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  ا����ص

لتربيـة الخاصــة هـدفت الدراسـة الحاليــة إلـى التعــرف علـى درجــة امـتالك المعلمــين المتـدربين فــي ا
للكفايات الالزمة للعمل مع ذوي الحاجات الخاصة، باإلضافة إلى معرفة الفروق في درجة امتالكهم 
لهذه الكفايات تبعًا لمتغيرات الجنس، والجامعة، ومؤسسـة التـدريب، وفئـة اإلعاقـة التـي يعمـل معهـا 

    المعلم المتدرب.
ـــة الدراســـة مـــن(    ـــت عين ـــة الخاصـــة، ممـــن يدرســـون فـــي  ) معلمـــاً متـــدرباً 148وتكون فـــي التربي

الجامعـــات (األردنيـــة، البلقـــاء التطبيقيـــة، مؤتـــة، وجامعـــة الحســـين بـــن طـــالل)، ويتـــدربون فـــي مراكـــز 
ومدارس التربية الخاصة التي تعنى بالطلبة ذوي صعوبات التعلم واإلعاقـة العقليـة واإلعاقـة السـمعية. 

) 33باحثان ألغراض الدراسة الحالية، تكونت من (وقد تم جمع المعلومات من خالل أداة أعدها ال
فقـــرٍة موزعـــٍة علـــى ثالثـــة أبعـــاد هـــي: الكفايـــات التربويـــة والمهنيـــة، والكفايـــات المتعلقـــة بالخصـــائص 
العلميـــة، والكفايـــات المتعلقـــة بالســـمات الشخصـــية. وقـــد قـــام الباحثـــان بتطبيقهـــا علـــى أفـــراد عينـــة 

  ثباتها. الدراسة بعد التحقق من دالالت صدقها و 
وقد بينت النتـائج أن المعلمـين المتـدربين فـي التربيـة الخاصـة يمتلكـون الكفايـات الالزمـة للعمـل 
مع ذوي الحاجـات الخاصـة بدرجـٍة متوسـطٍة، كمـا بينـت النتـائج أن أكثـر الكفايـات امتالكـاً مـن قبـل 

المتعلقـــــة  المعلمـــــين المتـــــدربين هـــــي الكفايـــــات المتعلقـــــة بالســـــمات الشخصـــــية، يليهـــــا الكفايـــــات
       بالخصائص العلمية وأخيراً الكفايات التربوية والمهنية. 

وفيما يتعلق بالفروق في درجة امتالك المعلمين المتدربين لهذه الكفايات تبعاً لمتغيرات الجنس، 
والجامعة، ومؤسسة التدريب، وفئة اإلعاقة التي يعمل معها المعلم المتدرب. فقد أظهرت النتائج أنه 

  جد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍة في درجة امتالكهم لهذه الكفايات تبعاً للمتغيرات السابقة.ال يو 
  
  .األردن-جامعة احلسني بن طالل- يةو الرتب العلوم كلية  –قسم الرتبية اخلاصة  -أستاذ مساعد* 
  .ردناأل-جامعة احلسني بن طالل- يةو الرتب العلوم كلية  –قسم الرتبية اخلاصة  -أستاذ مساعد**
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  المقدمة -1
ازداد االهتمام بذوي احلاجات اخلاصة يف اآلونـة األخـرية، وظهـرت املؤسسـات واملراكـز الـيت تعـىن 
بتـدريبهم وتـأهيلهم يف خمتلـف دول العـامل، كمــا ظهـرت القـوانني والتشـريعات الــيت تـنص علـى حقـوق هــؤالء 

عــاديني، ويظهــر ذلــك جلِيــاً يف بيــان األشــخاص يف تلقــي اخلــدمات املختلفــة مبــا فيهــا التعلــيم كغــريهم مــن ال
م عــن املــؤمتر العــاملي لتعلــيم ذوي احلاجــات اخلاصــة مبشــاركة 1994ســالمنكا الــذي صــدر يف إســبانيا عــام 

  ).1994) منظمًة دوليًة (منظمة اليونسكو، 25) دولًة و(89(
ميلكـون  وتعليم ذوي احلاجات اخلاصة يتطلب وجود معلمني مؤهلني ومدربني يف الرتبيـة اخلاصـة،

الكفايــات املهنيــة والرتبويــة واملعــارف واملهــارات والســمات، الــيت جتعلهــم قــادرين علــى خدمــة هــذه الفئــة. ممــا 
جعــل الــدول تســعى إلعــداد بــرامج تأهيــل معلمــي الرتبيــة اخلاصــة، والــذي ظهــر مــن خــالل اســتحداث هــذه 

ث ظهـــرت هـــذه الـــربامج منـــذ عـــام الـــربامج يف املعاهـــد واجلامعـــات املختلفـــة كمـــا هـــو احلـــال يف األردن، حيـــ
  ).1991م وال زالت مستمرًة (احلديدي،1980

كما أن حتديد الفلسفة الرتبوية يف إعداد املعلم، وتوضيح أهداف هذا اإلعداد ووضـعها يف أنـواع 
حمددة من السلوك بالنسبة للمعلـم، وأنـواع حمـددة أيضـاً مـن النتـائج بالنسـبة للمـتعلم تتضـح يف حركـة إعـداد 

م على أساس مبدأ األداء ومبـدأ الكفايـات، وذلـك ألن أي تغيـري يعتمـد لتحقيـق النجـاح علـى جمموعـٍة املعل
من القوى منهـا مـا هـو فـين ومـا هـو بشـري. وتعتـرب القـوى البشـرية هـي أسـاس العمـل ومنطلـق النجـاح، فـال 

ة التعليميــة، مــا مل يتــوافر هلــا األبنيــة احلديثــة وال اإلمكانــات التكنولوجيــة حتقــق األهــداف املرجــوة مــن العمليــ
املعلــــم املؤهــــل الــــذي يســــتطيع االســــتفادة منهــــا وتوظيفهــــا. وتعتــــرب حركــــة الكفايــــات التعليميــــة مبثابــــة أحــــد 
االجتاهات املعاصرة يف إعـداد املعلـم، الـيت نشـأت يف إطـار املدرسـة السـلوكية وتكنولوجيـا التعلـيم الـيت تتعلـق 

  ).2002الرتبوي مما أثر على برامج اإلعداد (الزهريي،  بوسائل وطرق التطبيق العملي للعمل
وقد ظهرت اجتاهات تطالب بإعداد معلمـي الرتبيـة اخلاصـة إعـداداً يعتمـد علـى الكفايـات املهنيـة 
لالعتقاد بوجود عالقٍة قويـٍة بـني التـدريب قبـل اخلدمـة والعمـل يف امليـدان، وقـد ُعـرف هـذا االجتـاه بالتـدريب 

ات التعليمية، حيث يرّكز على حتديد املعارف واملهارات والقدرات العامة املتصلة باحملاور املعتمد على الكفاي
الرئيســة يف العمليــة الرتبويــة اخلاصــة، الــيت يُفــرتض أن تتــوفر لــدى املعلــم لكــي يســتطيع تــدريب وتربيــة الطفــل 

  ). 75، ص2009املعوق بشكٍل فاعٍل (اخلطيب واحلديدي,
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تلك املقدرة املتكاملة اليت تشمل جممل مفردات املعرفة  دريسية بأا "درة" الكفاية الت" يعّرفو 
, " (الفتالوي وفاعليةٍ  من املهام احملددة بنجاحٍ  مرتابطةٍ  ما أو مجلةٍ  واملهارات واالجتاهات الالزمة ألداء مهمةٍ 

  .)28، ص2003
ة احملددة حتديداً إن الكفايات ما هي إال األهداف السلوكيفرتى  " Patriciaباتريسيا"أما 

واليت تصف كل املعارف واملهارات واالجتاهات اليت يعتقد أا ضرورية للمعلم إذا أراد أن يعلم  ،دقيقاً 
اليت على املعلم أن يكون قادراُ على  ،تعليمًا فعاًال، أو أا األهداف العامة اليت تعكس الوظائف املختلفة

  .)23، ص1983(مرعي, أدائها 

جيابية املتصلة من املعارف واملهارات واالجتاهات اإل كافٍ   املعلم لقدرٍ  أا "امتالك ويرى "األزرق"
التعليمية املدرسية مبستوى حمدد من  بأدواره ومهامه املهنية، واليت تظهر يف أداءاته وتوجه سلوكه يف املواقف

  .)19، ص2000, هلذا الغرض" (األزرق معدةٍ  اإلتقان، وميكن مالحظتها وقياسها بأدواتٍ 

نه من ، متكّ ومهاراتٍ  وقناعاتٍ  بقوله: " هي مقدار ما حيرزه الشخص من معرفةٍ  فها كرميعرّ كما 
  .)129، ص2002, " (كرم به منوطةٍ  مبهمةٍ  مرتبطٍ  أداءٍ 

وقــد تعــددت الكفايــات الالزمــة للعمــل مــع ذوي احلاجــات اخلاصــة يف األدب الرتبــوي، وكــذلك 
) إىل: الكفايــات املعرفيــة، 10، ص1993ملثــال قــد صــّنفها نــويران (تعــددت طــرق تصــنيفها، فعلــى ســبيل ا

الكفايـــات األدائيــــة، الكفايـــات املتعلقــــة باالجتاهــــات، الكفايـــات املتعلقــــة بـــالتخطيط، والكفايــــات املتعلقــــة 
  بالتنفيذ واستخدام األسلوب الفردّي.

