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 املشتدلص : 

تصكر مقترح لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة، كذلؾ  ى تقديـىدؼ البحث إل
أدبي( ، كعدد سنكات الخبرة  -ي عممأنثى( ، التخصص ) –في ضكء متغيرات : النكع )ذكر 

سنكات فأكثر( كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تـ تحديد مفيكـ  80سنكات،  80-5سنكات،  5)أقؿ مف 
تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة لبيئة المدرسية اآلمنة كخصائصيا كمقكماتيا، كمبررات ا

آمنة، كما تـ تصميـ استبانة لمتعرؼ عمى جكانب التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة،  مدرسية
كذلؾ في مجاالت )الرؤية كاألىداؼ( ، )الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ( ، )القيادة المينية( ، 

مى التعميـ اليادؼ( ، )المجتمعات المينية كبيئات التعمـ( ، )المحاسبية المينية(. )التركيز ع
( مف معممي مدارس الدمج في مصر كالسعكدية، 555كطبقت عمى عينة عشكائية بمغت )

كقد أظيرت النتائج أف مجاالت تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة متكفرة بدرجة 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المعمميف  متكسطة ، كما أكضحت النتائج

 – النكع )ذكرتبعان لمتغير  مدرسية آمنة تصكرىـ لجكانب التحكؿ إلى بيئةعينة الدراسة في 
لصالح التخصص ( أدبي – تخصص )عممي، كتبعان لمتغير الإجماالن  أنثى( لصالح المعمميف

مصر( لصالح المعمميف كالمعممات مف  -)السعكدية مكاف اإلقامة  ، كتبعان لمتغيراألدبي إجماالن 
سنكات بالنسبة إلجمالي  5أقؿ مف عدد سنكات الخبرة، لصالح الفئة  السعكدية، كتبعان لمتغير

 االستبانة. 
 – خصائص البيئة المدرسية اآلمنة -الدمج – : بيئة مدرسية آمنةالمفتاحية الكممات

 .مقكمات البيئة المدرسية اآلمنة
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A Suggested Proposal for transforming inclusive schools into  

 a safe school environment  

Abstract : 

The current research aimed at providing a Proposal for transforming 

inclusive schools into a safe school environment in light of: Gender 

(male/female), Specialization (scientific - literary), and the number of years of 

experience (less than 5 years, 5-10 years, 10 years or more). To achieve this 

goal, the concept of a safe school environment, its characteristics and 

components, and justifications for transforming inclusive schools into a safe 

school environment were identified. 

A questionnaire was also designed to identify aspects of the 

transformation into a safe school environment, in the following areas: (vision 

and goals), (interdependence, trust and effective communication), (professional 

leadership), (focus on meaningful education), (professional societies and 

learning environments), (professional accounting). 

Participants were randomly selected, they were (557) teachers at inclusive 

schools in Egypt and Saudi Arabia. Findings revealed that the fields of 

transformation of inclusive schools into a safe school environment are 

available at a moderate degree. Findings also revealed statistically significant 

differences between the teachers' responses in their perception of 

transformation aspects into a safe school environment according to gender 

(male - female) in favor of male, and according to the Specialization (scientific 

- literary) in favor of literary, and according to the place of residence (Saudi 

Arabia - Egypt) in favor of teachers from Saudi Arabia. Finally, according to 

the number of years of experience, in favor of the category less than 5 years in 

relation to the total questionnaire. 

Keywords: safe school environment - Inclusion - characteristics of safe school 

environment - elements of safe school environment. 
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 مكدمة:

بعد الحاجة إلى اإلنسانية يأتي شعكر الفرد باألمف في قاعدة ىـر ماسمك لمحاجات 
لئلنساف كحؽ مف حقكقو، لذا دعا اإلسبلـ إلى  ضركرةالمأكؿ كالممبس كالمأكل، كاألمف 

المحافظة عمى نعمة األمف، كالذم يمثؿ مضمكف مقاصد الشريعة اإلسبلمية : )حفظ الديف، 
 كالنسؿ كالماؿ(. كالنفس، كالعرض،

كتصرفاتو، لذا و كلمبيئة التي يعيش فييا اإلنساف تأثيرىا كانعكاساتيا عمى سمككيات
إلى المؤسسات التربكية بأف تنكب عنو في تحقيؽ أىداؼ التربية كتشكيؿ  المجتمعاتعيدت 

شخصيات المتعمميف، كتزكيدىـ بالقيـ كاالتجاىات كالمعتقدات التي تتناسب مع فمسفة 
 تمع كرؤاه كتطمعاتو.المج

التي تعمؿ عمى إيجاد بيئة مدرسية كيعد مدخؿ المدرسة اآلمنة مف المداخؿ الحديثة 
يسكدىا الحب كاألمف ، كالرعاية ، كالثقة، كما تعمؿ عمى إيجاد مدارس تتميز بتكفير معايير 

ثراء خبراتو، كيشجع التفكير اإلبد كحرية  ،اعيكشركط محفزة لمتعميـ، كتطكير تفكير الطالب كا 
، كما تكفر المدرسة اآلمنة كاحتراـ الرأم اآلخر، كالعمؿ بركح الفريؽ ،كقبكؿ التنكع ،التعبير

بيئة تعميمية داعمة تمكف الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة مف التعمـ كالشعكر باألمف)ىمؿ، 
8081 :831.) 

بيئة داعمة تتضمف  زيز جيكد التعميـ كالتعمـ بتكفيركمف خبلؿ المدرسة اآلمنة يتـ تع
 أداءمعمميف كطبلب، لضماف أفضؿ امميف في المنظكمة التعميمية مف سبلمة كصحة جميع الع

مبادئ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ تعزيز لمتدريس كالتعميـ، كيجب أف يعزز التعميـ ممكف 
الشمكلية كالتنكع كالتفاىـ، كمكافحة البمطجة، كخمؽ الكعي في المدارس كالمجتمعات حكؿ 

نع التنمر كالتحرش كالعنؼ، كاالىتماـ بالمكضكعات البحثية التي تحدد أسباب التنمر م
ككسائؿ عبلجو، كما تحمي الحؽ في التعميـ كتشجع عمى مكاصمة التعميـ في حاالت النزاع 

ـ، الذم 8088لعاـ  8883المسمح، طبقان لقرار مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة رقـ 
لؤلطفاؿ في النزاعات المسمحة، كاحتراـ الطابع المدني لممدارس،  يضمف الحؽ في التعميـ

)كزير، كالمحمدم، ضاة المسؤكليف عنياكضماف التحقيؽ في اليجمات عمى المدارس كمقا
8081 :80).  
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مجتمعان مصغران تتمازج فيو بعض  –في كثير مف األحياف  –أف مدارسنا صارت كالكاقع 
حرفة كالتجارب السمبية، كزيادة معدالت التنمر كحاالت العنؼ ، العادات السيئة ، كاألفكار المن

 كفي بعض األحياف تصبح المدارس ميدانان لتركيج مختمؼ أنكاع المخدرات. 
كمف ىنا يبدأ ما يسمى بالعنؼ المدرسي، كالذم تفاقـ في السنكات األخيرة، كتنكعت 

سرقة كالسطك، كىذا العنؼ راجع إلى أشكالو بيف السب ، كالقذؼ، كالشجار، كالقتؿ أحيانان، كال
مشاىدة الطبلب ألفبلـ العنؼ أسباب عديدة منيا: تأثير كسائؿ اإلعبلـ السمبي مف خبلؿ 

كالجريمة، كمشاىدة المكاقع اإلباحية دكف رقابة، كما يمجأ بعض المعمميف إلى السخرية مف 
ي التعامؿ مع التبلميذ، الطبلب كتحقيرىـ كاالستيزاء بيـ ، أك إلى عدـ اإلنصاؼ كالعدؿ ف

كتحرش بعض المعمميف بالتمميذات، في ظؿ غياب دكر بعض األسر في تعميـ األخبلؽ، كعدـ 
( ككذا إىماؿ 3، 8: 8080تفرغيـ لمشكبلت األبناء، أك فقدىـ لفقو التعامؿ معيـ)كيبللي، 

لمقررات األنشطة التربكية، كعدـ استغبلليا بالشكؿ األمثؿ في تحقيؽ ما قد تعجز عنو ا
 (.11: 8002النظامية)الزكي، 

ف ىؤالء الطبلب ىـ المستقبؿ، ، أل ممحةكيعد تكفير بيئة مدرسية آمنة ضركرة 
كه مف عمـك كمعارؼ كميارات، تطبيؽ ما تعممبمرىكف بيـ كبمدل تعمميـ، ك  فالمستقبؿ

امنة، تكافر بيئة مدرسية آمنة قادرة عمى اكتشاؼ طاقات الطبلب الككيتكقؼ ذلؾ عمى مدل 
كاستثمارىا، كتنميتيا، كتكجيييا في مسارات عممية كتطبيقية، كتعبر عف مستكاىـ الحقيقي 
كاالرتقاء بيـ في مراحؿ تعميمية كحياتية أخرل، كتكفير ىذه البيئة التربكية اآلمنة ليس مكمفان 

 (.88: 8082أك صعبان مقارنة بنتائجيا)أبك رياش، 
( أف الجك التعميمي اآلمف الذم Parker & Lepper, 1992: 625-633كيرل )

ة لمتعمـ كتقكيتيا عند يقدـ فيو التعمـ عمى أنو عممية ممتعة ، يعمؿ عمى ازدىار الدافعي
 .المتعمميف

الصحة أىداؼ جديدة مف أىميا: تحسيف كمع تكالي التطكرات العالمية ، برزت لممدرسة 
لتحسيف  ر بيئة تعميمية مناسبة،يـ ، كتكفيالنفسية كاألمف الفكرم لمطبلب، كتعديؿ ميكل

مياراتيـ كاتجاىاتيـ كميكليـ، خاصة مع ظيكر بعض الجماعات المنحرفة التي تقـك بجذب 
 (.381: 8081")الشنيفي، الطبلب كالتأثير عمى أفكارىـ
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كمف ىنا كاف االىتماـ كبيران بضركرة أف تككف المدرسة بيئة تربكية آمنة، حاضنة 
مف مقكمات كمككنات مادية كبشرية كمعنكية،  البيئةا تتطمبو ىذه كضركرة تكفير ملمطبلب، 

كبقدر تكافر ىذه المقكمات كالمككنات تنجح المدرسة بتأدية رسالتيا كتحقيؽ أىدافيا، ككجكد 
أم خمؿ أك نقص يؤثر بالتأكيد في المخرجات المرجكة كجكدتيا، كقد يشكه ىذه المخرجات 

 (.38: 8085)المقادمة، كيحكليا إلى عبء كخطر عمى المجتمع
كحتى تستطيع أم مدرسة تكفير ىذه البيئة البد ليا مف تضميف إجراءات كمتطمبات 
السبلمة في كافة برامجيا كعممياتيا، كأف تقمؿ أك تزيؿ األخطار التي قد يتعرض ليا الطبلب 

ت كيجب أف يؤخذ بعيف االعتبار أف معظـ حاال. كالمعممكف كجميع العامميف في المدرسة
االنحراؼ كاإلجراـ تكحي بكجكد ضعؼ في دكر المدرسة التربكم، ألف ىناؾ نسبة ال بأس بيا 

 (.88-8: 8002)العكيسي، مف المنحرفيف األحداث ىـ مف تبلمذة المدارس
يجاد بيئة مدرسية آمنة، عمى جميع  كبشكؿ عاـ يقع عبء تحقيؽ األمف المدرسي كا 

بلب كآباء كأفراد في المجتمع المحمي المحيط عناصر العممية التعميمية مف معمميف كط
بالمدرسة؛ فالمجتمع يتحمؿ مسؤكلية شخصية في الحد مف مخاطر العنؼ، كتحقيؽ النظاـ 
ظيار االحتراـ المتبادؿ بيف الجميع، كالتأكد مف تقديـ المساعدة لمطبلب  كالمحافظة عميو، كا 

ستيعاب عبلمات اإلنذار المبكرة مشكبلت، كما ينبغي لمجميع أف يفيـ با مف الذيف يعانكف
(Early Warning Sings) ف سببان كالتعرؼ عمى الطبلب الذيف قد يككن التي تساعد في

رئيسان في اإلخبلؿ باألمف المدرسي، كما ينبغي لمجميع أف يستعدكا لمتصرؼ بشكؿ مبلئـ 
 Dwyer et)كسميـ عند حكدث المكاقؼ الطارئة كاألزمات التي تعرض األمف المدرسي لمخطر

al., 1998 : 2). 
كتؤكد المدرسة اآلمنة عمى عدـ استخداـ أساليب العنؼ المادم كالمفظي تجاه التبلميذ 
كالمعمميف ، باإلضافة إلى نشر المرشديف التربكييف في المدارس لتكجيو سمكؾ التبلميذ كفيـ 

بيئة مدرسية  مستكياتيـ كحؿ مشكبلتيـ بأساليب تربكية حديثة ، كؿ ذلؾ يؤدم إلى إيجاد
صالحة كآمنة ، يتحقؽ فييا المناخ األمني المنشكد ، كيتبلشى فييا العنؼ كينحسر إلى أدنى 

 .(288: 8085عكس بذلؾ عمى بقية أفراد المجتمع)محمد، كخميؿ، درجاتو ، فين
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استثمار طاقات الطبلب، كرعاية ذكم االحتياجات الخاصة، كتحفيز قدراتيـ إطار كفي 
مكاناتيـ،  كمع المجتمع في البيئة المدرسية كضمانان لتكيفيـ السميـ مع أقرانيـ العادييف كا 

يأتي  االىتماـ المتزايد بمبدأ الدمج التربكم كممارسات التعميـ الجامع الشمكلية التي ككؿ، 
تعني دمج جميع األطفاؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة في مدارس التعميـ العاـ، كليس فقط 

كما كاف سائدَا في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، كيعكس ىذا التحكؿ  في مدارس مكازية
نحك التعميـ الجامع تحكالن حقيقيان في النظرة نحك اإلعاقة كشؤكنيا مف االتجاه الرعكم إلى 

الدمج التربكم مف مفيـك كمبدأ كتكجو تربكم إلى  ؿاالتجاه الحقكقي كالتنمكم، فقد تحك
سي في عمميات التطكير التربكم لجميع المناحي: )األنشطة ممارسة حقيقية كمدخؿ أسا

المكسى، اإلدارة التربكية() -البيئة المدرسية -أساليب التقكيـ –طرائؽ التدريس  -المنيجية
8080 :1.) 

كييدؼ دمج المعاؽ مع أقرانو العادييف إلى تنمية خصائصو النفسية كاالجتماعية، مما 
كثر إيجابية، كما يزيد مف تنمية الضبط الذاتي كالقدرة عمى يؤثر عمى تقديره لذاتو كيجعمو أ

االنتباه كالتفاعؿ االجتماعي بصكرة أفضؿ، كلكف صعكبة التكاصؿ بيف المعاؽ كأقرانو العادييف 
قد تجعمو يمجأ إلى االنسحاب كالعزلة أك االندماج مع قرينو المعاؽ ، كبذلؾ ال يتحقؽ اليدؼ 

 (.58: 8008)كاشؼ، مف الدمج
ينظر الدمج إلى التنكع كقاعدة، كيتطمب تعميمان عالي الجكدة، مف خبلؿ تكفير مناىج ك 

مفيدة، كتدريس فعاؿ، كتكفير الدعـ البلـز لكؿ تمميذ، كيستطيع المعمـ تطبيؽ مبادئ الدمج 
 Moghadam Fahimeh; Bagheri في الفصكؿ الدراسية، رغـ تنكع احتياجات التبلميذ")

Somayeh 2018, PP. 7-8.) 
الدمج عمميان يعني تقديـ برامج تعميمية مبلئمة لكؿ الطبلب، بحيث تككف ىذه البرامج ك 

قادرة عمى تمبية احتياجات جميع الطبلب، كأف تصؿ بقدراتيـ إلى أقصى ما تسمح بو، كتقديـ 
، إماـ)مينية قادرة عمى تقديـ الرعاية الدعـ البلـز مف تدريس خاص، كأجيزة معينة، كككادر

8088 :38.) 
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كينتج أسمكب الدمج آثاران نفسية طيبة لدل كؿ مف يخضع ليذا األسمكب، فيعتز بقدراتو، 
كيقدر إمكاناتو، كيحس بكجكده، كيشعر باآلخريف مف حكلو، كيتمكف مف التنافس مع أقرانو 
ان كالتحاكر فيما بينيـ، كيمتد ىذا التكافؽ النفسي كاالجتماعي خارج المدرسة، لكف لمدمج أحيان

ردكد فعؿ سمبية، تبدك في السخرية كالتيكـ المذاف يصدراف مف بعض األشخاص تجاه ذكم  –
االحتياجات الخاصة ، فضبلن عف رفض بعض األسر إلحاؽ أبنائيـ ذكم االحتياجات الخاصة 

التصرفات يمكف إحساسان منيـ بأف مثؿ ىذه  مج، أك حتى معاىد التربية الخاصةفي برامج الد
، أك تناؿ مف مكانتيـ االجتماعية، كىناؾ بعض المظاىر السمبية األخرل رر بيـأف تمحؽ الض

 .(888: 8001)زيداف، كصادؽ، كاإلىماؿ أك عدـ تقبؿ اإلعاقة كالمعاقيف
سبلح ذك حديف، فإذا كاف التنكع في  –تطبيقان لنظاـ الدمج -كالتنكع في البيئة المدرسية 

مكاناتيـ ، كمكاىبيـ مدعكمان بخدمات اإلرشاد كالتكعية ،  خصائص الطبلب، كقدراتيـ، كا 
لمطبلب، فإف المجتمع المدرسي يزداد  كاالجتماعي كالفكرم كمراعاة األمف النفسي كالجسدم

إال أف إساءة استخداـ ىذا التنكع، كزيادة  كيدعـ النمك المتكامؿ لشخصية الطبلب، تماسكان،
ادييف كذكم االحتياجات الخاصة؛ كؿ ذلؾ كتيرة القمؽ كالخكؼ كاالضطرابات بيف الطبلب الع

في مستكل األماف المطمكب لمبيئة المدرسية بشكؿ خاص كالمجتمع بشكؿ  -كال شؾ –يؤثر 
عاـ، حيث إف إىماؿ متطمبات التعميـ كالتعمـ لدل الطبلب يؤدم إلى تراجع مستكل األماف ، 

 (.83: 8088القاركط، كيفاقـ مشكبلت القمؽ في المجتمع المدرسي)
 كقد تناكلت العديد مف الدراسات األمف كالبيئة المدرسية اآلمنة مف عدة جكانب؛

(: دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر المدرسة في تعزيز 8081)الدليمي  أجرتفقد 
كتبيف األمف النفسي لدل طالبات المرحمة الثانكية ، كاستخدمت المنيج الكصفي التحميمي ، 

رشادىا النفسي دكر أف لممدرسة كمعم مف نتائجيا في تعزيز األمف النفسي  ان إيجابي ان ماتيا كا 
 تعميمية تؤدم دكرىا بسيكلة كيسر. كخمؽ بيئة نفسية آمنة لممدرسة كمؤسسة تربكية

متعرؼ إلى دكر مديرم المدارس الثانكية العامة (: دراسة ل8081الشنيفي كأجرل )
، كتـ استخدـ مميف ف كجية نظر المعبمدينة الرياض في تكفير بيئة تعميمية آمنة لمطبلب م

مدارس  80في  معممان  880طبقت عمى عينة قكاميا استبانة المنيج الصفي التحميمي ، ك 
حككمية كأظيرت نتائج الدراسة أف قادة المدارس الثانكية يقكمكف بأدكارىـ في تكفير بيئة 

 .  %55.10بلب بنسبة تعميمية آمنة لمط
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( الكشؼ عف أىـ المعكقات النفسية 8085، كاستيدفت دراسة )خميؿ كآخراف
بمدارس التعميـ العاـ بمحافظة كاالجتماعية لتجربة الدمج الشامؿ لمتبلميذ ذكم اإلعاقة 

، ( مف معممي مدارس الدمج الشامؿ50الشرقية، كاستخدمت استبانة طبقت عمى عينة )
ي : قمة التدخبلت ككشفت النتائج عف أف أكثر المعكقات النفسية لمدمج الشامؿ تتمثؿ ف

النفسية لممدرسة لمتغمب عمى المشكبلت النفسية التي تطرأ عمى كؿ تمميذ، كعدـ مساعدتيـ 
في التغمب عمى اإلحباطات التي تكاجييـ، كعدـ تنفيذ أنشطة اجتماعية تثرم العبلقة بيف 

ميكؿ كقصكر الدمج الشامؿ في إشباع رغبات ك ة كالتبلميذ العادييف، التبلميذ ذكم اإلعاق
التبلميذ ذكم اإلعاقة النفسية، كالقصكر في التفاعؿ اإليجابي بيف التبلميذ العادييف عندما 

   كف األنشطة مع أقرانيـ ذكم اإلعاقة.يمارس
التعرؼ عمى دكر مديرات المدارس في تحقيؽ إلى  (8082البطاينة ) كما ىدفت دراسة

استبانة طبقت عمى عينة قكاميا  ، كاستخدمت بيئة مدرسية آمنة في مدارس منطقة الباحة
( معممة في منطقة الباحة، كخمصت الدراسة إلى أف درجة قياـ مديرات المدارس في 820)

منطقة الباحة بأدكارىف في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة مف كجية نظر المعممات كانت 
 .ةػكبير 

ريس لمطبلب مشكبلت التدتيدؼ إلى التعرؼ عمى دراسة  (ـ8085جاب اهلل ) أجرلك 
ذكم االحتياجات الخاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي بمنطقة القصيـ مف كجية نظر المعمميف 
كالمشرفيف كمديرم المدارس، كاستخدمت المنيج الكصفي التحميمي، كتكصمت إلى أف ىناؾ 

االحتياجات الخاصة، منيا ما مف المشكبلت التي تعيؽ التدريس الفعاؿ لمطبلب ذكم  ان عدد
ب، إلى عدـ تكافر التقنيات التعميمية كالبيئية الصفية كالمدرسية المناسبة ليؤالء الطبلكد يع

 تعدد كتناقض المكائح اإلدارية المنظمة لتعميـ كتعمـ ىؤالء الطبلب.إلى جانب 
إلى تعرؼ دكر المدرسة الثانكية في تحقيؽ التربية  (8085)السناني،دراسة كىدفت 

لطبلبي، كاألنشطة لمدينة المنكرة مف خبلؿ دكر المعمـ، كاإلرشاد ااألمنية لدل الطبلب في ا
 ة، كاستخدمتالتعرؼ عمى المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيقيا في المدرسة الثانكيالطبلبية، ك 

المنيج الكصفي التحميمي في بناء أداتي الدراسة : االستبانة، كبطاقة تحميؿ محتكل، كبمغ 
نتائجيا عف كأسفرت ف كمديرم المدارس الثانكية، التربكيي ( مف المشرفيف858عدد العينة )
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بدرجة متكسطة، كما قد جاء المدرسة الثانكية في تحقيؽ التربية األمنية لدل الطبلب أف دكر 
 .بدرجة مرتفعةف تحقيؽ التربية األمنية لدل الطبلب كانت كأف المعكقات التي تحكؿ د

إلى تقديـ رؤية تربكية لمتطمبات  تفيدف (8085محمد، كعبد الناصر )دراسة أما 
منية تحقيؽ التربية األمنية بمرحمة التعميـ األساسي، مف خبلؿ الكشؼ عف كاقع التربية األ

 كتبيف مف نتائجيا أفكاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي بالمرحمة االبتدائية 
معالـ يتـ مف خبللو تفعيؿ العممية التربكية األمنية في حاجة ماسة إلى منيج عممي كاضح ال

 .ألمنية بالمؤسسات التعميميةعات اعبلقة القطا
( تصكرات الطبلب Gietz, & Mclnosh, 2014كبحثت دراسة جيتز كميكمنكش )

لبيئتيـ المدرسية )عمى كجو التحديد : األماف المدرسي ، كاالندماج في المدرسة، كالحاالت 
( مف طبلب 121لدراسي، كشارؾ في ىذه الدراسة )التي تعرضت لمتنمر( كعبلقتيا بالتحصيؿ ا

طالبان في مدرسة متكسطة في كندا، عف طريؽ اختبار تحصيمي  53المرحمة االبتدائية ، ك
لتحديد مقدار التبايف في كدراسة استقصائية لرضا الطبلب، كأجريت تحميبلت تدرج متعددة 

ظيرت النتائج أف تصكرات الطبلب تحصيؿ الطبلب الذم تفسره تصكراتيـ لمبيئة المدرسية ، كأ
 المتعمقة بالبيئة المدرسية ترتبط ارتباطان كبيران بالنجاح األكاديمي.

إلى الكشؼ عف مدركات الطمبة لبيئة التعمـ اآلمنة ( 8001قطامي )دراسة بينما ىدفت 
 مقياسيف : مقياس بيئة التعمـك  لمنيج الكصفيا فعيتيـ لمتعمـ ، كتـ استخداـكعبلقتيا بدا

( 25تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية مككنة مف )التي اآلمنة ، كمقياس الدافعية لمتعمـ، ك 
أف مستكل مدركات  النتائجبعماف. كأظيرت اسي طالبان كطالبة مف طبلب الصؼ العاشر األس

ككجكد عبلقة إيجابية دالة إحصائيان بيف مدركات ، لبيئة التعمـ اآلمنة كاف متكسطان الطمبة 
 يئة التعمـ اآلمنة كدافعيتيـ لمتعمـ. الطمبة لب

متعرؼ عمى دكر األنشطة التربكية في تنمية الكعي دراسة ل (8002الزكي ) كأجرل
إلى أف األنشطة التربكية التي  تكتكصم ،المنيج الكصفي األمني في المدرسة، كاستخدمت

التربكية التي قد يمارسيا الطبلب داخؿ المدرسة يمكف أف تحقؽ العديد مف األىداؼ كالغايات 
 .ناىج النظاميةتعجز عف تحقيقيا المقررات كالم

  



 .تصور مقترح لتحول مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة 
 

- 8085 - 

أف األطفاؿ الصـ كضعاؼ السمع يجدكف عف ( 8001دراسة )الضمراني، نتائج كأسفرت 
صعكبة في التكاصؿ كالتخاطب مع اآلخريف، مما يؤدم إلى ضيؽ األبناء كتكترىـ في كثير مف 

في التعامؿ مع  م أك الجسدم كاستخداـ القكة البدنيةإلى العنؼ اإلشار  يميمكفالمكاقؼ، كأنيـ 
 .األشياء كاألشخاص

( التبايف في تصكرات الطبلب لممناخ المدرسي Koth, et al, 2008كبحثت دراسة )
 استنادان إلى مجمكعة مف العكامؿ الصفية كالمدرسية، كتأثير تمؾ العكامؿ عمى تصكراتيـ

 35( مف طبلب الصؼ الخامس مف 8821نة )، كطبقت استبانة عمى عيلممناخ المدرسي
، كتكصمت النتائج إلى أف العكامؿ الفردية )العرؽ كالجنس( تمثؿ أكبر مدرسة ابتدائية عامة

)حجـ رسي، كالعكامؿ المتعمقة بالمدرسةنسبة مف التبايف في تصكرات الطبلب لممناخ المد
الفصكؿ الدراسية )مثؿ المدرسة، كدكراف أعضاء ىيئة التدريس(، ثـ العكامؿ الخاصة ب

كميا ك خصائص المعمـ، كحجـ الصؼ، كتركيز الطبلب الذيف يعانكف مف مشكبلت سمككية( 
سيـ في تحسيف مراعاة تمؾ العكامؿ يعكامؿ ىامة في تصكر الطبلب لمبيئة المدرسية، كأف 

 المناخ المدرسي.
مدارس الدمج كيتضح مف الدراسات السابقة أنيا لـ تيتـ بتقديـ تصكر مقترح لتحكؿ 

إلى بيئة مدرسية آمنة، فقد ركزت غالبية الدراسات السابقة عمى دكر المدرسة الثانكية في 
تعزيز األمف النفسي لدل طبلبيا، كدكر مدير المدرسة في تكفير بيئة مدرسية آمنة لطبلب 

مج، المرحمة الثانكية، ككذا الكشؼ عف معكقات الدمج الشامؿ، كمشكبلت التدريس لتبلميذ الد
أك التعرؼ عمى متطمبات التربية األمنية بالتعميـ األساسي، كدراسة العبلقة بيف تصكرات 

كالدافعية لمتعمـ، كما ركزت بعض الدراسات عمى  ممناخ المدرسي كالتحصيؿ الدراسيالطبلب ل
 التبلميذ ذكم اإلعاقة. ي األمني كصعكبات التكاصؿ معدكر األنشطة التربكية في تنمية الكع

إلى بيئة مدرسية آمنة، ما تركز الدراسة الحالية عمى ضركرة تحكؿ مدارس الدمج بين
مكانات متباينة، كليـ خصائص عقمية  ،طبلب ذكم قدرات التي تضـ تمؾ المدارس كميارات، كا 

كبينيـ فركؽ فردية كبيرة، كيميؿ بعض طبلبيا كنفسية كبدنية كميارات اجتماعية مختمفة، 
أك اآلخريف بسبب إعاقتيـ، كعدـ تقبميـ مف قبؿ بعض العامميف أك  إلى العنؼ تجاه أنفسيـ

 .اح نظاـ الدمج كالحد مف سمبياتواألقراف بمدارس الدمج، في محاكلة لئلسياـ في نج
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 مظللة البخح:

بيئة مدرسية آمنة أمر بالغ األىمية لمتنمية األكاديمية كاالجتماعية السميمة  تكافريعد 
يككف ك ات الطبلب لمبيئة المدرسية عمى تحصيميـ األكاديمي، لمطبلب، حيث تؤثر تصكر 

الطبلب أكثر تركيزان عمى التعمـ، لذا ينبغي أف يسعى المجتمع إلى أف يككف الطبلب كالعامميف 
، كأف يككف أكلياء األمكر مطمئنيف لمبيئة بالمدرسة آمنيف في مدارسيـ نفسيان كجسديان 

 Reading and Emergency management forالمدرسية التي يتعمـ فييا أبناؤىـ)
school, 2018, P.1.) 

بأنيا أحد األسباب الرئيسة في انتشار  لكثير مف االتياماتتكاجو المدرسة حاليان اك 
يتناقض مع رسالتيا األكلى كمسؤكليتيا الجكىرية في  العنؼ في المجتمع، كىك ماظاىرة 

كاقع أف ىناؾ الكثير مف التكقعات التي يبرزىا تعديؿ كترقية السمكؾ السيء لدل التبلميذ، كال
المجتمع في مجاؿ التربية المدرسية بشأف تحقيؽ األمف كالسبلمة لتبلميذىا، بيد أف رسالة 
المدرسة يمكف أف تتحقؽ بشكؿ أفضؿ، فيما لك اتجيت ضمف أىدافيا إلى تحقيؽ األمف كنبذ 

فضبلن عف )التربية الكقائية( مف العنؼ، العنؼ معان، بمعنى أف تقكـ المدرسة أكالن بما يسمى 
تربكم مبادئ التربية األمنية في الكاقع ال كتحقيؽالمشاركة الفاعمة في تفعيؿ األمف المدرسي، 
 .(288، 280: 8085كالتعميمي لتبلميذ المدرسة)محمد، كخميؿ، 

( في تقرير مؤشرات الجريمة NCESكيذكر المركز الكطني إلحصاءات التعميـ )
تمميذ كتمميذة ممف  188.800كاف ىناؾ ما يقرب مف  8085ية كاألماف أنو في عاـ المدرس

% مف 88سنة تعرضكا ألحداث عنؼ في المدرسة، كأف حكالي  81-88تتراكح أعمارىـ بيف 
 Readingتعرضكا لمتنمر في المدرسة خبلؿ اليـك الدراسي)الطبلب في نفس المرحمة العمرية 

and Emergency management for school, 2018, P.1.) 
كتشير بعض الدراسات المتعمقة بالجريمة كالجنكح كالتي أجريت في المممكة العربية 
السعكدية أف معظـ المجرميف بدأ انحرافيـ باليركب مف المدرسة كاالنقطاع عف التعميـ، كأف 

 .(85: 8003دٍف لدييـ حيث لـ يكممكا تعميميـ)عبد المحمكد، المستكل التعميمي مت
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الذم لـ تتكفر لو بيئة اجتماعية صحية ، تمكنو مف النماء السميـ، قد المعاؽ كالطفؿ 
النفسية كالعقمية، كيتعرض لبلنحرافات أك  االضطراباتيتعرض لمحرماف أك اإلساءة، أك 

و . كالطفؿ المعكؽ الذم ال يعيش في بيئة اجتماعية سميمة كآمنة ، تكفر لالسمككيات السمبية
لكي يندمج مع نظامو االجتماعي، بدالن مف أف يعيش عالة  لعاطفي المناسب كترعاهالمناخ ا
تربكية كاقتصادية كبيرة، كيترتب عمى ىذه  رتو كمجتمعو، يفقد مجتمعو مكاسبعمى أس

الحاالت اضطرابات في شخصيتيـ كتككينيـ المستقبمي، كلذلؾ ال يصمحكف لمنيكض 
: 8001)خصاكنة، ة أك أداء أدكار اجتماعية فاعمةبمسؤكليات التنمية االجتماعية الشامم

515). 
إيجاد بيئة تعميمية آمنة يسكدىا ركح التعاكف بيف المعمميف كالمتعمميف كاإلدارة  ىذا كيعد

كالمدرسة أمر ضركرم لتنمية الدافعية لمتعمـ، فعندما يشعر المتعمـ باألماف تختفي حاجاتو 
كاجية التحديات يصبح مفكران مستقبلن كقادران عمى لممكافآت الخارجية، كعندما نحثو عمى م

تحمؿ المسؤكلية، كمف ثـ يتحسف المجتمع الدراسي داخؿ غرفة الصؼ، حيث يبدأ الطبلب 
بالتفاعؿ مع بعضيـ البعض ، كمع مدارسيـ كمعممييـ بشكؿ ناجح مف أجؿ المحافظة عمى 

 .Brandt, R)التعميميغرفة صفية منسجمة كمتناغمة، مما ينعكس عمى مستكل المدرسة 
1995, PP.13-16). 

