
 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 a 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

                           



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 b 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 c 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

 

 

 

 

 

 (جسر) مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث

Global Institute for Study and Research 

( Gisr-J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 d 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 e 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

 مقدمة العدد 

 ..وبعد . بسم هللا وبه نستعين،،، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

 Global (جسر) مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحثفهذا هو العدد الثاني في المجلد الثاني من 

institute for study and research journal(GISR-J)  ،عربية ،وهي مجلة علمية، 

دة القصيرة ثبتت في المأشهرية، تهدف الى خدمة الباحثين في جميع التخصصات ،، وقد  ،محكمة

قة التحكيم وسرعة النشر ،،، مما د :ساسية وهيودها األلتزامها بوعالتي انقضت من عمرها إ

نتاجهم العلمي بسرعة،، وقد تقدم عدد أتاح لعدد من الباحثين وأساتذة الجامعات العرب من نشر إ

 . ترقية العلمية على الدرجات العلمية المختلفة في جامعاتهممنهم لل

 لى الباحثين في مواقعهم من خالللقد حاولت المجلة الوصول إ

 : التالي البريد االلكتروني 

 Gisr-j@hotmail.com  وinfo@gisr.org.uk   

 ومن خالل موقعها االلتروني على الشكبة العنكبوتية  

  www.gisr.org.uk   

 صفحاتها على مواقع التواص االجتماعيةو

 (facebook )https://web.facebook.com/profile.php?id=100008693472687  

  https://twitter.com/gisrjournal( twitter)و 

وقت تم اضافة المجلة الى عدد من قواعد  .تاح لها الوصول الى عدد كبير من الباحثينمما أ

 وغير العربية  مثل(  /HumanIndex :http://mandumah.com) :البيانات العربية مثل

(The Directory of Research Journal Indexing (DRJI)  .وغيرها . 

فهناك بحثان للدكتور حمزة بني . في هذا العدد خمسة بحوث  لباحثين من عدد من الدول العربية

فاعلية برنامج معتمد على تعليم األقران في تنمية مهارات الرياضيات : البحث االول هو. خالد 

اضطرابات النوم لدى الطلبة ذوي اإلعاقة و البحث الثاني .  لدى عينة ذوي صعوبات التعلم

محمد جالل أحمد والدكتور  عبدهللا بن سيف التوبي وبحث مشترك لكل من للدكتور. لعقليةا

دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات   بعنوان  الفواعير

 بعنوان  خليل مسلم الرواجفةشاهر  للدكتور  والبحث الثالث. ومعارف القرن الواحد والعشرين

المشكالُت التي تواجه برامَج الموهوبين في التعليِم العام في منطقة مكة المكرمة من وجهةِ نظرِ 

والبحث االخير للدكتور . المعلمين والمشرفين القائمين على تنفيذ هذه البرامج

mailto:Gisr-j@hotmail.com
mailto:Gisr-j@hotmail.com
mailto:info@gisr.org.uk
mailto:info@gisr.org.uk
http://www.gisr.org.uk/
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008693472687
https://twitter.com/gisrjournal
http://mandumah.com/Humandexjournals
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المشكالت التي تواجه طالب التربية الميدانية في مسار اإلعاقة العقلية من خالد رمضان بعنوان 

 .نظرهم وجهة

 Global institute for study and (جسر) مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحثاننا في مجلة 

research journal(GISR-J)   نحاول قدر بكل ما يمككنا من وسائل ان نساهم في نشر البحث

في المعرفة،  المساهمة العربية وخدمة الباحثين عموما، والعرب خصوصا حتى نزيد  ،العلمي

 . بالمعايير العلمية مع استمرارنا في االلتزام ة،نسانيالا

 ،،،،،شكرا لمن منحنا ثقته 

 التحرير

j@hotmail.com-Gisr 

info@gisr.org.uk 
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 :من نحن
 (جسر )المعهد الدولي للدراسة والبحث   مجلة

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

هيئة التدريس في الجامعات والباحثين والمتخصصين  ألعضاءتنشر المجلة البحوث 

 .واالنجليزية العربية باللغتين

يوما من استالمه  12والنشر تتن بسرعة حيث يتم تحكيم البحث خالل  التحكيم والمجلة عملية محكمة اجراءات

 .يوما من قبوله بعد اجراءات التعديالت 03وينشر خالل 

 رؤيتنا

في كافة مجاالت البحث لتطوير ونشر مجلة رائدة في الدراسة والبحث ، تنشر االنتاج العلمي لجميع الباحثين 

 .المعرفة، وفق معايير علمية عالية

  رسالتنا

 تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع الباحثين من نشر انتاجهم

 المجلةهداف أ

 . رفع سوية البحث العلمي

 .قدر ممكن بأكبرالمشاركة في نشر المعرفة 

 . ايجاد شبكة تواصل للباحثين في كافة المجاالت البحثية

 .ازالة العوائق التي تمنع او تؤخر النشر العلمي للباحثين

 .تسهيل وصول الجمهور الى نتائج البحث العلمي

 . زيادة االستفادة من البحث العلمي

 .دعم الباحثين الجدد من خالل نشر ابحاثهم

  .تقليل المدة الزمنية لنشر البحث العلمي مع عدم االخالل بجودته

 

 

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#73696017
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#47874514
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#79999455
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 تحرير في المجلةهيئة ال

 بريطانيا –حافظ الكرمي . التحرير د هيئة رئيس

 بريطانيا –د ابراهيم حماد : المحرر التنفيذي 

 السعودية  –توفيق الرقب . د

 االردن - بني مفرج محمد .د

 فلسطين -ابراهيم ابوعقيل . د

 سامي حريز. د

    المحرر التنفيذي االردن - محمود محمد . د

 سلطنة عمان –عبد الفتاح أبو زيد . د

 السعودية - عودة محمد . الدعم الفني

  لعبير خلي: سكرتيرة التحرير 

 هيئة المحكمين

 محمود سيد علي أبو سيف. د

  عبد اسماعيل. د

 الجعافرة السالم  دعب. د

  نبيل المقابلة. د

 أحمد صادق عبد المجيد. د

 سامي حريز. د

 سلطنة عمان –عبد الفتاح أبو زيد . د

 أكرم فتحي مصطفى . د

 
 

 

 

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#4676047
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#4676047
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#6171267
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#6171267
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#99604757
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#99604757
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#80778834
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#80778834
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#19141062
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#19141062
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#48362840
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#48362840
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#47389777
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#47389777
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 مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 المجلة  معايير التحكيم
متوسط درجة  الدرجة المعيار 

 التحكيم

 مالحظات

 كلمة13ال يتجاوز  5 صياغة عنوان مناسب للبحث 

 كلمة 033ال يزيد عن   5 كنابة ملخص محكم 

شهور مضت  6يفقد البحث درجة عن كل   5 (يكون بحث جديدا ) الجدة  

 اعداد البحثمن تاريخ 

 وجدتهااصالة فكرة البحث   5 االصالة 

مقدمة مختصرة توضح ماذا سيفعل   5 طريقة عرض المشكلة البحثية في المقدمة 

 الباحث في هذه البحث

   5 ومنطقي متسلسلترتيب عناصر البحث بشكل  

   23 صياغة مشكلة البحث بطريقة علمية 

   5 وتطبيقاته ومبرراتهاهمية البحث  

مراجعة االدب النظري ومدى تغطيته  

 لموضوع الدراسة

 يجب مراعاة التسلسل والترابط  23

على االقل توثيق مرجع واحد منشور  في   5 حداثة المراجع 

 السنة التي سينشر فيها البحث

مناسبة منهجية البحث للموضوع ودقة  

 اجراءات البحث

23   

   23 االحصائية المستخدمة األساليبدقة االساليب  

 االمالء والنحو والصياغة  5 سالمة اللغة المستخدمة 

 باألدبمناقشة النتائج بطريقة علمية وربطها  

 النظري

23   

سالمة التوثيق داخل البحث وكتابة المراجع  

 االصدار  APAفي نهاية البحث وفق نظام 

 السادس

5   

  97 233 المجموع 

  j@hotmail.com-gisr:المعلومات يرجى االتصال على رئيس هيئة التحرير على االيميلولمزيد من 
info@gisr.org.uk 

 المحرر التنفيذي
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 الفهرس

 الصفحات  المؤلفون \المؤلف  العنوان  
 11-1 حمزة عايد بني خالد معتمد على تعليم األقران في تنمية مهارات الرياضيات لدى عينة ذوي صعوبات التعلمفاعلية برنامج   .1
دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد   .2

 والعشرين
 

 عبداهلل بن سيف التوبي

 أحمد محمد جالل الفواعير

11-34 

المشكالُت التي تواجه برامَج الموهوبين في التعليِم العام في منطقة مكة المكرمة من وجهِة نظِر   .3
 المعلمين والمشرفين القائمين على تنفيذ هذه البرامج

 35-33 شاهر خليل مسلم الرواجفة
 71 -31 حمزة عايد بني خالد اضطرابات النوم لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية  .4
 112-71 خالد رمضان المشكالت التي تواجه طالب التربية الميدانية في مسار اإلعاقة العقلية من وجهة نظرهم   .3
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ذوي  عينةقران في تنمية مهارات الرياضيات لدى برنامج معتمد على تعليم األفاعلية 
 صعوبات التعلم

 جامعة جده/ أستاذ مساعد  .حمزة عايد بني خالد
Email: Dr.hamzah1980@yahoo.com 

من  صعوبات التعلمبين الطلبة ذوي قران في تنمية مهارات الرياضيات ثر تعليم األهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أ: ملخص 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وتم إعداد . الطلبة الملتحقين بفصول صعوبات التعلم في مدينة جده

الجمع، : )محاور رئيسية هي( ثالثة)قران لزيادة مهاراتهم في الرياضيات، حيث تكون البرنامج من برنامج تدريبي يستند الى تعليم األ

 . لألداة، وتم استخراج دالالت الصدق والثبات الالزمة (الطرح، الضرب

( 04)طالب في المجموعة التجريبية، و( 04)طالب، بواقع ( 04)وقام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة البالغ عددها  

ات التعلم بمحافظة جده، وتم من الطلبة الملتحقين بفصول صعوب صعوبات التعلمطالب في المجموعة الضابطة، من الطلبة ذوي 

قران حصائية لصالح المجموعة التجريبية على برنامج تعليم األإلى وجود داللة إوقد توصلت الدراسة . اختيارهم بطريقة قصدية

 (.الجمع، الطرح، الضرب)

على جميع ابعاد التعلم فعالية تدريب االقران في تحسين مهارات الرياضيات عند الطلبة ذوي صعوبات وقد اشارت الدراسة الى  

. (. 444) اإلحصائيةوكانت الداللة ( 1..9)= حيث كانت الدرجة الكلية بمتوسط  بعد تطبيق االختبار البعدي، البرنامج التدريبي

 : بعاد البرنامج التدريبي على النحو االتيأوكانت النتائج في 

المجموعة التجريبية، حيث كانت بمتوسط حسابي  البعد لصالحفي هذا  كان هناك فرق دال إحصائيا": الجمع" البعد األول  -9

 (.   000.) وبداللة إحصائية ( 1.58)= 

 في هذا البعد لصالح المجموعة التجريبية، حيث كانت بمتوسط حسابي كان هناك فرق دال إحصائيا": الطرح" البعد الثاني  -0

 (.   000.) وبداللة إحصائية ( 1.61) =

لصالح المجموعة التجريبية، حيث كانت بمتوسط البعد في هذا  كان هناك فرق دال إحصائيا": بالضر" البعد الثالث  -3

 (.  000.)وبداللة إحصائية ( 1.58)= حسابي 

 .قران، مهارات الرياضيات، طلبة صعوبات التعلمتعليم األ: الكلمات المفتاحية

 

The Effectiveness of a Training Program based on Peer-Training to Develop Math Skills among 

Students with Learning disabilities 

Prepared by: 

Prof. / Jeddah University Assistant. Hamza Ayed Bani Khaled 

Email: Dr.hamzah1980@yahoo.com 
Abstract:This study aimed at identifying the Effectiveness of peer training program develop based on 

Peer-Training to Develop of Math Skills among Students with Learning disabilities (SLD), who 

enrolled of learning disabilities in Jeddah. However, in order to achieve the objectives of this study, the 

researchers has used the quasi-experimental method, A training program has been prepared was based 

on peer education to increase (SLD) skills in math. The program consisted of (three) main dimensions 

which are (addition, subtraction, multiplication). Validity and stability indicators for this tool were then 

extracted.  

The study tool on the study sample which consisted of  (40) (SLD)  at learning disabilities classes in 

Jeddah; they distributed into (20) students in the experimental group and (20) students in the 

controlling group. The students have been selected purposively. The study that there is a statistical 

differences in favor of the experimental group on the peer education program (addition, subtraction, 

multiplication).      

Results have shown the effectiveness of peer education in improving math skills for (SLD) at all 

dimensions of the training program. However, the total score post- test (1.59) with a statistical indicator 

(.000). Results of the dimensions of the training program came as follow:  



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 2 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

1- The first dimension "addition": there was a statistically significant difference in this dimension 

favoring the experimental group, with mean  = (1.58) and statistical indicator (.000). 

2- The second dimension "subtraction": there was a statistically significant difference in this 

dimension favoring the experimental group, with mean = (1.61) and statistical indicator (.000). 

3- The third dimension "multiplication": there was a statistically significant difference in this 

dimension favoring the experimental group, with mean = (1.58) and statistical indicator (.000).  

Key words: peer training, math skills, students with learning disabilities. 

 

 :المقدمة

تشمل تؤثر صعوبات التعلم في الطريقة التي يتعلم بها الشخص أشياء جديدة، وطريقة تواصله مع اآلخرين، و 
صعوبات التعلم جميع مجاالت الحياة، فهي قد تستمر مع الفرد مدى الحياة، وليس فقط التعلم، كما يمكن أنها 

األساسية مثل القراءة والكتابة والرياضيات، وهي مهارات أساسية وضرورية للنمو  المهارات تؤثر في كيفية تعلم
 .  سليم لألطفال

وتنعكس صعوبات التعلم على الفرد الذي يعاني منها كما تنعكس على أسرته ، ومن هنا فالحاجة تدعو إلى  
أو تربوية أو نفسية، وفي  العديد من طرق التدخل للتغلب على تلك الصعوبات، سواء أكانت تلك الطرق طبية

معظم طرق التدخل فإن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يختلفون عن نظرائهم العاديين الذين ال يعانون صعوبات 
تعلم سواء أكان في التحصيل األكاديمي أو في المهارات االجتماعية والنواحي العاطفية وغيرها، وبسبب 

مج التربية الخاصة، وببدائل تربوية مختلفة سواء الدمج الكامل في احتياجاتهم فإن المدارس العامة تزودهم ببرا
 ) .غرف المصادر، أو في الصف الخاص، وغيرها من البدائل  المناسبة لهم الصف العادي،  أو في

(Hallahan& Kauffman, 2006       
يواجه معلمو التربية الخاصة تحديا كبيرا في قدرتهم على تحديد المهام التي يحتاجها الطلبة واختيار استراتيجيات  

التدريس المالئمة لهم، وكذلك بناء البرامج التربوية التي تناسب خصائصهم التعلمّية، والتي تتضمن أنشطة 
وتعتبر . المهارات التي يعاني فيها الطالب من قصور تعليمية تبنى على أساس جوانب القوة عند الطفل، وتنمية

المشكالت والقصور في الجوانب األكاديمية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من أهم مشكالت هذه الفئة، فمعظمهم 
يعانون من ضعف في مهارات القراءة والكتابة وكذلك في مهارة الحساب، خصوصا في المرحلة األساسية الدنيا، 

حظ عدم قدرتهم على االستفادة من دراستهم بالصفوف النظامية مما يتطلب تدخال تربويا يتضمن وغالبا ما يال
 ,Lerner. )إجراء عملية التشخيص والتقييم الالزمة لهم، وبالتالي إحالة هؤالء الطلبة إلى بديل تربوي مناسب لهم

2000) 
الطلبة سواًء العاديين او ذوي صعوبات التعلم، تعد مهارات الرياضيات من المهارات الدراسية الضرورية في حياة 

دراك  حيث يواجه الطلبة صعوبات عديدة في الجمع والطرح والمفاهيم الرياضية، وعدم القدرة على التمييز وا 
وتعتبر مشكالت الطلبة في الرياضيات احدى اهم الصعوبات التي تواجههم، حيث تتباين هذه . العالقات المكانية
طلبة في مدى تأثيرها، حيث تشير الدراسات الى انتشار استمرار صعوبات الرياضيات عند الصعوبات بين ال

األطفال في المرحلة االبتدائية إلى مراحل متقدمة ، مما يستدعي إلى تدخل مبكر مناسب ووضع برامج تربوية 
ة تدريب األقران في خاصة تراعي خصائص هؤالء الطلبة ، لذلك هدف الباحث بدراسته الحالية إلى معرفة فعالي

تحسين مهارات الرياضيات لدى عينة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم ، وأيضا التعرف على فعالية تدريب 
 (.الجمع، الطرح، الضرب) األقران في تحسين مهارات 

http://www.new-educ.com/?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
القراءة والرياضيات ، حيث  ُيظهر الطلبة ذوي صعوبات التعلم قصورا واضحا في المهارات االكاديمية وخصوصا

تشير العديد من الدراسات إلى أن هؤالء األطفال يعانون بشكل واضح في المهارات االكاديمية بشكل عام، ومن 
هنا تبرز أهمية حاجة إلجراء هذه الدراسة والتعرف على فاعلية تعليم األقران في تحسين مهارات الرياضيات 

ت االكاديمية التي يعاني منها طلبة صعوبات التعلم ،  ومن هذا المنطلق االكاديمية ، حيث تتنوع هذه المشكال
فان هذه الدراسة تقوم على التعرف على فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى تعليم األقران في تحسين مهارات 

 .صعوبات التعلم من الطلبة الملتحقين بفصول صعوبات التعلم في مدينة جده ذوي الرياضيات للطلبة
   :من هذا المنطلق فان مشكلة الدراسة تتمثل باألسئلة االتيةو  
 ما فاعلية تدريب األقران في تحسين مهارات الرياضيات عند الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟   -
بين المجموعة التجريبية والضابطة  ( ≤هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 على االختبار البعدي في مهارة الجمع بعد تطبيق تدريب األقران؟ 
بين المجموعة التجريبية والضابطة  ( ≤هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 على االختبار البعدي في مهارة الطرح بعد تطبيق تدريب األقران؟ 
بين المجموعة التجريبية والضابطة  ( ≤هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 على االختبار البعدي في مهارة الضرب بعد تطبيق تدريب األقران؟ 
 

 : أهمية الدراسة
ي واهمية خالل التعرف على اهمية تدريب األقران وأثره على الطلبة في الفشل األكاديم تظهر أهمية الدراسة من 

تدريب األقران في معالجتها، فان اهمية الدراسة الحالية تكمن في معرفة مدى فاعلية تدريب األقران في تحسين 
، والتي يمكن ان توفر للمعلمين والطلبة اسلوبا يقوم على مراعاة (الجمع، الطرح، الضرب)مهارات الرياضيات 

 .ل غرفة الصف العاديالفروق الفردية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم داخ
 : التعريفات اإلجرائية

استراتيجية تربوية يتم من خاللها تدريب الطلبة ذوي التحصيل المنخفض من طالب اخر ذوي : األقران عليمت -
 . تحصيل او قدرة اعلى منه في المجال األكاديمي

الرياضيات والتي تمكنه من القيام هي تلك المهارات التي يمتلكها الطالب في مجال : الرياضيات مهارات -
 .وحل المسائل اللفظية( الجمع، الطرح، الضرب)بالعمليات الحسابية 

هم الطلبة الذين تم تشخيصهم من قبل وزارة التربية والتعليم والملتحقين بفصول : التعلم صعوبات طلبة -
 . صعوبات التعلم في محافظة جده

  :محددات الدراسة
 . هـ في مدينة جده على الطلبة الذكور فقط 1437/1431الجامعي  تم تطبيقها في العام

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة 
في أعداد ممن يعانون ، كما  حظيت مشكلة صعوبات التعلم باهتمام عالمي واسع ؛ وذلك بسبب التزايد المضطرد

كبيرة ؛ نظرًا لعدم تجانسهم  وتنوعها ، ويستخدم  يتطلب جهودا  أن التعامل مع أفرادها
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المعلمون العديد من األساليب واالختبارات للكشف عن صعوبات التعلم، كاختبارات الذكاء واالختبارات التحصيلية 
 المقننة واالختبارات األخرى التي يقوم بإعدادها المعلمون، ومن هنا فإنه من األهمية إشراك الطلبة وأولياء أمورهم
في البرامج واألنشطة التي توضع لمعالجة الصعوبات التي يواجهها هؤالء الطلبة وتنفيذها، ومالحظة التحسن 

 (                                        Hallahan& Kauffman, 2006. )الذي يظهره الطلبة في أدائهم
القراءة، أو الكتابة، أو  ي موادحيث تشير صعوبات التعلم إلى وجود مشكالت في التحصيل األكاديمي ف

الحساب، وغالًبا يسبق ذلك مؤشرات عدة كالصعوبة في اللغة الشفهية، فيظهر الطفل تأخًرا في اكتساب اللغة، 
وصعوبات في قدرة هؤالء األطفال بالقراءة والكتابة ،  مع الرموز والتسمية وينتج ذلك عن صعوبات في التعامل

ر الطالب احدى اهم المؤشرات األساسية لتشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم ومهارات الحساب، ويعتبر تأخ
المعدل الطبيعي المتوقع مقارنة بأقرانه  واحالتهم الى خدمات التربية الخاصة، كالحصول على معدل أقل عن

تؤدي إلى  ذهني لهذا التأخر، وقد تم اإلشارة إلى العديد من األسباب التي العاديين، وعدم وجود سبب عضوي أو
حدوث هذه الصعوبات لدى الطلبة كنظرية الخلل الوظيفي بالدماغ ،أو مشكالت في عمليات اإلدراك البصري 

  ( mercer,1997. )والسمعي وغيرها
وبالرغم من ان صعوبات القراءة والكتابة استحوذت على قدر أكبر من االهتمام في ميدان صعوبات التعلم، 

التعلم ومقياس كوفمان لصعوبات القراءة، اال ان صعوبات الرياضيات بدأت  كاختبار مايكل بست لصعوبات
تتلقى اهتماما متزايدا من الباحثين في مجال صعوبات التعلم، حيث تتركز مشكالت هؤالء الطلبة في اجراء 

ان ، وكذلك حل المسائل الحسابية اللفظية، ويعتقد ب(الجمع والطرح والضرب والقسمة)العمليات الحسابية 
 .  مشكالتهم في حل المسائل اللفظية يعود الى فشلهم في تطبيق استراتيجيات حل المشكالت

تعتبر مهارات الرياضيات نشاطا فكريا مهما للطلبة، فهي تتضمن مهارات االستدالل والتمييز واالدراك، التي 
مواد الدراسية التي تدرس في يجب على الطلبة ان يمتلكوها من سن صغيرة، حيث تعتبر هذه المهارات من أهم ال

المرحلة األساسية، ولذلك فإن مشكلة صعوبات التعلم في الرياضيات من المشكالت الهامة التي تشغل اهتمام 
المعلمين واولياء األمور، ويمكننا القول إن صعوبات الرياضيات في ميدان صعوبات التعلم، لم تنل حظها من 

راءة، حيث تشير الدراسات الى ان معظم صعوبات الطلبة ذوي صعوبات االهتمام والبحث مقارنة بصعوبات الق
 :التعلم في الجوانب التالية

 صعوبة في استيعاب جميع مفاهيم الدرس الواحد. 
 ضعف في استخدام استراتيجيات حل المسائل الرياضية. 
 ضعف التواصل بين المعلم والطالب. 
 صعوبة في إدراك العالقات المكانية. 
  إدراك العالقة بين األرقام واالشكالصعوبة في. 
 صعوبة في كتابة األرقام بصورة صحيحة. 
 صعوبة في إدراك مفاهيم االتجاه والوقت( .Lerner,2000) 

يمكن تحديد أبرز صعوبات التعلم الشائعة في الرياضيات، والتي يعاني منها الطلبة في مجال التحصيل      
 :الدراسي، وهي

 :واالرضية ومنهاالتمييز بين الشكل  . أ
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 ال ينهي حل المسائل على صفحة واحدة. 
  (.137، 1، 12)صعوبة في قراءة األرقام مثل 
، (14، 41/  1،1/  2،7)حيث يجد الطالب صعوبة في التمييز بين األرقام مثل : التمييز البصري . ب

 . كما يعاني من صعوبة في تمييز النقود وعقارب الساعة واالتجاهات
 :انيةالعالقات المك. ج
 (. الجمع، الطرح، الضرب، القسمة)صعوبة في استخدام الخطوط في عمليات األساسية األربعة *   
 .صعوبة في نسخ االشكال الهندسية*   
 .صعوبة في التابع العددي، وصعوبة في التتابع الزمني لعقارب الساعة* 
ستالف، واالتجاهات من اليمين صعوبة في تمييز االتجاهات الحسابية، تظهر في عمليات الحمل واال* 

 (2552ملحم، . )واليسار
تعتبر المفاهيم الرياضية العنصر األهم في تعلم المهارات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة، حيث 
يعاني طلبة صعوبات التعلم من قصور واضح في تكوين المفاهيم الرياضية، ويصعب عليهم فهمها بشكل مجرد 

. هم المحسوس واالنتقال الى المجرد وذلك من اجل تبسيط هذه المفاهيم وتعلمها بشكل أفضلمما يتطلب تعليم
اما المهارات الحسابية التي تعتمد أصال على المفاهيم الرياضية فهي المشكلة الكبرى عند طلبة صعوبات التعلم، 

، كالصعوبة (لضرب، القسمةالجمع، الطرح، ا)فمعظم هؤالء الطلبة يعانون من قصور واضح في هذه العمليات 
في عملية الجمع بالحمل والطرح باالستالف، وأيضا صعوبات واضحة في جدول الضرب واجراء عمليات 

 (Garderen,2007. )القسمة
ما مهارة حل المسائل فهي اعلى مهارات الرياضيات وهي تتطلب قدرة الطالب على تعلم المفاهيم والمهارات أ

ج الى توجيه مكثف من اجل ربط التفكير ولغة الرياضيات بالمهارات الحسابية الحسابية األساسية، وتحتا
والمفاهيم لحل المسائل الحسابية، فعندا يتعلم الطالب مفهوم الجمع ولديه القدرة اجراء مهارة الجمع فهو بشكل 

 .حتمي يستطيع تطبيق هذه المهارات في مواقف او أوضاع مشابهة أخرى
 : األقران تعليم

تعليم األقران هو نظام للتدريس يساعد فيه المتعلمون بعضهم البعض على اساس ان التعليم موجه ومتمركز حول 
كل كامل في عملية التعلم المتعلم مع االخذ في االعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز على دمج الطالب بش

. التعاوني، ويعتمد تدريب األقران على قيام المتعلمين بتعليم بعضهم بعضا ويكون تحت اشراف المعلم
(Burks,2004) 
ويركز أسلوب تعليم األقران يرتكز بشكل أساسي على مبدأ التعاون بين الطلبة، ويقوم على مبدا المشاركة في  

معينة كالمالحظة والتدريس وغيرها، حيث يقوم على مبدأ التخطيط المشترك تطوير أدائهم من خالل أدوات 
وتهيئة البيئة المناسبة للطلبة لالستفادة من خبرات بعضهم البعض، ويحقق أسلوب تدريب األقران خبرة تشاركية 

ات المتبادلة بين الطلبة، والهدف األساسي منه هو انتقال الخبرة التعليمية من طالب إلى آخر من خالل الزيار 
 ( Herring, Gardner & Lovelace, 2007. )وعمليات التوجيه والتغذية الراجعة واشراف المعلمين

ويقومون بمالحظة تدريس بعضهم، ( ثالثة إلى أربعة طلبة)في تعليم األقران يقسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة 
حيث يتم اختيار قائد للمجموعة وهو غالبا األفضل تحصيال بينهم يقوم بتزويد االخرين 

http://ahsatrans.com.bamboo.arvixe.com/archives/3091
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ت إلى أن أسلوب تعليم أشارت الدراساحيث . بالمالحظات ويقوم بمساعدتهم في التعلم المناسب وبأشراف المعلم
األقران يلعب دوًرا هامًّا في تنمية قدرات الطلبة، ويعمل على زيادة مهاراتهم وارتفاع في التحصيل، فطريقة تدريب 

 (Shamiz, 2007. )األقران لها تأثير كبير في اختيار أفضل طرق التدريس المناسبة لهؤالء الطلبة
تعد لمقابلة حاجات محددة للطالب في مواقف محددة، والعامل  توجد العديد من انماط تعليم األقران التي

االساسي في تلك البرامج هو العمر أو المستوى الصفي للطلبة لألقران المشاركين في البرامج، ويمكن ان نذكر 
 : أبرز هذه األنماط

التقسيم هو تدريس األقران من العمر نفسه عبر الفصول او بين الفصول او ما يسمى ب: النمط األول -1
االفقي حيث يقوم الطالب بمساعدة زمالء اخرين خارج فصلهم االصلي؛ بحيث يكونوا في المستوي العمري نفسه 
وتوجد أشكال مختلفة للتفاعالت الممكنة بين األقران، في هذا النمط كتوزيع المتعلمين واقرانهم في أزواج توزيعا 

ار المتعلم لزميله في المجموعة، او توزيع األقران في ازواج عشوائيا او توزيعهم في مجموعات عشوائية، أو اختي
وفقا لمعايير محددة كالجنس والشخصية والتحصيل، شريطة أن يكون هناك فروق في المستوى بين األقران حيث 

 .يتم الجمع بين الطلبة ذوي الصعوبة في التعلم مع مرتفعي التحصيل وهكذا
ما يسمى بالتنظيم الرأسي وفيها يكون الطالب وزميله االخر هو تدريس األقران وفق : النمط الثاني -2

  .الطالب وزميله بين سنه إلى عدة سنوات"مختلفين في المستوي الصفي حيث يتراوح الفرق بين 
وهو دمج األقران مع بعضهم وفقا للسن، وفيه يقوم الطالب األكبر سنا باألشراف أو : النمط الثالث  -3

 ,Shamir & Tmar) .سنا، وممكن ان يكون ذلك أيضا ضمن مجموعة من الطلبةالمساعدة لمتعلم أصغر منه 
2007) 

 : ويعتبر أسلوب تعليم األقران من الطرق الفعالة والحديثة، وفيما يلي اهم مميزات تعليم االقران
 . يساعد الطلبة علي تحمل المسئولية -
 . يتيح الفرصة لتقويم أداء االفراد والجماعات على حد سواء -
 .عد علي تطوير مهارات االدارة والتنظيم في غرفة الصفيسا -

يختلف دور المعلم في تعليم االقران عن الدور الذي يقوم به فى التعليم، فالمعلم هنا هو المنظم         
للمجموعات والمرشد والمعين وقت الحاجة، فهو يقوم بتحضير األدوات والوسائل الالزمة لعملية التدريب مع 

ن الالزم لكل نشاط والمكان المناسب لتطبيقه، ويعمل على تحديد األهداف التي يسير على تخصيص الزم
أساسها العمل، ويعمل المعلم على تحديد طريقة التعامل مع الطلبة، وطرق استخدام التعزيز المناسبة في المواقف 

اعاة عدم التدخل إلى فى األوقات حيث يبقى متابعا لسير النشاط فى الدروس المختلفة مع مر . التعليمية المختلفة
التي تتطلب تدخل إيجابي منه وذلك لتصحيح مسار نشاط أو تغيير األداة أثناء الدرس مما يحقق الهدف 

 (Shamir & Tmar, 2007. )المنشود
 : خطوات تنفيذ برامج تدريس األقران

  .تحديد التالميذ الذين يحتاجون إلى تدريس خاص من األقران -9
  .سة بحيث تكون هناك قاعات مناسبة لبرامج تدريب األقرانتهيئة المدر   -0
  .تحديد اوقات التدريس عن طريق األقران -3
 . تصميم الدروس التي سيقوم األقران بتدريسها  -0
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 . تدريب الطلبة الذين سيقومون بتدريس زمالئهم  -.
 & Shireen .عنهاالحفاظ على الطريقة السليمة للتعلم وهي دمج الطالب المدرب بالعملية وعدم فصله  -6

Richard, 2000)) 
 : الدراسات السابقة

دراسة بعنوان فاعلية برنامج فردي في تعليم مهارات الرياضيات لدى عينة اردنية من ذوي ( 2515)وقام العمري 
( 75)مدرسة تابعة لوزارة التربية ، حيث بلغت عينة الدراسة من ( 13)صعوبات التعلم، وكانت عينة الدراسة من 

تم تقييمهم الى مجموعتين ( الثالث، الرابع، الخامس) ا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم في الصفوف طالب
بين  ( ≤تجريبية وأخرى ضابطة، اشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
إلى وجود فروق ذات المجموعتين تعزى لمتغير الجنس والصف والتفاعل بين المجوعة والصف، كما اشارت 

يعزى ( المفاهيم الرياضية) بين المتوسطين الحسابيين بأداء الطلبة على بعد (≤داللة إحصائية 
كما . الختالف مجموعة الدراسة، ولصالح افراد المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام البرنامج التدريبي

في بعدي المهارات الحسابية وحل المشكالت لصالح  ( ≤اشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .افراد المجموعة التجريبية

دراسة عن فعالية برنامج تعليمي  (Lynn &Pamela & Sarah & Douglas., 2008)أجرى لين واخرون 
يث فردي في حل المسائل الرياضيات لطلبة الصف الثالث من ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات والقراءة، ح

( 1)صف مدرسي في ( 22)طالب وطالبة من ذوي صعوبات التعلم، من ( 311)كان مجتمع الدراسة يتألف من 
طالب وطالبة، تم تقسيمهم الى مجموعتين األولى تجريبية تلقت ( 33)مدراس مختلفة، وتم اختيار العينة من 

 .ي تلقي التدريستعليما فرديا واحد لواحد، اما المجموعة األخرى الضابطة فقد استمرت ف
دراك المسائل الرياضية وحل المسائل ا  الباحثون برنامج التعليم الفردي، الذي تضمن مهارات الفهم والتركيز و  طبق

الرياضية وحل المسائل اللفظية، وأشارت النتائج الى فعالية التعليم الفردي في تحسين أداء الطلبة في حل مسائل 
اسة بضرورة تقديم معادالت الرياضيات مبكرا للطلبة ذوي صعوبات التعلم الرياضيات اللفظية، كما اوصت الدر 

اشارت النتائج الى فعالية استخدام الخطة التربوية . في الرياضيات لمساعدتهم في حل المسائل الرياضية اللفظية
في الرياضيات الفردية في تحسين األداء في حل المسائل الرياضية اللفظية، كما اوصت الدراسة تقديم معادالت 

 .مبكرا للطلبة في الصف الثالث وذلك لمساعدتهم في حل المسائل اللفظية
دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى فعالية التدريس باألقران في تنمية مهارة الطرح ( 2554)وقامت سيف  

نهج التجريبي ذا استخدمت الباحثة الم. واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت
التصميم المجموعتين التجريبية والضابطة والقياس القبلي والبعدي لمتغيرات الدراسة، حيث تكونت العينة من 

طالب درست ( 33)طالب بالصف الرابع، تم تقسيمهم الى مجموعتين، األولى تجريبية تكونت من ( 15)
اشارت النتائج الى وجود . رست بالطريقة العاديةطالب د( 33)باستخدام تدريب األقران، والضابطة تكونت من 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموعة الضابطة 
في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، كذلك وجدت فروق بين المجموعتين في اتجاهات الطلبة نحو 

 .  لبعدي على مقياس االتجاهات نحو الرياضياتالرياضيات بعد تطبيق التطبيق ا
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بدراسة هدفت إلى تطوير برنامج محوسب في تعليم العمليات الحسابية لدى ( 2557)المسكري  كما قامت
التالميذ ذوي صعوبات التعلم، ثم التعرف على فاعلية هذا البرنامج في تعليم العمليات الحسابية لدى الطلبة 

مدارس ( 7)من طالب وطالبة ( 44)الملتحقين بغرف المصادر في سلطنة عمان، حيث تكونت العينة من 
مختلفة، تم تقسيمهم بطريقة عشوائية الى مجموعة تجريبية تستخدم معها برنامج الحاسوب، واألخرى ضابطة 

اشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل لصالح . تستخدم معها الطريقة العادية للتدريس
جود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى المجموعة التجريبية، كما اشارت إلى وجود الى عدم و 

 .  للجنس
التي هدفت الى معرفة أثر التعلم بواسطة األقران لطلبة صعوبات التعلم في  (Burks,2004)وفي دراسة بوركس 

القراءة والكتابة، حيث أجريت الدراسة على ثالثة طلبة في الصف الخامس ممكن تم تشخيصهم بان لديهم 
مرات أسبوعيا ولمدة حصة دراسية ( 4)يث تم تطبيق برنامج للتعلم بواسطة األقران عليهم بواقع صعوبات تعلم، ح

واحده، حيث اشارت النتائج إلى تحسن في أداء الطلبة في مهارة التهجئة وزيادة في عدد الكلمات الصحيحة 
 .وتحسن واضح في مهارات القراءة والكتابة

دفت إلى تقييم مهارات طلبة الصف السابع والثامن العاديين وصعوبات بدراسة ه (Zentall,1990)وقام زنتل  
( 17)التعلم، وضعيفي االنتباه في حل المسائل الرياضية في الجمع والطرح والضرب، حيث تكونت العينة من 

طالب لديهم صعوبات ( 13)طالب من الصف السابع والثامن موزعين على ثالث فئات ، األولى تكونت من 
طالب عادي ، علما بان ( 11)طالب لديهم ضعف باالنتباه، والثالثة تكونت من ( 33)الثانية تكونت من تعلم، و 

العينة تكونت من الذكور واالناث، حيث اشارت النتائج إلى اختالف في أداء المجموعات الثالثة في حل المسائل 
ت عند طلبة صعوبات التعلم، واشارت إلى الحسابية  اللفظية  وكانت اعلى عند الطلبة العاديين، واقل شيء كان

وجود عالقة بين القدرة على حل المسائل وسرعة استرجاع المعلومات عند طلبة صعوبات التعلم وضعيفي 
االنتباه، ويعود هذا اضعف عند طلبة الصعوبات في حل المسائل الرياضية اللفظية إلى بطء الطلبة في استرجاع 

 . المعلومات
نتائج الدراسات السابقة ُيالحظ أن الدراسات قد تناولت تدريب االقران مع الطلبة العاديين وذوي بعد االطالع على 

لحاجات الخاصة، وصعوبات التعلم أيضا، بالرغم من استخدام تدريب األقران مع مهارات القراءة والكتابة عند 
ى أهمية استخدام أفضل طرق التدريس طلبة الصعوبات والعاديين، إن هذه الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة عل

المناسبة لطلبة صعوبات التعلم وذوي الحاجات الخاصة بشكل عام، فالدراسة هدفت إلى تدريب الطلبة ذوي 
وما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات، كونها محاولة من الباحث . صعوبات التعلم بواسطة االقران
 .من قبل زمالئهم ذوي صعوبات التعلمإلى إجراء تدريب وتدريس لطلبة 

 الطريقة واإلجراءات 
 :االفراد المشاركين بالدراسة

طالب من ذوي صعوبات التعلم في مدينة جده، حيث تكونت المجموعة ( 45)يتكون مجتمع الدراسة من 
عبدالرحمن )وهم الطلبة الملتحقين في مدرسة . طالب( 25)طالبا، والمجموعة الضابطة من ( 25)التجريبية من 
 . ، وتم تشخيصهم من قبل المدرسة بأن لديهم صعوبات، وّتم اختيار العينة بطريقة مقصودة(بن ابي بكر
 :أداة الدراسة
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قام الباحث بإعداد برنامج تدريبي يستند إلى تدريب االقران وأثره على تحسين مهارات الرياضيات عند طلبة  
أدب الموضوع حول استراتيجيات التدريس المناسبة لطلبة  صعوبات التعلم، وذلك من خالل االطالع على

صعوبات التعلم، واالطالع على عدد من المقاييس التي تناولت هذه الطرق واالستراتيجيات، حيث تم التوصل 
 : إلى األبعاد الرئيسية التي تكون منها البرنامج، وهي

 .مهارة الجمع -1
 . 2الجمع ضمن العدد  . أ

 . 22الجمع ضمن العدد  . ب
 .222الجمع ضمن العدد  . ت
 .22الجمع بالحمل ضمن العدد  . ث
 .222الجمع بالحمل ضمن العدد  . ج
 . مهارة الطرح -2
 .2الطرح ضمن العدد  . أ

 .22الطرح ضمن العدد  . ب
 .222الطرح ضمن العدد  . ت
 .22الطرح باالستالف ضمن العدد  . ث
 .222الطرح باالستالف ضمن العدد  . ج
 .الضرب-3 
 (.3 – 1)الضرب من جدول  . أ

 (. 7 – 4)ل الضرب من جدو  . ب
 :تصحيح األداء على االختبار

قم الباحث بإعداد االختبار القبلي والبعدي لغايات التحقق من فاعلية البرنامج التدريبي تدريب األقران وأثره على 
تكونت (.  12)فقرة موزعة على ابعاد البرنامج ( 12)التحسن في مهارات الرياضيات، وتكون االختبار من 

من ثالثة مستويات، االداء بشكل مرتفع للطلبة، تعطى درجتين، واألداء بشكل متوسط، االختبار االستجابة على 
الجمع، )بحيث تكون االختبار من ثالثة مهارات . واألداء بشكل ضعيف، تعطى درجة صفر تعطى درجة واحدة،

 : ويمكن تفسير أداء الطلبة على االختبار كاالتي. فقرة 12، رئيسية موزعة على (الطرح، الضرب
. دريبيويشير هذا المستوى إلى االطفال الذين اتقنوا المهارة بعد تطبيق البرنامج الت: األداء بشكل مرتفع -

 .واعطيت درجتين
ويشير هذا المستوى إلى االطفال الذين اتقنوا جزء من المهارة بعد تطبيق البرنامج : االداء بشكل متوسط -

 .واعطيت درجة واحدة فقط. التدريبي
ويشير هذا المستوى إلى االطفال الذين لم يتقنوا المهارة بعد تطبيق البرنامج : األداء بشكل ضعيف -

 .يت الدرجة صفرواعط. التدريبي
 :صدق أداة الدراسة
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تم التوصل إلى صدق االختبار؛ وذلك عن طريق عرضه على عدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في  
وجامعة موته والجامعة الهاشمية باألردن، وجامعة الملك : مجال التربية الخاصة في كل من الجامعات التالية

عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية البالغ عددهم ستة أعضاء، وعلى سعود وجامعة ام القرى وجامعة الملك 
ثالثة من معلمي صعوبات التعلم، وطلب منهم الحكم على فقرات االختبار ومدى تمثيله لألبعاد الثالثة بشكل 

ات االختبار وبلغت نسبة اتفاق المحكمين على فقر . عام، وقد تم اإلبقاء على الفقرات التي اتفق عليها المحكمون
(11.)% 

 :ثبات أداة الدراسة
عادة االختبار  بتطبيق االداة، ( test-retest)للتأكد من ثبات اختبار الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 

عادة تطبيقها بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من  طلبة من ذوي صعوبات التعلم  (5)وا 
ومن ثم تم حساب معامل الدراسة في مدينة جده، وأعيد التطبيق بفاصل زمني مدته أسبوعين، من خارج عينة 

 .ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين
يبين ( 1)وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم 

كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة معامل االتساق الداخلي وفق معادلة 
 .لغايات هذه الدراسة

 والدرجة الكلية لألبعادمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة (9)جدول 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 9..4 1..4 الجمع

 3..4 4.14 الطرح

 4..4 ...4 الضرب 

 ...4 4.14 الدرجة الكلية  

 :التصميم والمعالجة اإلحصائية
اُستخدم في هذه الدراسة منهج البحث شبه التجريبي بهدف معرفة فاعلية تدريب األقران وأثره على تحسين مهارات 

 .الرياضيات عند الطلبة ذوي صعوبات التعلم، حيث تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية
اإلجابة عن اسئلة الدراسة تم معالجة البيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ومن أجل

(SPSS) حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على كل بعد من أبعاد البرنامج ككل ،
هارات الرياضيات عند الطلبة ذوي والدرجة الكلية للبرنامج، والمتعلق بفاعلية تدريب األقران وأثره على تحسين م

 .صعوبات التعلم
 الدراسةنتائج 

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى فاعليـــة تـــدريب األقـــران فـــي تحســـين مهـــارات الرياضـــيات عنـــد عينـــة مـــن ذوي 
 . صعوبات التعلم في محافظة جده

الرياضـيات علـى  المعياريـة لمهـاراتللتحقق من تكافؤ المجموعات تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات 
، ولبيـــان الفـــروق (تجريبيـــة، ضـــابطة)تبعـــا لمتغيـــر المجموعـــة  االختبـــار القبلـــي عنـــد الطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم

 .وضح ذلكي (2)والجدول ، "ت"اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 
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 المجموعة على مهارات لألداء على االختبار القبلي لمتغير" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  (2)جدول 
 الرياضيات عند الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 االبعاد
 م ن المجموعة

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 درجات الحرية
الداللة 

 حصائيةإلا

 1.000 38 000. 639. 75. 20 تجريبية قبلي/  1الجمع ضمن العدد 

 550. 75. 20 ضابطة
   

 757. 38 312.- 503. 40. 20 تجريبية قبلي/  11الجمع ضمن العدد 

 510. 45. 20 ضابطة
   

/    111الجمع ضمن العدد 
 قبلي

 569. 38 575.- 587. 35. 20 تجريبية

 510. 45. 20 ضابطة
   

   11الجمع بالحمل ضمن العدد 
 قبلي/ 

 560. 38 588.- 571. 30. 20 تجريبية

 503. 40. 20 ضابطة
   

الجمع بالحمل ضمن العدد 
 قبلي/  111

 194. 38 1.322- 444. 25. 20 تجريبية

 510. 45. 20 ضابطة
   

 623. 38 495. 671. 65. 20 تجريبية قبلي/  1الطرح ضمن العدد 

 605. 55. 20 ضابطة
   

 1.000 38 000. 598. 40. 20 تجريبية قبلي/  11 الطرح ضمن العدد

 503. 40. 20 ضابطة
   

/  111الطرح ضمن العدد 
 قبلي

 324. 38 1.000- 444. 25. 20 تجريبية

 503. 40. 20 ضابطة
   

الطرح باالستالف ضمن العدد 
 قبلي/      11

 503. 38 677.- 4443. 250. 20 تجريبية

 4894. 350. 20 ضابطة
   

الطرح باالستالف ضمن العدد 
 قبلي/  111

 176. 38 1.378- 410. 20. 20 تجريبية

 503. 40. 20 ضابطة
   

( 3-9) جدول الضرب         
  قبلي/ 

 780. 38 282.- 605. 45. 20 تجريبية

 513. 50. 20 ضابطة
   

( 6-0) جدول الضرب        
 قبلي/ 

 478. 38 717.- 410. 20. 20 تجريبية

 470. 30. 20 ضابطة
   

 308. 38 1.034- 242. 35. 20 تجريبية قبلي/ الطرح

 182. 42. 20 ضابطة
   

 355. 38 936.- 294. 33. 20 تجريبية قبلي/ الضرب 

 205. 40. 20 ضابطة
   

 082. 38 1.784- 131. 37. 20 تجريبية قبلي/ الكلي 

 149. 45. 20 ضابطة
   

تعـزى إلـى المجموعـة فـي جميـع  (≤ اعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية (2)يتبين من الجدول 
 .المجاالت واالبعاد وفي الدرجة الكلية للمهارات القبلية، وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ المجموعات

