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مدى االستعداد لتطبيق التعليم الشامل من 
 وجهه نظر املعلمني يف اململكة العربية السعودية

 ** أحمد عبدهللا ربابعة                            *نوره بنت حامد بن مرعي القحطاني

 

  

َراَسة الحالية إلى معرفة مدى استعداد معلمي اململكة العربية السعودية في املرحلة االبتدائية نحو تطبيق التعليم الشامل  _امللخص ِّ
تبًعا  هدفت الد 

هم.  ملتغير )الجنس، الخبرة، املؤهل التعليمي، نوع التعليم( ومعرفة الصعوبات التي تواجه املعلمين عند تطبيق التعليم الشامل من وجهة نظر 

بقت على )
ُ
َراَسة املنهج الوصفي )املسحي(، و قامت الباحثة ببناء االستبانة كأداة لجمع البيانات، وط ِّ

( معلًما  531واستخدمت الباحثة في هذه الد 

 توص  1440/  1439ومعلمة في املنطقة الشرقية في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 
ً
َراَسة إلى هـ. و بعد تحليل البيانات إحصائيا ِّ

لت الد 

ليه قدرة  نتائج، من أهمها: أبرز مالمح االحتياج في استعداد املعلمين لتطبيق التعليم الشامل تمثل في عدم جاهزية البيئة واملرافق املدرسية، ي

َراَسة عد ِّ
م وجود فروق ذات داللة إحصائية وإمكانيات املعلمين، وأخيًرا جاءت اإلدارة الصفية والتخطيط للتعليم الشامل، كما أظهرت نتائج الد 

عزى ملتغير )الجنس(، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة  0,05عند مستوى ) ( فأقل في استعداد املعلمين نحو تطبيق التعليم الشامل يُ

َراَسة حول )اإلدارة الصفية والتخطيط للتعليم 0,05إحصائية عند مستوى ) ِّ
نة الد  َراَسة الذين ( فأقل بين أفراد عي  ِّ

نة الد  الشامل(، لصالح أفراد عي 

نة 0,01سنوات، وأظهرت النتائج أيًضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 10إلى  6سنوات خبراتهم من  ( فأقل في استعداد أفراد عي 

َراَسة حول )قدرة وإمكانيات املعلم، مدى استعداد املعلمين لتطبيق التعليم الشامل(  ِّ
باختالف متغير )التخصص( لصالح معلمي التربية الد 

َراَسة حول )قدرة وإمكانيات املعلم(، 0,05الخاصة، كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ِّ
نة الد  ( فأقل بين أفراد عي 

َراَسة الذين يملكون مؤهل دراسات عليا. وبناًء على النتائج  ِّ
أوصت الباحثة بعدة توصيات من أبرزها: العمل على تهيئة البيئة  لصالح أفراد عينة الد 

في إعداد   واملرافق املدرسية بمدارس التعليم العام وفَق الدليل اإلرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية للمملكة العربية السعودية. النظر

َراَسة في الجامعات من حيث تض ِّ
ْبل الخدمة أثناء الد 

َ
مين مادة عامة من التربية الخاصة في جميع التخصصات. ضرورة تواجد املعلم املعلمين ق

ب  الداعم أو املساعد في الفصل العادي عند تطبيق التعليم الشامل، وهذا مما يساعد على إزالة عائق الوقت لدى معلمي التعليم العام. تدري 

 ئمة لخصائص ذوي اإلعاقة التي تساعدهم على قدرة التعامل معهم.  معلمي التعليم العام على فنيات وإستراتيجيات تعديل السلوك املال 

 : التعليم الشامل، ذوي اإلعاقة، استعداد املعلمين.  الكلمات املفتاحية
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 اململكة في  املعلمين نظر  وجهه من  الشامل التعليم لتطبيق االستعداد مدى

 السعودية  العربية
 . املقدمة 1

ُيعد التعليم الركيزة األساسية في بناء ونهضة املجتمعات، فهو بوابة       

التغيير والتطوير للوصول إلى أرقى وأعلى مستويات العلم والثقافة والقيم 

 ُيحدد من خالله مدى تقدم البلدان 
ً
ه أصبح اآلن معيارا واألخالق، كما أنَّ

ل الدول عاملًيا وتطورها، حيث ُتصنف سويسرا وسنغافورة وفنلندا من أوائ

م( في جودة التعليم، حيث يهتم التعليم في هذه الدول بجميع 2018لعام )

 أفراده العاديين وذوي االحتياجات الخاصة كحق لكل فرد في التعليم. 

وهذا ما تسعى له اململكة العربية السعودية كتوجه حديث نسبًيا، وقد       

على تعزيز  2030قبلية للتعليم أكدت رؤية اململكة العربية السعودية املست

نوعية الخدمات وزيادة البرامج املقدمة للطالب ذوي اإلعاقة، ويأتي مشروع 

 2030التعليم الشامل كجزء ال يتجزأ من رؤية اململكة العربية السعودية 

الذي يعد نقلة نوعية في تطوير برامج التربية الخاصة في اململكة، وأحد 

 واعًدا لألجيال القادمة ]املشاريع الذي يرسم مستقب
ً

[ حيث يتلقى الفرد 1ال

من ذوي االحتياجات الخاصة تعليمه في املدرسة العامة العادية، كما لو لم 

تكن لديه تلك اإلعاقة، وهذا ما ُيسهم في توفير فرص التعليم املتكافئة 

تقليل واملتساوية، ومنح مناٍخ أكثر تناسًبا لينمو أكاديمًيا واجتماعًيا ونفسًيا، و 

الفوارق االجتماعية والنفسية، واملساعدة في االنخراط في الحياة العادية 

 والتفاعل مع اآلخرين. 

وتؤكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أنَّ الحق في التعليم يعتبر      

من أبسط حقوق اإلنسان التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن دون تفريق أو 

ري لدمج ذوي اإلعاقة في مجتمعاتهم بسهوله تمييز، فهو األساس الجوه

[. وال ُيقصد بذلك بأن نمنح الفرصة للتعلم في املدرسة العادية دون 2ويسر]

األخذ باعتبارات عدة مثل: تهيئة وإعداد التالميذ واألسر، ومعرفة حاجات 

التالميذ األكاديمية واالجتماعية والنفسية، وأدوار العاملين فيها، وتكييف 

 ، وتهيئة البيئة املدرسية. املناهج

عد من أهم القضايا الهامة في      
ُ
ويرى العديد من املعلمين أنَّ عملية الدمج ت

 
 

ميدان التربية الخاصة، فهي تخلق لديهم جملة من الصعوبات حيث يرون أال

حاجة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية بحجة احتياج 

َراسات على وجود هذه الفئة إلى الرعاية و  االهتمام املكثف، وتؤكد أحد الدِّ

[. وعلى العكس من 3اتجاهات سلبية لدى املعلمين نحو سياسية الدمج ]

ذلك يرى بعض املعلمين الحاجة الشديدة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة، 

ها البيئة األقل تقييًدا التي تساعد الطالب على ممارسة التفاعل  إذ إنَّ

كاديمي بصورة طبيعية، وهذا ما يتوافق مع أحد الدراسات التي االجتماعي واأل

 [.  4] دلت على اتسام اتجاهات معلمي التربية نحو الدمج بإيجابية

وفي ضوء ما سبق انبثقت الحاجة نحو معرفة مدى استعداد معلمي      

التعليم العام والتربية الخاصة نحو تطبيق التعليم الشامل في املنطقة 

الشرقية، ومعرفة املعوقات التي تحد من تطبيق التعليم الشامل حيث أن 

 مهًما في نجاح وفشل هذا املشروع، وهذا ُيع
ً

 زى استعداد املعلم ُيعد عامال

 إلى أهمية دور املعلم كأحد أعضاء الفريق في املدرسة. 

 

 . مشكلة الدراسة 2

يلعب استعداد املعلمين دوًرا هاًما في تحديد مدى تسهيل أو تقييد العمل      

نحو برنامج التعليم الشامل، فقياس االستعدادات واملعوقات التي تحول  

ل االنطالق فيه أو عند تطبيق أي عمل قبيل الشروع ُيعطي مؤشرات حو 

 التعديل عليه.

َراَسة القريني وراو ]      [ التي هدفت إلى مدى معرفة املعلمين 5ففي دِّ

واستعدادهم واحتياجهم لـ تصميم التعليم الشامل، وقد أظهرت نتائج 

َراَسة الحاجة إلى التدريب والتطوير املنهي، والحاجة إلى املوارد من حيث  ِّ
الد 

والوقت وتوعية املوظفين وأظهرت أبرز التحديات التي  التكنولوجيا واملواد

أعرب عنها املعلمون في نقص املوظفين، وعدم وجود سياسات ومبادئ 

(، وعدم معرفة UDLتوجيهية مناسبة لتنفيذ التصميم الشامل للتعلم )

املعلمين وافتقارهم إلى اإليمان بقيمته بين املوظفين واآلباء اآلخرين، وأعداد 

الطالب الكبيرة، وعدم التعاون بين معلمي التعليم العام والتربية الخاصة، 

والحاجة إلى معرفة اإلستراتيجيات املختلفة التي يمكن استخدامها، وأيًضا 

في هذا املجال عائًقا لهم، فإذ تم معالجة تلك كان الوصول إلى أحدث األبحاث 

التحديات فسيساعد على تعزيز معرفة املعلمين وثقتهم وقدرتهم على تنفيذ 

َراَسة رودني ] [ التي 6التصميم الشامل للتعلم في الفصول الدراسية. وفي دِّ

َراَسة األسباب التي قد تؤثر على اتجاهات معلمي التعليم العام  هدفت إلى دِّ

َراَسة إلى أنَّ نحو  ِّ
دمج الطالب ذوي صعوبات التعلم. وأشارت نتائج هذه الد 

معلمي التعليم العام بغض النظر عن؛ الجنس، طول سنوات الخبرة، ومقدار 

الدورات التعليمية الخاصة، لم يكونوا على استعداد لقبول دمج طالب ذوي 

 االحتياجات الخاصة في فصل التعليم العام. 

