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 المستخلص:

من  0202ين في ضوء رؤية هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلم

 تخدمت( طالب وطالبة من طالب التربية الخاصة المعلمين، واس02وجهة نظرهم، واشتملت عينة البحث على )

 ، والثقافي لطالب التربية الخاصة المعلمين واالجتماعيوالتي تهدف إلى قياس اإلعداد المهني  االستبانةأداة  باحثةال

واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية من خالل برنامج  ،للدراسة هج واعتمدت على المنهج الوصفي كمن

spss  " )اختبار )ت :Independent Samples Test لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة "

 One Way" )  طبقاً لمتغير الجنس، معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي، تحليل التباين األحادي

Anova  ، لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الدورات التدريبية )

 معامالت ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة البحث.

ضوء  يأن اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين ف وقد توصلت الباحثة للعديد من النتائج أهمها: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،وجهة نظرهم أنفسهم جاء بدرجة )عالية( 0202رؤية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،( في آراء أفرد عينة البحث حول محاور االستبانة ككل وفقا لمتغير الجنس2.20)

 حول محاور االستبانة ككل وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.( في آراء أفرد عينة البحث 2.20عند مستوى الداللة )

يات أهمها: متابعة أداء إدارات الجامعات فيما يتعلق بالتزامها حول تطبيق صوأوصتت الباحثة بالعديد من التو

تخصصي مفي اإلعداد التربوي لمعلمي التربية الخاصة، ووضع البرامج التدريبية لطالب كليات التربية  0202معايير 

 والتأكيد عليها. 0202التربية الخاصة في تجديد وتطوير البرامج وفقا لمعايير رؤية 

، التقنيات، الطلبة، التعليم، اإلتجاهات المعاصتترة، 0202رؤية  ،التربية الخاصتتة، اإلعداد التربوي :الكلمات المفتاحية

 التأهيل
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The reality of preparing special education students in light of the 2030 vision from 

the viewpoint of the student teachers in Buraidah city 

Abstract 

The current research aimed at identifying the reality of educational preparation of 

special education student teachers in light of 2030 vision from their point of view. The 

sample included (60) special education student teachers, The researcher used a 

questionnaire tool, which aims to measure the professional, social and cultural 

preparation of students of special education teachers, and relied on the descriptive 

approach as a method for the study, The researcher used the following statistical methods 

through the spss program: t-test "Independent Samples Test" to clarify the significance of 

the differences in the answers of the study sample's vocabulary according to the sex 

variable, Pearson's correlation coefficient to calculate the validity of internal consistency, 

one Way Anova analysis to clarify the significance of The differences in the answers of 

the study sample vocabulary according to the different training courses variable, 

Cronbach's alpha coefficients to ensure the stability of the research tool. The researcher 

reached many results, the most important of which are: Educational preparation of special 

education student teachers in light of 2030 vision, from their own point of view, was 

(high),There are no statistically significant differences at (0.05) in the opinions of the 

sample regarding the questionnaire axes as a whole, according to (gender),There are no 

statistically significant differences at (0.05) in the opinions of the sample regarding the 

questionnaire axes as a whole, according to (training courses),The researcher suggested a 

number of recommendations, the most important among which were: following-up on the 

performance of university administrations regarding their commitment to apply 2030 

standards in the educational preparation of special education teachers; and setting training 

programs for the students of the faculties of education specializing in special education, 

on the  renewal and development of programs according to 2030 vision standards and 

emphasizing them. 

Keywords: educational preparation, special education, 2030 vision, Modern Trends, 

education, students, Technologies, Qualification. 
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 مقدمة الدراسة

الي والبحث العلمي من أهم الموارد التي يعتمد عليها أي مجتمع في عملية تعتبر الجامعات ومؤستتتتستتتتات التعليم الع

التنميتة والتطوير والتحتديتث. فمن مخرجتات القطتاع التعليمي تنتقتل الكفتاءات المؤهلتة والمتدربتة إلى حقتل الميدان 

كون ة بقدر ما توبقتدر متا يكون التعليم العتالي ومخرجتاتتك مواكبتا لحتاجتات المجتمع الفعليتة وطموحاتك المستتتتتتتقبلي

 (0000م، ص0200القدرة على تحقيق التنمية أسهل وأسرع. )الصمادي،

البد من إعداد معلمي التربية الخاصتتتتتتة، ويتم ذلال من خالل تنظيم الطلبة  الكفاءات المؤهلة والمدربةولتحقيق هذه 

 بية الخاصتتتتتتة علىفي برنامج البكالوريوس في التربية الخاصتتتتتتة، يتلقى دورات تمهيدية حول موضتتتتتتوعات التر

فصتلين دراستيين ثم ين تم إلى أحد التخصتصتات الفريدة المتوفرة في الجامعة بما في ذلال اضطرابات لغة الكالم، 

 (.Subihi، 2013: 94-95واضطراب التوحد، واإلعاقة الذهنية، صعوبات التعلم وغيرها )

 نفيذها في إطار البرنامج، والتي تهدف إلىويحدد البرنامج الوطني للتحول عدة مبادرات من وزارة التعليم ستتتتيتم ت

، بما في ذلال إطار شتتتتتامل لمواصتتتتتلة التطوير 0202المستتتتتاهمة ببتتتتتكل كبير في األهداف الكلية للبرنامج ورؤية 

المهني للمعلمين والقادة التربويين؛ والتحول إلى نبتتوء التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم؛ وإنبتتاء مبتتروع 

 Mitchellالخاصتتةنإنبتتاء مركز وطني مخصتتب للتربية الخاصتتة بالتعاون مع القطاع الخاص )لتطوير التربية 

& Alfuraih، 2018: 40.) 

، حيث أّن اإلعداد التربوي 0202ويعتبر اإلعداد التربوي ذا أهمية كبيرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 

طيط والمتابعة، السرعة والقدرة على اتخاذ القرارات يمّكن المعلم أو العامل من تفهم طبيعة العمل، القدرة على التخ

المناسبة، القدرة على توزيع المسؤوليات واالختصاصات، حسن تصرف األمور بذكاء وفطنة، االلتزام بمتطلبات 

القيادة، القدرة على حل المبكالت واقتراح البدائل، حسن التعامل مع اآلخرين، تفهم ظروف العاملين، التجرد 

 (.02 ، ص0200 )الزهراني، ة عند إصدار األحكام والتقويموالموضوعي

ولتحقيق رؤية المملكة العربية الستتتتتتعودية في تنمية قدرات البتتتتتتباب وتأهيلهم في ستتتتتتوق العمل البد من فهم 

االتجاهات المعاصتتتتترة التي تبتتتتتتر  بها كافة دول العالم في مجال تأهيل وتدريب طلبة التربية الخاصتتتتتة في الجوانب 

 ة والمهنية والفنية والفلسفية ومواكبة تلال االتجاهات للوصول لألهداف المنبودة لتأهيل طلبة التربية الخاصة.المعرفي

 مشكلة الدراسة:

جهاز التابليت لتعليم طلبة ذوي االحتياجات  اتجاه توظيفمعلمي التربية الخاصتتتة هو  أهم االتجاهات لدىمن 

 لطلبة كمااهارات القراءة والكتابة وحل المبكالت والتفكير النقدي لدى الخاصتة في المدارس والتي تؤدي إلى تطوير م

يعمل على زيادة دافعيتهم للتعلم، ويتطلب من المعلمين أن يقومون بالتح تتير كثيرا للدرس وتخصتتيب مقدار أكبر من 

 (0م،ص0202ملحم، )الدرس. الوقت من أجل إعطاء 
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الخاصتتة ، أصتتبح من ال تتروري إعداد المعلمين لطالب أكثر تنوًعا،  ومع ظهور اتجاهات متعددة إلعداد طلبة التربية 

فيوجد تركيز كبير على المحاضتتتتترين الجامعيين ومصتتتتتممي المقررات إلعداد الطالب المعلمين للتدريس في فصتتتتتول 

يفية كالتربية الخاصتتة؛ وتلعب طريقة إعداد طلبة التربية الخاصتتة المعلمين من خالل المقررات األولية دور حاستتم في 

توظيفهم الستتتتتتتراتيجيات التربية الخاصتتتتتتة عندما يدرستتتتتتون بدوام كامل في المدارس، فمن المعتقد أنك إذا طور الطلبة 

المعلمون ممارستتتتات التربية الخاصتتتتة في الجامعة فيمكن لهذه الممارستتتتات االستتتتتمرار طوال مستتتتيرتهم التدريستتتتية 

(Hemmings & Woodcock، 2011: 103-104.) 

جتاهتات أستتتتتتلوب الدمج التربوي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة حيث يتيح لهم التعاي  والتعلم من ومن تلتال االت

أقرانهم األسوياء، وقد يتم الدمج داخل الفصول الدراسية بالمدارس العادية باستخدام الوسائل والبرامج التي ت من بيئة 

الدمج المكاني واالجتماعي والمجتمعي في األنبتتتطة وللدمج أشتتتكال عديدة منك  تفرقة،طبيعية ت تتتم جميع الطلبة دون 

اصتتة. الخالرياضتتية مما يتطلب تعديل اتجاهات الطلبة والعاملين بالمدرستتة وأفراد المجتمع نحو دمج ذوي االحتياجات 

 (204م،ص0222زيدان، )

الجة م( أّن مفهوم الذات لذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة يرتبط ارتباطا مباشتتتتتتر بمع0220وبينت دراستتتتتتة عزه)

ق تتتتاياهم بالبرامج والدراما التي يقدمها اإلعالم، وتتأثر البرامج بالدعايات لنبتتتتاط الجمعيات والمؤستتتتستتتتات الحكومية 

من رأي عينة الدراستتتتتة من ذوي االعاقة  24.0لرعاية المعوقين من ذوي االحتياجات الخاصتتتتتة بنستتتتتبة موافقة بلغت 

 البصرية والسمعية والذهنية والحركية.

