامالت ارتفاع عمى داللة يعطي كىذا( 0.01) مستكل عند

 ككافية مرتفعة صدؽ مؤشرات إلى يشير كما الداخمي، االتساؽ
 .الحالية الدراسة تطبيؽ في بيا الكثكؽ يمكف

 :الدراسة أداة ثبات. 7
 ثبات معامؿ باستخداـ الدراسة أداة ثبات بقياس الباحثتاف قامت
 لمحاكر الثبات معامؿ يكضح( 7) رقـ كالجدكؿ كركنباخ، ألفا
 :كىي الدراسة أداة

 7 جدول
 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم
 0.814 10 المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية 1
 0.794 9 المرتبطة بالييئة التربكيةالمشكالت  2
 0.786 7 المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي 3

 0.799 26 الثبات الكمي
( أف أداة الدراسة تتمتع 7يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )      

الكمية بثبات مقبكؿ إحصائيان، حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات 
( كىي درجة ثبات عالية، كما تراكحت معامالت 0.799)ألفا( )

(، كىي معامالت 0.814، 0.786ثبات أداة الدراسة ما بيف )
 .ثبات مرتفعة يمكف الكثكؽ بيا في تطبيؽ الدراسة الحالية

 :األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة -8
التي تـ تجميعيا، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات      

فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية المناسبة كذلؾ 
دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، كلتحديد  بعد أف تـ ترميز كا 
طكؿ خاليا المقياس الخماسي )الحدكد الدنيا كالعميا( المستخدـ 
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(، ثـ تقسيمو 4 = 1-5في محاكر الدراسة، تـ حساب المدل )
يا المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية الصحيح عمى عدد خال

( بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ 0.80=  4/5أم )
أك بداية المقياس كىي الكاحد الصحيح( كذلؾ ) قيمة في المقياس

لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، كىكذا أصبح طكؿ الخاليا كما 
 :يأتي
جدان( نحك كؿ يمثؿ درجة استجابة )ضعيفة  1.80إلى  1مف  •

 .عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو
يمثؿ درجة استجابة )ضعيفة( نحك كؿ  2.60إلى  1.81مف  •

 .عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو
يمثؿ درجة استجابة )متكسطة( نحك كؿ  3.40إلى  2.61مف  •

 .عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو
ابة )عالية( نحك كؿ يمثؿ درجة استج 4.20إلى  3.41مف  •

 .عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو
يمثؿ درجة استجابة )عالية جدان( نحك  5.21إلى  4.21مف  •

 .كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو

 :كبعد ذلؾ تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية
التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الخصائص الشخصية 

 .ألفراد عينة الدراسةكالكظيفية 
 "Mean"  المتكسط الحسابي. 1
  "Standard Deviation" تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم. 2
  (Mann-Whitney) تـ استخداـ اختبار ماف كيتني. 3
  (Kruskal-Wallis) تـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كاليس. 4

 نتائج ومناقشتها. ال5
اإلدارية المرتبطة باإلدارة المركزية السؤاؿ األكؿ: ما المشكالت 

 بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض؟
كلمتعرؼ عمى المشكالت اإلدارية المرتبطة باإلدارة المركزية 
بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض، تـ حساب التكرارات 
كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم 

ة الدراسة، كما تـ ترتيب ىذه الفقرات حسب الستجابات أفراد عين
 :المتكسط الحسابي لكالن منيا، كذلؾ كما يمي

 8جدول 
اإلدارة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت اإلدارية المرتبطة ب

 المركزية بمراكز التوحد الخاصة بمدينة الرياض مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 
 % ك % ك % ك % ك % ك

عف األسمكب بعد اإلدارة العميا  10
 الديمقراطي في اإلدارة كالتخطيط.

7 25.9 5 18.5 10 37.0 5 18.5 0 0.0 3.52 1.09 1 

كثرة األعماؿ اإلدارية كالكتابية  1
 عمى حساب العمؿ الفني لممدير.

4 14.8 4 14.8 19 70.4 0 0.0 0 0.0 3.44 0.75 2 

تأخر بعض المراسالت بيف  5
 اإلدارات عف مكعدىا المحدد

2 7.4 14 51.9 8 29.6 0 0.0 3 11.1 3.44 1.05 3 

تأخر كصكؿ المعمـ البديؿ في  3
 المرض(. -حاالت ) السفر

8 29.6 6 22.2 5 18.5 5 18.5 3 11.1 3.41 1.39 4 

ىناؾ سكء في عممية تكزيع المكارد  7
كاألدكات عمى المركز، بشكؿ ال 
 يرتبط بحجـ المركز كعدد طالبو.

10 37.0 3 11.1 5 18.5 5 18.5 4 14.8 3.37 1.52 5 

كجكد خطة غير كاضحة لمزيارات  4
اإلشرافية مف قبؿ المشرفيف 

 التربكييف.

1 3.7 11 40.7 12 44.4 1 3.7 2 7.4 3.30 0.91 6 
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ضعؼ مساىمة اإلدارة العميا  6
بشكؿ فاعؿ في حؿ المشكالت 
 المتعمقة بالمركز بشتى أنكاعيا

1 3.7 6 22.2 17 63.0 1 3.7 2 7.4 3.11 0.85 7 

قمة الحكافز )المادية كالمعنكية(  2
 لممدير.

