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التعلييم  في    التالميذ العاديينمع  الخاصة  الحاجاتيم تجربة دمج ذوي وتق

ف   التالميذوأولياء أمور  المدارس والمعلمين األداد  من وجهه نظر مديري
 دلطنة عمان

 
 

 *فوزية بنت عبد الباقي الجماليد.
 

 الملخص
 
فةي قيةية دمة   التالمية وأوليةا  أمةور  نمعلمةيالو المةدارس  مةديي ى بحة  ررا  هدف الدراسة الحاليةة للةت
لةةى مةةد  وللةةى التعةةيف لالخاصةةة مةةر أقةةياعهد العةةاديين بمةةدارس التعلةةيد ايساسةةي العماعيةةة   الحاجةةا ذو  

ا وصةةةية مها ةةدلاخةةتالف وجهةةا  ع ةةيهد فةةي هةة ل الييةةية ولتحييةةر هةة ا الهةةدف أجةةي  البا  ةةة دراسةةتين 
 تالميةةة المةةةدارس والمعلمةةين وأوليةةةا  أمةةور  مةةديي وعيةةة. وقةةةد أعةةد  البا  ةةةة اسةةتباعة لييةةةاس ررا  وايخةةي  ع

شخصةةةاـ عةةةةلى النحةةةةو  632قامةةةت بتقبييهةةةا علةةةى عينةةةة قوامهةةةا يد ايساسةةةي وتحييةةةت مةةةن صةةةال يتها و التعلةةة
ية مةةن المنةةةا ر بقيييةةة عاةةةوا  اختيةةةيوا( أوليةةا  أمةةور 461معلمةةاـ ومعلمةةةة   41مةةديياـ ومةةةديي    41) :التةةالي

التعليميةةة بمطةةيل  البا نةةة )شةةما، وجنةةوي(  الداخليةةة  الاةةيقية   ةةةار  والبييمةةي فيمةةا، الدراسةةة الوصةةةية  
وايخةةةي  تعمةةةس بمدرسةةةة عاديةةةة   أ ةةةداهما تعمةةةس بمدرسةةةة مدمجةةةة بقيييةةةة عاةةةوا ية  مةةةدييتا  يةةةي يمةةةا اخت

علةى  منها اتةةا  جميةر أفةياد عينةة البحة ا   عد  عتللى وتوصلت الدراسة   فجيا  الدراسة النوعية المتعمية
فمكاعةا  تةوافي اعلةى ضةيور  و ضيور  التوسر فةي تجيبةة الةدم  فةي مةدارس التعلةيد ايساسةي بطةلقنة عمةا  

الةصةةو، المدمجةةة.  تالميةة المعلمةةين اليةةادرين علةةى تةةدري   الالزمةةة فعجةةاح هةة ل التجيبةةة واإهتمةةا  ب عةةداد
 التيبوية. لميتي ا  ة العديد من اواستخلصت البا 

 
 
 

 .سلطنة عمان – جامعة السلطان قابوس –* كلية الرتبية 
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 مقدمةال - 1
اخلاغووووة   يوووو ا   احلاجوووواتاجتاىووووات ضلووووو ذ   االأدت التطووووورات الرتبوملووووة ادلعاغوووو ة إ    يوووو  

 طووور  سوواالت اال بووا  بوو   قضوو   عوو جوى ملووا  ض ءوووت الت وو ات االجتماعيووة  الثلاقيووة  التلنيووة 
اخلاغوووة أكثووو  اغلابيوووة  بوووات االىتموووا   احلاجووواتتمعوووات البوووو ملة  أغوووبحى الن ووو ة إ  ذ   اجمل

هبذه الكئة م  األق اد على رأس قاالمة اىتمامات اجملتمعوات البوو ملة ادللتلكوة. كموا الو  الع ملو  
اخلاغووة ض ال عاملووة  احلاجوواتموو  التووو ملعات ال  ليووة  اةقليميووة  ا ليووة الووو  وو د  لووو  ذ   

أعليووة  Vandercook & others (1991) ؤهىوذا اجملوا  ملدكو  قا وو ر كوو   زمو  ضلتعلوي،     ا
اخلاغووة موور أقوو اا، العووادمل  موو  ةوو   ال راسووة الووو أج  ىووا لبحووث  وو     احلاجوواتدمووذ ذ   

  تعل، مور أقو ااالوعوا    غوعوبات سونوات شلو  مل 01 – 4ب  أعمارى  دمذ  لميذات  رتا ح 
 ب   س  ض ادلستوى التحبويلي للتلميوذات  ف الثالث االبت االي العاد  إذالبم   لميذات 

ض  اخلاغووة احلاجووات( شلووا ملدكوو  أعليووة دمووذ ذ   اتادلوو رلات وذ ات غووعوبات الووتعل،  العادملوو
 .ادل ارس العادملة

عووا  اخلاغووة ض موو ارس التعلووي، ال احلاجوواتللبا ثووة عوو  دمووذ ذ   ض  وو  أكوو ت دراسووة 
الرتبوملوووة  وووو  ذ     يوووف إجووو ات ال راسوووات النكسوووية ثءووو  رة    عووو أ  أكووو تبووو    اخللووويذ ال

اخلاغووة ض موو ارس التعلووي، العووا  دلووا ذلووذا الوو مذ موو  أعليووة ض قلوو، اخلبوواال  النكسووية  احلاجووات
  وقوزملووووة ا موووواي ادلوووو رل  ت ميووووذ  طووووومل  الووووصامذ اخلاغووووة بال ت ميووووذالرتبوملووووة ذلووووذه الكئووووة موووو  ال

0554.) 
بو  رلتمور العوادمل   أن الو مذ مللوو  علوى الوغوت ال الكبوت (0551ونبوور أك  طلعوى م  

، العووا  الوووامت ملووو ت يأشو ا  اةقبووات عوو  التعلو مجيوورق   موو  ف قومن م اقحووة  رلتمور ادلعووو 
 اخلاغة. احلاجات زعة م  أكث  النزعات ب  زا  ض رلا  ذ   

الضو  ر   و رملذ ذ   أن مو   Giangreco & Others (1991) ؤه ملو ى جينر مل وو  زمو 
يطووة هبوو، اخلاغووة علووى أظلوواو السوولو  الت يكووي الووذ  ملسوواع ى، علووى  لبووت البيئووة ا  احلاجووات

 & Lipskyار ين  و  ليب وووي  جوووومووو  ض ىوووذا البووو د ملووو ى كوووت   ملموووا كا وووى درجوووة إعووواقتل،.

Gartner (1996)  اخلاغووة موور ادل رسووة العادملووة  احلاجوواتذ   غلووذ علووى ادل رسووة أن   يووف
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 أن  بوووبمل ادل رسوووة ىوووي م رسوووة ا ميووور أ   ضووو، العوووادمل  مووور أ كسووول،  مووو  أن مل يكووووا بووو ال  
 اخلاغة. احلاجاتأق اا، م  ذ   

اخلاغووة قومن عووزذل، ض موو ارس ةاغوة هبوو، قوو   احلاجوات بوال م، موو  االىتموا  ادلتزاملوو  بووذ   
ن ض و ببووجعللوو، موو  قووادرمل  علووى الت يووف االجتموواعي  ىووذا  ملنوواد  ادلتل   يا  لبسوويل، قووأ وو  

  ى ملو .اخلاغة ض بو امذ ادلو ارس الن اميوة العادملوة احلاجاترلاالت الرتبية اخلاغة بمدماج ذ   
ادلدسسوات التعليميوة ب( بع  م  ر ع ة علوود مو  التعلوي، الوذ  مللوو  علوى العوز  0551ةض  و

 د   العوووامل ادلتل موووة منلوووا  الناميوووة ض بووو أت كوووت اخلاغوووة احلاجووواتادلنكبووولة ادللببوووة لوووذ   
أغوووووبحى مع ووووو،  قووووو    اخلاغوووووة بادلووووو ارس العادملووووة احلاجووووواتاةقوووو ا  علوووووى اجت بوووووة دمووووذ ذ   

ذه الكئوة اجملتمعات ض البل ان ادلتل مة  سعى إ  اال تلوا  مو    وا  العوز  ض التعلوي،  ال عاملوة ذلو
اخلاغووة ض موو ارس أ   احلاجوواتمووا أم وو  ذلووً قبوو ال  موو  عووز  ذ   إ    ووا  الوو مذ ال امووت 

ذلوووً  طوووومل  البيئوووة ة  قوووما، ملواغووولون ال راسوووة داةوووت ادلووو ارس العادملوووة   ملتطلوووذ قبوووو  ةاغووو
ن و ن ادلتلببوووووو ، الع جوووووي  ادلعلموووووق  قيلوووووا ةووووو مات التوووووولي   الوووووتعلاتوووووو   ادل رسوووووية ل وووووي

يلوو  ادلعلو، بو  ر ادلوجوو  ادل شو  توملات التعليميوة ادلتباملنوة. لن على التعاموت مور ذ   ادلسوو  ادل رب
 ملدكووو  إبووو اىي،  .ذلووو، احلبوووو  علوووى ادلع قوووة  الوووتعل، الوووذا   الوووتعل، التعوووا يأ  مليسووو   ت ميوووذلل

ن و أن مكلو   ال مذ احل ملث ض الرتبية اخلاغة ملعو  ءو  رة أن مللضوي ادلعوقو (0554الزى   و
أطووو  موو ة شل نووة ض الكبووو  العادملووة موور إموو ادى، باخلوو مات اخلاغووة إذا لووز  األموو . كمووا ملعوو  

 واجووو  اجووات ادلعوووق  موور إموو اد  ل راسووية العادملووة قوو ر اةم ووان ل وويذ اءوو  رة  عوو ملت الووصام
 ىووذا ملتكوو  موور مووا  وغوولى إليووو  (.11معلوو، الكبووت العوواد  جووا ػلتوواج إليووو موو  مسوواع ة و  

   (.0555قوزملة ا ماي و
عووووو ة  ىنوووووا  اخلاغوووووة ض ادلووووو ارس العادملوووووة إال أن احلاجوووووات بوووووال م، مووووو  أعليوووووة دموووووذ ذ   

ه سوود ل  عوو  التعلووي، عنوو   نكيووذ اجت بووة الوو مذ ض التعلووي، األساسووي  موو  ىووذغووعوبات  واجووو ادل
لبووو د ملدكووو  ة ضلوووو العموووت ض الكبوووو  ادل رلوووة   ض ىوووذا ايلبالبوووعوبات ااجتاىوووات ادلعلمووو  السووو

علووى صلوواح بوو امذ  داال     وود    وو   ا  ( أن ااجتاىووات ادلعلموو  ضلووو ادلعوووق 4111مجووا  اخلطيووذ و
   صل  أك ت مس ة   مذ؛ إذض إصلاح اجت بة ال لألس ة كما أن(. 011و  ال مذ أ  قوللا 
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سووواع ه علوووى   و  اجا وووادلعوووو  قووو رات إ   ة ؽل نلوووا مووو  ةووو   التعووو   وأن األسووو ( 4112و
 (.10اال  ماج ض اجملتمر و 

اخلاغووووة ض ادلوووو ارس العادملووووة التبوووونيكات  ادلسووووميات  احلاجوووواتىووووذا  ملسووووتبع  دمووووذ ذ   
   سووتل   ىووذه ادلسووميات ض اةشووارة إ  ىووذه الكئووة موو  األطكووا   ذلووً قووق  عو اخلاغووة بووادل

ةزالوووة الوغووومة الوووو  لحووو  هبووو،  تيروووة ىوووذه ادلسوووميات. كموووا ملسووواع  الووو مذ علوووى  ز ملووو  ذ   
اخلاغووة بادللووارات االجتماعيووة  السوولوكية الووو  سوواع ى، علووى االعتموواد علووى الوونك   احلاجووات

 لو اجتعت  عاملل، مر رلتمر األسوملات أم ا  عادملا . شلارسة ملارات احلياة ادللتلكة ا
 لبوت  كسوو اخلاغة للتعاموت مور العوادمل   ض الوقوى  احلاجات ملستل   ال مذ  لبت ذ   

اخلاغووووة ض  احلاجوووواتاخلاغووووة أ  االعوووورتا   وووو  ذ    احلاجوووواتالعووووادمل  للتعامووووت موووور ذ   
 احلاجووات وو ماج االجتموواعي لووذ    ووو ملسوواع  علووى االإمووواركة العووادمل  ض احليوواة العامووة أ  
  ول ت ل ملل،  تيرة العز .ق  ة الو ياخلاغة شلا ملللت م  االاجتاىات السلب

ة ضلوووى، ياخلاغووة إ  بعووش ادلووو  ت بسووبذ االاجتاىووات السوولب احلاجووات  تعوو ذ ذ  مل قوو  
ذه ض العلووود ادلاءووية   ل وو  ض الوقووى الوو اى    وو ت   وو ة مع وو، اجملتمعووات اة سووا ية ضلووو ىوو

أ ووو ث ادلنووواىذ ال راسوووية الوووو  لووو   ،   هبوووالكئوووة مووو  األقووو اد بعووو  أن ا توووو ت ادلووو ارس اخلاغوووة 
 الووصامذ التعليميووة الووو  تواقوو   ميووو   اىتمامووات أقوو اد ىووذه الكئووة.  ض ىووذا البوو د ملدكوو  زلموو  

ملوة  لو   اخلو مات الرتبو  اخلاغوة احلاجوات  ( أن ادل ارس الو ملوتعل، هبوا ذ  4111عب  الوا   و
 التالية:
 اجوات كوت ذ  إعاقوة  سوذ طبيعتلوا  شو  ا كموا   اعوي ب امذ   بوملوة ق دملوة  و ت   -4

 اخلاغة. احلاجاتالك    الك دملة ب  ذ   
 ق .ية  ت ت  مر  اجات ادلعو  ل مي أ وطة غكية  ال غك -6

اخلاغوووة الوووذ  ملووو  ب  بووو  وا   احلاجووواتالتعلوووي، ادل رسوووي  التووو رملذ ادللووو  لوووذ    ووووق   -3
 قات  ش  ا  الك   التعليمية  ادللنية ادلتا ة.اةعا

  علمية  تناسذ  طبيعة كت إعاقة. –بيئة  عليمية  ةل  -1

 .(435و     معل،  أةباالي متلب  ل ت إعاقة وق -5

 أن ال  لة العما ية  تبر ادلنلذ العلمي اللاال، على    ( 0554  و  كما ملدك  س   الب مل
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 الت ىيووت  التووو يت إ  جا ووذ بوو امذ الوقاملووة باعتبووار أن كووت الت امووت ض بوو امذ ال عاملووة  التعلووي، 
اخلاغوة  احلاجواتىذه الوصامذ ثثوت سلسولة مو  احلللوات ادلتبولة الوو ال مود عنلوا لو مذ ذ   

 احلاجوات( أشو ا  دموذ ذ   4110(  ق   و د عبو  ادلطلوذ الل ملطوي و111ض اجملتمر و 
 -اخلاغة ض ادل ارس العادملة ب ربعة أش ا  ىي:

اخلاغووة ض قبووو  العووادمل   احلاجوواتالووذ  ملسووممل بوءوور ذ    ىووو  الةةدم  الكلةةي: -4
 طوا  الوقى.

اخلاغوة ض قبوو  العوادمل   احلاجوات ىوو الوذ  ملسوممل بوءور ذ    لدم  الجز ي:ا -6
 لكرتة زل  دة م  الوقى.

 احلاجووووات  ض ىووووذا النووووو  موووو  الوووو مذ ذ  موووور إذ غلُ  الةةةةدم  المكةةةةاعي واإجتمةةةةاعي: -3
ات متما لووووة مووو   يووووث  ووووو  اةعاقوووة   ءوووور كووووت رلموعوووة ض قبووووت ةووووا  اخلاغوووة ض رلموعوووو

  سذ  و  اةعاقة بادل ارس العادملة.