ة أخرى بينت أّن االتجاه المهاري الرياضتتتي لعلوم الرياضتتتة يؤثر على مستتتتوى تطور القدرات وفي إحصتتائي

الذهنية والبدنية والستتتتتتلوكية للطلة من ذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة من خالل دراستتتتتتتهم لمقرر تأهيل ذوي االحتياجات 

 (004م،ص0200)الصعوب،  الخاصة.

د المعلمين لها ببتتتتكل عملي أكثر منك بالبتتتتكل النظري، وهذه االتجاهات تتطلب الكبتتتتف عنها من خالل إعدا

تمكين المعلم أو العامل من تفهم طبيعة العمل، القدرة على التخطيط والمتابعة، السرعة والقدرة على  أهميتها فيوتكمن 

لتزام اتخاذ القرارات المناسبة، القدرة على توزيع المسؤوليات واالختصاصات، حسن تصرف األمور بذكاء وفطنة، اال

بمتطلبتات القيتادة، القتدرة على حتل المبتتتتتتكالت واقتراح البدائل، حستتتتتتن التعامل مع اآلخرين، تفهم ظروف العاملين، 

 (.02 ، ص0200 )الزهراني، التجرد والموضوعية عند إصدار األحكام والتقويم

 أسئلة الدراسة:

 ويمكن إبراز مبكلة البحث من خالل التساؤل الرئيسي التالي: 

 م؟ 0202دور االجتماعي لإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة في ضوء رؤية المملكة نما ل0

 م؟0202نما لدور الثقافي لإلعداد التربوي ألقسام التربة الخاصة في ضوء رؤية المملكة 0

 م؟0202نما التجاهات المعاصرة ألدوار اإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة قي ضوء رؤية المملكة 0
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 أهداف الدراسة 

 م. 0202نالتعرف على الدور االجتماعي لإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة في ضوء رؤية المملكة 0

 م.0202نالتعرف على الدور الثقافي لإلعداد التربوي ألقسام التربة الخاصة في ضوء رؤية المملكة 0

 م.0202ي ألقسام التربية الخاصة قي ضوء رؤية المملكة ن التعرف على االتجاهات المعاصرة ألدوار اإلعداد التربو0

 مصطلحات الدراسة:

 الدور لغة: -

دار البتيء يدور دورا ودورانا، واستتدار وأدرتك أنا ودورتك وأداره غيره ودور بك ودرت بك وأدرت استدرت، ودوره 

دور الخيل وغيره عام في األشتتياء مداوره دار معك. وقد يكون مصتتدرا في البتتعر يكون دورا واحدا من دور العمامة و

 (204هـ،ص0224ابن منظور، )كلها. 

الدور في االصتتتطالح: هو نبتتتاط الفرد في النظام االجتماعي الذي يعمل فيك ال يتم باعتباره فردا مجردا ولكن باعتباره 

انية لمعقد للمبتاركة االنسفردا يبتغل دورا معينا في هذا النظام، وأّن ممارستة الفرد لدوره الرستمي يتأثر بذلال النستيج ا

وما يرافقها من ستتتتتتلو  يظهر في حياة النظام فحاجات االنستتتتتتان ودوافعك وقيمك واتجاهاتك ومهاراتك وجماعات العمل 

 (040م،ص0220معتوق،)بك. هذا يؤثر فيك وتؤثر في دوره وتتأثر  فيك، كلوالبعد الثقافي الذي يعمل 

 اإلعداد التربوي: -

تستتتتتتهدف تحديد مجموعة من األهداف  والخطوات،ة ومنظمة ومستتتتتتمرة ومتعددة المراحل هو عملية علمية مقصتتتتتود

شتتتتتريطة أن يتم تحقيق أقصتتتتتى استتتتتتثمار ممكن  محددة،وخالل فترة زمنية  معينة،التربوية يراد تحقيقها وفق أولويات 

 (.004م: ص0200)محمود، واقع  إلىمع اختيار الطريق األف ل لتحويل هذه األهداف  المتاحة،للموارد واإلمكانات 

ويبتتتتتتير اإلعداد التربوي إلى توفير مجموعة من المهارات الفنية والتربوية للمعلم من أجل تمكينك من التعليم 

 (.Nimer، 2017: 179بفعالية وكفاءة )

مين لوتعرفك الباحثة إجرائياً على أنك: برنامج تابع للجامعة للتعليم والبحث وتدريب طلبة التربية الخاصتتتة المع

للتدريس من مرحلة التعليم قبل االبتدائي إلى مستوى التعليم الثانوي، ويستلزم اإلعداد التربوي التطوير البامل للطالب 

 المعلم من حيث المعرفة والمهارات التربوية، والمهارات المهنية.

 التربية الخاصة:-

ية والبيئة فهي تبتتتتتمل تكييف العمل ،المتعلمين هي التربية التي اهتمت منذ بداياتها األولى بالفروق الفردية بين

التعليمية بهدف تمكين الطلبة الذين يختلفون جوهرياً عن الطلبة اآلخرين من بلوغ أقصى ما تسمح بك إمكاناتهم من نمو 

   ،وتحصيل واستقاللية
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إاّل  ،لال العملياتاعها لتنفيذ تفالتربية الخاصتتتة ميدان دائم التغير من حيث العمليات التي يت تتتمنها واآلليات التي يتم إتب 

أن المراجع العلمية المتخصصة في دول العالم تعرف التربية الخاصة بأنها تدريس صفي مصمم خصيصاً للطلبة الذين 

 (.00م: ص0200يتعذر تلبية احتياجاتهم التعليمية عن طريق المنهج الدراسي التقليدي )الخطيب وآخرون، 

لى نوع من البرامج التعليمية يختلف عن برامج التعليم العام؛ وهذا النوع من ويبير مصطلح التربية الخاصة إ

البرامج يتميز باستتتتتتخدام مناهج وخطط دراستتتتتية معينة يتم تصتتتتتميمها ببتتتتتكل خاص وتدرس عن طريق معلمين ذوي 

 (.Iyeoma & Toyosi، 2017، 6مهارات وقدرات خاصة لتلبية احتياجات أفراد ذوي طبيعة خاصة )

 ه: لغة: االتجا-

نََح، وبناء الكلمة)افتعل(، وفي صتتيغة )افتعل( داللةٌ على االجتهاد والتكلاف واالضتتطراب  من قولهم اتََّجكَ لك رأٌي أي ستتَ

فد  ن ح  رأيد ناتجد عن اجتهادد نَظَر ي  وتصتتتترا تجاه ستتتت  رف. واال  ٌر في فَن. الصتتتتَّ في تحصتتتتيل أصتتتتل الفعل، على ما هو مقرَّ

، يحصل بتكلا  . )المكرمي، فكري   (020م، ص0224فد وجهد عقلي 

االتجاه اصتتتطالًحا: هو حالة داخلي تؤثر في اختيار الفرد وستتتلوكك نحو المواقف الحياتية المختلفة، وهي ذات 

 وظيفة دفعيك وذهنيك تسهم في تنظيم عمليات اإلدرا  والتخطيط واتخاذ القرار.

ا: هي اتجتتاهتتات اإلعتتداد التربوي المتعلقتتة بتتالتقنيتتة والريتتاضتتتتتتتة والبيئتتة التتداخليتتة والختتارجيتتة والثورة  إجرائيتتً

 التي تمكن طلبة التربية الخاصة من اكتساب المهارات األساسية في بيئة العمل.  الرابعة،الصناعية 

   Vision 2030 0202رؤية -

ة وتستتتتتتتند إلى مكامن القو ،هي خطة جريئة قابلة للتحقيق ألمة طموحة. إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد

والقدرات الفريدة لوطننا. وهي ترستم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنبتاء مجتمع نابب بالحياة يستتطيع فيك 

 .(0200 ،0202السعودية جميع المواطنين تحقيق )رؤية المملكة العربية 

، 0200إبريل  00ية تم اإلعالن عنها في ويمكن القول بتأنهتا هي خطتة متا بعتد النفط للملكتة العربية الستتتتتتعود

أقرها مجلس البؤون االقتصادية والتنمية وتتلخب في أن تكون المملكة هي: العمق العربي واإلسالمي، قوة استثمارية 

( مجتمع حيوي: قيمة راستتتتتتخة وبيئتك 0رائتدة، ومحور ربط القتارات الثال ، وتعتمتد الرؤيتة على ثالثتة محاور هي: )

( وطن 0( اقتصتاد مزدهر: فرصتة مثمرة واستتثماره فاعل ذو تنافسية جاذبة وموقعك مستغل، )0ك متين، )عامرة وبنيان

 (.020: ص 0204طموح: حكومتك فاعلة ومواطنك مسئول )إسماعيل، 

 وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها خطة طويلة المدى تتطلب وجود موارد ببترية ومادية تساهم في بناء القدرات والمهارات

وذلال لمواكبة أبرز االتجاهات العالمية في مجال التربية الخاصتتة ستتواء كانت اتجاهات تقنية أو  الخاصتتة،لطلبة التربية 

 ذاتية أو تمويلية أو فنية او إعالمية ونحوها.
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 اإلطار النظري للدراسة:

از التربية الخاصتتة، ويمكن إيج تتعدد االطر النظرية لدراستتة التربية الخاصتتة وتحديدا نظم إعداد وتأهيل خريجي أقستتام

 ذلال في المحاور التالية:

 المحور األول: اإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة.