ما فاعلية تدريب األقران في تحسين مهارات الرياضيات عند الطلبة ذوي " جابة على السؤال االول لأل 
 ؟  "صعوبات التعلم

للدرجة الكلية الختبار مهارات الرياضيات لدى الطلبة  تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات (تجريبية، ضابطة)تبعا لمتغير المجموعة  ذوي صعوبات التعلم

 .وضح ذلكي (3)والجدول ، "ت"الحسابية تم استخدام اختبار 
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 المجموعة على الدرجة الكلية تبعا لمتغير" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (3)جدول 

 المجموعة االبعاد
 االنحراف المعياري م ن

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

 حصائيةالداللة اإل

 000. 38 19.151 179. 1.59 20 تجريبية الدرجة الكلية

    181. 50. 20 ضابطة

تبعاا لمتغيار المجموعاة ( ≤حصاائية إأعاله عدم وجود فروق ذات داللة  (3)رقم  يتبين من الجدول     

 .جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية، حيث (تجريبية، ضابطة)
بين المجموعة  (≤ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى" جابة على السؤال الثاني لأل

 التجريبية والضابطة على االختبار البعدي في مهارة الجمع بعد تطبيق تدريب األقران؟ 
تبعا  لمهارة الجمع لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم المعياريةتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار (تجريبية، ضابطة)لمتغير المجموعة 
 .وضح ذلكي( 4)والجدول ، "ت"

 مهارة الجمعالمجموعة على غير تبعا لمتلالختبار البعدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (0)جدول 
 المجموعة البعد 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
 قيمة

 "ت"
درجات 
 الحرية

الداللة 

حصائاإل

 ية

 1الجمع ضمن العدد 
 بعدي

 000. 38 4.932 503. 1.60 20 تجريبية

    523. 80. 20 ضابطة

 11الجمع ضمن العدد 

 بعدي

 000. 38 5.651 605. 1.45 20 تجريبية

    510. 45. 20 ضابطة

الجمع ضمن العدد 
 بعدي 111

 000. 38 6.868 598. 1.60 20 تجريبية

    503. 40. 20 ضابطة

الجمع بالحمل ضمن 
  بعدي 11العدد 

 000. 38 7.969 489. 1.65 20 تجريبية

    503. 40. 20 ضابطة

جمع بالحمل ضمن ال
 بعدي 111العدد 

 000. 38 6.850 503. 1.60 20 تجريبية

    513. 50. 20 ضابطة

 تجريبية جمع بعديال
20 1.58 .233 

13.60
6 

38 .000 

    263. 51. 20 ضابطة

 

تبعــا لمتغيــر المجموعــة ( ≤ أعــاله عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية( 4)يتبــين مــن الجــدول رقــم 
 .في جميع المجاالت وفي البعد ككل، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية( تجريبية، ضابطة)
بين المجموعة ( ≤ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "جابة على السؤال الثالثلأل 

 التجريبية والضابطة في مهارة الطرح على االختبار البعدي بعد تطبيق تدريب االقران؟ 
تبعا  لمهارة الطرح لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار (تجريبية، ضابطة)لمتغير المجموعة 
 .وضح ذلكي( 3)والجدول ، "ت"

 طرحمهارة الالمجموعة على تبعا لمتغير لالختبار البعدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (.)جدول 
 البعد

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 قيمة

 "ت"
درجات 

 الحرية
الداللة 

 حصائيةاإل

 000. 38 7.151 444. 1.75 20 تجريبية 1الطرح ضمن العدد 
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    605. 55. 20 ضابطة بعدي

 11الطرح ضمن العدد 

 بعدي

 000. 38 6.292 503. 1.60 20 تجريبية

    503. 60. 20 ضابطة

الطرح ضمن العدد 

 بعدي 111

 000. 38 7.179 503. 1.60 20 تجريبية

    510. 45. 20 ضابطة

الطرح باالستالف 

 بعدي 11ضمن العدد 

 000. 38 6.850 513. 1.50 20 تجريبية

    503. 40. 20 ضابطة

طرح باالستالف ال

 بعدي 111ضمن العدد 
 000. 38 7.550 503. 1.60 20 تجريبية

    503. 40. 20 ضابطة

 000. 38 16.651 210. 1.61 20 تجريبية طرح بعديال

    219. 48. 20 ضابطة

تبعــا لمتغيــر المجموعــة ( ≤ أعــاله عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية( 3)بــين مــن الجــدول رقــم يت
 .في جميع المجاالت وفي البعد ككل، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية( تجريبية، ضابطة)
بين المجموعة  (≤ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى" جابة على السؤال الرابعلأل

 ؟ التجريبية والضابطة في مهارة الضرب على االختبار البعدي بعد تطبيق تدريب األقران
تبعا  لمهارة الضرب لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار (تجريبية، ضابطة)لمتغير المجموعة 
 .وضح ذلكي( 7)والجدول ، "ت"

 ضربمهارة الالمجموعة على تبعا لمتغير لالختبار البعدي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6)جدول 
 المجموعة البعد

 العدد
المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 قيمة

 "ت"
درجات 

 الحرية
الداللة 

 حصائيةاإل

-9)        جدول الضرب 
 بعدي( 3

 000. 38 7.589 489. 1.65 20 تجريبية

    510. 45. 20 ضابطة

-0)        جدول الضرب 
 بعدي( 6

 000. 38 5.107 513. 1.50 20 تجريبية

    598. 60. 20 ضابطة

 000. 38 9.270 335. 1.58 20 تجريبية الضرب بعدي

    380. 53. 20 ضابطة

تبعاا لمتغيار المجموعاة  (≤حصائية إأعاله عدم وجود فروق ذات داللة ( 6)يتبين من الجدول رقم       

 .في جميع المجاالت وفي البعد ككل، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية( تجريبية، ضابطة)

 مناقشة النتائج 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية تدريب االقران في تحسين مهارات الرياضيات عند عينة من  
 .  وفيما يلي مناقشة النتائج. الطلبة ذوي صعوبات التعلم في محافظة جده

ذوي  ما فاعلية تدريب األقران في تحسين مهارات الرياضيات عند الطلبة" النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
 ؟  "صعوبات التعلم

وعلــــى البرنـــامج التـــدريبي حيـــث أظهـــرت المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ألداء الطلبـــة علـــى أبعـــاد 
البرنامج ككل والمتعلق بفعالية تـدريب األقـران فـي تحسـين مهـارات الرياضـيات حيـث جـاءت الدرجـة الكليـة لصـالح 

 .)  000.) وبداللة إحصائية ( 1.32)المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط حسابي 
والداللـة ( 1.58)سط الحسـابي لصالح المجموعة التجريبية حيث بلغ المتو " الجمع" وكانت النتائج في البعد األول 

أيضــا جــاءت النتــائج لصــالح المجموعــة " الطــرح“امــا ابعــد الثــاني (.  000 .) اإلحصــائية 
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فقـد " الضـرب“، امـا البعـد األخيـر ( 000 . ) وبداللـة إحصـائية ( 1.61)التجريبيـة فقـط بلـغ المتوسـط الحسـابي 
 (. 000 . ) وبداللة إحصائية  (1.58)سابي جاء أيضا لصالح المجموعة التجريبية فقد بلغ المتوسط الح

ويمكــن تفســير ذلــك بطبيعــة تــدريب األقــران المســتخدم فــي البرنــامج التــدريبي ، حيــث ركــز البرنــامج علــى األنشــطة 
والتــدريبات المتنوعــة للطلبــة ، حيـــث قــام الباحــث بإعـــداد مجموعــة كبيــرة مــن األســـاليب واألنشــطة المناســبة لعينـــة 

يب طـالبين كقائـدين للمجمـوعتين علـى هـذه األنشـطة وكانـت تطبـق امـام الباحـث ويـتم التـدخل الدراسة حيث تـم تـدر 
المناسب في هذه األنشطة ، كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى استخدام طرق تدريس جديـدة علـى الطلبـة فتـدريب 

للعــب مــن خــالل توجيــه األقــران هــي اســتراتيجية جديــدة بشــكل كلــي علــيهم ،وعمــل الباحــث علــى اســتخدام الــتعلم با
قائدي المجموعة على اجراء بعض األلعاب الهادفة التي تحقق اهداف معينة في مهارات الجمع والطـرح والضـرب 

ــــــان قائــــــدي المجمــــــوعتين ــــــق هــــــذه مــــــع دراســــــة . وهــــــي أصــــــال معــــــدة ومخطــــــط لهــــــا بــــــين الباحــــــث والطالب وتتواف
(Zentall,1990)  بع والثـــامن العـــاديين وصـــعوبات الـــتعلم، هـــدفت إلـــى تقيـــيم مهـــارات طلبـــة الصـــف الســـاالتـــي

وتتوافـــــق أيضــــــا مــــــع دراســــــة . وضـــــعيفي االنتبــــــاه فــــــي حـــــل المســــــائل الرياضــــــية فــــــي الجمـــــع والطــــــرح والضــــــرب
(Burks,2004 ) التي هدفت إلى معرفة أثر التعلم بواسطة األقران علـى الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم فـي القـراءة

هـدفت إلــى الكشـف عـن مـدى فعاليــة التـدريس بـاألقران فـي تنميــة التـي  (254)وتتوافـق مـع دراســة سـيف . والكتابـة
 .مهارة الطرح واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت

بةين  (≤ هل توجد فروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى" النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة 
 والضابطة على االختبار البعدي في مهارة الجمع بعد تطبيق تدريب األقران؟ المجموعة التجريبية

 التـدريبي فـي البرنـامج" الجمـع" حيث أظهـرت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة ألداء الطلبـة علـى بعـد 
عـــد لصـــالح والمتعلـــق بفعاليـــة تـــدريب األقـــران فـــي تحســـين مهـــارات الرياضـــيات حيـــث جـــاءت الدرجـــة علـــى هـــذا الب

 .)5 000.) وبداللة إحصائية ( 1.58)المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط حسابي 
بالحمـل جـاء الجمـع حيـث "   الجمـع "أظهرت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على بعـد  

المرتبـة الثانيـة بمتوسـط حسـابي فـي  2، ثم جاء الجمع ضمن العـدد (1.65)بأعلى متوسط وبلغ  22ضمن العدد 
، وجــاء الجمــع بالحمــل (1.60)بمتوســط حســابي  222ضــمن العــدد  ، امــا المرتبــة الثالثــة فكانــت الجمــع(1.60)

الجمــع ضــمن العــدد ، امــا المرتبــة األخيــرة فكانــت (1.60)فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي  222ضــمن العــدد 
 (.1.45)بمتوسط حسابي  22

إلــى طبيعــة تــدريب األقــران المســتخدم فــي البرنــامج التــدريبي، حيــث ركــز البرنــامج علــى أنشــطة  يمكــن تفســير ذلــك
المهــارات الحســية فــي غرفــة الصــف والــتعلم باللعــب الن مهــرة الجمــع تتطلــب أنشــطة عديــدة ولعــب حتــى تســاعدهم 

تبـر أسـلوب جديـد يسـاعد على تعلـم مهـارات الجمـع، كمـا ان عمليـة الـتعلم الجمـاعي الـذي يقـوم بـه الطلبـة حاليـا يع
الطلبة على استخدام مهـاراتهم وتبادلهـا فـي سـبيل تحسـين مهـارة الجمـع حيـث قـام قائـد المجموعـة باسـتخدام الطلبـة 

قـال إلـى مهـارات اعلـى واالنت 2أنفسهم واالقالم واشياء أخرى بغرفة الصف في تعليمهم طريقة الجمع ضمن العـدد 
لمقدمة للطلبة ساهمت في تطور وتحسن مهارة الجمع خصوصا مهارة الجمع كما ان تنوع التدريبات ا . في الجمع

، حيـث قـام الباحـث بإعـداد مجموعـة كبيـرة مـن األنشـطة المناسـبة للطلبـة لـتعلم 222بالحمل، والجمع ضمن العـدد 
فت التي هد( 2557)وهذه الدراسة متوافقة مع دراسة المسكري . 222مهارات الجمع بالحمل والجمع ضمن العدد 

إلى تطوير برنامج محوسب في تعليم العمليات الحسـابية لـدى التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم، 
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ثم التعرف على فاعلية هذا البرنامج في تعليم العمليات الحسابية لدى الطلبة الملتحقـين بغـرف المصـادر مـن ذوي 
 .صعوبات التعلم

بين ( ≤ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة  
 في مهارة الطرح بعد تطبيق تدريب األقران؟ على االختبار البعدي المجموعة التجريبية والضابطة 

 التـدريبي فـي البرنـامج" الطـرح" حيث أظهـرت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة ألداء الطلبـة علـى بعـد 
بفعاليـــة تـــدريب االقـــران فـــي تحســـين مهـــارات الرياضـــيات حيـــث جـــاءت الدرجـــة علـــى هـــذا البعـــد لصـــالح  والمتعلـــق

 .)  000.)وبداللة إحصائية ( 1.61)المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط حسابي 
الطـرح ضـمن جـاء حيـث "   الطـرح "وأظهرت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة علـى بعـد  

فـــي المرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حســـابي  22الطـــرح ضـــمن العـــدد ، ثـــم جـــاء (1.75)بـــأعلى متوســـط وبلـــغ  2العـــدد 
، وجـــــاء الطـــــرح (1.60)بمتوســـــط حســـــابي    222الطـــــرح ضـــــمن العـــــدد ، امـــــا المرتبـــــة الثالثـــــة فكانـــــت (1.60)

الطــرح المرتبــة األخيــرة فكانــت  ، امــا(1.60)فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي  222باالســتالف ضــمن العــدد 
 (.1.50)بمتوسط حسابي  22باالستالف ضمن العدد 

يمكن تفسير ذلك إلى طريقة تـدريب األقـران المسـتخدم فـي البرنـامج التـدريبي، حيـث ركـز البرنـامج علـى دمـج عـدة 
ن علــى أســلوب اســتراتيجيات تــدريس مناســبة لــتعلم مهــارات الطــرح، حيــث درب الباحــث الطالبــان قائــدي المجمــوعتي

التدريس التشخيصي الذي يعمل على تشخيص مشـكلة الطلبـة بعمليـة الـتعلم والعمـل علـى اجـراء تقيـيم مناسـب لهـا 
بمعنـى ان يســتخدم المــدرب التشــخيص والتــدريس للطلبــة مــن اجــل الوصــول إلــى الهــدف النهــائي وتحقيــق األهــداف 

مــل علــى زيــادة قــدرة الطلبــة علــى تعلــم مهــارات الطــرح المرجــوة، كمــا ان الــتعلم الجمــاعي الــذي يقــوم بــه الطلبــة يع
ويوكد الباحث على أهمية تعليم الطلبة بعيدا عن العجـز المعلـم ، حيـث يعـاني معظـم خصوصا الطرح باالستالف،

الطلبة صـعوبة فـي مهـارات الطـرح باالسـتالف خصوصـا بخانـات المئـات وااللـوف نتيجـة لعجـز مـتعلم يـرافقهم مـن 
التــي هــدفت التعــرف علــى ( 2515) وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العمــري    الرياضــيات ،بدايــة تعلــم مهــارة 

 .فاعلية برنامج فردي في تعليم مهارات الرياضيات لدى عينة اردنية من ذوي صعوبات التعلم
بين  (≤ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع للدراسة 

 ؟ في مهارة الضرب بعد تطبيق تدريب االقرانعلى االختبار البعدي المجموعة التجريبية والضابطة 
 التدريبي في البرنامج" الضرب" أظهرت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على بعد  

ت الدرجة على هذا البعد لصالح والمتعلق بفعالية تدريب االقران في تحسين مهارات الرياضيات حيث جاء
 .)  000.)وبداللة إحصائية ( 1.58)المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط حسابي 

الضــرب جــاء حيــث " الضــرب"كمــا أظهــرت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ألداء الطلبــة علــى بعــد 
المرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط  فـــي( 7 - 4)  جـــدول الضـــرب، ثـــم جـــاء (1.65)متوســـط وبلـــغ  بـــأعلى( 3-1)جـــدول 
 (. 1.50)حسابي 

يمكــن تفســـير ذلــك إلـــى طريقــة تـــدريب األقــران المســـتخدم فـــي البرنــامج التـــدريبي، حيــث ركـــز البرنــامج علـــى دمـــج 
استراتيجية التعلم التعاوني والتعلم باللعـب لتحقيـق الهـدف مـن تعلـم مهـارة الضـرب ، كمـا تـم التركيـز علـى مسـاعدة 

دام افضل واقصر الطرق حفظ جداول الضرب ألنها افضل طريقة إلتقـان مهـارة الضـرب، كمـا يعـزو الطلبة باستخ
الباحـــث هـــذه النتيجـــة نتيجـــة التركيـــز علـــى  صـــعوبات االدراك التـــي يعـــاني منهـــا الطلبـــة ذوي 
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ري، صعوبات التعلم كاإلدراك البصري والصعوبة فـي التمييـز بـين الشـكل واالرضـية والصـعوبة فـي االغـالق البصـ
خصوصــا الطلبــة يعــانون مــن صــعوبة فــي الــذاكرة البصــرية أدت الــى ظهــور صــعوبات عديــدة لــديهم فــي مهــارات 
ـــم الطلبـــة مفهـــوم  ـــتعلم بالحاســـوب وبـــرامج متنوعـــة أدت الـــى تعل الضـــرب، كمـــا ان اســـتخدام الباحـــث اســـتراتيجية ال

امهم عبـر جهـاز الحاسـوب، الضرب واجراء العمليات بشـكل اسـرع خصوصـا انهـا تكـون بشـكل بصـري وسـمعي امـ
فعاليـة برنـامج تعليمـي فـردي فـي التـي هـدفت الـى معرفـة ( Lynn et al., 2008)وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة 

 .حل المسائل الرياضيات لطلبة الصف الثالث من ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات والقراءة
 المراجـع

 عمان، دار الفكر ،ذوي الحاجات الخاصةمقدمة في تعليم الطلبة ، (2552)الخطيب وآخرون . 
  عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعمقدمة في اإلعاقة العقلية، (2553)الروسان، فاروق ،. 
  فاعلية برنامج فردي في تعليم مهارات الرياضيات لدى عينة اردنية من ذوي صعوبات ( 2515)العمري، محمد احمد
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ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة 
 الواحد والعشرين

 سلطنة ُعمان - جامعة نزوى. عميد كلية العلوم واآلداب، أستاذ مشارك في المناهج وطرق التدريس،  عبدهللا بن سيف التوبي

aaltobi@unizwa.edu.om 

 سلطنة ُعمان - جامعة نزوى. قسم التربية والدراسات االنسانية، أستاذ مساعد في التربية الخاصة،  الفواعيرأحمد محمد جالل 

fawair@unizwa.edu.om 

 
خريجيها مهارات ومعارف القرن هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب : ملخص

طالبًا وطالبة من طلبة التأهيل التربوي الملتحقين في جامعة نزوى في فصل ( 15)وقد تكونت عينة الدراسة من . الواحد والعشرين
تبانة وقد قام الباحثان بإعداد اس. والذين أنهوا مرحلة البكالوريوس من مختلف الكليات والجامعات العمانية 2513/2517الخريف 

المهارات والمعارف العامة، مهارات : فقرة موزعة على خمس مجاالت رئيسية وهي 12مهارات القرن الواحد والعشرين والتي تكونت من 
 وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى. التعلم واإلبتكار، ومهارات التواصل والتعاون، والمهارات التكنولوجية، والمهارات الحياتية والوظيفية

كما . أن دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين كان متوسطاً 
أظهرت النتائج أن أكبر دور لمؤسسات التعليم العالي في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين كان في المهارات 

أما أقل دور لمؤسسات التعليم العالي في إكساب خريجيها مهارات . ه مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالمالحياتية والوظيفية، يلي
كالوعي بقضايا العالم المحيط، والثقافة الصحية والبيئية، وثقافة المواطنة )ومعارف القرن الواحد والعشرين كان في المهارات العامة 

ولم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في دور مؤسسات التعليم العالي في إكساب . علم واالبتكار،  يليها مهارات الت(وريادة االعمال
 .خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين وفقًا للجامعة أو الكلية التي تخرج منها الطالب

هارات ومعارف القرن الواحد والعشرين في وقد أوصت الدراسة بأن تقوم مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان بدمج وتضمين م
عادة تصميم البرامج الجامعية لتتناسب مع متطلبات وحاجات السوق المحلي  .برامجها ، وا 

مهارات القرن الواحد والعشرين، الجامعات العُمانية، مهارات التعلم واإلبتكار، مهارات التواصل والتعاون، المهارات : الكلمات المفتاحية
 .ة، المهارات الحياتية والوظيفيةالتكنولوجي

 

The role of higher education institutions in Oman to provide its graduates the skills and 

knowledge of the twenty-first  century 

Abdullah Atobi, Nazwa University 
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Ahmed Alfawair, Nazwa University 

fawair@unizwa.edu.om 

 

Abstract: The main purpose of this study is to identify the role of higher education institutions in 

Oman to provide its graduates the skills and knowledge of the twenty-first century. The samples 

consisted of (70) graduated students from diverse Oman colleges and universities. A survey 

methodology with quantitative research design by designing 21st Century Knowledge and Skills 

Survey was used. 

The results revealed that the role of higher education institutions providing its graduates 21st century 

knowledge and skills was moderate.  The results also revealed that the highest role of higher education 

institutions was career and life skills, then information, media and technology skills. On other side, the 

lowest role of higher education institutions was general skills (global awareness, entrepreneurial 

literacy, civic literacy, environmental literacy, health literacy), then learning and innovation skills. 

There were no significant differences in the role of higher education institutions to provide its 

graduates the skills and knowledge of the twenty-first century across graduate’s college or university. 

The study recommended that the 21st knowledge and skills have to be included into higher education 

programs. In addition, higher education institutions have to redesign their programs to be suitable with 

the local market requirements and needs. 

Keywords:  21st century knowledge and skills, higher education institutions, learning and innovation 

skills, communication skills, technology skills, career and life skills. 
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 المقدمة واإلطار النظري
لقد إزدات الحاجة إلى تطوير نظام تعليمي جديد سواء على مستوى مؤسسات التعليم العالي كالجامعات والكليات 

مستوى المدارس، وذلك مع تزايد اهمية المعارف والمهارات وتطور مجتمعات المعرفة، وتماشيًا مع أو على 
 (. David, Frank, & Richard, 2003)  التحوالت والتغيرات السريعة في القرن الواحد والعشرين

لذا . المعلمين وتأهيلهم وتعد الجامعات أكثر المؤسسات اهتمامًا بالمعرفة والبحث والتدريس والتطبيق بهدف إعداد
فإن الحديث ينصب حول دور الجامعات في تفسير تلك التحوالت والتغيرات والتكيف معها ومجاراتها، سواء كانت 
تحوالت في التركيبة السكانية، أو اكاديمية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وديموقراطية، وهي كلها تحوالت 

وتوضيح صورة المستقبل، ولكي تحتفظ الجامعات بمشروعيتها ودورها الريادي في  اليمكن تجنبها أو تجاهلها لفهم
 .عالم متغير ومتحول

والشك أن هناك اجماع على أن للمعلمين دور أساسي في تطوير العملية التعليمية، لذلك البد من تزويدهم 
شى مع متطلبات واحتياجات القرن وتدريبهم على جميع المستجدات التي تفيدهم في تطوير مستوى األداء بما يتما

 (.Darling-Hammond, 2012)الواحد والعشرون 
 The American Association of Colleges for)وقد وافقت الجمعية األمريكية لكليات إعداد المعلمين 

Teacher Education (AACTE ) على المبادئ األساسية التالية والتي تمثل رؤية مشتركة لدمج مهارات
 (:AACTE, 2008)رن الواحد والعشرين في برامج إعداد المعلم الق
 .تربية وتعليم الطلبة في المدارس سوف تعد جميع الطالب لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين. 1
المعلمون واالداريون في المدارس سوف يمتلكون مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين ويدرسوها لطلبتهم . 2

 .دى تحققها لديهمويقيسوا م
 .برامج إعداد المعلم سوف تعد خريجيها المتالك وتعليم وتقييم مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين. 3
المعلمين الجدد سوف يصبحون عوامل التغيير من أجل ترسيخ مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين في . 4

 .الدراسية وفقًا للمعايير الوطنية الخاصة بكل دولةجميع المواد والمناهج الدراسية في مختلف المراحل 
مسؤولو وقادة مؤسسات التعليم العالي سوف يعملون مع المدراء والقادة في المدارس و المجتمعات المحلية . 3

 .إلعادة تصميم برامج إعداد المعلم لتلبي بشكل فعال احتياجات المتعلمين في القرن الواحد والعشرين
برامج إعداد المعلم سوف يطور خططه ليصبح برنامج يحاكي برامج القرن الواحد والعشرين  كل برنامج من. 7

 .إلعداد المعلم
برامج إعداد المعلم سوف تكون معتمدة كمرجع ومصدر للقيادة في تطوير استراتيجيات التعلم والتعليم في . 1

 .القرن الواحد والعشرين
  .البحوث التربوية وتقييم التعليم في القرن الواحد والعشرين برامج إعداد المعلم سوف تكون في طليعة. 1

إلى وجود مجموعة من التغيرات والتحوالت التي ال يمكن تجاهلها عند الحديث عن ( 2511)وتشير جمال الدين 
 :دور الجامعات في القرن الواحد والعشرين منها

 .عًا محليًا وعالمياً إزدياد عدد أعضاء هيئة التدريس بشكل واضح ويكونوا أكثر تنو  .1
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تنوع الجامعات في القرن الواحد والعشرين، فمنها الجامعات التقليدية، والجامعات اإلفتراضية، والجامعات التي  .2
 .تجمع بين الشكلين معاً 

 .أصبحت مؤسسات التعليم العالي أكثر فردية، فالطلبة هم من يحددون األجندة التعليمية، وليس المؤسسات  .3
 .تعليم في الجامعات على التعلم أكثر من التدريسأصبح تركيز ال .4
ولم يعد فقط . التدريس والبحث وخدمة المجتمع: أصبح التركيز على ثالث جوانب رئيسية في الجامعات وهي .3

 .التركيز على التدريس كوظيفة أساسية مربحة مقارنة بالبحث والخدمة
السابق، فقد اصبح المعيار هو ما يملكه عضو  لم يعد للدرجة العلمية نفس األهمية التي كانت موجودة في .7

 .هيئة التدريس من مهارات وكفاءات حقيقية وليس مجرد درجة علمية
لذا تعمل العديد من المنظمات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم على إعداد أفضل لخريجيها لكي يكونوا جاهزين 

مهارات : اديمي العديد من المهارات الالزمة مثلمن خالل تضمين المحتوى األك. للعمل في هذه العالم المتطور
الخ والتي يجب اكتسابها لكي ينجح الخريج في ...التفكير الناقد، التواصل، ومحو األمية التكنولوجية، والتعاون 

وبالتالي ضمان المشاركة واإلنجاز والقدرة على المنافسة في مجتمعنا العالمي . الكلية وفي الحياة الوظيفية
(American Management Association, 2010; Miller, 2009.) 

( 2515)ومن أجل مواجهة تحديات ومتطلبات مهنة التعليم،  أكدت كل من وزارة التربية والتعليم األمريكية 
 :على أن تكثف مؤسسات التعليم العالي جهودها فيما يأتي( 2551)والجمعية األمريكية لكليات إعداد المعلمين 

  ملموس على أن المعلمين الذين تم إعدادهم سيكون له تأثير إيجابي على تعليم طالبهمتقديم دليل. 
  الذهاب إلى أبعد من تزويد الطلبة بمحتوى المقررات، بل إعداد المعلمين إلدراك الفروق الفردية بين

لفشل الدراسي، الطلبة وقدرته على توصيل المعلومات إلى جميع الطلبة، وخاصة الطلبة األكثر تعرضًا لخطر ا
 .أو الطلبة ذوي اإلعاقة، أوالطلبة ذوي الدخل المحدود

  ،ضمان حصول معلمي المستقبل على تدريبات وخبرات مكثفة وعميقة وتقديم التوجيه والدعم الالزم
 .ومن ثم تقييم أدائهم وربطه بحصولهم على رخصة لمزاولة مهنة التدريس قبل البدء بممارسة التدريس فعلياً 

  شراكة وثيقة ذات جودة عالية بين برامج إعداد المعلم في الجامعات وبين مديريات التربية والتعليم إنشاء
 .لتلبية النقص الخاص بالمعلمين كمًا ونوعاً 

  إشراك المعلمين في خلق وانتاج طرق تعليم وتدريس تتماشى مع معايير المناهج، وتدريبهم على تفسير
 .بة الحتياجات التعلم لدى الطلبة، وغرس شغف التعلم لدى الطلبةنتائج التقييم بفاعلية، واالستجا

  ،العمل على تحقيق متطلبات االقتصاد العالمي من خالل ضرب األمثلة ووتضمينها في التدريس
والتمكن من مهارات القرن الواحد والعشرين مثل التفكير الناقد، وحل المشكالت، والتواصل والتعاون واإلبداع 

 ,AACTE)ما تشمل أيضًا تطبيق التكنولوجيا لدعم أساليب التدريس وجعلها أكثر قوة وفاعلية ك. واالبتكار
2008; MOE, 2010.) 

 Partnership for 21st Century)وقد ساهمت جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد والعشرين 
Skills )عارف القرن الواحد والعشرين التي بشكل فعال لتأسيس وتحقيق إجماع حول تعريف وتحديد مهارات وم

( P21)وقد قامت جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد والعشرين . يجب أن تتضمنها المناهج الدراسية
وقد ساهم فيه . بتنقيح اإلطار الخاص بمهارات القرن الواحد والعشرين على مدى ست سنوات
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 ,P21)حلي وأولياء األمور والطلبة وواضعي السياسات مئات المعلمين ورجال األعمال وقادة المجتمع الم
2008.) 

أنه باإلضافة إلى أهمية ( Greenhill, 2010; Duncan, 2009; Levine, 2006)وقد أشارت عدة دراسات 
المواضيع األكاديمية التي تدرس في المدراس كاللغات والفنون والرياضيات واالقتصاد والعلوم والجغرافيا والتاريخ 

الخ، إال أن هناك موضوعات عامة أخرى تساهم في تعزيز الفهم واالستيعاب ..والتربية الدينية والتربية الوطنية
 :وتطوير الجانب المعرفي لدى الطالب، وتتضمن هذه الموضوعات ما يأتي

 االنفتاح واإلطالع على العالم من خالل فهم القضايا العالمية والدول والثقافات األخرى. 
 االقتصادية، والتجارية وريادة األعمال من خالل معرفة كيفية اتخاذ القرارات االقتصادية، وفهم دور  الثقافة

 .االقتصاد في المجتمع
 ممارسة حقوق وواجبات المواطنة. ثقافة المواطنة من خالل تعلم كيفية المشاركة بفعالية في الحياة المدنية 
 ية الصحية بدنيًا وعقلياً الثقافة الصحية من خالل فهم التدابير الوقائ. 
  الثقافة البيئية وذلك من خالل فهم البيئة والظروف واألحوال التي تؤثر فيها وكيفية التصدي للتحديات

 .البيئية
ومن ناحية أخرى هناك مجاالت ومهارات يتكرر ذكرها ويشار لها عند الحديث عن مهارات القرن الواحد 

 :والعشرين كما يأتي
 تعلم واالبتكارمهارات ال: اوالً 

لقد ازداد االهتمام بمهارات التعلم واالبتكار كمحك ومعيار للحكم على مستوى استعداد الطلبة للعمل في بيئات 
وتتلخصمهارات التعلم واإلبتكار بما . عمل معقدة ومتطورة وتمييزهم عن اولئك الذين ليس لديهم اإلستعداد لذلك

 :يلي
قيام بتحليل وتقييم األدلة والحجج والبراهين، والقدرة على حل العديد من كال: التفكير الناقد وحل المشكالت .1

 .المشكالت غير المألوفة  باستخدام كل من الطرق التقليدية أو الطرق المبتكرة
 .كامتالك مهارات التواصل اللفظي والكتابي باختالف السياقات والمواقف:  التواصل .2
 .ع فرق ومجموعات متنوعة واحترامهاكالقدرة على العمل بشكل فعال م: التعاون .3
 .كالقدرة على استخدام مجموعة واسعة من التقنيات لخلق أفكار جديدة وجديرة باالهتمام: اإلبداع واالبتكار .4

 :مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم كما يأتي: ثانياً 
 .ها بكفاءةكالقدرة على الوصول للمعلومات وتقييمها ونقد:  الثقافة والمعلومات العامة .1
كالقدرة على فهم كيف ولماذا الرسائل االعالمية تصدر وما الغاية منها، وكيفية : الثقافة اإلعالمية .2

 .االستفادة من وسائل اإلعالم
كالقدرة على استخدام التكنولوجيا كأداة بحثية و أداة للوصول : ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .3

 .تلك المعلومات وتقييمهاللمعلومات من خاللها وتنظيم 
أن هناك عشرة تحديات ستظهر في ( Review Chronicle)نقاًل عن مجلة ( 2511)وقد أشارت جمال الدين 

السنوات العشرة المقلبة كالتعاون، الشبكات الالسلكية، التعليم عن بعد، والتحكم في تدفق المعلومات، إدارة 
نولوجيا في زمن أصبحت فيه المصادر متعددة البيانات، إدارة إنتاج المقررات وتطور التك



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 22 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

ويالحظ أنها كلها . ومفتوحة، تعايش النظم الكبرى مع النظم الصغرى، األمن، األرشيف الرقمي، والملكية الفكرية
فبالرغم من جهود الجامعات بشكل . تحديات ناتجة عن التحوالت المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت

فإن جهود . نولوجيا المعلومات إلى كل ركن من أركان الجامعة في السنوات الماضيةعام في توصيل تك
الجامعات في السنوات القادمة يجب أن تركز على كيفية جعل تكنولوجيا المعلومات أكثر كفاءة، وأسهل في 

ات تساعد اإلستخدام، وأيسر في اإلدارة، وكيفية تطوير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من مجموعة أدو 
وحقيقة . الجامعات على ما اعتادت أن تقوم بعمله إلى مجموعة من النظم التي تعيد تشكيل طبيعة الجامعة ذاتها

األمر وكما تشير الشواهد من حولنا فإن تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت صارت أداة قوية ليس فقط لتغيير 
 .الجامعة ولكن لتغيير المجتمع ككل

 الحياتية والوظيفية ثالثًا المهارات
فمع وجود بيئات عمل معقدة أصبح الطلبة . لم تعد بيئات العمل تعتمد على المحتوى األكاديمي ومهارات التفكير

 :ومن هذه المهارات ما يأتي. مطالبين بتطوير مهاراتهم والتي بدورها ستساهم في تطوير حياتهم المهنية
فعال في مناخ يسوده الغموض والتغيير،  والتعامل بإيجابية مع المرونة والقدرة على التكيف كالعمل بشكل  .1

 .الثناء والنقد
المبادرة والتوجيه الذاتي من خالل وضع األهداف على المدى القصير والبعيد، ورصد وتحديد األولويات  .2

 .وترتيبها، واالستفادة من التجارب السابقة من أجل تحقيق التقدم في المستقبل
التصرف بطريقة صحيحة ومهنية واحترام االختالفات الثقافية والعمل ية والثقافية كالمهارات االجتماع .3

 .بفعالية مع الناس من مختلف الخلفيات االجتماعية والثقافية
القدرة ، و كاإلصرار على تحقيق األهداف، حتى في وجود العقبات والضغوط التنافسيةاإلنتاجية والمساءلة  .4

 .جعلى تحمل المسؤولية عن النتائ
، من خالل استخدام مهارات التعامل مع اآلخرين ومساعدتهم على حل مشكالتهمالقيادة والمسؤولية  .3
 .االستفادة من نقاط قوة اآلخرين لتحقيق هدف مشتركو 

ولكي تتحقق الرؤية المتمثلة بإكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعشرين وبالتالي تحقيق مخرجات تعليمية 
جامعات والكليات التي تعنى بإعداد المعلمين أن تقدم الدعم الالزم لهم أثناء الخدمة أو في جيدة، فإن على ال

تتضمن (. Lim, Ching, & Churchill, 2010; Wiggins, & McTighe, 2005)مرحلة ما قبل الخدمة 
 :هذه الكفايات والمهارات ما يأتي

 المحتوى االكاديمي وطرق التدريس، واالستفادة  استخدامها وتطويعها لخدمة\مواكبة التكنولوجيا الحديثة و
 .منها في تحقيق االحتياجات التعليمية الخاصة

  مواكبة طرق التدريس الحديثة التي تتوافق مع المعايير التي تهدف إلى تجسيد وتضمين مهارات ومعارف
 .القرن الواحد والعشرين

 و طرق التدريس المعتمدة على المشروع تحقيق التوازن االستراتيجي بين التعليم والتدريس المباشر. 
  التطور والنمو المعرفي لدى الطلبة في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة وتضمينها في برامج إعداد المعلم

 .وسياسات التعليم
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  استخدام استراتيجيات تقييم متعددة لتقييم أداء الطلبة وتنوع التدريس، كاستخدام التقويم التكويني أو البنائي
 .لمستمر، والتقويم المعتمد على المنهج، والتقويم باستخدام سجالت األداءا
  ،االستفادة من الخبرات المتعددة داخل المدرسة أو المنطقة التعليمية وذلك من خالل التدريب، والتوجيه

عطاءه الفرصة للعب درو الموجه والمدرب مع زمالئه . وتبادل المعارف عن طريق تشكيل فرق التدريس وا 
 . المعلمين

 وخلق بيئات . استخدام مجموعة متعددة من االستراتيجيات تمكنه من تعليم الطلبة على اختالف قدراتهم
 .صفية تدعم تنوع استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة

 خلق فرص للتعلم المستمر. 
 االلتزام بأخالقيات المهنة. 

والمتمثلة بمؤسسات التعليم العالي أن تعدل في سياساتها وأن كما أن على المؤسسات التي تعنى بإعداد المعلم 
توائم برامجها بما يتناسب مع الرؤية الجديدة لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين، و تطوير فهم متكامل 

مرحلة ماقبل  للعالقة بين التكنولوجيا واألساليب التربوية والمواد الدراسية، واالستمرار في تقييم المعلمين ابتداء من
ن أفضل طريقة وأكثرها فعالية هي أن تقوم تلك . الخدمة وخالل كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية وا 

المعايير، : المؤسسات بدمج مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين بكل مجال من مجاالت النظام التعليمي وهي
وأن (. Lim et al., 2010; P21, 2008)بيئات التعلم  القياس والتقويم، المناهج والتدريس، التنمية المهنية،

 :تضع تلك المهارات ضمن مخرجات برامج إعداد المعلمين كما يأتي
 أن يتقن خريجو برامج إعداد المعلمين تخطيط و تدريس المواد والمواضيع االكاديمية ويمتلكوا : المعايير

 .الواحد والعشرينفهم للتخصصات المتعددة جنبًا إلى جنب مع مهارات القرن 
 أن يكون خريجو برامج إعداد المعلمين قادرون على استخدام مجموعة واسعة ومتنوعة من : القياس والتقويم

كما عليهم إثبات وتأكيد . استراتيجيات التقييم لتقييم مدى امتالك الطلبة لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين
 .والعشرين لديهموجود وتحقق مهارات ومعارف القرن الواحد 

 أن يثبت خريجو برامج إعداد المعلمين قدرتهم على استخدام استراتيجيات التدريس : المناهج والتدريس
الصفي بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتعددة التي تمكن الطلبة من العمل في مجموعات، واتخاذ القرارات، 

. فالمعلمون هم ميسرون للتعلم والطالب هو مركز التعلم. والتصرف بطريقة ترمي لتحقيق أهداف متفق عليها
ومن جهة أخرى على خريجي برامج إعداد المعلمين أن يكونوا قادرين على تطوير وتقديم الدروس والوحدات 
الدراسية بتسلسل منطقي وبشكل مترابط بالمهارات والمفاهيم األساسية وبطريقة تحدد ما يحتاج اليه الطالب أن 

وذلك ألن الحقائق الغير مترابطة من شأنها أن تعيق تنمية التفكير الناقد . يجب عليه فعله والقيام بهيعرفه وما 
 .وحل المشكالت وغيرها من مهارات القرن الواحد والعشرين

 أن يستمر خريجو برامج إعداد المعلمين ، عندما يكونوا معلمين أثناء الخدمة، بالسعي : التنمية المهنية
موجه )ويفيد زمالئه اآلخرين ( تعلم األقران)بحيث يستفيد من أقرانه . فرصة تعلم تفيده في مهنته لاللتحاق بأي

 (.ومرشد
 أن يكون خريجو برامج إعداد المعلمين مثقفين في الجوانب الصحية والجوانب االقتصادية : بيئات التعلم

لمرونة والمسؤولية والقابلية وان يتمتعوا با. والتجارية والمواطنة ومنفتحين على العالم وقضاياه
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وأن يستخدم خريجو برامج إعداد المعلمين الوسائل التكنولوجية ببراعة بطرق تربوية مناسبة  سواء كان . للتكيف
وأن يكون خريجو برامج إعداد المعلمين متفهمين وداعمين . في التدريس أو ممارسة ذلك في الحياة اليومية

 (.P21, 2008)  واإلنفعالية لجميع الطلبة لالحتياجات األكاديمية والجسمية
 Miller, 2009; Darling-Hammond, 2006; McTighe and)وقد وضعت العديد من الدراسات  

Wiggins, 2005; Bransford, Brown and Cocking, 2000 ) بعض المقترحات والتوصيات  التي
عارف القرن الواحد والعشرين في برامجها من تستطيع الجامعات من خالل تنفيذها أن  تدمج وتضمن مهارات وم

 :خالل ما يلي
 تشكيل فريق قيادي يمهد لمثل هذا الدمج: اوالً 

تشكل الجامعة فريقًا قياديًا مهمته تمهيد الطريق وتذليل العقبات وتوفير السبل أمام التعليم والتدريس الذي يتناسب 
جات التعلم األكثر أهمية، وكيفية إعداد المعلمين لتحقيق هذه مع القرن الواحد والعشرين، آخذًا بعين االعتبار مخر 

مكانية اشراك أعضاء  المخرجات، وماهي التغييرات الالزمة والضرورية في البرامج لتحقيق هذه المخرجات، وا 
 هيئة التدريس في الكليات التي تعنى بإعداد المعلمين في هذه العملية، واعتماد تدريس القرن الواحد والعشرين

 .كمعيار ومحك في تعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد
ومن الجدير بالذكر أنه وبسبب طبيعة التخصصات المتعددة والمتداخلة في مؤسسات التعليم العالي التي تعني 
بإعداد المعلمين، فإن تنفيذ ودمج مهارات القرن الواحد والعشرين يكون ناجحًا بشكل كبير خاصة إذا تم اعتماده 

 . عملية التحول والتطوير الشاملة في الجامعة كجزء من
 إعادة تصميم البرامج  من حيث المناهج ونماذج التدريس والتقييم: ثانياً 

عادة تصميم البرامج من الخطوات المهمة والضرورية لتحقيق ودمج مهارات القرن الواحد والعشرين داخلها،  يعتبرا 
حيث هناك إجماع على ضرورة إعادة النظر بشكل مستمر . ودولياً ولتحقيق متطلبات اإلعتماد األكاديمي وطنيًا 

بمدى اتساق البرامج مع متطلبات وحاجات السوق المحلي ودرجة تماسكه، ومدى توفر مناهج وبرامج قوية 
متعددة التخصصات، ووجود تركيز واهتمام بالجوانب التطبيقية للمعارف النظرية على نطاق واسع، وعالقة 

، ومدى اعتماد المعايير المهنية أثناء تقييم االداء (التشاركية)سسات التعليمية األخرى كالمدارس الجامعة بالمؤ 
(Darling-Hammond, 2006.) 

