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 ىداءاإل

 
 
 
 

 تكبري  لديكـ أزرعيا لمحبٌ  ..................... بذرةن  قمبي قٌدمتي  لكـ مف يا
 أخضري  ربيعه  دكمنا فخيكطيا ...........................بمكٌدةو  غٌمفتيا كىدٌيةن 
ا .................. بطةو غ ابتسامةى  الحبٌ  مع ىاكـ  يينشري  كتابي في بعمـو  فرحن
 ركحي عمؽ مف كجكىرة فكرم، غصف مف كثمرة قمبي، أـ مف بنته  لكـ ىدٌيتي

  تراتيؿ كانكا لمف العمؿ ىذا أىدم
 الدرب تضيء كمصابيح القمب تيدم

 :الحب آيات أطير كمعيا الرسالة ىذه ليـ أقدـ
 بدعائيا، فيو لخطكاتي ميدت التي كأمي الطريؽ، إلى قادني الذم أبي
 .العمؿ ىذا إنجاز في الغاية بمكغ حتى الرحمة أثقاؿ كاىمي عف حممت التي كزكجتي

 إلى المباركة، األرض إلى المقدس، الكطف إلى أكسع، كلحضف أكبر، ألمكمة العمؿ ىذا كأىدم
 اهلل راجينا كاالنتصار، ريةالح حتى المسيرة أعبلـ كبشيدائيا الخبلص، حمامات بأسراىا الحرة فمسطيف

 .الدكلة بناء كيرفع الكطف حرية ليستعيد العمـ يبنيو جيؿ في بذرة اليدية ىذه تصؿ أف
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 إقرار:

 
نتيجة أبحاثي الخاصة  انيا  عة القدس لنيؿ درجة الماجستير، ك لجام تقدم أنيا  لرسالةا هىذ معد أقر أنا

، لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ا، أك أم جزء منيه الرسالةف ىذا  و حيثما كرد، ك شارة لباستثناء ما تمت اإل
 ألم جامعة أك معيد.

 
 

 القاضي عباس اهلل عبد يكسؼاالسـ: 
 

   :التكقيع
 

  18/3/2018 التاريخ:
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 شكر وعرفان

 
 

 إلى كاالحتراـ حده، يبمغ الذم كالتقدير بعده، مزيد ال الذم الشكر ثـ سكاه، معو يحمد ال الذم هلل الحمد
 الريماكم، أميرة الدكتكرة مشرفتي إلى مرساه، القمب كفي القمب مف الذم كالعرفاف منتياه، في يستقر أف

رشادات، تكجيو مف بو تفضمت ما عمى فادات، عمكـ مف بو أمدتني ما كعمى كا   الشكر جزيؿ فميا كا 
الدكتكر محسف ك كالعرفاف لمدكتكر إبراىيـ عرماف، ما أتقدـ بالشكر كك .التقدير اذخكب االحتراـ ككافر
 إلشرافيـ عمى رسالتي. ؛عدس

 
خراجو العمؿ ىذا إنجاز في ساىـ مف لكؿ الشكر ثـ  اهلل جزاىـ كممة، بشؽ كلك عميو ىك ما عمى كا 

 كراء مف ىك كآخرنا، أكالن  هلل كالحمد ة،كاآلخر  الدنيا في كأخمفيـ صنعكا فيما كأثابيـ خيرنا، العمـ كعف عني
 .مستقيـ صراط إلى كاليادم القصد
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 الممخص: 

 الخميؿ محافظة في الخاصة التربية لمعممي التدريبية االحتياجات عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 :ىي التسبعة مجا مف استبانة تطكير تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ المتغيرات، بعض ضكء في

 تتعمؽ كأخرل لمطالب، المدخمي السمكؾ بقياس تتعمؽ احتياجاتك  المنياج، ببناء تتعمؽ احتياجات
 ،الفردية التعميمية كالخطة الفردية التربكية بالخطة تتعمؽ احتياجاتك  الحالي، األداء مستكل بقياس

 الراجعة كالتغذية بالتقكيـ عمؽتت احتياجاتك  كالتعزيز، التعميمية كاألساليب بالكسائؿ تتعمؽ  احتياجاتك 
كذلؾ  الدراسة أداة كثبات صدؽ مفكقد تـ التحقؽ  .بالمناصرة تتعمؽ احتياجات، كأخيران البياني كالرسـ

 ؛الكصفي المنيجكتـ استخداـ  كالخبرة، االختصاص ذكم مف المحكميف مف مجمكعة عمى عرضياب
( معممنا كمعممة أما عينتيا فتككنت مف 180كتككف مجتمع الدراسة مف ) .الدراسة ألغراض لمناسبتو

 ( معممان كمعممة. 152)
 

أف أىـ االحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميؿ  كانت   النتائج أظيرت كقد
تبله  ،بالمرتبة األكلى كالتعزيز التعميمية كاألساليب بالكسائؿ  كما يمي مرتبة تنازليان: احتياجات تتعمؽ

 كالخطة الفردية التربكية بالخطة تتعمؽ احتياجاتكمف ثـ  ،بالمناصرة المتعمقة حتياجاتجاؿ االم
 المنياج، ببناء تتعمؽ احتياجاتف  الحالي، األداء مستكل بقياس تتعمؽ احتياجاتثـ  الفردية، التعميمية

 بة األخيرة . فجاء بالمرت البياني كالرسـ الراجعة كالتغذية بالتقكيـ أما المجاؿ المتعمؽ 
 

 الخاصة التربية لمعممي التدريبية االحتياجات فيدالة إحصائيا  فركؽ كجكد عدـكما كأظيرت النتائج 
كأظيرت  العمؿ، كطبيعة الخبرة كسنكات العممي كالمؤىؿ الجنس لمتغير تعزل الخميؿ محافظة في

تتعمؽ بالخطة حتياجات التي النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائية في جميع المجاالت ما عدا مجالي اال
ت ىذه ككان  ،تتعمؽ بالمناصرةالتي تدريبية الحتياجات االالتربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية ك 

 .المدينة في متغير مكاف العمؿ لصالح الفركؽ 
 
 دالة احصائيان في متغير المؤىؿ العممي مع كجكد الفركؽ  في فركؽكأظيرت النتائج عدـ كجكد  

 كالبكالكريكس الدبمكـ بيف الفردية التعميمية كالخطة الفردية التربكية بالخطة تتعمؽ احتياجات ؿمجا
 مجاؿ كفي. فأكثر العالي الدبمكـ لصالح فأكثر العالي كالدبمكـ الدبمكـ كبيف البكالكريكس لصالح

 كالبكالكريكس الدبمكـ بيف الفركؽ كانت البياني كالرسـ الراجعة كالتغذية بالتقكيـ تتعمؽ تدريبية احتياجات
 . البكالكريكس لصالح
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 كالتطكرات التكنكلكجية ،تعزيز دكر المستجدات التعميميةتكصي الدراسة ب نتائجىذه ال ضكء فيك  
لتطكير أداء معممي التربية الخاصة بإنتاج الكسائؿ التعميمية المناسبة كعمؿ كرشات لتدريبيـ عمى 

؛ السمككياتك  المياراتىـ  بالمعارؼ ك تزكيدك  فية استخداـ التعزيز،أساليب التدريس المختمفة كعمى كي
لفردية كالخطة التعميمية مف أجؿ تعزيز حمبلت المناصرة، كتدريبيـ عمى إعداد الخطة التربكية ا

التي تتبلءـ مع البيئات نشطة القائمة عمى األ ةتدريبيال البرامجإعداد كما كيكصي الباحث ب ،الفردية
 صةن القرل؛ نظران لضعؼ المستجدات الخاصة بطمبة التربية الخاصة.المختمفة كخا
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The Training Needs of the Special Education Teachers in Hebron 

Governorate in the Light of Some Variables. 

Prepared by: Yousef  Abdullah Abbas Al-Qadi. 

Supervised by: Dr. Amira Rimawi. 
 

Abstract: 

 

The aim of this study was to identify the training needs of the special education teachers in 

Hebron governorate in the light of some variables. In order to achieve the objectives of the 

study, a questionnaire consisting of seven domains has been developed: needs related to 

curriculum construction, needs related to the measurement of the student behavior, needs 

measuring the level of the current performance, needs related to individual educational 

plan and individual pedagogical plan, needs related to educational techniques, methods and 

enhancement, needs related evaluation,  feedback, and chart, and finally needs related to 

advocacy. To verify the validity and stability of the study tool, it was presented to a group 

arbitrators who have  expertise and experience. A descriptive curriculum was used because 

of its suitability for the  study purposes. The study population made of (180) teachers, the 

sample of the study was limited to (152) teachers. 

 

The results have shown that the most important training needs of the special education 

teachers in Hebron governorate were as follows descending order: Needs related to 

educational techniques, methods and enhancement which ranked as 1
st
 place, after that 

needs related to advocacy, needs related to the individual educational plan and the 

individual pedagogical plan, then needs measuring the level of the current performance, 

needs related to curriculum construction, and the needs which related to evaluation, 

feedback and chart it ranked last . 

 

The results showed that there is no differences in training needs of special education 

teachers in Hebron governorate due to the gender, the scientific qualification, the years of 

experience and the work nature. So  the results showed statistically significant differences 

in all fields except the areas of needs which related to the individual educational plan and 

individual pedagogical plan and which related to advocacy, these differences were in favor 

of the city  in the variable of workplace. 

 

The results showed that there are no statistical significant differences in the scientific 

qualification variable with a presence of  differences in fields of needs related to individual 

educational plan and individual  pedagogical plan  between Diploma and Bachelor's 

Degree were in favor of the Bachelor's Degree, and the differences between the Diploma 

and the higher Diploma and more were in favor of the higher Diploma and more. And in 
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the field of training needs related to evaluation, feedback and graph, the differences 

between the Diploma and the Bachelor's Degree were in favor of Bachelor's Degree. 

 

 In the light of these results, the study recommends enhancing the role of educational 

innovations, and the technological developments to improve the performance of special 

education teachers by producing appropriate teaching aids and workshops to train them on 

different teaching methods and how to use reinforcement, and provide them with 

knowledge, skills and behaviors , in order to enhance advocacy campaigns and training 

them to prepare the individual educational plan and individual pedagogical plan, the 

researcher also recommends to prepare training programs which are based on activities that 

fit with the different environments, especially villages, due to the weakness of the 

developments for special education students. 
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 :الفصل األول

______________________________________________________ 
 :خمفية الدراسة وأىميتيا

 
 المقدمة 1.1

الخاصة  ة التربيةلطمب مكجية كىي المجتمع، في القائمة التربكية الحركة مف جزءنا الخاصة التربية تعدٌ  
بفئاتيـ المختمفة كتيدؼ إلى تدريبيـ عمى اكتساب الميارات المناسبة حسب إمكاناتيـ، كقدراتيـ كفؽ 
عدادىـ لمحياة العامة،  خطط مدركسة، كبرامج تدريبية بغرض الكصكؿ بيـ إلى أفضؿ مستكل، كا 

يرىـ في البيئة التعميمية بشكؿ فٌعاؿ، كينتيي بيـ األمر إلى تكامميـ مع غ كاالندماج بالمجتمع
 كاستثمار إمكاناتيـ المعرفية كاالجتماعية كاالنفعالية كالمينية لصالح المجتمع. 

 
 ظؿ في كالتعميـ، التربية عف المسؤكؿ فيك الخاصة، التربية منظكمة عناصر أبرز مف المعمـ يعتبر

: اآلف أصبح فيك خاص، بكجو الخاصة كالتربية عاـ، بكجو التربية عمى طرأت التي الكبيرة التغيرات
 (.2013 الخطيب،) كالمقيـ كالمفكر كالمتأمؿ كالمخطط المربي

 
 التطكير، إحداث عف المسؤكؿ فيك الخاصة، التربية في العناصر أىـ مف الجيد المعمـ إعداد لذلؾ ييعد
 كتربكيان  معرفيان  مـالمع تأىيؿ يعد حيث. التعميمية العممية في المختمفة الجكانب كتنمية الخدمات، كتقديـ
 أصبح المتفجرة بؿ المتسارعة كالتغيرات العكلمة عصر كفي كالتعميـ، التربية منظكمة في أساسينا جزءان 
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 مؤىميف مدربيف تضـ لمتدريب مختصة مراكز إيجاد إلى الدكؿ تسعى لذلؾ األىمية، غاية في التدريب
 (.2004 لبابنة،) مناسبة تدريبية جبرام كبناء الحاجات، لتقييـ دراسات بعمؿ كتقكـ عمميا،ن 

 كالمدرب تدريبنا المؤىؿ، المعمـ دكر عمى مباشر بشكؿ الخاصة التربية أطفاؿ تعميـ عممية حيث ترتكز
 فمذلؾ البد مف البدء كحاجاتيـ، قدراتيـ مع تتناسب أف يجب ليـ خدمات لتقديـ محاكلة أم فإف جيدان،
 خاص، بشكؿ المعمميف احتياجات تمبي تطكيرية برامج ضمف كتدريبيا معيـ العاممة الككادر بتأىيؿ
 التعميمية كما يراىا جكم  مخرجاتيا مف كيحسف المقصكدة، الفئة احتياجات تمبية إلى يؤدم الذم األمر

(Goe, 2006.) 
 

 الميداف في ىامة مكانة( Teachers Training) المعمميف تدريب مكضكع كبناءن عمى ما سبؽ ناؿ
 بالتدريب، نضجان  أكثر يصبح المعمـ أف المبلحظ كمف القادر، الجيد المعمـ ييًعدٌ  تدريبفال التربكم،
 (.2002 زياد كزمبلؤه، أبك) ميمتو بأداء قيامو أثناء في بنفسو ثقتو كتزداد

 
ذا ا التدريب كاف كا   في الخاصة التربية لمعممي أىمية أكثر فإنو العاـ، التعميـ قطاع في لمعامميف ميمن

مما أدل إلى  كنمك، تطكر مف التكسع ىذا كاكب كما الخاصة، التربية برامج افتتاح في تكسعال ضكء
 الخدمة أثناء التدريب عمى بالتركيز كذلؾ كتطكيرىـ، الخاصة التربية معممي إعداد إلى ظيكر الحاجة

 (.2014 السبيعي،)
  

 في الخاصة التربية مجاؿ في بكالتدري كاإلعداد المقدمة، البرامج طبيعة في تكمف المشكمة أف غير
 في تتجمى فئاتيا بكافة الخاصة التربية لمعممي األساسية المشكمة يجعؿ مما تحديدان، العربي عالمنا
 إتاحة عمى يعمؿ الذم ىك فالتدريب الفعاؿ التدريبية. االحتياجات عمى كالكقكؼ التدريبية البرامج نقص

 يجعؿ مما ألنفسيـ، التدريبية كالنشاطات التعميمية اؼاألىد اختيار في لممعمميف المناسبة الفرصة
 العايد) فاعميتو كزيادة التدريب لنجاح األساسية الشركط أىـ أحد تشكؿ لممعمميف التدريبية المتطمبات
 (.2015 ،كزمبلؤه

 
كرغـ عدـ كثرة البرامج المقٌدمة، إال أنو تتكفر بعض البرامج كالخطط التدريبية التي ليا بعض 

ابيات،كلكف في المقابؿ ظيرت عند تطبيقيا بعض الجكانب السمبية، فيي لـ تبفى عمى االيج
االحتياجات التدريبية الفعمية لممتدٌربيف، كرٌكزت عمى الجانب النظرم كليس التطبيقي كاقتصرت عمى 

 تحديد بمجاؿ المتعمقة الدراسات نقص إلى السمبيات ىذه معظـ كمردٌ  بعض األساليب التدريبية .
 .الخاصة التربية معممي كخاصة لممعمميف، التدريبية الحتياجاتا
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 عندىا الكقكؼ مف بد ال التي التربكية المحطات مف ىامة تعد محطة التدريبي االحتياج فإف معرفة لذا
 فييا، الضعؼ كنقاط القكة نقاط عمى كالتعرؼ التربكية، العممية فيو تسير الذم المسار صحة لمعرفة

 كاألساليب المكضكعة، األىداؼ في النظر إعادة عمى يشجع التدريبي االحتياج معرفة أف كما
 في المعمميف بأداء المتعمقة النتائج قراءة إعادة في يفيد أنو إلى إضافة الككادر، كتأىيؿ المستخدمة،

 (.2005 الرفاعي،) ليـ المقدمة التدريبية البرامج
 

 مشكمة الدراسة 1.2

 خاص، بشكؿ الخاصة التربية كلمعممي عاـ، بشكؿ لممعمميف التدريبية تاالحتياجا تحديد عممية إف
 الخاصة، التربية مجاؿ في الباحث عمؿ خبلؿ فمف ليـ، التدريبية البرامج لبناء كأساسية جدان  ميمة
 في الخاصة التربية لمعممي التدريبية االحتياجات تناكلت التي الدراسات في ضعؼ كجكد الحظ

 التربية لمعممي التدريبية البرامج بناء في ميمان  منطمقان  تحديدىا عممية ستشكؿ لتيكا الخميؿ، محافظة
 اإلنتاجية الكفاية رفع إلى يؤدم مما األفضؿ، نحك أدائيـ بمستكل لبلرتقاء الخميؿ بمحافظة الخاصة
 التربكم لمنظاـ

 
 في الخاصة التربية ميلمعم التدريبية االحتياجات استقصاء محاكلة في الدراسة مشكمة تتمثؿ كعميو

 الخميؿ، كيمكف تحديدىا بالسؤاؿ اآلتي:  محافظة
 ما االحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميؿ في ضكء بعض المتغيرات؟

 
 الدراسة أسئمة 1.3

 حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:
 محافظة في الخاصة التربية لمعممي التدريبية جاتالمتكسطات الحسابية لبلحتيا السؤاؿ األكؿ: ما

 ؟ الخميؿ
الخاصة في  التربية لمعممي التدريبية تختمؼ المتكسطات الحسابية لبلحتياجات السؤاؿ الثاني: ىؿ

 ؟(العمؿ كطبيعة الخبرة، كسنكات العممي، كالمؤىؿ العمؿ، كمكاف الجنس،) باختبلؼ محافظة الخميؿ
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 ف الدراسةاىدأ 1.4

 :التالية األىداؼ لتحقيؽ الدراسة ىذه عتس
 نظر كجية مف الخاصة التربية طمبة لتدريس البلزمة التدريبية االحتياجات أىـ عمى التعرؼ .1

 .الخميؿ محافظة في أنفسيـ الخاصة التربية معممي
 لمتغيرات تبعاي  الخاصة التربية مستكل االحتياجات التدريبية لمعممي في الفركؽ عف الكشؼ .2

 (.العمؿ كطبيعة ،الخبرة كسنكات العممي، كالمؤىؿ العمؿ، كمكاف س،الجن)
 

 أىمية الدراسة 1.5

 في التعميمية العممية أركاف مف ميـ بركف تعتني إذ مكضكعيا، أىمية مف أىميتيا الدراسة ىذه تكتسب
 لتطكير البلزمة التدريبية احتياجاتو معرفة خبلؿ مف كذلؾ المعمـ، كىك أال الخاصة التربية مجاؿ
 أمكر مف بو تسيـ قد ما خبلؿ مف الدراسة ىذه أىمية كترجع الخاصة، التربية طمبة تدريس في مياراتو
 :اآلتي النحك عمى شٌتى
 محافظة في الخاصة التربية لمعممي التدريبية االحتياجات أىـ عف الدراسة ىذه نتائج تكشؼ .1

 لأخر  كمدف محافظات في منيا ييستفاد قد كالتي الخميؿ،
 التربية كزارة عمى العمؿ ييسٌيؿ مما الخاصة، التربية لمعممي المطمكبة التدريبية االحتياجات تحدد .2

 تدريبية برامج كتصميـ إلعداد الخاصة، بالتربية المعنية كالمؤسسات المراكز أك الباحثيف أك كالتعميـ
 .كفاءتيـ رفع بيدؼ الخاصة، كمعمماتيا، التربية لمعممي خاصة

 يساعد قد مما الخاصة التربية معممي بأداء المتعمقة الجكانب كافة عمى الضكء الدراسة نتائج طتسمٌ  .3
 التعميمية البرامج في النظر إعادة مف كالمؤسسات، الجامعات، في كالتخصص العبلقة أصحاب

 .المبلئمة االستراتيجيات كتنفيذ السياسات، كرسـ المكضكعة،
 

 في ألىميتيا نظران  الفمسطيني التربكم النظاـ في أساسيان  ركنان  تشكؿ يبيةالتدر  االحتياجات لككف كنتيجة
 ال كاف خاص، بشكؿ الخاصة التربية مجاؿ كفي عاـ، بشكؿ التعممية التعميمية العممية كتطكير تحسيف

 التدريبية كالبرامج االستراتيجيات، كضع المختصيف عمى يسيؿ مما كاضح، بشكؿ تحديدىا مف بد
 المدربة البشرية القكل إعداد في تسيـ كالتي العشكائية، عف بعيدان  االحتياجات ىذه تمبيةل المناسبة
 .الخاصة التربية أىداؼ تحقيؽ في الفاعؿ دكرىا لتأدية كالمؤىمة،
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 الدراسة فرضيات  1.6

  قاـ الباحث بتحكيؿ السؤاؿ الثاني الى فرضيات صفرية :
  ≥α) الداللة اإلحصائية مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الفرضية الصفرية األكلى : ال

 الخميؿ محافظة في الخاصة التربية لمعممي التدريبية متكسطات الحسابية لبلحتياجاتال في( 0.05
 .الجنس تبعان لمتغير

  ≥α) الداللة اإلحصائية مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الفرضية الصفرية الثانية : ال 
 الخميؿ محافظة في الخاصة التربية لمعممي التدريبية متكسطات الحسابية لبلحتياجاتال في (0.05

 .مكاف العمؿ تبعان لمتغير
  ≥α) الداللة اإلحصائية مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الفرضية الصفرية الثالثة : ال

 الخميؿ محافظة في الخاصة تربيةال لمعممي التدريبية متكسطات الحسابية لبلحتياجاتال في( 0.05
 .المؤىؿ العممي تبعان لمتغير

  ≥α) الداللة اإلحصائية مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الفرضية الصفرية الرابعة : ال
 الخميؿ محافظة في الخاصة التربية لمعممي التدريبية متكسطات الحسابية لبلحتياجاتال في( 0.05

 .لخبرةسنكات ا تبعان لمتغير
 ≥α) الداللة اإلحصائية مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الفرضية الصفرية الخامسة : ال

 الخميؿ محافظة في الخاصة التربية لمعممي التدريبية متكسطات الحسابية لبلحتياجاتال في( 0.05 
 .طبيعة العمؿ تبعان لمتغير

 
 حدود الدراسة 1.7

 الحدكد اآلتية: ىعمالدراسة  ىذه نتائجاقتصرت 
 بمحافظة الخاصة التربية معممي نظر كجيات رصد عمى الدراسة اقتصرت: المكضكعي الحد. 1

 .الخاصة التربية طمبة تدريس في التدريبية احتياجاتيـ حكؿ الخميؿ
 .كمديرياتيا الخميؿ محافظة حدكد ضمف الدراسة تمت: المكاني الحد. 2
 ـ.2018-2017الزمنية  رةالفت في البحث تـ: الزماني الحد. 3
 الخميؿ. بمحافظة الخاصة التربية كمعممات معممي البشرية الحدكد شممت: البشرم الحد. 4
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 الدراسة أداة 1.8

ـٌ إعداد استبانة الخاصة،  التربية معممي مف الدراسة بعينة الخاصة كالمعمكمات البيانات لجمع كأداة ت
 .الخميؿ بمحافظة كمعمماتيا

 
 الدراسة تمصطمحا 1.9

 كالكاقع المتكقع األداء بيف الفرؽ: بأنيا( Hiten , 2003:38) التدريبية كييعٌرفيا ىيتف االحتياجات.1
 ثـ كمف المعمميف، أداء في كالقصكر النقص أكجو تعرؼ خبلؿ مف تحديدىا كيمكف المعمـ، لدل الفعمي
 .مينتو أداء في المعمـ عميو يككف أف يجب كما الميداف، في كائف ىك ما بيف الفجكة تحديد

 المعمميف كفايات في إحداثيا المطمكب المتغيرات مف مجمكعة( 79: 2016) كعرفيا القاضي 
 .التدريسي أدائيـ لتطكير كاألدائية األكاديمية
 .فقرات االستبانة عمى المفحكص عمييا يحصؿ التي الدرجة أك العبلمة ىي:اإلجرائي التعريؼ

 
 الخاصة، التربية مجاؿ في المتخصص المعمـ: بأنو إجرائيان  الباحث كيعرفوالخاصة  التربية معمـ .2

 الخميؿ محافظة في العبلقة ذات كالمراكز المصادر كغرؼ الجامع التعميـ في العمؿ إليو أسند كالذم
 .فمسطيف في الغربية بالضفة
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________ 
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 مقدمة:

 
 كميما كتقٌدميا، األمـ ىكٌية عف يكشؼ حضاريًّا إنسانيًّا مظيرنا كافة المجتمع بفئات االىتماـ يعدٌ 

ا، أكثر أصبحت الميمشة الفئات إلى النظرة فإف كالشرائع كاألعراؼ البيئات اختمفت  كاكتمؿ نضجن
 كالمسنكف كالنساء فاألطفاؿ الجسدية، أك العمرية أك الجنسية الخصكصية ذات الفئات مؾت بدكر الكعي
 بأكممو، المجتمع عف تختمؼ ظركؼ ليا مجتمعية فئات تمثؿ عناكيف كغيرىا الخاصة التربية كأفراد

 مف يةالعنا تمؾ عنو تعبر بما السميـ، المجتمع ركائز أىـ أحد اإلعاقة ذكم باألشخاص كيمثؿ االىتماـ
لى كميا، الحياة جكانب إلى التفات  الجسدية كأكضاعو ظركفو كانت ميما لمفرد اإلنسانية القيمة رفع كا 

 الميـ بدكرىـ لئليماف نتيجة جاء الشريحة ىذه إلى المنتميف باألفراد االىتماـ فكرة تطكر كلعؿٌ  كالنفسية،
 .االجتماعي الكجكد أعضاء لكؿ الشاممة البشرية التنمية في
 

 ميداف في سريعة بطفرة مرت الدكؿ فبعض الخاصة، التربية تطكر مراحؿ في الدكؿ بيف تفاكت ىناؾ
 كالبرامج السياسات تكاصمت حيث بطيء، تدريجي بتطكر أخرل دكؿ مرت المقابؿ في الخاصة، التربية

 التربية تطكر في التفاكت كيعكد المختمفة، الدكؿ في بعيد زمف منذ تطبيقيا تـ التي كالممارسات
كما يراىا  منيا كؿ في ظيرت التي كاالتجاىات الظركؼ في التفاكت إلى الدكؿ تمؾ في الخاصة

  .(Richardson et al,2011)ريشاردسكف كآخركف 
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 التدريس كطرؽ المناىج، كتكييؼ الخاصة، التربية بطمبة االىتماـ ضركرة عمى الخاصة التربية كتؤكد
 التعميـ فصكؿ في التبلميذ مف أقرانيـ مع بدمجيـ يسمح كبما اجاتيـ،احتي مع يتكاءـ بما بيـ، الخاصة

 (.62: 2013 العدؿ،) العاـ
 

 نقؿ عمى مقتصران  دكره يعد فمـ كمدخبلتيا، التربكية العممية ىادفان مف عناصر عنصرنا المعمـ  يمثؿ
 التعمـ جعؿ كفي ربكيةالت العممية أىداؼ تحقيؽ في األكبر الدكر إلى تعداىا بؿ الطمبة، إلى المعارؼ

 (.Houssartu et al ,2005) معنى كما في دراسة ىكسارت كزمبلؤه كذم فعاالن 
 

 لحؿ ؛العممي المدخؿ خاص بشكؿ الخاصة التربية كمعممي عاـ، بشكؿ المعمميف تدريب ييعد كليذا
 دريسيةالت الخطط إعداد عمى القدرة لدييـ كينمي الصؼ، غرفة داخؿ المعمميف مشكبلت مف كثير

 (2008الصفية )سبلمة، الغرؼ داخؿ كتنفيذىا
 

 عندىا الكقكؼ مف بد ال التي التربكية المحطات مف ىامة محطة التدريبي االحتياج كما تمثؿ معرفة
 فييا، الضعؼ كنقاط القكة نقاط عمى كالتعرؼ التربكية، العممية فيو تسير الذم المسار صحة لمعرفة

 كاألساليب المكضكعة، األىداؼ في النظر إعادة عمى يشجع يبيالتدر  االحتياج معرفة أف كما
 كدرجة المعممكف بأداء المتعمقة النتائج قراءة إعادة في يفيد أنو إلى إضافة الككادر، كتأىيؿ المستخدمة،

 (.2005 الرفاعي،) ليـ المقدمة التدريبية البرامج تمؾ عف الرضا
 

 التدريبية االحتياجات تحديد إلى تيدؼ التي الحالية الدراسة طبيعة ضكء كفي سبؽ، ما عمى كبناءن 
 كبرامج كمعمميا، الخاصة، التربية مفيكـ:الفصؿ ىذا في يعرض الباحث فإف الخاصة، التربية لمعممي
 التدريبية، االحتياجات كمفيكـ إعدادىـ، في الحديثة كاالتجاىات معممكىا، كمعايير إعداده،

 .التدريبية االحتياجات تحديد كأخطاء كأساليبيا، كمصادرىا، كأىميتيا، كأىدافيا، كتصنيفاتيا،
 

 اإلطار النظري 2.1

 :الخاصة التربية مفيوم  2.1.1
  

 اليكنسكك كتعرفيا التعريؼ، مف اليدؼ لتبايف كذلؾ الخاصة التربية تناكلت التي التعريفات تعددت
(UNESCO, 1983,13- 14 )أك عميو، يحصمكف ال فلم المقدـ التعميـ أشكاؿ مف شكؿ" بأنيا 

 تعميمية مستكيات إلى بيـ الكصكؿ بيدؼ المتاحة التعميـ نظـ خبلؿ مف عميو يحصمكا أال محتمؿ
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 التربكية، الخدمات" بأنيا( 1996) الفمسطينية الصحة كزارة عرفتيا بينما". لسنيـ مبلئمة  كاجتماعية
 عمى كمساعدتيـ قدراتيـ كتنمية حاجاتيـ، تمبية بيدؼ ألفراد التربية الخاصة  تقدـ التي كالتعميمية
 كالبرامج األنشطة عف عبارة"بأنيا( 2009) كالتعميـ التربية كزارة كتعرفيا. المجتمع في االندماج

 الفرد دمج أم العمؿ كتحسيف كتقديـ غيره، مع تكيؼ أفراد التربية الخاصة إلى تيدؼ التي كاإلجراءات
 .منتجان  ليككف المجتمع في
 

 المتخصصة التربكية البرامج مجمكع" أنيا عمى( 2007) الركساف كمنيـ الباحثيف جمكعة مفم كعرفيا
 ذكاتيـ كتحقيؽ ممكف حد أقصى إلى قدراتيـ تنمية عمى ألفراد التربية الخاصة لمساعدتيـ تقدـ كالتي

