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 الملخـص
هددددالد الا اسددددة الىالقددددة ىلددددل معقددددقط مددددا  مىاددددقل مصة دددد  ا   ددددا      الىا ددددا  ال ا ددددة 

 مراكز التربقة ال ا ة ل  ش ا   من أ ل التصامل مع هؤالء ا   ا  ل  ال اا س التصةق قة لةك ايا 
مىايدا الصقةدة بدقن مىدتح  مىادقل مصة د  ا   دا      الىا دا  ا  دن.  هالد الا اسدة أياداإ ىلدل 

قدده هدد ا  لتىع ال ا ددة لةك ايددا  التصةق قددة   ددن، ال صةددطو  م ااددتو  سبرمددت التا يىددقة  مؤهةددت الصة دد .
 ,Landers & weaversالهدداا اسددت امد أداك الك ايددا  التصةق قددة التدد  أ دداها ال)ددا     ي ددر   

الا اسدة مةدة  أ بصدة ( ك ايدة ما يىدقة. بة دد  قندة 23(  مشت ل  ةدل  5991(و   ح ها ها  ن  1991
ال ا دة  مصة اإ  مصة ة. أظهر  )تائج الا اسة أن د  ة امتقك مصة   ا   ا      الىا دا   شر

لةك ايدددا  التصةق قدددة كا)دددد  القدددة أ  متحسدددطة. ك دددا أظهدددر  النتدددائج لر ةددداإ  ا  داللدددة ى ادددائقة لددد  
 ال ؤهدل الصة د . لد   دقن لدط مكشد   الك ايا  التصةق قة مصز  ىلل الت اصو  ال بدرك التا يىدقة 

 الجن،. النتائج  ن لر ق  ا  داللة ى اائقة لةك ايا  التصةق قة الق مة مصز  ىلل مت قر
 مقدمة -5

تطورت برامج الرتبية اخلاصة يف األردن تطوراً كبرياً خالل  النالاوات اضاةاليةذ اه ات والا ة ار  
الرتبيالة ةال لياليا ات وامالاً كبالرياً بد العاد مليوالالة الطيبالة هة  اااةالات اخلاصالةذ ةهلال  لال ة    الالات 

                                                           
 األردن. ةاملة ال موكذ 
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انشالا  اللعيالع مالن اضالعارس  من الطيبة ال ين طيع مليوو اضعارس اللادية ال لامل ملها. كوا أن
ةاضؤسنالالالات الرتبويالالالالة اخلاصالالالالة الالالالال  تلالالالالا برتبيالالالالة هة  اااةالالالالات اخلاصالالالالةذ ةتطالالالالوير بالالالالرامج ا الالالالعاد 
مليوة الرتبية اخلاصة ةتأتييهاذ ةا عاد مليوة هة  اااةات اخلاصة تواةه حتعيات  عيالع . 

ةالالات اخلاصالالةذ ةي وثالالل أ الالع تالالحد ال يفالالعيات يف مواةهالالة ال الالرةال اخلاصالالة بال لميالالح هة  ااا
ةالالال  ال ن الالن هاتيهالالا  االالع ا الالعاد مليالالا هة  اااةالالات اخلاصالالةذ ةاتالالا هالال  ملا  هالالا. ةت وثالالل 
ا عى طرائق اضلا ة يف اللااية بد العاد مليالا هة  اااةالات اخلاصالة ا العاداً ن االه مالن مواةهالة 

 مثل تحد ال يفعيات ةال غي   يى اللقبات ال  تلرتةه.
اااةالالالات اخلاصالالالة ةا الالالعادتاذ ةتالالالأتييها بات والالالا  اضهايالالال   لقالالالع   الالالة اخ يالالالار مليوالالالة هة 

ةاضشالالر   لالال امج الرتبيالالة اخلاصالالة ة،وانياهالالاذ مثيوالالا كالالان االت والالا  يف ةالالا  الرتبيالالة اللامالالة ل ط الالا  
اللالالادي . ة اد تالالحا االت والالا  يف ةالالا  الرتبيالالة اخلاصالالة بنالالب  اضهوالالة األصالالل  الالال  تا  الالر مليالالا 

ماالالاله أن ي لامالالالل مالالالع أط الالالا  ي هالالالرةن اضرا الالالات تائيالالالة ةاةالالالطرابات  الرتبيالالالة اخلاصالالالة الالالالح  ي و،الالالع
(. ةالالعةر الالح  يقالو  باله مليوالالو هة  3191ساليوكية أكثالر مالن األط الا  اللالادي  اال،الواد ذ 

اااةات اخلاصة م ويال  بطبيل اله ل أديالة مهالا   عيالع  ةم او الة ال ينال طيع القيالا  لالا اال مليوالون 
 (.3113خ،،ة اااعيع ذ معربون ةيعاً ةهةة ك ايات مهاية م 

مثالل  -ةمالع أييالة تالوا ر اللااصالر األساسالية يف تقالعت خالعمات تربويالة لالحة  اااةالات اخلاصالة
ماالالالالاتج ال الالالالعريب ةأسالالالالاليبه ةال الالالالرةال ةاضوا،الالالالخ الالالالال   الالالال  أن تقالالالالع  مالالالالن خل الالالالا بالالالالرامج الرتبيالالالالة 

اصالر األكثالر أييالة يف يبقى ا عاد اضليا ةتأتييه ةتعريبه مالن اللا -اخلاصةذ ةال وويل اضايل الل  
 (.3191 ا يية تقعت مثل تحد اخلعمات اال،واد ذ 

ةان اخ ي الالالا اض الالالاتيا يف دةر اضليالالالا  دنالالاله يبقالالالى  الالالاملً  ا الالالاً يف اوالالالا  اللوييالالالة الرتبويالالالة أة 
ا شا ا؛ هل  ألن ةظي ة مليا هة  اااةات اخلاصة لينا  وييالة نقالل اضلر الة امل اض ليوال ذ 

،عرات اض ليوال  اللقييالة ةاالة وا يالة ةا نالوية ةتطالوير هتخ،اليارا ب،الور  بل تة  ويية اتا  
 (.3191 امة امقابيةذ 

ضا كالان اللوالل مالع األط الا  هة  اااةالات اخلاصالة يل ال  مهاالة  الا ،وا العتا ةأصالو اذ ةحت الا  
امل ا الالالعاد ةتالالالعري  خالالالالذ تطيالالال  الااالالالا   يهالالالا ،الالالعرات ةك ايالالالات مهايالالالةذ كوالالالا تالالالة ااالالالا  يف 

 ن اإلننانية األخرى.مجيع اضه
ة،الالالالع د الالالالع تالالالالحا الوا،الالالالع امل ا ديالالالالاد االت والالالالا  بلوييالالالالة ا الالالالعاد مليوالالالالة هة  اااةالالالالات اخلاصالالالالة 
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ةتالالالعريبها اضنالالال ور يف أخلاالالالا  اخلعمالالالةذ ةأصالالالبيفا حت الالالل م انالالالاً بالالالار اً يف أةلويالالالات  الالالعد كبالالالري مالالالن 
-Competencyاالرتبوي  اه ،امالا  ييهالا  ركالة ا العاد اضليوال  اضنال اع  امل ال  ايالات ال لييويالة 

Based Teacher Education يف ميالالعان الرتبيالالة اخلاصالالة. ةيشالالري تالالحا اض،الالطيع امل بالالرامج ا الالعاد )
اضليوالالالال  الالالالال  ت  الالالالون حتعيالالالالع ال،الالالال ات ةاخل،الالالالائم الشخ،الالالالية الالالالال  ن ي هالالالالا مليالالالالا مالالالالن هة  

رحيالالة اااةالالات اخلاصالالةذ   الاللً  الالن ك ايالالة اضليالالا ة لالي الاله الالال  تل والالع  يالالى تالالو ري البي الالة ال،الال ية اض
ليطالل  ةام لكاله ل سالالي  ةطرائالالق ال العريب ا يالع . ة،الع ظهالالر اهالاد يف الو،الا اااةالر يا الالر 
امل ك ايالالالة اضليالالالا  يالالالى أسالالالاس درةالالالة  لالي الالاله يف ،عرتالالاله  يالالالى ال وظيالالالخ  وو الالالة مالالالن ال  ايالالالات 

وييالة ال لييوية ةاس خعامها اس خعاماً مااسباً ينا عد يف اختاه القالرارات اضااسالبة  يوالا ي ليالق بالل
 .(Al-Mahmoud, 1984) ال لييوية

( هات أخلالالر بالالالب يف بالالرامج Competency-Based Teacher Educationة،الالع كانالالا تالالحد ااركالالة ا
(ذ مالالالالن تاالالالالا والالالالع أن تاالالالالاك نق،الالالالا يف ملر الالالالة 3113ا الالالالعاد مليوالالالالة الرتبيالالالالة اخلاصالالالالة اااعيالالالالع ذ

  اااةالالات اخلاصالالةذ ال  ايالالات ال لييويالالة الل مالالة ةحتعيالالعتاذ ةالالال   الال  توا رتالالا يف مليوالالة هة 
 لحا أةريا دراسات  عيع  ل يفعيع ال  ايات ال لييوية الل مة ضثل تؤال  اضليو .