اخلاغة  علويمل،  احلاجات   ض ىذا النو  م  ال مذ ملتللى ذ   الدم  بعض الوقت: -1
 احلاجوات سذ إعاقة كت رلموعوة مو  ذ   على ض م ارس متلببة ض اةعاقات ادللتلكة 

 بلضات بعش الوقى مر أق اا، ض ادل ارس العادملة. اخلاغة   ملسممل ذل،
، العوووووادمل  اخلاغوووووة مووووور أقووووو اا احلاجوووووات( أن عمليوووووة دموووووذ ذ   4111 ملوووووذك  سيسوووووامل و

  تطلذ    ة أمور ىي:
 ل  ع  عملية ال مذ. ن الوامت  ادلن ، ب  مجير ادلسد  التعا -4
ضوووو، ةووووصات ض أن ملعمووووت اخلووووصات ادلتلببوووو  ض رلووووا  الوووو مذ كك ملوووو   ا وووو   يووووث مل -6

 .  نكيذىا ختببات سلتلكة ملعملون معا  لتلطي  الصامذ الرتبوملة ال زمة للم ارس ادل رلة

ءوووو  رة اسووووتل ا  أسوووواليذ الووووتعل، التعووووا ي الووووذ  ملوووووق  مناةووووا   عليميووووا  إغلابيووووا  داةووووت  -3
أقبوووى قووو را ، ب وووش الن ووو  عووو  االةت قوووات  ليووو  لوووى عالبوووكو   ملسووواع  مجيووور ادلتعلمووو  

 (.041بينل، ض الل رات  االىتمامات و   اللاالمة

قوو  اخلاغووة عوو  أقوو اا، العووادمل  ض الكوورتة السووابلة  احلاجوواتعووز  ذ   شلووا سووب  أن ملتضوومل 
اخلاغة  أسو ى،   أغوبمل مو  الضو  ر   احلاجاتإ  ع ة مو  ت  كسية    بوملة لذ   أدى 
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 ض  .طلبووا  اجتماعيووا   د ليووا  أغووبمل ىووذا الوو مذ م كمووا .ىوودالت الت ميووذ ض ادلوو ارس العادملووة ذموود
اخلاغووووة جوووو ارس التعلووووي،  احلاجوووواتبوووو أت سوووولطنة عمووووان بتر بووووة لوووو مذ ذ   الوقووووى الوووو اى  

 ادلووووو ارس مووووو مل  أرات   البا ثوووووة احلاليوووووة ب راسوووووة للتعووووو   إ األساسوووووي العادملوووووة   مووووو  ف  لوووووو 
 احلاجواتموذ ذ   اخلاغوة ض قضوية د احلاجواتالعوادمل   ذ   الت ميذ  أ ليات أمور   ادلعلم 

 م  أعلية كب ة ض إصلاح اجت بة ال مذ.الت ميذ  ل  ع  د آلرات ادلس    ةاخلاغة بادل ارس العادمل
 
 مشكمة البحث - 2

د   العووامل  مجيووراخلاغووة قوو   الووى اىتمووا   احلاجوواتشلووا سووب  أن قضووية دمووذ ذ   ملتضوومل 
وض  و  د  مي ا ية بسولطنة عموان إج ات أملة دراسة لع  ادلتل مة  النامية على    سوات      ا  

ادلعلمووو   أ ليوووات األموووور ض قضوووية دموووذ ذ   ادلووو ارس    مووو مل  آرات علووو، البا ثوووة( للتعووو   إ  
ؽل ووو    ملووو  موووو لة البحوووث مووو  بوووذلً قم وووو اخلاغوووة جووو ارس التعلوووي، األساسوووي     احلاجوووات

 ة   األسئلة التالية:
 اخلاغة ج ارسل،؟ احلاجاتادل ارس ض دمذ ذ    م مل  ما  جلو      -4
اخلاغوووة ض غوووكو  مووو ارس التعلوووي،  احلاجووواتموووا  جلوووو   ووو  ادلعلمووو  ض دموووذ ذ    -6

 األساسي العادملة؟

اخلاغوة ض دموذ  احلاجواتالعوادمل   ذ   الت ميوذ ما  جلوو   و  أ ليوات أموور كوت مو   -3
 اخلاغة مر أق اا، العادمل ؟ احلاجاتذ    ت ميذال

معلمو   أ ليوات   مو مل ملوبالت ميذ باةت   الع قة ذ ض قضية ال مىت ختتلف اآلرات  -1
 ؟أمور(

 

 أهمية البحث - 3
 اخلاغة بادل ارس العادملة ض  احلاجات  جر أعلية البحث احلاي إ  أعلية اجت بة دمذ ذ   

اخلاغووة موور  احلاجوواتاخلاغووة  زملووادة درجووة  واقوو  ذ    احلاجووات لبووت اجملتموور ادل رسووي لووذ   
 ا مللي:مذا البحث قيى ق   كي   تاالذ  اق أا، العادمل 
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  إمووو  مووو مل   ادلووو ارس  ادلعلمووو   أ ليوووات األموووور ض التعووو     كيووو   تووواالذ ىوووذا البحوووث كووو   
يووووت اجت بووووة الوووو مذ ض م  لووووة التعلووووي، األساسووووي.  ؽل وووو  ع جلووووات   وووو ى، ض قضووووية الوووو مذ   ك

  للي  أعلية البحث قيما مللي:
ب عليووة الت ميووذ دلوو ارس  ادلعلموو   أ ليووات أمووور  توواالذ البحووث ض  وعيووة موو مل   ال،  سوو -4

 اخلاغة ج ارس التعلي، األساسي العادملة. احلاجاتدمذ ذ   
متلووذ  اللوو ار الرتبووو  العمووا ي  لوو ى ال راسووات ادللمووة  ى وو  عتووص ىووذه ال راسووة إ -6

  مثوووت ىوووذه ال راسوووة ض سووولطنة اجتووومل إذ اخلاغوووة بادلووو ارس العادملوووة  احلاجووواتبوووو ن دموووذ ذ   
 مان وض    د عل، البا ثة(.ع

اخلاغووووة ض  احلاجووووات كيوووو   توووواالذ ىووووذه ال راسووووة أ ليووووات األمووووور ض  لبووووت دمووووذ ذ    -3
اخلاغة ض  لبت دموذ أبنواالل، ض  احلاجاتكما  كي  أ ليات أمور ذ      م ارس أبناالل، العادمل 

 ادل ارس العادملة.

  سلططووووي ادلنوووواىذ يووووكملاخلاغووووة  احلاجووووات وووووق  بيا ووووات عوووو   توووواالذ اجت بووووة دمووووذ ذ    -1
  ل  ع  إدارة التعلي،.ال راسية  ادلسد 

أعلية موءو  ىذا البحث  اجتعت إج ات  ووث شلا لوة لوو بسولطنة عموان  ض ىذه الكواال   زمل  
 ء  رملة لتطومل  التعلي، العماي.

 
 أهداف البحث - 4

 قضووية ي ض جلووات   وو  ادللتموو  بالرتبيووة ض اجملتموور العمووا ةع قووممللوو   البحووث احلوواي إ  
اخلاغووة بادلو ارس العادملوة ض م  لووة التعلوي، األساسوي للوقووو  علوى قعاليووة  احلاجواتدموذ ذ   

      مل  أى ا  البحث قيما مللي:اجت بة ال مذ ض سلطنة عمان.  ؽل
 ادلعلمووووو   أ ليوووووات األموووووور ضلوووووو اجت بوووووة الووووو مذ ض م  لوووووة التعلوووووي،    مل ملآرات ادلووووو عووووو    -4

 األساسي.
لووو ار الرتبوووو  علوووى اختووواذ اةجووو ات الووو ز  لتوسوووير اجت بوووة الووو مذ ض مسووواع ة متلوووذ  ال -6

 ءوت ما  سك  عنو  تاالذ البحث.
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اخلاغوة بادلو ارس العادملوة  و   احلاجواتبكواالو  دموذ ذ   الت ميذ إ اطة أ ليات أمور  -3
 ؽل     ي  ااجتاىا ، السالبة ضلو ال مذ إ  ااجتاىات اغلابية.

 
 مصطمحات البحث - 5
 وم الدمجمفه -1 - 5

اخلاغووة  مللبوو  بووو  و يوو   احلاجوواتللتعبوو  عوو  دمووذ ذ    Inclusionملسووتل   مبووطلمل 
اخلاغوة  أقو اا، العوادمل . كموا ملو اد  ىوذا ادلبوطلمل مبوطلمل  احلاجاتادلسار التعليمي لذ   

اخلاغوووووة ءوووووم  بووووو امذ  احلاجووووواتالوووووذ  ملوووووو  أملضوووووا  إ   علووووو، ذ    Mainstreamingآةووووو  
جعوووود  Integration( ملسووووتل   مبووووطلمل 0551و Salend ل وووو   غووووممى أساسووووا  للعووووادمل 

الرتبيووة ال ملاءووية موور أق ا ووو  ةبوو متللووف علليووا  ءووم    لميووذالوو مذ ا زالووي مثووت أن ملووت، إحلووا  
الو مذ ض ال راسوة احلاليوة أ وو بالعادمل  لكرت و  أسوبوعيا   ىوذا ؽلثوت درلوا  جزاليوا .   لبو  البا ثوة 

ىوووووذه ال راسوووووة ب  وووووو  علوووووي، ذ   ض ف الووووو مذ ملوووووؽل ووووو   ع     Mainstreamingالووووو مذ ال لوووووي 
 نو مللووو  بتعلوويمل، ادلعلموو إذاخلاغووة ض ادلوو ارس العادملووة جنبووا  إ  جنووذ موور العووادمل   احلاجووات
 ءم  ش  و زل دة  مناسبة.أ كسل، 

 الخاصة الحاجات وذو  - 2 – 5
ض اللو رات العلليوة  ا   لبو الوذمل  ملعوا ونالت ميوذ اخلاغة بو ا،  احلاجات   ع   البا ثة ذ  

أ  إعاقووة ببوو ملة أ  إعاقووة مسعيووة أ  الووذمل  ملعووا ون غووعوبات ض الووتعل،  قيمووا مللووي  ع ملووف األقوو اد 
 ذ   اةعاقات ادللتلكة:

 ا    مسعيووا  أ ووو ذلووً الكوو د الووذ  ملعوواي قلوو ا و مللبوو  بووادلع ق سوومعيا  المعووو -5-2-1
بوت بنسوبة   ومسعيا  بو ن مو  قلو  مسعو  و ( الك د ادلع4112 ػل د والل بو   ا  أ  كلي ا  جزالي ا  مسعي

دملسووويبت  شلوووا ػلوووو  د ن ث نوووو مووو  ادلعا وووة الناجحوووة للمعلوموووات الل وملوووة  مووو   31أكثووو  مووو   
 د اا.م    باستل ا  ادلعينات السمعية أأكان ة   جلاز السمر    ه سوات 

ال   ىووووو ذلووووً الكوووو د الووووذ  قلوووو  ببوووو ه كليووووا  أ  جزاليووووا     :ق بصووووريا  المعووووو -5-2-2
اسووتل    إن   وو     األشوو ا   األشووياتإأ  التعوو    ةعادملوو رؤملووةملووة الضوووت  البووور ملسووتطير رؤ 
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  ببووو ملا  ب  وووو الوووذ  ال ملسوووتطير  علووو، و ( ادلعووو4112و   قووو دان وملوووعينوووات ببووو ملة.  ملعووو   الل  
 (.Brileملت واالل اتة  ال تابة إال بط مللة ب  

ذكوات ( ب اوا  لو  ض درجوة 4114سوامي ملحو، و لواملع ق اإلعاقة العقمية  -5-2-3
   علليا .و ب  و مع6  31و ع   سبةااللت  سبة ذك الك د ق  مل ون مور  ا  قيعتص الك د الذ  

( أن ذ   غووووعوبات الووووتعل، 0553ملدكوووو  أووووو  عووووواد و صووووعوبات الووووتعمم  -5-2-4
 ملنلسمون إ   وع :

   ض أدات  تلميوووذ ىوووذه البوووعوبات   لووو  عنووو ما ملكووووت ال  غوووعوبات  علووو،  وعيوووة  ذ
 لنراح ض مادة دراسية معينة.ادللارات ادل  بطة با

   للملوارات  ادللوا  أقوت  تلميوذغعوبات  علو، عاموة  الوو مل وون قيلوا معو   أدات ال ذ
 .تلميذه م  الؤ ادلع   ادلتوقر أدا م  ادلع   الطبيعي أ 

 
 الدراسات السابقة - 6

اخلاغووووة اجتماعيووووا   احلاجووووات عوووو دت ال راسووووات السووووابلة الووووو  نا لووووى قضووووية دمووووذ ذ   
 Schnorrادؽليووا    موو  ال راسووات االست ووواقية الووو أج ملووى ذلووذا ال وو ذ دراسووة سوو نور  أك

اخلاغوووة ل وووت أ  لوووبعش الوقوووى مووور أقووو اا،  احلاجووواتقضوووية دموووذ ذ   الوووو  نا لوووى  (1990)
ادللتبووو  ملووو  ن أن الووو مذ ألن عووو دا  مووو  العوووادمل   قلووو  اةتلكوووى اآلرات  وووو  ىوووذه اللضوووية 

ال مذ ف ملت، ال مذ ل ت الوقوى  ذلوً بعو   اجت بة كضت ض ب املةلبعش الوقى ىو األسلوب ادل
اخلاغوة  كوذلً  احلاجواتالةوت و بوذ   ان أ كسول، تلبت الت ميوذ العوادملو ملتلبت اجملتمر   أن مل

 الةت و بالعادمل .ااخلاغة  احلاجات تلبت ذ  بع  أن مل
مدسسووة كبوو ة إ  اجت بووة لتحوملووت  Wagner & Others (1995)  قوو  أشووار  غلنوو   زموو ؤه

مدسسة  عتمو  علوى اخل موة  ضاخلاغة  احلاجاتى على عز  ذ   دأب ابعة أل  ى ال ناال  
قووو دا  مووو  ذ    411 قووو  ءووومى ىوووذه ادلدسسوووة  Community Based Serviceاجملتمعيوووة 
العبوور مو  م  لوة  مو العللية الو مل ة   ق  ث   الك مل  ادلوو   علوى ىوذه ادلدسسوة  احلاجات
  اىا مات  احلكا  على مستو م  اخلال مذ  ادلواركة د ن قل  أ    لة مالعزلة إ  
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 طوا  قرتة التحوملت.مجيعا  
( دراسة ب ع، م  اليو س و طبو  قيلوا اسوتبا ة علوى عينوات 0552 أج ى مجا  اخلطيذ و

م  ادلعلم   ادلوجل   اةدارمل  ض ع د م  الو    الع بيوة لتعو   مسوتوى الو مذ ادلطلووب ض  
 ل  د آرات بعوووش ادلسووو ىعى قيلوووا ىوووذه ال راسوووة كموووا اسوووتطللوووة مووو  الووو    الوووو أج ملوووكوووت د  

اخلاغوة ض ب دىو،  اآل وار اةغلابيووة  احلاجواتالرتبوومل  عو  مسوتوى اخلو مات الوو  لو   لوذ   
 السلبية النامجة ع   ل مي مثت ىذه اخل مات.  ق  كان ىنا  ا كا  عا  على أعليوة دموذ ذ   

ر أقوو اا، ض ادلوو ارس العادملووة  قوو  اعتووصت  توواالذ ىووذه ال راسووة  ووواة ةجوو ات اخلاغووة موو احلاجووات
  آرات ادللتبوو  هبووذه الوو    ض قعاليووة اجت بووة دمووذ ذ   دراسووات أةوو ى أكثوو   عملووا  للتعوو   إ

 اخلاغة بادل ارس العادملة. احلاجات
موووو   عوووو   آرات قئتوووو  ( الووووو ىوووو قى إ  4111يوووو  اللكووووا  ودراسووووة عبووووا  قموووو    لأمووووا 

(  الكئووة 112ادللتموو  ب عاملووة ادلوىوووب . الكئووة األ   موو  العووامل  ض ميوو ان ادلوىبووة  عوو دى، و
(  ووووو  قضووووية عووووز  34الثا يووووة موووو  البووووا ث   األكووووادؽلي  ادلتلببوووو  ض ادلوىبووووة  عوووو دى، و

جوود  جوود  بوامل  ض اآلرات بو  الكئتو  بوت    ل  أك ت النتاالذ أق اا، ق ادلوىوب  أ  درلل، مر
علووى أقوو اد العينووة اةووت   داةووت كووت قئووة  ووو  جوا ووذ قضووية الوو مذ  ذلووً  تيرووة اسووترابة 

 احلاجووواتاالسوووتبا ات الوووو أعووو ت  مووور بيا وووات ال راسوووة شلوووا ملوووو  إ  أن قضوووية دموووذ ذ   
 ج    ةاغة ض البيئة الع بية ادلب ملة. اخلاغة مازالى ض م  لة
( قعاليوووة عمليوووة دموووذ ذ   4111و دراسوووة عمووو   رقعوووى   وووا  غووو حض  ووو  قحبوووى 

قووووو  االجتمووووواعي  اال كعووووواي ذلووووو،  إذ  اخلاغوووووة مووووور أقووووو اا، العوووووادمل  ض  سووووو  التوا احلاجوووووات
ملسوووومة إ   ا   إ ا وووو ا  موووو  النوووووع  ذكووووور  11عينووووة موووو  ءووووعا  السوووومر عوووو د أق ادىووووا  تاةتوووو  
لووو مذ ىوووذه  داةوووت م رسوووة عادملوووة بعووو  مووو  ر قووورتة إعووو اد وعت  متسوووا ملت   األ   درلوووىرلمووو

 اضلوو ا  سوونة  2.1ا معيووات األىليووة  كووان متوسوو  أعمووار ىووذه اجملموعووة  ىاجملموعووة ض أ وو 
 ان مل رس أق ادىا ج رسة الب،  ءوعا  السومر  كوان ق  أما اجملموعة األة ى 1.14معيار  

ال راسوووووة  ىوووووذه بيا وووووات ى قووووو  مجعووووو 1.10سووووونة  اضلووووو ا  معيوووووار   2.2متوسووووو  أعموووووارى، 
لتواق  االجتماعي  اال كعاي لضعا  السمر.  بع  ا تلات قرتة التر بة  بو  باستل ا  ملياس ل

السووومعية اخلاغوووة مووو  ادلووو رل   مووو   احلاجوووات جوووود قووو    دالوووة إ بوووااليا  بووو  رلمووووعو ذ   
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قوو    بوو   لووي  ىنووا ادلو رل  ض التواقوو  االجتموواعي  اال كعوواي لبووال رلموعووة الوو مذ.  ل وو  
 التكاعت االجتماعي  كان ذلً ض غال اة اث. الذكور  اة اث إال ض

 جوودة احليواة كموا الع قة ب  ال مذ ض بيئوة العموت  Winer (2000)دراسة  ملن   ق   ثى 
قوووو دا  مووووو   21كا وووووى عينووووة ال راسوووووة م و ووووة مووووو    ن للتعلووووي، و ن علليووووا  اللوووووابلملوووو ركلا ادلتللكوووووو 

علوويل، مليوواس سوونة   طبوو   11–41ادلتللكوو  علليووا  ب رجووة بسوويطة    ا  ووى أعمووارى، بوو  
بيئات سلتلكة  األ   بيئوة عموت مور العوادمل  ودموذ  1  مى ىذه العينة إقسلل ءا ع  احلياة   

أالوو ت  قوو  د ن عمووت موور العووادمل  ودمووذ م وواي(   الثالثووة ءووابطة. اجتموواعي(   الثا يووة بيئووة 
ض إدرا  جووودة احليوواة  ذلووً  دالووة إ بووااليا  بوو  اجملموعووات الووث ث ا   توواالذ ىووذه ال راسووة ق  قوو

 لبال رلموعة ال مذ االجتماعي.
 ووو    دمووذ ذ   غووعوبات الووتعل، ض األ ووووطة  Chang (2002)دراسووة شووينذ  قوو   ثووى 

أج ملوى ىوذه ال راسوة علوى عينوة م و وة   األكادؽلية  م  األكادؽلية علوى  لو مل  الوذات لو ملل،  
ىوودالت الطلبووة. كمووا  لووى لوو مل  الووذات عاةتبووار طبوو     موو  طلبووة ادل  لووة ادلتوسووطة طالبووا   21موو  
طالبا  ف دمذ إ  اىا ةو   الكبوت  11إ  رلموعت  كت منلا ملت ون م  ىذه العينة  ىقسم

ملووو  دراسوي  ا وو  أسوبوعيا .  قو  أالوو ت النتواالذ  كووو  دلو ة ال راسوي كوام       دمووذ األةو ى 
   الذات.رلموعة ال مذ ال لي على رلموعة ال مذ ا زالي ض  ل مل

 احلاجووات( الووو ىوو قى إ   لووومي اجت بووة دمووذ ذ   4114أمووا دراسووة صليووذ ةووزا   زم الووو و
مو ارس  1أربور اخلاغة ض قبو  ادل ارس العادملة م  احلضا ة إ  ادل  لة االبت االية   ق  اةتو  