 يةالفرد األساليب مف جممة" بأنيا( 2009) كزمبلؤه الخطيب كيعرفيا".  التكيؼ عمى كمساعدتيـ
جراءات خاصة، تربكية كطرائؽ خاصة، كمعدات كمكاد خاصان  تعميميان  كضعان  تتضمف كالمنظمة  كا 
 الكفاية مف الممكف األعمى الحد تحقيؽ عمى الخاصة تيدؼ لمساعدة أفراد التربية محددة عبلجية
لطمبة  تقدـ التي البرامج تمؾ" أنيا عمى( 2017) الباش كعرفيا". األكاديمي كالنجاح الشخصية الذاتية

 ".باستقبللية العيش عمى مساعدتيـ شأنيا مف خدمات تتضمف كالتي التربية الخاصة
 

 :الخاصة التربية معمم 2.1.2
 

 بصكرة كيشترؾ الخاصة التربية في مؤىبلن  يحمؿ الذم الشخص" بأنو الخاصة التربية معمـ يعرؼ
 الخاصة التربية معمـ كيقكـ ىبة كالتفكؽ،اإلعاقة، كالتبلميذ ذكم المك  ذكم التبلميذ تدريس في مباشرة

 أنو غير الدراسية، المكاد بتدريس قيامو حيث مف العاـ التعميـ في زميمو بو يقكـ الذم بالدكر نفسو
 الحاجة إلييا دعت التي التعكيضية الميارات مف مجمكعة يتضمف الذم اإلضافي المنيج بتدريس ينفرد
 اإلدراؾ ميارات الخاصة، األكاديمية الميارات: الميارات تمؾ فكم اإلعاقة، أك المكىبة، ظركؼ نتيجة

 (.2008 الجكفي،) اليكمية الحياة ميارات االجتماعية، الميارات التكاصؿ، ميارات الحسي،
 

 الخاصة، التربية في المؤىؿ الشخص ذلؾ ىك الخاصة التربية معمـ أف إلى( 2013) العدؿ كيشير
 تنفيذ في العادية المدرسة داخؿ دكره كيكمف طمبة التربية الخاصة تدريس في مباشرة بصكرة كيشترؾ
 .إلييا حاجة في ىـ لمف  خدمات تقديـ في المتمثمة اإلجراءات بعض

 
 إلى استنادان  الخاصة طمبة التربية بتدريس يقـك الذم المعمـ بأنو فتعرفو  (2016)كأما المعمرية

 .خبراتو ك تخصصو
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 :الخاصة تربيةال معمم إعداد برامج  2.1.3
 

 لكؿ باد التغير كىذا التغير، دائـ اجتماعي كسط في يعيش الخاصة التربية معمـ أف فيو شؾ ال مما
 ىك االجتماعي لمتطكر الرئيس كالمصدر الماضي، في عميو كاف مما سرعة أشد اليكـ كىك إنساف،
 كمان  كتتعاظـ تتزايد لمعمكماتكا كالمعارؼ كالمكتشفات فالعمكـ اآلف، نعيشو الذم التكنكلكجي التطكر
 .( Karagiorgi,2007مذىمة كما يراىا كاراجيكرجي ) بصكرة كنكعان 

 
 الخاصة كالمعاىد الجامعات مف كبير باىتماـ تحظى الخاصة التربية معمـ إعداد برامج ليذا أصبحت

 معمـ إلعداد جبرام فتح إلى التعميمية المؤسسات مف العديد سعت إذ الخاص، التربية معممي بتأىيؿ
نشاء الخاصة، التربية  .الخاصة لمتربية عممية أقساـ كا 

 
 العممية تنفيذ  أف حيث إعداده، عمى القائميف باىتماـ يحظى أف بد ال الخاصة التربية معمـ إعداد إف

 (.2008،حمكدة) عاتقو عمى تقع الخاصة لطمبة التربية التعميمية
 في التربية كمية تطرحو الذم األكاديمي البرنامج أنو عمى اصةالخ التربية معمـ إعداد برنامج كييعرؼ

 ممارسة مف تمكنيـ التي التعميمية كالميارات المعارؼ الطمبة إكتساب بيدؼ الخاصة، التربية تخصص
 (.2015قعداف،) بنجاح المستقبمية مينتيـ

 
 التخصصي الجانب اآلتية:في الجكانب  المعمميف تأىيؿ عمى الخاصة التربية معمـ إعداد برامج كتقكـ

 الخاصة التربية معمـ إعداد في المينية المتطمبات ( مف2003الميني، كيرل الرشيد ) التربكم كالجانب
 :اآلتي النحك عمى كانت
 :األكاديمي بالجانب الخاصة المينية المتطمبات .1

 في المستقبؿ عمـم يحتاجيا التي العممية كالميارات الصحيحة، المعرفة اكتساب المجاؿ بيذا كيقصد
 كتحقيؽ التعميـ عممية في الناجح الفعاؿ التفاعؿ مف يتمكف حتى كأساليبيا كأكضاعيا، مينتو، أصكؿ
 .أىدافيا

 
 يجرم ما كيعمـ العالـ، عمى منفتحان  يككف أف الخاصة التربية معمـ عمى يجب أنو التربكييف بعض كيرل
ال تخصصو، مجاؿ في الجديد كيتابع فيو،  بعممو يستطيع حيث العممية، األمية ىاكية في كقع كا 

خبلصو كمياراتو  .التجييزات كبعض المدرسي المبنى في النقص يعكض أف كا 
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 :التربكم بالجانب الخاصة المينية المتطمبات.2
 في االنخراط قبؿ المؤسسات داخؿ كمينيان  تربكيان  الخاصة التربية معمـ إعداد ىي المتطمبات ىذه ركيزة

 : يمي ما اإلعداد قبؿ االنخراط بالمينة  ييدؼ إلى (2016ل نصار كآخركف)كير  المينة،
 .إليو المقدمة التعميمية كمبادئيا الخاصة التربية بأىداؼ التاـ اإللماـ -
 .سكية بطريقة الفرد شخصية بناء بطرؽ اإللماـ -
 .التربية الخاصة ميداف في بالعمؿ االىتماـ -
 .كرعايتو الفرد لمساعدة كاألسرة المدرسة، بيف كمالترب التكاصؿ طرؽ مف التمكف -
 الفرد الميارات إكساب عمى المعمـ تساعد التي كالكجدانية العاطفية، القيـ مف الكافي بالقدر التميز -

 .المرغكبة
 .كحركيان  لفظيان  طمبة التربية الخاصة  إعداد برامج مع التعامؿ ميارات مف التمكف -
 .تعب أك إرىاؽ دكف لمطمبة الخبرة نقؿ في كالتحمؿ كالمثابرة الصبر مف الكاؼ القدر امتبلؾ -
 .بو كالمحيطيف نفسو تجاه اإلعاقة مستكل كفؽ المسئكلية تحمؿ عمى الطالب تعكيد استطاعتو -
 .كالمينية المجتمعية لمحياة الطمبة  إعداد ببرامج المتصمة المختمفة األنشطة استيعاب -
 .كالكميات الجزئيات بيف العبلقات إدراؾ عمى الطالب تعكيد مف التمكف -
 .اإلعاقة كدرجة نكع مع تتناسب تعميمية كسائؿ تصميـ عمى القدرة -
 .المغكية حصيمتو إلثراء الحسية بمدلكالتيا الطالب يتعمميا التي الكممات ربط عمى القدرة -
 .الطالب لدل اليدكية الميارات استغبلؿ حسف -
 .كشدتيا اإلعاقة نكع يناسب بما مكضكعيال التقكيـ عمى القدرة -
 .إليو المقدمة التعميمية لمميارات اكتسابو مدل كتقييـ لطالب، فيـ عمى القدرة -
 

 :ىي أخرل مجاالت الخاصة التربية معمـ إعداد برامج في( 2013) عطيفي كأضافت
 :إلى عامة بصفة اإلعداد ىذا ييدؼ:العاـ الثقافي اإلعداد .1

 االجتماعي النظاـ في دكره كأىمية المجتمع، تنمية في التربية كظيفة حكؿ معمـال مدركات تنمية -
 .كتطكيره

 كالمكاطنة، باالنتماء المعمـ إحساس تنمية -
 المختمفة المجتمعية بالظركؼ المعمـ كعي تنمية -
ثراء كعالمو، اإلنساف لفيـ المتنكعة المعرفة -  .يكالمرب المكاطف لتككيف األساسية معمكماتو كا 
 لممكاد الفكرم التطكر عمى االطبلع ميارات كتنمية كاالجتماعية، العممية االتجاىات المعمـ إكساب -

 .الخاصة طمبة التربية كرعاية لتربية المختمفة التخصص مجاالت في كالمينية العممية
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 في مميالع األسمكب عمى كالتدريب التطكرات مكاكبة عمى كالقدرة الذاتي، التعمـ ميارات تنمية -
 .المختمفة اإلعاقات مجاالت في االجتماعية المشكبلت مكاجية كفي التفكير،

 
 التخصص: مف نكعيف إلى كينقسـ: التخصصي اإلعداد .2
 المعمـ إكساب الخاصة التربية معمـ إعداد برنامج يتضمف أف فيجب: عممي تخصص: األكؿ -

 اإلنجميزية، لعربية،المغةا المغة)تدريسيا في يتخصص سكؼ التي العممية المقررات محتكل
، اإلسبلمية، التربية الرياضيات،  الطبلب الختيارات كفقا كذلؾ( االجتماعية الدراسات العمـك

 التربية ككميات كالتعميـ التربية كزارة مع التكامؿ ضركرة مبلحظة مع العممي التخصص في
 .كشدتيا اإلعاقة نكع مع يتناسب بما كعمقو كمستكاه العممي المحتكل لمراعاة

طمبة  مف معيف لنكع التدريس في المعمـ يتخصص حيث:اإلعاقة مجاؿ في تخصص: الثاني -
 -سمع كضعاؼ صـ -بصر كضعاؼ مكفكفيف،) اإلعاقة كشدة لنكع طبقا التربية الخاصة

 .تخصصو مجاؿ الطالب الختيار كفقان  كذلؾ( ذىنيان  معاقيف
 

 الخاصة: التربية معمم معايير  2.1.4
 

 بمعايير قائمة إلى( 2016) السعكدية في العالي التعميـ في كالتقكيـ لمقياس الكطني كزالمر  أشار
 :اآلتي النحك عمى كىي التقكيـ كأدكات المينية المعايير مشركع – الخاصة التربية معممي
 : األول المعيار
ة. كمؤشراتيا الخاص التربية تخصص عمييا يرتكز التي كاألسس المفاىيـ الخاصة التربية معمـ يعًرؼ

 مصطمحاتيا العممية، كمعرفة العاـ، كتمييز التعميـ في تتمثؿ في: معرفة مفيكـ التربية الخاصة كدكرىا
 اإللماـخدماتيا، ك  مف المستفيدة الفئات كاستراتيجياتيا، كتحديد بأىدافيا تطكيرىا، كاإللماـ تاريخ

 .عمميةال كاتفاقياتيا، تطكير كتجديد معرفتو كأنظمتيا بقكانينيا
 :الثاني المعيار

 كالبرامج المساندة، كالخدمات الخاصة، التربية كخدمات التربكية، البدائؿ الخاصة التربية معمـ يعدد 
 الخاصة. التربية في التأىيمية

 أنماط الشامؿ، كتحدد التعميـ بمفيـك طمبة التربية الخاصة، كاإللماـ دمج كمؤشراتو: معرفة مفيكـ 
 الخاصة التربية في المبكر التدخؿ مفيكـ المساندة، كتمييز الخدمات رفة أنكاعالخدمات كمع تقديـ

 كأىميتو.
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 :الثالث المعيار
 الفردية. كالفركؽ لئلعاقة العامة كاألسباب النمك كخصائص مراحؿ الخاصة التربية معمـ يعرؼ 

بيف طمبة  األساسية الخصائص في كاالختبلفات كالتشابيات الطبيعي النمك مراحؿ كمؤشراتو: تمييز
 االحتياجات اإلعاقات، كتحدد اإلعاقات عمييـ،  كمعرفة أسباب تأثير كيبيف ،كأقرانيـ الخاصة التربية

 . التخطيط كالتنفيذ كمراعاتيا في الخاصة لطمبة التربية االختبلفات المختمفة، كالتمييز بيف
 

 :الرابع المعيار
 الخاصة. كمؤشراتو: يبٌيف التربية مجاؿ في كالتقكيـ القياس أساليب الخاصة التربية معمـ يعرؼ 

المختمفة،  كالمقاييس األدكات الخاصة، كمعرفة التربية في كالتشخيص كالتقكيـ لمقياس األساسية المبادئ
 لمطالب. الحالي األداء مستكل تفسيرىا، كتحديد كيفية مصادرىا، كمعرفة مف المعمكمات آلية جمع

 
 :الخامس المعيار

 السمكؾ كمؤشراتو: تمييز الخاصة. طمبة التربية تعمـ عمى اإلعاقة تأثير الخاصة التربية معمـ يبٌيف 
اإلعاقات  تأثيرات متنكعة لتدريسيـ، التمييز بيف طرؽ التربكية، كمعرفة بالنظريات اإلنساني، كاإللماـ

 لحاالتيـ. الطبية كتحديد السمات المختمفة،
 

 :السادس المعيار
 كطرؽ األساسية باالستراتيجيات كمؤشراتو: اإللماـ عامة. تدريس طرؽ الخاصة لتربيةا معمـ يستخدـ 

 كالرياضيات.،كالكتابة،القراءة لتعميـ العامة التدريس
 

 : السابع المعيار
 تشخيص نتائج كمؤشراتو: االعتماد عمى الفردم. التربكم البرنامج الخاصة التربية معمـ يستخدـ
عداد التربكم البرنامج التدريس، كتصميـ طرؽ في كخصائصيـ الطبلب  الرئيسة المحتكيات الفردم، كا 

عداد البرامج ضكئيا، كتصميـ في التعمـ كالتخطيط ألنشطة،لو التقارير المختمفة لمخطة  الفعالة، كا 
 .التربكية الفردية

 
 : الثامن المعيار
 بالنظريات كمؤشراتو: اإللماـ الخاصة. لطمبة التربية السمككية البرامج الخاصة التربية معمـ يكظؼ

الخاصة،  لطمبة التربية السمككية البرامج في كتطبيقاتيا السمكؾ تعديؿ في األساسية كالمبادئ كاألساليب
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 جميع في االجتماعية الميارات تعميـ التطكير، كدمج أك تطبيقيا، كالقدرة عمى االختيار كمعرفة كيفية
 المختمفة. قعاتالتكٌ  تأثير كمعرفة،المناىج أك األكضاع

 
 :التاسع المعيار

 لدل طمبة التربية االستقبللية الميارات تنمية استراتيجيات الخاصة التربية معمـ يطبؽ 
 البٌناء، كالتفاعؿ لمتعمـ دافعيتيـ كاستثارة الطبلب لتشجيع مختمفة طرقان  الخاصة.كمؤشراتو: استخداـ

الميارات، كتشجيع  تطكيرىا، كدمج أجؿ فم خططان  كتطبيؽ المختمفة، كتصمـ الميارات كتكظيؼ
 الخاصة. طمبة التربية دعـ في األمكر أكلياء مشاركة

 
 :الخاصة التربية معمم خصائص  2.1.5

 
كيمكف  الخاصة، طمبة التربية خصائص ضكء في الخاصة التربية معمـ كمكاصفات أف خصائص

 :يأتي المكاصفات اآلتية فيما كالمكاصفات الخصائص ىذه تمخيص
( الخصائص كالتي 2017استعرض أبك داكد ): الخاصة التربية لمعممي األخبلقية الخصائص .1

 عمى الطالب بيف يميز كأال كالصدؽ العمؿ في كالدقة كأمانة بإخبلص بكاجباتو القياـ تتضمف
 الطبلب كاحتراـ بأمانة األمكر أكلياء مع كالتعامؿ الطبلب أسرار إفشاء كعدـ كاف أساس أم

بداء تقدير بكؿ كمعاممتيـ كآرائيـ  .الصحيح غير كتقكيـ الطبلب سمككيات لكؿ االىتماـ كا 
( الخصائص 2007كيرل الخطيب): الخاصة التربية لمعمـ العامة األكاديمية الخصائص .2

 مف يسمع ما كالتحميؿ العممية مبلحظاتو خبلؿ مف الطفؿ حالة تشخيص عمى القدرة تضمف
. الكالديف أك لمطفؿ يكجييا التي المناسبة األسئمة اختيار مىع كالقدرة بو المحيطيف أك الطفؿ
 مجاؿ تطبيؽ في كافية عممية كالخبرة النفسية المقاييس حكؿ كافية نظرة لديو يكف كأف

 المفحكص عف الصادر السمكؾ كتفسير االختبار نتائج تفسير عمى كالقدرة المختمفة االختبارات
 (.إعاقة أك بيئية ظركؼ مف ناتج)
 

 لمراحة أكقات بينيا فترات إلى التعمـ أكقات كتقسيـ المتعمميف بيف الفردية الفركؽ يراعي أف يضاكأ
 القيكد معرفة الى باإلضافة. المساعدة إلى حاجة في الطالب يككف متى كيعرؼ كالمتعة كالمعب
 الناجمة ئالطكار  حاالت مع التعامؿ كيفية كمعرفة لمطالب المعقكلة التكقعات تحديد عمى كتأثيرىا

 محادثات يجرب أف عميو كيجب.صحية حالة كليس فرد، ىك الطالب أف كيعمـ الطالب حالة عف
 (.2013يعمؿ)العدؿ، ما حكؿ الطالب مع
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 تككف كأف الطبلب جميع تشمؿ األنشطة جميع أف مف كالتأكد.كشخص الطالب فيـ إلى أكالن  يسعى
 .الحقيقي التعمـ فرصة طالب لكؿ تيحي بما الدركس في كالتدرج. االقتراحات كتقبؿ مرنة

 
تتضمف الخصائص : العقمية االحتياجات ذكم – الخاصة التربية لمعمـ األكاديمية الخصائص .3

 :(2008التالية كما يراىا القشاعمة )
 .التدريس أثناء كالتشنجات الصرع حاالت لحدكث تحسبان  البلزمة االحتياطات اتخاذ عمى القدرة -
 .الحكاس مختمؼ عمى تعتمد ياتاستراتيج استخداـ -
 .لمتعمـ البلـز الحد عمى زيادة التكرار عمى االعتماد -
 .كالمعمكمات لممعارؼ الصحيح اإلدراؾ عمييـ ليسيؿ التعمـ عند كالمممكسة الحية النماذج يقدـ -
 .التبلميذ ىؤالء انتباه تجذب التي البصرية السمعية الكسائؿ عمى االعتماد -
 .قراءتيا يسيؿ بحيث ككبير كاضح بخط لمطبلب المقدمة التعميمية المكاد يكتب -
 .لدييـ السمعي القصكر يعكض حتى ككضكحو الصكت عمك فيو يتكفر -
 .الجماعي كالعمؿ الحركة حرية لمتبلميذ تتيح التي المغكية كاألنشطة األلعاب كينفذ يصمـ -
 

ك قد : السمعية الخاصة االحتياجات ذكم – الخاصة التربية لمعمـ األكاديمية الخصائص.4     
 :( لمخصائص بحيث تتضمف2005تطرؽ الرزيقات )

ظيار السمعي غير التعزيز يستخدـ  -  .مرئي بشكؿ كاالنفعاالت الحركات كا 
 .كالمعاني المفردات لزيادة الحكاس باقي يستخدـ -
 .التكرار عمى القائمة التعمـ استراتيجيات يستخدـ  -
 .كالتذكؽ كالممس البصر عمى تعتمد التي كخاصة يسالتدر  طرائؽ ينكع -
 .العزلة مف سمعيان  المعاؽ تيخرج التي الجماعية كاألنشطة االجتماعية بالعبلقات ييتـ -
 (.كتدريسان  كترجمة كفيمان  أداءن ) اإلشارة لغة يجيد -
 

كتتضمف : ةالبصري الخاصة االحتياجات ذكم – الخاصة التربية لمعمـ األكاديمية .الخصائص5    
 :(2001كما الركساف)

 .كالدراسية االجتماعية كخبراتو ذكائو كمستكل قدراتو مع يتناسب معاؽ لكؿ خاص تربكم برنامج يعد -
 .البصرية اإلعاقة كطبيعة يتبلءـ بما المناسبة لمفرد التدريس طرؽ يستخدـ -
 .التدريس أىداؼ خدمة في كيكظفيا المبلئمة التعميمية األنشطة يختار -
 في المناسبة التعديبلت إجراء عمى كالقدرة البصرية اإلعاقة لطبيعة المناسبة التعميمية الكسائؿ يختار -

 .الكسائؿ تمؾ
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 .المممكسة المكاد كاستخداـ كالحقيقية الحياتية األمثمة يستخدـ -
 (.كتدريس ككتابة قراءة) برايؿ لغة يجيد -
 
كتتضمف كما : البدنية الخاصة االحتياجات ذكم – اصةالخ التربية لمعمـ األكاديمية الخصائص.6  

 :(2000يراىا البكاليز)
 مف الدراسية الفصكؿ في تعديبلت عف بأفكار كالطبي الطبيعي العبلج في المتخصصيف يشارؾ -

 .لمنجاح فرصة أكبر ضماف شأنيا
 .إليو الكصكؿ ممكف شيء كؿ جعؿ أجؿ مف بعناية فصمو يدس -
 الدقيقة الحركية الميارات يتطمب الذم كالتعمـ الحركي لمتعمـ بدائؿ قدـت التي الدركس يصمـ -

 .جسديان  لممعاقيف المناسبة
 .الجسدية اإلعاقة ذكم لمطالب المبلحظات تدكيف يمكف بحيث األصدقاء نظاـ يقيـ -
 .بسيكلة التحرؾ لمجميع يمكف بحيث الدراسية الغرفة ترتيب -
 

 :يأتي ما منيا الخاصة التربية معممي ادإعد في الحديثة االتجاىات 2.1.6
 

 :الكفايات عمى المعتمد التدريب نحك االتجاه .1
 إعداد بحركة سميت المعمـ إعداد مجاؿ في كبرل بحركة لممعمـ التدريسية الكفايات تنمية ارتبطت لقد  

 عمى ساعدت التي العكامؿ كمف ،تحقيقيا المراد التعميمة النتاجات ك الكفايات عمى القائمة المعمـ
 :ظيكرىا

 قدراتو كتنمية المعاصرة اإلنساف بحاجات مرتبطة تكف لـ التي التقميدية اإلعداد لبرامج المكجو النقد -
 .العصر كاقع مجابية عمى
 كاالنتقاؿ عمييا التدريب يتـ محددة كفايات إلى التعميـ تقسيـ يتطمب كالذم التربية تكنكلكجيا تطكر -
 .إتقانيا بعد أخرل إلى كفاية مف
 الفرعية األنظمة مف مجمكعة مف يتككف رئيس نظاـ التعميـ باعتبار كذلؾ النظـ، بمدخؿ التأثير -

 .كمخرجات كعمميات مدخبلت كيكجد ىناؾ اآلخر في بعضيا يؤثر المتداخمة
 تعميمية نتاجات شكؿ عمى كصياغتيا الفكرة ىذه لظيكر كاف السمككية باألىداؼ التعميـ فكرة ظيكر -
 .الكفايات عمى القائمة المعمـ تربية حركة ظيكر في كبير رأث
 . التمكف حتى التعمـ مدخؿ ظيكر -

post_4205.html-http://zotx2.blogspot.com.cy/2013/04/blog 
 

http://zotx2.blogspot.com.cy/2013/04/blog-post_4205.html
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 :الخاصة تربيةال في التصنيفي غير التدريب نحك االتجاه .2
 اإلعاقة فئات بيف الشبو أكجو افتراضاف إلى الخاصة التربية في التصنيفية غير اإلعداد برامج كتستند

 التدريب برامج فعمى اإلعاقات تصنيؼ إلى حاجة ىناؾ فميس كلذلؾ االختبلؼ أكجو مف أكثر المختمفة
نما التصنيفات إلغاء ليس دؼكالي الخاصة، التربية فئات كافة مع لمتعامؿ المعمميف تزكد أف  الحد كا 

 .منيا
 

 التربية بمجاؿ كالميتميف الباحثيف لدل كبيرة أىمية الخاصة التربية مجاؿ في المعمميف تدريب كيناؿ
 البد  الحالية الدراسة طبيعة ضكء كفي سبؽ، ما عمى كبناءن  طمبة التربية الخاصة، كتدريس الخاصة

 .التدريبية االحتياجات مف
post_4205.html-http://zotx2.blogspot.com.cy/2013/04/blog 

 
 :التدريبية االحتياجات مفيوم 2.1.7

 
 تناكلتيا التي التعريفات بعض الباحث كيستعرض التدريبية، االحتياجات تناكلت التي التعريفات تعددت

 يرل التي كالفعاليات األنشطة كؿ بأنيا( 2001) الركس أبك عرفيا بحيث السابقة كالبحكث اساتالدر 
عرفيا بأنيا  (2002) كنجد حجازم. التدريس عممية في الكظيفي مستكاه لرفع إلييا بحاجة أنو المعمـ
 مبلءمة رأكث المتدرب ذلؾ يصبح حتى جسرىا يراد كالتي كمياراتو المتدرب، معارؼ في الفجكة تمؾ

 كالكاقع المتكقع األداء بيف الفرؽ بأنيا( Hiten,2003) ىيتف في حيف عرفيا.  كظيفتو لشغؿ ككفاءة
 ثـ كمف المعمميف، أداء في كالقصكر النقص أكجو تعرؼ خبلؿ مف تحديدىا كيمكف المعمـ، لدل الفعمي
 . مينتو أداء في ـالمعم عميو يككف أف يجب كما الميداف، في كائف ىك ما بيف الفجكة تحديد

 
 المعمميف معمكمات في إحداثيا المطمكب كالتصكرات التغيرات مجمكعة(2005) مصطفى كعرفيا

 الكجو عمى أعماليـ أداء عمى قادريف لتجعميـ كاتجاىاتيـ كمياراتيـ كفاياتيـ كرفع كمعارفيـ كخبراتيـ
 البشرية المكارد كفاءة لمستكل الراىف الكضع بيف الفجكة بأنيا عرفيا (2009) كنجد عقيمي. األكمؿ

 السمككيات أك المعارؼ، أك الميارات، في سكاء إلييا الكصكؿ المطمكب الكفاءة كمستكل جية، مف
 .ثانية جية مف كالتصرفات

 
 بسبب تغييرىا أك تعديميا أك تنميتيا يراد كالميارات المعمكمات بأنيا( 2010) الكبيسي كعرفيا

نسانية عممية مستجدات  بأنيا( 2010)كزمبلؤه  جاسـ في حيف عرفيا.  كتنظيمية نكلكجيةكتك كا 

http://zotx2.blogspot.com.cy/2013/04/blog-post_4205.html
http://zotx2.blogspot.com.cy/2013/04/blog-post_4205.html
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 كتقنيات المتخصصة العممية المعرفة مجاؿ في إحداثيا المطمكب كالتطكرات التغيرات مف مجمكعة
 .التعميـ متطمبات تمبية أجؿ مف كالتطكير كالبحث التدريس

 
 كمياراتو بمعارفو كالمتعمقة المتدرب في إحداثيا المطمكب التغيرات مجمكعة( 2016) غانـ عرفيا كما

 عالية بكفاءة الحالية كظيفتو ككاجبات اختصاصات أداء مف تمكنو كالتي كاتجاىاتو، كسمككو كخبراتو
 التدريبية االحتياجات تحديد أدكات باستخداـ كتقاس كالعشريف، الحادم القرف معمـ مياـ ضكء في
 إحداثيا المطمكب التغيرات مف مجمكعة: بأنيا مصر في القضائية لمدراسات القكمي المركز كعرفيا.