. إن المناهج الحالية عبارة عن منهاج واحد مصمم لفئة عمرية، أي أنه يقوم على افتراض بأنه يناسب الجميع
فعلى مستوى المناهج، ال يقصد بعملية دمج مهارات . والعشرينوهذا ال يساعد في دمج مهارات القرن الواحد 

بل أن تكون تلك . القرن الواحد والعشرين مجرد إضافة مقرر داخل المنهج أو البرنامج أو إعطاء دورات تدريبية
حيث يتم تعديل وتطوير المناهج في برامج إعداد المعلمين بحيث . المهارات جزء ال يتجزأ من كل مقرر دراسي

مما يجعل المناهج . تم مزج مهارات التفكير واإلبتكار، ومهارات استخدام التكنولوجيا، ومهارات الحياة الوظيفيةي
 (.;Miller, 2009; McTighe and Wiggins, 2005)أكثر فاعلية وأكثر فائدة لمعلمي المستقبل 
 ,Miller)وميلر ( Bransford, Brown and Cocking, 2000)وقد الحظ برنسفورد وبراون وكوكينغ 

أن البعض يعتقد أن الطلبة ال يمكنهم تعلم مهارات ذات مستوى عاٍل مالم يتعلموا أواًل المعرفة األساسية ( 2009
إال أنه في الحقيقة التعليم الحقيقي يقوم على مبدأ أن الطالب يبنى ليكون متعلم يسأل . المتمثلة بالمحتوى الدراسي

عة لكي يتعلم كيفية حل المكشالت المعقدة، بمعنى أن ويستفسر ويحصل على تغذية راج
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كساب الطلبة مهارات اإلستفسار والتساؤل ذات الصلة بالموضوع والتي تساهم في  التعليم من أجل التعلم وا 
 .اكسابهم المعرفة األساسية والمعرفة المتعلقة باألفكار ذات المستوى العالي في مختلف التخصصات

.  اتيجيات التعلم تعد مكون أساسي ومهم في أي برنامج من من برامج إعداد المعلمينومن جهة أخرى فإن استر 
لذا من الضروري دمج استراتيجيات وتقنيات تعليمية مبتكرة وحديثة تم اثبات فعاليتها داخل هذه البرامج وذلك من 

يتم تدريب معلم المستقبل  فعندما: العمل على مبدأ التدريس من أجل الفهم: خالل األخذ بعين اإلعتبار مايلي
فإن مهارات كالتفكير . على استخدام استراتيجيات حديثة في تقديم وتوصيل الدروس والوحدات الدراسية للطالب

ومن . الناقد ومهارات حل المشكالت، والمهارات التكنولوجية تصبح مخرجات طبيعية داخل الفصل الدراسي
ث هناك اجماع على ضرورة إعطاء الفرصة الكافية لمعلمي جانب آخر ضرورة تفعيل التطبيق العملي، حي
ويمكن أيضا العمل على تشكيل مجتمعات تعلم عن طريق . المستقبل ممارسة المعارف النظرية التي تعلموها

شبكة االنترنت يتم من خاللها تبادل الخبرات ووجهات النظر المتعلقة بأفضل أساليب واستراتيجيات التدريس التي 
 (.P21, 2008)تحقيق مهاران القرن الواحد والعشرين  تساهم في

إال أن عمليات . أما فيما يتعلق بالقياس والتقييم فإن عملية التقييم تلعب دورًا بارزًا في رسم السياسات التربوية
،  التقييم التي تجرى حاليًا تركز على نقاط القوة والضعف لدى الطلبة والمعتمدة في أغلب األحيان على التذكر

أي بكلمات أخرى، ال يقيس التقييم . وال تقيس القدرة على التفكير وحل المشكالت، أو تحليل المهام المعقدة
الحالي مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين ما يعرف الطلبة فعاًل وما نحن 

فاالختبارات الحالية لم تصمم لقياس مدى . يراتبحاجة إليه في سوق العمل الحالي المليء بالتحديات والتغ
كما أنه من النادر . تطبيق الطلبة للمعارف في األوضاع الجديدة أو مدى استخدام التكنولوجيا لحل المكشالت

وجود اختبارات أو آلية تقييم تقيس مدى مساهمة المدرسة في التعليم من اليوم االول للطالب في المدرسة وحتى 
 (.Lim et al., 2010)آخر يوم له 

لذا على برامج إعداد المعلم أن تلعب دورًا حيويًا في تعديل اإلتجاهات نحو آليات القياس والتقييم ودمج مهارات 
القرن الواحد والعشرين فيها من خالل إعداد بحوث ودراسات للوصول إلى طرق مبتكرة في تقييم الطلبة، ودمج 

والتأكد . احد والعشرين كمكونات أساسية في تقييم البرامج والمناهج الدراسيةاستراتيجيات تقييم مهارات القرن الو 
من تمكن خريجي برامج إعداد المعلمين من استخدام طرق عديدة ومتنوعة في تقييم الطلبة وتقييم مهارات  

 (.P21, 2008)ومعارف الطلبة في القرن الواحد والعشرين 
  إعادة النظر في بيئات التعلم: ثالثاً 

أي إعادة . إن عملية اإلصالح الشامل ال تتم دون إعادة النظر في بيئات التعلم داخل برامج إعداد المعلمين
النظر بكل ما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات و العملية التعليمية، وهو ما يعد الخطوة  األولى نحو خلق بيئة 

 :ا يمكن للجامعات ان تقوم بما يليوهن. من شأنها تعزيز ودعم مهارات القرن الواحد والعشرين
وضع تصور ورؤية لبيئة التعلم في القرن الواحد والعشرين لبرامج إعداد المعلمين والجامعة ككل تتجاوز  -

فبالرغم من أهمية البنية التحتية والمباني إال أن االهم هو مدى دعمها الستخدام . الجدران والهيكل البنياني
لم في الفصول العادية واإلفتراضية، وهل تعطي الطلبة الفرصة للتواصل مع المتعلمين التقنيات الحديثة ودعم التع

كما يتم التركيز على كيف يمكن . اآلخرين في أنحاء العالم ومناقشة األفكار المتعلقة بالمحتوى والمقررات الدراسية
. على اختالفهم للبرامج أن تدعم الجوانب اإلنفعالية واالجتماعية والجسمية لدى جميع الطلبة
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إن تقديم مثل هذه الرؤية من شانها ضمن برامج إعداد المعلمين يجعل معلمي المستقبل أكثر استعدادًا لنقل هذه 
 (.McTighe and Wiggins, 2005)الرؤية للمدارس التي سيتوظف بها 

حيث تكون المساحات ب. التأكد من أن البنية التحتية المادية تدعم مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين -
معدلة ومكيفة بطريقة تسهيل التعاون والتفاعل وتبادل المعلومات، وأن تكون متاحة وسهلة الوصول ومفتوحة 

 .للمجتمع المحيط بالمؤسسة التعليمية
االنتقال إلى وحدات مرنة تقيس تقدم الطلبة بناء على الكفاءة وقدرته على إعداد مشاريع سواء كانت بحثية أو  -

 .غيرها
بحيث توفر الجامعة أحدث التقنيات التي يمكن ان . التأكد من أن البنية التحتية التقنية تدعم التعلم بشكل كافٍ  -

وأن ال تكون منفصلة عن األنشطة . تفيد الطلبة في برامج إعداد المعلمين والتي يمكن استخدامها في التعلم أيضاً 
 .التربوية األخرى بل يجب أن تكون متكاملة

وهي تعد من الجوانب الهامة التي تدعم مهارات ومعارف القرن . أسيس شبكة تواصل تعلمية في بيئات التعلمت -
فعلى الرغم من الدافعية العالية لمعلمي المستقبل للعمل الفعلي داخل المدارس إال أن هناك . الواحد والعشرين

لذا على . د مدرس ذو كفاءة يتعاون معهممشكلة رئيسية تواجههم في بداية توظيفهم وتعيينهم وهي عدم وجو 
برامج إعداد المعلمين أن تعمل على إنشاء مجتمعات تعلمية مهنية وتدريب من خالل االقران داخل برامجها، 

-Darling)وذلك لضمان التطوير المستمر  للمعلمين من خالل التدريب طويل األمد المعتمد على الزمالء 
Hammond, 2006.) 

 .ق الشراكة بين الجامعة والمجتمع المحلي المتمثل بالمدراستوثي: رابعاً  
إن توثيق الشراكة بين الجامعة والمجتمع المحلي خطوة في غاية األهمية لتطوير برامج إعداد المعلمين في القرن 

 وحتى يكون العمل مستدامًا، فإن العمل بروح الفريق الواحد داخل البرنامج أو حتى داخل. الواحد والعشرين
إال أن توثيق الشراكة بين برامج إعداد المعلمين والمجتمع الخارجي سيكون له أثر . الجامعة أمر بالغ األهمية

على سبيل الذكر ال )ومن الفئات المستهدفة لتوثيق الشراكة معهم في المجتمع الخارجي . أكبر وسيوسع الفائدة
المؤسسات والمنظمات التعليمية المحلية، المدارس، قادة المجتمع، رجال األعمال، الجمعيات المهنية، ( الحصر

 .المعاهد والمدارس المهنية، التجار، صانعو السياسة، وأولياء االمور
إن من أقوى الشراكات ما يبنى منها بروح من التعاون، تستند ليس فقط على رؤية للعمل معًا، وانما الرغبة 

ة ما يضم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، يعد أرضية هذا النوع من الشراكة، وخاص. األكيدة في التعاون
 .خصبة لإلبتكار واإلبداع وتطوير التعليم والتعلم بما يتناسب مع مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين

 .تشكيل فريق للتحسين والتطوير المستمر: خامساً 
فبمجرد إعتماد مهارات . ها ويتابعها دوماً إن عملية التطوير والتحسين عملية مستمرة تحتاج إلى فريق قيادي يدير 

ومعارف القرن الواحد والعشرين كجزء أساسي في العملية التعليمية، يلتزم المسؤولين عن برامج إعداد المعلمين 
 .بالخطة المعتمدة ويكونوا مسؤولين عن تحقيقها لدى معلمي المستقبل

لنظر في العملية التعليمية ومراجعتها في أي وقت، حيث يمثل التحسين المستمر االستعداد والرغبة بإعادة ا
وتتمثل جهود فريق التحسين والتطوير في الحد . والعمل على تعديل الجوانب السلبية وتعزيز الجوانب اإليجابية

 :االدنى بمايلي
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 تحديد أهداف قابلة للقياس بوضوح. 
 تتبع التقدم الذي تم احرازه بشكل منتظم لهذه األهداف. 
  المستمر مع جميع أصحاب المصلحةالتواصل.  
 إشراك جميع المشاركين في صقل النجاح وتحسينه مع مرور الوقت. 

 مشكلة الدراسة
إن هناك شبه إجماع بأن أنظمة التعليم والتأهيل المتبعة في كثير من دول العالم، ومنها الدول العربية، تخفق في 

د و العشرين، والتي تساهم في إعداده و تعليمه و تأهيله إكساب الطلبة الخريجين مهارات ومعارف القرن الواح
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحديد دور (. ;AACTE, 2008NCATE, 2015)ليكون ناجحًا في حياته وعمله 

مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات القرن الواحد ولعشرين من وجهة نظر 
 .لتقدم دليل علمي وملموس على ذلكالطلبة أنفسهم 
 أهداف الدراسة

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى نجاح مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها 
 :وفي ضوء ذلك يمكن تحديد أهداف الدراسة الحالية بما يأتي. مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين

ات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن معرفة مستوى دور مؤسس .9
 .الواحد والعشرين

تحديد الفروق اإلحصائية في مستوى دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها  .0
 .مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين وفقًا للجامعة التي تخرج منها الطالب

 الدراسةأسئلة 
 :في ضوء األهداف السابقة، تم تحديد أسئلة الدراسة بما يأتي

ما دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد  .9
 والعشرين؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب  .0
 هارات ومعارف القرن الواحد والعشرين وفقًا للجامعة التي تخرج منها الطالب؟خريجيها م

 اهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لدور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات 

فال توجد دراسة . أو تناولها سابقاً ومعارف القرن الواحد والعشرين والتي على حد علم الباحثان لم يتم دراستها 
 .سابقة في الوطن العربي عامة وفي سلطنة ُعمان خاصة حاولت تناول هذا الموضوع

جرائي حول دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة  كما تكمن أهمية هذه الدراسة بأنها ستقدم دليل ملموس وا 
كما . يتناسب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين ُعمان في إكساب خريجيها المهارات والمعارف الالزمة بما

فالعالم العربي بشكل . ستسهم هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري وسد النقص في األدب العربي في هذا الحقل
 .عام، وسلطنة ُعمان بشكل خاص، تعاني من نقص في الدراسات واألبحاث في هذا الحقل

يدة للمسؤولين إذا ما تم استخدامها في تخطيط وتنفيذ وتعديل برامج تأهيل كما أن نتائج هذه الدراسة ستكون مف
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 .المعلمين في الكليات والجامعات الُعمانية
 محددات الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على الطلبة الذين أنهوا مرحلة البكالوريوس من إحدى الكليات أو الجامعات الُعمانية 
كما . 2517/ 2513يل التربوي في جامعة نزوى في فصل الخريف للعام المختلفة والتحقوا في برنامج التأه

الدراسة أيضًا باألداة المستخدمة في جمع بيانات الدراسة وهي استبانة تحديد مهارات القرن الواحد  تتحددت
 .والعشرين

  الطريقة واإلجراءات
المتبعة في إعداد أداة الدراسة، وطريقة يتناول هذا الجزء من الدراسة وصفًا لمجتمع وعينة الدراسة واالجراءات 

 .تحليل البيانات
 منهجية الدراسة

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية والتي تهدف إلى وصف وتحليل مهارات القرن الواحد 
 وقد اعتمدت. والعشرين ودور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب تلك المهارات لخريجيها

 .في جمع وتحليل بيانات الدراسة( االستبانة)الدراسة الحالية على أسلوب البحث الكمي 
 عينة الدراسة 

اشتملت عينة الدراسة الحالية على طلبة التأهيل التربوي الذين التحقوا في جامعة نزوى في فصل الخريف من 
عينة وقد تم توزيع االستبانة على جميع أفراد . طالبًا وطالبة( 222 )وعددهم  2513/2517العام الدراسي 

 .الدراسة
  الجامعة التي أنهى الطالب منها مرحلة البكالوريوس الكلية أو عينة الدراسة موزعة حسب 2جدول 

 

 

 

 

 

 
الجامعة التي أنهى الطالب منها موزعة حسب  عدد الطلبة الذين استجابوا على أداة الدراسة 2يوضح جدول 

 . طالباً وطالبة 93 الطلبة الذين اجابوا على أداة الدراسة وصل عددحيث . مرحلة البكالوريوس

 أداة الدراسة

فقرة موزعة على خمس  21قام الباحثان بإعداد استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين والتي تكونت من 

 :اآلتيمجاالت رئيسية على النحو 

 فقرة موزعة على المجاالت ( 22)مهارات القرن الواحد والعشرين العامة وعدد فقراته : المجال األول

 : اآلتيةالفرعية 

 االنفتاح واإلطالع على العالم وعدد فقراته ثالث فقرات . 

 الثقافة اإلقتصادية والتجارية وريادة األعمال وعدد فقراته ثالث فقرات. 

 ثقافة المواطنة وعدد فقراته ثالث فقرات. 

 الثقافة الصحية وعدد فقراته خمس فقرات. 

 الثقافة البيئية وعدد فقراته أربع فقرات. 

 اآلتيةفقرة موزعة على المهارات الفرعية ( 29)ارات التعلم واإلبتكار وعدد فقراته مه: المجال الثاني: 

  اآلتيةفقرات تقيس المهارات ( ثمان)اإلبداع واإلبتكار وعدد فقراته: 

o التفكير اإلبداعي وعدد فقراته ثالث فقرات. 

 عدد الطلبة اسم الجامعة
 2 جامعة نزوى

 33 جامعة السلطان قابوس
 11 الكلية التقنية العليا

 1 العلوم الشرعيةكلية 
 15 المجموع
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o العمل بإبداعية مع اآلخرين وعدد فقراته أربع فقرات. 

o فقراته فقرة واحدة تنفيذ االبتكارات وعدد. 

  اآلتيةفقرات تقيس المهارات ( تسع)التفكير الناقد وحل المشكالت وعدد فقراته: 

o المنطق الفعال وعدد فقراته فقرة واحدة. 

o استخدام نظم التفكير وعدد فقراته فقرة واحدة. 

o اتخاذ القرارات واصدار األحكام وعدد فقراته خمس فقرات. 

o  فقرتانحل المشكالت وعدد فقراته. 

 فقرات موزعة على المهارات الفرعية ( ثمان)مهارات التواصل والتعاون وعدد فقراته : المجال الثالث

 :اآلتية

 التواصل بوضوح وعدد فقراته خمس فقرات. 

 التعاون مع اآلخرين وعدد فقراته ثالث فقرات. 

 قرة موزعة على المهارات ف( 20)مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم وعدد فقراته : المجال الرابع

 :اآلتيةالفرعية 

  اآلتيةفقرات تقيس المهارات ( خمس)الثقافة والمعلومات العامة وعدد فقراته: 

o الوصول الى المعلومات وتقييمها وعدد فقراته فقرتان. 

o استخدام المعلومات وإدارتها وعدد فقراتها ثالثة. 

  اآلتيةلمهارات فقرات تقيس ا( خمس)الثقافة اإلعالمية وعدد فقراته: 

o تحليل وتقييم وسائل اإلعالم وعدد فقراته ثالث فقرات. 

o ايجاد وخلق منتج اعالمي وعدد فقراته فقرتان. 

  فقرات تقيس مهارة تطبيق التكنولوجيا بشكل ( ثالث)ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعدد فقراته

 .فعال

 فقرة موزعة على المهارات الفرعية ( 16)عدد فقراته المهارات الوظيفية والحياتية و: المجال الخامس

 :اآلتية

  اآلتيةفقرات تقيس المهارات ( خمس)المرونة والتكيف وعدد فقراته: 

o التكيف مع التغيير وعدد فقراته فقرتان. 

o التمتع بالمرونة وعدد فقراته ثالث فقرات. 

  اآلتيةفقرات تقيس المهارات ( ثمان)المبادرة وتوجيه الذات وعدد فقراته: 

o إدارة األهداف والوقت وعدد فقراته ثالث فقرات. 

o العمل باستقاللية وعدد فقراته فقرة واحدة. 

o التعلم الذاتي وعدد فقراته اربع فقرات 

  اآلتيةات فقرة تقيس المهار( خمس)المهارات اإلجتماعية والثقافية وعدد فقراته: 

o التفاعل الفعال مع اآلخرين وعدد فقراته فقرتان. 

o العمل بفعالية في فرق متنوعة وعدد فقراته ثالث فقرات. 

  اآلتيةفقرة تقيس المهارات ( ثالث)االنتاجية والمساءلة وعدد فقراته: 

o إدارة المشاريع وعدد فقراته فقرتان. 

o تحقيق النتائج وعدد فقراته فقرة واحدة. 

  اآلتيةفقرة تقيس المهارات ( خمس)والمسؤولية وعدد فقراته القيادة: 

o توجيه وقيادة اآلخرين وعدد فقراته اربع فقرات. 

o المسؤولية تجاه اآلخرين وعدد فقراته فقرة واحدة. 

 :وقد مرت عملية إعداد استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين بعدة خطوات كاآلتي

لسابقة المتعلقة بمهارات القرن الواحد والعشرين، ودور مؤسسات مراجعة األدب التربوي والدراسات ا .2

 .التعليم العالي في تحقيق هذه الرؤيا

( 21st CENTURY STUDENT OUTCOMES)اعتماد قائمة مهارات القرن الواحد والعشرين  .1

 Partnership for 21st Century)التي أعدتها جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد والعشرين 

Skills ) والمنظمة األمريكية لكليات إعداد المعلمين(The American Association of Colleges for 

Teacher Education, AACTE ) 1323عام. 
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على استخدام ( P21)تم أخذ الموافقة من جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد والعشرين  .0

 .الدراسة الحالية قائمة مهارات القرن الواحد والعشرين في

 .فقرة موزعة على خمس مجاالت 21تم إعداد اإلستبانة في صورتها االولية والتي تكونت من  .4

 .عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدق المحتوى ألداة الدراسة .5

 .كرونباخ ألفا –تم التحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق حساب معامل االتساق الداخلي  .6

تحديد دور الجامعة في إكسابهم  أفراد عينة الدراسةأما تعليمات اإلجابة الخاصة باالستبانة، فقد طلب الباحثان من 

، دور متوسط 1=، دور قليل 2=ال دور لها)مهارات القرن الواحد والعشرين وفق سلم ليكرت الخماسي التالي 

 (.5=، دور كبير جداً 4=، دور كبير 0=

 صدق أداة الدراسة

، تم إعداد نموذج للمحكمين (استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين)لتأكد من صدق المحتوى ألداة الدراسة ل

يتضمن تحديد رأيهم بكل فقرة من حيث المالئمة، ووضوح اللغة، واالنتماء، وإمكانية تطبيقها على العينة 

 .المستهدفة

ن جامعة نزوى وجامعة مؤتة، ممن سبق لهم وقد تكونت لجنة المحكمين من خمسة أعضاء هيئة تدريس م

باإلضافة إلى عرض االستبانة على خمس طالبات من طلبة الجامعة للتأكد من . التدريس في كليات اعداد المعلمين

وقد كان هناك بعض المالحظات البسيطة من قبل لجنة المحكمين تدور حول حذف بعض . وضوح الفقرات

من جهة أخرى، كان هناك إجماع من اللجنة على وضوح الفقرات . بعضهاالكلمات من بعض الفقرات وتوضيح 

 . ومالءمتها للمجال وإمكانية تطبيقها على العينة المستهدفة

 ثبات أداة الدراسة

عن طريق حساب معامل االتساق ( استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين)تم التحقق من ثبات أداة الدراسة 

وقد بلغت قيمة كرونباخ ألفا . ذلك الحتواء االستبانة على مستويات متعددة من اإلجابةكرونباخ ألفا و-الداخلي

 (.3825)الستبانة مهارات القرن الواحد والعشرين ككل 

 طريقة تحليل البيانات

بعد جمع البيانات، تم تفريغ االستجابات وأجريت التحليالت اإلحصائية الالزمة للبيانات عن طريق الحاسوب 

حيث حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات . 13النسخة ( SPSS)م برنامج التحليل االحصائي باستخدا

المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لكل فقرة من فقرات االستبانة، ولكل مجال من مجاالت االستبانة وذلك لإلجابة 

في إكساب خريجيها مهارات  مانمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُ ما مدى مساهمة هو عن السؤال األول و

في  3.35 اويساوي ولمعرفة إن كان هناك فروق إحصائية عند مستوى داللة اقل من. القرن الواحد والعشرين؟

في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين وفقاً  مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعماندور 

 (.ANOVA)م استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ، تللجامعة التي تخرج منها الطالب

 ومناقشتها نتائج الدراسة

في إكساب خريجيها  مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمانما مستوى دور : السؤال األوللالجابة على 

 مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين؟

فقرة من فقرات استبانة مهارات القرن الواحد  تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل

كما تم احتساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لإلستبانة ككل و لكل . فقرة 21والعشرين وعددها 

 . مجال على حدا
من مجاالت استبانة  على اإلستبانة ككل ولكل مجالمعيارية الستجابات أفراد العينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال 1جدول 

 مهارات القرن الواحد والعشرين

 اإلنحارف المعياري المتوسط الحسابي عدد الفقرات المجال

 0.25 2.39 82 االستبانة ككل

 0.34 2.27 18 المهارات العامة

 0.35 2.26 3 االنفتاح واإلطالع على العالم

 0.55 2.37 3 الثقافة اإلقتصادية والتجارية وريادة األعمال

 0.52 2.21 3 ثقافة المواطنة

 0.56 2.27 5 الثقافة الصحية

 0.55 2.22 4 الثقافة البيئية

 0.32 2.30 17 مهارات التعلم واإلبتكار
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستبانة مهارات القرن الواحد والعشرين ككل  1يوضح جدول 

فقرات االستجابة على كما تم حساب تكرار متوسط . ولكل مجال من مجاالت مهارات القرن الواحد والعشرين

 .0كما في الجدول رقم .على استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين
 تكرارات متوسطات االستجابة فقرات االستبانة 0رقم جدول 

لقد أشارت نتائج الدراسة . تكرار متوسط الفقرات على استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين 3يوضح جدول 
الحالية إلى أن دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد 

بانحراف معياري  2332ككل  والعشرين كان متوسطًا، حيث كانت متوسط درجات أفراد العينة على اإلستبانة
كما أشارت النتائج بأن أكبر دور لمؤسسات التعليم العالي في سلطنة . 2كما هو موضح في جدول  5323مقداره 

ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين كان في المهارات الحياتية والوظيفية، حيث 
، يليه مهارات تكنولوجيا المعلومات 5347بانحراف معياري  2331كان متوسط الدرجات على هذا المجال 

أما أقل دور لمؤسسات التعليم العالي في سلطنة . 5331بانحراف معياري  2331واإلعالم بمتوسط حسابي مقداره 
ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين كان في المهارات العامة  

 0.39 2.21 8 اإلبداع واإلبتكار

 0.39 2.28 9 التفكير الناقد وحل المشكالت

 0.42 2.36 8 مهارات التواصل والتعاون

 0.48 2.38 5 التواصل بوضوح

 0.61 2.34 3 التعاون مع اآلخرين

 0.38 2.37 13 مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم

 0.70 2.36 5 الثقافة والمعلومات العامة

 0.48 2.39 5 الثقافة اإلعالمية

 0.50 2.36 3 ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 0.46 2.57 26 المهارات الوظيفية والحياتية

 0.31 2.30 5 المرونة والتكيف

 0.63 2.63 8 المبادرة وتوجيه الذات

 0.99 2.57 5 المهارات اإلجتماعية والثقافية

 1.02 2.68 3 االنتاجية والمساءلة

 0.93 2.70 5 القيادة والمسؤولية

عدد  المجال
 الفقرات

 الدور لها أبدا
5 – 5322 

 دور قليل
1 – 1322 

 دور متوسط
2 – 2322 

 دور كبير
3 – 3322 

 دور كبير جداً 
4 – 4322 

التك النسبة التكرار
 النسبة التكرار النسبة التكرر النسبة التكرار النسبة رار

 %0 0 %0 0 %97.1 68 %2.9 2 %0 0 82 ككل االستبانة

11.4 8 %0 0 18 المهارات العامة
% 

60 85.7% 0 0% 0 0% 

 11 %0 0 17 التعلم واإلبتكار
15.7

% 59 84.3% 0 0% 0 0% 

11.4 8 %0 0 8 التواصل والتعاون
% 58 82.9% 4 5.7% 0 0% 

تكنولوجيا المعلومات 
11.4 8 %0 0 13 واإلعالم

% 55 78.6% 7 10% 0 0% 

المهارات الوظيفية 
25.7 18 %65.7 46 %8.6 6 %0 0 26 والحياتية

% 0 0% 
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يليها مهارات التعلم واالبتكار بمتوسط حسابي مقداره  5324بانحراف معياري  2321ره بمتوسط حسابي مقدا
 .5332بانحراف معياري  2335

دور  كانت اجاباتهم تشير إلى أن( طلبة التأهيل التربوي)من أفراد العينة %( 2131) 71أن  3يشير جدول 
عارف القرن الواحد والعشرين كان بدرجة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكسابهم مهارات وم

دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان  من أفراد العينة كانت اجاباتهم تشير إلى أن% 232متوسطة، وأن 
في إكسابهم مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين كان بدرجة قليلة، في حين أنه لم تكن هناك اي اجابات 

أن دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكسابهم مهارات ومعارف القرن  ألفراد العينة تشير إلى
الواحد والعشرين كان بدرجة كبيرة، أو بدرجة كبيرة جدًا من جهة، أو أي إجابات تشير إلى أن مؤسسات التعليم 

 .العالي ليس لها دور في إكسابهم مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين من جهة اخرى
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة : عرض نتائج السؤال الثاني

 ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين وفقًا للجامعة التي تخرج منها الطالب ؟
جامعة )لجامعة التي تخرج منها الطالب في عينة الدراسة الحالية، هناك متغير مستقل يضم اكثر من فئتين وهو ا
، ومتغير تابع واحد وهو دور مؤسسات (السلطان قابوس، جامعة نزوى، الكلية التقنية العليا، كلية العلوم الشرعية

لذلك استخدم . التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين
لمعرفة إذا كان هناك تأثير لمتغير الجامعة التي تخرج منها ( ANOVA)ل التباين االحادي الباحثان اختبار تحلي

الطالب على دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد 
 .والعشرين

 ية لمتغيرات المؤهل العلمي والتخصص الدراسيتحليل التباين األحادي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 4جدول 
 

إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور مؤسسات التعليم  4لقد أظهرت النتائج كما يشير لها جدول 
وفقًا للجامعة التي تخرج العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه كل . 5371منها الطالب ، وقد كان مستوى الداللة االحصائية 
و ( Darling-Hammond, 2012)و دارلينغ هاموند ( David et al., 2003)من دراسة ديفيد وآخرون 

و وزارة التربية والتعليم ( 2511)جمال الدين ( AACTE, 2008)الجمعية األمريكية لكليات إعداد المعلمين 
و جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد والعشرين ( Miller, 2009)و ميلر ( MOE, 2010)األمريكية 

(P21, 2008 ) وليم وآخرون(Lim et al., 2003 ) بأن مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى تطوير نظام
 .مع التحوالت والتغيرات السريعة في القرن الواحد والعشرين تعليمي جديد تماشياً 

كما يستنتج من هذه النتيجة أن الكليات والجامعات الُعمانية كغيرها من مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول 
. لمطلوبالعالم ما زالت تركز على المنهج الدراسي وعدم إيالء مهارات القرن الواحد والعشرين اإلهتمام الالزم وا

 العينة الفئة المتغير
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 تجانس التباين

 

 Fقيمة 
مستوى 

 الداللة

الكلية أو الجامعة التي 
 تخرج منها الطالب

 3869 38524 3854 3811 1843 7 جامعة نزوى

    3819 1842 05 جامعة السلطان قابوس

    3810 1809 22 الكلية التقنية العليا

    3815 1803 2 كلية العلوم الشرعية
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لذا فهي مطالبة بتعديل سياساتها وأن توائم برامجها بما يتناسب مع الرؤية الجديدة لمهارات ومعارف القرن الواحد 
والعشرين، وأن تقوم الكليات والجامعات الُعمانية بدمج مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين بكل مجال من 

وأن . اس والتقويم، المناهج والتدريس، التنمية المهنية، بيئات التعلمالمعايير، القي: مجاالت النظام التعليمي وهي
تضع تلك المهارات ضمن مخرجات برامج إعداد المعلمين واعتمادها كجزء من عملية التحول والتطوير الشاملة 

نية وأن تركز الكليات والجامعات الُعما. في الجامعة، وكمعيار ومحك في تعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد
وتزيد اإلهتمام بالجوانب التطبيقية للمعارف النظرية على نطاق واسع، و دمج استراتيجيات وتقنيات تعليمية 

 .مبتكرة وحديثة تم اثبات فعاليتها داخل برامج إعداد المعلمين
 توصيات الدراسة

 في ضوء ما سبق يوصي الباحثان بما يلي
ن بدمج وتضمين مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين في أن تقوم مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعما .9

 .برامجها من خالل تشكيل فريق قيادي يمهد لمثل هذا الدمج
عادة النظر بشكل مستمر   .0 إعادة تصميم البرامج الجامعية من حيث المناهج ونماذج التدريس والتقييم، وا 

 .بمدى اتساق البرامج مع متطلبات وحاجات السوق المحلي ودرجة تماسكه
توثيق الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المحلي المتمثل بالمدراس والمراكز، وتشكيل فريق  .3
 .حسين والتطوير المستمرللت
عقد دورات تدريبية متخصصة لتدريب أعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات على مهارات القرن الواحد  .0

 .والعشرين
إعداد اختبار وطني مهني للطلبة الخريجين، للتأكد من امتالكهم المهارات والمعارف الالزمة والضرورية لمهنة  ..

 .بار الوطني مهارات القرن الواحد والعشرين أيضاً التدريس، على ان يقيس االخت
إعداد دراسات عربية مماثلة على عينات أكبر بحيث تشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي في الوطن  .6

 .العربي
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 العام في منطقة مكة المكرمة من وجهة   الموهوبين في التعليم   التي تواجه برامج   المشكالتُ 
 هذه البرامج تنفيذ المعلمين والمشرفين القائمين على نظر  

 شاهر خليل مسلم الرواجفة . د
 جامعة الملك عبد العزيز

sarwajfh@kau.edu.sa 
  5374711331/ جوال 

التعليم العام في  إلى تحديد أهم المشكالت التي تواجه تنفيذ برامج الطلبة الموهوبين والمتفوقين في مدارسهدفت هذه الدراسة :الملخص
تتناول ( أسريةٍ ، ذاتيةٍ ، فيزيائيةٍ ، إداريةٍ )ِفقرًة موزعٍة على أربعة أبعاٍد ( 34)فقد قام الباحث ببناء استبانة تتألَّف من ، منطقة مكة المكرمة

 .المشكالِت التي تواجه تنفيذ تلك البرامج
ثم استخدمت المتوسطات الحسابية ، برامَج الموهوبين في منطقة مكة المكرمةمعلًما ومشرًفا ينفِّذوَن ( 75)وتمَّ تطبيق االستبانة على    

 .وأنوفا وشيفيه في معالجة البيانات اإلحصائية  (t)واالنحرافات المعيارية واختبارات 
المشكالِت اإلداريِة،  وأشارت نتائُج الدراسة إلى أنَّ تنفيَذ برامج الموهوبين في منطقة مكة المكرمة يواجُه مشكالٍت مرتفعًة في ُبعدِ 

والمشكالِت الفيزيائية ، 3من ( 2311)ومشكالٍت بدرجة متوسطة لُبعد المشكالِت الذاتية ، لكل منهما 3من ( 2331)والمشكالت األسرية 
 .3من ( 2324)

تهيئة البيئة المدرسية لتنفيذ و ، وتوصي الدراسة بنشر التوعية الخاصة برعاية الموهوبين لدى اإلدارة المدرسية والمعلمين وأولياء األمور
 .وتقديم الدعِم الالزِم لمعلم الموهوبين، برامج الموهوبين

 .التعليم العام ،الموهوبين، المعلمين: الكلمات المفتاحية
Problimes Faceing Gifted Education Programs at Mecca Aarea  

Dr. Shaher M. Arawajfeh  

King Abdulaziz University 

sarwajfh@kau.edu.sa 

3564622052 
Abstract  This study aimed to identify the most important problems facing the implementation of 

gifted and talented students in general education schools in the Mecca area programs, where the 

researcher built a questionnaire consisting of 54 items distributed among four dimensions 

(administrative, physical, individual, family) deal with the problems that facing the implementation of 

those programs. 

   Was applied to the questionnaire (60) teachers and supervisors carry out the gifted programs in the 

Mecca area, then used the averages, standard deviations, and tests (t) and Anova and Scheffe statistical 

data processing. 

Results of the study indicated that the implementation of gifted programs in the Mecca region faces 

problems after high administrative problems and family problems (2.37) of 3 each, and the problems of 

moderately to resume after the problems (2.11) of 3, and physical problems (2, 24) from 3. 

The study recommends the deployment of special education under the auspices of the talented school 

administration, teachers, parents, and the creation of the school environment for the implementation of 

gifted programs, and provide the necessary support to talented teacher 

Keywords: Teachers, giftedness, regular education. 

 

 :مقدمة
 ويقاُس  ،والمفكرون والمخترعون والمكتشفون فهم القادةُ ، وازدهاره هتقدم وسرَّ   ،المجتمع الموهوبين ثروةَ  لبةُ الط د  يع
 ،عنهم من خالل الكشفِ  ؛ وذلكها بهذه الفئة من األشخاصبمدى اهتمامِ  المجتمعاتِ  مُ تقد  
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 . المادي والمعنوي لهم وألسرهم الدعمِ  وتقديمِ  ،وتتوافق مع قدراتهم ،ي احتياجاتهملبِّ البرامج التي تُ وتقديم 
 خاصةً  وأنشأت  مدارَس ، للكشف عنهم  خاصةً  وضعت معاييرَ ففقد اهتمت الحضارات القديمة بالموهوبين      

 مما ساهم في رقيِّ ، ة التسهيالترت لهم كافَّ ووفَّ ، في الدولة الوظيفية المراكزِ  متهم أفضلَ وسلَّ  ،وتدريبهم ،لتعليمهم
 .وتقدم تلك المجتمعات

في االهتمام  بقَ أما في العصور الحديثة فقد كان للواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية السَّ      
 .يفي الوقت الحال هبما يكون ذلك من أهم أسباب التقدم الذي ينعمون وربَّ ، بالموهوبين ورعايتهم

 :مثل ،الهتمام بالموهوبين والمتفوقينباوفي النصف الثاني من القرن الماضي دأبت العديد من الدول العربية      
 ،ذلك بالكشف عنهم لَ وقد تمثَّ . وغيرها  ،المملكة العربية السعودية واألردن ومصر واألمارات العربية المتحدة

 . ة بهموتقديم البرامج التربوية الخاص
وتنفيذ  ،الموهوبين ه المملكة العربية السعودية في مجال تربيةِ الرغم من االهتمام المتسارع الذي تبذلُ على و     

 ،يمهاو من الدراسات الخاصة بتق إلى مزيدٍ  تحتاجُ  هذه البرامجَ  إال أنَّ  بهذه الفئةِ  ةِ العديد من البرامج التربوية الخاصَّ 
 .االتي تواجه تنفيذه المعوقاتوالكشف عن 

 & Van، 2553الخطيب والقريوتي ، 1221يف الس)وقد أشارت العديد من الدراسات     
Stambaogh2005  )توافر الكوادرِ  عدمُ  :مثل ،قات التي تواجه تنفيذ البرامج الخاصة بالموهوبينو إلى المع 

، لدى مديري المدارس والمعلمين وأولياء األمور الموهبة مفهومِ  تبلورِ  وعدمُ ، المدربة للقيام بتنفيذ هذه البرامج
الدعم المادي الكافي لتنفيذ هذه  ونقُص ، بين إدارة التعليم والقائمين على تنفيذ هذه البرامج التنسيقِ  وضعفُ 
 مالنفسي الذي يعاني منه معل واالحتراقُ ، مع القائمين على تنفيذ هذه البرامج األمورِ  تعاون أولياءِ  وعدمُ ، البرامج
 .تهيئة البيئة المدرسية لتنفيذ تلك البرامج وعدمُ ، الموهوبين الطلبة

 :أهمية الدراسة
برامج الطلبة  المشكالت التي تواجه تنفيذَ  أهمِّ  إلى تحديدِ  والتي تهدفُ  الدراسةِ  بناء على ما سبق تبلورت أهميةُ  

الموهوبين والمتفوقين في مدارس التعليم العام في منطقة مكة المكرمة من أجل وضع التوصيات الخاصة لمعالجة 
  .واالستفادة من قدراتهم في المستقبل ،من البرامج المتخصصة لرعاية هذه الفئة عن مزيدٍ  والبحثِ ، هذه المشكالت
 :أسئلة الدراسة

التي تواجه تنفيذ برامج  الطلبة الموهوبين والمتفوقين في مدارس التعليم العام في منطقة  تِ الالمشك ما أهم   – 1
 مكة المكرمة؟ 

المشكالت التي تواجه تنفيذ برامج  البرنامج وحجمِ  ذُ الذي ينفِّ  بين سنوات الخبرة لدى المعلمِ  القة  هل هناك عَ  –2
 الموهوبين والمتفوقين في منطقة مكة المكرمة ؟

برامج الموهوبين  المشكالت التي تواجه تنفيذَ  الذي ينفذ البرنامج وحجمِ  مِ المعلِّ  بين تخصصِ  القة  هناك عَ  هل –3
 ة مكة المكرمة؟ طقوالمتفوقين في من

التي تواجه تنفيذ برامج الموهوبين  المشكالتِ  للمعلم وحجمِ  بين المستوى التعليميِّ  القة  هل هناك عَ  - 4
  ؟والمتفوقين في منطقة مكة المكرمة

 :فرضيات الدراسة 
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 .تعليم مكة المكرمة تواجه تنفيذ برامج الموهوبين في منطقةِ  إحصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  مشكالت   ال توجد  – 1
 0.05الموهوبين عند مستوى الداللة التي تواجه تنفيذ برامج  للمشكالتِ  احصائيةٍ  داللةٍ  ذاتُ  ال توجد فروق   – 2

 .معلِِّم الموهوبينالخبرة لدى  لسنواتِ  تعودُ 
 0.05 إحصائية للمشكالت التي تواجه تنفيذ برامج الموهوبين عند مستوى الداللة داللةٍ  ذاتُ  ال توجد فروق   – 3

 .معلم الموهوبينإلى تخصص  تعودُ 
 0.05 التي تواجه تنفيذ برامج الموهوبين عند مستوى الداللةِ  داللة إحصائية للمشكالتِ  ذاتُ  ال توجد فروق   – 4

 .تعود إلى المستوى التعليمي للمعلم
 :مصطلحات الدراسة 

 :الموهوبين معلم
العام  التعليمِ  البرامج الخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين في برامجِ  نفيذه لتوتدريبُ  ،هتأهيلُ  مَّ الذي تَ  هو الشخُص  

 .عربية السعوديةفي المملكة ال
 :برامج الموهوبين

 تم  يالتي وضعتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين الذين  الخطةُ  هي  
 .عنهم في مدارس التعليم العام الكشفُ 

 :محددات الدراسة
 وال نستطيعُ  ،الموهوبين في منطقة مكة المكرمة ببرامجِ  الخاصةِ  هذه الدراسة في المشكالتِ  نتائجُ  دُ حدَّ تت      
المطبقة في مدارس  هذه الدراسة بالبرامجِ  نتائجُ  دتتحدَّ و ، ها على المناطق التعليمية األخرى في المملكةتعميمَ 
 .الخاصة بالبرامج المطبقة في برامج البنات ها على المشكالتِ وال يمكن تعميمَ  ،البنين

 :اإلطار النظري
 :ريف الموهبة والتفوقتع
 إال أنَّ ، على معنى واحد للداللةِ  Talentوتفوق  Giftednessالباحثين يستخدمون كلمتي موهبة  ن معظمَ إ  

أما ، بالقدرة العقلية واإلبداع ترتبطُ  ةَ بالموه على أساس أنَّ  والتفوقِ  بين الموهبةِ  ميزَ  (Gagne,1993) العالمَ 
 .بالتقدم األكاديمي والتقني والفني والرياضي فمرتبط   التفوقَ 
نما  ،من الصعب قياسه مجرد   ها مصطلح  وذلك ألنَّ  ،للموهبةِ  اوقد اختلف العلماء في  تقديم معنى محددً      وا 

 .عليه من خالل السلوك المالحظ للفرد في مواقف متنوعة نستدل  
واإلبداعية  الرفيع في المجاالت العقليةِ  ستطيع األداءَ الذي ي ه الشخُص بأنَّ  :الموهوبَ  (Clark,1992)ف ويعرِّ 

 .مها المدرسة العاديةال تقدِّ  خاصةٍ  وأنشطةٍ  ويحتاج إلى برامجَ ، واألكاديمية والقيادية والفنية والرياضية
من  مجموعاتٍ  ثالثِ  ها تقاطعُ على أساس أنَّ  والتفوقَ  الموهبةَ  (Renzulli1986)رينزولي  فُ كما يعرِّ   

من  عاليةٍ  ومستوياتٍ ، والمثابرةِ  الجدِّ  منَ  مرتفعة   مستويات  ، فوق المتوسط عقلية   قدرات  : وهي ،ت اإلنسانيةِ السما
 .القدرة اإلبداعية

 :خصائص الموهوبين 
الجسمية والصحية  عن أقرانهم العاديين في الخصائصِ  زونَ الموهوبين يتميَّ  أنَّ  إلى الموضوع أدبياتُ  أشارت       

 .والعقلية واألكاديمية واالنفعالية
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بدنية تفوق  ولديهم لياقة   ،وسامةً  هم أكثرُ األطفال الموهوبين بأنَّ  صفُ فيتَّ  والصحيةُ  الجسميةُ  أما الخصائُص    
 .ا من العاديينووزنً  طوالً  وهم في المتوسط أكثرُ ، يحبون الرياضة ،العاديين
 مِ القدرة على التعل   هولدي ،ه الزمنيَّ عمرَ  يسبقُ  ه العقليَّ عمرَ  الموهوب بأنَّ  صفُ فيتَّ  فيِّ أما في المجال المعر       

 ،االستطالع لديه حب  و ، التي تحتاج إلى تفكير الصعبةَ  األعمالَ  ويعشقُ ، وفترة زمنية أقصر ،في عمر مبكر
 .مرتفعا تحصيلهم الدراسي وغالبً ، في عمر مبكرٍ  دِ ويصل إلى التفكير المجرَّ 

، القيادة ولديهم حب  ، وبناء الصداقات  ،مع المواقف الجديدةِ  فِ في التكي   االنفعالية فهم أسرعُ  أما الخصائُص 
، سليمان )  .بسهولةٍ  طونَ حبَ وال يُ ، تهم باالتزان االنفعاليغالبيَّ  زُ ويتميَّ ، ذاواتهم ونقد اآلخرين على نقدِ  والقدرةُ 
 (.2551، الصاعدي )، ( 2554

والسعي إلى ، الزائدة الحساسيةِ  :مثلُ  ،السلوكيةِ  الموهوبين من بعض المشكالتِ  ويعاني الطلبةُ  ،هذا    
وانخفاض الدافعية  ،ا على تحصيلهممما ينعكس سلبً  ،وأصحاب السلطة ،العالقة مع المعلمين وسوءِ ، الكمالية
 ( Baker& Adkin ,1995)، ( 2554، سليمان. )لديهم

 :الموهوبين الكشف عن الطلبة 
مصطلح  وذلك لغموضِ  ،الكشف عن الطلبة الموهوبين من القضايا الحساسة في مجال تربية الموهوبين د  يع

الكشف عن الموهوبين في ثالث مراحل  عمليةُ  وتمر   ،للكشف عنهم ةٍ محدد على معاييرَ  وعدم االتفاقِ  الموهبةِ 
 : يه
 . والطلبة أنفسهم ،والطلبة اآلخرين ،وأولياء األمورِ  ،من قبل المعلمين وتتم  : الترشيحِ  مرحلةُ  - 1
اختبارات الذكاء الفردية  :مثل ٍة،محدد مقاييَس  على الطفل المرشحِ  قُ طبَّ تُ  إذ  : والمقاييسِ  االختباراتِ  مرحلةُ  - 2
واختبارات ، واختبارات االستعداد للتحصيل، واختبارات تورنس لإلبداع( مكارثي، وكسلر، ستانفورد بينية)

 .وقوائم التقدير، التحصيل الدراسي
ريق علمية مناسبة من قبل ف ها بطريقةٍ ومعالجتُ  ،البياناتِ  تجميعُ  وفي هذه المرحلة يتم  : االختيارِ  مرحلةُ  – 3

 . لهذه الغاية المدربِ  الكشفِ 
 ،مقاييس الذكاءِ  ةِ دقَّ  وعدمِ  ،المعلمين على الكشف تدريبِ  عدمِ  :مثل ،من األخطاء للعديدِ  الكشفِ  عمليةُ  ُض وتتعرَّ 

 (2551، جروان . ) وصعوبة تطبيقها
 ها على الطلبة الذين يتم  تطبيقُ  يتم   ،ية في المملكة العربية السعوديةمحلِّ  واختباراتٍ  مقاييَس  تطويرُ  وقد تمَّ  ،هذا

 .هم في البرامج التي أعدتها الوزارة لهذه الفئةمن أجل إشراكِ  المعلمينَ  ترشيحهم من قبلِ 
 :برامج الموهوبين
 ،للطلبة العاديين مُ الذي يقدَّ  إلى المنهاجِ  باإلضافةِ  ،الموهوبين للطلبةِ  خاصةٍ  بوضع برامجَ  التربويةُ  دأبت األوساطُ 