ادللوووواب ت الولبووووية البووووا ثون اسووووتل   ى ة  اةسوووو ن رملة  ادلنيووووا جبوووو    موووو  زلاق ووووات اللووووا
ض ىوووذه ادلووو ارس    ميوووذعلمووو   آبوووات ادل مل مل    ادلوووآرات  ةع قووواالسوووتبا ات دل  دل   وووة العلميوووة  ا

اطلكاءوووا  ملحواوووا  ض ادلوووو  ت السووولوكية   قووو  أالووو ت  تووواالذ ال راسوووة جووو  ى اجت بوووة الووو مذ 
اخلاغووة علووى  احلاجوواتض ادللووارات األكادؽليووة للعووادمل   ذ    ا  طووور اخلاغووة    احلاجوواتذ   لوو

ات  ذلووً  ووا ذ عوو   نووو  أسوواليذ التوو رمل  ض الكبووو  ادل رلووة  كمووا أالوو ت النتوواالذ  وو  سووو 
  رات أبنوووواالل،  ولوووولادمل  واخلاغووووة  العوووو احلاجووووات سوووونا  ملحواووووا  ض إدرا  أ ليووووات أمووووور ذ   

 إ ساسل، بااللتزا  ضلو مساع ة ىدالت األبنات بالتعا ن مر 
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 ادل رسة ض  نمية ق را ،.
(  الوو ىو قى إ    ملو  أ و  الو مذ ض در س الرتبيوة 4114 وي، ادلطو  و ض دراسة عب  احل

دات ال يكي  ال مي للملارات احل كية األساسية لوذ   التللوف العللوي اللوابل  األالب  ية على 
موو  ذ     لميووذا 03للتعلووي،  أقوو اا، العووادمل  بادلمل ووة الع بيووة السووعودملة.    و ووى العينووة موو  

 وا زعوسونوات(   5-2عادملوا  و ذاو لمي 11سنة(   04-4بل  للتعلي، وم  التللف العللي اللا
أطكووا  موو  ذ   التللووف العللووي اللووابل   4     ووة رلموعووات    و ووى اجملموعووة األ   موو  إ

  لميوذا 41 رلوة     و وى اجملموعوة الثا يوة مو  ادلب  ية م  الرتبية الللتعلي، للمواركة ض در س 
ا ووووى اجملموعووووة  رلووووة  أمووووا اجملموعووووة الثالثووووة ق ادلب  يووووة موووو  الرتبيووووة الدر س  عادملووووا  للمووووواركة ض

طكووو   عادملوووا   41مووو  ذ   التللووف العللوووي اللوووابل  للتعلووي،   التر ملبيووة  قواملوووا  سووعة   ميوووذ
أسوووابير  4 رلوووة. شووواركى عينوووة ال راسوووة ض ب  وووامذ م  وووو ادلب  يوووة الرتبيوووة الللموووواركة ض در س 

بوووو  اجملموعووووات  ا  النتوووواالذ ق  قوووومل   لوووو  دقيلوووة.    11بوعيا  موووو ة كووووت منلووووا در س أسوووو 1بواقووور 
كوووذلً مل ادل رلوووة ض  طوووومل  األدات احل كوووي ال يكوووي لوووذ   التللوووف العللوووي  أقووو اا، العوووادمل .   

 العووووادمل  ض اجملموعووووةأدات أقوووو اا،  اخلاغووووة ض احلاجوووواتلوووو مذ ذ    ا  سوووولبي ا  النتوووواالذ أ وووو    لوووو  
 . كسلا

( الوو  ثوى آرات بعوش  واالت 4111ل ت م  ماز  ال شي    بو  ر ادلعيلوي و ض دراسة 
 كووان ادل كوووق  موو  طلبووة ادلوو ارس الثا وملووة ب  لووة ال وملووى ض قضووية الوو مذ بادلوو ارس العادملووة. 

 ارس الثا وملوووة ادلووو  قواالووو  دموووذ ادل كووووق  مووور أقووو اا، العوووادمل  بإىووو   ىوووذه ال راسوووة التعووو   
 حواقل، بادلو ارس ادل رلوة  د ر كوتلبعوبات الو  واجو ادل كوق   تيروة الت  االعامة  التع   إ

 Qualitative قوو  اسوتل مى الط مللوة النوعيووة  مو  البيوى  ادل رسووة ض  سوليت عمليووة الو مذ.

Method  وى.  قووو   وغووولى تووولتحليوووت ا  ا  أسووولوببوغوووكلا الوووو اسوووتل ما قيلوووا  ليوووت ادللابلوووة
 ما مللي: ذ منلاال راسة إ  ع ة  تاال

ف ادل كوووووق  موووو  البنوووو   البنووووات الووووذمل  أاوووووا ال راسووووة بادل  لووووة ادلتوسووووطة ض ون  بووووإ -4
 النبوف  اخلاغووة  اتواحلاجوذ   وم ارس ادل كوق  قضلوا الذىاب إ  م رسة  ا وملة ةاغوة بو

 اآلة  قضلوا االلتحا  بادل ارس الثا وملة العامة العادملة.
 ية م   جلو     ادل كوق  الذمل  التحلوا الولب ة  و  االجتماعيوكا ى الكواال -6
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 بادل رسة الثا وملة العامة العادملة كب ا .

اخلاغوووة الوووذمل  ملسوووتطيعون ال راسوووة ببوووكو  م رلوووة ىوووي  احلاجووواتن غوووكات ذ   إ -3
 الثلة بالنك   قوة اةرادة الولبية.

ل ووووت موووو  األىووووت  اذليئووووة الت رملسووووية د را  إغلابيووووا  ض  ووووث ادل كوووووق  علووووى إكمووووا  إن  -1
 دراستل، بادل ارس العادملة.

ملووو ى مع ووو، ادل كووووق  الوووذمل  ثوووى ملوووابلتل، أن ا ووو ماجل، مووور العوووادمل  ض ادل رسوووة  -5
 الثا وملة مكي  ذل،.

( قلوو   وو دت متطلبووات  ليوو  إسوورتا يرية دمووذ ذ   4111أمووا دراسووة سوول  أبووو العوو  و
 لبات:اخلاغة مر العادمل  ض م ارس التعلي، العا .  م  ىذه ادلتط احلاجات

 األ وطة الرتبوملة  التعليمية  االجتماعية  ال ملاءية  الرتقيلية. مجيرض  ال مذ الوامت -1
العوادمل   ادلعوووق  الت ميووذ مو   إعو ادا  مناسووبا  للتعاموت مور كووت االىتموا  بمعو اد ادلعلوو، -2

    رملبو على كيكية الت رمل  ض البكو  ادل رلة.

 ةططلا جا ػلل  متطلبات الو مذ الووامت   ورير كليات الرتبية على م اجعة ب ارللا -3
 اخلاغة. احلاجات ث   اخل غل  م  التعامت األمثت مر ذ   

اخلاغووة الوووو ؽل نلوووا االسوووتكادة موو  بووو امذ الووو مذ  ىوووذه  احلاجوووات  ملوو  قئوووات ذ    -4
 اةعاقووات السوومعية  احل كيووة ادلتوسووطة  ذ    ةالكئووات ىووي موو  ذ   اةعاقووات العلليووة البسوويط

 اخلاغة اللابل  للتعلي،. احلاجات كت قئات ذ   ليلة تعل، احلال غعوبات

ن موو   لوو مي و ض الكبووو  ادل رلووة زلوو  دا   وو  ملووتم   ادلعلمووالت ميووذ أن مل ووون عوو د  -5
  كاع ت إغلابية. ل،ملتكاعت معأن ملستطير ادلعل، أن اخل مة التعليمية ادلناسبة   

(  عوووو   مسووووتوى التكاعووووت 4112و قوووو   ا لووووى دراسووووة مجووووا  اخلطيووووذ  موووو اد البسووووتنري 
العوووادمل  ض م ملنوووة  الطلبوووة العوووادمل  ض مووو ارس اقووو أا،االجتمووواعي لوووذ   غوووعوبات الوووتعل، مووور 

   كذلً دراسة الكو    ض مسوتوى ىوذا التكاعوت  بعوا دلت و ات النوو  االجتمواعي األرد يةعمان 
الطالووووذ ذ   حوووا التعل،  عوووو د سووونوات ت طبيعوووة ادل رسوووة  ادلسوووتوى البووووكي   وووو  غوووعوبة الووو

طالبوووا  طالبوووة مووو  ذ    141غوووعوبة الوووتعل، ب  قوووة ادلبوووادر.  قووو    و وووى عينوووة ال راسوووة مووو  
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اعوت كالت سطبو  مليوا  ب و   مبوادر الوتعل، ض ادلو ارس العادملوة   قو ادللتحلو غعوبات التعل، 
ة ذ   غووعوبات الووتعل، ض ادلوو ارس العادملووة.  قوو   بوو  موو   توواالذ ىووذه ال راسوواالجتموواعي علووى 

  ب رجوة متوسوطة ا  عت االجتماعي لذ   غعوبات التعل، مر أق اا، العادمل  كان اغلابيواأن التك
توى البوووكي   وووو  غوووعوبة مت ووو   ادلسووو  إ عووزى  إ بوووااليةذات داللوووة  ا  ق  قووو الذالنتوووا  أالوو ت
ر ض التكاعوت االجتمواعي لوذ   غوعوبات الوتعل، مو إ بااليادالة  ا  ق  ق  ل  النتاالذ  التعل،   مل

رسوووة  عووو د سووونوات التحوووا   الطلبووة العوووادمل  ض ادلووو ارس العادملوووة  بعوووا دلت ووو  ا وون   طبيعوووة ادل
 الطلبة ذ   غعوبات التعل، ب  قة ادلبادر.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة -6-1
اخلاغوووة مووور أقووو اا، العوووادمل  ض  احلاجووواتا كلوووى مع ووو، ال راسوووات علوووى أعليوووة دموووذ ذ   

 احلاجواتاخلاغوة    لبوت ذ    احلاجواتساع  على  لبت اجملتمور لوذ   ادل ارس  ألن ال مذ مل
اخلاغوووة ل ةوووت و بووو ق اا، العوووادمل   التعووواملي ض اجملتمووور العووواد . كموووا أن بعوووش ال راسوووات 

( 4111أالوو ت  باملنووا  ض  جلووات الن وو  ضلووو الوو مذ مثووت دراسووة عبووا  قموو    ليوو  اللكووا  و
اخلاغووووة بادلوووو ارس العادملووووة  توووواج إ  مزملوووو  موووو   احلاجوووواتقضووووية دمووووذ ذ   بوووو ن الووووو أ غووووى 

الطلبوة  األ و  اةغلواأ للو مذ ضال راسة  ةاغة ض البيئة الع بيوة  كموا أكو ت بعوش ال راسوات 
التواقو   أن الو مذ ملود   إغلابيوا  ض( الوو أكو ت 4111مثت دراسة عم   رقعى   وا  غو ح و

أن  Winer (2000) أكوو ت دراسووة  ملنوو اخلاغووة. كمووا  احلاجوواتاالجتموواعي  اال كعوواي لووذ   
ودة  يووووا ،  ىووووذا  قوووو  بينووووى دراسووووة شووووينذ  وووواخلاغووووة  احلاجوووواتالوووو مذ ػلسوووو  إدرا  ذ   

Chang (2002)  دراسوة صليوذ ةووزا   كوو  ادلو رل  علوى أقو اا، مو  ادلو رل  ض  و  أكو ت
قيموا  ملحواوا  اخلاغوة قو   سو   سونا   احلاجواتأن إدرا  أ ليوات أموور ذ   ( 4114 زم الو و

إ ساسووووول، بوووووااللتزا  ضلوووووو مسووووواع  ، بالتعوووووا ن مووووور  أزداد ق  ؼلوووووت  بلووووو رات أبنووووواالل، ادلعوووووو 
أ   وو    وسوول  أ  إغلوواأ( لوو مذ لوو،   لوو  ( ق4114ادل رسووة. أمووا دراسووة عبوو  احل ووي، مطوو  و

ت أدات أقوو اا، العووادمل  ض الكبووو  ادل رلووة    نا لووى بليووة ال راسووا ضاخلاغووة  احلاجوواتذ   
اخلاغوووووة مووووو   جلوووووو   ووووو  قئوووووات ةاغوووووة مووووو  ذ   االىتموووووا  أ   احلاجووووواتقضوووووية دموووووذ ذ   

دلعلووو،  قووو مى الع ملووو  مووو  ادللرت ووواتاالةتبوووا  ض رلوووا  الرتبيوووة اخلاغوووة ض قضوووية الووو مذ    
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 احلاجووواتالكبوووو  ادل رلوووة   مل اجتووو  البا ثوووة أ  دراسوووة  تنوووا    جلوووات   ووو  ادللتمووو  بوووذ   
 نة عمان.اخلاغة ضلو قضية ال مذ بسلط

 
 منهجية البحث - 7

الوووو  سوووعى ىووو ا   أسوووئلتو البحثيوووة  ض ءووووت األ البحوووثض ءووووت الطووو ح السووواب  دلوووو لة 
علووى ادلوونلذ الوغووكي  كووذلً دراسووة احلالووة ادلتعملووة  البحووث احلوواياعتموو  إ   ليللووا ال راسووة 

  ذلً بم با  اخلطوات التالية:وال راسة النوعية( 
 احلاجواتذ   دموذ ضلوو ادل ارس  ادلعلم   أ ليوات األموور  م مل    مل   جلات      -4

الووو بنووود االسووتبا ة  عوو جابووا ، ذلووً بتح ملوو  أىوو، اآلرات ض ءوووت إاخلاغووة بادلوو ارس العادملووة   
ض  ،جابوووا إف ادللار ووة بوو   آرات ذلوو، 01موو طبلتلووا البا ثووة علوويل، ذلووذا ال وو ذ    ملوو  أكثوو  

   .ىذه اللضية

و ت  ة وو ى موو مل ات ادلو ارس العادملووة  إ و ى موو مل ات ادلوو ارس إجو ات ملووابلت  مكتو -6
 ادلوو ارس العادملووة.اخلاغووة ب احلاجووات   جلووات   وو ى  ض قضوواملا دمووذ ذ   إادل رلووة للتعوو   

لتعلوووي، األساسوووي العما يوووة؛ إذ  ىوووا   ادللوووابلت   ووو قان إ  دراسوووة  اقووور اجت بوووة الووو مذ جووو ارس ا
ذ  ماجت بووة ادلووت   الوقووو  علووى سوولبيات ة البا ثووة للم رسووىووذه ادللوواب ت ض سوويا  زملووار  اجتوو  

 . اغلابيا ا هبذا النو  م  التعلي،

 
 البحث اعينت - 8
 عينة الدراسة الميدانية -1 – 8

  ارس  معلمو  مو  ادلو ارس العادملوةادلو مو مل  ملضومون  قو دا   412  و ى عينوة البحوث مو  
 ىذه ادل ارس.   ميذ ادل رلة  أ ليات أمور 

م رلوة(  – سذ  و  ادل رسة وعادملوة على (  وزملر أق اد عينة البحث 0ورق، ا       ملب  
 (.ا  إ ا  – ا   الوايكة   النو  االجتماعي ألق اد العينة وذكور 
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 (4)رقد جدو، ال
 مدمجة(  الو يةة  والنوع اإجتماعي  – طب عوع المدرسة )عادية على العينة  توزير أفياد

 (اـ لعاث – اـ يفياد العينة )ذيور 
 اجملمو  إ اث ذكور الوايكة  و  ادل رسة

 م رسة عادملة
 2 1 4 م مل 
 12 01 41 معل،
 13 11 03  ي أم 

 م رسة م رلة
 4 1 1 م مل 
 14 44 12 معل،
 30 11 03  ي أم 

 412 013 55 اجملمو 

 
 Qualitative Study Sampleالنوعية عينة الدراسة  -8-2
ج رسوة   عموت ج رسة  علي، أساسي عادملة  األةو ى عمت م مل    إ  اعلا البا ثة  تار اةت

 م رلة   ذلً بط مللة عوواالية م  ب  ادل مل ات ادلواركات ض ال راسة ادلي ا ية.
 