3 11.1 8 29.6 6 22.2 5 18.5 5 18.5 2.96 1.32 8 

ضعؼ تطبيؽ المشرفيف التربكييف  9
لمفاىيـ كأساليب اإلشراؼ التربكم 

 الحديثة

0 0.0 5 18.5 15 55.6 7 25.9 0 0.0 2.93 0.68 9 

لمرد منح المدراء كقت غير كافي  8
 عمى المراسالت

0 0.0 4 14.8 18 66.7 1 3.7 4 14.8 2.81 0.88 10 

 - 0.43 3.23 المتكسط الحسابي العاـ
( أف محكر المشكالت 8يتضح مف الجدكؿ رقـ )       

( 4( فقرات، جاءت )10المرتبطة باإلدارة المركزية يتضمف )
، 5، 1، 10)عالية(، كىي الفقرات رقـ )فقرات بدرجة مكافقة 

، 3.41(، حيث تتراكح المتكسطات الحسابية ليـ بيف )3
(، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف فئات المقياس 3.52

(، في 4.20إلى  3.41المتدرج الخماسي كالتي تتراكح ما بيف )
حيف جاءت الفقرات األخرل بدرجة مكافقة )متكسطة(، حيث 

(، كىذه 3.37، 2.81المتكسطات الحسابية ليـ بيف )تتراكح 
المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف فئات المقياس المتدرج 

(، كتشير 3.40إلى  2.61الخماسي كالتي تتراكح ما بيف )
النتيجة السابقة إلى تفاكت استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 

كحد الخاصة المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية في مراكز الت
 .بمدينة الرياض

(، كىذا يدؿ عمى أف 3.23يبمغ المتكسط الحسابي العاـ )      
ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى 
المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزة في مراكز التكحد بمدينة 
الرياض، كمف أبرز تمؾ المشكالت )بعد اإلدارة العميا عف 

ديمقراطي في اإلدارة كالتخطيط، ككذلؾ كثرة األعماؿ األسمكب ال
اإلدارية كالكتابية عمى حساب العمؿ الفني لممدير، إضافة إلى 
تأخر بعض المراسالت بيف اإلدارات عف مكعدىا المحدد، كسكء 
عممية تكزيع المكارد كاألدكات عمى المركز، بشكؿ ال يرتبط 

غير كاضحة بحجـ المركز كعدد طالبو، ككذلؾ كجكد خطة 
 .(لمزيارات اإلشرافية مف قبؿ المشرفيف التربكييف

 ( كىي )بعد اإلدارة العميا عف األسمكب10جاءت الفقرة رقـ ) 1
الديمقراطي في اإلدارة كالتخطيط( بالمرتبة األكلى بمتكسط 

(، كىذا يدؿ عمى أف 1.09( كانحراؼ معيارم )3.52حسابي )
الدراسة عمى أف ُبعد اإلدارة ىناؾ مكافقة بدرجة عالية بيف أفراد 

العميا عف األسمكب الديمقراطي في اإلدارة كالتخطيط مف 
المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية بمراكز التكحد الخاصة 

 .بمدينة الرياض
( كىي )كثرة األعماؿ اإلدارية كالكتابية 1جاءت الفقرة رقـ ) 2

بمتكسط  عمى حساب العمؿ الفني لممدير( بالمرتبة الثانية
(، كىذا يدؿ عمى أف 0.75( كانحراؼ معيارم )3.44حسابي )

ىناؾ مكافقة بدرجة عالية بيف أفراد الدراسة عمى أف كثرة 
األعماؿ اإلدارية كالكتابية عمى حساب العمؿ الفني لممدير مف 
المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية بمراكز التكحد الخاصة 

 .بمدينة الرياض
( كىي )تأخر بعض المراسالت بيف 5رة رقـ )جاءت الفق. 3

اإلدارات عف مكعدىا المحدد( بالمرتبة الثالثة بمتكسط حسابي 
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ 1.05( كانحراؼ معيارم )3.44)

مكافقة بدرجة عالية بيف أفراد الدراسة عمى أف تأخر بعض 
المراسالت بيف اإلدارات عف مكعدىا المحدد مف المشكالت 

تبطة باإلدارة المركزية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة المر 
 .الرياض

( كىي )تأخر كصكؿ المعمـ البديؿ في 3جاءت الفقرة رقـ ). 4
المرض(( بالمرتبة الرابعة بمتكسط حسابي  -السفر) حاالت
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(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ 1.39( كانحراؼ معيارم )3.41)
ى أف تأخر كصكؿ مكافقة بدرجة عالية بيف أفراد الدراسة عم

المرض( مف المشكالت  -السفر) المعمـ البديؿ في حاالت
المرتبطة باإلدارة المركزية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة 

 .الرياض
( كىي )ىناؾ سكء في عممية تكزيع 7جاءت الفقرة رقـ ). 5

المكارد كاألدكات عمى المركز، بشكؿ ال يرتبط بحجـ المركز 
( 3.37الخامسة بمتكسط حسابي )كعدد طالبو( بالمرتبة 

(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 1.52كانحراؼ معيارم )
بدرجة متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف سكء تكزيع المكارد 
كاألدكات عمى المركز، بشكؿ ال يرتبط بحجـ المركز كعدد 
طالبو مف المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية بمراكز التكحد 

 .ينة الرياضالخاصة بمد
( كىي )كجكد خطة غير كاضحة 4جاءت الفقرة رقـ ). 6

لمزيارات اإلشرافية مف قبؿ المشرفيف التربكييف( بالمرتبة السادسة 
(، كىذا يدؿ 0.91( كانحراؼ معيارم )3.30بمتكسط حسابي )

عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف 
ات اإلشرافية مف قبؿ المشرفيف كجكد خطة غير كاضحة لمزيار 

التربكييف مف المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية بمراكز التكحد 
 .الخاصة بمدينة الرياض

( كىي )ضعؼ مساىمة اإلدارة العميا 6جاءت الفقرة رقـ ). 7
بشكؿ فاعؿ في حؿ المشكالت المتعمقة بالمركز بشتى أنكاعيا( 

( كانحراؼ معيارم 3.11بالمرتبة السابعة بمتكسط حسابي )
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة بيف 0.85)

أفراد الدراسة عمى أف ضعؼ مساىمة اإلدارة العميا بشكؿ فاعؿ 
في حؿ المشكالت المتعمقة بالمركز بشتى أنكاعيا مف المشكالت 

  الرياض. المرتبطة باإلدارة المركزية بمراكز التكحد بمدينة

( كىي )قمة الحكافز )المادية كالمعنكية( 2الفقرة رقـ )جاءت . 8
( كانحراؼ 2.96لممدير( بالمرتبة الثامنة بمتكسط حسابي )

