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ملخص الدراسة
عنوان الدراسة :تقييم الكف ايات المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بمنطقة عسير في
ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية
تهدف هذه الدراسة إ لى التعرف على مدى توافر وأهمية الكفايات المهنية لدى معلمي
الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية في ضوء المعايير المهنية الوطنية .ومعرفة مدى اختالف مستوى
التوافر واألهمية للكفايات المهنية باختالف :الجنس (ذكر  ,أنثى)  ,وعدد سنوات الخبرة ,
طبيعة المكان التربوي كونه (معهد تربية فكرية  ,مدرسة دمج).
بلغ مجتمع الدراسة ( ) 296معلما ومعلمة ،كما بلغت عينة الدراسة ( )45معلما
ومعلمة يعملون بمعاهد التربية الفكرية وبرامج التربية الفكرية الملحقة بالمدارس العادية .
استخدمت الباحثة في الدراسة مقياس الكفايات المهنية ،وقد تم إعداده على شكل استبيان
يتكون من ( )12بعدا ،تم اقتباسها من المعايير المهنية الوطنية بالمملكة العربية السعودية
وصياغتها بطريقة مالئمة .ثم تم إعداد نموذجين أحدهما مخصص للمحكمين  ,واآلخر
ألغراض التطبيق على عينة الدراسة .وتم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة One Sample
 ،T-testولعينتين مستقلتين  ،Independent Sample T-testوتحليل التباين البسيط
 One Way ANOVAلإلجابة عن أسئلة البحث .وبينت نتائج الدراسة أن الكفايات
افر العمل بفعالية مع اآلخرين وتطوير عالقات
المهنية في مجملها متوفرة ،وكان أكثرها تو ا
افر المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة ،بينما
مثمرة مع أولياء األمور والمجتمع ،وأقلها تو ا
تراوحت بقية الكفايات بين ذلك.
كما أن جميع التقييمات الصادرة من عينة البحث لمدى أهمية الكفايات المهنية كانت
في مجملها مرتفعة .كما اتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في تقدير
الكفايات المهنية .وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين سنوات الخبرة وكذلك نوع المكان
التربوي.
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Abstract
Study Title: Evaluation of professional competencies for teachers of
students with intellectual disabilities in Asire in light of national professional
standards for teachers in the Kingdom of Saudi Arabia.
The researcher Name: Jamelh Alrawi
This study aims to identify the extent of the availability and importance
of teachers' professional competence of students with intellectual disabilities in
the light of national professional standards. And find out how different the
level of availability and importance of professional competencies in different:
sex (Male, Female), and the number of years of experience, the educational
nature of the place being (Educational Institute of thought, school integration).
The sample study is (296) teachers working in institutes and an
intellectual breeding program attached to ordinary schools..
Researcher prepared a measure of professional competence in the form
of a questionnaire consisting of (12) dimension has been adapted from the
National Professional Standards, Saudi Arabia and formulated in an
appropriate manner. Then two models have been prepared, one dedicated to the
arbitrators, and the other for the purposes of the study sample application. And
multiple use of One Sample T-test and One Way ANOVA statistical method
to access the results of the study. The results of the study showed that overall
professional skills are available, and the most accessible work effectively with
others and develop productive relationships with parents and the community,
and the least accessible knowledge in ways General teaching methods, while
the rest of the skills.All evaluations of research sample of how important
professional skills was in its entirety. As it turns out, the lack of differences
between males and females in the professional skills assessment. And the lack
of differences between years of experience and type of place.
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مقدمة الدراسة:
يتفق التربويون واألكاديميون وأصحاب القرار بأن المعلم هو من أهم عناصر المنظومة
التربوية والتعليمية ،فهو يقوم بالدور األ كبر واألهم لتحقيق األهداف السياسية واالجتماعية
والتربوية للمجتمع سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه  ,تبعا لذلك فال يمكن إجراء أي
تطوير في العملية التعليمية دون معلمين مؤهلين ولديهم كفايات الزمة إلنجاز هذا التقدم
والتطور.
ومن المالحظ أن األدوار الجديدة للمعلم باعتباره الداعم والناقد ,والقائد الفذ ,والمبدع
المبتكر والمحاور والمناقش ,والمراقب والموجه للتعلم  ,والنموذج والمستشار .تجعل الكفايات
والقدرات المطلوبة من المعلم في عصرنا هذا قدرات ومهارات أكاديمية عالية إضافة إلى
مهارات التحدي واإلبداع  ,والقدرة على قيادة الصف والعدالة في الممارسات والنمو المهني
المستمر كما أشارت لذلك ( عماد الدين. )2008,
وبناء على هذا األساس وايمانا بدور المعلم في التغيير والتقدم جاء مشروع تطوير
المعايير المهنية الوطنية للمعلمين ،الذي يعده المركز الوطني للقياس والتقويم لصالح أحد
المرتكزات التي تقوم عليها جهود التغيير والتطوير في مجال التعليم في المملكة العربية
السعودية؛ إذ يخدم عدة أغراض لعل من أهمها التحقق من المعارف والمهارات التي يجيدها
المعلمون الجدد المتقدمون لمهنة التعليم ،واإلسهام في تكوين صورة عن مدى فاعلية المعلم
يمكن االستفادة منها على نحو مؤسسي أو ذاتي لتحديد الحاجات المهنية والتعليمية
وتطويرها ،فضال عن تزويد مؤسسات إعداد المعلمين بتغذية راجعة عن مستوى مخرجاتها،
ومساعدتها على إعداد معلمين متمكنين وقادرين على تحقيق تلك المتطلبات  ,فضال عن
االستفادة منها للتعلم والتدرب الذاتي للمعلم في مرحلة اإلعداد والتأهيل ،واالستعانة بها كذلك
في الكشف عن نواحي القوة والضعف من حياته المهنية (المعايير المهنية الوطنية .)2012,
واذا نظرنا إلى موضوع إعداد وتدريب المعلم نجد أنه يحتل اهتماما بالغا من قبل المسؤولين
بكليات التربية ووزارة التعليم لدى جميع الدول ,ولذا فلقد تم تحديد الكثير من الصفات
األساسية التي من الواجب أن يتمتع بها المعلم ,بحيث تجمع بين الصفات العلمية والصفات
الشخصية وذلك لتطوير مستوى أدائه لنجاح العملية التعليمية التي ال يمكن نجاحها إال بمعلم
يمتلك كفايات للقيام بمهنة التعليم  ,واذا نظرنا إلى هذه الصفات نجد أنه ينبغي أن تكون
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بصورة أوضح وأشمل عند معلمي التربية الخاصة ،ال سيما أن معلمي الطالب ذوي
االحتياجات الخاصة يواجهون مشكالت أشد تحديا من المعلم العادي ,لذا فإن معلم التربية
الخاصة هو األحوج إلى هذه الكفايات لتؤهله للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة( الروسان
.)2006 ,
يذكر البتال ( )2000بأن معلمي التربية الخاصة يعملون ويتعاملون مع تالميذ
تتفاوت قدراتهم،

وتتباين احتياجاتهم ،وتتمايز خلفياتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