 أدوات البحث - 9

 أدا   علا: علىاشتملى أد ات البحث احلاي 
ر الطلبوة ض إم ا يوة  عموي، ادل ارس  ادلعلم   أ ليات أموو  م مل  استط   آرات  استبا و -4-4

 بسلطنة عمان. اخلاغة ج ارس التعلي، األساسي احلاجاتدمذ ذ   

 ملابلة شلبية دل مل ات م ارس التعلي، األساسي العادملة  ادل رلة. استبا و -4-6

  قيما مللي ع ذ ذلا   األدا  :
 :تالمي المدارس والمعلمين وأوليا  أمور ال مديي استقالع ررا   استباعه .أ 

ادلووو ارس  ادلعلمووو   أ ليوووات األموووور ض  مووو مل  اسوووتط   آرات  اسوووتبا وى البا ثوووة بمعووو اد قامووو
 3أعوو ت اسوووتبا ة م و وووة مووو  ذلوووً اخلاغوووة بادلوو ارس العادملوووة  ض سوووبيت  احلاجووواتدمووذ ذ   

 ادل ارس  م مل  لة مكتو ة  طبلتلا على عينة استط عية م  ادلعلم   أ ليات األمور   وأسئ
 ىي:األسئلة ىذه    41 ع دى، 
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 احلاجووووواتالعووووواد  ال راسوووووة بكبوووووت مووووو مذ قيوووووو ذ    التلميوووووذإ  أ  مووووو ى ملتلبوووووت  -1
 اخلاغة؟

اخلاغوووة ض ادلووو ارس  احلاجووواتمووو   جلوووة   ووو    ءووومل اآل وووار النامجوووة عووو  دموووذ ذ    -2
 العادملة؟

 اخلاغة؟ احلاجات  ذ  العاد   التلميذ   د أ   ال مذ ض -3

  التعلووي،  الووتعل، االوو وووطة الرتبوملووة  ط  موو ى درجووة مواتمووة ادلنوواىذ ال راسووية  األ ءوومل  -4
 لتر بة ال مذ بالسلطنة؟

 ما مواغكات ادلعل، الذ  ملبلمل للت رمل  ض الكبو  ادل رلة؟ -5

ادلووو ارس إدارة ادلووو ارس ادل رلوووة  موووا درجوووة مناسوووبة الووون ،   مووو مل  إ  أ  مووو ى ملتلبوووت  -6
 ألى ا  ال مذ؟وادلعمو  هبا ض السلطنة(  اللوا   

 ت ميووووذ ليووووات األمووووور  لووووود ادل رسووووة ض  وووووق  رعاملووووة مت املووووة للمووووا درجووووة مووووواركة أ -7
 ادل رل ؟

مكووو دة ف ع ءووووى  41جابووووات أقووو اد العينووووة االسوووتط عية  استللبووووى ف قاموووى بتحليوووت إ
مووو  ادلتلببووو  ض الليووواس النكسوووي  الرتبوووو   *( زل مووو 1ادلكووو دات ادلستللبوووة علوووى عووو د و

مكووو دة   كا وووى  سوووبة  31 د ادلكووو دات ادلتبليوووة مكووو دة  أغوووبمل عووو 01ن  وووذ  و قووواقرتح ا  مووو
 .(4ا كاقل، على ىذه ادلك دات األة ة كما ىو موءمل با     رق، و

 
 (6)رقد جدو، ال

 اإستباعةعطب اتةا  المحكمين على صال ية مةيدا  
 عطبة اإتةا  رقد المةيد  عطبة اإتةا  رقد المةيد  عطبة اإتةا  رقد المةيد 

0 416 42 416 10 0116 
4 416 43 0116 14 0116 
1 0116 44 0116 11 416 
1 0116 45 416 11 416 

                                                 
*

الزبيدي، أ.د.م عمي مهدي كاظم، أ.د.م عمي  تشكر الباحثة كاًل من أ.د. محمود عبد الحميم منسي، أ.د. عبد القوي 
 إبراهيم، د. عبد الحميد حسن عمى مراجعتهم لقائمة المفردات التي أعدتها الباحثة وتعديل صوغ بعض المفردات.
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 عطبة اإتةا  رقد المةيد  عطبة اإتةا  رقد المةيد  عطبة اإتةا  رقد المةيد 
1 416 11 0116 11 416 
2 416 10 416 12 0116 
3 416 14 0116 13 0116 
4 416 11 0116 14 416 
5 416 11 416 15 416 
01 0116 11 416 21 416 
00 0116 12 0116 20 0116 
04 0116 13 416 24 0116 
01 416 14 0116 21 0116 
01 416 15 0116 21 416 
01 0116 11 416 21 416 
02 416 10 0116 22 416 
03 0116 14 0116 23 416 
04 416 11 416 24 0116 
05 416 11 416 25 0116 
41 0116 11 416 31 416 
40 416 12 416   
44 0116 13 416   
41 416 14 0116   
41 416 15 0116   
41 0116 11 0116   

 
( أن  سذ ا كوا  ا  مو  علوى مكو دات االسوتبا ة   ا  وى بو  4ملتضمل م  ا     رق،و 
 6  ىي  سذ ا كا  ملبولة. 011   41

 نوفر اقتيا ا  المحكمي تثاعيا: المةيدا  التي عدل
 . بع ه ( ادلك دات قبت التع ملت1ملب  ا     رق، و
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 (3)رقد جدو، ال
 لوبعد المةيدا  قبس التعديس

 المةيدا  بعد التعديس المةيدا  قبس التعديس  

  كسلا  لو  أق اا، العادمل  اخلاغة احلاجاتلذ    اخلاغة  ك   لو  أق اا، العادمل  احلاجاتلألطكا  ذ    0

 اخلاغة إم ا ات ؽل   رعاملتلا احلاجاتلذ    اخلاغة ل ملل، إم ا ات ؽل   رعاملتلا احلاجات  األطكا  ذ   1

 احلاجوووات  وووومل  ع قوووات متبادلوووة بووو  الت ميوووذ العوووادمل   ذ    3
 اخلاغة  نمي السلو  االجتماعي ل ت منل،

  ووووومل  ع قووووات متبادلووووة بوووو  الت ميووووذ العووووادمل   ذ   
 االجتماعي ل ت منل، اخلاغة ملنمي السلو  احلاجات

قو   تواج ادل رسوة إ  أسواليذ   رملسوية مو   للي ملوة ةصلواح اجت بووة  11
 ال مذ ض التعلي، األساسي

قووووو   تووووواج ادل رسوووووة إ  أسووووواليذ  ووووو رمل  مووووو   للي ملوووووة 
 ةصلاح اجت بة ال مذ ض التعلي، األساسي

 احلاجواتملورر ادلعل، على التعوا ن بو  الت ميوذ العوادمل   ذ    10
 اخلاغة

 ن مووووووور   ملووووووورر ادلعلوووووو، الت ميووووووذ العووووووادمل  علووووووى التعووووووا
 اخلاغة احلاجاتأق اا، ذ   

أن  تضووم  بوو امذ إعوو اد ادلعلموو  ض كليووات الرتبيووة مبووادئ  غلووذ 11
 الرتبية اخلاغة

أن  تضووووم  بوووو امذ إعوووو اد ادلعلموووو   وووو رمل  ملوووو ر  ذغلووو
 مبادئ الرتبية اخلاغة

بيووة  نمووي ككاملووا ، علووى التوو رمل  ػلتوواج ادلعلمووون إ  د رات   رمل 11
 لت ميذ البكو  ادل رلة

ػلتووووواج ادلعلموووووون إ  االلتحوووووا  بووووو  رات   رملبيوووووة  نموووووي  
 ككاملا ، للتم   م  الت رمل  لت ميذ البكو  ادل رلة

لض وو ا ضال مذ ض التعلي، األساسي  زمل   طبي  اجت بة   طبي  اجت بة ال مذ م  التعلي،  زمل  م  الض وو على ادلعل، 11
 على ادلعلم 

ل ووووي ملوووونرمل ادلعلموووو  للتوووو رمل  ض البووووكو  ادل رلووووة البوووو  موووو   12
 مع قتل، خلباال  الت ميذ ذ   غعوبات التعل،

ن ض الت رمل  بالبكو  ادل رلوة البو  و ل ي ملنرمل ادلعلم
 اخلاغة احلاجاتم  مع قتل، خلباال  ذ   

اغة اخل احلاجاتملتطلذ ال مذ  جود متلبب  ض  علي، ذ    13
 ملعملون ض  عا ن   نسي  مر العل،

 احلاجووووواتمتلببووووو  ض  علوووووي، ذ    ملتطلوووووذ الووووو مذ
 اخلاغة دلعا  ة ادلعلم 

 وووق  الوسوواالت التعليميووة الووو ملووتل  ادلعلمووون اسووتل املا ض  غلووذ 11
 اخلاغة احلاجات علي، الت ميذ العادمل   ذ   

 ميووووذ  وووووق  الوسوووواالت التعليميووووة ال زمووووة لتعلووووي، الت ذغلوووو
 اخلاغة احلاجاتالعادمل   ذ   

أن  لو   ادل رسووة بو امذ   رملبيوة  ووو  الو مذ آلبوات  أملووات  غلوذ 21
 اخلاغة احلاجاتالت ميذ العادمل   ذ   

أن  لوو   ادل رسوة بوو امذ   رملبيوة  ووو  الو مذ آلبووات  ذغلو
 اخلاغة  العادمل  احلاجات أملات ذ   

كيكيوة التعاموت مور األبنوات مو     ساع  ادل رسة الوال مل  على مع قوة 24
 ذ   غعوبات التعل،

 سوواع  ادل رسووة أ ليووات األمووور علووى مع قووة كيكيووة التعامووت 
 اخلاغة احلاجاتمر األبنات م  ذ   

ؽل وو  للم رسووة أن  وو عو آبوووات  أملووات األطكووا  العوووادمل   ذ    25
 اخلاغة إ  ادلساعلة ض أ وطة  مناسبات مورتكة احلاجات

 املووووا ، اخلاغووووة  احلاجوووواتآبووووات ذ     ووووو   ادل رسووووة
  الت ميذ العادمل  ض األ وطة ادل رسية

 
ادلوو ارس  موو مل  اسووتط   آرات  اسووتبا ون ؽل وو  اللووو  إ( 1ورقوو، (   4ورقوو،  موو  ا وو  ل  

 احلاجوواتأكوو  اخلووصات غوو  ية مك دا ووا  لووومي اجت بووة دمووذ ذ    إذ لووي  مووا  ءووعى للياسووو؛ 
 ادل ارس. م مل  دمل  م   جلة     اخلاغة مر اق أا، العا
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 ادل ارس  ادلعلم   أ ليات األمور: م مل  استط   رأ   استبا و ساب معامت  بات 
موو مل  م رسووة  معلوو،  011علووى عينووة عوووواالية م و ووة موو   االسووتبا ةقامووى البا ثووة بتطبيوو  

 نة.العي أق اد( ملب   وزملر 1ورق، بط مللة عوواالية   ا       ا  اةت  أم   ي 
 

 (1)رقد الجدو، 
  طب الو يةة والجن على عينة  طاي ال با  موزعة 

 المجموع لعاث ذيور الو يةة
 01 1 1 م مل  م رسة
 21 11 11 معل،
 21 11 11  ي أم 
 011 21 21 اجملمو 

 
    بوووواخ   كا ووووى  تيرووووة احلسوووواب ىووووي ل -سووووذ معامووووت الثبووووات بط مللووووة ألكووووا ُ   قوووو  

م الموووة ل سوووتل ا   مووور بيا وووات  االسوووتبا ةأن   م  كووور ملدكووو  ىوووو معاموووت  بوووات  1.443ر=
 البحث احلاي.

 المقابمة الشخصية المتعمقة -ب

مووو ارس التعلوووي، األساسوووي  أعووو ت البا ثوووة ملابلوووة شلبوووية متعملوووة دلووو مل    مووو  مووو مل ات
     إ  ما مللي:

علوي، اخلاغوة ض مو ارس الت احلاجوات  ادلو  ت الو  نر، ع  دموذ ذ   إالتع    .1
 األساسي العادملة.

ق اا، بووااخلاغووة  احلاجوواتض إم ا يووة دمووذ ذ    ات   جلووات   وو  ادلوو مل  إالتعوو    .2
  بيت الت ميذ. بيا  ض مستوى األدات ادل رسي  ضالعادمل  د ن الت    سل

ادلووو ارس ض  وووت ادلوووو  ت الوووو قووو   ووونر، عووو  دموووذ ذ    ت امل  آرات مووو التعوو   إ .3
 اا، العادمل   إم ا ية  عمي، اجت بة ال مذ ج ارس السلطنة.ق  بااخلاغة  احلاجات

ادلو ارس العادملوة  ادل رلوة ةصلواح اجت بوة الو مذ جو ارس التعلووي،  ت امل لو مي ملرت وات مو  .4
 األساسي بالسلطنة.
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 مفردات أو )أسئمة المقابمة( 3 – 9

 أسئلة ىي:عو ة  01دارت ادللابلة  و  
غوووة مووور أقووو اا، العوووادمل  إ  أ  أءووو ار ض  ليووو  اخلا احلاجووواتىوووت ملووود   دموووذ ذ    - 4

 أى ا  التعلي، بادل ارس؟

العووادمل  اخلاغووة موور أقوو اا، العووادمل  ل ووت موو  الت ميووذ  احلاجوواتمووا قاالوو ة دمووذ ذ    -6
 اخلاغة؟ احلاجات ذ   

اةدارة( الووو  رت ووذ علووى دمووذ ذ    –أعبووات إءوواقية علووى ادل رسووة وادلعلوو،  ىنووا ىووت  -3
 اخلاغة مر أق اا، العادمل ؟ احلاجات

اخلاغووووة موووور  احلاجوووواتإم ا ووووات ادل رسووووة العادملووووة  سووووممل بوووو مذ ذ    سووووممل ىووووت  - 1
 الت ميذ العادمل ؟

 اخلصة ال اقية للت رمل  لت ميذ الكبو  ادل رلة؟ات ىت ل ى ادلعلم -5

ر أقو اا، كيف ؽل   للم رسة أن  وق  بيئوة إ  االيوة اجتعوت الت ميوذ العوادمل  ملتعواملون مو - 2
 اخلاغة بمغلابية؟ احلاجاتم  ذ   

اجات الت ميذ العادمل   أق اا، مو     طومل  ادلناىذ ال راسية لتل   إ  أ     ؽل  - 7
 ؟ذا و الوقى اخلاغة ض احلاجاتذ   
ذ   دموووذ ىوووت  سوووممل التوووو ملعات  اللووووا   الرتبوملوووة ادلعموووو  هبوووا اآلن بمصلووواح اجت بوووة  - 1

 أق اا، العادمل  بادل رسة؟ اخلاغة مر احلاجات
 كيوووف ؽل ووو    ىيلوووو  ؟ض معلووو، الكبوووو  ادل رلوووة مووو   يوووث إعووو اده    رملبوووو ًموووا رأملووو - 4

 للت رمل  ض الكبو  ادل رلة ب كاتة عالية؟
 اخلاغة مر  احلاجاتما رأملً ببكة عامة ض إم ا ية صلاح  عمي، اجت بة دمذ ذ    -41

 اسي ض السلطنة؟ج ارس التعلي، األسأق اا، العادمل  
  عمي، اجت بة ال مذ؟بو ن ىت ل ملً ملرت ات أة ى  -44
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 نتائج الدراسة -10
 الميدانية نتائج الدراسة -1 – 10

علوووى كوووت مووو   االسوووتبا ةتووواالذ  طبيووو  أسوووئلة ال راسوووة قاموووى البا ثوووة بتحليوووت   لإلجابوووة عووو 
أموور  الذ  طبيللوا علوى أ ليواتدل ارس  ادلعلم  بادل ارس العادملة  ادل رلوة كموا  للوى  تواا م مل  

مكو دات االسووتبا ة  ختوو ت   جابووات كووت رلموعوة عوورس العادملوة  ادل رلووة  ف ر بوى ا  ميوذ ادلوو ا
 ل ت رلموعة. مك دات    يبا 01أعلى 

  قيما مللي ع ذ ذلذه النتاالذ:
 اإلجابة عن السؤال األول -10-1-1
 موو ارس التعلووي، اخلاغووة ض اتاحلاجووادلوو ارس العادملووة ض دمووذ ذ    موو مل   جلووة   وو  مووا 

 األساسي العادملة؟

أقوو اد عينووة  تاقامووى البا ثووة  سوواب متوسووطات درجووات مواقلوولإلجابووة عوو  ىووذا السوودا   
 قوو    سووذ أعلووى درجووة مواقلووة عليلووا.علووى بنووود االسووتبا ة ف ر بووى ىووذه البنووود  عوو  البحووث

   يوووذ  كا وووى مجيعلوووا  احلسووواب أن العبوووارات التاليوووة كا وووى ذات أعلوووى ا بووو  مووو   تيروووة ىوووذ
 درجات أ  ومواقلة(   قيما مللي بيان هبذه ادلك دات: 1جتوس  
 المدارس المدمجة - أ

ادلوو ارس ادل رلووة ض ىووذه اللضووية قامووى البا ثووة  سوواب  موو مل     جلووات   وو   للتعوو   إ
 سوذ أعلوى درجوة علوى بنوود االسوتبا ة ف ر بوى ىوذه البنوود   متوسطات درجات مواقلتل، ع

 عليلا.مواقلة 
 1عبوارات كا وى ذات أعلوى    يوذ جتوسو   1 ق   ب  م   تيروة ىوذا احلسواب أن ىنوا  

 موو مل  لوو ى ذا ووو الرت يووذ  األ   الووو  بوولى علووى اخلموو أ  ومواقلووة( ىووي ذا ووا العبووارات 
قوو     مل ملجابووات ادلوولووى البا ثووة  ووو ً قيلووا بسووبذ أن إادلوو ارس العادملووة   ىووذه النتيرووة جع

أن  قضو   عو ىو، كوان قيلوا شويت مو  ادلبال وة مت ادل موبية االجتماعية  أن آراتوا  ون مت   ة بع
 م، موو  ذلووً و بالوو موو  ادلوو ارس العادملووة  ادل رلووة كووان غوو  ا. تادلوو ارس ض كوو موو مل  موو   ا  عوو د
 ل ى اجملتمر الرتبو  العماي على  ا  عام ا  من ىذه النتيرة  ع   ا كاقوق
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 مر أق اا، العادمل  ج ارس التعلي، األساسي.اخلاغة  احلاجاتأعلية دمذ ذ   
ب راسووووة متعملووووة بعلوووو  ملوووواب ت شلبووووية موووور إ وووو ى ءوووو  رة الليووووا   ذلووووذا رأت البا ثووووة 

ض قضوية الو مذ  ا  آرااللموم مل ات ادل ارس ادل رلوة للتعو   إ م مل ات ادل ارس العادملة   إ  ى
 م   اقر ادلمارسات الرتبوملة ادلباش ة.