(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة 1.32معيارم )
متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف قمة الحكافز )المادية 

لمركزية كالمعنكية( لممدير مف المشكالت المرتبطة باإلدارة ا
 .بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض

( كىي )ضعؼ تطبيؽ المشرفيف 9جاءت الفقرة رقـ ). 9
التربكييف لمفاىيـ كأساليب اإلشراؼ التربكم الحديثة( بالمرتبة 

(، 0.68( كانحراؼ معيارم )2.93التاسعة بمتكسط حسابي )
راسة كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة بيف أفراد الد

عمى أف ضعؼ تطبيؽ المشرفيف التربكييف لمفاىيـ كأساليب 
اإلشراؼ التربكم الحديثة مف المشكالت المرتبطة باإلدارة 

 .المركزية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
( كىي )منح المدراء كقت غير كافي 8جاءت الفقرة رقـ ). 10

( 2.81ابي )لمرد عمى المراسالت( بالمرتبة العاشرة بمتكسط حس
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 0.88كانحراؼ معيارم )

بدرجة متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف منح المدراء كقت غير 
كافي لمرد عمى المراسالت مف المشكالت المرتبطة باإلدارة 

 .المركزية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
السؤاؿ الثاني: ما المشكالت اإلدارية المرتبطة بالييئة التربكية/ 
التعميمية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض؟ كلمتعرؼ عمى 
المشكالت اإلدارية المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية بمراكز 
التكحد الخاصة بمدينة الرياض، تـ حساب التكرارات كالنسب 

الحسابية كاالنحراؼ المعيارم الستجابات المئكية كالمتكسطات 
أفراد عينة الدراسة، كما تـ ترتيب ىذه الفقرات حسب المتكسط 

 ي:يمالحسابي لكالن منيا، كذلؾ كما 
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 9جدول 
عينة الدراسة نحو المشكالت اإلدارية المرتبطة بالهيئة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد 

 التربوية/ التعميمية بمراكز التوحد الخاصة بمدينة الرياض مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 
 % ك % ك % ك % ك % ك

ضعؼ خبرات المعمميف العممية  9
 كالتربكية

5 18.5 8 29.6 7 25.9 7 25.9 0 0.0 3.41 1.08 1 

ضعؼ التعاكف بيف الييئة  5
 التعميمية كاإلدارة

1 3.7 3 11.1 22 81.5 1 3.7 0 0.0 3.15 0.53 2 

تعارض اختصاصات المعمميف  8
 مع المجاؿ

2 7.4 8 29.6 8 29.6 5 18.5 4 14.8 2.96 1.19 3 

قمة زيارات المشرفيف  6
 كاالختصاصيف لممعمميف

2 7.4 7 25.9 9 33.3 5 18.5 4 14.8 2.93 1.17 4 

انخفاض مستكل الطمكح  3
 كالدافعية لدل المعمميف

0 0.0 2 7.4 19 70.4 4 14.8 2 7.4 2.78 0.70 5 

بتنفيذ قمة اىتماـ بعض المعمميف  4
 أعماليـ

0 0.0 8 29.6 10 37.0 1 3.7 8 29.6 2.67 1.21 6 

كثرة اإلجازات المرضية  2
 لممعمميف

1 3.7 0 0.0 8 29.6 11 40.7 7 25.9 2.15 0.95 7 

 8 0.85 2.04 33.3 9 29.6 8 37.0 10 0.0 0 0.0 0 ضعؼ التعاكف بيف المعمميف 7
ضعؼ التزاـ المعمميف بالخطط  1

 كالسنكيةاليكمية 
0 0.0 1 3.7 9 33.3 6 22.2 11 40.7 2.00 0.96 9 

 - 0.48 2.67 المتكسط الحسابي العاـ
( أف محكر المشكالت المرتبطة 9يتضح مف الجدكؿ رقـ )     

( فقرات، جاءت )فقرة 9بالييئة التربكية / التعميمية يتضمف )
(، حيث أف 9كاحدة( بدرجة مكافقة )عالية(، كىي الفقرة رقـ )

(، كىذ المتكسط يقع بالفئة الرابعة 3.41المتكسط الحسابي ليا )
 3.41تي تتراكح ما بيف )مف فئات المقياس المتدرج الخماسي كال

( فقرات بدرجة مكافقة 5(، في حيف جاءت )4.20إلى 
، 2.67)متكسطة(، حيث تتراكح المتكسطات الحسابية ليـ بيف )

(، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف فئات المقياس 3.15
(، 3.40إلى  2.61المتدرج الخماسي كالتي تتراكح ما بيف )

مكافقة )ضعيفة(، كىي الفقرات رقـ ( فقرات بدرجة 3كجاءت )
، 2.0(، حيث تتراكح المتكسطات الحسابية ليـ بيف )1، 7، 2)

(، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الثانية مف فئات المقياس 2.15
(، 2.60إلى  1.81المتدرج الخماسي كالتي تتراكح ما بيف )

 كتشير النتيجة السابقة إلى تفاكت استجابات أفراد عينة الدراسة
نحك المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية في مراكز 

 .التكحد الخاصة بمدينة الرياض
(، كىذا يدؿ عمى أف 2.67يبمغ المتكسط الحسابي العاـ )      

ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى 
كحد المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية في مراكز الت

بمدينة الرياض، كمف أبرز تمؾ المشكالت )ضعؼ خبرات 
المعمميف العممية كالتربكية، ككذلؾ ضعؼ التعاكف بيف الييئة 
التعميمية كاإلدارة، إضافة إلى تعارض اختصاصات المعمميف مع 
المجاؿ، كقمة زيارات المشرفيف كاالختصاصيف لممعمميف، ككذلؾ 

 (.المعمميف انخفاض مستكل الطمكح كالدافعية لدل
( كىي )ضعؼ خبرات المعمميف العممية 9جاءت الفقرة رقـ ). 1