ل: التخطــيط ) كفايــات التعلــيم إىل تســعة أبعــاٍد متثــCarri, 1985(يف حــني صــّنف كــاري  
للتعليم، األداء التعليمي، القيام بالواجبات اإلدارية، التواصل والتفاعل وتطوير مفهوم الذات لدى الطالب، 

  تقييم وقياس سلوك الطالب، تصميم املناهج واستعماهلا، النمو الشخصي واملهين، واملعلومات املهنية.
ٍد هــي: مهــارات التقيــيم، ) إىل ســبعة أبعــاNorLander, 1989(كمــا صــنفها نــور النــدر 

فاعليـة التـدخل، التـدخل املعـرّيف، مهـارات التعلـيم، مهـارات اإلرشـاد واالستشـارة، مهـارات القيــادة واإلدارة، 
  ومهارات البحث.

عــدداً مــن  (Wilson and Sapir, 1982)) املشــار إليــه يف greenويــورد جــرين (
يعتربهــا هامــًة يف عمليــة اختيــار األشــخاص للتعلــيم الصــفات الشخصــية ملعلــم الرتبيــة اخلاصــة النــاجح، والــيت 
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اخلـاص، وهـذه الصـفات هـي: الصـرب، واالسـتعداد لالنتظـار حلصـول النجـاح، واملـرح وروح الدعابـة، والقــدرة 
علــى زيــادة دافعيــة األطفــال حنــو الــتعلم، والقــدرة علــى حتمــل املســؤولية، والقــدرة علــى دعــم عمليــات النمــو 

الــتعلم، والقـدرة علــى احلـس بالوقــت، واملشـاركة الوجدانيــة مـع الطلبــة، والقــدرة والتطـور، وحــب االكتشـاف و 
     على االتصال والقدرة على إثارة االهتمام.

ولقـــد حظـــي اختيـــار معلمـــي الرتبيـــة اخلاصـــة وإعـــدادهم وتـــأهيلهم قبـــل اخلدمـــة وأثنائهـــا باهتمـــام 
ان االهتمام يف جمال الرتبية اخلاصة لألطفال غـري املهنيني املخططني لربامج الرتبية اخلاصة وقوانينها، مثلما ك

العاديني، وزاد هذا االهتمام يف جمال الرتبية اخلاصة بسبب املهمة األصعب اليت تنتظر معلم الرتبية اخلاصة، 
  ).1989الذي يُتوقع منه أن يتعامل مع أطفاٍل، يظهرون احنرافاٍت منائيًة واضطراباٍت سلوكيًة (الصمادي, 

جمال الرتبيـة اخلاصـة أن نسـبًة كبـريًة مـن املعلمـني يعـانون مـن تقلبـات يف جمـال العمـل،  "ويظهر يف
ويعــزى ذلـــك إىل شــعورهم بعـــدم اجلاهزيـــة والكفــاءة، وأيضـــاً شــعورهم بـــأم غـــري مــؤهلني يف مواقـــع العمـــل" 

)Stempin and Loeb, 2009, P.258.(  
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها  -2
الربامج الرتبوية اخلاصة املقدمة لألطفال ذوي احلاجات اخلاصة بشكٍل ازداد االهتمام باخلدمات و 

عام، نتيجًة لالهتمام املباشر من قبل أصحاب القرار واملختصني والباحثني وأولياء األمور، وكذلك ما صدر 
ء األفــراد، مـن تشــريعاٍت وقــوانني تلــزم اتمعــات بتقــدمي الرعايــة الرتبويــة واالجتماعيــة والصــحية املالئمــة هلــؤال

وصـوًال ـم إىل أقصـى مـا تســمح بـه قـدرام مـن أجــل حتقيـق الرضـا لـدى مجيــع املهتمـني برتبيـة ورعايـة هــذه 
الفئة مـن اتمـع. إن املعلمـني يلعبـون دوراً رئيسـاً يف خدمـة هـذه الفئـة مـن اتمـع، كمـا أـم ميثلـون عنصـراً 

ت اتمعات بربامج إعداد املعلمني، وظهرت برامج إعداد ومكوناً هاماً يف منظومة الرتبية اخلاصة، لذا اهتم
ما قبل اخلدمة وكذلك أتناء اخلدمـة. إال أن هنـاك العديـد مـن التسـاؤالت ُتطـرح حـول بـرامج إعـداد معلمـي 
الرتبيـــة اخلاصـــة، والكفايـــات الـــيت جيـــب امتالكهـــا للعمـــل مـــع ذوي احلاجـــات اخلاصـــة، وهـــذا مـــا ســـتحاول 

  ه. وعلى وجه التحديد ستحاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة االتية:الدراسة احلالية حتقيق
مــا درجــة امــتالك املعلمــني املتــدربني يف الرتبيــة اخلاصــة للكفايــات الالزمــة للعمــل مــع ذوي  -2-1

 احلاجات اخلاصة؟
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هل ختتلف درجة امتالك املعلمني املتدربني يف الرتبية اخلاصة للكفايات الالزمـة للعمـل مـع  -2-2
أو اجلامعة، أو مؤسسة التدريب، أو فئة اإلعاقة  ،احلاجات اخلاصة باختالف اجلنسذوي 

  اليت يعمل معها املعلم املتدرب؟
  

  أهمية الدراسة  -3
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف كون نتائجها ستكشف لنا عن درجة امتالك املعلمني املتدربني يف 

احلاجــات اخلاصــة، باإلضــافة إىل معرفــة الفــروق يف درجــة الرتبيـة اخلاصــة للكفايــات الالزمــة للعمــل مــع ذوي 
واجلامعة، ومؤسسة التدريب، وفئـة اإلعاقـة الـيت يعمـل معهـا  ،امتالكهم هلذه الكفايات تبعاً ملتغريات اجلنس

املعلم املتدرب. مما سيساعد املهتمـني بـربامج إعـداد معلمـي الرتبيـة اخلاصـة مـن خمتصـني وبـاحثني وأصـحاب 
وف على ذلك، دف حتسني مستوى هذه الربامج مـن أجـل االرتقـاء مبسـتوى هـؤالء املعلمـني، قرار يف الوق

ممــا يــؤدي بــدوره إىل حتســني اخلــدمات املقدمــة لــذوي احلاجــات اخلاصــة، وكــذلك مســتوى الرضــا عــن هــذه 
غلـب اخلدمات، من أجل احلصول على املزيد من الدعم والتأييد هلذه الربامج واخلـدمات. فضـًال عـن كـون أ

الدراسات اليت أشارت إىل الكفايات الرتبويـة واملهنيـة تناولتـه مـن حيـث األمهيـة لـدى املعلمـني املتـدربني، ومل 
  تتطرق إىل مدى امتالكهم لتلك الكفايات، وهذا ما ستحاول هذه الدراسة حتديده.

  أهداف الدراسة  -4
األفــــراد ذوي احلاجــــات معرفــــة مــــدى امــــتالك املعلمــــني املتــــدربني للكفايــــات الالزمــــة للعمــــل مــــع  -4-1

 اخلاصة.
معرفـة مـدى امـتالك املعلمــني املتـدربني للكفايـات الالزمـة للعمــل مـع ذوي احلاجـات اخلاصـة تبعــاً  -4-2

اجلامعة اليت يدرس فيها املعلـم املتـدرب، مؤسسـة التـدريب، وفئـة  ،ملتغريات: جنس املعلم املتدرب
 اإلعاقة اليت يعمل معها املعلم املتدرب.

علية برامج إعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف اجلامعات األردنية يف إكسـاب الطلبـة إظهار مدى فا  -4-3
  للكفايات الالزمة للعمل مع األفراد من ذوي احلاجات اخلاصة.