 أهمية اإلعداد التربوي للطلبة المعلمين:

 إن المعلمين هم ركائز المجتمع، فهم ينقلون المعرفة والمهارات والقيم للطلبة ويقومون بتوجيك البباب لمزيد من التعليم

و التطوير في المجتمع؛ و لهتذا فتانتك البتد من تطوير نظتام فعتال في التعليم يستتتتتتاعد فيك بتركير تعليم الطالب المعلمين  

على الممارستتتتة العملية وتطبيق الجانب النظري، وأن ي تتتتمن كذلال ترجمة المعرفة المهنية المرتكزة على الستتتتياستتتتة 

ى نحو عام ببتتتتتتكل أكثر، مما يعني ضتتتتتتمناً أن التنفيذ "المثالي" والمعلمين إلى ممارستتتتتتات تعليم الطالب المعلمين عل

للمعايير والستتياستتات قد يبدو مختلفًا عن مدرستتة إلى أخرى؛ كما أن مستتتوى تعلم طالب المدارس هو المهمة الرئيستتية 

ب للمعلمين و باإلضتتتتتتافة إلى التأكد عن مدى ارتباط الممارستتتتتتة داخل الفصتتتتتتل الدراستتتتتتي بتحستتتتتتين نتائج تعلم الطال

(Fourie & Fourie، 2015: 54.) 

كمتا أن مرحلتة المعلمين مرحلتة ضتتتتتتروريتة لمواكبتة المستتتتتتتجتدات، وينطلق من تحتديتد االحتياجات التدريبية والفئات 

المستتتتهدفة واألهداف المنبتتتودة المخطط لها، ثم ينتقل إلى تصتتتميم البرامج التدريبية التي تلبي االحتياجات؛ ومن خالل 

ى مزيد من الخبرات والثقافة، ومن شتتتتأن ذلال أن يرفع مستتتتتوى التعليم والتعلم ويزيد من طاقات ذلال يتم الحصتتتتول عل

الطالب المعلمين اإلنتتاجيتة من خالل خطتة مستتتتتتبقة في إطار جماعي تعاوني؛ ويستتتتتتاعد الطالب المعلمين على النمو 

 (.Danyluk، 2012: 509المهني ويمدهم بالمهارات التدريسية )

داد التربوي للطلبة المعلمين إلى ستترعة التغيرات الحادثة في العالم والتي أصتتبحت جزءا من الواقع وترجع أهمية اإلع

الذي نعيبتتتك، والنمو الهائل والمتستتتارع في المعرفة والفكر الذي أدى إلى تجدد البنى المعرفية، وظهور فروع وأنظمة 

 ومات، وإدرا  أهمية الثروة الببرية في التنمية، وبالتاليمعرفية جديدة، والتقدم المذهل في األساليب التقنية ونظم المعل

اتجاه الدول إلى التستتتتابق في تطوير التعليم إلعداد الن ء، وهذا ي تتتتع مستتتتئولية كبيرة على عاتق المعلمين )الذبياني، 

 (.004 -000: ص 0202

لمين بما يحتاجون من الكفايات اإلعتداد التربوي كون مهمتتك األستتتتتتاستتتتتتيتة العمتل على إمتداد الطلبة المع وتزداد أهميتة

والمهارات والمعلومات، وزيادة فاعلية المعلم واطالعك على أف تتتل الستتتبل والطرائق التدريستتتية والنظريات الحديثة، 

وتحستتتتين األداء وتأهيل المعلمين لتولي مستتتتئوليات أكبر في المستتتتتقبل، كما تستتتتاعد على تغيير االتجاهات واكتستتتتاب 

لمهنة مما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وزيادة اإلنتاجية في العمل، واكتستتتتتتاب الطالب المعلم اتجتاهات إيجابية تجاه ا

 (.02: ص 0200آفاق جديدة في مجال ممارسة المهنة )األبرط، 
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ويعمل االعداد التربوي كذلال على تلبية حاجات الطالب المعلمين باعتبارهم أفراد مواطنين وأع تتتاء في مهنة التعليم،  

القدرة على التفكير الستتليم والتعبير واكتستتاب عادات التفكير والدراستتة الصتتحيحة، وتوجيك الطالب في النواحي وتنمية 

البتخصتية واالجتماعية، وتبجيع األبحا  والتجارب التربوية وتنمية القدرة على فهم نتائج البحو  وتطبيقاتها، وتنمية 

مجال التربية الخاصتتتتة، كذلال توثيق الصتتتتلة بين الطالب  قدرة الطالب على اإلفادة من طرق االتصتتتتال، وخاصتتتتة في

 (.04 -04: ص 0200والمعلمين والبيئة التي يعدون للعمل فيها )يحيى وآخرون، 

كذلال يستاهم اإلعداد في تستهيل اإلشتراف، فالمعلم المتكون جيدا تقل نستبة أخطائك، كما يفتح آفاقا واسعة أمام ابتكارات 

في تجريب طرائق تدريس مستتتتحدثة، ووضتتتع بحو  تجريبية والتصتتتدي لبعب المبتتتكالت الطلبة المعلمين وإبداعهم 

التي تعتاني منهتا األجهزة التعليمية في مجال التربية الخاصتتتتتتة، كذلال يكستتتتتتب الفرد خبرات جديدة تؤهلك إلى االرتقاء 

نظام للتقنيات الجديدة في الوتحمل مستتتتتئوليات أكبر، وربما قد تكون مستتتتتئوليات قيادية، كما يعد اعداد المعلمين مدخال 

 (.00: ص 0202التربوي القائم )بن زاف، 

وترى الباحثة إن مرحلة اإلعداد التربوي للطلبة المعلمين تستتاعدهم على االستتتعداد والتأهيل التربوي باستتتخدام برامج 

ثمرة للطالب وأوليتتاء مختلفتتة عن البرامج الختتاصتتتتتتتة بتتالمعلم العتتادي، من أجتتل جعتتل نتتتائج العمليتتة التعليميتتة مفيتتدة وم

أمورهم وأفراد المجتمع، ويجب أن يت تمن اإلعداد التربوي دورات تلقي مزيًدا من ال وء على احتياجاتهم ومباكلهم 

ومتطلباتهم التنموية والخصتتتتائب واإلجراءات التعليمية لمواجهتها؛ ويستتتتتحق المعلم اإلعداد المناستتتتب ألنك هو مفتاح 

 صالح تعليمي يجب أن يبدأ معك ألن بناء جيل متميز سيتولى مهام معينة يعتمد عليك.العملية التعليمية، وأن أي إ

 االتجاهات المعاصرة ألدوار اإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة. الثاني:المحور 

التطورات  زتتعدد االتجاهات المعاصرة التي تهتم بإعداد طلبة الدراسات العليا في أقسام التربية الخاصة ، لتواكب أبر

المهنية والعملية والفلسفية لتدريب طلبة التربية الخاصة وإعدادهم لسوق العمل في مجاالت من بينها التقنية بمختلف 

 : ما يليأنواعها والتمويل واإلشراف والتطوير ونحوها ، ومن بين تلال اإلتجاهات 

 أوال: االتجاه التقني.

تطور أداء طلبة التربية الخاصة ، وذلال من خالل دمج المعلومات  يعد الواقع المعزز أحد أدوات المستخدمة في

االفتراضية مع العالم الواقعي ، وتعمل هذه التقنية على إضافة مجموعة من المعلومات المفيدة إلى االدرا  البصري 

تعليم س في اللإلنسان، إذ أن فكرة الواقع المعزز ليست مكّمل تعليمي تفاعلي فحسب ؛ بل هي مباركة لجميع الحوا

.وتفيد تقنية الواقع المعزز في تعليم طلبة التربية الخاصة عدة أمور ومنها: تسهم في عالج مبكلة الفروق الفردية بين 

الطلبة ذوي االعاقة، وتعمل على تكوين اتجاهات ايجابية لطلبة التربية الخاصة مما يساعدهم في التكيف االجتماعي، 

قلية واالجتماعية واللغوية والحسية والحركية ، وتقدم فرص المباركة في األنبطة ونمو جميع مهارات الطلبة الع

 (020م، ص0202االجتماعية وتنمية المهارات الحياتية، وتقليل االعتماد على األخرين. )الزهراني، 
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بة الذين ة للطلفي إيصال الفكر والمكتوبة تساعدنستنتج مما سبق أّن التقنيات الحديثة ومنها المسموعة والمقروءة  

يعانون من صعوبات التعلم بمختلف أنواع اإلعاقة، كما أّن هذه التقنيات تتطور لتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، 

 التربية الخاصة. اتجاهاتمهم من  اتجاهوهذا التطور يتسم بالدوام والمرونة ليبكل 

في  التربية الخاصة، ويتطلب من أقسام التربية الخاصةمهم في بناء وتبكيل شخصيات طلبة  اتجاهالتقني  االتجاهويعد 

للبحث في مجال تقنيات ذوي االحتياجات  أبحا ،الجامعات السعودية من عقد شراكات مع شركات تقنية ومراكز 

 الخاصة من األشخاص ذوي اإلعاقة المتوسطة والبديدة.