َراَسة أوتيرو ] ومن جانب       [ كان الغرض منها تحديد اتجاهات 7آخر جاءت دِّ

معلمي التعليم العام والخاص نحو دمج الطالب ذوي اإلعاقة في بيئة التعليم 

َراَسة أن أكثر من نصف املعلمين الذين شملهم  ِّ
العام. وكشفت نتائج هذه الد 

وي اإلعاقة االستطالع لديهم موقف واستعداد إيجابي تجاه تضمين الطالب ذ

في بيئة التعليم العام، وتشير النتائج أيًضا إلى أن  معلمي التعليم الخاص أكثر 

 إيجابية تجاه الطالب ذوي اإلعاقة.

وعلى الرغم من أنَّ التعليم الشامل ُيعد أحد أهم التدابير النوعية التي      

م متساوية تسعى إلى دمج ذوي اإلعاقة في بيئة التعليم العام وتوفير فرص تعلي

وتمكين التعليم للجميع، إال أنَّ التعليم الشامل وممارسته العملية ال تزال 

مثار جدل كبير بين أوساط العديد من املعلمين، حيث ال تزال هناك ردود 

وآراء متباينة تجاه التعليم الشامل كفلسفة حديثة في تعليم ذوي اإلعاقة، 

ن املعوقات، وإذا كان الدمج كما أن تطبيقه في املدارس تعترضها جملة م

بشكله التقليدي وفي بداية تطبيقه والعمل عليه في اململكة قد تعرض وواجه 

[ إلى بعض منها:: كتخوف أولياء 8مجموعة من الصعوبات، وقد أشار املوس ى ]

أمور ذوي اإلعاقة من عملية الدمج، كذلك وجود بعض االتجاهات السلبية 

وي اإلعاقة، وعدم تهيئة املباني لتلبية لدى بعض شرائح املجتمع نحو ذ

االحتياجات املختلفة لجميع الطالب ذوي اإلعاقة، فإنَّ التعليم الشامل 

ه يستلزم تغيير جوهري في املباني  متوقع أن تعترضه معوقات أكبر، إذ أنَّ
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والطرق التي ُيدر س بها، وهو ما دعا  واالستراتيجياتاملدرسية وأدوار املعلمين 

ه في صورة بحث الباحثة  ورتِّ
ْ
إلثارة بعض التساؤالت حول هذا املوضوع، وبل

لإلجابة عنه، وتكوين صورة أوسع وأدق حول فكرة التعليم الشامل، ومعرفة 

 مدى استعداد املعلمين نحو تطبيقه و تعميميه في جميع مدارس اململكة. 

 أسئلة الدراسة   أ.

َراَسة الحالية في معرفة استع ِّ
داد معلمي اململكة العربية تتمثل مشكلة الد 

 السعودية لتطبيق التعليم الشامل، ويتفرع منها األسئلة التالية: 

ما مدى استعداد معلمي اململكة العربية السعودية لتطبيق التعليم  .1

 الشامل؟  

.هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استعداد املعلمين لتطبيق التعليم 2

عزى ملتغير الجنس؟ 
ُ
 الشامل ت

.هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استعداد املعلمين لتطبيق التعليم 3

عزى لسنوات الخبرة؟ 
ُ
 الشامل ت

.هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استعداد املعلمين لتطبيق التعليم 4

عزى ملتغير نوع التعليم؟ 
ُ
 الشامل ت

ين لتطبيق .هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في االستعداد بين املعلم5

عزى للمؤهل؟  
ُ
 التعليم الشامل ت

 ب. أهداف الدراسة  

تحديد أبرز مالمح االحتياج في استعداد املعلمين نحو تطبيق التعليم  .1

 الشامل في اململكة العربية السعودية. 

نوع التعليم( على  –املؤهل –الخبرة -معرفة مدى تأثير متغير)الجنس .2

 استعداد املعلمين نحو تطبيق التعليم الشامل في اململكة العربية السعودية. 

 ج. أهمية الدراسة 

األهمية النظرية: تتمثل في إثراء املحتوى العربي والسعودي على وجه 

تبات العربية إلى الكتب الخصوص نحو التعليم الشامل حيث تفتقر املك

والدراسات التي تتيح للمتخصصين أو املهتمين في الحصول على املعلومات 

ة لتناولها  َراَسة بالجد  ِّ
الكافية حول هذا املوضوع، حيث تتمتع هذه الد 

ملوضوع حديث نسيًبا في مجال التربية الخاصة يتماش ى مع الرؤى املستقبلية 

سيع فرص التعليم الشامل للطالب ذوي للمملكة العربية السعودية في تو 

 االحتياجات الخاصة. 

 األهمية التطبيقية: 

َراَسة من الدراسات الهامة لوزارة التعليم في الحصول على  .1 ِّ
تعد هذه الد 

املعلومات الالزمة فيما يتعلق بتطبيق التعليم الشامل سواء في املنطقة 

 سعودية. الشرقية أو غيرها من مناطق اململكة العربية ال

َراَسة وعًيا وفهًما أكثر حول التحديات التي تواجه  .2 ِّ
توفر نتائج هذه الد 

 املعلمين حول تطبيق التعليم الشامل. 

َراَسة كمصدر معلومات ألبحاث أخرى في  .3 ِّ
من املأمول أن تعمل هذه الد 

اململكة، وتسهم في تحسين املعرفة حول تطبيق التعليم الشامل واستعداد 

 ين نحوه. املعلم

 د. حدود الدراسة  

الحدود املوضوعية: انحصر موضوع الدراسة في استعداد املعلمين نحو 

 تطبيق التعليم الشامل.

َراَسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام  ِّ
الحدود الزمانية: أجريت الد 

 هـ  1439/1440الجامعي 

َراَسة في املدارس الحكومية االبتدائية باملنطقة  ِّ
الحدود املكانية: أجريت الد 

 الشرقية في اململكة العربية السعودية 

َراَسة معلمي التعليم العام وا ِّ
 لتربية الخاصة. الحدود البشرية: شملت الد 

 هـ. مصطلحات الدراسة 

: ُيعد التعليم الشامل من التوجهات Inclusive Educationالتعليم الشامل 

الحديثة في التعليم، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع املتعلمين بغض 

النظر عن إعاقاتهم ضمن مدارس التعليم العام من خالل االستشارة، 

يفات والتسهيالت متعدد التخصصات، وتقديم التك ريقوالعمل الجماعي للف

 للطالبات وفَق برنامج تربوي فردي يتم تصميمه وفًقا 

 [.9الحتياجاتهن ]

ه: تعليم فئات ذوي اإلعاقة مع الطالب العاديين في  عرفه الباحثة إجرائًيا بأنَّ
ُ
وت

الفصل العادي بواسطة جهد متكامل بين معلم التربية الخاصة، واملعلم 

 ادي، وتقديم التسهيالت وفًقا الحتياجات الطالب. الع

ه مدى القابلية، والجاهزية، لدى  االستعداد، وتعرفه الباحثة إجرائًيا: بأنَّ

 املعلمين في مدارس التعليم العام للتدريس وفَق مشروع التعليم الشامل.  

معلمو التربية الخاصة، وتعرفه الباحثة إجرائًيا: هم املعلمون الذي يملكون 

 مؤهل التربية الخاصة لتعليم ذوي اإلعاقة. 

و التعليم العام، وتعرفه الباحثة إجرائًيا: هم املعلمون الذين يقومون معلم

 بتدريس جميع الفئات داخل الفصل العادي.

 . اإلطار النظري 3

من الجدير بالذكر أنَّ معطيات التعليم في القرن الواحد والعشرين تتطلب 

ا في التماش ي مع متغيراته، ويتم ذلك بُصور شتى م
ً
ن أبرزها توجًها نوعًيا وحديث

التفريد الجيد مع املستهدفين من الطالب بقدراتهم وأجناسهم كافة، ومن أهم 

فئات الطالب في مسار التعليم العام ذوو اإلعاقة، حيث ُيعدون من أهم 

عناصر املنظومة الطالبية في مدارسنا ممن يجب توفير خدمات تعليمية لهم 

 [. 10] أسوة بزمالئهم من بقية الطالب

أن حركة الدمج الشامل تتجه نحو [ "11برادلي وسيرز وسوتلك ] ذكر و كما 

 تحقيق عنصرين أساسيين مكملين لبعضهما بعًضا في التربية وهما: 

 في الفصول  -
ً

دمج الطالب الذين يعانون من إعاقات شديدة دمًجا شامال

 العادية وذلك ضمن املدارس املتواجدة في أحيائهم السكنية. 

ين يعانون من إعاقات بسيطة في الصفوف العادية، إبقاء الطالب الذ -

وإبعادهم عن الخدمات التي تخرجهم من الفصل العادي، وبالتالي تعزلهم عن 

 أقرانهم في فصول خاصة ". 