 .واالستفادة من قدراتهم العقلية فِ ومساعدتهم على التكي   ،هماحتياجاتِ  وذلك لتلبيةِ 
ق في المنهاج التعم  )واإلثراء ، (السرعة في اجتياز المراحل الدراسية) التسريعُ : م للموهوبينومن البرامج التي تقدَّ 

 وكذلك فتح مدارَس ، عن العاديين ة تختلفُ هم بطريقوتدريسُ  ،الموهوبين في فصل خاص   الطلبةِ  وجمعُ ، (المدرسي
 (2551، حروان )  .المختلفة إلى األنديةِ  إضافةً ، لطلبة الموهوبينل خاصةٍ 

 إذ ،العادية للموهوبين داخل المدرسةِ  خاصةٍ  المملكة العربية السعودية بتقديم برامجَ  وقد قامت بعض الدول مثلُ 
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  .متخصص من قبل معلمٍ  هم على بعض البرامجِ تدريبُ  ويتم   ،فصلٍ  من كلِّ  الموهوبينَ  الطلبةِ  تجميعُ  يتم  
 :الدراسات السابقة 

إلى معرفة مدى االحتراق النفسي  تالتي هدفو  - (2511)ها البخيت والحسن بأكدت الدراسة التي قام    
النفسي بشكل واضح أن هذه الفئة من المعلمين يعانون من االحتراق  -لدى معلمي الطلبة الموهوبين في السودان

، (ونقص الشعور باإلنجاز، د المشاعرتبل  ، اإلجهاد االنفعالي)في جميع أبعاد هذه الظاهرة التي تناولتها الدراسة 
 .المهنية التي يعاني منها المعلمين إلى الضغوطِ  االحتراق النفسي يعودُ  سببَ  تضح من خالل الدراسة أنَّ ا إذ

االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة العاديين )بعنوان ( 2553)وهدفت الدراسة التي قام بها الخطيب والقريوتي 
إلى التعرف على مدى االحتراق النفسي لدى  (وذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقات الشديدة والطلبة الموهوبين

ومعلمي ذوي اإلعاقات الشديدة  ،مي الطلبة الموهوبينمعل الدراسة أنَّ  أشارت نتائجُ  إذ ،كل من معلمي هذه الفئات
مما يؤكد حجم المشكالت والضغوطات التي يتعرض ، المعلمين الذين يعانون من االحتراق النفسي كانوا من أكثرِ 

 . ا على تنفيذ البرامج الموكلة إليهموهذا ينعكس سلبً  ،الطلبة الموهوبين ولها معلم
حول اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو رعاية الموهوبين بالمرحلة ( 2553)الفرهود أشارت الدراسة التي قام بها و 

ر ولم عنحو رعاية الموهوبين بمدينة عر  المعلمين والمعلمات كانت إيجابيةً  اتجاهاتِ  ر أنَّ عاالبتدائية بمدينة عر 
على توافر الرغبة للعمل مع وهذا مؤشر ، تابعة للجنس أو سنوات الخبرة حصائيةٍ إ داللةٍ  ذاتُ  تكن هناك فروق  

 .هذه الفئة
قات الرئيسة التي تواجه معلمي الطلبة الموهوبين في و فقد حددت المع( (Van &Stambaug,2005أما دراسة 

 واتجاهاتِ ، مهارة إدارة الفصل الدراسي وقلةِ  ،المعرفة مصادرِ  قات في قلةِ و تمثلت المع إذ ،فصول التعليم العام
القدرة على االستخدام الفعال للمصادر  وعدمِ ، المناهج القدرة على تعديلِ  وعدمِ ، ذه الفئةالمعلمين حول تدريس ه

 .المعرفة في طرائق تدريس هذه الفئة ونقصِ ، تعاون اإلدارة والمعلمين وعدمِ ، والمواقع
والمشرفين التي هدفت إلى التعرف على أراء المعلمين المتعاونين -( 2552)راسة الخالدي د كما أشارت  

 تقديمِ  ضرورةِ  علىإلى وجود اتفاق بين أفراد العينة  -والمتخصصين حول واقع برامج ومراكز رعاية الموهوبين
 .أمورهم ومعلميهم بقدرات أبنائهم وكيفية التعامل معها أولياءِ  وتوعيةِ  ،الرعاية النفسية واالجتماعية للموهوبين

حاجة للتدرب عليها  هم أكثرُ تحديد الكفايات التي يرى المعلمون أنَّ بدراسة هدفت إلى ( 1221)قام معاجيني كما 
ا ومعلمة من جميع المراحل الدراسية معلمً ( 311)طبقت االستبانة على  فقد ،اللعمل مع الطالب المتفوقين عقليً 

 .في دولة البحرين
 ،الخاصة بالموهوبين فئة البرامجَ هذه ال وة الحاجات التي يحتاجها معلمفي مقدمِ  أنَّ  إلى وأشارت نتائج الدراسة

ا المفاهيم العامة وأخيرً  ،ثم خصائص ومهارات المعلم، عن الموهوبين ثم الكشفُ  ،لتلك البرامج يليها التخطيطُ 
 .للموهبة

دور اإلدارة المدرسية في رعاية )والتي كانت بعنوان ( 1221)مبارك سالم ، السيف بهاوأكدت الدراسة التي قام 
 الكشفَ  أنَّ  أوضحت الدراسةُ  إذ ،ااإلدارة المدرسية ال يزال متواضعً  أن دورَ  (وبين بين الواقع والمأمولالطلبة الموه

ق التي تطبَّ  البرامجَ  أنَّ  إلى االدراسة أيضً  أشارت نتائجُ و ، عن الطلبة الموهوبين يعتمد على االختبارات المدرسية
   .األنشطة التي يحبونهاعلى الطلبة في المرحلة االبتدائية هو توزيعهم على 
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 :الطريقة واإلجراءات 
 :عينة الدراسة 

برامج  تنفيذ ا من المعلمين والمشرفين القائمين علىا ومشرفً معلمً  75تم اختيار عينة عشوائية تتألف من 
  .(الليث، جدة، الطائف، مكة)الموهوبين في مدارس التعليم العام في منطقة مكة المكرمة 

 :أداة الدراسة 
 مشكالٍت ، فيزيائية مشكالتٍ ، إدارية مشكالتٍ ) أبعٍادعلى أربعة  موزعةً  ،فقرة (34)م تصميم استبانة تتألف من ت

  .(أسريةٍ  مشكالتٍ ، ذاتيةٍ 
، (2557، الفرهود )ستبانة على دراسة األدب التربوي الخاص ببرامج الموهوبين وقد اعتمد الباحث في إعداد اال

كما طلب من عشرة معلمين يشرفون على برامج الموهوبين في منطقة ،  (1221، معاجيني)، (1221، السيف) 
وظف و ،  ت التي تواجههم أثناء العمل مع الطلبة الموهوبين في مدارس التعليم العامالمشكالِ  أهمِّ  مكة كتابةَ 

خبرته في اإلشراف على طلبة الدبلوم العالي في الموهبة والتفوق في مقرر التدريب الميداني الذي كلف  الباحثُ 
 .في بناء هذه األداة عدة سنوات في جامعة الملك عبد العزيز بتدريسه

 :صدق األداة 
لتي وافق عليها اعتماد الفقرات ا تمَّ و  ،من المتخصصين في مجال الموهبة والتفوق 15تم عرض األستبانة على 

 وبذلك تكون األداةُ  ،%25الموافقة عليها إلى  درجةِ إلى وحذف الفقرات التي لم تصل  ،من المحكمين%  25
 .الستخدامها في هذه الدراسة صادقةً 

 : ثبات األداة 
وذلك بتعبئة االستبانة من عشرة من معلمي  ،تم استخدام طريقة اإلعادة في التحقق من ثبات أداة الدراسة

عادة تعبئتها من قبل المجموعة ،الموهوبين معادلة سبيرمان لدراسة االرتباط واستخدمت ، بعد عشرة أيام نفسها وا 
 .% 23الثبات  درجةكانت و بانة المطبقة في المرة األولى والثانية تبين نتائج االس

 :طريقة تعبئة االستبانة 
 ،معلمٍ  كلَّ  تم مقابلةُ ( عينة الدراسة)على المعلمين والمشرفين بعد أخذ موافقة إدارة التعليم على تطبيق أداة الدراسة 

 .والتأكيد على سرية المعلومات الواردة فيها ،بعد توضيح الهدف من الدراسة، وأخذ رغبته في تعبئة االستبانة
 :المعالجة اإلحصائية 

ـــاس ليكـــرت الثالثـــي، حيـــث أعطيـــت درجـــات تـــمَّ    ـــ)لالســـتجابات ( 1-2-3) اســـتخدام مقي ـــ، ادائًم ، اأحياًن
طبيعــة الدراســة للتحقــق مــن فروضــها باســتخدام الرزمــة و األســاليب اإلحصــائية التــي تتناســب  اســتخدامُ  ، وتــمَّ (انــادرً 

 (. SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :وهي ،المقاييس االحصائية الالزمة لهذا البحث تاستخدمو 
 .(المعياريواالنحراف ، الوسط الحسابي)المقاييس الوصفية  -1
 .(ANOVA)اختبار تحليل التباين  -2
 .(t)اختبار  -3
 .ويةئالنسب الم -4
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 .(Scheffe)اختبار شيفيه  -3

 : توزيع عينة الدراسة 
بنسبة  :أي ،امعلمً ( 31)وريوس الالمعلمين من حملة البك كان عددُ ف ،عينة الدراسة وفق المؤهل العلمي توزيعُ  تمَّ 
ليكون عدد المعلمين من  ،%(23.3)بنسبة  ،امعلمً ( 14)العالي فعددهم أما حملة شهادة الدبلوم %( 32.2)

موضح في الجدول رقم هو وكما  ،من حجم العينة%( 13.3)معلمين نسبتهم ( 1)حملة الماجستير فما فوق 
(1). 
 

 جدول يمثل نسب وأعداد المعلمين في العينة المسحوبة وفق المؤهل العلمي(1)جدول رقم 
 نسبة المعلمين د المعلمينعد المؤهل العلمي

 63.3% 38 لوريوسابك
 23.3% 14 دبلوم عالي

 13.3% 8 فما فوقتير ماجس
 100.0% 60 المجموع

 
فكانت النتائج كما في  ،أما توزيع العينة في هذه الدراسة حسب ما هو متخصص في تربية الموهوبين أم ال

فكانت  ،(32)علمين عددهم مالمتخصصين في مجال الموهوبين من ال فيه أنَّ  حُ والذي يوضَّ  ،(2)الجدول رقم 
وتبلغ نسبتهم من  ،ا غير متخصصين في مجال الموهوبينمعلمً ( 21)والباقي  ،من حجم العينة%( 73)نسبتهم 

 %(.33)حجم العينة 
 الموهوبينجدول يمثل نسب وأعداد المعلمين في العينة المسحوبة وفق التخصص في تربية (2)جدول رقم 

 نسبة المعلمين عدد المعلمين التخصص 
 65.0% 39 متخصص

 35.0% 21 غير متخصص
 100.0% 60 المجموع

 
ا معلمً ( 23)سنوات هو ( 3-1)كان عدد المعلمين الذين خبرتهم حيث تم توزيع عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة 

%( 27.1)ا بنسبة معلمً ( 17)عدد المعلمين كان فسنوات ( 15-7)أما من كانت خبرته بين %( 31.3)بنسبة 
من حجم %( 33)بنسبة معلًما ( 21)هو ( سنة فأكثر 11)الذين خبرتهم المعلمين وكان عدد ، من حجم العينة

 .(3)العينة كما هو مبين في الجدول رقم 
 

جدول يمثل نسب وأعداد المعلمين في العينة المسحوبة وفق سنوات الخبرة(3)جدول رقم   
نسبة  عدد المعلمين  المؤهل العلمي

 38.3% 23 3-1 المعلمين
7-15 16 %26.7 

 35.0% 21 فأكثر  -11
 100.0% 60 المجموع 
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 :على سؤال الدراسة واختبار فرضياتها  اإلجابة
 ؟هل يوجد مشكالت تواجه تنفيذ برامج الموهوبين في منطقة مكة المكرمة)على سؤال الدراسة  اإلجابة -

واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،هاقرة ونصَّ فتم عمل جداول تتضمن رقم ال ، فقدواألسئلة المتفرعة عنه
 :حيث اعتمد تمثيل الفقرات على النحو اآلتي ،مع درجة تمثيلها الفقرةُ  ُرتِّبتثم  ،لكل فقرة من فقرات الدراسة

 منخفض       1-1.77
 متوسط    2.33 - 1.71
 مرتفع        3 - 2.34

دارية تواجه تنفيذ برامج إهل توجد مشكالت  :والذي يتضمن ،ن سؤال الدراسةععلى السؤال المتفرع  ولإلجابة -
 ؟ الموهوبين في منطقة تعليم مكة المكرمة

كان و  ،بدرجة تمثيل مرتفعة( 2.31)دارية حيث كان المتوسط العام للمشكالت اإل ،(4)عداد الجدول رقم إتم  فقد
والتي تنص  ،(1)أما من ناحية الفقرات فقد كان أكبر متوسط حسابي للفقرة رقم  ،(5.343)االنحراف المعياري 

 :أي ،(مرتفع)درجة تمثيلها  تحيث كان( عدم صرف ميزانية خاصة بالموهوبين في حوزة معلم الموهوبين)على 
ال )  :والتي تنص على ،(4)قرة رقم يتبعها في الترتيب ف( 5.41)وبانحراف معياري ( 2.1)بمتوسط حسابي 

وانحرافها المعياري ( 2.733)حيث كان المتوسط الحسابي  ،(تتوافر حصة خاصة للموهوبين في الجدول الدراسي
والتي  ،(3)هي الفقرة رقم فأما الفقرة التي كان متوسطها الحسابي أقل  ،(مرتفع)لتكون درجة تمثيلها ( 5.772)

 ،(1.733)حيث كان المتوسط الحسابي ( ت الكافي للمعلم بسبب انشغاله بالدوراتفر الوقاعدم تو ) :تنص على
 ،(1)ها من ناحية المتوسط الحسابي فقرة رقم بقيس، (ضةفمنخ)لتكون درجة تمثيلها ( 5.777)وبانحراف معياري 
 ،(1.133)ي و ايس الحسابي حيث كان متوسطها( مدير المدرسة غير مقتنع ببرامج الموهوبين) :والتي تنص على

  .(متوسطة)بدرجة تمثيل ( 5.311)وانحرافها المعياري 
 الجدول يوضح  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب و درجة تمثيل كل فقرة من فقرات المشاكل االدارية(4)جدول رقم 

رقم 
 الفقرة 

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي 

رتبة  االنحراف المعياري 
 الفقرة 

 التمثيلدرجة 

 متوسطة  12 58705. 1.8333 .مدير المدرسة غير مقتنع ببرامج الموهوبين 1
 متوسطة 11 66617. 2.2833 .تكليف معلم الموهوبين بأعمال إدارية أخرى 2
 منخفضة 25 66298. 1.6333 .فر الوقت الكافي للمعلم بسبب انشغاله بالدوراتاعدم تو  3
 مرتفعة  2 66298. 2.6333 في الجدول الدراسي ال تتوافر حصة خاصة للموهوبين 4
 مرتفعة 3 53441. 2.5500 .صعوبة إخراج الطلبة من الحصص الصفية إلى حصص الموهوبين 3
المعلمين اآلخرين من خروج الطلبة الموهوبين إلى غرفة ( شكوى)تذمر  7

 59447. 2.4500 .الموهوبين
 مرتفعة 3

 مرتفعة 1 48011. 2.8000 .بالموهوبين تكون في حوزة معلم الموهوبينعدم صرف ميزانية خاصة  1
 مرتفعة 2 60576. 2.3500 .إدارة التعليم ال تقدم الدعم الكافي لبرامج الموهوبين 1
 مرتفعة 4 53441. 2.4500 .عدم توافر وعي مجتمعي حول أهمية برامج الموهوبين 2

 متوسطة 17 56723. 1.9833 (.تشخيص خاطئ)موهوبين انضمام بعض الطلبة للبرنامج وهم غير  15
 مرتفعة 1 65935. 2.3500 .  ال يوجد تقييم شامل ودوري لبرامج الموهوبين في المدارس  11
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 مرتفعة 13 63424. 2.2667 .ال تتوافر دراسات حديثة حول برامج الموهوبين 12
مجال تربية الموهوبين في عدم االستفادة من البرامج العالمية واإلقليمية في  13

 59280. 2.4333 .المدارس 
 مرتفعة 7

 متوسطة  14 74769. 2.0167 .ال يسمح بالتعاون مع المجتمع المحلي في تنفيذ البرامج 14
ال تصرف حوافز للطلبة المبدعين على مستوى المدرسة وعلى مستوى  إدارة  13

 70990. 2.2667 .التعليم
 متوسطة  12

 متوسطة  11 82270. 1.9667 .مهمات تدريسية لمعلم الموهوبين بين الحين واآلخرإسناد  17
 مرتفعة 15 68458. 2.3500 .إلزام الوزارة معلم الموهوبين بتنفيذ برامج محددة 11
 متوسطة 11 69115. 1.8833 .زيادة أعداد الطالب الذين يقوم المعلم باإلشراف عليهم في برنامج الموهوبين  11
 متوسطة 13 81286. 2.0167 .ال توجد ضوابط محددة الختيار معلم الموهوبين 12
عدم وجود تنظيمات فنية مكتوبة تحدد أوجه التعاون بين معلم الموهوبين  25

 1.47627 2.4167 .واإلدارة المدرسية
 مرتفعة 1

 مرتفعة  35493. 2.3750 المشكالت االدارية 

هل توجد مشكالت فيزيائية تواجه تنفيذ برامج  :والذي يتضمن ،سؤال الدراسة نعولإلجابة على السؤال المتفرع  -
   ؟الموهوبين في منطقة تعليم مكة المكرمة

حيث  ،بدرجة تمثيل متوسط ،(2.247)حيث كان المتوسط العام للمشكالت الفيزيائية ( 3)تم اعداد الجدول رقم 
والتي ( 3)قرات فقد كان أكبر متوسط حسابي للفقرة رقم أما من ناحية الف، (5.2711)كان االنحراف المعياري 

( ال يوجد نوادي علمية وثقافية قريبة للمدرسة لممارسة األنشطة المختلفة التي ال تتوافر في المدرسة) :تنص على
والتي ( 15) يتبعها بالترتيب الفقرة رقم ،بدرجة تمثيل مرتفعة( 5.42)وبانحراف معياري ( 2.11)بمتوسط حسابي 

بداعاته في هذه المشاغل) :تنص على  ،(ال يوجد مشاغل فنية داخل المدرسة لممارسة الطفل الموهوب لمهارته وا 
التي  (1) أما الفقرة، اوبدرجة تمثيل مرتفعة أيضً  ،(5.353)وبانحراف معياري  ،(2.7133)وبمتوسط حسابي 

فهي تأخذ أقل متوسط حسابي ( بينعدم توافر التكييف المناسب في القاعات الخاصة بالموهو ) :تنص على
أما الفقرة التي تسبقها في الترتيب فهي الفقرة ، بدرجة تمثيل منخفضة ،(5.752)وبانحراف معياري  ،(1.733)
متوسطها الحسابي كان  حيث ( ال تتوافر قاعة مناسبة لتقديم البرامج الخاصة بالموهوبين) :والتي تنص على( 1)
 (.متوسطة)بدرجة تمثيل ( 5.111) وانحرافها المعياري( 1.233)

 الجدول يوضح  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب و درجة تمثيل كل فقرة من فقرات المشاكل الفيزيائية(3)جدول رقم 
المتوسط  الفقرة  رقم الفقرة 

 الحسابي 
 درجة التمثيل رتبة الفقرة  االنحراف المعياري 

 متوسطة 2 77824. 1.9333 .مناسبة لتقديم البرامج الخاصة بالموهوبينال تتوافر قاعة  1
 متوسطة 1 65073. 2.1833 .ال تتوافر أجهزة كافية للبحث مثل االنترنت والحاسوب 2
 مرتفعة 3 53441. 2.5500 .عدم توافر الكتب والمراجع والمجالت الخاصة بالموهبة 3
الهوايات مثل المرسم والمسبح ال تتوافر مرافق خاصة لممارسة  4

 مرتفعة 7 62232. 2.5500 .والصالة الرياضية

ال يوجد نوادي علمية وثقافية قريبة للمدرسة لممارسة األنشطة  3
 مرتفعة 1 49030. 2.7833 المختلفة التي ال تتوافر في المدرسة 

 متوسطة 1 81563. 2.2500 .المقاعد الخاصة بالطلبة غير مريحة 7
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 منخفضة 15 73569. 1.6333 . عدم توافر التكييف المناسب في القاعات الخاصة بالموهوبين 1
 مرتفعة 4 64899. 2.5500 .ال تتوافر األدوات الخاصة بالتجارب المخبريه 1
 مرتفعة 3 60971. 2.6333 .ال تتوافر وسيلة نقل خاصة لتنفيذ برامج الموهوبين 2

المدرسة لممارسة الطفل الموهوب ال يوجد مشاغل فنية داخل  15
بداعاته في هذه المشاغل  .لمهارته وا 

 مرتفعة 2 50394. 2.6833

 متوسطة  26182. 2.2467 المشكالت الفيزيائية 

هل توجد مشكالت ذاتية  تواجه تنفيذ برامج الموهوبين في ) ولإلجابة على السؤال المتفرع من سؤال الدراسة -
 .(؟مكة المكرمةيم منطقة تعل

بدرجة تمثيل متوسط حيث ( 2.1151)حيث كان المتوسط العام للمشكالت الذاتية ( 7)عداد الجدول رقم إ تمَّ 
 ،(15)أما من ناحية الفقرات فقد كان أكبر متوسط حسابي للفقرة رقم  ،(0.32494)كان االنحراف المعياري 

وانحراف معياري ( 2.9667)ابي بمتوسط حس( ال تصرف عالوة خاصة بمعلم الموهوبين) :والتي تنص على
عدم تقديم حوافز مادية ) :والتي تنص على( 2)يليها الفقرة رقم  ،(مرتفعة)بدرجة تمثيل  :أي ،(181025.)

، بدرجة تمثيل مرتفعة( 0.46456)وانحراف معياري  ،(2.7667)بمتوسط حسابي ( ومعنوية لمعلم الموهوبين
فقد أخذت أقل  ((ضبط الفصل)ال تتوافر لدي القدرة على مهارة إدارة الفصل ) :التي تنص على (12) أما الفقرة

درجة تمثيلها و   ،(5.722)اري عيوانحرافها الم( 1.423)متوسطها يساوي  كان حيثمتوسط حسابي 
ستطيع أن أتعامل مع المشكالت الخاصة بالطلبة أال ): والتي تنص على( 3)يسبقها الفقرة رقم  ،(نخفضةم)

 (.متوسطة ) ودرجة تمثيل ( 709905.)وانحراف معياري ( 1.133)بمتوسط حسابي ( وبينالموه
 يوضح  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب و درجة تمثيل كل فقرة من فقرات المشاكل الذاتية (7)جدول رقم 

رقم 
 الفقرة 

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 درجة التمثيل رتبة الفقرة 

 مرتفعة 4 64309. 2.4000 .معظم المعلمين غير متخصصين في مجال الموهبة 1
 مرتفعة 2 46456. 2.7667 .عدم تقديم حوافز مادية ومعنوية لمعلم الموهوبين 2
 متوسطة 11 62775. 1.7500 .ال تتوافر الرغبة لدى المعلم للعمل مع الموهوبين 3
 متوسطة 1 70990. 1.9333 .للعمل مع الموهوبين والمتفوقينلم أتلق التدريب الكافي  4
 متوسطة  12 70990. 1.7333 . ستطيع أن أتعامل مع المشكالت الخاصة بالطلبة الموهوبينأال  3
 متوسطة 15 79830. 1.8000 .الشعور باإلرهاق والتعب أثناء التعامل مع الطلبة الموهوبين 7
 متوسطة 2 69115. 1.8833 .المعلومات الحديثة في مجال برامج الموهوبينستطيع الوصول إلى أال  1
 متوسطة 7 68147. 2.1000 .الملل من الروتين 1
 متوسطة  3 70830. 2.2000 .ضعف التعاون مع أعضاء الهيئة التدريسية 2

 مرتفعة 1 18102. 2.9667 .ال تصرف عالوة خاصة بمعلم الموهوبين 15
 مرتفعة 3 61318. 2.6167 . ال يوجد في الهيكلة معلم موهوبين مما يجعلنا ال نجد في العمل 11
 متوسطة  13 69984. 1.4237 (ضبط الفصل )ال تتوافر لدي القدرة على مهارة إدارة الفصل  12
 متوسطة 1 70591. 1.9000 .نقص المعرفة في طرق تدريس الموهوبين 13
   32494. 2.1151 المشكالت الذاتية 

تواجه تنفيذ برامج الموهوبين في  أسريةهل توجد مشكالت )ن سؤال الدراسة عولإلجابة على السؤال المتفرع  -
 .(منطقة تعليم مكة المكرمة

بدرجة تمثيل ( 2.3121)سرية حيث كان المتوسط العام للمشكالت األ( 1)عداد الجدول رقم إ تمَّ  
أما من ناحية الفقرات فقد كان أكبر متوسط حسابي للفقرة رقم  ،(5.233)كان االنحراف المعياري  إذ ،مرتفعة

حيث كان  ،(تركيز أولياء األمور على الجانب التحصيلي أكثر من برامج الموهبة) :والتي تنص على ،(3)
 ،(مرتفعة)بدرجة تمثيل ، (41545.)، واالنحراف المعياري (2.7833)المتوسط الحسابي 
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خلط أولياء األمور بين النشاط الطالبي وبرامج )والتي تنص على ( 11)الفقرة رقم  الحسابي يليها بالمتوسط
أما الفقرة رقم  ،وبدرجة مرتفعة( 5.342)معياري النحراف االو ، (237)ي أخذ المتوسط الحسابتوالتي  ،(الموهوبين

أقل  فقد أخذت( بسبب حصوله على امتيازات خاصة مضايقة أخوة الطالب شقيقهم) :والتي تنص على( 1)
يسبق هذه الفقرة من ناحية  ،(متوسطة)رجة تمثيل دوب ،(681475.)وبانحراف معياري  ،(1.2)متوسط حسابي 

تكليف األسرة للطالب بأعمال منزلية تعيق ممارسته ) :والتي تنص على( 1)قيمة المتوسط الحسابي الفقرة رقم 
درجة تمثيلها و   ،(5.73112)وانحرافها المعياري  ،(2.55)متوسطها الحسابي كان  حيث( للبحث واإلبداع

 .(متوسط)
( 2.2114)كان المتوسط الحسابي  فقد ،أما من ناحية المشكالت التي تواجه معلم الطلبة الموهوبين بشكل عام

 (.مرتفع)وبدرجة تمثيل متوسطة ( 5.25513)وبانحراف معياري 
 

 الجدول يوضح  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب و درجة تمثيل كل فقرة من فقرات المشكالت االسرية (1)دول رقم ج
 

رقم 
 الفقرة 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

رتبة 
 الفقرة 

درجة 
 التمثيل

الموهية ال تتوافر المعرفة الكافية لدى أولياء األمور عن  1
 مرتفعة 3 53016. 2.5833 .وبرامجها

عدم تحمس أولياء األمور إلشراك أبنائهم في برامج  2
 متوسطة 1 60014. 2.2500 .الموهوبين

لتحصيلي أكثر من اتركيز أولياء األمور على الجانب  3
 مرتفعة 1 41545. 2.7833 .برامج الموهبة

أو الذهاب  ال يسمح ولي األمر بتأخر ابنه في المدرسة 4
 مرتفعة 1 48596. 2.3667 .إليها في أيام العطل الرسمية

ال يوفر ولي األمر الدعم المادي للطالب  للقيام   3
 مرتفعة 4 62232. 2.5500 .باألنشطة والرحالت الخاصة ببرامج الموهوبين

 مرتفعة 3 56524. 2.5500 .بنهاحرص ولي األمر الزائد على  7
الطالب شقيقهم بسبب حصوله على مضايقة أخوة  1

 متوسطة 11 68147. 1.9000 .امتيازات خاصة

تكليف األسرة للطالب بأعمال منزلية تعيق ممارسته  1
 متوسطة 15 63779. 2.0000 .للبحث واإلبداع

محاولة أولياء أمور الطلبة التدخل بشكل مباشر وبدون  2
 متوسطة 2 72467. 2.0167 .معرفة في برامج الموهوبين

طالع على البرامج عدم زيارة ولي األمر للمدرسة واال 15
 مرتفعة 7 64746. 2.4333 .بنه على االستمراراوتشجيع 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 46 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

خلط أولياء األمور بين النشاط الطالبي وبرامج  11
 مرتفعة 2 54202. 2.6667 .الموهوبين

 مرتفعة  25312. 2.3727 سريةالمشكالت األ 
 معلم الطلبة الموهوبينالمشكالت التي تواجه  

 متوسطة   20015. 2.2774 

 
في الدراسة والتي تنص على ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمشكالت التي تواجه  ثانيةال فرضيةالختبار ال

تعود إلى تخصص المعلم فقد % 5 3تنفيذ برامج الموهوبين يعزى الى تخصص المعلم عند مستوى الداللة 
 (t)اختبار الفرضية باستخدام اختبار 

 حسابية لمتغير تخصص الموهوبين لكل محور من محاور الدراسةللمقارنات بين المتوسطات ال  tجدول اختبار (1)جدول رقم 
 السنة الدراسية  نوع المشكلة

المتوسط 
 مستوى الداللة الدرجة المعنوية tقيمة االنحراف المعياري الحسابي

 دارية المشكالت اإل
 648. 24966. 2.2628 متخصص

 
.519 
 

 غير دال
 28694. 2.2167 غير متخصص

 المشكالت الفيزيائية 
 741. 32927. 2.4000 متخصص

 
.462 
 

 غير دال
 40267. 2.3286 غير متخصص

 المشكالت الذاتية 
 -547.- 34618. 2.0981 متخصص

 
.587 
 

 غير دال
 28669. 2.1465 غير متخصص

 المشكالت االسرية 
 202. 26425. 2.3776 متخصص

 
.840 
 

 غير دال
 23706. 2.3636 غير متخصص

 المشكالت التي تواجه معلم الطلبة الموهوبين
 20187. 2.2846 متخصص

 غير دال  705. 381.
 20114. 2.2638 غير متخصص

وذلك في كافة المشكالت منفردة ( 5.53)ند مستوى الداللة عم قبول الفرضية ت( 1)ومن خالل الجدول رقم 
ويعني ذلك أنه ال يوجد فروق معنوية بين آراء المعلمين  5.53< المعنوية وكذلك مجتمعة وذلك لكون درجة 

 .على المشكالت يعزى لتخصص المعلم من عدمه

مجموع  التداخل  نوع المشكلة
 المربعات

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

F  الدرجة
 المعنوية 

مستوى 
 المعنوية 

 دارية المشكالت اإل
 3.238 206. 2 413. بين المجموعات

 
.047 

 

 دال
 064. 57 3.632 المجموعات

  59 4.044 المجموع

 المشكالت الفيزيائية 
 

 487. 062. 2 125. بين المجموعات
 

.617 
 

 غير دال
 128. 57 7.308 المجموعات

  59 7.433 المجموع

 المشكالت الذاتية
 

 1.045 110. 2 220. بين المجموعات
 

.358 
 

 غير دال 
 105. 57 6.009 المجموعات

  59 6.230 المجموع
 غير دال  563. 580. 038. 2 075. بين المجموعات سريةالمشكالت األ



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 47 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

 جدول تحليل التباين بين المتوسطات محاور الدراسة ألراء المعلمين وفقا للمؤهل العلمي (2)جدول رقم  
إحصائية للمشكالت التي تواجه تنفيذ برامج الموهوبين عند  ذات داللةٍ  ال توجد فروق   لثةالختبار الفرضية الثا 

عداد جدول تحليل التباين إ والختبار هذه الفرضية تمَّ  ،تعود إلى المستوى التعليمي للمعلم%  53مستوى الداللة 
 إلىحصائية تعود إداللة  ذاتُ  ومن خالل مستوى المعنوية لم تكن هناك فروق   ،(2)كما هو في الجدول رقم 

قبول  :أي ،(والذاتية واألسرية، الفيزيائية)وكذلك في المشكالت  ،لمستوى التعليمي للمعلم في المشكالت مجتمعةا
كون  اإلداريةرفض الفرضية في المشكالت  نما تمَّ يب  5.53< كون قيمة الدرجة المعنوية لوذلك  ،الفرضية

حصائية بين آراء إذات داللة  وجد فروق  بمعنى أنه ي ،( 5.53) وهي أصغر( 5.41)وية تساوي ئالدرجة الم
 الحسابية المتوسطات مقارنة عملُ  وقد تمَّ  ،لى المستوى التعليمي للمعلمإدارية يعود المعلمين في المشكالت اإل

 . باختبار شيفيه لمعرفة تلك الفروق لكن لم تظهر منفردة بين المستوى التعليمي
 اء المعلمين وفقا لسنوات الخبرةالمتوسطات محاور الدراسة ألر جدول تحليل التباين بين (15)جدول رقم 

 
في الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمشكالت التي تواجه تنفيذ برامج رابعة الختبار الفرضية ال

عداد جدول إ والختبار هذه الفرضية تمَّ  ،تعود إلى المستوى التعليمي للمعلم%  53الموهوبين عند مستوى الداللة 
ذات داللة  ومن خالل مستوى المعنوية لم تكن هناك فروق   ،(15)تحليل التباين كما هو في الجدول رقم 

   065. 57 3.705 المجموعات
  59 3.780 المجموع

المشكالت التي تواجه معلم الطلبة 
 الموهوبين
 المحور

 غير دال 131. 2.103 081. 2 162. بين المجموعات
 039. 57 2.201 المجموعات

  59 2.364 المجموع

مجموع  التداخل  نوع المشكلة
 المربعات

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

F  الدرجة
 المعنوية 

مستوى 
 المعنوية 

 دارية المشكالت اإل

 1.002 069. 2 137. بين المجموعات
 

.373 
 

 غير دال
 069. 57 3.907 المجموعات

  59 4.044 المجموع

 المشكالت الفيزيائية 
 

 1.186 148. 2 297. بين المجموعات
 

.313 
 

 غير دال
 125. 57 7.136 المجموعات

  59 7.433 المجموع

 
 المشكالت الذاتية

 036. 004. 2 008. بين المجموعات
 

.964 
 

 غير دال 
 109. 57 6.222 المجموعات

  59 6.230 المجموع

 سريةالمشكالت األ

 1.352 086. 2 171. بين المجموعات
 

.267 
 

 غير دال 
 063. 57 3.609 المجموعات

  59 3.780 المجموع

الطلبة  المشكالت التي تواجه معلم
  الموهوبين 

 

 غير دال  784. 245. 010. 2 020. بين المجموعات
 041. 57 2.344 المجموعات

  59 2.364 المجموع
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، داريةاإل)  في المشكالت وكذلك  ،لى المستوى التعليمي للمعلم في المشكالت مجتمعةإحصائية تعود إ
  .(واألسرية ،والذاتية، الفيزيائية

 :نتائج الدراسة 
 :كما يأتياستناًدا إلى المعالجة اإلحصائية نستطيع تلخيص نتائج الدراسة 

 :الفرضية األولى
ال توجد مشكالت ذات داللة احصائية تواجه تنفيذ برامج الموهوبين )أشارت الدراسة إلى رفض الفرضية األولى 

 (.في منطقة تعليم مكة
هل توجد مشكالت تواجه معلمي الطلبة الموهوبين ): وذلك من خالل اإلجابة على السؤال الخاصة بهذه الفرضية

 .(؟مج الموهوبين في منطقة تعليم مكةفي تنفيذ برا
ومشكالت فيزيائية بدرجة ، 3من ( 2،31)فقد اتضح أنَّ المعلمين يواجهون مشكالت إدارية بدرجه مرتفعة 

ومشكالت أسرية بدرجة مرتفعة ، 3من ( 2311)ومشكالت ذاتية بدرجة متوسطة ، 3من ( 2323)متوسطة 
 .3من ( 2331)

ة الموهوبين من مشكالت خاصة بتنفيذ برامج الموهوبين بدرجة متوسطة الطلب ووبشكل عام يعاني معلم
 .وهذا يؤكد صدق الفرضية األولى ،3من ( 2.211)

 :لثانيةالفرضية ا
ذات داللة إحصائية للمشكالت التي تواجه المعلم في تنفيذ برامج  على أنه ال توجد فروق   الثانيةتنص الفرضية 

 . 5.53م الموهوبين عند مستوى الداللة عزى إلى تخصص معلتُ و  ،الموهوبين
داللة إحصائية تعود إلى تخصص المعلم عند مستوى  ذاتُ  بأنه ال توجد فروق  ( 1)تضح من خالل الجدول رقم ا

 .ثانيةمما يؤكد صدق الفرضية ال  0.05الداللة 
 :لثةالفرضية الثا

للمشكالت التي تواجه المعلم في تنفيذ برامج وجد فروق ذات داللة إحصائية ينه ال أعلى  لثةالفرضية الثا تنص  
 .5.53تعزى إلى المستوى التعليمي للمعلم عند مستوى الداللةو  ،الموهوبين

بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعود إلى المستوى التعليمي للمعلم عند ( 2)تضح من خالل الجدول رقم ا
 .ثةلمما يؤكد صدق الفرضية الثا 5.53مستوى الداللة 

 :رابعةالفرضية ال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمشكالت التي تواجه المعلم في تنفيذ برامج )بأنه  رابعةتنص الفرضية ال

 %.53عند مستوى الداللة  برةتعزى إلى سنوات الخ (الموهوبين
عند مستوى  برةالخ ذات داللة إحصائية تعود إلى سنوات جد فروق  و بأنه ال ت( 15)تضح من خالل الجدول رقم ا

 .رابعةمما يؤكد صدق الفرضية ال% 53الداللة 
متوسطاتها حسب درجة  بةً ا مرتَّ شيوعً  وأشارت الدراسة إلى أكثر المشكالت التي تواجه تنفيذ برامِج الموهوبين

، خاصة ببرامج الموهوبين المعلم ميزانيةً  إعطاءِ  عدمُ ، عالوة خاصة بمعلم الموهوبين صرفِ  عدمُ ): الحسابية
األمور على الجوانب التحصيلية  أولياءِ  تركيزُ ، نوادي قريبة من المدرسة لممارسة األنشطة المختلفة توافرِ  وعدمُ 

خلط أولياء األمور بين ، لمعلم الموهوبين ومعنويةٍ  حوافز ماديةٍ  تقديمِ  وعدمُ ، أكثر من الموهبة
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مشاغل  توافرِ  وعدمُ ، توافر وسيلة نقل خاصة لتنفيذ برامج الموهوبين دمُ وع، النشاط الطالبي وبرامج الموهوبين
 وعدمُ ، إدراج حصة خاصة بمعلم الموهوبين على الجدول الدراسي وعدمُ ، فنية في المدرسة لممارسة األنشطة

 .وضع معلم الموهوبين في هيكلة وزارة التربية والتعليم
 :مناقشة النتائج 

التنظيم )انات أن معلمي الطلبة الموهوبين يواجهون مشكالت مرتفعة في البعدين تضح من خالل تحليل البيا
 (.والذاتية ،المشكالت الفيزيائية)ومشكالت متوسطة في البعدين  ،(وتعاون أولياء األمور ،اإلداري

رعاية  اإلدارة  المدرسية في ورَ والتي أشارت إلى أن دَ  ،(1221)اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السيف 
 .ا في البعد األول من هذه الدراسةا وكان ذلك جليً الموهوبين ال زال متواضعً 

على أراء المعلمين  فِ التي هدف إلى التعر  و  ،(2552)كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخالدي 
 واالجتماعيةِ  النفسيةِ  حيث اتفقت العينة على ضرورة تقديم الرعايةِ  ،والمشرفين حول واقع برامج الموهوبين

 . وتوعية أولياء األمور إلى أهمية برامج الموهوبين ،للموهوبين
 :مثل ،قات التي تواجه معلم الموهوبينو التي أشارت إلى أهم المع (Van 2005)مع دراسة  واتفقت هذه الدراسةُ  

 .إلدارة والمعلمينبين ا التعاونِ  وعدمُ ، القدرة على تعديل المنهاج وعدمِ  ،توافر المعرفة عدمِ 
من ( 2.277)مشكلة  أكبرَ  أنَّ  الدراسةِ  الموهوبين فقد أشارت نتائجُ  التي يعاني منها معلمُ  أما عن أبرز المشكالتِ 

 الذي يبذله معلمُ  إلى الجهد الكبيرِ  ى هذه النتيجةُ عزَ وتُ ، مالية لمعلم الموهوبين مكافأةٍ  صرفِ  هي عدمُ  3
 .لتلبية احتياجات هذه الفئة من الطلبة وبرامجَ  ،وتنسيقٍ  ،الموهوبين من تحضيرٍ 

تعود إلى % 53ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق  ) :ثانيةوعن اإلجابة على الفرضية ال
 . أثبتت الدراسة صدق الفرضية فقد ،(التخصص

ب عليها من قبل جميع المعلمين التدر   ى هذه النتيجة إلى تنفيذ برامج متشابهة في جميع برامج الموهوبين تمَّ عزَ وتُ 
 .الذين ينفذون هذه البرامج
تعود إلى المستوى  5.53ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق   :لثةأما بالنسبة للفرضية الثا

 . ثبتت الدراسة صدق الفرضيةأ فقد ،التعليمي
في تخصصات  قد تكون( والدكتوراه ،والماجستير ،الدبلوم العالي)الشهادات العليا  أنَّ  إلى ى هذه النتيجةعزَ وتُ 

 .والتفوق أخرى ليس لها عالقة بالموهبة
تعود إلى سنوات الخبرة  5.53ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : رابعةوبالنسبة للفرضية ال

 .ثبتت الدراسة صدق الفرضيةأ فقد
المعلمين من ذوي الخبرة الطويلة يتمتعون بالخبرة واألسلوب والقدرة على إدارة  ذه النتيجة إلى أنَّ وقد تعزى ه

من المتخصصين في الموهبة  نوربما يكونو  ،والمعلمين من ذوي الخبرة القليلة يتمتعون بالحماس ،البرامج
 .   والتفوق

 :التوصيات 
 .البرامج دورات لمديري المدارس حول برامج الموهوبين والتنظيمات الخاصة بهذه  عملُ  – 1
 .تنفيذها علىوكيفية مساعدة المدرسة  ،الموهوبين دورات ألولياء األمور لتعريفهم ببرامجِ  عقدُ  – 2
 .بها برامج الموهوبين ذُ للمدارس التي تنفِّ  خاصةٍ  معاييرَ  وضعُ  – 3



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 50 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

التوصيات الخاصة  ووضعُ  ،في مجال الموهبة والتفوق متخصصةٍ  لجنةٍ  وبين من قبلِ الموه برامجِ  يمُ و تق – 4
 .بذلك
 .لمعلم الموهوبين استثنائيةٍ  ةٍ أمكاف على صرفِ  العملُ  – 3

 :المراجع 
 االحتراق النفسي ومصادره لدى معلمي الموهوبين في (.  2511) زينب ، صالح والحسن، البخيت

 .المملكة العربية السعودية، مكة  ،(1)العدد ( 3)المجلد . مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية ،السودان
 دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان ،الموهبة والتفوق واإلبداع ،(2551)فتحي ، جروان. 
 يين والموهوبين االحتراق لنفسي لدى معلمي الطلبة العاد ،(2553)إبراهيم ، لقريونيافريد و ، الخطيب

البحوث المحكمة ، المؤتمر العلمي الرابع لرعاية الموهوبين والمتفوقين ، وذوي صعوبات التعلم واإلعاقات الشديدة
243 – 211. 

 دار الحافظ  ،تخاذ القرار رؤية من واقع المناهجاالتفوق والموهبة واإلبداع و  ،(2551)ليلى ، الصاعدي
 .األردن، عمان، للنشر والتوزيع

 اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو رعاية الطلبة الموهوبين بالمرحلة  ،( 2553)صالح يوسف ، لفرهودا
 .األردن، جامعة البلقاء التطبيقية، رسالة ماجستير ،رعبتدائية بمدينة عر اال
 1ط ،(مشكالتهم ، تربيتهم، اكتشافهم ،خصائصهم)ا المتفوقون عقليً ، (2554)عبد الرحمن ، سليمان ،

 .مصر، زهراء الشرق القاهرة  مكتبة
 الكفايات التدريبية التعليمية للمعلمين بدولة البحرين للعمل مع  ،( 1221)حسن  ةأسام، معاجيني

 (. 42) 13، المجلة التربوية ،الطالب المتفوقين
 دور اإلدارة المدرسية في رعاية الطالب الموهوبين بين الواقع  ،( 1221)مبارك سالم ، السيف

 .الرياض، جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير كلية التربية ،والمأمول
 Clark,B,(1993). Growing up Gifted (4 th Ed.).  NY macmillan publishing.                                                
 Van,Tassel –Baska ,j., and Stambaugh (2005). Challenges and possibilities for 
serving Gifted learners in regular classroom. Theory into the regular classroom. 
theory into practice,44(3), 211-217.                                                                                          
 Gagna ,F(1993).Why stress talent development, papert presented as aport of 
asmposium on (talent developmenton Giftedand talented children. Tornoto Canda.                 
 Renzulli , J , (1986). What makes Giftednes definition. New York; Facts on file 
INE.Delta kappe.                                      
 Baker , J, (1995) Depression and suicidal Ideation among Acadmically Gifted 
Adolescents, Gfted Child Quately ,36 (4) : 218- 223.  
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 اضطرابات النوم لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية
 جامعة جده/ أستاذ مساعد . حمزة عايد بني خالد 

Email: Dr.hamzah1980@yahoo.com 

 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أبرز أشكال اضطرابات النوم التي تنتشر ين الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة ملخص 
ولتحقيق أهداف الدراسة . اإلعاقة العقلية الشديدة من الذكور واالناث من الطلبة الملتحقين بمعهد التربية الفكرية في مدينة جدهوذوي 

، منها الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم إعداد استبانة للكشف عن أهم اضطرابات النوم التي يعاني
، وتم استخراج دالالت وقت النوم، وسلوك النوم، االستيقاظ ليال، واالستيقاظ نهارا أبعاد رئيسة هي( أربعة)نة من حيث تكونت االستبا

 . الصدق والثبات ألداة الدراسة
من الذكور و ( 13)طالب وطالبة بواقع ( 135)وقام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة المسحية البالغ عددها حوالي  
، وتم اختيارهم جدهمن االناث من الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة والشديدة والملتحقين بمعهد التربية الفكرية بمحافظة ( 13)

 . بطريقة قصدية
ى جميع ابعاد المقياس حيث كانت الدرجة نتائج الدراسة الى ان انتشار اضطرابات النوم عند الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية عل أشارت

(. 2.73)الضطرابات النوم  حيث بلغ المتوسط الحسابيجاء في المرتبة األولى ( االستيقاظ ليال)البعد األول (. 2.33)الكلية بمتوسط 
، وحل بعد (2.35)بي بلغ ، ثم االستيقاظ نهارا في المرتبة الثالثة بمتوسط حسا(2.31)بمتوسط حسابي بلغ ( سلوك النوم)ثم جاء بعده 

كما أشارت النتائج الى ظهور االضطرابات بدرجة أعلى عند الذكور مقارنة (. 2.47)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( وقت النوم)
العقلية  باإلناث، وأيضا كانت هذه االضطرابات عند الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة أكثر انتشارا منها عند الطلبة ذوي اإلعاقة

 .المتوسطة
 . اضطرابات النوم/ طلبة اإلعاقة العقلية : الكلمات المفتاحية

Sleeping Disorders of Students with Intellectual Disabilities 

Hamza Ayed Bani Khaled. Assistant professor / University of Jeddah 

Email: Dr.hamzah1980@yahoo.com 

Abstract: This study aims at recognizing the main forms of sleeping disorder among students with 

middle and severe intellectual disabilities for male and female students who have joined the institute of 

intellectual education in Jeddah. The researcher uses the descriptive approach to achieve the main goals 

of the study. The researcher prepares a questionnaire to show the why students with mental disabilities 

suffer from sleeping disorders. The questionnaire consists of four dimensions which are bedtime, sleep 

behavior, waking up at night, and waking up during the day. Then the validity and reliability of the 

study tool were then extracted. 