   تعريف المصطلحات -5
مستوى من املعارف واملهارات واالجتاهات، حيققه املعلم بعد االنتهاء من دراسة  الكفايات: -

). وإجرائيًا تعّرف الكفايات على 66، ص1991ال ختصصه (احلديدي,املقررات الرتبوية يف جم
  أا امتالك املعلم للمعارف واملهارات واخلصائص كما تقيسها أداة الدراسة.
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: هم طلبة التدريب امليداين يف ختصص الرتبية اخلاصة يف اجلامعات األردنية المعلمون المتدربون -
، ومؤتة، واحلسني بن طالل) خالل الفصل الدراسي الثاين من الرمسية (األردنية، والبلقاء التطبيقية

  .2012/2013العام اجلامعي 
 حدود الدراسة ومحدداتها  -6

 ،وخصائصها ،بالعينة من حيث حجمها خاصةٍ  رته من ظروفٍ تتحدد نتائج هذه الدراسة مبا وفّ 
وأسلوب مجع  ،مرتيةوخصائصها السيكو  ،وأداة الدراسة من حيث إجراءات تطويرها .وطريقة اختيارها

  .  والتحليل اإلحصائيّ  ،املعلومات
  الدراسات السابقة -7

تعــددت الدراســات الــيت حبثــت يف موضــوع الكفايــات الالزمــة ملعلمــي الرتبيــة اخلاصــة، فقــد أجــرى 
) دراسًة هـدفت لتحديـد الكفايـات الالزمـة للتعلـيم، Gargrulo and Pigg,1979جارجيلو وبيج (

كفايات إذا كانت موجودًة لدى املعلمني، سواًء يف املدارس العادية أو يف معاهـد وحتليل مدى حتقق هذه ال
الرتبية اخلاصة. وقد دلت النتائج علـى أن هنالـك عالقـٌة بسـيطٌة بـني حاجـة معلمـي الرتبيـة اخلاصـة ومعلمـي 

   املدارس العادية إىل بعض الكفايات التعليمية، وكذلك بالنسبة إىل حاجتهم إلتقان بعضها.
) فقــد أجــرى دراســًة هــدفت إىل معرفــة الكفايــات الــيت حيتاجهــا Carri, 1985مــا كــاري (أ

املعلمــون يف عملهـــم مــع املعـــوقني عقليــاً واملضـــطربني ســـلوكياً وذوي صــعوبات الـــتعلم. وقــد أظهـــرت النتـــائج 
التشــــابه يف وجهــــات نظــــر معلمــــي األطفــــال املعــــوقني عقليــــاً ومعلمــــي ذوي صــــعوبات الــــتعلم فيمــــا خيــــتص 

بينـــت الدراســـة أن كفايـــات اإلرشـــاد والتوجيـــه والتخطـــيط واالتصـــال  املهـــارات والكفايـــات املتماثلـــة. كمـــاب
والتفاعــل أكثــر أمهيــًة لـــدى معلمــي األطفــال املعـــوقني عقليــاً مــن معلمــي صـــعوبات الــتعلم، وكــذلك حاجـــة 

  معلمي أطفال الفئات الثالث إىل اإلرشاد.
ىل التعرف على الكفايـات األساسـية الالزمـة ملعلمـي ) بدراسٍة هدفت إ1988كما قامت التل (

املعــاقني. وقــد أظهــرت نتائجهــا أمهيـــة الكفايــات الــيت تناولتهــا الدراســة وهـــي: إتاحــة الفرصــة لنمــو املعـــاقني 
اجتماعياً وانفعالياً، ومعرفة أسباب سوء التوافق واحللول املناسبة له بني املعوقني، وضبط السـلوك باسـتخدام 

  يل السلوك، كما بينت النتائج وجود فروٍق دالًة بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث.أساليب تعد
) إىل حتديــد الكفايــات الــيت حيتاجهــا NorLander, 1989(كمـا هــدفت دراســة نورالنــدر 

مدراء برامج الرتبيـة اخلاصـة، ومعلمـي صـعوبات الـتعلم لتنفيـذ بـرامج الـدعم الالزمـة للطلبـة ذوي الصـعوبات 
تقـديراً أعلـى  ايف مراحل ما قبل الثانوّي. وقد أظهرت النتائج أن مدراء بـرامج الرتبيـة اخلاصـة أظهـرو  التعلمية
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ملهارات اإلدارة والبحث، يف حني أظهر معلمو الطلبة ذوو الصـعوبات تقـديراً أعلـى ملهـارات الـتعلم وفاعليـة 
هم ملعرفـة أكـرب ممـا لـديهم يف جـانيب التدخل من مـدراء الـربامج، كمـا أظهـر أفـراد عينـة مـن امـوعتني حـاجت

  التقييم وبرامج الرتبية اخلاصة يف مرحلة ما قبل الثانوّي.
) دراسـًة هــدفت إىل التعــرف علــى الكفايـات الرتبويــة ملعلمــي األطفــال 1991كمـا أجــرى الغريــر(

ألطفـــال املعـــاقني عقليـــاً يف األردن. حيـــث أظهـــرت النتـــائج ضـــرورة هـــذه الكفايـــات بدرجـــة عاليـــة ملعلمـــي ا
املعـــاقني عقليـــاً يف األردن، والـــيت متثلـــت يف: الكفايـــات الشخصـــية للمعلـــم، وكفايـــات التقيـــيم والتشـــخيص، 
وكفايــات حمتـــوى الربنـــامج التعليمــي، وكفايـــات تنفيـــذ الربنــامج التعليمـــي، وكفايـــات االتصــال باألهـــل، كمـــا 

  لعلمي والعمر.بينت النتائج عدم وجود فروق دالة تبعاً ملتغري اخلربة واملؤهل ا
) بدراســـٍة هـــدفت إىل التعـــرف علـــى الكفايـــات التعليميـــة الالزمـــة 1991وقـــد قامـــت احلديـــدي (

ملعلمي األطفال املعوقني مسعياً يف األردن. وقد أشـارت نتـائج الدراسـة إىل أن تقيـيم األطفـال املعـوقني مسعيـاً 
اخلصـائص الشخصـية للمعلـم هـو التـايل  هو اال الذي تصّدر قائمة اهتمامات أفـراد الدراسـة، وكـان جمـال

يف رأس هذه القائمة، يليه أساليب التدريس، مث إرشاد األسرة، مث تصميم التعليم وتنظيمه، مث إرشاد الطفل 
وتوجيهه، وأخرياً العالقات مع اتمع. كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية ملتغـري اخلـربة 

  علمني للكفايات التعليمية.التدريسية على تقدير امل
) هدفت إىل استقصاء أراء طالب الرتبية اخلاصة جبامعة امللك 1993أخرى هلارون ( ويف دراسةٍ 

سعود لدرجة إسهام املقـررات املقدمـة هلـم يف إكسـام الكفايـات الالزمـة لتعلـيم ذوي احلاجـات اخلاصـة يف 
تقـــومي الطـــالب جلميـــع الكفايـــات املعيـــار املناســـب املــدارس العاديـــة، فقـــد بينـــت النتـــائج أنـــه مل تصـــل درجــة 

يف درجــة اكتســاب  إحصــائيةٍ  كحــد أدىن. كمــا أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــةٍ   لالكتســاب وهــو عــايل جــداً 
  الطالب جلميع الكفايات تعزى إىل متغري اجلنس أو التخصص.

لــة ) إىل أمهيــة متتــع معلمــي املرحDooley and Savage,1994وتشــري دويل وســافاج (
ملـا لـذلك  ،االبتدائية لكفاية احرتام التنوع الثقايف، واختالف القدرات بني األفـراد يف بيئـات التعلـيم الشـاملة

   من دوٍر بالٍغ وفائدٍة يف االستجابة الفائقة ملختلف األطفال ومن بينهم ذوي االحتياجات اخلاصة.
حيتاجهـا معلمـو األطفـال ) فقد أشـار إىل الكفايـات الـيت Lowenthal, 1995لوينثال ( أما

املعاقني يف الطفولة املبكـرة، حـىت يتمكنـوا مـن تفعيـل خـدمام إىل أقصـى درجـٍة، وتبـدو هـذه الكفايـات يف 
املعرفة مبراحل النمو والتطـور وجوانـب التـأخر لـدى املعـاقني، واخلـربة يف التعامـل مـع أسـر املعـاقني، ومهـارات 
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ر التــدخالت الرتبويــة املناســبة، والقــدرة علــى إيصــال اخلــدمات تشــارك املعلومــات، وتنســيق اخلــدمات لتطــوي
   الرتبوية ضمن األوضاع والبدائل التعليمية املختلفة.
) بدراســٍة Robinson and Griffith,1996كمــا قــام كــل مــن روبنســون وجريفيــث (

اتمـــع  ألربـــع جمموعـــات مـــن قيـــادّي ومهـــّين الرتبيـــة اخلاصـــة يف كفايـــةً   35هـــدفت إىل التحقـــق مـــن تطـــور 
قائداً ومهنياً يف الرتبية اخلاصة. وقد أكدت النتائج على امتالك أفراد العينـة  112األمريكي، وبلغت العينة 