( كانحراؼ 3.41كالتربكية( بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي )
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(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية 1.08معيارم )
بيف أفراد الدراسة عمى أف ضعؼ خبرات المعمميف العممية 

بطة بالييئة التربكية/ التعميمية كالتربكية مف المشكالت المرت
بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض، كقد اتفقت نتيجة الدراسة 

[ كالتي تكصمت إلى 26الحالية مع نتيجة دراسة دكنا شيرككد ]
أف عدـ فعالية المعمميف لتمبية احتياجات التالميذ مف المشكالت 

ة الخاصة في التي تكاجو تعميـ التالميذ ذكم االحتياجات التربكي
 .المدارس االبتدائية في جاميكا

( كىي )ضعؼ التعاكف بيف الييئة 5جاءت الفقرة رقـ ). 2
( 3.15التعميمية كاإلدارة( بالمرتبة الثانية بمتكسط حسابي )

(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 0.53كانحراؼ معيارم )
بدرجة متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف ضعؼ التعاكف بيف 
الييئة التعميمية كاإلدارة مف المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ 

 .التعميمية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
( كىي )تعارض اختصاصات المعمميف 8جاءت الفقرة رقـ ). 3

( كانحراؼ 2.96مع المجاؿ( بالمرتبة الثالثة بمتكسط حسابي )
كافقة بدرجة (، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ م1.19معيارم )

متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف تعارض اختصاصات 
المعمميف مع المجاؿ مف المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ 

 .التعميمية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
( كىي )قمة زيارات المشرفيف 6جاءت الفقرة رقـ ). 4

حسابي  كاالختصاصيف لممعمميف( بالمرتبة الرابعة بمتكسط
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ 1.17( كانحراؼ معيارم )2.93)

مكافقة بدرجة متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف قمة زيارات 
المشرفيف كاالختصاصيف لممعمميف مف المشكالت المرتبطة 
بالييئة التربكية/ التعميمية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة 

 .الرياض
)انخفاض مستكل الطمكح ( كىي 3جاءت الفقرة رقـ ). 5

كالدافعية لدل المعمميف( بالمرتبة الخامسة بمتكسط حسابي 
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ 0.70( كانحراؼ معيارم )2.78)

مكافقة بدرجة متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف انخفاض 

مستكل الطمكح كالدافعية لدل المعمميف مف المشكالت المرتبطة 
عميمية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة بالييئة التربكية/ الت

 .الرياض
( كىي )قمة اىتماـ بعض المعمميف بتنفيذ 4جاءت الفقرة رقـ ). 6

( كانحراؼ 2.67أعماليـ( بالمرتبة السادسة بمتكسط حسابي )
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة 1.21معيارم )

مميف متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف قمة اىتماـ بعض المع
بتنفيذ أعماليـ مف المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية 

 .بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
( كىي )كثرة اإلجازات المرضية 2جاءت الفقرة رقـ ). 7

( كانحراؼ 2.15لممعمميف( بالمرتبة السابعة بمتكسط حسابي )
جة ضعيفة (، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدر 0.95معيارم )

بيف أفراد الدراسة عمى أف كثرة اإلجازات المرضية لممعمميف مف 
المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية بمراكز التكحد 

 .الخاصة بمدينة الرياض
( كىي )ضعؼ التعاكف بيف المعمميف( 7جاءت الفقرة رقـ ). 8

( كانحراؼ معيارم 2.04بالمرتبة الثامنة بمتكسط حسابي )
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة ضعيفة بيف 0.85)

أفراد الدراسة عمى أف ضعؼ التعاكف بيف المعمميف مف 
المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية بمراكز التكحد 

 .الخاصة بمدينة الرياض
( كىي )ضعؼ التزاـ المعمميف بالخطط 1جاءت الفقرة رقـ ). 9

( 2.0بالمرتبة التاسعة بمتكسط حسابي )اليكمية كالسنكية( 
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 0.96كانحراؼ معيارم )

بدرجة ضعيفة بيف أفراد الدراسة عمى أف ضعؼ التزاـ المعمميف 
بالخطط اليكمية كالسنكية مف المشكالت المرتبطة بالييئة 

 .التربكية/ التعميمية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
ؤاؿ الثالث: ما المشكالت اإلدارية المرتبطة بأكلياء األمكر الس

 كالمجتمع المحمي بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض؟
كلمتعرؼ عمى المشكالت اإلدارية المرتبطة بأكلياء األمكر 
كالمجتمع المحمي بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض، تـ 
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ات الحسابية حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسط
كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تـ 

ترتيب ىذه الفقرات حسب المتكسط الحسابي لكالن منيا، كذلؾ 
 :كما يمي

 10جدول 
عينة الدراسة نحو المشكالت اإلدارية المرتبطة بأولياء التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد 

 األمور والمجتمع المحمي بمراكز التوحد الخاصة بمدينة الرياض مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 
 % ك % ك % ك % ك % ك

المركز ىك بأف  اعتقاد أكلياء األمكر 5
المسئكؿ الكحيد عف تقدـ كتحسف 

 حالة األطفاؿ

16 59.3 6 22.2 4 14.8 1 3.7 0 0.0 4.37 0.88 1 

قمة معرفة أكلياء األمكر باإلجراءات  2
المتعمقة بتأىيؿ األطفاؿ التكحدييف 

 الخاصة في المراكز

4 14.8 14 51.9 9 33.3 0 0.0 0 0.0 3.81 0.68 2 

 3 1.11 3.81 0.0 0 14.8 4 25.9 7 22.2 6 37.0 10 كثرة تنقؿ األطفاؿ مف مركز ألخر 6
ضعؼ اىتماـ أكلياء األمكر  4