ةمالالن العراسالالات اضب الالر  الالال  أكالالعت أييالالة ال  ايالالات ال لييويالالة الل مالالة يف ال لامالالل مالالع هة  
ل العري  (ذ ال  أهتار من خل الا امل حتعيالع أةلويالات  اRude,1978رةد ا اااةات اخلاصة دراسة

ال،ال ية ليطيبالة يف أخلاا  اخلعمة امل ةوو ة من الاقاط اضهوةذ ةتة: أسالي  ال لييا ةالاشالاطات 
 هة  اااةات اخلاصةذ اةا ة امل اضااتج ةال امج ةاضواد ةالوسائل ال لييوية.

( اخل،الالائم ةالنالالوات الالال   الال  أن ي و الالع لالالا مليالالا Geren, 1979ةتيخالالم دراسالالة ةالالرين ا
اصالالة مثالالل الالالو ة االالواطن القالالو  ةال الاللخذ ةالثقالالة بالالالا بذ ةالقالالعر   يالالى اختالالاه القالالرارذ الرتبيالالة اخل

 ةتقبل الطيبة تقبًل غري مشرةط.
( امل أييالالة ةةالالود مليوالال  Stainback & Mavere, 1985ةأهتالالارت دراسالالة سالال اياباك ةمالالا ري ا

لوصالالو  لالالا امل أك الالا  لالالعيها اضلر الالة ةاضهالالارات الل مالالة لالالع ا الطيبالالة هة  اااةالالات اخلاصالالة ةا
 أ،،ى ما ين طيلون.
( ال  ايالالالالالات ال لييويالالالالالة ضليوالالالالالة األط الالالالالا  اضلالالالالالو،   قييالالالالالاً يف األردنذ 3113ةدرس الغريالالالالالر ا

ةتوصالالالالالل امل أن تاالالالالالاك تنالالالالال  ك ايالالالالالة تلييويالالالالالة مو  الالالالالة  يالالالالالى تنالالالالالة أبلالالالالالادذ تالالالالالة: ال  ايالالالالالات 
ايالالات و الالوى الشخ،الاليةذ ةك ايالالات ال قيالاليا ةال شالالخيمذ ةك ايالالات تا يالالح ال نالالامج ال لييوالالةذ ةك 
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 ال نامج ال لييوةذ ةك ايات االت،ا  باآلخرين.
( ل يفعيالع ال  ايالات ال لييويالة الل مالة ضليوالة 3199ةأس رت العراسة ال  ،اما لا ال الل ا

األط الالالا  اضلالالالو،  يف  والالالان  الالالن حتعيالالالع سالالالبع ةأربلالالال  ك ايالالالة تلييويالالالة  الالال  توا رتالالالا يف مليوالالالة 
ق ال رديالالالالةذ ةاالت،الالالالا  الالالالالعائا بالبي الالالالة ا يطالالالالةذ ةةالالالالب  األط الالالالا  اضلالالالالو، ذ أيهالالالالا: مرا الالالالا  ال الالالالرة 

النالالاليوك باسالالال خعا  األسالالالالي  اضااسالالالبةذ ةاسالالال خعا  أنالالالوايف ال ل يالالال  اضخ ي الالالة يف الو،الالالا اضااسالالال ذ 
 ةاتا ة ال رل اضااسبة لياوو االة وا ة ةاالن لايل ةاللقية.

خلاصالالالة ( دراسالالالة الس ق،الالالا  درةالالالة اك نالالالا  طالالالل  ،نالالالا الرتبيالالالة ا3111ةأةالالالرى تالالالارةن ا
لي  ايات الل مة ل عريب هة  اااةات اخلاصالة باضالعارس اللاديالة منال خعماً ،ائوالة ال  ايالات 

ل يفعيالالع ال  ايالالات الل مالالة إل الالعاد مليالالا الالالعمج (ذ Landers & Weaver, 1991لالالال النالالعر  ةةي الالر  ا
(. ةتو  الالالا تالالالحد Rogus & Wiersma, 1987ا الرتبالالو  ،بالالالل اخلعمالالالةذ الالال  أ الالالعتا رةةالالالب ةةير مالالا

ل  ايالالالالالالالات  يالالالالالالالى ا الالالالالالالاالت اآلتيالالالالالالالة: أصالالالالالالالو  الرتبيالالالالالالالة اخلاصالالالالالالالةذ ةال خطالالالالالالالي  الرتبالالالالالالالو  ةال قالالالالالالالوتذ ا
ةاالسالالرتاتيايات ال عرينالاليةذ ةاضلا الالات اخلاصالالة داخالالل  االالر  العراسالالة ةت ريالالع ال ليالاليا. ةبياالالا 
العراسة أن طل  خت،م الرتبية اخلاصة حباةة امل تيال  ال  ايالات الال  ت نالبها القالعر   يالى 

 ةس  ال لميح اضلو،  داخل اضعارس اللادية. اللول ب لالية
(ذ الالالال  أةريالالالا يف األردن ل يفعيالالالع  اةالالالات مليوالالالة 3111ةأةةالالاليفا دراسالالالة ااعيالالالع  ا

الرتبيالالالة اخلاصالالالة امل ال الالالعري  يف أخلاالالالا  اخلعمالالالةذ أن اضليوالالال  يشالالاللرةن حباةالالالة كبالالالري  امل ال الالالعري  
يالالالى ةالالاالت ت  الالالون: ت،الالالويا خب،الالول ال  ايالالالات األساسالالية الالالال  ت الالالوا ها القائوالالة ةاضو  الالالة  

اضاالالالالالاتج يف الرتبيالالالالالة اخلاصالالالالالة ةت يي هالالالالالاذ ةةةالالالالالع الالالالالال امج الرتبويالالالالالة ال رديالالالالالةذ ةملا الالالالالة اضشالالالالال لت 
النالالاليوكية اض،الالالا بة االالالاالت اإل ا،الالالة اضخ ي الالالةذ ةارهتالالالاد أسالالالر األط الالالا  اضلالالالو، ذ ةت،الالالويا اضالالالواد 

 ال لييوية ةت يي ها.
ال  ايالات ال لييويالة الل مالة ضليوالة  ( ذ دراسالة تالع ا امل حتعيالع3113ةأةرت ااعيع  ا

األط الالالالالا  اضلالالالالالو،   ليالالالالالاً يف األردن ة ل، هالالالالالا بالالالالالبلي اض غالالالالالريات؛ اه تو  الالالالالا ال  ايالالالالالات  يالالالالالى 
ا االت النبلة ال الية: تقييا الط ل اضلوق  لياًذ ةت،ويا ال لييا ةتا يوالهذ ةأسالالي  تالعريب 

 ليالالالالاًذ ةارهتالالالالاد الط الالالالل اضلالالالالوق  ليالالالالاً األط الالالالا  اضلالالالالو،   ليالالالالاًذ ةارهتالالالالاد أسالالالالر  الط الالالالل اضلالالالالوق 
ةتوةيههذ ةاخل،ائم الشخ،ية ليولياذ ةاللل،الات مالع ا  والع. ةظ ت هالر ن الائج تالحد العراسالة 
أخلالالالراً ها داللالالالة ض غالالالري اخلالالال   ال عرينالالالية  يالالالى تقالالالعير اضليوالالال  لي  ايالالالات ال لييويالالالة ل اهالالالا أظهالالالرت 
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  ا . رة،اً هات داللة  يوا ي ،ل ب قعير اضليو   حا ا
تالالع ا امل حتعيالالع ال  ايالالات الل مالالة لي لامالالل  (ذ بعراسالالة3113ة،الالا  اخلطيالال  ةااعيالالع  ا

مع الط ل اضلوقذ ةتوصيا امل حتعيع سبلة ةالاالت رئينالية  الحد ال  ايالات ت  الون كالل مالن: 
تقيالاليا أدا  الط الالل اضلالالوقذ ةختطالالي  الالال امج الرتبويالالة ال رديالالة ةتا يالالحتاذ ةتا الاليا البي الالة ال لييويالالةذ 
ةاللوالالالالالل مالالالالالع أسالالالالالر الط الالالالالل اضلالالالالالوقذ ةم ابلالالالالالة أدا  الط الالالالالل اضلالالالالالوقذ ةاخ يالالالالالار الوسالالالالالائل ال لييويالالالالالة 

 ةت،ويوهاذ ةال و ع بالنيوك اضهين اضااس .
( ضلر الالالالالة ال  ايالالالالالات ال لييويالالالالالة اإلن اةيالالالالالة 3193ةيف العارسالالالالة الالالالالال  ،الالالالالا  لالالالالالا النالالالالاليع  يالالالالالعان ا

ارت الا الائج امل  الرةق هات داللالة أهتال -ةتأل ا  ياة العراسة من س   مليواً ةمليوالة -ليوليا
 ا ،ائية يف حت،يل الطل  تل ى امل ك اية اضليا.