: التعليم الشامل: 
ً

 أوال

 مفهوم التعليم الشامل  - 1

هو مفهوم تربوي يختلف عن مفهوم الدمج العادي، وعلى : "التعليم الشامل

عكس منه يركز التعليم الشامل على تغيير وتعديل البيئة التعليمية بجميع ال

مكوناتها من البيئة الفيزيائية املدرسية والصفية، وتعديل محتوى املنهاج 

املدرس ي، والوسائل التعليمية، وأساليب التدريس، وطرق التقييم، وتدريب 

ب املدمجين في املعلمين؛ لتتالءم مع الحاجات، والقدرات الفردية للطال 

الصف، وُتقدم لهم جميع خدمات الدعم األكاديمي داخل الغرفة الصفية، 

 [. 12وهو ما يحد من الحاجة إلخراج الطالب من الصف العادي "]

عنى 13وكما ذكر في شقير ] 
ُ
[" أن الدمج الشامل يتم في املدرسة الشاملة التي ت

فئاتهم وقدراتهم بتقديم الخدمات لجميع الطالب بمختلف تصنيفاتهم و 
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م داخل البرامج التربوية في بيئة الفصل الدراس ي العام، بحيث يعمل 
ُ
للتعل

 جميع الطالب تجاه األهداف نفسها دون استثناء". 

يستلزم أن يكون للطالب مهارات محددة تجعلهم مناسبين للبرامج التربوية  وال

تركز على تهيئة  املوجودة كما هو في برامج الدمج العادي، و لكنها البد أن 

البيئة الصفية املناسبة لالحتياجات التربوية و االجتماعية لجميع الطالب 

 [. 11] ذوي اإلعاقة أو العاديين 

األطر القانونية الدولية الحديثة الداعمة لوضع السياسات ملفهوم  - 2

 [: 10التعليم الشامل كما ذكر في أخضر ]

املي للتربية )داكار( واألهداف طلب إطار عمل املنتدى الع 2000في عام  -

م إلى   2015اإلنمائية لأللفية العمل على أن يصل جميع األطفال بحلول عام 

 التعليم االبتدائي، ويتم التشديد أيًضا على الفئات املهمشة والبنات. 

أهداف التعليم الستة والتي تهدف إلى أنَّ "التعليم حق للجميع" التي  -

( بلًدا، والتي تكفلت 189م )2000م، واعتمدتها عام 1990انطلقت عام 

 بمتابعتها منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة )اليونسكو(. 

 م أطلقت اليونسكو برنامًجا رائًدا لتوفير التعليم للجميع،2001في عام  -

 متعلًقا بالحق في التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقات نحو الشمولية. 

ديسمبر  13م اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة في 2006في عام  -

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات، وصادقت ووقعت اململكة على 

م، وخصصت 2008االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام 

 ( عن حق ذوي اإلعاقة في التعليم. 24املادة )

حدة أهداف التنمية املستدامة بسبعة م حددت األمم املت2016في عام  -

ا مقترًحا كجزء من خطة جديدة للتنمية املستدامة ملا بعد عام 
ً
عشر هدف

م حيث تناول الهدف الرابع منها ضمن التعليم الجيد املنصف والشامل 2015

م مدى الحياة للجميع ]
 
 [.  14للجميع، وتعزيز فرص التعل

 فهوم التعليم الشامل: األطر القانونية العربية الداعمة مل -3

، التي أكدت على تمكين ذوي اإلعاقة 2030رؤية اململكة العربية السعودية  -

من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقالليتهم، 

 واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في املجتمع.

ة ، وتضمنت األهداف اإلستراتيجية لوزار 2020وثيقة برنامج التحول الوطني  -

التعليم " إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب"، واستهدفت رفع نسبة 

ألف  200ألف طالب إلى  58الطلبة املستفيدين من برامج ذوي اإلعاقة من 

 طالب. 

 توجهات خطط التنمية للملكة العربية السعودية:  -

هـ( التي تهدف إلى 1436/ 1435 –1432/ 1431خطة التنمية التاسعة ) -1

الرتقاء بُنظم تعليم املوهوبات واملوهبين والفئات ذات االحتياجات الخاصة ا

 وكبار السن. 

هـ( التي تهدف إلى 1441/ 1440 –1437/ 1436خطة التنمية العاشرة ) -2

 تعظيم فرص التعليم املتكافئة لجميع الطالب. 

 عام  الدليل التنظيمي واإلجرائي للتربية الخاصة الصادر من وزارة التعليم -

 هـ.  1436

 تجربة التعليم الشامل في وزارة التعليم باململكة العربية السعودية:  -4

 هـ 1426  –1425التجربة األولى عام 

تم تطبيق تجربة "مدرسة املستقبل الشاملة" ملدة عام دراس ي كامل في       

تعليم البنات تحت إشراف اإلدارة العامة لإلشراف التربوي للتربية الخاصة 

نات(، وقد تم اختيار مدرستين األولى ابتدائية في شمال الرياض، والروضة )ب

امللحقة بها، وتم اختيار فريق العمل عن طريق تشكيل لجنة مكونة من 

مشرفات العموم باإلدارة واملعلمات املتخصصات باإلعاقات املختلفة، وتم 

دول زمني تحديد األدوار، واألهداف، والوسائل، والخطط اإلجرائية وفَق ج

 لعملية التطبيق، والفئة املستهدفة، ومستلزمات املشروع.

حيث تم إجراء التجهيزات والتعديالت املطلوبة من قبل فريق املدرسة بما      

يالئم احتياجات هذه الفئات، وكان أبرز املعوقات يتمثل في البيئة أو املرافق 

الحركية(، وتم إجراء  املدرسية )املصعد الكهربائي الذي يخدم ذوات اإلعاقة

حمالت توعوية من قبل فريق العمل تستهدف األسر واألطفال وجميع 

سند تطبيق 
ُ
منسوبات املدرسة من التعليم العام والخاص، وبعد ذلك أ

التعليم الشامل إلى مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز من خالل شركة 

ة للتربية الخاصة بوزارة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع اإلدارة العام

 [. 10التعليم ]

 هـ 1437 –1436التجربة الثانية عام 

( مدارس نموذجية بالرياض 6قامت وزارة التعليم بتطبيق التعليم الشامل في )

(، ويأتي ذلك ضمن املرحلة األولى لتوجيه 1436/1437) في العام الدراس ي 

م الشامل، وذلك بالتعاون الوزارة بتجهيز مدارس التعليم العام لتطبيق التعلي

مع أعرق الجامعات التي تهتم بالتربية الخاصة، وهي جامعة أوريغون لتوفير 

دورات تدريبية للمعلمين واملشرفين، وتفعيل دور التقنيات املساعدة، وتوفير 

مواصفات خاصة باملباني املدرسية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير 

في إستراتيجيات التعامل مع التالميذ ذوي  معايير علمية عاملية معتمدة

تدريب املعلمين واملشرفين، وذلك بالتعاون  اإلعاقة أثناء اليوم الدراس ي، وتم

مع مجلس األطفال ذوي اإلعاقة في الواليات املتحدة االمريكية على عدة 

 محاور من أبرزها: 

 نظام التدخل املبكر، والبرنامج التربوي الفردي. .1

تدريب املعلمين على إستراتيجيات التدريس املناسبة مع كل إعاقة،  .2

 والتقنيات املساعدة، وبرنامج التدخل لدعم السلوك اإليجابي.

إعداد مساعد معلم، وتدريب املعلمين على تكييف وتعديل منهج التعليم  .3

 العام.

تدريب املعلمين على كيفية توفير الخدمات املساندة، والخدمات  .4

 [. 1] في خطة دعم األهل نتقالية، واملساهمةاال 

 (UDL Universal Design For Learningثانًيا: التصميم الشامل للتعلم )

إلى حركة التصميم )تصميم بال  UDترجع جذور فلسفة التصميم الشامل 

عوائق( في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، وقد كان التصميم يقتصر 

ناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، إال أنَّ التصميم الشامل على توفير املرافق امل

يتخذ منهًجا أوسع يقوم على أساس استيعاب تنوع الخصائص اإلنسانية في 

 [. 15] إطار السكان كلهم

وقد انبثق مصطلح التصميم الشامل للتعلم عن مبادئ خالية من الحواجز،  

مدة من أحد أي تطويع املناهج لتتناسب مع قدرات كل طالب، وهي مست

مبادئ الهندسة املعمارية وهو مبدأ "سهولة الوصول الشامل"، والذي تم 

 [.  UDL [10تعديله تربوًيا ليصبح "التصميم الشامل للتعلم" 

وهو أسلوٌب تدريس ي يأخذ في الحسبان احتياجات كل املتعلمين عند        

وقات تصميم خطة التدريس بحيث يحاول املصمم )املعلم( تجنب كل املع

م بشكل فعال مع االحتفاظ بأكبر قدر ممكن 
 
التي تمنع أي متعلم من التعل
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من محتوى ومتطلبات املناهج، كما يهدف إلى زيادة فرص الحصول على 

التعليم عن طريق الحد من الحواجز املادية واملعرفية والفكرية والتنظيمية 

 [. 16للتعلم ] 

عليمية واإلستراتيجيات املبنية على وهو إطار علمي لتوجيه املمارسات الت      

األدلة وتطبيق تقنيات مساعدة متعددة لتوفر املرونة للوصول ملنهاج التعليم 

العام، وإحراز التقدم فيه من خالل عملية التكييف أو التعديل، بحيث 

يستجيب الطالب للمعلومات املقدمة، ويتم دعم مشاركتهم بعضهم مع 

رات ونقاط القوة، وتقليل الحواجز، بعض، وتسليط الضوء على املها

 [. 17والحفاظ على توقعات تحصيل عالية لجميع الطالب ]

وُيبنى التدريس في مشروع التعليم الشامل وفَق تصميم شامل للتعلم       

معتمًدا عاملًيا، حيث ُيلبي جميع االحتياجات للمتعلمين بمستوى اختالفاتهم، 

ريقة مختلفة في فهم املحتوى املقدم له، حيث أكدت األبحاث أنَّ كل فرد له ط

 [. 18وطريقة التعبير عنه كاختالف بصمات األصابع ]

 مبادئ التصميم الشامل للتعلم: 

أنَّ هناك ثالثة مبادئ رئيسية لتخطيط منهج استباقي  [19أوضح السالم ]

ملعالجة التنوع واالختالف في الفصول الدراسية، وتساعد املعلمين على 

 فروق الفردية في كل من شبكات الدماغ: مراعاة ال

 توفير وسائل متعددة للطالب؛ إلثارة دافعيتهم للتعلم.  – 1

َبل املعلم.  – 2  توفير وسائل متعددة لتقديم وعرض املعلومات من قِّ

توفير وسائل متعددة للتعلم والتعبير عن الفهم تالئم الفروق الفردية  – 3

 بين الطالب. 