كمدارس الدمج معنية بتعميـ الطبلب العادييف كذكم االحتياجات الخاصة، كاإلعاقة قد 
تحد مف قدرة الفرد كخبراتو ، إذ تفقده عممية التكاصؿ كالتفاعؿ مع كافة جكانب البيئة 

أف يؤدييا الطفؿ داخؿ اإلطار  المحيطة بو، كىذا االفتقاد لو داللة بالنسبة لؤلدكار التي يمكف
البيئي الذم يعيش فيو، حيث يتكلد لديو نكع مف اإلحباط الذم يكلد بدكره العديد مف المشاعر 
المختمفة مف الغضب كالعدكاف نحك اآلخريف، كىذه المشاعر كاإلحباطات تنعكس عمى تقدير 

ذه المشاعر في صكرة بعض الطفؿ لذاتو، كتنمي لديو شعكران متزايدان بالدكنية، كما يترجـ ى
المشكبلت السمككية كاالنفعالية، كقد تتضمف اإليذاء الجسدم أك االعتداء عمى اآلخريف، كقد 
تظير في صكرة سمكؾ االنطكاء كاالنسحاب، أك إىماؿ الكاجبات، كما أف انتقاؿ الطفؿ المعاؽ 

تكافؽ مع زمبلئو مف األسرة إلى المدرسة يؤدم إلى أف يكاجو الطفؿ بعض الصعكبات في ال
كمع المناخ المدرسي ككؿ، مما ينعكس بدكره عمى ظيكر كتكرار المشكبلت السمككية، كما 
يعاني األفراد المعاقكف مف تدٍف في تقدير الذات ، كيعد الشعكر بعدـ القيمة تجربة مباشرة 
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اف)كاشؼ، ؿ األسرة أك المدرسيف أك األقر تعزز باالنتقادات السمبية كالقاسية ، سكاءن مف قب
8008 :50). 

( أف الجك Parker & Lepper, 1992, 625-633باركر كليبر ) بيف كيرل
التعميمي اآلمف الذم يقدـ فيو التعميـ عمى أنو عممية ممتعة ، يعمؿ عمى ازدىار الدافعية 

 .لمتعمـ كتقكيتيا عند المتعمميف
في تفعيؿ آليات  ان كاضح ان ( أف ىناؾ قصكر 8085كأكدت نتائج دراسة )محمد، كخميؿ، 

كتدعيميا في جميع مدارس المرحمة االبتدائية في مصر، كأف العممية التربكية  األمنيةالتربية 
كما يفتقر تحقيؽ األمف المدرسي  ،األمنية في حاجة ماسة إلى منيج عممي كاضح المعالـ

 لتعميمية.إلى التخطيط الكاعي كالكاقي مف جانب القائميف عمى التعميـ في مختمؼ المراحؿ ا
أف تصكرات الطبلب المتعمقة بالبيئة  (Gietz, & Mclnosh, 2014كأظيرت نتائج دراسة )

المدرسية ترتبط ارتباطان كبيران بالنجاح األكاديمي، كقدمت تكصيات لتعزيز البيئة المدرسية 
بضركرة  (8085)السناني،دراسة أكصتك  لتحقيؽ أقصى قدر مف التحصيؿ الدراسي لمطبلب.

لجاف متخصصة عمى مستكل كزارة التربية كالتعميـ لكضع حمكؿ مناسبة لممعكقات تشكيؿ 
التي تحكؿ دكف تحقيؽ التربية األمنية لدل طبلب المدرسة الثانكية. كأكصت دراسة )محمد، 

( بضركرة كضع مكاد دراسية حكؿ الكقاية مف الجريمة ككيفية تحصيف 8085كعبد الناصر، 
بضركرة ( 8001)قطامي  كما أكصت دراسة ة كسبؿ الكقاية منيا.التبلميذ أنفسيـ مف الجريم

تتفؽ دراسة كبلن ك االىتماـ بتحسيف البيئة الصفية ، كتشجيع كتدعيـ ثقافة المدرسة اآلمنة. 
: 8008ك)عبد الرحمف سميماف، (Thomas & Bauer, 1994) مف تكماس كبكيير

نية، كيجدكف راف العادييف، كأكثر دك مف األق أقؿ قبكالن  أف ذكم اإلعاقة السمعية ( عمى885
صعكبة في إقامة عبلقات صداقة، كيعانكف مف مشكبلت التكافؽ االجتماعي، كعبلقات التفاعؿ 
االجتماعي التي تستمـز الضحؾ كالكبلـ كالمناقشة، كما أنيـ أقؿ تكافقان مف الناحية النفسية، 

، في مدارس الدمج  كبيف العادييف ـكأكثر قمقان مف أقرانيـ العادييف، كيزداد التباعد بيني
ذا كاف الطبلب كتتضاءؿ فرص التفاعؿ بينيـ، حيث يصعب عمييـ التعبير عف انفعاالتيـ.  كا 

 االعادية في حاجة إلى بيئة مدرسية آمنة ، فإف طبلب مدارس الدمج إليي البيئة المدرسيةفي 
التي  –حكؿ مدارس الدمج ت الحاجة الماسة إلىفي لبحث الحالي أحكج. لذا تتحدد مشكمة ا

بيا يتبايف طبلك تجمع بيف الطبلب العادييف كذكم االحتياجات الخاصة في بيئة تعميمية كاحدة، 
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تطمبات، كالقدرات، كالمكالعقمية، كالميارات االجتماعية، ، في الخصائص النفسية كالجسدية
الذم دفع الباحثاف  األمر، إلى بيئة مدرسية آمنة -كبينيـ فركؽ فردية كبيرةكاالىتمامات 

 .لمقياـ بيذا البحث
 يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:لذا 

 ما التصكر المقترح لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة؟
 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 يا؟البيئة المدرسية اآلمنة كما خصائصكأبعاد ما مفيكـ   -8
 ما مبررات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة؟  -8
معممي مدارس الدمج حكؿ أبعاد تحكؿ المدرسة إلى أم مدل تختمؼ استجابات  -3

الدامجة إلى بيئة مدرسية آمنة تبعان لمتغيرات )التخصص، عدد سنكات الخبرة، 
 النكع(؟

 أٍداف البخح:

مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية  تصكر مقترح لتحكؿ تقديـستيدؼ البحث الحالي ي 
آمنة، لما لذلؾ مف أىمية في دعـ نظاـ الدمج كتفعيؿ إيجابياتو، كبالتالي اإلسياـ في نجاح 

 كأبعادىايا، كخصائصمفيكـ البيئة المدرسية اآلمنة، نظاـ الدمج، ككذا التعرؼ عمى 
منة، ككذا التعرؼ مبررات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آ ، كالتعرؼ عمى كمقكماتيا

حكؿ أبعاد تحكؿ في مصر كالسعكدية الفركؽ في استجابات معممي مدارس الدمج عمى 
عدد سنكات الخبرة في  –إلى بيئة مدرسية آمنة تبعان لمتغيرات )التخصص  مدارس الدمج

 النكع(. -التدريس
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 أٍنية البخح:

مج إلى بيئة مدرسية تحكؿ مدارس الدلمكضكع  يستمد البحث الحالي أىميتو مف تعرضو
الدمج إليو أحكج ، نظران الختبلؼ  اسية لئلنساف بصفة عامة ، كطبلبكاألمف حاجة أس آمنة،

ع الفركؽ الفردية بيف ات، كتنك درات كاإلمكانات كالميكؿ كاالىتمامالبيئة التربكية كاختبلؼ الق
كىك ،  ماعية لدييـفسية كالعقمية كاالجتكتنكع السمات كالخصائص الندرجة كبيرة، الطبلب ب

تحقيؽ أمنيـ نفسيان كبدنيان فير بيئة مدرسية آمنة لتعزيز ثقة الطبلب بأنفسيـ ك ك يتطمب تما 
 .الذم يفرض ضركرة تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة ، األمركاجتماعيان كفكريان 

 ميَج البخح وأداتُ:

ره المنيج األمثؿ في تحديد اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي التحميمي باعتبا
، كمبررات تحكؿ مدارس الدمج كمقكماتياكخصائصيا كأبعادىا  مفيـك البيئة المدرسية اآلمنة

الفركؽ في استجابات معممي مدارس الدمج حكؿ أبعاد تحكؿ كبياف إلى بيئة مدرسية آمنة، 
 تبعان لعدد مف المتغيرات.إلى بيئة مدرسية آمنة  مدارس الدمج

 :ححدود البخ

 .تصكر مقترح لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنةالحدكد المكضكعية:  -
في  مدارس الدمجالحدكد البشرية: يقتصر البحث الحالي عمى عينة مف معممي  -

 مصر.المممكة العربية السعكدية ك 
مدارس الدمج بالمممكة العربية الحدكد المكانية: اقتصرت الدراسة عمى عينة مف  -

 .رالسعكدية كمص
 .8081/8080: طبقت الدراسة في العاـ الدراسي  الحدكد الزمانية -
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 مصطلخات البخح:
 البيئة املدرسية اآلمية: 

المدرسة اآلمنة ىي المكاف الذم يستطيع فيو التبلميذ أف يتعممكا ، كيستطيع المعممكف 
المناخ  يسكدىا الدؼء كالترحيب، كىي المكاف الذم ينمك فيو بيئةأف يقكمكا بمياميـ في 

تسكده ركح القبكؿ كاالىتماـ بكؿ فرد، كىي المكاف الذم يتصؿ فيو تكقعات سمكؾ ك  ،التربكم
األفراد كآماليـ بشكؿ كاضح كيعزز فيو سمكؾ األفراد بشكؿ ثابت كيتـ فيو ممارسة السمكؾ 

 .(.Souderton Area School District.(2001))بشكؿ كاضح كشرعي
ة تعميمية منضبطة نفسيان نة في ىذه الدراسة بأنيا: بيئكتعرؼ البيئة المدرسية اآلم

كالتخكيؼ كغيرىا مف  الية مف أعماؿ العنؼ كالسب كاإلىانة، كخكاجتماعيان كفكريان  كبدنيان 
لدل الطبلب كالعامميف، كتتيح ليـ الفرصة تعزز العبلقات اإليجابية كاألماف األفعاؿ العدكانية، ك 

كفؽ بدائؿ تربكية لبلنضباط المدرسي بعيدان عف العنؼ أك  لممارسة حقكقيـ كأداء كاجباتيـ
 اإلىانة أك التخكيؼ. 

 مدارض الدمج : 
: األسمكب الذم يسمح بكضع األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة يشير مفيـك الدمج إلى
أطكؿ كقت ممكف داخؿ الفصكؿ النظامية، مع تأميف  يقضكافي إطار التعميـ العادم، كأف 

كأساليب  ،كالمقررات ،كالمناىج ،ية كاألكاديمية الخاصة )تعديؿ البرامج الدراسيةالخطط اإلرشاد
التدريس كالتقكيـ لتمبية احتياجاتيـ(، مع تزكيد معممي الفصكؿ العادية بما يحتاجكف إليو مف 

جؿ رعاية ىؤالء األطفاؿ مساعدة ، كالتعاكف فيما بينيـ كمعممي التربية الخاصة مف أ
 .(82: 8080ي، كتعميميـ)القريط

الطبلب  : المدارس العادية التي يتمقى فييامج في ىذه الدراسةمدارس الديقصد بك 
 .ياجات الخاصة كفؽ نظاـ الدمجمف الطبلب ذكم االحتمع أقرانيـ  العاديكف تعميميـ
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 : اإلطار اليظزي للبخح

 : البيئة املدرسية اآلمية أواًل: مفَوو
األمانة بمعنى. كقد أمنت فأنا آمف، كآمنت غيرم ك اف : األمأمف: المعنى المغكم لؤلمف

َذا ٱؿ": العزيز  مف األمف كاألماف. كاألمف ضد الخكؼ. كآمنتو ضد أخفتو، كفي التنزيؿ  َبَمد  ۡ  َكىََٰ
يف  ۡ  ٱؿ المعنى كيشير  .(88ىػ: 8888؛ أم اآلمف، مكة، كىك مف األمف)ابف منظكر،  "3َأم 

ىك حاجة ضركرية لئلنساف لبقائو كممارسة خكؼ ك ال ـالطمأنينة كعدالمغكم لؤلمف إلى 
 حياتو.
بأنيا: بيئة تعميمية تمكف الطبلب مف ممارسة  اآلمنةتعرؼ المدرسة  :ان اصطبلحك 

 & .Bucher, K. Tامؿ مع األزمات لتحقيؽ تعمـ فعاؿ)الحرية كالديمقراطية كالقدرة عمى التع
manning, M. L.(2003), PP.160-164). 

عماؿ العنؼ كالسب كالشتـ كالخكؼ مف أ خالية: بيئة ية اآلمنة ىيكالبيئة المدرس
كغيرىا مف األفعاؿ العدكانية بيف الطبلب ، كخمؽ بيئة منضبطة كعادلة كمتساكية الفرص بيف 

 .Hernandez, T.J., & Steem, Sبلب عمى اختبلؼ أعراقيـ كأجناسيـ)جميع الط
R.(2004), PP.256-262). 

لتي تقدـ التدريب كالخبرة كالمساعدات المينية لتأسيس بيئة ااآلمنة ىي المدرسة ك 
 ,Merrill)مدرسية مجتمعية تككف آمنة بدنيان كنفسيان، كمنظمة تنظيمان جيدان ، كمحفزة لمتعميـ

M. L, et al, 2012, 280-286). 
بأنيا: تمؾ المدارس التي تشمؿ المناخ (  Merrow, 2004:19)كعبر عنيا 
كالمعمميف كاإلدارييف كالمكظفيف كالزكار بالتفاعؿ بطريقة  لمطبلبيسمح  المدرسي العاـ الذم

إيجابية مع الميمات التعميمية لممدرسة، كتعزز العبلقات اإليجابية بيف العامميف كالطبلب، 
 ـ األماف العاطفي كالفكرم لمطبلب.كمف ث

درسة المدرسة اآلمنة بأنيا: الم ((Squelch. J. (2001), 138كيعرؼ سككيمتش 
التي تخمك مف الخطر كاألذل، حيث يستطيع المتعممكف كغيرىـ كالمعممكف أف يعممكا كيتعممكا 
كيعممكا بدكف خكؼ أك سخرية أك تخكيؼ أك إيذاء أك سكء معاممة أك عنؼ. كىي تعد مكانان 

 .ك آمف بدنيان كنفسيان كاجتماعيان صحيان في
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ة كالبدنية كاالجتماعية، كيمكف لمبيئة ي تمؾ البيئة التي تحمي رفاىية الطبلب النفسيكى
المدرسية اآلمنة أف تحقؽ التعمـ الفعاؿ كبالتالي المساىمة في تطكير ميارات الطبلب 

نتاجية أعضاء المجتمع، كذلؾ يتطمب ك  مشاركة جكد مناخ نفسي كاجتماعي إيجابي، ك كا 
لمستشاريف كا -أكلياء األمكر -المعمميف -اإلدارييف -الجميع في المدرسة )الطبلب
 (.Sindhi, 2013: 77-78التربكييف، كالتمريض...الخ()

المدرسة التي تكفر المناخ المدرسي الشامؿ مكف تعريؼ المدرسة اآلمنة بأنيا: كي
لمطمبة كالمعمميف كاإلدارييف ، كالييئة المدرسية كالزكار لمتفاعؿ بطريقة إيجابية كغير ميددة، 

)عبد بحيث تشجع العبلقات اإليجابية كالنمك الشخصي حيث يعكس الرؤية التعميمية لممدرسة
 .(351: 8085المعطي كآخركف، 

( بأنيا: تمؾ البيئة التي تمكف الطمبة مف أف يستشعركا 3، 8005كيعرفيا )قطامي، 
 .حتى يحدث التعمـ" كالحب، كالدؼءاألمف ، كالحرية كالديمقراطية، 

 آلمنة ما يمي:ا تضح مف التعريفات السابقة لمبيئة المدرسيةكي
أف البيئة المدرسية اآلمنة تتطمب تخطيطان كعمبلن تعاكنيان منظمان بيف العامميف بالمدرسة  -

بالتنسيؽ مع الجيات المعنية بتعميـ الطبلب كأكلياء األمكر لتكفير الدعـ كالمساندة 
 البلزمة لممساىمة في تكفير بيئة مدرسية آمنة.

كطمأنينة لدل العامميف بالمدرسة كالطبلب، يؤدم  يحقؽ المناخ المدرسي اآلمف استقراران  -
بداع، كيتاح لمطالب أف يأمف ذاتيان ، كيفكر كيبدع في مناخ  فيو المعمـ عممو بحرية كا 

، كبيف الطبلب كبعضيـ  مدرسي تسكده الديمقراطية كالمكدة بيف العامميف كالطبلب
 البعض.

يي تدرب الطبلب عمى قبكؿ الطبلب تدعـ البيئة المدرسية اآلمنة التنكع كاالختبلؼ ، ف -
، كما تساعد البيئة المدرسية اآلمنة الطبلب ذكم ختمفيف، كعدـ السخرية مف اآلخريفالم

كيؼ تالذم يسيـ في إحداث الاألمر االحتياجات الخاصة عمى تنمية مياراتيـ، 
االجتماعي بيف الطبلب العادييف كذكم االحتياجات الخاصة، كبيف الطبلب كمحيطيـ 

 الجتماعي، كىك جكىر نظاـ الدمج كىدفو األسمى.ا
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 خصائص البيئة املدرسية اآلمية :ثاىيًا :  

تركز  كمنيا أنيا ة عف غيرىا مف المدارستميز المدرسة اآلمنثمة خصائص كسمات 
عمى التحصيؿ األكاديمي كالعبلقات اإليجابية بيف الطبلب كالمعمميف كالمجتمع المحمي، إضافة 

الطبلب بمساكاة كاحتراـ، كمشاركتيـ في االىتمامات ، مع إتاحة الفرصة لمتعبير إلى معاممة 
عف مشاعرىـ كآرائيـ، كما يككف لدل المدرسة اآلمنة نظاـ الكتشاؼ الطبلب الذيف يتعرضكف 

 (.Dwyer, K. D., Osher, & C. Warger.(1998), PP.3-5 لمعنؼ أك اإلىماؿ)
ائص كميزات لممجتمعات التعميمية اآلمنة ( خمس خصSapon, 2010كيحدد سابكف )

 كىي:
: فالبيئة اآلمنة تسمح بالنمك كاالكتشاؼ، كيمكف لمطالب الذم يشعر باألماف أف األماٌ -8

 يجرب يخاطر كيغامر كيطمب المساعدة كيشعر بالفرح كاالبتياج بإنجازاتو.
ينيـ بعيف ية بكالفركؽ الفرد: في البيئات اآلمنة تؤخذ حاجات الطمبة التواصل املفتوح -8

االعتبار ، فيشارؾ الطمبة بحرية فيما يقع مف أحداث كبما يحتاجكنو ، كفي التعبير عف 
 ككف جميع الطبلب ليـ الحؽ في الشعكر باألماف. ،قمقيـ

: يشجع الطمبة في البيئات الصفية اآلمنة عمى التعرؼ عمى زمبلء صفيـ احلب املتبادل -3
يـ لمتفاعؿ مع بعضيـ بعضان ، كما يتـ منحيـ كمجتمعيـ، كتقديـ الفرص المناسبة ل

 فرصان كاستراتيجيات أخرل لتعمـ اإلدالء بآراء طيبة تجاه زمبلئيـ.
: البيئات اآلمنة ىي بيئات تعاكنية، يعمؿ الطبلب فييا سكيان لمكصكؿ  األٍداف املظرتكة -8

 إلى ىدؼ مشترؾ، كيمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ المشاريع الصفية الجماعية ، حيث
 يعمؿ الطمبة عمى تحقيؽ ىدؼ مف األىداؼ عف طريؽ التفاعؿ كالدعـ المشترؾ.

: يشعر الطمبة في بيئات التعمـ اآلمنة بأنيـ جزء مف الكؿ، فيـ يعرفكف  الرتابط والجكة -5
أىميتيـ في المجمكعة ، كيدرككف أف اآلخريف يعتمدكف عمييـ لبذؿ أفضؿ جيكدىـ، 

 .باألشياء بأفراحيا كأتراحيا" ركةفالثقة كالترابط يعنياف المشا
 National Research Councilلجمعية األمريكية لتعميـ العمكـ )أكدت اك 

(NRC), 1996,P.6) لتعميمية اآلمنة تحتـر أفكار الطبلب كمياراتيـ، البيئات ا عمى أف
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كار تيسير الحكارات القائمة عمى فيـ مشترؾ لقكانيف الحكتدعـ التعاكف بينيـ، كما تعمؿ عمى 
 العممي.

( أف ىناؾ خمس ركائز قكية لؤلمف المدرسي ينبغي أف تعمؿ Purkey, 1999كيؤكد )
 :ف في البيئة المدرسية كىي جميعان في تناغـ؛ حتى يتحقؽ األمف كاألما

(: فينبغي أف يعمؿ أعضاء ىيئة التدريس كالعاممكف في المدرسة كأسرة Peopleالناس )
دارة الصراعات كالعبلقات طكيمة كاحدة؛ كلذلؾ ينبغي التدريب عم ى التقميؿ مف الضغكط، كا 

 المدل بيف الطبلب كالمعمميف ، كضركرة االحتراـ لمجميع.
( : فينبغي االىتماـ بالبيئة المادية لممدرسة بما فييا اإلضاءة Places)  األماكً

كالمعارض  بة،نظيفة، كالفصكؿ الجذاالجيدة، كالمباني، كاألفنية المصانة جيدان، كالحجرات ال
 التي تعرض بيا إنجازات الطبلب، كينبغي دعـ البيئة المادية لممدرسة أيان كانت قديمة.

( : مف البرامج العديدة التي تساعد عمى إيجاد المدارس اآلمنة Programsالبرامج )
الكصكؿ لممجتمع، كالتمتع بالصحة الجيدة، كفرص اإلثراء لكؿ فرد في المدرسة، كينبغي 

لبرامج التي تشرؾ اآلباء ، كيؤدم المشرفكف التربكيكف دكران أساسيان في تنظيـ تمؾ تشجيع ا
 البرامج.

كاالنتقاؿ، يـ الفصكؿ (: كيتمثؿ ذلؾ في الحضكر، كتنظPolicies) الشياسات
Promotion  ،كالنظاـDiscipline  كسياسات أخرل تطكر في دائرة االحتراـ لمجميع داخؿ

السر بشكؿ دكرم عمى كؿ ما ييميـ عف أبنائيـ مف خبلؿ المدرسة، كينبغي إطبلع ا
المراسبلت كالنشرات الدكرية، كاالتصاالت التميفكنية، كاالجتماعات، كما ينبغي أف تتخذ 

 السياسات المدرسية بشكؿ ديمقراطي، كأف تككف مفيكمة كمتاحة لمجميع لبلشتراؾ فييا.
بيا تؤدل األشياء داخؿ المدرسة، العممية ىي الطريقة التي : (Processesالعمميات )

قراطي، حيث تتضمف الجميع ميع األنشطة كاإلجراءات بشكؿ ديمك فينبغي أف تصمـ ج
 .تي ترحب بكؿ األفكار كالمقترحات"كتحترميـ، كالمدرسة الجاذبة ىي ال

)عبد كبصفة عامة تكجد ثمانية خصائص أك جكانب تميز المدرسة اآلمنة كالفعالة كىي
 :(315، 312: 8085، المعطي كآخركف
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: تبدأ المدارس اآلمنة بقادة المدرسة  Professional Leadership  الكيادة املَيية
، كداعـ كراعي كشامؿ؛  الذيف يمتزمكف برؤية مشتركة كمتطكرة لمجتمع مدرسي آمف كمحتـر

شكاليـ غير مقبكلة في المدارس. ؿ قكية أف البمطجة كالعنؼ بجميع أكالذم يرسؿ رسائ
كر المدارس اآلمنة بفاعمية أكبر عندما يككف لدل فرؽ القيادة رؤية لمدخؿ مدرسي كتتط

استراتيجي شامؿ تككف رفاىية الطالب ذات أكلكية لديو، كيركز عمى منع العنؼ كالكقاية منو 
 ، كما يركز عمى اإلدارة. 

: في  Focusing on Teaching & Learningالتركيز عمى التعميـ كالتعمـ : 
سة اآلمنة كالفعالة يككف لدل المعمميف مدخبلن لمكصكؿ إلى فرص تعميـ ميني مبلئمة المدر 

الراعية  عاكنية في إيجاد المدارس اآلمنةلتطكير كتحديث الميارات التي تمكنيـ مف العمؿ بت
كالمحترمة ، كالحفاظ عمييا كعمى ثقافات مدرسية داعمة. كفي المدرسة اآلمنة كالفعالة يتاح 

مف المعمميف الفرصة لتطكير الميارات نحك مناىج غير عقابية لمنع حكادث العنؼ  لعدد كبير
كالبمطجة في المدارس، كتقدـ المدارس اآلمنة كالفعالة الفرص لمييئة المدرسية كالطمبة لمتعمـ 
مف البرامج المجتمعية خارج المنيج المدرسي المنتظـ العادم لتحسيف معرفتيـ، كزيادة 

 عمى استراتيجيات التعامؿ مع العنؼ.كعييـ، كالتعرؼ 
: تتحقؽ السيطرة عمى  Mutual Vision & Objectives: الزؤية واألٍداف املظرتكة

العنؼ كالكقاية منو بسرعة أكثر في ثقافة المدرسة اآلمنة الراعية المحترمة كالداعمة ، كالتي 
ياسة لمكافحة منة كالفعالة ستعزز العبلقات اإليجابية كالقيـ االجتماعية. إف لدل المدرسة اآل

كطمبة، كأكلياء أمكر(،  -كيتـ تطكيرىا بتعاكف الجميع )ىيئة مدرسيةالعنؼ كالبمطجة، 
 عد ميمان بقدر أىمية كضع السياسة،كيستغرؽ ىذا بالضركرة كقتان ، كمع ذلؾ فإف التعاكف ي

يككف لدل ك  ،ؼلمسمكؾ غير المقبكؿ أك العن ان مشترك ان فيمبحيث يمتمؾ المجتمع المدرسي 
لسمكؾ الطمبة كالييئة  لؤلنكاع المقبكلةؽ عمييا متفك المدرسة تكقعات محددة التعريؼ 

. كفي المدرسة اآلمنة كالفعالة يتدخؿ المعممكف بثبات كسرعة لمسيطرة عمى أم التدريسية
 مكقؼ عنؼ أك حادث بمطجة. كتعمؿ المدارس اآلمنة كالفعالة باالشتراؾ مع الكالديف كأكلياء
األمكر لمحد مف العنؼ كالسيطرة عميو. كتقدـ المدارس اآلمنة التدعيـ لجميع الطمبة لمشعكر 
 باألماف ، كتؤكد عمى الدكر الميـ لممعمـ في إدارة المكاقؼ التي تحدث بيا سمككيات عنؼ.
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كتسيـ األنشطة البلصفية مثؿ تدريس األقراف ، كالتكجيو داخؿ المدرسة في تعزيز العبلقات 
جابية بيف األقراف مف خبلؿ تفاعؿ الطمبة مف نفس العمر أك أعمار مختمفة . كفي اإلي

المدارس اآلمنة كالفعالة يعتنؽ الطمبة القيـ االجتماعية اإليجابية كيتصرفكف بأسمكب محتـر 
كشامؿ ألنيـ يدرككف أف معممييـ يقدمكف القدكة كيتمثمكف القيـ كالسمككيات في تفاعبلتيـ 

 اليكمية.
: تكظؼ المدرسة اآلمنة الفعالة Meaningful Teaching:  ريص "التعليه" اهلادفالتد

العبلقات القائمة عمى المنيج التربكم مثؿ التعمـ التعاكني كالتعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت. 
 كتسيـ في تقدـ الطمبة كالعبلقات اإليجابية بيف األقراف.

مدرسة اآلمنة كالفعالة تتعاكف : في الLearning Communities دلتنعات التعله
 –أحد المداخؿ المكصمة لممدرسة اآلمنة  -الييئة المدرسية في تنفيذ برامج المدرسة الشاممة

كاإلجراءات التي تقكم نكعية كجكدة العبلقات بيف األفراد ، كبناء التعاطؼ كالعمؿ بتعاكنية. 
ير ك ف العنؼ كالسيطرة عميو ، كتطكتعمؿ المدرسة اآلمنة كالفعالة في شراكة مع اآلباء لمحد م

جد أطر ابيئات مجتمعية آمنة، راعية ، محترمة كداعمة، كفي المدرسة اآلمنة كالفعالة تتك 
كما تقدر المدرسة اآلمنة  تستند إلى تدعيـ األقراف كالقيادة الطبلبية األصمية كممكية الطالب.

، كتبمغ رسالة في غاية الكضكح التعددية كالتنكع، كيعامؿ الجميع باحتراـ، كعدالة ككرامة
لجميع أعضاء المجتمع المدرسي أف لمجميع الحؽ في الشعكر باألماف بدنيان كنفسيان  كأف 

 ضماف ىذه السبلمة مسؤكلية الجميع.
اـ مستكل : تراقب المدرسة اآلمنة كالفعالة ذاتيان كبانتظAccountability احملاسبة

جع كتنقح سياستيا في مكافحة العنؼ كالبمطجة ، كتراحدكث العنؼ كالبمطجة في المدرسة
كمبادراتيا المدرسية الشاممة اإليجابية كالمؤيدة لمقيـ االجتماعية. كما أنيا تراقب البيئة 
المدرسية عمى أساس يكمي، كلدييا تقنيات التغذية الراجعة لضماف فعالية السياسات 

كعة مف الطرؽ التي يستطيع الطمبة تقدـ المدارس اآلمنة كالفعالة مجمكعة متنك  كالعمميات.
مف خبلليا التكاصؿ مع المعمميف لتقديـ العكف كالتدعيـ ليـ في حالة تعرضيـ لحكادث عنؼ. 
كتعمؿ المدارس الفعالة كاآلمنة بشكؿ نقدم عمى تقكيـ برامج إدارة كالكقاية مف العنؼ لضماف 
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مف حيث المحتكل، كالمنيج البرىاف العممي  كاستنادىا إلى ،حيادىا كمكضكعيتيا نظريان 
 كطريقة التكصيؿ، كأخذ ذلؾ بعيف االعتبار عند تنفيذ البرامج. التربكم

 Motiving & Securing Learning حتفيز وتأمني بيئات التعله
Environments  المدارس اآلمنة كالفعالة تعزز كتضمف سياسة مكافحة العنؼ داخؿ :

نتقالية قكية في المراحؿ المختمفة لمعممية المدرسية فمسفة المدرسة. حيث تكجد لدييا برامج ا
 .مدخكؿ إلى بيئات جديدة ، كلخفض القمؽ كزيادة المركنة"جاىزية الطمبة ل، لضماف تطكير 

 : : أبعاد البيئة المدرسية اآلمنةثالثان 
ية، كاالجتماعكالبدنية كالفكرية تتعدد أبعاد البيئة المدرسية اآلمنة لتشمؿ الناحية النفسية 

 كفيما يمي تكضيح لتمؾ الجكانب:
 : البيئة املدرسية اآلمية ىفشيًا .أ 

األمف النفسي أك الشخصي مف المفاىيـ األساسية في عمـ الصحة النفسية ، يعد 
 كيرتبط األمف النفسي كاألمف االجتماعي كالصحة النفسية ارتباطان مكجبان.