The researcher applied the study tool on the survey sample of the study, which covered 150 students; 

75 male students and 75 female students with middle and severe Intellectual disabilities who have 

joined the institute of intellectual education in Jeddah. They were chosen deliberately. 

The results of the study showed that the sleep disorders do exist among students of intellectual 

disabilities on all different dimensions of the scale with a total average score of (2.53) . The highest 

score came favoring the dimension of "waking up at night" with an average score of (2.63), while the 

dimension of "sleep behaviors" came next with an average score of (2.57). Third came the dimension 

of "waking up at daytime" with an average score of (2.50) and fourth and finally came the dimension of 
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"sleep time" with an average score of (2.46) average score. The results also showed that these disorders 

spread more among male students and that they spread more on students with severe mental disabilities 

than students with moderate mental disabilities  

Keyword: students with intellectual disabilities, sleeping disorders. 

تعتبر ظاهرة اإلعاقة من الظواهر المألوفة، وال يكاد مجتمع يخلو منها، وتلقى االهتمام من جانب  :المقدمة
مفهوم اإلعاقة العقلية ولقد ظهرت في اآلونة األخيرة اتفاقًا دوليًا على . المجتمعات والمؤسسات والمنظمات الدولية

د استخدمت  في السابق العديد من المصطلحات وتعريفها بشكل يالقي قبوال عند أولياء االمو واالخصائيين، فق
كالنقص العقلي أو الضعف العقلي وغيرها من المصطلحات التي كانت محط جدل في ميدان اإلعاقة العقلية  

التي تشير الى هذه الفئة، ومهما يكن من أمر هذه المصطلحات التي تعبر بطريقة ما عن مفهوم اإلعاقة 
يشير الى اتجاه إيجابي إلى هذه الفئة،  امرا مقبوال واكثر إيجابية من المفاهيم  العقلية،، فان  استخدام مصطلح

 . القديمة  التي كانت تعبر عن اإلعاقة العقلية باتجاه سلبي
تعد اإلعاقة العقلية من المشكالت الخطيرة التي يمكن أن تواجه الفرد، والتي توثر بشكل مباشر األداء الوظيفي 

لألطفال مما يشكل عائقا في تكيفهم مع المجتمع، وبالتالي صعوبة في جوانب النمو  واالجتماعي والمعرفي
 .  األخرى والتي تعد مهمة للنمو السليم لألطفال

ُيشكل النوم عنصرا  أساسيا وضروريًا لنمو الفرد  وحيوية جسمه حيث يعزز المناعة ويساعد على تقويه الذاكرة  
م لدى األطفال ،  وقلة النوم لألطفال يؤثر على كافة أشكال النواحي مما يسهم بشكل فعال في حدوث التعل

الجسمية والسلوكية والنفسية والمعرفية ، وال يمكن أن يعمل الجسم في أفضل حاالته إذا كان محرومًا من النوم ، 
طفل إلى مما يؤدي إلى ضغوطًا نفسية على  األسرة ، وتتفاوت عدد ساعات النوم عند األطفال العاديين من 

آخر، إال أن معدل حاجة األطفال النوم بشكل عام تتراوح حسب العمر، فالطفل الرضيع يستغرق اغلب يومه في 
النوم ، اما األطفال في المرحلة المدرسية فيستغرقون نوم أقل من الرضع ، اما الطفال بعد مرحلة المراهقة يمون 

لطبيعي، اما األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وخصوصا ساعات يوميا في الوضع ا 1 – 7نومهم طبيعي ما بين 
 (2553الروسان، ) .العقلية الشديدة فتنتشر بينهم اضطرابات النوم بشكل واضح

تعد اضطرابات النوم واحدة من اكثر االضطرابات النفسية التي بدأت تنتشر في العصر الحالي، من 
عقد الحياة ومتطلباتها ، وتعرض االفراد لضغوط متباينة االضطرابات التي ازدادت انتشارا، وارتبط انتشارها بت

توثر على قدراتهم النفسية، حيث تتباين هذه االضطرابات في مدى تأثيرها  على االفراد، ويمكن ان تكون هذه 
االضطرابات  أكثر عند الطلبة ذوي الحاجات الخاصة بشكل خاص ، لذلك هدف الباحث بدراسته الحالية إلى 

ر اضطرابات النوم لدى عينة من الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة والشديدة ، وأيضا التعرف معرفة انتشا
على اكثر أنماط اضطرابات النوم شيوعا لدى هذه الفئة ،حيث حاول الباحث التعرف على وقت وسلوك النوم 

رف على عادات االستيقاظ ليال عند أطفال ذوي اإلعاقة العقلية وارتباطها بدرجة اضطرابات النوم، كما تم التع
ونهارا عند الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية وارتباطها باضطرابات النوم،  ومعرفة فيما إذا كانت توجد  فروق ذات 

 , smith)      .داللة إحصائية في نسبة انتشار اضطرابات النوم  وفقا لمتغير الجنس ومتغير فئة االعاقة
2004) 
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
حيث تشير العديد من الدراسات أن هؤالء  ُيظهر الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية أشكاال متعددة من اضطرابات النوم،

ومن هنا تبرز أهمية الحاجة إلجراء هذه الدراسة والتعرف  األطفال يعانون بشكل واضح من اضطرابات النوم،
على اهم أشكال هذه االضطرابات التي يعاني ذوي الحاجات الخاصة، ومن هذا المنطلق فان هذه الدراسة تقوم 
على تحليل معمق ألبرز أشكال اضطرابات النوم التي يعاني منها الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية، من الطلبة ذوي 

 . قة العقلية الملتحقين بغرف بمعهد التربية الفكرية في محافظة جدهاإلعا
   :ومن هذا المنطلق فان مشكلة الدراسة تتمثل بالسؤال التالي 
ماهي أشكال اضطرابات النوم األكثر شيوعا التي يعاني منها الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية الملتحقين  -

 بمعهد التربية الفكرية في محافظة جده؟  
بين الذكور واالناث من الطلبة ذوي ( ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل -

 اإلعاقة العقلية المتوسطة واالعاقة العقلية الشديدة في معدل انتشار اضطرابات النوم بينهم؟
توسطة ين الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية المب( ≤هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

 واالعاقة العقلية الشديدة في معدل انتشار اضطرابات النوم بينهم؟
 : أهمية الدراسة

 : تظهر أهمية الدراسة فيما يلي 
مساعدة المعلمين واآلباء على معرفة أشكال اضطرابات النوم لدى أطفالهم وذلك لمساعدتهم على حل  -9

 .وعالج هذه االضطرابات
تساعد هذه الدراسة في تحديد أهم وأبرز أشكال اضطرابات النوم التي يقع تظهر عند الطلبة ذوي  -0

 . اإلعاقة العقلية واقتراح حلول لها
 : التعريفات اإلجرائية
يقصد بمشكلة النوم العادات والسلوكيات التي تظهر قبل النوم أو أثناء النوم كالصعوبة في : اضطرابات النوم

ستغراق بالنوم بشكل طبيعي، او النوم لساعات قصيرة، والمشي أثناء النوم والصراخ والكالم أثناء النوم او اال
  .النوم، والقيام المبكر
هم الطلبة الذين تم تشخيصهم من قبل وزارة التربية والتعليم والملتحقين بمعهد التربية : طلبة اإلعاقة العقلية

 . الفكرية في محافظة جده
  :محددات الدراسة

 . هـ في مدينة جده 1437/1431تم تطبيقها في العام الجامعي 
 

  الخلفية النظرية والدراسات السابقة 
تعد اضطراب النوم من االضطرابات الشائعة بين األطفال ذوي اإلعاقة، ولكن يجب أال ينظر إلى مشكلة النوم   

بأنها نتيجة حتمية لإلعاقة العقلية انما هي احدى الخصائص المميزة لهؤالء األطفال، وتنتشر ظاهرة اضطرابات 
شر بشكل أكبر عند اإلعاقة الشديدة واالعاقات النوم عند عدد كبير من األطفال ذوي اإلعاقة العقلية، وتنت
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وتبدو اعراض االضطرابات بعدم قدرة األطفال بالنوم لفترة طويلة او النوم المتقطع حيث يميل بعضهم . المتعددة
 .  الى االستيقاظ المتكرر من النوم في أوقات مختلفة

ء عنه، فهو مهم لصحة الجسم والعقل، وهو يعتبر النوم عملية جسمية نفسية ضرورية ال يستطيع أحد االستغنا  
احدى الحاجات األساسية لإلنسان كالماء والطعام، فيعمل على عملية التوازن الفسيولوجي والكيميائي في الجسم 

 ((Brown, 1995. ويعمل على انخفاض التوتر العضلي، كما يساعد على توازن النشاط الكهربائي في الدماغ
ن اولى فئات التربية الخاصة التي نالت اهتماما مبكرا بالخدمات المقدمة لهؤالء االفراد تعتبر اإلعاقة العقلية م

مقارنه بالفئات األخرى، حيث ظهر االهتمام العالمي باإلعاقة العقلية من خالل تعريفها والبحث عن أسبابها، 
م خدمات التأهيل خصوصا لفئة وتطوير العديد من البرامج الحديثة وطرق التدريس المناسبة لهذه الفئة واستخدا

 ( MacMillan , 1994. )اإلعاقة الشديدة
وتختلف فئات اإلعاقة العقلية في تصنيفها، بعض التصنيفات تفرق بينها حسب مصدر اإلصابة باإلعاقة واألخر 
يصنفها حسب درجة اإلصابة وغيرها، وهناك تصنيفات أخرى حسب شكل المظاهر االكلينيكية الظاهر على 

 ,Hallahan& Kauffman. )راد كمتالزمة داون واستسقاء الدماغ وحاالت كبر وصغر حجم الدماغ وغيرهااالف
2006                                         .) 

يعتبر تصنيف اإلعاقة العقلية حسب متغير الذكاء والسلوك التكيفي األكثر قبوال ين أوساط التربويون ألنه يعطي  
عن هؤالء الطلبة تفيد المعلمين واالخصائيين في تشخيص األطفال وتطوير طرق معلومات واضحة 

واستراتيجيات تربوية مناسبة تساعدهم على التعلم مقارنه بأقرانهم العاديين ويشير هذا التصنيف الى ثالث فئات 
 : رئيسية هي

من األطفال % 13ما نسبته حيث تشكل هذه الفئة ( Mild Mental Retardation: )اإلعاقة العقلية البسيطة
على اختبارات الذكاء، حيث تكون خصائصهم الجسمية  15-33المعوقين عقليا وتتراوح نسبة الذكاء ما بين 

واالجتماعية مقاربة ألقرانهم العاديين باستثناء القدرات المعرفية التي تقتصر على قدرتهم على تعلم مهارات 
 (2553الروسان، . )ساب وغيرهااكاديمية بسيطة كالقراءة والكتابة والح

من األطفال % 15تشكل هذه الفئة ما نسبته ( Moderate Mental Retardation: )اإلعاقة العقلية المتوسطة
على اختبارات الذكاء، وتختلف خصائص هذه الفئة  33-45المعوقين عقليا وتتراوح نسبة الذكاء لهذه الفئة بين 

سمية لديهم ظاهرة في الطول والوزن والمهارات الحركية العامة والدقيقة، عن العاديين حيث تكون المشكالت الج
وأيضا ضعف واضح بالمهارات االجتماعية مقارنه مع األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة حيث تظهر هذه 

 . هاالمشكالت في السلوك التكيفي كمهارات الحياة اليومية ومهارات التواصل ومهارات تحمل المسؤولية وغير 
(Smith ,2004.)           
وتشكل هذه الفئة ( (Severe and Profound Mental Retardation: )إلعاقة العقلية الشديدة والشديدة جداا

درجة  45، وتتراوح نسبة الذكاء لهذه الفئة ما بين %3األقل بعدد الطلبة المعوقين عقليا حيث ال تتجاوز نسبتهم 
ء، وتظهر العديد من المشكالت عند طلبة هذه الفئة في الجوانب االجتماعية فما دون على اختبارات الذكا

والمعرفية والجسمية ومهارات التواصل والمهارات االكاديمية، التي تعتبر العائق األكبر عند هؤالء الطلبة لتحقيق 
 . االستقاللية والتعلم المناسب مقارنه بأقرانهم العاديين
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ساعات من النوم يوميا، ويمكن القول ان المقدار الذي يحدد  15- 4يحتاج ما بين  تشير الدراسات الى االنسان 
حاجة الفرد للنوم تتأثر بعدة عوامل اهمها العمر والحالة العصبية والجسمية، فالحاجة للنوم تكون بشكل أعلى 

يحتاجه الذكور، ويمكن  منها في مرحلة الطفولة، وأقل ما تكون في سن أكبر، وأيضا تحتاج األثاث للنوم أقل مما
ان تكون طبيعة االعمال الجسمية التي يقوم بها الذكر عامال مهما للحاجة الى النوم، والتي يجب ان يعوضها 
بالنوم السترداد طاقته وعافيته التي استهلكت أثناء اليقظة ،ويعاني االطفال ذوي االعقة العقلية الضطرابات 

واصدار أصوات أثناء النوم وحاالت األرق والكوابيس والمشي أثناء النوم ، عديدة في النوم كالقلق أثناء النوم 
وأيضا حاالت التكلم أثناء النوم ورهاب الليل، وغيرها من أشكال اضطرابات النوم والتي غالبا تنتشر بين ذوي 

 (Bray et.al, 1997. )اإلعاقة العقلية الشديدة بشكل اكبر مقارنة مع اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة
إن األسباب الكامنة وراء اضطرابات متعددة وهي تتضمن القلق أو االضطرابات العضوية واإلثارة الزائدة والتوتر 
المرتبط بالخوف من الظالم والخوف، ويعتبر النوم لألطفال الصغار اشبه باالنفصال عن االبوين، فقد يخاف 

. خطر خاص لفقدانه عنصر األمان المتمثل بالوالدينالطفل من أن يحصل له مكروه أثناء نومه ويشعر ب
 (.2552الخطيب وآخرون،)

تنتشر اضطرابات النوم البسيطة في مرحلة الطفولة خاصة في عمر سنتين وعند األطفال الذين تتراوح    
وهي ردة فعل طبيعية وتعبيرات عن عدم الشعور باألمن المتضمن في ، أعمارهم بين ثالث إلى خمس سنوات 

 ،ملية النمو فمعظم اآلباء يعدون أنفسهم بحاجه للتعامل مع طفل يعاني من اضطراب في النوم بشكل أو بآخر ع
وأكثر االضطرابات شيوعًا في األحالم المزعجة والنوم والقلق وتظهر األحالم المزعجة عند حوالي ثلث األطفال 

سنوات ويبلغ حدوث األحالم المزعجة ذروته في سن عشر سنوات حوالي نصف  15-3شيوعًا في األحالم بين 
 . ألحالم باالنخفاض سريعًا لكال الجنسينالفتيات في هذا العمر يعانين منها وبعد ذلك يبدأ تكرار حدوث هذه ا

(Goldenson, 1978) 
النوم المؤقتة والمستمرة شائعة الظهور في الطفولة، حيث تشير الى وجود دالئل على اضطراب  اتأن اضطراب

انفعالي لدى األطفال، والفرق بين اضطرابات النوم الطبيعية والمرضية هو فرق في الدرجة وليس في النوع، فإذا 
ير بحاجة إلى تدخل عالجي كانت المشكلة حادة ومزمنة كاألرق، فهذا مؤشر على وجود اضطراب انفعالي خط

 (2552العباس، . )لعالجه
ونظرا ألهمية اضطرابات النوم بسبب اثارها السلبية فقد جرت العديد من التصنيفات العالمية لهذه االضطرابات، 

وتصنيف ( DSM -IV)كتصنيف منظمة الصحة العالمية، وتصنيف الجمعية األطباء النفسيين االمريكية 
فقد تضمن   .(International Classification of sleep Disorders)ضطرابات النوم الجمعية االمريكية ال

على ابرز مشكالت واضطرابات النوم التي يعاني منها  DSM-IVتصنيف جمعية األطباء النفسيين االمريكية 
 : العاديين والمعاقين   وابرز هذه االضطرابات

ويمكن ان يكون . لنوم في مواعيده المألوفة او الحفاظ على النوموهو عدم قدرة الفرد على ا (Insomnia: )األرق
بعدم قدرة الفرد على النوم مطلقا، او االستفاقة المبكرة من النوم وعدم القدرة على النوم بعدها، وهذا النوم من أكثر 

ا الحمل عند اضطرابات النوم شيوعا، ويحدث عند النساء أكثر من الرجال، ويعود سبب األرق لعدة أسباب منه
.  االناث، ونتيجة للصداع واضطرابات التنفس، وتلعب العوامل النفسية المضطربة عامال مهما في حدوث األرق

(Williams,  Sears& Allard,2004    ) 
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هو نقيض األرق حيث يقضي الفرد ساعات نوم طويلة فوق الحد الطبيعي قد  (Hypersomnia: )النوم المفرط
، حيث يميل هؤالء االفراد للنوم المبكر قبل مواعيده المعتادة، وصعوبة االستفاقة من ساعة( 11)تصل الى 

النوم، وغالبا ما يظهرون الشعور بالتعب رغم نومهم لساعات طويلة، ومن أسبابه الرئيسية الحاالت النفسية 
 & Mindell .م المفرطكالحزن والكآبة والقلق، وتظهر بعض الدراسات ان السمنة لدى الشباب احدى أسباب النو 

Owens, 2003))  
تكثر عند األطفال في سن العاشرة وما فوق، حيث يبدا الفرد بالنهوض ( Somnambulism: )المشي أثناء النوم

من النوم وعيناه مفتوحتين ويقوم بأشياء واعمال كالمشي والكالم لغاية ان يستفيق بشكل تلقائي او يعود الى حالة 
 . وعادة ال يتذكر هؤالء االفراد شيئا مما حدث معهم بعد االستيقاظ من النوم. النوم

عادة ما تحدث خالل النوم العميق، حيث يتكلم االفراد كالم أحيانا مفهوم او كالم على شكل : أثناء النومالكالم 
 .تمتمة غير مفهومة تفتقد الى الوضوح، وحاالت التكلم أثناء النوم تحدث بشكل أقل من المشي أثناء النوم

(Brown, 1995) 
مبكرة بسبب مشاعر الخوف والقلق خصوصا عند تحدث عند األطفال في سن  (Night Terror)رعب الليل 

تعليم الطفل النوم بغرفة لوحده، حيث يبدا بالصراخ والخوف وقد يحدث تبول ال ارادي عند الطفل، وعادة ال 
يتذكر األطفال ما حدث معهم في الصباح، وتشير الدراسات الى ان الرعب الليلي يختفي عادة عند وصول 

 .الطفل مرحلة البلوغ
تعمل الكوابيس عند األطفال على حالة من الفزع والخوف، وهي غالبا تحدث ( Night Mares: )الكوابيسأحالم 

اخر ساعات الليل بحيث يستيقظ الطفل ويبدأ بالصراخ والشعور بالخوف والهلع وعدم األمان، ويصعب على 
الصباح ويستطيعون ان  األطفال الرجوع الى النوم، وعلى عكس رعب النوم فاألطفال يتذكرون الكابوس في

 ( (Sikora ,2012. يتكلمون عن تفاصيل هذا الكابوس
تظهر اضطرابات النوم لدى عدد كبير من ذوي الحاجات الخاصة، حيث تشكل عبئا كبيرا على اإلباء والمعلمين 

جها، وتشير مما يعيق عملية النوم والتعلم السليم لديهم، مما يترتب عليه التدخل ببرامج سلوكية وعالجية لعال
الدراسات ان اضطرابات النوم قد تودي الى حدوث المشكالت السلوكية لدى هؤالء األطفال، وذلك نظرا لطبيعة 

 .هؤالء األطفال الذين يختلفون عن اقرانهم العاديين
تعود اضطرابات النوم الى عدة أسباب كالعوامل الوراثية ، حيث تشير الدراسات الى انتشار بعض هذه 

بات كالمشي أثناء النوم بين التوائم المتطابقة ، وتنتشر بعض هذه االضطرابات بين األطفال من أقارب االضطرا
الدرجة األولى، وهناك أسباب اجتماعية ونفسية كأخطاء التنشئة االجتماعية في معاملة الطفل كالقسوة المفرطة 

كن ان تكون العوامل الجسمية سببا مهما في او الدالل الزائد والتساهل في مواعيد النوم واليقظة وغيرها، ويم
حدوث هذه االضطرابات كالحالة الصحية للطفل وقت الوالدة، وبعض االعراض الفسيولوجية التي تصيب 

 .((Mindell & Owens, 2003. األطفال كالحمى وسوء التغذية وضعف افراز الغدة الدرقية
 : الدراسات السابقة

 . فيما يلي وصفا موجزا ألبرز الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت اضطرابات النوم
برنامج تدريبي في معالجة مشكالت النوم عند األطفال ذوي  دراسة هدفت إلى معرفة أثر( 2513)ت الخفش أجر 

اضطراب التوحد، حيث تم تصميم برنامج تدريبي لمعالجة مشكلة النوم عند األطفال ذوي 
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من أمهات األطفال ذوي اضطراب التوحد الملتحقين في ( 25)وتكونت عينة الدارسة من. اضطراب التوحد
ولتحقيق (. 2512-2511)المراكز المتخصصة بالتوحد في عمان في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

(  22)النوم تّكون من  أهداف الدارسة قامت الباحثة بتصميم برنامج تدريبي سلوكي واستخدام مقياس مشكلة
فقرة، وقد تمتع المقياس بالصدق ومعامل الثبات المقبول؛ إذ   تم استخدام هذا المقياس كاختبار قبلي وبعدي، 

ثالث ساعات يوًميا، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات ( 3) واستغرق تطبيق البرنامج ثالثة أشهر بواقع
تقليل من مشكلة النوم لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، كما أشارت النتائج داللة إحصائية للبرنامج التدريبي لل

إلى وجود أثر للبرنامج التدريبي عند زيادة عدد ساعات النوم لدى األطفال المشاركين في هذه الدارسة، بينما 
توى التعليمي أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيٍة للبرنامج التدريبي يعزى لمتغير المس

 .  لألمهات اللواتي شاركن في البرنامج التدريبي
استقصاء الذاكرة العاملة والمشكالت السلوكية وعالقتها " بدراسة وهي بعنوان ( 2515) كما قامت الرقاد 

حيث " باضطرابات النوم لدى عينة من األطفال التوحديين وذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
فت هذه الدراسة الى استقصاء الذاكرة العاملة والمشكالت السلوكية وعالقتها باضطرابات النوم لدى عينة من هد

األطفال التوحديين وذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ، حيث تكونت من ستة،  أسئلة الثالث 
ذاكرة العاملة والمشكالت السلوكية عند األطفال األولى اجابت عن الفروق ذات العالقة بين اضطرابات النوم وال

وبقية األسئلة جاءت تبحث العالقات بين . وذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقة العقلية البسيطة التوحديين،
اضطرابات النوم وكل من المشكالت السلوكية والذاكرة العاملة لدى األطفال التوحديين وذوي صعوبات التعلم 

 . قلية البسيطةوذوي اإلعاقة الع
مقياس الذاكرة : واستخدمت الباحث ثالثة أدوات بعد استخراج دالالت صدق وثبات مناسبة لها، وهذه األدوات هي

فقرة، ومقياس بيركس لتقدير السلوك تكون ( 24)فقرة، ومقياس مشكالت النوم تكون من ( 14)العاملة تكون من 
من ذوي صعوبات ( 35)، وطفل من التوحديين( 35)، طفال( 25)فقرة، حيث تكونت العينة من ( 15)من 

واظهرت النتائج الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين فئات . من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة( 35)التعلم، و
األطفال الثالث على متغيرات الدراسة، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التوحديين وذوي اإلعاقة 

لبسيطة في المشكالت االنفعالية حيث كانت أكثر شيوعا عند األطفال ذوي اإلعاقة العقلية منها عند العقلية ا
 . التوحديين

فقد هدفت إلى تقييم  (Weiskop, Richdale & Matthews, 2005)أما د راسة ويسكوب وريشدال وماثويز  
خمسة أطفال ( 3)م، وتكونت عينة الدراسة من برنامج تدريبي للوالدين للتقليل من المشكالت السلوكية لدى أبنائه

سنوات،  2سبعة أطفال، تراوحت اعارهم بين سنة الى ( 1)من طيف التوحد، وطّفٍل واحٍد من طيف اسبرجر، و
وتم استخدام خط القاعدة المتعدد لجميع أفراد عينة الدراسة، حيث تضمن البرنامج على مبادى تعديل السلوك، 

وم، والتعزيز، وتعميمات واضحة للنوم، والدعم من الشريك كاآلباء، وتجاهل أنماط السلوك واعداد روتين محدد لمن
وقد أظهرت النتائج تحسنًا واضحًا في . عشر أسر أكملوا البرنامج التدريبي( 15)وقد شارك في الدراسة . األخرى

لها من خالل البرنامج مشكلة نوم األطفال المشاركين في الدراسة، ومن أكثر المشكالت التي تم عالجها وتعدي
وكان للبرنامج أهمية اجتماعية وصحية لها  ،المشي في أثناء النوم، والذهاب إلى النوم، والصراخ في الليل

 .  دالالت على مستوى األفراد واألسر التي شاركت بالبرنامج
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واخرون  المتعلقة بمشكالت النوم عند األطفال   (Williams  et al., 2004  ) واخرون وفي دراسة ويليام
) التوحديين ، حيث هدفت الدراسة الى معرفة مشكالت نوم التوحديين ، حيث تم اجراء المسح على عينة من 

طفال توحديا، وات االعتماد على استبانة مقياس ليكرت الخماسي إلعداد تقرير اإلباء ، حيث تم رصد ( 215
تبانة والتي تتضمن مشكالت الذهاب الى النوم ، والنوم الممتلئ باألرق، وعدم الذهاب ابرز المشكالت في االس

السير والتحرك أثناء النوم ، الصداع : للنوم في السرير ، وكذلك أشارت الى ان بعض مشكالت النوم تتمثل في 
 .المتكرر في الصباح، البكاء أثناء النوم، والمعاناة من الكوابيس

راسة الى وجود فروق في مشكالت النوم والتي لها عالقة بالعمر والتبول االرادي، وكانت أبرز أشارت نتائج الد
هذه المشكالت تتمثل في التنفس أثناء النوم وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي، وارتباط اضطرابات النوم 

ة كالمشي أثناء النوم بحاالت طبية كمشكالت التنفس وسيالن االنف، وأيضا ظهور مظاهر أخرى لدى العين
      . واألرق والكوابيس المزعجة أثناء الليل

بعد االطالع على نتائج الدراسات السابقة ُيالحظ أن معظم الدراسات قد أشارت إلى وجود أشكال متعددة 
الضطرابات النوم لدى االطفال خصوصا في السنوات األولى، وأشارت الى وجوب ان تولى هذه االضطرابات 

تمام والدراسة من اجل عالجها وتخفيضها عند هؤالء الطلبة الذين تنتشر لديهم بفعل طبيعة اعاقتهم كدراسة بااله
 .الخفش والرقاد

 
 الطريقة واإلجراءات 

 :االفراد المشاركين بالدراسة
كور يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الملتحقين في معهد التربية الفكرية في مدينة جده من الذ      

طالب ( 135)واالناث ّتم تشخيصهم من قبل المعاهد بأن لديهم إعاقة عقلية، أما االفراد المشاركين فقد كانوا 
 . من االناث ّتم اختيارهم بطريقة مقصودة( 13)من الذكور و ( 13)وطالبة من طلبة معهد التربية الفكرية بواقع 

 :أداة الدراسة
قام الباحث بإعداد استبانة ألبرز اضطرابات النوم التي تنتشر بين األطفال لجمع البيانات حول اضطرابات النوم، 

ذوي الحاجات الخاصة، وذلك من خالل االطالع على أدب الموضوع حول اضطرابات النوم، واالطالع على 
عدد من المقاييس التي تناولت هذه االضطرابات بالبحث في الدراسات السابقة كمقياس بشرى إسماعيل احمد 

( وقت النوم)، حيث تم التوصل إلى األبعاد الرئيسية التي يمكن أن تتكون منها األداة بدءا من بعد (2552)
وتم صياغة فقرات لكل بعد من أبعاد االداة، بحيث تكونت بصورتها النهائية من . وانتهاء ببعد االستيقاظ نهارا

 :فقرة موزعة على أربعة ابعاد، وهي( 33)
 .النوموقت : البعد األول-1
 .سلوك النوم: البعد الثاني-2
 .االستيقاظ ليال: البعد الثالث-3
 .االستيقاظ نهارا: البعد الرابع-4
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 :تصحيح األداء على المقياس
، تعطى درجة ثالث (دائما)من أربعة مستويات، اإلجابة األكثر حدوثا وهي  االستبانةتكونت االستجابة على 

اما . تعطى درجة واحدة(نادرا)واإلجابة األقل منها وهي  تعطى درجتين،(عادة)درجات، واإلجابة األقل منها وهي 
ويمكن تفسير اإلجابات على . تعطى درجة صفر( ابد)عند عدم حدوث االضطراب وهي أقل شيء وهي 

 : ستبانة على النحو االتياال
  يشير هذا المستوى إلى  ) 2.5 – 3)هي ذات المتوسط األعلى (: مرتفع)االستجابة األكثر شيوعا

 . االطفال الذين تنتشر لديهم احدى أشكال اضطرابات النوم بشكل كبير
  شير هذا وي( 2.5أقل من -  2) هي ذات المتوسط الثاني (: متوسط)االستجابة ذات المتوسط الثاني

 .المستوى إلى االطفال الذين تنتشر لديهم احدى أشكال اضطرابات النوم بشكل متوسط
 ويشير هذا (  2أقل من  – 1,5) هي ذات المتوسط الثاني (: متوسط) الثاالستجابة ذات المتوسط الث

 .المستوى إلى االطفال الذين تنتشر لديهم احدى أشكال اضطرابات النوم بشكل منخفض
 يشير هذا المستوى ( 1,5أقل من )وهي ذات المتوسط (: منخفض)بة ذات المتوسط المنخفض االستجا

 . إلى االطفال الذين ال يعانون من اضطرابات النوم
 

 :أداة الدراسةصدق 
تم التوصل إلى صدق االداة؛ وذلك عن طريق عرضه على عدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في 

ال البيت وجامعة موته والجامعة الهاشمية باألردن، وجامعة : كل من الجامعات التاليةمجال التربية الخاصة في 
ام القرى وجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية البالغ عددهم سبعة أعضاء، وعلى ثالثة من 

دى تمثيله ألبعاد المقياس أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية، وطلب منهم الحكم على فقرات االستبانة وم
 .%(13) بنسية اتفاق بلغت  بشكل عام، وقد تم اإلبقاء على الفقرات التي اتفق عليها المحكمون

 :ثبات أداة الدراسة
للتحقق من ثبات المقياس فقد تم استخراجه بطريقتين األولى، معامل االستقرار عن طريق تطبيق االختبار 

عادته، إذ تم تطبيق المقياس ع طالبا من خارج عينة الدراسة في مدينة جده، وأعيد التطبيق بفاصل ( 15)لى وا 
، كما تم استخراج الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، والجدول رقم (شهر)زمني مدته 

 .يوضح معامالت الثبات بالطريقتين للدرجة الكلية وللدرجات الفرعية( 3)
 والدرجة الكليةمجاالت لاالتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ل معامل(   9)جدول 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 0.75 0.84 وقت النوم

 0.84 0.87 سلوك النوم

 0.73 0.88 االستيقاظ ليال

 0.72 0.90 االستيقاظ نهارا

 0.89 0.89 الدرجة الكلية
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 :التصميم والمعالجة اإلحصائية
اُستخدم في هذه الدراسة منهج البحث المسحي بهدف تحليل َأبرز أشكال اضطرابات النوم التي يعاني منها الطلبة 

من أجل  .ذوي اإلعاقة العقلية الملتحقين بمعهد التربية الفكرية، حيث تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية
، حيث تم (SPSS)باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلجابة عن اسئلة الدراسة تم معالجة البيانات 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية على كل بعد من أبعاد المقياس ككل والمتعلق 
حيث تم . ريةالتي يقع بها الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية الملتحقين بمعهد التربية الفك بأبرز أشكال اضطرابات النوم

دائما، )اعتماد سلم ليكرت لتصحيح أداة الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته األربعة 
على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل ( 1، 2، 3، 4)وهي تمثل رقميًا ( عادة، نادرا، ابدا

 . النتائج
 . ) 2.5 – 3)هي ذات المتوسط األعلى (: مرتفع)االستجابة األكثر شيوعا  -
 (. 2.5أقل من -  2) هي ذات المتوسط الثاني (: متوسط)االستجابة ذات المتوسط الثاني  -
 ( 2أقل من  – 1,5) هي ذات المتوسط الثاني (: متوسط) الثاالستجابة ذات المتوسط الث -
  .(1,5أقل من )ط وهي ذات المتوس(: منخفض)االستجابة ذات المتوسط المنخفض  -

 الدراسةنتائج 

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أبــرز أشــكال اضــطرابات النــوم األكثــر شــيوعا التــي يقــع بهــا الطلبــة ذوي اإلعاقــة 
  .في محافظة جده والتعرف على اهم هذه االضطرابات العقلية الملتحقين بمعهد التربية الفكرية،

اضطرابات النوم األكثر شيوعا التي يعاني منهةا الطلبةة ذوي اإلعاقةة ماهي أشكال " جابة على السؤال االول لأل
  العقلية الملتحقين بمعهد التربية الفكرية في محافظة جده؟

 .أدناه يوضح ذلك( 1)والجدول رقم  المعيارية،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية النوم تاضطراباألبعاد مقياس االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (1)جدول 

 المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 665. 2.63 االستيقاظ ليال 0 2

 مرتفع 506. 2.57 سلوك النوم 1 1
 مرتفع 565. 2.50 االستيقاظ نهارا 4 0
 متوسط 484. 2.46 وقت النوم 2 4
 مرتفع 430. 2.53 الدرجة الكلية  

في  االستيقاظ ليال حيث جاء، (2.63-2.46)المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين أن ( 1)يبين الجدول 
في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي  وقت النوم، بينما جاء (2.63)متوسط حسابي بلغ بأعلى المرتبة األولى 

 (.1.50) ككل المتوسط الحسابي لألداة، وبلغ (2.46)بلغ 
 ،كل على حدةفقرات على  أفراد عينة الدراسةوقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

 :التاليحيث كانت على النحو 
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  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مرتبة "وقت النوم" البعد األول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات(0)جدول 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 979. 2.77 .السرير في وحده الطفل ينام 3 1
 مرتفع 882. 2.75 محدد غير موعد في النوم من يستيقظ 8 2
 مرتفع 921. 2.65 الظالم في النوم من الطفل يخاف 7 3
 مرتفع 999. 2.64 .المحدد الموعد في النوم الى الذهاب الطفل يرفض 6 4
 مرتفع 939. 2.51 ينام كي الغرفة في الوالدين الحد الطفل يحتاج 5 5
 متوسط 981. 2.48 اخوته او والديه سرير في الطفل ينام 4 6
7 

 على االستلقاء من دقيقة عشرين بعد النوم في الطفل يستغرق 2
 .السرير

 متوسط 1.001 2.45
 متوسط 806. 2.26 به الخاص سريره في النوم في يرفض 9 8
 منخفض 952. 1.63 .ليلة كل ذاته الوقت في الطفل ينام 1 9
 متوسط 484. 2.46 وقت النوم  

( 3)رقـــم  ة، حيــث جـــاءت الفقــر (2.77-1.63)المتوســـطات الحســابية قـــد تراوحــت مــا بـــين ان ( 3)يبــين الجــدول 
بينمـا جـاءت ، (2.77)فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـط حسـابي بلـغ " ينام الطفـل وحـده فـي السـرير" والتي تنص على

وبلغ  .(1.63)بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " .ينام الطفل في الوقت ذاته كل ليلة"ونصها ( 1)رقم  ةالفقر 
 (.2.46)المتوسط الحسابي للبعد ككل 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية" سلوك النوم" البعد الثاني  افات المعيارية لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحر (4)جدول 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

1 25 
 .النوم في االستغراق عليه يصعب

 مرتفع 873. 3.17
2 15 

 مرتفع بصوت الطفل يشخر
 مرتفع 873. 2.66

3 10 
 .يوم كل في تقريبا ذاتها النوم ساعات عدد الطفل ينام

 مرتفع 890. 2.65
4 24 

 .النوم أثناء يبكي
 مرتفع 933. 2.61

5 11 
 .نوم في استغراقه أثناء في متناغمة بحركات ويقوم جسمه الطفل يهز

 مرتفع 875. 2.59
5 12 

 .كثيرا ويتحرك نومه، أثناء مرتاح غير الطفل يبدو
 مرتفع 803. 2.59

7 20 
 .نائم وهو يمشي

 مرتفع 915. 2.57
8 21 

  مزعجة أحالم بسبب يستيقظ
 مرتفع 790. 2.56

9 
22 

 .نائم وهو يتكلم
 مرتفع 894. 2.55

10 
14 

 نومه أثناء اسنانه الطفل يصك
 مرتفع 849. 2.53

10 
23 

 .النوم أثناء بصعوبة يتنفس
 مرتفع 841. 2.53

12 
13 

  (الخ االشقاء، الوالدين،) ليال اخر شخص لسرير الطفل يتنقل
 مرتفع 833. 2.51

13 
16 

 .ويتعرق ويصرخ الليل، أثناء في الطفل يستيقظ
 مرتفع 833. 2.50

14 
19 

 .النوم أثناء في فراشه يبلل
 متوسط 886. 2.44

15 
18 

 .الحمام الى للذهاب الليل أثناء في يستيقظ
 متوسط 800. 2.33

16 
17 

 . النوم أثناء في فمه من يتنفس
 متوسط 876. 2.31

 
 

 سلوك النوم
 مرتفع 506. 2.57

 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 62 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

( 23)رقـم  ة، حيـث جـاءت الفقـر (3.11 – 2.31)المتوسطات الحسابية قـد تراوحـت مـا بـين ان ( 4)يبين الجدول 
بينمــا ، (3.17)فــي المرتبــة األولــى وبمتوســط حســابي بلــغ " يصــعب عليــه االســتغراق فــي النــوم " والتــي تــنص علــى

بالمرتبـــة األخيـــرة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ " .يتـــنفس مـــن فمـــه فـــي أثنـــاء النـــوم-"ونصـــها ( 11)رقـــم  ةالفقـــر جـــاءت 
 (.2.57)وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل  .(2.31)

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مرتبة" االستيقاظ ليال" البعد الثالث  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (5)جدول 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 804. 2.77 .يستيقظ الطفل لمرة واحدة خالل الليل 26 1
 متوسط 857. 2.49 .يستيقظ الطفل ألكثر من مرة واحدة خالل الليل 27 2
 مرتفع 665. 2.63 االستيقاظ ليال  

 ة، حيــث جــاءت الفقــر (2.11 – 2.42)المتوســطات الحســابية قــد تراوحـت مــا بــين ان ( 3)يبـين الجــدول  
فــي المرتبـة األولــى وبمتوسـط حســابي بلــغ " يسـتيقظ الطفــل لمـرة واحــدة خــالل الليـل  " والتــي تـنص علــى( 27)رقـم 

بالمرتبـــة  ".يســـتيقظ الطفـــل ألكثـــر مـــن مـــرة واحـــدة خـــالل الليـــل "ونصـــها ( 21)رقـــم  ةبينمـــا جـــاءت الفقـــر ، (2.77)
 (.2.63)وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل  .(2.49)األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مرتبة" االستيقاظ نهارا" البعد الرابع  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات(6)جدول 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 849. 2.62 .يستغرق الطفل في نومه وهو موجود في المدرسة 32 1

 مرتفع 950. 2.59 .يشكو في صداع في أثناء النهار 33 2

 مرتفع 798. 2.57 .يصحو الطفل من تلقاء نفسه 28 3

 متوسط 775. 2.47 (اللعب مثال)ممارسته للنشاطات المختلفة ينام الطفل في أثناء  31 4

 متوسط 907. 2.42 .يبدو الطفل متعبا في أثناء النهار 30 5

 متوسط 936. 2.36 .يستيقظ الطفل في وقت مبكر جدا صباحا 29 6

 مرتفع 565. 2.50 االستيقاظ نهارا  

( 01)رقــم  ة، حيــث جــاءت الفقــر (1.61 – 1.06)بــين المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت مــا ان ( 6)يبــين الجــدول 
فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـط حسـابي بلـغ " المدرسية فيي موجود وهو نومه في الطفل يستغرق " والتي تنص على

بالمرتبـة األخيـرة ".  صيباحا جيدا مبكير وقيت فيي الطفيل يسيتيقظ "ونصـها ( 17)رقـم  ةبينما جـاءت الفقـر ، (2.62)
 (. 2.50)وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل  .(2.36)وبمتوسط حسابي بلغ 

 ≤  مسؤتوى عنؤد إحصؤايية داللؤة ذات فؤرو  توجؤد هؤ "  الثؤاني الدراسؤة سؤاا  على لإلجابة     
 انتشؤؤار معؤؤد  فؤؤي الشؤؤديد  العقليؤؤة واالعاقؤؤة المتوسؤؤطة العقليؤؤة اإلعاقؤؤة ذوي الطلبؤؤة بؤؤين الؤؤذوور واالنؤؤاث مؤؤن

 بينهم؟ النوم اضطرابات

ولبيــان حســب متغيــر الجــنس،  اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــةتــم  لإلجابــة عــن هــذا الســؤال
 .وضح ذلكتول أدناه اوالجد، "ت"الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 
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 الجنس على درجة الدرجة الكلية الضطرابات النومألثر " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (9)جدول 

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
الداللة  درجات الحرية "ت"

 اإلحصائية

 000. 148 4.187 542. 2.62 75 ذكر وقت النوم

    358. 2.30 75 انثى

 000. 148 6.454 546. 2.81 75 ذكر سلوك النوم

    322. 2.33 75 انثى

 000. 148 4.578 718. 2.87 75 ذكر االستيقاظ ليال

    513. 2.40 75 انثى

 000. 148 5.863 602. 2.75 75 ذكر االستيقاظ نهارا

    399. 2.26 75 انثى

 000. 148 7.101 448. 2.75 75 ذكر الدرجة الكلية

    277. 2.32 75 انثى

فـي جميـع االبعـاد وفـي  الجـنستعـزى ألثـر ( ≤وجود فروق ذات داللـة إحصـائية  (1)يتبين من الجدول 
 .الدرجة الكلية، وجاءت الفروق لصالح الذكور

بةين الطلبةة ذوي ( ≤هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " لإلجابة على السؤال الثالث  
 لشديدة في معدل انتشار اضطرابات النوم بينهم؟اإلعاقة العقلية المتوسطة واالعاقة العقلية ا

ولبيان حسب متغير فئة االعاقة،  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال
 .يوضح ذلك( 1)والجدول رقم ، "ت"الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 

 فئة االعاقة على درجة الدرجة الكلية الضطرابات النومألثر " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (2)جدول 

المتوسط  العدد فئة االعاقة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 008. 148 2.677 500. 2.56 75 شديدة وقت النوم

    447. 2.36 75 متوسطة

 000. 148 4.988 560. 2.76 75 شديدة سلوك النوم

    357. 2.38 75 متوسطة

 006. 148 2.762 633. 2.78 75 شديدة االستيقاظ ليال

    668. 2.49 75 متوسطة

 000. 148 8.577 523. 2.83 75 شديدة االستيقاظ نهارا

    395. 2.18 75 متوسطة

 000. 148 5.977 448. 2.72 75 شديدة الدرجة الكلية

    314. 2.34 75 متوسطة

فـي جميـع  فئـة االعاقـةتعـزى ألثـر    ≥وجود فروق ذات داللة إحصـائية  (1)يتبين من الجدول 
االبعــاد وفــي الدرجــة الكليــة، وجــاءت الفــروق لصــالح اإلعاقــة العقليــة الشــديدة وبدرجــة أعلــى مــن اإلعاقــة العقليــة 

 .المتوسطة
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 النتائج 
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أبرز اضطرابات النوم التي تنتشر بين الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية 

 .  وفيما يلي مناقشة النتائج. المتوسطة والشديدة الملتحقين بمعهد التربية الفكرية في محافظة جده
شيوعا التي يعاني منها الطلبة ذوي  ماهي أشكال اضطرابات النوم األكثر" النتائج المتعلقة بالسؤال االول 

 اإلعاقة العقلية الملتحقين بمعهد التربية الفكرية في محافظة جده؟  
حيث أظهرت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على أبعاد المقياس وعلى المقياس ككل 

" لى ابعاد المقياس األربعة حيث جاء بعد والمتعلق بالكشف عن أهم اضطرابات النوم التي اظهرها الطلبة ع
 (.  2.73)بأعلى نسبة انتشار بين الطلبة وجاء بالمرتبة االولى حيث بلغ المتوسط حسابي " االستيقاظ ليال

 بمتوسط حسابي  .صعوبة ان ينام الطفل وحده في السريروكانت أكثر االضطرابات شيوعا في هذا البعد 
(.  2.13)يقاظ الطفل من النوم في موعد غير محدد بمتوسط حسابي بلغ ثم جاء بعده صعوبة است (2.11)

بالمرتبة الخامسة في هذا البعد بمتوسط حسابي  الطفل الحد الوالدين كي ينام في الغرفة،وجاءت حاجة 
(. 1.73)وجاءت قدرة الطفل على النوم في الوقت ذاته كل ليلة بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ (.  2.31)

وبشكل عام كان انتشار االضطرابات في هذا البعد بدرجة متوسطة الن العينة تتضمن اإلعاقة العقلية المتوسطة 
 .      والشديدة معا

وكانــت صــعوبة اســتغراق ( 2.31)المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي فقــد جــاء فــي ( ســلوك النــوم)أمــا البعــد الثــاني 
ثــم جــاءت شــخير الطفــل بصــوت مرتفــع أثنــاء النــوم (. 3.17)الطفــل فــي النــوم بالمرتبــة األولــى بمتوســط حســابي 

ــائم، بالمرتبــة الســابعة بمتوســط حســابي وجــاء (. 2.77)بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي بلــغ  مشــي الطفــل وهــو ن
امـا المرتبـة األخيـرة (. 2.33)تـنفس الطفـل أثنـاء النـوم، بالمرتبـة العاشـرة وبمتوسـط بلـغ  جاءت صعوبةو (. 2.31)

 (.2.31)في البعد فقد كانت تنفس الطفل من فمه في أثناء النوم، بمتوسط حسابي بلغ 
وكــان (. 2.73)ابي فقــد جــاء بالمرتبــة الثالثــة بمتوســط حســ( االســتيقاظ لــيال)ومــا فيمــا يتعلــق بالبعــد الثالــث        

ثـم جـاء اسـتيقاظ الطفـل ألكثـر (. 2.11)استيقاظ الطفل لمرة واحدة خالل الليل، بالمرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابي 
 (.2.42)من مرة واحدة خالل الليل، بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

وكــان اســتغراق الطفــل (. 2.35)فقــد جــاء بالمرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي ( االســتيقاظ نهــارا)وجــاء البعــد الرابــع 
ثـم جـاء شـكوى الطفـل مـن صـداع فـي أثنـاء النهـار، (. 2.72)بالنوم أثناء المدرسة بأعلى درجة وبمتوسط حسابي 

ثم جاء نوم الطفل في أثناء ممارسته للنشـاطات المختلفـة كألعـاب، (. 2.32)بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ 
وجاء تعب الطفل في أثناء النهار، في المرتبة الخامسـة وبمتوسـط (.  2.41)بي في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسا

امـا المرتبــة األخيــرة فكانـت اســتيقاظ الطفـل فــي وقــت مبكـر جــدا صـباحا، وبمتوســط حســابي (. 2.42)حسـابي بلــغ 
(2.37.) 