ــــامج تطــــوير  ــــأن تعرضــــهم لربن ــــة ب ــــة، وأكــــد أفــــراد العين ــــة واالقتصــــادية والشخصــــية والذكائي الكفايــــات التقني
  ية أوهايو، أدى إىل امتالكهم تلك الكفايات.الكفايات الذي تقدمه دائرة تطوير املوارد البشرية يف وال

) مــن خــالل دراســتهما Iverson and Chavez, 1997وقــارن ايفرســون وتشــافيز (
مـن معلمـي الرتبيـة اخلاصـة يف الريـف واملدينـة ضـمن ثـالث عشـر   مستويات املعرفـة واملهـارة املتـوفرة لـدى كـلٍ 

خرجيـاً مـن برنـامج الرتبيـة اخلاصـة يف جامعـة  85ة كفايٍة ملعلمي االضطرابات السـلوكية. وقـد مشلـت الدراسـ
منهم صنفوا أنفسهم كمعلمني يف  % 83إىل أن ما يقارب من   والية كاليفورنيا األمريكية. وأشارت النتائج

من أفراد  %55منهم اعتمدوا كأخصائّيني متميزين يف الرتبية اخلاصة، و %17الرتبية اخلاصة، يف حني أن 
مــنهم تلقــوا وظــائف يف مــدارس املنــاطق الريفيــة، وكلتــا  %44يف مــدارس املــدن، بينمــا العينــة تلقــوا وظــائف 

اموعتني شعروا أم مهرٌة بدرجٍة عاليٍة يف إدارة البيئـة التعليميـة ويف تطبيـق احملتـوى التعليمـي، وأكثـر تنوعـاً 
فيمـا يتصـل بالقـدرة علـى تقـدمي  يف الثقافة التواصلية باللهجات احملكية. وكان أقل تقـديرات الكفايـة املعرفيـة

احملتــوى التعويضــي ويف الســلوك األخالقــي واملعرفــة مبصــادر اتمــع. وأظهــر املعلمــني يف الريــف أدىن جمــاالت 
الكفايــة يف جانــب املعرفــة خبصــائص املتعلمــني، أمــا املعلمــني يف املــدن فقــد أظهــروا أدىن جمــاالت الكفايــة يف 

   مهارة املالحظة والتقييم.
 Hamill, Jantzen, and Bargerhuffاميــل وجــانتزين وبــارجرهوف ((أمــا ه

فقد قاموا بدراسٍة حتليليٍة لتحديد الكفايات الـيت حيتاجهـا املعلمـون يف البيئـات التعليميـة الشـاملة   1999,
واليت حتتوي طلبًة من ذوي االحتياجات اخلاصة، وأظهـرت الدراسـة أن الكفايـة األكثـر أمهيـًة لـدى املعلمـني  

   كفاية التعاون، والعمل الفريقي، والتعامل مبرونٍة، وكفايات التطبيق، واملمارسة الصفية واملعرفة بالطلبة.
) هدفت إىل التعرف على الكفايات الرتبوية ملعلمي األطفال 2001قام ا القثامي ( ويف دراسةٍ 

لرتبويــة الــيت حيتاجهــا املعلمــون يف املعــاقني عقليــاً مبدينــة الطــائف يف الســعودية، مــن خــالل معرفــة الكفايــات ا
تعليم وتدريب األطفال املعاقني عقلياً. أشارت النتائج إىل أن مجيع الكفايات اليت تناولتها الدراسة تراوحت 

وقــد مشلــت هــذه الكفايــات: الكفايــات الشخصــية  ،والضــرورية بدرجــة متوســطة أمهيتهــا بــني الضــرورية جــداً 
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ــــيم والتشــــخي ،للمعلــــم ــــات التقي ــــامج التعليمــــي ،صوكفاي ــــوى الربن ــــات حمت ــــذ الربنــــامج  ،وكفاي ــــات تنفي وكفاي
  ملتغري اخلربة. تبعاً  دالةٍ  كما بينت النتائج عدم وجود فروقٍ   ،وكفايات االتصال باألهل ،التعليمي

) والــيت هــدفت إىل التعــرف علــى واقــع الكفايــات التعليميــة الالزمــة 2005ويف دراســة الرفــاعي (
ني مسعيـــاً، ومـــدى توافرهـــا لــديهم يف حمافظـــة عـــدن. فقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن ملعلمــي األطفـــال املعـــوق

الكفايــات التدريســية والشخصــية احتلــت موقــع الصــدارة لــدى معلمــي األطفــال املعــوقني مسعيــاً، كمــا بينــت 
ى النتــائج اخنفــاض الوســط احلســايب للكفايــات املعرفيــة، وكفايــات الــوعي املهــين، والكفايــات االجتماعيــة لــد

معلمــي األطفــال املعــوقني مسعيــاً. يف حــني مل تظهــر النتــائج وجــود فــروٍق ذات داللــٍة إحصــائيٍة بــني معلمــي 
  األطفال املعوقني مسعياً يف درجة توافر الكفايات تعزى ملتغري العمر أو اخلربة أو املؤهل العلمي.

يوس الرتبية اخلاصة يف  ) بدراسٍة هدفت إىل تقييم فاعلية برنامج بكالور 2005كما قامت قطناين (
كلية العلوم الرتبوية باجلامعة األردنية، وأشارت النتائج فيما يتعلق مبدى فاعلية حمتوى الربنامج من وجهة 
نظر املشاركني فيه إىل أن أكثر املساقات أمهيًة هي املساقات القابلة للتطبيق. وحول استجابات اخلرجيني 

اخلاصة، فقد أوضحت النتائج إدراك اخلرجيني ألمهية هذه الكفايات، على الكفايات املهمة ملعلمي الرتبية 
إذ اعتربوها مهمًة بشكٍل عام، إال إن قدرة الربنامج على تطويرها من وجهة نظرهم كانت متوسطة، وذلك 
بسبب تركيز الربنامج على املعرفة النظرية على حساب املهارات األدائية. وأما عن مدى رضا اخلرجيني عن 

) من املشاركني يف الربنامج راضون عن مستوى %50دهم قبل اخلدمة، فقد أشارت النتائج إىل أن (إعدا
) عن عدم رضاهم عن مستوى %30) راضون بدرجٍة متوسطٍة، بينما عّرب (%20إعدادهم، وإن (

  إعدادهم.
إىل تقييم ست مساٍت ملعلمي الرتبية اخلاصة  )Georgios, 2009وهدفت دراسة جورجيوز (

) معلماً يف الرتبية اخلاصة، ومت مجع املعلومات من 226رحلة ما قبل املدرسة، وتكونت عينة الدراسة من (مل
خالل طريقيت االستبانة واملناقشة. أظهرت نتائج الدراسة فاعليـة ثـالث مسـاٍت ذات أمهيـٍة عاليـٍة وهـي حـب 

ة وااللتزام. أما السمات الثالث األخرى األطفال، والتدريب والتطوير املهين املستمر ما قبل اخلدمة، الكفاء
الـــيت مت تقييمهـــا بدرجـــٍة أقـــل فهـــي مهـــارات االتصـــال الفعالـــة والشخصـــية املتمكنـــة، واملقـــدرة علـــى إعطـــاء 

  التعليمات، وبناًء على كل مسٍة مت حتديد توصياٍت ملعلمي ما قبل اخلدمة.
ىل معرفـة أثـر بدراسـٍة هـدفت إ )Yadav and Bouck, 2009كمـا قـام يـادف وبيـوك (

ـــــديو إلعطـــــاء تعليمـــــاٍت ملعلمـــــي الرتبيـــــة اخلاصـــــة. ومت استقصـــــاء مـــــدى اكتســـــاب املعلمـــــني  اســـــتخدام الفي
للمعلومــات، واجتاهــام حنــو اســتخدام الفيــديو كوســيلٍة تعليميــٍة. وأظهــرت النتــائج أن اســتخدام الفيــديو مل 
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ســـتيعاب القرائـــي، باملقارنـــة مـــع احملاضـــرات يظهــر اختالفـــاً كبـــرياً، فيمـــا يتعلـــق بـــالوعي الصـــويت، ومواضـــيع اال
) أن اســتخدام الفيــديو يــؤثر Boling, 2007، P.194يف حــني يــرى بــولنج (التقليديـة واملناقشــات. 

  بشكٍل إجيايب على التعلم ملعلمي ما قبل اخلدمة.
مما سبق تبني أنه من املمكن تصنيف الكفايات الالزمة للعمل مع ذوي احلاجات اخلاصة ضـمن 

  عاد التالية:األب
الكفايات الرتبوية واملهنية: وهي اليت تتعلق بآلية العمل مع ذوي احلاجات اخلاصة مثل: التقيـيم،  -

والتشــخيص، وإعــداد اخلطــط الرتبويــة الفرديــة وتنفيــذها، وإعــداد خطــط تعــديل الســلوك وتنفيــذها 
 وغريها.