ض  1التاليووووة الووووو كا ووووى أعلووووى ر بووووة أملضووووا جتوسوووو   سوووواأ  قوووو ره   أمووووا العبووووارات اخلموووو
 ت ميوووووذالعبوووووارات الوووووو  بووووو  أن الووووو مذ ملتطلوووووذ م   وووووة ض إدارة البوووووف   أن ملوووووورر ادلعلووووو، ال

ت   وو ى، بالنسووبة اخلاغووة  كمووا كا ووى  جلووا احلاجوواتالعووادمل  علووى التعووا ن موور أقوو اا، ذ   
  وووووووواق  اخلاغوووووووة  مووووووور ءووووووو  رة  احلاجوووووووات   ءووووووو  رة معووووووو قتل،  بووووووواال  ذ للمعلمووووووو   دكووووووو 

اخلاغة ملعملون ض  عا ن   نسي  مر ادلعلم   كموا ؽل و   احلاجاتمتلبب  ض  علي، ذ   
للمعلموووو  معا ووووة مووووو  ت الوووو مذ موووو  ةوووو    عووووا ا، موووور ذ   االةتبووووا   كمووووا أاوووو، 

مووا قي.   اخلاغوة اتاحلاجوالعووادمل   ذ    ت ميوذملسوتطيعون  ن وي، األ ووطة ادل رسووية جوا ملكيو  ال
 ادل ارس ادل رلة. م مل  عبارات م   جلة      01مللي أى، 

 
 (5)رقد الجدو، 

 لمديي  المدارس المدمجة مةيدا  لد  41أهد 
 المةيد  رقد المةيد 

  كسلا.  لو  أق اا، العادمل  اخلاغة احلاجاتذ   ل 0
 .رعاملتلا ذاخلاغة إم ا ات غل احلاجاتلذ    1
 اخلاغة أن ملسلموا ض اجملتمر ك ق اد منتر  احلاجاتطكا  ذ   ملستطير األ 1
 اخلاغة  نمي السلو  االجتماعي ل ت منل، احلاجات  ومل  ع قات متبادلة ب  الت ميذ العادمل   ذ    3
 اخلاغة على أا، أشلا  طيبون احلاجاتن إ  زم الل، م  ذ   و دملاالع ت ميذملن   ال 01

  ووووة ض إدارة الكبووووت ادل رسووووي علووووى ضلووووو ملسووووممل بالتكاعووووت بوووو  الت ميووووذ العووووادمل   ذ   ملتطلووووذ الوووو مذ م   11
 .اخلاغة احلاجات

 .ملورر ادلعل، على التعا ن ب  الت ميذ العادمل   ذ   احلاجات اخلاغة 10
 .ن ض الت رمل  بالبكو  ادل رلة الب  م  مع قتل، خلباال  ذ   احلاجات اخلاغةو ل ي ملنرمل ادلعلم 12
 ملتطلذ ال مذ متلبب  ض  علي، ذ   احلاجات اخلاغة ملعملون ض  عا ن   نسي  مر ادلعل، 13
 ؽل   معا ة مو  ت ال مذ ع  ط مل   عا ن ادلعل، مر ذ   االةتبا  14
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ادل ارس ادل رلة مل  ن بعوش موا ملكيو  ض  سو  األدات  م مل  أن ( 1ورق، م  ا     ب  تمل  
 ع  ادل ارس العادملة. ختتلف كث ا  ادل رسي ج ارسل، الو 

 موووو مل   الكلوووو ات اخلموووو  األةوووو ة ىووووي الووووو  وءوووومل االةت قووووات ض  جلووووات الن وووو  بوووو  
 ، ىوواادلوو ارس العادملووة  وو  ر  ووو  ااجتا موو مل  جوواتت آرات  إذادلوو ارس العادملووة  ادلوو ارس ادل رلووة 

 مو مل  موا جواتت آرات اخلاغوة  بين احلاجوات رمبا ،  مواع  التعاطف الوو ملبو  اا ضلوو ذ   
 ت ميووذادلوو ارس ادل رلووة مبينووة حلاجووات ىووذه ادلوو ارس   اجووات معلميلووا لتطووومل   علووي،   علوو، ال

 .  سينلا بالبكو  ادل رلة
 المدارس العادية: - ي

 
 (2)رقد الجدو، 

 مديي  المدارس العادية مةيدا  لد  41أهد 
 المةيد  رقد المةيد 

 لا. كس ، العادمل اخلاغة  لو  أق اا احلاجاتلذ    0
 رعاملتلا ذاخلاغة إم ا ات غل احلاجاتلذ    1
 اخلاغة أن ملسلموا ض اجملتمر ك ق اد منتر  احلاجات  ملستطير ذ   1
 اخلاغة  نمي السلو  االجتماعي ل ملل، احلاجات  ومل  ع قات متبادلة ب  الت ميذ العادمل   ذ    3
 اخلاغة على أا، أشلا  طيبون احلاجاتن إ  زم الل، م  ذ   و العادمل ت ميذملن   ال 01
 مواع  التعاطف  الرتا ، ت ميذاخلاغة بادل ارس العادملة ملنمي ض ال احلاجات دمذ 04
 اخلاغة بالتلارب مر أق اا، العادمل  عن  درلل، معا احلاجاتق  ملوع  ذ    40
 البكو  ادل رلة ت ميذة  نمي ككاملا ، للتم   م  الت رمل  لػلتاج ادلعلمون إ  االلتحا  ب  رات   رملبي 11
 الض وو على ادلعل، ضال مذ ض التعلي، األساسي  زمل   طبي  اجت بة  11

اخلاغوة علوى  احلاجواتالعوادمل   ذ    ت ميوذأن  ل   ادل رسة ب امذ   رملبية  و  ال مذ أل ليات أموور ال ذغل 21
    سوات

 
 احلاجوواتموو ارس التعلووي، العادملووة ملوو  ن أن لووذ    موو مل  أن سووابلا   ةر و كذ ادلكوو دات ادلوو دكوو    

رعاملتلوووا  ووو  ملسووولموا ض   كسووولا  أن لووو ملل، إم ا وووات اجتوووذ لوووو  أقووو اا، العوووادمل   اخلاغوووة
منتروووو  مل و ووووون ع قووووة متبادلووووة بيوووونل،  بوووو  العووووادمل  كمووووا ملوووو  ن أن  ا  أقوووو ادبوءووووعل، اجملتموووور 

 اخلاغة أا، أشلا   احلاجاتزم الل، م  ذ   العادمل  ملن   ن إ   ذوت ميال
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 مواع  التعاطف  الرتا ،  التلارب. ت ميذطيبون كما أن ال مذ ملنمي ض ال
ادل ارس العادملة أملضا أن معلمي ادل ارس ادل رلوة ػلتواجون إ  االلتحوا    م مل  ىذا  ق  رأى 

 رلوووة  بوووال م، مووو  أن و  ادلالبوووك ت ميوووذبووو  رات   رملبيوووة  نموووي ككاملوووا ، الت رملسوووية ادلناسوووبة ل
 ل مي د رات   رملبيوة  وو  الو مذ أل ليوات أموور   ن مل  الض وو عليل،   اقرتح ادل ال مذ ملزمل  ض

 اخلاغة على السوات. احلاجاتالعادمل   ذ    ت ميذال
 اإلجابة عن السؤال الثاني -10-1-2

ادمل  ض موووو ارس اخلاغوووة مووور أقووو اا، العووو احلاجووواتموووا  جلوووة   ووو  ادلعلمووو  ض دموووذ ذ   
 ؟التعلي، األساسي

 علموات عو قامى البا ثة  ساب متوسطات درجات ادلعلمو   ادللإلجابة ع  ىذا السدا  
دلعلموووي ادلووو ارس العادملوووة  ادلووو ارس ادل رلوووة  ف قاموووى برت يوووذ ىوووذه ادلتوسوووطات  االسوووتبا ةبنوووود 

 (  تاالذ ىذا احلساب.4   3ن وا   الملب        يبا  نازليا.
 لمدارس المدمجةا -أ 

 
 (7) جدو، رقدال

 مدارسجابا  معلمي التنازلي فالمتوسل الحطابي  والتيتيب  العاي ايي ي أهمية وفرمةيدا  ال
 التعليد ايساسي المدمجة 

المتوسل  المةيد  رقد المةيد 
 التيتيب الحطابي

 2 4.42 لا كس اخلاغة  لو  أق اا، العادمل  احلاجاتلذ    0
 0 4.51 رعاملتلا ذاخلاغة إم ا ات غل اجاتاحللذ    1

 ا  أقووو ادبوغوووكل، اخلاغوووة أن ملسووولموا ض اجملتمووور  احلاجوووات  ملسوووتطير ذ   1
 1 4.51 منتر 

ن ض التوو رمل  بالبووكو  ادل رلووة البوو  موو  معوو قتل، و ل ووي ملوونرمل ادلعلموو 12
 4 4.50 خلباال  ذ   احلاجات اخلاغة

 ن ادلعلووووو، مووووور ذ   ؽل ووووو  معا وووووة موووووو  ت الووووو مذ عووووو  ط ملووووو   عوووووا 14
 1 4.44 االةتبا 

ق  الوسوووواالت التعليميووووة ادلناسووووبة لتعلووووي، ذ   احلاجووووات اخلاغووووة ا ووووو  ذغلوووو 11
 5 4.41  العادمل 
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 5 4.41 م  الض  ر   كعيت د ر اةدارة التعليمية ض إصلاح اجت بة ال مذ 14

المتوسل  المةيد  رقد المةيد 
 التيتيب الحطابي

 2 4.42  مذ على التعا ن ب  ادلعلم   أ ليات أمور الت ميذملعتم  صلاح اجت بة ال 12

ؽل وو  للم رسووة أن  وو عو أ ليووات أمووور الت ميووذ العووادمل   ذ   احلاجووات  25
 1 4.51   ض أ وطة  مناسبات مورتكةاسلاخلاغة لإل

 2 4.42 استثمار اجتماعات رلال  اآلبات  ادلعلم  ض إصلاح اجت بة ال مذ ذغل 31

قضووواملا ادلكووو دات الوووو ثثوووت ( أن أعلوووى متوسووو   سووواأ لت ووو ار 3ورقووو،   ا ووو    ملتضووومل مووو
(   تمثووووت ض قضووووية أن ذ   4.51الوووو مذ موووو   جلووووة   وووو  ادلعلموووو  بادلوووو ارس ادل رلووووة كووووان و

علينوووا رعاملتلوووا   نميتلوووا.  جووواتت ض الرت يوووذ الثووواي  ذغلووو اخلاغوووة ملتمتعوووون بلووو رات احلاجوووات
اخلاغووة  وو  ملووتم    احلاجوواتدلعلوو، ملمووا  بوواال  ذ   ( قضووية أن مل ووون ا4.50جتوسوو  و

 م  الت رمل  ض الكبو  ادل رلة.
اخلاغوووة ض  احلاجووواتإم ا يوووة إسووولا  ذ   ادلكووو دات الوووو  عوووص عووو  ذلوووً ض الرت يوووذ    لوووي
 احلاجواتالعوادمل   ذ    ت ميوذمنترو    ءو  رة موواركة أ ليوات أموور ال ا  أق ادبوغكل، اجملتمر 

  وطة ادل رسية  التعا ن مر ادل رسة ض إصلاح اجت بة ال مذ.اخلاغة ض األ
ضو  رة  كعيوت د ر اةدارة التعليميوة ض إصلواح اجت بوة ادلكو دات اخلاغوة ب جات ض ادل  بوة األةو ة 

 وق  الوساالت التعليمية ادلناسوبة للتعلوي، ض الكبوو  ادل رلوة   قو  مل جور السوبذ ال مذ   ء  رة 
مازالووووووى ض بوووووو املا ا   أن  عووووووي ادلسوووووود ل  اةدارملوووووو  ب عليووووووة  وووووووق   ض ذلووووووً إ  أن التر بووووووة

 اةم ا ات ال زمة ةصلاح اجت بة ال مذ  ليسى ض مستوى طمو ات ادلعلم   أ ليات األمور.
 المدارس العادية: -ي 

 
 (1) الجدو، رقد

 كس منهاالتنازلي ل يتيبمعلمي المدارس العادية والت لجابا متوسقا  العاي ايي ي أهمية وفر مةيدا  ال

المتوسل  المةيد  رقد المةيد 
 التيتيب الحطابي

 0 4.53 رعاملتلا غلذاخلاغة إم ا ات  احلاجاتلذ    1
 2 4.41أقوو اد بوغووكل، اخلاغووة أن ملسوولموا ض اجملتموور  احلاجووات  ملسووتطير ذ   1
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 منتر 

المتوسل  المةيد  رقد المةيد 
 التيتيب الحطابي

رسووووة إ  أسوووواليذ  وووو رمل  موووو   للي ملووووة ةصلوووواح اجت بووووة قوووو   توووواج ادل  11
 1 4.42 ال مذ ض التعلي، األساسي

ن إ  االلتحا  بو  رات   رملبيوة  نموي ككاملوا ، للوتم   و ػلتاج ادلعلم 11
 2 4.41 م    رمل    ميذ البكو  ادل رلة

الضوووو وو علوووووى  ض  طبيوووو  اجت بووووة الووووو مذ ض التعلووووي، األساسووووي  زملووووو   11
 1 4.45 ادلعلم 

ن ض الت رمل  بالبكو  ادل رلة الب  م  معو قتل، و ل ي ملنرمل ادلعلم 12
 1 4.42 خلباال  ذ   احلاجات اخلاغة

متلببووو  ض  علووووي، ذ   احلاجووووات اخلاغووووة   ووووواق ملتطلوووذ الوووو مذ  13
 4 4.54 دلعا  ة معلمي البكو  ادل رلة

غلووووووذ أن  لوووووو   ادل رسووووووة بوووووو امذ   رملبيووووووة  ووووووو  الوووووو مذ آلبووووووات ذ    21
 2 4.41  أملا ،. حلاجات اخلاغة  العادمل ا

ؽل ووووووو  للم رسوووووووة أن  ووووووو عو أ ليوووووووات أموووووووور الت ميوووووووذ العوووووووادمل   ذ    25
 5 4.40   ض أ وطة  مناسبات مورتكةاسلاحلاجات اخلاغة ل 

 
 غلووذإم ا يووات    ذ اخلاغووة أقوو ادا   احلاجووات( أن اعتبووار ذ   4و  وو    رقوو،ملتضوومل موو  ا

   موو   جلووة   وو  معلمووي ادلوو ارس العادملووة   ىووذه النتيرووة  ع وو  الوووعي رعاملتلووا ض ادل  بووة األ
اخلاغوووة   لوووبلل،. كموووا جووواتت ض ادل  بوووة الثا يوووة  احلاجووواتال بووو  للمعلمووو  ب عليوووة رعاملوووة ذ   

اخلاغووة دلعا  وووة معلمووي البوووكو  ادل رلوووة   احلاجووواتءوو  رة  جوووود متلببوو  ض  علوووي، ذ   
متلببوووو  موووو  ال وووووادر  ءوووو  رة التوسوووور ض بوووو امذ إعوووو اد إ نتيرووووة  لكووووى اال تبوووواه ال ىووووذه 

 .   رملبل، اخلاغة احلاجاتالعما ية ض رلا   علي، ذ   
علووى كيكيووة  ت ميووذءوو  رة مسوواع ة ادل رسووة أل ليووات أمووور ال ة  جووات ض ادل  بووة األةوو  وذا  قوووىوو

لموووواركة ض لة  أ  ءووو  رة دعووووة أ ليوووات األموووور اخلاغووو احلاجووواتمووو  ذ    األبنووواتالتعاموووت مووور 
ةصلاح اجت بة ال مذ.  ىذه النتيرة اجتعلنا ض  اجوة ماسوة إ   بادل رسةأ وطة  مناسبات   بوملة 
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  عي، الع قة ب  ادل رسوة  األسو ة  ءو  رة  وورير أ ليوات األموور علوى ادلوواركة ض إصلواح اجت بوة 
 اخلاغة بادل ارس العادملة. احلاجاتدمذ ذ   

 
 الثالث اإلجابة عن السؤال -10-1-3

اخلاغوة مور أقو اا، العوادمل  ض مو ارس  احلاجواتما  جلوة   و  أ ليوات األموور ض دموذ ذ   
 التعلي، األساسي؟

بنوود   لإلجابة ع  ىذا السدا  قاموى البا ثوة  سواب متوسوطات درجوات أ ليوات األموور عو
   5والتاسر  العاشو  ن ا   الملب  .    نازليا   االستبا ة  ف قامى برت يذ ىذه ادلتوسطات    يبا  

 (  تاالذ ىذا احلساب.01
 مدمجةالمدارس ال - أ

 
 (4) الجدو، رقد

ميتبة  بالمدارس المدمجة تالمي أوليا  أمور ال جابا المتوسقا  الحطابية ف العاي ايي ي أهمية وفرمةيدا  ال
 تنازلياـ 

رقد 
المتوسل  المةيد  المةيد 

 التيتيب الحطابي

 5 4.43  كسلا.   أق اا، العادمل  لو  اخلاغة احلاجاتلذ    0
 0 4.52 رعاملتلا غلذاخلاغة إم ا ات  احلاجاتلذ    1

 ا  أقوووووو ادبوغووووووكل، اخلاغووووووة أن ملسوووووولموا ض اجملتموووووور  احلاجووووووات  ملسووووووتطير ذ   1
 1 4.51 منتر 

 1 4.45 أن  تضم  ب امذ إع اد ادلعلم    رمل  مل ر مبادئ الرتبية اخلاغة غلذ 11

ن إ  االلتحووا  بوو  رات   رملبيووة  نمووي ككاملووا ، للووتم   موو  و ػلتوواج ادلعلموو 11
 4 4.51   رمل    ميذ البكو  ادل رلة

ن ض التوووو رمل  بالبووووكو  ادل رلووووة البوووو  موووو  معوووو قتل، و ل ووووي ملوووونرمل ادلعلموووو 12
 0 4.52 اخلاغة احلاجاتخلباال  ذ   

اخلاغوووة دلعا  وووة  احلاجووواتمتلببووو  ض  علوووي، ذ     وووواق ملتطلوووذ الووو مذ  13
 1 4.45 مي البكو  ادل رلةمعل

 5 4.43اخلاغووووووة  احلاجووووووات وووووووق  الوسوووووواالت التعليميووووووة ال زمووووووة لتعلووووووي، ذ    غلووووووذ 11
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  العادمل 
 1 4.54 ت ميذملعتم  صلاح اجت بة ال مذ على التعا ن ب  ادلعلم   أ ليات أمور ال 12
 1 4.45 ذاستثمار اجتماعات رلال  اآلبات  ادلعلم  ض إصلاح اجت بة ال م غلذ 31

 
   احلاجات( أن أ ليات األمور ض ادل ارس ادل رلة مل  ن أن لذ   5و ا     رق،ملتضمل م  

رعاملتلوووا ض البيوووى  ض ادل رسوووة  ىوووذا ؽلثوووت اعووورتا  مووو  أ ليوووات األموووور  غلوووذاخلاغوووة إم ا وووات 
ر  تموووت وووون عناغووو  منتروووة ض اجملل إم ا يوووة  عليملوووا   ووو رملبلا  ت ميوووذب عليوووة ىوووذه الكئوووة مووو  ال
اخلاغوة  و  ملنرحووا ض  احلاجواتء  رة مع قوة ادلعلمو  خلبواال  ذ     جات ض ادل  بة األ  

   ميوذ بال م، م  ذلوً قو  جوات بادل  بوة األةو ة ض رأ  أ ليوات أموور    رمل  البكو  ادل رلة.
   ىوذا ملع و كسولا اخلاغوة  لوو  أقو اا، العوادمل   احلاجواتادل ارس ادل رلة اعتبار أن لذ   

اخلاغوة  كموا جووات  احلاجوات لوو  أبنواالل، مو  ذ   ادلو ارس ادل رلوة    ميوذعو    عوي أ ليوات 
اخلاغوة  العوادمل    احلاجوات عليميوة مناسوبة لتعلوي، ذ    ق   سواالتا وو  ض ادل  بة األة ة ءو  رة

  رسوةع    عي أ ليوات األموور بطبيعوة عمليوو التعلوي،  الوتعل، بادل إ  ق  مل جر السبذ ض ذلً 
 .أملضا
 المدارس العادية - ي

 
 (41) الجدو، رقد

 المدارس تالمي أوليا  أمور  جابا المتوسقا  الحطابية فالعاي ايي ي أهمية وفر مةيدا  ال
 وتيتيب يس منها العادية 