 لكظيفتو مناسبا لجعمو كذلؾ كالقضائية القانكنية كمعارفو كخبراتو كمياراتو بمعمكماتو كالمتعمقة الفرد في
 المتدرب يطمبو ما ىك عمكما فاالحتياج عالية بكفاءة الحالية ككاجباتو كاختصاصاتو يؤدييا التي

 (.2016 القضائية، لمدراسات القكمي المركز) معيف معرفي قصكر الستكماؿ
 

 :يبلحظ مف التعريفات السابقة ما يمي 
 أك تغييرىا أك تنميتيا يراد سمككية أك فنية -معينو كقدرات كميارات كاتجاىات معمكمات إنيا 

 .تعديميا
 أك العامميف قدرات في محتممة أك حالية إنسانية، أك فنية نقص أك ضعؼ نكاحي تمثؿ إنيا 

  حميا يراد محددة مشكبلت أك اتجاىاتيـ أك معمكماتيـ
 أك اإلنسانية أك التكنكلكجية أك التنظيمية لمتغييرات نتيجة كذلؾ منتيية غير مستمرة عممية إنيا 

 غير المشكبلت بعض بسبب أك التطكير، عمميات التكسعات، التنقبلت، أك الترقيات بسبب
 .لمكاجيتيا كمستمران  مبلئمان  كتدريبان  إعدادان  مبتتط التي الظركؼ مف كغيرىا المتكقعة

 التدريبية االحتياجات فتحديد الذاتي، كالتقكيـ النضج باستمرارية تسميتو يمكف ما تكفر إنيا 
 .أفضؿ كضع إلى الكصكؿ في كدكره لمكاقع المستمرة بالمراجعة يسمح

 كانت إذا إال يككف ال يبفالتدر  تحقيقيا، إلى المنظمة تسعى لمتدريب أىداؼ عاـ بكجو إنيا 
 .تدريبية احتياجات ىناؾ

 
 :التدريبية االحتياجات تحديد أىداف 2.1.8

 
 الناحية مف صعبان  أمران  يككف يكاد منظمة ألم كالمستقبمية الحالية التدريبية االحتياجات حصر إف

 لذلؾ جديدة، جاتاحتيا ظيكر احتماؿ يعني مما السريع، كالتكنكلكجي العممي لمتطكر نظران  الكاقعية،
 بصكرة تحديدىا مف المنشكدة الجدكل لتبرز التدريبية االحتياجات تحديد عممية أىداؼ تصاغ أف يمكف
 (:12 - 11: 1988 ياغي،) التالية النقاط في عامة
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 .منيـ المتكقعة كالنتائج منيـ المطمكب التدريب كنكع تدريبيـ المطمكب األفراد مف تكضح .1
 .المنظمات في التدريبية العممية مف األساسية األىداؼ كتحقيؽ الحسف داءاأل في المساعدة .2
 التدريب لييكؿ المدل طكيمة كخطط استراتيجيات كضع في التدريب إدارات عمى القائميف مساعدة .3

 .كممارستو كخدماتو كبرامجو سياساتو كتكجيو كتنظيمو
 عمى التدريبية االحتياجات تقدير كفي لتدريبيةا لمبرامج الجيد التخطيط في التدريب إدارات مساعدة .4

 .البعيد كالمدل القريب المدل
 

 :التدريبية االحتياجات تحديد أىمية 2.1.9
 

 المعاصرة العالمية لمتطكرات استدراكان  الخاصة، التربية معممي تدريب أىمية عمى عاـ اتفاؽ يكجد ىناؾ
 الخبرات تناكؿ عمى قادريف الخاصة التربية معممك فيكك  حتى كالثقافية، كاالجتماعية العممية بجكانبيا
مف  سياستيا كرسـ معيا كالتكيؼ التعميمية النظـ تطكير في ىاـ كمصدر المجاؿ ىذا في العالمية

 (.Crowe et al, 2001)كجية نظر كراك كزمبلؤه 
 تكجو التي تدريبال قاطرة بمثابة ييعد التدريبية االحتياجات تحديد أف إلى( 11: 2006) تكفيؽ كييشير

ف المختمفة، بفاعميتو التدريب مسارات كؿ  كتكجيييا تشغيميا، كحسف القاطرة، ليذه الفعالة القيادة كا 
 األكلى الخطكة تيعد التدريبية االحتياجات أف  بمعنى. ألىدافيا التدريب كأنشطة فعاليات بتحقيؽ تؤمف
 الجيد التخطيط في كتيسيـ المناسب، اءاألد تحقيؽ إلى تؤدم حيث التدريبية، العممية خطكات مف

 .التدريبية االحتياجات تحديد عدـ غياب حاؿ في كالماؿ كالجيد الكقت كتكفير التدريبية، لمبرامج
 

 عمى بناءن  التدريب تخطيط التدريبية االحتياجات تحديد أىمية مما يزيد مف إف( 2000) الشيخ كترل
ف األداء، معدالت كيرفع اإلنتاجية، الكفاية دةزيا عمى يعمؿ التدريبية االحتياجات تحديد  التدريب كا 
 االحتياجات تحديد إف كما كالماؿ، كالجيد الكقت ضياع يعني التدريبية االحتياجات تحديد بدكف

 .بفعالية التقكيـ بعمميات القياـ عمى يساعد التدريبية
 

 في الحقيقي العامؿ أنيا في فتكم التدريبية االحتياجات تحديد أىمية أف عمى( 2004) سالي كتؤكد
 االتجاه إلى التدريب يكجو الذم المؤشر كتيعد إلييـ، المككمة االعماؿ تأدية في المعمميف كفاية رفع

 .المنخفض األداء كراء الحقيقي السبب معرفة في كتساعد الصحيح،
 
 : عديدة نقاطو  في  تكمف التدريبية االحتياجات تحديد في العممية األىمية إف
 .المطمكبة التدريب مجاالت تحديد -
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 .األداء لتحسيف المتكقعة كالنتائج المتدرب، مف المطمكب األداء مستكل تحديد -
 .كالكجدانية كالميارية المعرفية الجكانب في التدريب مف المستيدفة الفئة مستكل تحديد -
 .المستيدفة الفئة الختيار شركط كضع -
 .(2009رزؽ،) التدريب جنتائ كقياس لتقكيـ أسس شركط كضع -
 

 :أىميا عديدة نقاطو  في تكمف التدريب أىمية أف إلى( 100 – 82: 2000) الشيخ كتضيؼ
 .اإلنتاجية الكفاية رفع أجؿ مف األفراد سمكؾ تغيير عمى التدريب يساعد -
 .كعممو الفرد بيف اإليجابي االنتماء إيجاد عمى التدريب يساعد -
 .العاممة القكل خطيطت عممية في التدريب يساعد -
 .بأنفسيـ العامميف ثقة زيادة في يساعد -
 .البعض بعضيـ العامميف مع اإليجابي التفاعؿ زيادة عمى يساعد -
 .كالتعميـ التربية حقؿ في العامميف بجميع االرتفاع عمى التدريب يعمؿ -
 .كاتجاىاتيا التطكير مشركعات إثراء في يساىـ -

 كىذه لممعمميف، التدريب يحققيا التي الفكائد مف العديد إلى (2002ركف )كآخ السالـ مف كؿو  كييشير
 :ىي الفكائد

 .التعميـ مستكيات كؿ في بالعمؿ الخاصة كالميارات المعارؼ تحسيف -
 .التدريس طرائؽ في الحديثة األساليب استخداـ مف كيمكنيـ المعمميف معنكية تحيف -
 .عالية بفاعمية تعميميةال األىداؼ تنفيذ في المعمميف يساعد -
نتاج تصميـ عمى يساعد -  .التعميمية الكسائؿ كاستخداـ كا 
 .الطمبة لدل التحصيؿ نكعية تحسيف -
 

 :حيث الخاصة، التربية لمعممي التدريبية االحتياجات تحديد أىمية يتضح سبؽ ما كباستقراء
 .دقيؽ بشكؿ الخاصة التربية معممي تدريب أىداؼ تحديد عمى االحتياجات تحديد ييساعد -
 .الخاصة التربية لمعممي بالنسبة التدريب أكلكيات تحديد في تساعد -
 .كمادية بشرية قكل مف لمتدريب المتاحة اإلمكانات تكجيو في تساعد -
 .التدريب برامج خبلؿ مف الخاصة التربية لمعمـ الميني األداء في النقص تحديد في تساعد -
 .التدريبي البرنامج كفاءة مف يزيد كحقيقية كاقعية الحتياجات فقان ك  التدريب البرنامج تصميـ -
 تدريس أىداؼ تحقيؽ في الخاصة التربية لمعممي التدريبية االحتياجات إلى المستند التدريب ييساعد -

 .الخاصة االحتياجات ذكم الطمبة
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 :التدريبية االحتياجات تصنيف 2.1.10
 

 تدريب فإف كليذا كافة، الجكانب ىذه في مستمر تطكر كفي انب،الجك  متعددة التعميمية إف العممية
 تصنيؼ( 308 – 307: 2003) كآخركف القاني مف كؿو  ذكر فقد عديدة، جكانب يشمؿ المعمميف

 :يأتي كما لبلحتياجات
 كتمقييا المغة إنتاج ميارات تتضمف ميارات مجمكعة كىي: المغكية االحتياجات. 
 العمؿ طبيعة تطمبيا ميارات مكعةمج كىي: المينية االحتياجات. 
 التعميمية المادة بطبيعة صمة ذات ميارات كىي: األكاديمية االحتياجات. 

 
 :إلى التدريبية االحتياجات( 286: 2001) عميكة كصنؼ
 كاالتجاىات كالميارات األساسية المعارؼ في كتتمثؿ متكررة، عادية احتياجات. 
 نقص عف الناتجة المشكبلت مف عدد في ؿكتتمث: العمؿ بمشكبلت متصمة احتياجات 

 .التدريب يستمـز مف كفاءة مف تقمؿ التي االتجاىات أك كالميارات المعارؼ
 كاستجابة المستقبؿ لحاجات تمبية جديدة عناصر إدخاؿ في كتتمثؿ: تطكيرية احتياجات 

 .الحاضر تحديات لمكاجية
 

 لمجاالت كفقان  التدريبية االحتياجات تصنيؼ مجمكعة( 78 – 77: 1986) كزمبلؤه حسف أكرد كقد
 :يأتي كما محددة
 :اليدؼ حسب تصنيفيا .1
 حديثان  المعينيف المدرسيف دكرات مثؿ: األفراد أداء لتحسيف عادية احتياجات. 
 جديدة طريقة أك جديد برنامج استخداـ دكرات مثؿ العمؿ كفاءة لرفع: تشغيمية احتياجات. 
 كحدة لتشغيؿ متكاممة ككادر إعداد دكرات مثؿ لمؤسسة،ا فعالية لزيادة: تطكيرية احتياجات 

 .مستقببلن  العمؿ في لمراغبيف منح تخصيص أك فنية،
 :الزمنية الفترة حسب تصنيفيا .2
 (.مخططة غير-آنية) عاجمة احتياجات 
 (.مخططة) المدل قريبة احتياجات 
 (.المدل بعيدة خطة/ تطكيرية) مستقبمية احتياجات 
 :كثافتو أك بالتدري حجـ حسب تصنيفيا .3
 فردية احتياجات. 
 جماعية احتياجات. 
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 :أسمكبو أك التدريب طريقة حسب تصنيفيا .4
 تطبيقي/  المكقع في عممي لتدريب احتياجات. 
 نظرم/ قاعات في معرفي لتدريب احتياجات. 
 :جيتو أك التدريب مكاف حسب تصنيفيا .5
 الداخمية الخبرات عمى اعتماد العمؿ أثناء تدريبية احتياجات. 
 مماثمة مؤسسات أك تدريبية كىيئات مراكز عمى اعتمادا العمؿ خارج تدريبية تياجاتاح. 

 
 :يمي كما تصنيفيا يمكف الخاصة التربية لمعممي البلزمة التدريبية االحتياجات ما سبؽ فإف ءباالستقرا

 .المنياج ببناء تتعمؽ احتياجات .1
 .ية الخاصةلطمبة الترب المدخمي السمكؾ بقياس تتعمؽ احتياجات .2
 .الحالي األداء مستكل بقياس تتعمؽ احتياجات .3
 .الفردية التعميمية كالخطة الفردية التربكية بالخطة تتعمؽ احتياجات .4
 .كالتعزيز التعميمية كاألساليب بالكسائؿ تتعمؽ تدريبية احتياجات .5
 .البياني كالرسـ الراجعة كالتغذية بالتقكيـ تتعمؽ تدريبية احتياجات .6
 .بالمناصرة تتعمؽ تدريبية احتياجات .7
 لمعممي البلزمة التدريبية االحتياجات لتحديد السابؽ، التصنيؼ ضكء في الدراسة أداة تـ تصميـ كقد

 .الخميؿ محافظة في الخاصة التربية
 

 :التدريبية االحتياجات مكونات 2.1.11
 

 مككنات كجكد عمى اتفقت أنيا يتضح التدريبية لبلحتياجات السابقة التصنيفات استعراض خبلؿ مف
 :يمي كما المككنات (1991بحيث يرل صادؽ) ليا، رئيسية
 الذم الحد إلى كاستيعابيا فيميا مع جديدة كأفكار معارؼ عمى الحصكؿ كتعني: المعمكمػػات .1

 مثؿ عمميان  منيا االستفادة أك كتابة أك شفاىو المعرفة ىذه عف يعبر أف الفرد عنده يستطيع
 .معيف بمكضكع متعمقة معمكمات كاستيعاب معرفة

 كاستخداـ فٌعػالة، بطريقة جديدة كسائؿ استخداـ عمى القدرة الفرد اكتساب كتعني: الميػػارات .2
 الممارسة ىما رئيسييف عامميف تكٌفر عمييا الحصكؿي  كييمًزـي  كفاءة، أكثر بطريقة الكسائؿ نفس

 .التدريبي المكقؼ في الصحيح كالتفاعؿ
 بطريقة المكاقؼ أك األشخاص أك األشياء نحك لمتصرؼ نزعات اكتساب بو كيقصد: كؾالسمػػػ .3

 قيـ محك يتطمب كىذا تجاىيا إيجابيو فكرية عادة أك ذىني مسمؾ تككيف آخر كبمعنى جديده،
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 أف يمكف بؿ كحدىا المعرفة تكفي ال كىنا الجديدة، االتجاىات ىذه تثبيت قبؿ قديمة كاتجاىات
 جانب مف اإليجابية المشاركة مف كبيرة درجة عمى التدريبية العممية بنيت متى تتحقؽ

 .المتدربيف
 

 :تشمؿ  التدريبية االحتياجات قائمة تـ تصميـ حيث المككنات ىذه كتـ االتفاؽ مع
 الكسائؿ كاختيار لؤلنشطة، كالتخطيط المنيج، ببناء الخاصة التربية معمـ معرفة كتتضمف: المعارؼ .1

 .لطمبة التربية الخاصة المناسبة التقكيـ كأساليب تدريسيةال كاألساليب
 التي التعميمية كالكسائؿ األنشطة تصميـ في الخاصة التربية معمـ ميارات كتتضمف: الميارات .2

 الفئة، ىذه كخصائص قدرات تناسب التي التقكيـ أساليب تصميـ كميارات التربية الخاصة، طمبة تبلئـ
 .الطمبة أمكر كأكلياء كالمعمميف الطمبة عم التكاصؿ ميارات ككذلؾ

 لمطالب، كالحالي القبمي السمكؾ قياس في الخاصة التربية معمـ احتياجات كتتضمف: السمكؾ .3
 .اليدؼ ليذا المناسبة األدكات كتصميـ

 
 :التدريبي االحتياج أسباب 2.1.12

 
 أك التدريب نحك تدفع تيال األسباب بعض كجكد  (Charney et al ,2005يرل  شارني كزمبلؤه )

 : األسباب ىذه كمف التدريب إلى الحاجة في سببان  تككف التي
 مدارس في كخاصة المدراس في الحديثة التكنكلكجيا إدخاؿ إف حيث: جديدة تكنكلكجيا إدخاؿ 

 .التكنكلكجية المستحدثات ىذه تكظيؼ عمى مدربيف معمميف تكافر يتطمب الخاصة التربية
 غيره، أك التعميـ مجاؿ في سكاء جديدة عمؿ أماكف استحداث إف: يدةجد كظائؼ استحداث 

 .المطمكبة بالمياـ لمقياـ الجديد المكظفيف تدريب عمى العمؿ يتطمب ىذا فإف
 عمى التعرؼ يتـ الكظيفي، لممسار التخطيط يتـ فعندما: الكظيفي المسار تخطيط برامج 

 .ال أـ قصكر ىناؾ كاف إذا ما معرفة كبالتالي المستقبؿ، في المحتممة الكظائؼ
 كبيف لممعمـ، الحالية القدرات بيف حقيقية فجكة كجكد إلى تؤدم الترقية إف حيث: الترقية 

 .الجديدة الكظيفة متطمبات
 الفعمي الكظيفي األداء بيف فرؽ كجكد اكتشاؼ إلى ىذا يؤدم حيث: الكظيفي األداء تقييـ 

 .الخاصة التربية معمـ تقييـ عاييرلم كفقان  المطمكب األداء كبيف ،(التقييـ)
 عمؿ مف أكثر عمى األفراد مف مجمكعتيف بيف تناكب ىناؾ كاف إذا: الكظيفي التناكب 

 .األعماؿ ىذه عمى تدريبيـ كجب كظيفي،
 عنيا المسؤكليف تدريب فيتـ األداء، في قصكر إلى راجعة الحكادث ىذه كانت إذا: الحكادث. 
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 كانخفاض األخطاء في السبب إف الجكدة عمى الرقابة تقارير تأشار  إذا: الجكدة عمى الرقابة 
 .تدريبيـ كجب العمؿ، أسمكب يعممكف ال األفراد أف إلى يرجع الجكدة،

 كجب بالعمؿ، معينيف أشخاص معرفة في نقص إلى ترجع الشككل كانت إذا: الشكاكل 
 .تدريبيـ

 أف حيف في األفراد، ألحد اصةخ مياـ إسناد ىي اإلدارة نية كانت إذا: خاصة بمياـ القياـ 
 .تدريبو كجب الميمة، ىذه لمتطمبات ترقى ال الحالية قدراتو

 لممعمـ الحديث كالمكاف القديـ المكاف بيف فجكة كجكد إلى النقؿ يؤدم حيث: النقؿ. 
 لتبلفييا تدريب إلى بحاجة الخطأ صاحب أف يعني األخطاء تكرار: متكررة أخطاء كجكد. 

 
 

 :التدريبية االحتياجات ديدتح مصادر 2.1.13
 

 االحتياجات تحديد ميمة إليو تككؿ ما، شخص عمى التدريبية االحتياجات ال تقتصر عممية تحديد
 عممية عف المسؤكلة األطراؼ بيف مشتركان  جيدان  تتطمب عممية كلكنيا الخاصة، التربية لمعمـ التدريبية
التدريبية، كما يراىا الخفاحي  االحتياجات ادرمص تحديد كيمكف  الخاصة، التربية مدارس في التدريس

 :( فيما يمي2017)
 االحتياجات تحديد في أساسيان  مصدران  الخاصة التربية معمـ يعتبر حيث: الخاصة التربية معمـ .1

 .اليكمية مشكبلتو كيكاجو كجزئياتو العمؿ تفاصيؿ يعرؼ الذم الشخص فيك التدريبية،
 الخاص، التربية بمدارس العامميف عمى يشرؼ الذم الشخص كىك :الخاصة التربية مدرسة مدير .2

 كميارات معمكمات مف بمدرستو العامميف يمـز كما األخرل، باألعماؿ كعبلقاتيـ عمميـ طبيعة كيعرؼ
 .المطمكب الكجو عمى العمؿ ألداء

 فيك ؾلذل التدريبية، االحتياجات تحديد مسؤكلياتو ضمف متفرغ شخص كىك: التدريب اختصاصي .3
 دقيؽ بتحديد منيا كالخركج لتحميميا البلزمة البيانات عمى منيـ يحصؿ بالعامميف، االتصاؿ دائـ

 .كالمستقبمية الحالية التدريبية لبلحتياجات
 مستقمة أك رسمية استشارية ىيئة أك تدريبية ىيئة إلى ينتمي شخص كىك: خارجي مستشار .4

 كيقـك طمبة، أك عامميف أك معمميف كانكا سكاء الخاصة االحتياجات لذكم التدريب مجاؿ في تتخصص
 .التدريب اختصاصي بدكر

 
 بؿ التدريب، صناعة أكلكيات مف يأتي التدريبية االحتياجات تحديد أف إلى( 2011) اليكسؼ كييشير
 خبلؿ مف يتـ االحتياجات كتحديد المريض، منو يعاني الذم لممرض الطبيب تشخيص بمثابة يعتبر
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 كتحميؿ المنظمة تحميؿ: كىي التدريبية االحتياجات تحديد عند الحسباف في تؤخذ رئيسية صرعنا ثبلثة
 .الفرد كتحميؿ الكظيفة

 
 النظم: منحى وفق التدريبية االحتياجات تحديد مصادر 2.1.14

 
 :يمي فيما تتمثؿ النظـ منحى كفؽ التدريبية االحتياجات تحديد مصادر أف ( إلى2007الطعاني) كأشار

 :المنظمة تحميؿ: الن أك 
 ككيفية التدريب، إلى الحاجة مكاطف لتحديد اإلدارية كاألنماط التنظيمية، األكضاع دراسة بيا يقصد

 :يمي ما خبلؿ مف ذلؾ كيتـ المطمكب، التدريب نكع تشخيص
 اإلدارية كالتقسيمات كاإلجراءات األعماؿ تكصيؼ. 
 بعض في أك التنظيـ في الضعؼ كأ القكة، مكاطف كتحديد التنظيمية، األكضاع تشخيص 

 .األساسية عناصره
 الكفاءة مف لمزيد تمكينان  القائـ، التنظيـ عمى إدخاليا الكاجب كالتغيرات التعديبلت، تحديد 

 .األداء في كاالقتصاد
 

 :الميمات تحميؿ: ثانيان 
 ككذلؾ ميمات،ال ىذه إلنجاز المطمكبة كالميارات المؤسسة، بيا تقكـ التي الميمات دراسة بيا يقصد

 كتتعدد. كالخبرات كالمؤىبلت، كالقدرات، كالميارات، بيا، يقكـ فيمف تكافرىا يجب التي المكاصفات
 ما الخصائص ىذه كمف مختمفة بخصائص كتتميز الميمات، لتحميؿ استخداميا يمكف التي األساليب

 (.العممية – النتائج تكزيع – التحيز عكامؿ مف التحرر – الثبات – الصدؽ – المكضكعية: )يأتي
 

 (:الكظيفة شاغؿ) الفرد خصائص تحميؿ: ثالثان 
 كالمعارؼ، الميارات، كتحديد الحالية كظيفتو في الفرد أداء قياس (2007بيا تكفيؽ ) يقصد

 تحميؿ كيتضمف متكقعة أخرل كظائؼ كألداء الكظيفة، ىذه ألداء تمزمو التي كاألفكار كاالتجاىات،
 :يأتي فيما الفرد خصائص
 الكظيفة لشاغؿ العممية بالمؤىبلت تتعمؽ التي كالبيانات الحقائؽ. 
 الخاصة كقدراتو كالعممية العممية خبراتو. 
 فييا شارؾ التي التدريبية األنشطة. 
 كنفذىا ليا خطط التي التدريبية األنشطة. 
 الفكرم كالتركيز الذىنية كالنباىة التحميؿ عمى القدرة: مثؿ الفكرية المتطمبات. 
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 األعصاب كضبط العاطفي كاالستقرار العاـ كالمظير النضكج: مثؿ الشخصية زاياالم. 
 

 في األكلى بالدرجة الفمسطينية المدارس في الخاصة التربية معمـ عمى تـ االعتماد الحالية الدراسة كفي
 تحديد في المدارس كمدراء الخاصة التربية مشرفي عمى االعتماد ثـ كمف التدريبية، االحتياجات تحديد
 .الخاصة التربية لمعممي البلزمة التدريبية االحتياجات قائمة

 
 :التدريبية االحتياجات تحديد عند أخطاء 2.1.15

 
 األطراؼ بيف كمشتركان  متقنان  عمبلن  كتتطمب مجيدة عممية التدريبية االحتياجات تحديد تعتبر عممية

 مف العديد في التدريبية االحتياجات يدتحد عمى القائمكف يقؼ كليذا التدريس، عممية عف المسؤكلة
 رصد عند اإلمكاف بقدر فييا الكقكع تبلفي سبيؿ في األخطاء مف مجمكعة رصد تـ كقد األخطاء،
 .الحالية الدراسة في الخاصة التربية لمعممي التدريبية االحتياجات كتحديد

 
 عند التدريبية العممية ططكمخ فييا يقع التي األخطاء مف مجمكعة إلى الدراسات مف العديد أشارت
 :يأتي ما أىميا كاف التي األخطاء مف مجمكعة( 2010)شيخة أبك كيرل. التدريبية االحتياجات تحديد

 في معو العامميف أحد يمحؽ أف في ما مدير يرغب فقد: التدريبية كالرغبات االحتياجات بيف الخمط .1
 أك) الشخص ىذا رغبات يحقؽ ما بقدر لشخص،ا لذلؾ حقيقية تدريبية احتياجات ليشبع معيف برنامج
 التي الفرصة إف إذ ضارة، آثار الخطأ ليذا كيككف البرنامج، ىذا مثؿ في االلتحاؽ في( رئيسو رغبات
 .أخر فرد حساب عمى كانت الفرد ليذا منحت

 عف يرالتعب عند المؤسسة في العامميف أك العميا اإلدارة تبدييا التي لآلراء الدقيؽ الفحص عدـ .2
 .ضركرية ليست نفقات كتحمؿ جيد بذؿ إلى يؤدم قد مما التدريبية، احتياجاتيـ

 قد الذم األمر األخرل، التنظيمية لمكحدات التدريبية االحتياجات عف بمعزؿ االحتياجات تحديد .3
 .الجيكد تكرار إلى يؤدم

 في التدريب، خبلؿ مف الي حؿ إيجاد يمكف المؤسسة تكاجو التي المشكبلت مختمؼ بأف االعتقاد .4
 ألداء البلزمتيف كالميارة المعرفة ضعؼ أك انعداـ إلى أسبابيا في تعكد ال مشكبلت ىناؾ إف حيف

 .ما كظيفة كمسؤكليات كاجبات
 .لبلحتياجات تحديد إجراء مف بدالن  أخرل لمنظمات كالتقميد كالتخميف الحدس عمى االعتماد .5
ىماؿ الحالية بيةالتدري االحتياجات عمى التركيز .6  يجعؿ مما المستقبمية التدريبية االحتياجات كا 

 .دقيؽ غير التحديد
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 مف كذكر التدريبية، االحتياجات تحديد عمى القائـ فييا يقع أخرل أخطاء( 2009) الصيرفي كأضاؼ
 :منيا المعكقات ىذه
 تنجح لكي أنو بمعنى: تعاكني نشاط أنيا عمى التدريبية االحتياجات تحديد عممية إلى النظر عدـ .1

 االحتياجات بتحديد تقكـ التي كالجية اإلدارة مف كؿ تعاكف ينبغي التدريبية، االحتياجات تحديد عممية
 .كالعامميف التدريبية

 التدريبية االحتياجات أف حيف في النمط، بنفس متكررة كاحدة بأنيا التدريبية لبلحتياجات النظر .2
 عممية االحتياجات تحديد عممية كبالتالي العمؿ، كطرؽ الظركؼ تغير بسبب كالتغير، التنكع دائمة

 .كمتنكعة مستمرة
 عمى الحصكؿ في أساسيا مصدران  العامؿ يعتبر حيث العمؿ، يؤدم الذم العامؿ تعاكف عدـ .3

 .التدريبي االحتياج لتحديد البلزمة المعمكمات
 المنظمات مف الكثير في التدريبية الحتياجاتا تحديد عممية إلييا تستند التي البيانات في القصكر .4

 جمع في حديثة أساليب استخداـ كعدـ المعمكمات، نظـ في قصكر: منيا أسباب لعدة يعكد كذلؾ
 االحتياجات، تحديد عممية لنجاح البيانات بأىمية التدريب مسؤكؿ كعي كنقص كمعالجتيا، البيانات
 .المطمكبة البيانات كتنكع ككثرة

 
 :التدريبية االحتياجات لتحديد الالزمة المعمومات جمع ئصخصا 2.1.16

 
 جمع ككسائؿ طرؽ في تتكافر أف يجب التي الخصائص مف العديد ( أف ىناؾ2001يرل أبك الركس )

 :يأتي الخصائص ما كمف ىذه التدريبية، االحتياجات لتحديد البلزمة المعمكمات
 .بجمعيا يقكـ الذم الشخص رأم أك حكـ عمى المعمكمات تعتمد أال بيا كيقصد: المكضكعية .1
 عف بدقة تعبر كأف كالمكضكعية، بالدقة جمعيا يتـ التي المعمكمات تتصؼ حيث: الصدؽ .2

 .مسحيا يتـ التي المؤسسة في لمعامميف الحقيقية التدريبية االحتياجات
 جمعيا تـ لك فيما تالمعمكما نفس ىي االحتياجات عف جمعيا يتـ التي المعمكمات أف أم: الثبات .3
 .مختمفة أكقات في
 المعمكمات دقة في تؤثر أف يمكف التي الدخيمة العكامؿ بعض ىناؾ: التحيز عكامؿ مف التحرر .4

 يفسح كأال العكامؿ ىذه ضبط يتـ أف يجب كلذلؾ التدريبية، باالحتياجات كالمتعمقة جمعيا يتـ التي
 .جمعيا سيتـ التي المعمكمات كدقة صدؽ إلفساد المجاؿ

 عمى يككنكا حتى المتدربيف، عمى جمعيا يتـ التي المعمكمات تحميؿ تكزيع يتـ أف: النتائج تكزيع .5
 .التدريبية احتياجاتيـ بكاقع عمـ
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 كاإلدراؾ اإلدارة سيمة المعمكمات جمع أساسيا عمى يتـ التي كاألدكات اإلجراءات تككف أف: العممية .6
 .كالفيـ

 
  :التدريبية حتياجاتاال تحديد طرق 2.1.17

 
 كىي التدريبية االحتياجات عمى التعرؼ بيدؼ المعمكمات لجمع استخداميا يمكف التي األساليب تتعدد
 :يمي كما
 : االستبانة .1
 عمى التعرؼ بيدؼ عمييا، اإلجابة تتطمب التي األسئمة مف مجمكعة تتضمف استمارة عف عبارة كىي

 .التدريبية االحتياجات
 :االستبانة كضع عند تكافرىا بيج التي الشركط
 فييا لبس ال كاضحة االستبانة أسئمة تككف أف. 
 كمحددة كاحدة إجابة ليا تككف أف. 
 كتبكيبيا حصرىا يسيؿ كي عبلمات أك إشارات ىيئة عمى المطمكبة اإلجابة تككف أف. 
 منيا الغرض تمبي بحيث مكضكعية تككف أف. 
 (.2013تعبئتيا )الخميس، في وتستغرق الذم الزمف حيث مف معتدلة تككف أف 

 
 : المقابمة .2
 عمييا القائميف مف المقابمة كتتطمب كالمتدربيف، التدريب مسؤكؿ بيف شخصية مكاجية عف عبارة كىي
 :يمي ما

 المقابمة مف اليدؼ لتحقيؽ محدد بشكؿ اليدؼ صياغة. 
 اإلجابات في التدخؿ أك مقاطعتيـ كعدـ لؤلفراد الكامؿ االستماع. 
 (.2007المطركحة )تكفيؽ، اإلجابات مف االستنتاج عف االبتعاد 

 
 : االختبارات .3

 التدريبية االحتياجات لتحديد ككسيمة أساسيتيف: األكلى لغايتيف التدريب مجاؿ في االختبارات تستخدـ
 في القصكر أكجو كتشخيص لتحديد كأداة منيا كيستفاد التدريبية، العممية لتقكيـ كالثانية لممتدربيف،

 (.2013مستقببلن)الخميس، التدريبية العمميات تخطيط عمى يساعد مما ،األداء
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 :كتقكيميا كالسجبلت التقارير دراسة .4
بالتدريب  عبلجيا يمكف التي الضعؼ نقاط كالسجبلت لمتقارير التقكيمية الدراسة ىذه تبيف

 (.2006)النمر،
 

 : المبلحظة .5
 تصاحب التي كالعبلقات المكاقؼ تمؼمخ كتسجيؿ المكظؼ سمكؾ بمبلحظة التدريب مسؤكؿ يقـك

 (.2007السمكؾ )الطعاني،
 

 :االستشارية المجاف .6
 المطمكب الكظيفة أك بالنشاط كخبرة كثيقة عبلقة ليـ كمسؤكليف خبراء مف االستشارية المجاف تشكؿ

 المؤسسة داخؿ مف أعضاء مف االستشارية المجاف كتتككف. عنيا الكافية المعمكمات كلدييـ دراستيا،
 (.2012،ذلؾ)القكاسمة ك زمبلؤه إلى الضركرة دعت إذا خارجيا مف كأعضاء أساسي، بشكؿ

 
 : اليكمية العمؿ مفكرة .7

 أسبكع) زمنية لمدة يكميان  يؤدييا التي كالمياـ األعماؿ جميع المكظؼ أك المعمـ تسجيؿ خبلؿ مف كذلؾ
 (.2012،كصحيح )القكاسمة ك زمبلؤه دقيؽ بشكؿ( شير_
 

 :التدريبية االحتياجات تحديد قكائـ .8
 كاألعباء الكظيفية، المياـ تحتؿ تفصيمية أجزاء تحتكم جداكؿ أك قكائـ المسؤكلكف عف التدريب يعد
 يضع أف المكظؼ مف كيطمب يمتمكيا، أف يمكف التي التدريبية كاالحتياجات المكظؼ، بيا يقكـ التي
 (.2013خميس،تنميتيا )ال إلى حاجة في أنو يرل التي البنكد أماـ إشارة

 
 :العممية كالبحكث الدراسات تحميؿ .9
 الجامعات أجرتيا التي الميدانية، العممية كالدراسات البحكث نتائج مف االستفادة األسمكب ىذا في يتـ
 االحتياجات تحديد أك تقكيميا أك الكظائؼ ىذه تحميؿ بغرض كظائفيا عمى المعاىد أك المنظمات أك

 (.2006ليا )النمر, التدريبية
 

 :االستقصاء قكائـ .10
 تعداد أك األفراد مف طبقية أك عشكائية عينة رأم استطبلعات أك مسحية بحكث شكؿ تأخذ أف يمكف

 (.2007كامؿ) تكفيؽ، لمجتمع
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 :المطبكعة الكسائؿ .11
 التجارية كاآلالت الصناعة كمنشكرات القانكنية كالنشرات كاألخبار المينية المجاالت كتتضمف

 (.2012،)القكاسمة ك زمبلؤهالداخمية  كالمنشكرات
 

 : الجماعية المناقشات .12
 أك( الدكر) لمكظيفة تحميؿ عمى مركزة تككف أف كيمكف لكجو كجيان  الشخصية المقابمة أسمكب تشبو
 مثؿ مكضكع أم أك المجمكعة مياـ مف عدد أم أك المجمكعة ىدؼ كضع أك المجمكعة مشكمة تحميؿ

 (.2002،غرايبةاإلدارة ) لمجمس التدريبية االحتياجات
 

 :العمؿ عينات .13
 المنشأة عمؿ أثناء نتجت معينة منتجات تمثؿ أف كيمكف. مكتكب بشكؿ تككف أنيا إال المبلحظة تشبو
 استجابات أك الخ،... التدريبية كالتصميمات كالخطابات السكؽ كتحميبلت البرامج مقترحات: مثؿ

 (.2003،المستشاريف )خضر أحد ياقدم دراسة أك مبلئمة، كلكنيا افتراضية حالة عف مكتكبة
 

 جمع في استخداميا يمكف التي كاألساليب الطرؽ مف العديد أف ىناؾ (122: 2001 عميكة) كيشير
 لتقرير بيا لبلسترشاد حكليا كالكتاب الباحثيف معظـ يتفؽ كالتي التدريبية االحتياجات لتحديد المعمكمات

 :يأتي فيما الطرؽ ؿبحيث تتمث عدمو، مف التدريب إلى الحاجة مبدأ
 

 الطرق من حيث مزاياىا وعيوبيا. تصنيف:  (1.2 )الجدول

 عيـوبـيا مـزاياىـــا الطريقة

 المقابمة

  تظير أسباب المشاكؿ كالحقائؽ
 حميا.المتعمقة كطرؽ 

 كافية إلبداء  ةتعطي فرص
كتقديـ االقتراحات في حرية ،اآلراء
 تامة.