وفي أغلب األحيان يتم تدريبهم على مهارات معينة ليتمكنوا من التعامل مع مشكلة واحدة
محددة ,بينما يضم الفصل في العادة تالميذ ذوي احتياجات أخرى .وفي هذه الحالة ينتاب
المعلم شعور بالعجز وقلة الحيلة والوحدة داخل الفصل الدراسي  .كما أن التدريب غير
المالئم واإلعداد غير الكافي ) قبل وأثناء الخدمة ( هو العامل الرئيس الذي قاد معلمي
التربية الخاصة إلى الشعور بالندم مما يشكل أحد مصادر االحتراق النفسي لديهم .ويدخل
ضمن معلمي التربية الخاصة ،معلمو الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية الذين يتعاملون مع فئة
لديها الكثير من المشكالت واالضطرابات التي تحتاج مهارات كافية للتعامل معها ,وفي ظل
ار جديدة ويحتاج لمزيد من الكفايات المهنية(سليمان
نظام الدمج فإن لمعلم التربية الفكرية أدو ا
.)2011 ,
دور جوهريا في عملية تأهيلهم وتدريبهم ،وحتى
ا
ويلعب معلم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
يتسنى له القيام بهذا الدور البد من أن يمتلك مستوى مناسبا من المعلومات النظرية حول
الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية كالتعريف وخصائصهم المميزة وأسباب اإلعاقة الفكرية ونظريات
التدريس وغيرها من المعلومات النظرية التي يمكن أن تشكل لديه بنية معرفية تمكنه من فهم
فئة التالميذ الذين يعمل معهم ،إال أن الجانب النظري لوحده ال يكفي لتمكين معلم التالميذ
ذوي اإلعاقة الفكرية من تحقيق النتائج المرجوة بالنسبة له أو للطفل أو ذويه أو حتى
المؤسسة التي يعمل بها ،لذلك ال بد إلى جانب المعلومات النظرية أن يمتلك مستوى مناسبا
من المهارات العملية التي تمكنه من القيام بواجباته تجاه التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،فيجب
على معلمي التربية الخاصة أن يكونوا أكثر استعدادا في الوقت الحاضر وامتالكا للمعرفة
النظرية والعملية؛ ليستطيعوا تقديم أفضل الممارسات التعليمية للتالميذ ذوي اإلعاقة (
عبيدات.)2010,
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مشكلة الدراسة:
تعد المعايير المهنية للمعلمين أبرز نقلة نوعية في تقدم التعليم بشكل عام منذ
العقود الماضية ,وذلك يشمل كل المعلمين سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة ،وبما في
ذلك معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية الذين يتحملون العديد من المسؤوليات واألدوار
كالتقويم والتدريس الجماعي والفردي والتواصل مع األسر وفريق العمل ،وذلك كله وغيره
يتطلب منهم أن يكونوا على قدر كاف من اإلعداد للقيام بعملهم كما يجب .والمملكة العربية
السعودية متمثلة في وزارة التعليم ومن خالل مشروع الملك عبداهلل لتطوير التعليم قامت
بتحديد المعايير المهنية التي على أساسها يتم تعيين المعلمين الجدد واستخراج الرخص
المهنية للمعلمين على رأس العمل.
ولمحاولة الربط بين الواقع التربوي للمعلمين في معاهد وبرامج التربية الفكرية وما
تتطلع إليه الوزارة لتأهيل المعلمين عموما ،ومعلمي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية خصوصا ,
فيجب تحديد نقاط القوة لديهم ،وتحديد نقاط االحتياج والنقص أيضا ،والتي ستكون أهدافا
لبرامج تعليمية أكاديمية أو تدريبية لتأهيل المعلم  -قبل الخدمة أو بعدها -بطريقة مبنية
على أسس علمية وليست بطريقة عشوائية  ,وذلك بمحاولة وضع تصور واضح لواقع أداء
المعلمين وكفاياتهم من خالل مقارنتها بالمعايير المطلوبة وطنيا ،مما يساعد على التطوير
واالستفادة فعليا من تلك المعايير المهنية لتطوير المعلم ومن ثم العملية التعليمية كلها.
وبذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:
ما مدى توافر وأهمية الكفايات المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية
بمنطقة عسير في ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية؟

أسئلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة االجابة عن األسئلة التالية:
ما مدى توافر الكفايات المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بمنطقة
عسير في ضوء المعايير المهنية الوطنية؟
ما مدى أهمية المعايير المهنية الوطنية من وجهة نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة
الفكرية بمنطقة عسير ؟
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هل يختلف مستوى الكفايات المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية
بمنطقة عسير تبع ا لمتغيرات الجنس ,عدد سنوات الخبرة  ,طبيعة المكان التربوي ؟
هل تختلف أهمية المعايير المهنية الوطنية لدى معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية
بمنطقة عسير تبعا لمتغير الجنس ,عدد سنوات الخبرة ,طبيعة المكان التربوي؟

أهمية الدراسة:
أولًا :اجلانب النظري:
 .1تنبع أهمية الدراسة من كونها من أول الدراسات – حسب علم الباحثة  -التي
تتناول المعايير المهنية الوطنية بالبحث.
 .2الدراسة يمكن أ ن تفيد في تحسين العملية التربوية والتعليمية من خالل ربط الواقع
المهني للمعلمين مع التصور المستقبلي للتغيير والتطوير.

ثانيًا :اجلانب التطبيقي:
 .1تكمن أ همية الدراسة في كونها تسعى لتوفير مقياس لكفايات معلمي التربية الخاصة
عموما والتربية الفكرية خصوصا في ضوء المعايير المهنية الوطنية للمعلمين.
 .2السعي نحو تحديد احتياجات معلمي التربية الفكرية العاملين في الميدان مما يترتب
عليه توجيه برامج التدريب أثناء الخدمة لتلبية تلك االحتياجات.
 .3تفيد نتائج هذه ا لدراسة القائمين على تخطيط وتطوير برامج التربية الخاصة
بالجامعات السعودية للعمل بما يتناسب مع واقع المخرجات والمعايير المهنية
الوطنية.
 .4تفيد هذه الدراسة إ دارات التدريب التربوي التابعة لوزارة التعليم في التخطيط لبرامج
تدريبية تلبي االحتياجات الفعلية لمعلمي التربية الفكرية.
 .5تفيد المعلمين أنفسهم حيث إنها تعرفهم على المعايير المهنية الوطنية وتربط أداءهم
بها مما يساعدهم على التقويم الذاتي.

أهداف الدراسة:
 .1التعرف إلى الكفايات المهنية المتوفرة حاليا لدى معلمي التربية الفكرية في ضوء
المعايير المهنية الوطنية للمعلمين.
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 .2التعرف إلى مدى إدراك معلمي التربية الفكرية ألهمية المعايير المهنية الوطنية
للمعلمين.
 .3التعرف إ لى درجة االختالف في مستوى الكفايات المهنية في ضوء المعايير المهنية
لدى معلمي التربية الفكرية بحسب اختالف الجنس ,وعدد سنوات الخبرة ,المكان
التربوي.
 .4التعرف إلى درجة االختالف في أهمية المعايير المهنية لدى معلمي التربية الفكرية
بحسب اختالف الجنس ,وعدد سنوات الخبرة ,المكان التربوي.