( أن ال  ايالالات ال لييويالالة الل مالالة ليوليوالال  تالالة:  Ingersol, 1976ةأظهالالرت دراسالالة أنقرسالالو  ا
 ك ايات تاوية الحاتذ ةك ايات ت ريع ال لييا.

الل مالالالة ضليوالالالة األط الالالا   ةمالالالن العراسالالالات األخالالالرى الالالال   اةلالالالا تلالالالرال ال  ايالالالات ال لييويالالالة
( الالال  تالالع ا امل ةةالالع تالالوه  مقالالرت  إل الالعاد 3191هة  اااةالالات اخلاصالالة دراسالالة هتالال ر  ا

مليالالا الرتبيالالة اخلاصالالة ةتعريبالاله مالالن خالالل  اكنالالابه ال  ايالالات ال لييويالالة الل مالالة لي لامالالل مالالع هة  
يالالالات (ذ الالالال  تالالالع ا امل حتعيالالالع ال  اHosseing, 1986اااةالالالات اخلاصالالالةذ ةدراسالالالة توسالالالياق ا

(ذ الالالال  تالالالع ا امل حتعيالالالع Maksym, 1986ال لييويالالالة الل مالالالة ضليالالالا الرتبيالالالة اخلاصالالالةذ ةدراسالالالة ماكنالالاليا ا
(ذ الال  تركال ت  يالى Change, 1985ال  ايات ال عرينية الل مة ضليوة رياض األط الا ذ ةدراسالة ةيالاج ا

(ذ ال  Picocolino,1966او اتعري  مليوة الرتبية اخلاصة  يى اضهارات ال عرينية الل مةذ ةدراسة بي ول
 اخلاصة. تع ا امل حتعيع ال  ايات ال لييوية الل مة ضليوة الرتبية

ننالال خيم مالالن مجيالالع العراسالالات النالالابقة أن تاالالاك ك ايالالات تلييويالالة ملياالالة  الال  توا رتالالا لالالعى 
مليالا الطيبالة هة  اااةالات اخلاصالة  الك يال و ن مالن أدا  مهو اله أدا  صاليفييفاً ة لدالااًلذ ةبقالعر 

 وا ر تحد ال  ايات ال لييوية يف اضليا ي ون تحا اضليا يف الوةع اضثايل سالوا  أكالان هلال  ما ت
يف مؤسنات الرتبية اخلاصة أ  يف اضعارس اللادية. ةاراةلالة العراسالات اضالحكور  ان الاً ي  الع أناله 

 الالا  ل الالعريب األط ظ يال ا ال وصالالل امل امجالالايف مالالن ،بالالل البالالا ث   الالو  حتعيالالع ال  ايالالات ال لييويالالة
هة  اااةالالالات اخلاصالالالةذ لالالالحا تالالالأتى تالالالحد العراسالالالة واةلالالالة ل يفعيالالالع ال  ايالالالات ال لييويالالالة ضليوالالالة 

 األط ا  هة  اااةات اخلاصة.
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 أهداف الدراسة  -3

تالالالع ا العراسالالالة اااليالالالة امل تقالالالعير مالالالعى حت،الالاليل مليوالالالة األط الالالا  هة  اااةالالالات اخلاصالالالة 
عارس ةمراكالالال  الرتبيالالالة اخلاصالالالة يف  الالالا  لي  ايالالالات ال لييويالالالة لي لامالالالل مالالالع تالالالؤال  األط الالالا  يف اضالالال

األردن. ةتالالع ا العراسالالة أي الالا امل حتعيالالع اللل،الالة بالال  امالال لك مليوالالة األط الالا  هة  اااةالالات 
 ةمؤتيه الليوة.  اخلاصة لي  ايات ال لييوية ةةاب اضلياذ ةخت،،هذ ةخ ته ال عرينية

 

 مشكلة الدراسة -2

ايالات ال لييويالة ضليوالة األط الا  هة  اااةالات متثيا مش ية العراسة ااالية يف حتعيع ال  
 اخلاصة يف  ا  األردن. ةحتعيعاًذ  اةلا العراسة اإلةابة  ن النؤال  ال الي :

 ما ال  ايات ال لييوية الل مة ضليوة األط ا  هة  اااةات اخلاصة يف  ا  األردن؟ -3
ات ال لييويالالالالة تلالالالال ى امل تالالالالل تاالالالالاك  الالالالرةق بالالالال  مليوالالالالة هة  اااةالالالالات اخلاصالالالالة يف ال  ايالالالال -3

 ا ابذ ال خ،مذ اخل   ال عرينيةذ اضؤتل الليوة؟
 
 أهمية الدراسة -2

يف  الالعةد  يالالا  –ت والالن أييالالة تالالحد العراسالالة يف أحالالا تلالالع ا الالعى ا الالاةالت األردنيالالة القيييالالة 
الالال  تنالاللى امل حتعيالالالع ال  ايالالات ال لييويالالة الل مالالالة ل الالعريب الطيبالالة هة  اااةالالالات  -البا الال  
ةاضنالالالؤةل  ضلر الالالة ال  ايالالالات ال لييويالالالة الل مالالالة ضليوالالالة  ة.  الالالان تاالالالاك  اةالالالة ليوخططالالال اخلاصالالال

األط الالا  هة  اااةالالات اخلاصالالةذ الالال  سالال و رتا تالالحد العراسالالة  يالالى هتالال ل ،ائوالالة ل  الالون اثابالالة 
دليالالالل أة موةالالاله  يوالالالا ي ليالالالق ب يفعيالالالع أةلويالالالات ال الالالعري  يف بالالالرامج ا الالالعاد مليوالالالة األط الالالا  هة  

تييها. ة،الالالالالع ينالالالالالا ع ال لالالالالالرال اضنالالالالالبق مالالالالالن خالالالالالل  أةالالالالالرا  العراسالالالالالات اااةالالالالالات اخلاصالالالالالة ةتالالالالالأ
 ةالقالالالعرات ال الالالرةرية ةاكنالالالالااالسالالال طل ية ةالبيفالالالوم الليويالالالة الالالال  مالالالن هتالالالأحا حتعيالالالع اضهالالالارات 

يف منالالا ع  أسالالر األط الالا  هة  اااةالالات اخلاصالالة يف  ضليوالالة األط الالا  هة  اااةالالات اخلاصالالة
 ا ين طيلون.ال لامل مع أط ا ا ليوصو  لا امل أ،،ى م

ةن الالالن مالالالن نا يالالالة أخالالالرى أن ت يالالالع ن الالالائج العراسالالالة اااليالالالة اضنالالالؤةل   الالالن اإلدار  الرتبويالالالة يف 
األردن يف ةالالالالا  تالالالالعري  مليوالالالالة األط الالالالا  هة  اااةالالالالات اخلاصالالالالة مالالالالن  يالالالال  ت،الالالالويا بالالالالرامج 
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يل والع تعريبية مااسبة  ا من خل  ما تؤد  اليه تحد العراسة من أسبقيات أة أةلويات مهوة 
 ها اضخط  الرتبو  لعى ت،ويوه لي امج اضن قبيية ل عري  تحد ال  ة من اضليو . يي

 
 التعريفات اإلجرائية -1

تة ةوو ة القعرات ال     أن ي  نالبها اضليالا مالن ملر الة  الك ايا  التصةق قة: -1-3
ةمهالالالارات ةاهاتالالالاتذ ةيل قالالالع أحالالالا ةالالالرةرية ضليالالالا األط الالالا  هة  اااةالالالات اخلاصالالالة 

يع ممارسالة مهاالة ال ليالاليا ب  ايالة ة ا ييالة ةت يفالالعد يف تالحد العراسالة يف اإلةابالالة لينال ط
 (. 3 ن القائوة الوارد  يف مييفق ر،ا ا

مالالعى تالالوا ر ال  ايالالة  االالع اضليالالا مالالن ةةهالالة ن الالرد تالالوذ  مىاددقل الك ايددة التصةق قددة: -1-3
ةت يفالالالالعد يف تالالالالحد العراسالالالالة بالعرةالالالالة الالالالال  حي،الالالالل  ييهالالالالا ن ياالالالالة اةاب الالالاله  الالالالن ،ائوالالالالة 

 (.3ايات مييفق ر،ا اال  
يق،الع بشالوا  األردن اضاطقالة ا غرا يالة الال  تشالول كاللً مالن وا  الة  ش ا  ا  دن: -1-1

 اربعذ ةوا  ة  ايونذ ةوا  ة ةرشذ ةوا  ة اض رق.
 