  تطبيقيا كال يمكفػتتطمب كقتان طكيبلن 
 إال عمى عدد محدكد.

 تتمخض عف نتائج يصعب  قد
 تحديدىا.

  تثير لدل الفرد اإلحساس بالحرج ألنو
 مكقؼ سيتكقؼ عميو مستقبمو

 االستقصاء
  تصؿ إلى أكبر عدد مف الناس كفي

 كقت.أقصر 
  تعطي فرصة لمتعبير دكف ضغط أك

  ر عف ا لمتعبير الحال تعطي دليبلن كافين
 المنتظرة.اإلجابات غير 

  ليا فاعمية محدكدة في الكصكؿ إلى
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 خكؼ.
  كممخصة. ةتعطي بيانات مركز 

 أسباب المشاكؿ كالحمكؿ الممكنة.

 االختبارات

  تستخدـ ككسائؿ لتشخيص كتحديد
 أكجو القصكر في األداء.

  تساعد في اختيار أفضؿ المرشحيف
 لمتدريب كقابمية لو.

 .نتائجيا سيمة المقارنة كالتسجيؿ 

  ر االختبارات التي تتكف أاليحدث غالبان
يثبت صبلحيتيا في فترات معينو قد ال 

 تصمح في فترات أخرل.
  تعطي االختبارات مؤشرات عامو كال

تعتبر نيائية في تقييـ أداء الفرد 
 لمعمؿ.

تحميؿ 
 المشكبلت

  تعطي نفس النتائج التي تعطييا
المقابمة باإلضافة إلى الربط بيف 

 كجيات النظر المختمفة.
 اىـ كاالتفاؽ التاـ.تزيد مف التف 
 .تعتبر كسيمة جيدة لتدريب الجماعة 
 .تساعد في عمميات التدريب المطمكبة 

 .تستنفذ كقتان طكيبلن كباىظة التكاليؼ 
  يشعر المشرفكف كالمنفذكف أف كقتيـ ال

يسمح باإلشراؾ في ذلؾ كيحتاجكف 
 إلى إعداد العمؿ كتجييزه ليـ.

 .يصعب حصر نتائجيا 

تحميؿ 
 الكظيفة

 

 ـ معمكمات معينو كدقيقة عف تقد
 الكظائؼ كاألداء

  ترتبط ارتباطان كثيقان بالكظائؼ المعينة
 كاألداء الكظيفي.

  تقسـ العمؿ إلى خطكات لتسييؿ
 التدريب كالتقييـ

 .ستستنفذ كقتان طكيبلن 
  يصعب عمى مف لـ يتدرب عمى

لتحميؿ الكظائؼ القياـ  المعينةالكسائؿ 
 بيا.

 نقاط فراد في يكره المشرفكف مناقشة األ
 أدائيـ. قصكر

  تكشؼ عف احتياجات التدريب لؤلفراد
كلكنيا ال تكشؼ عف االحتياجات 

 العامة لممنظمة.

دراسة 
السجبلت 
 كالتقارير

 .تقدـ أحسف الحمكؿ لنقاط الضعؼ 
 .تظير مشاكؿ األداء بكضكح تاـ 
 .مفيكمو بكضكح  لمقائميف بإعدادىا 

  كال تكشؼ عف أسباب المشاكؿ أك
 ؿ الممكنة.الحمك 

 مثؿ  ال تتمخض عف حاالت كافية(
حتى تؤخذ  المكضكعية(حاالت عدـ 

 . االعتبارفي 
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 :التدريبية االحتياجات تحديد تسبق التي الخطوات 2.1.18
 

 لممعمميف، التدريبية االحتياجات تحديد تسبؽ أف يجب ىامة خطكات كجكد إلى( 2005 األحمد،) أشار
 :كاآلتي كىي كمناسب، دقيؽ ييا بشكؿتحديد في تيساعد ألنيا كذلؾ

 .لممتدربيف الحالية األداء مستكيات عمى التعرؼ .1
 .األمثؿ المتدربيف ألداء كاقعية مقاييس أك معايير كضع .2
 .المتدربيف أداء لقياس مكضكعية كاختبارات كأدكات كسائؿ تكفير .3
 .لتدريبيةا االحتياجات كشؼ عمى تساعد التي كالكسائؿ األدكات تكفير .4
 التي كالمشكبلت التربكية، األطر في كسكاىـ لممعمميف الفعمية االحتياجات االعتبار بعيف األخذ .5

 عمى كالتركيز الرأم، استطبلع كدراسات االستبيانات عنيا تكشؼ كاليي كالمتعمميف المدارس تعترض
 .محددة مشكبلت معالجة

 بو يمتحقكا حتى إليو بالحاجة كشعكرىـ الخدمة، أثناء في التدريب كفائدة بأىمية المعمميف اقتناع .6
 .بتنظيمو كيطالبكا كفاعمية بحماسة أنشطتو كيتابعكا

دارة كتنفيذ تخطيط عمميات في المتدربيف إشراؾ .7  مفعـ مناخ كسيادة نتائجيا، كتقكيـ التدريب برامج كا 
 .يتيافاعم لزيادة أساسي شرط المعنية الفئات جميع بيف كالتعاكف بالثقة

 المدارس مديرم خاصة أيضان، أساسي شرط التعممية- التعميمية بالعممية المعنييف جميع تدريب .8
 تقاـك المدرسية البيئة كانت إذا فعاالن  يككف لف المعمميف تدريب ألف كالمعمميف، كالمرشديف كالمشرفيف
 .التربكية التجديدات

 .المدرسة عمى المركز ريبالتد كتطكير التدريب، أماكف إلى الكصكؿ سيكلة .9
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 الدراسات السابقة 2.2

تـ استعراض الدراسات التي تناكلت االحتياجات التدريبية  لمعممي التربية الخاصة العربية أكالن،  كمف 
 تنازليان حسب زمف إجرائيا. ترتيبان  ثـ الدراسات األجنبية مرتبة

 
 الدراسات  العربية: 2.2.1

 
 ضكء في الخاصة التربية لمعممي التدريبية الحاجات تحديد إلى (2016) ريةالمعم دراسة ىدفت
 معممان ( 115) مف الدراسة عينة كتككنت. التحميمي الكصفي المنيج الدراسة كاتبعت. المتغيرات بعض

 – كالنظريات المعارؼ) ىي مجاالت ستة عمى مكزعة فقرة( 60) مف مككف مقياس كأعدت كمعممة،
 مع كالتكاصؿ االتصاؿ – السمكؾ تعديؿ – التكنكلكجيا تكظيؼ – كتنفيذ تخطيط – كالتشخيص القياس
 تكظيؼ مجاؿ في الخاصة التربية لمعممي التدريبية الحاجات درجة أف إلى كتكصمت(. األسر

 المجاالت ضمف األكلى المرتبة كفي عالية كانت نظرىـ كجية مف التعميمية كالتقنيات التكنكلكجيا
 مجالي الثالثة المرتبة في أما الثانية، المرتبة في التعميمية العممية كتنفيذ تخطيط مجاؿ يمييا الستة،
 السمكؾ تعديؿ مجالي كاألخيرة الرابعة المرتبة في كجاء كاالتصاؿ كالتكاصؿ، كالتشخيص القياس

 في يةإحصائ داللة ذات فركؽ كجكد النتائج تظير كلـ. الخاصة التربية ميداف في النظرية كالمعارؼ
 كسنكات األكاديمي كالمؤىؿ الجنس لمتغيرات كفقان  الخاصة التربية لمعممي التدريبية الحاجات درجة
 .اإلعاقة كنكع الخبرة

 
 لمعممي التدريبية االحتياجات عمى التعرؼ إلى ىدفت دراسة (2016)المغاربة وزمالؤه  كأجرت
 مع العامميف مع كمقاببلت استبانة ستخدمتكا.كالزرقاء عماف محافظتي في البصرية ذكياإلعاقة الطمبة
 كتككنت الحككمية، المؤسسات مف كمعممة معممان ( 60) مف العينة كتككنت. البصرية اإلعاقة ذكم
 السابعة الفقرة تصدر إلى الدراسة نتائج خمصت كقد. مجاالت إلى مقسمة غير فقرة( 31) مف  األداة
 عمى(" AVISI) برنامج مثؿ بصريان  لممعاقيف المبكر خؿالتد برامج لمعرفة أحتاج" كىي االستبانة مف

 بينما البصرية، اإلعاقة ذكم الطمبة معممي نظر كجية مف التدريبية االحتياجات مف األكؿ الترتيب
 المرتبة عمى" برايؿ بطريقة كالكتابة القراءة عمى التدرب أحتاج" كىي االستبانة مف العاشرة الفقرة احتمت
 المؤىؿ الجنس،) لمتغيرات تبعنا إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو إلى نتائجال كأشارت.األخيرة
. المعمـ خصائص لمتغير تبعان  داللة ذات فركؽ تكجد أنو كما ،(التعميمية المرحمة الخبرة، العممي،
 تبعان  يةالتدريب االحتياجات تحديد في كالنكع الكـ في اختبلفنا ىناؾ أف إلى أيضان  الدراسة نتائج كأشارت

 أف بحيث المبصر كالمعمـ الكفيؼ المعمـ بيف داللة ذات فركؽ ىنالؾ أف كبينت المعمـ، لخصائص
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 الكفيؼ المعمـ بيف داللة ذات فركؽ ىنالؾ أف كما المبصر، المعمـ لصالح كانت الفركؽ داللة
 .البصر ضعيؼ المعمـ لصالح كانت الفركؽ داللة أف بحيث البصر كضعيؼ

 
 بمدارس االجتماعييف لؤلخصائييف التدريبية االحتياجات تقدير( 2016) عبدالعزيز سةدرا كاستيدفت

 المسح منيج الدراسة كاتبعت. سكىاج بمحافظة مطبقة ميدانية دراسة خبلؿ مف الخاصة، التربية
 لتقدير استبانة الدراسة كأعدت. اجتماعي أخصائي( 52) مف العينة كتككنت. الشامؿ االجتماعي
 –الميارية االحتياجات – المعرفية االحتياجات: )اآلتية المحاكر مف مككنة التدريبية تاالحتياجا

 االحتياجات أىـ أف عف النتائج ككشفت(. باالتجاىات المرتبطة االحتياجات – القيمية االحتياجات
 ذكم التبلميذ مع التعامؿ في الحديثة باالتجاىات المتصمة المعارؼ في تمثمت المعرفية التدريبية
 التكاصؿ ميارة في تمثمت حاجة أعمى أف النتائج أظيرت الميارية التدريبية االحتياجات كفي اإلعاقة،

 التبلميذ لدل السمبية االتجاىات تعديؿ حاجة كانت القيمية االحتياجات كفي اإلعاقة، ذكم التبلميذ مع
 النتائج أظيرت االجتماعي األخصائي باتجاىات المرتبطة االحتياجات كفي حاجة، أعمى اإلعاقة ذكم
 .اإلعاقة ذكم التبلميذ مساعدة ىي األكلى الحاجة أف
 

 لمعممات التدريبية االحتياجات تحديد بيدؼ دراسة (2016) وزمالؤه أباحسين مف كؿو  كأجرت
 المنيج الدراسة كاتبعت. كالمشرفات المعممات نظر كجية مف المتكسطة المرحمة في التعمـ صعكبات
 مككنة استبانة في األداة كتمثمت. التعمـ لصعكبات كمشرفة معممة( 50) مف العينة كنتكتك الكصفي،

 صعكبات معممات تقدير أف عف النتائج ككشفت. مجاالت إلى مكزعيف غير تدريبي احتياج( 29) مف
 ريبيةالتد الحاجة عدا ما التدريبية، االحتياجات لجميع متكسطة بدرجة جاء التدريبية الحتياجاتيف التعمـ

 ذكات الطالبات تدريب إلى التدريبية التعمـ صعكبات معممات حاجة النتائج كأظيرت الميني، لئلرشاد
 تقدير في دالة فركؽ تكجد ال أنو ككشفت. االختبارات تنفيذ إستراتيجيات عمى تعمـ صعكبات

 الدكرات كعدد ،الخبرة كسنكات العممي، كالمؤىؿ العمؿ، طبيعة لمتغير كفقان  التدريبية االحتياجات
 .التدريبية

 
 االبتدائية المرحمة الخاصة التربية لمعممات التعميمية الكفايات بيدؼ دراسة (2016) النعيم كأجرل
 كتككنت الكصفي، المنيج كاتبعت. بمدينةالرياض كاألىمية الحككمية الدمجبالمدارس برامج في لمبنات
 مف مككنة استبانة في  األداة كتمثمت. لرياضا بمدينة خاصة تربية معممة( 66) مف الدراسة عينة

 – الدافعية إثارة – السمكؾ تعديؿ – كالفردية التربكية البرامج كتنفيذ إعداد – التييئة كفاية) المحاكر
 أف عف النتائج ككشفت(. األكاديمي النمك – التقييـ – اإلنسانية العبلقات – األمكر أكلياء مع التعامؿ
 اإلنسانية العبلقات كفاية باستثناء الكفايات جميع في مرتفع العينة لدل التعميمية الكفايات أداء مستكل
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 االحتياجات تقدير في دالة فركؽ تكجد ال أنو ككشفت جدان، مرتفع فييا األداء مستكل كجد حيث
 . التخصص متغير في فركؽ كجدت بينما المدرسة، لنكع كفقان  التدريبية

 
التربية  لمعممي االحتياجات التدريبية تحديد ميدانية بيدؼ دراسة(2015)العايد وزمالؤه  كأجرل

 سبعة مف مككنة كأىدافيا  تتناسب استبانة بناء كتـ. الكصفي المسحي المنيج كاتبعت. الخاصة
 لمتعميـ، التخطيط كالتقييـ، التقكيـ أساليب المعمكمات، كجمع الحالة دراسة أساليب) ىي مجاالت

 الفردية، التربكية الخطط بناء األمكر، أكلياء مع التكاصؿ في التقنية استخداـ التدريس، استراتيجيات
 نتائج كأشارت. الخاصة التربية معممي( 66) مف العينة كتككنت(. الطبلب مع التكاصؿ ميارات
ستراتيجيات لمتعميـ، كالتخطيط كالتقييـ، القياس ميارات في تمثؿ تدريبي احتياج كجكد إلى الدراسة  كا 

 لمعممي التدريبية االحتياجات في فركؽ كجكد عدـ ككذلؾ كاألخبلقية، التكاصؿ كميارات ريس،التد
 .الخبرة سنكات الجنس، التخصص، متغيرات كفؽ الخاصة التربية

 
 قسـ في العممية التربية طبلب لدل التدريسية الكفايات تحديد بيدؼ دراسة (2015) القميزي كأجرل
 المنيج كاتبعت. األكاديمي كاالعتماد الجكدة معايير ضكء في بالمجمعة يةبكمية الترب الخاصة التربية

 كتمثمت. الخاصة التربية بقسـ العممية التربية طبلب مف طالبان ( 35) مف العينة كتككنت الكصفي،
 لطبلب البلزمة التدريسية الكفايات أف عف النتائج ككشفت. عبارة( 51) مف مككنة استبانة مف األداة
 رئيسة مجاالت ستة مف مككنة قائمة في الجكدة لمعايير كفقان  الخاصة التربية بقسـ العممية التربية

(. الشخصية الكفايات التقكيـ، الصؼ، التعميـ،إدارة تقنيات استخداـ -الدرس تنفيذ الدرس، تخطيط)
 الشخصية اتالكفاي - الصؼ إدارة كفايات - التقكيـ كفايات) التالي النحك عمى الكفايات ترتيب كجاء

 أف عف ككشفت. الدرس تنفيذ كفايات – الدرس تخطيط كفايات - التعميـ تقنيات استخداـ كفايات -
 بدرجة يطبقكنيا كأنيـ بذلؾ، الخاصة القائمة في المتضمنة التدريسية الكفايات يمتمككف العينة أفراد
 . فييا يتدربكف التي المدارس في أثناءالتدريس جدان  عالية

 
 التربية لمشرفات البلزمة التدريبية االحتياجات عمى التعرؼ إلى( 2014) السبيعي اسةدر  كىدفت
 عمى بناء نظرىـ كجية مف التدريبية األكلكيات إلى كالتعرؼ السعكدية العربية فيالمممكة الخاصة

 مف داكتاأل كتككنت.  تربكيان  مشرفان ( 325) مف العينة كتككنت. كالتربكية التعميمية لمعممية ممارستيـ
 المشرفات أف إلى  كتكصمت(. المعارؼ الميارات، االتجاىات، العاـ، المجاؿ) ىي مجاالت أربعة
 االتجاىات مجاؿ في متكسطة بدرجة تدريبي كاحتياج العاـ، لممجاؿ عالية بدرجة تدريبي احتياج لدييف

 التربكم البرنامج اؿمج في بدرجة عالية تدريبي احتياج لدييف المعممات كأف ،كالمعارؼ،كالميارات
 .كالتشخيص العاـ،كالتقييـ كالبرنامج التدريس، مجاؿ في متكسط تدريبي كاحتياج الفردم،
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 الخاصة التربية برامج لمعممي الصفية اإلدارة كفايات تحديد إلى( 2011) اليوسف دراسة كاستيدؼ
 كمعممي مديرم عمى ميدانية دراسة إجراء خبلؿ مف اإلحساء محافظة في العاـ التعميـ بمدارس الممحقة
 معمـ( 306) مف العينة كتككنت الكصفي، المنيج  كاتبعت. العاـ التعميـ بمدارس الخاصة التربية
 التدريسي، األداء) محاكر ثبلث عمى مكزعة فقرة( 50) مف مككنة استبانة في األداة كتمثمت. كمدير
 كيمارسيا جدان  ميمة الصفية اإلدارة كفايات أىمية إلى كتكصمت(. التقكيمي األداء اإلنساني، اإلداء

 لمتغير تعزل كالمعمميف المدراء تقديرات في فركؽ كجكد عدـ عف ككشفت عالية، بدرجة المعممكف
 .اإلعاقة كنكع كالتخصص كالكظيفة الجنس

 
 الصمك كمشرفات لمشرفي التدريبية االحتياجات عف الكشؼ إلى ىدفت دراسة (2010) العمر كأجرل
 المجاؿ) في االستبانة  كأعدت. الكصفي المنيج كاتبعت. السعكدية العربية المممكة في لسمعا ضعاؼ
 كضعاؼ كمشرفات الصـ مشرفي جميع  العينة كشممت ،(االتجاىات الميارم، المجاؿ المعرفي،
 عينة أفراد مكافقة النتائج أىـ ككانت. التربية كالتعميـ كزارة في الخاصة لمتربية العامة اإلدارة في السمع
 الميارات تنمية كفي جانب المعرفي المجاؿ في" جدان  كبيرة" بدرجة التدريبية االحتياجات عمى الدراسة
 نحك العينة أفراد إجابات بيف جكىرية فركؽ كجكد النتائج تكضح لـ كما االتجاىات، تنمية كفي

 .األكلية لممتغيرات عائدة التدريبية احتياجاتيـ
 

 التربية معممي لنجاح البلزمة كالمينية الشخصية الكفايات تحديد بيدؼ راسةد (2010) شاش كأجرت
 في األداة كتمثمت. كمعممة معمـ( 289) مف العينة كتككنت الكصفي، المنيج الدراسة كاتبعت. الخاصة
: اآلتية المجاالت مف مككنة الخاصة التربية معممي لنجاح البلزمة الكفايات عف لمكشؼ استبياف

 كفايات التدريس، كفايات التكنكلكجيا، تكظيؼ كفايات المعرفية، الشخصية،الكفايات تالكفايا)
 كانت العينة أفراد تقديرات أف إلى كتكصمت(. التقكيـ كفايات الصؼ، إدارة كفايات اإلنسانية، العبلقات

 العبلقات تكفايا الشخصية، الكفايات المعرفية، الكفايات التدريس، كفايات) التالي النحك عمى مرتبة
 كجكد النتائج كأظيرت ،(التكنكلكجيا تكظيؼ كفايات التقكيـ، كفايات الصؼ، إدارة كفايات اإلنسانية،

 . اإلعاقة نكع كلمتغير الجنس لمتغير تعزل العينة أفراد تقديرات في فركؽ
 

 ةالتربي كمشرفات لمشرفي التدريبية االحتياجات عف الكشؼ( 2009) السويدان دراسة كاستيدفت
 االحتياجات لرصد االستبانة كأعدت. التحميمي الكصفي المنيج كاتبعت. الرياض بمدينة الخاصة
 في الحديثة االتجاىات –الميارية االحتياجات – المعرفية االحتياجات) محاكر مف مككنة التدريبية
 حتياجاتاال أف النتائج أىـ كمف(. اإلشرافي العمؿ تطكير – االتجاىات مجاؿ – التربكم اإلشراؼ



37 
 

 االتجاىات المجاؿ ىذا في االحتياجات أكثر ككانت كبيرة درجة نالت المعارؼ مجاؿ في التدريبية
 مجاؿ في التدريبية االحتياجات كنالت الحديثة، اإلشرافية كاألساليب التربكم اإلشراؼ في الحديثة
 التشخيصية ختباراتكاال المقاييس تطبيؽ ىي حاجة االحتياجات أكثر ككانت كبيرة درجة الميارات

 مجاؿ في أما القرار، كاتخاذ المشكبلت كتحميؿ الخاصة االحتياجات ذكم قدرات عف تكشؼ التي
 اإلشرافي العمؿ تطكير المجاؿ ىذا في االحتياجات كأكثر كبيرة حاجة بدرجة فكانت االتجاىات
 .التربكم اإلشراؼ مجاؿ في جديد كؿ كمتابعة

 
 المممكة في الخاصة التربية معممي تدريب برامج كتطكير تقكيـ إلى (2009) بخش دراسة كىدفت
 الخبرات مف خمفية عمى احتياجاتيـ ضكء في كذلؾ عصره لمتغيرات كمكاكبتو السعكدية العربية
 كاقع عمى لمتعرؼ التحميمي الكصفي المنيج استخدمت كقد. المتقدمة بالدكؿ المجاؿ ىذا في العالمية
 التدريبية لمبرامج تقكيـ االستمارة كأعدت.السعكدية العربية المممكة في اصةالخ التربية معممي تدريب
 في كمعممة معممان ( 160) قكاميا الخاصة التربية معممي مف ممثمة عينة عمى الخاصة التربية لمعممي
مكانية احتياجاتيـ عمى لمتعرؼ المممكة  أشارت كقد. تطكيرىا في العالمية الخبرات مف االستفادة كا 

 التربية لمعممي التدريبية المنظكمة في القكة نقاط مف كبيران  عددان  ىناؾ أف إلى الميدانية الدراسة ائجنت
 المراتب في النقاط تمؾ جاءت كقد كدعميا، تعزيزىا يجب السعكدية العربية المممكة في الخاصة
 منيا البرامج تمؾ في كالسمبية الضعؼ جكانب بعض ىناؾ إالأف العينة، أفراد الستجابات المتقدمة
 كعدـ كدقة، كحداثة عممية أكثر بأساليب الخاصة التربية لمعممي التدريبية االحتياجات دراسة ضعؼ
 بذكم المعنية المختمفة الجيات بيف كالتكامؿ التعاكف كضعؼ المعمميف تدريب ألىداؼ أكلكية كضع

 محتكل تصميـ في األمكر كلياءأ أك الخاصة التربية معممي آراء مشاركة كعدـ الخاصة، االحتياجات
 .التدريب

 
 الخاصة التربية لمعممي البلزمة التكنكلكجية الكفايات عف الكشؼ إلى( 2008) الجوفي دراسة كىدفت
 عينة عمى الكصفي المنيج كاتبعت. كالخبرة العممي المؤىؿ متغيرات ضكء في ليا ممارستيـ كدرجة
 التكنكلكجية بالكفايات قائمة أعدت ذلؾ كلتحقيؽ. الخاصة لمتربية كمعممة معمـ( 135) مف مككنة
 تصميـ االستخداـ،:)ىي رئيسية مجاالت خمسة تحت تندرج فرعية، كفاية( 60) مف مككنة

 يمتمكيا التي الكفايات أىـ أف كتكصمت إلى(. التقكيـ التعمـ، مصادر غرؼ خدمات التعميـ،اإلنتاج،
 األمف عنصرم أراعي الحاسكب، جياز تشغيؿ يعأستط: ىي عالية بدرجة الخاصة التربية معممك

 تقنيات استخداـ أثناء المحمية البيئة في المتكافرة التعمـ بمصادر أستعيف التقنيات، اختيار عند كالسبلمة
 صياغة عند الطمبة خصائص كأراعي مختمفة، كبطرؽ متنكعة تعميمية شفافيات بإنتاج أقكـ التعميـ،
 التعميمية التكنكلكجية لمكفايات الخاصة التربية معممي امتبلؾ درجة في فركؽ كتكجد. االختبار فقرات
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 معممي امتبلؾ درجة في فركؽ يكجد كال.  الدبمكـ عمى البكالكريكس لصالح العممي المؤىؿ إلى تعزل
 .الخبرة إلى تعزل التعميمية التكنكلكجية لمكفايات الخاصة التربية

 
 مف التكحدييف، األطفاؿ لمعممي التدريبية االحتياجات يدتحد إلى ىدفت بدراسة (2007) سكر كقاـ
 مف مجمكعة كامتبلؾ أىمية لدرجتي تقديرىـ معرفة خبلؿ مف كذلؾ المعمميف، ىؤالء نظر كجية

 يتبع الذم القطاع متغيرات تأثير لمعرفة باإلضافة.األطفاؿ كتدريب بتعميـ المتعمقة كالميارات المعارؼ
. معمـ( 107) مف العينة كتككنت. التعميمية الخبرة لممعمـ،كمجاؿ العممي المؤىؿ كدرجة المركز، ليا

. عاليان  كاف عمكمان  كالميارات المعارؼ كامتبلؾ أىمية لدرجتي العينة أفراد تقدير أف إلى النتائج كأشارت
 رجةلد الدراسة أفراد تقدير عمى المركز لو يتبع الذم القطاع لمتغير تأثير كجكد النتائج أظيرت كما

 تيظير كلـ الخاص، القطاع مراكز في العامميف المعمميف لصالح كذلؾ كالميارات المعارؼ أىمية
 كذلؾ. كالميارات لممعارؼ امتبلكيـ لدرجة الدراسة أفراد تقدير عمى المتغير ليذا تأثير كجكد النتائج
 عمى التعميمية لخبرةا كمجاؿ لممعمـ، العممي المؤىؿ درجة متغيرات تأثير كجكد عدـ النتائج أظيرت
 االحتياجات أف النتائج كأظيرت. كالميارات المعارؼ كامتبلؾ أىمية لدرجتي الدراسة أفراد تقدير

 التكحد، عف لمكشؼ العالمية كالمعايير المحكات معرفة إلى بالحاجة تتمثؿ الدراسة عينة ألفراد التدريبية
 إلى بالحاجة ليـ األدائية التدريبية االحتياجات تمثمت حيف في التكحدييف، األطفاؿ أداء تقييـ كأدكات
 مع كالتعامؿ العقمية، كاإلعاقة الشاممة النمائية االضطرابات مع لمتكحد الفارؽ التشخيص ميارة اكتساب

 .المراىقة مرحمة في التكحدم لمفرد الجنسية المشكبلت
 

 المعاقيف األطفاؿ لمعممي ةالبلزم الكفايات عمى التعرؼ إلى ىدفت دراسة (2005) الرفاعي كأجرت
( 42) مف العينة كتككنت الكصفي، كأعدت المنيج. لدييـ تكافرىا كمدل عدف، محافظة في سمعيان 
 كأشارت. فقرة( 46) مف تألفت استبانة ببناء الباحثة كقامت. سمعيان  المعاقيف األطفاؿ معممي مف معممان 
 أظيرت كما. المعمميف لدل الصدارة مكقع احتمت كالشخصية التدريسية الكفايات أف إلى الدراسة نتائج
 كالكفايات الميني الكعي ككفايات المعرفية، لمكفايات الحسابية المتكسطات انخفاض النتائج

 لدييـ الكفايات تكافر درجة في المعمميف لدل إحصائية داللة ذات فركقان  النتائج تظير كلـ االجتماعية،
 .العممي المؤىؿ أك يسيةالتدر  الخبرة أك العمر لمتغير تعزل

 
 اإلدارييف لدل اإلدارية الكفايات لتنمية التدريبية االحتياجات إلى ىدفت دراسة (2004)لبابنة كأجرت
 عامبلن  كمرؤكسان  إداريان ( 120) مف العينة كتككنت. عماف في الخاصة التربية مؤسسات في العامميف

 بالتساكم مكزعة فقرة( 90) مف مككنة نةاستبا كاستخدمت. عماف في الخاصة التربية مؤسسات في
 اإلدارية الكفايات التقكيـ، كفايات كالقيادة، التكجيو كفايات التربكم، التخطيط كفايات) المجاالت عمى
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 التكنكلكجية، الكفايات التصكرية، اإلدراكية الكفايات البشرية، المكارد،الكفايات إدارة كفايات كالفنية،
 اإلدارية الكفايات فإف المديريف نظر كجية مف أنو إلى تكصمت(. االتصاؿ ياتكفا اإلنسانية، الكفايات
 احتياجان  األقؿ كانت التقكيـ كفايات أف حيف في لمتدريب، احتياجان  األعمى الكفايات كانت كالفنية