، كىك فسية أك االنفعاليةالطمأنينة الن: ( بأنو815، 812: 8111و )زىراف، كيعرف
األمف الشخصي أك أمف كؿ فرد عمى حدة ، كىك حالة يككف فييا إشباع الحاجات مضمكنان 
كغير معرض لمخطر، كىك محرؾ الفرد لتحقيؽ أمنو، كترتبط الحاجة إلى األمف ارتباطان كثيقان 

 بغريزة المحافظة عمى البقاء.
ف قكة األنا لدل األطفاؿ، بحيث يعتمد الطفؿ كتيتـ البيئة المدرسية اآلمنة نفسيان بتككي

عمى التقييـ الذاتي أكثر مف تقييـ اآلخريف، عمى أف يككف منفتحان عمى التجربة كمتقببلن 
لؤلفكار، كفي غياب قكة األنا يتكافؽ األفراد مع تفسيرات اآلخريف، كيتككف لدييـ الخكؼ كعدـ 

خاص لممعمميف مف حيث صمتيا باإلبداع، الثقة بأفكارىـ الخاصة، كقكة األنا ميمة بشكؿ 
كألنيـ يتمكنكف مف بنائيا لدل الطبلب، بما يسمح ليـ بالكقكؼ في كجو ضغط األقراف 
كالتعبير عف أنفسيـ كأفراد، لذا البد أف يككف الطبلب شركاء في قضايا األمف المدرسي، كأف 

كالمعب، ككرش العمؿ،  نيتـ بتخكفاتيـ كمحاكلة منعيا، كيمكف أف تككف جمسات اإلرشاد،
. كالتدريبات االفتراضية، كالمسرح المدرسي كسائؿ فعالة لتنكير الطبلب كالحد مف مخاكفيـ
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دكر المعمـ مف الكصاية عمى  المدرسة اآلمنة ينبغي أف يرتقي كلتحقيؽ األمف النفسي في
 (.Sindhi, 2013, 79)تنمية الثقة كاالحتراـ بينو كبينيـالطبلب إلى 

 مؿ تؤثر في تحقيؽ األمف النفسي لمطبلب كىي:كثمة عكا
: فتمثؿ البيئة أحد العكامؿ النفسية التي تؤثر في مشاعر األمف كاالطمئناف عوامل ىفشية -

ىماؿ حاجات  ، كالجك العاطفي لؤلسرة مف أىـ المصادر البلزمة لتحقيؽ األمف النفسي، كا 
 الطبلب كعدـ إشباعيا ىك سبب االنحراؼ.

ككف قادران عمى التكيؼ مع : يزداد شعكر الفرد باألمف النفسي عندما ي عوامل اجتناعية -
كالتفاعؿ مع اآلخريف، كالمدرسة تستطيع تكفير بيئة تزيد مف الشعكر باألمف  البيئة

 النفسي لمطبلب، ألف الشخص القمؽ يجد الراحة أك األمف بصحبة اآلخريف.
لمعتقدات كاالتجاىات كاألخبلقيات : يتأثر األمف بنظاـ القيـ كاعوامل دييية وأخالقية -

المشتركة، فالديف يساعد النفس عمى االستقرار، كالقيـ الدينية تيدم الفرد إلى السمكؾ 
السكم، كتجنبو الكقكع في الخطأ كالشعكر بالذنب كعذاب الضمير، لذا تستطيع المدرسة 

ختمفة داخؿ أف تغرس القيـ لدل الطبلب مف خبلؿ المعامبلت اليكمية كالسمككيات الم
 .(50، 81: 8081)الدليمي، المدرسة

كتعزز البيئة المدرسية اآلمنة نفسيان كاجتماعيان الترابط المدرسي، كالتحصيؿ األكاديمي 
لمطبلب، كتشمؿ البيئة المدرسية اآلمنة نفسيان؛ مكاقؼ الطبلب، كمشاعرىـ، كقيميـ، 

 (.Sindhi, 2013, 81كاالعتراؼ بنجاحاتيـ كاحتياجاتيـ كدعـ تعمميـ)
 البيئة املدرسية اآلمية اجتناعيًا:  .ب 

يعد التكافؽ االجتماعي لمطبلب أحد الجكانب األساسية لمبيئة المدرسية اآلمنة، كمف 
مى إدراكو مظاىره : اعتراؼ الطفؿ بالمسؤكليات االجتماعية؛ أم استجابة الطفؿ التي تدؿ ع

لخطأ في السمكؾ االجتماعي، كما ، مع إدراكو لمفاىيـ الصكاب كاكتمييزه لحقكؽ اآلخريف
يكتسب الطفؿ الميارات االجتماعية؛ أم أنو يبتعد عف األنانية ، كيدرؾ العادات االجتماعية 
ظيار الحب كالمكدة نحك اآلخريف،  المرغكبة مثؿ مساعدة الغير، كحسف معاممة األصدقاء، كا 

لممجتمع، فبل يميؿ إلى الشجار كما نجد الطفؿ المتكافؽ اجتماعيان متحرران مف الميكؿ المضادة 
 داء عمى الغير، كال يرضي رغباتو عمى حساب رغبة اآلخريف، كما يحافظ عمى ممتمكاتتكاالع
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يشعر بأف أسرتو تحبو كتعاممو معاممة حسنة تكفؿ لو األمف كاالحتراـ، الغير كيطيع األكامر، ك 
البدني أك المعنكم، كيمكف تحقيؽ األمف االجتماعي في المدرسة مف خبلؿ منع العقاب 

كتكفير المشاركة المجتمعية الفعالة مف خبلؿ تحسيف كسائؿ االتصاؿ بيف األسرة كالمدرسة، 
تاحة الفرصة  لممشاركة التطكعية في األنشطة المدرسية كمشاركة اآلباء في اتخاذ لآلباء كا 

 . (858، 853: 8081)ىمؿ، القرارات المدرسية عف طريؽ مجالس اآلباء كاألمناء
تتحكؿ المدرسة اآلمنة اجتماعيان إلى مجتمع تعمـ مف خبلؿ المعب، ككقت الفراغ، ك 

كالمناسبات االجتماعية، كالتعمـ في الفصكؿ كالرحبلت كسائر األنشطة، كلكي تتحكؿ المدرسة 
إلى مجتمع تعمـ البد أف يعمؿ المعممكف كمدير المدرسة عمى التخطيط كتنفيذ اإلجراءات 

بحيث يتـ تنظيـ البيئة المدرسية كالفصكؿ  ،ة ، كاالمتحانات كالتقكيـالركتينية المدرسي
 (.Sindhi, 2013, 81الدراسية لدعـ ىذه التفاعبلت كتعزيز عمميتي التعميـ كالتعمـ)

 :اآلمية ماديًا البيئة املدرسية .ج 

يا خمك البدف مف الجسمية : كيقصد ب الصحةكتشمؿ ثبلث جكانب أساسية ىي:  
تنمية القدرات العقمية لمطفؿ لمقياـ بعمميات ، ثـ الصحة العقمية كىي: المرض أك العاىة

التفكير كاإلدراؾ كالتخيؿ، كالصحة النفسية كىي: قدرة الفرد عمى التكيؼ السميـ مع نفسو كمع 
المجتمع المحيط، كلكي تؤدم المدرسة دكرىا في الجانب الصحي لمطبلب البد أف تراعي 

 المتطمبات التالية:
ت الكقائية : مف خبلؿ الكشؼ الطبي الدكرم الشامؿ ، كالتطعيمات، الخدما -

كالنظافة ، كتقديـ التكجيو كاإلرشاد كالمعمكمات لكقاية الطبلب مف الممارسات 
 التي تضر بصحتيـ.

الخدمات العبلجية: كىي الخدمات الطبية في المدرسة كصرؼ األدكية البلزمة،  -
ؿ عيادات التأميف الصحي ، كيتـ بجانب إجراء فحكصات طبية دكرية مف خبل 

.  تقديـ العبلج مجانان دكف أم رسـك
الخدمات التأىيمية: كتشمؿ تزكيد األطفاؿ ذكم اإلعاقة باألجيزة التعكيضية  -

 كالمعينات الطبية لمف ىـ في حاجة إلييا.
)عطية، تقديـ خدمات اإلرشاد النفسي لمطفؿ إزاء ما يتعرض لو مف مشكبلت  -

8008 :85). 
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بما في ذلؾ اليياكؿ البيئة المدرسية المادية مبنى المدرسة كجميع محتكياتيا  كتشمؿ
المادية، كالبنية التحتية، كاألثاث، كمكقع المدرسة، كالبيئة المحيطة)اليكاء كالماء كالمكاد 
التي يتبلمس بيا األطفاؿ( فضبلن عف المكاد التي يتفاعؿ معيا األطفاؿ في بيئتيـ المدرسية 

كف كعي. كالكاقع أف كثيران مف المدارس ال تكلي اىتمامان كبيران بالبيئة المدرسية بكعي أك بد
مكتظة كال تمبي احتياجات  –في كثير مف األحياف  –اآلمنة ماديان ، فالفصكؿ الدراسية 

ر مف المباني المدرسية يالطبلب، كاقتصرت البيئة المادية عمى إيكاء النشاط التعميمي، ككث
إلى المبلعب كاألنشطة الخاصة ، كىذا يضر بجكدة التعميـ، كييدد األماف متيدمة كتفتقر 
 (.Sindhi, 2013, 80المادم لممدرسة)

 البيئة املدرسية اآلمية فلزيًا:  .د 

كىنا البد أف تقـك المدرسة بكؿ ما مف شأنو احتراـ كرامة الطالب كعدـ تعرضو لئليذاء 
كتفنيد األفكار السامة كمعتقدات الشعكذة  مف خبلؿ مكاجية الشائعات عمى اختبلؼ أنكاعيا،

كالسحر كاألفكار الدينية المتطرفة، كتبلفي استخداـ العنؼ بيف الطبلب كبعضيـ البعض، أك 
، كتكفير  مف قبؿ المعمميف كاإلدارة تجاه الطبلب، كمكاجية أم أحداث مف ىذا النكع بكؿ حـز

بالكحدة النفسية كاالكتئاب كالقمؽ  مناخ نفسي مريح تسكده العدالة كالرفؽ لتبلفي الشعكر
 .(82: 8001)مجاىد، العاـ كاالجتماعي
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 البيئة املدرسية اآلمية:وعياصز ًا: مكومات رابع

)أبك رياش، مدرسية آمنة كمنيا بيئةثمة مجمكعة مف المقكمات البد مف تكافرىا لضماف   
8082 :88-88) : 

كف القاسـ كاد يكان، كأكثرىا ضركرة، كيا أثر ىك أحد أىـ ىذه العناصر كأبعدى: ك املعله 
المشترؾ لكؿ المقكمات كالمككنات األخرل، فبقية المككنات تعتمد عميو في تفعيميا كالقياـ 

رىا، لذا البد أف يتحمى بجممة مف الخصائص كالسمككيات في تعاممو مع الطبلب أىميا: ك بد
شة كالتعبير، تشجيع التعمـ النشط، تاح، تشجيع المناقاحتراـ التنكع كاالنف ،االستماع لمطمبة

، تثميف كير، تنمية ثقة الطمبة بأنفسيـ، إعطاء تغذية راجعة إيجابيةإعطاء كقت كاؼ لمتف
ة تفكيرىـ كدافعيتيـ كتشكيقيـ، القدرة عمى مفاجأة الطمبة بالطرؽ أفكار الطبلب، إثار 

ألسرية كاالقتصادية كالعممية. ، كاإللماـ بخمفيات الطمبة كظركفيـ اكاألساليب كالتنكع كالتجديد
رىا باستمرار، كمكاكبة المستجدات كتطكيمياراتو ك كالبد أف يحرص المعمـ عمى تنمية معارفو 

ثراء حصيمتو مماثمة في المدارس كالدكؿ األخرل، كاالطبلع عمى التجارب الوفي تخصص ، كا 
كيقع  دعيف كظركفيـ.الحرص عمى تنكعيا، كالمعرفة الكافية بسير العمماء كالمبك الثقافية 

الحرص عمى  :منيا ة جممة مف األمكر تتعمؽ بالمعمـيك عمى عاتؽ المدرسة كالسمطة الترب
ثمر، كدعمو تكفير التدريب المستمر لو ، تكفير بيئة عمؿ آمنة كمريحة محفزة لمعمؿ الم

ؿ اـ بميامو ككاجباتو عمى أكمككف نصابو مف الحصص مناسبان لمقيكتعزيزه، كمراعاة أف ي
يمكف أف ك قد تعطمو عف القياـ بعممو األساسي،  اقو أك إشغالو بميمات إداريةعدـ إرىكجو، ك 

 يقـك بيا غيره.
: يقع عمييا عبء إدارة كؿ المككنات كالعناصر لتحقيؽ األىداؼ اإلدارة املدرسية  

أف ك ، المرجكة، لذا يجب أف تتكافر فييا جممة مف الخصائص كالسمات كمنيا : الخبرة كالكفاءة
تتميز بالمركنة كالركح الديمقراطية كالتفيـ، كأف تتكاصؿ مع جميع المعنييف داخؿ المدرسة 
كخارجيا، كأف تدير األزمات بكفاءة تحؿ المشكبلت، كأف تتحمؿ الضغكطات، كالعمؿ 
المتكاصؿ، كأف تعزز الطمبة كالعامميف، كأف تستطيع استقطاب الدعـ مف مؤسسات المجتمع 

تقيـ عبلقات تعاكف كثقة مع جميع األطراؼ ، كأف تستجيب لداعي التطكير المدني، كأف 
 كالتحديث، كأف تكظؼ التكنكلكجيا بفعالية، كتعمميا عمى جميع العامميف كؿ حسب حاجتو.
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 المدرسة: كتتميز البيئة المدرسية اآلمنة بمجمكعة مف الخصائص أىميا:
البنية التحتية، ك ت األساسية ، المبنى المدرسي المتكامؿ، المتسـ بتكافر الخدما .8

 كالسعة ، كالمظير الجمالي المريح.
الغرفة الصفية الكاسعة، ذات التيكية الجيدة، المجيزة كالمييأة لعممية تعمـ تعميـ  .8

 عمى أعمى المستكيات، كأفضؿ المكاصفات.
قبؿ المناخ المدرسي العاـ، المشبع بمبادئ المشاركة كالعدالة كالديمقراطية، المتمثؿ بت .3

كاحتراـ التنكع كاالختبلؼ في األفكار كاالتجاىات، كتقبؿ النقد كاحتراـ الرأم اآلخر، 
كضماف حرية التعبير كالمشاركة باألخذ كالعطاء، كالعمؿ بركح الفريؽ كبمشاركة 
جميع األطراؼ ذات العبلقة، كممارسة المكاطنة في عدـ التردد بطمب الحقكؽ مقابؿ 

 راـ رأم األغمبية كااللتزاـ بما يترتب عميو.القياـ بالكاجبات ، كاحت
 كفرص اكتشاؼ ما لدل ة المدرسية الغنية بمصادر التعمـتعد البيئ مصادر التعله : 

بمثابة البنية التحتية لبرامج المدرسة التي تيدؼ إلى تنمية  الطمبة مف استعدادات كاىتمامات
ية قادرة عمى تكفير بيئة إيجابية إلثارة فالمدرسة الغنية بمصادرىا التعميم التفكير كاإلبداع؛

استعدادات الطمبة، كتفعيؿ قدراتيـ لتبمغ مستكيات متميزة مف األداء الذم قد يصؿ إلى حدكد 
اإلبداع بالمعايير المدرسية أك الكطنية. لذا مف الضركرة بمكاف تكافر المختبرات العممية 

مدرسية الغنية المتجددة، كالمرسـ كالمسرح الكافية ، كمختبرات الحاسكب المتطكرة، كالمكتبة ال
كغيرىا مف  بة، كالمشاغؿ المينية كالحدائؽالمدرسي المجيز، كالمبلعب الرياضية المناس

 مصادر التعمـ الضركرية.
تشمؿ العبلقات المدرسية اإليجابية المعمميف كالطمبة  العالقات املدرسية : 

مكر كالمجتمع المحمي، كيترتب عمى ىذه كاإلدارييف، كما تشمؿ العبلقات مع أكلياء األ
العبلقات رفع مستكل الدافعية لمتعميـ كالتعمـ، كترسيخ مفاىيـ األمف كالحرية كالتقبؿ، حيث 

 يسكد الشعكر بالرضا كالثقة بالنفس كاالستقبللية كالرغبة في المشاركة.
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الرتباطو سي ربما ال تستطيع المدرسة أف تغير المنياج المدر  امليَاج املدرسي: 
، كلكنيا قادرة عمى إثراء ىذا المنيج، كتقديمو بطرؽ كأساليب بسياسة السمطة التربكية

مشكقة كمثيرة كمحببة لمطمبة، كال يشترط أف تتقيد بحرفية الكتب المدرسية كآلية الحصة 
الصفية، بؿ بإمكانيا أف تجعؿ الكتب المدرسية أساسان تبنى عميو الكثير مف الميارات 

نتاجية.كالت  طبيقات كاألنشطة ، بما يكفؿ تعممان أفضؿ كأجمؿ كأكثر متعة كا 
: ينبغي أف تتكافر التقنية في المدرسة توظيف تليولوجيا االتصاالت واملعلومات 

عمى أعمى المستكيات حتى تستخدـ بسيكلة كيسر كفاعمية في جميع الجكانب التي يحتاجيا 
ؿ مع اآلخريف في صفية، مؤتمرات الفيديك، التكاصالطمبة، مثؿ: الدراسة كالبحث، الحصص ال

كفتح  يع مدارؾ الطمبة، كترسيخ أفياميـكغيرىا مما يسيـ في تكس مدارس كدكؿ أخرل
 مجاالت كآفاؽ عديدة أماميـ.

: التي تعد نتاج مشاغؿ ككرش تربكية تحقؽ نتاجات كأىداؼ  األىظطة املدرسية 
عداد كتنفيذ الطمب ة، كتعبر في العادة عف مستكل أداء الطمبة، مخطط ليا، مف تخطيط كا 

كمستكل تعمميـ، كيمكف اعتبارىا أحد أساليب التقكيـ األكثر مكضكعية، كعمى المدرسة أف 
 نيا المحؾ العممي لتعمـ الطمبةأل  لمدرسية ، كدعميا، كاالىتماـ بياتيتـ بإبراز األنشطة ا

ظيار إبداعيـ.  كأبرز أدكات تميزىـ كا 
: كيقصد بيا الجية المسؤكلة عف المدرسة، كالتي بيدىا تعييف يةالشلطة الرتبو 

المعمميف، كتزكيد المدرسة بما تحتاجو، كىي الجية المشرفة إداريان كفنيان عمى المدرسة. 
كينبغي أف تككف اإلدارة المختصة كاعية كمدركة ألىمية ىذه المدرسة كخصكصيتيا 

ف تككف عكنان كسندان ليا، كأف تذلؿ أم عقبة كمتطمباتيا كظركفيا كنكعية الطمبة فييا، كأ
 يمكف أف تقؼ في طريقيا ضمف صبلحيتيا كمسؤكليتيا.

ينبغي استخداـ أساليب جديدة لتقييـ مستكل تقدـ الطمبة  :أساليب التكويه 
نجازاتيـ، مثؿ تقييـ المحكميف كتقييـ الرفاؽ، كالتقييـ الذاتي، كالبطاقة التراكمية كغيرىا"  .كا 
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 : مربرات حتول مدارض الدمج إىل بيئة مدرسية آمية:شًاخام

يعرؼ الدمج بأنو : طريقة تسعى إلى التعامؿ مع حاجات التعمـ لكؿ األطفاؿ كالشباب 
كالبالغيف كالكبار، بتركيز خاص عمى مف ىـ عرضة لمتيميش كاإلقصاء. كيعني التعميـ الدامج 

يستطيعكف التعمـ معان مف خبلؿ القدرة عمى  المعاقيففي مجممو أف كؿ التبلميذ المعاقيف كغير 
الكصكؿ إلى إمكانيات التعميـ أك رعاية الطفكلة المبكرة، أك االلتحاؽ بالمدارس كأماكف التعميـ 

 .(300: 8085)فكرليف كآخركف، المجتمعية عبر مجمكعة مبلئمة مف خدمات الدعـ
( ك Integration)حاف في األدب التربكم الحديث كىما:كقد ظير مصطم

(mainstreaming كيشيراف إلى تعميـ الطبلب ذكم اإلعاقة ضمف برامج التربية كالتعميـ ،)
العادم، كىذا يعني أف يدمج الطالب دمجان جزئيان بحيث يتكاجد كؿ الكقت في فصؿ دراسي 
خاص لمطبلب ذكم اإلعاقة داخؿ مدرسة عادية، كيشرؼ عمى تدريسيـ معممي التربية 

ارؾ الطبلب العادييف بكؿ األنشطة التي تقيميا المدرسة خارج فصمو الخاصة، كلكنو يش
 .(85: 8083حفبلت المدرسية)شنبكر، الدراسي، مثؿ الرياضة، كالفف، كأكقات الفسح كال

( فيك: نظاـ يتيح لؤلطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة Inclusionأما الدمج الشامؿ )
العادية، حيث يساعدىـ ىذا  النظاميةلمدرسة التعايش كالتعمـ مع أقرانيـ األسكياء داخؿ ا

تيـ كما يتكافر لدييـ مف إمكانات النظاـ عمى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ كاعتمادىـ عمييا قدر طاقا
 .  (888: 8001)زيداف، كصادؽ، 

كييدؼ نظاـ الدمج إلى تقديـ تعميـ متميز لمتبلميذ ذكم اإلعاقة كحؽ مف حقكقيـ، مع 
عداد التبلميذ ذكم اإلعاقة لمتعامؿ مع المكاقؼ المتجددة، تكفير بيئة داعمة لعمم ية الدمج، كا 

ييدؼ دمج األطفاؿ كمتابعة التطكرات المتبلحقة، بما يتناسب مع احتياجاتيـ كظركفيـ ، إذ 
)النقيب، كعبد ذكم االحتياجات الخاصة مع أقرانيـ العادييف في مدارس التعميـ العاـ إلى

 :(1: 8083الرحيـ، 
تتضمف تكفير بيئة تعميمية تتيح لػذكم االحتياجػات الخاصػة ممارسػة  علينية:أٍدف ت -8

حقيـ الطبيعي في التعميـ المعترؼ بو رسػميان مػع أقػرانيـ العػادييف، بمػا يتناسػب مػع 
 قدراتيـ كخصائصيـ.
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ف األطفػػاؿ ذكم تتضػػح فػػي تيسػػير عمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػة بػػي أٍــدف اجتناعيــة: -8
نيـ العػػادييف، مػػع مػػنحيـ فػػرص المسػػاكاة ، كتيسػػير كافػػة كأقػػرا االحتياجػػات الخاصػػة

الخدمات ليـ، بما يسيـ في بناء الفرد المتكيؼ اجتماعيان، كالقادر عمى التكاصؿ مػع 
اآلخػػريف، كعمػػى جانػػب آخػػر، تكػػكيف اتجاىػػات إيجابيػػة لػػدل األطفػػاؿ العػػادييف تجػػاه 

تيـ كاسػتعداداتيـ أقرانيـ مف ذكم االحتياجات الخاصة، كالتعرؼ عمى جكانب شخصي
 لمتعميـ.

ــية  -3 ــداف ىفش : تكمػػف فػػي تنميػػة شػػعكر األطفػػاؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة بػػاألمف أٍ
كالطمأنينة في التعامؿ مع اآلخػريف، كالثقػة بالػذات مػف خػبلؿ التعمػيـ كالمشػاركة فػي 

 .لحياة جنبان إلى جنب مع العادييف"األنشطة المختمفة كا
 حكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة فيما يمي:كمف ثـ يمكف تحديد أبرز مبررات ت

( ىػػك تػػكفير بيئػػة تعميميػػة يتكيػػؼ فييػػا Inclusionأف اليػػدؼ األسػػمى لمػػدمج الشػػامؿ ) -
الطالب المعاؽ مع أقرانو العادييف نفسػيان كبػدنيان كاجتماعيػان، كىػك مػا يحػتـ ضػركرة تػكفير 

ي أخبلقػػي حتػػى ال تتحػػكؿ بيئػػة مدرسػػية آمنػػة ترعػػى ىػػذا التنػػكع كتنسػػجو فػػي إطػػار قيمػػ
 المدرسة إلى مسرح لمتنمر كساحة لممارسة العنؼ ضد الطبلب المعاقيف أك العادييف.

"أف الطػػبلب ذكم االحتياجػػات الخاصػػة يحممػػكف الصػػعكبات المصػػاحبة إلعػػاقتيـ، فمػػثبلن  -
يحتاج عدد مف التبلميذ إلى مساعد شخصي، أك مساعد تعميمي لؤلنشػطة الرئيسػية مثػؿ 

اخؿ المدرسة، كحػاجتيـ إلػى كقػت إضػافي سػكاءن لمكصػكؿ إلػى الصػؼ أك إتمػاـ التحرؾ د
الكاجبػػات المدرسػػية حسػػب مػػا تفرضػػو عمػػييـ إعػػاقتيـ. مػػا يعنػػي ضػػركرة تػػكفير بيئػػة 

 مدرسية مجيزة لمناسبة احتياجات الطبلب ذكم اإلعاقة.
 تمييز. عدـ تكفر اإلمكانيات كالكسائؿ التعميمية المناسبة لخدمة جميع الطبلب دكف -
اجػات الخاصػة عدـ كجكد سياسات كتشريعات كاضحة تضػمف حقػكؽ الطػبلب ذكم االحتي -

ة الخاصػػة كمعممػػي التربيػػة التعػػاكف بػػيف معممػػي التربيػػ تػػدنيداخػػؿ الصػػفكؼ العاديػػة، ك 
القمػػػػؽ حػػػػكؿ مػػػػدل تػػػػكفر خػػػػدمات الػػػػدعـ كالكسػػػػائؿ كالمعينػػػػات العاديػػػػة، إضػػػػافة إلػػػػى 

 .(32-88: 8003)جعفر، التعميمية"
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ؼ الطالػػب ذك اإلعاقػػة ، فيػػك غيػػر مييػػأ لعمميػػة الػػدمج، كقػػد يكػػكف لديػػو خػػكؼ مػػف تخػػك  -
 زمبلئو أك مف المعمميف الجدد أك مف إدارة المدرسة.

قد يككف لمدمج أثر سػمبي فػي زيػادة اليػكة بػيف الطػبلب ذكم اإلعاقػة كبػاقي الطػبلب فػي  -
مػا اعتبرنػا أف التحصػيؿ المدرسة، فبدالن مف تقميص اليكة قد نزيدىا اتساعان، كخاصة إذا 

 .(35-38: 8082)البحرية، األكاديمي ىك المقياس الكحيد لنجاح فكرة الدمج
إذا كاف الطالب السكم يكاجو الكثير مف المشكبلت في حياتو، فالطالب ذك اإلعاقػة أيضػان  -

مشػػػكبلت مرتبطػػػة بالسػػػمكؾ العػػػدكاني كالتقمبػػػات كمنيػػػا: يعػػػاني مػػػف مشػػػكبلت عديػػػدة 
ت مرتبطػػػػػة بالتحصػػػػػيؿ الدراسػػػػػي كالميػػػػػارات األكاديميػػػػػة، مشػػػػػكبلت المزاجيػػػػػة، مشػػػػػكبل

كىػػذا  .(5: 8082)البحريػػة، اجتماعيػػة، كمشػػكبلت مرتبطػػة بالسػػمكؾ المضػػاد لممجتمع"
يتطمػػب تػػكفير بيئػػة مدرسػػية آمنػػة تعمػػؿ عمػػى حػػؿ ىػػذه المشػػكبلت أك الحػػد منيػػا قػػدر 

كالبيئػػة المدرسػػية  اإلمكػػاف حتػػى ال تتفػػاقـ كتتحػػكؿ إلػػى أمػػراض مستعصػػية تيػػدد الفػػرد
 كالمجتمع.

أف عػػدـ الشػػعكر بػػاألمف داخػػؿ المدرسػػة يعػػد مصػػدران لكثيػػر مػػف المشػػكبلت النفسػػية التػػي  -
يعاني منيا الطالب، كالشعكر بػالنقص، كضػعؼ الثقػة بػالنفس، كعػدـ القػدرة عمػى إقامػة 

 ائوقػػات سػػكية كمتزنػػة مػػع األشػػخاص الميمػػيف فػػي حياتػػو؛ كػػأفراد أسػػرتو، كأصػػػدقبلع
ئو، كما أنو لف يتمكف مف االستجابة لممكقؼ، بػؿ يسػتجيب ليػا مػدفكعان بمػا يشػعر كزمبل 

 .(38: 8115)سمماف، بو مف مخاكؼ كعدـ اطمئناف، لذلؾ يككف سمككو قسريان 
اآلمنػة مػف المػداخؿ الحديثػة التػي تعمػؿ عمػى إيجػاد بيئػة مدرسػية يسػكدىا  المدرسػة تعد -

مى إيجاد مدارس تتميز بتػكفير معػايير كشػركط الحب كاألمف كالرعاية كالثقة، كما تعمؿ ع
ثػػراء خبراتػػو، كتشػػمحفػػزة لمتعمػػيـ كتطػػكي ع التفكيػػر اإلبػػداعي كحريػػة يجر تفكيػػر الطالػػب كا 

التعبير كقبكؿ التنكع كاحتراـ الرأم اآلخر كالعمؿ بركح الفريؽ، كما تكفر المدرسػة اآلمنػة 
ة مػػػف الػػػتعمـ كالشػػػعكر بيئػػػة تعميميػػػة داعمػػػة تمكػػػف الطػػػبلب ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػ

 .(831: 8081)ىمؿ، باألمف
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 : كبناءن عمى ما تقدـ يمكف استخبلص ما يمي  
ييدؼ دمج ذكم االحتياجػات الخاصػة مػع أقػرانيـ العػادييف إلػى تكػافؤ الفػرص التعميميػة،  -8

المختمفة لمناسػبة الػدمج،  مف خبلؿ تكفير بيئة مدرسية آمنة، كتطكيع الخدمات التعميمية
بػػو ذلػػؾ مػػف مركنػػة المنػػاىج الدراسػػية ، كاسػػتراتيجيات تعميميػػة كأنشػػطة تربكيػػة مكمػػا يتط

تراعي القدرات المتباينة لمطبلب في ظػؿ نظػاـ الػدمج، كذلػؾ لتمكػيف الطػبلب ذكم اإلعاقػة 
مػػف التفاعػػؿ اإليجػػابي كتكػػكيف مفػػاىيـ إيجابيػػة نحػػك الػػذات، كتحقيػػؽ التكيػػؼ االجتمػػاعي 

 السميـ.
ذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػع أقػػرانيـ العػػادييف ال يضػػمف ليػػـ أف مجػػرد دمػػج التبلميػػذ  -8

 بيئة مدرسية آمنة نفسيان، كاجتماعيان، كبدنيان كفكريان.التكيؼ كالتعايش معيـ دكف تكفير 
أف نظػػػاـ الػػػدمج ىػػػك أحػػػد األنظمػػػة الحديثػػػة التػػػي اتجيػػػت إلييػػػا الدكلػػػة لتمكػػػيف ذكم  -3

يـ العػادييف، بمػا يسػمح بزيػادة ثقػتيـ االحتياجات الخاصة مف التكيؼ كالتعايش مػع أقػران
ميػة دمػج بأنفسيـ، كاعتمادىـ عمييا، كمسايرة لمتكجيات العالمية المعاصرة التي أكدت أى

كخطكرة عزليـ في أماكف مخصصػة بعيػدان عػف الحيػاة الطبيعيػة ذكم االحتياجات الخاصة 
 مع أقرانيـ العادييف.