 بأبنائيـ
0 0.0 15 55.6 11 40.7 0 0.0 1 3.7 3.48 0.70 4 

انخفاض المستكل المعيشي ألكلياء  7
 األمكر

4 14.8 7 25.9 13 48.1 3 11.1 0 0.0 3.44 0.89 5 

ضعؼ تعاكف أكلياء األمكر مع  1
 اإلدارة

0 0.0 13 48.1 10 37.0 4 14.8 0 0.0 3.33 0.73 6 

تشكيؾ أكلياء األمكر في قرارات  3
 كتشخيص المركز

6 22.2 8 29.6 2 7.4 11 40.7 0 0.0 3.33 1.24 7 

 - 0.61 3.65 المتكسط الحسابي العاـ
( أف محكر المشكالت 10يتضح مف الجدكؿ رقـ )       

( فقرات، 7المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي يتضمف )
جاءت )فقرة كاحدة( بدرجة مكافقة )عالية جدان(، كىي الفقرة رقـ 

(، كىذا المتكسط 4.37(، حيث أف المتكسط الحسابي ليا )5)
خماسي كالتي يقع بالفئة الخامسة مف فئات المقياس المتدرج ال

( فقرات 4(، في حيف جاءت )5.0إلى  4.21تتراكح ما بيف )
بدرجة مكافقة )عالية(، حيث تتراكح المتكسطات الحسابية ليـ 

(، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف 3.81، 3.44بيف )
إلى  3.41فئات المقياس المتدرج الخماسي كالتي تتراكح ما بيف )

بدرجة مكافقة )متكسطة(، كىما (، كجاءت )فقرتيف( 4.20
(، حيث أف المتكسط الحسابي ليما 3، 1الفقرتيف رقـ )

(، كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف فئات المقياس 3.33)
(، 3.40إلى  2.61المتدرج الخماسي كالتي تتراكح ما بيف )

كتشير النتيجة السابقة إلى تفاكت استجابات أفراد عينة الدراسة 
ت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي في نحك المشكال

 .مراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
(، كىذا يدؿ عمى أف 3.65يبمغ المتكسط الحسابي العاـ )      

ىناؾ مكافقة بدرجة عالية بيف أفراد عينة الدراسة عمى المشكالت 
المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي في مراكز التكحد 

 دينة الرياض، كمف أبرز تمؾ المشكالت )اعتقاد أكلياء األمكربم
المركز ىك المسئكؿ الكحيد عف تقدـ كتحسف حالة األطفاؿ، بأف 

ككذلؾ قمة معرفة أكلياء األمكر باإلجراءات المتعمقة بتأىيؿ 
األطفاؿ التكحدييف في المراكز الخاصة، إضافة إلى كثرة تنقؿ 

ىتماـ أكلياء األمكر األطفاؿ مف مركز ألخر، كضعؼ ا
 (.بأبنائيـ

 المركز بأف  ( كىي )اعتقاد أكلياء األمكر5جاءت الفقرة رقـ ). 1
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ىك المسئكؿ الكحيد عف تقدـ كتحسف حالة األطفاؿ( بالمرتبة 
(، 0.88( كانحراؼ معيارم )4.37األكلى بمتكسط حسابي )

كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية جدان عمى أف اعتقاد 
المركز ىك المسئكؿ الكحيد عف تقدـ كتحسف بأف  أكلياء األمكر

حالة األطفاؿ مف المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع 
 .المحمي بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض

( كىي )قمة معرفة أكلياء األمكر 2جاءت الفقرة رقـ ). 2
ي المراكز باإلجراءات المتعمقة بتأىيؿ األطفاؿ التكحدييف ف

( كانحراؼ 3.81الخاصة( بالمرتبة الثانية بمتكسط حسابي )
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية 0.68معيارم )

بيف أفراد الدراسة عمى أف قمة معرفة أكلياء األمكر باإلجراءات 
المتعمقة بتأىيؿ األطفاؿ التكحدييف في المراكز الخاصة مف 

اء األمكر كالمجتمع المحمي بمراكز المشكالت المرتبطة بأكلي
 .التكحد الخاصة بمدينة الرياض

( كىي )كثرة تنقؿ األطفاؿ مف مركز 6جاءت الفقرة رقـ ). 3
( كانحراؼ 3.81ألخر( بالمرتبة الثالثة بمتكسط حسابي )

(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية 1.11معيارم )
األطفاؿ مف مركز ألخر مف  بيف أفراد الدراسة عمى أف كثرة تنقؿ

المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي بمراكز 
 .التكحد الخاصة بمدينة الرياض

( كىي )ضعؼ اىتماـ أكلياء األمكر 4جاءت الفقرة رقـ ). 4
( كانحراؼ 3.48بأبنائيـ( بالمرتبة الرابعة بمتكسط حسابي )

افقة بدرجة عالية (، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مك 0.70معيارم )
بيف أفراد الدراسة عمى أف ضعؼ اىتماـ أكلياء األمكر بأبنائيـ 
مف المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي بمراكز 
التكحد الخاصة بمدينة الرياض، كقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية 

[ كالتي تكصمت إلى عدـ 26مع نتيجة دراسة دكنا شيرككد ]
دعـ األبكم مف المشكالت التي تكاجو تعميـ التالميذ ذكم كفاية ال

 .االحتياجات التربكية الخاصة في المدارس االبتدائية في جاميكا
( كىي )انخفاض المستكل المعيشي 7جاءت الفقرة رقـ ). 5

( 3.44ألكلياء األمكر( بالمرتبة الخامسة بمتكسط حسابي )
ىناؾ مكافقة (، كىذا يدؿ عمى أف 0.89كانحراؼ معيارم )

بدرجة عالية بيف أفراد الدراسة عمى أف انخفاض المستكل 
المعيشي ألكلياء األمكر مف المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر 

 .كالمجتمع المحمي بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
( كىي )ضعؼ تعاكف أكلياء األمكر مع 1جاءت الفقرة رقـ ). 6

( كانحراؼ 3.33بمتكسط حسابي )اإلدارة( بالمرتبة السادسة 
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بدرجة 0.73معيارم )

متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف ضعؼ تعاكف أكلياء األمكر 
مع اإلدارة مف المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع 