 أف حيف في احتياجان  أعمى كانت كالقيادة التكجيو كفايات فإف المرؤكسيف نظر كجية مف كأنو لمتدريب،
 الحسابية المتكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال كأنو التقكيـ، لكفايات كاف احتياج أقؿ

 الخاصة التربية مؤسسات في العامميف لئلدارييف التدريبية االحتياجات العينة لتحديد أفراد الستجابات
 .الكظيفي المسمى لمتغير تبعان 
 

 التربية قسـ في الميداني التدريب برنامج أىمية عمى التعرؼ إلى ىدفت بدراسة( 2004) مسعود كقاـ
 في القسـ لطبلب التعميمية كالكفايات المينية الشخصية نمك عمى كأثره سعكد، الممؾ بجامعة الخاصة

( 58) مف العينة كتككنت". التعمـ كصعكبات السمعية كاإلعاقة العقمي التخمؼ" كىي الثبلث تخصصاتو
 فقرة،( 68) مف مككنة استبانة كأعدت. الخاصة التربية معاىد في ميدانيال التدريب طبلب مف طالبان 
 اإلشراؼ مسؤكليات النظرم، باإلعداد الميداني،عبلقتو التدريب أىمية) ىي محاكر( 6) عمى كزعت

 الكفايات الخاصة، االحتياجات ذكم التبلميذ مع العمؿ نحك الطالب دافعية كالمؤسسي، الجامعي
 كجكد  نتائج كأظيرت(. الطبلب يكاجييا التي كالصعكبات الميداني، التدريب لطبلب البلزمة التعميمية
 السادس المحكر عدا ما. الدراسةجميعيا محاكر عمى كالمتكسطة العالية بيف تراكحت مكافقة درجات
 .ضعيفة مكافقة درجة عمى حصؿ كالذم

 
 لمعممي التدريبية ياجاتاالحت عف الكشؼ ىدفت دراسة (1996)وزمالؤه  ىاشم مف كؿه  كأجرل

 عينة عمى الكصفي المنيج كاتبعت. نظرىـ كجية مف الخاصة التربية بمعاىد الرياضيات كمعممات
 المعارؼ) المحاكر مف مككنة استبانة كأعدت الخاصة، التربية معممي مف( 206) مف مككنة

(. التقكيـ التدريس، ياتاستراتيج العامة، التدريس ميارات لمتدريس، التخطيط التخصصية، كالميارات
 عف أيضان  ككشفت. االحتياجات كافة في المعمميف مف حاجة أكثر المعممات أف عف النتائج ككشفت

 الطكيمة الخبرة ذكم أف ككشفت متساكية، تقريبان  كانت التدريبية االحتياجات لجميع األىمية درجة أف
 .العامة ريسالتد كميارات لمتدريس التخطيط عمى لمتدريب احتياجان  أكثر
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 :األجنبية الدراسات 2.2.2
 

 التربية معممات عند التدريبية لتحديداالحتياجات(Lee et al, 2014) وزمالؤه لي دراسة جاءت
 معممي مف معممةن ( 275)  العينة كشممت. الكصفي المنيج الدراسة كاتبعت. ككنغ ىكنغ في الخاصة
 لمعممات التدريبية االحتياجات: األكؿ العامؿ يف،عامم بخصكص االستطبلع ككاف. الخاصة التربية
 التدريب، مراكز تقدميا التي التدريبية البرامج فاعمية مدل: الثاني الخدمة،كالعامؿ أثناء الخاصة التربية
 عمى الدراسة ركزت كما ليـ، المقدمة البرامج في المعممات بآراء األخذ ضركرة النتائج إلى أشارت كقد

 مف بالمزيد كتزكيدىـ التدريب خبلؿ مف كذلؾ الخدمة أثناء جيدان  إعدادان  المعمميف إعداد
 .العمؿ مكاقع في المعمميف فعالية بناء في كبير فضؿ مف لو لما الحككمي الدعـ المصادر،كتقديـ

 
. التعمـ صعكبات لمعممي التدريبية االحتياجات تحديد إلى (Brady, 2013) برادي دراسة كىدفت
 لرصد قائمة الباحث كأعد. الكالية في التعمـ الصعكبات معممي مف كمعممة معممان ( 150)العينة  كبمغت

 تدني بيف عبلقة كجكد تبيف الدراسة نتائج خبلؿ كمف التعمـ صعكبات لمعممي التدريبية االحتياجات
 تكلبمس طبلبيـ مع التعامؿ عمى مقدرتيـ كبيف المعمميف، ليؤالء المقدمة التدريبية البرامج مستكل
 االتصالمع لميارة المعمـ امتبلؾ ضركرة عمى بالتأكيد الدراسة أكصت كقد صعكبتيـ، مع يتماشى
 لممعارؼ امتبلكيا أىمية عمى أكدت كما الطالب، مساعدة أجؿ مف متكاممة حمقة لتشكيؿ األسرة

 مف المختمفة التعميمية األساليب استخداـ كضركرة الطمبة، لدل التعمـ مستكل لرفع البلزمة كالميارات
 .راجعة تغذية عمى الحصكؿ أجؿ

 
 التربية لمعممي االحتياجات تقييـ" بعنكاف كانت (Hendricks, 2011) ىندريكس دراسة كاىتمت
 مف العينة كتككنت. التحميمي الكصفي المنيج الدراسة كاتبعت. التكحدييف الطمبة يدرسكف ممف الخاصة

 معممي الممحة إلعداد الضركرة إلى كتكصمت. لخاصةا التربية معممي مف كمعممة معممان ( 498)
 المعممكف ىؤالء يمتمؾ أف يجب كما يدرسكنيا، التي اإلعاقة طبيعة مع يتناسب بما الخاصة التربية

 أجؿ مف مضاميف تحكم التي األساسية البيانات كتقديـ التغيير، لتعزيز المطمكبة كالميارات المعارؼ
 كاإلستراتيجيات الحديثة التكنكلكجيا بأساليب كاالستعانة التدريب، دراتكمبا الشخصية المتطمبات تطكير
 .التعميـ نكعية تحسيف عمى ينعكس كبير دكر مف لو لما الفاعمة

 
 الطمبة معممي استخداـ مسح إلى ىدفت دراسة( Derrick et al, 2007) وزمالؤه ديرك كأجرل

 مف العينة كتككنت.التحميمي الكصفي المنيج راسةالد كاتبعت. المساعدة لمتكنكلكجيا بصريان  المعاقيف
 في الطمبة تعميـ عمى كيشرفكف ككندية، أمريكية جامعة( 18) في يعممكف تدريس ىيئة عضك( 38)
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. بصريان  المعاقيف تدريس في التكنكلكجية التعميمية الكفايات إكسابيـ إلى تيدؼ مختمفة مساقات
 في عامة مساقات تعطي تقييميا تـ التي( 18) البرامج ماليإج مف برامج ثبلث أف إلى النتائج كأشارت

 شكؿ عمى كمتخصصة محددة مساقات تعطي جامعة( 15) أف تبيف حيف في المساعدة، التكنكلكجيا
 إذا المساندة بالتكنكلكجيا المرتبطة المساقات تقييـ تـ كما بصريان، المعاقيف تعميـ في خاصة مساقات
 يمتمكيا أف المتكقع مف التي المعرفة بدرجة ترتبط أسئمة تكجيو خبلؿ مف الكفايات، كافة تغطي كانت

 أف المتكقع مف التي التعميمية الكفايات مف فئات أربعة كجكد إلى النتائج أشارت التخرج، عند طبلبيـ
 بريؿ، طابعة مع التعامؿ الضعيفة، البصرية المستكيات لذكم تكنكلكجيا:ىي المعمميف الطمبة يمتمكيا

 .باستقبلؿ العيش كتكنكلكجيا إلكتركنيان، المنياج إلى الكصكؿ راتميا
 

 الذيف لمعامميف البلزمة االحتياجات تحديد إلى ىدفت دراسة( Grosser,2005) جروسر كأجرل
 السف صغار األطفاؿ خاص بشكؿ كاستيدفت. الخاصة االحتياجات ذكم لؤلطفاؿ خدمات يقدمكف
 الدراسة نتائج خمصت كقد. سنكات ثبلث كحتى الكالدة عمر مف ةنمائي اضطرابات مف يعانكف كالذيف
 البلزمة الصحية اإلجراءات لمعرفة الحاجة: كالتالي كتدريبية معرفية احتياجات لدييـ العامميف أف إلى
 دكف لؤلطفاؿ النمائية المشكبلت تقييـ في تدريبية كبرامج التدخؿ، طرؽ لمعرفة كالحاجة طفؿ، لكؿ

 .األسرية الفردية الخطة تطكير كيفية عمى التدريب إلى باإلضافة مر،الع مف الثالثة
 

 اإلدارية االحتياجات عمى التعرؼ بيدؼ دراسة (Mavrommatis, 2004) مافروماتس كأجرل
 اليكناف، في الخاصة لبلحتياجات مدارس( 4) عمى كأجريت. الخاصة التربية مدارس لمديرم التربكية
 لمعممية مقاييس عدة بكضع كذلؾ المعمميف عمى القياس أسمكب استخدمتك . معممان ( 25) بيا كيعمؿ

 التربكية اإلدارية المياـ بعض إلى الدراسة كخمصت. الخاصة االحتياجات ذكم مدارس في التعميمية
 كمبلحظة التعميمية النشاطات لرصد ميدانية بزيارات القياـ:في كتمثمت الخاصة، التربية مدارس لمديرم
 ككذلؾ. المناسبة التربكية الحمكؿ إيجاد عمى العامميف مساعدة بغرض األداء كتقكيـ ميدانيال التفاعؿ

 التربكية كالنشرات جيكدىـ بيف التكامؿ لتحقيؽ الزمبلء مع التشاكر بغرض جماعية لقاءات عقد
جراء الميداف، في الزمبلء إلى كالتعميمات كالتكصيات الخبرات نقؿ بغرض  تنمية بيدؼ لقاءات كا 
 الزمبلء، بيف الخبرات تبادؿ بيدؼ الزيارات كتبادؿ الخدمة، أثناء كككبلئيا المدارس مديرم كفايات
عداد الزمبلء، بيف التعاكف ركح تنمية بيدؼ تربكية كرش كعمؿ  التجديد عمى قادرة تربكية قيادات كا 

 .التنشيطية كالبرامج كالمقاءات كاالبتكار
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 سابقة:التعقيب عمى الدراسات ال 2.2.3
 

 :يمي ما لمباحث اتضح السابقة، لمدراسات الباحث استعراض خبلؿ مف
 ىذه كمف الخاصة، التربية معممي لدل التدريبية االحتياجات تحديد إلى الدراسات مف العديد ىدفت  -

 كدراسة ،(2009) بخش كدراسة ،(2008) الجكفي كدراسة ،(1996) ىاشـ زمبلؤه دراسة: الدراسات
 ,Lee et al) كدراسة ،(Hendricks, 2011) كدراسة ،(2011) اليكسؼ كدراسة ،(2010) شاش

 (.2016) المعمرية كدراسة ،(2016) النعيـ كدراسة ،(2015) العايد كزمبلؤه كدراسة ،(2014
 المدارس مدراء لدل الخاصة كاالحتياجات الكفايات تحديد إلى الدراسات مف العديد ىدفت  -

 لبابنة كدراسة ،(Mavrommatis, 2004) دراسة: كمنيا الخاصة ربيةالت مدارس في كالمشرفيف
 كدراسة ،(2010) العمر كدراسة ،(2009) السكيداف كدراسة ،(2004) مسعكد كدراسة ،(2004)

 (.2016) العزيز عبد كدراسة ،(2014) السبيعي
 التربية قساـأ طمبة إلعداد البلزمة االحتياجات لتحديد الجامعات في الدراسات بعض أجريت  -

 (.Derrick et al, 2007) كدراسة ،(2004) مسعكد دراسة: دراسة كمنيا بالجامعات الخاصة
: دراسة كمنيا كالمعممات، المعمميف لدل التكنكلكجية االحتياجات تحديد الدراسات بعض استيدفت  -

 (.2008) الجكفي كدراسة ،(Derrick et al, 2007) كدراسة
 .التكحدييف األطفاؿ لمعممي التدريبية االحتياجات تحديد(2007) سكر دراسة استيدفت  -
 دراسة: كمنيا العادييف، الطمبة لممعمميف الخاصة االحتياجات تحديد الدراسات مف العديد استيدفت  -

 (.2011) اليكسؼ كدراسة ،(2005) الرفاعي كدراسة ،(2004)لبابنة
 باستخداـ التحميمي الكصفي المنيج الباحث استعرضيا التي السابقة الدراسات كافة استخدمت -

 .كالمقابمة االستبانة أداة خبلؿ مف المسح أسمكب
 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجو

تميزت ىذه الدراسة ككنيا الفريدة مف نكعيا في ىذا المجاؿ) في حدكد عمـ الباحث( في البيئة 
يث االحتياجات التدريبية لمعممي الترية الخاصة في ح مف األكلى الدارسة ىذه تيعد كأيضان  ،الفمسطينية

 ضكء متغيرات متعددة.
 :التالية الجكانب في منيا تـ االستفاد السابقة الدراسات استعراض كبعد
 . الخاصة التربية لمعممي التدريبية باالحتياجات الخاص النظرم اإلطار إعداد -
 .الخاصة التربية لمعممي التدريبية االحتياجات لتحديد المناسبة المناسب كاألداة  المنيج تحديد -
 المناسبة ك المتعددة إذا ما قكرنت بالرسائؿ ك الدراسات السابقة اإلحصائية األساليب تحديد -

 .الدراسة نتائج الستخراج
 .الحالية الدراسة نتائج كمناقشة تفسير في الدراسات نتائج مف االستفادة -
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 الفصل الثالث: 

_____________________________________________________ 

 :الطريقة واإلجراءات

التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ لئلجراءات  يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن 
عداد أداة الدراسة)االستبانة(، كالتأك د منيج الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

مف صدقيا كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، 
 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 
 منيج الدراسة 3.1

 
لمتعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعممي كمعممات التربية الخاصة في  الكصفي المنيج استخدـ

 كصفان  بكصفيا كييتـ الكاقع، في ىي كما  الظاىرة يدرس الكصفي منيجال ألف كذلؾ ،محافظة الخميؿ
ـ   كمف ككميان، كيفيان  تعبيران  عنيا كيعبر دقيقان   .كالتكصيات النتائج إلى لمكصكؿ تحميميا ث

 
 الدراسة وعينتيا:مجتمع  3.2

  (180ىـ )كالبالغ عدد، في محافظة الخميؿ معممي التربية الخاصةتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع 
حسب البيانات كاإلحصائيات التي تـ الحصكؿ عمييا مف مديريات التربية كالتعميـ،  كمعممة ان معمم

كالمراكز المختصة في رعاية طمبة التربية الخاصة في محافظة الخميؿ، أما عينة الدراسة فتككنت 
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( 1.3)ؿ ك الجدك % مف مجتمع الدراسة، 84.5( معممنا كمعممة في المحافظة، أم بنسبة 152مف)
 يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة:

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 3.5جدول )
 النسبة المئكية العدد المستكل المتغير
 19.1 29 ذكر الجنس

 80.9 123 أنثى
 64.5 98 مدينة مكاف العمؿ

 35.5 54 قرية
 19.7 30 دبمـك المؤىؿ العممي

 71.1 108 بكالكريكس
 9.2 14 دبمكـ عالي فأكثر

 28.9 44 سنكات 5أقؿ مف  سنكات الخبرة
 34.9 53 سنكات 10-5مف 

 36.2 55 سنكات 10أكثر مف 
 81.6 124 مركز طبيعة العمؿ

 18.4 28 غرفة مصادر
 

 صدق األداة 3.3

( 6106ك الرزيحي )بعد االطبلع عمى األدب التربكم ك الدراسات السابقة مثؿ دراسة أبا حسيف 
( 6101(  كدراسة شاش )6105(، كالقميزم )6105(، كدراسة العايد كالعايد )6106كدراسة النعيـ )

كمف ثـ تـ التحقؽ  ،( 0كغيرىا مف الدراسات. تـ إعداد استبانة بصكرتيا األكلية كما في الممحؽ رقـ ) 
، ف مف ذكم االختصاص كالخبرةكمجمكعة مف المحكمي ،مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى المشرؼ

الستبانة عمى ، حيث كزع الباحث ا( 2( محكمان كما في الممحؽ رقـ )  11حيث بمغ عدد المحكميف ) 
طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة الفقرات عدد مف المحكميف، ك 

ضافة أم معمكمات أك تعديبلت أك فقرات كسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا  
 3كما في الممحؽ رقـ )  ، ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائيةيركنيا مناسبة

). 
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لفقرات االستبانة مع بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف  رل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة مف ناحية أخ
تساؽ فقرات االستبانة كىذا يعني كجكد الإحصائية في جميع  كاتضح كجكد داللةالدرجة الكمية لؤلداة، 

 يبيف ذلؾ: (6.3)داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ
 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 االحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميل

لة الدال  Rقيمة  الرقم
 المحسوبة

الر
 قم

الداللة  Rقيمة 
 المحسوبة

الر
 قم

الداللة  Rقيمة 
 المحسوبة

1 0.58** 0.00 19 0.46** 0.00 37 0.70** 0.00 
2 0.57** 0.00 20 0.43** 0.00 38 0.70** 0.00 
3 0.67** 0.00 21 0.43** 0.00 39 0.75** 0.00 
4 0.63** 0.00 22 0.45** 0.00 40 0.75** 0.00 
5 0.65** 0.00 23 0.32** 0.00 41 0.75** 0.00 
6 0.57** 0.00 24 0.38** 0.00 42 0.70** 0.00 
7 0.52** 0.00 25 0.51** 0.00 43 0.76** 0.00 
8 0.54** 0.00 26 0.40** 0.00 44 0.72** 0.00 
9 0.66** 0.00 27 0.47** 0.00 45 0.74** 0.00 
10 0.67** 0.00 28 0.54** 0.00 46 0.48** 0.00 
11 0.72** 0.00 29 0.51** 0.00 47 0.49** 0.00 
12 0.66** 0.00 30 0.55** 0.00 48 0.46** 0.00 
13 0.63** 0.00 31 0.49** 0.00 49 0.52** 0.00 
14 0.71** 0.00 32 0.43** 0.00 50 0.45** 0.00 
15 0.72** 0.00 33 0.36** 0.00 51 0.53** 0.00 
16 0.78** 0.00 34 0.49** 0.00 52 0.49** 0.00 
17 0.71** 0.00 35 0.51** 0.00 53 0.54** 0.00 
18 0.67** 0.00 36 0.36** 0.00 54 0.49** 0.00 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة  3.4

لمجاالت الدراسة  مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، تـ التحقؽ
بلحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة للفا، ككانت الدرجة الكمية أالثبات كركنباخ  مؿحسب معا

داة بثبات يفي بأغراض الدراسة. لى تمتع ىذه األإكىذه النتيجة تشير  ،(0.96في محافظة الخميؿ )
 كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية.

 
 معامل الثبات لممجاالت نتائج(: 3.3جدول )

 معامؿ الثبات المجاالت
 0.90 احتياجات تتعمؽ ببناء المنياج

 0.91 احتياجات تتعمؽ بقياس السمكؾ المدخمي لمطالب
 0.90 مستكل األداء الحالي احتياجات تتعمؽ بقياس

 0.83 احتياجات تتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية
 0.80 احتياجات تدريبية تتعمؽ بالكسائؿ كاألساليب التعميمية كالتعزيز
ـ كالتغذية الراجعة كالرسـ البياني  0.95 احتياجات تدريبية تتعمؽ بالتقكي

 0.93 بالمناصرة احتياجات تدريبية تتعمؽ
 0.96 الدرجة الكمية

 
 إجراءات الدراسة 3.5

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية، كاإلجابة عف تساؤالتيا تدرجت الدراسة كفقان لمخطكات اآلتية:
عرض اإلطار العاـ لمدراسة، كيشمؿ )المقدمة، مشكمة الدراسة، أىداؼ الدراسة كحدكدىا كأىميتيا،  .0

 كمنيج الدراسة كأدكاتيا كمصطمحاتيا(.
استعراض أىـ الدراسات كالبحكث ذات الصمة بمكضكع الدراسة )االحتياجات التدريبية بشكؿ عاـ،  .6

 كلدل معممي التربية الخاصة بشكؿ خاص(.
 داد أداة الدراسة )االحتياجات التدريبية كمجاالتيا السبعة(، كالتأكد مف صػدقيا كثباتيا.إع .3
 .اختيار عينة الدراسة كتطبيؽ أداة الدراسة عمى العينة .4
 (.4 ممحؽ) لممدارس ك المراكز الخاصة القدس جامعة مف ميمة تسييؿ كتاب عمى الحصكؿ. 5
 صة لتعبئة االستبانة.. الذىاب الى المدارس ك المراكز الخا6
جراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات. .7  الحصكؿ عمى البيانات كا 
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 تقديـ نتائج الدراسة كتفسيرىا. .8
 .تقديـ مقترحات كتكصيات في ضكء نتائج الدراسة .9
 

 المعالجة اإلحصائية  3.6

المعيارية لكؿ فقرة مف  تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
 O)األحادم تحميؿ التبايف (، كاختبار Indep-t-test) لمعينات المستقمة فقرات االستبانة، كاختبار )ت(

 W ANOVA)كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعامؿ ، ( الثبات كركنباخ ألفاCronbach Alpha ،)
 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesكذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية )
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 الفصل الرابع: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نتائج الدراسة

 تمييد  4.1

 ، التي تكصؿ إلييا الباحث عف مكضكع الدراسة كىك "ا لنتائج الدراسةتضمف ىذا الفصؿ عرضن ي
" كبياف  في ضوء بعض المتغيرات االحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميل

أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية 
يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد  التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى

 :(1.4تية كما ىي مكزعة في جدكؿ )الدرجات اآل
 

 الدراسة. عينة أفراد استجابة متوسطات (: توزيع درجة3.6جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل متكسطيا الحسابي درجة االحتياج    
 فأعمى  3.66 عالية

 3.65-6.33 متكسطة

 فأقؿ 6.36 ؿفأق 6.33  منخفضة
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 نتائج أسئمة الدراسة  4.2

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   4.2.1
 

 ؟ لالحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميلالمتوسطات الحسابية ما 
في أداة القياس كما يتضح  مجاالت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية عمى تـ استخراج

 (. 6.4جدكؿ )
االحتياجات التدريبية لمعممي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 4.6جدول )

 التربية الخاصة في محافظة الخميل
الر
 قم

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.47 4.12 احتياجات تدريبية تتعمؽ بالكسائؿ كاألساليب التعميمية كالتعزيز 5
 عالية 0.76 4.06 احتياجات تدريبية تتعمؽ بالمناصرة 7
احتياجات تتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة  4

 التعميمية الفردية
 عالية 0.52 4.03

 متكسطة 0.78 3.61 احتياجات تتعمؽ بقياس مستكل األداء الحالي 3
 تكسطةم 0.73 3.60 احتياجات تتعمؽ ببناء المنياج 0
 متكسطة 0.80 3.53 احتياجات تتعمؽ بقياس السمكؾ المدخمي لمطالب 6
ـ كالتغذية الراجعة كالرسـ البياني 6  متكسطة 0.92 3.40 احتياجات تدريبية تتعمؽ بالتقكي

 عالية 0.53 3.80 الكمية الدرجة       
 

( كىذا 1.53اؼ معيارم )( كانحر 3.81)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  ( أف6.4يبلحظ مف جدكؿ)
جاء بدرجة  مستكل االحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميؿأف يدؿ عمى 

عمى أعمى متكسط  احتياجات تدريبية تتعمؽ بالكسائؿ كاألساليب التعميمية كالتعزيزعالية. كلقد حصؿ مجاؿ 
احتياجات تتعمؽ  ، يميو مجاؿتتعمؽ بالمناصرةاحتياجات تدريبية (، كيميو مجاؿ 4.06حسابي كمقداره )

احتياجات تتعمؽ بقياس مستكل األداء  بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية، يميو مجاؿ
الحالي، يميو مجاؿ احتياجات تتعمؽ ببناء المنياج، يميو مجاؿ احتياجات تتعمؽ بقياس السمكؾ 

 .تدريبية تتعمؽ بالتقكـي كالتغذية الراجعة كالرسـ البياني احتياجات، يميو مجاؿ المدخمي لمطالب
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عمى فقرات أداة القياس لكؿ مجاؿ عمى  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  كتـ استخراج 
(، كجدكؿ 7.4(، كجدكؿ )6.4(، كجدكؿ)5.4(، كجدكؿ)4.4كجدكؿ) ،(3.4حدا كما في الجداكؿ : )

 (. 9.4(، كجدكؿ )8.4)
 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال احتياجات تتعمق ببناء المنياج5.6) جدول

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.89 3.73 معرفة المككنات األساسية لمنياج التربية الخاصة.  6

ية الخاصة تكفير سمسمة متصمة الحمقات مف الدعـ ألطفاؿ الترب 5
 حسب الحاجة 

 عالية 0.98 3.73

 عالية 0.92 3.70 معرفة طرؽ بناء مناىج طمبة التربية الخاصة  0

 متكسطة 0.92 3.64 معرفة النماذج المختمفة في بناء مناىج التربية الخاصة. 3

 متكسطة 0.93 3.57 معرفة  داللة المصطمحات  كالمفاىيـ المتعمقة بالمنياج. 4

ياج  التربية الخاصة في عناصره ك أدكاره التي يتـ مركنة من 8
 اختيارىا في ضكء التجريب ك الدراسة.

 متكسطة 0.98 3.49

شمكلية المنياج لمخبرات التعميمية التي يسعى معممك التربية  6
 الخاصة  لتحقيقيا.

 متكسطة 0.99 3.47

 متكسطة 0.98 3.47 تكامؿ المنياج الخاص بالتربية الخاصة مع المناىج االخرل. 7

 متكسطة 0.73 3.60 الدرجة الكمية

 
( كىذا 1.73( كانحراؼ معيارم )3.61)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  ( أف3.4يبلحظ مف الجدكؿ )

 جاء بدرجة متكسطة. مجاؿ احتياجات تتعمؽ ببناء المنياجأف يدؿ عمى 
 

جاءت ات فقر ( 5بدرجة عالية، ك)( فقرات جاءت 3)( أف 3.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
تكفير  " كالفقرة " . كحصمت الفقرة " معرفة المككنات األساسية لمنياج التربية الخاصةمتكسطةبدرجة 

عمى أعمى متكسط حسابي "  سمسمة متصمة الحمقات مف الدعـ ألطفاؿ التربية الخاصة حسب الحاجة
(. 3.70لتربية الخاصة " بمتكسط حسابي )(، كيمييا فقرة " معرفة طرؽ بناء مناىج طمبة ا3.73)

شمكلية كالفقرة " كحصمت الفقرة " تكامؿ المنياج الخاص بالتربية الخاصة مع المناىج االخرل " 
عمى أقؿ متكسط حسابي "  المنياج لمخبرات التعميمية التي يسعى معممك التربية الخاصة  لتحقيقيا
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ة الخاصة في عناصره ك أدكاره التي يتـ اختيارىا في ضكء (، يمييا الفقرة " مركنة منياج  التربي3.47)
 (.3.49بمتكسط حسابي )"  التجريب ك الدراسة

 
مجاؿ احتياجات تتعمؽ بقياس السمكؾ لحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتـ 

  (.4.4المدخمي لمطالب كما في جدكؿ )
 

احتياجات تتعمق بقياس السموك ت المعيارية لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافا6.6جدول )
 المدخمي لمطالب

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

بناء صحيفة مبلحظة لتحديد النمط التعميمي  5
 بصرم(. حركي, )سمعي, لمطالب

 متكسطة 0.99 3.60

بناء صحيفة مبلحظة لمعرفة قدرة الطالب عمى  3
 كاإلدراؾ.االنتباه 

 متكسطة 0.90 3.57

بناء صحيفة مبلحظة لمكشؼ عف خصائص  2
 الطمبة  النفسية كاالجتماعية كالسمككية.

 متكسطة 0.94 3.53

بناء صحيفة مبلحظة لمعرفة قدرة الطالب عمى  4
 التذكر كنقؿ التعمـ.

 متكسطة 0.92 3.53

بناء صحيفة مبلحظة لمكشؼ عف خصائص  1
 كاديمية.الطمبة التربكية كاأل

 متكسطة 0.94 3.43

 متوسطة 0.80 3.53 الدرجة الكمية
 

( كىذا 1.81( كانحراؼ معيارم )3.53)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف (4.4يبلحظ مف الجدكؿ )
 جاءت بدرجة متكسطة. مجاؿ احتياجات تتعمؽ بقياس السمكؾ المدخمي لمطالبأف يدؿ عمى 

 
كحصمت الفقرة " بناء  جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة.( أف 4.4كما كتشير النتائج في جدكؿ )

صحيفة مبلحظة لتحديد النمط التعميمي لمطالب)سمعي,حركي,بصرم(" عمى أعمى متكسط حسابي 
بناء صحيفة مبلحظة لمعرفة قدرة الطالب عمى االنتباه كاإلدراؾ " بمتكسط " (، كيمييا فقرة 3.60)

بناء صحيفة مبلحظة لمكشؼ عف خصائص الطمبة التربكية  (. كحصمت الفقرة "3.57حسابي )
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(، يمييا الفقرة " بناء صحيفة مبلحظة لمعرفة قدرة 3.43كاألكاديمية " عمى أقؿ متكسط حسابي )
بناء صحيفة مبلحظة لمكشؼ عف خصائص الطمبة  كالفقرة "  الطالب عمى التذكر كنقؿ التعمـ "

 (.3.53كسط حسابي )بمت "  النفسية كاالجتماعية كالسمككية
 

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل7.6جدول )
 احتياجات تتعمق بقياس مستوى األداء الحالي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

القدرة عمى الحصكؿ عمى أكبر قدر مف البيانات عف  5
 الطالب / أسمكبو في األداء.  أداء

 عالية 0.83 3.67

معرفة كيفية تطبيؽ مقياس األداء الحالي لطمبة التربية  3
 الخاصة.

 متكسطة 0.89 3.63

معرفة كيفية بناء مقاييس تقيس مستكل األداء الحالي  6
 لمطمبة التربية الخاصة.

 متكسطة 0.95 3.61

بة التربية معرفة مككنات مقياس األداء الحالي لطم 0
 الخاصة. 

 متكسطة 0.99 3.57

معرفة كيفية تفسير أداء الطالب عمى مقياس األداء  4
 الحالي لطمبة التربية الخاصة .