 ثانيًا: االتجاه الرياضي.

عمل الحركات مركبة والبعب منهم يتصتتتعب من الحركات بوجود كرة  توجد مبتتتاكل جستتتدية للمعانين من صتتتعوبات

الحركات لديهم وقد واجك الباحثين صتتعوبة كبيرة إلقناع بعب الطلبة  أصتتعبوحركات التوافق الع تتلي العصتتبي من 

 جبنظرهم وأحيانا ي ةهمعهم بالحصب الرياضية ألن الرياضة متعبك من وج باالشترا ذوي احتياج صتعوبات التعلم 

وجود معلمهم األستاستي لكي يستتجيبوا لمعلم الرياضتة. والبد من وجود منهاج تعليمي مقترح لألنبطة الرياضية لما لك 

)األطرش وبزيز،  من أثر إيجابي وببتتتتتكل ملحوظ على االضتتتتتطرابات الحركية لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصتتتتتة

 (2م،ص0202

ختلف األمراض لذوي االحتياجات الخاصة من الطلبة، وعلى الرغم يبتكل االتجاه الرياضي اتجاها حديثا في معالجة م

من قلة االهتمام بمجال الرياضتتة من حيث توفير بيئة تتستتم بمعالجة األمراض وتهذيب ستتلوكيات الطلبة وتحقيق جانب 

عات ومن الليتاقتة البتدنيتة لطلبتة ذوي االحتيتاجتات الختاصتتتتتتة في المتدارس، إال أنتك البتد من مراكز التتأهيتل ومن الجام

جانب المستتؤولية االجتماعية من خالل إنبتتاء مراكز رياضتتية وتدريب المحتاجين  الخاص تحقيقالمجتمع ومن القطاع 

 وتعليم متخصصي التربية الخاصة على أدوات وفنيات الرياضة.

 ثالثا: الثورة الصناعية الرابعة.

التي تتميز  ة،الرابعبقتها، أال وهي الثورة الصتتناعية يستتتعد العالم لمواكبة ثورة كبرى مختلفة عن باقي الثورات التي ستت

ثورة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا والتي ستتتتتتوف  اإلنستتتتتتانية، وهيبعمق تأثيرها وارتباطها بمختلف جوانب الحياة 

مكانات اهذه الثورة من تقنيات و توفره وبالتالي يجب االستتتتتتتفادة مما واأللة،تؤثر على اإلنتاج والعالقة بين اإلنستتتتتتان 

وجيا لنانو والتكنولة الصتتتتتناعية الرابعة على تطوير اومصتتتتتادر متعددة في التطوير على كافة األصتتتتتعدة. وتركز الثور

 الحيوية والذكاء الصتتتتتتناعي ألدوات المستتتتتتتخدمة في تدريس طلبة ذوي صتتتتتتعوبات التعلم بأقستتتتتتام التربية الخاصتتتتتتة.

 (04-00م،0202)القمبوعية، 

فالمعرفة أصتتتتتتبحت متعددة لكن  التكنولوجي،رابعة لتركز هدفها على الجانب المعلوماتي جتاءت الثورة الصتتتتتتنتاعية ال

إنتتاجهتا وتطويرهتا وطريقتة التعتامتل معهتا بغرض تحقيق المنتافع االقتصتتتتتتاديتة تكاد تكون ضتتتتتتعيفة في مجال التربية 

لتطوير موضتتتتتتوعات وبرامج الخاصتتتتتتة. ولذلال البد من التعامل مع نوعية البيانات أكثر من العدد في مجال البحث وا

 التربية الخاصة.
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 رابعا: اتجاه الجودة. 

برامج التربية الخاصتتتة التي تقدم للطلبة تحتاج إلى تبتتتخيب لتحقق الجودة في العملية التعليمية ويمر التبتتتخيب بعدد 

مجال  ئمين فيمن المعوقات منها: ندرة أدوات التبخيب ذات الخصائب السيكو مترية الجيدة، وقلة الخبرات لدى القا

التبتتتخيب ؛ويعود ذلال إلى ضتتتعف تدريب المتخصتتتصتتتين في برامج التربية الخاصتتتة، و ندرة وجود خبراء يدربون 

طالب الجامعة في هذا المجال، و عدم وجود نظام يجعل عملية التبتخيب أخالقية، وأي ا يوجك استخدام االختبارات، 

ل الطلبة ذوي صتتتتعوبات التعلم لتلقي خدمات التربية الخاصتتتتة وهنا  حاجة إلى أن تطور عملية التبتتتتخيب ؛ليتم تأهي

 (00.)دحمان؛ بديويب

يعد اتجاه الجودة اتجاها ليس حديثا في مجال تطوير أبحا  ومبتتروعات التربية الخاصتتة، ولكن يعد ذلال االتجاه متعدد 

تنوع في التربية الخاصة وذلال ل ألنواع التقويم واإلشراف على برامج التربية الخاصة. فالتقويم مختلف من مجال ألخر

 نوع اإلعاقة ودرجتها بين األشخاص.

 الدراسات السابقة:

 أوالً: الدراسات العربية

 المحور األول: اإلعداد التربوي.

( إلى التعّرف على األستتتتتتس النظريتة إلعتداد معلّم التعليم العتام وفق منظومة التعليم 0204هتدفتت دراستتتتتتة بتاعثمتان )

وتكون مجتمع الدراستتتتتتة من جميع  ،تجاهات معلّمي التعليم العام نحو تطبيق التعليم البتتتتتتاملواستتتتتتتعراض ا ،البتتتتتتامل

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  ،( مرجع منهم04واشتتملت عينة الدراسة على ) ،الدراستات العلمية المنبتورة

توصتتتلت الدراستتتة للعديد من النتائج وقد  ،واستتتتعانت باالستتتتبانة كأداة للدراستتتة ،)التحليل الم تتتمون( كمنهج للدراستتتة

 ،وهي: اإلعداد الجامعي الجيّد ،أهمها: هنا  مجموعة من األستتتس التي تدعم أداء معلم التعليم العام في البيئات البتتتاملة

والتدريب أثناء الخدمة، وأن هنا  تبايناً في اتجاهات المعلمين نحو تطبيق التعليم  ،واكتستتتتتتاب مهتارات العمل التعاوني

من أهمها: اإلعداد ما قبل الخدمة، والدورات  ،وارتبطت هذه االتجاهات بعّدة عوامل ،مل ما بين اإليجابية والسلبيةالبتا

وخبرات العمل الستتتتتابقة مع الطالب ذوي اإلعاقة، وضتتتتتعف برامج إعداد معلمي التعليم العام وافتقارها إلى  ،التدريبية

 اإلعاقة. المعارف والمهارات الالزمة لتعليم الطالب ذوي

( إلى معرفة اتجاهات أع اء هيئة التدريس والطلبة نحو بعب أبعاد جودة التعليم في 0204واستتقصت دراسة محمد )

في عدد  تبعاً لالختالف ،ومعرفة الفروقات في اتجاهات أع تتاء هيئة التدريس نجو جودة التعليم ،قستتم التربية الخاصتتة

وتكون مجتمع الدراستتتتتتة من جميع  ،والتخصتتتتتتب وستتتتتتنوات الخبرة ،لميوالمؤهل الع ،من المتغيرات متمثلة بالجنس

( من األع تتتاء ذكوراً 02واشتتتتملت عينة الدراستتتة على ) ،أع تتتاء هيئة التدريس والطالب في قستتتم التربية الخاصتتتة

واعتمتتدت التتدراستتتتتتتة على المنهج الوصتتتتتتفي كمنهج  ،( طتتالتتب وطتتالبتتة من مجتمع الطالب الكلي منهم022و) ،وإنتتاثتتاً 

وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: توجد فروق بين توجهات  ،واستتعانت باالستتبانة كأداة للدراستة ،ةللدراست

  ،)الذكور واإلنا ( من أع اء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة المجمعة نحو جودة التعليم
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ألع تتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس والطالب نحو بعب أبعتتاد جودة  وبين توجهتتات الطالب )ذكور وإنتتا (، وأن االتجتتاه العتتام 

التعليم كتان إيجتابيتاً، وعتدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية في اتجاهات الطالب تبعاً للعوامل: الجنس والمستتتتتتتوى 

 الدراسي والمعدل التراكمي والتخصب.

الخاصتتتتة من وجهة نظر معلمي  ( الكبتتتتف عن المبتتتتكالت البحثية في ميدان التربية0200وتناولت دراستتتتة إبراهيم )

وترتيب أولويات هذه المجاالت وفقاً ألهميتها ثم مقارنة أثر مجموعة من العوامل التصتتنيفية الخاصتتة  ،التربية الخاصتتة

وتكون مجتمع الدراستتة من جميع معلمي التربية الخاصتتة بالمملكة العربية  ،بهؤالء المعلمين علي ترتيب هذه المجاالت

واعتمدت الدراستتتة على المنهج المقارن كمنهج  ،( معلماً ومعلمة منهم222ت عينة الدراستتتة على )واشتتتتمل ،الستتتعودية

وقد توصتتلت الدراستتة للعديد من النتائج أهمها: أن تقدير معلمي  ،واستتتعانت باستتتطالع الرأي كأداة للدراستتة ،للدراستتة

وقد يرجع ذلال إلى طبيعة  ،كيستتتتتتمعي( يفوق معلمي البصتتتتتتري والحر-فكري-التربيتة الخاصتتتتتتة )صتتتتتتعوبات التعلم

ويمكن أن يرجع ذلال أي تتتاً إلى إدرا  معلمي هذه التخصتتتصتتتات الثالثة الفجوة الموجودة بين برامج هذه  ،التخصتتتب

التخصتتصتتات وأستتاليب التقييم وبين تطبيق التقنيات الحديثة في هذه البرامج، وإحستتاس المعلمين بعدم ارتباط ما يجري 

ب ذوي االحتياجات الخاصتتتتة بستتتتبب عدم وجود خريطة بحثية واضتتتتحة لبحو  التربية من بحو  بما يحد  مع الطال

الخاصتتتة ومن ثم عدم استتتتفادة معلمي التربية الخاصتتتة من نتائج تلال البحو  في المجال، والقصتتتور في إعداد معلمي 

 لخاصة.التربية الخاصة لكيفية توظيف نتائج البحو  ذات العالقة في مدارس ومناهج ذوي االحتياجات ا

 المحور الثاني االتجاهات المعاصرة للتربية الخاصة.

