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االحتياجات التدريبية لمعلمي المدارس االبتدائية الدامجة في مصر.

املستخلص :
ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة
في مصر ،كذلؾ في ضكء متغيرات  :النكع (ذكر – أنثى)  ،اإلقامة (ريؼ  -حضر)  ،كعدد
سنكات الخبرة ( 5-1سنكات 11-6 ،سنكات 11 ،سنكات فأكثر) كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تـ
تحديد مفيكـ االحتياجات التدريبية كمجاالتيا كمداخؿ تحديدىا ،كأدكار المعمـ في ظؿ نظاـ
الدمج ،كما تـ تصميـ استبانة لمتعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائئية
الدامجة في مصر ،كذلؾ في مجاالت (التخطيط لعممية التعميـ) ( ،تنفيذ عممية التعميـ) ،
(تقكيـ عممية التعميـ) ( ،التنمية المينية لممعمـ) كطبقت عمى عينة عشكائية بمغت ()811
مف معممي المدارس االبتدائية الدامجة في مصر ،كقد أظيرت النتائج أف درجة االحتياجات
ال تدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة في مصر كانت كبيرة  ،كما أكضحت النتائج
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المعمميف عينة الدراسة في احتياجاتيـ
التدريبية تبعان لمتغير المؤىؿ (تربكم – غير تربكم) لصالح غير تربكم ،كتبعان لمتغير اإلقامة
(ريؼ – حضر) لصالح ريؼ ،كتبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة ،لصالح الفئة مف  6إلى 11
سنكات بالنسبة إلجمالي االستبانة .الكممات المفتاحية :االحتياجات التدريبية – الدمج-
تدريب المعمـ أثناء الخدمة – أدكار المعمـ.
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Abstract:
This research aimed to identify the training needs of teachers in
primary school which apply the inclusion system in Egypt, in the light of
some variables, Qualification (educational - non-educational), Residence
(rural- urban), experience (1-5, 6-10, more than 10 years).
To that end, study determined the concept of training needs, their
areas and the approaches of their identification, and the teacher's roles
amid the inclusion system. The researcher designed a questionnaire to
identify the training needs of primary school teachers in Egypt in the
following areas: (Planning for learning process), (practice of learning
process), (evaluation of learning process), (professional development of the
teacher), the random sample consisted of (811) teachers in the primary
school in Egypt.
The results indicated a high degree of training needs of primary
school teachers in Egypt, additionally, there were statically significant
differences between study variables, in favor of non-educational
Qualification, urban environment, and 6-10 years of experience for the
total questionnaire.
Keywords: Training Needs - Inclusion - In-service teacher training Teacher roles amid the inclusion system.
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مكدمة:
يعد المعمـ حجر الزاكية في العممية التعميمية ،فيك المنفذ الفعمي لممناىج الدراسية ،كىك
أكثر عناصر المنظكمة التعميمية أىمية ،فيك القائـ بالميمات كاألعباء التربكية ،كيتفاعؿ
بشكؿ مباشر مع الطالب؛ كمف ىنا تكمف أىمية حسف اختيار المعمـ كدقة إعداده كتدريبو
ضمانان لنجاح العممية التربكية ،كخاصة أنو ال يقع عمى عاتقو نقؿ المعرفة فقط ،بؿ تزكيد
المتعمميف بالخبرات ،كبناء المعرفة كتكظيفيا ،كما يتحمؿ مسؤكليات كبيرة يحتاج إلنجازىا

إعدادان كتأىيالن كتطكي ارن لقدراتو ،حتى يتمكف مف أداء ميمتو عمى أكمؿ كجو" (:8118 ،28

.)()88

أساسيا مف إعداده ،حتى يككف قاد ارن عمى مكاكبة التغيرات في
كيعد تدريب المعمـ جزنءا
ن
شتى المجاالت ،كبالتالي التغير في طبيعة ميامو كأدكاره كمسؤكلياتو،فيحتاج إلى ميارات
متجددة ،في إطار سمسمة متكاممة كشاممة مف برامج التنمية المستمرة التي تعتمد عمى
التخطيط العممي .فالتطكرات السريعة في العمكـ التربكية تحتاج إلى تدريب مستمر لممعمـ ،
كتزكيده بمقكمات النمك الذاتي"(.)19 :8118 ،21
كيتضػػمف تػػدريب المعممػػيف إحػػداث تغييػػر كتطػػكير كتحسػػيف فػػي شخصػػيتو ،كاتجاىاتػػو،
كمعمكمات ػو ،كسػػمككو لتمبيػػة احتياجاتػػو ،كاحتياجػػات المؤسسػػة الحاليػػة كالمسػػتقبمية ،بمػػا يعػػكد
بالنفع عمى الفرد ،كالكظيفة ،كالمؤسسة كالمجتمع"(.)88 :8118 ،28
كيستمد التدريب أىميتو مف عدـ قدرة معطيات اإلعداد قبؿ الخدمة عمى الصمكد طكيالن

أماـ إف ارزات التطكر في كافة مجاالت الحياة ،السيما في ظؿ التطكر المعرفي ،كالتسارع في
األفكار التربكية التي فرضت عمى المعمـ أدكا ارن جديدة ،كبالرغـ مف االختالؼ في تحديد مراحؿ

كاجراءات عممية التدريب ،إال أف تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف يأتي في مقدمة ىذه

الخطكات كالمراحؿ ،حيث إ ف نجاح أم برنامج تدريبي يقاس بمدل التعرؼ عمى احتياجات
المعمميف كحصرىا"(.)880 :8112 ،88
كتزداد حاجة المعمـ إلى التدريب مع االتجاه نحك تعميـ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة
في المدارس العادية  ،حيث صار تعميـ ىؤالء األطفاؿ مسؤكلية مشتركة بيف معمـ التربية
يشير الرقم األول إلى رقم المرجع في قائمة المراجع ،ويشير الرقم الثاني إلى سنة النشر ،والرقم الثالث إلى رقم

الصفحة.
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أعباء كثيرة عمى كاىؿ المعمـ العادم لـ يكف
الخاصة كالمعمـ العادم  ،األمر الذم ألقى
ن
مطالبان بيا فيما مضى ،السيما فيما يتعمؽ بتعاممو مع عينة غير متجانسة مف

االطفاؿ(العادييف كذكم االحتياجات الخاصة في إطار أسمكب الدمج) بينيـ فركؽ فردية
متنكعة ككبيرة ،كما يتطمبو ذلؾ مف تكييؼ البيئة الصفية كتعديميا كاجراء تعديالت عمى
طرائؽ التدريس ،كالتخطيط لألنشطة الصفية ،كامتالؾ كفايات تدريس خاصة  ،كتكجيو
كارشاد ،كالتعاكف مع معمـ التربية الخاصة كغيرىا مف األدكار ،بما يمكف األطفاؿ ذكم
االحتياجات الخاصة مف االنتظاـ في برامج تعميمية عادية ،بما يتناسب كقدرات كؿ طفؿ(،21
.)011 :8115
كقد تطكر مفيكـ الدمج مف مجرد إقناع أفراد المجتمع المدرسي كالمجتمع الخارجي
بقبكؿ ذكم االحتياجات الخاصة ليشارككا المكاف ،بؿ تعدل ذلؾ ليصؿ إلى مرحمة إقناع
المدرسة العادية ،كأصحاب القرار التعميمي إلعادة تنظيـ المجتمع المدرسي بحيث ال يعكد
الطفؿ ذك االحتياجات الخاصة ىك المشكمة كالعقبة الحقيقية لمنزاع التعميمي القائـ ،بؿ تغدك
صالحية المناىج الدراسية كمستكل كفاءات المعمميف ىي جكىر الخالؼ ،كالنقطة الرئيسية
ا لتي يجب أف تدكر حكليا التساؤالت في حالة تعثر نجاح ىؤالء األطفاؿ في المدرسة
العادية"(.)10 :8116 ،18
كيعتبر دكر المعمـ أساسيان في نجاح عممية الدمج ،فيك الذم يتعامؿ مع ذكم

االحتياجات الخاصة فترة زمنية ليست بالقصيرة ،فقابميتو لمتمميذ ،كدافعيتو القكية نحك

اء باإلرشاد أك التكجيو كالمتابعة ،كميا مف األمكر اليامة لممعاؽ ،كتقمؿ مف
مساعدتو ،سك ن
الفكارؽ بينو كبيف األسكياء  ،كمف ثـ يحب المدرسة كيقبؿ عمى التعامؿ مع كؿ مف فييا مف
تالميذ كعامميف كمعمميف(.)281 :8119 ،80
كقد يحقؽ الدمج نجاحان كبي ارن إذا ما أخذ بعيف االعتبار العكامؿ الميمة لنجاح تطبيقو،

كمف ذلؾ :تكفير المساندة المالية كالبشرية ،كتكفير األدكات كالكسائؿ كاالحتياجات الالزمة ،
كالتييئة المسبقة لجميع العامميف في المدرسة كلألطفاؿ العادييف كألكلياء أمكرىـ ،كألكلياء
أمكر األطفاؿ المعكقيف ،ككجكد معمـ يعمؿ عمى تذليؿ العقبات كالصعكبات أماـ
المعكقيف"(.)767 :8112 ،20
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كال شؾ أف الدمج يعد مف العمميات المعقدة التي تحتاج إلى تخطيط سميـ لمتأكد مف

نجاح البرنامج ،حيث إف األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة  -كالذيف يستفيدكف مف ىذا
البرنامج  -يجب أف يحصمكا عمى مستكل مف التعميـ ال يقؿ عف البرنامج المطبؽ في مدارس
التربية الخاصة ،كما أف كجكد الطفؿ ذم االحتياجات الخاصة في المدارس العادية ال يجب أف
يؤثر بأم حاؿ عمى برنامج المدرسة العادية كمستكل تقدـ كطمكح األطفاؿ  ،كأال يشكؿ عبئان

إضافيان عمى المعمـ في المدرسة العادية(.)07 :8117 ،51

كينظر الدمج إلى التنكع كقاعدة ،كيتطمب تعميمان عالي الجكدة ،مف خالؿ تكفير مناىج

مفيدة ،كتدريس فعاؿ ،كتكفير الدعـ الالزـ لكؿ تمميذ ،كيستطيع المعمـ تطبيؽ مبادئ الدمج
في الفصكؿ الدراسية ،رغـ تنكع احتياجات التالميذ"(.)68: 2018, PP. 7-8
لذا يمارس معمـ الصؼ العادم دك ارن بالغ األىمية في إنجاح برامج دمج األطفاؿ ذكم