لدل التبلميػذ ذكم اإلعاقػة إذا مػا تػكفرت  أف الدمج سبلح ذك حديف: فيك آلية لبناء الثقة -8
الداعمة لعممية الدمج، كقد يأتي بنتائج سمبية إذا ما تركنا ىػؤالء اآلمنة ك البيئة المدرسية 

 دكنما إرشاد أك تكجيو. كالعنؼالتبلميذ عرضة لمسخرية أك التيكـ كالتنمر 
 مػف خػبلؿالػدمج،  أف تييئة البيئة المبلئمة لمدمج ىك بمثابة عنصػر أسػاس لنجػاح نظػاـ -5

إعداد معمـ قػادر عمػى التكجيػو كاإلرشػاد، كالتعامػؿ مػع ىػذا االخػتبلؼ الكبيػر فػي الفػركؽ 
الفرديػػة بػػيف الطػػبلب العػػادييف كذكم االحتياجػػات الخاصػػة، كمػػا يتطمبػػو ذلػػؾ مػػف تػػكفير 
كسائؿ تعميمية، كمناىج دراسية مرنػة تراعػي تمػؾ الفػركؽ الفرديػة، كأبنيػة تعميميػة تراعػي 

ياجػػػػات ذكم اإلعاقػػػػة، كتأىيػػػػؿ األسػػػػر كالتبلميػػػػذ العػػػػادييف، كالمعممػػػػيف، كالعػػػػامميف احت
كغيرىػػا  ككجػػكد األخصػػائي النفسػػي كاالجتمػػاعي بالمدرسػػة كاإلداريػػيف لتقبػػؿ نظػػاـ الػػدمج،

 مف المتطمبات.
كيتضح مما سبؽ أف الطبلب كالمعمميف في مدارس الدمج بحاجة ماسة إلى بيئة 

تاحة الفرصة لئلبداع مدرسية آمنة ألنيا أدات يـ لمتركيز عمى عمميتي التعميـ كالتعمـ، كا 
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مدارس الدمج، حيث التنكع في خصائص  تميز، كىي البيئة المناسبة الستيعاب الطبلب فيكال
الطبلب كقدراتيـ كاىتماماتيـ، كالطبيعة الخاصة لمطبلب ذكم اإلعاقة، كاختبلؼ متطمباتيـ 

أقرانيـ العادييف، كما اتضح مما سبؽ أف تكفير البيئة  العقمية كالنفسية كاالجتماعية عف
المدرسية اآلمنة مرىكف بمجمكعة مف المقكمات كالعكامؿ كاألبعاد كبتكفيرىا يمكف تحكؿ 

داعمة لنجاح الطبلب كالمعمميف في ظؿ نظاـ الدمج، آمنة ك مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية 
، لذا تحاكؿ الدراسة في الجزء التالي رية طجة كالتنمر كالسخكالحد مف أحداث العنؼ كالبم

 الكقكؼ عمى كاقع أبعاد تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة.
 الدراسة امليداىية وىتائجَا

 متَيد:

جراءاتيا كنتائجيا، كذلؾ عمى النحك  الجزءيتناكؿ ىذا  ا منيجينا لمدراسة الميدانية كا  عرضن
 التالي :

 اىية :أواًل : أٍداف الدراسة امليد

التعرؼ عمى أبعاد تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية  إلىىدفت الدراسة الميدانية 
 نحك بيئة مدرسية آمنة: مدارس الدمج تحكؿ ل آمنة، كقد حددت الدراسة المجاالت التالية

 .الرؤية كاألىداؼ 
 .الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ 
 .القيادة المينية 
 ؼ.التركيز عمى التعميـ الياد 
 .المجتمعات المينية كبيئات التعمـ 
 .المحاسبية المينية 
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 كما تستيدؼ الدراسة أيضان التعرؼ عمى الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة بحسب:
 أدبي(. –التخصص )عممي  -8
 سنكات( )أكثر مف عشر سنكات(. 80-5سنكات الخبرة )أقؿ مف خمس سنكات ( ) -8
 أنثى(. -النكع )ذكر -3

 :طوات الدراسة امليداىية ثاىيًا : خ
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية تناكلت الدراسة الخطكات التالية:

 إعداد أداة الدراسة. -8
 تحديد مجتمع الدراسة كأفراد العينة.  -8
 تطبيؽ أداة الدراسة عمى أفراد العينة. -3
 Statistical( SPSSتحميؿ نتائج الدراسة باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية) -8

Package for Social Sciences .اإلصدار االثنيف كعشركف 
 ثالجًا: ميَج البخح: 

ية مدرسإلى تقديـ تصكر مقترح لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة  ىدؼ البحث الحالي
آمنة. كبالتالي فإف الدراسة اعتمدت بشكؿ أساسي عمى المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ 

 فيا. لمبلئمتو لطبيعتيا كمناسبتو لتحقيؽ أىدا
 رابعًا: أداة الدراسة :

إلى أدبيات البحث التربكم باإلضافة إلى الدراسات السابقة المرتبطة  الرجكعمف خبلؿ 
بمجاؿ البيئة المدرسية اآلمنة كالدمج كاإلطار النظرم لمدراسة الحالية تـ إعداد االستبانة كأداة 

مبلحظاتيـ حكؿ مبلءمة كؿ ليا، ثـ عرضت االستبانة عمى السادة المحكميف، الذيف أبدكا 
فقرة ، كانتمائيا، كمناسبتيا لكؿ محكر مف محاكر االستبانة ، كقد كانت عبارات االستبانة في 

( عبارة ، كفي ضكء اقتراحات المحكميف كمبلحظاتيـ ، تـ تعديؿ 18صكرتيا األكلية )
ية كالمتداخمة، كتـ كدمج العبارات المتشابكعبلمات الترقيـ لبعض العبارات الصياغة المغكية ، 

( عبارة مقسمة عمى أربعة 21حذؼ بعض الفقرات ، لتخرج االستبانة بصكرتيا النيائية في )
إلى التعرؼ عمى أبعاد تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة ،  بمجمميامحاكر تيدؼ 

 كبذلؾ تأكد الباحثاف مف صدؽ المحتكل.
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 خامشًا:  دلتنع وعيية الدراسة :

في جميكرية  جميع معممي كمعممات مدارس الدمج مع الدراسة الحالية فييتمثؿ مجت
( معمـ كمعممة ، بينما حجـ مجتمع الدراسة في 31888مصر العربية حيث بمغ عددىـ )

(  معمـ كمعممة. أما فيما يتعمؽ باختيار عينة 100المممكة العربية السعكدية يبمغ تعدادىـ )
ائية طبقية احتمالية مف مجتمع الدراسة مف خبلؿ تطبيؽ الدراسة، فقد تـ اختيار عينة عشك 

 ( التالية:8150معادلة مكرجاف ك كريشي )

S = 
)1()1(

)1(
22

2

PPN

PNP

Xd
X



 

  :حيح 

S   تشير إلى حجـ العينة المطمكب 
X

2

  0.15( كعند مستكل الثقة 8= تشير إلى قيمة اختبار مربع كام عند درجة تساكم )
N   = . )تشير إلى حجـ مجتمع الدراسة )البحث 
P  ( 0.5= تشير إلى نسبة مجتمع البحث الذم يكفر أعمى حجـ لمعينة حيث تبمغ النسبة  .) 
d ( 0.05= تشير إلى درجة الدقة كتساكل    . ) 

( معمػػـ كمعممػػة. كبعػػد نشػػر 200كبتطبيػػؽ المعادلػػة يصػػبح حجػػـ العينػػة المسػػتيدفة بالدراسػػة )
( www.googledrive.comبلؿ المكقػػػػػػػػػػػػػع اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػي )االسػػػػػػػػػػػػػتبانة مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػ

http://www.googledrive.com/( اسػػتبانة صػػالحة لمتحميػػؿ. 555تػػـ الحصػػكؿ عمػػى )
( بينمػا 338صػر العربيػة )كالمعممػات مػف جميكريػة م يث بمغ عدد المشاركيف مػف المعممػيفح

( معمػـ كمعممػة. 882بمغ عدد المعمميف كالمعممات المشاركيف مف المممكػة العربيػة السػعكدية )
 كالجدكؿ التالي يكضح التفاصيؿ أعبله :

 (1رذٚي سلُ )

 ِزتّغ ٚػ١ٕخ اٌجضج

 اٌؼ١ٕخ اٌّغتشدح اٌؼ١ٕخ اٌّغتٙذفخ ِزتّغ اٌجضج اٌذٌٚخ

 331 340 34441 رّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ

 226 260 400 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 555 640 34241 اإلرّبٌٟ

 

http://www.googledrive.com/
http://www.googledrive.com/
http://www.googledrive.com/
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كفيما يمي تكصيؼ عينة البحث بحسب الخصائص الديمغرافية كالكظيفية كتشمؿ )النكع، 
 :  التخصص، كالخبرة العممية(، كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي

 (1رذٚي سلُ )

 ١خ    تٛط١ف ػ١ٕخ اٌذساعخ ثضغت اٌخظبئض اٌذ٠ّغشاف

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ  اٌؼذد  إٌٛع  .1

% 

 65.2 363 روش 

 34.4 144 أٔخٝ 

   اٌتخظض  .2

 54.2 324 ػٍّٟ 

 41.4 233 أدثٟ 

   عٕٛاد اٌخجشح  .3

 2.2 12 عٕٛاد  5الً ِٓ 

 30.1 164 10ئٌٝ  -5

 65.5 355 عٕٛاد  10أوخش ِٓ 

 2020اٌّظذس: ث١بٔبد اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ     

( أف غالبية أفراد العينة المشاركيف في الدراسة الحالية مف 8كؿ رقـ )الجديتضح مف 
% مف إجمالي المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة، 25.8الذككر حيث يشكمكف نسبة 

 %.  38.1بينما بمغت نسبة اإلناث المعممات 
تخصصيـ % 51.8( أف غالبية أفراد العينة كبنسبة 8كما بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )

% تخصصيـ أدبي. كفيما يتعمؽ بتكصيؼ عينة الدراسة حسب سنكات 88.1عممي، بينما 
 80% سنكات خبرتيـ أكثر مف 25.5الخبرة، فقد بينت النتائج أف غالبية أفراد العينة كبنسبة 

( سنكات، في حيف أف 80 ىإل-5% تراكحت سنكات خبرتيـ ما بيف )30.8سنكات، بينما 
سنكات. كبالتالي يتضح أف ىناؾ نسبة جيدة مف  5ات خبرتيـ أقؿ مف % فقط سنك 8.8ىناؾ 

 الخبرات بيف المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة، مما يساىـ في إثراء نتائج الدراسة.  
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 :سادسًا : تكيني أدوات الدراسة

 لمحصكؿ عمى البيانات التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ الدراسة، قاـ الباحثاف بإعداد
استمارة استبياف تككنت مف ستة محاكر رئيسية، كما شممت الخصائص الديمغرافية ألفراد 

لمتحقؽ مف ثبات كصدؽ أداة جمع البيانات األكلية في الدراسة الحالية، تـ إجراء ك العينة. 
دراسية استطبلعية كذلؾ بتكزيع االستبانة في صكرتيا األكلية عمى عينة محدكدة مف مجتمع 

  ( كذلؾ لمتحقؽ مف مدل مناسبة األداة لجمع البيانات المطمكبة.55غ حجميا )الدراسة بم
 :أ. ثبات االستباىة 

تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة بطريقتيف، حيث تـ استخداـ معامؿ ألفا كركنباخ كذلؾ 
لقياس الثبات الكمي لبلستبانة كمحاكرىا، كما تـ كذلؾ استخداـ أسمكب التجزئة النصفية 

 لثبات بحساب معامؿ سبيرماف براكف ككذلؾ معامؿ جتماف لمتجزئة النصفية. لقياس ا
 (2رذٚي سلُ )

 ِؼبِالد اٌفب وشٚٔجبط ٌٍخجبد اٌىٍٟ ٌالعتجبٔخ ِٚضبٚس٘ب

 ِؼبِالد أٌفب وشٚٔجبط  ػذد اٌجٕٛد  ِضبٚس اٌذساعخ 

 0.406 10 اٌّضٛس األٚي: اٌشؤ٠خ ٚاأل٘ذاف 

 0.452 13 اٌتٛاطً اٌفؼبياٌّضٛس اٌخبٟٔ: اٌتشاثؾ ٚاٌخمخ ٚ

 0.434 14 اٌّضٛس اٌخبٌج: اٌم١بدح ا١ٌّٕٙخ 

 0.420 11 اٌّضٛس اٌشاثغ : اٌتشو١ض ػٍٝ اٌتؼ١ٍُ اٌٙبدف 

اٌّضوووٛس اٌخوووبِظ: اٌّزتّؼوووبد ا١ٌّٕٙوووخ ٚث١ئوووبد 

 اٌتؼٍُ

10 0.436 

 0.452 11 اٌّضٛس اٌغبدط: اٌّضبعج١خ ا١ٌّٕٙخ 

 0.445 64 اٌخجبد اٌىٍٟ ٌالعتجبٔخ 

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لمثبات الكمي لبلستبانة 8بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يبيف أف أداة الدراسة قد 0.115المستخدمة في جمع البيانات األكلية، قد بمغت )

حققت درجة عالية مف الثبات، مما يطمئف الباحثاف إلى سبلمة إجراءات إعداد االستبانة، مما 
 كف االعتماد عمى ىذه البيانات في تحقيؽ أىداؼ الدراسة. يعني أنو يم
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( 3كما جاءت قيـ الثبات عف طريؽ التجزئة النصفية كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ )
 أدناه: 

(3رذٚي سلُ )  

 حجبد االعتجبٔخ ػٓ ؽش٠ك اٌتزضئخ إٌظف١خ

ل١ّخ ِؼبًِ  ل١ّخ أٌفب وشٚٔجبط  ػذد اٌجٕٛد  

 االستجبؽ 

  0.454 35 إٌظف األٚي: 

  0.455 34 إٌظف اٌخبٟٔ: 

 0.455   ِؼبًِ عج١شِبْ ثشاْٚ 

 0.454   ِؼبًِ رتّبْ ٌٍتزضئخ إٌظف١خ 

( أنو عمى الرغـ مف تجزئة االستبانة إلى نصفيف، إال 3كنستنتج مف الجدكؿ رقـ )
العتمادية أف قيـ معامبلت ألفا كركنباخ تشير إلى أف أداة االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف ا

( ، بينما بمغت 0.155براكف بمغت ) -كالثبات. كما بينت النتائج أف قيمة معامؿ سبيرماف
ققت درجة (. كىذا يبيف أف أداة االستبانة قد ح0.158قيمة معامؿ جتماف لمتجزئة النصفية )

 . عالية مف الثبات
 :مؤطزات صدق أداة االستباىة  ب.

داة الدراسة مف خبلؿ قياس درجة ارتباط كؿ كما قاـ الباحثاف بالتحقؽ مف صدؽ أ
فقرة أك عبارة مع الدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو كجاءت النتائج كما ىك مبيف 

 بالجدكؿ التالي: 
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 ( اٌتبٌٟ: 4رذٚي سلُ )

 دسرخ استجبؽ وً فمشح ِغ اٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌٍّضٛس اٌزٞ تٕتّٟ ئ١ٌٗ

ٛس اٌخبٟٔ: اٌتشاثؾ ٚاٌخمخ اٌّض اٌّضٛس األٚي: اٌشؤ٠خ ٚاأل٘ذاف 

 ٚاٌتٛاطً اٌفؼبي 

اٌّضٛس اٌخبٌج: اٌم١بدح 

 ا١ٌّٕٙخ

 ِؼبًِ االستجبؽ  سلُ  ِؼبًِ االستجبؽ  سلُ    ِؼبًِ االستجبؽ  سلُ

1 **0.605 11 **0.434 24 **0.405 

2 **0.566 12 **0.415 25 **0.424 

3 **0.545 13 **0.555 26 **0.465 

4 **0.404 14 **0.464 25 **0.414 

5 **0.526 15 **0.512 24 **0.565 

6 **0.455 16 **0.455 24 **0.541 

5 **0.546 15 **0.456 30 **0.426 

4 **0.410 14 **0.414 31 **0.650 

4 **0.401 14 **0.450 32 **0.554 

10 **0.545 20 **0.465 33 **0.514 

  21 **0.563 34 **0.531 

  22 **0.403 35 **0.504 

  23 **0.533 36 **0.553 

    35 **0.402 

اٌّضٛس اٌشاثغ: اٌتشو١ض ػٍٝ 

 اٌتؼ١ٍُ اٌٙبدف 

اٌّضٛس اٌخبِظ: اٌّزتّؼبد 

 ا١ٌّٕٙخ ٚث١ئبد اٌتؼٍُ

اٌّضٛس اٌغبدط: 

 اٌّضبعج١خ ا١ٌّٕٙخ

34 **0.554 44 **0.504 54 **0.434 

34 **0.551 50 **0.465 60 **0.455 

40 **0.641 51 **0.440 61 **0.454 

41 **0.561 52 **0.464 62 **0.463 

42 **0.563 53 **0.454 63 **0.564 

43 **0.414 54 **0.416 64 **0.454 

44 **0.414 55 **0.611 65 **0.442 

45 **0.541 56 **0.554 66 **0.505 

46 **0.554 55 **0.554 65 **0.445 

45 **0.543 54 **0.412 64 **0.464 

44 **0.535   64 **0.654 

 ( 0.01ستجبؽ داي ئصظبئ١بً ػٕذ ِغتٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ )**تش١ش ئٌٝ أْ ِؼبًِ اال
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( أعبله أف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ترتبط 8يتضح مف النتائج بالجدكؿ رقـ )
عمى نحك داؿ إحصائيان مع الدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو، حيث يتبيف أف قيـ 

نستنتج مف ذلؾ أف جميع  (. كعميو0.110 -0.538معامبلت االرتباط قد تراكحت ما بيف )
فقرات االستبانة تحقؽ أىداؼ القياس المرجكة منيا، مما يعزز مف مصداقية االستبانة في 

 الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ الدراسة. 
 سابعًا: األساليب واملعاجلات اإلحصائية املشتددمة :

ا بشكؿ عممي يحقؽ أىدافيا، تـ استخداـ لتحميؿ بيانات الدراسة كتفسير نتائجي
(، كذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ األساليب SPSSبرنامج التحميؿ اإلحصائي بالحزمة اإلحصائية )

كالمعالجات اإلحصائية المناسبة لئلجابة عف األسئمة البحثية كاختبار فرضيات الدراسة. حيث 
االستداللية. كلقد شممت تضمنت األساليب كالمعالجات اإلحصائية األساليب اإلحصائية ك 

األساليب اإلحصائية: التكرارات كالنسب المئكية كذلؾ لتكصيؼ العينة حسب خصائصيا 
الديمغرافية، كما تـ كذلؾ استخداـ التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ 

اكر االستبانة. المعيارم لتحميؿ استجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حكؿ فقرات مح
أما في مجاؿ األساليب اإلحصائية االستداللية، فقد تـ استخداـ تحميؿ اختبار "ت" كذلؾ 
الختبار داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد العينة حكؿ محاكر الدراسة تعزل الختبلؼ متغير 

مصر النكع، كالتخصص، كبيف معممي مدارس الدمج في المممكة العربية السعكدية كجميكرية 
العربية، بينما تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادم االتجاه كذلؾ الختبار داللة الفركؽ اإلحصائية 
باختبلؼ سنكات الخبرة. باإلضافة إلى ذلؾ فقد تضمنت األساليب اإلحصائية استخداـ معامؿ 

معامؿ  ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية كذلؾ لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة، بينما تـ استخداـ
تـ استخداـ معامؿ االرتباط  كمااالرتباط بيرسكف لمتحقؽ مف مؤشرات صدؽ االستبانة. 

 بيرسكف الختبار فرضيات الدراسة. 
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 تصخيح االستباىة:

(، كاالسػػتجابة 8(، كاالسػػتجابة )أحيانػػان(تعطي الدرجػػة )3تعطػػى االسػػتجابة)دائمان(الدرجة )
ات فػػي التكػػرار المقابػػؿ لكػػؿ اسػػتجابة، كجمعيػػا، (،كبضػػرب ىػػذه الػػدرج8)نػػادران(تعطي الدرجػػة)

كقسمتيا عمى إجمالي أفراد العينة، يعطي ما يسمى بػ)الكسط المرجح(، الػذم يعبػر عػف الػكزف 
 النسبي لكؿ عبارة عمى حدة كما يمي:

التقػػدير الرقمػػي لكػػؿ عبػػارة  
= 

 تكرار قميمة(×  8تكرار متكسطة( + )×  8تكرار كبيرة( + )×  3)
 راد العينةعدد  أف

 

كقد تحدد مستكل األىمية لدل عينة الدراسة )تقػدير طػكؿ الفتػرة التػي يمكػف مػف خبلليػا 
الحكـ عمى األىمية مف حيث ككنيػا دائمػان، أـ أحيانػان، أـ نػادران مػف خػبلؿ العبلقػة التاليػة)جابر، 

 (:12: 8112كاظـ، 

 مستكل األىمية =
 8  -ف  
 ف

(، كيكضػػح الجػػدكؿ التػػالي مسػػتكل 3تجابات كتسػػاكل )حيػػث تشػػير )ف( إلػػى عػػدد االسػػ
 كمدل أىمية العبارة لدل عينة الدراسة لكؿ استجابة مف استجابات االستبانة:

 (5رذٚي سلُ )

 تذسد اٌّم١بط اٌخالحٟ ٌتم١١ُ ل١ّخ اٌّتٛعؾ اٌضغبثٟ 

 اٌّذٜ ِغتٜٛ األ١ّ٘خ

 تمش٠جبً  1.66( أٞ 0.66+  1ٚصتٝ )1ِٓ  ٔبدساً 

 تمش٠جبً  2.33( أٞ 0.66+  1.65ٚصتٝ )1.65ِٓ  أص١بٔبً 

 تمش٠جبً  3( أٞ 0.66+  2.34ٚصتٝ )2.34ِٓ  ٔبدساً 

 ثاميًا: ىتائج الدراسة امليداىية وتفشريٍا

تناكؿ الباحثاف في ىذا الجزء مف تحميؿ آراء أفراد العينة حكؿ فقرات محاكر الدراسة 
 مدراسة كالذم يتمثؿ في : ل لرئيسكالتي ترتبط بشكؿ مباشر باإلجابة عف السؤاؿ ا

 ما التصكر المقترح لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة؟
كيمكف اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس مف خبلؿ استعراض نتائج استجابات أفراد العينة حكؿ 

  محاكر الدراسة الستة كالتي تـ عرض نتائجيا كما بالجداكؿ التالية:
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لمحكر األكؿ الخاص باستجابات أفراد العينة حكؿ النتائج الخاصة بترتيب عبارات ا . أ
الرؤية كاألىداؼ الخاصة بتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة حسب أكزانيا 

 النسبية:

 (6رذٚي سلُ )

 اٌتىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّتٛعطبد اٌضغبث١خ ٚاالٔضشافبد اٌّؼ١بس٠خ العتزبثبد

 خ ثتضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ ِذسع١خ إِٓخ أفشاد اٌؼ١ٕخ صٛي اٌشؤ٠خ ٚاأل٘ذاف اٌخبط

1
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1 

تتطٍغ اٌّذسعخ اٌٝ خٍك ث١ئخ 

تؼب١ٔٚخ ٠ؼًّ ف١ٙب اٌطالة ِؼبً 

 ٌتضم١ك أ٘ذاف ِشتشوخ

 144 261 144 د
2.00 0.53 1 

%ْ 26.6 46.4 26.6 

2 

٠ّتٍه اٌؼبٍِْٛ ثبٌّذسعخ فّٙبً 

ِشتشوبً ٌٍغٍٛن اٌّمجٛي ٚاٌغٍٛن 

 غ١ش اٌّمجٛي

 144 240 133 د
1.44 0.51 2 

%ْ 23.4 50.3 25.4 

3 

تٛفش ئداسح اٌّذسعخ ِطجٛػبد 

ٌٍتؼش٠ف ثمٛاػذ االٔؼجبؽ فٟ 

 اٌّذسعخ

 155 244 106 د
1.41 0.64 5 

%ْ 14.0 52.4 24.2 

4 

داسح اٌّذسعخ ٚاٌؼبٍِْٛ تمذَ ئ

اٌذػُ ٌز١ّغ اٌطالة ػٍٝ اختالف 

 لذساتُٙ ٚاِىبٔبتُٙ ٌٍشؼٛس ثبألِبْ

 144 242 126 د
1.46 0.50 3 

%ْ 22.6 50.6 26.4 

5 
تإوذ سؤ٠خ اٌّذسعخ ػٍٝ دٚس 

 اٌّؼٍُ فٟ ئداسح ِٛالف اٌؼٕف

 231 156 150 د
1.45 0.41 5 

%ْ 26.4 31.6 41.5 

6 
سعخ أْ ٌٍز١ّغ اٌضك تٛػش اٌّذ

 فٟ اٌشؼٛس ثبألِبْ ثذ١ٔبً ٚٔفغ١بً 

 234 164 155 د
1.46 0.42 6 

%ْ 25.4 30.2 42.0 

5 

تإوذ اٌّذسعخ ػٍٝ أْ ػّبْ 

اٌغالِخ ٚاألِٓ ثبٌّذسعخ 

 ِغإ١ٌٚخ اٌز١ّغ

 261 121 155 د

1.45 0.45 4 
%ْ 31.4 21.5 46.4 

4 
تتؼّٓ سؤ٠خ اٌّذسعخ اعتخذاَ 

 شث٠ٛخ ٌٍؼٕف ٚاٌتخ٠ٛفثذائً ت

 264 153 116 د
1.53 0.56 4 

%ْ 20.4 31.1 44.1 

4 

تتؼّٓ سؤ٠خ اٌّذسعخ اٌٛطٛي 

ئٌٝ األِٓ ٚاالٔؼجبؽ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ 

 ٚاٌطالة ثشىً تذس٠زٟ ِٕٚظُ.

 315 126 114 د

1.64 0.40 10 
%ْ 20.5 22.6 56.4 

10 
تٕشش اٌّذسعخ حمبفخ األِٓ ٚاألِبْ 

 اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة ث١ٓ ر١ّغ

 155 235 145 د
1.45 0.56 4 

%ْ 26.0 42.6 31.4 

  0.66 1.45 اٌّتٛعؾ اٌضغبثٟ اٌّشرش اٌؼبَ  
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( أف استجابات أفراد العينة مف معممي كمعممات مدارس 2يتضح مف الجدكؿ رقـ )
د جاءت الدمج حكؿ الرؤية كاألىداؼ الخاصة بتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة ق

(. 0.22( كانحراؼ معيارم قدره )8.15بدرجة متكسطة، حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي )
كبالتالي نستنتج مما سبؽ أف استجابات أفراد العينة تشير إلى تكفر الرؤية كاألىداؼ الخاصة 

كربما تعزل ىذه النتيجة إلى تركيز الرؤية  بدرجة متكسطة.بالتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة 
، كضعؼ اىتماميا بتكفير بيئة مدرسية آمنة ، نظران عمى األبعاد التعميمية الركتينيةاألىداؼ ك 

لحداثة نظاـ الدمج كضعؼ نظـ التدريب المؤىمة لمعامميف بمدارس الدمج، كقد أكدت نتائج 
ريبية لمعممي مدارس الدمج في مصر ( أف درجة االحتياجات التد8081دراسة )المكاكم، 

كخاصة فيما يتعمؽ بالتخطيط لعممية التعميـ ككضع الرؤية كاختيار األىداؼ  كانت كبيرة،
 التعميمية. 

ىداؼ المتعمقة بتحكؿ كفيما يمي يتناكؿ الباحثاف أبرز المؤشرات المتعمقة بالرؤية كاأل
إلى بيئة مدرسية آمنة في ضكء كجيات نظر أفراد العينة المشاركيف في  مدارس الدمج
  : الدراسة الحالية

تطمع المدرسة ( كالتي تشير إلى" ت8( أف العبارة رقـ )2أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )
لى خمؽ بيئة تعاكنية يعمؿ فييا الطبلب معان لتحقيؽ أىداؼ مشتركة" قد حازت عمى المرتبة إ

األكلي مف بيف الفقرات المفسرة لمرؤية كاألىداؼ الخاصة بالتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، 
ؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث كيعزز ذل
(. كربما ترجع ىذه النتيجة إلى حاجة طبلب 0.53( كانحراؼ معيارم قدره )8.00بمغت )

الدمج إلى بيئة تعاكنية لكجكد طبلب مف ذكم االحتياجات الخاصة كىـ بحاجة ماسة إلى بيئة 
ف كانت درجة تكفرىا متكسطة، مما يعني ضركرة بذؿ مزيد مف الجيد  تعميمية تعاكنية كا 

ألنو بمثابة البنية  لتحقيؽ بيئة تعاكنية تدعـ تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة
، كبالتالي نستنتج مما سبؽ أف غالبية المعمميف التحتية لتحقيؽ األمف بمدارس الدمج

لتحقيؽ  بيئة تعاكنية يعمؿ فييا الطبلب معان  كالمعممات يعتقدكف أف المدرسة تتطمع إلى خمؽ
  أىداؼ مشتركة بدرجة متكسطة.

" يمتمؾ العاممكف بالمدرسة  (8( أف العبارة رقـ )2كما كشفت النتائج بالجدكؿ رقـ )
فيمان مشتركان لمسمكؾ المقبكؿ كالسمكؾ غير المقبكؿ" قد حازت عمى المرتبة الثانية مف بيف 
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كاألىداؼ الخاصة بالتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة  الفقرات المفسرة لمرؤية
( 8.11المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

في (. كبالتالي نستنتج مما سبؽ أف غالبية المعمميف كالمعممات 0.58كانحراؼ معيارم قدره )
فيما مشتركان لمسمكؾ المقبكؿ كالسمكؾ غير المقبكؿ يمتمككف  دكف أنيـيعتقمدارس الدمج 

( عدـ تفيـ المعمميف الحتياجات 8085بدرجة متكسطة. كقد أكدت نتائج دراسة )جاب اهلل، 
 الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة.

( كالتي نصت عمى" تقدـ إدارة 8( أف العبارة رقـ )2كما كشفت النتائج بالجدكؿ رقـ )
دعـ لجميع الطبلب عمى اختبلؼ قدراتيـ كامكاناتيـ لمشعكر باألماف" قد المدرسة كالعاممكف ال

نالت المرتبة الثالثة مف بيف الفقرات المفسرة لمرؤية كاألىداؼ الخاصة بالتحكؿ إلى بيئة 
مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف 

(. كعميو نستنتج مما سبؽ أف 0.50انحراؼ معيارم قدره )( ك 8.12كالمعممات حيث بمغت )
الدعـ لجميع  أف إدارة المدرسة كالعاممكف يقدمكف غالبية المعمميف كالمعممات يعتقدكف

مشعكر باألماف بدرجة متكسطة كيدعـ ذلؾ النسبة مكاناتيـ لا  الطبلب عمى اختبلؼ قدراتيـ ك 
%(. كىك ما يتفؽ مع ما تكصمت إليو 81.0المكزكنة الستجابات أفراد العينة حيث بمغت )

 ( مف أف مدركات الطمبة لبيئة التعمـ اآلمنة كانت متكسطة.8001نتائج دراسة )قطامي، 
( كالتي 1( أف العبارة رقـ )2كفي ذات السياؽ، فقد أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )

د جاءت في نصت عمى" تتضمف رؤية المدرسة استخداـ بدائؿ تربكية لمعنؼ كالتخكيؼ" ق
المرتبة قبؿ األخيرة مف بيف الفقرات المفسرة لمرؤية كاألىداؼ الخاصة بالتحكؿ إلى بيئة 
مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف 

(. كعميو يتضح مما سبؽ أف 0.51( كانحراؼ معيارم قدره )8.53كالمعممات حيث بمغت )
لمعمميف كالمعممات يركف أف رؤية المدرسة تتضمف استخداـ بدائؿ تربكية لمعنؼ غالبية ا

 كالتخكيؼ بدرجة متكسطة.  
( كالتي نصت عمى" تتضمف 1( أف العبارة رقـ )2كما بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )

رؤية المدرسة الكصكؿ إلى األمف كاالنضباط بيف العامميف كالطبلب بشكؿ تدريجي كمنظـ." قد 
ءت في المرتبة األخيرة مف بيف الفقرات المفسرة لمرؤية كاألىداؼ الخاصة بالتحكؿ إلى بيئة جا

مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف 
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(. كبالتالي يتبيف أف غالبية 0.10( كانحراؼ معيارم قدره )8.28كالمعممات حيث بمغت )
عممات يركف أف رؤية المدرسة تتضمف الكصكؿ إلى األمف كاالنضباط بيف المعمميف كالم

العامميف كالطبلب بشكؿ تدريجي كمنظـ بدرجة ضعيفة كيدعـ ذلؾ النسبة المكزكنة 
 %(. 38.0الستجابات أفراد العينة حيث بمغت )

 ؼكبالتالي يخمص الباحثاف مف خبلؿ تحميؿ استجابات أفراد العينة حكؿ الرؤية كاألىدا
رجة متكسطة مف أجؿ أف الرؤية كاألىداؼ تتكفر بد المتعمقة بالتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة

ية آمنة، كىذا يعني أف التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرس
ىداؼ تمبي احتياجات الطبلب كالطالبات في مدارس الدمج ال زالت تسير بخطى ال تتفؽ مع أ

آمنة تقدـ ما تتطمبو الجكانب التعميمية كالتربكية ليؤالء  كؿ نحك بيئة مدرسيةكرؤية التح
  الطبلب.
النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحكر الثاني الخاص باستجابات أفراد العينة حكؿ  . ب

مدل تكفر الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة حسب 
 ة:أكزانيا النسبي
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 (5رذٚي سلُ )

 ٠ٛخ ٚاٌّتٛعطبد اٌضغبث١خ ٚاالٔضشافبد اٌّؼ١بس٠خ العتزبثبداٌتىشاساد ٚإٌغت اٌّئ

 أفشاد اٌؼ١ٕخ صٛي ِذٜ تٛفش اٌتشاثؾ ٚاٌخمخ ٚاٌتٛاطً اٌفؼبي ٌتضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ ِذسع١خ إِٓخ 
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11 

شؼٛس اٌطبٌت ثأ١ّ٘تٗ وؼؼٛ فٟ 

 اٌّزتّغ اٌّذسعٟ

 24 325 204 د
2.32 0.56 1 

%ْ 36.6 54.4 5.0 

12 

ِغبػذح اٌطالة فٟ اٌتخٍض ِٓ 

األفىبس إٌّضشفخ أٚ اٌتم١ٍذ األػّٝ 

ٌجؼغ اٌغٍٛو١بد غ١ش األخالل١خ 

اٌّىتغجخ ِٓ ثؼغ ٚعبئً اإلػالَ 

 ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ.  

 40 302 155 د

2.15 0.66 3 

%ْ 31.4 54.2 14.4 

13 
ِشاػبح اٌّشٚٔخ فٟ تطج١ك اٌمبْٔٛ 

 ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة. 