 محددات الدراسة -6

تااك بلي ا عدات ال  ن ن أن تقيل من ام انيالة تلواليا ن الائج تالحد العراسالة خالار   ياالة 
 امل ا  وع الح  أخحت ماهذ ةمن تحد ا عدات ما يية:العراسة 

ا، ،الالالالرت تالالالالحد العراسالالالالة  يالالالالى مليوالالالالة األط الالالالا  هة  اااةالالالالات اخلاصالالالالة يف  الالالالا  األردن  -3
 ةمليواراذ ةظ تشول اضليو  يف مااطق ةغرا ية أخرى ،ع خت يخ  ن تحد اضاطقة.

 وا وع اضأخوه  ماه.يل وع تلويا الا ائج  يى  اا اللياة ةدرةة متثييها لي -3
ت يفالالعد ن الالائج تالالحد العراسالالة االالعى صالالعق األدا  اضنالال خعمة  يهالالا ةخلبارالالاذ ألحالالا يف األصالالل  -1

أدا  لقيالالالاس ال  ايالالالات ال لييويالالالة ضليوالالالة اضالالالعارس الالالال  يالالالعمج  يهالالالا الطيبالالالة هة  اااةالالالات 
 اخلاصة بالطيبة اللادي .

 مجتمع الدراسة وعينتها -7

ع مليوالالة الرتبيالة اخلاصالالة يف مجيالالع مؤسنالالات الرتبيالالة اخلاصالالة يف ت الون ة والالع العراسالالة مالالن مجيالال
( مليوالالالة. 33( مليوالالالاً ةا13( مليوالالالاً ةمليوالالالةذ مالالالاها ا333 الالالا  األردنذ ةالبالالالالب  الالالعدتا ا
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( تو يالع أ الراد  ياالة العراسالالة 3ة،الع  يالا اللياالة مجيالع أ الراد ة والع العراسالة. ةيبال  ا العة  ر،الا ا
 ة ق م غريات العراسة اضخ ي ة.

 (5   ا  
 مح يع ألراد  قنة الا اسة  له مت قرا  الجن،  الت اص  ال برك  ال ؤهل الصة  

 ال ت قر ال ةا  التكرا  النىبة

 الجن، هكر 37 32.5
 أنثى 77 67.5

 الت اص له  ل،ة بالرتبية اخلاصة 69 60.5
 ليب له  ل،ة بالرتبية اخلاصة 45 39.5

 ال برك ساوات  وا دةن 1 35 30.7
 ساوات 1اكثر من  79 69.3

ال ؤهدددددددددددددددددددددددل  دبيو   أ،ل 24 21.1
 ب الوريوس  أ يى 90 78.9 الصة  

  ا وويف 114 100.0
 
 منهج الدراسة -8

اتبالالالالع البا الالالالال  اضالالالالاهج الوصالالالالال ة ال يفيييالالالالة الالالالالالح  يل والالالالع  يالالالالالى اسالالالال لراض األسالالالالالاس الا الالالالالر  
بال لالاةن  ا  والعت  يالى  ياالة ةالعراسات النابقة ليووةويفذ مث ياطيالق امل العراسالة اضيعانيالة الال 

مالالع اضؤسنالالات الالال  تلالالا باااةالالات اخلاصالالة ليوا  لالال  مالالن خالالعمارا يف  الالا  األردنذ ةأ الالعدت أدا  
 . وع البيانات اضيعانية من اللياة متهيعاً لي يفييل اإل ،ائة ةاس خلل الا ائج

 
 أداة الدراسة -9

عمج الرتبالالالو  الالالال  أ الالالعتا النالالالعر  ا  والالالع البا الالال   يالالالى ،ائوالالالة ك ايالالالات ال ليالالاليا اخلاصالالالة بالالالال
 ك اية تعرينية.  13( ةت واا 3111( ةطورتا تارةن اLanders & Weaver, 1991ةةي را

( ،ع حتققا مالن صالعق و الوى القائوالة بلرةالها Landers & Weaver, 1991ةكان النعر  ةةي ر ا
اااةالالالات  يالالى  الالالعد مالالن ا  والالال ذ لي أكالالع مالالالن درةالالة أييالالالة كالالل ك ايالالالة ةمااسالالب ها ضليالالالا هة  

( بالال يفقق مالن صالعق و الوى الانالخة اضلربالة بلرةالها  يالى 3111اخلاصة. ةكحل  ،ا  تارةنا
 عد من ا  وال  مالن أسالاتح  ،نالا الرتبيالة اخلاصالة يف ةاملالة اضيال  ساللود لالعال حتعيالع مالعى 
مل مة ك ايارا ةال يفقق من سلمة الرتمجة ةةةالو  ال  ايالات مالن  يال  ال،الول. ةبيالب ملامالل 
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 (.  =1813( ةتو ملامل دا   اع من وى ا18391  اخلبات األدا
ة،ا  البا   ااايل بلرض القائوة  يى  شر  و و ذ من اضخ ،  يف ،نالا اإلرهتالاد ممالن 
حيويون درة  العك وراد ةاضاةنال ري لي أكالع مالن صالعق و الوى القائوالةذ ةمالن أن ال قالرات تقاليب 

 يالالى كالالل ال قالالراتذ ة يالالى  %11بة مالالا ةةالاللا لقياسالالهذ ةكالالان تاالالاك امجالالايف مالالن ا  والال  بانالال
هلالال   قالالع اسالال خعما القائوالالة كوالالا تالالة  ييالاله ة نالال  خلبالالات األدا  باسالال خعا  ملادلالالة كرةنبالالا  

((ذ بيالالالب ملامالالالل 3( اان الالالر مييفالالالق ر،الالالا ا1813أل الالالاذ  بيغالالالا ،يوالالالة ملامالالالل االتنالالالاق الالالالعاخية ا
 .Split half)1811الثبات ا نو  بطريقة ال ا ئة الا، ية ا

ايل بوةع ال  ايات يف مقياس م عر  تاسالة مت الع مالن درةالة ماخ  الة كوا ،ا  البا   اا
ةعاً امل درةة  الية ةعاًذ ةةرى تقالعير اسال اابة اض يفوصال  اه أ طيالا االسال اابة درةالة مالن 

( اها كالالالالالالان االك نالالالالالالا  اماخ  الالالالالالاً ةالالالالالالعاًذ ماخ  الالالالالالاًذ 1ذ 3ذ 3،1ذ 3الالالالالالالعرةات ال اليالالالالالالة: ا 
. ةضالالالالا كالالالالان تالالالالعال العراسالالالالة تالالالالو حتعيالالالالع ال  ايالالالالات م وسالالالالطاًذ  اليالالالالاًذ  اليالالالالاً ةالالالالعاً(  يالالالالى ال الالالالوايل

(  الالالالعاً أد  3ال لييويالالالالة الل مالالالالة ضليوالالالالة األط الالالالا  هة  اااةالالالالات اخلاصالالالالةذ  الالالالعدت العرةالالالالة ا
 مقبواًل ال  بار أن اضليا ن ي  ال  اية.

 
 إجراءات الدراسة -50

الرتبيالالة بلالالع ا الالعاد أدا  العراسالالة ةال يفقالالق مالالن صالالع،ها ةخلبارالالاذ ،الالا  البا الال  ب يالالار  مؤسنالالات 
اخلاصة يف  ا  األردنذ ةاة وع امل مليوة الرتبية اخلاصة يف تحد اضراكال  ةأةةالع  الا أتالعاال 
العراسةذ ةطي  امل كل  رد مالاها ،الرا   ال لييوالات اخلاصالة ب ي يالة اإلةابالة  الن  قالرات القائوالة 

 يف اض الالالانا×( ب الالل د،الالةذ ةاالس  نالالار  الالن أ   قالالر  غالالالري ةاةالاليفة لعيالالهذ ةمالالن مث ةةالالع اهتالالار  
اضااس   اع كل  قر  ة قاً لينيا ال قعير  ال ايل: اماخ  اً ةعاًذ ماخ  اًذ م وسالطاًذ  اليالاًذ 
 الياً ةعاً(ذ ة،ع اس غر،ا تحد اللويية مع  هتهرين تقريبالاً. ة،الع ةةالع البا ال  تلاةنالاً كبالرياً مالن 

 الل  . ،بل أ راد اللياة. بلع هل  ،ا  البا   ب  ريب البيانات ةأةرى ال يفييل اإل ،ائة
 نتائج الدراسة ومناقشتها -55

كان ا عال مالن تالحد العراسالة تلالرال ال  ايالات ال لييويالة الال  ن ي هالا مليوالو األط الا  هة  
اااةالالالالات اخلاصالالالالة يف  الالالالا  األردن ة قالالالالاً ضالالالالا لالالالالعيها مالالالالن ،الالالالعرات ةام انالالالالات. كالالالالحل   اةلالالالالا 

يالة ت يالخ بالاخ لال ةانالهاذ العراسة ملر ة ما اها كان تقييا اضليو  أليية ال  ايالات ال لييو
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 أة خت،،اراذ أة خ ارا ال عرينية أة مؤتلرا الليوية.
لإلةابة  ن سؤا  العراسالة األة  اض ليالق بال  ايالات ال لييويالة الل مالة ضليوالة األط الا  هة  
اااةالالات اخلاصالالة بشالالوا  األردن ةالالرى اسالال خرا  األةسالالاط اانالالابية ةاالضرا الالات اضلياريالالة  يالالى  

 (.3ن  قرات األدا    انا كوا تو موةع يف ا عة  ر،ااكل  قر  م
 

 (3جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول مرتبة تنازليا  

اال)ىراا 
 ال صقا  

ال تحس
ط 
الىىا
 ب 

الرم  ةط ال عرا 
 بة

وا ة مع تلميالح  أن أةلل من ن نة توهةاً ةيعاً يف أخلاا  ال  ا ل االة  4.31 67.
 داخل ال ،ل.