الجســمية كــالترنح ويمكــن تفســير ذلــك إلــى طبيعــة اإلعاقــة العقليــة حيــث تنتشــر بــين الطلبــة العديــد مــن المشــكالت 
وضعف التآزر العام والحركات الدقيقة والكبيرة خصوصا اإلعاقة العقلية الشديدة، كما ان بعض الطلبة فـي العينـة 
لديهم حاالت صرع بعد مراجعة ملفات الطلبة وهـذا يـدل علـى وجـود بعـض االمـراض العضـوية األخـرى لـدى عـدد 

د تكــون ســببا مهمــا فــي حــدوث اضــطرابات النــوم بــاختالف مــنهم وهــذا يــدعم االفتــراض ان االمــراض العضــوية قــ
أشكالها وبـاختالف الدرجـة التـي تحصـل بـين الطلبـة باعتبـارهم مجموعـة غيـر متجانسـة أصـال 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 65 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

التـي هـدفت الـى استقصـاء الـذاكرة ( 2515)وهذه النتيجة متوافقـة مـع دراسـة الرقـاد .  لكل منهم خصائصه المميزة
القتها باضطرابات النوم لدى عينـة مـن األطفـال التوحـديين وذوي صـعوبات الـتعلم العاملة والمشكالت السلوكية وع
التـي أظهـرت العديـد مـن ( Williams  et al. 2004)وأيضـا تتنفـق مـع دراسـة . وذوي اإلعاقـة العقليـة البسـيطة

للنـــوم فـــي أشـــكال اضـــطرابات النـــوم أبرزهـــا مشـــكالت الـــذهاب الـــى النـــوم، والنـــوم الممتلـــئ بـــاألرق، وعـــدم الـــذهاب 
السير والتحرك أثنـاء النـوم، الصـداع المتكـرر فـي : السرير، وكذلك أشارت الى ان بعض مشكالت النوم تتمثل في

 .الصباح، البكاء أثناء النوم، والمعاناة من الكوابيس
الةةذكور ( ≤هةةل توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى " النتةةائج المتعلقةةة بالسةةؤال الثةةاني 

واالناث من الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة واالعاقة العقلية الشديدة في معةدل انتشةار اضةطرابات النةوم 
 بينهم؟

حيـث أظهـرت المتوســطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة ألداء الطلبـة علــى أبعـاد المقيـاس وعلــى المقيـاس ككــل 
كــان انتشــار ا الطلبــة علــى ابعــاد المقيــاس األربعــة حيــث والمتعلـق بالكشــف عــن أهــم اضــطرابات النــوم التــي اظهرهــ

وبداللـة (. 2.13)هذه االضطرابات بدرجة أعلـى عنـد الـذكور مقارنـة باإلنـاث حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي الكلـي 
كمـا أظهـرت . وهذا يوكد تفوق الذكور على االناث في معدل انتشار اضطرابات النوم(. 000.)  إحصائية بلغت 
حيــث بلــغ " وقــت النــوم" لحســابية واالنحرافــات المعياريــة تفــوق الــذكور علــى االنــاث فــي البعــد األول المتوســطات ا

فقـد " سـلوك النـوم“امـا البعـد الثـاني . عنـد االنـاث( 2.35)مقارنـة بمتوسـط بلـغ ( 2.72)المتوسط الحسابي للـذكور 
عنـد ( 2.11)بلـغ المتوسـط الحسـابي  اظهر الذكور أيضا تفوق مقارنة باإلناث في معدل انتشار االضـطرابات فقـد

 (.2.33)الذكور وبلغ عند االناث المتوسط الحسابي 
، حيـث بلـغ “االسـتيقاظ لـيال " وأيضا تفـوق الـذكور علـى االنـاث بمعـدل انتشـار اضـطرابات النـوم فـي البعـد الثالـث 

امــا البعــد (. 2.45) مقارنــة بالمتوســط الحســابي عنــد االنــاث حيــث بلــغ( 2.11)المتوســط الحســابي عنــد الــذكور 
ـــذكور علـــى االنـــاث حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي “االســـتيقاظ نهـــارا " األخيـــر  مقارنـــة (. 2.13)، أيضـــا تفـــوق ال

 (.2.27)بمتوسط حسابي أقل عند االناث بمتوسط حسابي 
ن ويمكـــن تفســـير ذلـــك إلـــى طبيعـــة اإلعاقـــة العقليـــة عنـــد الـــذكور وخصائصـــهم الجســـمية والفســـيولوجية المختلفـــة عـــ

االنــاث، حيــث تشــير الدراســات الــى ان معــدل انتشــار اضــطرابات النــوم أعلــى منهــا عنــد االنــاث عنــد األشــخاص 
العــاديين وبالتــالي تكــون بدرجــة أعلــى عنــد طلبــة اإلعاقــة العقليــة، كمــا ان التنمــيط الجنســي للــذكور مختلــف بشــكل 

يؤديها الذكور خالل اليـوم ممـا يشـكل عبئـا كلي عن االناث كما تختلف طبيعة األنشطة الجسمية والنشاطات التي 
. على الذكور من الناحية النفسية واالجتماعية والتي أصال احدى اهم األسـباب الرئيسـية لحـدوث اضـطرابات النـوم

التي هدفت إلى معرفة أثـر برنـامج تـدريبي فـي معالجـة مشـكالت ( 2513)وهذه النتيجة متوافقة مع دراسة الخفش 
ذوي اضطراب التوحد، حيث تم تصميم برنامج تدريبي لمعالجة مشكلة النوم عنـد األطفـال ذوي النوم عند األطفال 
 .اضطراب التوحد

بةين الطلبةة ( ≤هل توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى "النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  
 انتشار اضطرابات النوم بينهم؟ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة واالعاقة العقلية الشديدة في معدل 

حيـث أظهـرت المتوســطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة ألداء الطلبـة علــى أبعـاد المقيـاس وعلــى المقيـاس ككــل 
والمتعلق بالكشف عن أهم اضطرابات النـوم التـي اظهرهـا الطلبـة علـى ابعـاد المقيـاس األربعـة 
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قـة العقليـة الشـديدة بدرجـة أعلـى، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي ان انتشار هذه االضطرابات عنـد الطلبـة ذوي اإلعا
وحيــث ان المتوســط الحســابي لإلعاقــة العقليــة المتوســطة قــد (.  000.) وبداللــة إحصــائية بلغــت (. 2.12)الكلــي 
وهذا يوكد تفوق ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة على الطلبة ذوي (.  000. ) وبداللة إحصائية بلغت (. 2.34)بلغ 
 .عاقة العقلية المتوسطة في معدل انتشار اضطرابات النوماإل
حيث كان انتشار هذه االضـطرابات بدرجـة أعلـى عنـد ذوي اإلعاقـة العقليـة الشـديدة مقارنـة بـذوي اإلعاقـة العقليـة  

( 2.37)مقارنة بمتوسط حسابي بلـغ (. 2.37" )وقت النوم" المتوسطة   حيث بلغ المتوسط الحسابي للبعد األول 
وهــذا يوكــد تفــوق ذوي اإلعاقــة العقليــة الشــديدة علــى ذوي اإلعاقـــة .  نــد الطلبــة ذوي اإلعاقــة العقليــة المتوســطةع

كمــا أظهــرت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة . العقليــة المتوســطة فــي معــدل انتشــار اضــطرابات النــوم
، مقارنـة بمتوسـط (2.17)بمتوسـط حسـابي بلـغ " لنـوم سلوك ا" تفوق ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة في البعد الثاني 

 .عند ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة( 2.31)حسابي بلغ 
كمـا تفــوق ذوي اإلعاقــة العقليــة الشـديدة علــى ذوي اإلعاقــة العقليــة المتوســطة بمعـدل انتشــار اضــطرابات النــوم فــي 

مقارنــة ( 2.11)نــد ذوي اإلعاقــة العقليــة الشــديدة ، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي ع“االســتيقاظ لــيال " البعــد الثالــث 
، “االسـتيقاظ نهـارا " امـا البعـد األخيـر (. 2.42)بالمتوسط الحسابي عند ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة حيث بلغ 

أيضـــا تفـــوق ذوي اإلعاقـــة العقليـــة الشــــديدة علـــى ذوي اإلعاقـــة العقليـــة المتوســــطة حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســــابي 
 (.2.11)نة بمتوسط حسابي أقل عند ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة بمتوسط حسابي مقار (. 2.13)

ويمكن تفسير ذلك إلى طبيعة اإلعاقة العقلية عند ذوي اإلعاقة العقليـة الشـديدة حيـث أشـارت الدراسـات الـى وجـود 
الخصــــائص  مشـــكالت جســـمية وفســــيولوجية أكثـــر وضـــوحا مــــن ذوي اإلعاقـــة العقليـــة المتوســــطة، ونظـــرا لطبيعـــة

الجسمية لذوي اإلعاقة العقلية الشديدة والتي تتطلب تدخال تربويا لمساعدة هؤالء الطلبـة، ممـا يشـكل ظهـور العديـد 
والتي هدفت ( 2515)من هذه المشكالت وأبرزها اضطرابات النوم لدى هؤالء الطلبة، وهذه تتفق مه دراسة الرقاد 

لوكية وعالقتهـا باضـطرابات النـوم لـدى عينـة مـن األطفـال التوحـديين الذاكرة العاملـة والمشـكالت السـالى استقصاء 
وذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقـة العقليـة البسـيطة ، حيـث أشـارت النتـائج الـى انتشـار بعـض اضـطرابات النـوم 

 .لدى عينة الدراسة من ذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
ات السـابقة علــى أهميــة ان يــتم تعــديل هـذه االضــطرابات مــن خــالل بــرامج تعــديل إن هـذه الدراســة تتفــق مــع الدراســ

السلوك والبرامج التربوية التي تخفض مـن هـذه االضـطرابات، فالدراسـة هـدفت إلـى وضـع تصـور شـامل عـن ابـرز 
كونهــا  أشـكال اضـطرابات النــوم لـدى هـذه الفئــة مـن الطلبـة ، ومــا يميـز الدراسـة الحاليــة عـن غيرهـا مــن الدراسـات،

محاولــة مــن الباحــث إلــى إجــراء تحليــل معمــق ألبــرز اضــطرابات النــوم الشــائعة لــدى الطلبــة ذوي اإلعاقــة العقليــة 
الملتحقين بمعهد التربية الفكرية في محافظة جده والتي تشكل عائقـا فـي تعلمهـم وعلـى تكـيفهم الطبيعـي مـع االسـرة 
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 من وجهة نظرهم العقليةعاقة اإلفي مسار  طالب التربية الميدانيةالمشكالت التي تواجه 
 خالد رمضان عبد الفتاح سليمان. د

 كلية التربية بجامعة األزهر، كلية التربية بجامعة جدة
Drkhaled6@yahoo.com 

  00966544237772: ت
،  من وجهة نظرهم  العقليةعاقة اإلفي مسار  طالب التربية الميدانيةالمشكالت التي تواجه  هدفت الدراسة التعرف على:ملخصال

 العقليةعاقة اإلفي مسار  طالب التربية الميدانيةالمشكالت التي تواجه ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد مقياس للكشف عن 
من وجهة نظرهم ، وتم تطبيق الدراسة على مائة طالب من طالب التربية الميدانية بكلية التربية جامعة جدة في تخصص اإلعاقة 

العقلية ، وتوصلت النتائج إلى اتفاق عينة الدراسة على المشكالت الواردة في المقياس المقدم لهم بنسب متفاوتة 
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الت تتعلق باإلعداد بالكلية ، والمشكالت التي تتعلق باإلشراف التربوي ، والمشكالت التي مشك) وجاءت المشكالت على الترتيب اآلتي 
وذلك من خالل استخدام األساليب االحصائية التي تمثلت في ( تتعلق بالعملية التدريسية ، والمشكالت التي تتعلق بالبيئة المدرسية 

لكل بعد من األبعاد السابقة  ، وأوصت الدراسة  2وقيمة كامتوسطات الحسابية حساب التكرارات واالنحراف المعياري والوزن النسبي وال
 . العقليةعاقة اإلفي مسار  طالب التربية الميدانيةالتي تواجه بمجموعة من أليات التغلب على المشكالت 

 اإلعاقة العقلية –طالب التربية الميدانية : الكلمات المفتاحية 
 Problems faced by students of practical education course in the mental disability 

field from their perceptions 
Khaled R, A 

University of Jeddah, Al-Azhar University.  

Drkhaled6@yahoo.com 
Tel: 00966544237772  

Abstract: The study aimed at identifying the problems which face students in The Practical education 

course in the path of mental disability from their point of view, in order to achieve the objective of the 

study, a researcher with the preparation of the scale for the detection of problems facing the students in 

The Practicum of education in the path of mental disability from their point of view, and the 

application of the study on the one hundred students in The Practicum of education of Faculty of 

Education, University of Jeddah in the specialization of mental disability, the results reached an 

agreement to sample study the problems contained in the measure submitted to them at varying 

problems came to the following arrangement (the problems relating to the preparation of the College, 

the problems related to the Educational Supervision, the problems relating to the teaching process, the 

problems relating to the school environment) through the use of statistical methods which consisted in 

the calculation of the occurrences of the normative and delinquency and the relative weight and 

averages The arithmetic and value of the Ka2 per after the previous dimensions, the study 

recommended a set of mechanisms to overcome the problems facing the students in The Practicum of 

education in the path of mental disability.                                                                                                   

Key words: students in the practical education course - mental disability 

 
 :مقدمة 

اهتمامًا بالغًا من قبل المسؤولين بكليات التربية ، ولذا فقد تم تحديد إذا نظرنا إلى موضوع إعداد المعلم فنجد أنه يحتل 
الكثير من الصفات األساسية والتي من الواجب التمتع بها كاالتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس ، والتمتع بوضوح 

لتحلي بالصبر والبشاشة الصوت وسالمة النطق ، واالتسام باللباقة والقدرة على التصرف فى المواقف والظروف ، وا
 .والسماحة ، والعمل ضمن فريق متكامل 

Koedel, C., Parsons, E., Podgursky, M., & Ehlert, M., 2015) ) 
ذا نظرنا إلى هذه الصفات نجد أنه ينبغي أن تكون بصورة أوضح وأشمل عند معلمي التربية الخاصة السيما أن األطفال  وا 

مشكالت أشد من تحدى المعلم العادي، لذا فإن معلم التربية الخاصة هو األحوج إلى هذه ذوى االحتياجات الخاصة لديهم 
 (.2551عبدات، ) .الخصائص التي تؤهله للتعامل مع هؤالء المعاقين من مختلف أنواع اإلعاقات

  
الكثير من ويدخل ضمن معلم التربية الخاصة معلم المعوقين عقليًا هذا المعلم الذى يتعامل مع فئة لديها 

 .المشكالت واالضطرابات التي تحتاج إلى سنوات من متخصص ذوو مهارة عالية في التعامل معها 
ولذا فقد بدأ التربويون ينادون بضرورة إعادة النظر في إعداد معلم المعوقين عقليًا من ناحية اإلعداد والتدريب 

لتي تمثل المعلم العنصر األساسي في تنميتها أو نظرًا للمشكالت العديدة التي يعانى منها المعوقين عقليا وا
 .تعديلها وخفضها لديه
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 أخصب بحق فهى جميعًا، أهمها تكن لم إن الطالب قبل الخدمة إعداد عناصر أهم وتعد التربية الميدانية من
 ال ربما التي الميدانية المهارات من مجموعة اكتساب بواسطتها يستطيع الذي المستقبل معلم حياة في الفترات
 أية عن يختلف مرحلة التربية الميدانية تنفيذ فيه يتم الذي الجو أن ذلك المستقبلية، المهنية حياته في لها يتعرض
  .بالعمل والتحاقه تخرجه بعد وخاصة مستقبالً  المتدرب لها يتعرض قد تدريبية أجواء

تساب خبرة التدريس تحت اشراف مشرف كما تعد التربية الميدانية الفرصة الحقيقية للطالب قبل الخدمة الك
 .متخصص وتوجيهه ويستخدم أحدث األدوات واألساليب العلمية لمالحظة التدريس وتعديل سلوك الطالب المعلم 

 ( 2552نور الدين ، ) 
 

 الفترة هذه ففي التدريب الميداني فيها يتم التي المدارس وبين بين كليات التربية العالقة مرحلة توثق كما أنها
 وعن الناجح التعليم خصائص عن عامة فكرة خاللها ويكتسب التدريس، مهنة متطلبات أهم على المتدرب يتعرف
 ويتعرف تالميذه، مع عمله أثناء في تصادفه التي التعليمية الوسائل واستخدام واستراتيجياته التدريس طرائق أبرز
 شخصية جوانب بعض الفترة هذه تنمو في كما النظام، هذا على اإلشراف كيفية وعلى المدرسة، نظام إلى كذلك

 .المستقبل  في ومعلماً  قائداً  ليصبح المتدرب قبل الخدمة
تمكن الخبراء ، وأن الوقوف على حقيقة الصعوبات والمشكالت التي تواجه المتدرب اثناء التربية الميدانية

، يمكنهم من إعادة تخطيط وتنظيم البرامج المشرفين على حصر هذه المشكالت وتصنيفها حسب األهمية مما 
 .والبحث عن امكانيات بديله مما يساعد في تطوير برامج التربية الميدانية

 :مشكلة الدراسة 
يعد االهتمام بالتربية الميدانية أمرًا بالغ االهمية بالنسبة إلعداد المعلم عمومًا فهو يعتبر ترجمة تطبيقية لكل ما 

ونظرا لما تمثله التربية الميدانية من أهمية في نظرية داخل الكلية خالل سنوات عديدة ،  قام بدراسته من مقررات
عملية إعداد المعلم فلقد حظيت كأحد العناصر الهامة في إعداد المعلم على كافة األصعدة العالمية  واإلقليمية 

 :من الندوات والمؤتمرات ومنها وليس في المملكة العربية السعودية فحسب وهو ما انعكس على توصيات العديد 
 ( .1223)توصيات المؤتمر الثاني إلعداد معلم التعليم العام بالمملكة العربية السعودية  -
 ( .2552) مشروع االستراتيجية العربية لتطوير التعليم العالي  -
 ( .2551)مشروع االستراتيجية المتوسطة االجل لليونسكو  -
 . المؤتمر العربي االقليمي للتعليم للجميع( : 2554)مصر العربية واليونسيف وزارة التربية والتعليم بجمهورية  -
 . ندوة التربية الميدانية بين الواقع والمأمول(: 1221)وزارة التعليم العالي السعودية ، جامعة الملك سعود -

بل الخدمة والعمل على فقد أوصت المؤتمرات العالمية بضرورة االهتمام بإعداد المعلم أثناء التربية الميدانية ق
ازالة المشكالت والمعوقات وتطوير طرق وأساليب اإلعداد كمتطلب أساسي لتطوير العملية التعليمية وفقًا 

 .لمتطلبات العصر وعماًل على تحقيق الجودة فيها 
مشكالت ولذا ومن مبدأ االهتمام بالتربية الميدانية قام الباحثون بإجراء العديد من الدراسات للتعرف عن ال

الخريشا وأخرون )والمعوقات التي تواجه الطالب المعلم أثناء التربية الميدانية في التخصصات العامة مثل دراسة 
إزحام الفصول : والتي توصلت إلى أن أهم الصعوبات التى تواجه الطلبة المعلمين على الترتيب هي (  2515، 

م في التربية الميدانية ، بعد المدارس عن الدراسية ، زيادة العبء الدراسي على الطالب المعل
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والتي أوصت بضرورة إعادة تنظيم برنامج التربية (  2551شاهين ، ) مناطق سكن الطلبة المعلمين،  ودراسة 
الميدانية بما تنسجم مع متطلبات العصر ، مع ضرورة توفير دليل خاص بالتربية الميدانية لكل من المشرف 

المعلم المعاون مع التأكيد على ضرورة تكامل األدوار بكل من له عالقة ببرنامج التربية والطالب ومدير المدرسة و 
 .الميدانية وفق معايير محددة ومضبوطة من قبل جميع االطراف 

والتي توصلت نتائجها أن المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين أثناء (  2513السعايدة ، ومحاسنة ، )ودراسة 
المشكالت المتعلقة بالطلبة ثم المتعلقة ) جاءت بمستوى متوسط ، وأن أهمها على الترتيب  التدريب الميداني

بطبيعه المنهج ثم المتعلقة باالشراف الميداني ثم المتعلقة بالمدرسة فالمشكالت المتعلقة باالعداد التربوي للطلبة 
راف األكاديمي والتربية الميدانية في والتي توصلت إلى أن دور اإلش(  2514بشاتوه ، ) ، ودراسة ( المعلمين 

إكساب الكفايات التعليمية كان مرتفع ، والكفايات الشخصية متوسط ، ولم تظهر فروق ذات داللة احصائية في 
 .مجالى الدراسة تعزى للمعدل األكاديمي 

ما قام بدراسته الى  ويري الباحث أن معلم االعاقة العقلية في أمس الحاجة لالهتمام بالتربية الميدانية لترجمة
 .تطبيق عملي يساعده على العمل مع فئة المعاقين عقليا بكفاءة 

أن جودة المعلم ذاته ( Al-Hiary, G. M., Almakanin, H. A., & Tabbal, S. A. (2015)ولذا يؤكد 
المعلم يلقي  وامل نجاح العملية التعليمية الخاصة باألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وحيث أنواحدة من أهم ع

على عاتقه مجموعة كبيرة من الواجبات والمهام المطلوب منه القيام بها، ولذا فإنه من المهم أن يتلقي هذا 
المتدرب اإلعداد الكافي والذي يمكنه من القيام بتلك المهام و الواجبات ، و قد أكدت األبحاث السابقة أن 

ا األساسي هو عدم توفر التدريب والتأهيل الكافي لهؤالء الصعوبات التي تواجه معلمي التربية الخاصة سببه
 .للطالب قبل الخدمة 

والتربية الميدانية في مجال التربية الخاصة تعتبر فرصة مهمة تؤثر بشكل كبير على نجاحة المستقبلي المهني 
فال تعلم بدون تدريب حيث أن التدريب الميداني نشاط تعليمي ولكنة يتم من خالل الممارسة الواقعية في الميدان 

فهو عملية اكساب الطالب الخبرة العملية تحت إشراف مهني مباشر ، وتعتبر التربية الميدانية الجانب العملي من 
 .برنامج اإلعداد المهني لمعلم التربية الخاصة 

( Leko, M. M., Brownell, M. T., Sindelar, P. T., & Murphy, K. ,2012) 
من أن التربية الميدانية بالنسبة لمعلم التربية الخاصة مرحلة تسهم في ( 2513أبو الحسن ، )وهذا أيضًا ما أكده 

تنمية شخصية الطالب المعلم بكل جوانبها ليتخلص من رهبة التعليم للطالب ذوي االعاقات ، وتعوده على االدارة 
مهارة التعامل مع زمالئه المعلمين  الصفية الناجحة وكيفية ممارسة االنشطة الالصفية ، إضافة إلى أنها تكسبه

ومدير المعهد أوبرامج التربية الخاصة وفق أسس تربوية واجتماعية ،  مما تنمي في النهاية اكتساب الطالب 
المعلم التجاهات ايجابية نحو مهنة التدريس لذوي االعاقات ، وتنمي حبهم ووالءهم لهذه المهنة السامية،  

أنهم اعضاء في المجتمع المدرسي ، وتطرد منهم أي خوف أوملل أو كراهية أو وتشعرهم بالفخر واالعتزاز ب
 . خبرات غير سارة سابقة نحو مهنة التدريس

ولذا يرى الباحث أن التربية الميدانية فرصة لتحسين اتجاهات الطالب المهنية بإعتبارها بيئة عملية واقعية 
اهيم نظرية حول تعليم الطالب ذوي اإلعاقات ، لتطبيق واختبار صالحية ما سبق تعلمه من مبادئ ومف
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وبإعتبارها الفترة الوحيدة فقط التي يجوز للطالب المعلم أن يخطئ فيها وأن يعدل ويصحح ما قد يقع فيه من 
 . أخطاء 

في مجال التربية الميدانية من أن التربية (   (Morewood, A., & Condo, A. ,2012وهذا أيضًا ما أكده 
ف إلى تزويد الطالب بالمعارف والخبرات والمهارات الالزمة لممارسة مهنة التربية الخاصة وذلك من الخاصة تهد

خالل مساعدتهم على ترجمة األساليب النظرية التي حصلوا عليها داخل قاعات التدريس إلى أساليب تطبيقية 
المعارف إلى ممارسات  تسهم في حل مشكالت الطالب والمجتمع فهي تتيح للطالب فرصة الكتساب وترجمة

عملية وتطبيقية واختبار المفاهيم النظرية في ضوء المواقف الواقعية وتساعدهم على اكتساب المهارات الفنية 
للعمل الميداني وتكسبهم االتجاهات السلوكية التي يجب أن يتصف بها االخصائي لضمان نجاحة في عمله ، 

بعمليات الممارسة المهنية كالدراسة والتشخيص والعالج والتقويم  وتزويد الطالب بالخبرات الميدانية المرتبطة
 .  وبمعارف وخبرات ومهارات العمل ضمن فريق سواء مع زمالئهم أو غيرهم من المختصين من المهن األخرى

،  فمعلم االعاقة العقلية يحتاج إلى جانب مهاري في التعامل مع المعاقين سواء ما يتعلق بالتعديالت في المناهج
عداد الوسائل التعليمية المناسبة ، وطرق التعلم ، والفروق الفردية ، والتعامل مع المشكالت السلوكية ،  وا 

 .واضطرابات التواصل ، واستخدام التعزيزات وغيرها 
في مسار االعاقة العقلية والبد من التعرف عليها الميدانية وأن هناك مشكالت يتعرض لها طالب التربية 

 .ا لكي تأتي بثمارهاوالتصدي له
- :لذا جاءت الدراسة الحالية والتي يسعى الباحث من خاللها اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي  

 في مسار االعاقة الفكرية من وجهة نظرهم؟الميدانية ما هي المشكالت التي تواجه طالب التربية 
- :ة وينبثق من هذا التساؤل الرئيس بعض التساؤالت الفرعية التالي

في مسار االعاقة الفكرية والتي تتعلق باإلشراف التربوي الميدانية ما هي المشكالت التي تواجه طالب التربية  -1
 ؟
في مسار االعاقة الفكرية والتي تتعلق بالعملية الميدانية ما هي المشكالت التي تواجه طالب التربية  -2

 التدريسية ؟
في مسار االعاقة الفكرية والتي تتعلق بالبيئة المدرسية الميدانية ما هي المشكالت التي تواجه طالب التربية  -3
 ؟
في مسار االعاقة الفكرية والتي تتعلق باألعداد بالكلية الميدانية ما هي المشكالت التي تواجه طالب التربية  -4
 ؟
 ية؟في مسار االعاقة الفكر الميدانية ما هي التوصيات للحد من المشكالت التي تواجه طالب التربية  -3

 : هدف الدراسة 
في مسار االعاقة الفكرية الميدانية تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على المشكالت التي تواجه طالب التربية 

 .والتي تتعلق باإلشراف التربوي ، وبالعملية التدريسية ، وبالبيئة المدرسية ، وباألعداد بالكلية 
 :أهمية الدراسة 

ة من خالل التصدي لمشكلة التربية الميدانية والوقوف على المشكالت التي تعترض تأتي أهمية الدراسة الحالي
طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقلية لالستفادة منها ، وتوضح الرؤيا لكل من 
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لتي المشرف والقائمين والمدرسة بأهميتها وادوارهم الرئيسية فيها كما أنها توضح رؤية للتغلب على المشكالت ا
تتعلق باإلشراف والتدريس والبيئة المدرسية واالعداد بالكلية والتي من الممكن أن تفعل دور التربية الميدانية 

 .للطالب في مسار اإلعاقة العقلية
- : مصطلحات الدراسة 

 :يمكن تعريف مصطلحات الدراسة بما يلي
 The Practicum of education problems: مشكالت التربية الميدانية 

ويقصد بها في الدراسة الحالية بأنها مجموعة من الصعوبات أو المعوقات التي تحد من االستفادة القصوى 
لطالب التربية الميدانية تخصص االعاقة الفكرية كمتطلب تطبيقي يهدف إلى تنمية كفاياته المهنية والتدريسية 

وكفاءة ، وتقاس هذه المشكالت بالدرجة التي والتي تساعده على االلتحاق بمهنة التدريس فيما بعد بفاعلية 
 .يحصل عليها الطالب على أداة الدراسة 

 The Practicum of education: التربية الميدانية
ويقصد بها في الدراسة الحالية بأنها مقرر يسجله طالب التربية الخاصة الستكمال الخطة الدراسية وتعادل ثمان 

المقررة للطالب ، وتبدأ في المستوى الثامن بالكلية ، ويتوجه فيها إلى إحدى ساعات من الساعات الدراسية 
) المدارس المناسبة لتخصصه الدقيق ، والهدف منها التطبيق الميداني لما قام الطالب بدراسته ، ويكلف مشرف 

، ويقيم طالب من داخل الكلية بمتابعته بالمدرسة من خالل عدد من الزيارات الميدانية ( عضو هيئة تدريس 
وحدة )  التربية الميدانية في نهاية الفصل الدراسي من قبل المشرف ومدير المدرسة طبقًا لنماذج معدة من الكلية

 ( . التربية الميدانية 
 students in The Practicum of education: طالب التربية الميدانية 

ية وبإستكمال مقرر التربية الميدانية واجتيازه يتم الطالب الذين اكملوا سبعة فصول دراسية نظرية داخل الكل
 .تخرجهم حسب التخصص الدقيق المقيدين فيه 

 Mental disability path: مسار اإلعاقة العقلية 
هو إحدى مسارات التربية الخاصة بكلية التربية يلتحق به الطالب إلعداده لمهنة التدريس لطالب االعاقة العقلية 

 .ومراحلهم العمرية  على اختالف فئاتهم
 :اإلطار النظري للدراسة 

 :التربية الميدانية: أواًل 
 :تعريفات التربية الميدانية  -1

هناك مسميان شائعان الستخدام البرامج التدريبية التي تقدمها كليات التربية أثناء فترة اإلعداد وقبل التخرج هما 
ث بالرغم من أن المسمى األول هو شائعًا إلى جد ما إال أن ، ويرى الباح"  التربية العملية والتربية الميدانية"

مصطلح التربية الميدانية هو األنسب حيث يشير إلى ممارسة التدريس في الميدان الفعلي وهو المدارس، وليس 
 .ممارسة التدريس في المعامل أو حلقات النقاش أو التدريس المصغر داخل الكلية 

التربية الميدانية بأنها برنامج تدريبي تقدمة كلية التربية لطالب السنة الرابعة (   2515الحسين ، )وعرفت 
كجانب تطبيقي في برنامج إعدادهم وبهدف إلى إفساح المجال أمام الطالب كي يتعرف على واقع العملية 

 .معلمين وطالبه التعليمية ويصبح جزءًا من المجتمع المدرسي بكل من 
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بأنها المقررات والتدريبات والبرامج التي تقدمها مؤسسات إعداد المعلم بهدف (  2551عامر ، )كما عرفتها 
مساعدة الطالب المعلم على التعرف على الجوانب التطبيقية للعلوم التربوية والنفسية من جهة وتدريبهم على 

 .جهة اخرى الواقعية للمعلم من توظيف المعلومات المهنية في مواقف العمل 
التربية الميدانية بأنها برنامج تدريبي عملي تقدمه كليات التربية على (   2553محمد وحوالة ، )ويعرف كل من 

مدى فترة زمنية محددة وتحت إشرافها، حيث يهدف إلى إتاحة الفرصة للطالب المعلمين لتطبيق ما تعلموه من 
أثناء قيامهم بمهام التدريس الفعلى في المدرسة، األمر الذي  معلومات وأفكار ومفاهيم نظرية تطبيقًا عمليًا في

يعمل علي تحقيق األلفة بينهم وبين العناصر البشرية والمادية للعملية التعليمية من جهة كما يعمل على اكسابهم 
 .الخبرات التربوية المتنوعة في الجانب المهاري واإلنفعالي من جهة أخرى 

تعني مجموعة األنشطة التي يقوم بها طالب كليات التربية ومعاهد (  2554صالح ، ) والتربية الميدانية عند 
إعداد المعلمين ، وذلك من خالل احتكاكهم المباشر بالتالميذ في المدارس التي يختارها المشرف ويتدربوا فيها 

 . ليكتسبوا المهارات الالزمة لمهنة التدريس 
جانب تدريبي تقدمة كليات التربية للطالب في أخر فصل دراسي " بأنها  ويعرف الباحث الحالي التربية الميدانية

بهدف التعامل المباشر مع التالميذ في المدارس ، وترجمة ما تم تعليمه من مقررات إلى واقع تطبيقي لمدة فصل 
دراسي بواقع ثمان ساعات معتمدة ، تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين  ، بهدف إكساب 

لطالب الكفايات المهنية في التدريس، والوقوف على المشكالت التي تعيقه أثناء فترة التدريب ومناقشتها مع ا
 " . المشرف التربوي

 :أهداف التربية الميدانية -2
إن التربية الميدانية لها العديد من األهداف العامة التي تعود بالنفع على اكتساب الطالب المعلم بعض الكفايات 

والتدريسية التي ال يمكن اكتسابها من خالل اإلعداد النظري بالكلية والتي تساعده على العمل بكفاءة مع المهنية 
 ( 2552حمدان ، ) ، ( 2557السعيد ، ) ،(  2551أبو زيد ، ) الطالب ، وقد أوردها 

 اتاحة الفرصة للطالب المعلم للتعرف على التربية الميدانية وأهدافها وأهميتها  -1
 اتاحة الفرصة للطالب المعلم لتطبيق ما تعلمة نظريا في الكلية من مواد وطرق تدريس  -2
 اتاحة الفرصة للطالب المعلم لتطوير عالقته بمادة التخصص وتطوير وسائلها وطرق تدريسها -3
 اتاحة الفرصة للطالب المعلم لمواجهه مواقف عملية التدريس وانشطتها المختلفة -4
 معلم للتعرف على واجبات المعلم وممارسة ادوارهاتاحة الفرصة للطالب ال -3
 اتاحة الفرصة للطالب المعلم للمساعدة في حل المشكالت التي تعترضه اثناء تطبيق الدرس -7
 تنمية قدرة الطالب المعلم على مواجهه المشكالت التي تعترضه اثناء تطبيق الدرس -1
 تنمية قدراته على ادراك خصائص وصفات التالميذ -1
 تنمية قدراته على التخطيط واستخدام استراتيجيات تدريسية واضحة في ضوء االمكانات المتاحة في المدرسة  -2

 .تنمية اتجاهات ايجابية نحو التالميذ ومهنة التدريس والرغبة في االستمرار بها-15
تي يتلقاها هؤالء الطالب في وللتربية الميدانية أهمية بالغة في إعداد المعلم وتوظيف الجوانب المعرفية النظرية ال

الفصول الدراسية في الواقع العملي واكسابهم الخبرة العملية في الممارسة المهنية ، واكتشاف الصعوبات 
حيث أن هناك العديد من الدراسات التي والمعوقات التي تواجه معلمي التربية الخاصة ، 
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تربية الخاصة والتى أكدت أن هناك تفاوتًا بين تناولت موضوع إعداد وتاهيل المعلمين بشكل عام ومعلمي ال
 Grove & Strudler، (  2553سالم ،) ، (  2553قطاني ، . ) الجانبين النظري والتطبيقي في اعدادهم 

,2001) ) 
- :ومن الممكن بيان أهميتها فيما يلي

 .لتربية الخاصة المختلفة تعريف الطالب المعلم بالمهام المطلوبة منه أثناء التربية الميدانية في مؤسسات ا -1
تهيئة الفرصة امام الطالب لتحويل معارفة النظرية والمبادئ التربوية التي درسها خالل مقررات التخصص  -2

 .إلى مواقف فعلية 
 .اتاحة الفرصة امام الطالب على التكيف مع المواقف اإلدارية المختلفة بمؤسسات التربية الخاصة  -3
الموجه أمام الطالب لتنمية مهاراته اإلدارية المطلوبه ولمساعدته في تكوين توفير فرص التدريب الميداني  -4

 .اتجاهات وميول إيجابية نحو المهنة التي يتم اعداده من أجلها 
تشجيع الطالب المعلم على مواجهه مشكالته التي تعترض طريقه اثناء التدريب الميداني وتحفيزه على التفكير  -3

 .لحلها والتغلب عليها 
الطالب المعلم الفرصة للتعرف إلى أنماط السلوك المختلفة لدي المتعاملين معه وطرق تفكيرة وميولهم ، منح  -7

 .لكى يكتسب المهارات التي تمكنه من التعامل معهم 
توفير فرصه أمام الطالب المعلم لمشاهدة بعض الدروس النموذجية التي يقدمها معلمون من ذوى الخبرة  -1

 .في مجال التربية الخاصة  والمشهود لهم بالكفاءة
ونظرًا الهميتها في مجال اعداد معلم للتدريس والعمل مع المعاقين عقليا وتنمية قدراتهم والتغلب على المشكالت 

 .واالضطرابات التي يعانون منها نتيجة انخفاض نسبة الذكاء
- :لم االعاقة العقلية وهي ويسرد الباحث مجموعة من األهداف التي تحققها التربية الميدانية للطالب مع 
 .يكتسب معرفة الطرق المناسبة  لجمع البيانات  والمعلومات إلعداد الخطة التربوية الفردية -1
 .يستطيع تقييم الظروف البيئية المدرسية التي تعزز من أداء األفراد المعاقين عقليا إلى أقصى مدى ممكن -2
  .لفردي يكتسب القدرة على تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوي ا -3
  .يكتسب القدرة على إعداد الدرس بشكل جيد  -4
  .يكتسب القدرة على تقييم الدرس الذي تم شرحه للطالب المعوقين عقليا  -3
يكتسب القدرة على استخدام طرائق التدريس المختلفة مع مراعاة الفروق الفردية داخل كل فئة من فئات  -7

 .المعوقين عقلياً 
  .لصفي للمعاقين عقلياً يكتسب القدرة على ضبط السلوك ا -1
  .يكتسب القدرة على تنمية المهارات اإلدراكية والحسية والعقلية للمعاقين عقليًا  -1
 . يكتسب القدرة على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التدريس -2

  .يكتسب معرفة االستراتيجيات المستخدمة في دعم وتطوير مهارات التواصل لدى المعوقين عقليًا  -15
 .  معرفة التتابع والتسلسل للمهارات المقدمة في مناهج المعاقين عقلياً يكتسب  -11
  .يكتسب القدرة على دمج المهارات االنفعالية واالجتماعية والحياتية مع المنهج األكاديمي  -12
 .القدرة على التعامل مع االضطرابات المصاحبة لإلعاقة العقلية  -13
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  .عقليا إثناء العملية التعليمية يكتسب مهارة التعامل مع الطالب المعوقين  -14
 . يكتسب مهارة استخدام أسلوب التشويق مع الطالب -13
 . يكتسب مهارة على إثارة اهتمام أولياء األمور لفهم حاجات ابنهم المعاق -17
 . يكتسب مهارة إرشاد أولياء األمور لكيفية التعامل مع ابنهم المعاق عقليا داخل المنزل -11
عليمية تشجع على المشاركة الفاعلة في األنشطة الفردية والجماعية داخل يكتسب مهارة تصميم بيئات ت -11

 .المدرسة
دارة  البيئة التعليمية  -12   .يكتسب القدرة على استخدام التكنولوجيا في التخطيط وا 
 . يكتسب مهارة فى دمج وتنفيذ  التكنولوجيا التعليمية المساندة في البرامج التدريبية والتعليمية للمعوقين عقلياً  -25
  .يكتسب مهارة فى تقويم أساليب التقويم التي تناسب مع المعوقين عقليًا  -21
  .يكتسب مهارة فى تكييف المناهج وتعديل المقررات بما يتناسب مع المعوقين عقليًا  -22
  .يكتسب المهارة فى تخطيط الدروس وتحديد األهداف للمعوقين عقليًا  -23
ر الطالب المعوقين عقليًا الطالعهم على ما يصدر من إبنهم يكتسب المهارة فى عقد لقاءات مع أولياء أمو  -24

 .داخل المدرسة 
  .يكتسب  اتجاهات ايجابية نحو مهنة التدريس للمعوقين عقليًا  -23
 .  يكتسب الثقة فى النفس ألداء عملة مع المعوقين عقلياً  -27
  .يكتسب القدرة على حل المشكالت التي قد يتعرض لها داخل الفصل الدراسي  -21
 . ب القدرة على تكوين عالقات طيبة مع اآلخرينيكتس -21
  .يكتسب الجدية والحماس للعمل مع المعوقين عقلياً  -22
  .يكتسب مهارة تقبل النقد من اآلخرين  -35
  .يكتسب القدرة على إيجاد عالقة طيبة مع الطالب المتخلفين عقليًا  -31
  .يكتسب  مهارة العمل ضمن فريق المدرسة والتعاون مع باقي الزمالء  -32
- :أسس التربية الميدانية  -3

لتحقيق أهداف التربية الميدانية يستلزم وضع عدة أسس ليتم تطبيق التربية الميدانية من خالل صياغتها على 
 :النحو التالي 

أن تنمي التربية الميدانية في الطالب خصائص المعلم الناجح من حيث اإللمام بالمادة التخصصية وحسن  (1)
تدريسها وتطوير األداء ، واكتساب روح الود والمحبة مع الطالب ، والتميز بالحماس واإلخالص ، والقدرة على 

 جذب االنتباه وتوجيه طاقات التالميذ نحو الجوانب االيجابية 
مي التربية الميدانية في الطالب المعلم القدرة على صياغة األهداف السلوكية حيث يتم توجيه المتدرب أن تن (2)

تحت إشراف المشرف التربوي الي تطبيق ما تعلمة نظريًا حول أهمية الهدف السلوكي وشروطه وصياغته اجرائيًا 
هداف تاثير فعلي في إحداث تغيرات إيجابية في الدروس التي يقمن بتطبيقها مراعيًا من خاللها أن يكون لتلك األ

 ( 2551المعيلي ، ) لدي الطالب في الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية 
أن تنمي التربية الميدانية في الطالب المعلم القدرة على التفكير الناقد والتفكير االبداعي بمعني أن تتيح له  (3)

ز في المواقف التعليمية والتمييز بين المعلومات برامج التربية الميدانية القدرة على التركي
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المرتبطة بموضوع الدرس واستخراج األدلة كما تتيح له الفرصة على تنفيذ وتقويم أنشطة تعليمية منوعة تساعد 
على تنمية قدرات الطالب على االبداع والتعلم الذاتي والتعلم التعاوني والمرونه في توجية التساؤالت واصدار 

 ( 2551المحبوب ، يوسف ، ( )  2557كوجك ، .) في المواقف التعليمية األحكام 
أن تنمي التربية الميدانية في الطالب المعلم مهارات ضبط الصف المدرسي بمعني أن يتيح له برنامج الترببية  (4)

الوقت الميدانية القدرة على التحكم أثناء أداؤة للعمل داخل الفصل من توجيه للطالب وجذب انتباههم طوال 
ومعرفة أساليب الثواب المختلفة التي تساعدة على تحقيق األهداف مع القدرة على أحداث أي تغييرات أو 