 135 244 124 د
1.44 0.64 4 

%ْ 23.0 52.4 24.2 

14 
اوغبة اٌطالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ِٙبساد 

 اٌتٛاطً اٌفؼبي. 

 26 425 106 د
2.14 0.45 6 

%ْ 14.0 56.3 4.5 

15 

اعتخذاَ ٌغخ ِٕبعجخ ٚثؼ١ذح ػٓ 

اإل٘بٔخ أٚ االصتمبس فٟ اٌتؼبًِ ِغ 

 اٌطالة. 

 35 344 134 د
2.14 0.52 2 

%ْ 24.1 64.6 6.3 

16 
اٌّجبدسح ئٌٝ اوتشبف أعجبة اٌؼٕف 

 ث١ٓ اٌطالة ٚثؼؼُٙ اٌجؼغ. 

 31 410 116 د
2.15 0.44 4 

%ْ 20.4 53.6 5.6 

15 

تضف١ض اٌطالة ػٍٝ اٌتٛاطً ِغ 

اٌّؼ١ٍّٓ ٚئداسح اٌّذسعخ فٟ صبي 

 تؼشع اٌطبٌت ٌٍؼٕف أٚ اٌتّٕش

 55 326 156 د

2.15 0.63 5 
%ْ 24.0 54.5 13.5 

14 

اعتخّبس األٔشطخ اٌطالث١خ فٟ تؼض٠ض 

األخٛح ٚاٌتغبِش ٚاٌتؼبْٚ ٚاألِٓ 

 ث١ٓ اٌطالة

 304 114 130 د

1.64 0.43 13 
%ْ 23.3 21.2 55.5 

14 

تؼش٠ف اٌطالة ثبٌتظشف اٌظض١ش 

ٚاٌّمجٛي فٟ صبي تؼشػُٙ ٌٍؼٕف 

 داخً اٌّذسعخ أٚ خبسرٙب

 304 114 130 د

1.64 0.43 12 
%ْ 23.3 21.2 55.5 

20 

تٛؽ١ذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة 

أحٕبء ِّبسعخ األٔشطخ اٌّذسع١خ 

 اٌّختٍفخ. 

 101 322 134 د

2.06 0.65 5 
%ْ 24.1 55.4 14.1 

21 

ػمذ ارتّبػبد دٚس٠خ ٌّٕبلشخ 

اٌّشىالد اٌتٟ تؼ١ك اٌطالة رٚٞ 

االصت١بربد اٌخبطخ ِغ ألشأُٙ 

 اٌؼبد١٠ٓ. 

 144 325 40 د
1.44 0.63 11 

%ْ 14.4 54.4 26.4 

22 

تخم١ف األعشح ٚأفشاد اٌّزتّغ 

اٌّضٍٟ تٛػ١تُٙ ثأ١ّ٘خ األِٓ 

ة اٌؼٕف ٚعجً اٌضذ ٚفٛائذٖ ٚأعجب

 ِٕٙب. 

 130 341 46 د

1.42 0.62 4 
%ْ 15.4 61.2 23.3 

23 

ل١بَ اٌّؼٍُ ثذٚسٖ اإلسشبدٞ تزبٖ 

اٌطالة اٌؼبد١٠ٓ ٚرٚٞ االصت١بربد 

 اٌخبطخ. 

 146 231 130 د

1.44 0.56 10 
%ْ 23.3 41.5 35.2 

  0.44 2.01 اٌّتٛعؾ اٌضغبثٟ اٌّشرش اٌؼبَ  
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( أف استجابات أفراد العينة مف معممي كمعممات مدارس 5ئج بالجدكؿ رقـ )بينت النتا
الدمج حكؿ مدل تكفر الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ كالمتعمقة بتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة 

( 8.08، حيث يتضح أف قيمة المتكسط الحسابي بمغت )بدرجة متكسطة  مدرسية آمنة
( حيث أكدت 8085كىك ما يتفؽ مع نتائج دراسة )السناني،  (.0.81كانحراؼ معيارم قدره )

نتائجيا أف دكر المدرسة الثانكية في تحقيؽ التربية األمنية لدل الطبلب قد جاء بدرجة 
 متكسطة.

كفيما يمي يتناكؿ الباحثاف أبرز المؤشرات المتعمقة بالترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ 
آمنة في ضكء كجيات نظر أفرا العينة المشاركيف في المتعمقة بالتحكؿ إلى بيئة مدرسية 

 الدراسة الحالية: 
شعكر ( كالتي نصت عمى "88العبارة رقـ ) ( أف5أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )

الطالب بأىميتو كعضك في المجتمع المدرسي" قد حازت عمى المرتبة األكلي مف بيف الفقرات 
ية آمنة، كيعزز ذلؾ كالمتعمقة بالتحكؿ إلى بيئة مدرس المفسرة لمترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ،
( كانحراؼ معيارم قدره 8.38حيث بمغت ) راد العينةقيمة المتكسط الحسابي الستجابات أف

(. كبالتالي نستنتج مما سبؽ أف غالبية المعمميف كالمعممات يعتقدكف أف شعكر 0.52)
جة متكسطة. كقد أكدت دراسة )خميؿ الطالب بأىميتو كعضك في المجتمع المدرسي يتكفر بدر 

( أف أىـ المعكقات النفسية لمدمج الشامؿ ؛ االفتقار لبرامج التكعية لتييئة 8085كآخراف، 
 العامميف بالمدرسة الستقباؿ التبلميذ ذكم اإلعاقة.

( كالتي نصت عمى " استخداـ لغة مناسبة 85( أف العبارة رقـ )5يبيف الجدكؿ رقـ )
" قد حازت عمى المرتبة الثانية مف بيف في التعامؿ مع الطبلب ة أك االحتقاركبعيدة عف اإلىان

الفقرات المفسرة لمترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ كالمتعمقة بالتحكؿ إلى بيئة تعميمية آمنة، 
كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث 

بالتالي نستنتج مما سبؽ أف غالبية المعمميف ك (. 0.58اؼ معيارم قدره )( كانحر 8.81بمغت )
كالمعممات يعتقدكف أف استخداـ لغة مناسبة كبعيدة عف اإلىانة أك االحتقار في التعامؿ مع 

 الطالب يتكفر بدرجة متكسطة. 
( كالتي نصت عمى " مساعدة 88( أف العبارة رقـ )5كما يتضح مف الجدكؿ رقـ )

ي التخمص مف األفكار المنحرفة أك التقميد األعمى لبعض السمككيات غير األخبلقية الطبلب ف
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المكتسبة مف بعض كسائؿ اإلعبلـ ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي" قد حازت عمى المرتبة الثالثة 
ية كالمتعمقة بالتحكؿ إلى بيئة مدرس ،ترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿممف بيف الفقرات المفسرة ل

يعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات آمنة، ك 
(. كعميو يتبيف مما سبؽ أف غالبية 0.22( كانحراؼ معيارم قدره )8.85حيث بمغت )

المعمميف كالمعممات يعتقدكف أف مساعدة الطبلب في التخمص مف األفكار المنحرفة أك التقميد 
غير األخبلقية المكتسبة مف بعض كسائؿ اإلعبلـ ككسائؿ التكاصؿ األعمى لبعض السمككيات 

 االجتماعي يتحقؽ بدرجة متكسطة. 
" تعريؼ ( 81( أف العبارة رقـ )5كفي ذات السياؽ، فقد بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )

الطبلب بالتصرؼ الصحيح كالمقبكؿ في حاؿ تعرضيـ لمعنؼ داخؿ المدرسة أك خارجيا " قد 
لمرتبة قبؿ األخيرة مف بيف الفقرات المفسرة لمترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ، حازت عمى ا

كالمتعمقة بالتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات 
(. 0.13( كانحراؼ معيارم قدره )8.21أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

بية المعمميف كالمعممات يركف أف عممية تعريؼ الطبلب بالتصرؼ كبالتالي نستنتج أف غال
 الصحيح كالمقبكؿ في حاؿ تعرضيـ لمعنؼ داخؿ المدرسة كخارجيا يتحقؽ بدرجة متكسطة. 

( حيث نصت عمى " استثمار 81( أف العبارة رقـ )5كأخيران فقد كشفت النتائج بالجدكؿ رقـ )
سامح كالتعاكف كاألمف بيف الطبلب " قد حازت عمى األنشطة الطبلبية في تعزيز األخكة كالت
كالمتعمقة بالتحكؿ إلى ترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ مالمرتبة األخيرة مف بيف الفقرات المفسرة ل

ية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف بيئة مدرس
كعميو يتبيف مما سبؽ أف  (0.13)معيارم قدره ( كانحراؼ 8.21كالمعممات حيث بمغت )

غالبية أفراد العينة يؤكدكف أف استثمار األنشطة الطبلبية في تعزيز األخكة كالتسامح كالتعاكف 
( أف 8002في حيف تؤكد نتائج دراسة )الزكي، كاألمف بيف الطبلب، يتكفر بدرجة متكسطة. 

اؼ كالغايات التي قد تعجز عنيا المقررات األنشطة التربكية يمكف أف تحقؽ العديد مف األىد
 كالمناىج النظامية، كأنيا تنمي الكعي األمني كتجعؿ البيئة المدرسية أكثر أمنان.

أف الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ كأحد المتطمبات إلى كبالتالي يخمص الباحثاف مما سبؽ 
رجة متكسطة، مما يشير إلى المتعمقة بتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة يتحقؽ بد
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ضركرة االىتماـ بتعزيز عممية الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ بيف كافة األطراؼ الميتمة 
 لضماف تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة.

ج. النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحكر الثالث الخاص باستجابات أفراد العينة حكؿ 
ة لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة حسب أكزانيا مدل تكفر القيادة الميني

 النسبية:
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 (4رذٚي سلُ )

 اٌتىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّتٛعطبد اٌضغبث١خ ٚاالٔضشافبد اٌّؼ١بس٠خ العتزبثبد

 إِٓخ  ِذسع١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ صٛي ِذٜ تٛفش اٌم١بدح ا١ٌّٕٙخ ٌتضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ
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24 

تضشص ئداسح اٌّذسعخ ػٍٝ اٌؼٍُ ثشٚس 

اٌفش٠ك ٌٍٛطٛي ئٌٝ األِٓ اٌج١ئٟ 

 ٚإٌفغٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة 

 115 304 132 د
2.03 0.65 2 

%ْ 23.5 55.3 21.0 

25 
ٌضً  تأخز ئداسح اٌّذسعخ اٌّجبدساد

 ِشىالد اٌطالة

 155 244 132 د
1.42 0.54 4 

%ْ 23.5 44.5 31.4 

26 
تضشص ئداسح اٌّذسعخ ػٍٝ تذس٠ت 

 اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة ػٍٝ االٔؼجبؽ اٌزاتٟ

 140 245 122 د
1.45 0.64 4 

%ْ 21.4 55.0 25.1 

25 
٠ضج إٌّبط اٌّذسعٟ ػٍٝ تضم١ك األِٓ 

 األِبْ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة

 143 246 124 د
1.45 0.50 3 

%ْ 23.0 51.3 25.5 

24 
٠تؼٍُ اٌطالة فٟ اٌّذسعخ اصتشاَ 

 اٌمبْٔٛ

 41 244 142 د
2.16 0.64 1 

%ْ 32.5 51.0 16.3 

24 
تٛرذ الئضخ ٌالٔؼجبؽ اٌّذسعٟ ٚاػضخ 

 ِٚؼٍٕخ

 145 240 122 د
1.46 0.64 5 

%ْ 21.4 52.1 26.0 

30 

ثتٛػ١خ اٌطالة تمَٛ ئداسح اٌّذسعخ 

ثبٌٛارجبد ٚاألٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ 

 اٌّذسع١خ 

 221 220 116 د

1.41 0.56 11 
%ْ 20.4 34.5 34.5 

31 
تتبس اٌفشطخ ٌٍطالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ٌٍتؼج١ش 

 ػٓ أفىبسُ٘ ثض١خ ٚفك ػٛاثؾ اٌّذسعخ 

 154 254 100 د
1.46 0.64 4 

%ْ 14.0 50.1 32.0 

32 
ٌّذسعٟ ثؼذاٌخ تطج١ك الئضخ االٔؼجبؽ ا

 ػٍٝ ر١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة

 164 265 126 د
1.43 0.52 6 

%ْ 22.6 45.6 24.4 

33 
تذػٛ ئداسح اٌّذسعخ أ١ٌٚبء األِٛس ئٌٝ 

 اٌّشبسوخ فٟ األٔشطخ اٌّذسع١خ

 315 152 50 د
1.56 0.51 12 

%ْ 12.6 30.4 56.6 

34 

تتؼبًِ ئداسح اٌّذسعخ ٚاٌؼب١ٍِٓ ِغ 

ٌؼبد١٠ٓ ٚرٚٞ اإلػبلخ دْٚ اٌطالة ا

 ت١١ّض 

 155 244 114 د
1.43 0.64 5 

%ْ 20.5 51.5 25.4 

35 

تذػٛ ئداسح اٌّذسعخ أػؼبء اٌّزتّغ 

اٌّضٍٟ ئٌٝ اإلعٙبَ فٟ تضغ١ٓ 

اٌخذِبد اٌّذسع١خ ِٓ خالي اٌؼًّ 

 اٌتطٛػٟ 

 334 134 40 د

1.54 0.53 13 
%ْ 14.4 25.0 60.6 

36 

سعخ ثبٌتٕغ١ك ِغ اٌزٙبد تؼًّ ئداسح اٌّذ

اٌّختظخ ػٍٝ اال٘تّبَ ثبٌتذخً اٌطجٟ 

اٌٛلبئٟ ٚاٌؼالرٟ ٚئرشاء اٌفضٛطبد 

 اٌطج١خ اٌذٚس٠خ ٌز١ّغ اٌطالة ثبٌّذسعخ. 

 156 245 46 د

1.46 0.64 10 
%ْ 15.2 51.2 31.6 

35 

تٕغ١ك ئداسح اٌّذسعخ ِغ اإلداساد 

ٚاٌزٙبد اٌّؼ١ٕخ ٚاٌزّؼ١بد اٌخ١ش٠خ 

األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ثبألرٙضح  ٌتض٠ٚذ

 اٌتؼ٠ٛؼ١خ ٚاٌّؼ١ٕبد اٌطج١خ اٌالصِخ 

 356 124 52 د
1.44 0.51 14 

%ْ 12.4 23.2 63.4 

  0.56 1.46 اٌّتٛعؾ اٌضغبثٟ اٌّشرش اٌؼبَ  
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( أف استجابات أفراد العينة مف معممي كمعممات مدارس 1بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
يادة المينية المتعمقة بتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة الدمج حكؿ مدل تكفر الق

تتكفر بدرجة متكسطة إجماالن ، حيث يتضح أف قيمة المتكسط الحسابي المرجح العاـ بمغت 
 (.0.52( كانحراؼ معيارم قدره )8.12)

ؿ عمقة بالقيادة المينية المتعمقة لمتحككفيما يمي يتناكؿ الباحثاف أبرز المؤشرات المت
 العينة المشاركيف في الدراسة الحالية:  دية آمنة في ضكء كجيات نظر أفراإلى بيئة مدرس

( " يتعمـ الطبلب في المدرسة احتراـ 81( أف العبارة رقـ )1أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )
القانكف " قد حازت عمى المرتبة األكلي مف بيف الفقرات المفسرة لمقيادة المينية كأحد 

ت اليامة لمتحكؿ إلى بيئة تعميمية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي المتطمبا
( كانحراؼ معيارم قدره 8.82الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

(. كبالتالي نستنتج مما سبؽ أف غالبية المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة 0.21)
 ع تعمـ الطبلب في المدرسة احتراـ القانكف يتكفر بدرجة متكسطة. الحالية يعتقدكف أف مكضك 

( " تحرص إدارة المدرسة عمى 88( أف العبارة رقـ )1كشفت النتائج بالجدكؿ رقـ )
العمؿ بركح الفريؽ لمكصكؿ إلى األمف البيئي كالنفسي لمعامميف كالطبلب " قد حازت عمى 

مبات اليامة لمتحكؿ إلى مقيادة المينية كأحد المتطالمرتبة الثانية مف بيف الفقرات المفسرة ل
ية آمنة، كيدعـ ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف بيئة مدرس

(. كعميو نستنتج مما سبؽ أف 0.25( كانحراؼ معيارم قدره )8.03كالمعممات حيث بمغت )
الحالية يعتقدكف أف إدارة المدرسة تحرص  غالبية المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة

عمى العمؿ بركح الفريؽ لمكصكؿ إلى األمف البيئي كالنفسي لمعامميف كالطبلب يتكفر بدرجة 
 متكسطة. 
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( " يحث المناخ المدرسي عمى 85( أف العبارة رقـ )1بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
ى المرتبة الثالثة مف بيف الفقرات تحقيؽ األمف كاألماف لمعامميف كالطبلب " قد حازت عم

المفسرة لمقيادة المينية كأحد المتطمبات اليامة لمتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيدعـ ذلؾ 
( كانحراؼ معيارم قدره 8.15حيث بمغت ) راد العينةقيمة المتكسط الحسابي الستجابات أف

المشاركيف في الدراسة (. كعميو نستنتج مما سبؽ أف غالبية المعمميف كالمعممات 0.50)
الحالية يعتقدكف أف المناخ المدرسي يحث عمى تحقيؽ األمف كاألماف لمعامميف كالطبلب يتكفر 

 بدرجة متكسطة. 
( " تحرص إدارة المدرسة 82( أف العبارة رقـ )1كما كشفت النتائج بالجدكؿ رقـ )

المرتبة الرابعة مف بيف عمى تدريب العامميف كالطبلب عمى االنضباط الذاتي " قد حازت عمى 
ية آمنة، كيدعـ بات اليامة لمتحكؿ إلى بيئة مدرسالفقرات المفسرة لمقيادة المينية كأحد المتطم
( كانحراؼ معيارم قدره 8.15حيث بمغت ) راد العينةذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أف

الدراسة الحالية  (. كعميو يتضح أف غالبية المعمميف كالمعممات المشاركيف في0.21)
يعتقدكف أف إدارة المدرسة تحرص عمى تدريب العامميف كالطبلب عمى االنضباط الذاتي بدرجة 

 متكسطة. 
( " تدعك 35( أف العبارة رقـ )1كفي ذات السياؽ، فقد بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )

ة مف خبلؿ إدارة المدرسة أعضاء المجتمع المحمي إلى اإلسياـ في تحسيف الخدمات المدرسي
العمؿ التطكعي " قد حازت عمى المرتبة قبؿ األخيرة مف بيف الفقرات المفسرة لمقيادة المينية 

ية آمنة، كيدعـ ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي بات اليامة لمتحكؿ إلى بيئة مدرسكأحد المتطم
دره ( كانحراؼ معيارم ق8.58الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

(. كبالتالي يتبيف أف غالبية المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة الحالية 0.53)
يعتقدكف أف إدارة المدرسة نادران ما تدعك أعضاء المجتمع المحمي إلى اإلسياـ في تسحيف 

كمما يؤكد ىذه النتيجة ما تشير إليو لمدرسية مف خبلؿ العمؿ التطكعي. الخدمات ا
٪ مف الطبلب العرب يجيمكف  10لمنطقة العربية كالشرؽ األكسط ؛ أف اإلحصاءات في ا

٪ فقط مف 88(، كما تشير إلى أف 8088قيمة العمؿ التطكعي" )مجمة الشرؽ األكسط، 
( ، حيث 12: 8088)تقرير األمـ المتحدة اإلنمائي، باب التحقكا بعمؿ أك نشاط تطكعيالش

دد الشباب المتطكعيف في مصر في المرحمة أظير تقرير مرصد العمؿ الخيرم المصرم أف ع
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٪ ، كأكضح  8.8، بنسبة تصؿ إلى 255.800عامان يصؿ إلى  81إلى  80العمرية مف 
التقرير الذم أعمف عنو خبلؿ كرشة عمؿ "شباب عربي متطكع مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ" ، 

كالمجمس القكمي كالتي نظميا برنامج األمـ المتحدة لممتطكعيف بالتعاكف مع الجامعة العربية 
لمشباب أف الذككر أكثر إقباالن عمى األعماؿ التطكعية مف اإلناث، حيث بمغ تقدير أعداد 

٪ ، بينما بمغ أعداد  3.3آالؼ ، بمعدؿ تطكع يبمغ  505.001المتطكعيف مف الذككر 
 (.8088٪ ")جريدة الكفد، 8ألؼ ، بمعدؿ تطكع  881.005المتطكعات مف اإلناث 
( " تنسيؽ إدارة 32( أف العبارة رقـ )1ظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )كأخيران، فقد أ

المدرسة مع اإلدارات كالجيات المعنية كالجمعيات الخيرية لتزكيد األطفاؿ المعاقيف باألجيزة 
التعكيضية كالمعينات الطبية البلزمة " قد حازت عمى المرتبة األخيرة مف بيف الفقرات المفسرة 

حد المتطمبات اليامة لمتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيدعـ ذلؾ قيمة لمقيادة المينية كأ
( 8.81المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

كقد يرجع ذلؾ إلى انشغاؿ إدارة مدارس الدمج باألعماؿ  (.0.58كانحراؼ معيارم قدره )
عؼ التنسيؽ بيف الجمعيات الخيرية كالمؤسسات الركتينية كتنفيذ الجدكؿ الدراسي ، كض

كبالتالي  التعممية في مجاؿ تزكيد الطبلب المعاقيف باألجيزة التعكيضية كالمعينات الطبية،
يتضح أف غالبية المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة الحالية يعتقدكف أف إدارة 

ة كالجمعيات الخيرية لتزكيد األطفاؿ المدرسة نادران ما تنسؽ مع اإلدارات كالجيات المعني
 عكيضية كالمعينات الطبية البلزمة.المعاقيف باألجيزة الت

كبالتالي يستنتج الباحثاف مف خبلؿ تحميؿ آراء أفراد العينة مف المعمميف، كالمتعمقة بمدل 
نية تكفر القيادة المينية مف أجؿ تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة، أف القيادة المي

في حيف أكدت  البلزمة لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة تتكفر بدرجة متكسطة ،
( أف لمديرم المدارس دكر في تكفير بيئة تعميمية آمنة 8081نتائج دراسة )الشنيفي، 

رشادىا النفسي دكر 8081لمطبلب، كأكدت دراسة )الدليمي،  ( أف لممدرسة كمعمماتيا كا 
مما يتطمب إعداد كتدريب  مف النفسي كخمؽ بيئة نفسية آمنة لمطبلب،إيجابي في تعزيز األ

القيادة المينية البلزمة التي تقكد عممية التحكؿ بمركنة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التحكؿ 
  التعميمية كالتربكية.
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د. النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحكر الرابع الخاص باستجابات أفراد العينة حكؿ 
ركيز عمى التعميـ اليادؼ لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة مدل تكفر الت

 حسب أكزانيا النسبية:
 (4رذٚي سلُ ) 

 اٌتىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّتٛعطبد اٌضغبث١خ ٚاالٔضشافبد اٌّؼ١بس٠خ العتزبثبد

 إِٓخ ذسع١خ ِأفشاد اٌؼ١ٕخ صٛي ِذٜ تٛفش اٌتشو١ض ػٍٝ اٌتؼ١ٍُ اٌٙبدف ٌتضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ 
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34 

تطج١ك االعتشات١ز١بد اٌضذ٠خخ 

فٟ اٌتؼ١ٍُ ِخً اٌتؼٍُ اٌتؼبٟٚٔ 

ٚإٌشؾ ٚاٌتؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ صً 

 اٌّشىالد 

 31 234 242 د

2.45 0.60 2 
%ْ 52.4 42.0 5.6 

34 
اعتخذاَ اعتشات١ز١بد صذ٠خخ 

 إلداسح اٌظف ثؼ١ذا ػٓ اٌؼٕف 

 31 334 142 د
2.24 0.56 5 

%ْ 34.4 60.0 5.6 

40 

ئثشاص رٛأت إٌّٙذ اٌّذسعٟ 

اٌتٟ تإوذ ػٍٝ اٌتغبِش ٚاٌغالَ 

 ٚاصتشاَ ا٢خش

 41 154 244 د

2.34 0.53 3 
%ْ 53.5 32.0 14.5 

41 

مذَ اٌطالة ٠غُٙ اٌتؼ١ٍُ فٟ ت

ٚتغض١ٓ تضظ١ٍُٙ ِٚٙبساتُٙ 

 ٚفك ئِىب١ٔبتُٙ ٚلذساتُٙ. 

 56 264 232 د

2.32 0.65 4 
%ْ 41.6 44.3 10.1 

42 
٠ذػُ اٌتؼ١ٍُ اٌؼاللبد اإل٠زبث١خ 

 ث١ٓ اٌطالة ٚثؼؼُٙ اٌجؼغ 

 21 252 244 د
2.45 0.55 1 

%ْ 51.0 45.2 3.4 

43 

٠ٕه تمذ٠ُ اٌخذِبد اإلسشبد٠خ 

ة ِٚغبػذتُٙ فٟ اٌتغٍت ٌٍطال

 ػٍٝ ِب ٠ؼتشػُٙ ِٓ ِشىالد. 

 145 202 204 د

2.11 0.54 4 
%ْ 35.3 36.3 26.4 

44 
تغتخذَ األعب١ٌت اٌٛلبئ١خ ٚاٌؼالر١خ 

ٌتؼذ٠ً عٍٛن اٌطالة اٌّخبٌف١ٓ لجً 

 ئ٠مبع اٌؼمٛثخ ػ١ٍُٙ

 133 214 210 د
2.14 0.55 4 

%ْ 35.5 34.4 23.4 

45 
شطخ اٌطالث١خ ػٍٝ ثشاِذ تضتٛٞ األٔ

 تغتٛػت اٌتال١ِز رٚٞ اإلػبلخ 
 155 144 143 د

2.03 0.41 10 
%ْ 34.4 33.4 31.4 

46 
ئحشاء اٌّٛلف اٌتؼ١ٍّٟ ثبألٔشطخ 

 اٌتشث٠ٛخ ٌٍضذ ِٓ اٌشغت ٚاٌؼٕف 

 104 245 202 د
2.15 0.53 5 

%ْ 36.3 44.3 14.4 

45 
اإلششاف ػٍٝ تٕف١ز اٌجشٔبِذ 

 ٟ ثبٌّذسعخ اٌذساع

 46 263 204 د
2.22 0.64 6 

%ْ 35.3 45.2 15.4 

44 

اعتخذاَ اٌٛعبئً ٚاٌّظبدس 

اٌتؼ١ّ١ٍخ ٌتٕبعت ر١ّغ اٌطالة 

 ػٍٝ اختالف لذساتُٙ ٚاِىبٔبتُٙ 

 215 234 104 د
1.41 0.54 11 

%ْ 14.4 42.0 34.6 

  0.52 2.22 اٌّتٛعؾ اٌضغبثٟ اٌّشرش اٌؼبَ  
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( أف استجابات أفراد العينة مف معممي كمعممات مدارس 1ج بالجدكؿ رقـ )بينت النتائ
الدمج حكؿ مدل تكفر التركيز عمى التعميـ اليادؼ لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية 
آمنة يتكفر بدرجة متكسطة ، حيث يتضح أف قيمة المتكسط الحسابي المرجح العاـ بمغت 

. األمر الذم يتطمب السعي مف أجؿ تعزيز الخطط (0.58( كانحراؼ معيارم قدره )8.88)
 التي تدعـ التركيز عمى التعميـ اليادؼ. 

كفيما يمي يتناكؿ الباحثاف أبرز المؤشرات المتعمقة بالتركيز عمى التعميـ اليادؼ 
كالذم يتعمؽ بتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة في ضكء كجيات نظر المعمميف 

 اسة الحالية: كالمعممات عينة الدر 
( " يدعـ التعميـ العبلقات 88( أف العبارة رقـ )1أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )

اإليجابية بيف الطبلب كبعضيـ البعض " قد حازت عمى المرتبة األكلي مف بيف الفقرات 
ية آمنة، تطمبات اليامة لمتحكؿ إلى بيئة مدرسالمفسرة لمتركيز عمى التعميـ اليادؼ كأحد الم

ز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث كيعز 
(. كبالتالي نستنتج مما سبؽ أف غالبية المعمميف 0.55( كانحراؼ معيارم قدره )8.85بمغت )

بدرجة  كالمعممات يعتقدكف أف التعميـ يدعـ العبلقات اإليجابية بيف الطبلب كبعضيـ البعض
 .متكسطة

( حيث نصت عمى" تطبيؽ 31( أف العبارة رقـ )1نت النتائج بالجدكؿ رقـ )كما بي
االستراتيجيات الحديثة في التعميـ مثؿ التعمـ التعاكني كالنشط كالتعمـ القائـ عمى حؿ 
المشكبلت " قد حازت عمى المرتبة الثانية مف بيف الفقرات المتعمقة بالتركيز عمى التعميـ 

ية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط يامة لمتحكؿ إلى بيئة مدرسال اليادؼ كأحد المتطمبات
( كانحراؼ معيارم 8.85الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

يتـ تطبيؽ  كالمعممات يعتقدكف أنوأف غالبية المعمميف  (. كبالتالي يتضح0.20دره )ق
التعميـ التعاكني كالنشط كالتعميـ القائـ عمى حؿ االستراتيجيات الحديثة في التعميـ مثؿ 

 المشكبلت مف أجؿ التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة. 
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( كالتي 80( أف العبارة رقـ )1كفي ذات السياؽ، فقد أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )
نصت عمى" إبراز جكانب المنيج المدرسي التي تؤكد عمى التسامح كالسبلـ كاحتراـ اآلخر " قد 

بات نالت المرتبة الثانية مف بيف الفقرات المتعمقة بالتركيز عمى التعميـ اليادؼ كأحد المتطم
ية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد اليامة لمتحكؿ إلى بيئة مدرس

(. كبالتالي 0.53( كانحراؼ معيارم قدره )8.31العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )
أف غالبية المعمميف كالمعممات يعتقدكف أف إبراز جكانب المنيج المدرسي التي تؤكد  يفيتب

لتحكؿ إلى بيئة عمى التسامح كالسبلـ كاحتراـ اآلخر، يعد مف األمكر اليامة في برنامج ا
 . تعميمية آمنة تعنى بشئكف طبلب الدمج

( كالتي نصت 85رقـ )( أف العبارة 1كمف جانب آخر فقد بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
عمى" تحتكم األنشطة الطبلبية عمى برامج تستكعب التبلميذ ذكم اإلعاقة " قد نالت المرتبة 
قبؿ األخيرة مف بيف الفقرات المتعمقة بالتركيز عمى التعميـ اليادؼ كأحد المتطمبات اليامة 

ات أفراد العينة لمتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجاب
(. كىذا يبيف أف 0.18( كانحراؼ معيارم قدره )8.03مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

غالبية المعمميف كالمعممات يركف أف األنشطة الطبلبية تحتكم عمى برامج تستكعب التبلميذ 
لتي ذكم اإلعاقة بدرجة متكسطة. مما يشير إلى أىمية إثراء األنشطة الطبلبية بالبرامج ا

 تستكعب التبلميذ ذكم االحتياجات الخاصة كتمبي رغباتيـ. 
( كالتي نصت عمى" 81( أف العبارة رقـ )1كأخيرا، فقد بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )

مكاناتيـ "  استخداـ الكسائؿ كالمصادر التعميمية لتناسب جميع الطبلب عمى اختبلؼ قدراتيـ كا 
ات المتعمقة بالتركيز عمى التعميـ اليادؼ كأحد المتطمبات قد نالت المرتبة األخيرة مف بيف الفقر 

اليامة لمتحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد 
(. كىذا يبيف 0.58( كانحراؼ معيارم قدره )8.18العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

جميع اـ الكسائؿ كالمصادر التعميمية لتناسب ف استخدأف غالبية المعمميف كالمعممات يركف أ
الطبلب عمى اختبلؼ قدراتيـ كامكاناتيـ بدرجة متكسطة. كىذا يؤكد مدل الحاجة إلى تكفير 

مكاناتيـ الفردية.   الكسائؿ كالمصادر التعميمية التي تتناسب مع قدرات التبلميذ كقدراتيـ كا 
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حيث أكدت ( 8085سة )خميؿ كآخراف، كتتفؽ ىذه النتائج مع ما تكصمت إليو درا
أف أىـ المعكقات النفسية لمدمج الشامؿ تتمثؿ في: عدـ تنفيذ أنشطة اجتماعية تثرم  نتائجيا

العبلقة بيف التبلميذ ذكم اإلعاقة كأقرانيـ العادييف، كقصكر في إشباع رغبات كميكؿ التبلميذ 
عادييف كذكم االحتياجات الخاصة، ذكم اإلعاقة، كقصكر التفاعؿ اإليجابي بيف التبلميذ ال

 كاالفتقار إلى برامج التكعية لتييئة العامميف بالمدرسة الستقباؿ التبلميذ ذكم اإلعاقة.
كبالتالي يستخمص الباحثاف مف خبلؿ تحميؿ آراء أفراد العينة المتعمقة بمدل تكفر التركيز 

مدرسية آمنة، فقد بينت  عمى التعميـ اليادؼ كأحد متطمبات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة
النتائج أف مف بيف أىـ المؤشرات اإليجابية التي تعكس مدل التركيز عمى التعميـ اليدؼ 
تمثمت في أىمية أف يدعـ التعميـ العبلقات اإليجابية بيف الطبلب كبعضيـ البعض، ك تطبيؽ 

لتعمـ القائـ عمى حؿ االستراتيجيات الحديثة في التعميـ مثؿ التعمـ التعاكني كالنظاـ النشط كا
المشكبلت ، باإلضافة إلى إبراز جكانب المنيج المدرسي التي تؤكد عمى التسامح كالسبلـ 

أف ىناؾ حاجة إلى تكفير الكسائؿ كالمصادر التعميمية  راـ اآلخر. كما أظيرت النتائجكاحت
مكاناتيـ، باإلضافة إلى إثراء األنشطة الط بلبية بالبرامج التي تتناسب مع قدرات التبلميذ كا 

 التي تستكعب التبلميذ ذكم االحتياجات الخاصة كتمبي رغباتيـ. 
ق. النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحكر الخامس الخاص باستجابات أفراد العينة حكؿ 
مدل تكفر المجتمعات المينية كبيئات التعمـ لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة 

 حسب أكزانيا النسبية:
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 (10رذٚي سلُ )

 اٌتىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّتٛعطبد اٌضغبث١خ ٚاالٔضشافبد اٌّؼ١بس٠خ العتزبثبد

 أفشاد اٌؼ١ٕخ صٛي ِذٜ تٛفش اٌّزتّؼبد ا١ٌّٕٙخ ٚث١ئبد اٌتؼٍُ ٌتضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ إِٓخ 
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44 

٠تجٕٟ اٌؼبٍِْٛ ثبٌّذسعخ اٌتؼذد٠خ ٚاٌتٕٛع 

ٚاألفىبس ٚاٌضٍٛي اإلثذاػ١خ ِٓ خالي اٌتؼبًِ 

 ثبصتشاَ ٚػذاٌخ ٚوشاِخ ِغ اٌطالة

 4 414 131 د
2.22 0.45 1 

%ْ 23.5 55.0 1.4 

50 

تتؼبْٚ ا١ٌٙئخ اٌتؼ١ّ١ٍخ ثبٌّذسعخ فٟ تٕف١ز 

ضذدح تذػُ اٌتؼٍُ ثشاِذ ١ِٕٙخ ٚاػضخ ِٚ

 اٌّغتّش

 101 314 135 د

2.06 0.65 2 
%ْ 24.6 55.3 

14.