االحتياجات الخاصة في المدارس العادية ،كمف ثـ كجب تأىيؿ كتدريب ىؤالء المعمميف عمى
استخداـ استراتيجيات كتقنيات كأساليب متنكعة كمتجددة ،تنسجـ مع طبيعة االحتياجات
المختمفة لمطالب ،إذ إف بعض المكاقؼ السمبية أك التذمر مف قبؿ بعض المعمميف قد يككف
سببو عدـ معرفة ىؤالء المعمميف بأساليب كتقنيات التعامؿ مع األطفاؿ ذكم االحتياجات
الخاصة كفؽ نظاـ الدمج ،أك عدـ قدرتيـ عمى تطبيقيا بنجاح ،كاذا ما تـ إعداد معمـ الصؼ
العادم ليتعا مؿ مع تالميذ الدمج بشكؿ مالئـ ،فإنو يسيـ في تككيف قاعدة بيانات دقيقة
حكليـ ،كيشارؾ في تصميـ البرامج التربكية المالئمة ليـ ،كيبادر إلى تعديؿ كتكييؼ المناىج
التربكية ،كأساليب التعميـ كالتعمـ ،كالتقنيات ،كالكسائؿ التعميمية ،كأدكات القياس كاالختبارات
بما ينسجـ مع احتياجاتيـ ،كلكي يقكـ معمـ الصؼ العادم بيذه األدكار بفاعمية ،فيك بحاجة
إلى تدريب خاص قبؿ الخدمة كأثناء الخدمة ،مثمما ىك بحاجة إلى الدعـ المتخصص
كالخبرات االستشارية مف معممي التربية الخاصة كاالختصاصييف اآلخريف في فريؽ الدمج
بالمدرسة"(.)181 ،181 :8111 ،86
كبناء عمى ما تقدـ ،يتضح أف معممي المدارس الدامجة في حاجة ماسة إلى تدريب
ن
فعاؿ لمقابمة احتياجات تالميذ الدمج ذكم االحتياجات الخاصة ،لمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ،
كمعرفة خصائصيـ ،كطرؽ كأساليب كاستراتيجيات التعامؿ معيـ ،لمساعدتيـ عمى النمك
ألقصى ما تؤىميـ إمكاناتيـ كقدراتيـ.
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كيصبح التدريب أداة بناء عندما يقكـ عمى أسس عممية محددة األىداؼ كالخطكات

لتحقيؽ حاجات المتدربيف كفؽ خصائصيـ كمياميـ المطمكبة منيـ ،سعيان إلحداث التغيير

المطمكب في سمكؾ المتدرب ،كال يخفى أف النجاح في تحقيؽ أىداؼ التدريب يعكد عمى

المنظمة – المراد تدريب أفرادىا -بالفائدة ،حيث يتحدد سمكؾ األفراد مع االتجاىات السميمة
المؤدية إلى ارتفاع مستكل األداء ،لذا فإف اليدؼ األساسي الذم يسعى إليو التدريب ىك
زيادة الفاعمية لألداء التنظيمي"(.)151 :8118 ،12
كمػػف أكثػػر االتجاىػػات قب ػكالن لتصػػميـ الب ػرامج التدريبيػػة ذلػػؾ االتجػػاه الػػذم يؤكػػد عمػػى أف

التدريب يجػب أف يصػمـ لمكاجيػة االحتياجػات التدريبيػة لممتػدربيف ،فعمميػة حصػر االحتياجػات
التدريبية تعد أكلػى الخطػكات لتصػميـ تمػؾ الخطػط كالبػرامج ،كيؤكػد ذلػؾ (الػدرة  ،)1991حيػث
أشػػػار إلػػػى أف أبػػػرز المشػػػكالت المتعمقػػػة باألىػػػداؼ التدريبيػػػة مشػػػكمة االنفصػػػاـ بػػػيف تحديػػػد

االحتياجات التدريبية كبيف األىداؼ ،بحيث يحدث أحيانػان أف االحتياجػات التدريبيػة قػد ال تتػرجـ

إلػػى أىػػداؼ ،أك قػػد تتػػرجـ إلػػى أىػػداؼ ال يمكػػف قياسػػيا ،ممػػا يفقػػد بػػرامج التػػدريب المػػردكد
الحقيقي في أداء المتدربيف بكجو خاص ،كالمنظمة بكجو عاـ"(.)19 :1991،81

كأما مضمكف برنامج اإلعداد كالتدريب الناجح فينبغي أف يتضمف خبرات كميارات تمكف
المعمـ مف فيـ مجتمعو كبيئتو ،كما يدكر حكلو في العالـ مف أحداث كتغيرات ،كفيـ
احتياجات المتعمميف ،كاستراتيجيات التعميـ كالتعمـ ،كتشخيص نكاحي القكة كالضعؼ،
كتساعده ليككف مممان بعمؽ في تخصصو ،كليككف قدكة حسنة  ،كقائدان مستني ارن ،كتساعده في

التعامؿ مع تالميذ الدمج ،كنظ ارن ألف المعمـ يتعامؿ مع طالب متنكعيف  ،يعيشكف في بيئات

كأجكاء نفسية كثقافية ،كتنظيمية غير متجانسة ،فإنو يكاجو مشكالت متنكعة في عممو،

كبالتالي فيك بحاجة لتعرؼ طرؽ مكاجيتيا كحميا ،كىكذا أضحى ضركريان االىتماـ بالبرامج

التدريبية كبرامج تطكير المعمميف"(.)188 :8118 ،02

كيمكف النظر إلى عممية تحديد االحتياجات التدريبية كأحد أىـ عناصر العممية
التدريبية ،بؿ يمكف النظر إلييا كأساس لمتدريب الناجح ،حيث يتـ مف خالليا تحديد األفراد
الذيف يحتاجكف إلى التدريب ،كنكع التدريب المطمكب ،كالنتائج المتكقعة منو ،كيساعد تحديد
االحتياجات التدريبية في جعؿ النشاط التدريبي ىادفان كذك معنى لممنظمة كالمتدربيف ،كيجعمو
كذلؾ نشاطان كاقعيان ،كيكفر كثي ارن مف الجيكد كالنفقات ،كما أف عدـ تحديد االحتياجات التدريبية
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قد يؤدم إلى تنفيذ برامج تدريبية ال حاجة ليا ،كبالتالي قد يككف مف نتائجيا إضاعة الكقت

كالجيد كالماؿ"(.)177 :8118 ،1
كيرل البعض أف المعمميف ىـ حجر الزاكية في تقدير االحتياجات التدريبية التي
يحتاجكنيا ،بؿ إنيـ أىـ المصادر لتقديرىا ،كذلؾ لألسباب التالية(،116 :1998 ،89
:)117
 -1أف حصر االحتياجات التدريبية كما يراىا المعمـ يجعؿ ىذه االحتياجات مناسبة
لمكاقع الفعمي  ،كليس لالتجاىات السارية.
 -8تزداد دكافع المعمميف نحك التدريب إذا كانكا ىك مصدر تقديرىا  ،بما يعمؿ عمى
إنجاح برامج التدريب كتحقيقيا ألىدافيا.
 -0اإلحساس أك الشعكر باألىمية كالرضا النفسي مف جانب المعمميف إذا ما تـ
إعطاؤىـ الفرصة لالشتراؾ في تخطيط برامج التدريب الخاصة بيـ.
 -2اختالؼ طبيعة االحتياجات التدريبية لممعمميف في أثناء الخدمة عف طبيعة الحاجات
الخاصة باإلعداد قبؿ الخدمة ،الختالؼ طبيعة المشكالت.
 -5ما داـ التدريب ييدؼ إلى تحسيف أداء المعمميف  ،فيـ أقدر الناس عمى تحديد
كتقدير ما يحتاجكف إليو ىـ أنفسيـ لتحسيف ىذا األداء.
 -6مف المفترض أف المعمميف لف يغيركا مف أدائيـ ما لـ يكف لدييـ القناعة الكافية
بأف ىناؾ تناقضان بيف األداء الفعمي أك الكاقعي كاألداء الذم يطمب منيـ القياـ بو،
كمف ثـ فيـ يعتبركف المصدر الدقيؽ كالفعاؿ لتقدير االحتياجات التدريبية".

كتعد عمميػة تحديػد االحتياجػات التدريبيػة خطػكة أساسػية فػي أم عمميػة تػدريب ،كمرحمػة
سػػػابقة لتصػػػميـ أم برنػػػامج تػػػدريبي ،كيػػػتـ خالليػػػا تحميػػػؿ عمػػػؿ المعمػػػـ ،كمعرفػػػة كاجباتػػػو
كمسؤكلياتو كأكلكياتو ،كالميارات كالخبرات الالزمة لو ،بحيػث تػؤكؿ عمميػة التػدريب الحقػان إلػى
شعكر المعمـ بالفعالية كالرضا إلتقانو عممػو كاحساسػو أنػو يػؤدم عمػالن ذا قيمػة حقيقيػة ،كفػي

ضكء عممية تقػدير االحتياجػات التدريبيػة يػتـ تحديػد عناصػر خطػة التػدريب كأىػدافيا ،كاختيػار
الكسائؿ المناسبة لتحقيؽ األىداؼ ،كتحديد األشخاص الذيف يحتاجكف لمتدريب ،كنكع التػدريب
كالخبرات المتضمنة فيو ،كاختيار الكقت كالمكاف المناسبيف ،كتعػد االحتياجػات التدريبيػة المحػؾ
الذم يتـ في ضكئو تقكيـ برامج التدريب كخططو"(.)189 :8118 ،02
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كتزداد أىمية التدريب لمعممي الدمج فػي المرحمػة االبتدائيػة ،حيػث يكاجػو الطفػؿ فػي تمػؾ

المرحمة تحديات كثيرة ،تتطمب أساليب تكافؽ جديدة حتى يستطيع فيػـ نفسػو ،كتحقيػؽ مطالػب
نمػػكه التػػي يفرضػػيا مسػػتكل نضػػجو كتطمعػػات مػػف حكلػػو ،فمفيػػكـ الػػذات لديػػو يختمػػؼ كيػػزداد
تعقيدان ،كىذا ما يجعؿ الطفؿ يبذؿ جيدان مرك ازن لفيػـ الػذات كالبيئػة بطريقػة تختمػؼ عػف المراحػؿ

السابقة ،فيك لـ يعد كما كاف في السابؽ -يرل نفسو مف خػالؿ كالديػو فقػط -بػؿ أصػبح يراىػا
مف خالؿ معمميو كزمالئو في المدرسػة كخارجيػا ،كيظػؿ الطفػؿ يتػأرجح بػيف الشػعكر باإلنجػاز
كالشعكر بالنقص في سبيؿ تحقيؽ مطالب نمكه التي يتكقعيا مجتمعو ،كبقدر ما يػؤدم تحقيػؽ
ىذه المطالب إلى شعكره بالرضا كالسعادة كالقدرة عمى أداء متطمبات المراحؿ القادمة ،بقػدر مػا
يرتبط فشػمو فػي تحقيقيػا إلػى شػعكره بفقػداف الثقػة بقدراتػو الذاتيػة ،كاإلحبػاط ،كالدكنيػة ،كعػدـ
المكاءمة ،كالفشؿ في تحقيؽ متطمبات المرحمة القادمة"(.)78 ،71 :1998 ،50
كلتالميذ المرحمة االبتدائيػة طبيعػة نمائيػة خاصػة ،تتسػـ بعػدد مػف السػمات منيػا :ضػعؼ
الميارات االجتماعيػة ،كسػمككيات التقكقػع عمػى الػذات ،كعػدـ النضػج العػاطفي ،كضػعؼ القػدرة
عمػػى تفيػػـ اآلخػػر كالشػػعكر بمػػا يعانيػػو ،كالتمميػػذ فػػي ىػػذه المرحمػػة بحاجػػة إلػػى تنميػػة تمػػؾ

بناء عمى ما تقدـ فإنػو إذا كػاف الطفػؿ فػي المدرسػة
الجكانب" ( .)109 ،108 :8116 ،08ك ن
العادية بحاجة إلى معمـ مؤىؿ كمدرب لمساعدتو عمى النمك كفؽ قدراتػو كامكاناتػو ،كمسػاعدتو
في تطكيرىا ،فإف تالميذ المدارس االبتدائية الدامجة إليو أحكج ،كىك مػا يحػاكؿ البحػث الحػالي
تناكلػو مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى االحتياجػػات التدريبيػة لمعممػػي المػػدارس االبتدائيػػة الدامجػػة فػػي
مصر.