 التيتيب المتوسل الحطابي المةيد  رقد المةيد 
 0 4.52 رعاملتلا غلذاخلاغة إم ا ات  احلاجاتلذ    1
 1 4.45 منتر  ا  أق ادبوغكل، اخلاغة أن ملسلموا ض اجملتمر  احلاجات  ر ذ  ملستطي 1
 2 4.44 اخلاغة احلاجاتملورر ادلعل، الت ميذ العادمل  على التعا ن مر أق اا، ذ    10
 1 4.45 أن  تضم  ب امذ إع اد ادلعلم    رمل  مل ر مبادئ الرتبية اخلاغة غلذ 11

الت رمل  بالبكو  ادل رلة الب  مو  معو قتل، خلبواال  ن ض و ل ي ملنرمل ادلعلم 12
 4 4.51 اخلاغة احلاجاتذ   

 2 4.44 ت ميذملعتم  صلاح اجت بة ال مذ على التعا ن ب  ادلعلم   أ ليات أمور ال 12
 2 4.44 احلاجوواتأن  لوو   ادل رسووة بوو امذ   رملبيووة  ووو  الوو مذ أل ليووات أمووور ذ    غلوذ 21
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 اخلاغة  العادمل 

سووواع  ادل رسوووة أ ليوووات األموووور علوووى مع قوووة كيكيوووة التعاموووت مووور األبنوووات مووو  ذ     24
 2 4.44 احلاجات اخلاغة

ض  أملووووا ،  ووووو   ادل رسووووة آبووووات ذ   احلاجووووات اخلاغووووة  الت ميووووذ العووووادمل   25
 1 4.50 األ وطة ادل رسية

 2 4.44 غلذ استثمار اجتماعات رلال  اآلبات  ادلعلم  ض إصلاح اجت بة ال مذ 31

 ذاجتوإم ا وات    ذ أقو ادا  اخلاغوة  احلاجواتذ   اعتبوار ( أن 01و ا و    رقو،ملتضمل م  
ادلوو ارس العادملووة   ىووذا ملعووص عوو     ميووذأ ليووات أمووور ادل  بووة األ   موو   جلووة   وو  ض  ، ارعاملوو

 اخلاغوووة ؽل ووو  أن مل و ووووا أقووو ادا احلاجووواتبووو ن ذ   ادلووو ارس العادملوووة    ميوووذ عوووي أ ليوووات أموووور 
منتروو  ض رلووتمعل، دلووا ذلوو، موو  قوو رات ث وونل، موو  ذلووً  بعوو  أن ملووت، التوو رملذ الوو ز  لووذلً 

كموووا  اخلاغوووة  ءووو  رة رعووواملتل،. احلاجوووات ىوووذا ملع ووو   عوووي اجملتمووور العمووواي جوووواكت ذ   
شلوا ملع و  اخلاغوة  احلاجواتمع قة ادلعلم  خلبواال  ذ   ى، بض  رة تأب ى أ ليات األمور آرا

 ألمور م   لاقة   بوملة كب ة.ما ل ى أ ليات ا
عبوووارات ض    يوووذ  ا ووو  وال  بوووة السادسوووة(   ووو  ر ىوووذه العبوووارات  وووو    جووواتت ض  ووو 

 احلاجووواتقضووواملا   بوملوووة ملموووة مثوووت ءووو  رة التعوووا ن بووو  الت ميوووذ العوووادمل   أقووو اا، مووو  ذ   
يوووووات أموووووور ذ   اخلاغوووووة   التعوووووا ن بووووو  ادلعلمووووو   أ ليوووووات األموووووور    لووووو مي بووووو امذ   رملبيوووووة أل ل

 اخلاغة  العادمل  دلساع ة أ ليات األمور على مع قة كيكية التعا ن مر أبناالل،. احلاجات
 اإلجابة عن السؤال الرابع -01-1-4

  مووووو ارس مووووو مل  و تلميوووووذىوووووت ختتلوووووف اآلرات ض قضوووووية الووووو مذ بووووواةت   ذ   الع قوووووة بال
 (؟أ ليات أمور     معلم 

 إجابواتلملار وة بو  ل One-way ANOVA األ واد مل  قامى البا ثة  ساب  ليت التبا
 ( ملب   تاالذ ىذا احلساب.00و ا     رق،     ادلعلم   أ ليات األمور   مل ملادل

 
 (44) الجدو، رقد

  تالمي المدارس والمعلمين وأوليا  أمور  مديي للميارعة بين وجها  ع ي  اي اد عتا   تحليس التباين 
 الدم  التعليد ايساسي في قيية

الدإلة  قيمةمتوسل  درجا  الحييةمجموع  مصدر التباين
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"ف"  الميبعا  الميبعا 
 المحطوبة

 اف صا ية

 1.11143 411 3.051 داةت اجملموعات م  دالة 0.413 1.11404 4 1.1321 ب  اجملموعات

 
 مل  آرات ادل مل  ب  د ق    ذات داللة إ باالية و  جع   ( 00و ا     رق،  وملتضمل م

   اخلاغوة مور أقو اا، العوادمل    ىوذا ملبو احلاجوات ادلعلم   أ ليات األمور ض قضية دموذ ذ   
اخلاغووة موور أقوو اا،  احلاجوواتلوو ملل، قناعووة ب عليووة دمووذ ذ    منطليووا ألن ىووذه الكئووات الووث ث

 العادمل .
علمو  أن آرات ادل ( الوو أكو ت0552دراسوة اخلطيوذ و  تك   تاالذ ىذه ال راسة مور  تواالذ 

اخلاغوة مور أقو اا،  احلاجواتء  رة دمذ ذ    ك  د  ادلو ق  ض ع د م  ال    الع بية كا ى 
 بادل ارس العادملة ض ال    الو أج ملى عليلا ال راسة.

 نتائج الدراسة النوعية -10-2
قاموووى البا ثوووة جلابلوووة إ ووو ى مووو مل ات مووو ارس التعلوووي، األساسوووي الوووو  طبووو  اجت بوووة الووو مذ 

ا السوماح مو طلبوى منلم مل ات ادل ارس الو مل  طب  اجت بة ال مذ  و  اآلن  ى  إ   ج رستلا
 ةالوو   الرت يوذ ذلووا قبوت إج االلووا  كموا زارت البا ثووا طوووا  قورتة ادللابلووة مول ووت منذلوا بواة ك اد ب

 بعش الكبو  ادل رلة.
 المقابمة األولى -10-2-1

ادلوو ارس الووو ال  ى وو إلووي، األساسووي  ىووي ادللابلووة األ   جلوو  م رسووة الببوواال  للتع كا ووى
اخلاغة مر العادمل    اس، م مل  ا أ.د.   ىي مو  احلاغو ت  احلاجات طب  اجت بة دمذ ذ   

جامعووة السوولطان  ضعلووى درجووة الب ووالورملوس ض اآلداب  الرتبيووة   درجووة دبلووو  اةدارة ادل رسووية 
التعلووي، العموواي منووذ عووا   عمووت ض  لووت قووابوس  ذلووا موو ة ةووصة كبوو ة ض التوو رمل   اةدارة قلووي 

  اآلن. إ  0544
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كوووان عووو د   إذ عووو د الكبوووو   ت ميوووذادل رسوووة مووو  ادلووو ارس ال بووو ة مووو   يوووث عووو د الىوووذه   
أةبوووواالية اجتماعيووووة إال ادل رسووووة لووووي  ض معلمووووة    11قبوووو   عوووو د ادلعلمووووات  13الكبووووو  
 . ا  ة

ادللابلووة أاوووا موو  راءوووية عووو  أدات   للوو  ال  وووى البا ثووة مووو   وو ملثلا مووور ادلووو مل ة قبووت علووو 
باالية االجتماعية بادل رسة  أن ادل رسة  اجة لعو د أكوص مو  األةبوااليات االجتماعيوات ةاأل

 احلاجواتمو  ذ      ميوذ ادل ش ات النكسيات.  بال م، م  عو    جوود قبوو   ووتمت علوى 
ت ض اللوووو اتة  أن الووووذمل  ملواجلووووون مووووو   ت ميووووذبعووووش القوووومن ض ادل رسووووة اخلاغووووة بادل رسووووة 

 ت ميووذادل رسووة قوو  أعوو ت بعووش الووصامذ التوعوملووة للمعلمووات  أ ليووات األمووور بووو ن مسوواع ة ال
علووى  سوو  ملووارات اللوو اتة لوو ملل،  كمووا علوو ت ادل رسووة د رة   رملبيووة ض  وو رمل  اللوو اتة دلوو  

ةببووى  إذ .  أكوو ت ادلوو مل ة أاووا  ووت، اىتمامووا ةاغووا بتعلووي، اللوو اتةتةلوو اض اللوو ملل، ءووعف 
ض اللو اتة.  ىوذه ال  قوة رللوزة ب وت  ت ميوذ، مسوابلات بو  اليم قة بادل رسوة لتعلوي، اللو اتة   لو

ادلسوووووتلزمات مووووو  م تبوووووة   واسووووويذ آليوووووة  كوووووام ات   كوووووام ات قيووووو ملو  م ىوووووا مووووو  األجلوووووزة 
السووواعة بووو أت  قووواالر ادللابلوووة ض ثوووا    علملوووا.    اللووو اتة ،ياةل رت  يوووة الوووو  يسووو  عمليوووو  علووو

وكموا سوب  ذكو ه( لعلو  ىوذه ادللابلوة  كوان معو ا      إذ43/2/4113غباح ملو  األربعات العاش ة 
 جلوووى البا ثوووة األسوووئلة  قيموووا مللوووي عووو ذ  ت ادللابلوووة بالرت يوووذ بادلووو مل ة.بووو أ منوووذ قووورتة طومللوووة

 لا.لبا ثة للم مل ة  أجوبة ادل مل ة عنلألسئلة الو  جلتلا ا
    اخلاغوووة مووور أقووو اا، العوووادمل  ض مووو ارس  اجووواتاحلىوووت لووو ملً ق ووو ة عووو  دموووذ ذ

 التعلي، األساسي بالسلطنة؟

 ماذا  لب مل  هبذا ال مذ؟
ة   ميووذ عووادمل     ميووذ  قوو  أجابووى البا ثووة ادلوو مل ة بوو ن ادللبووود بالوو مذ أن  ضوو، ادل رسوو

 ن م  ال مذ.ااجات ةاغة  ىنا   وعذ    
 احلاجووواتقبوووت أ  أكثووو  لوووذ   ىوووو الووو مذ االجتمووواعي   ذلوووً بتلبوووي   النةةةوع ايو،:
 اخلاغة بادل ارس.
ىووو الوو مذ األكووادؽلي بوو ن ملضوو، الكبووت الوا وو    ميووذ عووادمل     ميووذ موو  النةةوع ارخةةي: 

 اخلاغة. احلاجاتذ   
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  اخلاغووووة ل  وووو ماج موووور   ميووووذ  احلاجوووواتالك غووووة لووووذ    يأن  تيحوووو طلووووذ إليووووًإذا
 م رستً ق    و  م  اال  ماج   مب ؟

سووووذ ذلووووذه ادل  لووووة ىووووو اال وووو ماج االجتموووواعي بتلبووووي  قبووووت أ  أكثوووو  ض أعتلوووو  أن األ 
اخلاغووة علووى أن  ووز د ادل رسووة جعلمووات موودى ت للتوو رمل  ذلووذه الكئووة  احلاجوواتادل رسووة لووذ   
 م  الت ميذ.

 ق  معلمات قادرات على الت رمل  اأما اال  ماج األكادؽلي ق  ملبلمل ج رسو  لع    و 
 للكبو  ادل رلة

 أن بوووو أت اجت بووووة الوووو مذ ض م رسووووتً ض العووووا  اللوووواد  قلووووت  عتلوووو   بوووو    إذا قوووو ذ
   ميذ م رستً  تيرة ذلذا ال مذ؟ د   ض ة ي    ات سلب

ادلعلمووات  تق  ا ووو  ميووذ العووادمل   تيرووة الوو مذ إذاالت  ضة يال أعتلوو   جووود أ   وو   ات سوولب
 ادل المات  اةم ا ات ادلادملة ال اقية لتنكيذ ىذه التر بة

 اخلاغوة مور  احلاجاتبتحلي  أ  قواال  للطكت  اجملتمر  تيرة دمذ ذ     ىت  عتل مل
 العادمل  ج رستً؟

  ىيوت ىوذه الكئوة مو  الت ميوذ ألن أعتل  أن الكواال  االجتماعيوة للو مذ كبو ة لل املوة   ذلوً 
 .يور ب ال م  اعتبارى، عالة عل  قوى عاملة منترة للمرتمإ ،ل   ماج ض اجملتمر ػلوذل

العواد   ذ   وألةو  لمنلموا  و   الكاال ة ل ملل، متمثلة ض قبو  كتقل    ون  ت ميذلاأما 
   ىذا التلبت ادلورت  ملللوت الضو وو علوى ادلعووق   أ ليوات أموورى،  غلعلووا، (اخلاغة احلاجات

موووور ق   ملدىلوووووا، للحيوووواة ض اجملتو ى، ادلعووووتلووووون أبنووووالب ملتعووووار مة غووووال ملعتووووص ن أن اةعاقووووة   
 بنراح.

 أعباالووً اةدارملووة  ضاخلاغووة ض م رسووتً ملزملوو   احلاجوواتأن دمووذ ذ     ىووت  عتلوو مل
  أعبات ادلعلمات الت رملسية؟

 األعبات اةدارملة للم مل ات  للمعلمات على    سوات    ع، ق   زمل  اجت بة ال مذ ض
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 ج  كموا ضلتوا  ساالت التعامت مر ىوذه الكئوة مو  األطكوا   رملذ كا  على  إ ذلً أل نا ضلتاج 
 ميوور   بعووش اةم ا ووات ادلادملووة الووو  يسوو  التعامووت معلوو،   وووق  األ وووطة الرتبوملووة ادلناسووبة  إ

 اغة.اخلجات احلعادمل   ذ   االاألطكا  

  اخلاغة هبا؟ احلاجاتإم ا ات م رستً ب مذ   ميذ م  ذ    سممل ىت 

 ت ميوووور ادلوووو ارس كوووو دم ال ختتلوووف إم ا ووووات م رسووووو عووو  أ  م رسووووة أةوووو ى  قووووالوزارة  ووو
اةم ا ووووات  ادلسووووتلزمات ال زمووووة لتحليوووو  األىوووو ا  بكاعليووووة  لووووذلً قوووومن إم ا ووووات ادل رسووووة 

 . ل   ضلتاج إ  ادلزمل  م  ال ع،  سممل بال مذ

 ىت ج رستً معلمات ل ملل  اخلصة ال اقية لت رمل    ميذ الكبو  ادل رلة؟ 

 ل   ؽل و   ووق   ىذه الكبو   اليا  معلمات مدى ت للت رمل  دلثت  ي  قيلاض احلليلة ل
 ب امذ   رملبية لل امبات منل  ض االشرتا  ض اجت بة ال مذ  الت رمل  لت ميذ البكو  ادل رلة.

    احلاجوواتىووت ؽل وو   طووومل  ادلنوواىذ ال راسووية لتناسووذ  علووي، الت ميووذ العووادمل   ذ 
 ؟ذا و اخلاغة ض الوقى

  لووة التعلووي، األساسووي  تضووم  مع قووة   ووواطات ن ادلنوواىذ ال راسووية ض مإض  وو  د علمووي 
  بوملووووة  ناسووووذ مسووووتوملات سلتلكووووة موووو  ادلتعلموووو   قوووو   بوووولمل ىووووذه ادلنوووواىذ لتعلووووي، الت ميووووذ ض 
غكو  م رلة   ل   م  األقضت إعادة الن   ض ىذه ادلنواىذ بواسوطة متلببو  ض التعلوي، 

مووووة للتعلووووي، ض تأكثوووو  م  اخلاغووووة  وووو    ووووون احلاجوووواتاألساسووووي للت ميووووذ العووووادمل   ذ   
 الكبو  ادل رلة.