مصطلحات الدراسة:
الكفايات المهنية :الكفايات تعني "مختلف أشكال األداء التي تمثل الحد األدنى الذي
يلزم لتحقيق هدف ما " .وفي المجال التربوي " هي مجموع االتجاهات وأشكال الفهم والمهارات
التي من شأنها أ ن تيسر للعملية التعليمية تحقيق أهدافها العقلية والوجدانية والنفس حركية"
(طعيمة.)2006,
إجرائيا هي :مجموعة المعارف والمهارات المهنية التي يمتلكها معلم التربية الفكرية
والتي تؤهله ألداء أدواره وتحقيق االهداف التعليمية المنشودة كما تقيسها أداة الدراسة.
المعايير المهنية :يشير الدليل الموحد لمصطلحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأهيل ()2001
إلى المعايير المهنية في التربية الخاصة بأنها " جملة المبادئ التي ينبغي على العاملين مع
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم االلتزام بها".
إجرائيا :يقصد بها المعايير المهنية الوطنية التي أعدها المركز الوطني للقياس
والتقويم لصالح مشروع الملك عبداهلل لتطوير التعليم العام ،والتي تشير إلى ما يجب على
المعلم معرفته والقيام به من معارف ومهارات.
معلمي التربية الفكرية:هم المعلمون الذين يعملون مع الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية
سواء في معاهد أو برامج التربية الفكرية بمدينة الرياض.
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اإلطار النظري:
أولًا :الكفايات املهنية:
تعد الكفايات المهنية للمعلمين وغيرها من أنواع الكفايات إحدى نتاجات التطور الذي
تشهده التربية الحديثة .وقد بدأ ظهورها في النصف الثاني من القرن العشرين في الواليات
المتحدة األمريكية بمسمى حركة تدريب المعلمين القائمة على الكفايات .وساعد على ظهورها
عوامل من أهمها التقنيات التربوية التي كان لها دور في إبراز أساليب جديدة للتعليم ،مثل
التعليم المبرمج والمصغر وتفريد التعليم ،وهي كلها اتجاهات تقوم على أساس تقسيم الموقف
التعليمي إ لى سلسلة مواقف صغيرة يسير بموجبها المتعلم خطوة خطوة بحسب قدراته  ,كما
ساعد تطور وسائل التقويم على ظهورها أيضا إذ ظهرت مفاهيم مثل التقويم البنائي والذاتي
والتغذية الراجعة  ,فضال عن أدوات التقويم كبطاقات المالحظة ومقاييس التقدير ،وارتبط كل
ما سبق بحركة الكفايات التي تدعو إلى تقويم المعلم في ضوء أدائه وكفايته ,ومن العوامل
المهمة األخرى هي الزيادة الهائلة في مخرجات برامج إعداد المعلمين التي أدت إلى ظهور
عدد كبير منهم في الميدان التربوي ممن تتوافر فيه الكفايات الالزمة لمهنة التعليم (الغافري ,
.)1997
كما أكدت منظمة اليونسكو أهمية إعداد المعلمين وفق منحى الكفايات كونها
استرتيجية مهمة لمواجهة أزمة التعليم؛ إذ إن أسس ومكونات العملية التعليمية على أهميتها
ا
وضرورتها كافة تبقى عاجزة إذا لم يتوفر معها معلم ذو كفاية ( الهاشمي و صومان
.)2009,
وتبعا لذلك فإن معلم التربية الخاصة ُيعد حجر الزاوية في العملية التربوية لألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة  ,ولهذا فإن اختياره لهذه المهمة – مت ازيدة األعباء  -عملية مهمة
 ,حيث إنه يتولى مهاما شاقة في تعامله مع التالميذ ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون الجهد
والوقت الكبيرين ,وبدأ يتزايد الحاجة والطلب لهذا المعلم بسبب الزيادة في أعداد المعاقين
وتزايد التوسع في خدمات التربية الخاصة.
إن حركة التربية الخاصة المعاصرة وما تتخذه من استراتيجيات وتوجهات وتوقعات,
تؤكد أن التربية الخاصة مجال إبداع المعلم بقدر ما تنطوي عليه من تحديات شتى واختبار
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لكفايته .ولكي تنجح التربية الخاصة في تحقيق أهدافها فإن ذلك رهن بالمعلم الكفء والفعال
( شاش .)2010 ,
مفهوم الكفايات المهنية :الكفاية لغويا :الشيء الذي يغني عن غيره ويكفي سواه,
وهو يختلف عن الكفاءة التي تعني الجدارة والمماثلة .وتعرف الكفاية اصطالحا بأنها امتالك
المعلومات والمهارات والقدرات المطلوبة في القدرة على العمل واستخدام المهارة والمهام وأداء
المعلم وسلوكه ومستوى تعليمه .بينما الكفاءة اصطالحا تعني أنها مستوى من الفاعلية يظهر
في سلوك المعلم ،ويحققه في مجال التدريس لقياس األداء الفعلي والحصول على أكبر عائد
ممكن بأقل وقت وجهد ممكنين( .سليمان)2011 ,
وعرفتها (الياس )2009,بأنها " القدرة على أداء سلوك معين مرتبط بمهام تعليمية في
التدريس يتكون من مهمات ومعارف واتجاهات ترتبط بالتدريس وتكون قابلة للقياس والتقويم
وتؤدى بدرجة مناسبة من اإل تقان من أجل تحقيق األهداف المرجوة".
ويعرفها سبكتور ) (Spector,2001بأنها" :مقدار محدد من تأهيل الفرد ألداء أنشطة
قدر من الكفاية ،التي يمكن إدراكها وقياسها في
ومهام عمله ،ويكون الفرد كفئا عندما يحقق ا
مجتمع ما".
ومن خالل التعريفات السابقة وكما أوضح بتيل ( )2010بأن الكفايات ترتبط بعدة
جوانب:
قادر على إظهاره .وهذا
وصف نوع السلوك أو األداء الذي ُيراد من المعلم ،ويكون ا
السلوك مرتبط باألدوار والمهام المطلوبة منه.
القدرة على أداء الدور المطلوب منه بمستوى معين من اإلتقان.
المعارف والمفاهيم والمهارات الالزمة لهذا األداء.
إمكانية اكتسابها من خالل البرامج التدريبية ويرتفع أداء المعلم لها من خالل التدريب.
إمكانية قياس هذا األداء عن طريق معايير موضوعة.
الكفايات مهام عملية محددة ينفذها المعلم في جميع المواقف ،داخل الفصل وخارجه.
تصنيف الكفايات المهنية للمعلمين:حصرت كلية التربية بجامعة بتسبرج بالواليات
المتحدة األمريكية الكفايات في ستة مجاالت رئيسة تحت كل منها عدد من الكفايات
التفصيلية هي:
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المجال األول :المعلم ناقل للمعرفة  Importer of informationويضم  14كفاية ثانوية.
المجال الثاني :المعلم مدير للنشاط التعليمي  director of learning activitiesويضم
 13كفاية ثانوية.
المجال الثالث :المعلم مصمم ومدير لمهام التعليم

designer & manager of

 learning tasksويضم  13كفاية ثانوية.
المجال الرابع :المعلم مصمم ومصدر لعملية التدريب على التعلم designer & source
" for the process of "learning how to learnويضم  11كفاية ثانوية.
المجال الخامس :المعلم يشارك في اإلشراف .participation in supervision
المجال السادس :المعلم في تفاعل مع اآلخرين .interacting with other people
(طعيمة )2006 ,
أشار سليمان ( )2011إلى أن معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية يجب أن يكون لديهم
كفايات ضرورية يتسمون بها إلى جانب الكفايات العامة للمعلمين عموما والكفايات الخاصة
بمعلمي التربية الخاصة ,ومن أهم تلك الكفايات:
 كفايات تعديل ومواءمة أساليب التدريس للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
 إدارة الفصل وتعديل سلوك التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
 مهارة تخطيط الدرس وتحديد األهداف للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
 مهارة تعديل ومواءمة المنهج للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
 مهارة اختيار وتعديل واستخدام الوسائل التعليمية للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
 المعرفة بالمتطلبات التكنولوجية المالئمة للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
 مهارة المعلم في اختيار واستخدام األ نشطة التربوية للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
 مهارة المعلم في التعرف إلى المشكالت السلوكية لذوي اإلعاقة الفكرية ومحاولة
حلها.
 مهارة استخدام استراتيجيات التعليم المختلفة.
 النمو المهني والثقافي والعلمي.
 مهارة المعلم في تشخيص مواطن الضعف وتقييمها بأسلوب يتناسب مع التالميذ
ذوي اإلعاقة الفكرية.
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 مهارة المعلم في استغالل المهارات اليدوية والحواس لدى التالميذ ذوي اإلعاقة.
 مهارة المعلم في القدرة على ربط الكلمات التي يتعلمها التلميذ بمدلوالتها الحسية
إلثراء الحصيلة اللغوية لديه.

ثانيًا:املعايري املهنية :Professional standards
عرف قاموس وسكنس ()wasters online Dictionaryالمعايير على أنها :نقاط
مرجعية يمكن على أساسها تقويم األمور المختلفة وهي تمثل أساسا لعمل المقارنات .كما
عرف المركز الوطني للقياس والتقويم ( )2012المعيار بأنه :عبارة وصفية تحدد ما الذي
يجب أن يعرفه المعلم وما يستطيع القيام به.المهنية  :Professionعرفها الزيات والنجار(
 " )2000تعني الشخص المهني ,المحترف  ,المتمرس ,المختص والخبير .والمهنية في
اللغة العربية :من (المهنة) وتعني العمل ,والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة وحذق بممارسته,
ويقال ما مهنتك؟ أي ما عملك ؟ وجمعها مهن".
وتعرف المعايير المهنية في العملية التربوية بأنها "عبارة أو جملة تربوية محددة
تصف المتطلبات المعرفية أو المهارات التي يفترض أن يمتلكها الفرد أو يؤديها أو تؤديها
جهة معينة  ,وتستخدم قاعدة أو أساسا للمقارنة في المقاييس ,أو للحكم على القيمة أو
النوعية أو الكمية" ( اإلدارة العامة للقياس والتقويم.)1424,
أهمية المعايير المهنية :أكد السيد ( )2007أن المعايير مهمة جدا لتوجيه العمل
التربوي في كافة مجاالته؛ كي يكون عمال مؤسسيا ,تتحدد فيه األهداف وتتوزع األعمال,
وتتبلور المسؤوليات للمحاسبة ,وذلك من خالل التحاكم إلى مرجعية المعايير؛ ألنها األداة
التي تحقق الموضوعية والشفافية ,للحكم على اإل نجازات وتقويم األداء.

مواءمة املعايري الوطنية مع املعايري العاملية
صممت المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بعد مراجعة المصادر العلمية والتربوية
والدراسات الحديثة المتعلقة ببرامج تأهيل المعلمين ،والدراسات واألبحاث المتعلقة بالتعليم
والتعلم ،باإلضافة إلى مراجعة وتحليل أكثر من عشرين عمال على مستوى العالم ،يقدم
الجدول( ) 1أمثلة لبعض منها ،ومدى توافقه مع بعض المعايير الوطنية ،كما استُفيد من
خبرات المشرفين التربويين والمعلمين في المملكة العربية السعودية واألعمال المحلية السابقة
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للتوصل إلى بنية معايير تتناسب مع ثقافة المجتمع ،وتنطلق من خبرات محلية ،وتلبي
االحتياجات الوطنية.
مقارنة المعايير الوطنية للمعلمين بمثيالتها عالميا:
المعايير السعودية

أمريكا
InTASC

المعيار األول :المعرفة بالطالب وكيفية
تعلمه

بريطانيا

أستراليا

نيوزلندا































المعيار الثاني :اإللمام بالمهارات
الكمية والكيفية
المعيار الثالث :المعرفة بالتخصص
وطرق تدريسه
بطرق

المعيار الرابع :المعرفة
وأساليب التدريس العامة
المعيار الخامس :معرفة كيفية إعداد
برامج تعلم متكاملة