 متكسطة 0.95 3.55

 متوسطة 0.78 3.61 الدرجة الكمية
 

( كىذا 1.78( كانحراؼ معيارم )3.60)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  ( أف5.4يبلحظ مف الجدكؿ)
 جاء بدرجة متكسطة. مجاؿ احتياجات تتعمؽ بقياس مستكل األداء الحاليأف دؿ عمى ي
 

جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة، باستثناء فقرة ( أف 5.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
 القدرة عمى الحصكؿ عمى أكبر قدر مف البيانات عف أداء الطالب /أسمكبو في األداء. كالتي حصمت

(، كيمييا فقرة " معرفة كيفية تطبيؽ مقياس األداء الحالي لطمبة التربية 3.67تكسط حسابي )أعمى م
معرفة كيفية تفسير أداء الطالب عمى مقياس  (. كحصمت الفقرة "3.63بمتكسط حسابي )"  الخاصة

مككنات (، يمييا الفقرة " معرفة 3.55األداء الحالي لطمبة التربية الخاصة " عمى أقؿ متكسط حسابي )
 (.3.57بمتكسط حسابي )"  مقياس األداء الحالي لطمبة التربية الخاصة
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احتياجات تتعمق بالخطة التربوية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمجال 8.6جدول )
 الفردية والخطة التعميمية الفردية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

كالخطة  /فة كيفية بناء الخطة التربكم الفردية  معر  2
 التعميمية الفردية.

 عالية 0.80 4.10

 عالية 0.73 4.09 معرفة الزمف المحدد لكؿ نتاج مف النتاجات التعميمية 5
كالخطة  /معرفة مككنات الخطة التربكية الفردية  1

 التعميمية الفردية.
 عالية 0.71 4.03

 عالية 0.81 4.03 داؼ سمككية.معرفة شركط بناء األى 6
 عالية 0.91 4.03 إعداد خطط عبلجية تناسب طمبة التربية الخاصة. 9
التمييز بيف التخطيط طكيؿ المدل كالتخطيط قصير  8

 المدل لدل طمبة التربية الخاصة.
 عالية 0.83 4.02

التعرؼ عمى أساليب تنفيذ التعميـ الفردم كالتعميـ  7
 الجمعي.

 اليةع 0.79 4.01

 عالية 0.80 3.99 ترتيب الميمات التعميمية حسب أىميتيا لمطالب. 4
 أف ,الفعؿ ,الشرطمعرفة كيفية صياغة النتاج التعميمي )  3

 (.,المعيار
 عالية 0.85 3.96

 عالية 0.52 4.03 الدرجة الكمية
 

( كىذا 1.56رم )( كانحراؼ معيا4.13)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  ( أف6.4يبلحظ مف الجدكؿ)
جاءت بدرجة  مجاؿ احتياجات تتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفرديةأف يدؿ عمى 

 عالية.
 

كحصمت الفقرة " معرفة  جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية.( أف 6.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ )
(، 4.10الفردية " عمى أعمى متكسط حسابي )كالخطة التعميمية  /كيفية بناء الخطة التربكم الفردية  

(. 4.09كيمييا فقرة " معرفة الزمف المحدد لكؿ نتاج مف النتاجات التعميمية " بمتكسط حسابي )
كحصمت الفقرة " معرفة كيفية صياغة النتاج التعميمي ) أف ,الفعؿ ,الشرط ,المعيار(" عمى أقؿ متكسط 
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" بمتكسط حسابي  ميمات التعميمية حسب أىميتيا لمطالبترتيب اليمييا الفقرة "  (.3.96حسابي )
(3.99.) 
 

احتياجات تدريبية تتعمق بالوسائل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 9.6جدول )
 واألساليب التعميمية والتعزيز

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

اليب التعميمية المستخدمة مع طمبة تحديث الكسائؿ كاألس 7
 التربية الخاصة.

 عالية 0.74 4.15

 عالية 0.70 4.14 معرفة األسمكب التعميمي المناسب لطمبة التربية الخاصة. 1
 عالية 0.76 4.14 كيفية إعداد كاستخداـ الكسيمة التعميمية بشكؿ مناسب. 4
ربية تكييؼ الكسائؿ التعميمية بما يتناسب مع طمبة الت 8

 الخاصة عمى اختبلفيـ.
 عالية 0.78 4.14

 عالية 0.79 4.13 اختيار الكسيمة التعميمية المناسبة لطمبة التربية الخاصة. 3
 عالية 0.74 4.13 معرفة كيفية استخداـ المعززات كأنكاعيا 6
اختيار أسمكب التعزيز المناسب لممكقؼ التعميمي /  5

 لمطالب
 عالية 0.75 4.12

التكنكلكجيا مع طمبة التربية الخاصة.تكظيؼ  9  عالية 0.81 4.09 
معرفة أسمكب التييئة كالتمييد المناسبيف لطمبة التربية  2

 الخاصة.
 عالية 0.70 4.03

 عالية 0.47 4.12 الدرجة الكمية
 

( كىذا 1.47( كانحراؼ معيارم )4.06)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف (7.4يبلحظ مف الجدكؿ )
جاءت بدرجة  مجاؿ احتياجات تدريبية تتعمؽ بالكسائؿ كاألساليب التعميمية كالتعزيزأف عمى  يدؿ

 عالية.
 

كحصمت الفقرة " تحديث  جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية.( أف 7.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ )
كسط حسابي الكسائؿ كاألساليب التعميمية المستخدمة مع طمبة التربية الخاصة " عمى أعمى مت

كيفية إعداد كالفقرة " (، كيمييا فقرة " معرفة األسمكب التعميمي المناسب لطمبة التربية الخاصة " 4.15)
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تكييؼ الكسائؿ التعميمية بما يتناسب مع طمبة " كالفقرة "  كاستخداـ الكسيمة التعميمية بشكؿ مناسب
ت الفقرة " معرفة أسمكب التييئة (. كحصم4.14بمتكسط حسابي )"  التربية الخاصة عمى اختبلفيـ
تكظيؼ يمييا الفقرة "  (.4.03الخاصة " عمى أقؿ متكسط حسابي ) كالتمييد المناسبيف لطمبة التربية

 (.4.09" بمتكسط حسابي ) التكنكلكجيا مع طمبة التربية الخاصة
 

تتعمق بالتقويم  احتياجات تدريبية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 6.:جدول )
 والتغذية الراجعة والرسم البياني

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

استخداـ التغذية الراجعة لتحسيف تعمـ طمبة التربية  4
 الخاصة.

 متكسطة 1.13 3.50

معرفة أنكاع التقكيـ كمعناىا )التشخيصي، التككيني،  1
 لخاصة.الختامي (لطمبة التربية ا

 متكسطة 1.10 3.49

االستفادة مف نتائج  التقكيـ في اتخاذ القرارات المناسبة  8
 لطمبة التربية الخاصة.

 متكسطة 1.10 3.49

 متكسطة 1.07 3.43 استخداـ سجبلت التقكيـ لطمبة التربية الخاصة.  5
 ةمتكسط 1.03 3.42 معرفة كيفية إعداد فقرات تقكيـ لطمبة التربية الخاصة. 6
النظر في إجراءات تقييـ أداء طمبة التربية الخاصة كجعؿ  7

 التقييـ المستمر جزءنا ال يتجزأ مف العممية التعميمية .
 متكسطة 1.14 3.40

استخدـ التقكيـ الختامي في نياية المكقؼ التعميمي لطمبة  3
 التربية الخاصة.

 متكسطة 1.16 3.34

قؼ التعميمي لطمبة استخداـ التقكيـ البنائي أثناء المك  2
 التربية الخاصة.

 متكسطة 1.04 3.32

 متكسطة 1.09 3.20 كيفية تمثيؿ أداء الطمبة برسـ بياني. 9
 متكسطة 0.92 3.40 الدرجة الكمية        

 
( كىذا 1.96( كانحراؼ معيارم )3.41) لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  ( أف8.4يبلحظ مف الجدكؿ )

جاءت بدرجة  تياجات تدريبية تتعمؽ بالتقكيـ كالتغذية الراجعة كالرسـ البيانيمجاؿ احأف يدؿ عمى 
 متكسطة.
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كحصمت الفقرة "  جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة.( أف 8.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
(، 3.50استخداـ التغذية الراجعة لتحسيف تعمـ طمبة التربية الخاصة " عمى أعمى متكسط حسابي )

كيمييا فقرة " معرفة أنكاع التقكيـ كمعناىا )التشخيصي، التككيني، الختامي (لطمبة التربية الخاصة " 
بمتكسط حسابي " االستفادة مف نتائج  التقكيـ في اتخاذ القرارات المناسبة لطمبة التربية الخاصةكالفقرة " 

يمييا  (.3.20متكسط حسابي )(. كحصمت الفقرة " كيفية تمثيؿ أداء الطمبة برسـ "عمى أقؿ 3.49)
" بمتكسط حسابي  استخداـ التقكيـ البنائي أثناء المكقؼ التعميمي لطمبة التربية الخاصةالفقرة "

(3.32.) 
احتياجات تدريبية تتعمق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمجال 6.;جدول )

 بالمناصرة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تحفيز أكلياء األمكر لممشاركة في دعـ طمبة التربية الخاصة  2
 مف جميع النكاحي.

 عالية 0.89 4.19

 عالية 0.89 4.18 إقناع أكلياء األمكر بأىمية التربية الخاصة. 1
 عالية 0.93 4.17 تأىيؿ الكالديف الكتشاؼ أبنائيـ ذكم اإلعاقة بشكؿ مبكر. 3
ع طاقـ المعمميف كالمعممات في المراكز كالمدارس التكاصؿ م  7

 لطمبة التربية الخاصة.
 عالية 1.02 4.10

تدريب أكلياء أمكر طمبة التربية الخاصة عمى تنفيذ بعض  4
 الجكانب مف الخطة التعميمية الفردية.

 عالية 0.94 4.03

 عالية 0.94 4.02 تكعية مجتمع المدرسة / المحمي بمفاىيـ التربية الخاصة. 6
عمؿ أنشطة مختصة لتسييؿ إدماج طمبة التربية الخاصة في  9

 .مجتمع المدرسة كالمجتمع المحمي
 عالية 0.96 3.99

تدريب أكلياء أمكر طمبة التربية الخاصة عمى تقييـ أبنائيـ  5
 بشكؿ مكضكعي.

 عالية 0.95 3.97

تنفيذ كرشات عمؿ  مختمفة لمتعاكف بيف معممي التربية   8
 ة.الخاص

 عالية 0.95 3.92

 عالية 0.76 4.06 الدرجة الكمية
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( كىذا 1.76( كانحراؼ معيارم )4.16)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف (9.4يبلحظ مف الجدكؿ )
 جاءت بدرجة عالية. مجاؿ احتياجات تدريبية تتعمؽ بالمناصرةأف يدؿ عمى 

 
كحصمت الفقرة " تحفيز  ت جاءت بدرجة عالية.جميع الفقرا( أف 9.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ )

أكلياء األمكر لممشاركة في دعـ طمبة التربية الخاصة مف جميع النكاحي " عمى أعمى متكسط حسابي 
(. 4.18(، كيمييا فقرة " إقناع أكلياء األمكر بأىمية التربية الخاصة " بمتكسط حسابي )4.19)

لمتعاكف بيف معممي التربية  الخاصة " عمى أقؿ متكسط كحصمت الفقرة " تنفيذ كرشات عمؿ  مختمفة 
تدريب أكلياء أمكر طمبة التربية الخاصة عمى تقييـ أبنائيـ بشكؿ يمييا الفقرة "  (.3.92حسابي )
 (.3.97" بمتكسط حسابي ) مكضكعي

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   4.2.2

 
 الخاصة في محافظة الخميؿ التربية لمعممي ريبيةالتد تختمؼ المتكسطات الحسابية لبلحتياجات ىؿ

 ؟(العمؿ كطبيعة الخبرة، كسنكات العممي، كالمؤىؿ العمؿ، كمكاف الجنس،) باختبلؼ
 كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لمفرضيات الصفرية اآلتية:

 نتائج الفرضية الصفرية األولى: 
المتوسطات الحسابية  في(α ≥ 0.05) لةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال ال  "
 " الجنسلمتغير  تبعاً الحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميل ل

كما  (Indep-t-test)باستخداـ اختبار" ت " لمعينات المستقمة   الصفرية األكلىحص الفرضية تـ ف
 (.01.4يتضح في جدكؿ )

 
حتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة لمعينات المستقمة لال" نتائج اختبار "ت (:6..3جدول )

 الجنسمتغير  في محافظة الخميل تبعاً 
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"
 المحسوبة

 0.11 1.59 0.75 3.41 29 ذكر احتياجات تتعمؽ ببناء المنياج
 0.73 3.65 123 أنثى

احتياجات تتعمؽ بقياس 
 السمكؾ المدخمي لمطالب

 0.47 0.73 0.82 3.43 29 ذكر
 0.80 3.56 123 أنثى
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المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"
 المحسوبة

احتياجات تتعمؽ بقياس 
 مستكل األداء الحالي

 0.17 1.37 0.77 3.43 29 ذكر
 0.78 3.65 123 أنثى

احتياجات تتعمؽ بالخطة 
التربكية الفردية كالخطة 

 التعميمية الفردية

 0.94 0.07 0.47 4.02 29 ذكر
 0.53 4.03 123 أنثى

احتياجات تدريبية تتعمؽ بالكسائؿ 
 كاألساليب التعميمية كالتعزيز

 0.79 0.27 0.40 4.10 29 ذكر
 0.48 4.13 123 أنثى

ـ  احتياجات تدريبية تتعمؽ بالتقكي
 كالتغذية الراجعة كالرسـ البياني

 0.66 0.45 0.94 3.33 29 ذكر
 0.92 3.41 123 أنثى

 0.99 0.02 0.84 4.06 29 ذكر احتياجات تدريبية تتعمؽ بالمناصرة
 0.74 4.06 123 أنثى

 0.43 0.80 0.53 3.73 29 ذكر الدرجة الكمية
 0.53 3.81 123 أنثى

 
( أكبر مف مستكل الداللة 1.43( أف مستكل الداللة المحسكبة)01.4يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )

مستكل ( كعميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية. أم أنو ال تكجد فركؽ في  α≤ 1.15حصائية )اال
، ككذلؾ الجنسلمتغير  بعان تاالحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميؿ 

 لممجاالت. 
 

 نتائج الفرضية الصفرية الثانية: 
المتوسطات الحسابية  في(α ≥ 0.05) لةعند مستوى الدال  " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

 " مكان العمل لمتغير تبعاً الحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميل ل
كما  (Indep-t-test)باستخداـ اختبار" ت " لمعينات المستقمة   الصفرية الثانيةحص الفرضية تـ ف

 (.00.4يتضح في جدكؿ )
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حتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة لمعينات المستقمة لالتبار "ت" نتائج اخ (:33.6جدول )
 مكان العملمتغير في محافظة الخميل تبعًا ل

المتوسط  العدد عملمكان ال المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"
 المحسوبة

احتياجات تتعمؽ ببناء 
 المنياج

 0.02 2.44 0.75 3.70 98 مدينة
 0.67 3.40 54 قرية

احتياجات تتعمؽ بقياس 
 السمكؾ المدخمي لمطالب

 0.01 2.58 0.78 3.65 98 مدينة
 0.80 3.30 54 قرية

احتياجات تتعمؽ بقياس 
 مستكل األداء الحالي

 0.05 1.98 0.82 3.69 98 مدينة
 0.69 3.44 54 قرية

احتياجات تتعمؽ بالخطة 
طة التربكية الفردية كالخ

 التعميمية الفردية

 0.12 1.64 0.50 4.09 98 مدينة
 0.55 3.94 54 قرية

احتياجات تدريبية تتعمؽ 
بالكسائؿ كاألساليب التعميمية 

 كالتعزيز

 0.05 1.98 0.47 4.17 98 مدينة
 0.44 4.02 54 قرية

احتياجات تدريبية تتعمؽ بالتقكـي 
 كالتغذية الراجعة كالرسـ البياني

 0.01 2.84 0.94 3.55 98 مدينة
 0.84 3.12 54 قرية

احتياجات تدريبية تتعمؽ 
 بالمناصرة

 0.46 0.74 0.79 4.09 98 مدينة
 0.70 4.00 54 قرية

 0.01 2.70 0.53 3.88 98 مدينة الدرجة الكمية
 0.50 3.64 54 قرية

 
(، كىي أصغر مف مستكل 1.10( أف مستكل الداللة المحسكبة )00.4يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )

مستكل االحتياجات التدريبية لمعممي التربية ( أم أنو تكجد فركؽ في  α ≤ 1.15الداللة اإلحصائية ) 
، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجالي احتياجات مكاف العمؿلمتغير  الخاصة في محافظة الخميؿ تبعان 

. ككانت احتياجات تدريبية تتعمؽ بالمناصرة كتتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية 
 الفركؽ لصالح سكاف المدينة، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثانية. 

 



60 
 

 نتائج الفرضية الصفرية الثالثة: 
المتوسطات الحسابية  في(α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال  "
 " المؤىل العممي لمتغير تبعاً اصة في محافظة الخميل الحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخل
 

حتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبل
 (.06.4المؤىؿ العممي كما يتضح في جدكؿ )لمتغير  تبعان في محافظة الخميؿ 

 
حتياجات التدريبية لمعممي التربية المعيارية لال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات34.6جدول )

 المؤىل العمميلمتغير  تبعاً الخاصة في محافظة الخميل 
االنحراف  الحسابي المتوسط العدد المؤىل العممي المجال

 المعياري
احتياجات تتعمؽ ببناء 

 المنياج
 0.87 3.37 30 دبمـك

 0.70 3.66 108 بكالكريكس
 0.62 3.65 14 دبمكـ عالي فأكثر

احتياجات تتعمؽ بقياس 
 السمكؾ المدخمي لمطالب

 0.80 3.39 30 دبمـك
 0.80 3.56 108 بكالكريكس

 0.84 3.63 14 دبمكـ عالي فأكثر
احتياجات تتعمؽ بقياس 

 مستكل األداء الحالي
 0.70 3.53 30 دبمـك

 0.79 3.60 108 بكالكريكس
 0.87 3.79 14 دبمكـ عالي فأكثر

جات تتعمؽ بالخطة احتيا
التربكية الفردية كالخطة 

 التعميمية الفردية

 0.53 3.82 30 دبمـك
 0.49 4.07 108 بكالكريكس

 0.60 4.15 14 دبمكـ عالي فأكثر
احتياجات تدريبية تتعمؽ 
بالكسائؿ كاألساليب التعميمية 

 كالتعزيز

 0.45 4.05 30 دبمـك
 0.47 4.14 108 بكالكريكس

 0.50 4.14 14 فأكثردبمكـ عالي 
احتياجات تدريبية تتعمؽ 
ـ  بالتقكـي كالتغذية الراجعة كالرس

 البياني

 0.92 3.01 30 دبمـك
 0.88 3.52 108 بكالكريكس

 1.05 3.30 14 دبمكـ عالي فأكثر
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االنحراف  الحسابي المتوسط العدد المؤىل العممي المجال
 المعياري

احتياجات تدريبية تتعمؽ 
 بالمناصرة

 0.94 3.99 30 دبمـك
 0.73 4.06 108 بكالكريكس

 0.55 4.21 14 ثردبمكـ عالي فأك
 0.53 3.62 30 دبمـك الدرجة الكمية

 0.52 3.84 108 بكالكريكس
 0.55 3.86 14 دبمكـ عالي فأكثر

 
مستكل االحتياجات التدريبية لمعممي التربية كجكد فركؽ ظاىرية في  (06.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

تـ استخداـ تحميؿ  ة داللة الفركؽ، كلمعرفالمؤىؿ العمميالخاصة في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير 
 (.4.31كما يظير في جدكؿ  ) (O W ANOVA)األحادم التبايف 

 
حتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة الل األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (35.6)لجدو

 المؤىل العمميلمتغير  تبعاً في محافظة الخميل 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوبة

احتياجات 
تتعمؽ ببناء 

 المنياج

 1.90 1.01 2 2.03 بيف المجمكعات
 

0.15 
داخؿ  

 المجمكعات
79.36 149 0.53 

 
 151 81.386 المجمكع

احتياجات 
تتعمؽ بقياس 

السمكؾ 
المدخمي 
 لمطالب

 0.60 0.39 2 0.78 بيف المجمكعات
 

0.55 
داخؿ  

 المجمكعات
96.03 149 0.65 

 
 151 96.81 المجمكع

احتياجات 
تتعمؽ بقياس 
مستكل األداء 

 0.52 0.32 2 0.64 بيف المجمكعات
 

0.59 
داخؿ  

 المجمكعات
91.27 149 0.61 
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوبة

 151 91.91 المجمكع الحالي
احتياجات 

تتعمؽ بالخطة 
ة التربكية الفردي

كالخطة 
التعميمية 
 الفردية

 3.33 0.87 2 1.74 بيف المجمكعات
 

0.04 
داخؿ  

 المجمكعات
38.87 149 0.26 

 
 151 40.61 المجمكع

احتياجات تدريبية 
تتعمؽ بالكسائؿ 

كاألساليب 
 التعميمية كالتعزيز

 0.40 0.09 2 0.18 بيف المجمكعات
 

0.67 
داخؿ  

 المجمكعات
32.96 149 0.22 

 
 151 33.13 المجمكع

احتياجات تدريبية 
ـ  تتعمؽ بالتقكي
كالتغذية الراجعة 

 كالرسـ البياني

 3.77 3.10 2 6.19 بيف المجمكعات
 

0.03 
داخؿ  

 المجمكعات
122.34 149 0.82 

 
 151 128.53 المجمكع

احتياجات تدريبية 
 تتعمؽ بالمناصرة

 0.38 0.22 2 0.43 بيف المجمكعات
 

0.69 
داخؿ  

 المجمكعات
86.79 149 0.58 

 
 151 87.23 المجمكع

 2.15 0.59 2 1.19 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 

0.12 
داخؿ  

 المجمكعات
41.08 149 0.28 

 
 151 42.27 المجمكع

 
 حصائيةاإل مف مستكل الداللة أكبر  (0.12مستكل الداللة المحسكبة )أف  ( 13.4تضح مف الجدكؿ)ي
(α ≥ 0.05 أم أنو ) تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االحتياجات التدريبية لمعممي التربية ال

ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجالي احتياجات  المؤىؿ العممي،الخاصة في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير 
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ة تتعمؽ بالتقكـي كالتغذية الراجعة احتياجات تدريبيتتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية ك
لبياف اتجاه الفركؽ   (LSDكتـ فحص نتائج اختبار )الثالثة. الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ . كالرسـ البياني

 يمي: كىي كما
 

متغير ل تبعاً ( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSD(: نتائج اختبار )14.4جدول )
 المؤىل العممي

في  الفروق اتالمتغير  المجال
 المتوسطات

احتياجات تتعمؽ بالخطة 
التربكية الفردية كالخطة 

 التعميمية الفردية

 *0.25- بكالكريكس دبمـك
 *0.33- دبمكـ عالي فأكثر

 *0.25 دبمـك بكالكريكس
 0.08- دبمكـ عالي فأكثر

 *0.33 دبمـك دبمكـ عالي فأكثر
 0.08 بكالكريكس

تعمؽ احتياجات تدريبية ت
بالتقكـي كالتغذية الراجعة 

 كالرسـ البياني

 *0.51- بكالكريكس دبمـك
 0.29- دبمكـ عالي فأكثر

 *0.51 دبمـك بكالكريكس
 0.22 دبمكـ عالي فأكثر

 0.29 دبمـك دبمكـ عالي فأكثر
 0.22- بكالكريكس

 
الخطة التعميمية الفردية بيف الدبمـك احتياجات تتعمؽ بالخطة التربكية الفردية ك ككانت الفركؽ في مجاؿ 

كالبكالكريكس لصالح البكالكريكس كبيف الدبمـك كالدبمـك العالي فأكثر لصالح الدبمـك العالي فأكثر. كفي 
كانت الفركؽ بيف الدبمـك كالبكالكريكس لصالح  احتياجات تدريبية تتعمؽ بالتقكـي كالتغذية الراجعة كالرسـ البيانيمجاؿ 
 س .البكالكريك 

 
 نتائج الفرضية الصفرية الرابعة: 

المتوسطات الحسابية  في(α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال  "
 " سنوات الخبرة لمتغير تبعاً الحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميل ل
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ة لبلحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياري
 (.15.4في محافظة الخميؿ تبعان لمتغير سنكات الخبرة كما في جدكؿ )

 
حتياجات التدريبية لمعممي التربية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لال15.4جدول )

 سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً الخاصة في محافظة الخميل 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

احتياجات تتعمؽ ببناء 
 المنياج

 0.78 3.56 44 سنكات 5أقؿ مف 
 0.63 3.63 53 سنكات 10-5مف 

 0.80 3.61 55 سنكات 10أكثر مف 
احتياجات تتعمؽ 
بقياس السمكؾ 

 المدخمي لمطالب

 0.90 3.62 44 سنكات 5أقؿ مف 
 0.74 3.51 53 كاتسن 10-5مف 

 0.78 3.48 55 سنكات 10أكثر مف 
احتياجات تتعمؽ 

بقياس مستكل األداء 
 الحالي

 0.85 3.59 44 سنكات 5أقؿ مف 
 0.74 3.62 53 سنكات 10-5مف 

 0.78 3.61 55 سنكات 10أكثر مف 
احتياجات تتعمؽ 
بالخطة التربكية 
الفردية كالخطة 
 التعميمية الفردية

 0.56 4.05 44 كاتسن 5أقؿ مف 
 0.50 3.97 53 سنكات 10-5مف 

 0.5 4.07 55 سنكات 10أكثر مف 

احتياجات تدريبية تتعمؽ 
بالكسائؿ كاألساليب 

 التعميمية كالتعزيز

 0.54 4.07 44 سنكات 5أقؿ مف 
 0.42 4.12 53 سنكات 10-5مف 

 0.46 4.16 55 سنكات 10أكثر مف 
احتياجات تدريبية تتعمؽ 

ـ كالتغذية الراجعة بالت قكي
ـ البياني  كالرس

 0.98 3.47 44 سنكات 5أقؿ مف 
 0.89 3.37 53 سنكات 10-5مف 

 0.92 3.37 55 سنكات 10أكثر مف 
احتياجات تدريبية تتعمؽ 

 بالمناصرة
 0.82 4.05 44 سنكات 5أقؿ مف 

 0.59 4.17 53 سنكات 10-5مف 
 0.85 3.98 55 سنكات 10أكثر مف 

 0.60 3.80 44 سنكات 5أقؿ مف  الكمية الدرجة
 0.47 3.80 53 سنكات 10-5مف 

 0.53 3.79 55 سنكات 10أكثر مف 
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مستكل االحتياجات التدريبية لمعممي التربية كجكد فركؽ ظاىرية في  (05.4)يبلحظ مف جدكؿ 
ستخداـ تحميؿ تـ ا ، كلمعرفة داللة الفركؽسنكات الخبرةالخاصة في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير 

 (.4.31كما يظير في جدكؿ  ) (O  W ANOVA)األحادم التبايف 
 

حتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة الل األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (38.6)لجدو
 سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً في محافظة الخميل 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوبة

احتياجات تتعمؽ ببناء 
 المنياج

 0.10 0.05 2 0.11 بيف المجمكعات
 

0.91 
 0.55 149 81.28 داخؿ المجمكعات 

 151 81.39 المجمكع 
احتياجات تتعمؽ 
بقياس السمكؾ 

 المدخمي لمطالب

 0.38 0.25 2 0.49 بيف المجمكعات
 

0.68 
 0.65 149 96.31 داخؿ المجمكعات 

 151 96.81 المجمكع 
احتياجات تتعمؽ 
بقياس مستكل األداء 

 الحالي

 0.01 0.01 2 0.01 بيف المجمكعات
 

0.988 
 0.62 149 91.90 داخؿ المجمكعات 

 151 91.92 المجمكع 
احتياجات تتعمؽ 
بالخطة التربكية 
الفردية كالخطة 

 الفرديةالتعميمية 

 0.46 0.13 2 0.25 بيف المجمكعات
 

0.63 
 0.27 149 40.36 داخؿ المجمكعات 

 151 40.61 المجمكع 

احتياجات تدريبية تتعمؽ 
بالكسائؿ كاألساليب 

 التعميمية كالتعزيز

 0.43 0.10 2 0.19 بيف المجمكعات
 

0.65 
 0.22 149 32.94 داخؿ المجمكعات 

 151 33.13 المجمكع 
احتياجات تدريبية تتعمؽ 
بالتقكـي كالتغذية الراجعة 

 كالرسـ البياني

 0.18 0.16 2 0.32 بيف المجمكعات
 

0.83 
 0.86 149 128.22 داخؿ المجمكعات 

 151 128.53 المجمكع 
احتياجات تدريبية تتعمؽ 

 بالمناصرة
 0.86 0.50 2 0.99 بيف المجمكعات

 
0.43 

 0.58 149 86.23 تداخؿ المجمكعا 
 151 87.23 المجمكع 

 0.01 0.01 2 0.01 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 

0.99 
 0.28 149 42.26 داخؿ المجمكعات 

 151 42.27 المجمكع 
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 مف مستكل الداللة أكبر( كىي 0.99) الداللة المحسكبةأف قيمة  (16.4تبيف مف الجدكؿ )ي 
تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل االحتياجات التدريبية ال ( أم أنو α ≥ 0.05) اإلحصائية

كبذلؾ تـ ككذلؾ لممجاالت.  سنكات الخبرة،لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير 
 الرابعة. الفرضية  قبكؿ

 
 نتائج الفرضية الصفرية الخامسة: 

المتوسطات الحسابية  في(α ≥ 0.05) لداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اال  "
 " طبيعة العمل لمتغير تبعاً الحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميل ل

كما  (Indep-t-test)الخامسة باستخداـ اختبار" ت " لمعينات المستقمة   الصفرية حص الفرضيةتـ ف
 (.07.4يتضح في جدكؿ )

 
حتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة لمعينات المستقمة لالاختبار "ت"  نتائج (:39.6جدول )

 طبيعة العملمتغير ل في محافظة الخميل حسب تبعاً 
المتوسط  العدد طبيعة العمل المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"
 المحسوبة

احتياجات تتعمؽ ببناء 
 المنياج

 0.97 0.05 0.69 3.60 124 مركز
 0.93 3.59 28 غرفة مصادر

احتياجات تتعمؽ 
بقياس السمكؾ 

 المدخمي لمطالب

 0.94 0.07 0.77 3.53 124 مركز
 0.93 3.52 28 غرفة مصادر

احتياجات تتعمؽ 
بقياس مستكل األداء 

 الحالي

 0.95 0.07 0.73 3.60 124 مركز
 1.00 3.61 28 غرفة مصادر

احتياجات تتعمؽ 
الخطة التربكية الفردية ب

كالخطة التعميمية 
 الفردية

 0.06 1.93 0.52 3.99 124 مركز
 0.51 4.20 28 غرفة مصادر

احتياجات تدريبية تتعمؽ 
بالكسائؿ كاألساليب 

 0.68 0.42 0.45 4.13 124 مركز
 0.55 4.09 28 غرفة مصادر
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المتوسط  العدد طبيعة العمل المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"
 المحسوبة

 التعميمية كالتعزيز
احتياجات تدريبية تتعمؽ 

كالتغذية الراجعة  بالتقكـي
 كالرسـ البياني

 0.66 0.44 0.91 3.41 124 مركز
 0.99 3.33 28 غرفة مصادر

احتياجات تدريبية تتعمؽ 
 بالمناصرة

 0.60 0.52 0.73 4.08 124 مركز
 0.89 4.00 28 غرفة مصادر

 0.99 0.01 0.51 3.80 124 مركز الدرجة الكمية
 0.61 3.80 28 غرفة مصادر

 
 α( أكبر مف مستكل الداللة اإلحصائية )1.99( أف مستكل الداللة المحسكبة )07.4تبيف مف جدكؿ )ي

مستكل االحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في (، أم أنو ال تكجد فركؽ في 1.15 ≥
 . ، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الخامسةطبيعة العمؿتعزل لمتغير محافظة الخميؿ 
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 الفصل الخامس: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مناقشة النتائج وتوصيات الدراسة

 مناقشة النتائج 5.1

 اقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:من 5.1.1

ة في محافظة لمعممي التربية الخاص المتكسطات الحسابية لبلحتياجات التدريبيةما كالذم ينص عمى: 
 ؟الخميؿ

عمى الستجابات عينة الدراسة مف معممي التربية الخاصة بمحافظة الخميؿ  يكبحساب المتكسط الحساب
اصة بمحافظة الخميؿ أفراد عينة الدراسة مف معممي التربية الخ حيث جاءت مكافقة ككؿ، أداة القياس

 االحتياجاتىذه النتيجة أف  كيستدؿ مف، (3.79بمغ ) متكسط حسابيكب عاليةبدرجة  أداة القياسعمى 
الخاصة حقيقية لمعممي التربية  تدريبية احتياجاتتمثؿ  أداة القياسالتدريبية التي عكستيا فقرات 

عمى درجة مكافقة  األداةأنفسيـ. كقد يرجع حصكؿ مجاالت المعمميف  ف كجية نظرم بمحافظة الخميؿ
عالية إلى معرفة كممارسة معممي التربية الخاصة لمعديد مف ىذه االحتياجات، كلكنيـ بحاجة فعمية 
لمتدريب أكثر كصقؿ الميارات المتعمقة بتدريس طمبة التربية الخاصة، لتفعيؿ التدريس بشكؿ أدؽ 

 أفضؿ. كتطكير

النحو  عمى( 2.4) جدولموضحة في ىي كانت النتائج كما  ،أداة القياسوفيما يتعمق بمجاالت 
 اآلتي:
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 المرتبة األكلىعمى مجاؿ )احتياجات تتعمؽ بالكسائؿ كاألساليب التعميمية كالتعزيز( أظيرت النتائج أف 
الخاصة لمعممي التربية  ، كىك يقابؿ درجة عالية مف االحتياج التدريبي(4.12) متكسط حسابيبك 

 بمحافظة الخميؿ.