    احلاجواتىت  سممل التوو ملعات  اللووا   الرتبوملوة ادلعموو  هبوا اآلن بمصلواح دموذ ذ 
 اخلاغة بادل ارس العادملة؟

إن قوووا   التعلووي، العما يووة  وووق  قوو   مت اقئووة  ميوور أقوو اد اجملتموور ض احلبووو  علووى التعلووي، 
ل  ذك  أ  أ ثى.  م  ف قمن اللوا    التو ملعات الرتبوملوة احلاليوة ا ي  د ن  ك قة ب  م  أ  ق

 اخلاغة بادل ارس العادملة. احلاجات سممل ب مذ ذ   

 اخلاغة  احلاجاتة بمم ا ية صلاح  عمي، اجت بة دمذ ذ   وا رأملً ببكة عاموم 

 ج ارس التعلي، األساسي العادملة؟
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مو  النوا يت  الرتبوملوة  االجتماعيوة  قمو   ا  جو  أعتل  أن  عموي، ىوذه التر بوة سوي ون مكيو ا  
اغوة اخل احلاجواتأقو اا، مو  ذ   تك قوة بو  الت ميوذ العوادمل    النا ية الرتبوملة سيل ي ال مذ ال
ل ت منل،  سيللت الت لكوة علوى ال  لوة با تووار مو ارس ةاغوة  ض اخل مات الرتبوملة الو  دم 

مووو  النا يوووة االجتماعيوووة: قووومن الووو مذ  اأمووو اخلاغوووة  اسوووتب ا  ذلوووً بالووو مذ. احلاجووواتلوووذ   
اخلاغووة علووى  لبووت اوو  قل،  االطلوو او ض اجملتموور كمووواطن  غوواحل   احلاجوواتسيسوواع  ذ   
 م  عزذل،  اعتبارى، م ءى. منتر  ب ال  

  ىوووت لووو ملً ملرت وووات أةووو ى لتعموووي، اجت بوووة الووو مذ جووو ارس التعلوووي، األساسوووي جووو ارس
 السلطنة؟

 .لت ميذاللاالم  على   رمل  ىدالت الم    رملذ    ىيت ادلع .4

 ، باةشارة.ي وق  الوساالت ال زمة للتعل .6

 احلاجواتاةتزا  ادلنلاج  ادلل رات ال راسية  يث  تناسذ مر إم ا وات   ميوذ ذ    .3
 . ق را ، اخلاغة

 لسلولة التعل،  النط . ياتلبو لمعمت  وق  مثت  ةادلادملم ا ات  وق  اة .1

بتلوو مي البا ثووة للموو مل ة  كسووو اليووو   موو  الوو ا   ةثووا  السوواعة الثا يووة عووو   ضادللابلووة ا تلووى   
   ل ؽللا لبيا ات ذات قاال ة   بوملة كب ة.  جزملت ش  ىا على  س   عا اا

 المقابمة الثانية -10-2-2
موو ارس التعلووي،  ى وو ة السووعي ملة للتعلووي، األساسووي  ىووي إجلوو  ادل رسوو ثا يووةادللابلووة ال جوو ت

اخلاغوووة مووور أقووو اا، العوووادمل    اسووو، مووو مل  ا  احلاجوووات  طبووو  اجت بوووة دموووذ ذ   األساسوووي الوووو
ب. . .   ىووي موو  احلاغوو ت علووى درجووة الب ووالورملوس ض اآلداب   دبلووو  الت ىيووت الرتبووو  

م رلوة أ   ووتمت علوى مجيعلوا ( قبوو  4م  جامعة السلطان قابوس.  ع د قبو  ادل رسة و
 ت ميووذ كا ووى إعاقووات الذا ووا الكبووو   خلاغووة ضا حلاجوواتاموو  ذ      ميووذعووادمل       ميووذ

ادلوو رل  مسعيووة  جسوو ملة  غووعوبات  علوو،  موووزع  علووى البووكو  الثوواي  الثالووث  ال ابوور علووى 
ىوذه الكبوو  التواي   مللو  بالت رمل  ض الكبو  ادل رلة معلمات مو ربات علوى التو رمل  دلثوت 

 .للكبو  ادل رلة ءيات  رمل  الل ة الع بية  ال ملا إذ   رب  على
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    إذ1/3/4113  األربعوات ادلواقو  غباح ملوو م  ب أت  قاالر ادللابلة ض ثا  الساعة العاش ة 
الرت يوذ بادلو مل ة.  جلوى  بعو  وكما سوب  ذكو ه( لعل  ىذه ادللابلة منذ قرتة طومللة  كان مع ا  

مل ة  أجوبووة ادلوو مل ة لموو البا ثووة بعووش األسووئلة   قيمووا مللووي عوو ذ لألسووئلة الووو  جلتلووا البا ثووة ل
 ا.عنل
    أق اا، العادمل   ض  ميذ ىذا الكبت وم  ذ   غعوبات التعل،(   ضورىت ملد 

 ؟ا  يإغلاب  أ ا  يسلب

بووذ    ةةاغوو و اشووت ى كثوو  موو  أ ليووات أمووور الت ميووذ العووادمل  عنوو ما علموووا بوجووود قبوو
  هبووذه الكئووة موو  الت ميووذ  ألن علووى أبنوواالل، موو  التوو   غوعوبات  إعاقووات الووتعل، بادل رسووة ةوقووا  

ملعتووو  ن علوووى أقوووو اا، العوووادمل  جسووو ملا شلوووا قووو  ملضووو ى،   ل وووو  الوووتعل، بعوووش ذ   غوووعوبات 
موو  ذ   ادل رسوة  لوو  بتوعيوة أ ليوات األمووور بضو  رة  وورير أبنواالل، علووى التعاموت مور زم اللو، 

بالتعوا ن مور مثووت  ا إ  الليوو بادل رسووة ألن او    احليواة العادملووة قو   ضوط ى،اخلاغوة  احلاجوات
 ق  ض اجملتمر العماي.ه الكئة م  ادلعو ىذ

  ىوت  لو  ادل رسوة أىو اقلا ض اجملواالت ادلع قيوة  الوج ا يوة  األدااليوة  ض ة موة اجملتمور
 ض، ذ   غعوبات  عل، هبا؟   و بال م، م   جود قب

تعل، قموث  ت ميوذ ذ   غوعوبات الوالل   ض ادل رسة بعش ادلعلمات ادلتحمسوات لتو رمل  
ض   رملبيوووة رات   لووو   معلموووة أبووو ت رمبتلوووا ض  ووو رمل  ىووودالت الت ميوووذ   بووولى علوووى عووو ة د

رلاالت الل اتة  ال تابة  احلساب   عليملا لذ   غعوبات التعل،   بال م، م  أاا مو  مدىلوة 
ت نلا  بذ  قبوارى جلو ىا للوغوو  جسوتوى ىودال ل أكادؽليا للت رمل  ذلذه الكئة م  الت ميذ 

ة  لو  أىو اقلا الت ميذ إ  مستوى ملوابو مستوى أق اا، العادمل   أ ا بذلً أعتلو  أن ادل رسو
     ات سلبية اللتحا  ذ   غعوبات التعل، ببكو  ىذه ادل رسة. الرتبوملة  لي  قيلا

   ن؟و اخلاغة أ  العادمل احلاجات أمللما ملستكي  أكث  م  ال مذ  ذ 

 بعش الت ميذ العادمل  الذمل  ملب  ن ىنا    ونقل  مل ت ي مو لةودا  ؽلثوذا السوى
اخلاغوووة  قووو  ملبووو   بعوووش أ ليوووات أموووور  احلاجوووات ضووو رى،  عووو   رمبوووتل، ض االةوووت و بوووذ   

اخلاغووة قلللوو، موو  سوول ملة الت ميووذ العووادمل  موو  أبنوواالل، جووا ملوووع ى،  احلاجوواتلت ميووذ ذ   ا
 بالنل   ال   ية.
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اخلاغوووة  ل ووو  التر بوووة ج ملووو ة مل  احلاجووواتادمل   ذ   مووو  العووو  أرى أن الووو مذ ملكيووو  كووو   
أن ادلعلموووات مووو  بوووال م،  ا  بعضووو  علوووى كيكيوووة التعاموووت مووور بعضووول، ملتعوووود   ميوووذ ىوووا   الكئتووو

 االجتماعي ب    ميذ ىا   الكئت .   الرتبو  للتطبير كب ا    ملبذل  جل ا  
  دل رسووة  تيرووة دمووذ موو مل ة  علووى ادلعلمووات بابوغووكً أعبووات إءوواقية عليووً  ىووت ىنووا
 اخلاغة بادل رسة؟ احلاجاتذ   

ال أشووووع  بوووو ن ىنووووا  أعبووووات إءوووواقية علووووى عملووووي اةدار  أل وووو  أعتلوووو  بوووو ن دمووووذ ذ    اأ وووو
اخلاغة بادلو ارس العادملوة أمو  ءو  ر   قو  سوبلنا ض ذلوً مع و، بلو ان العوامل ادلتلو    احلاجات

سبلنا بذلً بعش د   اخلليذ   شلا مليسو   مثت الوالملات ادلتح ة األم مل ية  ب ملطا يا  كن ا كما
اخلاغوة ض  وت ادلوو  ت الوو قو   احلاجواتعملي اةدار   عا ن أ ليات أموور العوادمل   ذ   

دلعلمووات ق  ووا أرى أ ووو البوو  موو  إعوو اد معلمووات متلببووات ض التوو رمل  اى،  أمووا ت واجووو أبنووا
اخلاغوووة  ىوووذا  احلاجووواتذ    تضوووم    ميوووذ عوووادمل     ميوووذ مووو  الوووو أ    رلوووةادلللكبوووو  

عوو اد معلوو، الكبووو  ةملتطلووذ موو  مدسسووات إعوو اد ادلعلموو  إ وووات شووعذ ختببووية ج ملوو ة 
الوووو  توووو  علوووى   ميوووذ ذ   مسوووتوملات  عليميوووة سلتلكوووة  أن  ت ووو  قلسوووكة إعووو اد ادلعلووو، لتعووو  

 للتعلي،  لي  مللنا. ُميس ا  
  ا؟اخلاغة هب احلاجاتإم ا ات م رستً ب مذ ذ    سممل ىت 

موا  تواج إليوو  تأش   إدارة التعلي، بادلنطلة الو أعمت هبوا دلوا  لوو  بوو مو   ز ملو  ادل رسوة ب و
 م  مستلزمات   ساالت  عليمية.

أعو ت ال توذ ادل رسوية للت ميوذ العوادمل   مل ملو ا  قو  غوممى كموا ة ي ل   ادلناىذ ال راسو
 شاقة لت رمل  ىذه ادلناىذ. اخلاغة  شلا مل لف ادلعلمات جلودا   احلاجاتقيلا مطالذ ذ   

 ةصة كاقية لت رمل    ميذ الكبو  ادل رلة؟ اتىت ل ى ادلعلم 

معلموات متلببوات للتو رمل  ض الكبوو  ادل رلوة  سب   أن قلى حلضو  ً أ وو لوي  لو ملنا
بعووش الووصامذ الت رملبيووة الووو  سوواع  ادلعلمووات علووى التوو رمل  دلثووت ىووذه الكبووو    لوو ملنا ل وو  

ض  علوووي، ذ   غوووعوبات الوووتعل، دلسووواع ة ادلعلموووات علوووى أدات  أةبوووااليات    تووواج ادل رسوووة إ
 ة.ملأعماذل  ب كا
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  االيوة اجتعوت الت ميوذ العوادمل  ملتعواملون مور أقو اا، إ كيف ؽل   للم رسة أن  ووق  بيئوة 
 اخلاغة بمغلابية؟ احلاجاتم  ذ   

بيئوة ادل رسوة  األ ووطة  ىذه اللضية ش لى با  ادل رسة  اةدارة ادل رسية لكورتات طومللوة ألن
الو  ل ملا للت ميذ ؽل   أن  سول، ض  ليو   واقو  بو  ىوا   الكئتو  مو  الت ميوذ   ض ىوذا 

 قو  لت ميوذ لاجملا  أع ت ادل رسة ع ة ب امذ لأل وطة الرتبوملة داةت ادل رسة  ةارجلوا  تويمل 
اخلاغووة بمشوو ا   اجوواتاحلموو  ذ     كووا وا عووادمل  أأاآلةوو  سوووات  ا  بعضوول، بعضووباالةووت و 

 معلمات ادل رسة لل   للى ادل رسة صلا ا  كب ا  ض ىذا اجملا .
    إ  أ  مووو ى ؽل ووو   طوووومل  ادلنووواىذ ال راسوووية لتلووو   اجوووات الت ميوووذ العوووادمل   ذ

 اخلاغة على    سوات؟ احلاجات
ىوووذه  م   أرى ءووو  رة  طوووومل قوووأ ووو  مووو  متلببوووة ض  طوووومل  ادلنووواىذ ال راسوووية مووو  بوووال م، 

ادلنوووواىذ لتتضووووم  ةووووصات  أ وووووطة  عليميووووة  علميووووة  ناسووووذ ادلسووووتوملات ادللتلكووووة موووو  قوووو رات 
كيكيوووة  وقيووو  ادلنووواىذ تووو رملبل  علوووى  الت ميوووذ   ؽل ووو  علووو  د رات   رملبيوووة م ثكوووة للمعلموووات ل

  طور ادلناىذ. أى ا  التعلي، ادل مذ إ  أن احلالية لتحلي 
 ة ادلعمو  هبا اآلن ض إصلاح اجت بة ال مذ؟ىت  سممل التو ملعات  اللوا   الرتبومل 

ض احلليلووة إن اللوووا    التووو ملعات الرتبوملووة ال  كوو   بوو  الت ميووذ علووى اةووت   قوو را ، أ  
 مي اخلوووو مات كوووووا، ذكووووورا  أ  إ ا ووووا  باعتبووووار أن التعلووووي،  وووو  للرميوووور  قوووو  ككلووووى ال  لووووة  لوووو

 م  لوووة التعلوووي، األساسوووي   ل ووو  مووو  مووو  مل موووذ ض التعلوووي،  ةاغوووة ض التعليميوووة رلا وووا  ل وووت
الضووو  ر  اسوووتح اث قووووا     بوملوووة  عطوووي ميوووزات مادملوووة  معنوملوووة دلعلموووي الكبوووو  ادل رلوووة دلوووا 

 ملبذلو و م  جل  كب  سعيا  لتحلي  األى ا  الرتبوملة ادلنوودة.
 اخلاغة  احلاجاتة عامة ض إم ا ية صلاح  عمي، اجت بة دمذ ذ   وً ببكوما رأمل 

 أرجات السلطنة؟مير علي، األساسي العادملة جبج ارس الت
 ق ت بعش الو  و  ىي:اأرى أ و ؽل   صلاح  عمي، ىذه التر بة ال اال ة بالسلطنة إذا  و 

o  معلمات متلببات ض التعلي، بالكبو  ادل رلة. أن  ع 

o  اق  أةبااليات   بية ةاغة مدى ت   بوملاتو  أن. 
o  ل ت غف معلمة   عا اا أةباالية ختكف كثاقة الكبو  ادل رلة  أن ؼلب   أن 
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 للرتبية اخلاغة.

o .ز مل  احلاقز ادلاد  دلعلمات الكبو  ادل رلة  

o  قوو   اةعوو اد   معلموات الكبووو  ادل رلووة  وو   تواح ذلووعوو  ختكيوف العووذت الت رملسووي
 ا ي  لت رمل  مثت ىذه الكبو .

o سووود لية  وو رملذ ادلعلموووات علوووى اسووورتا يريات الوووتعل، النووو  الوووذ  ػلموووت ادلتعلموووات م
 مل    تحو  قيلا ادلعلمة إ  ميس ة  وق  للتلميذات مبادر التعل، ال زمة ذل .ي عل

  ز ملو ىا بوارات مكيو ة  لوا ق  أاى البا ثة ادللابلة مر ادل مل ة بو  ىا على  س   عا اا مع
مو   ةسعة غو رىا  غوصىا.  قو  ا تلوى ادللابلوة ض ثوا  السواعة الثا يوة عوو  على  ث   البحث   

 . كسو ال  اليو 

ادلو ارس بتر بوة  مو مل   بع  اال تلات م  إج ات ىا   ادللابلت   ب  للبا ثة أن درجوة  عوي 
الوو مذ ليسووى كاقيووة  كمووا أن ىنووا  الع ملوو  موو  جوا ووذ الوونل  ض ادلوووارد البووو ملة  اةم ا ووات 

 ادلادملة ل زمة ةصلاح ىذه التر بة ج ارس التعلي، األساسي العما ية.
 

 البحث مقترحات - 11
 البا ثة ما مللي:لرتح ذ ال راسة  ض ءوت  تاال

أن  ت، اةدارات التعليمية بالسلطنة بتل مي ب امذ   رملبية للمعلمو   وو  قضواملا دموذ  .4
اخلاغوووة  أسووواليذ التووو رمل  للبوووكو  ادل رلوووة   كوووذلً الوسووواالت التعليميوووة الوووو  احلاجووواتذ   

  بلمل ةصلاح اجت بة ال مذ.
تبووووبمل أكثوووو  م   ووووة  ا سوووواعا  لتناسووووذ ادلتعلموووو  موووو  ذ   ال راسووووية ل اىذ طووووومل  ادلنوووو .6

 الل رات ادلتباملنة.

اخلاغووة  االىتمووا  هبوو،  احلاجوواتوعيووة اجملتمعيووة ب عليووة رعاملووة ذ   ءوو  رة االىتمووا  بالت .3
 منتر  ض اجملتمر. ا  أق ادبوغكل، 

اخلاغووة  وو   أن  طووور كليووات إعوو اد ادلعلوو، ب ارللووا  يووث  تضووم  ملوو رات ض الرتبيووة .1
 ن م  الت رمل  ض الكبو  ادل رلة.و ملتم   اخل غل
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ة عوو  يالتوعيووة بلضوواملا الوو مذ  سلاطبووة األق ووار  االاجتاىووات السوولب  يووت د ر اةعوو   ع ك .5
 اخلاغة  درلل، ض اجملتمر. احلاجاتذ   

اخلاغوووة لتلبوووت أبنووواالل،  الثلوووة بلووو را ، علوووى  احلاجووواتالت ىيوووت اجملتمعوووي ألسووو  ذ    .2
 احلياة.ض   النراحالتعلي، 

 
 المراجع

 المراجع العربية
(. متطلبووات  ليوو  اسوورتا يرية دمووذ الت ميووذ 4111أبووو العوو   سوول  عبوو  اللطيووف و -

وقةةا ر المةة تمي الطةةنو  ال ةةاعي عاةةي لمييةةز  –ادلعووق  موور العووادمل  ض موو ارس التعلووي، العووا  
تنميةةةةة فةةةةي عصةةةةي افرشةةةةاد النةطةةةةي بجامعةةةةة عةةةةين شةةةةم  )افرشةةةةاد النةطةةةةي مةةةةن أجةةةةس ال

 – 0101      4111دملسووووووومص  43 – 41ادلنعلووووووو  ض الكووووووورتة موووووووا بووووووو   المعلومةةةةةةةا (
0110. 

أسووولوب الووو مذ لوووذ   احلاجوووات اخلاغوووة ض (. 0554ا مووواي  قوزملوووة عبووو  البووواقي و -
عةدو  تجةاري دمةة  ايشةخا  ذو  الحاجةةا  مو ارس التعلوي، العوا  ض د   اخللوويذ الع بيوة. 

 -033و    عةةةةةاو  الخليجةةةةةي: التقلعةةةةةا  والتحةةةةةديا الخاصةةةةةة فةةةةةي دو، مجلةةةةة  الت
 مارس. 1 -  4م   جامعة اخلليذ الع أ –(. البح مل  051

(. د ر اةرشوواد النكسووي ض   ىيووت ذ   احلاجووات 0555ا موواي  قوزملووة عبوو  البوواقي و -
عةةةدو  افرشةةةاد النةطةةةي والمهنةةةي مةةةن اجةةةس عوعيةةةة اخلاغوووة  إعووو ادى، ل  ووو ماج ض اجملتمووور. 