 .المحمي بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
كىي )تشكيؾ أكلياء األمكر في قرارات ( 3جاءت الفقرة رقـ ). 7

( 3.33كتشخيص المركز( بالمرتبة السابعة بمتكسط حسابي )
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة 1.24كانحراؼ معيارم )

بدرجة متكسطة بيف أفراد الدراسة عمى أف تشكيؾ أكلياء األمكر 
في قرارات كتشخيص المركز مف المشكالت المرتبطة بأكلياء 

كالمجتمع المحمي بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض، األمكر 
[ 20] كقد اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة قكاسمة

كالتي تكصمت إلى أف ىناؾ رضا عاـ ألكلياء األمكر عف 
 .الخدمات المقدمة ألطفاليـ ذكم اضطراب التكحد

تكحد كمف خالؿ العرض السابؽ لممشاكؿ اإلدارية في مراكز ال
 :الخاصة بمدينة الرياض، نجدىا جاءت كما يمي

 11جدول 
 المشاكل اإلدارية في مراكز التوحد الخاصة بمدينة الرياض

 الترتيب المتوسط الحسابي المشكالت م
 2 3.23 المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية 1
 3 2.67 التربكية/ التعميميةالمشكالت المرتبطة بالييئة  2
 1 3.65 المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي 3

 - 3.18 المتكسط الحسابي العاـ لممشاكؿ             
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( أف ىناؾ مكافقة بدرجة 11يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )     
المشكالت اإلدارية بمراكز  متكسطة بيف أفراد عينة الدراسة عمى

(، حيث 3.18التكحد الخاصة بمدينة الرياض بمتكسط عاـ )
تأتي المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي 

(، تميو المشكالت المرتبطة 3.65بالمرتبة األكلى بمتكسط عاـ )
(، كفي األخير تأتي 3.23باإلدارة المركزية بمتكسط عاـ )

بطة بالييئة التربكية/ التعميمية كأقؿ المشكالت المشكالت المرت
 (.2.67اإلدارية في مراكز التكحد بمدينة الرياض بمتكسط عاـ )

السؤاؿ الرابع: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت اإلدارية 

متغيرات  في مراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ

الدراسة )الكظيفة، سنكات الخبرة في مجاؿ التكحد، سنكات العمؿ 
 في المركز الحالي، التخصص العممي، الدرجة العممية(؟

 :أكالن: الفركؽ باختالؼ متغير الكظيفة
كلمعرفة إذا ما كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف      

كالت اإلدارية متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المش
في مراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ متغير 

-kruskal) الكظيفة، تـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كاليس

wallis)بديالن عف تحميؿ التبايف األحادم ، (One Way 

Anova) كذلؾ لعدـ تكافؤ فئات متغير الكظيفة، كذلؾ كما ،
 (.12يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

 12جدول 
( لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت اإلدارية kruskal-wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )

 في مراكز التوحد الخاصة بمدينة الرياض باختالف متغير الوظيفة
 مستوى الداللة الرتبمتوسط  العدد الوظيفة األبعاد

 0.306 15.13 20 معمـ المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية
 13.83 3 مشرؼ
 8.50 4 مدير

 0.894 14.40 20 معمـ المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية / التعميمية
 13.33 3 مشرؼ
 12.50 4 مدير

 0.161 13.30 20 معمـ المحميالمشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع 
 10.00 3 مشرؼ
 20.50 4 مدير

الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية بمراكز التكحد الخاصة 
 بمدينة الرياض

 0.446 13.40 20 معمـ
 12.00 3 مشرؼ
 18.50 4 مدير

( عدـ كجكد فركؽ ذات 12يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )      
( فأقؿ بيف متكسطات 0.05داللة إحصائية عند مستكل )

استجابات أفراد عينة الدراسة نحك )المشكالت المرتبطة باإلدارة 
المركزية، المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ التعميمية، 

محمي، الدرجة المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع ال
الكمية لممشكالت اإلدارية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة 
الرياض( باختالؼ متغير الكظيفة، حيث بمغت قيمة مستكل 

، 0.161، 0.984، 0.306الداللة لتمؾ المحاكر عمى التكالي )
( أم غير دالة 0.05(، كجميعيا قيـ أكبر مف )0.446

أفراد عينة بأف  ابقةإحصائيان، كتفسر الباحثتاف النتيجة الس
الدراسة عمى اختالؼ كظائفيف )معمميف، مشرفيف، مديريف( 
يكاجيف تمؾ المشكالت، األمر الذم ال يجعؿ ىناؾ فركؽ في 

 .استجاباتيف حكؿ تمؾ المشكالت
 .ثانيان: الفركؽ باختالؼ متغير سنكات الخبرة في مجاؿ التكحد

ئية بيف كلمعرفة إذا ما كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصا
متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت اإلدارية 
في مراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ متغير 
سنكات الخبرة في مجاؿ التكحد، تـ استخداـ اختبار كركسكاؿ 
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 ، بديالن عف تحميؿ التبايف األحادم(kruskal-wallis) كاليس
(One Way Anova) كذلؾ لعدـ تكافؤ فئات متغير سنكات ،

الخبرة في مجاؿ التكحد، كذلؾ كما يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
(13.) 