م( بعنوان: اتجاهات أولياء األمور ومعلمي التربية الخاصتتتتتتة نحو دور التعليم 0200دراستتتتتتة أمال الصتتتتتتاي ) 

االلكتروني ووستتتتتتائتل التقنيتات الحديثة في تحستتتتتتين المستتتتتتتوى التعليمي وبعب متغيرات المقاومة اإليجابية لألطفال 

 قين.المعا

وهدفت الدراستتتتتتة إلى تحدي اتجاهات أولياء األمور ومعلمي التربية الخاصتتتتتتة نحو دور التعليم االلكتروني ووستتتتتتائل 

التقنيات الحديثة في تحستتتتتين المستتتتتتوى التعليمي وبعب متغيرات المقاومة االيجابية لألطفال المعاقين من حيث تحديد 

اب ذوي االحتياجات الخاصة مهارات التعلم الفعال ومدى تأثير وسائل دور المعلم في استتخدام التعليم االلكتروني إلكس

 التقنيات الحديثة في تعديل اتجاهات المعلمين وأولياء األمور.

واعتمدت الدراستتتتتة المنهج الوصتتتتتفي المقارن، وأداة االستتتتتتبانة على عينة من المعلمات وأولياء األمور لألطفال ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

ستتتتتة إلى وجود تأثير على تحديد االتجاه نحو دور وستتتتتائل التقنيات الحديثة المقدمة لذوي االحتياجات وتوصتتتتتلت الدرا

الخاصتتتة حيث أن المعلم أكثر ميال للدور اإليجابي لوستتتائل التقنيات الحديثة المقدمة لذوي االحتياجات الخاصتتتة مقارنة 

 الخاصة.في تعليم أبنائهم من ذوي االحتياجات بأولياء األمور الذين يعتمدون دائما على الوسائل التقليدية 

م( بعنوان: الجودة البتتتاملة في برامج وخدمات التربية الخاصتتتة كما تقدم من وجهة نظر المعلمين 0200دراستتتة محمد)

 وكما تدر  من وجهة نظر األباء.
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ن مقدمي الخدمة، والكبف هدفت الدراسة إلى الكبف عن واقع خدمات التربية الخاصة كما تقدم من وجهة نظر المعلمي 

 عن واقع خدمات التربية الخاصة كما تدر  من وجهة نظر األباء. 

واعتمدت الدراستتة المنهج الوصتتفي وأداة االستتتبانة على عينة من معلمي ومبتترفي وأخصتتائي ومديري برامج ومعاهد 

 التربية الخاصة.

ن بصتتتتريا وأباء ذوي صتتتتعوبات التعلم على جودة وتوصتتتتلت الدراستتتتة إلى وجود أثار ايجابية على إدرا  أباء المعاقي

الختدمتات المقتدمة لذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة، وامال أولياء األمور الكثيرة على برامج التربية الخاصتتتتتتة فيما يتعلق 

 ة.ربإعداد ابنائهم خالل مراحل ما قبل التعليم الجامعي تمهيدا إللحاقهم بالتعليم الجامعي الذي يطالبون بك خالل تلال الفت

م( بعنوان: دور إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر المديرين والمدرستتتتين في 0202دراستتتتة ريما حالق)

 المدارس الثانوية العامة في مدينة دمبق.

 هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة المعرفة وعملياتها ومفهوم القرار وعملية اتخاذه والعوامل المؤثرة فيك.

 واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأداة االستبانة على عينة من مديري المدارس الثانوية ف مدينة دمبق.

وتوصتتتتلت الدراستتتتة إلى أهمية ممارستتتتة نبتتتتاطات إدارة المعرفة في العملية التعليمية وتخزين المعرفة ونبتتتتر وتبادل 

متوسطة، ودرجة توفر المقومات التكنولوجية ضرورية في أي  المعرفة وفلترة المعرفة والتي تبين أن درجة ممارستها

عملية تعليمية وضتتتورة ممارستتتة نبتتتاط نبتتتر وتبادل وتخزين المعرفة في وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل ومن 

 بينها ذوي االحتياجات الخاصة.

 ثانياً: الدراسات األجنبية

إلى استكباف مدى فاعلية استعداد الطالب المعلمين ألداء (Fourie & Fourie، 2015هدفت دراسة فورى وفوري )

أدوارهم المتعددة كمعلمين؛ وتكون مجتمع الدراستتة من جميع الطالب المعلمين والموجهون والمعلمون بجنوب إفريقيا؛ 

من الطالب المعلمين(؛ واعتمد  222من الموجهين والمعلمين،  02( مبتتتتتارًكا )202واشتتتتتتملت عينة الدراستتتتتة على )

الباحثان على المنهج النوعي القائم على المقابالت البتتتتتخصتتتتتية؛ وأظهرت الدراستتتتتة العديد من النتائج، كان أهمها: أنك 

توجد عالقة ستتتتتتلبية بين عدم تحديد األدوار المطلوبة من خالل الموجهين والمعلمين للطالب المعلمين، وإعداد الطالب 

جد عالقة إيجابية بين األدوار التي يتعين على الطالب المعلمين أدائها المعلمين ببتتتتكل كاف ألداء أدوراهم بفعالية، وتو

والوظتائف التي يقوم بهتا مجموعتة الطالب المعلمين في متدرستتتتتتة معينتة، وأنك توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية بين 

 ممارسة التدريس إلعداد الطالب المعلمين، وتوفير التدريب العملي للطالب المعلمين.

(معرفة مدى استتتعداد الطالب المعلمين المبتتاركين، بما في ذلال نقاط Danyluk، 2012ة دانيو  )واستتتقصتتت دراستت

القوة وال تتعف ومدى استتتعدادهم ليكونوا معلمين؛ وتكون مجتمع الدراستتة من جميع الطالب المعلمين من كلية التربية 

من  00من الذكور و 0( مبتتارًكا )00على )في جامعة لورينتيان والمعلمين المستتاعدين بكندا؛ واشتتتملت عينة الدراستتة 

 اإلنا (؛ واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي القائم على االستبانة والمقابالت البخصية؛
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وأظهرت الدراستتتتة العديد من النتائج، كان أهمها: توجد عالقة ستتتتلبية بين خبرة الطالب المعلمين ومدى معرفتهم فيما   

ية المناستتتبة لألطفال، كما توجد فروق ذات داللة إحصتتتائية بين المعرفة باستتتتراتيجيات التدريس يتعلق بالمراحل التنمو

والطالب المعلمين والمعلمين المستتتاعدين، وأنك توجد عالقة إيجابية بين استتتتعداد الطالب المعلمين في إدارة الفصتتتتول 

 الدراسية وتخطيط الدروس والتواصل والتقييم.

( توضتتتيح أن التوجيك المستتتؤول ثقافيًا هو إحدى الطرق ZOZAKIEWICZ، 2010ت  )وتناولت دراستتتة زوزاكيفي

لمستتتاعدة الطالب المعلمين في تطبيق التعليم المتعدد الثقافات، ووصتتتف ممارستتتات التوجيك المستتتؤول ثقافيًا ودراستتتة 

تحدة دييغو بالواليات المتأثيره على الطالب المعلمين؛ وتكون مجتمع الدراستتة من جميع الطالب المعلمين بمدينة ستتتان 

( مبتتتتتتارًكا؛ واعتمد الباحث على المنهج النوعي القائم على المقابالت 02األمريكية؛ واشتتتتتتتملت عينة الدراستتتتتتة على )

البتتتتتتخصتتتتتتية والمالحظات؛ وأظهرت الدراستتتتتتة العديد من النتائج، كان أهمها: توجد عالقة إيجابية بين إدارة عالقات 

وات الموجودة في اإلعتتداد التربوي من خالل إضتتتتتتتافتتة التنوع الثقتتافي في مركز تعليم الطالب المعلمين ومعتتالجتتة الفج

الطالب المعلمين، وتوجتد عالقتة إيجتابية بين تحليل البيانات عبر دراستتتتتتات الحالة وممارستتتتتتات الطالب المعلمين في 

ات ريس ومعالجة االحتياجالحفتاظ على التعليم المتعتدد الثقتافتات، وتوجتد عالقتة إيجتابية بين تحستتتتتتين ممارستتتتتتات التد

المختلفة لتعلم الطالب، كما توجد عالقة إيجابية بين وجود معلم مستتتتتتؤول ثقافيًا ومستتتتتتتوى الطالب المعلمين نظًرا ألن 