 .تعديالت في العملية التعليمة إذا تعرض ألي مشكلة أثناء إدارة الفصل 
 أن تنمي التربية الميدانية في الطالب مهارات التحضير النموذجي للدرس بمعنى مساعدته في اكتساب (3)

عداد البيئة الصفية وصياغة األهداف  مهارات اإلعداد الجيد والمتميز للدرس والتي تتبلور في تخطيط الدرس وا 
في إجراءات واضحة وبسيطة والتجهيزات المعملية والمختبرية الالزمة للدرس ووضع خطة شاملة تحتوي على 

 ( 2551المعيلي ، )  .التقويم المختلفة األهداف واإلجراءات والطرق واألنشطة والوسائل التعليمية وأدوات 
                                   
أن تنمي التربية الميدانية في الطالب المعلم القدرة على استخدام اساليب التدريس المختلفة بمعني ان تكون  (7)

رض االفكار والتحديد التربية الميدانية فرصة حقيقية للطالب ليكتسب مهارات تدريسية مختلفة كأسلوب االلقاء وع
 ( 2551السليتي ، )  .في تقديم المادة المتعلمة والقدرة على العرض  واستخدام الوسائل التعليمية بكفاءة وتنوع 

 :األسس التالية لتحقيق أهداف التربية الميدانية (  2002محمد ، حوالة ، ) ويقترح كل من 
برامج اعداد المعلم حيث تهدف إلى إفساح المجال إمام  اعتبار التربية الميدانية جزء ال يتجزء من مكونات - أ

 . الطالب المعلم لمعرفة واقع التربية التعليمية ويختبر قدراته على التدريس والقيام بادوار المعلم المختلفة 
توفير االمكانيات البشرية والمادية مثل المشرف المتخصص والمعلم المتعاون والمسؤلين في الكلية  - ب

 . ريب والمكافأت المادية المناسبة من االمور الضرورية لنجاح التربية الميدانية وتحقيق اهدافها ومدرسة التد
التخطيط المسبق الفعال للتربية العملية من قبل المسئولين والمشرفين واختيار المدارس المتعاونه  - ت

 . لتحقيق األهداف المنشودة منها والمتفهمة لدور هذه التربية الميدانية في مجال إعداد المعلم لألدوار المهمة 
شمولية برامج التربية الميدانية لتنمية جميع جوانب الطالب المعلم ومهاراته سواء داخل الفصل من  - ث

 . مهارات تدريبية أو داخل المدرسة بتفاعلة مع أنشطة المدرسة وتجاوبه مع اإلداره المدرسية 
والتنفيذ واالشراف على التربية الميدانية ضروري التعاون المستمر والمثمر بين القائمين بالتخطيط  - ج

 . لتحقيق االهداف
تهيئة الطالب المعلم ذهنيًا ونفسيًا من قبل مشرفه قبل الدخول في تجربة التربية الميدانية ضروري  - ح

لنجاح الطالب المعلم في هذه التجربة ، حيث يتعرف من مشرفه على أهمية التربية الميدانية وأهدافها ومراحل 
 . لتربية الميدانية وكيفية النجاخ في هذه التجربة ا
المشاهده والمالحظة الواعية ركن اساسي في برامج التربية الميدانية التي تتضمن اهداف تنمية القدرة  - خ

 . على المشاهدة المنظمة الهادفة والكالحظة الواعية الذكية لدي الطالب المعلم
مراعاة مشرف التربية الميدانية على الطالب المعلمين ما بينهم من فروق فردية سواء في مجاالت  - د
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التدريس أو التعامل مع الهيئة المدرسية او اإلشراف في األنشطة المدرسية من مبادئ وأسس نجاح التربية 
 . الميدانية

ذا نظرنا إلى التربية الميدانية في مجال التربية الخاصة نجد  أنها تختلف في مبادئها وأسسها عن التربية وا 
أن مرحلة التربية الميدانية في مجال التربية (  2513أبو الحسن ، )الميدانية في مجال التربية العامة حيث يشير 

 :الخاصة تقسم إلى ثالث مراحل وهي 
وحقوقه وواجباته ، وفي هذه المرحلة يتلقى الطالب معلومات ومهام التربية الميدانية ، : مرحلة التوقع  -

ومسؤلياته وعادة ما يكون المشرف التربوي هو مصدر تلك المعلومات من خالل االجتماعات واللقاءات الدورية 
 .التمهيدية 

مرحلة المواجهة حيث يتضم الطالب المعلم إلى فريق العمل بالمدرسة المختارة التى سيتدرب فيها ويعرف فيها  -
 . يتعامل مع أية صراعات أو تناقضات داخل مؤسسة التربية الميدانيةعن مسؤلياته عن دوره التربوي و 

حيث يبدأ الطالب في فهم فنيات العمل واستراتيجياته كذلك التعامل مع تعقيدات : مرحلة التغيير واالكتساب   -
التربية وضغوط المرحلة وفقا للمعايير والقيم واللوائح واالساليب واالجراءات االدارية المتبعة داخل مؤسسة 

الميدانية والتي تشكل له ما يسمى بثقافة المنظمة ، ويحدث التكامل في شخصية الطالب المعلم ككل اذ يكتسب 
هذه المعارف والقيم ويتمثلها بحيث تصبح جزءا ال يتجزء من كيانه المهني من تفكيرة ومشاعرة وقيمه واتجاهاته 

 .وسلوكه المهني والشخصي 
- :ة مشكالت التربية الميداني

مشكالت التربية الميدانية هي الصعوبات او المعوقات التي تواجه الطالب المعلم اثناء التربية الميدانية وهذه 
( ادارة ومعلمين وطالب ) الصعوبات منها ما يتعلق بإعداد الطالب المعلم في الكلية ، ومنها ما يتعلق بالمدرسة 

لق ببرنامج التربية الميدانية بالكلية ، وقد تعوق هذه المشكالت ومنها ما يتعلق باإلشراف التربوي ، وبعضها يتع
 .تحقيق التربية الميدانية لألهداف المرجوة منها أو تحد من فعاليتها في ذلك 

الميدانية تكمن في ضعف الوعي بأهمية التربية الميدانية إلى أن مشكالت التربية ( 1221الكثيري ، )وقد توصل 
الطالب التدريسية ، وضعف إدراك دور المشرف ووظيفته والذي يتمثل في القيام  ودورها في تنمية قدرات

 .بالزيارات الميدانية ، وعدم االفادة من أسلوب المعلم المتعاون في اإلشراف 
وسهولة احراز التقدير الميدانية أن اعتقاد الطالب المعلم حول روتينية التربية (  1223عبد الرازق ، )ويري 

ها باإلضافة لنقص االمكانيات في المدارس وقلة عدد الحصص المتاحة للتدريب هي من أهم المرتفع في
 .ويجب التصدي لها الميدانية المشكالت التي تواجه التربية 

إلى أنه من أبرز المشكالت التي يواجهها الطالب المعلمين هي قصر ( 1224السويدي والفار ،)وأوضح كل من 
ا المشرف التربوي مع كل طالب من المجموعة التي يشرف عليها ، وأن تقويم الطالب المدة الزمنية التي يقضيه

يتم من خالل مشاهدة المشرف لدرس واحد فقط ، واالختالف الواسع بين طراق التدريس التي يتعلمها الطالب 
عليمات بالكلية وبين تلك المستخدمة بالميدان ، كما ان هناك تعارضًا في طريقة تحضير الدروس بين ت

 .الموجهيين المشرفين وبين ما تمت دراسته في الكلية حول أساليب تحضير الدرس وتقديمة 
في االستطالع الذي قام به حول مدى استفادة الطالب  المعلم من المشرف (  Doxey ,1996 )وأكدت دراسة 

في برنامج إعداد المعلمين في جامعة ريرسون في الميدانية األكاديمي خالل فترة التربية 
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تورنتو أن كفاءة المشرف األكاديمي حلت في المرتبة األولى في تحقيق الفائدة من البرنامج، حيث أتاح المشرف 
 .األكاديمي الفرصة للطالب المعلم إلختيار العديد من المهارات المهنية

نجد أنها تحتوي على العديد من  اجه معلم االعاقة العقليةوبالنظر إلى مشكالت التربية الميدانية التي تو 
المشكالت التي تتشابه مع المشكالت العامة وتزداد عند معلم االعاقة الفكرية لطبيعة العينة التي يقوم بالتدريس 

 .لها ، قام الباحث ببيانها تفصياًل في الجزء االجرائي من الدراسة 
- :الدراسات السابقة 

والتي هدفت إلى التعرف على المشكالت التي تواجه  (Al-Hiary ,etal, 2015)وأخرون  دراسة الحياري
باألردن ، وعليه فإن الدراسة الحالية تسعي ( ما قبل التدريس)معلمي التربية الخاصة في مرحلة التربية العملية 

، الب الذين يقوم بتعليمهم نوع اإلعاقة الذهنية عند الط، ( ذكر ام انثي)الي معرفة ما اذا كان جنس المعلم 
الجامعة التي تخرج منها هؤالء المعلمون او عدد ساعات التدريب ، والمؤسسة او المركز الذي درب فيه المعلمون

التي قضوها يؤثر علي آداء المعلمين مع الوضع في اإلعتبار كفاة مركز التدريب والمشكالت التي تواجههم في 
ربين الذين قاموا بتدريب هؤالء المعلمين وخطة برنامج التدريب باإلضافة البرنامج الدراسي الجامعي والمد

من معلمي التربية الخاصة في مرحلة التدريب العملي بأربعة  141للمعلمين ذاتهم ، وتكونت عينة البحث من 
في جامعات اردنية قاموا بتعبئة استبيان يطرح مجموعة من األسئلة بخصوص المشكالت التي تواجه المعلم 

مرحلة التربية العملية ، وقام الباحث باستخدام األسايب اإلحصائية لبحث نتائج اإلستبيان ، واشارت نتائج الدراسة 
 .إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتغيرات السابقة و مدي تأثيرها علي المعلم

إلى بيان دعم خبرات  (  (Douglas, S. N., Chapin, S. E., & Nolan, J. F. ,2015وهدفت دراسة
معلمي التربية الخاصة والمشرفين التربويين حيث تم منح معلمي التربية الخاصة مسؤوليات إشرافيه إضافية 
تتعلق بتنفيذ المهام الموكلة إلى المشرفين التربويين في مؤسسات التربية العامة والخاصة ، و بالرغم من ذلك فإن 

بة في القيام بهذه األدوار اإلضافية ، و بناًء علي ذلك و للوصول إلى فهم عدد كبير من المعلمين يشعر بعدم رغ
أفضل لألدوار والمهام التي يقوم بها المشرفين التربويين و الموكلة إلى المعلمين قام معدوا الدراسة بعقد مقابالت 

هلي للقيام بأدوار المشرفيين من معلمي التربية الخاصة والذين تم ترشيحهم من قبل مدراء التعليم األ 13فردية مع 
إنشاء فرق فعالة و ضمان التدريب و التقييم المالئم  )التربويين، وركزت المقابالت علي ثالثة موضوعات وهي 

 .، ووضع في االعتبار خبرات المشرفيين التربويين ( وتنفيذ التوصيات المطلوبة
لمشكالت التي تواجه الطلبة تخصص التربية فهدفت إلى الكشف عن ا (2012)دراسة السعايدة ، محاسنة أما 

طالبا وطالبة ( 35)المهنية في جامعة البلقاء التطبيقية أثناء التدريب الميداني ، وتكونت عينة الدراسة من 
مسجلين لمساق التربية الميدانية تخصص التربية المهنية في كلية الشوبك الجامعية موزعين على درجتي 

فقرة ( 34)من مجتمع الدراسة ، واستخدمت استبيان يحتوى على %( 11)وتشكل العينة البكالوريوس والدبلوم ، 
موزعة على خمس مجاالت ، واظهرت النتائج ان المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين أثناء التدريب الميداني 

بطبيعه المنهج ثم  المشكالت المتعلقة بالطلبة ثم المتعلقة) جاءت بمستوى متوسط ، وأن أهمها على الترتيب 
، ( المتعلقة باالشراف الميداني ثم المتعلقة بالمدرسة فالمشكالت المتعلقة باالعداد التربوي للطلبة المعلمين 

واظهرت النتائج ايضا وجود غروق ذات داللة احصائية في حدة المشكالت التي تواجه الطلبة تعزى لمتغيرات 
 ( .دبلوم  –بكالوريوس ) البرنامج 
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التعرف على دور االشراف األكاديمي والتربية الميدانية في إكساب الكفايات  ( 2012بشاتوه ، )دراسة  وهدفت
التعليمية لطالب التربية الخاصة في جامعة الطائف من وجهه نظر الطالب أنفسهم ، وأهمية دور اإلشراف 

ة الخاصة ، وتم تصميم استبانة مكونة األكاديمي والتدريب الميداني في إكساب الكفايات التعليمية لطالب التربي
طالبًا ( 75)فقرة موزعة على مجاالت الكفاية التدريسية والكفايات الشخصية ، وتكونت العينة من ( 45)من 

وطالبة من طالب وطالبات التربية الخاصة في جامعة الطائف ، وتوصلت النتائج إلى أن دور اإلشراف 
ساب الكفايات التعليمية كان مرتفع ، والكفايات الشخصية متوسط ، ولم تظهر األكاديمي والتربية الميدانية في إك

 .فروق ذات داللة احصائية في مجالى الدراسة تعزى للمعدل األكاديمي 
في تساؤلها الرئيس إلى التعرف على المعايير الواجب توافرها عند (  2013أبو الحسن ، )وهدفت دراسة 

ية العداد معلم التربية الخاصة في ضوء مدخل الجودة ، وقد حددت الدراسة قائمة اختيار مؤسسات التربية الميدان
معيارًا فرعيًا يمكن استخدامها عند اختيار مؤسسة التدريب الميداني ( 31)تحتوي على خمسة محاور رئيسية بها 

يتها ، وتكون مجتمع ثم التعرف على وجهه نظر القائمين على التدريب الميداني بقسم التربية الخاصة بشأن أهم
الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بقسمي التربية الخاصة ومناهج  وطرق التدريس بكلية التربية جامعة 

 .الملك عبد العزيز
إلى التعرف على مدى توافر معايير تقويم برامج التربية العملية إلعداد  ( 2011الفقعاوي ، )وهدفت دراسة 

معلم التعليم االساسي بكليات التربية في قطاعات غزة في االعداد النظري والعملي وتكونت عينة الدراسة من 
توحة القدس المف –االقصى  –االسالمية  –االزهر ) طالب وطالبة من طالب الجامعات في قطاع غزة ( 212)
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مدى توافر معايير تقويم برامج التربية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي ( 

، وأن درجة رضا الطالب عن % ( 71.1)بكليات التربية في قطاع غزة في اإلعداد النظري والعملي كان بنسبة 
عاون في التربية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي أداء المشرف الجامعي ، المدرس المتعاون ، المدير المت

ال توجد فروق ذات ، كما أنه % (71.2) بكليات التربية في جامعات قطاع غزة في اإلعداد العملي كان بنسبة 
ع داللة احصائية في التقدير التقويمي لبرامج التربية العملية العداد معلم التعليم األساسي بكليات التربية في قطا

غزة لمتغير الجنس في جميع المجاالت والدرجة الكلية ، كما توجد فروق ذات داللة احصائية في في التقدير 
التقويمي لبرامج التربية العملية العداد معلم التعليم االساسي بكليات التربية في قطاع غزة تعزى لمتغير نوع 

زهر، وال توجد فروق ذات داللة احصائية في في الجامعة في جميع المجاالت والدرجة الكلية لصالح جامعة اال
التقدير التقويمي لبرامج التربية العملية العداد معلم التعليم االساسي بكليات التربية في قطاع غزة تعزى لمتغير 
التخصص في الدرجة الكلية لالستبيان وفي المجال الثالث والرابع ، بينما توجد فروق في المجال األول والثاني 

 .لح التخصصات األدبية لصا
إلى تحديد وحصر مشكالت التربية الميدانية بكلية التربية للبنات برفحاء كما  ( 2011حامد ،) وهدفت دراسة 

تراها مشرفات التربية الميدانية ، وكما تراها الطالبات المتدربات ، والتعرف على مستوى التوافق وعدم التوافق بين 
التخصصات العلمية واألدبية حيال هذه المشكالت ، وتكونت العينة من الطالبات أراء الطالبات المتدربات في 

المتدربات بالفرقة الرابعة بجميع األقسام بالكلية ، وكذلك المشرفات على التربية الميدانية من عضوات هيئة 
 .التدريس بالكلية من األقسام المختلفة 
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إلى التعرف على الصعوبات التي يواجهها طالب  ( 2010الخريشا والشرعة والنعيمي ، ) كما هدفت دراسة 
التربية الميدانية في الجامعة الهاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة ، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ، 

طالبًا وطالبة في الجامعة الهاشمية ، (  13) طالبًا وطالبة موزعين على(  133) وتكونت عينه الدراسة من
، ولتحقيق ( 2551 -2551) طالبًا وطالبة في جامعة األسراء الخاصة من الفصل الدراسي األول (  75)و

المدرسة المتعاونة، : صعوبة موزعة على خمس مجاالت (  27) أهداف الدراسة تم تطوير استبيان اشتمل على
يمي ، وأظهرت نتائج الدراسة أن وبرنامج التربية الميدانية، والطالب المعلم، والمعلم المتعاون ، والمشرف األكاد

إزحام الفصول الدراسية ، زيادة العبء الدراسي : أهم الصعوبات التى تواجه الطلبة المعلمين على الترتيب هي 
على الطالب المعلم في التربية الميدانية ، بعد المدارس عن مناطق سكن الطلبة المعلمين ، كما اظهرت النتائج 

ائية بين متوسطات صعوبات التربية العملية تعزى لنوع الجامعة ولصالح الجامعات وجود فروق ذات داللة احص
األخرى ، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات التربية العملية تعزى للجنس أو 

 .للتخصص 
المعلمين في فقد هدفت إلى معرفة ما اذا كان هناك إختالف في اراء ( Deniz,S.2010) أما دراسة دينز

مرحلة التربية العملية في مهارات التعليم الصفية قبل و بعد تطبيق األنشطة الصفية المصغرة داخل فصول 
الطالب ذوي الصعوبات الخاصة، وقد أجريت هذه الدراسة بمشاركة طالب السنة الثانية بقسم تنمية الطفل في 

فقرة هدفه تجميع  31لباحث بعمل استبيان مكون من ، وقام ا 2553/2557المدرسة المهنية بالعام األكاديمي 
فقرة  21اراء المعلمين في مرحلة التربية العملي حول مهارات التدريس الصفية و اشارت نتائج اإلستبيان و في 

الي وجود فروق ذات داللة علمية قبل و بعد تطبيق األنشطة الصفية المصغرة ، ولوحظ انه بعد تطبيق األنشطة 
صغرة ذادت ثقة كل من الطالب و المعلمين في انفسهم و تحسنت إمكانية ادارة الصفوف لدي الصفية الم
 .المعلمين 

على المشكالت التى تواجه الطلبة المعلمين في تخصص  للتعرف(  2010خوالدة ، احميدة ، )وجاءت دراسة 
تربية الطفل في كلية الملكة رانيا بالجامعة الهاشمية أثناء فترة التربية العملية ، ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء 

طالب ( 155)فقرة موزعة على ست مجاالت ، وتم تطبيق االستبيان على عينة بلغت ( 32)استبيان اشتمل على 
المشكالت : ، واظهرت النتائج ان مشكالت التربية العملية التي تواجه الطلبة المعلمين هي بالترتيب  معلم

المتعلقة بالروضة المتعاونة ، وبرنامج التربية العملية ، وشخصية الطالب المعلم ، واالشراف على التربية العملية 
النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين  ، والمعلمة المتعاونة ، وتخطيط وتنفيذ الدروس ، كما اظهرت

متوسطات مشكالت التربية العملية تعزى للجنس ، في حين لم يوجد اثر يعزى للمعدل التركمي للطلبة ، وفي 
ضوء النتائج اقترح الباحثون تطوير برنامج التربية العملية في ضوء المعايير العالمية ووضع استراتيجيات للتغلب 

لتى تواجه الطلبة المعلمين وخاصة فيما يتعلق بدور الروضة ، مع التوصية باجراء المزيد من على المشكالت ا
 .الدراسات المتصلة بجوانب هذه المشكالت 

إلى تقويم برنامج التربية العملية في جامعه القدس المفتوحة من وجهه نظر  ( 2002شاهين ، ) هدفت دراسة 
طالبًا معلمًا ، وأظهرت النتائج ان تقديرات الطلبة (  312)بحث من الطلبة المعلمين ، وقد تكونت عينه ال

المعلمين على استبانه تقويم البرنامج في مستوى التقدير العالى مع وجود نقاط الضعف التى توزعت على محاور 
اإلستبانه األربعة ، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم برنامج التربية العملية بما تنسجم 
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بات العصر ، وخصوصًا المجتمع الفلسطيني ، مع ضرورة توفير دليل خاص بالتربية العملية لكل من مع متطل
المشرف والطالب ومدير المدرسة والمعلم المعاون مع التأكيد على ضرورة تكامل األدوار بكل من له عالقة 

 .ببرنامج التربية العملية وفق معايير محددة ومضبوطة من قبل جميع االطراف 
إلى استقصاء المشكالت ( ,Walelign , T., & Fantahun, M 2006) سعت دراسة واليلين وفانتون و 

التي تواجه معلمي الصف المتدربين أثناء فترة التطبيق الميداني الذي ينفذ خالل العام الجامعي األخير للطلبة، 
لطلبة المتدربين في إثيوبيا ، وقد ووضع بعض المقترحات والتوصيات التي قد تساعد في تحسين عملية التطبيق ل

مشرفين من الطاقم ( 1) طالبا وطالبة من كافة التخصصات، إضافة إلى (  213) تكونت عينة الدراسة من 
استطلعت آراءهم من خالل االستبانة للطلبة " Jimmaاألكاديمي الذي يتابع تدريب هؤالء الطلبة في جامعة جيما 

وأظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج التدريبي ينفذ بدرجة . المشرفين لجمع بيانات الدراسة والمقابلة المباشرة مع 
مالئمة، لكن النقص في التسهيالت الضرورية والخدمات هو أكثر مشكلة جدية يواجهها الطلبة أثناء فترة التطبيق 

يق االحتياجات للمتدربين، وال يراعي العملي، وأن نظام اإلدار ة للبرنامج التدريبي ال يعطي اهتماما كافيا لتحق
راضون عن سياسة التدريب العملي، وأن %(  31.3) وأشارت النتائج إلى أن معظم الطلبة . اهتماماتهم 

 .اتجاهاتهم نحو مهنة التعليم تتأثر بدرجة عالية بالنظرة المجتمعية العامة تجاه هذه المهنة
الت التربية العملية كما يراها المعلمون في تخصص معلم التعرف على مشك (2002العبادي ،)وهدفت دراسة 

الصف وعالقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أبرز المشكالت التي تواجه 
قلة الوسائل التعليمية وصعوبة توافرها في المدارس المتعاونه ، ومشكلة عدم التفرغ كليا ) الطلبة المعلمين 

ق الميداني ، واشغال الطلبة المعلمين بواجبات غير التدريس كاشغال بعض الحصص ، واتكال بعض للتطبي
 .المعلمين المتعاونيين على الطلبة في تنفيذ حصصهم ، ومشكلة كثرة عدد الطلبة في الفصل الواحد 

ن الذين اكملوا التعرف على المشكالت التي يواجهها الطلبة المعلمين م( Smith.2002)وهدفت دراسة سميث 
دراسة ، ( 14)التربية العملية ، وقد استخدمت الدراسة تحليل المحتوى لتحقيق هدف الدراسة ، وتم تحليل 

الضعف في ادارة الصف من قبل الطالب ) وتوصلت النتائج الى أن أبرز المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين 
لمدرسة ، ومشكلة اختيار االستراتيجية المناسبة لتنفيذ المعلم ، وضعف التكيف الشخصي للطالب المعلم مع ا

 .البرنامج التعليمي 
 -:إجراءات الدراسة وأدواتها

- :عينة الدراسة   -أ 
قام الباحث بتطبيق استبيان المشكالت التي تواجه طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقلية على عدد من 

بكلية التربية جامعة جدة في الفصل ( االعاقة العقلية ) ميدانية من تخصص الطالب المسجلين لمادة التربية ال
 .طالب (  155)وبلغ عددهم (  2511 -2517)الدراسي األول للعام الدراسي 

 : منهج البحث -ب
أستخدم في البحث الحالي المنهج الوصفي بهدف التعرف علي مشكالت التربية الميدانية التي تواجه طالب 

 .ميدانية في مسار االعاقة العقلية التربية ال
- :األساليب اإلحصائية  -جة

 :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية
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 . 2التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وكا  -
 .عدد أفراد العينة/ الوزن النسبي ويساوى التقدير الرقمي -
 :أدوات الدراسة  -د

 :الباحث في الدراسة الحالية األدوات التالية أستخدم 
 استبانة التعرف علي المشكالت التي تواجه طالب التربية الميدانية في مسار اإلعاقة العقلية  -1

  -:وفيما يلي وصف أداة الدراسة 
 :الهدف من االستبيان -أ

 مسار اإلعاقة العقلية  تهدف االستبيان التعرف علي المشكالت التي تواجه طالب التربية الميدانية في
- :مبررات إعداد االستبيان -ب

إلجراء الدراسة الحالية وجد الباحث أنه البد من إعداد أداة مقننة للكشف عن مشكالت التربية الميدانية التي 
تواجه  الطالب في مسار االعاقة العقلية بحيث تكون هذه األداة سهلة االستخدام ونواة لوضع مقترحات 

 . تغلب عليها وتوصيات لل
- :خطوات إعداد االستبيان -جة
 :إعداد الصورة األولية لالستبيان -1

 :إلعداد الصورة األولية لالستبيان قام الباحث بإتباع الخطوات اآلتية 
 .مراجعة اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة التي تناولت مشكالت التربية الميدانية ( 1)
 .المقاييس التي استهدفت مشكالت التربية الميدانيةاالطالع على بعض ( 2)
 عمل سؤال مفتوح للطالب عينة الدراسة عن  ما هي المشكالت التي تواجهك في التربية الميدانية ؟( 3)

تمثل أهم مشكالت التربية ( أربعة أبعاد ) ثم قام الباحث بوضع االستبيان في صورته األولية التي اشتملت علي 
الطالب تخصص اإلعاقة العقلية ويندرج ضمن هذه األبعاد عدد من الفقرات التي تغطي البعد ثم  الميدانية لدى

 :قام الباحث بإجراء تقنين للمقياس وذلك على النحو التالي 
 :حساب صدق وثبات االستبيان -2
 صدق المقياس -أ
 :صدق المحكمين ( 1)

(  13) على عدد( عبارة  15) أبعاد ويحتوي على  (  4) تم عرض االستبيان في صورته األولية والمكونة من
 :محكم من أعضاء هيئة التدريس في مجال المناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة، وكانت النتائج كالتالي

 ( 1) جدول 
 النسب المئوية لموافقة المحكمين على أبعاد المقياس وعباراته  

 البعد األول
 رقم العبارة

نسبة 
 االتفاق 

 الثانيالبعد 
 رقم العبارة

نسبة 
 االتفاق 

 البعد الثالث
 رقم العبارة

نسبة 
 االتفاق 

 البعد الرابع
 رقم العبارة

 نسبة االتفاق 

1 13% 1 23% 1 25% 1 22% 
2 22% 2 73% 2 13% 2 13% 

3 25% 3 25% 3 13% 3 13% 
4 25% 4 15% 4 25% 4 13% 
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3 23% 3 13% 3 11% 3 25% 
7 75% 7 73% 7 13% 7 22% 
1 25% 1 23% 1 22% 1 25% 
1 13% 1 15% 1 23% 1 73% 
2 23% 2 23% 2 23% 2 23% 

15 13% 15 25% 15 13% 15 13% 
11 25% 11 13% 11 23% 11 22% 
12 13% 12 13% 12 22% 12 22% 
13 23% 13 15% 13 23% 13 23% 
14 13% 14 13% 14 13% 14 13% 
13 25% 13 23% 13 23% 13 23% 
17 13% 17 13% 17 13% 17 13% 
11 23% 11 23% 11 23% 11 23% 
11 25% 11 25% 11 25% 11 25% 
12 25% 12 25% 12 25% 12 25% 
25 25% 25 25% 25 25% 25 25% 

وكـان عـددها %( 15)وفي ضوء تلك النتائج، تم استبعاد العبارات التي تقل نسبة اتفاق المحكمـين عليهـا أقـل مـن 
 .عبارة(  12)، وبذلك أصبح العدد اإلجمالي لمفردات المقياس اتعبار (   1  )
 صدق المحتوي ( 2) 

قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجات عينة التقنين علـي كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس والدرجـة الكليـة 
هـــا معـــامالت ذات داللـــة وكل(  5.12)، (  5.13)تتـــراوح مـــا بـــين للمحـــور الـــذي تنتمـــي اليـــه وكانـــت المعـــامالت 

 . أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق  ىمما يدل علو ارتباط كل فقرة بالبعد  ىمدإحصائية مما يدل على 
 :الثبةةةةةةات - 2

- :وذلك علي النحو التالي  لالستبيانقام الباحث بعمل ثبات 
 طريقة إعادة التطبيق-أ

يـوم فبلـغ معامـل ( 11)بفاصـل زمنـي ( 35)قام الباحـث بإعـادة تطبيـق المقيـاس علـي عينـة التقنـين والبـالغ عـددها 
  .يتمتع بدرجة عالية من الثبات  االستبيانمما يدل علي أن ( 5.14)االرتباط 

- : لالستبيانالصورة النهائية 
عاقــة طــالب التربيــة الميدانيــة فــي مســار اإلتواجــه  التــيالمشــكالت الكشــف عــن  الســتبيانبعــد عمــل التقنــين الــالزم 

- :أبعاد وهما أربعةتم التوصل إلي الصورة النهائية والصالحة للتطبيق والتي تتضمن  العقلية
والتـي تتعلـق باإلشـراف  طـالب التربيـة الميدانيـة فـي مسـار االعاقـة العقليـةالمشكالت التـي تواجـه  البعد األول وهو

 .التربوي 
 الميدانيـةلمشـكالت التـي تخـص جانـب االشـراف التربـوي ويـرى الطالـب أنهـا تعوقـه عـن تطبيـق التربيـة ويقصد به ا

-متوســـطة  –كبيـــرة)اســـتجابات وهــي  ثــالثفقـــرة أمــام كـــل فقـــرة ( 11)واشــتمل هـــذا البنـــد علــي بفاعليــة وكفـــاءة ، 
المشـكلة التـي  ك علـى زيـادةدل ذلـوكلما زادت الدرجـة ، ( 5 -1-2)ب درجات االستجابة كما يلييوترت( معدومة 

 .تتعلق بالبعد والعكس بالعكس 
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والتي تتعلق بالعملية  طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقليةالبعد الثاني وهو المشكالت التي تواجه 
 .التدريسية 

 الميدانيـةويقصد به المشكالت التـي تخـص جانـب العمليـة التدريسـية ويـرى الطالـب أنهـا تعوقـه عـن تطبيـق التربيـة 
 –ة متوســط –كبيــرة ) اســتجابات وهــي  ثــالثفقــرة أمــام كــل فقــرة ( 11)واشــتمل هــذا البنــد علــي بفاعليــة وكفــاءة ، 

المشــكلة التــي  دل ذلــك علــى زيــادةالدرجــة وكلمــا زادت  ( 5-1-2)الســتجابة كمــا يلــيوترتــب درجــات ا( معدومــة 
 .تتعلق بالبعد والعكس بالعكس 

والتي تتعلق بالبيئة  طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقليةالبعد الثالث وهو المشكالت التي تواجه 
 .المدرسية 

 الميدانيــةطبيــق التربيــة ويقصــد بــه المشــكالت التــي تخــص جانــب البيئــة المدرســية ويــرى الطالــب أنهــا تعوقــه عــن ت
 –ة متوســط –كبيــرة ) اســتجابات وهــي  ثــالثفقــرة أمــام كــل فقــرة ( 11)واشــتمل هــذا البنــد علــي بفاعليــة وكفــاءة ، 

المشــكلة التــي  دل ذلــك علــى زيــادةوكلمــا زادت الدرجــة ، ( 5-1-2)الســتجابة كمــا يلــيوترتــب درجــات ا( معدومـة 
 .تتعلق بالبعد والعكس بالعكس 

والتــي تتعلــق باألعــداد  طــالب التربيــة الميدانيــة فــي مســار االعاقــة العقليــةبــع وهــو المشــكالت التــي تواجــه البعــد الرا
 .بالكلية 

ويقصــد بــه المشــكالت التــي تخــص جانــب االعــداد النظــري بالكليــة ويــرى الطالــب أنهــا تعوقــه عــن تطبيــق التربيــة 
 –كبيـــرة ) اســـتجابات وهـــي  ثـــالثة أمـــام كـــل فقـــرة فقـــر ( 11)واشـــتمل هـــذا البنـــد علـــي بفاعليـــة وكفـــاءة ،  الميدانيـــة
 دل ذلــك علــى زيــادةوكلمــا زادت الدرجــة ، ( 5-1-2)الســتجابة كمــا يلــيوترتــب درجــات ا( معدومــة  –ة متوســط

 .المشكلة التي تتعلق بالبعد والعكس بالعكس 
 : وتفسيرهانتائج الدراسة 

- :نتائج التساؤل األول
طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة ما هي المشكالت التي تواجه ينص السؤال األول على  -1

 والتي تتعلق باإلشراف التربوي ؟ العقلية
ولإلجابة علي هذا التساؤل قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمتوسطات 

 .والجدول التالي يوضح ذلك ، الحسابية والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد 

حساب التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمتوسطات الحسابية والترتيب لبعد المشكالت (  2)   جدول 
 والتي تتعلق باإلشراف التربوي طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقليةالتي تواجه 

التكرارات  العبارة م
 والنسب

 الوزن  الداللة 2كا حرافاالن المتوسط معدومة متوسطة كبيرة 
 النسبي

 الترتيب

المشرف  كثرة التوجيهات من 1
 تسبب لي االحباط

 12 1.4 5.5551 43.27 5.131 1.42 16 19 73 ت

يزورني المشرف عدد محدود  2
 من الزيارات ولمدة بسيطة جدا

 5 1.2 5.5551 77.35 5.313 1.73 3 23 15 ت

ال يناقشني المشرف في خطة  3
 الطالبعملي مع 

 11 1.4 5.5551 45.12 5.131 1.42 14 23 73 ت
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يعقد لي المشرف لقاء واحد  4
بالكلية في بداية االلتحاق 

 الميدانية بالتربية

 2 1.1 5.5551 71.32 5.137 1.37 16 12 12 ت

يهتم المشرف بكشف حضوري  3
بالمدرسة اكثر من االهتمام بما 

 اقوم به داخل الفصل

 15 1.1 5.5551 31.14 5.117 1.34 13 25 71 ت

المشرف ال يساهم في حل  7
المشكالت التي تواجهنى 

 .بالمدرسة

 11 7.7 5.5551 21.14 5.121 1.32 23 22 33 ت

يقيمني المشرف على الخطة  1
فقط بدون الرجوع الي جوانب 

 ومهارات تدريسية أخرى

 13 1.3 5.5551 43.14 5.114 1.415 18 17 73 ت

المشرف ال يراعي االمكانيات   1
 واالدوات المتوفرة في المدرسة 

 1 1.2 5.5551 33.74 5.452 1.12 صفر 21 12 ت

ال يساعدني المشرف في  2
اختيار طرق تدريس حديثة في 

 مجال تخصصي

 8 1.2 5.5551 31.14 5.722 1.31 1 21 73 ت

ال استطيع مناقشة المشرف أو  15
االختالف معه خوفا على 

 الدرجات

 2 1.4 5.5551 12.11 5.711 1.71 1 17 17 ت

مالحظات المشرف لى سلبية  11
 دائماً 

 14 1.1 5.5551 21.17 5.713 1.43 11 33 34 ت

توجهات المشرف متناقضة مع  12
 ما تعلمناه بالكلية

 4 1.2 5.5551 71.11 5.322 1.73 7 23 11 ت

عدم اهتمام المشرف بي يتسبب  13
في عدم اهتمام المدرسة 

 الميدانيةبالتربية 

 3 1.3 5.5551 77.72 5.333 1.77 3 21 72 ت

عدم اطالع المشرف على  14
 التخطيط اليومي للدرس

 13 1.5 5.5551 23.21 5.132 1.45 16 28 37 ت

اكتفاء بعض المشرفين بتحديد  13
اداء الطالب المتدرب من زيارة 

 واحدة فقط

 1 1.2 5.5551 33.34 5.731 1.32 1 23 71 ت

يهتم المشرف بتصيد اخطائي  17
 بدال من التوجيه

  7.1 5.5551 24.51 5.253 1.22 32 14 34 ت
11 
 

تركيز المشرف على أدائي  11
 ليداخل الفصل وعدم تشجيعه 

 على القيام باألنشطة الالصفية

 17 7.1 5.5551 22.11 5.124 1.31 22 19 32 ت

بين المشرف  اآلراءاختالف  11
 والمعلم المتعاون في المدرسة

 6 1.1 5.5551 31.24 5.312 1.72 3 21 71 ت

طالب المشكالت التي تواجه الستجابات عينة الدراسة حول  2كا قيمأنه جاءت  ويتضح من الجدول السابق
يشير ذلك إلى مما   5.551دالة عند  والتي تتعلق باإلشراف التربوي التربية الميدانية في مسار االعاقة العقلية

 .  المشكالتهذه  أفراد العينة حولوجود فروق فى االستجابات بين 
بمتوسط حسابي ( 1)أكثر المشكالت التي اتفق الطالب عليها في الفقرة رقم  أننجد وبالنظر إلى الجدول السابق 

إن المشرف ال يراعي " والتي تنص على (  5.452)وانحراف معياري (   1.12)  قدرة 
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ويفسر ذلك بأن المشرف يستخدم أسلوب وطريقة واحدة أثناء االشراف على " االمكانيات الموجودة في المدرسة 
، ووضع مخطط لالعمال المطلوبة من الطالب  الميدانيةمن حيث رسم خطة التربية  الميدانيةطالب التربية 

الل األسبوع األول من التربية العملية ، فال يتعرف الطالب على امكانيات المدرسة وال المعلم ، وذلك يتم خ
وضع عدة معايير  يتعرف المشرف ايضًا على الخدمات واالمكانيات المتاحة بها وللحد من هذه المشكلة يلزم

(  131)يث حدد ح(  2513أبو الحسن ، ) الختيار مدارس التطبيق ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
معيارًا يمكن استخدامها الختيار مدراس التطبيق لطالب التربية الخاصة ، أو أن المشرف يراعي امكانيات 

وذلك في  الميدانيةعمال والمهام اثناء التربية عند الزام الطالب المعلم ببعض األعتبار االالمدرسة ويضعها في 
إلى أن أبرز المشكالت التي تواجه  ( 2554العبادي ، )اسة االمكانيات المتاحة للمدرسة ، كما جاء في در 

دم التفرغ كليا قلة الوسائل التعليمية وصعوبة توافرها في المدارس المتعاونه ، ومشكلة ع) الطلبة المعلمين 
للتطبيق الميداني ، ويالحظ أيضًا أن هناك تفاوت واضح في االمكانيات المادية والبشرية في المدارس ، كما 

والتي (  5.711) وانحراف معياري قدرة ( 1.71)   بمتوسط حسابي قدرة ( 15) فق الطالب على الفقرة رقم ات
ال أستطيع مناقشة المشرف أو االختالف معه خوفًا من الدرجات ، وتعد هذه مشكلة مهمة من وجه " تنص على 

المناسبة والتي من أهم أهدافها مناقشة نظر الباحث حيث أنها تحد من تحقيق أهداف التربية الميدانية بالصورة 
للوقوف على حلول مناسبة فقد ال يتاح  الميدانيةالطالب للمشرف في كل كبيرة وصغيرة يتعرض لها أثناء التربية 

للطالب بعد التخرج هذه الفرصة ، وبما أن الطالب يعتقد بمجرد وصوله للمستوى الثامن الذي يطبق فيه التربية 
هى تخرجه وأن التربية الميدانية ما هى اال مقرر يحسن به معدله التراكمي ، يحد هذا من مناقشته الميدانية أنه أن

من درجات الطالب في مقرر التربية العملية حسب %( 15)للمشرف خوفا من أن المشرف والذي يمتلك وحده 
( 13) فق الطالب على الفقرة رقم المعدة من قبل الكلية ، كما ات الميدانيةنماذج تقييم الطالب في مقرر التربية 

عدم اهتمام المشرف بي " والتي تنص على (  5.333)وانحراف معياري قدره (  1.77)   بمتوسط حسابي قدرة 
ويفسر ذلك بما قد الحظه الباحث ميدانيًا بأن المدارس التي "  الميدانيةيتسبب في عدم اهتمام المدرسة بالتربية 

درسة في الزيارات المتعددة للطالب ومقابلة لمدير المدرسة والمعلم المتعاون تجعل يتكرر فيها المشرف على الم
المدرسة تهتم اهتمامًا بالغًا بالطالب أثناء التطبيق ، وعند معرفة المدرسة بأن الكلية سوف تخاطب ادارة التعليم 

هداف التربية الميدانية ، يجعل في نهاية كل فصل دراسي بالمدارس المتعاونه مع الطالب أثناء التطبيق وحققت أ
بمتوسط (  17)  وجاء في نهاية الترتيب الفقرة رقم المدرسة أيضًا تهتم بالطالب المعلم في التربية الميدانية ، 

يهتم المشرف بتصيد اخطائي بدال " والتي تنص على (  5.253)وانحراف معياري قدره (  1.22)  حسابي قدرة 
ذلك بأن المشرف ال يمكن التصيد الخطاء طالبه بل أن من مهام المشرف تنمية ، ويفسر الباحث من التوجيه

 .قدرات طالبه وتحسينها  
- :نتائج التساؤل الثاني

والتي  طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقليةتواجه ما هي المشكالت التي ينص السؤال الثاني على 
 تتعلق بالعملية التدريسية ؟

علي هذا التساؤل قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوزن النسبي ولإلجابة 
 .والجدول التالي يوضح ذلك .المتوسطات الحسابية والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد 
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والترتيب لبعد المشكالت التي تواجه  2وكاحساب التكرارات واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمتوسطات الحسابية (  3)   جدول 
 والتي تتعلق بالعملية التدريسية طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقلية

التكرارات  العبارة م
 والنسب

الوزن  الداللة 2كا االنحراف المتوسط معدومة متوسطة كبيرة 
 النسبي

 الترتيب

لم يترك لي المعلم  1
المتعاون فرصة اختيار 

 وتنفيذ طرق التدريس

 14 7.2 5.5551 24.72 5.174 1.32 11 21 37 ت

يلزمني المعلم المتعاون  2
باستخدام نفس طريقته في 

 التدريس 

 11 7.1 5.5551 1.24 5.112 1.23 22 33 43 ت

توجد فروق كبيرة بين  3
الطالب داخل الفصل 

 الدراسي الواحد

 3 1.3 5.5551 11.37 5.412 1.71 صفر 33 71 ت

يعاني الطالب من  4
مشكالت متعددة ال 
استطيع أن اقرر من اين 

 ابدأ

 2 1.3 5.5551 11.74 5.437 1.11 صفر 22 11 ت

ال يساعدني المعلم  3
المتعاون في تحضير 
الدرس واعداد الخطة 

 التربوية الفردية

 13 7.1 5.5551 25.12 5.112 1.37 11 21 34 ت

ال يحضر المعلم المتعاون  7
 بالفصلمعي 

 11 7.1 5.5551 11.31 5.143 1.33 17 33 31 ت

ال استطيع االطالع على  1
السجالت االكاديمية 

 للطالب

 4 1.3 5.5551 73.42 5.427 1.77 1 32 71 ت

ال يزودني المعلم  1
المتعاون بالمدرسة 
بالوسائل التعليمية او 

 خطة المنهج

 1 1.3 5.5551 11.74 5.437 1.11 صفر 22 11 ت

اشعر بأن عدد من  2
الزمالء بالمدرسة لديهم 
اتجاهات سلبية نحو معلم 

 االعاقة الفكرية

 12 1.2 5.5551 32.27 5.137 1.44 17 24 75 ت

عدم اعطائي الفرصة  15
 لتقيم الطلبة في المدرسة

 13 7.2 5.5551 23.57 5.131 1.32 13 31 34 ت

المنهج المقرح للمعاقين  11
 عقليًا ال يراعي غالبا
 الفروق الفردية بين الطلبة

 7 1.5 5.5551 31.72 5.751 1.71 7 21 71 ت

ال توجد معايير معينة  12
لتقييم فعالية الخطة 

 التربوية الفردية

 2 1.1 5.5551 31.17 5.733 1.31 2 23 77 ت

االهداف العامة للبرنامج  13
التعليمي للطالب غير 

 مناسبة 

 1 1.5 5.5551 37.57 5.377 1.71 4 31 73 ت
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يصعب على مقابلة  14
االسرة للتعرف على 
جوانب القوه والضعف 

 لدى الطالب 

 11 1.3 5.5551 32.24 5.152 1.47 12 35 31 ت

الخدمات المساندة  13
بالمدرسة غير كافية 
إلعداد وتطبيق الخطة 

 التربوية الفردية

 1 1.2 5.5551 33.57 5.754 1.32 7 22 73 ت

الفصول وتكدس ازدحام  17
الطالب بها يحد من 

 كفاءتي في التدريس

 17 7.1 5.5551 25.12 5.112 1.37 11 21 34 ت

عدم قدرتي على جمع  11
معلومات كافية عن 
الطالب إلعداد الخطة 

 التربوية الفردية 

 3 1.3 5.5551 71.11 5.313 1.71 2 22 72 ت

البرنامج التدريسي المعد  11
يتناسب مسبقا للطالب ال 

 مع قدراته

 15 1.7 5.5551 41.14 5.713 1.32 15 21 72 ت

طالب المشكالت التي تواجه الستجابات عينة الدراسة حول  2كا قيمأنه جاءت  ويتضح من الجدول السابق
يشير ذلك إلى مما   5.551دالة عند  والتي تتعلق بالعملية التدريسية التربية الميدانية في مسار االعاقة العقلية

 . هذه المشكالت  أفراد العينة حولوجود فروق فى االستجابات بين 
ال يزودني المعلم والتي تنص على ( 1)اتفاق عينة الدراسة على الفقرة رقم  الجدول السابق يتضحومن خالل 