 13جدول 
اإلدارية في ( لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت kruskal-wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )

 مراكز التوحد الخاصة بمدينة الرياض باختالف متغير سنوات الخبرة في مجال التوحد
 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد سنوات الخبرة في مجال التوحد األبعاد

 0.310 14.89 22 أقؿ مف خمس سنكات المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية
 8.50 4 سنو 15إلى أقؿ مف  10 

 16.50 1 سنو فأكثر 15
 0.339 13.77 22 أقؿ مف خمس سنكات المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية / التعميمية

 12.50 4 سنو 15إلى أقؿ مف  10 
 25.00 1 سنو فأكثر 15

المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع 
 المحمي

 0.162 12.64 22 أقؿ مف خمس سنكات
 20.50 4 سنو 15أقؿ مف إلى  10 

 18.00 1 سنو فأكثر 15
الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية بمراكز التكحد 

 الخاصة بمدينة الرياض
 0.094 12.59 22 أقؿ مف خمس سنكات

 18.50 4 سنو 15إلى أقؿ مف  10 
 27.00 1 سنو فأكثر 15

( أنو ال تكجد ىناؾ 13يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )       
( فأقؿ بيف 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك )المشكالت 
المرتبطة باإلدارة المركزية، المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ 

مجتمع المحمي، التعميمية، المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كال
الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة 
الرياض( باختالؼ متغير سنكات الخبرة في مجاؿ التكحد، حيث 

، 0.310بمغت قيمة مستكل الداللة لتمؾ المحاكر عمى التكالي )
( 0.05(، كجميعيا قيـ أكبر مف )0.094، 0.162، 0.339

كتشير النتيجة السابقة إلى تقارب  أم غير دالة إحصائيان،
استجابات أفراد عينة الدراسة عمى اختالؼ سنكات خبرتيـ في 

مجاؿ التكحد نحك المشكالت اإلدارية التي تكاجو مراكز التكحد 
 .الخاصة بمدينة الرياض

 :ثالثان: الفركؽ باختالؼ متغير التخصص العممي
ة إحصائية بيف كلمعرفة إذا ما كانت ىناؾ فركؽ ذات دالل      

متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت اإلدارية 
في مراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ متغير 
 التخصص العممي، تـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كاليس

(kruskal-wallis)بديالن عف تحميؿ التبايف األحادم ، (One 

Way Anova)ت متغير التخصص ، كذلؾ لعدـ تكافؤ فئا
 (.14العممي، كذلؾ كما يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

 14جدول 
( لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت اإلدارية في kruskal-wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )

 بمدينة الرياض باختالف متغير التخصص العمميمراكز التوحد الخاصة 
 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد التخصص العممي األبعاد

 0.323 10.70 5 متخصص في مجاؿ التكحد المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية
 15.74 17 متخصص في مجاؿ التربية الخاصة

 11.40 5 غير متخصص في مجاؿ التربية الخاصة
 0.013 23.00 5 متخصص في مجاؿ التكحدالمشكالت المرتبطة بالييئة التربكية / 
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 12.62 17 متخصص في مجاؿ التربية الخاصة التعميمية
 9.70 5 غير متخصص في مجاؿ التربية الخاصة

المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر 
 كالمجتمع المحمي

 0.037 10.80 5 متخصص في مجاؿ التكحد
 16.88 17 متخصص في مجاؿ التربية الخاصة

 7.40 5 غير متخصص في مجاؿ التربية الخاصة
الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية 

 بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
 0.021 15.40 5 متخصص في مجاؿ التكحد

 16.18 17 متخصص في مجاؿ التربية الخاصة
 5.20 5 الخاصةغير متخصص في مجاؿ التربية 

( أنو ال تكجد ىناؾ 14يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )      
( فأقؿ بيف 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت 
الرياض المرتبطة باإلدارة المركزية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة 

باختالؼ متغير التخصص العممي، حيث بمغت قيمة مستكل 
( أم غير دالة 0.05(، كىي قيمة أكبر مف )0.323الداللة )
 .إحصائيان 
في حيف أكضحت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة       

إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 
التعميمية في مراكز التكحد  المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/

الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ متغير التخصص العممي، 
(، كذلؾ لصالح أفراد 0.013حيث بمغت قيمة مستكل الداللة )

عينة الدراسة المتخصصيف في مجاؿ التكحد بمتكسط رتب 
(، كتشير النتيجة السابقة إلى أف أفراد عينة الدراسة مف 23.0)

التكحد يكافقكف بدرجة أكبر عمى  المتخصصيف في مجاؿ
 .المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية / التعميمية

كما أكضحت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية       
بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت 
المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي باختالؼ متغير 

(، 0.037حيث بمغت قيمة مستكل الداللة )التخصص العممي، 
كذلؾ لصالح أفراد عينة الدراسة المتخصصيف في مجاؿ التربية 

(، كتشير النتيجة السابقة إلى أف 16.88الخاصة بمتكسط رتب )

أفراد عينة الدراسة مف المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة 
مكر يكافقكف بدرجة أكبر عمى المشكالت المرتبطة بأكلياء األ

 .كالمجتمع المحمي
كفي األخير بينت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة       

إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 
الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية في مراكز التكحد الخاصة في 
مدينة الرياض باختالؼ متغير التخصص العممي، حيث بمغت 

(، كذلؾ لصالح أفراد عينة الدراسة 0.021قيمة مستكل الداللة )
المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة بمتكسط رتب 

(، كتشير النتيجة السابقة إلى أف أفراد عينة الدراسة مف 16.18)
المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة يكافقكف بدرجة أكبر 
عمى المشكالت اإلدارية في مراكز التكحد الخاصة في مدينة 

 .الرياض
 .ابعان: الفركؽ باختالؼ متغير الدرجة العمميةر 

كلمعرفة إذا ما كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف      
متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت اإلدارية 
في مراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض باختالؼ متغير 

-kruskal) سالدرجة العممية، تـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كالي

wallis)بديالن عف تحميؿ التبايف األحادم ، (One Way 

Anova) كذلؾ لعدـ تكافؤ فئات متغير الدرجة العممية، كذلؾ ،
 (.15كما يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
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 15جدول 
الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المشكالت اإلدارية في ( لمتعرف عمى kruskal-wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )

 مراكز التوحد الخاصة بمدينة الرياض باختالف متغير الدرجة العممية
 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد الدرجة العممية األبعاد

 0.339 3.00 1 دبمـك ما بعد الثانكية المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية
 14.58 24 بكالكريكس

 12.50 2 دبمـك ما بعد البكالكريكس
المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية / 