مشكلة البحح:
يتطمب تطبيؽ فكرة الدمج اتخاذ إجراءات معينة مف القائميف عمى العممية التربكية
اء كانت ىذه اإلجراءات متعمقة بالمدارس التي تنفذ
كالتعميمية لتنفيذىا في أرض الكاقع ،سك ن
فييا فكرة الدمج ،أك عمى مستكل المعمميف القائميف بالعممية التربكية كالتعميمية كتدريبيـ،
حيث يقع عمى المعمـ دك ارن ميمان في تحقيقيا ،ألنو ىك مف يقكـ بتنفيذىا ،كيكفر ليا ظركؼ

النجاح ،فيك في ظؿ ىذه الفكرة يقكـ بدكر مزدكج لكي يستطيع التعامؿ مع الفئتيف في كقت

كاحد(.)271 ،269 :8112 ،51
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كرغـ أىمية دكر المعمـ في المدارس الدامجة ،إال أنو يكاجو العديد مف المشكالت،
كيتمثؿ أبرزىا في :عدـ كضكح اليدؼ مف عممية الدمج في ذىف المعمميف غير المتخصصيف
في تدريس الطالب غير العادييف ،كعدـ معرفة خصائص ىؤالء الطالب ،كاحتياجاتيـ،
كأساليب التدريس الخاصة بيـ ،باإلضافة إلى إحساسيـ بأف فكرة الدمج تمثؿ عبئان عمييـ،
مما يؤدم إلى االتجاىات السمبية نحك الدمج ،بؿ كفشؿ تجربة الدمج"(.)6 :8118 ،26
إضافة إلى ضعؼ برامج إعداد المعمـ العاـ ،كخمكىا مف المعرفة األكاديمية كالمينية
الالزمة لمتعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة( )81 :8118 ،28مما يجعميـ في حاجة إلى
اإلعداد كالتدريب المستمر ،حتى يتمكف مف التطكر كالنمك ،كبالتالي يتمكف مف تضييؽ الفجكة
التي قد تظير بيف معدؿ أدائو الحالي كمتطمبات الدمج.
لذا يجب تدريب المعمميف عمى عممية الدمج ،كتدريبيـ عمى استخداـ الكسائؿ التعميمية
المناسبة لمتعامؿ مع األطفاؿ غير العادييف(.)05 ،02 :8118 ،08
كتعد عممية حصر االحتياجات التدريبية أكلى خطكات إعداد خطط كتصميـ بػرامج التطػكر
الميني أثناء الخدمة ،حيث يتعػذر تحقيػؽ أىػداؼ الخطػط التدريبيػة بكفػاءة عاليػة قبػؿ التعػرؼ
عمى االحتياجات التدريبية الالزمة لممعمميف ،كقد بيف لككس كزمالؤه ( Loucks- Horsley
) )et al, 2003أف العديد مف برامج التطكر الميني أثناء الخدمػة تفشػؿ فػي تحقيػؽ أىػدافيا
إذا لػػػـ تػػػبف عمػػػى تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة لممعممػػػيف ،كالتعػػػرؼ المسػػػبؽ عمػػػى معػػػارفيـ
كمعتقػػداتيـ كخبػراتيـ السػػابقة .كمػػا يػػرل ( ،)Beaudion, 2004, PP. 622-629أف
تحديد االحتياجات التدريبية ىك المدخؿ العممي لحػؿ كثيػر مػف مشػكالت تػدريب المعمػـ كتطػكره
الميني كلجعؿ التدريب ذم فائدة حقيقية في تككيف المعمـ.
فالمعمـ المنشكد كفؽ نظاـ الدمج ىك معمـ يعد ليتعامؿ مع تالميذ ذكم خصائص
كحاجات نفسية ،كقدرات بدنية كعقمية خاصة ،فيك مطالب بفيـ تاـ لخصائص تالميذه
النفسية ،كسمككيـ ،كحاجاتيـ كميكليـ ،كاىتماماتيـ ،كالتي تختمؼ عف العادييف ،كبينيـ
فركؽ فردية شاسعة ،أم أنو يحتاج إلى قدرات عالية كميارات متنكعة  ،لذا يجب أف يعد
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إعدادان خاصان  ،كأف يخطط لو البرامج كالتدريب الذم يكفؿ لو القدر الالزـ مف اإلعداد العممي
كالميني لقيامو بأداء أدكاره بكفاءة كفاعمية"(.)869 :8111 ،86
كقػػد أشػػارت العديػػد مػػف التقػػارير كالدراسػػات مثؿ(مصػػطفى -8110 ،السيسػػي -8117
اإلتربػي Obeng, C., -Cindy, L., 2003 -Anastasia, V., 1993 -8117
 )2007, Hadadian, A., & Chiang, L., 2007إلػى أف الػدمج لػـ يحقػؽ النجػاح
المطمػكب فػي بعػػض الػدكؿ لعػػدـ تػكافر المعمػػـ المؤىػؿ ،كعػػدـ كفػاءة بػرامج التػدريب ،باإلضػػافة
إلى غياب الخدمات كالمكاد الدراسية ،كغياب التشريعات ،كأف خبرات المعمميف ال تػؤىميـ لمعمػؿ
مػع المعػػاقيف فػػي الفصػػكؿ الدامجػة ،األمػػر الػػذم يسػػتكجب ضػػركرة إعػادة نظػػر تمػػؾ الػػدكؿ فػػي
سياستيا ،كايالء اىتماـ أكبر بإعداد كتدريب المعمـ المؤىؿ لنجاح تطبيؽ سياسة الػدمج ،كفػؽ
احتياجاتو التدريبية.
كما أكدت نتائج دراسة (سميماف )8111 ،أف ىناؾ عددان مف المشكالت التي يمكف أف

تكاجو مدارس التعميـ األساسي إذا ما تـ الدمج الشامؿ كمنيا :ضعؼ معرفة المعمـ بخصائص
المعاقيف ،كضعؼ قدرتو عمى حفظ النظاـ بالمدرسة المدمجة ،كضعؼ تقبؿ بعض المعمميف
لفكرة الدمج ،كضعؼ تقبؿ الطالب العادم لمطالب المعاؽ ،كما أكدت أف ىناؾ مجمكعة مف
األدكار الجديدة التي ينبغي عمى المعمـ القياـ بيا إذا ما تـ الدمج ،كضركرة تنظيـ دكرات
تدريبية لممعمـ تيدؼ إلى تطكير قدراتو لمقياـ بأدكراه في ظؿ نظاـ الدمج.
كفي ظؿ نظاـ الدمج في مدارس التعميـ العاـ ،أصبح المنيج المقدـ لمتالميذ ذكم
اإلعا قات ىك نفسو المقدـ لألطفاؿ األسكياء ،مما أدل إلى تكحيد األىداؼ التعميمية  ،عمى
الرغـ مف االختالفات كالفركؽ الفردية المكجكدة بينيما ،كالمتأمؿ لتطبيؽ الدمج في العالـ
العربي يجد أنيا تأثرت بتمؾ المقدمة في العالـ الغربي ،كعمى الرغـ مف أنو ال غبار في
استعارة تمؾ النماذج عمى اإلطالؽ ،إال أف الخطأ يكمف في أف استعارة ىذه النماذج لـ يتبعو
إحداث تغييرات في برامج إعداد المعمـ ،فالدمج عمميان يعني تقديـ برامج تعميمية مالئمة لكؿ
الطالب ،بحيث تككف ىذه البرامج قادرة عمى تمبية احتياجات جميع الطالب ،كأف تصؿ
بقدراتيـ إلى أقصى ما تسمح بو ،كتقديـ الدعـ الالزـ مف تدريس خاص ،كأجيزة معينة،
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كككادر مينية قادرة عمى تقديـ الرعاية ،كفي الكاقع فإف مدارسنا في العالـ العربي تفتقد ليذه
المنظكمة"(.)02 :8118 ،5
كأكصت دراسة (ىاشـ )1996 ،بضركرة تخطيط البرامج التدريبية عمى أساس االحتياج
الفعمي كليس عمى أساس األقدميات أك فرص العمؿ المتاحة ،كأف يخطط البرنامج التدريبي
في ضكء االحتياج  ،كعدـ المجكء إلى برامج عامة ثابتة تتميز بالممؿ كاإلحساس بعدـ الفائدة
لدل المتدربيف.
ىذا كتعد مرحمة الطفكلة مف أىـ مراحؿ النمك في حياة اإلنساف ،كال يختمؼ عمماء
النفس كالتربية عمى ضركرة العناية بالطفؿ ،كأىمية تربيتو في ىذه المرحمة ،باعتبارىا مرحمة
التككيف كالبناء األساسية لشخصية الطفؿ كسمككو في المستقبؿ ،كما ترتبط كثير مف
اإلعاقات كالجكانب غير السكية لدل الطفؿ بما يمكف أف يتعرض لو مف مشكالت صحية
كنفسية كاجتماعية في ىذه المرحمة ،مف منطمؽ إمكاني ة الكقاية مف اإلعاقة أك التخفيؼ مف
آثارىا إذا ما تـ اكتشافيا كعالجيا في كقت مبكر مف حياة الطفؿ ،فقد قاـ (كاستك
كماستركبيرم ) ،)Casto & Masteropieriبتحميؿ النتائج التي تكصمت إلييا أربع
كسبعكف دراسة عممية ،كتبيف أنو ينتج عف التدخؿ المبكر لرعاية األطفاؿ ذكم االحتياجات
الخاصة تحسف مستكل النمك المعرفي كالمغكم كاألكاديمي لدييـ"(.)97 ،96 :8110 ،82
كحيث إف البرامج األكاديمية بكميات التربية لـ يصبيا التغيير كالتطكير الحقيقي لمالءمة
االحتياجات الحقيقية في الممارسة التطبيقية الميدانية لمعممي المدارس الدامجة ،فإف ىناؾ
حاجة ماسة إلى الكقكؼ عمى كاقع االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة
في مصر ،كصكالن إلى تضمينيا في البرامج التدريبية أثناء الخدمة كفي مرحمة اإلعداد بكميات
التربية .األمر الذم دفع الباحث لمقياـ بيذا البحث.
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أسئلة البحح:
يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
ما االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة في مصر؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ما أدكار كمياـ المعمـ في ظؿ نظاـ الدمج؟
 -8ما مجاالت االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس الدامجة؟
 -0ما مداخؿ تحديد االحتياجات التدريبية لممعمـ؟
 -2ما كاقع االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة في مصر؟
 -5إلى أم مػدل تختمػؼ االحتياجػات التدريبيػة لمعممػي المػدارس االبتدائيػة الدامجػة فػي
مصػػر بػػاختالؼ متغيػػرات :الخبػػرة فػػي التػػدريس( أقػػؿ مػػف خمػػس سػػنكات11-6 ،
سنكات ،أكثر مف  11سنكات) ،اإلقامة (قرية – مدينة) .المؤىؿ الدراسي (تربػكم –
غير تربكم).