 حل تجربة تدريس الطالب المعلمين.المبكالت واالقتراحات متعددة الثقافات للممارسات ظلت أساسية في جميع مرا

 ابقةالتعقيب على الدراسات الس

 التدريس نحو تطبيق وأع تتتتاء هيئةركزت الدراستتتتات الستتتتابقة على اتجاهات معلمي التعليم العام  المحتوى:من حيث 

( كما تناولت 0204( ودراستتة محمد )0204التعليم البتتامل وجودة التعليم بقستتم التربية الخاصتتة مثل دراستتة باعثمان )

داد الطالب المعلمين ألداء أدوارهم كمعلمين مثل دراستتة فورى بعب الدراستتات الستتابقة الكبتتف عن مدى فاعلية استتتع

 (.Danyluk، 2012) ودراسة دانيو ( Fourie & Fourie، 2015وفوري )

ودراسة ( 0204( ودراسة محمد )0204كما أن معظم الدراستات الستابقة استتخدمت أداة اإلستبانة مثل دراسة باعثمان)

 ها الدراسة الحالية في إستخدام هذه األداة( حيث تتفق معDanyluk، 2012) دانيو 

( ZOZAKIEWICZ، 2010( و زوزاكيفيت  )Fourie & Fourie، 2015بينمتتتا إستتتتتتتختتتدم فورى وفوري )

 في دراساتهم. المقابالت البخصية

 & Fourieاشتتتتملت أغلب الدراستتتات الستتتابقة على الطالب المعلمين مثل دراستتتة فورى وفوري ) العينات:من حيث 

Fourie، 2015 ) ودراسة دانيو (Danyluk، 2012(  ودراسة زوزاكيفيت )ZOZAKIEWICZ، 2010 حيث )

 اتفقت الدراسة الحالية معها في هذا الجانب.

ركزت الدراستتتات الستتتابقة على المنهج الوصتتتفي حيث اتفقت مع منهج الدراستتتة الحالية بينما اختلفت  المنهج:من حيث 

( التي ZOZAKIEWICZ، 2010( ودراستتتتة زوزاكيفيت  )Fourie & Fourie، 2015دراستتتتة فورى وفوري )

 ( عن بقية الدراسات في إستخدامها المنهج المقارن0200استخدمت المنهج النوعي واختلفت دراسة إبراهيم )

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                                      302 

 ISSN: 2706-6495 

توصتتتتلت الدراستتتتات الستتتتابقة الى وجود ضتتتتعف في برامج إعداد معلمي التعليم العام وافتقارها إلى  النتائج:من حيث  

 ( 0200) دراسة إبراهيمعارف والمهارات الالزمة لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة مثل الم

توظيف نتائج البحو  ( وجود قصللور في دعداد معلمي التربية الخاصللة لكيفية 2002حيث توصلللد دراسللة باعثما   

 ذات العالقة في مدارس ومناهج ذوي االحتياجات الخاصة.

جود عالقة إيجابية بين األدوار التي يتعين على الطالب المعلمين أدائها والوظائف كما توصلت الدراسات السابقة الى و

التي يقوم بها مجموعة الطالب المعلمين في مدرستتتتة معينة كما توجد عالقة إيجابية بين استتتتتعداد الطالب المعلمين في 

 ودراستتتة فورى( Danyluk، 2012إدارة الفصتتتول الدراستتتية وتخطيط الدروس والتواصتتتل والتقييم دراستتتة دانيو  )

 (  Fourie & Fourie، 2015وفوري )

أن هنتا  عالقتة إيجتابية بين إدارة عالقات الطالب  ( الىZOZAKIEWICZ، 2010حيتث توصتتتتتتل زوزاكيفيت  )

المعلمين ومعتتالجتتة الفجوات الموجودة في اإلعتتداد التربوي من خالل إضتتتتتتتافتتة التنوع الثقتتافي في مركز تعليم الطالب 

 ن.المعلمي

وجود فروق ذات داللة إحصتتتائية بين ممارستتتة  ( إلىFourie & Fourie، 2015وتوصتتتلت دراستتتة فورى وفوري )

 ،Danylukالتدريس إلعداد الطالب المعلمين، وتوفير التدريب العملي للطالب المعلمين كما توصلت دراسة دانيو  )

جيتات التتدريس والطالب المعلمين والمعلمين ( الى وجود فروق ذات داللتة إحصتتتتتتتائيتة بين المعرفتة بتتاستتتتتتتراتي2012

 المساعدين

 .0202وستسعى هذه الدراسة للكبف عن أهمية االعداد التربوي للطالب المعلمين في ضوء رؤية 

 منهج البحث ودجراءاته 

لة كاتبع البحث الحالي المنهج الوصتفي الكمي وهو "أحد أشتكال التحليل والتفستير العلمي المنظم لوصتف ظاهرة أو مب

محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع البيانات ومعلومات معينة عن ظاهرة أو مبكلة وتصنيفها وتحليلها وإخ اعها 

( وذلال لإلجابة على ستتتتتتؤال الدراستتتتتتة األول" ما لدور االجتماعي 044: ص0224للدراستتتتتتة الدقيقة" )عبد المؤمن، 

م؟" وستتتؤال الدراستتتة الثاني" مالدور الثقافي  0202ملكة لإلعداد التربوي ألقستتتام التربية الخاصتتتة في ضتتتوء رؤية الم

م؟" بينما استتتتخدمت الدراستتتة المنهج الوثائق 0202لإلعداد التربوي ألقستتتام التربة الخاصتتتة في ضتتتوء رؤية المملكة 

 النوعي لإلجابة على الستتتتؤال الثالث في هذه الدراستتتتة وهو "ما التجاهات المعاصتتتترة ألدوار اإلعداد التربوي ألقستتتتام

" بتأنتك: الجمع  المتأني والدقيق بتأنتك؟م؟" ويعرف المنهج الوثتائقي 0202التربيتة الختاصتتتتتتة قي ضتتتتتتوء رؤيتة المملكتة 

للستجالت والوثائق المتوافرة ذات العالقة بموضتوع م بتكلة البحث، ومن ثم التحليل البتامل لمحتوياتها؛ بهدف ا ستنتاج 

 (.020م، ص0204على إجابة أسئلة البحث. )العساف ما يتصل بمبكلة البحث من أدلة وبراهين ت برهن 
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 مجتمع البحث وعينته  

الدراسة ة وسيتم اختيار عين التربية،يبتمل مجتمع الدراستة الحالي على جميع طالب التربية الخاصتة المعلمين في كلية 

 طالب وطالبة من تخصب التربية الخاصة 02=  استطالعية(عينة )

 خصائب عينة البحث:

 التدريبية(. الدورات-الجنساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفقاً )تم حس

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: -0

 ( توزيع أفراد العينة وفقا للجنس0جدول رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا للجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس م

 %53.3 32 ذكر 0

 %46.7 28 انثى 0

 %100.0 60 وعالمجم

 ( من أفراد العينة إنا .%46.2( من أفراد العينة ذكور، بينما نسبة )%53.8( أن نسبة )0يت ح من الجدول رقم )

 :الدورات التدريبيةتوزيع أفراد العينة حسب  -0

 للدورات التدريبية( توزيع أفراد العينة وفقا 2جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار الدورات التدريبية م

 30.0% 18 دورة تدريبية واحدة 0

 40.0% 24 دورتين تدريبيتين 2

 30.0% 18 دورات تدريبية فأكثر3 3

 %100.0 60 المجموع

( من أفراد العينة حاصلين على دورة تدريبية واحدة، بينما نسبة %30.0( أن نسبة )0يت ح من الجدول رقم )

 0( من أفراد العينة حاصلين على%30.0بيتين، بينما نسبة )( من أفراد العينة حاصلين على دورتين تدري40.0%)

 دورات تدريبية فأكثر.

 األدوات 

ستتخذ اإلستبانة أداة لجمع البيانات الالزمة من مجتمع الدراسة  أسئلتها،عن  الدراسة واإلجابةمن أجل تحقيق أهداف 

 ب التربية الخاصة المعلمينالمهني واإلجتماعي والثقافي لطال قياس اإلعدادوالتي ستهدف إلى 
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 وصف أداة البحث )االستبانة( • 

 لقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين رئيسيين:

 الدورات التدريبية(. -الجزء األول: ويبتمل على البيانات األولية ألفراد العينة وهي )الجنس

 ( عبارة موزعة على ثال  محاور هي:       00بانة من )الجزء الثاني: ويبتمل على محاور االستبانة وقد تكونت االست

 ( عبارات.              4المحور األول: " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين" ويتكون من )

 ( عبارات.4المحور الثاني: " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين " ويتكون من )

 ( عبارات.4التربية الخاصة المعلمين " ويتكون من ) الثقافي لطالبإلعداد المحور الثالث: " ا

 ال أوافق ببدة ( ، للتعرف -ال أوافق -أوافق إلى حد ما -أوافق -ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي )أوافق ببدة 

 هة نظرهم.من وج 0202على واقع اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية 

 صدق أداة البحث

 أوالً: صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:

(، وذلال بحساب معامل ارتباط 02تم حساب صدق االتساق الداخلي وفقاً الستجابات أفراد العينة االستطالعية ن= )

 ة كما يوضحبيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليك العبارة من محاور االستبان

 ( التالي:0نتائجها جدول رقم )

( معامالت ارتباط بيرسو  بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي دليه العبارة من 3جدول رقم  

 .االستبانةمعامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لمحاور االستبانة، محاور 