لتطور العلمي والتفكـري العلمـي الكفايات املتعلقة باخلصائص العلمية: وهي الكفايات املرتبطة با  -
  لدى املعلم مثل: االطالع على كل ما هو جديد يف الرتبية اخلاصة، وحتديث املعلومات وغريها.

الكفايــات املتعلقــة بالســمات الشخصــية: وهــي الكفايــات املتعلقــة باالســتعداد للعمــل مــع ذوي   -
وحتمــل مســؤوليام، وتبــين احلاجــات اخلاصــة، وكــذلك امليــول واالجتاهــات مثــل: تقبــل األطفــال، 

  اجتاهات إجيابية حنوهم وغري ذلك.
 الطريقة واإلجراءات  -8
 الدراسةمنهج  - 8-1

جت هذه الدراسة املنهج الوصفّي املسحّي، حيث مت توزيع أداٍة تتضمن ثالثة جماالٍت هي: 
ة بالسمات الكفايات املتعلقة باخلصائص العلمية، والكفايات املتعلقو  الكفايات الرتبوية، واملهنية،

على عينٍة من الطلبة املتدربني امللتحقني بربنامج الرتبية اخلاصة يف اجلامعات األردنية، وبعد ذلك  الشخصية
  مت حتليل استجابام والوصول للنتائج.

  مجتمع الدراسة وعينتها - 8-2
اجلامعات يف  تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع املعلمني املتدربني يف الرتبية اخلاصة امللتحقني

األردنية الرمسية (األردنية، والبلقاء التطبيقية، ومؤتة، واحلسني بن طالل) خالل الفصل الدراسي الثاين من 
) معلمًا ومعلمًة. حيث استجاب على أداة 212. والبالغ عددهم (2012/2013العام اجلامعي 

يبني توزيع أفراد العينة حسب ) 1واجلدول رقم () معلمًا ومعلمًة مثلوا عينة الدراسة. 148الدراسة (
  متغريات الدراسة.
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  )1جدول رقم (
  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

 النسبة املئوية العدد املتغريات ومستوياا

  اجلنس
 35.8 53  ذكور
 64.2 95 إناث

  اجلامعة

 29.7 44 األردنية
 13.5 20 البلقاء التطبيقية

 21.6 32 مؤتة
 35.1 52 طاللاحلسني بن 

  مؤسسة التدريب
 45.3 67  مدارس
 54.7 81  مراكز

 فئة اإلعاقة اليت يعمل معها املعلم املتدرب
  45.3  67  عقلية
  8.8  13  مسعية

  45.9  68  صعوبات تعلم
 100 148  اموع الكلي للعينة 

  أداة الدراسة 8-3
اصة للكفايات الالزمة للعمل مع ذوي درجة امتالك املعلمني املتدربني يف الرتبية اخلللتعرف على 
  :أداٍة ألغراض هذه الدراسة على النحو اآليتمت إعداد احلاجات اخلاصة، 

املعـربة  الفقـراتو  األبعـاد األدب السابق املـرتبط مبوضـوع الدراسـة احلاليـة، مـن أجـل اشـتقاقمسح  �
مة للعمل مع ذوي احلاجات درجة امتالك املعلمني املتدربني يف الرتبية اخلاصة للكفايات الالز  نع

الغريــــر،  ؛1989؛ الصــــمادي, 2005؛ الرفــــاعي، 1991؛ احلديــــدي،1988اخلاصــــة (التــــل، 
 .)1993هارون،  ؛1993نويران ,  ؛1995؛ مراد، 2001؛ القثامي، 1991

( Carri,  1985; Hamill et al.,  1999; Iverson and Chavez, 1997; 
NorLander, 1989; Robinson and Griffith, 1996; Lowenthal, 1995) 

 3موزعـًة علـى  فقرةً  50إىل مت التوصل  ،ع الدراسة احلاليةو األدب السابق املرتبط مبوض ىبناًء عل �
 شكلت املقياس بصورته األولية. أبعاٍد،
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مــــن ذوي االختصــــاص يف ميــــدان الرتبيــــة  نيحمكمــــ 10مت عــــرض املقيــــاس بصــــورته األوليــــة علــــى  �
مـن  توضـيح عـددٍ  :متثلـت يف حيـث أوصـى احملكمـون بـإجراء تعـديالتٍ  اخلاصة والقياس النفسـي،

 .تعديل صياغة بعض الفقرات من الناحية اللغويةعدٍد من الفقرات و  حذفو  ،الفقرات
 فقـرةً  33يتضـمن  مت إجراء التعديالت اليت أوصى ا احملكمون، وأصبح املقيـاس بصـورته النهائيـة �

تنطبق بدرجٍة  ،ال تنطبق هي: درجاتٍ  أربعقديري مكون من يقابلها سلم ت أبعاٍد، 3موزعًة على 
 ، وقد أصبحت األبعاد على النحو اآليت:تنطبق بدرجة عاليةٍ ، بسيطٍة، تنطبق بدرجٍة متوسطةٍ 

 فقرًة. 16، ومتثلت يف الكفايات الرتبوية واملهنية .أ
 فقراٍت. 9، ومتثلت يف الكفايات املتعلقة باخلصائص العلمية .ب
 فقراٍت. 8، ومتثلت يف ملتعلقة بالسمات الشخصيةالكفايات ا .ج

مت عــرض الصــورة النهائيــة مــن املقيــاس علــى احملكمــني ذوي االختصــاص، حيــث أمجعــوا  �
 على مالءمة املقياس بصورته النهائية لغايات الدراسة احلالية.

  صدق وثبات أداة الدراسة 4- 8 
من خالل إجراءات إعدادها، واليت فيما يتعلق بدالالت صدق أداة الدراسة، فقد مت حتقيقها 

حققت الصدق املنطقي أو العيين املتمثل بتمثيل األداة ملنطقة السلوك املراد قياسها واحملددة باألبعاد الرئيسة 
لألبعاد اليت تقيسها بنسبة اتفاق تزيد عن الفقرات  اليت مت ذكرها سابقاً. حيث أمجع احملكمون على مالءمة

)90%.(  

ــــة   مت اســــتخراجكمــــا  دالالت ثبــــات أداة الدراســــة بطريقــــة االتســــاق الــــداخلّي، باســــتخدام معادل
)، يف حني تراوحت قيم معامالت الثبـات علـى األبعـاد 0.92ألفا، وبلغ معامل الثبات الكلي ( -كرونباخ

) يبـني قـيم معـامالت الثبـات الـيت مت التوصـل إليهـا 2).  واجلـدول رقـم(0.85) و (0.84الرئيسة ما بـني (
ألفا لكل بعٍد باإلضافة للثبات الكلّي.                                                               -خدام معادلة كرونباخباست

  ألفا –قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ  )2جدول رقم(
  معامل الثبات  البعد

  0.85  الكفايات الرتبوية واملهنية
  0.85  الكفايات املتعلقة باخلصائص العلمية

  0.84  الكفايات املتعلقة بالسمات الشخصية
  0.92  األداة ككل
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وبـــالنظر إىل الثبـــات الكلـــّي للمقيـــاس، يتضـــح أنـــه ذو قيمـــٍة مرتفعـــٍة نســـبياً، جتعـــل منـــه أداًة ميكـــن 
  االعتماد عليها لتحقيق أغراض الدراسة.

دى الباحث من دالالت الثبات، وما حتقق للمقياس من صـدق احملتـوى املتمثـل وبناًء على ما جتّمع ل      
بــــإجراءات بنــــاء املقيــــاس، ومتثيلــــه ملنطقــــة الســــلوك املقــــاس (الكفايــــات الالزمــــة للعمــــل مــــع ذوي احلاجــــات 
اخلاصــة)، فــإن أداة الدراســة بصــورا النهائيــة تعتــرب مقبولــًة ألغــراض إجــراء هــذه الدراســة، وأصــبحت جــاهزًة 

  للتطبيق على أفراد عينة الدراسة.
  إجراءات التطبيق 8-5

من بناء أداة الدراسة بصورا النهائية، مت وضع رسالة خاصة توضح الغرض من الدراسة  ءبعد االنتها
وهدفها، وتطمئن املستجيب حول سرية املعلومات اليت سيديل ا، وتوضح كيفية اإلجابة على األداة، مث قام 

املوافقات الرمسية، وكذلك الكشوفات اخلاصة اليت متثل جمتمع الدراسة. وبعد ذلك مت التوجه الباحثان بأخذ 
إىل أفراد عينة الدراسة، ومقابلتهم، وتطبيق األداة عليهم، وذلك بعد أن مت توضيح اهلدف من الدراسة، وقد 

تفريغها وعمل التحليالت  استغرقت عملية مجع البيانات شهر تقريباً، وبعد االنتهاء من مجع البيانات مت
  اإلحصائية املناسبة.