أيداف البحح:
ييدؼ البحث الحالي إلى رصد االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية
الدامجة في مصر ،لما لذلؾ مف أىمية في فعالية البرامج التدريبية المقدمة لمعممي تمؾ
المدارس ،كبالتالي اإلسياـ في نجاح نظاـ الدمج ،ككذا التعرؼ عمى أدكار كمياـ المعمـ في
ظؿ نظاـ الدمج ،كمجاالت االحتياجات التدريبية كمداخؿ تحديدىا ،كالتعرؼ عمى الفركؽ في
االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة في مصر تبعان لمتغيرات (الخبرة في

التدريس -اإلقامة -المؤىؿ الدراسي).

أيمية البحح:
يستمد البحث الحالي أىميتو مف تعرضو لقضية االحتياجات التدريبية لمعممي المرحمة
االبتدائية الدامجة ،كىي قضية مكضع اىتماـ المعمميف كأكلياء األمكر كمسئكلي التربية
كالتعميـ كالتربية الخاصة في تمؾ المرحمة  ،حيث تـ تطبيؽ نظاـ الدمج حديثان في المدارس
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العامة  ،كأصبح مف حؽ التمميذ المعاؽ االلتحاؽ بأقرب مدرسة عادية مف محؿ إقامتو ،كفي
نفس الكقت لـ يتـ إعداد كتدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى الطرؽ كاألساليب الالزمة
لمتعامؿ الفعاؿ مع تالميذ مف نكعية ذكم االحتياجات الخاصة ،كالتكاصؿ مع أسر ذكم
االحتياجات الخاصة بالمدارس الدامجة ،كالتعاكف مع فريؽ الدمج بالمدرسة ،كمع أىمية
التدريب كالتطكير الميني المستمر لممعمـ  ،نظ ارن لككنو حجر الزاكية في العممية التعميمية كىك

أكثر التصاقان بالتالميذ كأقدر عمى تمبية احتياجاتيـ كمتطمبات نمكىـ  ،إال أف ىذا التدريب
ينبغي أف يراعي احتياجات المعمميف أنفسيـ ،ليككف التدريب كاقعيان  ،كعمى أساس احتياجات
فعمية كحقيقية يقتضييا التعامؿ المباشر لممعمـ مع التالميذ في ظؿ نظاـ الدمج .كما أف
تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف يسيـ في تكفير الكقت كالجيد كالماؿ ،لذا تأتي الدراسة
الحالية في محاكلة لمكقكؼ عمى االحتياجات التدريبية مف كجية نظر معممي المدارس
االبتدائية الدامجة في مصر.

مهًج البحح وأداتٌ:
اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي التحميمي باعتباره المنيج األمثؿ في تحديد
االحتياجات التدريبية كمجاالتيا كمداخؿ تحديدىا ،كالتعرؼ عمى أدكار كمياـ المعمـ في ظؿ
نظاـ الدمج ،كبياف الفركؽ في االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة في
مصر تبعان لعدد مف المتغيرات ،كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ استبانة عمى عينة ( )811مف معممي
المدارس االبتدائية الدامجة في مصر بيدؼ الكقكؼ عمى كاقع االحتياجات التدريبية لدييـ،
كسيتـ التعرض ليذا تفصيالن في إجراءات الدراسة الميدانية.

حدود الدراسة:
 الحدكد المكضكعية :االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة فيمصر.
 الحدكد البشرية :يقتصر البحث الحالي عمى عينة مف معممي المدارس االبتدائيةالدامجة في مصر.
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 الحدكد المكانية :اقتصرت الدراسة عمى عينة مف معممي المدارس االبتدائية المطبقةلمدمج في مصر.
 -الحدكد الزمانية :طبقت الدراسة في العاـ الدراسي .8119/8118

مصطلحات البحح:
 االحتياجات التدريبية :Training Needs
تعػػػرؼ االحتياجػػػات التدريبيػػػة بأنيػػػا :مجمػػػكع التغييػػػرات المطمػػػكب إحػػػداثيا فػػػي الفػػػرد،
كالمتعمقػػة بمعمكماتػػو ،كأدائػػو ،كسػػمككو ،كاتجاىاتػػو لجعمػػو الئق ػان لشػػغؿ كظيفػػة أعمػػى ،أك أداء
اختصاصات ككاجبات كظيفتو الحالية بكفاءة كفاعمية.
أك ىي :معمكمات أك اتجاىات أك ميارات أك قدرات معينة ،فنية أك سمككية ،يراد تنميتيا
أك تغييرىا أك تعديميا ،إما بسبب ترقيات أك تنقالت ،أك لمقابمة تكسعات كنكاحي تطكير معينة
 ،أك حؿ مشكالت متكقعة ،إلى غير ذلؾ مف الظركؼ التي تقتضي إعدادان مالئما

لمكاجيتيا()661 :1995 ،17

.

كتعرؼ االحتياجات التدريبية إجرائيان بأنيا :التغييرات المطمكب إحداثيا في أداء معممي

المدارس االبتدائية الدامجة في مصر ،كالتي ينبغي أف تتضمنيا برامج إعدادىـ كتدريبيـ ،بما
يعمؿ عمى تحسيف ىذا األداء.

 الدمج :Inclusion
يشير مفيكـ الدمج إلى :األسمكب الذم يسػمح بكضػع األطفػاؿ ذكم االحتياجػات الخاصػة
فػػي إطػػار التعمػػيـ العػػادم ،كأف يقضػكا أطػػكؿ كقػػت ممكػػف داخػػؿ الفصػػكؿ النظاميػػة ،مػػع تػػأميف
الخطػػط اإلرشػػادية كاألكاديميػػة الخاصػػة (تعػػديؿ البػرامج الدراسػػية كالمنػػاىج كالمقػػررات كأسػػاليب
التدريس كالتقكيـ لتمبية احتياجاتيـ) ،مع تزكيد معممي الفصكؿ العادية بما يحتاجكف إليػو مػف
مسػػػاعدة  ،كالتعػػػاكف فيمػػػا بيػػػنيـ كمعممػػػي التربيػػػة الخاصػػػة مػػػف أجػػػؿ رعايػػػة ىػػػؤالء األطفػػػاؿ
كتعميميـ"(.)86 :8111 ،25
كالدمج  Inclusionىك :نظاـ يتيح لألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة التعايش كالتعمـ
مع أقرانيـ األسكياء داخؿ المدرسة النظامية العادية ،حيث يساعدىـ ىذا النظاـ عمى زيادة
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ثقتيـ بأنفسيـ كاعتمادىـ عمييا قدر طاقاتيـ كما يتكافر لدييـ مف إمكانات"(8119 ،80
.)281:
كيعرؼ الدمج بأنو  :طريقة تسعى إلى التعامؿ مع حاجات التعمـ لكؿ األطفاؿ كالشباب
كالبالغيف كالكبار ،بتركيز خاص عمى مف ىـ عرضة لمتيميش كاإلقصاء .كيعني التعميـ الدامج
في مجممو أف كؿ التالميذ المعاقيف كغير المعاقيف يستطيعكف التعمـ معان مف خالؿ القدرة عمى

الكصكؿ إلى إمكانيات التعميـ أك رعاية الطفكلة المبكرة ،أك االلتحاؽ بالمدارس كأماكف التعميـ
المجتمعية عبر مجمكعة مالئمة مف خدمات الدعـ"(.)011 :8115 ،22
كمدارس الدمج ىي :المدارس العادية التي يتمقى فييا الطالب العاديكف تعميميـ  ،مع
أقرانيـ مف الطالب ذكم االحتياجات الخاصة"(.)771 :8117 ،20
كبالنظر إلى التعريفات السابقة لمدمج يمكف استخالص ما يمي:
 يشمؿ الدمج تعميـ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة مع أقرانيـ العادييف. يتطمب نظاـ الدمج تعديؿ المناىج كالخطط الدراسية ،كاستراتيجيات كأساليبالتدريس لتمبية احتياجات تالميذ الدمج.
 الكقكؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس الدامجة لممساعدة في رعايةىؤالء التالميذ كتعميميـ.
 أف مف بيف أىداؼ الدمج أف يعػيش األطفػاؿ ذكم االحتياجػات الخاصػة حيػاة طبيعيػةمع أقرانيـ العادييف  ،حتى ال يشعر ىؤالء التالميذ باإلقصاء أك التيمػيش ،كىػذا ىػك
الجانػػب اإليجػػابي لمػػدمج كاال فإنػػو يمكػػف أف يػػؤدم إلػػى نتػػائج سػػمبية إذا كػػاف مجػػرد
دمػػج شػػكمي كلػػـ تتػػكافر لػػو مقكمػػات النجػػاح كأىميػػا  :كجػػكد معمػػـ مػػدرب كمؤىػػؿ
لمتعامؿ السميـ مع أطفاؿ ذكم احتياجات خاصة مع أقرانيـ العادييف.
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الدراسات السابكة:

أوالً :الدراسات العزبية
دراسة أحمد ،كالسكيدم ( :)1998ىدفت الدراسة إلى رصد كتقدير االحتياجات التدريبية
لمعممي التربية الخاصة في قطر كما يشعر بيا ىؤالء المعممكف ،كترتيب أكلكيات ىذه
االحتياجات مف كجية نظرىـ ،كتككنت عينة الدراسة مف  62معممان كمعممة  ،كاستخدمت
الدراسة المنيج الكصفي كاستبانة لقياس االحتياجات التدريبية كتحديد أكلكياتيا  ،ككاف مف
أىـ نتائج الدراسة أف أفراد العينة ككؿ يشعركف بالحاجة إلى التدريب بدرجة عالية؛ كما
أيضا إلى أف بعض مجاالت التدريب نالت اىتمامان أكبر مف حيث أكلكيات الحاجات
تكصمت ن
التدريبية ،كمجاؿ استخداـ األجيزة كالتقنيات الحديثة ،كتشخيص مشكالت التالميذ
كخصائصيـ .كأكصت الدراسة بضركرة اعتبار المعمـ أىـ مصادر رصد كتقدير االحتياجات
التدريبية  ،كأف تتـ ىذه العممية بصكرة تعاكنية مشتركة بيف كزارة التربية كمؤسسات إعداد
المعمـ كتدريبو كالمعمـ نفسو.
دراسػػػة ىاشػػػـ كأبػػػك الميػػػؿ ( :)1996ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة
لمعممػػي الرياضػػيات بمعاىػػد التربيػػة الخاصػػة بمنطقػػة قنػػاة السػػكيس ،كاعػػداد قائمػػة باألكلكيػػات
التدريبيػػة لمعممػػي كمعممػػات التربيػػة الخاصػػة كفػػؽ متغي ػرات الخبػػرة فػػي العمػػؿ ،كالنػػكع (معمػػـ-
معممػػة) ،كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي كاسػػتبانة طبقػػت عمػػى عينػػة مقػػدراىا ( )22مػػف
معممي التربية الخاصة (فكرية كسمعية كبصرية) بمدف قناة السكيس ،كتكصػمت إلػى أف جميػع
االحتياجات التدريبية ليا درجة األىمية تقريبان لػدل معممػي التربيػة الفكريػة كاألمػؿ كالنػكر ،كأف
التدريب الحالي يشكبو القصكر ،كأف المعممات أكثر احتياجان إلى الميارات التدريسية فػي مجػاؿ
التربية الخاصة مػف المعممػيف ،كمػا أكضػحت النتػائج أف ىنػاؾ فركقػان بػيف المعممػيف كالمعممػات