33. 3.  

  .3 .13 ال  ا ل اإل ايب مع ال لميح الحين ي هرةن تقعيراً ا ابياً  الياً لحةارا. 4.25 67.

ري ة ماا   ار  العراسة بطريقة تشلر ال لميح بأن لالعيها  الرل االن الوا   4.16 79.
 ليلادي  دةن ا  بار اإل ا،ة هترطاً أساسياً.

39. 1.  

 هالالا ةوو الالة مالالن األسالالالي  النالاليوكية غالالري اللاديالالة الالال  ت،الالعر  الالن ال لميالالح  4.14 79.
داخالالالل  االالالر  العراسالالالة مثالالالل الشالالالرةد الالالالحتينذ االنطالالالوا ذ اللالالالعةانذ ةالاشالالالاط 

 ال ائع.

31. 3.  

ري ة البي الة الطبيليالة داخالل  االر  العراسالة حبيال  ت ،الخ بالناللمة ةاضل مالة  4.14 74.
 ةسهولة ال يفرك.

31. 1.  

  .3 .1 ياغة األتعاال النيوكية القابية ليول  ة ةالقياس.ص 4.11 84.

  .3 .13 تو ري الو،ا اضااس  ةتو يله يف أخلاا  تعريب خم يخ ا االت األكادنية.  4.10 82.

  .9 .33  ها مبادئ الاوو اللا  لعى كل من اضلو،  ةاللادي . 4.08 86.

  .1 .33 تطبيق ن ا تل ي  م او ة أخلاا  العرس. 4.06 82.

 .31 .11 تا يح برنامج ي يع ال رصة لي لميح اضلو،  لي  ا ل مع أ،راحا اللادي . 3.99 86.

ري ة بي ة تلييوية تشاع ال يويح  يالى اضشالاركة اايويالة يف األنشالطة ال لييويالة  3.97 78.
 اض او ة.

3. 33. 

 .33 .31 للااية.تقعت العرس من خل  بي ة تلييوية ي وا ر  يها ،عر من القبو  ةا 3.95 80.

تطبيالالق ،وا الالع اة وا الالات تالالرتك أخلالالراً طيبالالاً لالالعى اآلبالالا  ةاضنالالؤةل  ةاضخ ،الال   3.94 87.
 خل  االة وايف ملها.

31. 31. 

 .33 .33 تقعت العرس من خل  اس خعا  اضهارات االة وا ية ةال واصيية الل مة. 3.91 79.

 .31 .31 تطبيق اسرتاتيايات م او ة يف أخلاا   رض العرس. 3.90 83.

 .33 .33 تا يا ال رتات االن قالية ةملا  ها ب  نشاط ةاخر ب لالية. 3.88 81.

ت،ويا بي ة تلييوية تلول  يى ت ةيع ال لميح اليومات  ن من وى أدائها  3.87 79.
 النيوكة اال غحية الراةلة(.

3. 33. 

طوات تعرينية ا عاد اخلط  ال ردية الرتبوية القائوة  يى حتييل اضهوة امل خ 3.83 96.
 صغري .

1. 39. 



 د. أسامة بطاينة   ………………تقويم الكفايات التعليمية لمعلمي األطفال ذوي الحاجات الخاصة في شمال األردن  
 

 
 
 

31 

اال)ىراا 
 ال صقا  

ال تحس
ط 
الىىا
 ب 

الرم  ةط ال عرا 
 بة

تطبيالالالالالالالالق اسالالالالالالالالرتاتيايات م لالالالالالالالالعد  يف أخلاالالالالالالالالا  مرا الالالالالالالالل الالالالالالالالال ليا األةمل كور يالالالالالالالالة  3.82 79.
 االك نا .

39. 31. 

 .31 .9 تطبيق اسرتاتيايات تعريب ا وو ات ال،غري . 3.80 1.00
ملر الالة ال الالعابري ال شالالالريلية الالال  ت  الالل  الالالق اضلالالوق يف تيقالالة تلييوالالاله مالالع أ،رانالالاله  3.79 88.

 .اللادي 
31. 33. 

اسالالالال خعا   ايالالالالات تلالالالالعيل النالالالاليوك يف ملا الالالالة االةالالالالطرابات النالالالاليوكية لالالالالعى  3.76 89.
 ال لميح.

33. 33. 

ختطالالي  أنشالالطة تلييويالالة خم ي الالة تااسالال  ال لميالالح مالالن هة  اإل ا،الالة األكادنيالالة  3.75 88.
 البنيطة اضخ ي ة.

3. 31. 

البناليطة  يوالا ي ،الالل ملر الة ال طبيقالات الرتبويالة اخلاصالة باإل ا،الات األكادنيالة  3.75 76.
 بلوييات ال قوت ةال خطي .

33. 33. 

ملر ة اااةات األساسية ال  متاع اهتبا ها لالعى ال لميالح  العةم ال غالريات  3.73 90.
 النيوكية اض اة ة لعيها.

3. 31. 

 .33 .31 تطبيق االسرتاتيايات ال عرينية ال ردية. 3.70 1.01
 .33 .33 ل  ار  العراسة.اس خعا  ةوو ات تعرينية م لعد  داخ 3.65 1.03

 .39 .33 تا يا خ ات م او ة مرتك    و  الط ل ت طي  مشاركة ناهتطة ماه. 3.64 95.

 .31 .1 تا يح توه  تعرينة ،ائا  يى ال عريب اضا  ا. 3.61 81.

 .11 .3 اخ يار مواد اةا ية ت ول اضاهج العراسة ةتطويرتا. 3.47 84.
 .13 .31 مع ميو  كل تيويح ةدةا له. اخ يار معاخل تعرينية ت ااس  3.47 1.00
اسالالالال خعا  ملياالالالالات تقايالالالالة حبيالالالال  ي،الالالالبع ال الالالالعريب يف  الالالالع هاتالالالاله تليوالالالالا هاتيالالالالا  3.26 1.09

 اهتخ،اة ال عريب(.
33. 13. 

    ال ية 123.81 15.41

( ال  ايالات ال لييويالة االخلا ال  ةالثلخلال  مرتبالة ترتيبالاً تاا ليالاً  يالى  نال  3يب  ا عة  ر،الا ا
  راد العراسة.درةة االم لك أل

( أن اضهالالارات األكثالالر حت،الاليلً اةتالالة اضهالالارات الالال  كالالان ملالالع  3ةي  الالع مالالن ا الالعة  ر،الالا ا
أن أةلالالل مالالن ن نالالة ( ا33ةأكثالالر(  يوالالا تالالم اضليوالال  تالالة اضهالالار  ر،الالا ا 3االسالال اابة  اهالالا 

( 13(ذ ةاضهالالار  ر،الالا اتوهةالالاً ةيالالعاً يف أخلاالالا  ال  ا الالل االة والالا ة مالالع تلميالالح  داخالالل ال ،الالل
( 39(ذ ةاضهالار  ر،الا اال  ا ل اإل ايب مالع ال لميالح الالحين ي هالرةن تقالعيراً ا ابيالاً  اليالاً لالحةاراا
ري الالة ماالالا   االالر  العراسالالة بطريقالالة تشالاللر ال لميالالح بالالأن لالالعيها  الالرل االن الالوا  ليلالالادي  دةن ا

ة غالالري  هالالا ةوو الالة مالالن األسالالالي  النالاليوكي( ا31(ذ ةاضهالالار  ر،الالا اا  بالالار اإل ا،الالة هتالالرطاً أساسالالياً 
اللادية ال  ت،عر من ال لميالح داخالل  االر  العراسالة مثالل الشالرةد الالحتينذ االنطالوا ذ اللالعةانذ 