اسكتلندا

تشيلي



سنغافورا

قطر




























الدراسات السابقة:
قام ستاينباك )  ( Stinback,1986بدراسة هدفت إلى معرفة آراء المعلمين حول
الكفايات األكثر أهمية بالنسبة لهم للعمل مع األطفال المعاقين عقليا في مرحلة ما قبل
المدرسة ،بلغت عينة الدراسة )  ( 117معلما ومعلمة من والية فيالدلفيا ،ولتحقيق هدف
الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من )  ( 53فقرة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن
جميع المعلمين أعطوا درجة عالية من األهمية لجميع الفقرات التي تحتويها االستبانة ،وأن
المعلمين من ذوي الخبرة الطويلة قد استجابوا بشكل أفضل.
وفي دراسة ستيوارت )  ( Stewart,1991والتي هدفت إلى تحديد احتياجات معلمي
التالميذ المعاقين عقليا أثناء الخدمة بناء على ما يتوافر لديهم من كفايات ،حيث طلب إلى
هؤالء المعلمين أن يقيموا أنفسهم ذاتيا حول الكفايات التي يمتلكونها ،وفي نفس الوقت طلب
من مشرفي التربية الخاصة تقييم مدى امتالكهم للمهارة أثناء تقديمهم خدمات مباشرة
لألطفال المعاقين عقليا ،وقد خلصت نتائج الدراسة إلى تطوير برنامج يعتمد على الكفايات
التي وضعها المعلمون والمشرفون.
وقام كل من زيونتس و شلدي و زيونتس ( Zionts;Shellady&Zionts,2006
)بدراسة هدفت إلى معرفة تصور المعلمين لمعايير الممارسة المهنية الموضوعة من قبل
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مجلس األطفال غير العاديين من حيث درجة األهمية وسهولة تطبيقها ،تكونت عينة الدراسة
من )  ( 120معلما من معلمي التربية الخاصة ،قام الباحثون بتصميم استبانة تتكون من (
) 63فقرة موزعة على األبعاد ،خلصت الدراسة إلى أن جميع الفقرات واألبعاد مهمة بالنسبة
لجميع المعلمين ،إال أن المعلمين الحظوا وجود بعض الفقرات يصعب تطبيقها في غرفة
الصف.
قام المفتي )  ( 2008بدراسة هدفت إلى التعرف على الكفايات التدريسية الالزمة
لمعلمي التربية الفنية العاملين في مجال اإلعاقة العقلية بمعاهد التربية الخاصة وبرامج الدمج
في المدينة المنورة .ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث استبيانا مكونا من ستة محاور
أساسية .قام بتطبيقها على جميع معلمي التربية الفنية في معاهد التربية الخاصة وصفوف
الدمج وعددهم )  ( 31معلما ،حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي :تم ترتيب
الكفايات التدريسية لمعلمي التربية الفنية العاملين في مجال اإلعاقة العقلية حسب أهميتها
النسبية .وكذلك عدم وجود فروق بين المعلمين في تقديراتهم للكفايات الالزمة لمعلمي التربية
الفنية العاملين في مجال اإلعاقة العقلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي .كما توصلت الدراسة
إلى وجود فروق بين معلمي التربية الفنية العاملين في مجال اإلعاقة العقلية تعزى لمتغير
سنوات الخبرة.
دراسة فيدلر(  ) Fiedler,2009وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى
امتالك ومستويات االتفاق واالختالف في معرفة وتطبيق القوانين والمسؤوليات المهنية
المنصوص عليها في المعايير المهنية .وكانت العينة تشمل (  )624من المهنيين في والية
ويسكونسن الذين عملوا مع الطالب ذوي اإلعاقة بحيث تم توزيعهم كاالتي )99( :من مديري
التربية الخاصة و ( )525من معلمي التربية الخاصة .وطلب منهم تقييم مستوى معرفتهم
بقانون المجلس والمعايير المهنية وكيفية استخدام المعايير عندما تواجههم معضالت
أخالقية.
ودراسة عبيدات ( )2010وهدفت إلى تقييم كفايات معلمي التالميذ المعاقين عقليا
في ضوء معايير الممارسة المهنية المعتمدة من مجلس األطفال غير العاديين في الواليات
المتحدة األمريكية ،وتكونت عينة الدراسة من )  ( 95معلما ومعلمة من معلمي التالميذ
المعاقين عقليا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
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الباحث مقياسين ،األول :يقيس درجة أهمية هذه المعايير بالنسبة لمعلمي التالميذ المعاقين
عقليا ،والثاني :يقيس درجة امتالكهم لهذه المعايير .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن إدراك
معلمي التالميذ المعاقين عقليا ألهمية الكفايات كان مرتفعا على جميع األبعاد والدرجة الكلية،
كما وجدت الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية في إدراك مستوى أهمية الكفايات لصالح
المعلمين الذين يحملون درجة اختصاص في التربية الخاصة .ولم تظهر نتائج الدراسة فروقا
ذات داللة في تقدير أهمية الكفايات تعود للجنس أو عدد سنوات الخبرة ،وفيما يتعلق بمقياس
االمتالك فقد أظهرت النتائج وجود درجة امتالك كلية متوسطة لدى معلمي التالميذ المعاقين
عقليا على المقياس ،وقد أوضحت النتائج وجود فروق بين معلمي التالميذ المعاقين عقليا
تعود لمتغير المؤهل العلمي ولصالح المعلمين ذوي االختصاص في التربية الخاصة.
وكذلك أجرى سليمان ( )2011دراسة وصفية تحليلية

تهدف إلى التعرف على

الكفايات المهنية لدى معلمي التالميذ المعاقين عقليا في ظل نظام الدمج من وجهة نظر
المشرفين والمعلمين واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية .وذلك بالتعرف إلى
أهميتها وتوافرها ،ووضع كفايات جديدة في ظل نظام الدمج .وتكونت عينة الدراسة من
( )124معلما من معلمي اإلعاقة العقلية الذين يعملون في مدارس الدمج في منطقة مكة
المكرمة استجاب منهم ( )79معلم ا  ,واستخدم الباحث استمارة تحديد الكفايات الالزمة
لمعلمي المعاقين عقليا من إعداد الباحث ،كما استخدم مقياس كفايات معلم اإلعاقة العقلية
في ظل نظام الدمج ،وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :أنه يتفق معلمو المعوقين عقليا
المطبق عليهم نظام الدمج على أهمية وتوافر الكفايات المتضمنة في األداة  ,هناك فروق
دالة إحصائيا في أهمية الكفايات وهذه الداللة لصالح الخبرة األعلى (  3سنوات فأكثر).
ودراسة الالال ( )2017والتي هدفت إلى التعرف على المعايير المهنية الالزمة لمعلمي
طلبة ذوي اإلعاقة العقلية في منطقة القصيم من وجهة نظر المعلمين في ضوء متغيرات
(الخبرة المهنية  ,مكان العمل) وتكونت عينة الدراسة من ( )82معلما ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم الباحث استبانة من إعداده مكونة من ( )55فقرة ،وأشارت النتائج أن كل
المعايير المهنية الالزمة لمعلمي طلبة ذوي اإلعاقة العقلية حظيت بقبول مرتفع من معلميهم
 ,كما لم توجد فروق ذات داللة إ حصائية في المعايير المهنية الالزمة تعزى للخبرة المهنية،
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كما خرجت الدراسة بعدة توصيات تسهم في تطوير المعايير الالزمة لمعلمي ذوي اإلعاقة
العقلية.

التعليق على الدراسات السابقة:
 .1أظهرت الدراسات أن مدخل الكفايات المهنية والمعايير المهنية يحظى باهتمام كبير على
الصعيدين العربي واألجنبي ،األمر الذي أثار اهتمام كليات التربية بإعداد المعلم وتدريبه
على أساس المعايير المهنية المعاصرة الالزمة له ،وخاصة في الدول المتقدمة.
 .2أغلب الدراسات التي اهتمت بتحديد الكفايات الالزمة لمعلم التربية الخاصة ،تتجه إلى
االستفادة من آراء كل من له صلة بإعداد المعلم وتدريبه سواء أكان ذلك قبل الخدمة أو
في أثنائها ،بما في ذلك أساتذة الجامعات ومشرفي التربية العملية والمشرفين التربويين
ومديري المدارس والمعلمين الممارسين للتدريس أنفسهم.
 .3من المالحظ أن جميع الدراسات استخدمت االستبانة أو قائمة الكفايات أداة للدراسة ما
عدا دراسة الصمادي والنهار) (2001فقد استخدمت بطاقة المالحظة أداة للدراسة.
 .4قدمت الدراسات السابقة قوائم علمية متعددة خاصة بتحديد الكفايات الالزمة لمعلم التربية
الخاصة ،استند بعضها إلى قوائم الكفايات التي توصلت إليها الدراسات السابقة ،ومنها
ما استعان بخبرة المتخصصين في مجال إعداد المعلم وتدريبه ،ومنها ما استعان بمعايير
مهنية معاصرة مثل دراسة عبيدات ( .)2010ثم وضع برنامج تدريبي على أساس تلك
الكفايات مثل دراسة روبرتس) . ( Roberts,1995
 .5جميع الدراسات التي عرضت استخدمت المنهج الوصفي التحليلي أو المسحي.
 .6تم من خالل الدراسات تحديد الكفايات الالزمة التي ينبغي أن يتمكن منها كل معلم عموما
ومعلم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية خصوصا ،مثل الكفايات الشخصية  ,الكفايات
المعرفية ,كفايات التدريس .والتي حددتها دراسة كل من شاش( , )2010المفتي
(.)2008
 .7تنوعت المجتمعات التي طبقت فيها الدراسات ما بين األ ردن ومصر والسعودية (جدة ,
المدينة المنورة ,القصيم) واإلمارات والبحرين باإلضافة للواليات المتحدة األمريكية.
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الطريقة واالجراءات
أ .منهج الدراسة:
اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي؛ وذلك لمعرفة مستوى توافر وأهمية
الكفايات المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بمنطقة عسير وعالقتها ببعض
المتغيرات.