 باطمعامل االرت المحور م

 **502. المحور األول: " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين " 0

 **870. المحور الثاني: " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين " 2

 **856. التربية الخاصة المعلمين " الثقافي لطالبالمحور الثالث: " اإلعداد  

 (2.20الداللة )** دال إحصائياً عند مستوى 

( السابق أن قيم معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم 2يتبين من الجدول رقم )

(؛ مما يدل 2.20(، وكانت جميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة )**870.-**502.مرتفعة حيث تراوحت بين )

 ي لمحاور االستبانة.على توافر درجة عالية من الصدق البنائ
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 ثبات أداة البحث 

 للتأكد من ثباتها استخدمت الباحثة معامالت ألفا كرونباخ لمحاور اإلستبانة

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة (4جدول رقم  

 عدد الفقرات المحور م
معامل ألفا 

 كرونباخ

 937. 7 ة المعلمين "المحور األول: " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاص 0

 680. 7 المحور الثاني: " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين" 2

 701. 7 التربية الخاصة المعلمين " الثقافي لطالبالمحور الثالث: " اإلعداد  3

 798. 21 المجموع

نة جاءت بقيم عالية حيث تراوحت قيم ( السابق أن قيم معامالت الثبات لمحاور االستبا0يت ح من الجدول رقم )

(؛ 798.( وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي لمحاور االستبانة )937.-680.معامالت الثبات لمحاور االستبانة بين )

 عتماد على نتائجها والوثوق بها.وتبير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية اال

 حصائية األساليب اإل 

 :spssستستخدم الباحثة األساليب اإلحصائية التالية من خالل برنامج 

" لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة Independent Samples Testاختبار )ت( "  -

 الدراسة طبقاً لمتغير الجنس

 معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي -

لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة  (One Way Anova)تحليل التباين األحادي "  -

 الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الدورات التدريبية

 معامالت ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة البحث -

 النتائج 

 2030عرض ومناقشة السؤال األول: "ما واقع اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية 

 من وجهة نظرهم؟"

لإلجابة على هذا السؤال، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور من محاور االستبانة ثم ترتيب 

 ( التالي:0ين نتائج الجدول رقم )تلال المحاور تنازلياً بناء على المتوسط الحسابي كما تب
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 2030ية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية واقع اإلعداد التربوي لطلبة الترب (5جدول رقم  

 البعد م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار

الترتي

 ب

درجة 

 االستجابة

0 
المحور األول: " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين "
 عالية  3 666. 3.90

2 
المحور الثاني: " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين"
 عالية  2 567. 3.97

3 
التربية الخاصة  الثقافي لطالبالمحور الثالث: " اإلعداد 

 المعلمين "
 عالية  1 570. 3.98

 عالية  --- 402. 3.95 الدرجة الكلية لالستبانة

 

وجهة  0202( السابق أن اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية 0يتبين من الجدول رقم )

(؛ وبلغت 402.( بانحراف معياري بل  )3.95رهم أنفسهم جاء بدرجة )عالية(، حيث جاء المتوسط العام لالستبانة )نظ

( وهي قيم منخف ة؛ مما يوضح تجانس آراء أفراد العينة 666.-567.االنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة بين )

 حول تلال المحاور.

(، وانحراف 3.98التربية الخاصة المعلمين" بمتوسط حسابي بل  ) الثقافي لطالبوجاء في الترتيب األول: " اإلعداد 

(، يليك في الترتيب الثاني " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين" بمتوسط حسابي 570.معياري بل  )

لمهني لطالب التربية الخاصة (، بينما جاء في الترتيب الثالث " اإلعداد ا567.(، وانحراف معياري بل  )3.97بل  )

 (.666.(، وانحراف معياري بل  )3.90المعلمين" بمتوسط حسابي بل  )

التربية الخاصة المعلمين" على الترتيب األول  الثقافي لطالبوترى الباحثة حصول المحور الثالث ""مجال اإلعداد 

ب ات التربية بالمملكة العربية السعودية بتزويد طاللدرجة استجابة عالية بين محاور االستبانة قد يعزي إلى اهتمام كلي

التربية الخاصة المعلمين بالثقافة التخصصية لديهم حول التدريس ذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير المعلومات 

التاريخية والجغرافية الخاصة بهم على المستوى المحلي؛ إلعدادهم إعداد مناسب لتحقيق أهداف العملية التعليمية 

 ريس ذوي االحتياجات الخاصة.وتد

( التي أكدت على أن هنا  مجموعة من األسس التي 0204وتتفق تلال النتيجة مع ما اشارت إليك دراسة باعثمان )

 واكتساب مهارات العمل المستقبلي. ،وهي: اإلعداد الجامعي الجيّد ،تدعم أداء معلم التعليم العام في البيئات الباملة

( الستجابات أفراد 2.20وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل: لثانيعرض ومناقشة السؤال ا

من وجهة نظرهم أنفسهم  0202العينة حول مستوى اإلعداد التربوي لطالب التربية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية

 ؟التدريبية( الدورات-الجنسوفقا لمتغيرات )
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 نسوفقا لمتغير الج ( الفروق6رقم  جدو 

للكبف عن وجود فروق بين إجابات أفراد العينة لمحاور االستبانة والدرجة الكلية وفقا لمتغير )الجنس( قامت الباحثة 

" لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة Independent Samples Test بتطبيق اختبار )ت( "

 (4طبقاً لمتغير الجنس كما موضح في الجدول التالي رقم )

( للفروق في دجابات مفردات عينة الدراسة Independent Samples Testنتائج " اختبار ت "   (6جدول  

 دلى اختالف متغير الجنس حول محاور االستبانة والدرجة الكلية طبقاً 

 (0يت ح من خالل نتائج الجدول رقم )

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 األول: "اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين" وفقا لمتغير الجنس.

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -

 الثاني: "اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين" وفقا لمتغير الجنس.

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 وفقا لمتغير الجنس. التربية الخاصة المعلمين" الثقافي لطالبالثالث: "اإلعداد 

   الجنس المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

المحور األول: 

"اإلعداد المهني 

لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين"

 696. 3.84 32 ذكر

58 -.753- .455 

غير دالة عند 

 مستوى

 635. 3.97 28 انثى 0.05>  

 المحور الثاني:

"اإلعداد االجتماعي 

لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين"

 525. 4.04 32 ذكر

58 .968 .337 

غير دالة عند 

 مستوى

 613. 3.90 28 انثى 0.05>  

المحور الثالث: 

الثقافي "اإلعداد 

التربية الخاصة  لطالب

 المعلمين"

 577. 3.96 32 ذكر
58 -.206- .838 

غير دالة عند 

 مستوى

  <0.05 
 572. 3.99 28 انثى

 الدرجة الكلية

 373. 3.95 32 ذكر

58 -.059- .953 

غير دالة عند 

 مستوى

 440. 3.95 28 انثى 0.05>  
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( في آراء أفرد عينة البحث حول محاور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) - 

 االستبانة ككل وفقا لمتغير الجنس.

ن ين كال موربما يعزي السبب في ذلال من وجهة نظر أغلب أفراد عينة البحث إلى تقارب المستويات المعرفية ب

الذكور واإلنا  أفراد عينة البحث حول أساليب إعداد معلمي التربية الخاصة بكليات التربية بالمملكة العربية السعودية 

 مما قارب بين استجاباتهم حول محاورها والدرجة الكلية لها. والتحديات؛ولمسهم لنفس المعوقات 

( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 0204محمد ) وتتفق تلال النتيجة مع ما أشارت إليك نتيجة دراسة

 إحصائية في اتجاهات الطالب تبعاً لعامل الجنس.

 :الدورات التدريبيةالفروق وفقا لمتغير  -ب  

 (7الجدول رقم  

للفروق في دجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور  (One Way Anova نتائج " تحليل التباين األحادي " 

 الدورات التدريبيةاسة طبقاً دلى اختالف متغير الدر

  المحور
مجموع 

 المربعات

عدد 

درجات 

 الحرية

 مربع

 المتوسط

أداة 

اإلحصاء 

  ف(

مستوي 

 الداللة

المحور األول: "اإلعداد 

المهني لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين"

بين 

 المجموعات
.803 2 .402 .904 

.411 

 

 
داخل 

 المجموعات
25.331 57 .444 ---  

  --- --- 59 26.135 المجموع 

المحور الثاني: "اإلعداد 

االجتماعي لطالب التربية 

 الخاصة المعلمين"

بين 

 المجموعات
.436 2 .218 .670 

.516 

 

 
داخل 

 المجموعات
18.563 57 .326 ---  

  --- --- 59 19.000 المجموع 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                                      309 

 ISSN: 2706-6495 

 
المحور الثالث: "اإلعداد 

صة لخاالتربية ا الثقافي لطالب

 المعلمين"

بين 

 المجموعات
.066 2 .033 .099 

.906 

 

 
داخل 

 المجموعات
19.110 57 .335 ---  

  --- --- 59 19.177 المجموع 

 الدرجة الكلية
بين 

 المجموعات
.127 2 .063 .383 

.683 

 

 
داخل 

 المجموعات
9.415 57 .165 ---  

  --- --- 59 9.542 المجموع 

 

 (4لجدول رقم )يت ح من خالل نتائج ا

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 األول: "اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين" وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

ء أفرد عينة البحث حول المحور ( في آرا2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 الثاني: "اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين" وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية. اصة المعلمين"التربية الخ الثقافي لطالبالثالث: "اإلعداد 

( في آراء أفرد عينة البحث حول محاور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 االستبانة ككل وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

ميتهم مهنيا فيما يتعلق بإعداد المعلمين وتن وربما كان السبب في تلال النتيجة تعزي إلى تركيز أغلب الدورات التدريبية

واجتماعياً وثقافياً على أسس موحدة ومتقاربة مما ساهم في تقارب المعلومات والخبرات بين افراد العينة رغم اختالف 

 الدورات التدريبية التي تلقوها. عدد

 تفسير نتائج البحث 

وجهة نظرهم  0202ي ضوء رؤية أن اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين ف .0

 .أنفسهم جاء بدرجة )عالية(
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التربية الخاصة المعلمين" بمتوسط حسابي  الثقافي لطالبجاء في الترتيب األول: " اإلعداد  .0 

(، يليك في الترتيب الثاني " اإلعداد االجتماعي 570.(، وانحراف معياري بل  )3.98بل  )

(، وانحراف معياري بل  3.97ط حسابي بل  )لطالب التربية الخاصة المعلمين" بمتوس

(، بينما جاء في الترتيب الثالث " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين" 567.)