ري الالالالة البي الالالالة الطبيليالالالالة داخالالالالل  االالالالر  العراسالالالالة ل  ،الالالالخ ( ا31(ذ ةاضهالالالالار  ر،الالالالا اةالاشالالالالاط ال ائالالالالع



 3002-العدد األول  -المجلد الثاني ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  
 
 
 

 

33 

 

صالالالالول األتالالالالعاال النالالالاليوكية القابيالالالالة ( ا1(ذ ةاضهالالالالار  ر،الالالالا ابالنالالالاللمة ةاضل مالالالالة ةسالالالالهولة ال يفالالالالرك
تالالالالو ري الو،الالالالا اضااسالالالال  ةتو يلالالالاله يف أخلاالالالالا  تالالالالعريب ( ا13(ذ ةاضهالالالالار  ر،الالالالا اليول  الالالالة ةالقيالالالالاس

لالعى كالل مالن اضلالو،   هالا مبالادئ الاوالو اللالا  ( ا33(ذ ةاضهالار  ر،الا اخم يخ ا االت األكادنية
 (.تطبيق ن ا تل ي  م او ة يف أخلاا  العرس( ا33(ذ ةاضهار  ر،ا اةاللادي 

خالرى   انالا مجيلهالا م وسالطة ال يف،اليل املالع  االسال اابة  اهالا كالان أكثالر أما اضهارات األ
تا الالاليا خالالال ات م او الالالة ( ا33(. ةكالالالان أ،الالالل اضهالالالارات اك نالالالاباً اضهالالالار  ر،الالالا ا3ةأ،الالالل مالالالن 1مالالالن 

تا يالح تالوه  تعرينالة ،الائا ( ا1(ذ ةاضهالار  ر،الا امرتك    و  الط ل ت طيال  مشالاركة نشالطة مااله
اخ يالالالالالار مالالالالالواد اةالالالالالا ية ت والالالالالل اضالالالالالاهج العراسالالالالالة ( ا3ر،الالالالالا ا(ذ ةاضهالالالالالار   يالالالالالى ال الالالالالعريب اضاالالالالال  ا

اخ يالار مالعاخل تعرينالية ت ااسال  مالع ميالو  كالل تيويالح ةدةا لاله ( ا31(ذ ةاضهار  ر،ا اةتطويرتا
اسال خعا  ملياالات تقايالة لي،البع ال العريب يف  الع هاتاله تليوالاً هاتيالاً ( ا33(ذ ةاضهالار  ر،الا اة عد

ة  يوالا تال م بالنالؤا  األة  أن درةالة حت،اليل (. ة،الع أظهالرت ن الائج العراسالاهتخ،اه ال العريب
( مالالالن %39مليوالالالة األط الالالا  هة  اااةالالالات اخلاصالالالة كانالالالا  اليالالالة ة،الالالع هتالالال يا مالالالا ننالالالب ه ا
( مالالالن %33ةوالالالل ال  ايالالالاتذ باإلةالالالا ة امل درةالالالة حت،الالالييها لي  ايالالالات اض وسالالالطة مالالالا ننالالالب ه ا

ة م وسطاً مما يالع   يالى ةول ال  ايات. ة حا كان ام لك اضليو  لي  ايات ال لييوية  الياً أ
أن تالالالالؤال  اضليوالالالال   يالالالالى درةالالالالة  اليالالالالة مالالالالن ال  ايالالالالة يف ال لامالالالالل مالالالالع األط الالالالا  هة  اااةالالالالات 
اخلاصةذ ةت  الق الا الائج اض ليقالة بال  ايالات ال لييويالة الل مالة ضليوالة هة  اااةالات اخلاصالة مالع 

 & Stain back) ( (Rude, 1985)ن الالائج العراسالالالات النالالالابقة الالالال  أةريالالالا يف الالالالعة  الغربيالالالة

Mavere,1978)  حت،الاليل مليوالالة هة  اااةالالات اخلاصالالة اضهالالارات الل مالالة لالالع ا  الالال  أكالالعت
تالالالؤال  الطيبالالالة ةالوصالالالو  لالالالا امل أ،،الالالى مالالالا ينالالال طيلون. ةكالالالحل  ت  الالالق ن الالالائج تالالالحد العراسالالالة مالالالع 

( ةدراسالة 3113ذ 3111( ةدراسالة ااعيالع  ا3199( ةدراسالة ال الل ا3113دراسة الغرير ا
( الالالالالال  بياالالالالا مجيلهالالالالالا أييالالالالة حت،الالالاليل مليوالالالالالة هة  اااةالالالالات اخلاصالالالالالة 3113ا اخلطيالالالال  ةااعيالالالالع 

 لي  ايات ال لييوية الل مة  ك ي و اوا من أدا  مهوارا أدا ً صيفييفاً ة لاالً.
أمالالالا  يوالالالا ي ليالالالق بالنالالالؤا  الثالالالار الالالالح  تاالالالاة  أخلالالالر ا الالالابذ ةال خ،الالالمذ ةاخلالالال   ال عرينالالاليةذ 

هة  اااةالالات اخلاصالالة لي  ايالالات ال لييويالالةذ  قالالع  ةاضؤتالالل الليوالالة يف حت،الاليل مليوالالة األط الالا 
،ا  البا  ذ لإلةابة  ن تحا النؤا ذ حبنا  اض وسطات اانابية ةاالضرا ات اضلياريالة للياالة 

 ةاضؤتل الليوة(ذ   انا الا ائج العراسة ة ق م غريات اا ابذ ةال خ،مذ ةاخل   ال عرينية
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 (.1كوا تو مب  يف ا عة  ر،ا ا
 

 (2ةط   ا     
  اال)ىرالا  ال صقا ية لصقنة الا اسة  له ال ت قرا  ال ىتعةة ال تحسطا  الىىابقة

 ال ت قر ال ةا  ال تحسطا  الىىابقة اال)ىرالا  ال صقا ية

 ا اب هكر 122.0000 14.2867
  أنثى 124.6753 15.9377
 ال خ،م له  ل،ة بالرتبية اخلاصة 126.5072 15.3992
  ليب له  ل،ة بالرتبية اخلاصة 119.6667 14.6412
 اخل   ساوات  وا دةن 1 116.4571 16.6528
  ساوات 1اكثر من  127.0633 13.7163
 اضؤتل الليوة دبيو   أ،ل 122.4000 15.3101
  ب الوريوس  أ يى 129.0833 14.9257

ى حت،الالاليل (؛ ةةالالالود  الالالرةق ظالالالاتر  بالالال  اض وسالالالطات اانالالالابية ضالالالع1ي بالالال  مالالالن ا الالالعة  ر،الالالا ا
مليوالالالالالة األط الالالالالا  هة  اااةالالالالالات اخلاصالالالالالة يف  الالالالالا  األردن  يالالالالالى  نالالالالال  م غالالالالالريات العراسالالالالالة. 

 ال بالالاين الربالالا ةةلي شالالخ  الالن مالالعى العاللالالة اإل ،الالائية  الالحا ال الالرق ال الالاتر؛  قالالع أةالالر  حتييالالل 
 (.3ا عة  ر،ا ا   انا الا ائج كوا تو مب  يف

 
 (2 ا    ةط  
  ال برك  ال ؤهل الت اصمىةقل التباين الربا    ثر الجن،   

 مىتح 
 الااللة

 متحسط ةق ة ا
 ماا  التباين مج حع ال ربصا  د  ا  الىرية ال ربصا 

 ا اب 116. 1 116. 001. 981.

 ال خ،م 2171.390 1 2171.390 10.970 001.

 اخل   ال عرينية 2268.093 1 2268.093 11.458 001.