في االحتياج لمتدريب ،كأف الخبرة في التدريس تمعب دك ارن كبيػ ارن فػي إتقػاف الميػارات التدريسػية،
عالكة عمى ذلؾ ،فإف االحتياج لمتدريب يختمؼ مف مجاؿ آلخر في التربية الخاصة.
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دراسة عابديف( :)8118ىدفت إلى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية المرتبطة
بالميارات التعميمية كالقيادية لممعمميف العرب مف كجيات نظر المديريف كالمعمميف في
المدارس العربية داخؿ الخط األخضر ،كاستخدمت المنيج الكصفيكأداة االستبانة كتككنت عينة
الدراسة مف  081معممان ك  61مدي ارن ،كأظيرت النتائج أف ىناؾ حاجة تدريبية كبيرة لمميارات
التعميمية كالقيادية في مجالي التخطيط كالقيادة ،كمتكسطة في بقية المجاالت ،كما أظيرت
كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تقدير االحتياجات التدريبية تبعان لممسمى الكظيفي لصالح
المديريف ،بينما لـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بحسب الجنس ،كالخبرة ،كالمرحمة
التعميمية.
دراسة حكيـ ( :)8119استيدفت التعرؼ عمى اتجاىات معممي المرحمتيف االبتدائية
كالمتكسطة بمكة المكرمة نحك سياسة الدمج بالمدارس الحككمية ،كشممت العينة  811معمـ
مف المرحمة االبتدائية ،ك  811معمـ مف المرحمة المتكسطة ،كأسفرت نتائج الدراسة عف
كجكد اتجاىات سمبية لدل جميع أفراد العينة نحك عممية الدمج ،ككجكد فركؽ دالة إحصائيان
بيف معممي المدارس االبتدائية كالمتكسطة عمى مقياس االتجاىات نحك عممية الدمج ،لصالح
معممي المدارس االبتدائية ،كأكصت الدراسة بضركرة إشراؾ المعمميف في اتخاذ الق اررات
المتعمقة بالدكرات التدريبية لمتدريس لذكم االحتياجات الخاصة.
دراسة حسف ،كالنبياني(8119ـ) :استيدفت الدراسة التعرؼ عمػى اتجاىػات ،كتصػكرات،
كميارات كحاجات معممي الدمج المكاني في سمطنة عماف  ،كاستخدمت المػنيج الكصػفي كأداة
االسػػتبانة،كطبقت عمػػى عينػػة قكاميػػا ( )108معممػػة ،كتكصػػمت إلػػى أف اسػػتجابات المعممػػيف
عمػػى مقيػػاس اال تجاىػػات كالتصػػكرات كانػػت إيجابيػػة نحػػك الػػدمج ،كأف ميػػاراتيف فػػي العمػػؿ مػػع
ىذه الفئة متكسطة ،أما حاجاتيف لمتدريب لمعمؿ مع ىذه الفئة فكانػت كبيػرة ،كمػا أكػدت نتػائج
الدراسػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي االتجاىػػات كالميػػارت كالحاجػػات التدريبيػػة
تعزل إلى متغير التخصص ،بينما كجدت فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي االتجاىػات كالميػارات
راجعة إلى متغير الخبرة في التعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة.
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دراسػػة زيػػداف ( :)8119ىػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف اتجاىػػات التالميػػذ كالمعممػػيف كأكليػػاء
األمػػكر نحػػك دمػػج ذكم االحتياجػػات الخاصػػة  ،كاسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي كأداة االسػػتبانة ،
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة :عدـ كجكد فركؽ إحصائية بيف متكسطي درجػات المعممػيف لػذكم
االحتياجػػػات الخاصػػػة كالمعممػػػيف العػػػادييف بالنسػػػبة التجػػػاه المعممػػػيف كالعػػػامميف نحػػػك اإلعاقػػػة
كالمعاقيف ،بينما تكجد فركؽ بيف متكسطي درجات المعمميف في مػدارس الريػؼ كالمعممػيف فػي
مدارس المدينة بالنسبة التجاه المعمميف كالعامميف نحك اإلعاقة كالمعكقيف ،ككجػكد فػركؽ بػيف
متكسطي درجات التالميذ في المرحمة االبتدائية كاإلعدادية.
دراسػػة دركيػػش كأبػػك ىػػداؼ (:)8118ىػػػدفت إلػػى الكقػػكؼ عمػػى االحتياجػػات التدريبيػػػة
الالزمػػة لمعمػػـ األحيػػاء فػػي محافظػػة غػػزة ،كمعرفػػة مػػدل امتالكػػو لمكفايػػات الالزمػػة لتػػدريس
العمكـ ،كاسػتخدمت الدراسػة أداة االسػتبانة ،كطبقػت عمػى  67معممػان  ،كتكصػمت إلػى أف ىنػاؾ
حاجات تدريبية عالية في مجاؿ الميارات المخبرية ،كميارات التقيػيـ ،كبنػاء جػدكؿ مكاصػفات،
كعمؿ خطط عالجية ،كتكظيؼ التفكير الناقد كالعممي في التدريس.
دراسة عكف ( :)8118ىدفت إلى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعممي المرحمة
االبتدائية مف كجية نظرىـ في المدارس الجزائرية في كالية األغكاط ،كاستخدمت المنيج
الكصفي كأداة االستبانة التي طبقت عمى عينة قكاميا( )81معممان كمعممة ،كتكصمت الدراسة
إلى أف االحتياجات التدريبية الالزمة لمعممي المرحمة االبتدائية كانت كاآلتي :مجاؿ طرؽ
التدريس الحديثة كاف أكثر المجاالت أىمية ،ثـ مجاؿ المشكالت الصفية ،كتصميـ الكسائؿ
التعميمية ،كأخي ارن مجاؿ التقكيـ المستمر .كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللةإحصائية
بيف متكسطات استجابات أفراد العينة تعزل لمتغير سنكات الخبرة لصالح الخبرة أكثر مف 11
سنكات.
دراسة مصطفى ( :)8110ىدفت إلى الكقكؼ عمى أىـ مؤشػرات الجػكدة بمػدارس التعمػيـ
العاـ الممحؽ بيا فصكؿ دمج الطالب ذكم االحتياجات الخاصة  ،كالتكصؿ إلى تصػكر لتحقيػؽ
تمؾ المؤشػرات فػي ىػذه المػدارس ،كاسػتخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي كاسػتبانة طبقػت عمػى
عينػػة مقػػدارىا ( )811فػػردان مػػف العػػامميف بتمػػؾ المػػدارس بمحافظػػة سػػكىاج ،كتكصػػمت الدراسػػة
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إلػػػى اىتمػػػاـ مػػػديرم مػػػدارس الػػػدمج باألعمػػػاؿ اإلداريػػػة فقػػػط عمػػػى حسػػػاب األعمػػػاؿ اإلشػػػرافية
كالمتابعػػػة لممدرسػػػة ،ممػػػا يعيػػػؽ تحقيػػػؽ جػػػكدة العمميػػػة التعميميػػػة لمطػػػالب ذكم االحتياجػػػات
الخاصة ،إضػافة إلػى كثػرة األعبػاء التدريسػية كاإلشػرافية لممعممػيف فػي تمػؾ المػدارس ،كضػعؼ
خبرة المعمـ في التعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة  ،كجمػكد المػنيج ،كعػدـ مكاءمػة تصػميـ
المبنػػػى المدرسػػػي كفصػػػكؿ الػػػدمج الحتياجػػػات كمتطمبػػػات ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة ،كضػػػعؼ
العالقة بيف المدرسة الدامجة كالمجتمع كأكلياء األمكر.
دراسػػة زيػػد ( :)8112ىػػدؼ البحػػث إلػػى تحديػػد االحتياجػػات المينيػػة لمعممػػي الفيزيػػاء
بالمرحمة الثانكية باليمف ،كالتعػرؼ عمػى أثػر متغيػرم الجػنس كسػنكات الخبػرة لمعممػي الفيزيػاء
مف كجية نظرىـ حكؿ االحتياجات المينية ،كاستخدـ البحػث المػنيج الكصػفي كأداة االسػتبانة،
كتكصؿ إلى ترتيػب االحتياجػات التدريبيػة تنازليػان فػي مجػاالت(التخطيط لمتػدريس -إدارة الفصػؿ
كتنفيذ الدرس -طرائؽ التعميـ كالتعمـ -الكسائط التعميمية -تقكيـ الطالب).حسب األكثر أىميػة
مف كجيةنظر معممي الفيزياء.
دراسػػة األسػػطؿ ( :)8115اسػػتيدفت الدراسػػة تحديػػد احتياجػػات التطػػكر المينػػي لمعممػػي
الرياضػػيات بالمرحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي قطػػاع غػػزة فػػي ضػػكء معػػايير الرياضػػيات المدرسػػية،
كاستخدمت الدراسة أداة االستبانة التي طبقت عمى عينة قكاميا  001مف معممػي الرياضػيات،
كتكصػػمت إلػػى أف مسػػتكل االحتياجػػات التدريبيػػة لالسػػتبانة ككػػؿ جػػاءت متكسػػطة ،كأف مسػػتكل
االحتياجات التدريبية الخاصة بمعايير العمميات أكبر مف مستكل االحتياجات التدريبية الخاصػة
بمعػػايير المعرفػػة الرياضػػية ،كمػػا تكصػػمت إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل
لمتغيرات الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كعدد سنكات الخبرة.
دراسة جاب اهلل ( :)8115ىدفت إلى دراسة مشكالت التػدريس لمطػالب ذكم االحتياجػات
الخاصػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ االبتػػدائي بمنطقػػة القصػػيـ مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف كالمشػػرفيف
كمديرم المدارس ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتكصػمت إلػى أف ىنػاؾ عػددان
مػػف المشػػكالت التػػي تعيػػؽ التػػدريس الفعػػاؿ لمطػالب ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،منيػػا مػػا يعػػكد
لمعمػػـ تمػػؾ الفئػػات نفسػػو ،كمشػػكالت تعػػكد لطبيعػػة المنػػاىج كاألنشػػطة التعميميػػة كاسػػتراتيجيات
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التدريس القديمة المتبعة في التدريس ليؤالء الطالب ،كمشكالت تعكد إلى عػدـ تػكافر التقنيػات
التعميمية كالبيئية الصػفية كالمدرسػية المناسػبة ليػؤالء الطػالب ،إلػى جانػب عػدـ قيػاـ اإلشػراؼ
التربكم بالدكر المنكط بو في إثراء كتحسيف عممية التدريس.
دراسػػػة الممحػػػـ ( :)8115اسػػػتيدفت الدراسػػػة تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة لممرشػػػديف
الطالبييف لمتعامؿ مػع الطمبػة المكىػكبيف بمػدارس التعمػيـ العػاـ فػي المنطقػة الشػرقية بالمممكػة
العربيػػػة السػػػعكدية مػػػف كجيػػػة نظػػػر المرشػػػديف أنفسػػػيـ ،كاسػػػتخدمت المػػػنيج الكصػػػفي كأداة
االستبانة ،كطبقت عمى عينة مككنة مف ( )181مرشدان طالبيان بمػدارس التعمػيـ العػاـ بالمممكػة
العربيػػة السػػعكدية ،كأكضػػحت نتػػائج الدراسػػة حاجػػة المرشػػديف الطالبيػػيف لإللمػػاـ بالمقػػدمات
النظريػػة لإلرشػػاد الطالبػػػي لمطمبػػة المكىػػػكبيف ،كأساسػػيات تخطػػيط العمػػػؿ اإلرشػػادم ،كفنيػػػات
كأسػػاليب اإلرشػػاد الطالبػػي ،كتصػػميـ الب ػرامج اإلرشػػادية المناسػػبة لمطمبػػة المكىػػكبيف ،كااللت ػزاـ
بأخالقيات اإلرشاد الطالبي.
دراسػػػة السيسػػػي ( :)8117ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى السياسػػػات المتبعػػػة لػػػدمج ذكم
االحتياجات الخاصة ،كتقديـ ىيكؿ تنظيمي مقتػرح لمػدارس التعمػيـ العػاـ المطبقػة لنظػاـ الػدمج
فػػػي المدينػػػة المنػػػكرة ،كاسػػػتخدمت المػػػنيج الكصػػػفي كاسػػػتبانة طبقػػػت عمػػػى  16مػػػدي ارن ،ك88