 (.666.(، وانحراف معياري بل  )3.90بمتوسط حسابي بل  )

ول ( في آراء أفرد عينة البحث ح2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

 محاور االستبانة ككل وفقا لمتغير الجنس.

( في آراء أفرد عينة البحث حول 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 محاور االستبانة ككل وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

 والمراجع:المصادر 

 قائمة المراجع العربية:  اوال:

  ويات بحو  التربية الخاصة وتوجهاتها المستقبلية من وجهة نظر معلمي التربيةأول(. 0200عبد هللا ) ،إبراهيم

 .440-317، (041  0،. مجلة التربية: دراسة تحليليةالخاصة بالمملكة العربية السعودية

(. تصتتتور مقترح لتفعيل دور الخدمات اإلرشتتتادية الجامعية في ضتتتوء تحقيق رؤية المملكة0204إستتتماعيل، محمود )

 .002 -002(، 4، )المجلة الدولية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي التعليم.  0202  

(. تصتتتتتتور مقترح إلعداد معلم التعليم العام في التعليم البتتتتتتامل وفق رؤية المملكة العربية 0204شتتتتتتروق ) ،باعثمان 

 .000-000(، 02)0 ،مجلة التربية الخاصة والتأهيل. 0202السعودية  

 برنامج تدريبي مقترح قائم على الكفايات في تقنيات التعليم ودراسة فاعليته في أداء(. 0200يف )األبرط، نا

،    العلوم، دراسة تجريبية في مرحلة التعليم االساسي بمحافظة ذمار في الجمهورية اليمنية  معلمي  

 كلية التربية، جامعة دمبق، الجمهورية العربية السورية. .

دور ددارة المعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر المديرين والمدرسلللللين في المدار  م. 0202حالق، ريما علي.

 . رسالة ماجستير، جامعة دمبق، وريا.الثانوية العامة في مدينة دمشق

 ،ميادة؛ الزريقات ،خولة؛ الناطور ،منى؛ يحيي ،فتاروق؛ الحديدي ،جميتل؛ الروستتتتتتان ،جمتال؛ الصتتتتتتمتادي ،الخطيتب

. عمان مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصلللة(. 0200ناديا ) ،موستتتى؛ الستتترور ،مايرةإبراهيم؛ الع 

 : دار الفكر ناشرون وموزعون. 
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م.واقع تطبيق برامج صتتتتتتعوبتات التعلم في مدارس مرحلة 0202 علي. الرحمنعبتد ، عتايب؛ بتديويدحمتان، الهنف  

-02(،0،)2، جلة جامعة فلسلللطين لابحاا والدراسلللاتمالطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات ومعوقات نجاحها. 

40. 

  (. تجارب بعب الدول في إعداد المعلم وتنميتك مهنيا وإمكانية اإلفادة منها في المملكة0202الذبياني، منى )

 .002 -020(، 40) 0العربية السعودية. دراسات تربوية ونفسية مجلة كلية التربية بالزقازيق، 

 رواد النبر العلمي. –م، المجلة العربية للعلوم ونبر األبحا  0202،0200رؤية المملكة 

 الببتتتترية: نظرية الموارد(. تأهيل المعلم كأحد متطلبات اإلصتتتتالح التربوي الجديد في ضتتتتوء 0202بن زاف، جميلة )

 دراستتتتتة ميدانية ببعب المؤستتتتتستتتتتات التربوية لبلدية ورقلة )رستتتتتالة دكتوراه غير منبتتتتتورة(. كلية التربية، 

 جامعة محمد خ ير بسكرة، الجزائر. 

(. الكفتايتات المهنيتة لتدي متديرات متدارس التعليم العتام الحكومي بمدينة مكة المكرمة 0200الزهراني، ستتتتتتهتام حتاتم )

 )رسالة ماجستير غير منبورة(. كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. 

استتتتتتخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية المهارات االجتماعية للطالبات ذوات م.معوقات 0202الزهراني، رزان عدنان.

المجلللة العربيللة لعلوم اإلعللاقللة  اإلعتتاقتتة الفكريتتة في المرحلتتة االبتتتدائيتتة من وجهتتة نظر معلمتتاتهن في متتدينتتة جتتدة.

 (00،)0والموهبة.

وعالقتها بالتفاعل الكفء بين ذوي م.االتجتاهتات العتامة نحو الدمج البتتتتتتامل 0222.عبتد القتادرزيتدان، حنتان الستتتتتتيتد 

 .222-204(،0) ،02 المصريينمجلة رابطة االخصائيين  االحتياجات الخاصة وأقرانهم من التالميذ.

م.أثر تدريس مقرر تأهيل ذوي الحاجات الخاصتتتة في تحستتتين االتجاهات نحو 0200.عبد الوهابالصتتتعوب، معتصتتتم 

 .024-004(،00) ،00تربية بجامعة األزهر،مجلة كلية ال المعاقين عينة من طلبة جامعة مؤتك.

م.تقييم جودة التربية الخاصة في جامعة اإلمام في ضوء المعايير المهنية إلعداد المعلم. 0200الصمادي، أسامة يوسف.

 (.0، )20،مجلة دراسات العلوم التربوية

على تخفيف االضطرابات  م.أثر منهاج تعليمي مقترح لألنبطة الرياضية0202 لوي. بزيز،األطرش، محمود حستني؛ 

 .02-0(،0) ،0الحركية لدى طلبة ذوي التوحد في مدارس محافظة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، 

اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصللللللة نحو معالجة ق للللللاياهم بالبرامج والدراما التي يقدمها  م.0220 الكاحلي، عزة.

 . رسالة ماجستير جامعة أم القرى، مكة المكرمة.همالتلفزيو  المصري وعالقتها بمفهوم الذات لدي

مجلللة كليللة التربيللة (. نظريتتة الفوضتتتتتتى وعالقتهتتا بتتالتخطيط التربوي ومتتداخلتتك. 0200وفتتاء عبتتد الفتتتاح ) ،محمود

 . 222-000(، 42) بالزقازيق، 
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س مرحلة واقع تطبيق برامج صتتتتتتعوبات التعلم في مدار م.0202 علي. الرحمند عب، عايب؛ بديويدحمان، الهنوف  

-02(،0) ،2، لابحاا والدراسللات مجلة جامعة فلسللطين نجاحها. ومعوقاتالطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات 

40. 

  فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المهنية لطلبة معلمي التعليم األساسي(. 0200العجرمي، باسم )

كليتتتة التربيتتتة،  ماجستير غير منبورة(.  )رسالة (،0224) معلمينبجامعة األزهر غزة في ضوء استراتيجية دعداد ال

 جامعة االزهر، فلسطين.

  (. االتجاهات نحو جودة التعليم بقسم التربية الخاصة لجامعة المجمعة قس المملكة العربية0204السيد ) ،محمد

 . 002-020(، 02)0 مجلة العلوم التربوية والنفسية،السعودية. 

.واقع إدارة برامج التربية الخاصة بسلطنة عمان في ضوء متطلبات الثورة الصناعية  م0202 مطر. القمبوعية، سامية

 .42-00(،02،)2 المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة،الرابعة من وجهة نظر مديرها. 

ة نظر الجودة البتتتاملة في برامج وخدمات التربية الخاصتتتة كما تقدم من وجه م. 0200منصتتتور. عبد الصتتتبورمحمد، 

 .400-420(،00) ،0مجلة جامعة الملك سعود ،المعلمين وكما تدر  من وجهة نظر األباء. 

 . الرياض: مكتبة العبيكان.المدخل دلى البحث في العلوم السلوكيةم.0204العساف، صالح 

اجات االحتيم.اتجاهات معلمي التربية الخاصتتتتتتة نحو توظيف جهاز التابليت لتعليم الطلبة ذوي 0202ملحم، فهد زهير.

 .00-0(،02) ،0،مجلة الفنو  واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع الخاصة في المدارس األردنية، 

تقييم جودة دبلوم التربية الخاصتتتتتة في جامعة اإلمام في ضتتتتتوء المعايير المهنية إلعداد (. 0200أستتتتتامة )الصتتتتتمادي، 

 Doi: 10.12816/0033867.0000 -0000(، 0) 20، دراسات العلوم التربوية. المعلم 
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