 الليوةاضؤتل  908.042 1 908.042 4.587 034.
 اخلطأ 21575.585 109 197.941  
 ا وويف 26831.754 113 237.449  

 يلال ى امل(   =1811ا    (  ر،الاً ها داللالة ا ،الائية  االع منال وى3ظ ي هالر ا العة  ر،الا ا
( ةتالالة أ،الالل مالالن ،يوالالة اال( اارةالالة  االالع 18113م غالالري ا الالاب اه بيغالالا ،يوالالة اال( ا نالالوبة ا

حد الا ياالة مالع ن الائج بلالي العراسالات النالابقة مثالل دراسالة (ذ ةت  الق تال331ة 3درة   رية ا
( الي   ظ ت هرا  رة،اً ب  الحكور ةاإلنام. ةيرى 3113( ةدراسة ابطاياةذ 3111اتارةنذ 

ظالالرةال ناهالالا  الالن تشالالابه  البا الال  أن  الالع  ظهالالور  الالرةق تلالال ى امل م غالالري ةالالاب اضليالالا راالالا ي الالون
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 يواةه ال رةال هارا. اللول ةال لييا يف البي ة ن نها ةأن كييهوا
أمالالالالالالا  يوالالالالالالا ي ليالالالالالالق ا غالالالالالالري ال خ،الالالالالالم  قالالالالالالع ظهالالالالالالر  الالالالالالرق هة داللالالالالالالة ا ،الالالالالالائية  االالالالالالع منالالالالالال وى 

( ةتالة أكال  318131( يل ى امل م غري ال خ،م اه بيغا ،يوة اال( ا نوبة ا=1811ا
(ذ ةل،الالالال ال خ،الالالم الالالح  لالالاله  ل،الالالة 331ة 3مالالن ،يوالالالة اال( اارةالالة  االالالع درةالالال   ريالالة ا

( مقارنالالالالة ا وسالالالال  هة  333811ةذ الالالالالحين بيالالالالب م وسالالالالطها اانالالالالايب االيوالالالالة الرتبيالالالالة اخلاصالالالال
(. ةراالا 333833ال خ،م الح  ليب لاله  ل،الة بالرتبيالة اخلاصالة اه بيالب م وسالطها اانالايب ا

يلود هلال  امل أن مليوالة الرتبيالة اخلاصالة تالا ةالون ال خ،الم ةتالا أ الرال االا حي اةاله األط الا  
ايالالالات ال لييويالالالة أكثالالالر مالالالن اضليوالالال  الالالالحين هة  اااةالالالات اخلاصالالالةذ لالالالحل  كالالالان حت،الالالييها لي  

 ليب ل خ،،ها  ل،ة بالرتبية اخلاصة.
( ضالالعى حت،الالاليل   =1811كالالحل  أظهالالرت الا الالائج  ر،الالاً ها داللالالة ا ،الالائية  االالع منالال وى ا

مليوة األط ا  هة  اااةات اخلاصة لي  ايات ال لييوية  الا  األردن يلال ى امل م غالري اخلال   
( ةتالالة أكالال  مالالن ،يوالالة اال( اارةالالة  االالع 338319اال( ا نالالوبة اال عرينالالية اه بيغالالا ،يوالالة 

(. ةكانالالا ال الالرةق ل،الالال اضليوالال  الالالحين لالالعيها خالال   تعرينالالية أكثالالر 331ة 3درةالال  ااريالالة ا
ضالال  الالالحين لالالعيها اضالالع  مقارنالالة( 333813مالالن تالالب سالالاوات الالالحين بيالالب م وسالالطها اانالالايب ا

( 3113لعراسالالة مالالع دراسالالة اااعيالالع ذ خالال   تالالب سالالاوات  والالا دةن. ةال ت  الالق ن الالائج تالالحد ا
الالالال  ظ ت شالالالخ  الالالالن أخلالالالر ليخالالالال   ال عرينالالالية  يالالالالى ال  ايالالالات ال لييويالالالالة ليطيبالالالة هة  اااةالالالالات 
اخلاصالالة. ةن الالن ت نالالري هلالال   يالالى أسالالاس أن اك نالالا  اضليالالا لي  ايالالة ال لييويالالة خالالل  خ تالالاله 

يف ر الالالع ك ايالالالة اضليالالالا  خلالالالرال الالالعريب ممالالالا أيقالالالو  برتمجالالالة تالالالحد اخلالالال   امل ممارسالالالة  وييالالالة يف  ال لييويالالالة
 ال لييوية.

(   =1811ةأهتالالارت الا الالائج أي الالاً امل أن تاالالاك  رة،الالاً هات داللالالة ا ،الالائية  االالع منالال وىا
ضالالالعى حت،الالاليل مليوالالالة األط الالالا  هة  اااةالالالالات اخلاصالالالة لي  ايالالالات ال لييويالالالة يلالالال ى امل م غالالالالري 

اال( اارةالالالة ( ةتالالة أكالال  مالالن ،يوالالة 38193اضؤتالالل الليوالالةذ اه بيغالالا ،يوالالة اال( ا نالالوبة ا
(. ةكانالالالالالا ال الالالالالرةق ل،الالالالالال اضليوالالالالال  الالالالالالحين حيويالالالالالون درةالالالالالة 331ة 3 االالالالالع درةالالالالال   ريالالالالالة ا

( مقارنالالالالة ا وسالالالال  اضليوالالالال  331819الب الالالالالوريوس  الالالالأ يى ةالالالالالحين بيالالالالب م وسالالالالطها اانالالالالايب ا
(. ةت  الالق الا الالائج اض ليقالالة بالالأخلر اضؤتالالل الليوالالة يف 33383الالالحين حيويالالون درةالالة الالالعبيو   أ،الالل ا

(. ةراالالا تلالال ى تالالحد 3113  لي  ايالالات ال لييويالالة مالالع ن الالائج دراسالالة اااعيالالع ذ حت،الاليل اضليوالال
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الا ياالالة امل أن ا املالالة تلالالع الطيبالالة ةتالال ةدتا باضليومالالات األساسالالية ةال  ايالالات ال الالرةرية ن ريالالا 
 ة وييا بطريقة أ  ل من اضلاتع ةال ييات اض وسطة.

 
 مقترحات الدراسة -53

 العراسة ااالية يقرت  البا   ما يية: يف ةو  الا ائج ال  أس رت  اها
ت ةيالالالع مالالالعارس الرتبيالالالة اخلاصالالالة ةمراك تالالالا بالالالال وادر الرتبويالالالة اضؤتيالالالة ةاض خ،،الالالة بالرتبيالالالة  -3

 اخلاصة لغرض تلييا األط ا  هة  اااةات اخلاصة.
اةرا  اض يع من العراسات ةاألحبام لعال ملر ة ال  ايات ال لييوية األساسالية الل مالة  -3

والالالة األط الالالا  هة  اااةالالالات اخلاصالالالةذ ةهلالالال  بأخالالالح  ياالالالات كبالالالري  ةهتالالالامية  ويالالالع ضلي
 وا  ات اضوي ة.

ال  ايالالات ال لييويالالة ضليوالالة األط الالا  هة  اااةالالات اخلاصالالة الالال  أسالال رت ا  بالالار ،ائوالالة  -1
  اها العراسة من ال  ايات ال رةرية ضليوة األط ا  هة  اااةات اخلاصة.

 
 المراجع العربية

(ذ "مالالعى اك نالالا  ال  ايالالات ال عرينالالية الل مالالة لي لامالالل مالالع هة  3113ةذ أسالالامة االبطاياالال
اااةالالالات اخلاصالالالة لالالالعى  ياالالالة مالالالن طيبالالالة اإلرهتالالالاد يف ةاملالالالة الريمالالالوك يف ةالالالو  دراسالالال ها 

 9ذ ا يالالع مجةددة  امصددة  ددان لةصةددحع اال ت ا قددة  ا )ىددا)قةضنالالاق الرتبيالالة اخلاصالالة"ذ 
 .11-33ذ ل3اللعد 
ذ رسالالة ماةنال ري غالري لك ايا  ا ساسقة الق مدة ل صة د  ال صدحةقنا(ذ 3199ال لذ أمل ا
 ا املة األردنيةذ  وانذ األردن. -ماشور  
(ذ " اةة مليوة الرتبية اخلاصة يف اضوي ة األردنية ا ا يالة امل بالرامج ال العري  يف 3111ااعيع ذ ما ا

 .331-331ذ ل ل  3اللعد 33ذ ا يع دا سا أخلاا  اخلعمة: دراسة اس طل ية"ذ 
(ذ "ال  ايالالالات ال لييويالالالة الل مالالالة ضليوالالالة األط الالالا  اضلالالالو،   ليالالالاً يف 3113ااعيالالالع ذ مالالالا ا

"سينالالالالالالالية الليالالالالالالالو  اإلننالالالالالالالانية  أبىددددددداو القرمدددددددحكاألردن ة ل، هالالالالالالالا بالالالالالالالبلي اض غالالالالالالالريات"ذ 
 .33-13ذ ل ل 3اللعد  3ةاالة وا ية"ذ ا يع 

ذ سالقب التا ي، ل  التربقة ال ا دةمناهج  أ(ذ 3113ةااعيع ذ ما ا اخلطي ذ مجا  
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 م  بة ال ل ذ الل ذ اإلمارات اللربية.