1 

51 
تٛرذ خطخ ٌالستمبء ثٕٛػ١خ ٚرٛدح اٌؼاللبد 

 ث١ٓ األفشاد داخً اٌّذسعخ

 216 222 114 د

1.43 0.56 4 

%ْ 21.4 34.4 
34.

4 

52 
٠تُ تذػ١ُ اٌششاوخ ِغ أ١ٌٚبء األِٛس ٌٍضذ 

 ػ١ٍِٗٓ اٌؼٕف ٚاٌغ١طشح 

 231 204 122 د

1.40 0.55 5 

%ْ 21.4 36.6 
41.

5 

53 
٠ؼًّ اٌّؼٍّْٛ ٚاٌم١بداد اٌّذسع١خ ػٍٝ 

 تؼض٠ض اٌم١بدح اٌطالث١خ ٍِٚى١خ اٌطبٌت

 254 143 110 د

1.54 0.55 5 
%ْ 14.5 34.5 

45.

6 

54 

تغتخذَ اٌتىٌٕٛٛر١ب فٟ دػُ اٌؼ١ٍّخ 

تؼ١ّ١ٍخ اٌتؼ١ّ١ٍخ ثشىً ِتىبًِ فٟ رٛأجٙب اٌ

 ٚاإلداس٠خ

 241 135 141 د

1.55 0.43 6 
%ْ 25.3 24.2 

50.

4 

55 

٠شاػٟ اٌّؼٍُ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌطالة 

ثض١ج ٠غ١ش وً ؽبٌت فٟ دساعتٗ ٚفك 

 ئِىب١ٔبتٗ

 142 143 152 د

1.46 0.41 3 
%ْ 30.4 34.6 

34.

5 

56 
٠تبس ٌٍطالة اٌم١بَ ثبألٔشطخ اٌّختٍفخ فٟ 

 غشفخ اٌّظبدس( -اٌّؼًّ -اٌّؼًّ-)اٌّىتجخ

 301 134 115 د

1.65 0.40 4 
%ْ 21.0 25.0 

54.

0 

55 

تٙتُ اٌّذسعخ ثبٌشصالد ٚاٌضفالد اٌّذسع١خ 

ٚاألٔشطخ اٌف١ٕخ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاالرتّبػ١خ 

 ٚاٌّغشس اٌّذسعٟ

 321 125 104 د

1.62 0.54 4 
%ْ 14.6 22.4 

55.

6 

54 
ٌخبطخ وبٌشعُ تٙتُ اٌّذسعخ ثبٌٙٛا٠بد ا

 ٚاٌتّخ١ً ٚاٌغٕبء ٚاألٌؼبة

 331 125 44 د

1.54 0.55 10 
%ْ 15.4 22.4 

54.

4 

  0.63 1.42 اٌّتٛعؾ اٌضغبثٟ اٌّشرش اٌؼبَ 
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( أف استجابات أفراد العينة مف معممي كمعممات 80بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
التعمـ لتحكؿ مدارس الدمج إلى  مدارس الدمج حكؿ مدل تكفر المجتمعات المينية كبيئات

بيئة مدرسية آمنة يتكفر بدرجة متكسطة، حيث يتضح أف قيمة المتكسط الحسابي بمغت 
(. كبالتالي فإنو مف أجؿ تحقيؽ النجاح الشامؿ ليذا 0.23( كانحراؼ معيارم قدره )8.18)

دمج إلى بيئة لدكره في تحكؿ مدارس ال التحكؿ يجب إعداد المجتمع الميني المبلئـ ، نظران 
 مدرسية آمنة. 

كفيما يمي يتناكؿ الباحثاف أبرز المؤشرات المتعمقة بأىمية تكفر المجتمعات المينية 
كبيئات التعمـ التي تتعمؽ بتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة في ضكء كجيات نظر 

 المعمميف كالمعممات عينة الدراسة الحالية: 
( " يتبني العاممكف بالمدرسة 81( أف العبارة رقـ )80كشفت النتائج بالجدكؿ رقـ )

التعددية كالتنكع كاألفكار كالحمكؿ اإلبداعية مف خبلؿ التعامؿ باحتراـ كعدالة ككرامة مع 
الطبلب " قد حازت عمى المرتبة األكلي مف بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكفر المجتمعات 

ت التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ المينية كبيئات التعميـ مف أجؿ تحقيؽ متطمبا
( 8.88قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

(. كبالتالي يتبيف مما سبؽ أف غالبية المعمميف كالمعممات 0.85كانحراؼ معيارم قدره )
كاألفكار كالحمكؿ اإلبداعية مف خبلؿ يعتقدكف أف العامميف بالمدرسة يتبنكف التعددية كالتنكع 

التعامؿ باحتراـ كعدالة ككرامة مع الطبلب بدرجة متكسطة، مما يتطمب الحرص عمى ىذا 
 الجانب ألنو يعد مف الركائز اليامة لتحقيؽ أىداؼ عممية التحكيؿ إلى بيئة مدرسية آمنة. 

( حيث نصت 50ة رقـ )( أف العبار 80كفي ذات السياؽ، فقد بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
عمى" تتعاكف الييئة التعميمية بالمدرسة في تنفيذ برامج مينية كاضحة كمحددة تدعـ التعمـ 
المستمر" قد حازت عمى المرتبة الثانية مف بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكفر المجتمعات 

كيعزز ذلؾ  ية آمنة،لتحكؿ إلى بيئة مدرسالمينية كبيئات التعميـ مف أجؿ تحقيؽ متطمبات ا
( 8.02قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

(. كعميو نستنتج مف ذلؾ أف غالبية المعمميف كالمعممات يركف 0.25كانحراؼ معيارم قدره )
 أف الييئة التعميمية بالمدرسة تتعاكف في تنفيذ برامج مينية كاضحة كمحددة تدعـ التعمـ
المستمر بدرجة متكسطة. لذلؾ ىناؾ أىمية لبذؿ المزيد مف الجيكد لترقية مستكل التعاكف 
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في تنفيذ البرامج المينية المطمكبة لتحقيؽ أىداؼ التحكؿ. كقد أكدت نتائج دراسة )المكاكم، 
( أف أىـ االحتياجات التدريبية لمعممي مدارس الدمج كانت في مجاؿ التنمية المينية 8081
 .لممعمـ

( " يراعي المعمـ الفركؽ 55( أف العبارة رقـ )80كما بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
الفردية بيف الطبلب بحيث يسير كؿ طالب في دراستو كفؽ إمكانياتو " قد حازت عمى المرتبة 
الثالثة مف بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكفر المجتمعات المينية كبيئات التعميـ مف أجؿ 

ية آمنة، كيدعـ ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي التحكؿ إلى بيئة مدرس يؽ متطمباتتحق
( كانحراؼ معيارم قدره 8.12الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

(. كبالتالي نستنتج مف ذلؾ أف غالبية المعمميف كالمعممات يعتقدكف أف المعمـ يراعي 0.18)
يسير كؿ طالب في دارستو كفؽ إمكانياتو بدرجة متكسطة.  الفركؽ الفردية بيف الطبلب بحيث

( جاء مجاؿ عبلقة المعمـ بالطبلب في المرتبة Geitz & Mclnosh, 2014كفي دراسة )
 الخامسة كاألخيرة ضمف مستكيات إدراؾ الطبلب لبيئة التعمـ اآلمنة. 

درسة بالرحبلت ( " تيتـ الم55( أف العبارة رقـ )80كما أشارت النتائج بالجدكؿ رقـ )
كالحفبلت المدرسية كاألنشطة الفنية كالرياضية كاالجتماعية كالمسرح المدرسي" قد جاءت في 
المرتبة قبؿ األخيرة مف بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكفر المجتمعات المينية كبيئات التعميـ 

ط الحسابي مف أجؿ تحقيؽ متطمبات التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيدعـ ذلؾ قيمة المتكس
(. كنستنتج مف ذلؾ 0.51( كانحراؼ معيارم قدره )8.28حيث بمغت ) راد العينةالستجابات أف

أف غالبية المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة الحالية يعتقدكف أف ىناؾ اىتماـ مف 
لمسرح جانب المدرسة بالرحبلت كالحفبلت المدرسية كاألنشطة الفنية كالرياضية كاالجتماعية كا

% مف أفراد العينة يعتقدكف أف 55.2المدرسي بدرجة غير مناسبة، حيث أظيرت النتائج أف 
( أف األنشطة التربكية تحقؽ العديد 8002ما يحدث. في حيف أكدت دراسة )الزكي،  ذلؾ نادران 

مف األىداؼ كالغايات التي قد تعجز عنيا المقررات كالمناىج النظامية، كتنمي الكعي األمني 
 يف الطبلب، كتجعؿ المدرسة أكثر أمانان.ب
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( حيث نصت عمى" تيتـ 51( أف العبارة رقـ )80بينما أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )
المدرسة باليكايات الخاصة كالرسـ كالتمثيؿ كالغناء كاأللعاب " قد جاءت في المرتبة األخيرة 

يؽ ات التعميـ مف أجؿ تحقمف بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكفر المجتمعات المينية كبيئ
اد ية آمنة، كيدعـ ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفر متطمبات التحكؿ إلى بيئة مدرس

(. كبالتالي نستنتج مما سبؽ أف 0.55( كانحراؼ معيارم قدره )8.51حيث بمغت )العينة، 
مستكل المطمكب، المدرسة تيتـ باليكايات الخاصة كالرسـ كالتمثيؿ كالغناء كاأللعاب دكف ال

ما يحدث. كلذلؾ ىناؾ أىمية كبيرة  % أف ذلؾ نادران 51.8حيث يرل غالبية المعمميف بنسبة 
أف تيتـ المدرسة باليكايات بشكؿ عاـ كتعديؿ البرامج نحكىا، حتى يتحقؽ التحكؿ بكؿ جكانبو 

 التعميمية كاألنشطة المصاحبة. 
ء أفراد العينة مف معممي كمعممات كبالتالي يستخمص الباحثاف مف خبلؿ استعراض آرا

مدارس الدمج المشارككف في الدراسة الحالية حكؿ مدل تكفر المجتمعات المينية كبيئات 
التعمـ التي تعزز كتدعـ عممية التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، فقد أظيرت النتائج أف البرامج 

تكفر بدرجة متكسطة بشكؿ كاألنشطة التي تدعـ أىمية المجتمعات المينية كبيئات التعمـ ت
عاـ. كما بينت النتائج أف ىناؾ أىمية كبدرجة كبيرة لدعـ كتعزيز عممية التحكؿ مف خبلؿ 
المجتمعات المينية كتكفير بيئات التعمـ كمف بيف أىـ تمؾ الجكانب ما يتعمؽ باىتماـ المدرسة 

كالمسرح المدرسي،  بالرحبلت كالحفبلت المدرسية كاألنشطة الفنية كالرياضية كاالجتماعية
 إضافة إلى االىتماـ باليكيات المختمفة كالرسـ كالتمثيؿ كالغناء كاأللعاب. 

ك. النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحكر السادس الخاص باستجابات أفراد العينة حكؿ 
مدل تكفر المحاسبية المينية لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة حسب أكزانيا 

 النسبية:
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 (11رذٚي سلُ )

 اٌتىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّتٛعطبد اٌضغبث١خ ٚاالٔضشافبد اٌّؼ١بس٠خ العتزبثبد

 أفشاد اٌؼ١ٕخ صٛي ِذٜ تٛفش اٌّضبعج١خ ا١ٌّٕٙخ ٌتضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ إِٓخ 
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54 

تتجٕٝ اٌّذسعخ ِجذأ اٌّشالجخ اٌزات١خ 

ٌّغتٜٛ صذٚث أصذاث اٌؼٕف 

 ٚاٌجٍطزخ 

 161 263 133 د
1.45 0.53 5 

%ْ 23.4 45.2 24.4 

60 
ِشارؼخ ٚتٕم١ش ع١بعخ ِٛارٙخ 

 اٌؼٕف فٟ اٌّذسعخ

 144 310 103 د
1.43 0.66 6 

%ْ 14.5 55.6 25.4 

61 

سعٟ ثشىً ٠ِٟٛ ِشالخ إٌشبؽ اٌّذ

ٌتمذ٠ُ اٌتغز٠خ ٌؼّبْ فؼب١ٌخ 

اٌغ١بعبد ٚاٌتؼ١ٍّبد اٌّتجؼخ 

 ٌّٛارٙخ اٌؼٕف 

 224 140 134 د

1.44 0.40 4 
%ْ 24.4 34.1 41.1 

62 

تمذ٠ُ ِزّٛػخ ِتٕٛػخ ِٓ ؽشق 

اٌتٛاطً ِغ اٌّؼ١ٍّٓ ٌتمذ٠ُ اٌذػُ 

ٚاٌّغبٔذح فٟ صبي تؼشع اٌطالة 

 ٌٍؼٕف. 

 124 306 122 د
1.44 0.65 3 

%ْ 21.4 54.4 23.2 

63 
تم٠ُٛ ثشاِذ اٌٛلب٠خ ِغ اٌؼٕف 

 ثشىً ٔمذٞ 

 155 306 56 د
1.42 0.65 4 

%ْ 13.6 55.0 31.4 

64 
تط٠ٛش رب٘ض٠خ اٌطالة ٌٍتغبِش 

 ٚلجٛي ا٢خش ٚٔجز اٌؼٕف 

 253 202 102 د
1.53 0.55 11 

%ْ 14.3 36.3 45.4 

65 

ٓ ِضبعجخ تضذ٠ذ اٌزٙخ اٌّغإٌٚخ ػ

اٌؼب١ٍِٓ أٚ اٌطالة فٟ صبي اإلعبءح 

 أٚ اعتخذاَ اٌؼٕف 

 155 302 100 د

1.40 0.65 5 
%ْ 14.0 54.2 25.4 

66 
ِضبعجخ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّذسعخ ػٕذ 

 اإلعبءح ٌٍطالة

 21 350 146 د
2.30 0.53 1 

%ْ 33.4 62.4 3.4 

65 

تضذ٠ذ اٌجذائً اٌتشث٠ٛخ ٌّؼبلجخ 

شٚسح ثؼ١ذا ػٓ اٌطالة ػٕذ اٌؼ

 اعتخذاَ اٌؼٕف

 225 204 124 د

1.42 0.55 10 
%ْ 22.3 35.3 40.4 

64 
ٚرٛد ِؼب١٠ش ٚاػضخ ِٚؼٍٕخ 

 ٌٍّضبعجخ تشًّ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة 

 140 244 124 د
1.44 0.50 4 

%ْ 23.2 51.5 25.1 

64 
تٛػ١خ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة ثبٌّذسعخ 

 ثؼشٚسح تضًّ ِغإ١ٌٚخ أفؼبٌُٙ. 

 114 312 131 د
2.03 0.66 2 

%ْ 23.5 56.0 20.5 

  0.56 1.43 اٌّتٛعؾ اٌضغبثٟ اٌّشرش اٌؼبَ  
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( أف استجابات أفراد العينة مف معممي كمعممات 88بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
مدارس الدمج حكؿ مدل تكفر المحاسبية المينية لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية 

( كانحراؼ 8.13بدرجة متكسطة ، حيث يتضح أف قيمة المتكسط الحسابي بمغت ) آمنة تتكفر
المحاسبية المينية مف أجؿ ضبط  (. كبالتالي ىناؾ أىمية إلى تعزيز0.52معيارم قدره )

 البيئة التعميمية بشكؿ تاـ كخاصة العامميف كالطبلب. 
كفر المحاسبية المينية كفيما يمي يتناكؿ الباحثاف أبرز المؤشرات المتعمقة بأىمية ت

ية آمنة في ضكء كجيات نظر المعمميف بتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسالتي تتعمؽ 
 كالمعممات عينة الدراسة الحالية: 

( " محاسبة العامميف بالمدرسة 22( أف العبارة رقـ )88كشفت النتائج بالجدكؿ رقـ )
مف بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكفر عند اإلساءة لمطبلب " قد حازت عمى المرتبة األكلي 

المحاسبية المينية مف أجؿ تحقيؽ متطمبات التحكؿ إلى بيئة تعميمية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة 
( 8.30المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

المعمميف كالمعممات (. كبالتالي يتبيف مما سبؽ أف غالبية 0.53كانحراؼ معيارم قدره )
يعتقدكف أف ىناؾ إدراؾ ألىمية محاسبة العامميف بالمدرسة عند اإلساءة لمطبلب بدرجة 

ىذه العبارة رغـ أىميتيا إال أنيا تقع في نطاؽ األىمية المتكسطة، مما يعني متكسطة. ك 
ات ضركرة االىتماـ بمحاسبة العامميف بالمدرسة عند اإلساءة لمطبلب، كاالتفاؽ عمى آلي
 كبدائؿ تربكية لمحاسبة العامميف كالطبلب بعيدان عف العنؼ أك اإلىانة كالتخكيؼ كالسخرية.

( " تكعية العامميف كالطبلب بالمدرسة 21( أف العبارة رقـ )88بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
ل بضركرة تحمؿ مسؤكلية أفعاليـ" قد حازت عمى المرتبة الثانية مف بيف الفقرات المتعمقة بمد

تكفر المحاسبية المينية مف أجؿ تحقيؽ متطمبات التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ 
( 8.03قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

(. كبالتالي يتبيف مما سبؽ أف غالبية المعمميف كالمعممات 0.22كانحراؼ معيارم قدره )
ف تكعية العامميف كالطبلب بالمدرسة بضركرة تحمؿ المسؤكلية عف أفعاليـ تتـ يعتقدكف أ

 بدرجة متكسطة. 
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( " تقديـ 28( أف العبارة رقـ )88كفي ذات السياؽ، فقد بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )
مجمكعة متنكعة مف طرؽ التكاصؿ مع المعمميف لتقديـ الدعـ كالمساندة في حاؿ تعرض 

د حازت عمى المرتبة الثالثة مف بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكفر المحاسبية الطبلب لمعنؼ". ق
المينية مف أجؿ تحقيؽ متطمبات التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط 

( كانحراؼ معيارم 8.11الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )
تضح مف ذلؾ أف تقديـ مجمكعة متنكعة مف طرؽ التكاصؿ مع (. كعميو ي0.25قدره )

طة. لذا فإف المعمميف لتقديـ الدعـ كالمساندة في حاؿ تعرض الطبلب لمعنؼ يتـ بدرجة متكس
أىمية كبيرة لمتركيز عمى تقديـ مجمكعة متنكعة مف طرؽ التكاصؿ مع المعمميف لتقديـ ىناؾ 

 لمعنؼ في الكقت المناسب.  ارس الدمجفي مد الدعـ كالمساندة إذا تعرض أم طالب
( كالتي نصت عمى" تحديد البدائؿ 25( أف العبارة رقـ )88بينما أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )

التربكية لمعاقبة الطبلب عند الضركرة بعيدان عف استخداـ العنؼ" قد جاءت في المرتبة قبؿ 
المينية مف أجؿ تحقيؽ متطمبات  األخيرة مف بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكفر المحاسبية

التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة 
(. كىذا يعني أف 0.55( كانحراؼ معيارم قدره )8.18مف المعمميف كالمعممات حيث بمغت )

بدائؿ التربكية لمعاقبة % يركف أنو نادران ما يتـ تحديد ال80.8غالبية أفراد العينة كبنسبة 
 الطبلب عند الضركرة بعيدان عف استخداـ العنؼ. 
( كالتي نصت عمى" 28( أف العبارة رقـ )88كأخيرا فقد بينت النتائج بالجدكؿ رقـ )

تطكير جاىزية الطبلب لمتسامح كقبكؿ اآلخر كنبذ العنؼ " قد جاءت في المرتبة األخيرة مف 
ر المحاسبية المينية مف أجؿ تحقيؽ متطمبات التحكؿ إلى بيف الفقرات المتعمقة بمدل تكف

بيئة مدرسية آمنة، كيعزز ذلؾ قيمة المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف المعمميف 
(. كبالتالي نستنتج مف ذلؾ أف 0.55( كانحراؼ معيارم قدره )8.53كالمعممات حيث بمغت )

و نادران ما يتـ التفكير في تطكير جاىزية الطبلب % يركف أن85.8غالبية أفراد العينة كبنسبة 
 لمتسامح كقبكؿ اآلخر كنبذ العنؼ. 
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كعميو يستخمص الباحثاف مف خبلؿ تحميؿ استجابات أفراد العينة حكؿ مدل تكفر 
المحاسبية المينية كأحد متطمبات التحكؿ، فقد أظيرت النتائج بشكؿ عاـ أف المحاسبية 

إلى بيئة مدارس الدمج تحكؿ طة كىي أقؿ مف المأمكؿ لتحقيؽ سالمينية تتكفر بدرجة متك 
( حيث 8085، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو نتائج دراسة )جاب اهلل، مدرسية آمنة

أشارت إلى أف أىـ مشكبلت التدريس لمطبلب ذكم االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج تمؾ 
ىناؾ فإف كلذلؾ  ة لتعميـ كتعمـ ىؤالء الطبلب.التي تتعمؽ بتعدد المكائح اإلدارية المنظم

لبلىتماـ بعممية المحاسبية المينية كخاصة تمؾ التي تعزز جاىزية الطبلب ممحة ضركرة 
لمتسامح كقبكؿ اآلخر كنبذ العنؼ، باإلضافة إلى تقديـ مجمكعة متنكعة مف طرؽ التكاصؿ 

العديد مف القضايا المتعمقة  مع المعمميف لتقديـ الدعـ كالمساندة كذلؾ مف أجؿ مكاجية
 بالعنؼ داخؿ البيئة المدرسية. 
 :ثاىيًا: ىتائج الفزوق اإلحصائية 

خصص الباحثاف ىذا الجزء الختبار مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء 
تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة، تعزل  المعمميف كالمعممات حكؿ متطمبات

لتخصص، الخبرة التدريسية، كمكاف اإلقامة( .كالختبار ىذه الفرضيات تـ ،  االختبلؼ )النكع
، التخصص كجية ختبار داللة الفركؽ باختبلؼ النكعاستخداـ اختبار "ت" لمعينات المستقمة ال

اإلقامة ، بينما تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادم االتجاه الختبار داللة الفركؽ باختبلؼ الخبرة 
 ءت النتائج كما يمي:التدريسية(. كجا

  النتائج الخاصة بالفركؽ بيف استجابات أفراد العينة عمى مدل األىمية إلجمالي االستبانة
 أنثى(: -)ذكر النكعكمحاكرىا بحسب متغير 
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 (12رذٚي سلُ )

 إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اعتزبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ  ٠t – testٛػش ٔتبئذ اختجبس اٌتبء ٌؼ١ٕت١ٓ ِغتمٍت١ٓ

 (555)ْ= ١خ إِٓخ تؼضٜ الختالف إٌٛعّتؼٍمخ ثّتطٍجبد تضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ ِذسعاٌ

 

 اٌّضٛس

 أٔخٝ  روش 
ل١ّخ د 

 اٌّضغٛثخ

دسرخ 

 اٌضش٠خ

اٌذالٌخ 

 اٌّتٛعؾ اإلصظبئ١خ
االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّتٛعؾ

االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 0.13 555 1.521 0.34 1.41 0.55 1.40 اٌشؤ٠خ ٚاأل٘ذاف 

اٌتووووشاثؾ ٚاٌخمووووخ 

 ٚاٌتٛاطً اٌفؼبي 
2.11 0.51 1.45 0.35 **6.33 555 0.00 

 0.00 555 4.452** 0.34 1.51 0.62 1.43 اٌم١بدح ا١ٌّٕٙخ 

اٌتشو١ووووووض ػٍووووووٝ 

 اٌتؼ١ٍُ اٌٙبدف 
2.12 0.56 2.40 0.34 **6.40- 555 0.00 

اٌّزتّؼووووووووووووووووبد 

ا١ٌّٕٙوووخ ٚث١ئوووبد 

 اٌتؼٍُ 

1.45 0.65 1.54 0.50 **6.50 555 0.00 

اٌّضبعوووووووووووووووووج١خ 

 ا١ٌّٕٙخ 
1.46 0.65 1.44 0.32 1.654 555 0.044 

 (0.01**تش١ش ئٌٝ أْ اٌفشق داي ئصظبئ١بً ػٕذ ِغتٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ )

( أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف 88يتضح مف النتائج بالجدكؿ رقـ )
تحكؿ مدارس  تالمعمميف )الذككر( كالمعممات )اإلناث( المشاركيف في الدراسة حكؿ مجاال

( التي تشمؿ: الترابط كالثقة 0.08ية آمنة عند مستكل المعنكية )الدمج إلى بيئة مدرس
كالتكاصؿ الفعاؿ، القيادة المينية، كالمجتمعات المينية كبيئات التعمـ. كما أظيرت النتائج أف 

، فإف أغمب الفركؽ تعكد لصالح المعمميف )الذككر( ما عدا التركيز عمى التعميـ اليادؼ
الفركؽ تعكد لصالح المعممات. كربما تعكد ىذه النتيجة إلى زيادة أعداد أفراد العينة مف 

التكاصؿ بيف  المعمميف، كتكلييـ إدارة مدارس الدمج في كثير مف األحياف، كتكفر مقكمات
 مف المعممات.بصكرة أيسر  المعمميف 

محكر الرؤية كاألىداؼ، كما بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
كالمحاسبية المينية بيف الذككر كاإلناث. كربما تعكد ىذه النتيجة إلى ارتباط ىذيف المحكريف 

مع بالمكائح كالقكانيف المنظمة لمعمؿ، ككذا طبيعة المناىج الدراسية كككنيا تفرض عمى المجت
دارس الدمج في العمؿ ، لذا يستكم المعممكف كالمعممات في مالمدرسي مف السمطة التربكية

 كفؽ مقتضياتيا.
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  النتائج الخاصة بالفركؽ بيف استجابات أفراد العينة عمى مدل األىمية إلجمالي االستبانة
 أدبي(: -كمحاكرىا بحسب متغير التخصص )عممي

 (13رذٚي سلُ )

 فشاد اٌؼ١ٕخ إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اعتزبثبد أ ٠t – testٛػش ٔتبئذ اختجبس اٌتبء ٌؼ١ٕت١ٓ ِغتمٍت١ٓ

 (555اٌّتؼٍمخ ثّتطٍجبد تضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ ِذسع١خ إِٓخ تؼضٜ الختالف اٌتخظض )ْ=

 أدثٟ   ػٍّٟ   
ل١ّخ د 

 اٌّضغٛثخ

دسرخ 

 اٌضش٠خ

اٌذالٌخ 

 اٌّتٛعؾ اإلصظبئ١خ
االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّتٛعؾ

االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌشؤ٠خ 

 ٚاأل٘ذاف 
1.46 0.64 1.44 0.64 0.240- 555 0.54 

اٌتوووشاثؾ ٚاٌخموووخ 

ٚاٌتٛاطوووووووووووووووً 

 اٌفؼبي 

1.45 0.50 2.04 0.44 **2.651- 555 0.004 

 0.34 555 -0.453 0.55 1.44 0.55 1.44 اٌم١بدح ا١ٌّٕٙخ 

اٌتشو١وووووض ػٍوووووٝ 

 اٌتؼ١ٍُ اٌٙبدف 
2.25 0.53 2.14 0.50 1.655 555 0.044 

اٌّزتّؼوووووووووووووبد 

ا١ٌّٕٙخ ٚث١ئوبد 

 اٌتؼٍُ 

1.54 0.64 1.44 0.51 **3.532- 555 0.00 

اٌّضبعووووووووووووووج١خ 

 ا١ٌّٕٙخ 
1.44 0.55 1.44 0.54 *2.014- 555 0.04 

 (0.01**تش١ش ئٌٝ أْ اٌفشق داي ئصظبئ١ب ػٕذ ِغتٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ )

 (0.05*تش١ش ئٌٝ أْ اٌفشق داي ئصظبئ١ب ػٕذ ِغتٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ )

ية تعزل الختبلؼ ( أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائ83يتضح مف النتائج بالجدكؿ رقـ )
التخصص لدل المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة حكؿ متطمبات تحكؿ مدارس 
الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة في مجاالت الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ، كالمجتمعات المينية 
كبيئات التعمـ كالمحاسبية المينية. كما بينت النتائج أف جميع الفركؽ تعكد لصالح 

لتخصصات األدبية. كىذا يبيف أف المعمميف كالمعممات الذيف يحممكف تخصصات أدبية لدييـ ا
ية آمنة مقارنة بالحاصميف عمى تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرس إدراؾ كاستيعاب لمتطمبات

تخصص عممي. كربما تعزل ىذه النتيجة إلى طبيعة الدراسات األدبية التي تشمؿ التربية 
بالتعميـ  ، كارتباط ىذه الدراساتصحة النفسية شاد النفسي، كعمـ النفس كالالخاصة، كاإلر 

بمتطمبات الدمج كالبيئة المدرسية البلزمة  كفؽ نظاـ الدمج ، ككعي ذكم التخصصات األدبية
لو. كما بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في محكر الرؤية كاألىداؼ، 
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بما يعكد ذلؾ إلى ارتباط ىذيف المحكريف بالمكائح كالقكانيف كمحكر القيادة المينية. كر 
المنظمة لمعمؿ مف ناحية، كبالميارات القيادية كالسمات الشخصية، كالتنمية المينية المستمرة 

 لكبل التخصصيف )األدبي كالعممي ( مف ناحية أخرل.
  إلجمالي االستبانة النتائج الخاصة بالفركؽ بيف استجابات أفراد العينة عمى مدل األىمية

 كمحاكرىا بحسب مكاف اإلقامة:
 (14رذٚي سلُ )

إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اعتزبثبد أفشاد  ٠t – testٛػش ٔتبئذ اختجبس اٌتبء ٌؼ١ٕت١ٓ ِغتمٍت١ٓ

اٌّتؼٍمخ ثّتطٍجبد تضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ ِذسع١خ إِٓخ تؼضٜ الختالف ِىبْ اإللبِخ  اٌؼ١ٕخ

=ْ(555) 

 ٠خاٌغؼٛد ِظش 
ل١ّخ د 

 اٌّضغٛثخ

دسرخ 

 اٌضش٠خ

اٌذالٌخ 

 اٌّتٛعؾ اإلصظبئ١خ
االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّتٛعؾ

االٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌشؤ٠خ 

 ٚاأل٘ذاف
1.44 0.34 2.51 0.42 **31.54- 555 0.00 

اٌتشاثؾ 

ٚاٌخمخ 

ٚاٌتٛاطً 

 اٌفؼبي

1.55 0.21 2.40 0.50 **21.25- 555 0.00 

اٌم١بدح 

 ا١ٌّٕٙخ
1.52 0.30 2.34 0.44 **24.30- 555 0.00 

اٌتشو١ض 

ػٍٝ 

اٌتؼ١ٍُ 

 اٌٙبدف

2.04 0.51 2.43 0.45 **4.432- 555 0.00 

اٌّزتّؼبد 

ا١ٌّٕٙخ 

ٚث١ئبد 

 اٌتؼٍُ

1.44 0.35 2.34 0.51 **25.44- 555 0.00 

اٌّضبعج١خ 

 ا١ٌّٕٙخ
1.64 0.34 2.35 0.53 **14.526- 555 0.00 

 (١0.01ب ػٕذ ِغتٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ )** تش١ش ئٌٝ أْ اٌفشق داي ئصظبئ
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( أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل 88أظيرت النتائج بالجدكؿ رقـ )
( بيف المعمميف كالمعممات حكؿ متطمبات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة 0.08المعنكية )

جميع  مدرسية آمنة، تعزل الختبلؼ مكاف اإلقامة )مصر، السعكدية( حيث بينت النتائج أف
الفركؽ تعكد لصالح المعمميف كالمعممات الذيف مكاف إقامتيـ السعكدية. كىذا يدؿ عمى تكفر 
أبعاد تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة في السعكدية مقارنة بمدارس الدمج في 
مصر في ضكء استجابات عينة الدراسة الحالية مف المعمميف في كبل البمديف. كربما ترجع 

تيجة إلى انتياج المممكة العربية السعكدية تطبيؽ نظاـ الدمج قبؿ تطبيقو في مصر، ىذه الن
ككذا رصد اإلمكانات المادية كالبشرية البلزمة لتطبيؽ الدمج الشامؿ كفؽ بيئة مدرسية آمنة، 
كفي المقابؿ نجد الكثير مف مدارس الدمج بمصر تعاني مف ضعؼ اإلمكانات ، ككثافة الطبلب 

لدراسية، كعدـ تييئة البيئة المدرسية كالمجتمع المدرسي كأكلياء األمكر في الفصكؿ ا
 كالطبلب لتطبيؽ نظاـ الدمج.