  استخراج الدرجات 8-6
بعد تطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة، مت إعطاء درجٍة لكل فقرٍة، حيث مت ترمجة سّلم اإلجابة 

بق اللفظي الرباعي إىل سلٍم رقمي وذلك بإعطاء فئة اإلجابة (تنطبق بدرجٍة عاليٍة) أربع درجاٍت، وفئة (تنط
مث تنطبق) درجة واحدة، ال بدرجٍة متوسطٍة) ثالث درجاٍت، وفئة (تنطبق بدرجٍة بسيطٍة) درجتني، وفئة (

 ألداة.، عن طريق مجع الدرجات املتحققة على مجيع فقرات افرٍد من أفراد العينةلكل  كليةٌ   استخرجت درجةٌ 
بصورته القصوى  ستوى الكفاياتموتعكس  ،درجةً  132 هي داةعلى األ ممكنةٍ  وهكذا فإن أعلى درجةٍ 

  بصورته الدنيا. مستوى الكفاياتوتعكس  ،درجةً  33هي  وأدىن درجةٍ 

  المعالجة اإلحصائية 8-7
متوســطات درجــات األفــراد علــى كــل فقــرٍة، بداللــة ســلم  جســتخرا الإلجابــة عــن الســؤال األول فقــد مت 

ٍد، وعلــى مجيــع الفقــرات، وذلــك للعينــة  اإلجابــة، ومتوســطات الــدرجات، واالحنرافــات املعياريــة علــى كــل بعــ
ككــل. ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مت اســتخدام اختبــار (ت) للعينــات املســتقلة للداللــة علــى الفــروق بــني 

ومت اسـتخدام حتليـل ، )مؤسسـة التـدريب (اجلـنس،يف حالـة املتغـريات الـيت حتتـوي علـى مسـتويني املتوسـطات 
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للمقارنـات البعديـة يف  )Scheffeوعـاً باختبـار شـيفيه (متب )One Way Anovaالتباين األحادي (
اجلامعة، فئة اإلعاقة اليت يعمـل معهـا أكثر من مستويني (على حالة وجود فروٍق تبعاً للمتغريات اليت حتتوي 

  .املعلم املتدرب)
  النتائج  -9

اصـة للكفايـات هدفت الدراسة احلاليـة إىل التعـرف علـى درجـة امـتالك املعلمـني املتـدربني يف الرتبيـة اخل
الالزمة للعمـل مـع ذوي احلاجـات اخلاصـة، باإلضـافة إىل معرفـة الفـروق يف درجـة امـتالكهم هلـذه الكفايـات 

  واجلامعة، ومؤسسة التدريب، وفئة اإلعاقة اليت يعمل معها املعلم املتدرب. ،تبعاً ملتغريات اجلنس
بني يف الرتبيــة اخلاصـة للكفايـات الالزمــة ولإلجابـة عـن الســؤال األول: مـا درجـة امــتالك املعلمـني املتـدر 

مت استخراج متوسطات الـدرجات الـيت حصـل عليهـا أفـراد عينـة الدراسـة  للعمل مع ذوي احلاجات اخلاصة؟
ـــة ســـلم اإلجابـــة واحنرافاـــا املعياريـــة، كمـــا مت اســـتخراج متوســـطات  علـــى كـــل فقـــرٍة مـــن فقـــرات األداة بدالل

الدراسـة بداللـة سـلم اإلجابـة علـى كـل بعـٍد مـن أبعـاد األداة واألداة   الدرجات الـيت حصـل عليهـا أفـراد عينـة
  ) ُتوّضح ذلك.6, 5, 4, 3ككل، باإلضافة الحنرافاا املعيارية، واجلداول ذات األرقام (

متوسط الدرجات واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة على   )3جدول رقم (
  ة واألداة ككل*من أبعاد األدا كل بعدٍ 

 االحنراف املعياري املتوسط البعد
 0.43 2.89 الكفايات الرتبوية واملهنية

 0.52 2.91 الكفايات املتعلقة باخلصائص العلمية
 0.55 3.20 الكفايات املتعلقة بالسمات الشخصية

 0.42 2.97 األداة ككل
  )2.5* نقطة القطع (
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ت المعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة على  متوسط الدرجات واالنحرافا )4جدول رقم (
  كل فقرٍة من فقرات األداة في بعد الكفايات التربوية والمهنية *

رقم 
 الفقرة

 املتوسط الفقرة
االحنراف 
 املعياري

 0.69 3.28 التعرف على جوانب القوة والضعف للطفل املعاق. 3
 0.72 3.24 استخدام املواد والوسائل املساعدة. 7
 0.79 3.15 وضع األهداف وتطبيق مكونات اخلطة الرتبوية الفردية. 6
 0.76 3.13 .فردي  تقدمي املهمات التعليمية بشكلٍ  11
 0.73 3 .الفرديّ  الكفايات املتعلقة بالربنامج الرتبويّ  5
 0.73 2.97 .معاقٍ  استخدام طرائق التدريس اخلاصة لكل طفلٍ  10

4 
يت متكـــن مـــن احلكـــم علـــى الطفـــل اعتمـــاداً علـــى معلومـــات اخلـــربات التعليميـــة الـــ

 القياس.
2.9 0.7 

 0.83 2.88 تطوير الروح االستقاللية لدى الطفل املعاق. 14

12 
اســــتخدام التقيــــيم املســــتمر واملتواصــــل للمهــــارات والقــــدرات املختلفــــة لألطفــــال 

 املعاقني.
2.88 0.82 

 0.73 2.86 تدريب الطفل على تقبل ذاته وإعاقته. 13
 0.8 2.82 مجع البيانات وحتليلها. 2
 0.81 2.78 الكفايات املتعلقة بإعداد خطة تعديل السلوك. 8
 0.78 2.78 الكفايات املتعلقة بتنفيذ خطة تعديل السلوك. 9
 0.77 2.70 الكفايات املتعلقة بقياس اجلوانب العقلية والرتبوية للطفل. 1

16 
ت وتبادل اآلراء مع املعلمني حول القضايا متعدد التخصصا العمل ضمن فريقٍ 

 املتعلقة بنمو الطفل وتربيته وبرامج تأهيله.
2.59 1 

 0.88 2.24 مع املعلمني. دوريةٍ  عقد لقاءاتٍ  15
  )2.5* نقطة القطع (
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متوسط الدرجات واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها أفراد عينـة الدراسـة علـى   )5جدول رقم (
  * الكفايات المتعلقة بالخصائص العلميةفقرات األداة في بعد من  كل فقرةٍ 

رقم 
 الفقرة

 املتوسط الفقرة
االحنراف 
 املعياري

 0.78 3.14 .خاصةٍ  واملعاقني بصفةٍ  عامةٍ  حتمل املسؤولية يف مساعدة األطفال بصفةٍ  20
 0.68 3.08 .بإجيابيةحل املشكالت والتفاعل معها  24
 0.72 3.08 توافق واألنشطة.تنويع التعليم مبا ي 21
 0.71 2.99 استخدام املهارات بفعالية يف املواقف التدريسية والتدريبية. 25
 0.82 2.97 تعليم األطفال املعاقني مع اختالف مستويام. 22

18 
االطــــالع علــــى كــــل مــــا هــــو جديــــد ومســــتحدث يف اــــال العلمــــي والتعليمــــي 

 والرتبوي.
2.82 0.87 

 0.77 2.81 لمي يف تذليل الصعوبات اليت تواجهين.التفكري الع 23
 0.71 2.74 اتساع اخلربات العلمية والعملية. 19
 0.80 2.54 حتديث املعلومات الرتبوية والنفسية وجتديدها. 17

  )2.5* نقطة القطع (
  متوسط الدرجات واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة على )6جدول رقم (

  * الكفايات المتعلقة بالسمات الشخصيةمن فقرات األداة في بعد  كل فقرةٍ 
رقم 
 الفقرة

 املتوسط الفقرة
االحنراف 
 املعياري

 0.74 3.34 مع اآلخرين. القدرة على التواصل بفعاليةٍ  30
 0.83 3.32 التحلي بالصرب والبشاشة والسماحة. 29
 0.79 3.28 املواقف املختلفة. االتسام باللباقة والقدرة على التصرف يف 28
 0.82 3.28 حنو األطفال املعاقني. جيابيةٍ إ التمتع باجتاهاتٍ  27
 0.77 3.24 القدرة العقلية واجلسمية واالنفعالية. 32

33 
مع أسرة الطفل  تقبل األطفال وحتمل تصرفام غري املقبولة والتفاعل بإجيابيةٍ 

 دف مساعدة الطفل.
3.19 0.69 

 0.93 3.09 حنو مهنة التدريس. جيابيةٍ إ متع باجتاهاتٍ الت 26
  )2.5* نقطة القطع (
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درجـة امـتالك املعلمـني املتـدربني يف الرتبيـة اخلاصـة للكفايـات ولإلجابة عن السؤال الثاين: هـل ختتلـف 
أو اجلامعـــة، أو مؤسســـة التـــدريب، أو فئـــة  ،اجلـــنسبـــاختالف  الالزمـــة للعمـــل مـــع ذوي احلاجـــات اخلاصـــة

مت استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة للداللة على الفروق بني ؟ عاقة اليت يعمل معها املعلم املتدرباإل
) 7واجلــدوالن رقــم () مؤسســة التــدريب، اجلــنسيف حالــة املتغــريات الــيت حتتــوي علــى مســتويني (املتوســطات 

متبوعـاً  )One Way Anovaكمـا مت اسـتخدام حتليـل التبـاين األحـادي (،  ) يُوّضـحان ذلـك8ورقـم (
أكثر على للمقارنات البعدية يف حالة وجود فروٍق تبعاً للمتغريات اليت حتتوي   Scheffeباختبار شيفيه (
) 10) ورقـــم (9، واجلـــدوالن رقـــم ()فئـــة اإلعاقـــة الـــيت يعمـــل معهـــا املعلـــم املتـــدرب اجلامعـــة،مـــن مســـتويني (
  يُوّضحان ذلك.