 ذ دار الشرةقذ ةع .الك اية ا )تا قة لة ا س(ذ 3193 يعانذ ووع م،ط ى ا
الرتبيالالالة اخلاصالالالة ةم طيباتالالاله يف الالالالوطن اللالالالريب"ذ  (ذ "ا الالالعاد مليالالالا3191هتالالال ر ذ سالالاليع أ الالالع ا

 .13-9ذ ل ل 3د اللع 1ذ ا يع ال جةة الصربقة لةتربقة
(ذ " الالالالالات الشخ،الالالالالية الالالالالال  متيالالالالال  بالالالالال  مليوالالالالالات الرتبيالالالالالة اخلاصالالالالالة 3191ال،الالالالالواد ذ مجيالالالالالل ا

 .331-333( ذ ل 3ا33ذ د اسا ال ا لت ةغري ال ا لت"ذ 
ذ رسالالالالة الك ايدددا  التربحيدددة ل صة ددد  ال صدددحةقن  عةقددداإ لددد  ا  دن(ذ 3113الغريالالالرذ أ الالالع ا

  وانذ األردن.ا املة األردنيةذ  -ماةن ري غري ماشور 
دراسالالة اسالال طل ية يف  لاليالالة ال  ايالالات ال لييويالالة ةم،الالادرتا  االالع »(ذ 3191مقابيالالةذ ن،الالر ا

 31ا يالع   ذال جةدة التربحيدةذ «مليوة اضر ية الثانوية يف معيا  اربالع ةةالرش يف األردن
 .313-331ذ ل ل 1اللعد 

ة اخلاصالالة ماملالالة اضيالال  اس ق،الالا  أرا  طالالل  ،نالالا الرتبيالال»(ذ 3111تالالارةنذ صالالال  بالالع ا  ا
ساللود  الو  درةالة اك نالالا لي  ايالات ال عرينالية الل مالة ل لياليا هة  اااةالات اخلاصالالة 

 .مجةة  امصة ال ةك سصحد لةصةحع التربحيةذ «باضعارس اللادية
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 (5ال ةىه  ةط  
 ةائ ة الك ايا  التصةق قة ل صة   ا   ا      الىا ا  ال ا ة ل  ال اا س الصادية

 …أخة اضلياذ أخ  اضليوة
 «.هة  اااةات اخلاصة يف اضعارس اللادية األط ا  ال  ايات ال لييوية الل مة ضليوة»يقو  البا   بعراسة بلاوان 

   ،ائوة بال  ايات ال لييوية الل مة ضليا األط ا  هة  اااةات اخلاصة يف اضعارس اللادية.ةب  يعي
ترمجالالالة د. صالالالال  بالالالع ا  تالالالارةن ةا الالالعال ماهالالالا تلالالالرال مالالالعى امالالال لك مليوالالالة هة   (Landers & Weaver)ا الالالعاد 

 اااةات اخلاصة مثل تحد ال  ايات.
 أما  اخلانة ال  تااس  رأي .ا×( ة  ا ،ة ةةةع  لمة ةاضرةو ما ا ،را   تحد القائوة ،را   م أني

 شاكرين لكط  معا ين
  

 البا  : د. أسامه بطاياة           
 ،نا اإلرهتاد ة يا الا ب الرتبو  
 كيية الرتبية           
 ةاملة الريموك        

 
 مصةحما   امة:

 أنثى  هكر  :الجن،
 ليب له  ل،ة بالرتبية اخلاصة  له  ل،ة بالرتبية اخلاصة  الت اص:

 ساوات 5اكثر من   ساوات 5ا،ل من   ال برك التا يىقة:
 ب الوريوس  ا يى  دبيو   ا،ل  :ال ؤهل الصة  

 
 د  ة االمتقك

من  اة  الرةط الك ايا 
 القة   القة متحسطة من  اة  ااإ 

  ااإ 

اايويالالالالة يف ري الالالالة بي الالالالة تلييويالالالالة تشالالالالاع ال يويالالالالح  يالالالالى اضشالالالالاركة      
 األنشطة ال لييوية اض او ة

3 

ختطالالالالالالي  أنشالالالالالالطة تلييويالالالالالالة خم ي الالالالالالة تااسالالالالالال  ال لميالالالالالالح مالالالالالالن هة       
 اإل ا،ة األكادنية البنيطة اضخ ي ة

3 

ا الالالعاد اخلطالالال  ال رديالالالة الرتبويالالالة القائوالالالة  يالالالى حتييالالالل اضهوالالالة امل      
 خطوات تعرينية صغري 

1 

ع اهتالالالبا ها لالالالالعى ال لميالالالالح ملر الالالة اااةالالالالات األساسالالالية الالالالال  متاالالالال     
  عةم ال غريات النيوكية اض اة ة لعيها

3 

 1 صياغة األتعاال النيوكية القابية ليول  ة ةالقياس     
 3 اخ يار مواد اةا ية ت ول اضاهج العراسة ةتطويرتا      
ت،الالويا بي الالة تلييويالالة تلوالالل  يالالى ت ةيالالع ال لميالالح اليومالالات  الالن      

 ة اال غحية الراةلة(من وى أدائها النيوك
3 

 9 تطبيق اسرتاتيايات تعريب ا وو ات ال،غري      
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 د  ة االمتقك
من  اة  الرةط الك ايا 

 القة   القة متحسطة من  اة  ااإ 
  ااإ 

 1 تا يح توه  تعرينة ،ائا  يى ال عريب اضا  ا     
 31 اخ يار معاخل تعرينية ت ااس  مع ميو  ةدةا ع كل تيويح ة عد     
 33 تا يا خ ات م او ة مرتك    و  الط ل ت طي  مشاركة نشطة ماه     
اسالالال خعا  ملياالالالات تقايالالالة لي،الالالبع ال الالالعريب يف  الالالع هاتالالاله تليوالالالا      

 هاتيا اهتخ،اه ال عريب(
33 

تقالالالالعت الالالالالعرس مالالالالن خالالالالل  بي الالالالة تلييويالالالالة ي الالالالوا ر  يهالالالالا ،الالالالعر مالالالالن      
 القبو  ةاللااية

31 

تقالالالالالالعت الالالالالالالعرس مالالالالالالن خالالالالالالل  اسالالالالالال خعا  اضهالالالالالالارات االة وا يالالالالالالة      
 ةال واصيية الل مة

33 

 31 تيايات ال عرينية ال رديةتطبيق االسرتا     
 33 اس خعا  ةوو ات تعرينية م لعد  داخل  ار  العراسة     
 33 تطبيق ن ا تل ي  م او ة أخلاا  العرس     
تطبيق اسرتاتيايات م لعد  أخلاا  مرا الل الال ليا األةمل كور يالة      

 االك نا 
39 

 31 تطبيق اسرتاتيايات م او ة أخلاا   رض العرس     
ملر ة ال عابري ال شريلية ال  ت  ل  ق اضلالوق يف تيقالة تلييواله      

 مع أ،رانه اللادي 
31 

اسالالالالالالال خعا   ايالالالالالالالات تلالالالالالالالعيل النالالالالالالاليوك يف ملا الالالالالالالة االةالالالالالالالطرابات      
 النيوكية لعى ال لميح

33 

ملر ة ال طبيقات الرتبوية اخلاصة باإل ا،ات األكادنية البنيطة      
 وت ةال خطي  يوا ي ،ل بلوييات ال ق

33 

تطبيق ،وا الع اة وا الات تالرتك أخلالراً طيبالاً لالعى اآلبالا  ةاضنال ول       
 ةاضخ ،  خل  االة وايف ملها

31 

 33  ها مبادئ الاوو اللا  لعى كل من اضلو،  ةاللادي      
 هالالا ةوو الالة مالالن األسالالالي  النالاليوكية غالالري اللاديالالة الالال  ت،الالعر      

العراسالالالالالة مثالالالالالل الشالالالالالرةد الالالالالالحتينذ مالالالالالن ال لميالالالالالح داخالالالالالل  االالالالالر  
 االنطوا ذ اللعةانذ ةالاشاط ال ائع.

31 

 33 تا يا ةملا ة ال رتات االن قالية ب  نشاط ةاخر ب لالية     
أن أةلالالل مالالالن ن نالالة توهةالالالاً ةيالالالعاً أخلاالالا  ال  ا الالالل االة والالالا ة      

 مع تلميح  داخل ال ،ل
33 

ال لميالالح بالالأن لالالعيها ري الالة ماالالا   االالر  العراسالالة بطريقالالة تشالاللر      
  رل االن وا  ليلادي  دةن ا  بار اإل ا،ة هترطاً أساسياً 

39 

ري الالالالالة البي الالالالالة الطبيليالالالالالة داخالالالالالل  االالالالالر  العراسالالالالالة حبيالالالالال  ت ،الالالالالخ      
 بالنلمة ةاضل مة ةسهولة ال يفرك

31 

تا يح برنامج ي يع ال رصة لي لميح اضلو،  لي  ا ل مالع أ،الراحا      
 اللادي 

11 

ل  ا ل اإل ايب مع ال لميح الحين ي هرةن تقعيراً ا ابياً  اليالاً ا     
 لحةارا

13 

 13 تو ري ةتو يع الو،ا اضااس  أخلاا  تعريب خم يخ ا االت األكادنية     
 