  النتائج الخاصة بالفركؽ بيف استجابات أفراد العينة عمى مدل األىمية إلجمالي االستبانة
 كمحاكرىا بحسب الخبرة التدريسية :
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 (15رذٚي سلُ )

 ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد بدٞ االتزبٖ ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ آساء أفشاد اٌؼ١ٕخ ٔتبئذ اختجبس تض١ًٍ اٌتجب٠ٓ أص

 اٌّتؼٍمخ ثّتطٍجبد تضٛي ِذاسط اٌذِذ ئٌٝ ث١ئخ تؼ١ّ١ٍخ إِٓخ تؼضٜ الختالف اٌخجشح اٌتذس٠غ١خ

 

 ِظذس اٌتجب٠ٓ

ِزّٛع 

 اٌّشثؼبد 

دسربد 

 اٌضش٠خ 

ِتٛعؾ 

 اٌّشثؼبد 
ل١ّخ ف 

 اٌّضغٛثخ 

اٌذالٌخ 

 اإلصظبئ١خ 

ٌشؤ٠خ ا

 ٚاأل٘ذاف

ث١ٓ 

 اٌّزّٛػبد 
34.455 2 14.534 

داخً  0.00 54.04**

 اٌّزّٛػبد
202.334 554 0.365 

  556 241.416 اإلرّبٌٟ 

اٌتشاثؾ ٚاٌخموخ 

ٚاٌتٛاطووووووووووووً 

 اٌفؼبي 

ث١ٓ 

 اٌّزّٛػبد 
5.541 2 3.540 

داخً  0.00 15.54**

 اٌّزّٛػبد
114.361 554 0.215 

  556 126.442 اإلرّبٌٟ 

ث١ٓ  اٌم١بدح ا١ٌّٕٙخ 

 اٌّزّٛػبد 
35.131 2 15.565 

داخً  0.00 64.41**

 اٌّزّٛػبد
134.344 554 0.252 

  556 154.514 اإلرّبٌٟ 

اٌتشو١وووض ػٍوووٝ 

 اٌتؼ١ٍُ اٌٙبدف 

ث١ٓ 

 اٌّزّٛػبد 
65.254 2 32.635 

داخً  0.00 214.44**

 اٌّزّٛػبد
44.121 554 0.152 

  556 144.345 اإلرّبٌٟ 

اٌّزتّؼووووووووووبد 

ا١ٌّٕٙووووووووووووووووووخ 

 ٚث١ئبد اٌتؼٍُ 

ث١ٓ 

 اٌّزّٛػبد 
15.003 2 5.501 

داخً  0.00 20.34**

 اٌّزّٛػبد
203.400 554 0.364 

  556 214.403 اإلرّبٌٟ 

اٌّضبعوووووووووووج١خ 

 ا١ٌّٕٙخ 

ث١ٓ 

 اٌّزّٛػبد 
44.644 2 22.345 

داخً  0.00 46.31**

 اٌّزّٛػبد
124.533 554 0.232 

  556 153.222 اإلرّبٌٟ 

 (0.01**تش١ش ئٌٝ أْ اٌفشق داي ئصظبئ١ب ػٕذ ِغتٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ )
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( أف ىناؾ 85( بالجدكؿ رقـ )ANOVAكشفت نتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه )
( بيف المعمميف كالمعممات المشاركيف 0.08فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل المعنكية )

متطمبات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة، تعزل الختبلؼ الخبرة في الدراسة حكؿ 
التدريسية لدل أفراد العينة. كىذا يبيف أف الخبرة التدريسية تعتبر عامبلن أدل إلى كجكد فركؽ 

 جكىرية بيف أفراد العينة حكؿ تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة. 
ا، تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية باستخداـ أسمكب كلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ كاتجاىي

 ( كجاءت النتائج كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي: LSDأقؿ فرؽ معنكم )
  (16رذٚي سلُ ) 

 ٠ٛػش ٔتبئذ اختجبس ألً فشق ِؼٕٛٞ ٌذالٌخ اٌفشٚق ٚاتزب٘ٙب

 اٌشؤ٠خ ٚاأل٘ذاف  

 عٕٛاد اٌخجشح
اٌّتٛعؾ 

 اٌضغبثٟ

 فشق اٌّتٛعؾ 

أوخش ِٓ  عٕٛاد 10ئٌٝ  -5 عٕٛاد 5 ألً ِٓ

10 

 عٕٛاد 

 0.65* 1.14* - 2.64 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

 -0.52* - -1.14* 1.44 عٕٛاد 10ئٌٝ  -5

 - 0.52* -0.65* 2.01 عٕٛاد  10أوخش ِٓ 

 اٌتشاثؾ ٚاٌخمخ ٚاٌتٛاطً اٌفؼبي 

 0.52* 0.50* - 2.54 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

 -0.14* - -0.50* 1.44 عٕٛاد 10ئٌٝ  -5

 - 0.14* -0.52* 2.06 عٕٛاد  10أوخش ِٓ 

 اٌم١بدح ا١ٌّٕٙخ  

 0.52* 1.14* - 2.50 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

 -0.44* - -1.14* 1.51 عٕٛاد 10ئٌٝ  -5

 - 0.44* -0.52* 1.44 عٕٛاد  10أوخش ِٓ 

 اٌتشو١ض ػٍٝ اٌتؼ١ٍُ اٌٙبدف  

 0.23* 0.45* - 2.65 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

 -0.54* - -0.45* 1.50 عٕٛاد 10ئٌٝ  -5

 - 0.52* -0.23* 2.44 عٕٛاد  10أوخش ِٓ 

 اٌّزتّؼبد ا١ٌّٕٙخ ٚث١ئبد اٌتؼٍُ 

 0.54* 1.02* -- 2.65 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

 -0.23* - -1.02* 1.64 عٕٛاد 10ئٌٝ  -5

 - 0.23* -0.54* 1.44 عٕٛاد  10أوخش ِٓ 

 اٌّضبعج١خ ا١ٌّٕٙخ  

 0.60* 1.15* - 2.50 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

 -0.55* - -1.15* 1.52 عٕٛاد 10ئٌٝ  -5

 - 0.55* -0.60* 2.04 عٕٛاد  10أوخش ِٓ 
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( نتائج اختبار الفركؽ المتعددة بيف المعممات كالمعممات 82يكضح الجدكؿ رقـ )
كفقان لسنكات الخبرة، حيث يتبيف أف الفركؽ جكىرية عمى مستكل كؿ متطمبات تحكؿ مدارس 

سنكات في  5رسية آمنة بيف أفراد العينة الذيف سنكات خبرتيـ أقؿ مف الدمج إلى بيئة مد
يف لدييـ سنكات خبرة أكثر ( سنكات ك الذ80 -5جانب كبيف كبلن مف الذيف سنكات خبرتيـ )

سنكات.  5سنكات، كذلؾ لصالح مجمكعة المعمميف الذيف سنكات خبرتيـ أقؿ مف  80مف 
سنكات يعتقدكف أف ىذه  5ف سنكات خبرتيـ أقؿ مف كىذا يعني أف المعمميف كالمعمميف الذي

، كربما ترجع  ف الذيف سنكات خبرتيـ أعمى منيـالمتطمبات تتكفر بدرجة أكبر مقارنة بالمعممي
ىذه النتيجة إلى أنيا الفئة التي تمارس التدريس بنصاب تدريسي كامؿ يتطمب التكاجد بصفة 

، كىـ أكثر الفئات التزامان ببرامج ي مدارس الدمجع التبلميذ فدائمة عمى مدار اليـك الدراسي م
التدريب كالتنمية المينية نظران لحداثة تعيينيـ، كبالتالي فيـ أكثر إدراكان لجكانب تحكؿ مدارس 

( حيث 8082الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة. تختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة )البطاينة، 
الخبرة العممية لممعممات فيما يتعمؽ بتحقيؽ  أكدت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير

 متطمبات البيئة المدرسية اآلمنة.
 ملدص ىتائج الدراسة: 

في ضكء تحميؿ بيانات الدراسة كالكقكؼ عمى آراء أفراد العينة مف المعمميف 
 كالمعممات المشاركيف في الدراسة الحالية، فقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية: 

ئج الدراسة أف الرؤية كاألىداؼ تتكفر بدرجة متكسطة مف أجؿ تحكؿ مدارس .أظيرت نتا8
الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة، كىذا يعني أف التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة تمبي 
احتياجات الطبلب كالطالبات ذكم االحتياجات الخاصة ال زالت تسير بخطي ال تتفؽ مع 

ة تقدـ ما تتطمبو الجكانب التعميمية كالتربكية ية آمنىداؼ كرؤية التحكؿ نحك بيئة مدرسأ
 لمعامميف كالطبلب في مدارس الدمج. 

بينت نتائج الدراسة أف الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ كأحد المتطمبات المتعمقة بتحكؿ . 8
مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة يتحقؽ بدرجة متكسطة، مما يشير إلى ضركرة 

ية الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ بيف كافة األطراؼ الميتمة بتحكؿ االىتماـ بتعزيز عمم
 مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة.
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.  كشفت نتائج الدراسة أف القيادة المينية كأحد متطمبات التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة 3
كد تتكفر بدرجة متكسطة، مما يتطمب إعداد كتدريب القيادة المينية البلزمة التي تق

 عممية التحكؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التحكؿ التعميمية كالتربكية. 
. كشفت النتائج أنو عمى الرغـ مف أف التركيز عمى التعميـ اليادؼ يتكفر بدرجة متكسطة 8

بشكؿ عاـ، إال أف النتائج قد بينت أف أىـ المؤشرات اإليجابية التي تعكس مدل التركيز 
أىمية أف يدعـ التعميـ العبلقات اإليجابية بيف الطبلب  :دؼ تمثمت فياعمى التعميـ الي

كبعضيـ البعض، كتطبيؽ االستراتيجيات الحديثة في التعميـ مثؿ التعمـ التعاكني كالنظاـ 
النشط كالتعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت، باإلضافة إلى إبراز جكانب المنيج المدرسي 

كما أظيرت النتائج أف ىناؾ حاجة إلى  التي تؤكد عمى التسامح كالسبلـ كاحتراـ اآلخر.
مكاناتيـ، باإلضافة  تكفير الكسائؿ كالمصادر التعميمية التي تتناسب مع قدرات التبلميذ كا 
إلى إثراء األنشطة الطبلبية بالبرامج التي تستكعب التبلميذ ذكم االحتياجات الخاصة 

 كتمبي رغباتيـ. 
كبيئات التعمـ التي تعزز كتدعـ تحكؿ مدارس .فيما يتعمؽ بمدل تكفر المجتمعات المينية 5

الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة، فقد أظيرت النتائج أف البرامج كاألنشطة التي تدعـ أىمية 
المجتمعات المينية كبيئات التعمـ تتكفر بدرجة متكسطة بشكؿ عاـ. كما بينت النتائج أف 

خبلؿ تكفير المجتمعات ىناؾ أىمية كبدرجة كبيرة لدعـ كتعزيز عممية التحكؿ مف 
المينية كبيئات التعمـ كمف بيف مؤشراتو: اىتماـ المدرسة بالرحبلت كالحفبلت المدرسية 
كاألنشطة الفنية كالرياضية كاالجتماعية كالمسرح المدرسي، إضافة إلى االىتماـ 

 باليكيات المختمفة كالرسـ كالتمثيؿ كالغناء كاأللعاب. 
محاسبية المينية كأحد متطمبات فراد العينة حكؿ مدل تكفر ال. مف خبلؿ تحميؿ استجابات أ2

ية التحكؿ، فقد أظيرت النتائج بشكؿ عاـ أف المحاسبية المينية تتكفر بدرجة عمم
متكسطة كىي أقؿ مف المأمكؿ لتحقيؽ التحكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة. كلذلؾ ىناؾ 

جاىزية الطبلب لمتسامح  ضركرة لبلىتماـ بالمحاسبية المينية كخاصة تمؾ التي تعزز
كقبكؿ اآلخر كنبذ العنؼ، باإلضافة إلى تقديـ مجمكعة متنكعة مف طرؽ التكاصؿ مع 
المعمميف لتقديـ الدعـ كالمساندة كذلؾ مف أجؿ مكاجية العديد مف القضايا المتعمقة 

 بالعنؼ داخؿ البيئة المدرسية. 



 .تصور مقترح لتحول مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة 
 

- 8018 - 

صائية بيف المعمميف كالمعممات . أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة إح5
المشاركيف في الدراسة حكؿ متطمبات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة عند 

( في مجاالت الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ، القيادة المينية، 0.08مستكل المعنكية )
النتائج أف  التركيز عمى التعميـ اليادؼ، كالمجتمعات المينية كبيئات التعمـ. كما أظيرت

أغمب الفركؽ تعكد لصالح المعمميف )الذككر( ما عدا التركيز عمى التعميـ اليادؼ، فإف 
الفركؽ تعكد لصالح المعممات. كما بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 في محكر الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ، كالمحاسبية المينية بيف الذككر كاإلناث. 
نتائج الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية تعزل الختبلؼ التخصص لدل .كشفت 1

المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة حكؿ متطمبات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة 
مدرسية آمنة في مجاالت الترابط كالثقة كالتكاصؿ الفعاؿ، كالمجتمعات المينية كبيئات 

كما بينت النتائج أف جميع الفركؽ تعكد لصالح  التعمـ، كالمحاسبية المينية.
التخصصات األدبية. كىذا يبيف أف المعمميف كالمعممات الذيف يحممكف تخصصات أدبية 
لدييـ إدراؾ كاستيعاب لمتطمبات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة مقارنة 

داللة بالحاصميف عمى تخصص عممي.  كما بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات 
 إحصائية في محكر الرؤية كاألىداؼ، كمحكر القيادة المينية. 

( 0.08. بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل المعنكية )1
بيف المعمميف كالمعممات حكؿ متطمبات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة تعميمية آمنة، 

دية( حيث بينت النتائج أف جميع الفركؽ تعزل الختبلؼ مكاف اإلقامة )مصر، السعك 
تعكد لصالح المعمميف كالمعممات الذيف مكاف إقامتيـ السعكدية. كبالتالي نستنتج مف 
ذلؾ أف المعمميف كالمعممات الذيف مكاف إقامتيـ السعكدية لدييـ تصكر بأف متطمبات 

مدل تكفرىا تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة تعميمية آمنة تتكفر بشكؿ أكبر يختمؼ عف 
في مصر في ضكء استجابات المعمميف المصرييف. كىذا يدؿ عمى تكفر أبعاد تحكؿ 
مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة في السعكدية مقارنة بمدارس الدمج في مصر في 

 ضكء استجابات عينة الدراسة الحالية مف المعمميف في كبل البمديف.
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( أف ىناؾ فركقان ذات داللة ANOVAالتجاه ). أظيرت نتائج تحميؿ التبايف أحادم ا80
( بيف المعمميف كالمعممات المشاركيف في الدراسة 0.08إحصائية عند مستكل المعنكية )

حكؿ متطمبات تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة، تعزل الختبلؼ الخبرة 
أدل لكجكد  بلن التدريسية لدل أفراد العينة. كىذا يبيف أف الخبرة التدريسية تعتبر عام

منة. كما آفركؽ جكىرية بيف أفراد العينة حكؿ تحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة تعميمية 
بينت النتائج أف غالبية الفركؽ تعكد لصالح المعمميف كالمعممات الذيف سنكات خبرتيـ 

 سنكات.  5أقؿ مف 
 الدمج إىل بيئة مدرسية آمية. تصور مكرتح لتخول مدارض تاسعًا:

 :متَيد
ضكء ما ييدؼ إليو البحث الحالي مف تقديـ تصكر مقترح لتحكؿ مدارس الدمج في 

ية آمنة، كفي ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج يمكف تحديد أىـ معالـ سإلى بيئة مدر 
 التصكر المقترح لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة عمى النحك التالي:

 فلشفة التصور املكرتح ومزتلزاتُ: . أ
مة، كمدارس مؽ فمسفة التصكر المقترح مف كاقع أف المؤسسات التعميمية بصفة عاتنط

مدرسية آمنة تدعـ التنكع كالفركؽ الفردية الكبيرة  بيئةإلى  الدمج بصفة خاصة بحاجة ماسة
الطبلب كخاصة مف ذكم اإلعاقة، كصكالن  كتقمؿ مف حكادث العنؼ كالتنمر ضدبيف طبلبيا، 

ضؿ لمطبلب، كبناء شخصية سكية كآمنة نفسيان كجسديان كفكريان إلى تحصيؿ أكاديمي أف
كالتربكم لمقيادة المدرسية كالمعمميف كالعامميف بمدارس  ، كدعمان لئلبداع التعميميكاجتماعيان 

بشكؿ إيجابي، كمف ثـ  سية كالمجتمع المحميالدمج ، كدعمان لمتكاصؿ بيف البيئة المدر 
 د مف سمبياتو.اإلسياـ في نجاح نظاـ الدمج كالح
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 : أٍداف التصور املكرتح . ب
 مقترح إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :ييدؼ التصكر ال

االلتزاـ بتحقيؽ  بحيث تتضمف تعميـ في مدارس الدمج،رؤية كأىداؼ ال مراجعة .8
 بيئة مدرسية آمنة كفؽ خطة منظمة كمرنة كمتدرجة.

 ـ كمجتمعات مينية.دعـ تحكؿ البيئة المدرسية في مدارس الدمج إلى بيئات تعم .8
تطكير القيادة المينية لبلضطبلع باألدكار كالمسؤكليات البلزمة لتحقيؽ بيئة  .3

 مدرسية آمنة في مدارس الدمج.
رفع كفاءة المعمميف كالعامميف بمدارس الدمج في مجاؿ االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ  .8

 مع بعضيـ البعض كمع الطبلب كأعضاء المجتمع المحمي.
منظمة لممجتمع المدرسي ك المينية كفؽ لكائح كقكانيف كاضحة  تطبيؽ المحاسبية .5

الحث عمى ك  في جك يسكده األلفة كالمكدة ، بعيدان عف العنؼ كالتيكـ كالسخرية.
 استخداـ البدائؿ التربكية لمعنؼ.

 : ج. جواىب التصور املكرتح

لمقترحة ، سكؼ يتناكؿ الباحثاف الجكانب اوكأىداف د فمسفة التصكر المقترحبعد تحدي
 لتحكؿ مدارس الدمج إلى بيئة مدرسية آمنة كىي كالتالي:

 أواًل: الزؤية واألٍداف:

ـ كمع أقرانيـ مف ذكم يتييئة الطبلب كالعامميف لمتفاعؿ اإليجابي مع بعض -
 االحتياجات الخاصة، كبناء اتجاىات إيجابية نحكىـ.

خالية مف العنؼ تضميف رؤية مدارس الدمج كأىدافيا تكفير بيئة مدرسية آمنة ك  -
 كاالستقكاء كالتنمر.

تكضيح المكائح كالقكانيف المنظمة لمبيئة المدرسية، كتعريؼ الطبلب كالعامميف بقكاعد  -
 السمكؾ المقبكؿ كالسمكؾ غير المقبكؿ لتكفير بيئة مدرسية آمنة.

 التخطيط الكاعي لمكصكؿ إلى بيئة مدرسية آمنة كفؽ خطة كاضحة كمرنة كمتدرجة. -
درسة الدامجة أف لمجميع الحؽ في الشعكر باألمف البدني كالنفسي كالفكرم إعبلف الم -

 كاالجتماعي.
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تكضيح البدائؿ التربكية لمعقاب باستخداـ العنؼ مثؿ: الحرماف مف ممارسة األنشطة  -
 .مف زمبلئيـ كاليكايات لفترة معينة، أك التكميؼ بكاجبات مدرسية أكثر

عف رغبة المدرسة في الكصكؿ إلى بيئة  نشر ثقافة األمف كاألماف ، كاإلعبلف -
 مدرسية خالية مف العنؼ.

التأكيد عمى دكر المعمـ في إدارة مكاقؼ العنؼ في المدرسة، كتبصيره بقكاعد  -
 كالسخرية. المدرسي البديمة لمعنؼ أك التخكيؼ االنضباط

التعاكف بيف أعضاء المجتمع المدرسي كأعضاء المجتمع المحمي كالطبلب لمحد مف  -
 تشار العنؼ بيف الطبلب كبعضيـ البعض كبينيـ كبيف العامميف بمدارس الدمج.ان

 بني العاملني مبدارض الدمج والطالب : الرتابط والجكة والتواصل الفعالدعه ثاىيًا: 

عمى إشعار الطالب بأىميتو كعضك في كالعامميف تعمؿ إدارة المدارس الدامجة  -
 تماماتو.المجتمع المدرسي، كتمبية احتياجاتو كاى

مساعدة الطبلب في التخمص مف األفكار المنحرفة أك التقميد األعمى لبعض  -
السمككيات غير األخبلقية المكتسبة مف بعض كسائؿ اإلعبلـ ككسائؿ التكاصؿ 

 االجتماعي.
إكساب الطبلب كالعامميف ميارات التكاصؿ الفعاؿ. كآداب الحكار كاحتراـ حقكؽ  -

 اآلخريف كتقدير خصكصياتيـ.
تخداـ المعمميف كالعامميف بمدارس الدمج لغة مناسبة كبعيدة عف اإلىانة أك اس -

 االحتقار في التعامؿ مع الطبلب.
المبادرة إلى اكتشاؼ أسباب العنؼ بيف الطبلب كبعضيـ البعض، أك بينيـ كبيف  -

 المعمميف.
دارة المدرسة في حاؿ تعرض الطالب  - تحفيز الطبلب عمى التكاصؿ مع المعمميف كا 

نؼ أك التنمر، كتعريفيـ بالتصرؼ الصحيح كالمقبكؿ حاؿ تعرضيـ لمعنؼ داخؿ لمع
 .المدرسة أك خارجيا

استثمار األنشطة الطبلبية في تعزيز األخكة كالتسامح كالتعاكف كاألمف بيف الطبلب  -
 كالمعمميف.

 قياـ المعمـ بدكره اإلرشادم تجاه الطبلب العادييف كذكم االحتياجات الخاصة. -
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اعات دكرية كلقاءات كمحاضرات مع العامميف لمناقشة المشكبلت التي عقد اجتم -
تعيؽ تكيؼ الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة مع أقرانيـ العادييف، كتثقيؼ األسرة 
كأفراد المجتمع المحمي كتكعيتيـ بأىمية األمف كفكائده كأسباب العنؼ كسبؿ الحد 

 منيا.
 ثالجًا: الكيادة املَيية:

درسة عمى العمؿ بركح الفريؽ لمكصكؿ إلى األمف البدني كالنفسي تحرص إدارة الم -
 لمعامميف كالطبلب.

إجراء التعديبلت المناسبة لممباني المدرسية التي تطبؽ نظاـ الدمج لتناسب  -
احتياجات كمتطمبات ذكم االحتياجات الخاصة، مثؿ تييئة المداخؿ كالممرات كخدمات 

نظمة كبالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ كالجيات ، كفؽ المكائح كالقكانيف المالنظافة
 المعنية بالدمج.

تنسؽ إدارة المدرسة مع اإلدارات كالجيات المعنية كالجمعيات الخيرية لتزكيد األطفاؿ  -
 المعاقيف باألجيزة التعكيضية كالمعينات الطبية البلزمة.

امميف كالطبلب عمى تأخذ إدارة المدرسة المبادرات لحؿ مشكبلت الطبلب كتدريب الع -
 االنضباط الذاتي.

تنفيذ المكائح كالقكانيف ضد الممارسيف لمعنؼ المفظي أك البدني أك المعنكم مف  -
 العامميف كالطبلب لتييئة المناخ المناسب لتحقيؽ األمف كاألماف لمعامميف كالطبلب.

ضحة، إعبلف الئحة االنضباط المدرسي كالقكانيف المنظمة لمعمؿ المدرسي بصكرة كا -
 كتطبيقيا بعدالة عمى جميع العامميف كالطبلب العادييف كذكم اإلعاقة دكف تمييز.

إتاحة الفرصة لمطبلب كالعامميف لمتعبير عف أفكارىـ  بحرية كفؽ ضكابط المدرسة.  -
 ككفؽ نمط إدارم ديمقراطي.

دعكة أكلياء األمكر إلى المشاركة في األنشطة المدرسية كتقديـ الدعـ المعنكم  -
 مادم لمطبلب كخاصة مف ذكم اإلعاقة.كال

تدعك إدارة المدرسة أعضاء المجتمع المحمي إلى اإلسياـ في تحسيف الخدمات  -
المدرسية مف خبلؿ العمؿ التطكعي، لتييئة مدارس الدمج لتحقيؽ األمف كاألماف 

 لمطبلب كالعامميف.
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دخؿ الطبي تعمؿ إدارة المدرسة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة عمى االىتماـ بالت -
جراء الفحكصات الطبية الدكرية لجميع الطبلب بالمدرسة.  الكقائي كالعبلجي كا 

 رابعًا: الرتكيز على التعليه اهلادف :

تطبيؽ استراتيجيات التدريس المجربة كالمتنكعة ، التي تناسب المكقؼ التعميمي  -
كسابيـ ميارات حؿ المشكبلت كاالستقصاء  مكاناتيـ، كا  كالتعمـ مف كحاجات الطبلب كا 

خبلؿ تطبيقيا داخؿ المكقؼ التعميمي ، كربط ىذه االستراتيجيات بكاقعو كمشكبلتو 
 .المعاصرة التي تمس حاجاتو بشكؿ كبير

 إدارة الصؼ بعيدان عف العنؼ.في استخداـ استراتيجيات حديثة  -
 إبراز جكانب المنيج الدراسي التي تؤكد عمى التسامح كالسبلـ كاحتراـ اآلخر. -
تقدـ الطبلب كتحسيف تحصيميـ كمياراتيـ كفؽ إمكانياتيـ كقدراتيـ  ابع المعمـأف يت -

مف خبلؿ تكفير البيئة المدرسية الداعمة لعمميتي التعميـ كالتعمـ، كالمحفزة لمتقدـ 
 الدراسي كالتحصيؿ األكاديمي.

استخداـ األساليب الكقائية كالعبلجية لتعديؿ سمكؾ الطبلب المخالفيف قبؿ إيقاع  -
 عقكبة عمييـ.ال

 احتكاء األنشطة الطبلبية عمى برامج تستكعب التبلميذ ذكم اإلعاقة. -
 إثراء المكقؼ التعميمي باألنشطة التربكية لمحد مف الشغب كالعنؼ. -
 اإلشراؼ عمى تنفيذ البرنامج الدراسي بالمدرسة. -
استخداـ الكسائؿ كالمصادر التعميمية لتناسب جميع الطبلب عمى اختبلؼ قدراتيـ  -

مكاناتيـ، كتراعي الفركؽ الفردية الكبيرة بينيـ.  كا 
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 خامشًا: اجملتنعات املَيية وبيئات التعله :

تبني العامميف بالمدرسة التعددية كالتنكع كاألفكار كالحمكؿ اإلبداعية مف خبلؿ التعامؿ  -
 باحتراـ كعدالة ككرامة مع الطبلب.

الييئة التعميمية كالتعميـ إمداد  ترعى األكاديمية المينية لممعمميف ككزارة التربية -
، كسبؿ مينية كاضحة كمحددة تدعـ التعمـ المستمركدكرات تدريبية برامج ببالمدرسة 

 .دعـ البيئة المدرسية اآلمنة
االستفادة مف تجارب البيئات األخرل عمى اختبلؼ مككناتيا كفمسفاتيا في الحد مف  -

 شكؿ عممي كديمقراطي فاعؿ كآمف.العنؼ لدييا، كتكفير الجك اآلمف بيف أفرادىا ب
ترسيخ القيـ كالمبادئ الداعمة لؤلمف المدرسي لدل الطبلب مثؿ تحمؿ المسؤكلية،  -

كالتسامح، كأدب الحكار، كاحتراـ خصكصية اآلخريف، كالحفاظ عمى الممتمكات 
 مة، كذلؾ بأف يراىا الطالب سمككان يمارس مف معمميو كالعامميف بمدارس الدمج. العا

مقرر دراسي عف عمى في مدارس الدمج تمؿ المناىج كالبرامج الدراسية تشأف  -
كأف يككف االلتزاـ كنبذ العنؼ، كمقكمات البيئة المدرسية اآلمنة،  كاإليثار التسامح

 الخمقي كالسمككي أساسنا في تقكيـ الطبلب في مدارس الدمج.
 اخؿ المدرسة.التخطيط الكاعي لبلرتقاء بنكعية كجكدة العبلقات بيف األفراد د -
 تدعيـ الشراكة مع أكلياء أمكر الطبلب لمحد مف العنؼ كالسيطرة عميو. -
 تعزيز القيادة الطبلبية كممكية الطالب. -
استخداـ التكنكلكجيا في دعـ العممية التعميمية بشكؿ متكامؿ في جكانبيا التعميمية  -

 كاإلدارية.
 -الممعب –المعمؿ  –مكتبة إتاحة الفرصة لمطبلب لمقياـ باألنشطة المختمفة في )ال -

 غرفة المصادر(.
المدرسة بالرحبلت كالحفبلت المدرسية كاألنشطة الفنية كالرياضية  اىتماـ -

 كاالجتماعية كالمسرح المدرسي كاليكايات الخاصة كالرسـ كالتمثيؿ كالغناء كاأللعاب.
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 سادسًا: احملاسبية املَيية :

 تكل حدكث أحداث العنؼ كالبمطجة.تتبنى المدرسة مبدأ المراقبة الذاتية لمس -
مراجعة كتنقيح سياسة مكاجية العنؼ في المدرسة، كمراقبة النشاط المدرسي بشكؿ  -

يكمي لتقديـ التغذية الراجعة لضماف فعالية السياسات كالعمميات المتبعة لمكاجية 
 العنؼ.

 دم.تقكيـ برامج الكقاية مف العنؼ ضد الطبلب كالعامميف بمدارس الدمج بشكؿ نق -
 تطكير جاىزية الطبلب لمتسامح كقبكؿ اآلخر كنبذ العنؼ. -
، كتحديد الجية ة كالطبلب عند اإلساءة أك ممارسة العنؼمحاسبة العامميف بالمدرس -

 المسؤكلة عف محاسبة العامميف أك الطبلب في حاؿ اإلساءة أك استخداـ العنؼ.
ب، كتكعية العامميف كجكد معايير كاضحة كمعمنة لممحاسبة تشمؿ العامميف كالطبل -

 كالطبلب بالمدرسة بضركرة تحمؿ نتائج أفعاليـ.
 : آليات تيفيذ التصور املكرتحد. 