(، 2015)(، كدراسة العايد كزمبلؤه 2016ـ )كاتفقت درجة احتياج ىذا المجاؿ مع دراسة كؿ مف النعي
( Hendricks, 2011كدراسة ىندريكس)،(Brady,2013(، كدراسة برادم )2015كدراسة القميزم)

كدراسة ،(Derrick et al, 2007)كدراسة ديرؾ كزمبلؤه،(2008ة الجكفي)كراس
(  في درجة 2010(. ككاف االختبلؼ مع دراسة شاش )1996) كدراسة ىاشـ كزمبلؤه،(2004لبابنة)

 االحتياج لمجاؿ تكظيؼ التكنكلكجيا ك التي كانت أقؿ احتياجان.

كقد ييعزل ذلؾ إلى إدراؾ معممي التربية الخاصة ألىمية الكسائؿ كاألساليب التعميمية كالتعزيز في  
التدريس بمدارس التدريس بمدارس التربية الخاصة، ألنيـ مطالبكف بالعمؿ عمى تيسير كتسييؿ عممية 
التعميـ كالتعمـ في مدارس التربية الخاصة بما يضمف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كىذا يتطمب تدريب 

 أكثر كممارسة أفضؿ.

عالية مف (، كبدرجة مكافقة 4.06) متكسط حسابيمجاؿ )احتياجات تتعمؽ بالمناصرة( بكجاء ثانيان 
 التربية الخاصة بمحافظة الخميؿ،. االحتياج التدريبي لمعممي

(، كدراسة العايد كزمبلؤه 2016ة )كاتفقت درجة احتياج ىذا المجاؿ مع دراسة كؿ مف المعمري
 ,Mavrommatis) ،كدراسة مافركماتس(2010(، كدراسة شاش)2011اليكسؼ) (، كدراسة2015)

(  في درجة االحتياج لمجاؿ العبلقات اإلنسانية 2016ككاف االختبلؼ مع دراسة النعيـ )(. 2004
( في درجة االحتياج  المتمثمة في 2005التي كانت بالمرتبة األكلى. ككما اختمفت مع دراسة رفاعي )
 مجاؿ الكفايات االجتماعية بحيث كانت المتكسطات منخفضة.

إدراؾ معممي التربية الخاصة لؤلىمية الكبيرة لتأىيؿ أكلياء  ىك كمف الممكف أف يككف سبب المكافقة
األمكر كتكعية المجتمع المحمي بالمفاىيـ المرتبطة بالتربية الخاصة كعامؿ مناصر لممعمـ في أداء 

 مينتو.

مجاؿ )احتياجات تتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية( كفي المرتبة الثالثة جاء 
عالية مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية الخاصة (، كبدرجة مكافقة 4.02) كسط حسابيمتب

 بمحافظة الخميؿ.
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(، 2016ية)(، كدراسة المعمر 2016كاتفقت درجة احتياج ىذا المجاؿ مع دراسة كؿ مف النعيـ )
 (. 1996) (، كدراسة ىاشـ كزمبلؤه2004) (، كدراسة لبابنة2015)كدراسة العايد كزمبلؤه 

 عمميـ،في  التربكم كالتعميمي ألىمية التخطيط الخاصةكربما يعكد ذلؾ إلى إدراؾ معممي التربية  
، كىذا يتطمب معرفة كاممة مطالبكف بشكؿ رسمي بكضع الخطط الكاممة النظرية منيا كالعممية ألنيـ

عداد الخطط العبلج ية لطمبة التربية الخاصة كشاممة بكيفية بناء الخطة التعميمية كالتربكية الفردية كا 
 .األىداؼ التربكية إدارة الكقت، كمعرفة أقصر السبؿ لتحقيؽ كبناء كمراعاة

(، 3.6) متكسط حسابيمجاؿ )احتياجات تتعمؽ بقياس مستكل األداء الحالي( بكفي الرابعة جاء 
 .ي التربية الخاصة بمحافظة الخميؿمف االحتياج التدريبي لمعمم كبدرجة مكافقة متكسطة

(، 2016(، كدراسة المعمرية)2016كاتفقت درجة احتياج ىذا المجاؿ مع دراسة كؿ مف النعيـ )
 (.2010كدراسة شاش)

كقد يعكد ذلؾ إلى أىمية معرفة المعمـ لطرؽ بناء أدكات القياس الخاصة بطمبة التربية الخاصة،  
بر قدر ممكف مف البيانات ككيفية تفسير ىذه األدكات كالتعامؿ معيا، كبذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى أك

عف أداء طمبة التربية الخاصة، كىذا يتطمب مف معممي التربية الخاصة التدرب عمى كيفية إعداد 
 أدكات قياس األداء الحالي بصكرة دقيقة كبميارة أعمى.

 (، كبدرجة مكافقة متكسطة3.59) متكسط حسابيمجاؿ )احتياجات تتعمؽ ببناء المنياج( بكخامسان حؿ  
 ي التربية الخاصة بمحافظة الخميؿ.االحتياج التدريبي لمعمممف 

 (.2010(، كدراسة شاش)2016كاتفقت درجة احتياج ىذا المجاؿ مع دراسة كؿ عبدالعزيز)

كقد يرجع ذلؾ إلى إدراؾ معممي التربية الخاصة ألىمية التعرؼ عمى طرؽ بناء منياج طمبة التربية  
ج مف كعناصره، ككذلؾ ضركرة معرفة داللة ما يتضمنو المناى الخاصة لتسييؿ التعامؿ مع مككناتو

 مف تكامؿ مع المناىج األخرل. رمكز كمصطمحات كمفاىيـ، بما يتضمنو المنياج

(، 3.53) متكسط حسابيمجاؿ )احتياجات تتعمؽ بقياس السمكؾ المدخمي لمطالب( بكسادسان جاء 
 ي التربية الخاصة بمحافظة الخميؿ.، مف االحتياج التدريبي لمعممكبدرجة مكافقة متكسطة
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(، كدراسة عبد 2016(، كدراسة النعيـ)2016كاتفقت درجة احتياج ىذا المجاؿ مع دراسة المعمرية)
(. ككما اختمفت مع دراسة 2015(، كدراسة القميزم )2015) (، دراسة العايد كزمبلؤه2016يز )العز 

األداء في التدريس بحيث كاف االحتياج   ( في درجة االحتياج  المتمثمة في مجاؿ2011اليكسؼ )
 أعمى شئ.

لطالب التربية ة الخاصة لطرؽ قياس السمكؾ المدخمي كقد يرجع ذلؾ إلى أىمية معرفة معمـ التربي 
الخاصة، مف خبلؿ التعرؼ عمى كيفية بناء صحؼ المبلحظة لمكشؼ عف قدرات كخصائص كمعارؼ 

 نفيذ الدركس.كميارات طمبة التربية الخاصة قبؿ البدء بت

 متكسط حسابيمجاؿ )احتياجات تتعمؽ بالتقكيـ كالتغذية الراجعة كالرسـ البياني( بكسابعان كأخيران جاء 
 تكسطة مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية الخاصة بمحافظة الخميؿ. (، كبدرجة مكافقة م3.39)

(، دراسة 2015)ة العايد كزمبلؤه (، كدراس2016ـ)كاتفقت درجة احتياج ىذا المجاؿ مع دراسة النعي
(، كدراسة شاش 2011(، كدراسة اليكسؼ )Brady, 2013، كدراسة برادم)(2015زم )القمي

(، دراسة ىاشـ Mavrommatis, 2004(، كدراسة مافركماتس )2004) (، كدراسة لبابنة2010)
 ( .1996)كزمبلؤه 

بالتقكيـ كالتغذية الراجعة كالرسـ لمتعمؽ المكافقة عمى االحتياج التدريبي ا كترجع ىذه الدرجة مف 
ة الراجعة إلى أف معممي التربية الخاصة بمحافظة الخميؿ يمتمككف فعميان ميارات التقكيـ كالتغذي البياني

 ، كلكنيـ بحاجة إلى التدريب لتفعيؿ الخطط بشكؿ أدؽ كتطكير أفضؿ.  كيمارسكنيا بدرجة قميمة

 :السبعةجاالت الدراسة مناقشة النتائج المتعمقة بم 5.1.2

 :أداة القياسورد في  وفقا لما السبعة،فيما يأتي مناقشة النتائج المتعمقة بمجاالت الدراسة 

 :بناء المنياج(مناقشة النتائج المتعمقة بمجال )
( أف فقرة 3.4( الميبينة في الجدكؿ )احتياجات تتعمؽ ببناء المنياجأظيرت النتائج المتعمقة بمجاؿ )

ه حصمت عمى أعمى متكسط حسابي مقدار  ( قدلمككنات األساسية لمنياج التربية الخاصةمعرفة ا)
( كىك يقابؿ درجة عالية مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية الخاصة، كمف المرجح أف يعكد 3.73)

السبب في ذلؾ إلى معرفة معممي التربية الخاصة تطكير الكفايات البلزمة في التعامؿ مع منياج 
 تربية الخاصة كمعرفة مككناتو.ال
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تكامؿ المنياج الخاص بالتربية الخاصة مع المناىج أما أقؿ الفقرات في ىذا المجاؿ فكانت فقرة )
( كىك يقابؿ درجة متكسطة مف االحتياج 3.47( كقد حصمت عمى متكسط حسابي مقدراه )االخرل

ممي التربية الخاصة لمتكامؿ الحادث التدريبي لمعممي التربية الخاصة، كقد يرجع ذلؾ إلى إدراؾ مع
بيف مناىج التربية الخاصة كالمناىج األخرل، إال أنيـ بحاجة إلى تدريب أكبر لتحديد مكاطف التكامؿ 

 ككيفية التعامؿ معيا كالتدرب عمييا.

 :(قياس السموك المدخمي لمطالب) مناقشة النتائج المتعمقة بمجال
( أف فقرة 4.4( الميبينة في الجدكؿ )السمكؾ المدخمي لمطالب قياسأظيرت النتائج المتعمقة بمجاؿ )

( قد حصمت عمى بناء صحيفة مبلحظة لتحديد النمط التعميمي لمطالب )سمعي، حركي، بصرم()
( كىك يقابؿ درجة متكسطة مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية 3.6أعمى متكسط حسابي مقدراه )

ب في ذلؾ إلى رغبة معممي التربية الخاصة بمعرفة كيفية بناء الخاصة، كمف المرجح أف يعكد السب
صحؼ المبلحظة لتحديد أنماط التعمـ لدل طمبة التربية الخاصة لتحديد أنجح كأفضؿ الطرؽ 

 كاألساليب لمتعامؿ معيـ في ضكء ذلؾ.

بناء صحيفة مبلحظة لمكشؼ عف خصائص الطمبة أما أقؿ الفقرات في ىذا المجاؿ فكانت فقرة )
( كىك يقابؿ درجة متكسطة مف 3.43( كقد حصمت عمى متكسط حسابي مقدراه )لتربكية كاألكاديميةا

االحتياج التدريبي لمعممي التربية الخاصة، كقد يرجع ذلؾ إلى قدرة معممي التربية الخاصة عمى بناء 
بحاجة إلى  الصحؼ الخاصة بمبلحظة الخصائص التربكية كاألكاديمية لطمبة التربية الخاصة، كلكنيـ

 تدريب أكسع كأكبر لمعرفة الخصائص ككيفية الكشؼ عنيا مف خبلؿ بناء بطاقات مبلحظة جديدة.

 :(قياس مستوى األداء الحالي) مناقشة النتائج المتعمقة بمجال
القدرة ( أف فقرة )5.4( الميبينة في الجدكؿ )قياس مستكل األداء الحاليأظيرت النتائج المتعمقة بمجاؿ )

( قد حصمت عمى حصكؿ عمى أكبر قدر مف البيانات عف أداء الطالب / أسمكبو في األداءعمى ال
( كىك يقابؿ درجة متكسطة مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية 3.67أعمى متكسط حسابي مقدراه )

الخاصة، كمف المرجح أف يعكد السبب في ذلؾ إلى رغبة معممي التربية الخاصة في التعرؼ عمى 
لحصكؿ عمى البيانات الكافية كالكاممة عف طمبة التربية الخاصة فيما يتعمؽ بأداء الطمبة طريؽ ا

 كأسمكبيـ في ىذا األداء. 

معرفة كيفية تفسير أداء الطالب عمى مقياس األداء أما أقؿ الفقرات في ىذا المجاؿ فكانت فقرة )
( كىك يقابؿ درجة 3.55ه )( كقد حصمت عمى متكسط حسابي مقدراالحالي لطمبة التربية الخاصة
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متكسطة مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية الخاصة، كقد يرجع ذلؾ إلى رغبة معممي التربية 
الخاصة بمعرفة كيفية تفسير نتائج الصحؼ الخاصة بأداء طمبة التربية الخاصة، مف خبلؿ خضكعيـ 

 لتدريب أكسع كأكبر.

 :(تربوية الفردية والخطة التعميمية الفرديةالخطة ال) مناقشة النتائج المتعمقة بمجال
( الميبينة في الجدكؿ الخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفرديةبمجاؿ )أظيرت النتائج المتعمقة 

( قد حصمت عمى كالخطة التعميمية الفردية. /معرفة كيفية بناء الخطة التربكم الفردية( أف فقرة )6.4)
التدريبي لمعممي التربية  ( كىك يقابؿ درجة عالية مف االحتياج2.4ه )أعمى متكسط حسابي مقدرا

الخاصة، كمف المرجح أف يعكد السبب في ذلؾ إلى رغبة معممي التربية الخاصة في التعرؼ عمى 
  معرفة كيفية بناء الخطة التربكم الفردية كالخطة التعميمية الفردية.

معرفة كيفية صياغة النتاج التعميمي ) أف ,الفعؿ ,الشرط )أما أقؿ الفقرات في ىذا المجاؿ فكانت فقرة 
( كىك يقابؿ درجة عالية مف االحتياج 3.96( كقد حصمت عمى متكسط حسابي مقدراه ),المعيار(

التدريبي لمعممي التربية الخاصة، كقد يرجع ذلؾ إلى ممارسة معممي التربية الخاصة ليذا االحتياج 
 يمي الفردم، كلكنيـ بحاجة إلى معرفة أكبر كتدريب أكسع ليذا االحتياج.أثناء التخطيط التربكم كالتعم

 :(الوسائل واألساليب التعميمية والتعزيز) مناقشة النتائج المتعمقة بمجال
( أف 7.4( الميبينة في الجدكؿ )الكسائؿ كاألساليب التعميمية كالتعزيزأظيرت النتائج المتعمقة بمجاؿ )

( قد حصمت عمى أعمى ساليب التعميمية المستخدمة مع طمبة التربية الخاصةتحديث الكسائؿ كاألفقرة )
( كىك يقابؿ درجة عالية مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية الخاصة، 4.15متكسط حسابي مقدراه )

كمف المرجح أف يعكد السبب في ذلؾ إلى ضعؼ ميارات كقدرات معممي التربية الخاصة في التعامؿ 
جيا الحديثة كتكظيفيا في تدريس طمبة التربية الخاصة، كأنيـ بحاجة إلى تدريب فعمي عمى مع التكنكلك 

 كيفية تحديث الكسائؿ كاألساليب مف أجؿ االستفادة منيا في عممية تدريس طمبة التربية الخاصة.

 التربية معرفة أسمكب التييئة كالتمييد المناسبيف لطمبةأما أقؿ الفقرات في ىذا المجاؿ فكانت فقرة )
( كىك يقابؿ درجة عالية مف االحتياج 4.03( كقد حصمت عمى متكسط حسابي مقدراه )الخاصة

التدريبي لمعممي التربية الخاصة، كقد يرجع ذلؾ إلى كجكد معرفة  فعمية مف معممي التربية الخاصة 
ريب الكاًؼ قبؿ التحاقيـ ليذا االحتياج أثناء التدريس لطمبة التربية الخاصة، كربما مركرىـ بالخبرة كالتد

 بمينة التدريس لطمبة التربية الخاصة، كلكنيـ بحاجة إلى معرفة أكبر كتدريب أكسع ليذا االحتياج.
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 :(التقويم والتغذية الراجعة والرسم البياني) مناقشة النتائج المتعمقة بمجال
( أف 8.4( الميبينة في الجدكؿ )يالتقكيـ كالتغذية الراجعة كالرسـ البيانأظيرت النتائج المتعمقة بمجاؿ )

( قد حصمت عمى أعمى متكسط استخداـ التغذية الراجعة لتحسيف تعمـ طمبة التربية الخاصةفقرة )
( كىك يقابؿ درجة متكسطة مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية الخاصة، كمف 3.5حسابي مقدراه )

ية الخاصة لمتغذية الراجعة في تدريس طمبة المرجح أف يعكد السبب في ذلؾ إلى ممارسة معممي الترب
التربية الخاصة، كلكنيـ بحاجة إلى تدريب أكبر لمتعرؼ عمى أنماط التغذية الراجعة المناسبة لطمبة 

 التربية الخاصة، ككيفية التعامؿ معيا كتطبيقيا.

كقد حصمت عمى ( كيفية تمثيؿ أداء الطمبة برسـ بيانيأما أقؿ الفقرات في ىذا المجاؿ فكانت فقرة )
( كىك يقابؿ درجة متكسطة مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية 3.2متكسط حسابي مقدراه )

الخاصة، كقد يرجع ذلؾ إلى اعتقاد المعمميف بعدـ ضركرة ىذا االحتياج أثناء تدريس طمبة التربية 
 .برسـ بيانيكيفية تمثيؿ أداء الطمبة الخاصة، كلكنيـ يرغبكف في التعرؼ بشكؿ أكبر عمى 

 :المناصرة() مناقشة النتائج المتعمقة بمجال
تحفيز أكلياء األمكر ( أف فقرة )9.4أظيرت النتائج المتعمقة بمجاؿ )المناصرة( الميبينة في الجدكؿ )

( قد حصمت عمى أعمى متكسط حسابي لممشاركة في دعـ طمبة التربية الخاصة مف جميع النكاحي
ة مف االحتياج التدريبي لمعممي التربية الخاصة، كقد يرجع ذلؾ إلى ( كىك يقابؿ درجة عالي4.19)

إدراؾ معممي التربية الخاصة ألىمية مشاركة أكلياء األمكر في دعـ طمبة التربية الخاصة، كبالتالي 
تكلد لدل المعمميف كالمعممات الرغبة في التدرب عمى ىذا االحتياج بصكرة أكبر لمتعرؼ عمى طرؽ 

 .لممشاركة في دعـ طمبة التربية الخاصة مف جميع النكاحيأكلياء األمكر  كأساليب تحفيز

التربية لمتعاكف بيف معممي  عمؿ مختمفةتنفيذ كرشات أما أقؿ الفقرات في ىذا المجاؿ فكانت فقرة )
( كىك يقابؿ درجة عالية مف االحتياج 3.92( كقد حصمت عمى متكسط حسابي مقدراه )الخاصة

لتربية الخاصة، كقد يرجع ذلؾ إلى حاجة معممي التربية الخاصة لمتعامؿ مع معممي التدريبي لمعممي ا
التربية الخاصة اآلخركف، كتبادؿ األفكار كاآلراء حكؿ النقاط التي مف شأنيا أف تدعـ عممية تدريس 

 طمبة التربية الخاصة كتحقؽ األىداؼ المنشكدة.

 الدراسة، أداةالتي تضمنتيا  لبلحتياجات التدريبية السبعةمما سبؽ، كمف خبلؿ تحميؿ نتائج المجاالت 
الخميؿ  في المدارس العامة في محافظة الخاصةالتدريبية لمعممي التربية  باالحتياجاتكالمتعمقة 

لمتدريب عمى جميع  مف كجية نظرىـ بحاجةالخاصة ك يتضح أف معممي التربية  بالضفة الغربية،
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عالية النتائج قد مثمت درجة  كأف ،ىذه الدراسة أداةيا التي تشكؿ بجميع فقرات السبعة االستبانةمجاالت 
( 4.12) بيف مابالمتكسطات الحسابية محصكرة  السبعةكقد جاءت متكسطات المجاالت بشكؿ عاـ، 
 .أفراد مجتمع الدراسة استجاباتأدنى مف  كحد( 3.39) كحد أعمى ك

 الثانيمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال  5.2

لبلحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في  ةىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابينص عمى: كالذم ي
 ؟، طبيعة العمؿ(برةباختبلؼ )الجنس، مكاف العمؿ، المؤىؿ العممي، سنكات الخ محافظة الخميؿ

ـ  ك   اختبار صحة الفرضيات  اآلتية:لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ت

( α ≤ 0.05)  إحصائية عند مستوى الداللة ةفروق ذات داللال توجد األولى : الصفرية الفرضية
 تبًعابية الخاصة في محافظة الخميل حتياجات التدريبية لمعممي التر لال المتوسطات الحسابية في

 .لمتغير الجنس
إحصائيان بيف  ةؽ دالك ( عدـ كجكد فر 10.4أظيرت النتائج المتعمقة بيذا الفرضية كالمبينة في جدكؿ )

ربية الخاصة الذككر كاإلناث في تقدير االحتياج التدريبي البلـز ليـ ككؿ كفي المجاالت معممي الت
 السبعة. 

( 2011كسؼ )( كدراسة الي2010( كدراسة بركات )2005كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الرفاعي )
كالتي  (2016( كدراسة المعمرية )2016) ( كدراسة المغاربة كزمبلؤه2015) كدراسة العايد كزمبلؤه
لمتغير الجنس. في حيف اختمفت مع دراسة  كؽ في االحتياجات التدريبية تبعناأظيرت عدـ كجكد فر 

 ركؽ في االحتياجات التدريبية تبعنا(التي أظيرت كجكد ف1996) شـ كزمبلؤه( كدراسة ىا2010شاش )
 لمتغير الجنس.

ر االحتياجات التدريبية إلى تقارب كيمكف تفسير عدـ االختبلؼ بيف المعمميف الذككر كاإلناث في تقدي
أك إلى تقارب خبراتيـ المينية، أك إلى تماثؿ  ،ةمستكل إدراكيـ ككعييـ بيذه االحتياجات التدريبي

ف المنيج الدراسي، كالبيئة المدرسية رس الخاصة التي يدرسكف بيا، حيث أالظركؼ التعميمية في المدا
كبير، كما أف المستجدات التعميمية كالتطكرات التكنكلكجية  كنظاـ االمتحانات كالتقكيـ متشابو إلى حدو 

تحتـ عمييـ مبلحقتيا لتطكير المعارؼ كالميارات كالقدرات األكاديمية كالمينية كاالستفادة منيا بغض 
 النظر عف نكع الجنس.
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( α ≤ 0.05)  إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات داللالثانية : الصفرية الفرضية
 تبًعاظة الخميل الحتياجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافل المتوسطات الحسابيةفي 

 .عمللمتغير مكان ال
 

( كجكد فركؽ في مستكل االحتياجات 11.4أظيرت النتائج المتعمقة بيذا الفرضية كالمبينة في جدكؿ )
، ككذلؾ لممجاالت ما مكاف العمؿير تعزل لمتغالتدريبية لمعممي التربية الخاصة في محافظة الخميؿ 

احتياجات تدريبية  عدا مجالي احتياجات تتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية ك
 المدينة، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثانية .  العمؿ في.  ككانت الفركؽ لصالح تتعمؽ بالمناصرة

 ىذه الدراسة كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ تبعنا ( مع2016) كقد اختمفت دراسة أبا حسيف كزمبلؤه
 لمتغير مكاف العمؿ.

كيمكف تفسير اختبلؼ نظرة المعمميف في المدينة عف أقرانيـ في القرل إلى طبيعة المدف كحداثتيا 
كمكاكبتيا لمتطكرات، كبالتالي تفرض عمى المعمـ التعامؿ مع شرائح مختمفة مف طمبة التربية الخاصة، 

ددة مف أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي، كما تفرضو التكنكلكجيا الحديثة عمى معممي التربية كأنماط متع
الخاصة مف مكاكبة كمتابعة، كتحديث في الميارات كالقدرات، إذ إف مدراس المدف كطبلبيا ريبما عمى 

يا تحديان دراية كممارسة أكبر لمتكنكلكجيا مف مدارس القرل كطبلبيا، كبالتالي يصبح التعامؿ مع
كاحتياجان تدريبيان. كربيما يعزل عدـ كجكد اختبلؼ في مجاؿ )المناصرة( إلى طبيعة العمؿ في مجاؿ 
لى ضركرة كجكد مناصرة سكاء في المدينة أك القرية، كأف كبل المكانيف بحاجة فعمية  التربية الخاصة، كا 

 ؤسسات كغيرىا.إلى مساندة كمناصرة مف المجتمع المحمي كاألكلياء كالكجياء كالم

( α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةال توجد فروق ذات داللالثالثة:  الصفرية الفرضية
 تبًعابية الخاصة في محافظة الخميل الحتياجات التدريبية لمعممي التر ل المتوسطات الحسابية في

 .لمتغير المؤىل العممي
فركؽ دالة إحصائيان في  ( عدـ كجكد14.4جدكؿ )أظيرت النتائج المتعمقة بيذا الفرضية كالمبينة في 

 المؤىؿ العممي،لمتغير  تبعنابية الخاصة في محافظة الخميؿ مستكل االحتياجات التدريبية لمعممي التر 
ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجالي احتياجات تتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية 

كتـ الثالثة. الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ . تقكيـ كالتغذية الراجعة كالرسـ البيانياحتياجات تدريبية تتعمؽ بالك 
 .لبياف اتجاه الفركؽ  (LSDفحص نتائج اختبار )
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ككانت الفركؽ في مجاؿ احتياجات تتعمؽ بالخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية الفردية بيف الدبمـك 
كثر لصالح الدبمـك العالي فأكثر. كفي ـك كالدبمـك العالي فأس كبيف الدبمكالبكالكريكس لصالح البكالكريك 

كانت الفركؽ بيف الدبمـك  احتياجات تدريبية تتعمؽ بالتقكيـ كالتغذية الراجعة كالرسـ البيانيمجاؿ 
 كالبكالكريكس لصالح البكالكريكس .  

راسة أباحسيف ( كد2016( كدراسة المغاربة كزمبلؤه )2007)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة سكر 
(  كدراسة اليكسؼ 2015)( كدراسة العايد كزمبلؤه2016رية )( كدراسة المعم2016) كزمبلؤه

 ركؽ في االحتياجات التدريبية تبعنا( كالتي أظيرت عدـ كجكد ف2005( كدراسة الرفاعي )2011)
( كالتي 2008( كدراسة الجكفي )2016لمتغير المؤىؿ العممي. في حيف اختمفت مع دراسة النعيـ )

 لمتغير المؤىؿ العممي. ركؽ في االحتياجات التدريبية تبعناأظيرت كجكد ف

كيمكف تفسير عدـ االختبلؼ بيف المعمميف تبعان لمؤىبلتيـ في تقدير االحتياجات التدريبية إلى تقارب 
إال أنيـ  المياـ الكظيفية التدريسية في مدارس التربية الخاصة، كأنيـ ريغـ اختبلؼ مؤىبلتيـ العممية

مطالبكف بأداء المطمكب منيـ في المجاالت كميا دكف تمييز، كأف العمؿ األكاديمية داخؿ مدارس 
 . التربية الخاصة يتطمب االرتقاء باستمرار كمكاكبة التطكرات بصكرة مستمرة

( α ≤ 0.05)  إحصائية عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات داللالرابعة : الصفرية الفرضية
 تبًعابية الخاصة في محافظة الخميل الحتياجات التدريبية لمعممي التر ل المتوسطات الحسابية في

 .لمتغير سنوات الخبرة
( عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 16.4أظيرت النتائج المتعمقة بيذا الفرضية كالمبينة في جدكؿ )

فية في تقدير االحتياج التدريبي البلـز معممي التربية الخاصة تبعان لسنكات خبراتيـ أك خدمتيـ الكظي
 ليـ ككؿ كفي المجاالت السبعة. كىذا يعني تطابؽ كجيتي نظر المعمميف ممف تتفاكت خبراتيـ.