 التعميمية
 0.455 12.50 1 دبمـك ما بعد الثانكية

 14.60 24 بكالكريكس
 7.50 2 دبمـك ما بعد البكالكريكس

المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر 
 كالمجتمع المحمي

 0.175 6.00 1 دبمـك ما بعد الثانكية
 15.00 24 بكالكريكس

 6.00 2 دبمـك ما بعد البكالكريكس
الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية بمراكز 

 التكحد الخاصة بمدينة الرياض
 0.043 1.00 1 دبمـك ما بعد الثانكية

 15.33 24 بكالكريكس
 4.50 2 دبمـك ما بعد البكالكريكس

( أنو ال تكجد ىناؾ 15يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )      
( فأقؿ بيف 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك )المشكالت 
المرتبطة باإلدارة المركزية، المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية/ 

المشكالت المرتبطة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي(  التعميمية،
باختالؼ متغير الدرجة العممية، حيث بمغت قيمة مستكل الداللة 

(، 0.175، 0.455، 0.339لتمؾ المحاكر عمى التكالي )
 .( أم غير دالة إحصائيان 0.05كجميعيا قيـ أكبر مف )

في حيف أكضحت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة       
إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 
الدرجة الكمية لممشكالت اإلدارية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة 
الرياض باختالؼ متغير الدرجة العممية، حيث بمغت قيمة 

(، كذلؾ لصالح أفراد عينة الدراسة ممف 0.043مستكل الداللة )
(، كتشير 15.33)درجتيـ العممية بكالكريكس بمتكسط رتب 

النتيجة السابقة إلى أف أفراد عينة الدراسة ممف درجتيـ العممية 
بكالكريكس يكافقكف بدرجة أكبر عمى المشكالت اإلدارية بمراكز 

 .التكحد الخاصة بمدينة الرياض
 توصيات. ال6

في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا تكصي الباحثتاف بما 
 :يمي
العميا ألسمكب اإلدارة الديمقراطي في اإلدارة استخداـ اإلدارة . 1

كالتخطيط، كذلؾ بعقد الندكات التكعية كالكرش التدريبية. حيث 
أكضحت النتائج أف بعد اإلدارة العميا عف األسمكب الديمقراطي 
في اإلدارة كالتخطيط مف المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية 

 .ة الرياضكالتي تكاجو مراكز التكحد الخاصة بمدين
تعييف مساعديف لممدير يقكمكف باألعماؿ اإلدارية كالكتابية . 2

كتفرغ المدير لمعمؿ الفني، حيث بينت النتائج أف كثرة األعماؿ 
اإلدارية كالكتابية مف المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية كالتي 

 .تكاجو مراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض
جيد لممكارد كاألدكات عمى المركز بما الحرص عمى التكزيع ال. 3

يتناسب مع حجـ المركز كعدد الطالب، حيث أكضحت النتائج 
أف سكء عممية تكزيع المكارد كاألدكات عمى المراكز مف 
المشكالت المرتبطة باإلدارة المركزية كالتي تكاجو مراكز التكحد 

 .الخاصة بمدينة الرياض
كتربكية عالية لمراكز اختيار معمميف ذكم خبرة تعميمية . 4

التكحد الخاصة بمدينة الرياض، حيث أكضحت النتائج أف 
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ضعؼ خبرات المعمميف العممية كالتربكية مف المشكالت 
 .المرتبطة بالييئة التربكية بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض

الحرص عمى اختيار معمميف تتناسب مؤىالتيـ العممية مع . 5
بينت النتائج أف تعارض اختصاصات  المجاؿ )التكحد(، حيث

المعمميف مع المجاؿ مف المشكالت المرتبطة بالييئة التربكية 
 .بمراكز التكحد الخاصة بمدينة الرياض

تكعية أكلياء األمكر باإلجراءات المتعمقة بتأىيؿ األطفاؿ . 6
التكحدييف في المراكز الخاصة، كذلؾ بالتخطيط لبرامج تكعكيو 

األمكر بعدة كسائط تناسب جميع الفئات، كما  كتقديميا ألكلياء
يمكف عقد اجتماعات دكرية باألىالي لتكعيتيـ باإلجراءات 
كالتطكرات في الميداف. حيث أكضحت النتائج أف قمة معرفة 
أكلياء األمكر بتمؾ اإلجراءات مف المشكالت المرتبطة بأكلياء 
نة األمكر كالمجتمع المحمي في مراكز التكحد الخاصة بمدي
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ABSTRACT_ The study aims to identify the administrative problems of autism centers in Riyadh 

city, as well as identify the differences of the study sample responses about the administrative 

problems of autism centers in Riyadh city. The sample of the study constitutes of principals and 

supervisors and teachers. The researcher used the descriptive analytical methodology and a 

questionnaire which was developed according to a review of related literature Results of the study 

showed that: The study sample agreed to extent medium level on the problems related to central 

administration of autism centers in Riyadh city. The study sample agreed to medium level on the 

problems related to the educational commission of autism centers in Riyadh city. The study sample 

agreed strongly on the problems related to parents and local community of autism centers and in 

Riyadh city. There are no statistically significant differences at the level (0.05) and less between 

the study sample responses about the problems related to the central administration of autism 

centers in Riyadh city, according to the scientific specialization variable. There are statistically 

significant differences between the study sample responses about the total degree of the 

administrative problems of autism centers in Riyadh city, according to the scientific specialization 

variable in favor to those specialized in special education field. There are no statistically 

significant differences at the level (0.05) and less between the study sample responses about 

(problems related to the central administration, problems related to the educational commission, 

problems related to parents and local community). Overall, based on the previous findings, the 

researcher recommends the higher administration to use the democratic style in management and 

planning, as well as to provide assistances for the managers to do the administrative works and to 

provide managers with the ability to focus on technical work. Also, the researcher recommends 

ensuring the good distribution of resources and tools to the centers in order to meet the size of the 

center and the number of students.  

KEY WORDS: Autism, Centers, Parents, Administrative Problems, Autism Centers, Principal, 

Teacher. 