اختصاصيان في التربية الخاصة بالمدارس المطبقة لمػدمج ،كمػف أبػرز مػا تكصػمت إليػو الدراسػة
أف أعمى المجاالت التػي يبػرز بيػا دكر اإلدارة المدرسػية فػي سياسػات الػدمج ىػك مجػاؿ تػكفير
بيئة مدرسية صالحة لعمميات دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ،فمجاؿ المنػاىج كمتابعػة
المعمميف ،كجاء في المرتبة األخيرة مجاؿ المشكالت التػي تكاجػو إدارة مػدارس الػدمج ،كأكصػت
الدراسة بتكفير الدكرات التدريبية االختصاصية طبقان لحالة اإلعاقة المختمفة بمدارس الدمج.
دراسػػػة كيالنػػػي كالصػػػمادم ( :)8117ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى االحتياجػػػات التدريبيػػػة
لمعممػػي الرياضػػيات بالمرحمػػة االبتدائيػػة فػػي ضػػكء متطمبػػات تحقيػػؽ أىػػداؼ منػػاىج الرياضػػيات
المطكرة مف سمسمة ماقركىؿ التعميمية بالمرحمػة االبتدائيػة ،كاسػتخدمت المػنيج الكصػفي كأداة
االستبانة ،كتكصمت إلى أف درجة االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضػيات بالمرحمػة االبتدائيػة
جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة ،كجػػاء ترتيػػب مجػػاالت االحتياجػػات كمػػا يمػػي :تقػػكيـ تعمػػـ الطػػالب،
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أسػػاليب التػػدريس ،األنشػػطة كالكسػػائؿ ،التخطػػيط لمتػػدريس ،كمػػا أظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد
فركؽ ذات داللة إحصػائية فػي االحتياجػات التدريبيػة لممعممػيف تبعػان لمتغيػرات المؤىػؿ العممػي،

كعدد سنكات الخبرة ،التدريب.

دراسة اإلتربي ( :)8117ىدفت إلى التعرؼ عمػى فمسػفة دمػج ذكم االحتياجػات الخاصػة
كمعكقات دمجيـ بالتعميـ ،كأىـ مشكالت دمج ذكم االحتياجات الخاصػة بمػدارس العػادييف مػف
كجيػة نظػػر المعممػيف بمحافظػػة الغربيػة ،كاسػػتخدمت الدراسػة المػػنيج الكصػفي كأسػػمكب دراسػػة
الحالة ،كاستبانة طبقت عمى عينة قكاميػا  081مػف معممػي مػدارس الػدمج بمحافظػة الغربيػة،
كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ مشػػكالت تتعمػػؽ بػػدمج ذكم االحتياجػػات الخاصػػة فػػي مػػدارس
العػػادييف ،منيػػا مػػا يتعمػػؽ بػػالمعمـ ،كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالتالميػػذ العػػادييف كالمعػػاقيف ،كمشػػكالت
خاصػػة بػػالمنيج ،كأخػػرل خاصػػة بالمدرسػػة كاإلمكانػػات المدرسػػية ،كمػػا قػػدمت الدراسػػة تصػػك ارن
مقترحان لمتغمب عمى تمؾ المشكالت.
ثانيا :الدراسات األجنبية
ن
دراسة ):(Anastasia Vlachou, 1993استيدفت الدراسة التعرؼ عمى العكامؿ
المؤثرة في اتجاىات المعمميف نحك دمج المنغكلييف مع أقرانيـ العادييف ،كتكصمت الدراسة إلى
أف أىـ تمؾ العكامؿ :المعايير االجتماعية ،كالعنصر الثقافي ،كما تكصمت الدراسة إلى أف أىـ
العكامؿ التي تسيـ في نجاح عممية الدمج :مساندة المعمميف لعممية الدمج ،كتنظيـ قاعة
الدرس ،كتكافر مصادر المعمكمات.
دراسة ( :)Monahan et al, 1997ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات المعمميف
كمديرم المدارس كالمرشديف نحك دمج ذكم االحتياجات الخاصة في المدارس العامة ،كتككنت
العينة مف  111مدي ارن ،ك  185مرشدان ،ك  082معممان ،كأشارت النتائج إلى أف  %51مف
المرشديف المعمميف أكدكا حؽ الطالب ذكم االحتياجات الخاصة في الدمج في المدارس
العامة ،كما اتفؽ أفراد العينة عمى استفادة ىؤالء الطالب مف الدمج ،كأكد بعض أفراد العينة
أف م يارات ىؤالء الطالب سكؼ تتحسف ،كما يرل بعضيـ أف الدمج فكرة جيدة لكنو مقاكـ مف
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قبؿ العديد مف التربكييف ،كأشار أغمب أفراد العينة إلى أف معممي التربية الخاصة كمعممي
الطمبة العادييف يجب أف يتعاكنكا في تقديـ الخدمات اإلرشادية  ،كأف نجاح الدمج محتاج إلى
مزيد مف التمكيؿ.
دراسة ( :)Cindy, L. 2003استيدفت الدراسة التعرؼ عمى اتجاىات معممي المرحمة
االبتدائية نحك دمج المعاقيف عقميان بمدارس العادييف ،كتككنت عينة الدراسة مف  218مف
معممي كمعممات المرحمة االبتدائية  ،كتكصمت الدراسة إلى أف  %81مف العينة كانت

اتجاىاتيـ سمبية أك غير محددة ،كما أشارت النتائج إلى أف متغيرم الخبرة في التدريس،
كالتدريب عمى التدريس لذكم االحتياجات الخاصة كاف مف أىـ العكامؿ التي أدت إلى تككيف
اتجاىات إيجابية نحك سياسة الدمج.
دراسػة ( :)Obeng, C., 2007ىػدفت الدراسػة إلػى تحديػد آراء المعممػيف فػي اإلعاقػات
المختمفػػة كتحديػػد أنكاعيػػا فػػي الفصػػكؿ العاديػػة بمػػدارس غانػػا ،كمػػا ىػػدفت إلػػى تحديػػد أن ػكاع
الدكرات التدريبية التي يتمقاىا المعمـ في مجاؿ اإلعاقة ،كالى أم مدل تسيـ ىػذه الػدكرات فػي
تفعيؿ المساعدات التػي يقػدميا المعمػـ لطالبػو ،كاسػتخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي كاسػتبانة
طبقػػت عمػػى ( )21معممػان ،كتكصػػمت إلػػى أف ىنػػاؾ عػػددان مػػف اإلعاقػػات المتكاجػػدة فػػي مػػدارس

غانػػا ،كلكػػف لػػـ يػػتـ اكتشػػافيا بكاسػػطة المعممػػيف ،كأف المعمػػـ ال يحصػػؿ عمػػى تػػدريب مناسػػب
لتعميـ المعاقيف ،كأف كثي ارن مف المعممػيف غيػر سػعداء بالتػدريس لمطػالب المعػاقيف فػي الفصػكؿ
العادية.
دراسة ( :)Hadadian, A., &Chiang, L. 2007ىدفت الدراسة إلى تحديد تكقعات
المعمميف قبؿ الخدمة إلعدادىـ لمفصكؿ الدامجة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
كاستبانة طبقت عمى عينة قكاميا ( )828طالبان معممان ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف خبرات

الطالب المعمميف ال تؤىميـ لمعمؿ مع المعاقيف في الفصكؿ المدمجة ،كأف الطالب المعمميف
في حاجة إلى معرفة العديد مف األمكر كالقكانيف الخاصة باإلعاقة كالكسائؿ التعميمية،
كمصادر التعميـ ،كالتكاصؿ مع أكلياء األمكر في المدارس الدامجة.
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دراسة ( :)VanLaarhoven,2007استيدفت الدراسة عمؿ نمكذج إلعداد معممي
التربية العامة كالتربية الخاصة لمدارس الدمج ،كتـ تطكير مشركع ليذا الغرض في قسـ
التعميـ كالتعمـ بجامعة إلينكم الشرقية ،كعرؼ بمشركع "اإلنجاز اإلبداعي كالتعاكني لمفرؽ
التربكية قبؿ الخدمة" ،كطبؽ المشركع عمى برامج إعداد المعمميف إلعدادىـ لمعمؿ في فصكؿ
كمدارس الدمج في المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة كمدارس التربية الخاصة ،كأدخمت ليذا
البرنامج مقررات تركز عمى استراتيجيات الدمج ،كأساليب التحكؿ مف التعميـ التقميدم إلى
الدمج ،كأسفر تقييـ المشركع عف نتائج إيجابية تعزز البرامج الخاصة بالمعمميف المرشحيف
لمعمؿ بمدارس الدمج.
دراسػػة بػراكف كآخػػركف ( :)Brown, etal, 2012ىػػدفت إلػػى التحقػػؽ مػػف االحتياجػػات
التدريبية لرؤساء األقساـ في المدارس الثانكية فػي المممكػة المتحػدة ،كمناقشػة أكجػو القصػكر
في برامج التطكير الميني كالتدريب ،ككاف مف أبرز نتائج الدراسػة  :أف معظػـ األفػراد المكمفػيف
بالعمػػػؿ اإلدارم يمتمكػػػكف المعرفػػػة كالميػػػارات التػػػي تجعميػػػـ يػػػؤدكف دكرىػػػـ بشػػػكؿ فعػػػاؿ ،كمػػػا
تكصمت نتائج المقابالت إلى أف القصػكر فػي تحديػد االحتياجػات التدريبيػة مػف مصػممي بػرامج
التػػدريب يزيػػد مػػف حساسػػية المتػػدربيف كيشػػعرىـ باإلحبػػاط ،نظػػ ارن لقمػػة مشػػاركتيـ فػػي اتخػػاذ
الق اررات المدرسية كالتخطيط لمتطكير.