م إال أنَّ العديد من الدراسات       
 
ومع حداثة ظهور التصميم الشامل للتعل

[ دلت على 20في التدريس مثل دراسة سبونر و آخرون ] UDLالتي استخدمت 

وجود تحسن كبير في أداء املتعلمين، وكذلك مستوى إنجاز الطالب وسالسة 

[ قامت على مجموعة من 21العملية التعليمية، ودراسة كوري وآخرون ]

، UDL(، حيث تم تقديم دورة تدريبية على استخدام 45املعلمين بلغ عددهم )

َراَسة إلى معرفة ودافعية املعلمين الكبيرة بمبادئ التصميم وأشارت نتائ ِّ
ج الد 

م، وكيفية توظيفها بفاعلية في تدريس الطالب حيث أصبح 
 
الشامل للتعل

املعلمون على دراية بكيفية توظيف املبادئ في تدريس طالبهم بشكل صحيح، 

جح في بشكل نا UDLوامتالكهم للمعلومات األساسية في آلية تنفيذ وتطبيق 

 املدارس. 

يساهم في فهم املواد  UDL[ أنَّ استخدام 22كما أثبت دراسة باشام ]     

التعليمية، والتي عادة ما يواجه الطالب من ذوي اإلعاقة مشاكل فيها مثل 

َراَسة ويمير ]STEMالعلوم والهندسة والرياضيات ) [التي هدفت إلى  23(. وفي دِّ

بما يعرف الوصول للمنهج العادي في وساهمت في تحقيق  UDLتطبيق مبادئ 

 املدارس، وزيادة نسبة الدمج بشكل كبير. 

املعايير األساسية األربعة ملرافق املدرسة الشاملة كما ذكر في شركة تطوير 

 [:  24للخدمات التعليمية ]

 أن تكون البيئات التعليمية آمنة ويسهل الوصول إليها من قبل الجميع.  -1

فرد باملدرسة من )طالب، وموظفين، وأسر، وزائرين(  يجب أن يكون كل     

قادًرا على الوصول اآلمن إلى كافة األماكن، أو األنشطة املدرسية من خالل 

الوسائل ذاتها التي يستخدمها اآلخرون، كما يقدم التصميم الشامل 

اإلرشادات التي تتيح ألكبر قدر من املستخدمين الوصول إلى تلك األماكن، 

التعديالت اإلضافية ضرورية لبعض األفراد، كما تحدث وقد تكون 

االحتياجات والتحديات الخاصة مثل اإلعاقات الجسدية أو حاالت التأخر 

النمائي، أو تحديات التواصل، أو اإلعاقات الحسية مشكالت تتعلق بإمكانية 

 الوصول، ومخاطر السالمة التي يجب تقييمها وإدارتها. 

 عليمية داعمة للتعلم واملشاركة للجميع.أن تكون البيئات الت -2

، بل يجب     
ً

ال يعد توفير بيئة آمنة وسهلة الوصول فحسب أمًرا مقبوال

تحسين مرافق املدرسة لدعم الطالب ذوي الصعوبات املتنوعة؛ كي يتعرف 

الطالب على إمكانياته الكامنة، وذلك سيعزز فهم واكتشاف مدى تأثير 

ة، والسمعية املختلفة، والبيئة االجتماعية الخصائص الجسدية، والبصري

م واملشاركة بشكل كبير في جهود التعليم الشامل. 
 
 على عملية التعل

 يجب أن تكون البيئة التعليمية قابلة للتكيف. -3

تتطلب البيئات الشاملة عملية إلعادة تقييم وتكييف االحتياجات غير      

لتوقعات املتغيرة )علي سبيل املتوقعة للطالب الجدد، وكذلك الظروف وا

 عن غرس حب 
ً

املثال: التقنيات الجديدة، أو املعايير التربوية املنقحة(، فضال

 االستطالع ملزيد من التفاعل بين الطالب وبيئتهم.

 البيئة )كمعلم الثالث(.  -4

يؤثر تصميم البيئة التعليمية، سواء بقصد أو دون قصد، في عملية       

م، والسلوك
 
، والعالقات بين مستخدمي هذا التصميم، وقد نشأ هذا التعل

املفهوم خالل عمل لوريس ماالجوزي على تطوير مدارس ريجو إميليا في 

إيطاليا في الستينيات، وتساعد رؤية البيئة )كمعلم ثالث( في التأكيد على 

أهمية التركيز على التصميم ليس فقط من ناحية إمكانية الوصول، ولكن 

 حية دعم عملية التعليم واملشاركة من جميع الطالب. أيًضا من نا

 [:  25مبادئ التصميم الشامل الخاصة باملبنى املدرس ي ]

 االستخدام العادل. - 1

ينبغي أن يصمم املبنى بطريقة ال تعيق أي فرد من الكادر املدرس ي سواء         

يستخدم املبنى  كان طالًبا أو معلًما أو مديًرا أو مستخدًما، بل على الجميع أن

 بطريقة عادلة وسهلة وبسيطة. 

 املرونة في االستخدام. - 2

ينبغي أن ُيالئم التصميم مجموعة واسعة من األفراد باختالف قدراتهم      

وتفضيالتهم، حيث يمكن تعديل ارتفاع املقاعد واملكاتب لتستوعب 

ه يسه  ل الوصول األشخاص باختالف أحجامهم واحتياجاتهم املكانية، كما أنًّ

بوسائل متعددة للمكتبات والفصول التي تحتوي على املطبوعات واملواد 

 الصوتية والرقمية. 

 استخدام بدهي وبسيط. - 3

ينبغي أن يكون التصميم واضًحا، وسهل التعرف عليه، بصرف النظر عن  

 خبرة املستخدم، أو معرفته، أو مهاراته اللغوية، أو مستوى تركيزه العالي. 

 معلومات محسوسة )يمكن إدراكها(. – 4

يوفر التصميم املعلومات اللـازمة للمستخدمين بشكٍل فعال بصرف       

النظر عن الظروف املحيطة، أو القدرات الحسية للمستخدم. وتعتبر 

العالمات الضوئية أكثر إفادة للجميع، وذلك عند إضاءتها بشكٍل جيد، حيث 

وتحتوي على عبارات واضحة وبسيطة  تكون هذه العالمات عبارة عن ترميز

باإلضافة إلى الرموز املعروفة دولًيا، واملعلومات البارزة التي يمكن التعرف 

 عليها من خالل اللمس. 
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 الحد من األخطاء. - 5

يحد التصميم بشكٍل عام من املخاطر واآلثار السلبية املترتبة على      

قبض الدائري للباب أو الصنبور اإلجراءات العرضية، أو غير املقصودة، فامل

يتطلب قبضة محكمة والتواء املعصم، في حين أن املقبض الطويل يمكن 

 دفعه بالكف أو الساعد أو الكوع. 

 جهد بدني أقل.  - 6

ُيمكن استخدام التصميم بكفاءة، وسهولة، وأقل جهد ممكن، حيث يمكن  

 فتح األبواب وتشغيل اإلضاءة الحساسة بمجرد االقتراب منها. 

 الحجم واملساحة تسهل االقتراب واالستخدام. - 7

ينبغي توفير املساحة والحجم املناسب لالقتراب، والوصول والتعامل     

حجم الشخص املستخدم، أو وضعيته أو واالستخدام، بغض النظر عن 

حركته، وال ُتكون حجرة الحمام الخاصة بذوي اإلعاقة املوجودة في دورات 

 املياه مفيدة إال إذا كان املمر إليها واسًعا ومباشًرا. 