معياري  وانحراف( 1.11)، بمتوسط حسابي قدره  المتعاون بالمدرسة بالوسائل التعليمية او خطة المنهج
وأن تواجدة  الميدانيةمما يدل على أن المعلم المتعاون في المدرسة ال يلقي اي اهتمام بطالب التربية (  5.437)

في المدرسة من باب استكمال مقرر معين يستفيد منه المعلم في تحسين معدلة واتمام مقررات المدرسة ، وأن 
يهتم بأي تعاون  او تعاونه مع الطالب المعلم ، ولذا ال المعلم المتعاون ال يتقاضى اي مكافأة نظير اشرافة

هم أالمتعاون بالمدرسة وعدم مساعدته بالصورة الكافية للطالب المعلم يعد من ، فالمعلم  لطالب التربية الميدانية
يز مالية كتحف مكافأةعدم منح  المعلم المتعاون أي  إلىالمشكالت التي اثبتت نتائجها الدراسة ، ويرجع ذلك 

، كما أن عدم توفير بند من بنود التقييم للمعلم المتعاون يجعله ال يلقي بالتربية  الميدانيةته لطالب التربية دلمساع
خوالدة ، ) ، وتتفق هذه النتيجة مع نتئج كل من .العملية أي اهتمام ، بالرغم من اهميته في تحقيق اهدافها 

ؤسسات مهمية دور المعلم المتعاون في وأل، (  2514توه ، بشا) ، (  2551شاهين ، ) ، (  2515أحميدة ، 
 إلى( ( Douglas etal ,2015التربية الميدانية للطالب المعلمين تخصص التربية الخاصة أشارت دراسة 

أن دعم مؤسسات التربية الميدانية يأتي من خالل منح معلمي التربية الخاصة مسؤليات اشرافية اضافية تتعلق 
كما جاء في الترتيب  ، مؤسسات التربية العامة والخاصة  المشرفين التربيويين في إلىبتنفيذ المهام الموكولة 

، وذلك  تعددة ال استطيع أن اقرر من اين ابدأيعاني الطالب من مشكالت موالتي تنص على ( 4) الفقرة رقم 
مما يدل على أن الطالب المعاقين عقليا لديهم من (  5.437)وانحراف معياري ( 1.11)بمتوسط حسابي قدره 

ولويات في سرد متميزًا حتي يستطيع الطالب المعلم تحديد األ اكاديمياً  المشكالت ما يستدعى اعداد المعلم اعداداً 
وجاء في نهاية . ي يعاني منها الطالب المعاق عقليًا واعداد الخطة التدريبية والتعليمية المناسبة له المشكالت الت
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، وذلك يلزمني المعلم المتعاون باستخدام نفس طريقته في التدريس والتي تنص على ( 2)الترتيب الفقرة رقم 
المعلم المتعاون بطالب التربية العملية مما يعني عدم اهتمام (  5.112)وانحراف ( 1.23)بمتوسط حسابي قدرة 

يتبني استراتيجية  الميدانية، وأن المعلم االساسي هو المسؤل عن فصلة ولذلك ال يرغب في ان طالب التربية 
تدريسية غير التي يتبعها المعلم النه في النهاية ال يعد بتقويمة للطالب وهذا يعكس عدم مراعاة التربية الميدانية 

 .عداده بالكلية إعداد االكاديمي للطالب المعلم أثناء تنمية اإل الهدافها في
- :نتائج التساؤل الثالث

طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة ما هي المشكالت التي تواجه ينص السؤال الثالث على  -1
 والتي تتعلق بالبيئة المدرسية ؟  العقلية

التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوزن النسبي ولإلجابة علي هذا التساؤل قام الباحث بحساب 
 .والجدول التالي يوضح ذلك .والمتوسطات الحسابية والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد 

 حساب التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمتوسطات الحسابية والترتيب لبعد المشكالت(   4)  جدول 
 لمدرسيةاوالتي تتعلق بالبيئة  طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقليةالتي تواجه 

التكرارات  العبارة م
 والنسب

 الوزن  الداللة 2كا االنحراف المتوسط معدومة متوسطة كبيرة 
 النسبي

 الترتيب

تبعد المسافة بين  1
المدرسة التي التحقت 

 بها وبين سكني

 11 3.2 5.527 1.21 5.143 1.11 21 27 47 ت

عدم اعطائي الفرضة  2
 الختيار مدرسة التطبيق

 13 1.5 5.5551 24.51 5.124 1.45 14 32 34 ت

تنظر المدرسة للطالب  3
المعلم نظرة أقل من / 

 زمالئه 

 14 1.5 5.5551 35.52 5.112 1.41 11 23 32 ت

ال تتوفر بالمدرسة البيئة  4
 -أدوات) المالئمة من 
حجرات  –تجهيزات 

 (انشطة

 1 1.3 5.5551 45.47 5.324 1.31 3 32 37 ت

ال يحق لي الكتابة في  3
السجل االكاديمي 

 للطالب

 2 1.3 5.5551 71.11 5.313 1.71 2 22 72 ت

تلزمني ادارة المدرسة  7
بعمل وسائل تعليمية 
تقلل من حضوري 

 الحصص الدراسة 

 3 1.5 5.5551 37.57 5.377 1.71 4 31 73 ت

ال تحترم ادارة المدرسة  1
اراء ومقترحات كطالب 

 ميدانيةتربية 

 1 1.3 5.5551 24.22 5.751 1.11 1 13 12 ت

التغاضي عن سوء  1
المعاملة مع االدارة 

 خوفا على الدرجات

 7 1.1 5.5551 42.47 5.737 1.37 2 27 73 ت
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التكرارات  العبارة م
 والنسب

 الوزن  الداللة 2كا االنحراف المتوسط معدومة متوسطة كبيرة 
 النسبي

 الترتيب

تمانع ادارة المدرسة  2
خروج الوسائل التعليمية 

 عليهاخوفًا 

 15 1.2 5.5551 31.54 5.112 1.44 11 25 72 ت

الحصص االحتياطية  15
 مرهقة وكثيرة

 17 7.3 5.5551 12.21 5.134 1.35 24 22 34 ت

عدم وجود ادوات تقويم  11
مقننة تكشف الكفايات 
التدريسية التي اكتسبها 
المعلم اثناء فترة التربية 

  الميدانية

 11 7.5 5.531 7.72 5.123 1.21 23 33 44 ت

ال يشجعني المعلم  12
المتعاون على ابتكار 
وسائل تعليمية من 

 خامات البيئة المحلية

 11 1.2 5.5551 43.17 5.125 1.44 21 14 73 ت

ال يقدم لي المعلم  13
المتعاون نماذج لدروس 
معدة من مقبل 

 لالستفادة منها 

 12 1.5 5.5551 35.52 5.112 1.41 11 23 32 ت

ال يتيح لي فرصة  14
دخول حصص كافية 

 للمشاهدة 

 1 1.3 5.5551 43.35 5.143 1.35 13 25 73 ت

ال يمكنني االطالع  13
على ملف الطالب 

 بالمدرسة 

 4 1.1 5.5551 31.14 5.347 1.72 3 32 73 ت

يشعرني المعلم المتعاون  17
بضعف دوري في 

 المدرسة 

 2 1.3 5.5551 31.12 5.711 1.47 11 32 31 ت

يشعرني المعلم المتعاون  11
بانه يسند اليه تقييمي 
في نهاية التربية 

 الميدانية

 3 1.2 5.5551 77.35 5.313 1.73 5 25 70 ت

اشعر بأن دوري في  11
المدرسة مهمش وال 

 يوجد اهتمام بي

 13 7.3 5.5551 11.34 5.112 1.31 22 23 33 ت

طالب المشكالت التي تواجه الستجابات عينة الدراسة حول  2كا قيمأنه جاءت  ويتضح من الجدول السابق
( 1)ما عد الفقرة رقم  5.551دالة عند  لمدرسيةاوالتي تتعلق بالبيئة  التربية الميدانية في مسار االعاقة العقلية

هذه  أفراد العينة حوليشير ذلك إلى وجود فروق فى االستجابات بين مما ( 5.527)فهى دالة عند مستوى 
  .المشكالت 

والتي  طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقليةتواجه التي ومن خالل الترتيب السابق حول المشكالت  
ال تحترم ادارة المدرسة اراء والتي تنص على ( 1) نجد ان أكثر االتفاق حول الفقرة رقم  لمدرسيةاتتعلق بالبيئة 

مما يعني أن المدرسة ال ( 5.751)وانحراف معياري ( 1.11)ابي بمتوسط حس  ومقترحات كطالب تربية عملية
تلقي اهتمام بالتربية العملية وال بالطالب وتعتبر تواجده في المدرسة فترة مشاهدة فقط ، وهذا 
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ومقترحات الطالب معلم التربية الخاصة  آلراءاحترام المدرسة يختلف تماما عن اهداف التربية العملية ، فعدم 
ن أالمعلمين ، وهذه  المشكلة تظهر بسبب  الطالبامج التربية العلمية ، يعد من المشكالت التي تواجه أثناء برن

شراف على و اإلأضافية عمال مثل شغل الحصص اإلغلب المدارس تستغل طالب التربية العملية في بعض األأ
هداف التربية أعمال توكل اليهم بعيدة عن تحقيق أنشطة وغير ذلك من و القيام ببعض األأثناء الفسحة أالطالب 

هم المشكالت التي تواجه أن من أكدت أوالتي ( 2554العبادي ، ) العملية ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
شغال إشغال الطالب المعلمين بواجبات غير التدريس كإالطالب المعلمين في برنامج التربية العملية يتلخص في 

عليهم في تغطية حصصهم وكثرة عدد الطالب في  المتعاونين، واتكال بعض المعلمين  حتياطيةاالالحصص 
دارة للبرنامج ن نظام اإلأظهرت نتائجها أ( Waleling &Fantahan , 2006)كما أن دراسة ، الفصل 

ء في ادني الترتيب كما جا، ت للمتدربين وال يراعى اهتمامهم التدريبي ال يعطي اهتماما كافيا لتحقيق االحتياجا
بمتوسط حسابي  تبعد المسافة بين المدرسة التي التحقت بها وبين سكنيوالتي تنص على ( 1)الفقرة رقم 

مما يعني ان الكلية تراعي تدريب الطالب في المدرسة التي تقترب من محل سكنه ( 5.143)وانحراف ( 1.11)
ين يرغب في التطبيق بإحداها وتراعي وحدة التربية ثناء تسجيلة للمقرر يكتب مدرستأن الطالب المعلم إبل 

 . الميدانية ذلك بقدر اإلمكان 
- :نتائج التساؤل الرابع

معلم االعاقة الفكرية في برنامج / ما هي المشكالت التي تواجه الطالب ينص السؤال الرابع على  -1
 التربية العملية والتي تتعلق باإلعداد التربوي ؟

التساؤل قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوزن النسبي ولإلجابة علي هذا 
 .والجدول التالي يوضح ذلك  .والمتوسطات الحسابية والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد 

ية والترتيب لبعد المشكالت التي حساب التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمتوسطات الحساب(  3)  جدول 
 والتي تتعلق باإلعداد التربوي طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقليةتواجه 

التكرارات  العبارة م
 والنسب

الوزن  الداللة 2كا االنحراف المتوسط معدومة متوسطة كبيرة 
 النسبي

 الترتيب

هناك فجوة بين الجانب النظري  1
بالكلية والجانب الذي درسته 
 التطبيقي العملي

 4 1.1 5.5551 21.22 5.424 1.17 3 11 12 ت

عدم تمكنني من اعداد االنشطة  2
التعليمية اثناء االعداد تسبب لي 

 نقص في التطبيق بالمدرسة

 1 1.2 5.553 2.5 5.412 1.73 صفر 33 73 ت

توجد مقاييس بالمدرسة ال اعرف  3
 عنها شيئ

 12 1.2 5.5551 31.47 5.714 1.31 11 25 72 ت

تنقصني الخبرة في اعداد خطة  4
 تعديل السلوك للمعاقين عقليا

 7 1.3 5.5551 72.14 5.332 1.71 3 21 15 ت

ال أعرف الي أي تخصص  3
 –لغة عربية ) انتمي هل نعلم 

اخصائي -رياضيات –دين 
 (اخصائي نفسي-تخاطب

 3 1.1 5.5551 22.42 5.432 1.17 1 22 11 ت
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الوقت المخصص للتطبيق في  7
 المدارس غير كاف

 1 1.2 5.5551 151.14 5.472 1.11 2 11 15 ت

وجود بعض الموضوعات في  1
 كتاب الطالب لم ادرسها بالكلية 

 2 1.2 5.5551 21.11 5.471 1.11 2 12 12 ت

عدم تدريبي على التدريس  1
المصغر بالكلية قبل االلتحاق 

ال اثق  بالتربية العملية يجعلني
 بقدراتي في التدريس بالمدرسة

 13 1.2 5.5551 32.22 5.315 1.32 4 33 73 ت

صعوبة تحديد مجاالت النشاط  2
 المصاحب للدرس

 11 7.7 5.5551 11.11 5.112 1.33 12 22 32 ت

أجد صعوبة في استخدام  15
 الوسائل التعليمية 

 17 7.1 5.5551 11.32 5.113 1.34 4 31 41 ت

التدريب على التدريس المصغر  11
 بالكلية غير كاف

 11 7.7 5.5551 23.37 5.132 1.32 24 25 37 ت

الفجوة بين المقررات التي  12
درستها بالكلية وبين ما امارسه 

 اثناء التدريب

 3 1.1 5.5551 22.12 5.324 1.14 4 11 11 ت

عدم وجود مقرر نظري يوضح  13
في مكانة واهمية التربية العملية 

 اإلعداد العملي للمعلم

 14 1.4 5.5551 43.27 5.131 1.42 17 12 73 ت

 الميداينةعدم وجود دليل للتربية  14
 بالكلية 

 2 1.2 5.5551 71.24 5.341 1.74 3 35 71 ت

 15 1.2 5.5551 11.35 5.731 1.73 15 13 13 ت عدم كفاية فترة التربية العملية 13

الفجوة الكبيرة بين مقررات  17
طرائق التدريس داخل الكلية 
وبين ما يتم تنفيذه على ارض 

 الواقع 

 11 1.2 5.5551 14.27 5.732 1.74 15 17 14 ت

المقاييس التشخيصية الموجودة  11
 ال أعرف كيفية تطبيقها

 13 7.1 5.5551 35.31 5.143 1.33 24 11 32 ت

اكتسبها المعارف والخبرات التي  11
في المساقات العلمية والعملية 

 .غير كافية 

 1 1.2 5.5551 73.37 5.324 1.74 7 24 15 ت

طالب المشكالت التي تواجه الستجابات عينة الدراسة حول  2كا قيمأنه جاءت  ويتضح من الجدول السابق
( 2)ما عد الفقرة رقم  5.551دالة عند  والتي تتعلق باإلعداد التربوي التربية الميدانية في مسار االعاقة العقلية

هذه  أفراد العينة حوليشير ذلك إلى وجود فروق فى االستجابات بين مما (  5.553)فهى دالة عند مستوى 
( 7) ترتيب الفقرات حسب استجابات عينة الدراسة نجد أن في أعلى الترتيب الفقرة رقم  إلىوبالنظر المشكالت، 

وانحراف ( 1.11)وذلك بمتوسط قدره  صص للتطبيق في المدارس غير كافالوقت المخوالتي تنص على 
ن الطالب أكلها متوسطها واحد تقريبا ، مما يشير الى ( 1،4، 1،3) كما ان الفقرات ارقام ( 5.472)معياري 

د الذي يساعدة عدابالكلية اإل هعدم اعداد إلىالمعلم يواجه اثناء التربية الميدانية العديد من المشاكل التي يرجعها 
ن مشكلة أاتفاق الطالب على و  ن مدة التربية العملية غير كافية ،أو  ،  على التدريس لفئة المعاقين عقليا بكفاءة

ن هذه المشكلة تظهر بصورة واضحة مع الطالب معلم االعاقة أالوقت المخصص للتربية العملية غير كاف ، و 
قة العقلية على وجه الخصوص ومعلم التربية العقلية حيث أن الطالب المعلم في مجال االعا
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عداد النظري داخل الكلية ، التدريب العملي لكل المقررات التي قام بدراستها في اإل إلىالخاصة عموما يحتاج 
) التدريب العملي بصورة مكثفة ، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  إلىن العمل مع هذه الفئة يحتاج أحيث 

برز المشكالت التي تواجه الطالب المعلم في التربية أنه من أوالتي اثبتت نتائجها (  1224السويدى ، الفار ، 
الطالب المعلم يكتفي فقط بمشاهدة المشرف لدرس واحد  أن إلىقصر المدة الزمنية للتدريب مما يؤدي  الميدانية

لم ادرسها بالكلية  منهج الطالبوجود بعض الموضوعات في ،  الميدانيةفقط ، وزيارات معدودة في فترة التربية 
هناك فجوة بين الجانب النظري الذي درسته وعدم تخصصة في مجال واحد يخدم به الطالب المعاق عقليًا ، وأن 

اثناء  يمارسةفجوة بين المقررات التي درسها بالكلية وبين ما ، كما هناك  بالكلية والجانب التطبيقي العملي
) كما جاء في ادني الترتيب الفقرة رقم . الميدانيةت اساسية يتعرض لها في التربية العملي ، كلها مشكال التدريب

( 1.33) وذلك بمتوسط حسابي قدرة " صعوبة تحديد مجاالت النشاط المصاحب للدرس" والتي تنص على ( 2
اك بعض وهذا ال يعني عدم اتفاق الطالب عليها بانها ال تمثل مشكلة بل ان هن( 5.112)وانحراف معياري 

المقررات تساعد الطالب على ذلك اثناء اعدادة بالكلية ، وان المشكالت االساسية التي جاءت في الترتيب لها 
 .اولويات في تحقيق اهداف التربية الميدانية من وجهه نظرهم 

 :التوصيات والمقترحات
طالب التربية لتي تواجه من خالل ما توصلت إلية نتائج الدراسة الحالية من الكشف عن واقع المشكالت ا

وترتيبها حسب أولوياتها ، ومن خالل عقد ورش العمل مع طالب التربية  الميدانية في مسار االعاقة العقلية
الميدانية ، وخبرة الباحث في مجال االشراف على طالب التربية الميدانية في مسار االعاقة العقلية ، توصل 

لمشكالت والتي تخص كل بعد من االبعاد التي اشتملتها االستبانة التي الباحث إلى عدة أليات للتغلب عن هذه ا
 -:قدمت لعينة الدراسة ومن هذه االليات والتي تعد بمثابة توصيات للبحث ما يلي 

 اليات للتغلب علي المشكالت التي تتعلق باالشراف التربوي  -1
وتتضمن المهام التي ينبغي أن يقوم بها وكيفية  طالب التربية الميدانيةتوزيع خطة التربية الميدانية على  -

 .القيام بها 
للوقوف على المشكالت (  المقررة للمشرف خارج عدد الزيارات)  الميدانيةعقد لقاء اسبوعي لطالب التربية  -

 . الميدانيةالتي تعيقة خصوصا في بداية فترة التربية 
 . الميدانيةها للطالب منذ بداية الحاقة بالتربية على مجاالت يعرفطالب على التربية الميدانية تقييم ال -
 للوقوف على بدء تدريبة الفعلى بالمدرسة   الميدانيةسبوع االول والثاني من بداية التربية زيارة للطالب في األ -
 .طالب التربية الميدانيةالزيارات ل زيادة عدد  -
 .س بفاعلية وكفاءةالطالب ببعض المقاييس والبرامج التي تساعده على التدري تزويد -
 .الميدانيةكثرة عدد مشاهدة الطالب في الفصل الدراسي وعدم االكتفاء بمشاهدة واحدة خالل فترة التربية  -
 -: اليات للتغلب على المشكالت المشتركة بين المدرسة والكلية -2
اقامة دورات تدريبية تحت اشراف الكلية وقسم المناهج والتربية الخاصة لتوعية مديري المدارس والموجه  -
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والمشرف والمعلم المتعاون بأدواره في التربية الميدانية يتضمن اهدافها وواجبات وحقوق الطالب المعلم ونظام 
 .التقييم للطالب من المشرف ومدير المدرسة 

مكافأة للمعلم المتعاون في المدرسة لكي يتعامل مع الطالب بصورة الئقة ومحاولة ضرورة صرف واعتماد  -
 .بأقصى صورة ممكنة  الميدانيةاستفادته من مقرر التربية 

 الميدانيةضرورة توزيع الطالب على المدارس التي ثبت للكلية من قبل مدي استفادة الطالب من التربية  -
 . الميدانيةية بها وتعاون منسوبيها مع طالب الترب

 ضرورة اختيار اقرب المدارس من سكن الطالب لاللحاق بها بقدر االمكان -
عدم الحاق الطالب بالتربية الميدانية ولديه مقررات لم يقم بتدريسها بالكلية حيث يؤثر ذلك على جدوله  -

 .بالمدرسة
سة والمشرف التربوي والمعلم بين مدير المدر  الميدانيةإعادة نظر الكلية في عملية توزيع درجات التربية  -

 .المتعاون
له الحق في االطالع على السجل االكاديمي  الميدانيةتوجيه مخاطبة الكلية للمدرسة بأن طالب التربية  -

للطالب واستعمال الوسائل التعليمية وادوات التشخيص وحضور االجتماعات المدرسية والمشاركة في اتخاذ 
 .ا بالمدرسةالقرارات التي تخص المعاقين عقلي

عدم الحاق الطالب بمدرسة التطبيق بعد مرور شهر من بداية الفصل الدراسي وتأجيل التطبيق للفصل  -
 .الدراسي الذي يليه 

والبعد جميع المقررات الدراسية بالكلية  زاال بعد اجتيا الميدانيةعدم السماح للطالب بتسجيل مقرر التربية  -
للسماح للطالب بتسجيل مقرر التربية الميدانية مع أكثر من مقرر بشرط عما يحدث حاليُا من تجاوزات قد تصل 

 .أن تكون الشعب الدراسية مسائية 
 -:اليات للتغلب على المشكالت التي تتعلق بالعملية التدريسية  -3
 .في طريقة تحضير الدرس الميدانيةضرورة مساعدة المعلم المتعاون لطالب التربية  -
 في التعرف على منهج الطالب وعملية التقويم  الميدانيةمساعدة المعلم المتعاون لطالب التربية  -
 في استخدام الوسائل التعليمية الموجوده بالمدرسة الميدانيةمساعدة المعلم المتعاون لطالب التربية  -
 مساعدة معلم التربية الميدانية في عقد لقاء مع اولياء امور الطالب -
 الميدانيةيراعي المعلم المتعاون تقدم التوجيه االيجابي لطالب التربية  -
اليات للتغلب على مشكالت برنامج االعداد بالكلية قبل التطبيق ولها تأثير سلبي على الطالب أثناء  -2

 -: التطبيق العملي
 .ف التدريس المصغر زيادة فترة التهيئة للتربية الميدانية بالكلية من خالل اعداد الدروس وشرحها في غر  -
 التدريب أثناء االعداد بالكلية على اعداد الوسائل التعليمية   -



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 96 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ february  ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No,2 

 التدريب على ادارة الصف اثناء االعداد بالكلية -
ضرورة اعادة النظر في التدريس المصغر المعمول به في الكلية وذلك بتخصيص مقرر خاص يبدأ  -

 متطلبات التدريس الحديثة بالتدريس في السته الثانية من خالل ورش عمل مجهزة ب
 توجيه قسم الوسائل وتقنيات التعليم بالكلية لتوظيف الطالب بالقسم العداد وسائل تعليمية  -
بالكلية باالطالع على اراء ومشكالت الطالب المعلم في نهاية كل  الميدانيةأن يقوم مكتب او ادارة التربية  -

 فصل دراسي ومحاولة اقتراح حلول لها 
تعديل نظام التقويم في التربية الميدانية ليشمل مسؤولية الكلية والمشرف التربوي ومدير المدرسة علي ان  -

 يكون لكل طالب حقيبة تدريب تحتوي على انجازاته ومشاركاته واالنشطة التي قام بها اثناء التربية الميدانية 
وية الحديثة في مجاالت طرق التدريس ضرورة الحاق مدرسة تجريبية بالكلية إلجراء التطبيقات الترب -

 وتكنولوجيا التعليم يلتحق بها الطالب  فصل دراسي كامل قبل االنتقال لمدارس التطبيق العملي
تفعيل مركز التشخيص لذوي االعاقة بالكلية لتدريب الطالب على عمل جلسات ارشادية وتدريبية للطالب  -

 .تدريس بالكية اثناء االعداد بالكلية في حضور اعضاء هيئة ال
 االستفادة من المعيدين والمحاضرين بالكلية في عمل اسبوع تهيئة للطالب قبل االلتحاق بالتربية الميدانية -
عادة النظر في توزيع اعداد طالب التربية الميدانية على المشرفين حتى يتمكن المشرف من الزيارات إ -

 . المكثفة
لسرد المشكالت  سنة الثالثة لزيارة المدرسة يوم واحد اسبوعياً منفصلة للطالب في الفترة تربية ضرورة عمل  -

 . الميدانيةالتي تعوقة في عملية التدريس قبل االلتحاق بالتربية 
بزيادة الساعات التدريسية للمقررات ( تخصص االعاقة العقلية ) ضرورة مراجعة الخطة الدراسية للطالب  -

اداره  –تصميم االنشطة التعليمية  –اضطرابات التواصل ) مثل مقرر الميدانيةالتي يحتاج اليها اثناء التربية 
اعداد  -تقويم التالميذ –اعداد الخطة التربوية الفردية وتطبيقها  –التعامل مع االسر  -تعديل السلوك –الصف 

 (الوسائل التعليمية 
ريس ويصرف له مكافأة خارج النصاب التدريسي لعضو هيئة التد الميدانيةأن يكون االشراف على التربية  -

 .مالية على االشراف تحددها الكلية 
مساعدين للمشرف التربوي  االمعيدين والمحاضرين بل يكونو  الميدانيةال يشرف على الطالب في التربية أ -

 .المتخصص 
أن يكون كل مقرر نظري يدرسه الطالب بالكلية له جانب تطبيقي حيث ان العمل مع المعاقين عقليا ال يتم  -
 .بخالف العمل مع العاديين  الميدانيال من خالل الجانب التطبيقي إعلية بفا
اللغة العربية والدراسات ) أن يتم تخصيص برنامج اعداد نوعي لمعلم االعاقة العقلية في تخصص  -
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 (.الرياضيات والعلوم ) ومعلم نوعي في تخصص ( االسالمية 

 -:البحوث المقترحة 
 -:الحالية يقترح الباحث اجراء المزيد من الدراسات والتي تتناول من خالل نتائج الدراسة 

 .معلم االعاقة العقلية في برنامج التربية الميدانية/ دراسة الكفايات الالزمة للطالب  -1
 .دليل التربية الميدانية لمعلم االعاقة العقلية  -2
 .في مسار االعاقة العقلية  دراسة دور كليات التربية في التصدي لمشكالت التربية الميدانية لطالب -3

 -:المراجع 
معايير اختيار مؤسسات التدريب الميداني للطـالب المعلمـين بقسـم التربيـة ( : 3102) أبو الحسن ، أحمد صالح 

 -241، ص ص ( 22)الخاصة في ضوء مدخل الجودة ، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ، العدد 
296 . 

مــدى تحقــق معــايير الجــودة فــي برنــامج التربيــة الميدانيــة القــائم وانعكــاس ذلــك علــى ( :  3110) أبةةو زيةةد، لميةةاء 
االداء التدريسـي واالتجــاه نحـو المهنــة لــدى الطالبـات المعلمــات بمنطقـة القصــيم ، المــؤتمر العلمـي التاســع عشــر ، 

لتـدريس ، المجلـد الرابـع ، دار تطوير مناهج التعليم في ضوء معايير الجودة ، الجمعية المصرية للمنـاهج وطـرق ا
 .1339يوليو  16 -15الضيافة جامعة عين شمس ، 

تقيــيم دور االشــراف االكــاديمي والتــدريب الميــداني فــي اكســاب الكفايــات التعليميــة ( :  3102) بشةةاتوه ، محمةةد 
، ( 25)لطالب التربية الخاصة في جامعة الطائف من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ، مجلة الثقافـة والتنميـة ، العـدد 

  221-244، ص ص  1324أكتوبر 
 01 -02 مةن الفترة في المنعقد ، السعودية العربية لكةبالمم العام التعليم معلم إلعداد الثاني المؤتمر توصيات
 . المكرمة مكة ، القرى أم جامعة التربية كلية ، 0992 إبريل

اسـتطالع رأي طالبـات كليـات التربيـة حـول مشـكالت تـدريبهن علـى المهنـة قبـل (:  3100) حامد ، نجالء محمد 
( 4) عربيــة الســعودية ، مجلــة العلــوم التربويــة ، العـــدد الخدمــة ، بحــث ميــداني بكليــة التربيــة برفحــاء ، المملكــة ال

 . 1322اكتوبر 
تصور مقترح لتطوير التربية العملية لطالب معلم الصـف بكليـة التربيـة جامعـة (: 3101) الحسين ، سمية حامد 

 .هرة معهد الدراسات التربوية ، جامعة القا( غير منشورة ) دمشق في ضوء الجودة الشاملة ، رسالة ماجستير 
واقع التربية العملية فـي منـاطق جامعـة القـدس المفتوحـة بمحافظـات غـزة مـن وجهـة (: 3111)حماد، شريف علي 

 -255ص ص ( 2)مجلــد ( 20)عـدد ( سلسـلة الدراسـات االنسـانية ) نظـر الدارسـين ، مجلـة الجامعـة االســالمية 
270. 

فـي كليـات التربيـة بالمملكـة العربيـة السـعودية ، واقع االشراف على الطـالب المعلمـين (: 3113) حمدان ، مبارك 
 . 1334يونيو ( 234)دراسات في المناهج وطرق التدريس ، العدد 

الصعوبات التي تواجـه طلبـة التربيـة العمليـة ( : 3101)الخريشا ، سعود والشرعة ، ممدوح والبقمي ، عز الدين 
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، ( 14)، مجلـــد ( العلـــوم االنســـانية ) ة النجـــاح فـــي الجامعـــة الهاشـــمية وجامعـــة االســـراء الخاصـــة ، مجلـــة جامعـــ
 .نابلس ( 29)عدد

مشكالت التربية العملية التي تواجه الطلبة ( :  3101) خوالدة ، مصطفى ، أحميده ، فتحي ، الحجازي ، سعاد 
المعلمــين فــي تخصــص تربيــة الطفــل فــي كليــة الملكــة رانيــا للطفولــة بالجامعــة الهاشــمية ، مجلــة جامعــة دمشــق ، 

 . 922-909، ص ص ( 0)العدد ( 16) المجلد 
تقـويم برنـامج االعـداد التربـوي لمعلمـي التربيـة االسـالمية فـي كليـات المعلمـين بالمملكـة (: 3112) سالم ، ابراهيم 

 .جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ( غير منشورة ) العربية السعودية ، رسالة دكتوراة 
 التربيـة تخصـص طلبـة تواجـه التـي المشـكالت(: 3101) موسةي عمر ، محاسنة. ، الكريم عبد منعم ، السعايدة
 ،( 41) المجلـــد ، التربويـــة العلـــوم دراســـات مجلـــة ، الميـــداني التـــدريب أثنـــاء التطبيقيـــة البلقـــاء جامعـــة فـــي المهنيـــة
 .1325 ،( 2)العدد

عداد معلم المس( : 3112) السعيد ، سعيد محمد  تقبل ، دراسات فـي المنـاهج وطـرق التـدريس ، التربية العملية وا 
 . 1336، ابريل ( 20)العدد 

 .استراتيجيات التعليم والتعلم النظرية والتطبيق ، عمان ، عالم الكتب الحديثة ( :  3112)السليتي ، فراس 
المشـرفين  دور مشرف التربية العمليـة ، دراسـة مقارنـة لمـدركات( : 0993)السويدي ، وضحى ، الفار ، ابراهيم  

-25ص ص ( 14) ، المجلد( 62)جامعة الكويت ،العدد –والطالب المعلمين حول هذا الدور ، المجلة التربوية 
64 . 

تقويم برنامج التربية العملية في جامعـة القـدس المفتوحـة ، مجلـة جامعـة االقصـى ، : (  3110) شاهين ، محمد 
 . 132 -292ص ص ( 2)، العدد( 22)المجلد 

، القـــاهرة ، عـــالم  2مهـــارات التـــدريس بـــين النظريـــة والتطبيـــق ، ط –تفريـــد التعلـــيم (:  3112) صةةةالح ، محمةةةود 
 .الكتب 

 .نظم معاصرة ، دار السحاب للنشر والتوزيع ، القاهرة  –التربية العملية ( :  3112)عامر ، طارق 
الطلبــة المعلمــون لتخصــص معلــم الصــف وعالقتهــا مشــكالت التربيــة العمليــة كمــا يراهـا  (:3112 )العبةةادي، حامةةد

 .، عمان، األردن02(1) 245-273، (العلوم التربوية)دراسات . باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس

التربيــة العمليــة فــي كليــة التربيــة بــالفيوم بــين الواقــع والمــأمول دراســة (: 0992) عبةةد الةةرازق ، عبةةد الهةةادي أحمةةد 
مناهج وطـرق التـدريس ، الجمعيـة المصـرية للمنـاهج وطـرق التـدريس ، العـدد الثالـث ميدانية ، مجلة دراسات في ال

 . 269-210والعشرون ، ص ص 
 .إعداد المعلمين وتنميتهم ، عمان ، دار الكتاب العالمي ( :  3110) عبدات ، سهيل أحمد 

عمليـة فـي مجـال التربيـة الخاصـة ، دليل التربية ال( :  0232) العتبيى ، بندر ، العثمان ، ابراهيم ، الغانم عادل 
 .االمانة العامة للتربية الخاصة ، المملكة العربية السعودية 

تقويم برامج التربية العملية العـداد معلـم التعلـيم االساسـي بكليـات التربيـة فـي ( : 3100) الفقعاوي ، أحالم محمد 
 .ر ، غزة ، فلسطين ، جامعة األزه( غير منشورة ) جامعات قطاع غزة ، رسالة ماجستير 

) تقييم برنامج بكالوريوس التربية الخاصة في الجامعة االردنية ، رسـالة دكتـوراة (:  3111) قطاني ، هيام جميل 
 .الجامعة االردنية ، االردن ، عمان ( غير منشورة 
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ه ونظـر مشــرف دور الطالـب المتـدرب ومسـؤولياته فـي التربيـة العمليـة مـن وجهـة نظـر (:  0990) الكثيةري ، راشةد 
الســجل العلمـي لنــدوة التربيـة الميدانيــة بـين الواقــع والمـأمول ، قســم المنـاهج وطــرق التـدريس ، كليــة التربيــة " الكليـة 

 . 72 -54جامعة الملك سعود ، الرياض ،  ص ص 
التطبيقــات فــي مجــال التربيــة " اتجاهــات حديثــة فــي المنــاهج وطــرق التــدريس : ( 3112)كوجةةك ، كةةوثر حسةةين 

 .، عالم الكتب  0االقتصاد المنزلي ، القاهرة ، ط" سرية اال
تقــويم االداء المهنــي للطالبــات المعلمــات فــي بعــض تخصصــات (: 3112) المحبةةوب ، سةةامي ، منةةى ، يوسةةف 

التربية االسالمية بدولـة الكويـت فـي ضـوء مفهـوم االداء ، مجلـة العلـوم التربويـة ، معهـد الدراسـات التربويـة جامعـة 
 . 1332، العدد االول ، يناير  القاهرة
 .الفكر دار ، األردن عمان، ،2 ط وتدريبه، تنميته المعلم إعداد :( 3111)  سهير حوالة، مصطفى، محمد،

إدارة بــرامج التربيــة ، تــونس ، المنظمــة العربيــة : ( 3113) مشةةروا االسةةتراتيجية العربيةةة لتطةةوير التعلةةيم العةةالي 
 .1331للتربية والثقافة ، 

 ، والثالثــين الحاديـة الـدورة – العـام اليونسـكو مـؤتمر(: 3110) لليونسةةكو االجةل المتوسةطة االسةتراتيجية مشةروا
 .(22 م02) رقم قرار ، اليونسكو مطبعة ، باريس

المعيقــات التــي تواجـه طــالب كليــة المعلمــين بالـدمام أثنــاء ممارســتهم للتربيــة (: 3110) المعيلةةي ، أحمةةد عبةةد ا  
ة فــي المــرحلتين المتوســـطة والثانويــة ، مجلــة كليـــة التربيــة جامعــة بنــي ســـويف ، العــدد التاســع ، ديســـمبر الميدانيــ
1339 . 
 مركـز ، القـرى أم جامعـة – المعلمـين العـداد االول المـؤتمر توصـيات(: 0902) المعلمةين إلعداد األول المؤتمر
 . المكرمة مكة ، 2794 مارس 9-4 من الفترة ، النفسية التربوية البحوث
ـــويم اســـتراتيجيات(: 3112) العةةةرب التربيةةةة لةةةوزراء الرابةةةع المةةةؤتمر ـــق التق  – التعلـــيم فـــي الشـــاملة الجـــودة لتحقي
 . 1334 مايو 25-2، بيروت ، معيارية مواصفات

واقع برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطالبة المعلمة فـي كليـات التربيـة العـداد (: 3113)نور الدين ، وداد 
جامعـة أم القــرى ، مكـة المكرمــة ، ( غيـر منشــورة ) معلمـات المرحلـة االبتدائيــة فـي مدينــة جـدة ، رســالة ماجسـتير 

 .اللملكة العربية السعودية 
 ، للجميـع للتعلـيم االقليمـي العربـي المـؤتمر: ( 3112) واليونسةيف العربية مصر بجمهورية والتعليم التربية وزارة
  . القاهرة ،1334 يونيو 0-2 من الفترة بالقاهرة المنعقد ، للمستقبل العربية الرؤية

 الفتـرة ، والمـأمول الواقـع بـين الميدانيـة التربيـة نـدوة(: 0990)سةعود الملةك جامعة ، السعودية العالي التعليم وزارة
 . والتوصيات العمل اوراق ، سعود الملك جامعة التربية كلية ، الرياض ، هـ 2429 القعدة ذي 4-1 من
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 الصورة النهائية لمقياس 
 طالب التربية الميدانية مسار اإلعاقة العقلية من وجهة نظرهمواقع المشكالت التي تواجه 

 : المعلم/ اسم الطالب 
 :المكان الذي يطبق فيه

 :المعدل التراكمي
 أخي الطالب المعلم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته   
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تطبيقك الميداني واالستفادة منها بالصورة فاعلية عددا من المشكالت التي تحد من تجد في المقياس الحالي 
ية مستقبلية للتغلب ؤ عداد ر إا بهدف عد هذا المقياس للتعرف عليها وقياس درجة االتفاق فيهأوقد ، المناسبة 

طالع مشرفك عليها إعليها ، وقيامك باإلجابة على هذا المقياس يفيد البحث العملي وليس له عالقة بالدرجات أو 
 .المناسبة المقابلة للعبارة  هجابة في الخانووضع اإل تها جيداً ء، لذا يرجى منك قرا

 جابة اشكرك على صدقك في اإل
 الباحث                                                                                    

 خالد رمضان عبد الفتاح. د
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشكالت تتعلق باإلشراف التربوي: البعد األول 
 معدومة متوسطة كبيرة الفقرة م

    كثرة التوجيهات من المشرف تسبب لي االحباط 1
    يزورني المشرف عدد محدود من الزيارات ولمدة بسيطة جدا 2
    ال يناقشني المشرف في خطة عملي مع الطالب 3
    الميدانيةيعقد لي المشرف لقاء واحد بالكلية في بداية االلتحاق بالتربية  4
    يهتم المشرف بكشف حضوري بالمدرسة اكثر من االهتمام بما اقوم به داخل الفصل 3
    .المشرف ال يساهم في حل المشكالت التي تواجهنى بالمدرسة 7
    يقيمني المشرف على الخطة فقط بدون الرجوع الي جوانب ومهارات تدريسية أخرى 1
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    المشرف ال يراعي االمكانيات واالدوات المتوفرة في المدرسة   1
    تخصصيال يساعدني المشرف في اختيار طرق تدريس حديثة في مجال  2

    ال استطيع مناقشة المشرف أو االختالف معه خوفا على الدرجات 15
    مالحظات المشرف لى سلبية دائماً  11
    توجهات المشرف متناقضة مع ما تعلمناه بالكلية 12
    الميدانيةعدم اهتمام المشرف بي يتسبب في عدم اهتمام المدرسة بالتربية  13
    المشرف على التخطيط اليومي للدرسعدم اطالع  14
    اكتفاء بعض المشرفين بتحديد اداء الطالب المتدرب من زيارة واحدة فقط 13
    يهتم المشرف بتصيد اخطائي بدال من التوجيه 17
    تركيز المشرف على أدائي داخل الفصل وعدم تشجيعه لى على القيام باألنشطة الالصفية 11
    االراء بين المشرف والمعلم المتعاون في المدرسةاختالف  11

 مشكالت تتعلق بالعملية التدريسية: البعد الثاني 
 معدومة متوسطة كبيرة الفقرة م

    لم يترك لي المعلم المتعاون فرصة اختيار وتنفيذ طرق التدريس 1
    يلزمني المعلم المتعاون باستخدام نفس طريقته في التدريس  2
    توجد فروق كبيرة بين الطالب داخل الفصل الدراسي الواحد 3
    يعاني الطالب من مشكالت متعددة ال استطيع أن اقرر من اين ابدأ 4
    ال يساعدني المعلم المتعاون في تحضير الدرس واعداد الخطة التربوية الفردية 3
    ال يحضر المعلم المتعاون معي بالفصل 7
    االطالع على السجالت االكاديمية للطالبال استطيع  1
    ال يزودني المعلم المتعاون بالمدرسة بالوسائل التعليمية او خطة المنهج 1
    العقليةاشعر بأن عدد من الزمالء بالمدرسة لديهم اتجاهات سلبية نحو معلم االعاقة  2

    عدم اعطائي الفرصة لتقيم الطلبة في المدرسة 15
    المنهج المقرح للمعاقين عقليًا ال يراعي غالبا الفروق الفردية بين الطلبة 11
    ال توجد معايير معينة لتقييم فعالية الخطة التربوية الفردية 12
    االهداف العامة للبرنامج التعليمي للطالب غير مناسبة  13
    يصعب على مقابلة االسرة للتعرف على جوانب القوه والضعف لدى الطالب  14
    الخدمات المساندة بالمدرسة غير كافية إلعداد وتطبيق الخطة التربوية الفردية 13
    ازدحام الفصول وتكدس الطالب بها يحد من كفاءتي في التدريس 17
    عدم قدرتي على جمع معلومات كافية عن الطالب إلعداد الخطة التربوية الفردية  11
    البرنامج التدريسي المعد مسبقا للطالب ال يتناسب مع قدراته 11

 مشكالت تتعلق بالبيئة المدرسية: البعد الثالث 
 معدومة متوسطة كبيرة الفقرة م

    بها وبين سكنيتبعد المسافة بين المدرسة التي التحقت  1
    الميداني عدم اعطائي الفرضة الختيار مدرسة التطبيق 2
    المعلم نظرة أقل من زمالئه / تنظر المدرسة للطالب  3
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    (حجرات انشطة –تجهيزات  -أدوات) ال تتوفر بالمدرسة البيئة المالئمة من  4
    ال يحق لي الكتابة في السجل االكاديمي للطالب 3
    تلزمني ادارة المدرسة بعمل وسائل تعليمية تقلل من حضوري الحصص الدراسة  7
    ميدانيةال تحترم ادارة المدرسة اراء ومقترحات كطالب تربية  1
    التغاضي عن سوء المعاملة مع االدارة خوفا على الدرجات 1
    تمانع ادارة المدرسة خروج الوسائل التعليمية خوفًا عليها 2

    الحصص االحتياطية مرهقة وكثيرة 15
عدم وجود ادوات تقويم مقننة تكشف الكفايات التدريسية التي اكتسبها المعلم اثناء فترة التربية  11

 الميدانية
   

    ال يشجعني المعلم المتعاون على ابتكار وسائل تعليمية من خامات البيئة المحلية 12
    ال يقدم لي المعلم المتعاون نماذج لدروس معدة من مقبل لالستفادة منها  13
    ال يتيح لي فرصة دخول حصص كافية للمشاهدة  14
    ال يمكنني االطالع على ملف الطالب بالمدرسة  13
    يشعرني المعلم المتعاون بضعف دوري في المدرسة  17
    الميدانيةيشعرني المعلم المتعاون بانه يسند اليه تقييمي في نهاية التربية  11
    اشعر بأن دوري في المدرسة مهمش وال يوجد اهتمام بي 11

 مشكالت تتعلق باإلعداد بالكلية: البعد الرابع 
 معدومة متوسطة كبيرة الفقرة م

    الميدانيهناك فجوة بين الجانب النظري الذي درسته بالكلية والجانب التطبيقي  1
    عدم تمكنني من اعداد االنشطة التعليمية اثناء االعداد تسبب لي نقص في التطبيق بالمدرسة 2
    توجد مقاييس بالمدرسة ال اعرف عنها شيئ 3
    للمعاقين عقلياتنقصني الخبرة في اعداد خطة تعديل السلوك  4
اخصائي -رياضيات –دين  –لغة عربية ) ال أعرف الي أي تخصص انتمي هل نعلم  3

 (اخصائي نفسي-تخاطب
   

    الوقت المخصص للتطبيق في المدارس غير كاف 7
    وجود بعض الموضوعات في كتاب الطالب لم ادرسها بالكلية  1
يجعلني ال اثق  الميدانيةعدم تدريبي على التدريس المصغر بالكلية قبل االلتحاق بالتربية  1

 بقدراتي في التدريس بالمدرسة
   

    صعوبة تحديد مجاالت النشاط المصاحب للدرس 2
    أجد صعوبة في استخدام الوسائل التعليمية  15
    التدريب على التدريس المصغر بالكلية غير كاف 11
    الفجوة بين المقررات التي درستها بالكلية وبين ما امارسه اثناء التدريب 12
    في اإلعداد العملي للمعلم الميدانيةعدم وجود مقرر نظري يوضح مكانة واهمية التربية  13
    عدم وجود دليل للتربية العملية بالكلية  14
    الميداينةعدم كفاية فترة التربية  13
    الفجوة الكبيرة بين مقررات طرائق التدريس داخل الكلية وبين ما يتم تنفيذه على ارض الواقع  17
    المقاييس التشخيصية الموجودة ال أعرف كيفية تطبيقها 11
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    .المعارف والخبرات التي اكتسبها في المساقات العلمية والعملية غير كافية  11
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