ب .جمتمع وعينة الدراسة:
يمثل مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية التابعة لوزارة
التعليم بمنطقة عسير والبالغ عددهم ( )296معلما ومعلمة منهم (  )160معلما و( ) 136
معلمة  ,يعملون في معهدين للتربية الفكرية (بنين  ,بنات ) و ( )41برنامجا للتربية الفكرية
الملحقة بالمدارس العادية التابعة إلدارة التعليم بمنطقة عسير .وتكونت عينة الدراسة من
( )31معلما ومعلمة.

ج .أداة الدراسة:
مقياس أعدته الباحثة بهدف التعرف إلى مستوى وأهمية الكفايات المهنية لدى معلمي
التربية الفكرية في ضوء المعايير المهنية الوطنية ,وذلك بصياغة هذه المعايير على شكل
عبارات تغطي  12بعدا مختلفا ،وبلغت عدد عبارات المقياس  47عبارة.

صدق وثبات أداة البحث:
صدق التكوين
وللتأكد من صدق أداة البحث (االستبيان) وقدرة االستبانة على قياس متغيرات البحث،
ومدى صالحيتها لمعالجة المتغيرات لإلجابة عن أسئلة البحث قامت الباحثة بعرضها على
عشرة محكمين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد والمتخصصين في
علم النفس التربوي والقياس والتقويم والتربية الخاصة ومراجعتها ،وقد أُجريت التعديالت تبعا
لمالحظات المحكمين.

وللتأكد من صدق االتساق الداخلي قامت الباحثة بحساب درجة ارتباط كل محور من محاور
االستبانة مع الدرجة الكلية باستخدام معامل ارتباط بيرسون والجدول التالي يوضح النتائج:
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جدول ()1
جدول رقم(  ) 1يوضح معامالت ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي لمحاور أداة البحث

م

محاور البحث

1

المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه.

**0،528

2

اإللمام بالمهارات الكمية والكيفية.

**0،628

**0،548

3

المعرفة بالتخصص وطرق تدريسه.

**0،636

**0،574

4

المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة.

**0،707

**0،699

5

معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة.

**0،711

**0،730

6

تهيئة فرص لتعلم الطالب وتعزيزها.

**0،711

**0،640

7

تقويم تعلم الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة.

**0،652

**0،729

8

بناء بيئة صفية آمنة وداعمة للتعلم.

**0،787

**0،550

9

تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم.

**0،625

**0،489

**0،633

**0،507

**0،736

**0,579

**0،653

**0،506

10
11
12

العمل بفعالية مع اآلخرين وتطوير عالقات
مثمرة مع أولياء األمور والمجتمع.
التطوير

المستمر

للمعارف

والممارسات

المهنية.
اإللمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي.

درجة االرتباط

درجة االرتباط

بمحور التوافر

بمحور األهمية
**0،521

** مستوى الداللة عند 0,01

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت ارتباط أبعاد األداة الخاصة بمحور
التوافر بالمجموع الكلي للمحور ،وأبعاد األداة الخاصة بمحور األهمية بالمجموع الكلي
للمحور،

كانت دالة إحصائيا عند مستوى  ،0،01وهذا يعني اتساق األبعاد مع محاورها

ككل في قياس الهدف المنشود من بناء تلك األداة.

ثبات أداة البحث
قامت الباحثة بعمل حساب لمعامل الثبات الداخلي لكل محور من محاور البحث
على انفراد ،ثم حساب معامل ثبات المقياس الكلي كما هو مبين في الجدول رقم (.)2
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جدول رقم(  ) 2يوضح معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة البحث
معامل ألفا كرونباخ معامل ألفا كرونباخ
عدد

م

محاور البحث

1

المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه.

4

2

اإللمام بالمهارات الكمية والكيفية.

6

0,807

3

المعرفة بالتخصص وطرق تدريسه.

6

0,831

0،827

4

المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة.

3

0,739

0،594

5

معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة.

4

0,692

0،866

6

تهيئة فرص لتعلم الطالب وتعزيزها.

5

0,838

0،801

7

تقويم تعلم الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة.

5

0,894

0،834

8

بناء بيئة صفية آمنة وداعمة للتعلم.

4

0,755

0،718

9

تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم.

2

0,602

0،617

3

0,606

11

التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية.

2

0,790

0،774

12

اإللمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي.

2

0,600

0،694

معامل الثبات للمحور ككل

46

0,847

0,841

معامل الثبات لألداة ككل

92

0،912

10

العمل بفعالية مع اآلخرين وتطوير عالقات مثمرة
مع أولياء األمور والمجتمع.

العبارات

لمحور التوافر

لمحور األهمية

0,872

0،803
0،870

0،874

من الجدول رقم ( ) 2نجد أن معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة قد بلغ لألداة
ككل ( )0،836وهي درجة جيدة تدل على الثبات الجيد لالستبيان وسالمة المعلومات
المستخرجة عبره من مجتمع الدراسة.

د .األساليب اإلحصائية املستخدمة
عرف عدد من الباحثين التحليل اإلحصائي بأنه يشتمل على مجموعة من األساليب
اإلحصائية التي يتم استخدامها في طبيعة ونوع البيانات والمقياس المستخدم ومتغيرات البحث
باإلضافة لحجم عينة البحث.
حيث تم ترميز االستبانات ومن ثم إدخالها في الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSبغرض تحليل بيانات البحث تحليال علميا يحقق
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أهداف البحث ويجيب عن تساؤالتها ويختبر فرضياتها ،وقد استخدمت الباحثة االختبارات
التالية:
 التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري؛ وذلك من أجل
وصف خصائص عينة البحث واستجاباتها حول فقرات أداة البحث.
 معامل ألفا كرونباخ؛ وذلك لقياس ثبات أداة البحث.
 معامل االرتباط ()person؛ لقياس العالقات بين المتغيرات.
 اختبار "ت" لعينة واحدة  ،One Sample T0testولعينتين مستقلتين
 ،Independent Sample T-testوتحليل التباين البسيط

One Way

 ANOVAلإلجابة عن أسئلة البحث.

نتائج البحث ومناقشتها:
أولًا :نتائج اإلجابة عن السؤال األول:
الذي ينص على :ما مدى توافر الكفايات المهنية لدى معلمي التربية الفكرية
بمنطقة عسير في ضوء المعايير المهنية الوطنية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت
الباحثة ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،الستجابات عينة البحث على المحور األول
من أداة البحث ،وتم تحديد الفئات التي تمثل الدرجة المتوقعة للموافقة ،كما استخدمت الباحثة
اختبار "ت" لعينة واحدة  ،One Sample T-Testوالذي يتطلب حدا للكفاية للحكم على
مدى ما مدى توافر الكفايات المهنية لدى معلمي التربية الفكرية بمنطقة عسير في ضوء
المعايير المهنية الوطنية ،وقد حددت الباحثة هذا المعيار (حد الكفاية) من خالل المستوى
الذي وضعه لالختيارات (ا ) 3 ،2 ،حيث:
المدى = أعلى درجة – أقل درجة = 2=1-3
طول الفئة = المدى /عدد الفئات = 0،67 = 3/2
ضعيفة ()1،67-1
متوسطة ()2،34 – 1،67
مرتفعة ()3 – 2،34
وقد اختارت الباحثة بداية فئة عالية ( )2،34لتكون الحد الذي يرضي الباحث
العتبار الخاصية أو الصفة متوفرة أم ال من وجهة نظر العينة ،وكانت النتائج كما يلي:
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جدول (  )3حدود فئات مستوى تقييم عينة البحث لدرجة تطبيق بعد
مستوى التطبيق

ضعيفة

متوسطة

مرتفعة

حدود الفئة

1،67-1

2،34-1،67

3-2،34

وتم مقارنة متوسطات استجابات أفراد العينة بحدود تلك الفئات ،وتحديد قيمة "ت" –
بحد كفاية  2،34والذي يمثل بداية فئة عالية -للحكم على مستوى التقييم ،بالدرجة الكافية
لمدى توافر الكفايات المهنية.

جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،وقيمة "ت" لتقييمات عينة البحث لمدى توافر
الكفايات المهنية

م

األبعاد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه.
بالمهارات

اإللمام
والكيفية.
المعرفة بالتخصص وطرق
تدريسه.
وأساليب
بطرق
المعرفة
التدريس العامة.
معرفة كيفية إعداد برامج تعلم
متكاملة.
تهيئة فرص لتعلم الطالب
وتعزيزها.
تقويم تعلم الطالب وتزويدهم
بتغذية راجعة.
بناء بيئة صفية آمنة وداعمة
للتعلم.
تأسيس توقعات عالية وثقافة
داعمة للتعلم.
العمل بفعالية مع اآلخرين
وتطوير عالقات مثمرة مع
أولياء األمور والمجتمع.
التطوير المستمر للمعارف
والممارسات المهنية.
اإللمام بالمتطلبات المهنية
للمعلم السعودي.

درجة
المتوسط االنحراف
التوا
الحسابي المعياري
فر
 0.52312 2.4032مرتفعة

مستوى
الداللة

الترتيب

0.673

0.506

10

مرتفعة

1.135

0.265

7

مرتفعة

1.598

0.120

5

مرتفعة

0.411

0.684

11

مرتفعة

2.060

0.048

4مكرر

مرتفعة

2.060

0.048

4مكرر

 0.49929 2.4065مرتفعة

0.741

0.464

9

مرتفعة

2.598

0.014

3

مرتفعة

0.744

0.462

8

 1.92965 2.8710مرتفعة

1.532

0.136

1

مرتفعة

1.228

0.229

مرتفعة

3.480

0.002

الكمية
0.38938 2.4194
0.46367 2.4731
0.49248 2.3763
0.45852 2.5097
0.45852 2.5097

0.41202 2.5323
0.47292 2.4032

0.50588 2.4516
0.35921 2.5645

ت

6
2

يتضح من الجدول السابق أن جميع التقييمات الصادرة من عينة البحث لمدى توافر
الكفايات المهنية ،كانت في مجملها مرتفعة ،وكان ترتيبها على النحو التالي:
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 -1العمل بفعالية مع اآلخرين وتطوير عالقات مثمرة مع أولياء األمور والمجتمع.
 -2اإللمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي.
 -3بناء بيئة صفية آمنة وداعمة للتعلم.
 -4معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة.
 -4تهيئة فرص لتعلم الطالب وتعزيزها.
 -5المعرفة بالتخصص وطرق تدريسه.
 -6التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية.
 -7اإللمام بالمهارات الكمية والكيفية.
 -8تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم.
 -9تقويم تعلم الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة.
 -10المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه.
 -11المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة.
والشكل البياني التالي يوضح ذلك:

شكل (  ) 1متوسطات تقدير معلمي التربة الخاصة للمعايير الوطنية

ومن هنا تتوصل الباحثة إلى أن الكفايات المهنية لدى معلمي التربية الفكرية بمنطقة
عسير في ضوء المعايير المهنية الوطنية – من وجهة نظرهم – تتوفر بدرجة مرتفعة .وهذا
قد يكون راجعا إلى الدورات التدريبية التي يحصل عليها معلمو التربية الخاصة قبل التحاقهم
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بالعمل ،أو أثناء الخدمة ،وقد يكون راجعا إلى البرنامج الدراسي الذي اجتازه المعلمون
والمعلمات في مرحلة البكالوريوس.

ثانيًا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثانى:
الذي ينص على :ما مدى أهمية المعايير المهنية الوطنية من وجهة نظر معلمي
التربية الفكرية بمنطقة عسير؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت الباحثة ،المتوسط
الحسابي واالنحراف المعياري ،الستجابات عينة البحث على المحور األول من أداة البحث،
وتم تحديد الفئات التي تمثل الدرجة المتوقعة للموافقة ،كما استخدمت الباحثة اختبار "ت"
لعينة واحدة  ،One Sample T-Testوالذي يتطلب حدا للكفاية للحكم على مدى ما مدى
أ همية المعايير المهنية الوطنية من وجهة نظر معلمي التربية الفكرية بمنطقة عسير ،وقد
حددت الباحثة هذا المعيار (حد الكفاية) من خالل المستوى الذي وضعه لالختيارات (ا،2 ،
 ) 3حيث:
المدى = أعلى درجة – أقل درجة = 2=1-3
طول الفئة = المدى /عدد الفئات = 0،67 = 3/2
ضعيفة ()1،67-1
متوسطة ()2،34 – 1،67
مرتفعة ()3 – 2،34
وقد اختارت الباحثة بداية فئة عالية ( )2،34لتكون الحد الذي يرضي الباحث
العتبار الخاصية أو الصفة هامة أم ال من وجهة نظر العينة ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول (  ) 5حدود فئات مستوى تقييم عينة البحث لدرجة تطبيق بعد
مرتفعة
متوسطة
ضعيفة
مستوى التطبيق
3-2,34
2,34-1,67
1,67-1
حدود الفئة

وتم مقارنة متوسطات استجابات أفراد العينة بحدود تلك الفئات ،وتحديد قيمة "ت" –بحد كفاية
 2،34والذي يمثل بداية فئة عالية -للحكم على مستوى التقييم ،بالدرجة الكافية من حيث
األهمية.
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جدول () 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ,وقيمة "ت" لتقييمات عينة البحث من حيث األهمية
م

األبعاد

 1المعرفة بالطالب وكيفية
تعلمه.
 2اإللمام بالمهارات الكمية
والكيفية.
المعرفة بالتخصص
3
وطرق تدريسه.
 4المعرفة بطرق وأساليب
التدريس العامة.
معرفة كيفية إعداد
5
برامج تعلم متكاملة.
تهيئة فرص لتعلم
6
الطالب وتعزيزها.
تقويم تعلم الطالب
7
وتزويدهم بتغذية
راجعة.
بناء بيئة صفية آمنة
8
وداعمة للتعلم.
تأسيس توقعات عالية
9
وثقافة داعمة للتعلم.
العمل بفعالية مع
10
اآلخرين وتطوير
عالقات مثمرة مع
أولياء األمور
والمجتمع.
التطوير المستمر
11
للمعارف والممارسات
المهنية.
اإللمام بالمتطلبات
12
المهنية للمعلم
السعودي.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التوافر

ت

مستوى
الداللة

الترتيب

2.8387

0.37388

مرتفعة

7.427

0.000

1

2.6452

0.48637

مرتفعة

3.493

0.002

6مكرر

2.8065

0.40161

مرتفعة

6.467

0.000

2مكرر

2.8065

0.40161

مرتفعة

6.467

0.000

2مكرر

2.6774

0.47519

مرتفعة

3.954

0.000

4

2.6452

0.48637

مرتفعة

3.493

0.002

6مكرر

2.6452

0.48637

مرتفعة

3.493

0.002

6مكرر

2.5806

0.50161

مرتفعة

2.671

0.012

7

2.2903

0.69251

متوسطة

0.399-

0.692

9

2.4516

0.62390

مرتفعة

0.996

0.327

8

2.6774

0.54081

مرتفعة

3.474

0.002

5

2.7742

0.49730

مرتفعة

4.861

0.000

3

يتضح من الجدول السابق أن جميع التقييمات الصادرة من عينة البحث لمدى أهمية
الكفايات المهنية ،كانت في مجملها مرتفعة ،وكان ترتيبها على النحو التالي:
 -1المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه.
 -2المعرفة بالتخصص وطرق تدريسه.
 -3المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة.
 -4اإللمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي.
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 -5معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة.
 -6التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية.
 -7اإللمام بالمهارات الكمية والكيفية.
 -8تهيئة فرص لتعلم الطالب وتعزيزها.
 -9تقويم تعلم الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة.
 -10بناء بيئة صفية آمنة وداعمة للتعلم.
 -11العمل بفعالية مع اآلخرين وتطوير عالقات مثمرة مع أولياء األمور والمجتمع.
 -12تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم.
والشكل البياني التالي يوضح ذلك:

شكل (  ) 3متوسطات تقدير معلمي التربية الخاصة ألهمية المعايير الوطنية

من هنا توصلت الباحثة إلى أن المعايير المهنية الوطنية من وجهة نظر معلمي
التربية الفكرية بمنطقة عسير لها درجة عالية من األهمية ،وهذا يتفق مع درجة تقييم
المعيار في حد ذاته ،ويشير أيضا إلى وعي معلمي التربية الخاصة بالكفايات المهنية
المطلوبة لنجاحهم في تأدية وظيفتهم على الوجه األكمل.