تعليل عام على الدراسات السابكة:
تنكعت مجاالت ال دراسات السابقة بيف دراسات تيتـ باالحتياجات التدريبية لممعمـ بصفة
عامة ،كأخرل باتجاىات المعمميف نحك الدمج كالعكامؿ المؤثرة فيو ،كتنكعت اىتماماتيا
كأىدافيا كما يمي:
 -1أظيرت الدراسات أف ىناؾ حاجة ماسة إلى الكقكؼ عمى االحتياجات التدريبية لممعمـ
(أحمد ،كالسكيدم  ، )1998كأف حاجة المعمـ إلى التدريب كانت عالية (ىاشـ  ،كأبك
الميؿ ( ، )1996حسف ،كالنبياني ( )8119دركيش  ،كأبك ىداؼ  )8118أكمتكسطة
(األسطؿ ( )8115كيالني ،كالصمادم .)8117
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 -8اىت مت بعض الدراسات باتجاىات المعمميف نحك الدمج ،كالذيف تباينت اتجاىاتيـ نحك
الدمج بيف السمبية مثؿ دراسة ( حكيـ )8119 ،كاإليجابية مثؿ دراسة (حسف،
كالنبياني . )8119
 -0اىتمت بعض الدراسات برصد االحتياجات التدريبية لمعممي بعض التخصصات العممية،
مثؿ دراسة (ىاشـ  ،كأبك الميؿ( )1996عابديف( )8118 ،دركيش ،كأبك ىداؼ
( )8118كيالني كالصمادم.)8117 ،
 -2اىتمت بعض الدراسات بالتعرؼ عمى مشكالت التدريس لذكم االحتياجات الخاصة في
المرحمة االبتدائية ،مثؿ دراسة (جاب اهلل  ،)8115كالمشكالت التي تكاجو مدارس
الدمج(اإلتربي 8117ـ).
 -5اىتمت بعض الدراسات بالكشؼ عف اتجاىات التالميذ كالمعمميف كأكلياء األمكر نحك
دمج ذكم االحتياجات الخاصة مثؿ دراسة (Cindy, ( )Monahan et al., 1997
()Van Laarhoven, 2007( )Obeng, C. 2007()L. 2003زيداف .)8119
 -6اىتمت بعض الدراسات بتحديد االحتياجات التدريبية لممرشديف الطالبييف (الممحـ
8115ـ).
 -7ىدفت بعض الد راسات إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في اتجاىات المعمميف نحك
الدمج ،مثؿ دراسة (.)Anastasia, V., 1993
 -8ىدفت دراسة ( )Brown et al, 2012إلى التحقؽ مف االحتياجات التدريبية لرؤساء
األقساـ في المدارس الثانكية  ،كمناقشة أكجو القصكر في برامج التطكير الميني
كالتدريب.
كيتفؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في مجاؿ البحث كىك االحتياجات التدريبية
لممعمميف ،كاستخداـ المنيج الكصفي لمبحث ،كما تشابو البحث الحالي مع بعض الدراسات
السابقة في أنو ييتـ بالبيئة العربية كمجاؿ مكاني لمدراسة .بينما يختمؼ البحث الحالي عف
الدراسات السابقة في اىتمامو باالحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة في
مصر ،كىك ما لـ تتناكلو الدراسات السابقة ،إضافة إلى اىتمامو بدراسة بعض المتغيرات
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كأثرىا عمى االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة كىي متغيرات (المؤىؿ-
الخبرة التدريسية -اإلقامة).
كما استفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في صياغة مشكمة البحث ،كتحديد
منيج البحث ،كما ا ستفاد الباحث مف بعض الدراسات السابقة في التعرؼ عمى الكثير مف
جكانب البحث النظرية  ،باإلضافة إلى أف بعض الدراسات السابقة ساعدت في تحديد مجاالت
االحتياجات التدريبية.

اإلطار الهظزي للبحح:
أوالً :أدوار ومًام املعلم يف ظل نظام الدمج
لـ يعد دكر المعمـ في المدارس الدامجة تقميديان ،بؿ أصبح لممعمـ أدكا ارن جديدة  ،كمف
أىـ مظاىرىا :أف يككف المعمـ متنكع الخبرات  ،كأف يستطيع كشؼ مكاىب الطالب،
كتقكيميـ ،كاإلحساس بمشكالتيـ ،كفي ىذا اإلطار يقترح(محمكد)291 -289 :8112 ،
بعض أدكار المعمـ فيضكء فكرة دمج المعاقيف كمنيا:
 -1دكره كمالحظ سيككلكجي :ألنو يتعامؿ مع أطفاؿ غير أسكياء بشكؿ كامؿ ،كما أف
عالقتيـ بزمالئيـ األسكياء قد تتأثر بيذا الجانب ،كبالتالي فالمعمـ البد أف يككف لو
خبرة سيككلكجية حتى يستطيع حؿ الكثير مف المشكالت النفسية الناتجة عف ىذا
التفاعؿ كقت حدكثيا.
 -8دكره كمشجع عمى عممية التعمـ :فاألطفاؿ المعاقيف قد ينقصيـ الدافع لعممية التعمـ
مع تفكؽ األطفاؿ العادييف مف حيث القدرات العقمية كغيرىا ،لذا ينبغي أف يساعد
المعمـ الطفؿ المعاؽ عمى تحقيؽ التقدـ في مستكاه إضافة إلى مساعدة األطفاؿ
العادييف.
 -0دكره كمرشد ا جتماعي :حيث يعمؿ عمى دمج األطفاؿ العادييف كالمعاقيف في
المجتمع الكبيرف كخاصة األطفاؿ المعاقيف الذيف غالبان ما تككف لدييـ مشكمة
تخص الدمج االجتماعي.
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 -2دكره كمنظـ لمكقت :حيث أف مضيعات الكقت في ظؿ كجكد أطفاؿ معاقيف كأطفاؿ
عادييف سكؼ تككف كثيرة بسبب المشكالت التي قد تحدث بينيـ.
 -5دكره في حؿ مشكالت الطالب :حيث تتضاعؼ مشكالت الطالب بسبب التفاعؿ بيف
االطفاؿ المعاقيف كالعادييف ،كعمى المعمـ اإلسراع في حميا حتى ال تتفاقـ.
 -6دكره كباحث تربكم :يمتمؾ ميارات البحث العممي ،حيث تتطمب مشكالت الطالب في
ضكء فكرة الدمج بحثان تربكيان مف قبؿ متخصص تربكم ،كأفضؿ مف يقكـ بيذا ىك
معمـ الدمج.
 -7دكره في تخطيط المناىج :فيك بمثابة متخصص في عممية الدمج ،كيستطيع أف
يعرؼ مشكالت ىذه العممية ،كاحتياجات الطالب المعاقيف كالعادييف ،كمف ثـ كجب
مشاركتو في عممية تخطيط ىذه البرامج حتى تككف كاقعية كتخدـ الطالب بصكرة
فعالة.
 -8دكره في التخطيط لبيئة التعمـ :حيث ينبغي أف يسيـ المعمـ في تخطيط بيئة خاصة
تناسب المتعمميف العادييف كالمعاقيف.
 -9دكره في االختيار بيف الكسائؿ التعميمية :بما يناسب طبيعة المتعمميف في ضكء
فكرة الدمج :حيث يمكف أف يعمؿ في غرفة المصادر  ،أك قد يحتاج لمعمؿ عمى
الكمبيكتر في ضكء برامج معينة لممعاقيف بكافة أنكاعيـ ،إضافة إلى استخداـ
الكمبيكتر مع األطفاؿ العادييف".
كما أضاؼ ( )182-118 :1996 ،11األدكار التالية لممعمـ في مدارس الدمج:
 -1في مجاؿ التعامؿ مع الطالب  ،يمكف القياـ بما يمي:
 دراسة ميكؿ الطالب كاىتماماتيـ :إذ يساعد الطػالب العػادييف فػي اإلرشػاد إنمائيػانككقائي ػان ،كرعايػػة نمػػكىـ النفسػػي ،كمسػػاعدتيـ فػػي معرفػػة الػػذات ،كنمػػك مفيػػكـ
مكجػب لمػػذات ،كالمسػػاعدة فػػي تحقيػػؽ أفضػؿ نمػػك ممكػػف ،كالكصػػكؿ إلػػى التكافػػؽ
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النفسػػػي كالتحصػػػيمي ،كمػػػا يسػػػاعد فػػػي اإلمػػػداد بالمعمكمػػػات التربكيػػػة كالمينيػػػة
الخاصة بالمستقبؿ التربكم كالميني لمطالب.
 اكتشػػػاؼ حػػػاالت صػػػعكبات الػػػتعمـ كالتكيػػػؼ ،كدراسػػػتيا ،كمحاكلػػػة إيجػػػاد حمػػػكؿمناسبة تعكد بيـ إلى حالتيـ السكية.
 دراسة أنماط الطالب كأحكاليـ االجتماعية  ،كذلؾ مػف خػالؿ االتصػاؿ الػدائـ بينػوكبينيـ ،كتككيف فكرة كاضحة عف أحكاليـ االجتماعية.
 المسػػػاىمة فػػػي حػػػؿ بعػػػض مشػػػكالت الطػػػالب :فيػػػك بحكػػػـ مكقعػػػو مػػػف الطػػػالبيشاركيـ في التفكير إليجاد الحمكؿ المناسبة ليا.
 -8في مجاؿ التعاكف مع اإلدارة كالمرشد :يمكف لممعمـ القياـ بما يمي:
 اإلسػػياـ فػػي تنفيػػذ خػػدمات اإلرشػػاد فػػي المدرسػػة :فالمػػدرس الحػػديث يطمػػب منػػوالقيػػاـ بػػدكر مػػزدكج  ،فيػػك بسػػبب نقػػص عػػدد المرشػػديف النفسػػييف فػػي المػػدارس
يككف المعمـ المرشد محك ارن لمعممية التربكية اإلرشادية المتكاممة.
 تػػكفير المعمكمػػات عػػف البيئػػة المدرسػػية :فيكتشػػؼ حػػاالت سػػكء التكافػػؽ المبكػػرة ،كيسػػاعد مػػػف يمكنػػػو مسػػػاعدتو ،كاحالػػػة مػػػف ال يسػػػتطيع مسػػػاعدتو إلػػػى المرشػػػد
النفسي أك غيره مف المختصيف.
 -0اإلسياـ في تقديـ اإلرشاد المبدئي البسيط مف خالؿ:
 االتزاف االنفعالي في المكاقؼ التعميمية – التعممية. إيجاد المناخ الديمقراطي التعميمي في المدرسػة ،كمػف ذلػؾ؛ االىتمػاـ بػطراء طالبػو ،كالعمػػؿ كعضػػك ضػػمف فريػػؽ تعميمػػي ،كيتفاعػػؿ مػػع اآلبػػاء كالييئػػة التدريسػػية،
كيخطط األنشطة مع طالبو.
 اعتمػػاد األسػػمكب العممػػي فػػي حػػؿ المشػػكالت التعميميػػة :فيػػك مسػػئكؿ عػػف تعمػػيـطالبػػػو أسػػػاليب التفكيػػػر العممػػػي ،كيعتمػػػد عمػػػى المالحظػػػة،كالتجريب ،كالتحميػػػؿ،
كالتركيب ،كاتخاذ القرار عندما يكاجو مشكمة تعميمية.
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 االنتمػػاء لمينػػة التعمػػيـ ،كالتمسػػؾ باالتجاىػػات اإليجابيػػة نحكىػػا ،كالتػػي تػػنعكسإيجابيان عند ممارسة العمؿ التربكم.
 الحرص عمى تنكع الخبرات كسعة المعمكمات. -2في مجاؿ تعدد األدكار :حيث يمكف لممعمـ القياـ باألدكار التالية:
 دكر الباحػػث :بدايػػة مػػف المالحظػػة عنػػد تحديػػد ىػػدؼ تعميمػػي أك ترب ػكم ،ككضػػعفرضػػػيات معينػػػة ،كمػػػرك ارن بالتحميػػػؿ كالتركيػػػب كالتجريػػػب كالتقػػػكيـ  ،كصػػػكالن إلػػػى
نتيجة.
 دكر المرشد الميني :فيدرؾ نكاحي القكة كالضعؼ فػي أداء الطػالب ،كىػي مقدمػةلممساعدة في إرشادىـ مينيان.
 دكر المالحػػظ النفسػػي :فػػالمعمـ يكتشػػؼ الطػػالب الػػذيف لػػدييـ بعػػض أن ػكاع القمػػؽكاالضػػػطرابات التػػػي ال تصػػػؿ إلػػػى حػػػد االنحػػػراؼ الػػػذم يسػػػتدعي عالجػػػان نفسػػػيان،
كيستطيع مف خالؿ معمكماتو في عمـ النفس اكتشاؼ ىذه الحاالت كتكجيييا.