ا: أدوار املعلمين وفَق منظومة التعليم الشامل: 
ً
 ثالث

شامل، وفي إنجاحها، أو للمعلم دوٌر كبيٌر في تنفيذ فلسفه التعليم ال      

إفشالها بل هو املحور األساس، فأي فلسفة جديدة أو رؤية جديدة في النظام 

التعليمي غالًبا ما تقابل بالرفض واملقاومة، لذا فإنَّ الكثير من املعلمين الذين 

احتضنوا عملية دمج الطالب ذوي اإلعاقة كانت عملية التحول بالنسبة لهم 

طالب في الفصل أصبح موقًفا عادًيا، ويتم التعامل سهلة، فوجود هؤالء ال

 [. 26معه كالتعامل مع أي موقف في الحياة املدرسية ]

م به لدى املعنيين بالشأن التربوي أنَّ التطبيق الناجح للتعليم      
 
سل

ُ
ومن امل

الشامل يؤكد ويدعو إلى إحداث تغيٍر كبيٍر في األدوار التي يؤديها معلمو التربية 

ل دوره من الخاصة ، ومعلمو التعليم العام، فنجد أنَّ معلم التربية قد تحو 

كونه املسؤول املباشر والوحيد عن تعليم الطالب من ذوي اإلعاقة إلى كونه 

مستشاًرا وموجًها وداعًما ومساعًدا ملعلم الصف، كما تغير دور معلم التعليم 

ا أساسًيا في تعليم الطالب ذوي اإل 
ً
ا في جميع العام إذ أصبح شريك

ً
عاقة ومشارك

 [.  12جوانب الدعم املقدمة لهم ]

ل الدور الجديد للمعلمين في أنَّ معلم التعليم العام يحتاج إلى توسيع     
 
ويتمث

قاعدة معرفته و خبراته، وتطوير مهاراته املتصلة بمهنة التربية الخاصة، 

فهمه وتتطلب أيًضا من معلم التربية الخاصة توسيع قاعدة معرفته وت

ها تربية عامة ]  [.  10للممارسات التي عوملت تاريخًيا على أنَّ

 The Support Teacherاملعلم الداعم 

ُيْعرف املعلم الداعم أيًضا باسم مساعد منهي أو مساعد تربية أو مساعد     

عد وظيفة 
ُ
تعليمي أو مساعد تربوي أو معاون مدرس أو مساعد الفصل، وت

ائز التي تعتمد عليها العملية التعليمية في عدة دول "املعلم الداعم" من الرك 

خاصة بريطانيا وأمريكا، بدًءا من املراحل األولى في الروضة، والتعليم 

ه  األساس ي، وحتى مرحلة الثانوي، وتزداد أهميته مع الطلبة ذوي اإلعاقة؛ ألنَّ

 حلقة الوصل بين املعلم والطالب. 

الفصل العادي، بحيث يكون مدرًبا  وهي وظيفة استحدثت ملساعدة معلم    

كمعلم التربية الخاصة، ويتم تعيينه باملدرسة، لدعم املعلم في العمل مع 

 عنهم خالل ظهور املشكالت لديهم 
ً

 الطالب ذوي اإلعاقة، ويكون مسؤوال

[27 .] 

وفي اململكة العربية السعودية صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين      

على إدراج وظيفة مساعد املعلم  –يحفظه هللا  –امللك سلمان بن عبدالعزيز 

ث هذا 2015في معاهد وبرامج التربية الخاصة عام  م، ومن املؤمل أن ُيحدِّ

تربية الخاصة القرار نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات املقدمة لطالب ال

[28 .] 

وتظهر أدوار املعلمين وفَق منظومة التعليم الشامل بشكل رئيس في ثالثة      

 [: 10أبعاد ]

: التدريس املشترك 
ً

 Joint Instructionأوال

ينبغي تبني مفهوم التدريس املشترك بين معلم التعليم العام )أكثر معرفة      

ادة(، ومعلم التربية الخاصة )أفضل باملناهج وجوانب املوضوع األكاديمي للم

خبرة بخصائص اإلعاقة وفي تقديم االستشارة املتخصصة( حيث يجعل 

تخطيط  التدريس املشترك مهمة إدارة الفصل أسهل، وتكون هذه املشاركة في

يفات أو التعديالت التي يفترض إدخالها على املنهج، املنهج، أو في تحديد التك

 املختلفة لضبط الصف، وتحسين األداء. وفي تحديد اإلستراتيجيات 

   Differentiated Instructionثانًيا: التدريس املتمايز 

وهو تعليٌم يراعي قدرات وخبرات جميع فئات املتعلمين في غرفة الصف، 

ويعمل على زيادة وتنمية قدراتهم بدرجة مقبولة من األداء من خالل التعامل 

 وخبراته السابقة. مع كل مستوى بأسلوب مالئم لقدراته 

ا: التدريس الفردي 
ً
 Individualized Instructionثالث

وهو تدريس مصمٌم ومبني خصيًصا على احتياجات خاصة بكل طالب      

سواء تم تنفيذه في أوضاع تعليمية خاصة أو في أوضاع تعليمية عامة، 

فبعض حاالت اإلعاقة تحتاج إلى تدريس فردي وفَق "الخطة التعليمية 

فردية" لدعم االحتياج الخاص بالطالب، أو من أجل دعم املعرفة املقدمة ال

في محتوى مناهج التعليم العام، والتي ال يمكن أن تحقق وفق التدريس 

العام، حيث يتمثل حجر األساس الذي تقوم عليه التربية الخاصة في مراعاة 

 الفروق الفردية. 

 عليم الشامل: إعداد معلم التربية الخاصة وفَق توجهات الت

إنَّ توجه الوزارة نحو التعليم الشامل، ودمج ذوي اإلعاقة في كافة مدارس       

التعليم العام جعل الوزارة تبذل الكثير من الجهد لتأهيل معلمي التربية 

الخاصة، ومعلمي التعليم العام لتدريس الفئات وفَق متطلبات العمل 

ي يترتب عليه املطالبات بحصول التربوي، وخصائص هذه الفئات، األمر الذ

معلمي التعليم العام على الدبلومات في التربية الخاصة، واالستمرار في تأهيل 

معلمي التربية الخاصة في التخصصات األخرى لإلعاقة، وهذا يؤكد وجود 

الخلل الواضح وامللموس في إعداد معلمي التربية الخاصة باملسارات املختلفة، 

كلة برامج إعداد معلم التربية الخاصة؛ النَّ برامج كما تتطلب إعادة هي

التأهيل القائمة في مجال التربية الخاصة ال تستجيب الحتياجات املعلم 

، وال يستجيب لرؤية 2030الجديد في القرن الحادي والعشرين لتحقيق رؤية 

التربية الخاصة الحديثة، حيث إن معلمي التربية الخاصة قد تأهلوا ضمن 

د في التربية الخاصة )التصنيف الفئوي(، مما أدى إلى إعاقتهم في مسار محد

 [. 10التعامل والتدريس مع اإلعاقات األخرى ]

 كما ينبغي تطوير برامج اإلعداد في الكليات والجامعات عند استشعار       

املعلمين بغياب االستعداد عن العمل مع الطالب ذوي اإلعاقة، والبد أيًضا 

من إدخال معلومات على املمارسات املعدلة على أساس البحث في املناهج، 

ولتحقيق ذلك ال بد أن تواكب الكليات األدبيات الراهنة عن وسائل التعزيز 

طرق السلوكية، التعليمية، وأساليب التعليم املختلفة، والتجهيزات، وال

والتعليمية الفردية التي أثبتت فاعليتها مع الطالب ذوي اإلعاقات، بحيث 



892019 

76 

تقدم املحتوى واملعرفة التي تترجم حقيقة ما يطبق في الفصول الدراسية. 

[ في استطالع حول مدى شمول كفاءات التعليم 29وذكر القريني وراو ]

عات السعودية بتقييم الشامل في إعداد معلمي التربية الخاصة في الجام

كلية وجامعة في اململكة  30من  179أعضاء هيئة التدريس الذين بلغ عددهم 

العربية السعودية ملعرفة مدى اتفاقهم على أنَّ املقررات الدراسية تشمل 

ا قوًيا إلى حد 
ً
مختلف املهارات املؤدية إلى معلمين أكفاء. وأظهرت النتائج اتفاق

مجاالت الكفاءة املختلفة، وأن البرامج التي ُتقدم ما على معظم العناصر في 

برامج إعداد معلم التربية الخاصة على مستوى املرحلة الجامعية تسعى إلى  

بناء مناهجها الدراسية وفًقا للمعايير التي أوص ى بها مجلس األطفال 

 االستثنائيين.

 . الطريقة و اإلجراءات 4

 أ. منهج الدراسة  

املنهج الوصفي )املسحي(؛ باعتباره املنهج العلمي األكثر استخدمت الباحثة 

َراَسة الحالية. ِّ
 مناسبة لطبيعة الد 

 مجتمع الدراسة   ب.

جميع معلمي التعليم العام والتربية الخاصة في املرحلة االبتدائية باملدارس 

 الحكومية باملنطقة الشرقية. 

 1 جدول 

 هـ 1440معلمي ومعلمات التعليم العام للمرحلة االبتدائية في املنطقة الشرقية لعام عدد 

 معلمة معلم

4729 5579 

 2 جدول 

 هـ 1440 لعام الشرقية املنطقة في االبتدائية للمرحلة الخاصة التربية ومعلمات معلمي عدد

 معلمة معلم

500 745 

  الدراسة عينة .ج

 : االستطالعية العينة – 1

َراَسة في املستخدمة لالستبانة اإلحصائية املؤشرات من التأكد تم       ِّ
 الد 

 والتربية العام التعليم معلمات من معلمة( 19) على بتطبيقها الحالية

 مجتمع  نفس من عشوائية بطريقة اختيروا وقد الشرقية، باملنطقة الخاصة

َراَسة، ِّ
 في لالستخدام وصالحيتها االستبانة، وثبات صدق من للتأكد وذلك الد 

َراَسة ِّ
 . الحالية الد 

 : األساسية العينة – 2

نت َراَسة عينة تكو  ِّ
  بالطريقة اختيارها تم ومعلمة، معلًما( 531) من الد 

 .البسيطة العشوائية

بقت حيث
ُ
 الدراس ي  العام من الثاني الدراس ي  الفصل) في االستبانة عليهم ط

 (  هـ1440/  1439

َراَسة عينة أفراد خصائص ِّ
 :الد 

نة أفراد لوصف الرئيسية املتغيرات من عدد تحديد تم      َراَسة، عي  ِّ
 الد 

 مؤشرات  لها والتي ( املؤهل –الخبرة سنوات - التعليم نوع -الجنس: )وتشمل

َراَسة، نتائج على داللية ِّ
ها إلى باإلضافة الد   ألفراد العلمية الخلفية تعكس أنَّ