ثالثًا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:
الذي ينص على :هل يختلف مستوى الكفايات المهنية لدى معلمي التربية الفكرية
تبعا لمتغيرات الجنس ,عدد سنوات الخبرة  ,طبيعة المكان التربوي ؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين وتحليل
التباين البسيط ،وكانت النتائج كما يلى:
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جدول ( )7نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق في الكفايات المهنية في ضوء متغير " الجنس"
مستوى
قيمة
االنحراف
المتوسط
المجموعات
العدد
المعايير
الداللة
"ت"
المعياري
الحسابى
(ذكور -إناث)
0.49559 2.3684 19
ذكور
المعرفة بالطالب وكيفية
 0.460غير دالة
تعلمه.
0.58225 2.4583 12
إناث
0.42329 2.3860 19
ذكور
اإللمام بالمهارات الكمية
 0.594غير دالة
والكيفية.
0.33959 2.4722 12
إناث
0.45599 2.4211 19
ذكور
المعرفة بالتخصص وطرق
 0.782غير دالة
تدريسه.
0.48374 2.5556 12
إناث
0.55556 2.3333 19
ذكور
المعرفة بطرق وأساليب
 0.605غير دالة
التدريس العامة.
0.38490 2.4444 12
إناث
ذكور
1.034 0.52738 2.4421 19
معرفة كيفية إعداد برامج
غير دالة
تعلم متكاملة.
0.31286 2.6167 12
إناث
ذكور
1.034 0.52738 2.4421 19
تهيئة فرص لتعلم الطالب
غير دالة
وتعزيزها.
0.31286 2.6167 12
إناث
ذكور
1.130 0.48171 2.3263 19
تقويم تعلم الطالب
غير دالة
راجعة.
وتزويدهم بتغذية
0.52107 2.5333 12
إناث
ذكور
2.254 0.41842 2.4079 19
بناء بيئة صفية آمنة
غير دالة
وداعمة للتعلم.
0.32784 2.7292 12
إناث
ذكور
2.204 0.42060 2.2632 19
تأسيس توقعات عالية
غير دالة
وثقافة داعمة للتعلم.
0.48265 2.6250 12
إناث
2.46825 2.9825 19
ذكور
العمل بفعالية مع اآلخرين
0.399
غير دالة
وتطوير عالقات مثمرة مع
0.36121 2.6944 12
إناث
أولياء األمور والمجتمع.
ذكور
1.159 0.46673 2.3684 19
التطوير المستمر للمعارف
غير دالة
والممارسات المهنية.
0.55732 2.5833 12
إناث
ذكور
0.277 0.38236 2.5789 19
اإللمام بالمتطلبات المهنية
غير دالة
للمعلم السعودي.
0.33428 2.5417 12
إناث

يتضح من جدول ( )7عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين الذكور
واإلناث في تقدير الكفايات المهنية .وهذا يؤكد أن تلك الكفايات لها نفس درجة التقدير
بين المعلمين والمعلمات ،وأن هناك اتفاق على أن تلك المعايير تتوافر لديهم بدرجة
مرتفعة.
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جدول ()8
نتائج تحليل التباين
المعايير
المعرفة بالطالب وكيفية
تعلمه.
اإللمام بالمهارات الكمية
والكيفية.
المعرفة بالتخصص وطرق
تدريسه.
المعرفة بطرق وأساليب
التدريس العامة.
معرفة كيفية إعداد برامج
تعلم متكاملة.
تهيئة فرص لتعلم الطالب.
وتعزيزها.
الطالب
تعلم
تقويم
وتزويدهم بتغذية راجعة.
بناء بيئة صفية
وداعمة للتعلم.

آمنة

تأسيس توقعات
وثقافة داعمة للتعلم.

عالية

العمل بفعالية مع اآلخرين
وتطوير عالقات مثمرة مع
أولياء األمور والمجتمع.
التطوير المستمر للمعارف
والممارسات المهنية.
اإللمام بالمتطلبات المهنية
للمعلم السعودي.

لدراسة الفروق في الكفايات المهنية في ضوء متغير "عدد سنوات الخبرة"
مستوى
ف
درجات التباين
مجموع
مصدر التباين
الداللة
المربعات الحرية
0.063
بين المجموعات 2 0.126
غير
0.218 0.289
داخل
دالة
28 8.084
المجموعات
0.315
بين المجموعات 2 0.631
غير
2.255 0.140
داخل
دالة
28 3.917
المجموعات
0.560
بين المجموعات 2 1.121
غير
2.944 0.190
داخل
دالة
28 5.329
المجموعات
0.183
بين المجموعات 2 0.366
غير
0.742 0.247
داخل
دالة
28 6.910
المجموعات
0.592
بين المجموعات 2 1.185
غير
3.238 0.183
داخل
دالة
28 5.122
المجموعات
0.592
بين المجموعات 2 1.185
غير
3.238
داخل
دالة
0.183
28 5.122
المجموعات
0.337
بين المجموعات 2 0.673
غير
1.385
داخل
دالة
0.243
28 6.805
المجموعات
0.114
بين المجموعات 2 0.227
غير
0.654
داخل
دالة
0.174
28 4.865
المجموعات
0.167
بين المجموعات 2 0.333
غير
0.732
داخل
دالة
0.288
28 6.376
المجموعات
3.574
بين المجموعات 2 7.148
غير
0.957
104.5
داخل
دالة
3.734
28
58
المجموعات
0.098
بين المجموعات 2 0.196
غير
0.366
7.482
داخل
دالة
0.267
28
المجموعات
0.055
بين المجموعات 2 0.109
غير
0.406
3.762
داخل
دالة
0.134
28
المجموعات

يتضح من جدول ( )8عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين سنوات الخبرة في الكفايات
المهنية .وهذا يشير إلى أ ن حديثي التخرج والقدامى من معلمي التربية الخاصة يتفقون في
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أن تلك الكفايات تتوافر لديهم بدرجة مرتفعة ،وهذا يؤكد أيضا مدى النظرة اإليجابية من قبل
الجميع لتلك الكفايات.
جدول ()9
نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق في الكفايات المهنية في ضوء متغير "طبيعة المكان التربوى"
المعايير
المعرفة بالطالب وكيفية
تعلمه.
اإللمام بالمهارات
الكمية والكيفية.
المعرفة بالتخصص
وطرق تدريسه.
المعرفة بطرق وأساليب
التدريس العامة.
معرفة كيفية إعداد
برامج تعلم متكاملة.
تهيئة فرص لتعلم
الطالب وتعزيزها.
تقويم تعلم الطالب
وتزويدهم بتغذية
راجعة.
بناء بيئة صفية آمنة
وداعمة للتعلم.
تأسيس توقعات عالية
وثقافة داعمة للتعلم.
العمل بفعالية مع
اآلخرين وتطوير
عالقات مثمرة مع
أولياء األمور
والمجتمع.
التطوير المستمر
للمعارف والممارسات
المهنية.
اإللمام بالمتطلبات
المهنية للمعلم
السعودي.

المكان (معهد التربية
الفكرية -برنامج
التربية الفكرية
معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية
معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية
معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية
معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية
معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية
معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية
معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية

العدد

المتوسط
الحسابى

االنحراف
المعياري

27
4
27
4
27
4
27
4
27
4
27
4
27

2.3889
2.5000
2.3704
2.7500
2.4321
2.7500
2.3457
2.5833
2.4667
2.8000
2.4667
2.8000
2.3852

0.54302
0.40825
0.39314
0.09623
0.47425
0.28868
0.51042
0.31914
0.46740
0.28284
0.46740
0.28284
0.50208

4

2.5500

0.52599

معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية
معهد تربية فكرية
برنامج تربية فكرية
معهد تربية فكرية

27
4
27
4
27

2.5093
2.6875
2.3148
3.0000
2.8889

0.40716
0.47324
0.44177
0.00000
2.06931

برنامج تربية فكرية

4

2.7500

0.31914

معهد تربية فكرية

27

2.4259

0.47442

برنامج تربية فكرية

4

2.6250

0.75000

معهد تربية فكرية

27

2.5370

0.36495

برنامج تربية فكرية

4

2.7500

0.28868

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

0.391

غير دالة

1.897

غير دالة

1.294

غير دالة

0.898

غير دالة

1.377
1.377
0.610
0.803
3.057

0.132

0.729
1.111

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

غير دالة

غير دالة
غير دالة

يتضح من جدول ( )9عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين معهد التربية
الفكرية وبرنامج التربية الفكرية في الكفايات المهنية.
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رابعًا :نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:
الذي ينص على :هل تختلف أهمية المعايير المهنية الوطنية لدى معلمي التربية
الفكرية تبعا لمتغير الجنس ,عدد سنوات الخبرة ,طبيعة المكان التربوي؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين وتحليل
التباين البسيط ،وكانت النتائج كما يلى:

جدول ( )10نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق في مدى أهمية المعايير الوطنية لدى معلمي التربية الفكرية في

المعايير
بالطالب

وكيفية

المعرفة
تعلمه.
اإللمام بالمهارات الكمية
والكيفية.
المعرفة بالتخصص وطرق
تدريسه.
المعرفة بطرق وأساليب
التدريس العامة.
معرفة كيفية إعداد برامج
تعلم متكاملة.
تهيئة فرص لتعلم الطالب
وتعزيزها.
تقويم تعلم الطالب وتزويدهم
بتغذية راجعة.
بناء بيئة صفية آمنة
وداعمة للتعلم.
تأسيس توقعات عالية
وثقافة داعمة للتعلم.
العمل بفعالية مع اآلخرين
وتطوير عالقات مثمرة مع
أولياء األمور والمجتمع.
التطوير المستمر للمعارف
والممارسات المهنية.
اإللمام بالمتطلبات المهنية
للمعلم السعودي.