لى أداة الدراسة ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة متوسط درجات األفراد ع )7( جدول رقم
  الجنس المتوسطات تبعاً لمتغير هلداللة الفروق بين هذ

 األبعاد اجلنس املتوسطات قيمة (ت) مستوى الداللة

0.500 0.677  
 ذكور 2.86

 الكفايات الرتبوية واملهنية
 إناث 2.91

0.161 1.408 
 ذكور 2.99

 خلصائص العلميةالكفايات املتعلقة با
 إناث 2.86

0.319 0.999 
  ذكور  3.14

 الكفايات املتعلقة بالسمات الشخصية
  إناث  3.24

0.857 0.180 
  ذكور  2.96

 األداة ككل
  إناث  2.97

  
متوسط درجات األفراد على أداة الدراسة ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة  )8( جدول رقم

  مؤسسة التدريب المتوسطات تبعاً لمتغير هلداللة الفروق بين هذ
 األبعاد مؤسسة التدريب املتوسطات قيمة (ت) مستوى الداللة

0.760 0.306 
 مدارس 2.90

 الكفايات الرتبوية واملهنية
 مراكز 2.88

0.143 1.474 
 مدارس 2.84

 الكفايات املتعلقة باخلصائص العلمية
 مراكز 2.96
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0.632 0.480 
  مدارس  3.23

 الكفايات املتعلقة بالسمات الشخصية
  مراكز  3.18

0.850 0.190 
  مدارس  2.96

 األداة ككل
  مراكز  2.98

  
  ملخص نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات )9(جدول رقم 

  الجامعةتبعاً لمتغير  
مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط مربع 

 التباين
جمموع مربع 

 التباين
درجات 

 احلرية
 األبعاد مصدر التباين

0.529 0.742 
 بني اموعات 3 0.419 0.140

 الكفايات الرتبوية واملهنية
 داخل اموعات 144 27.125 0.188

0.819 0.309 
الكفايات املتعلقة  بني اموعات 3 0.251 0.084

 داخل اموعات 144 38.944 0.270 باخلصائص العلمية

0.926 0.155 
الكفايات املتعلقة   بني اموعات  3  0.143  0.048

  داخل اموعات  144  44.155  0.307 بالسمات الشخصية

0.862 0.249 
  بني اموعات  3  0.133  0.044

 األداة ككل
  داخل اموعات  144  25.562  0.178

بين المتوسطات تبعاً لمتغير ملخص نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق  )10(جدول رقم 
  فئة اإلعاقة التي يعمل معها المعلم المتدرب

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط مربع 

 التباين
جمموع مربع 

 التباين
درجات 

 احلرية
 األبعاد مصدر التباين

0.096 2.379 
 بني اموعات 2 0.875 0.438

 الكفايات الرتبوية واملهنية
 موعاتداخل ا 145 26.669 0.184

0.112 2.224 
الكفايات املتعلقة  بني اموعات 2 1.167 0.583

 داخل اموعات 145 38.028 0.262 باخلصائص العلمية

0.980 0.020 
الكفايات املتعلقة بالسمات   بني اموعات  2  0.012  0.006

  داخل اموعات  145  44.285  0.305 الشخصية

0.330 1.116 
  بني اموعات  2  0.390  0.195

 األداة ككل
  داخل اموعات  145  25.305  0.175
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  مناقشة النتائج - 10
وباملقارنة بني متوسطات الدرجات على األبعاد املختلفة بداللة سّلم  )3يتضح من اجلدول رقم (

ت الشخصية، السمااإلجابة، أن أكثر الكفايات امتالكاً من قبل املعلمني املتدربني هي الكفايات املتعلقة ب
ن أوبشكٍل عام ُيالحظ الكفايات الرتبوية واملهنية. ، وأخريًا باخلصائص العلمية الكفايات املتعلقة يليها

املعلمني املتدربني يف الرتبية اخلاصة، ميتلكون الكفايات الالزمة للعمل مع ذوي احلاجات اخلاصة بدرجٍة 
  ).2.97العينة على األداة ككل (متوسطٍة بداللة سّلم اإلجابة، حيث بلغ متوسط أداء 

) أن متوسـطات الـدرجات علـى الفقـرات، تراوحـت مـا 6, 5, 4كما ُيالحظ من اجلداول رقم (
القــدرة علــى ( الكفايــات املتعلقــة بالســمات الشخصــية) ضــمن بعــد 30) درجــًة للفقــرة رقــم (3.34بــني (

من بعــد الكفايــات الرتبويــة واملهنيــة ) ضــ15) درجــًة للفقــرة رقــم (2.24)، و(التواصــل بفعاليــٍة مــع اآلخــرين
)، علمــاً بــأن أعلــى قيمــٍة ممكنــٍة للمتوســط هــي أربــع درجــاٍت، وأقــل قيمــٍة عقــد لقــاءاٍت دوريــٍة مــع املعلمــني(

) 1ممكنــٍة للمتوســط هــي درجــٌة واحــدٌة. كــذلك تبــني أن قــيم االحنرافــات املعياريــة للفقــرات تراوحــت مــا بــني(
العمــل ضــمن فريــٍق متعــدد التخصصــات، لكفايــات الرتبويــة واملهنيــة () ضــمن بعــد ا16درجــة للفقــرة رقــم (

) درجــًة 0.68)، و(وتبــادل اآلراء مــع املعلمــني حــول القضــايا املتعلقــة بنمــو الطفــل، وتربيتــه، وبــرامج تأهيلــه
حــــل املشــــكالت والتفاعــــل معهــــا ( الكفايــــات املتعلقــــة باخلصـــائص العلميــــة) ضــــمن بعــــد 24للفقـــرة رقــــم (

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع  ا يــدل علــى االنســجام واالتفــاق بــني املســتجيبني يف األداء علــى األداة.) ممــبإجيابيــةٍ 
) بأن الكفايات األدائية الالزمة للعمل مع املعوقني كانت متوسطًة بسبب 2005نتائج دراسة (القطناين , 

الدراســـة مـــع دراســـة تركيـــز الربنـــامج علـــى اجلانـــب النظـــري علـــى حســـاب املهـــارات األدائيـــة. واتفقـــت نتـــائج 
)، حيـــث تراوحـــت أمهيـــة الكفايـــات مـــا بـــني الضـــرورية جـــداً والضـــرورية بدرجـــٍة متوســـطٍة. 2001(القثـــامي,

وكــــذلك ) 2005الرفــــاعي,  ؛1991وجــــاءت نتــــائج الدراســــة بشــــكٍل خمتلــــٍف مــــع دراســــات (احلديــــدي, 
مـن حيـث   (Carri,  1985; Hamill et al.,  1999; Lowenthal, 1995) دراسـات

رتيب الكفايات حيث أن الكفايات الرتبوية واملهنية تصدرت قائمة الكفايات، تليها الكفايات الشخصية ت
  والعلمية.