( 2008)( كدراسة الجكفي 2007( كدراسة سكر )2005كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الرفاعي )
(  2016ية )( كدراسة المعمر 2016) ( كدراسة أباحسيف كزمبلؤه2016كدراسة المغاربة كزمبلؤه )

( كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ في االحتياجات التدريبية تعزل لمتغير 2015) كدراسة العايد كزمبلؤه
( كالتي أظيرت أف ذكم الخبرة 1996) حيف اختمفت مع دراسة ىاشـ كزمبلؤه سنكات الخبرة. في

 كميارات التدريس العامة.الطكيمة أكثر احتياجان لمتدريب عمى التخطيط لمتدريس 
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كيمكف تفسير عدـ االختبلؼ بيف المعمميف تبعان لخبراتيـ التعميمية في تقدير االحتياجات التدريبية إلى 
كعي عينة الدراسة ليذه االحتياجات، كلتقادـ خبرات ذكم الخبرة الطكيمة كالحاجة إلى تحديثيا، كلحاجة 

ة، إذ إف الكاقع العممي قد ثمؿ خبراتيـ الجامعية الحديذكم الخبرات الحديثة إلى خبرات جديدة تستك
 يحتـ مثؿ ىذه الحاجات الضركرية.

( α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةال توجد فروق ذات داللالخامسة:  الصفرية الفرضية
 تبًعابية الخاصة في محافظة الخميل حتياجات التدريبية لمعممي التر لال المتوسطات الحسابيةفي 

 .لمتغير طبيعة العمل
إحصائيان بيف  ةدال ( عدـ كجكد فركؽ17.4أظيرت النتائج المتعمقة بيذا الفرضية كالمبينة في جدكؿ )

معممي التربية الخاصة تبعان لمتغير طبيعة العمؿ في تقدير االحتياج التدريبي البلـز ليـ ككؿ كفي 
 المجاالت السبعة. 

ركؽ في ( كالتي أظيرت عدـ كجكد ف2016)كزمبلؤه  نتيجة مع دراسة أباحسيفكتتفؽ ىذه ال
 لمتغير طبيعة العمؿ. االحتياجات التدريبية تبعنا

لتدريبية إلى تقارب في تقدير االحتياجات اعدـ االختبلؼ بيف المراكز كغرؼ المصادر  كيمكف تفسير 
إلى  ، كأيضان قد يعزلةككعييـ بيذه االحتياجات التدريبيمعممي كمعممات التربية الخاصة  مستكل إدراؾ

 .الظركؼ التعميمية في المدارس أنسب ؿيثقارب خبراتيـ المينية في تمت
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 توصيات الدراسة 5.3

 نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي: ضكء  في
لتطكير أداء معممي التربية الخاصة  كالتطكرات التكنكلكجية ،تعزيز دكر المستجدات التعميمية .1

 التعميمية المناسبة.بإنتاج الكسائؿ 
عمؿ كرشات لتدريب معممي التربية الخاصة عمى أساليب التدريس المختمفة كعمى كيفية استخداـ  .2

 التعزيز.
مف أجؿ تعزيز حمبلت  ؛السمككياتك  بالمعارؼ ك الميارات معممي التربية الخاصة  تزكيد .3

 .المناصرة 
 الفردية كالخطة التعميمية الفردية.تدريب معممي التربية الخاصة عمى إعداد الخطة التربكية  .4
التي تتبلءـ مع البيئات المختمفة كخاصةن القرل؛ نشطة القائمة عمى األ ةتدريبيال البرامجإعداد  .5

 نظران لضعؼ المستجدات الخاصة بطمبة التربية الخاصة.
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 ) قبل التحكيم( ( األداة بصورتيا األولية1ممحق رقم )
 

 جايعت انقذس

 عًادة انذراصاث انعهيا

  ي انًعهًت                      أخي انًعهى / أخت

 تحيت طيبت وبعذ،،،

االحتياجاث انتذريبيت نًعهًي  حٛي " ٠ٙذ٠ىُ اٌجبحث أؿ١ت اٌتح١بد ٠ٚؼٍّىُ أٔٗ ثظذد إػذاد دساعخ
ٚرٌه العتىّبي ِتـٍجبد اٌحظٛي "،  انتربيت انخاصت في يحافظت انخهيم في ضوء بعض انًتغيراث

ذس٠ظ / تشو١ض رٚٞ احت١بخبد خبطخ ِٓ خبِؼخ اٌمذط، ِٚغ ػٍٝ دسخخ اٌّبخغت١ش فٟ أعب١ٌت ت
ػٍّٕب ثّحذٚد٠خ ٚلتىُ اٌّتبذ، ٔظًشا ٌٍّغؤ١ٌٚخ اٌىج١شح اٌٍّمبح ػٍٝ ػبتمىُ، فئْ إٔدبذ ٘زا اٌدٙذ 
٠تـٍت تفؼٍىُ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ تؼجئخ االعتجبٔخ اٌّشفمخ، ٚٔثك أٔٗ فٟ ػٛء  ػـبئىُ اٌىج١ش فٟ خذِخ 

ًّب أْ خ١ّغ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ االعتجبٔخ اٌتؼ١ٍُ، فئٔىُ عٛف تذ ػّْٛ ٘زا اٌدٙذ، ٚأح١ـىُ ػٍ
 ال ألغشاع اٌجحث اٌؼٍّٟ فمؾ.  عٛف تؼبًِ ثغش٠خ تبِخ ٌٚٓ تغتخذَ إ

                     .انتقذير وانشكرفائق  ِغ            

 :  يوصف انقاضيانباحث         

 انقضى األول : يعهوياث شخصيت وعايت 

 داخً اٌّشثغ اٌزٞ تشاٖ ِٕبعجب :× ( اٌشخبء ٚػغ إشبسح ) 

 أٔثٝ        روش                        :اٌدٕظ  

 ِذ٠ٕخ                       لش٠خ                   ِخ١ُ  ِىبْ اٌغىٓ:            

 دثٍَٛ ػبٌٟ فأوثش           دثٍَٛ                   ثىبٌٛس٠ٛط         اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ:         

 عٕٛاد 10عٕٛاد         أوثش ِٓ  10-5عٕٛاد          ِٓ  5لً ِٓ أ عٕٛاد اٌخجشح:         

 



91 
 

 

 الفقزة

 انًوافقت 

قت
اف
يو

م 
ًث

 ت
ال

ذا 
ج
ة 

ير
كب

 

رة
بي
ك

طت 
ص

تو
ي

 

رة
غي

ص
 

      ببناء ادلناهجتتعلق  احتياجاث 

      شث١خ اٌخبطخ.ِؼشفخ اٌّىٛٔبد األعبع١خ ٌّٕٙبج اٌت   .4

      ِٕب٘ح اٌتشث١خ اٌخبطخ.ثٕبء ِؼشفخ إٌّبرج اٌّختٍفخ فٟ   .2

      ِؼشفخ  دالٌخ اٌّظـٍحبد  ٚاٌّفب١ُ٘ اٌّتؼٍمخ ثبٌّٕٙبج.  ..

      ِخ إٌّٙبج الحت١بخبد األؿفبي ٚ ١ٌظ اٌؼىظ .ءِٛا  .1

اٌخبطخ فٟ اٌتشث١خ ؿفبي تٛف١ش اٌذػُ اٌتؼ١ٍّٟ اإلػبفٟ أل  .5
ٕٙبج اٌذساعٟ اٌؼبدٞ ٚ ١ٌظ تـ٠ٛش ِٕٙبج خبص إؿبس اٌّ

. ٌُٙ 

     

 اٌتشث١خألؿفبي ش عٍغٍخ ِتظٍخ اٌحٍمبد ِٓ اٌذػُ تٛف١  ..
ا ا ثبٌّغبػذح فٟ اٌظف ٚ ِشًٚساٌخبطخ حغت اٌحبخخ ثذًء

 ثبٌّغبػذح فٟ اٌّذسعخ ٚ أتٙبء ثبٌّغبػذح خبسج اٌّذسعخ .

     

٠غؼٝ ِؼٍٛ اٌتشث١خ ش١ٌّٛخ إٌّٙبج ٌٍخجشاد اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌتٟ   .7
 اٌخبطخ  ٌتحم١مٙب.

     

تىبًِ إٌّٙبج اٌخبص ثبٌتشث١خ اٌخبطخ ِغ إٌّب٘ح   .8
 االخشٜ.

     

ِشٚٔخ إٌّٙبج  اٌتشث١خ اٌخبطخ فٟ ػٕبطشٖ ٚ أدٚاسٖ اٌتٟ   .9
 ٠تُ اخت١بس٘ب فٟ ػٛء اٌتدش٠ت ٚ اٌذساعخ.

     

 السلىك ادلدخلي  االحتياجاث ادلزتبطت بقياس 

١فخ ِالحظخ ٌٍىشف ػٓ خظبئض اٌـٍجخ ثٕبء طح  .4
 األوبد١ّ٠خ.

     

 ثٕبء طح١فخ ِالحظخ ٌٍىشف ػٓ خظبئض اٌـٍجخ  إٌفغ١خ  .2

 .ٚاٌغٍٛو١خ االختّبػ١خ
     

 ثٕبء طح١فخ ِالحظخ ٌّؼشفخ لذسح اٌـبٌت ػٍٝ االٔتجبٖ  ..
 .ٚاإلدسان

     

ٚٔمً  ثٕبء طح١فخ ِالحظخ ٌّؼشفخ لذسح اٌـبٌت ػٍٝ اٌتزوش  .1
 .اٌتؼٍُ

     

ثٕبء طح١فخ ِالحظخ ٌتحذ٠ذ إٌّؾ اٌتؼ١ٍّٟ   .5
 ٌٍـبٌت)عّؼٟ,حشوٟ,ثظشٞ(.

     

 األداء احلايل مستىي  ادلزتبطت بقياس االحتياجاث

       ِؼشفخ ِىٛٔبد ِم١بط األداء اٌحبٌٟ ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  .4
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ِؼشفخ و١ف١خ ثٕبء ِمب١٠ظ تم١ظ ِغتٜٛ األداء اٌحبٌٟ ٌٍـٍجخ   .2
 ٌخبطخ.اٌتشث١خ ا

     

      ِؼشفخ و١ف١خ تـج١ك ِم١بط األداء ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  ..

ِؼشفخ و١ف١خ تفغ١ش أداء اٌـبٌت ػٍٝ ِم١بط األداء اٌحبٌٟ  2 .1
 . ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ

     

اٌحظٛي ػٍٝ أوجش لذس ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ أداء اٌمذسح ػٍٝ   .5
   .اٌـبٌت ٚ أعٍٛثٗ فٟ األداء

     

 ادلزتبطت باخلطت الرتبىيت الفزديت و اخلطت التعليميت الفزديت االحتياجاث

ٚاٌخـخ اٌتؼ١ّ١ٍخ  / ِؼشفخ ِىٛٔبد اٌخـخ اٌتشث٠ٛخ اٌفشد٠خ  .4

 اٌفشد٠خ.
     

ٚاٌخـخ  / ِؼشفخ و١ف١خ ثٕبء اٌخـخ اٌتشثٛٞ اٌفشد٠خ   .2

 اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌفشد٠خ.
     

ٌششؽ شفخ و١ف١خ ط١بغخ إٌتبج اٌتؼ١ٍّٟ ) أْ ,اٌفؼً ,اِؼ  ..
 ,اٌّؼ١بس(.

     

تشت١ت اٌّّٙبد اٌتؼ١ّ١ٍخ ثشىً ٠ٕبعت ؿٍجخ اٌتشث١خ   .1
 اٌخبطخ. 

     

      ِؼشفخ اٌضِٓ اٌّحذد ٌىً ٔتبج ِٓ إٌتبخبد اٌتؼ١ّ١ٍخ  .5

      ِؼشفخ ششٚؽ ثٕبء األ٘ذاف اإلخشائ١خ.  ..

      ٚاٌتؼ١ٍُ اٌدّؼٟ. اٌتؼشف ػٍٝ أعب١ٌت تٕف١ز اٌتؼ١ٍُ اٌفشدٞ  .7

ث١ٓ اٌتخـ١ؾ ؿ٠ًٛ اٌّذٜ ٚاٌتخـ١ؾ لظ١ش اٌّذٜ  اٌت١١ّض  .8
 ٌذٜ ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

      .ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخإػذاد خـؾ ػالخ١خ تٕبعت   .9

 والتعزيز االحتياجاث التدريبيت ادلزتبطت بالىسائل واألساليب التعليميت

      ِؼشفخ األعٍٛة اٌتؼ١ٍّٟ األِثً ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  4

 ؼشفخ أعٍٛة اٌت١ٙئخ ٚاٌت١ّٙذ إٌّبعج١ٓ ٌـٍت اٌتشث١خِ  2

 اٌخبطخ.

     

      اخت١بس اٌٛع١ٍخ اٌتؼ١ّ١ٍخ إٌّبعجخ ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  .

      اعتخذاَ اٌٛع١ٍخ اٌتؼ١ّ١ٍخ ثشىً ِٕبعت.ٚإػذاد و١ف١خ   1

 اخت١بس أعٍٛة اٌتؼض٠ض إٌّبعت ٌٍّٛلف اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍـبٌت  5

 اَ اٌّؼضصاد ٚأٔٛاػٙبِؼشفخ و١ف١خ اعتخذ
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 تحذ٠ث اٌٛعبئً ٚاألعب١ٌت اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌّغتخذِخ ِغ ؿٍجخ   .

 اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

تى١١ف اٌٛعبئً اٌتؼ١ّ١ٍخ ثّب ٠تٕبعت ِغ فئبد اٌتشث١خ   7
 اٌخبطخ.

     

      تٛظ١ف اٌتىٌٕٛٛخ١ب ِغ ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  8

 ةاالحتياجاث التدريبيت ادلزتبطت بادلناصز

      إلٕبع أ١ٌٚبء األِٛس ثأ١ّ٘خ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  4

تحف١ض أ١ٌٚبء األِٛس ٌٍّشبسوخ فٟ دػُ ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ   2
 ِٓ خ١ّغ إٌٛاحٟ.

     

      تأ١ً٘ اٌٛاٌذ٠ٓ الوتشبف أثٕبئُٙ ثشىً ِجىش.  .

تذس٠ت أ١ٌٚبء أِٛس ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ ػٍٝ تٕف١ز ثؼغ   1

اٌفشد٠خ. ١ّ١ٍخاٌتؼ اٌدٛأت ِٓ اٌخـخ  

     

ُٙ ١١ُ أثٕبئتذس٠ت أ١ٌٚبء أِٛس ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ ػٍٝ تم  5

 ثشىً ِٛػٛػٟ.

     

 تٛػ١خ اٌّدتّغ اٌّحٍٟ ٌّفب١ُ٘ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  .

 تٛػ١خ اٌـٍجخ

     

اٌتٛاطً ِغ ؿبلُ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد فٟ اٌّشاوض    7

 ٚاٌّذاسط ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

ِختٍفخ ٌٍتؼبْٚ ث١ٓ ِؼٍّٟ اٌتشث١خ  شبد ػًّ تٕف١ز ٚس  8

 اٌخبطخ.

     

ػًّ أٔشـخ ِختظخ ٌتغ١ًٙ إدِبج ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ فٟ   9

 ِدتّغ اٌّذسعخ ٚاٌّدتّغ اٌّحٍٟ.

     

 والزسمالبيانياالحتياجاتالتدريبيةالمزتبطةبالتقويموالتغذيةالزاجعة

، اٌتى٠ٕٟٛ، أٔٛاع اٌتم٠ُٛ ِٚؼٕب٘ب )اٌتشخ١ظٟ ِؼشفخ  4
 .ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخاٌختبِٟ (

     

ٌـٍجخ اٌتشث١خ  عتخذَ اٌتم٠ُٛ اٌجٕبئٟ أثٕبء اٌّٛلف اٌتؼ١ٍّٟا  2
 .اٌخبطخ

     

ٌـٍجخ  عتخذَ اٌتم٠ُٛ اٌختبِٟ فٟ ٔٙب٠خ اٌّٛلف اٌتؼ١ٍّٟا  .
 .اٌتشث١خ اٌخبطخ

     

      .ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخعتخذَ اٌتغز٠خ اٌشاخؼخ ٌتحغ١ٓ تؼٍُ ا  1

      .ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطختم٠ُٛ اٌاعتخذاَ عدالد    5
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      ِؼشفخ و١ف١خ إػذاد فمشاد تم٠ُٛ ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  .

ٚ خؼً  ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخإٌظش فٟ إخشاءاد تم١١ُ أداء   7
 اٌتم١١ُ اٌّغتّش خضءا ال ٠تدضأ ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌتؼ١ّ١ٍخ .

     

م٠ُٛ فٟ اتخبر اٌمشاساد إٌّبعجخ االعتفبدح ِٓ ٔتبئح  اٌت  8
 ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

      و١ف١خ تّث١ً أداء اٌـٍجخ ثشعُ ث١بٟٔ  9
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 رسةاالد ألدوات المحكمين بأسماء قائمة :( 2الممحق )
 

 مكان العمل التخصص الدرجة العممية االسم الرقم
 جامعة القدس تدريسالأساليب  دكتكراة عرمافبراىيـ إ 1
 جامعة القدس أساليب التدريس دكتكراة عفيؼ زيداف  2
 جامعة القدس أسالب التدريس دكتكراة زيادة قباجة 3
 الخميؿ -جامعة القدس المفتكحة أساليب التدريس دكتكراة رجاء العسيمي 4
 الخميؿ-جامعة  القدس المفتكحة أساليب التدريس دكتكراة خالد كثمك 5
 جامعة القدس تربية أساسية دكتكراة ؿ ىاشـكام 6
مناىج كطرؽ  دكتكراة محمد شاىيف 7

 تدريس
 جامعة القدس المفتكحة

 جامعة القدس عمـ النفس دكتكراة نبيؿ عبد اليادم 8
 جامعة القدس عمـ النفس دكتكراة عمر الريماكم 9

أساليب تدريس  ماجستير حاتـ درابيع 10
 الرياضيات

-ألساسيةمدرسة العركب ا
 الككالة

 الككالة –مجمع الخميؿ  لغة عربية بكالكريس  رفعت الشدفاف  11
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 )بعد التحكيم( ( األداة في صورتيا النيائية3الممحق )
 

 جايعت انقذس  

 عًادة انذراصاث انعهيا

  أخي انًعهى / أختي انًعهًت                      

 تحيت طيبت وبعذ،،،

االحتياجاث انتذريبيت نًعهًي  حٛي " بحث أؿ١ت اٌتح١بد ٠ٚؼٍّىُ أٔٗ ثظذد إػذاد دساعخ٠ٙذ٠ىُ اٌج
ٚرٌه العتىّبي ِتـٍجبد اٌحظٛي "،  انتربيت انخاصت في يحافظت انخهيم في ضوء بعض انًتغيراث

ػٍٝ دسخخ اٌّبخغت١ش فٟ أعب١ٌت تذس٠ظ / تشو١ض رٚٞ احت١بخبد خبطخ ِٓ خبِؼخ اٌمذط، ِٚغ 
ٚد٠خ ٚلتىُ اٌّتبذ، ٔظًشا ٌٍّغؤ١ٌٚخ اٌىج١شح اٌٍّمبح ػٍٝ ػبتمىُ، فئْ إٔدبذ ٘زا اٌدٙذ ػٍّٕب ثّحذ

٠تـٍت تفؼٍىُ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ تؼجئخ االعتجبٔخ اٌّشفمخ، ٚٔثك أٔٗ فٟ ػٛء  ػـبئىُ اٌىج١ش فٟ خذِخ 
ًّب أْ خ١ّغ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ االعتجبٔخ  اٌتؼ١ٍُ، فئٔىُ عٛف تذػّْٛ ٘زا اٌدٙذ، ٚأح١ـىُ ػٍ

                            ال ألغشاع اٌجحث اٌؼٍّٟ فمؾ.  عٛف تؼبًِ ثغش٠خ تبِخ ٌٚٓ تغتخذَ إ
               

 انباحث:يوصف انقاضي                     .ِغ فبئك اٌتمذ٠ش ٚاٌشىش 

 انقضى األول : يعهوياث شخصيت وعايت

 اٖ ِٕبعجب :داخً اٌّشثغ اٌزٞ تش× ( اٌشخبء ٚػغ إشبسح ) 

 أَثى             ركر                        :انجُش  

 قريت                   يخيى    يذيُت                :          عًميكاٌ ان  

 دبهوو عاني فأكثر   بكانوريوس               دبهوو             انًؤهم انعهًي:         

 صُواث 10صُواث         أكثر يٍ  10-5صُواث          يٍ  5قم يٍ أ       صُواث انخبرة:   

 غرفت يصادر                   طبيعت انعًم :            يركز
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 احتياجاث تتعلق ببناء ادلنهاج

 درجت االحتياج
ذا

ج
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ي
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      بطخ ِؼشفخ ؿشق ثٕبء ِٕب٘ح ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخ  .4

      ِؼشفخ اٌّىٛٔبد األعبع١خ ٌّٕٙبج اٌتشث١خ اٌخبطخ.   .2

      ِٕب٘ح اٌتشث١خ اٌخبطخ.ثٕبء ِؼشفخ إٌّبرج اٌّختٍفخ فٟ   ..

      ِؼشفخ  دالٌخ اٌّظـٍحبد  ٚاٌّفب١ُ٘ اٌّتؼٍمخ ثبٌّٕٙبج.  .1

 اٌتشث١خألؿفبي ش عٍغٍخ ِتظٍخ اٌحٍمبد ِٓ اٌذػُ تٛف١  .5
 .اٌخبطخ حغت اٌحبخخ 

     

ٛ اٌتشث١خ ّش١ٌّٛخ إٌّٙبج ٌٍخجشاد اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌتٟ ٠غؼٝ ِؼٍ  ..
 اٌخبطخ  ٌتحم١مٙب.

     

ّٕٙبج اٌخبص ثبٌتشث١خ اٌخبطخ ِغ إٌّب٘ح تىبًِ اٌ  .7
 االخشٜ.

     

ِٕٙبج  اٌتشث١خ اٌخبطخ فٟ ػٕبطشٖ ٚ أدٚاسٖ اٌتٟ ِشٚٔخ   .8
 ٠تُ اخت١بس٘ب فٟ ػٛء اٌتدش٠ت ٚ اٌذساعخ.

     

 ث تتعلق بقياس السلىك ادلدخلي للطالباحتياجا

اٌتشث٠ٛخ ثٕبء طح١فخ ِالحظخ ٌٍىشف ػٓ خظبئض اٌـٍجخ   .9
 األوبد١ّ٠خ.ٚ

     

 ثٕبء طح١فخ ِالحظخ ٌٍىشف ػٓ خظبئض اٌـٍجخ  إٌفغ١خ  .41

 .ٚاٌغٍٛو١خ ٚاالختّبػ١خ
     

 ثٕبء طح١فخ ِالحظخ ٌّؼشفخ لذسح اٌـبٌت ػٍٝ االٔتجبٖ  .44
 .ٚاإلدسان

     

ٚٔمً  ء طح١فخ ِالحظخ ٌّؼشفخ لذسح اٌـبٌت ػٍٝ اٌتزوشثٕب  .42
 .اٌتؼٍُ

     

ثٕبء طح١فخ ِالحظخ ٌتحذ٠ذ إٌّؾ اٌتؼ١ٍّٟ   ..4
 ٌٍـبٌت)عّؼٟ,حشوٟ,ثظشٞ(.

     

 احلايل  ءمستىي األدا بقياس حتياجاث تتعلقا

       ِؼشفخ ِىٛٔبد ِم١بط األداء اٌحبٌٟ ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  .41

بء ِمب١٠ظ تم١ظ ِغتٜٛ األداء اٌحبٌٟ ٌٍـٍجخ ِؼشفخ و١ف١خ ثٕ  .45
 اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

     ٌـٍجخ اٌتشث١خ  اٌحبٌٟ ِؼشفخ و١ف١خ تـج١ك ِم١بط األداء  ..4
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 اٌخبطخ.

ِؼشفخ و١ف١خ تفغ١ش أداء اٌـبٌت ػٍٝ ِم١بط األداء اٌحبٌٟ   .47
 . ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ
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ػٓ أداء ج١بٔبد ٌحظٛي ػٍٝ أوجش لذس ِٓ اٌااٌمذسح ػٍٝ   .48
  .أعٍٛثٗ فٟ األداء /اٌـبٌت 

     

 الفزديتالفزديت واخلطت التعليميت  تاحتياجاث تتعلق باخلطت الرتبىي

ٚاٌخـخ اٌتؼ١ّ١ٍخ  / ِؼشفخ ِىٛٔبد اٌخـخ اٌتشث٠ٛخ اٌفشد٠خ  .49

 اٌفشد٠خ.
     

ٚاٌخـخ  / ١خ ثٕبء اٌخـخ اٌتشثٛٞ اٌفشد٠خ ِؼشفخ و١ف  .21

 اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌفشد٠خ.
     

شفخ و١ف١خ ط١بغخ إٌتبج اٌتؼ١ٍّٟ ) أْ ,اٌفؼً ,اٌششؽ ِؼ  .24
 ,اٌّؼ١بس(.

     

      تشت١ت اٌّّٙبد اٌتؼ١ّ١ٍخ حغت أ١ّ٘تٙب ٌٍـبٌت.  .22

      ِؼشفخ اٌضِٓ اٌّحذد ٌىً ٔتبج ِٓ إٌتبخبد اٌتؼ١ّ١ٍخ  ..2

      .ثٕبء األ٘ذاف عٍٛو١خؼشفخ ششٚؽ ِ  .21

      ٚاٌتؼ١ٍُ اٌدّؼٟ. اٌتؼشف ػٍٝ أعب١ٌت تٕف١ز اٌتؼ١ٍُ اٌفشدٞ  .25

اٌت١١ّض ث١ٓ اٌتخـ١ؾ ؿ٠ًٛ اٌّذٜ ٚاٌتخـ١ؾ لظ١ش اٌّذٜ   ..2
 ٌذٜ ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

      .ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخإػذاد خـؾ ػالخ١خ تٕبعت   .27

 واألساليب التعليميت والتعزيزاحتياجاث تدريبيت تتعلق بالىسائل 

      ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ. ِؼشفخ األعٍٛة اٌتؼ١ٍّٟ إٌّبعت  .28

 اٌتشث١خ خِؼشفخ أعٍٛة اٌت١ٙئخ ٚاٌت١ّٙذ إٌّبعج١ٓ ٌـٍج  .29
 اٌخبطخ

     

      اخت١بس اٌٛع١ٍخ اٌتؼ١ّ١ٍخ إٌّبعجخ ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  .1.
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      ١ّخ ثشىً ِٕبعت.اعتخذاَ اٌٛع١ٍخ اٌتؼ١ٍإػذاد ٚو١ف١خ   .4.

      اخت١بس أعٍٛة اٌتؼض٠ض إٌّبعت ٌٍّٛلف اٌتؼ١ٍّٟ / ٌٍـبٌت  .2.

      ِؼشفخ و١ف١خ اعتخذاَ اٌّؼضصاد ٚأٔٛاػٙب  ...

 تحذ٠ث اٌٛعبئً ٚاألعب١ٌت اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌّغتخذِخ ِغ ؿٍجخ   .1.

  اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

 تى١١ف اٌٛعبئً اٌتؼ١ّ١ٍخ ثّب ٠تٕبعت ِغ ؿٍجخ اٌتشث١خ  .5.
 اٌخبطخ ػٍٝ اختالفُٙ.
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      تٛظ١ف اٌتىٌٕٛٛخ١ب ِغ ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  ...

 والزسم البياني بالتقىيم والتغذيت الزاجعت تتعلقاحتياجاث تدريبيت 

 أٔٛاع اٌتم٠ُٛ ِٚؼٕب٘ب )اٌتشخ١ظٟ، اٌتى٠ٕٟٛ، ِؼشفخ  .7.
 .ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخاٌختبِٟ (

     

ٌـٍجخ اٌتشث١خ  َ اٌتم٠ُٛ اٌجٕبئٟ أثٕبء اٌّٛلف اٌتؼ١ٍّٟاعتخذا  .8.
 .اٌخبطخ

     

ٌـٍجخ  عتخذَ اٌتم٠ُٛ اٌختبِٟ فٟ ٔٙب٠خ اٌّٛلف اٌتؼ١ٍّٟا  .9.
 .اٌتشث١خ اٌخبطخ

     

      .ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخَ اٌتغز٠خ اٌشاخؼخ ٌتحغ١ٓ تؼٍُ اعتخذا  .11

      .ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطختم٠ُٛ اٌاعتخذاَ عدالد    .14

      ِؼشفخ و١ف١خ إػذاد فمشاد تم٠ُٛ ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  .12

ٚ خؼً  ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخإٌظش فٟ إخشاءاد تم١١ُ أداء   ..1
 ا ال ٠تدضأ ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌتؼ١ّ١ٍخ .اٌتم١١ُ اٌّغتّش خضًء

     

اتخبر اٌمشاساد إٌّبعجخ االعتفبدح ِٓ ٔتبئح  اٌتم٠ُٛ فٟ   .11
 ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

      و١ف١خ تّث١ً أداء اٌـٍجخ ثشعُ ث١بٟٔ.  .15
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 احتياجاث تدريبيت تتعلق بادلناصزة

      إلٕبع أ١ٌٚبء األِٛس ثأ١ّ٘خ اٌتشث١خ اٌخبطخ.  ..1

تحف١ض أ١ٌٚبء األِٛس ٌٍّشبسوخ فٟ دػُ ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ   .17
 ِٓ خ١ّغ إٌٛاحٟ.

     

      تأ١ً٘ اٌٛاٌذ٠ٓ الوتشبف أثٕبئُٙ رٚٞ اإلػبلخ ثشىً ِجىش.  .18

تذس٠ت أ١ٌٚبء أِٛس ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ ػٍٝ تٕف١ز ثؼغ   .19
 اٌدٛأت ِٓ اٌخـخ اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌفشد٠خ.

     

تذس٠ت أ١ٌٚبء أِٛس ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ ػٍٝ تم١١ُ أثٕبئُٙ   .51
 ثشىً ِٛػٛػٟ.

     

      / اٌّحٍٟ ثّفب١ُ٘ اٌتشث١خ اٌخبطخ.تٛػ١خ ِدتّغ اٌّذسعخ   .54

اٌتٛاطً ِغ ؿبلُ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد فٟ اٌّشاوض    .52
 ٚاٌّذاسط ٌـٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ.

     

 درجت االحتياج اٌفمشاد

ذا
ج
ت 

يه
قه

 

ذا
ج
ة 

ير
كب

 

رة
بي
ك

طت 
ص

تو
ي

 

هت
هي
ق

 

تٕف١ز ٚسشبد ػًّ  ِختٍفخ ٌٍتؼبْٚ ث١ٓ ِؼٍّٟ اٌتشث١خ    ..5
 اٌخبطخ.

     

ػًّ أٔشـخ ِختظخ ٌتغ١ًٙ إدِبج ؿٍجخ اٌتشث١خ اٌخبطخ فٟ   .51
 .ِدتّغ اٌّذسعخ ٚاٌّدتّغ اٌّحٍٟ

     

 

 

  

 

 ِغ فبئك اٌشىش ٚاٌتمذ٠ش ٌتؼبٚٔىُ  
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 كتاب تسييؿ الميمة لمديرية شماؿ الخميؿ
 كتاب تسييؿ الميمة لمديرية كسط  الخميؿ 

 ب تيسيؿ الميمة لمديرية جنكب الخميؿكتا
 األمؿكتاب لتسييؿ الميمة لمركز 

 كتاب تسييؿ الميمة لمركز الكفيؼ
 كتاب تسييؿ الميمة لمركز ابف مكتـك
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