ضوء متغير " الجنس"
المتوسط
المجموعات
العدد
الحسابى
(ذكور -إناث)
2.7500 19
ذكور
2.8125 12
إناث
2.5439 19
ذكور
2.5556 12
إناث
2.7193 19
ذكور
2.7917 12
إناث
2.6140 19
ذكور
2.6944 12
إناث
2.6447 19
ذكور
2.9167 12
إناث
2.6316 19
ذكور
إناث
2.8333 12
2.4211 19
ذكور
2.8333 12
إناث
2.6711 19
ذكور
2.8958 12
إناث
2.5263 19
ذكور
2.5833 12
إناث
2.7193 19
ذكور

االنحراف
المعياري
0.33333
0.33920
0.48700
0.33585
0.32419
0.39006
0.37290
0.33207
0.41929
0.16283
0.42302
0.20597
0.45653
0.20597
0.34412
0.22508
0.45563
0.46872
0.40465

إناث

12

2.8611

0.33207

ذكور
إناث
ذكور
إناث

19
12
19
12

2.7105
2.8750
2.6053
2.7083

0.41885
0.31079
0.39366
0.33428

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

0.505

غير دالة

0.073

غير دالة

0.560

غير دالة

0.609

غير دالة

2.136
1.534
2.932
2.002
0.336
1.015
1.169
0.751

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

يتضح من جدول ( )10عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين الذكور
واإلناث في مدى أهمية المعايير الوطنية لدى معلمي التربية الفكرية .وهذا يشير إلى أن
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للكفايات المهنية لمعلمي التربية الخاصة نفس األهمية عند المعلمين الذكور والمعلمات
اإلناث ،وهذا يتفق أيضا مع تقديرهم لتوفر تلك الكفايات.
جدول ()11
نتائج تحليل التباين لدراسة الفروق في مدى أهمية المعايير الوطنية لدى معلمي التربية الفكرية في
ضوء متغير "عدد سنوات الخبرة".
مستوى
ف
درجات التباين
مجموع
مصدر التباين
المعايير
الداللة
المربعات الحرية
0.105
2
المعرفة بالطالب وكيفية بين المجموعات 0.210
غير دالة
0.954
تعلمه.
0.110
28
داخل المجموعات 3.084
0.016
2
بالمهارات بين المجموعات 0.031
اإللمام
غير دالة
0.080
الكمية والكيفية.
0.196
28
داخل المجموعات 5.479
0.081
2
بالتخصص بين المجموعات 0.162
المعرفة
غير دالة
0.657
وطرق تدريسه.
0.123
28
داخل المجموعات 3.442
0.046
2
المعرفة بطرق وأساليب بين المجموعات 0.092
غير دالة
0.349
التدريس العامة.
0.131
28
داخل المجموعات 3.672
0.234
2
معرفة كيفية إعداد بين المجموعات 0.467
غير دالة
1.853
برامج تعلم متكاملة.
0.126
28
داخل المجموعات 3.533
0.093
2
تهيئة فرص لتعلم بين المجموعات 0.187
غير دالة
0.688
الطالب وتعزيزها.
0.136
28
داخل المجموعات 3.800
0.369
2
تقويم تعلم الطالب بين المجموعات 0.737
غير دالة
2.181
وتزويدهم
بتغذية داخل المجموعات
0.169
28
4.731
راجعة.
0.071
2
بناء بيئة صفية آمنة بين المجموعات 0.142
غير دالة
0.683
وداعمة للتعلم.
0.104
28
داخل المجموعات 2.918
0.203
2
تأسيس توقعات عالية بين المجموعات 0.406
غير دالة
0.986
وثقافة داعمة للتعلم .
0.206
28
داخل المجموعات 5.771
0.219
2
العمل بفعالية مع بين المجموعات 0.437
اآلخرين
وتطوير داخل المجموعات
غير دالة
1.582
عالقات مثمرة مع
0.138
28
3.871
األمور
أولياء
والمجتمع.
0.006
2
المستمر بين المجموعات 0.011
التطوير
غير دالة
0.036
للمعارف والممارسات داخل المجموعات
0.157
28
4.408
المهنية.
0.046
2
بالمتطلبات بين المجموعات 0.092
اإللمام
غير دالة
0.320
المهنية
للمعلم داخل المجموعات
0.143
28
4.005
السعودي.
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يتضح من جدول ( )11عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين حديثي التخرج والقدامى من
المعلمين والمعلمات في تقديرهم ألهمية الكفايات المهنية لهم ،وهذا يتفق مع تقييمهم لمدى
توافر تلك الكفايات.
جدول ()12
نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق في مدى أهمية المعايير الوطنية لدى معلمي التربية الفكرية في
ضوء متغير "طبيعة المكان التربوى".
(معهد
المكان
مستوى
قيمة
المتوسط االنحراف
التربية الفكرية-
العدد
المعايير
الداللة
"ت"
الحسابى المعياري
التربية
برنامج
الفكرية
0.33493 2.7778 27
المعرفة بالطالب وكيفية معهد تربية فكرية
غير
0.154
دالة
تعلمه.
0.35355 2.7500
برنامج تربية فكرية 4
0.44658 2.5185 27
اإللمام بالمهارات الكمية معهد تربية فكرية
غير
1.008
دالة
والكيفية.
0.21517 2.7500
برنامج تربية فكرية 4
0.36103 2.7222 27
المعرفة بالتخصص وطرق معهد تربية فكرية
غير
1.049
دالة
تدريسه.
0.16667 2.9167
برنامج تربية فكرية 4
0.35181 2.6543 27
المعرفة بطرق وأساليب معهد تربية فكرية
غير
0.369
دالة
التدريس العامة.
0.41944 2.5833
برنامج تربية فكرية 4
معرفة كيفية إعداد برامج معهد تربية فكرية
 1.104 0.38188 2.7222 27غير
دالة
تعلم متكاملة.
0.12500 2.9375
برنامج تربية فكرية 4
تهيئة فرص لتعلم الطالب معهد تربية فكرية
 0.820 0.37348 2.6889 27غير
دالة
وتعزيزها.
0.30000 2.8500
برنامج تربية فكرية 4
الطالب معهد تربية فكرية
 1.105 0.44581 2.5481 27غير
تعلم
تقويم
دالة
راجعة.
بتغذية
وتزويدهم
0.16330 2.8000
برنامج تربية فكرية 4
بناء بيئة صفية آمنة معهد تربية فكرية
 0.360 0.31774 2.7500 27غير
دالة
وداعمة للتعلم.
0.37500 2.8125
برنامج تربية فكرية 4
تأسيس توقعات عالية معهد تربية فكرية
 0.951 0.44896 2.5185 27غير
دالة
وثقافة داعمة للتعلم.
0.50000 2.7500
برنامج تربية فكرية 4
0.39021 2.7654 27
العمل بفعالية مع اآلخرين معهد تربية فكرية
 0.329غير
وتطوير عالقات مثمرة مع برنامج تربية فكرية
دالة
0.33333 2.8333
4
أولياء األمور والمجتمع.
التطوير المستمر للمعارف معهد تربية فكرية
 1.274 0.40121 2.7407 27غير
دالة
والممارسات المهنية.
0.00000 3.0000
برنامج تربية فكرية 4
اإللمام بالمتطلبات المهنية معهد تربية فكرية
 0.115 0.38767 2.6481 27غير
دالة
للمعلم السعودي.
0.25000 2.6250
برنامج تربية فكرية 4

يتضح من جدول ( )12عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين معهد
التربية الفكرية وبرنامج التربية الفكرية في أهمية المعايير الوطنية لدى معلمي التربية
الفكرية .وهذا يعني أن المؤسسة والبرنامج متفقان في جانب أهمية تلك الكفايات المهنية لدى
معلمي التربية الخاصة.
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