ويــرى الباحثــان أن الكفايــات املتعلقــة بالســمات الشخصــية كانــت األكثــر امتالكــاً، بســبب كــون 
أن أغلـــب هـــؤالء  هـــذه الكفايـــات مرتبطـــًة أساســـاً باالســـتعداد للعمـــل مـــع ذوي احلاجـــات اخلاصـــة، حيـــث

املعلمني املتـدربني لـديهم االسـتعداد للعمـل مـع ذوي احلاجـات اخلاصـة قبـل االلتحـاق بالدراسـة اجلامعيـة يف 
هـــذا اـــال، فضـــًال عـــن أن املســـاقات التدريســـية تنمـــي هـــذه الســـمات الشخصـــية، يف حـــني أن الكفايـــات 
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رات، يتم اكتساا غالباً يف أثناء الدراسة اجلامعية الرتبوية واملهنية كانت أقل امتالكاً كوا متثل معارف ومها
من خالل تناول املساقات املختلفة، فضًال عن أن درجة امتالكها تتوقف على حمتوى هذه املسـاقات. كمـا 
يعتقد الباحثان بأن سبب تدين الكفايات الرتبوية واملهنية يعود إىل عدم كفاية برنامج الرتبية اخلاصة للطلبـة 

ق باملهارات الفنية واملهنية للتعامل مع ذوي احلاجات اخلاصة، وعدم الرتكيز بشكٍل كبٍري على هذا فيما يتعل
  اجلانب يف مساقات برنامج الرتبية اخلاصة.

وقــد جــاءت القــدرة علــى التواصــل مــع اآلخـــرين يف أعلــى الرتتيــب مــن حيــث امتالكهــا مــن قبـــل 
تواصل متطورٌة لدى املعلمني املتـدربني قبـل التحـاقهم بربنـامج املعلمني املتدربني، ويرى الباحثان بأن مهارة ال

التـــدريب، وذلـــك مـــن خـــالل التفـــاعالت اليوميـــة يف احليـــاة االجتماعيـــة، وســـعي هـــؤالء املعلمـــني املتـــدربني 
للحصـول علــى اخلــربة واملعرفــة املناســبة يف جمــال التخصــص، فضـًال عــن التأكيــد املســتمر علــى أمهيــة التواصــل 

ه يف معظم املسـاقات الدراسـية. أمـا فيمـا يتعلـق بعقـد اللقـاءات الدوريـة مـع املعلمـني، فقـد يعـود واالهتمام ب
سبب تدين درجة امتالكها من قبل املعلمني املتدربني ألسباٍب تتعلق بسياسـة املؤسسـات الـيت يـتم التـدريب 

مــني اآلخــرين، فضــًال عــن عــدم فيهـا، والــيت غالبــاً مــا تضــع قيـوداً علــى املتــدربني، وحتــد مــن تفــاعلهم مـع املعل
تقبــل املعلمــني يف مؤسســات التــدريب للمعلــم املتــدرب، والنظــر لــه علــى أنــه أقــل خــربًة ونضــجاً مهنيــاً. كمــا 
يضــع املــدربون واملشــرفون واإلداريــون التــابعون ملؤسســات التــدريب قيــوداً مســبقًة علــى املعلمــني املتــدربني، ممــا 

، فضـــًال عـــن أن املعلمـــني املتـــدربني يرضـــخون لكـــل مطالـــب اإلدارة حيـــّد مـــن هـــذا األمـــر بشـــكٍل مبـــالٍغ فيـــه
املدرسية، بغض النظر عـن مـدى دقـة وصـحة هـذه املطالـب، وذلـك حـىت حيصـلوا علـى تقيـيٍم جيـٍد مـن قبـل 

  اإلدارة واملشرفني، وبالتايل ال يستطيعون أن ينّفذوا الكثري مما تعلموه يف برامج إعداد املعلمني.
)، أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية 10، 9، 8، 7اول ذات األرقــام (يتضــح مــن اجلــدكمــا 

يف درجــة امــتالك املعلمــني املتــدربني يف الرتبيــة اخلاصــة للكفايــات الالزمــة )  α  0.05 ≤علــى مســتوى (
واجلامعـة، ومؤسسـة التـدريب،  ،تبعـاً ملتغـريات اجلـنس ضمن كافة األبعاد للعمل مع ذوي احلاجات اخلاصة،

) 1993واتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة هــارون ( اإلعاقــة الــيت يعمــل معهــا املعلــم املتــدرب. وفئــة
بالنسبة لعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تُعـزى ملتغـري اجلـنس يف امـتالك الكفايـات. واختلفـت نتـائج 

  ناث.إلث لصاحل اناإل) اليت أشارت إىل وجود فروق بني الذكور وا1988هذه الدراسة مع دراسة التل (
يف درجـة امـتالك املعلمـني املتـدربني يف الرتبيـة اخلاصـة للكفايـات الالزمـة وقد يُعزى عدم وجود الفروق 
تبعـــاً ملتغـــريات الدراســـة إىل تشـــابه بـــرامج إعـــداد املعلمـــني يف اجلامعـــات  للعمـــل مـــع ذوي احلاجـــات اخلاصـــة

الـــربامج بدرجـــٍة كبـــريٍة مـــن حيـــث حمتواهـــا النظـــري  الرمسيـــة الـــيت تضـــمنتها الدراســـة احلاليـــة، إذ تتشـــابه هـــذه
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والعملــي. فضــًال عــن أن مجيــع هــذه الــربامج تؤهــل معلمــي الرتبيــة اخلاصــة للعمــل مــع فئــات الرتبيــة اخلاصــة 
املختلفــة دون وجــود ختصصــية يف التأهيــل والتــدريب، باإلضــافة إىل كــون جمــاالت التــدريب تكــون حمــدودًة، 

الدراسـة، إذ أن مجيـع املتـدربني يتلقـون تـدريبهم يف جمـال اإلعاقـة العقليـة حيث يتضح ذلك من خالل عينـة 
الحـظ  أو صعوبات التعلم أو اإلعاقة السمعية، يف حني ال يوجد تدريب يف ااالت األخـرى.

ُ
وكـان مـن امل

لـى سـتبانة عالعاقـات، حيـث مشلـت اإليف هـذه الدراسـة أن مجيـع املعلمـني املتـدربني، مل يعملـوا مـع خمتلـف ا
أن مجيـــع هـــؤالء املعلمـــني  إالإعاقـــات جســـمية وصـــحية وتوحـــد وبصـــرية ومسعيـــة وعقليـــة وصـــعوبات تعلـــم. 

املتــــدربني كــــان تــــدريبهم يقتصــــر علــــى ثــــالث إعاقــــات، وهــــذا يعتــــرب قصــــوٌر يف الربنــــامج التــــدرييب مــــن قبــــل 
 اجلامعات.

  
  التوصيات - 11

العالقة بتعليم وتأهيل وتدريب  يف ضوء نتائج الدراسة احلالية، يوصي الباحثان املؤسسات ذات
  اآليت: االعتبارخذ بعني معلمي الرتبية اخلاصة، األ

تتــيح هلــم  ،متخصصــةٍ  تدريبيــةٍ  وبــرامجٍ  املعلمــني غــري املــؤهلني للعمــل يف هــذا اــال بــدوراتٍ  تزويــد -11-1
 فرص اكتساب املهارات والكفايات الالزمة. 

 اصة أن دف إىل بناء وتطوير الكفايات الالزمة هلم بشكلٍ لربامج إعداد معلمي الرتبية اخل ينبغي-11-2
  . احلالية حبيث تشمل كل الكفايات اليت اشتملت عليها األبعاد يف الدراسة ،متوازنٍ 

إعطاء املزيد من االهتمام للجوانب العملية يف برامج إعداد وتأهيل وتدريب معلمي الرتبيـة اخلاصـة  11-3
التـدريب العملـي يف  أكرب يف هذه الـربامج متضـمنةً  حبيث تأخذ حيزاً  ،امجعلى اختالف مستويات هذه الرب 

 خمتلف فئات الرتبية اخلاصة.
 ،يف بــرامج إعــداد معلمــي الرتبيــة اخلاصــة علــى اجلوانــب املرتبطــة بالكفايــات الرتبويــة واملهنيــة الرتكيــز-11-4

ج بعني االعتبار توزيع املعلمني املتدربني ن يأخذ الربنامأاليت ترتبط بآلية العمل مع ذوي احلاجات اخلاصة. و 
  على خمتلف اإلعاقات يف املراكز واملدارس. سوي  بشكلٍ 
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ما مدى إتقان معلم المواد االجتماعية بمدارس التعليم بدولة ). " 2002كرم, إبراهيم. ( -
  .129, ص)4". جملة العلوم النفسية والرتبوية ,( الكويت للكفايات التدريسية
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ار الفرقان الطبعة األوىل. عمان: د ، الكفايات التعليمية في ضوء النظم). 1983مرعي, توفيق ( -
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  منظمة االمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم.
ثر برنامج تدريبي مقترح على كفايات معلمي التربية الرياضية في أ " .)1993ان, جاسر. (نوير  -

. رسالة ماجستري " ربدإفي المدارس الحكومية في محافظة  التعامل مع الطلبة المعاقين حركياً 
  .نعمان, األرد غري منشورة. اجلامعة األردنية.

التربية الخاصة في جامعة الملك سعود  راء طالب قسمآاستقصاء  " .)1993(  .هارون، صاحل -
رسالة ماجستري غري  ." حول درجة اكتسابهم للكفايات الالزمة لتعليم ذوي الحاجات الخاصة
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