تكفير كقت محدد خبلؿ اليكـ الدراسي لمناقشة مشكبلت الطبلب كالعامميف بمدراس  -
 .، كسبؿ معالجتيا أك الحد منيا أك إحالة المشكمة إلى المختصيفالدمج

المتطرؼ في مدارس الدمج، كذلؾ بتفنيد الشائعات في محاربة الشائعات كالفكر  -
حدكد االختصاص، كتعميـ الطبلب الحكـ النقدم عمى األمكر، كالمكضكعية، كتحرم 

 لدقة فيما يقاؿ كينشر، كالحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادر رسمية كمكثقة.
رىاقيـ تكفير بيئة مريحة لممعمميف ، كتقديـ الدعـ المادم كالمعنكم ليـ ، كعدـ إ -

 بأعماؿ إدارية يمكف أف يقـك بيا غيرىـ.
تنسيؽ كرش عمؿ لؤلمف المدرسي تكضح عبلقة األمف المدرسي بجكدة التعميـ،  -

كتؤكد الحاجة إلى الدعـ المجتمعي لممدرسة، كتعمؿ عمى تعريؼ العامميف بشأف 
مسؤكلياتيـ األمنية المحددة، كدعكة رجاؿ الشرطة كالقضاة كالمحاميف كمسؤكلي 
الخدمات الصحية كاإلنسانية لشرح النظاـ القضائي لؤلحداث كعبلقتو بالمدرسة 

 اآلمنة.
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رعاية حمقات البحث التي تدار داخؿ الفصكؿ ، كاستخداـ دراسة الحالة الفعمية مثؿ  -
كيفية التعامؿ مع مشكبلت الطبلب السمككية باعتبارىا جزءان مف التدريب لممعمميف ، 

 بشكؿ أكثر فاعمية مع المكاقؼ المختمفة الميددة لؤلمف. بما يساعدىـ عمى التعامؿ
إنشاء صندكؽ لبلقتراحات لتحسيف مناخ األمف داخؿ المدرسة ، كالرد عمى كؿ  -

 الرسائؿ التي ترد بو كتكجيو الشكر ألصحابيا.
االستعانة بالمتطكعيف مف خريجي المدرسة أك المتقاعديف عف العمؿ منيا أك مف  -

لممساعدة في األنشطة التطكعية الخاصة بدعـ األمف  رجاؿ المجتمع المحمي
 المدرسي.

تصميـ برامج لتعزيز مسؤكلية الطبلب نحك األمف المدرسي ، كتشكيؿ جماعة الطبلب  -
مف بيف طبلب المدرسة ، كيحرص كؿ فرد فييا عمى  Student Leaderالقادة 

كزمبلئيـ، كيمكف تشجيع األنشطة المتعمقة باألمف المدرسي كتصميميا بيف أقرانيـ 
أيضان التحاد طبلب المدرسة تشكيؿ لجنة لمتعرؼ عمى المشكبلت األمنية كالسعي إلى 

 حميا.
تشجيع الطبلب عمى المشاركة في اتخاذ القرارات المتعمقة بإدارة المدرسة ، كذلؾ عف  -

 طريؽ اشتراؾ ممثميف عف الطبلب عند المناقشة كالتخطيط.
رسة يشكميا الطبلب أنفسيـ ، كيككف منيـ القضاة تنسيؽ محاكـ لمطبلب داخؿ المد -

كالمحامكف كممثمك االدعاء كمكظفك المحكمةػ، كيدربيـ عمى ذلؾ النظاـ القضائي 
صدار أحكاـ بشأنيا.  المحمي كتنظر تمؾ المحاكـ في بعض المخالفات كا 

تشكيؿ فركع محمية مف جماعات األمف الطبلبية التي تؤدم أنشطة أمنية لتأميف  -
المدرسة ضد العنؼ ، كتعاطي المخدرات ، كضد حكادث الطرؽ التي قد  طبلب

 تتعرض ليا الحافبلت المدرسية.
، كذلؾ بتحديد طبلب قدامى الستقباؿ  Buddy Systemتشكيؿ نظاـ الرفاؽ  -

 الطبلب الجدد لتسييؿ عممية االنتقاؿ بالنسبة إلييـ.
لطبلب بأنفسيـ، كبمساعدة إجراء حممة تجميمية لممدرسة كلمحي المجاكر، ينفذىا ا -

كتكجيو مف إدارة المدرسة، مثؿ: صيانة المبنى المدرسي، كمكقؼ ركف السيارات ، 
 كبعض األماكف األخرل خارج المدرسة.
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تشجيع الطبلب عمى اإلببلغ عف أم مخالفات أمنية بالمدرسة عف طريؽ خط ىاتفي  -
 مؤمف.

ـ المادم كالمعنكم لمدارس تقديـ الدعرجاؿ األعماؿ كالجمعيات الخيرية عمى حث  -
، كتنمية ثقافة العمؿ التطكعي لدل العامميف الدمج كتكفير متطمبات المدرسة اآلمنة

 .كالطبلب 
اإلشراؼ عمى تنفيذ خطة األمف كاالنضباط المدرسي مف قبؿ مدير المدرسة كالككبلء  -

 باء كبعض أفرادمجمس اآل الشراكة معكاألخصائييف االجتماعييف كالنفسييف، ك 
 .لخيرممجاالت العمؿ االميتميف بالمجتمع المحمي مف 

لممعمـ المنضبط كالطالب المثالي ، لتشجيع االلتزاـ الخمقي  التحفيز المادم كالمعنكم -
 كالقانكني بيف الطبلب كالعامميف بمدارس الدمج.

عبلنات - ختمفة في أنحاء المدرسة ، ، كنشر محتكيات إعبلمية م تكزيع ممصقات كا 
عامميف كالطبلب كأكلياء األمكر، لحث المجتمع المدرسي عمى التزاـ ال بمشاركة

 التعميمات كالتحذير مف ممارسة العنؼ أك التنمر.
عبلف البدائؿ التربكية لمعنؼ المدرسي، كتقديـ الكسائؿ البلزمة  - تحديد كتكضيح كا 

لتحقيؽ االنضباط المدرسي بعيدان عف العنؼ البدني أك النفسي أك الفكرم أك 
 جتماعي.اال

نشر الثقافة الصحية بيف العامميف كالطبلب، كدعكة بعض األطباء كأعضاء المجتمع  -
 المحمي لممشاركة في أعماؿ التكعية الصحية كسبؿ الكقاية مف األمراض كاألكبئة.

اختيار قيادات مدارس الدمج مف المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة ، أك ممف  -
قدرات الاشر مع فئات مختمفة مف الطبلب ذكم سبؽ ليـ التدريس كالتعامؿ المب

 متباينة.الىتمامات المكانات كااإلك 
مراعاة الطبيعة الجغرافية لمطبلب كالعامميف في البيئات المختمفة، كتطبيؽ لكائح  -

 االنضباط المدرسي بما يتكافؽ مع طبيعة كؿ منطقة.
لتربكية الكاحدة، تنشيط الجانب الكقائي كالتثقيفي لمعامميف كافة داخؿ البيئة ا -

كالمعمميف كالمرشديف كاإلدارييف كاألىالي كغيرىـ، كنشر ثقافة التسامح كتأكيد 
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تطبيقيا داخؿ البيئة المدرسية كخارجيا، كالتنسيؽ الفاعؿ بيف المجالس األسرية 
 كالمدرسية ، كتنظيـ الكرشات كالمقاءات كتفعيميا بيف كافة األطراؼ.

مدرسية حكؿ التعامؿ مع الطبلب كأفراد المدرسة، تدريب العامميف في البيئة ال -
كسابيـ الميارات المناسبة لكيفية التعامؿ كخفض كتيرة العنؼ كتكفير الجك اآلمف  كا 

 داخؿ البيئة التربكية.
استخداـ كتفعيؿ أساليب التعزيز المادية كالمعنكية كتأكيد تطبيقيا داخؿ البيئة  -

اد البيئة التربكية كخفض كتيرة التكتر لدل الصفية كخارجيا؛ لتضييؽ الفجكة بيف أفر 
 الطبلب ، كبناء جسكر الثقة بينيـ مع جذبيـ لمبيئة التربكية في نفكسيـ كذكاتيـ.

استخداـ كتفعيؿ أساليب تعديؿ السمكؾ، كالبعد عف العقاب البدني كاإليمائي كالمفظي،  -
 تجابة كغيرىا.كالعزيز السمبي كالتصحيح الزائد كالمباريات الصفية كتكمفة االس

شراؾ  - التنكيع في األنشطة الصفية كغير الصفية داخؿ البيئة التربكية كخارجيا، كا 
مكاناتيـ ، كالمخيمات  الطبلب فييا مع إسناد الدكر المبلئـ لحاجاتيـ كميكليـ كا 
الكشفية، كالمجاف المدرسية المتنكعة، كاالستفادة مف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاالت 

نبذ العنؼ ، كتأكيد القيـ اإلنسانية مف خبلؿ ىذه البرامج  بالشكؿ األمثؿ نحك
 كالتطبيقات.

شيكع الجك الديمقراطي بيف أفراد البيئة التربكية الكاحدة، كنشر مبدأ حرية التعبير  -
كاالختيار، كتفعيؿ المجالس الطبلبية كالبرلمانات الطبلبية، كعدـ إشعار الطالب بأنو 

 التربكية المختمفة. ممقَّف كمستقبؿ فقط في المكاقؼ
تفعيؿ دكر اإلرشاد المدرسي، ألنو بمثابة خط الدفاع بيف الطالب كالسمكؾ غير  -

المرغكب، كىك صماـ األماف لمنع حدكث المشكمة  أك الحد مف السمكؾ غير 
 المرغكب.

تفعيؿ دكر لجنة االنضباط المدرسي، كتطبيؽ لكائح كتعميمات نظاـ االنضباط  -
طبلعيـ عمى المدرسي ، مع إشعار ا لطمبة مسبقان بيا، كتكضيح بنكدىا بشكؿ تاـ، كا 

 ما يستجد مف تطكرات كتعديبلت جديدة فييا.
أف يحتكم المنيج عمى مجمكعة مف القيـ كالمفاىيـ األمنية التي يمكف أف تصبح  -

مككنان أساسيان في تطكير محتكل التربية األمنية كمف تمؾ القيـ: المكاطنة الصالحة، 
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ألمر، الحفاظ عمى الممتمكات العامة، االستقرار االجتماعي، احتراـ طاعة كلي ا
األنظمة كالقكانيف، المحافظة عمى النفس كالماؿ، األمف البيئي، االلتزاـ باألنظمة، 
االىتماـ بسبلمة اآلخريف، االلتزاـ الخمقي، الحذر ، إغاثة المميكؼ، التسامح، 

راسات ميدانية مبسطة تككف بشكؿ التحمؿ كضبط النفس. كيجب أف تضـ المناىج د
مشركعات تضع الحمكؿ المناسبة لمشكبلت اجتماعية معينة مثؿ ظاىرة العنؼ، 

 كاالنحراؼ، كالتفكؾ العائمي ، كالمخدرات كغيرىا.
بعض األبعاد السمككية كالنفسية كالمعرفية لمتربية الكطنية  التربية أف يتضمف مقرر -

التعريؼ بكيفية نشأة القكانيف الدراسي عمى  منية، حيث يمكف أف يشتمؿ المقرراأل
بعض الظكاىر الخاصة بمشكبلت االنحراؼ كاألنظمة المعمكؿ بيا في المجتمع، ك 

كالجريمة، كالتركيز عمى السمكؾ الكاجب اتباعو في مختمؼ المكاقؼ األمنية ، 
 كالتكعية بخطر الكقكع ضحية لبعض الجرائـ كالحكادث.

ي التحكؿ نحك بيئة مدرسية آمنة في مدارس الدمج كذلؾ استثمار النشاط الطبلبي ف -
 مف خبلؿ:

اإلذاعة المدرسية : إذ يمكف تقديـ عدد مف الكممات التكجييية بخصكص بعض  -
 المشكبلت األمنية ، كغرس بعض المفاىيـ اإليجابية.

المسرح المدرسي: إذ يمكف تقديـ المفاىيـ األمنية مف خبلؿ تقديـ نماذج كشخصيات  -
 تحكي الجكانب اإليجابية أك السمبية لمكاقع األمني كاالجتماعي. مسرحية

جمعيات النشاط الطبلبي : إذ تتكافر في المدارس جمعيات نشاط طبلبي لمتربية  -
اإلسبلمية ، كلممكاد االجتماعية ، كالعمكـ، كيمكف تأسيس جمعية االنضباط أك األمف 

يجابية عف نكاحي الضبط الطبلبي المدرسي التي يمكف مف خبلليا تعزيز المفاىيـ اإل
 كاالجتماعي.

الصحؼ المدرسية كصفحات اإلنترنت المدرسية ، حيث يشارؾ الطبلب في عرض  -
آرائيـ كأفكارىـ في تمؾ المنابر، كمف ىنا تأتي أىمية االستفادة مف ىذا المنشط 

 .ةالتعميمي في كتابة بعض المقاالت كاألفكار التي تؤكد عمى قيمة األمف كالمكاطن
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبية 
هننن . 1414ابننم ظوظننمحم ظبظننك بننم ظنننح  بننم ظوظننمح اجمحل نند ا ظبننحل ضظنن   ا ننكلم  بننم ا   نن .  .1

 .13. بلحمت : كاح ب كحم ظجلساف العرب
م رسالة المعمـ . ظ مظ ت ا بلئة ا تحبملة ا ظب زة  لتظلز ماجبكاعم 2116 بم حل شم ظمسى إبحاهل .  .2

 .1م ع53تخطلط ما ببث ا تحبملةم ظجبلة ما تعلل  : إكاحة ا مزاحة ا تح 
 . ا  ننحف مند ا ظان حات ا ل ملنة ما ت  جنن  ا ضتظن جد  نك  ا ت ظلنن  2113األخزظندم ظنحل  مرخنحمم   .3

م 57م ا عننكك مجمػػة الطفكلػػة العربيػػةا ظعنن نلم  هولنن م ا ظننكظضلم مملننح ا ظننكظضلم منند سننلطوة جظنن مم 
 .ا نملت

مجمػػػة التطػػػكير  . حؤلنننة ظع بنننحة ججنننكاك ظعلننن  ا تحبلنننة ا خ بنننة م 2112إظننن  م ظبظنننمك ظبظنننك.  .4
 م مزاحة ا تحبلة ما تعلل م سلطوة جظ م.68م ع11م سالتربكم

ا ظشن ت ا ضتظ جلة ا تد تماضن  كظنج ا طن و  مل اجج ننة " . 2116ا ببحلةم  ظ  بوت خل  م.  .5
 – لنة جلنى ظنكاحس ا نكظج ا  ننحل مكمح األخب ئد ا ضتظ جد ا ظكحسد مد ظماضاتا : كحاسنة تطبل

م ظ ضسننننتلح ملننننح ظوشننننمحةم ض ظعننننة ا سننننلط م "بظبنننن مظتد ظسنننن ط مضوننننمو ا ب طونننة -ا بل نننة األم ننننى
 .آلكاو ما علم  ا ضتظ جلةن بمسم نللة ا

 . كمح ظننكلحات ا ظننكاحس منند تب لننف بلئننة ظكحسننلة رظوننة منند ظننكاحس 2116ا بط لوننةم سننو م ظبظننك.  .6
 .1م ع24نللة ا كحاس ت ا علل   لتحبلةم ظج -لةم ض ظعة ا   هحةظوط ة ا ب بةم ا علم  ا تحبم 

ت حلننح األظنن  ا ظتبنننكة اجوظنن ئد م ظؤسسننة ظبظنننك بننم حاشنننك ر  ظنتننم : ت حلننح ا ظعحمنننة ا عحبنند  لعننن    .7
م كاح ا  حلح  لطب جة ما وشحم كبد م اجظ حات ا عحبلنة ا ظتبنكة م   ا شب و متمطلم ا ظعحمةم 2114
 .83ص 

ظشنن ت ا تننكحلس  لطن و  مل ا بتل ضنن ت ا خ بنة منند ظحبلننة   .2115. ا بظلنك بننبحل جبننكم ضن و اه .8
نللة ا تحبلةم ض ظعة  ا تعلل  ا بتكائد بظوط ة ا  بل  ظم مضاة وظح ا ظعلظلم ما ظشحملم مظكلحل ا ظكاحس م

 .4جم 39م عمجمة كمية التربية مجلم شظس
م منػاىج البحػث فػي التربيػة كعمػـ الػنفس .1986.   بظنك خلنحلن ظ م جبك ا بظلك ض بحم  مض بح .9

   هحة.ا  :كاح ا وا ة ا عحبلة
 . "ا بنننعمب ت ا ظحتبطنننة بنننكظج  مل ا بتل ضننن ت ا خ بنننة مننند 2113ضع نننحم مننن كة جبنننك ا ننننحل .  .11

ا ظننكاحس ا ع كلننة ظننم مضاننة وظننح ا ظعلظننلم"م حسنن  ة ظ ضسننتلح ملننح ظوشننمحةم نللننة ا كحاسنن ت ا عللنن م 
 .ا ض ظعة األحكولةم األحكم
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 12م ا خظنلس ا ظمامننف   % وسننبة ا تطنمع بننلم ا شنب و ا ظبننحل2.2ظ نن   بعونمام    : ضحلنكة ا ممنك .11
  . 2112إبحل  

 .1112الجهبز الوركسي للتعبئت العبهت واإلحصبء: هصر في أرقبم، إلصدار هبرش،  .11

. هصيير، اإلضيييةدر ت : عو١ىٌٛٛر١خ اٌؼٕووف اٌؼووبئٍٟ ٚاٌّذسعووٟ(. 1117العظيي.ن. بسنلمم طن  جبننك  .13

 .جبهعت الجد دةال دار
 م ا حل ض:  ن كلظلة و لف ا عحبلة  لعلم  األظولة.أمف الطفؿ العربي  .1998خزاجلةم جبك ا عزلز.  .14
 . كمح ظكحسة ا ظست ب  مد إو    ا ط   ظم خطنح سنمم ا ظع ظلنة 2119خب موةم لسحل ض ك اه.  .15

م تعمػػيـ كتحػػديات المسػػتقبؿال -الػػدكلي األكؿ -المػػؤتمر العممػػي العربػػي الرابػػعما عظنن م اجج نننةم 
 .م  بحل 1م ظجضظعلة ا ث  مة ظم  ض  ا توظلة مض ظعة سمه ج

 . 2117خللنن م ظبظننك بلننمظدم م مننت  ا بنن وم ظبظننمك ا طنن هحم م ا بننب ملم إلانن و جبننك ا عزلننز   .16
ا ظعمننن ت ا و سننلة ما ضتظ جلننة  تضحبننة ا ننكظج ا شنن ظ   لت ظلنن   مل اجج نننة بظننكاحس ا تعلننل  ا عنن   

نللنننة جلنننم   -م ض ظعنننة ا زنننن زلفمجمػػػة التربيػػػة الخاصػػػةمظنننة ا شنننحنلة نظننن  لنننكحنا  ا ظعلظنننممم بظب 
 .21ما و سلة ما بلئلةم ع ظحنز ا ظعلمظ ت ا تحبملة -اجج نة ما تأهل 

. كمح ا ظكحسننننة منننند تعزلننننز األظننننم ا و سنننند  ننننك  ط  بنننن ت ا ظحبلننننة  2118ا ننننك لظدم ظولننننحة ظحشننننك  .17
 .39م ظحنز ضل  ا ببث ا علظدم عسانية كاالجتماعيةمجمة جيؿ العمكـ اإلنا ث وملةم 

 . كمح األوشنطة ا تحبملنة مند توظلنة ا نمجد األظوند  نك  ا طن وم 2116ا زندم  بظك جبنك ا  تن ح.  .18
 .32م ع14ظحنز ا ببمث ما كحاس تم ظج –م نللة ا ظلك ماك األظولة مجمة البحكث األمنية

م 4م ظنجمجمػة دراسػات تربكيػةا  نمظد ا عبندم   . األظنم ا و سند كج ظنة   ظنم1989زهحامم ب ظك  .19
 م ا   هحة: ج    ا نتو.19ع
 :Read fromزهنننننحمم ب ظنننننك. األظنننننم ا و سننننند ما تحبلنننننة األظولنننننة   لظنننننماطم ما شنننننحطد .  .21

2020/11:54 AM.-3-10 https://almajd.ps/news1261/. 
ا تض هننن ت ا ع ظنننة وبنننم ا نننكظج ا شننن ظ    .2119 مننن حمف ظبظنننك م مبننن كفبوننن م ا سنننلك م زلنننكامم  .21

 مدراسػػات نفسػػيةمج نتانن  ب  ت  جنن  ا نننفم بننلم  مل ا بتل ضنن ت ا خ بننة م نننحاوا  ظننم ا ت ظلنن م 
 .2م ع19ظج محابطة األخب ئللم ا و سللم ا ظبحلة

ئة ا تكحلس  . "كحضة تب لف ب ضة اجبس س ب ألظم  ك   ج  م هل1995سلظ مم مؤاك ظبط ى   .22
 مد ا ض ظع ت األحكولة"م حس  ة ظ ضستلح ملح ظوشمحةم ض ظعة ا لحظمكم إحبكم األحكم.

https://almajd.ps/news1261/
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 . كمح ا ظكحسننة ا ث وملننة منند تب لننف ا تحبلننة األظولننة 2115ا سننو ودم ظبظننك بننم ظسننل  بننم سننللظ م.  .23
 ظعننة  ننك  ا طنن و: كحاسننة ظلكاولننةم حسنن  ة كنتننمحا، ملننح ظوشننمحةم نللننة ا ننكجمة م بننم  ا ننكلمم ا ض

 اجس ظلة ب  ظكلوة ا ظومحةم ا سعمكلة.
لم لنننم  29هنننن م ا ظمامنننف 1433حظ ننن م  5  م ا بننن كح بتننن حل  12297شنننحف األمسنننط : ا عنننكك  ا  .12

2112.  

م الػدمج الشػامؿ كمفيػكـ التعمػيـ لمطػبلب المعػكقيف فػي فصػكؿ الػدمج . 2113شوبمحم  ظن  جبنك  .25
 ج    ا نتو ا بكلثم إحبكم األحكم.

 . كمح ننن كة ا ظننكاحس منند تننمملح بلئننة تعللظلننة رظوننة  طنن و 2118جبننك اه سننعك. ا شننول دم جلنند  .26
م ا ض ظعنة مجمة الجامعة اإلسػبلمية لمدراسػات التربكيػة كالنفسػيةا ظكاحس ا ث ومل بظكلوة ا حلن ضم 

 .2م ع26شؤمم ا ببث ا علظد ما كحاس ت ا علل م ظج -اجس ظلة ب زة
ف  ننك  األط نن   ا بنن  م ننع ف ا سننظا: كحاسننة ب  ننةم  . ا عونن2118ا  ننظحاودم ظبظننمك ظبظننك   .27

 .25نللة اآلكاوم ع -ة ضومو ا ماكلم ض ظعمجمة كمية اآلداب بقنا
 وظنن ط حج لننة ا طلبننة ا ظعننمنلم   . 2113 . ظبظننمك جبننك ا ظضلننكم جسنن ف مم مننؤاك جلنند م ا عنن ضز .28

شنننئمم ا ببنننث  -ا ض ظعنننة اجسننن ظلة ب نننزة بظنننكاحس ا تعلنننل  ا عننن   بظب مظننن ت منننزة مسنننب  تبسنننلوا م
 .3م ع21م ظجمجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية ما علظد ما كحاس ت ا علل 

ظشنن ت ا تنكحلس  لطن و  مل ا بتل ضن ت ا خ بنة مند   .2115. جبك ا بظلك بنبحل ضن و اه .29
نللنة م  ظنكاحسظحبلة ا تعلل  ا بتكائد بظوط ة ا  بل  ظم مضاة وظح ا ظعلظلم ما ظشحملم مظكلحل ا

  .4م ج39م عمجمة كمية التربية ا تحبلةم ض ظعة جلم شظس م
 . سػػيككلكجية ذكم االحتياجػػات الخاصػػة )الخصػػائص كالسػػمات . 2111جبننك ا ننحبظم سننللظ م.  .31

 ا   هحة : ظنتبة ا زهحام.
ظلنة ون لف . ا حلن ضم ظطن با  ن كلجرائـ العنؼ كأساليب مكاجيتيا . 2113جبك ا ظبظمكم جل ش.  .31

 .حبلة  لعلم  األظولةا ع
جبنننننننك ا ظعطننننننندم  بظنننننننك بسنننننننلمم جبنننننننك ا علنننننننل م سنننننننلك جبنننننننك ا ظننننننن هحم م  بظنننننننكم وعظننننننن ت جبنننننننك  .32

 . ا ظكحسننة اآلظوننة نظننكخ   لبنن ح ا تحبننمل  لتعلننل  ا  ونند منند ظبننح منند  ننمم 2115ا و بننح. 
نللننة ا تحبلننةم  -طم م ض ظعننة  سننلمجمػػة كميػػة التربيػػةخبننحات بعننض ا ننكم  ا ظت كظننة: كحاسننة ظ  حوننةم 

 .2م ع31ظج
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ا ظشننننن ت ا تنننند تماضنننن  اجكاحة   .2111. وشننننأت ظبظننننمك م  بننننم بسننننموةم م ا سننننلكظ ضننننكة م جبلننننك .33
م ظضلنس ا وشنح ،ا ظكحسلة ا ظلبف با  مبم  كظج ا ظمنلم ببحل م بمزاحة ا تحبلنة ما تعلنل  مند األحكم

 .111م ع25م ظجالمجمة التربكية ض ظعة ا نملتم  -ا علظد
دار  :ضلطلت الوةهل، عوبى .ِمذِخ فٟ ِٕٙذ اٌجضج اٌؼٍّٟ .(1112 العساوي، رح.ن  ىنص كرو  .42

 دجلت. 

 . ا بتل ضنن ت ا تكحلبلننة ا  زظننة  ظعلظنند ا ظحبلننة ا بتكائلننة ظننم مضاننة وظننحه  2112 .جننممم جلنند .35
م ا ضزائنننح: ض ظعنننة جظننن ح ثللضننند 22م عدراسػػػاتمننند ا ظنننكاحس ا ضزائحلنننة: م لنننة األمنننماط وظم ضننن مم 

 ب ألمماط.
 . استلع و  مل ا بتل ض ت ا خ بة مد  مم تب لف ظبك  تن مؤ 2114جبك ا بكلا   جطلةم ح   .36

ا  حص ا تعللظلة "كحاسة ظ  حوة بلم ظبح ما سنملك"م حسن  ة ظ ضسنتلح ملنح ظوشنمحة م نللنة ا تحبلنة م 
 ض ظعة ا زن زلف.

ت  . كمح ا ظحشننننك ا ظكحسنننند ظننننا ا طنننن و  مل ا بتل ضنننن 2114ا   ظننننكلم بنننن    بننننم جبننننك اه.  .37
م الشػػباب مػػف أجػػؿ مسػػتقبؿ أفضػػؿ –ا خ بننة منند ظننكاحس ا ننكظجم ا ظننؤتظح ا سننومل ا بنن كل جشننح 

 كلسظبح. ض ظعة جلم شظسم -اجحش ك ا و سد ظحنز: م ا   هحة 2ظج
مجمػة البحػكث  . ا ظسنؤم لة األظولنة  لظؤسسن ت ا ضتظ جلنة م 2116مونم م  بظنك بنم جبنك ا ننحل .  .38

 .34م ع15 ببمث ما كحاس تم ظجظحنز ا –م نللة ا ظلك ماك األظولة األمنية
تطنننملح ظؤشنننحات ا تعلنننل  ا نننكاظضد  ننن مل اجج ننننة مننند ضنننزح   . 2115 . مرخنننحمم م ننننحلسمنننمح لم .39

 .م2م ع45م ظجمجمة مستقبميات مظحنز ظطبمج ت ا لموسنم ا ظبلط ا ا كلم
رسػالة  نتعل م  .  ثح ا بلئة ا تحبملة اآلظوة مد تعلل  طلبة بعمب ت ا2114ا   حمطم م حس جلسى.  .41

 .1م ع52 تخطلط ما ببث ا تحبملم ظجم مزاحة ا تحبلة ما تعلل  : إكاحة االمعمـ
كظج  مل ا بتل ض ت ا خ بة مد مد ا تعلل  ا ع  : كماجلن    .2111 جبك ا ظطلو  ظلما  حلطدم  .41

م مجمػػة اإلرشػػاد النفسػػي مض ظعننة جننلم شننظس -اجحشنن ك ا و سنند ظحنننز مممائننك، م شننن    مظتطلب تنن م
 .27ع
 . ظنننكحن ت ا طلبنننة  بلئنننة ا نننتعل  اآلظونننة 2119نطننن ظدم و ل نننة ظبظنننكم م ا عسننن فم ظ ضنننك بظنننكام.  .42

رعايػة  -المؤتمر العممي العربػي السػادس لرعايػة المكىػكبيف كالمتفػكقيفج نتا  بكامعلتا   لتعل م 
 مم م ا ظضلنس ا عحبند  لظمهنمبلم ما ظت نمنلمم جظنالمكىكبيف ضػركرة حتميػة لمسػتقبؿ عربػي أفضػؿ

 .111-79م ص ص 1ج
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جظ م : كاح كلبموم  .برنامج تييئة البيئة التربية لممعمـ )البيئة اآلمنة( . 2117نط ظدم لمسف.  .43
  لوشح ما تمزلا.

 . ا ظشنننن ت ا سنننلمنلة مت نننكلح ا ننن ات  نننك  ا ظعننن ف سنننظعل م مننند ظننن  2114ن شنننفم إلظننن م منننؤاك.  .44
م 1م ع14ا و سللم ا ظبحلة  ح ون  م ظنج م حابطة األخب ئللمدراسات نفسيةوظ ظد ا عز  ما كظجم 

 .71ص 
سننوكحلة: . ظبنح: اجالمدرسة كالمجتمع في ضكء مفاىيـ الجكدة.  2118ظض هكم ظبظك جطمة   .45

 .كاح ا ض ظعة ا ضكلكة
 . حؤلة تحبملة ظ تحبة  ظتطلب ت تب لف 2115ظبظكم ظبظك ا وبحم م خلل م جبك ا و بح  بظك.  .46

نللنة ا تحبلنة  -م ض ظعة ضونمو ا نماكلمجمة العمكـ التربكيةل  ا بتكائدم ا تحبلة األظولة بظحبلة ا تعل
 .22ب و م ع

 . كمح ا ظكحسنننة نأبنننك ا ظؤسسننن ت ا ظضتظعلنننة مننند تب لنننف األظنننمم 2117ا ظ  كظنننةم لسنننحل ظبظنننك.  .47
ث ظحننز ا ببنم  – مجمة الدراسات المالية كالمصرفية، األكاديمية العربيػة لمعمػـ الماليػة كالمصػرفية

 .2م ع25ما ظبحملةم ظج ا ظ  لة
 . ا بتل ضنن ت ا تكحلبلننة  ظعلظنند ا ظننكاحس ا بتكائلننة ا كاظضننة منند 2119ا ظننن ملم إسننظ جل  خ  ننك  .48

 .68م ظبحم عالمجمة التربكية لكمية التربية بسكىاجظبحم 
تجربػػة المممكػػة العربيػػة السػػعكدية فػػي مجػػاؿ دمػػج التبلميػػذ  . 2111ا ظمسننىم و بننح بننم جلنند.  .49

 ظظلنة ا عحبلة ا سعمكلةم ا حل ض : ظنتو ا تحبلة ا عحبد  كم  ا خللج. . ا )قصة نجاح
 . كظنج  مل ا بتل ضن ت ا خ بنة مند ظؤسسن ت حلن ض 2113ا و لوم إلظ مم مجبك ا حبل م هل  .  .51

األط    بظب مظة اجسنوكحلة: كحاسة ت ملظلةم ا ظؤتظح ا علظد ا كم د م ا تحبلة ا خ بة مند ا نمطم 
م مجمػػة التربيػػة بػػالعريش م  2113إبحلنن   29-28ظسننت بللةم منند ا  تننحة ظننم ا عحبنند رمنن ف محؤ  
 ض ظعة ضومو ا ماكل.

ظتطلبن ت تطبلننف ا ظكحسنة اآلظوننة بظؤسسن ت ا تحبلننة ا خ بنة بظبننحم  . 2118هلن م شنعب م  بظننك  .51
 .2م ع33ظج مجمة كمية التربية، جامعة المنكفية: كمية التربية،

 . اتض هنن ت ا تظلننز منند ا ببننث ا تحبننملم 2119ة ب ظننك. مزلننحم ظبظننك شنننحلم م ا ظبظننكلم ظكلبنن .52
متطمبػػات التميػػز بكميػػات التربيػػة محنننة جظنن  ظ كظننة منند ا ظننؤتظح ا علظنند ا ثنن ود  ا ننكم د األم    

حم   نللنة ا تحبلننة بونلم بت اون  األشننحافم ض ظعنة األزهنن8030بالجامعػات المصػػرية فػي ضػػكء رؤيػة 
 . نتمبح 3-2مد ا  تحة ظم 
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 24هننم 1431شنما م  15ا عوف ا ظكحسدم شنبنة األ مننة ا شنحجلة م ظ ن   بتن حل   مل  دم ظبظك. .53
 :Read From                       م2111سنننننننننننننننننننننننننبتظبحم 

https://www.alukah.net/sharia/0/26488/1-21-2-2020/11:52AM. 
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