( مسوووول   موووو  421-410و     ايشةةةةخا  ذو  الحاجةةةةا  الخاصةةةةة أفيةةةةس لحيةةةةا 
 إب ملت. 05-40

ةووزا   صليووذ  عزملووز  نووا دا  د  ىا يووة كامووت  عبوو  احلميوو  كمووا   مووار  سووامي صليووذ  -
تيويد تجيبة دم  التالمي  ذو  الحاجا  الخاصة فةي الةصةو، الن اميةة وزار  (. 4114و

يو سوووو و باللوووواى ة  ىيئووووة  وووووث األطكووووا  مبوووو   بالتعووووا ن موووور م تووووذ ال –التيبيةةةةة والتعلةةةةيد 
 مب . –بصملطا يا  م كز سيو قاركاس 
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   مجلة.  دمذ األطكا  ادلعوق  ض ادل ارس العادملة (. 0551   عاد  كما  ووةض -

   .041 – 54      11الع د علد النة   

تعلةةةيد القلبةةةة ذو  الحاجةةةا  الخاصةةةة فةةةي المةةةدارس (. 4111اخلطيوووذ  مجوووا  و -
 عة  النو .اب: دار  االت للط. عمانالعادية

مسووتوى التكاعووت االجتموواعي للطلبووة  (. 4112اخلطيووذ  مجووا ؛  البسووتنري  موو اد و -
مجلةة .  ذ   غعوبات الوتعل، مور الطلبوة العوادمل  ض ادلو ارس العادملوة ض ءووت بعوش ادلت و ات

 .51-44(  0و 11  دراسا  العلو  التيبوية

دمةةة  المعةةةوقين مةةةر العةةةاديين فةةةي دراسةةةة فمكاعةةةا  (. 0552اخلطيوووذ  ملوسوووف و -
 و ل مل  أ ي م  منوور(.بعض الدو، العيبية 

دمووووذ ادل كوووووق  ض ادلوووو ارس الثا وملووووة  (. 4111ال شووووي    موووواز   بوووو  ر احلبوووويلي و -
العادملوووة ب  لوووة ال وملوووى دراسوووة اسوووتط عية آلرات بعوووش  ووواالت ادل كووووق  ض الووو مذ بادلووو ارس 

 .011 – 11اجملل  السابر عو       – 22الع د  – المجلة التيبوية –  الثا وملة العامة

(. قاعليوووووة عمليوووووة الووووو مذ ض  سووووو  التواقووووو  4111رقعوووووى  عمووووو    وووووا  غووووو ح و -
الم تمي الدولي الطةابر لمييةز االجتماعي  اال كعاي ل ى عينة م  األطكا  ءعا  السمر  

مطةةتيبلية افرشةةاد النةطةةي جامعةةة عةةين شةةم . )بنةةا  افعطةةا  لمجتمةةر أفيةةس توجيهةةا  
 .113 – 105 وقمص      3 – 1مر بداية قي  جديد وألةية جديد  

بنيةةةةةة تيبيةةةةةة ذو  الحاجةةةةةا  الخاصةةةةةة وع ةةةةةد (. 0554الوووووزى    إبووووو اىي، عبووووواس و -
 . اللاى ة: م تبة زى ات الو  .تعليمهد

(  ا وا ووذ الن  ملووة ادلنلريووة احل ملثووة ألسوولوب الوو مذ. 0554البوو مل    سوو   سووامل و -
وقةةا ر عةةدو  تجةةاري دمةة  ايشةةخا   –االجتماعيووة  العمووت  التوو رملذ ادللوو    زارة الوووئون

   ذو  الحاجةةا  الخاصةةة فةةي دو، مجلةة  التعةةاو  الخليجةةي: التقبييةةا  والتحةةديا 
  110 – 120. 

. افعاقةةةة الطةةةمعية وبيعةةةام  لعةةةاد  الت هيةةةس(. 4111عبووو  الوا ووو   زلمووو  قتحوووي و -
 الع : دار ال تاب ا امعي.
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 .041 – 54      11لو  ب رىا اذليئة ادلب ملة العامة لل تاب  الع د ا علد النة 

 (. ب  امذ   رمل  ع جي لبعوبات اةم ت لت ميذ 0553واد  أو  أو  ووع -

  عمووان: دار ملاقووا العلميووة للنووو  افعاقةةة الطةةمعية(. 4112الل ملووو   إبوو اىي، أموو  و -
  التوزملر.

دليةةس الوالةةدين فةةي التعامةةس (. 4112ا  علووي والل ملووو   إبوو اىي، أموو   قوو دان  ابتسوو -
عمووان: دار ملاقووا العلميووة للنووو   (6مةةر ذو  افعاقةةة البصةةيية  سلطةةلة الةةدليس افرشةةاد  )

  التوزملر.

 –(.  علووووي، ادلوىوووووب  بوووو  الترنيووووذ  الوووو مذ 4111قموووو   عبووووا    ليوووو  اللكووووا  و -
 5 ( اليةةاهي 6د )جةالتعليةةوزار  التيبيةةة و  –المةة تمي اليةةومي للموهةةوبين دراسووة اسووتط عية. 

 .041 – 052إب ملت      01 –

وقةةا ر عةةدو  اسةةتياتيجيا  وبةةيام  التةةدخس العالجةةي مةةن أشةةخا  ذو  ادل رسووة االبت االيووة: 
مووووارس  1 – 4ض الكوووورتة موووو   الحاجةةةةا  الخاصةةةةة التةةةةي تيةةةةمنتها جامعةةةةة الخلةةةةي  العيبةةةةي

0553     44 – 31. 

ألطكوا  ذ   التللوف العللوي أ و ه ض دموذ ا (. 4114مط   عب  احل وي، بو  جوواد و -
 .22 – 10. اجملل  ال ابر     01الع د  – مجلة القةولة العيبية   أداالل، احل كي

  عموووووان: دار ادلسووووو ة للنوووووو   التوزملووووور صةةةةةعوبا  الةةةةةتعلد(. 4114ملحووووو،  سوووووامي و -
  الطباعة.

 وقةةةةا ر(. د ر األسوووو ة ض دمووووذ ادلعووووو  ض اجملتموووور. 4112صلوووو    مسوووو ة أبووووو زملوووو  و -
(. بو  سووملف  15-15و     جامعةة بنةي سةوي  -الم تمي العلمي اليابر لكلية التيبية

 ماملو. 1-1مب   م  
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 «15/9/2007ت الموافقة عمى نشره بتاريخصدر و ،   29/5/2007وصل هذا البحث إلى المجمة بتاريخ»



ض إم ا يوووة  عموووي، اجت بوووة دموووذ  ادلووو ارس  ادلعلمووو   أ ليوووات أموووور الت ميوووذ مووو مل  اسوووتط   آرات 
 بسلطنة عمان اخلاغة ج ارس التعلي، األساسي احلاجاتاجت بة ذ   

 
 .........................م مل / م مل ة م رسة ...... ...........الكاءت ..............

 ..........معل،/ معلمة التعلي، األساسي ..............الكاءت ........................ 
 ............................... ي/  لية أم  التلميذ  ........اءت ................الك

 
 ب كا والس   علي ،  روة اهلل   

اخلاغوووة بادلووو ارس العادملووووة   ض  احلاجوووات لوووو  البا ثوووة ب راسوووة  لوؽليوووة لتر بووووة دموووذ ذ   
كوت منلوا عو  رأ   عوص   ة ( قلو31الو ب  ملو ملً   الوو  تضوم  و االستبا ةسبيت ذلً أع ت 

اخلاغووة  إم ا يووة صلوواح ىووذه التر بووة  احلاجوواتادلسوواالت ادل  بطووة بوو مذ ذ    ى وو ةووا  ض إ
ليوواس متوو رج موو   اتة جيوو ة   إبوو ات الوو أ  قيلووا ج ادلطلوووب منووً قوو اتة كووت عبووارة قوو بالسوولطنة 

   ووووة مسووووتوملات لليوووواس موووو ى مووووواقلت ، علووووى كووووت عبووووارة ومواقوووو   زلاملوووو   موووو  مواقوووو (. إن 
 عا   ، مر البا ثة سي ون لو أكص األ   ض إثوا  ىوذه ال راسوة   التوغوت إ   تواالذ  سول، ض 

 ليمية التعلمية بسلطنة عمان. طومل  العملية التع
 
 

 ال كتورة قوزملة بنى عب  الباقي ا ماي
 كلية الرتبية/ جامعة السلطان قابوس  

 
 



 2009 –  الثاني العدد –السابع لمجمد  ا............…….. ....…….مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 

 
 

888 

 
 ( أما  يس عبار  وتحت المطتو  ال   يعبي عن رأيكد.√اليجا  وضر عالمة )

 
 

غيي  محايد موافر العبارا   
 موافر

    لا كس اخلاغة  لو  أق اا، العادمل  احلاجاتلذ    0
    إن كت ق د منا ل ملو ش ت م  أش ا  الضعف أ  اةعاقة 4
    رعاملتلا غلذاخلاغة ل ملل، إم ا ات  احلاجاتذ    1
    اخلاغة أن ملسلموا ض اجملتمر ك ق اد منتر  احلاجاتملستطير ذ    1
    اخلاغة واملة ل ت منل، احلاجاتإن الكبت ب  الطلبة العادمل   ذ    1
    اخلاغة قاال ة متبادلة ب  كت منل، احلاجات مذ العادمل  مر ذ   ل 2

اخلاغووووة  نمووووي  احلاجووووات  ووووومل  ع قووووات متبادلووووة بوووو  الت ميووووذ العووووادمل   ذ    3
 السلو  االجتماعي ل ت منل،

   

    اخلاغة احلاجاتق  ملنز  بعش الطلبة العادملون إ  اجتنذ التعامت مر ذ    4
    اخلاغة احلاجاتبة العادملون  كورا  واستيات( م  م ل  ذ   ق  ملب   بعش الطل 5

اخلاغوة علوى أاو، أشولا   احلاجواتملن   الطلبة العادملون إ  زم الل، مو  ذ    01
 طيبون

   

    على  بيت العادمل  يا  لبملد    طبي  ال مذ     ا  س 00

ة مووواع  التعوواطف اخلاغووة بادلوو ارس العادملووة ملنمووي ض الطلبوو احلاجوواتدمووذ ذ    04
  الرتا ،

   

    ق  ملدد   طبي  ال مذ إ  ةكش ر ح التناق  ب  الطلبة العادمل   بعضل، 01

اخلاغووووة ض  احلاجوووواتن عنوووو  مووووواركتل، لووووزم الل، ذ   و ملتضووووامل  الطلبووووة العووووادمل 01
 األ وطة ادل رسية

   

ا تبوواه اخلاغووة ض إ وو اث ار بووا  بالبووف ملوووتى  احلاجوواتقوو  ملتسووبذ دمووذ ذ    01
 الت ميذ ض أ نات ال رس

   

    اخلاغة ق  ملضامل  العادمل  احلاجاتالطلبة العادمل  مر ذ     ضورإن  02
    ق  ملدد  ال مذ إ  ةكش داقعية الطلبة العادمل  للتعل، 03

ن بالضوور  موو  بعووش السوولوكيات الووو  بوو ر عوو  ذ   و قوو  ملوووع  الطلبووة العووادمل 04
 اخلاغة احلاجات

   

    اخلاغة احلاجاتل، مر ذ   د ام تيرة  ونتض ر الطلبة العادململ 05
    التواغت ب  الطلبة داةت الكبت مل ون ءعيكا   تيرة ل رلل، معا   41
    اخلاغة بالتلارب مر أق اا، العادمل  عن  درلل، معا   احلاجاتق  ملوع  ذ    40
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    ت بعش ادللا اخلاغة م  أق اا، العادمل  أدا احلاجات  ملتعل، ذ   44

اخلاغة بالنل  بسبذ اةت   مستوى أداالل، عو  أدات  احلاجاتق  ملوع  ذ    41
 أق اا، العادمل  ض البف ادل مذ

   

    اخلاغة احلاجاتملساع  ال مذ على رقر مستوى  بيت ذ    41
    غعوبات التعل، م  ع  ان بعش الطلبة العادمل  عليل،  ق  ملت ذى ذ   41

اخلاغوووة مووو   كووواعلل، مووور أقووو اا، العوووادمل  اللووو رة علوووى  احلاجووواتسوووذ ذ   مل ت 42
 التح ، ض سلوكل،

   

    اخلاغة على   ومل     ة إغلابية ضلو احلياة احلاجاتملساع  ال مذ ذ    43
    ملساع  ال مذ على س  الكروة ب  الطلبة العادمل   م  العادمل  44
    اخلاغة للمواركة ض احلياة العامة اجاتاحلملساع  ال مذ على   ىيت ذ    45
    اخلاغة على التعب  ع  أ كسل، احلاجاتملللت ال مذ م  ق رات ذ    11

ادلنووواىذ ال راسوووية بوءوووعلا احلووواي ال  سووواع  علوووى صلووواح اجت بوووة الووو مذ ض التعلوووي،  10
 األساسي

   

 اخلاغووووة ض  احلاجوووواتالطلبووووة العووووادمل  موووور أقوووو اا، ذ     ضووووورمللبوووو  بالوووو مذ  14
  كسو. أ  الكبتذا ا ادل رسة 

   

    ق  ض ادل رسة أ وطة متع دة ؽل   االستكادة منلا ض  لي  أى ا  ال مذا تو  11

ملع  ال مذ أن ما ملل   للطلبة العادمل  م  ميزات   بوملة ىو  كسو ما ملل   لوذ    11
 اخلاغة احلاجات

   

ة موو   للي ملووة ةصلوواح اجت بووة الوو مذ ض التعلووي، قوو  ػلتوواج ادلعلوو، إ  أسوواليذ   رملسووي 11
 األساسي

   

ادل رسووة بوءووعلا احلوواي ال  تووواق  قيلووا اةم ا ووات ال زمووة لتلوو مي  علووي، مللووو  علووى  12
 ال مذ

   

اخلاغوة باسوتل ا  أسواليذ  احلاجواتؽل   س  الكروة ب  الطلبة العادمل   ذ    13
  عليمية   ملثة

   

م  ووا  ملسووممل بتلوو مي  علووي، مناسووذ مللوو   اجووات ادلتعلموو  موو   ملعوو  الوو مذ   امووا   14
 اخلاغة احلاجاتالعادمل   ذ   

   

 عووو ملت ادلنووواىذ ال راسوووية جوووا ملووووق   عليموووا  مناسوووبا  ل وووت مووو  الطلبوووة العوووادمل   غلوووذ 15
 اخلاغة احلاجات ذ   

   

الطلبوووة ملتطلوووذ الووو مذ م   وووة ض اةدارة البوووكية علوووى ضلوووو ملسوووممل بالتكاعوووت بووو   11
 اخلاغة احلاجاتالعادمل   ذ   

   

    اخلاغة احلاجاتملورر ادلعل، على التعا ن ب  الطلبة العادمل   ذ    10

الت ىيوووت احلووواي للمعلووو، ال ملسووواع ه علوووى  علوووي، الطلبوووة العوووادمل   ذ   غوووعوبات  14
 التعل، معا  

   

    ادئ الرتبية اخلاغةأن  تضم  ب امذ إع اد ادلعلم  ض كليات الرتبية مب غلذ 11
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ػلتوواج ادلعلمووون إ  د رات   رملبيووة  نمووي ككاملووا ، علووى التوو رمل  لطلبووة البووكو   11
 ادل رلة

   

    الض وو على ادلعل، ض طبي  اجت بة ال مذ م  التعلي،  زمل   11

ن للتوو رمل  ض البووكو  ادل رلووة البوو  موو  معوو قتل، خلبوواال  و ل ووي ملوونرمل ادلعلموو 12
 غعوبات التعل،الت ميذ ذ   

   

اخلاغوووة ملعملوووون ض  عوووا ن  احلاجووواتملتطلوووذ الووو مذ متلببووو  ض  علوووي، ذ    13
   نسي  مر ادلعل،

   

    ؽل   معا ة مو  ت ال مذ ع  ط مل   عا ن ادلعل، مر ذ   االةتبا  14

 ن ي، األ وطة ادل رسية بط مللة ملستكي  منلوا الطلبوة العوادملون  ذ    ملستطير ادلعل، 15
 اخلاغة حلاجاتا

   

  الوسوووواالت التعليميوووة الووووو ملوووتل  ادلعلموووون اسووووتل املا ض  علوووي، الطلبووووة قا وووو  غلوووذ 11
 اخلاغة احلاجاتالعادمل   ذ   

   

    ملعتص صلاح اجت بة ال مذ ض ال    الو  طبلو ككيت ب ن غلعلنا  لت   هبا 10
     بة ال مذم  الض  ر   كعيت د ر اةدارات التعليمية ض إصلاح اجت 14
    إن التعرت ض  طبي  اجت بة ال مذ ؽل   أن مل   بنتاالذ سالبة 11
    إعادة  ن ي، البكو  ال راسية جا ملتك    اجات ال مذ غلذ 11
    ملتطلذ ال مذ أساليذ إدارملة ج مل ة 11
    ملعتم  صلاح اجت بة ال مذ على التعا ن ب  ادلعلم   أ ليات أمور الطلبة 12

 طلووووذ إدارة الكبووووت ادل رسووووي أسوووواليذ  توووووات  موووور التوووو رمل  لووووذ   ادلسوووووتوملات  13
 التعليمية ادلتباملنة

   

    التو ملعات  اللوا   الرتبوملة م  كاقية ةصلاح اجت بة ال مذ 14
    اخلاغة احلاجات ت، اةدارة ادل رسية بالطلبة العادمل  أكث  م  ذ    15
         و إ  ادل رسة الو  وتمت   ا  ال مذإن اجملتمر  اجة إ    ي  21

ى، موووور ذ   ؤ لعووووادمل   كووووورا  موووو  أن ملووووتعل، أبنوووواقووو  ملبوووو   أ ليووووات أمووووور األطكووووا  ا 20
 اخلاغة احلاجات

   

     لي  أى ا  ال مذ مل  ب  بكعالية أد ار الوال مل  ض التعا ن مر ادل رسة 24
    و اجت بة ال مذن ض   ي     ة اجملتمر ضلاملساع  الوال  21

أن  لووو   ادل رملوووة بووو امذ   رملبيوووة  وووو  الووو مذ آلبوووات الطلبوووة العوووادمل   ذ    غلوووذ 21
  أملا ،. اخلاغة احلاجات

   

ؽل   استثمار مواركة الوال مل  ض األ وطة االجتماعيوة لو ع، التعلوي، اللواال، علوى  21
 ال مذ

   

    على أبناالل، م  األطكا  العادمل اخلاغة ختوقا   احلاجاتملب   أ ليات أمور ذ    22
 

   ملعتمووو  صلووواح اجت بوووة الووو مذ علوووى   يووو    ووو ة أ ليوووات أموووور الطلبوووة العوووادمل  إ  ذ    23
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 اخلاغة احلاجات

 سواع  ادل رسوة الوالو مل  علوى مع قوة كيكيووة التعاموت مور األبنوات مو  ذ   غووعوبات  24
 التعل،

   

اخلاغووووة  احلاجوووواتلطلبووووة العوووادمل   ذ   ؽل ووو  للم رسووووة أن  ووو عو أ ليووووات أموووور ا 25
   ض أ وطة  مناسبات مورتكةاسللإل

   

    استثمار اجتماعات رلال  اآلبات  ادلعلم  ض إصلاح اجت بة ال مذ غلذ 31

 
 .... ش  ا جزمل  حلس   عا   ،.ةاالستبيا  ا تلى