نة َراَسة، عي  ِّ
 التحليالت عليها ُتبنى  التي  الدعائم إرساء على وتساعد الد 

 :يلي فيما ذلك وتفصيل بالدراسة، املتعلقة املختلفة

 3 جدول 

َراَسة عّينة أفراد توزيع يوضح ا الّدِّ
ً

َراَسة ملتغيرات وفق  . الّدِّ

 النسبة املئوية التكرار املتغير                                                        املستويات

 % 89.5 475 أنثى                                                          الجنس 

 %10.5 56 ذكر 

 % 78.2 415 عام                                                   نوع التعليم  

 % 21.8 116 تربية خاصة

 % 24.1 128 سنوات 5أقل من                                        سنوات الخبرة 

 % 24.5 130 سنوات 10إلى  6من 

 % 51.4 273 سنة فأكثر  11من 

 % 83.6 444 بكالوريوس                                                      املؤهل 

 % 4.3 23 دكتوراه(  –)ماجستير  دراسات عليا

 أخرى 

 دبلوم كلية متوسطة( –معهد معلمات  –)دبلوم

64 12,1 % 

 % 100 531 املجموع

  الدراسة أدوات .د

ــاستع وى ـــمست لقياس استبانة بأعداد الباحثة قامت         يـــــمعلم دادــ

 التعليم تطبيق نحو االبتدائية للمرحلة الخاصة والتربية العام التعليم

ــــالشرقي ةـــمنطقــال يـــف لــ الشام َراَسة، ألهداف ملناسبتها ًراــنظ وذلك ة،ـ ِّ
  الد 

 .تساؤالتها على ولإلجابة ومنهجها،

َراَسة أداة بناء. هـ ِّ
 : الد 

 : خطوتين  خالل من االستبانة الباحثة أعدت 
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 تناولت  التي  التعليم وزارة قبل من املعتمدة اإلجرائية األدلة من االستفادة .1

 .الشامل التعليم

 تناولت  التي  واملقاييس النظرية واألطر السابقة، الدراسات من االستفادة .2

 .الشامل التعليم

نت وقد  َراَسة، بأهداف تعريفية مقدمة من االستبانة تكو  ِّ
 البيانات  ونوع الد 

نة أفراد من جمعها الباحثة تود التي  واملعلومات َراَسة، عي  ِّ
 تقديم مع الد 

 البحث  ألغراض باستخدامها والتعهد املقدمة، املعلومات بسرية الضمان 

 : أقسام ثالثة على تحتوي  و. فقط العلمي 

نة بأفراد الخاصة األولية البيانات على يحتوي : األول  القسم : في املتمثلة العي 

 (. التعليم نوع املؤهل، الخبرة، سنوات الجنس،)

 ثالثة تقيس فقرة( 22) وهي االستبانة، عبارات من يتكون : الثاني القسم

 على توزيعها وكيفية االستبانة، عبارات عدد يوضح( 4) والجدول  محاور،

 . املحاور 

 التي  الصعوبات تناول  مفتوح شبه واحد سؤال على يحتوي : الثالث القسم

 . الشامل التعليم تطبيق عند املعلمين  تواجه

 4 جدول 

 وعباراتها  االستبانة محاور 

 املجموع  عدد العبارات  املحاور  عنوان االستبانة 

 عبارة 22 14 املعلم  وإمكانيات قدرة  الشامل  التعليم لتطبيق املعلمين استعداد مدى

 4 الشامل للتعليم والتخطيط الصفية اإلدارة 

 4 املدرسية  واملرافق البيئة

 عبارة 22 االستبانة

َراَسة أداة ثبات و صدق. و ِّ
 :الد 

َراَسة أداة صدق يعني   ِّ
ها من التأكد الد   به يقصد كما له، أعدت ما تقيس أنَّ

 ووضوح ناحية، من التحليل  في تدخل  التي  العناصر لكل االستبانة شمول 

 وقد  يستخدمها، من لكل مفهومة تكون  بحيث أخرى، ناحية من عباراتها

َراَسة أداة صدق من بالتأكد الباحثة قامت ِّ
 :خالل من الد 

مين  صدق) الظاهري  الصدق ِّ
 
 (:املحك

 ما  تقيس أنها من والتأكد لالستبانة، الظاهري  الصدق مدى على للتعرف        

 املحكمين  من عدد على األولية بصورتها عرضها تم لقياسه، وضعت

َراَسة، موضوع في املختصين  ِّ
 محكمين ( 5) إلى املحكمين  عدد وصل حيث الد 

لب وقد ،(4 رقم ملحق)
ُ
 من االستبانة، جودة تقييم املحكمين  السادة من ط

عدت  ما قياس على قدرتها حيث
ُ
 مالءمتها مدى على والحكم لقياسه، أ

َراَسة، ألهداف ِّ
 للمحور، وانتمائها العبارات، وضوح تحديد خالل  من وذلك الد 

 إضافة أو حذف، أو تعديل، من يرونه ما وإبداء لغوًيا، وسالمتها وأهميتها،

 .للعبارات

 التي  الالزمة التعديالت إجراء تم امللحوظات، على واالطالع اآلراء، أخذ وبعد 

 النهائية بصورتها االستبانة إخراج ثم ومن املحكمين، غالبية عليها اتفق

 (. 2  رقم ملحق)

 :لألداة  الداخلي االتساق

 ارتباط معامل حساب تم لالستبانة، الداخلي االتساق صدق من وللتحقق

 ارتباط درجة على للتعرف ؛(Pearson's Correlation Coefficient) بيرسون 

 إليه تنتمي  الذي للمحور  الكلية بالدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل

 .العبارة

 6 جدول 

 للمحور  الكلية الدرجة مع األداة عبارات من عبارة كل درجة بين بيرسون  ارتباط معامالت

 الشامل( التعليم لتطبيق املعلمين استعداد )مدى

 معامل االرتباط باملحور  رقم العبارة  معامل االرتباط باملحور  رقم العبارة  املحور 

 **0.818 8 **0.528 1 املعلم  وإمكانيات قدرة 

2 0.793** 9 0.795** 

3 0.603** 10 0.605** 

4 0.694** 11 0.700** 

5 0.616** 12 0.803** 

6 0.748** 13 0.771** 

7 0.614** 14 0.769** 

 **0.747 3 **0.706 1 الشامل للتعليم والتخطيط الصفية اإلدارة 

2 0.773** 4 0.748** 

 **0.643 3 **0.515 1 املدرسية  واملرافق البيئة

2 0.641** 4 0.660** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 ( أنَّ قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع 6يتضح من الجدول )    

( فأقل؛ مما يشير 0.01محورها موجبة، ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 سبتها لقياس ما إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات املحور، ومنا

عدت لقياسه. 
ُ
 أ
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َراَسة:    ثبات أداة الّدِّ

َراَسة من خالل طريقتين: إعادة التطبيق     ِّ
 تم التأكد من ثبات أداة الد 

 Cronbach'sواستخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( ) 

Alpha (α( قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ لكل 7، ويوضح الجدول رقم )

 محور من محاور االستبانة 

 7 جدول 

َراَسة  أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل الّدِّ

 ثبات املحور  عدد العبارات  محاور االستبانة

 0.8902 14 املعلم  وإمكانيات قدرة  الشامل التعليم لتطبيق ا املعلمين استعداد مدى

 0.7293 4 الشامل للتعليم والتخطيط الصفية اإلدارة 

 0.8505 4 املدرسية  واملرافق البيئة

 0.7760 22 الثبات العام

 بلغ  حيث عاٍل، العام الثبات معامل أن ( 7) رقم الجدول  من يتضح      

 يمكن مرتفعة ثبات بدرجة تتمتع االستبانة أنَّ  على يدل وهذا ،(0.7760)

 .للدراسة امليداني التطبيق في عليها االعتماد

 :التطبيق إعادة خالل من الثبات

َراَسة في التطبيق إعادة بطريقة الثبات قياس تم       ِّ
( 19) على الحالية الد 

 وقد  الشرقية، باملنطقة الخاصة والتربية العام التعليم معلمات من معلمة

َراَسة، مجتمع نفس من عشوائية بطريقة اختيروا ِّ
 التطبيق  مدة كانت و الد 

 Pearson's Correlation) بيرسون  ارتباط معامل حساب تم و أسبوعين 

Coefficient)االستبانة على االستبانة عبارات من عبارة كل ارتباط درجة بين  ؛ 

 .االرتباط معامالت التالية الجداول  وتوضح التطبيق، إعادة بعد بدرجتها

 8 جدول 

 التطبيق إعادة بعد  بدرجتها األول  املحور  عبارات من عبارة كل درجة بين بيرسون  ارتباط معامالت

 املعلم  وإمكانيات قدرة 

 معامل االرتباط بين التطبيقين   رقم العبارة  معامل االرتباط بين التطبيقين   العبارة رقم 

1 0.658** 8 0.722** 

2 0.751** 9 0.796** 

3 0.825** 10 0.647** 

4 0.733** 11 0.852** 

5 0.726** 12 0.661** 

6 0.626** 13 0.689** 

7 0.710** 14 0.708** 

  فأقل 0.01 الداللة مستوى  عند دال** 

  العبارات من عبارة كل ارتباط معامل قيم أن  ( 8) الجدول  من يتضح      

( 0.01) الداللة مستوى  عند إحصائًيا ودالة موجبة، ي املحور  تطبيقها بدرجة

 . املحور  ثبات إلى يشير مما فأقل؛

 9 جدول 

 التطبيق إعادة بعد بدرجتها الثاني املحور  عبارات من عبارة كل درجة بين بيرسون  ارتباط معامالت

 الشامل للتعليم والتخطيط الصفية اإلدارة

 معامل االرتباط بين التطبيقين   رقم العبارة  معامل االرتباط بين التطبيقين   رقم العبارة 

1 0.647** 3 0.822** 

2 0.679** 4 0.647** 

  فأقل 0.01 الداللة مستوى  عند دال** 

 العبارات من عبارة كل ارتباط معامل قيم أن  ( 9) الجدول  من يتضح     

 الداللة مستوى  عند إحصائًيا ودالة موجبة، ي املحور  تطبيقها بدرجة 

 .املحور  ثبات إلى يشير مما فأقل؛( 0.01)

 10 جدول 

 التطبيق  إعادة بعد بدرجتها الثالث املحور  عبارات من عبارة كل درجة بين بيرسون  ارتباط معامالت

رافق البيئة  املدرسية  وامل

 معامل االرتباط بين التطبيقين   رقم العبارة  معامل االرتباط بين التطبيقين   رقم العبارة 

1 0.665** 3 0.869** 

2 0.755** 4 0.714** 

  فأقل 0.01 الداللة مستوى  عند دال** 

 العبارات من عبارة كل ارتباط معامل قيم أنَّ ( 10) الجدول  من يتضح

 الداللة مستوى  عند إحصائًيا ودالة موجبة، ي املحور  تطبيقها بدرجة 

 .املحور  ثبات إلى يشير مما فأقل؛( 0.01)
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 11 جدول 

 التطبيق إعادة طريقة باستخدام  لالستبانة الكلية  الدرجة و  املحاور  ارتباط معامالت

 معامل االرتباط بين التطبيقين   محاور االستبانة

 **0.799 املعلم  وإمكانيات قدرة 

 **0.884 الشامل للتعليم والتخطيط الصفية اإلدارة 

 **0.816 املدرسية  واملرافق البيئة

 **0.836 االرتباط بين التطبيقين لجميع املحاور 

 املحاور  من محور  كل ارتباط معامل قيم أن( 11) الجدول  من يتضح      

( 0.01) الداللة مستوى  عند إحصائًيا ودالة موجبة، ي املحور  تطبيقه بدرجة

 .وأبعادها األداة ثبات إلى يشير مما فأقل؛

َراَسة تطبيق إجراءات ِّ
 :الد 

 الباحثة قامت للتطبيق، وصالحيتها وثباتها،( االستبانة) صدق من التأكد بعد

 : التالية الخطوات باتباع ميدانًيا بتطبيقها

 .االستبانة توزيع .1

 . استبانة( 531) عددها بلغ وقد تعبئتها، بعد االستبانات جمع .2

 .للتحليل ومالءمتها صالحيتها، من والتأكد االستبانات، مراجعة .3

  املستخدمة اإلحصائية األساليب .ز

َراَسة، أهداف لتحقيق  ِّ
 تم  فقد تجميعها، تم التي  البيانات وتحليل الد 

 الحزم باستخدام املناسبة اإلحصائية األساليب من العديد استخدام

  Statistical Package for Social Sciences االجتماعية للعلوم اإلحصائية

  لها يرمز والتي 
ً
 (.SPSS) بالرمز اختصارا

 :التالية اإلحصائية املقاييس حساب تم ذلك وبعد

نة أفراد خصائص على للتعرف املئوية؛ والنسب التكرارات، .1 َراَسة، عي  ِّ
 الد 

َراَسة أداة تتضمنها التي  الرئيسة املحاور  عبارات تجاه استجاباتهن وتحديد ِّ
 .الد 

 للتعرف وذلك ؛" Weighted Mean( "املرجح) املوزون  الحسابي املتوسط .2

نة أفراد استجابات متوسط على َراَسة عي  ِّ
 عبارات من عبارة كل على الد 

 . موزون  حسابي متوسط أعلى حسب العبارات ترتيب في يفيد أنه كما املحاور،

 انخفاض  أو ارتفاع، مدى  ملعرفة وذلك ؛"Mean" الحسابي املتوسط .3

نة أفراد استجابات َراَسة عي  ِّ
ه العلم مع الرئيسة، املحاور  عن الد   في يفيد أنَّ

 .حسابي متوسط أعلى حسب املحاور  ترتيب

 انحراف مدى على للتعرف ؛"Standard Deviation" املعياري  النحرافا .4

نة أفراد استجابات َراَسة عي  ِّ
َراَسة، متغيرات عبارات من عبارة لكل الد  ِّ

 الد 

 أن  ويالحظ. الحسابي متوسطها عن الرئيسة املحاور  من محور  ولكل

نة أفراد استجابات في التشتت يوضح املعياري  االنحراف َراَسة عي  ِّ
 لكل  الد 

َراَسة، متغيرات عبارات من عبارة ِّ
 اقتربت فكلما الرئيسة، املحاور  جانب إلى الد 

 .تشتتها وانخفض االستجابات، تركزت الصفر من قيمته

نتين ت اختبار استخدام تم .5  بين  الفروق من للتحقق مستقلتين  لعي 

نة اتجاهات َراَسة عي  ِّ
 .فئتين  إلى تنقسم التي  متغيراتهم باختالف الد 

 بين  الفروق من للتحقق األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم .6

نة اتجاهات َراَسة عي  ِّ
 .فئتين  من أكثر إلى تنقسم التي  متغيراتهم باختالف الد 

ــالف اهـــاتج  نــــم للتحقق شيفيه اختبار استخدام تم .7   اتجاهات بين  روقـــ

نة َراَسة عي  ِّ
 .األحادي التباين تحليل اختبار بينها من التي  الد 

 

 ومناقشتها النتائج .5

َراَسة توصلت ِّ
 ما : األول  السؤال نتائج أهم: أبرزها ومن النتائج، من عدٍد  إلى الد 

 الشامل؟ التعليم لتطبيق السعودية العربية اململكة معلمي  استعداد مدى

َراَسة نتائج أظهرت      ِّ
نة أفراد أنَّ  الد  َراَسة عي  ِّ

 لتطبيق استعداد لديهم الد 

 مالمح أبرز  أنَّ  النتائج من وأتضح ،(5 من 3.67) بمتوسط الشامل التعليم

 البيئة ُبعد في تمثلت الشامل التعليم لتطبيق املعلمين  استعداد في االحتياج

 املعلم وإمكانيات قدرة ُبعد يليه ،(5 من 3.98) بمتوسط املدرسية واملرافق

 للتعليم والتخطيط الصفية اإلدارة ُبعد جاء وأخيًرا ،(5 من 3.80) بمتوسط

 (. 5 من 2.89) بمتوسط الشامل

 الذي املدرسية واملرافق البيئة ُبعد في االستجابات ارتفاع الباحثة وتعزو       

 جاهزيتها عدم على ويدلل املعلمين، عند االستعداد مستوى  تدني في يتمثل

 وذلك الشامل، التعليم لتطبيق املساعدة التقنيات إلى والحاجة كمباني

 اإلعاقة ذوي  الطالب خصائص وفَق  تصمم لم املدرسية املباني أنَّ  بسبب

 التصميم  إنَّ  إذ الشامل، الوصول  ملبدأ وفًقا املباني وتكييف معالجة من والبد

 السكان عدد من%  100 لـ  ومريح%  40 لـ وداعم%  10 لـ ضروري  الشامل

[15 .] 

 استعداد في إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل: الثاني السؤال نتائج أهم

عزى  الشامل التعليم لتطبيق املعلمين 
ُ
  الجنس؟ ملتغير ت

َراَسة نتائج أظهرت      ِّ
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الد 

نة أفراد استعداد في فأقل( 0,05) َراَسة عي  ِّ
 املعلم، وإمكانيات قدرة) حول  الد 

 مدى املدرسية، واملرافق البيئة الشامل، للتعليم والتخطيط الصفية اإلدارة

 وقد . الجنس متغير باختالف( الشامل التعليم لتطبيق املعلمين  استعداد

َراَسة نتائج اتفقت  ِّ
َراَسة مع الحالية الد    إلى  نتائجها دلت التي [ Christian30[ دِّ

ه عزى  إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال أن 
ُ
 املعلمين، مواقف تجاه للجنس ت

 داللة ذات فروق وجود عدم على نتائجها دلت التي [ 31] املزيرعي ودراسة

نة أفراد إجابات في فأقل ( ۰٫۰۵) مستوى  عند إحصائية َراَسة عي  ِّ
 حول  الد 

 السمع  وضعاف الصم للتالميذ الشامل التعليم تطبيق نحو املعلمين  توقعات

 ودراسة الجنس، متغير باختالف الرياض بمدينة العام التعليم مدارس في

 في إحصائًيا دالة فروق وجود وعدم على  نتائجها دلت التي  [32] املطيري 

نة أفراد استجابات قات العي   الجنس، ملتغير تبًعا ككل الشامل  التعليم ملعو 

َراَسة نتائج واختلفت ِّ
َراَس  مع الحالية الد   أشارت التي [ Vas et al33 [ ةدِّ

  إلى  ترجع الدمج تجاه املعلمين  نظر وجهات في تباين وجود إلى نتائجها

 من  أكثر الدمج تجاه سلبًيا موقًفا املعلمون  تبنى  حيث الجنس في االختالف

 . اإلناث

 استعداد في إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل: الثالث السؤال نتائج أهم

عزى  الشامل التعليم لتطبيق املعلمين 
ُ
 الخبرة؟ لسنوات ت
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َراَسة نتائج أظهرت     ِّ
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الد 

نة أفراد بين  فأقل( 0,05) َراَسة عي  ِّ
 10 إلى 6 من خبراتهم سنوات الذين الد 

نة وأفراد سنوات َراَسة عي  ِّ
  11 سنوات، 5 من أقل) خبراتهم سنوات الذين الد 

 أفراد لصالح ،(الشامل للتعليم والتخطيط الصفية اإلدارة) حول ( فأكثر سنة

نة َراَسة عي  ِّ
 .سنوات 10 إلى 6 من خبراتهم سنوات الذين الد 

ه االختالف ذلك الباحثة وتفسر       سنوات الذين املعلمين  أنَّ  املحتمل من بأنَّ

 في  حصلت التي  التغييرات في الفرق  واكبوا قد سنوات 10 إلى 6 من خبرتهم

 السنوات خالل اإلعاقة ذوي  دمج عملية في خصوًصا الخاصة التربية مجال

 ُيسهل  الذي والتقدم التطور  في راغبين املعلمين  جعل مما األخيرة العشر

ن
 
 يملكون  الذين املعلمون  بينما العام، التعليم بيئة في اإلعاقة ذوي  ويمك

 العمر مثل أخرى، متغيرات عليهم تؤثر قد سنوات 10 من أكثر خبرة سنوات

 أحدث على االطالع وعدم التقليدية، السابقة واملعرفة العلمية والخلفية

 أنَّ  إلى باإلضافة الشامل، التعليم لتطبيق أقل استعداهم جعل مما البرامج

 في  العطاء، مرحلة في هم سنوات 10 إلى 6 من خبرتهم سنوات الذين املعلمين 

 اكتساب مرحلة زالوا ال سنوات 5 من األقل الخبرة ذوو  املعلمين  أنَّ  حين 

َراَسة مع  يختلف وهذا. لديهم االستعداد مدى من قلل ما وهذا الخبرة،  دِّ

 في  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم نتائجها أظهرت التي [ 34] الفوزان 

 متغير إلى استناًدا الشامل، الدمج نحو األطفال رياض معلمات اتجاهات

 وجود عدم نتائجها أظهرت التي [ 35] وراجح هوساوي  ودراسة الخبرة، سنوات

قات املعلمين  تقديرات في إحصائية داللة ذات فروق  دمج تواجه التي  للمعو 

 . الخبرة لسنوات تعزى  العامة املدارس في الفكرية اإلعاقة ذوي  التالميذ

 استعداد في إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل: الرابع السؤال نتائج أهم

عزى  الشامل التعليم لتطبيق املعلمين 
ُ
  التعليم؟ نوع ملتغير ت

َراَسة نتائج أظهرت     ِّ
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الد 

نة أفراد استعداد في فأقل( 0,01) َراَسة عي  ِّ
 املعلم، وإمكانيات قدرة) حول  الد 

 التعليم  نوع متغير باختالف( الشامل التعليم لتطبيق املعلمين  استعداد مدى

 . الخاصة التربية معلمي  لصالح

 والخلفية والتقبل واملعرفة الوعي ارتفاع إلى يرجع ذلك أن  الباحثة وترى       

 الخاصة التربية معلمي  لدى اإلعاقة ذوي  مع التعامل على والقدرة التعليمية

َراَسة مع يتفق ما وهذا تخصصهم، بحكم  نتائجها أشارت والتي [ Otero7 [ دِّ

 اإلعاقة، ذوي  الطالب تجاه إيجابية أكثر الخاصة التربية معلمي  أنَّ  إلى

َراَسة مع ذلك ويختلف  معلمي  لصالح فروقها جاءت التي [ 31] املزيرعي دِّ

 . العام التعليم

 في إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل: الخامس السؤال نتائج أهم

عزى  الشامل التعليم لتطبيق املعلمين  بين  االستعداد
ُ
   للمؤهل؟ ت

َراَسة نتائج أظهرت      ِّ
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الد 

نة أفراد بين  فأقل( 0,05) َراَسة عي  ِّ
نة وأفراد بكالوريوس مؤهلهم الذين الد   عي 

َراَسة ِّ
 قدرة) حول ( دكتوراه - ماجستير) عليا دراسات مؤهلهم الذين الد 

نة أفراد لصالح ،(املعلم وإمكانيات َراَسة عي  ِّ
 عليا دراسات مؤهلهم الذين الد 

 (.دكتوراه - ماجستير)

   يملكون  الذين املعلمين  لدى االستعداد مدى ارتفاع أن  الباحثة وترى       

 اإليجابية النتائج حول  األعلى وعيهم إلى ذلك يعود العليا الدراسات في مؤهالت

 الدراسات  على املستمر اطالعهم وبسبب الشامل، التعليم لعملية املترتبة

 وأشمل، أدق بصورة الدمج عملية يرون  جعلهم مما الحديثة واألبحاث

َراَسة هذه نتائج وتختلف ِّ
َراَسة مع الد  [  32] املطيري  ودراسة[ 31] املزيرعي دِّ

 (. بكالوريوس) مؤهل يحملون  من لصالح فروقها جاءت التي 

 التوصيات .6

 : يلي بما توص ي الباحثة فإنَّ  إليها، التوصل تم التي  النتائج ضوء في

 بما العام التعليم بمدارس املدرسية واملرافق البيئة تهيئة على العمل .1

 البيئة في الشامل للوصول  اإلرشادي الدليل وفَق  اإلعاقة ذوي  مع يتناسب

 .السعودية العربية للمملكة العمرانية

َراَسة أثناء الخدمة قبل املعلمين  إعداد في النظر .2 ِّ
 حيث من الجامعات في الد 

 . التخصصات جميع في الخاصة التربية من عامة مادة تضمين 

َبل من فقط التوعوية الحمالت إلقامة متخصص فريق إنشاء .3  إدارة قِّ

 وتهيئة الوعي، نشر على باستمرار يعمل باململكة املناطق مستوى  على التعليم

 .اإلعاقة ذوي  حول  املعلمين 

 القوة، نقاط ورصد الصدد، هذا  في ُيبذل ما لتقويم املستمرة املتابعة .4

 والتوعية نشره، يتم ما ومتابعة الضعف، نقاط ومعالجة تطوير على والعمل

بل من به  . عليا متخصصة لجنة قِّ

 تطبيق عند العادي الفصل في املساعد أو الداعم املعلم تواجد ضرورة .5

 التعليم  معلمي  لدى الوقت  عائق إزالة على  يساعد ما وهذا  الشامل، التعليم

 . العام

 السلوك تعديل وإستراتيجيات فنيات على  العام التعليم معلمي  تدريب .6

 . معهم التعامل قدرة على تساعدهم التي  اإلعاقة ذوي  لخصائص املالئمة

 . اإلعاقة ذوي  من أقرانهم نحو العاديين  الطالب تثقيف على العمل .7

 .العام التعليم مدارس في اإلعاقة لذوي  املساعدة التقنيات بتوفير االهتمام .8

  املقترحة البحوث. 7

 اإلرشادي  الدليل ضوء في العام التعليم مدارس مباني احتياجات واقع  .1

 . الشامل للوصول 

  عند التحصيلي و االجتماعي الجانب على أثره و الشامل التعليم فاعلية .2

 . التعلم صعوبات طالب

  الشامل التعليم تطبيق في املدارس قادات دور  .3

 العاديين  أمور  أولياء و اإلعاقة ذوي  أمور  أولياء استعداد بين  الفروق .4

 . الشامل التعليم لتطبيق
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VIEW OF TEACHERS CONCERNING THE 

PREPAREDNESS FOR THE APPLICATION 

OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

                   NOURA HAMED ALQAHTANI       AHMAD ABDULLAH RABABAH 

  

ABSTRACT_ The purpose of this study is to determine the preparedness of the Elementary Stage teachers 

of the Kingdom of Saudi Arabia for the application of Inclusive Education (according to the variables of 

sex, experience, academic qualifications, and type of education), as well as the obstacles such teachers 

would face when Inclusive Education is applied. The researcher used the descriptive approach (Survey), as 

she developed a questionnaire as a data-collection tool; such approach covered (531) male and female 

teachers in the Eastern Province in the Second Term of the academic year 1439-1440 H. Having analyzed 

the data statistically, the study reached numerous results, the most important of which are: The most 

prominent shortfalls in the preparedness of teachers for the application of Inclusive Education were the 

unpreparedness of the school environment, and utilities, followed by capabilities of teachers and finally 

class management and planning. The absence of statistical discrepancies at the level of 0.05 and less in 

terms of Teachers' preparedness for the application of the Inclusive Education, which is attributed to the 

variable of sex. The results also indicated that there are statistical discrepancies at the level of 0.05 and 

less of the questionnaire sample in terms of class management and planning of Inclusive Education for the 

study sample with 6 to 10 years of experience. The study also indicated that there is a statistical 

discrepancy of 0.01 and less in the preparedness of the questionnaire sample in terms of teacher 

capabilities and preparedness for the application of the Inclusive Education, with the variable of education 

major in favor of the teachers of special education. Finally, the study showed that there is a statistical 

discrepancy of 0.05 and less of the questionnaire sample in terms of teacher's capabilities in favor of poll 

sample with post-graduate education. Based on the results, the researcher provided the following 

recommendations: Preparing the school environment and utilities of public school, in accordance with the 

guidelines of residential areas of KSA. Considering the preparation of teachers at university, before they 

assume service at schools, by incorporating a subject of General Education, related to special education in 

all majors. Stressing the importance of having the support or assistant teacher concept to help overcome 

the time factor, when adopting the system. Reconsidering the numbers of students in classes before the 

adoption of the system. Training public education teachers on suitable behavioral modification techniques 

and strategies to help the disabled interact . 

KEYWORDS: Inclusive education, people with disabilities, teachers' readiness. 
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