 دكر الخبير في العالقات اإلنسانية :فيستمع آلراء طالبو ،كيحتػرـ زمػالؤه ،كيسػأؿعف زميؿ أك طالب تغيب...إلخ.
 دكر المقػػػكـ :مػػػف منطمػػػؽ خبرتػػػو كاسػػػتخداـ المعػػػايير العالميػػػة  ،يقػػػدـ المعمػػػـالمساعدة اإلرشادية لمطالب.
 دكر المبػػدع المجػػدد :يسػػاير التطػػكر الجديػػد فػػي مجػػاؿ اختصاصػػو ،كتدفعػػو ثقتػػوبثقافتو كخبرتو كحداثتو ألف يبتكر كيجدد كيجرب.
 دكر ممثؿ المجتمع في نقؿ القيـ كاالتجاىات كتعديميا".كياحظ أف األدكار المنكطة بالمعمـ في مدارس الدمج ال يمكػف أف يكتسػبيا المعمػـ بمػركر
الكقػػػػت دكف خطػػػػة تدريبيػػػػة متدرجػػػػة ،تراعػػػػي احتياجػػػػات المعممػػػػيف التدريبيػػػػة ،ألنيػػػػـ أقػػػػرب
المتعػامميف ممػع األطفػػاؿ فػػي المػػدارس الدامجػػة ،كأقػدر األطػراؼ المعنيػػة بالتػػدريب عمػػى تممػػس
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أكجػػو القصػػكر كالػػنقص ،كحتػػى يكػػكف التػػدريب فعػػاالن كيػػؤتي نتػػائج مباشػػرة لمصػػمحة التالميػػذ
كالمدرسة الدامجة كالمجتمع.

ثانياً :أيداف الدمج ومتطلباتٌ
أ  -أيداف الدمج:
كفقان لمكقع كزارة التربية كالتعميـ( )71: moe.gov.egفإف نظاـ الدمج ييدؼ إلى تقديـ

تعميـ متميز لمتالميذ ذكم اإلعاقة كحؽ مف حقكقيـ ،مع تكفير بيئة داعمة لعممية الدمج،
كاعداد التالميذ ذكم اإلعاقة لمتعامؿ مع المكاقؼ المتجددة ،كمتابعة التطكرات المتالحقة ،بما
يتناسب مع احتياجاتيـ كظركفيـ .بينما تتحدد رسالة دمج ذكم االحتياجات الخاصة في
مدارس التعميـ العاـ فيما يمي:
 -نشر ثقافة الدمج في المجتمع.

 تػػكفير فػػرص عادلػػة لجميػػع التالميػػذ ذكم اإلعاقػػة أسػػكة بػػأقرانيـ مػػف غيػػر ذكماالحتياجات الخاصة لمحصكؿ عمى تعميـ يراعي قدراتيـ كيشبع احتياجاتيـ.

 تزكيد التالميذ ذكم اإلعاقة بالميارات الالزمة التي تمكنيـ مف سكؽ العمؿ".كييدؼ دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة مع أقرانيـ العادييف في مدارس التعميـ
العاـ إلى(:)9 :8110 ،58
 -1أىدؼ تعميمية :تتضمف تكفير بيئة تعميمية تتيح لذكم االحتياجػات الخاصػة ممارسػة
حقيـ الطبيعي في التعميـ المعترؼ بو رسػميان مػع أقػرانيـ العػادييف ،بمػا يتناسػب مػع

قدراتيـ كخصائصيـ.

 -8أىػػدؼ اجتماعيػػة :تتضػػح فػػي تيسػػير عمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػة بػػيف األطفػػاؿ ذكم
االحتياجات الخاصػة ،كأقػرانيـ العػادييف ،مػع مػنحيـ فػرص المسػاكاة  ،كتيسػير كافػة
الخدمات ليـ ،بما يسيـ في بناء الفرد المتكيؼ اجتماعيان ،كالقادر عمى التكاصؿ مػع
اآلخػػريف ،كعمػػى جانػػب آخػػر ،تكػػكيف اتجاىػػات إيجابيػػة لػػدل األطفػػاؿ العػػادييف تجػػاه
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أقرانيـ مف ذكم االحتياجات الخاصة ،كالتعرؼ عمى جكانب شخصيتيـ كاسػتعداداتيـ
لمتعميـ.
 -0أىػػداؼ نفسػػية :تكمػػف فػػي تنميػػة شػػعكر األطفػػاؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة بػػاألمف
كالطمأنينة في التعامؿ مع اآلخػريف ،كالثقػة بالػذات مػف خػالؿ التعمػيـ كالمشػاركة فػي
األنشطة المختمفة كالحياة جنبان إلى جنب مع العادييف".
كيفيـ مما سبؽ أف الدمج كأسمكب حديث لرعاية ذكم االحتياجات الخاصة ،كتحقيقان
لممساكاة بينيـ كبيف أقرانيـ العادييف ،كدعمان لمتعايش كالتكيؼ معيـ ،كدعمان لمثقة بقد ارتيـ ،
يتطمب تكافر معمـ قادر عمى التعامؿ مع تالميذ الدمج ،كيعمؿ عمى تقميص األعراض الجانبية
لمدمج ،كرفع الركح المعنكية لتالميذه ،كمساعدة ذكم اإلعاقة في حؿ مشكالتيـ بأنفسيـ،
ككذا مساعدة التالميذ العادييف عمى تقبؿ أقرانيـ ذكم االحتياجات الخاصة ،كداعمان لمتكاصؿ
بيف المدرسة كأكلياء أمكر التالميذ ،كما يخطط لمدرس ،كينفذه ،كيستخدـ كسائؿ تعميمية ،
كأسميب تقكيـ تراعي التالميذ ذكم االحتياجات الخاصة ،كىك ما يعني أف الدمج بال تدريب
مبني عمى االحتياجات التدريبية لمعمـ الدمج ىك بمثابة تجربة غير مأمكنة العكاقب ،كخمؿ
في التخطيط لمدمج ،يسترعي االىتماـ كالعمؿ عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي
المدارس االبتدائية الدامجة .ألف الدمج ال يمكف لو النجاح دكف معمـ مؤىؿ كمدرب كفؽ
مقتضياتو.

ب  -متطلبات عملية الدمج:
يتطمب نجاح عممية دمج ذكم االحتياجات الخاصة في المدارس العادية تكافر مجمكعة
مف العكامؿ أىميا(8111 ،6()196 ،195 :8119،15ـ،12 :8116 ،18()21-08 :
:)15
 -1التعرؼ عمى االحتياجات التعميمية :البد أف تمبي البرامج التربكية احتياجات المتعمميف
 ،كمف ثـ ينبغي التعرؼ عمى احتياجات المتعمميف بصفة عامة ،كالمعاقيف منيـ
بصفة خاصة ،حتى يمكف إعداد البرامج التعميمية المناسبة التي يمكف مف خالليا
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إشباع احتياجاتيـ ،فمكؿ طفؿ معاؽ قدراتو العقمية كحاجاتو النفسية كاالجتماعية
التي قد تختمؼ كثي ارن عف غيره.
 -8تييئة القائميف عمى أمر التربية لقبكؿ سياسة الدمج ،كاعدادىـ اإلعداد التربكم
الصحيح :ينبغي تييئة القائميف عمى أمر التربيية كالتعميـ لفيـ الغرض مف الدمج ،
ككيؼ تحقؽ المدرسة أىدافيا في تربية المعكقيف ،بحيث يستطيعكف اإلسياـ بصكرة
إيجابية في نجاح عممية الدمج.
 -0إعداد المعمميف :قبؿ تنفيذ عممية الدمج ،ينبغي تكفير مجمكعة مف المعمميف ،
معديف إعدادان مناسبان لمتعامؿ مع التالميذ العادييف كالمعاقيف ،كلدييـ الخبرة كالمعرفة
بكيفية إجراء ما يمزـ مف تعديالت في طرؽ التدريس لمكاجية الحاجات الخاصة
لممعاقيف في الفصؿ العادم ،باإلضافة إلى قدرتيـ عمى التعرؼ عمى أساليب تكجيو
كارشاد التالميذ العادييف  ،بما يساعدىـ عمى تقبؿ أقرانيـ المعاقيف.
 -2إعداد المناىج كالبرامج التعميمية المناسبة لعممية الدمج  :ينبغي إعداد المناىج
الدراسية كالبرامج التعميمية المناسبة ،التي تتيح لممعاقيف الفرصة الكتساب كتنمية
الميارات الحياتية كالشخصية كاالجتماعية إلى أقصى درجة تؤىميـ ليا إمكاناتيـ
كقدراتيـ ،كما ينبغي أف تتيح ىذه البرامج الفرص المناسبة لتفاعؿ التالميذ المعاقيف
مع أقرانيـ العادييف ،كتقبميـ لبعضيـ البعض ،كبما يساعد التالميذ ذكم اإلعاقة
عمى التعمـ كالتكافؽ داخؿ المدرسة كخارجيا.
 -5انتقاء التالميذ القابميف لمدمج :يتطمب الدمج ضركرة انتقاء التالميذ ذكم االحتياجات
الخاصة القابميف لمدمج ،فمنيـ مف تككف إعاقتو بسيطة أك متكسطة أك شديدة،
كمنيـ مف تككف مياراتو في التكاصؿ جيدة ،كمنيـ المتأخر لغكيان ،كمنيـ مف يعاني

مف االنسحاب أك بعض المشكالت النفسية كالسمككية كاالجتماعية ،بسبب عدـ تفيـ

الكالديف لإلعاقة أك تقبميا ،كمنيـ مف يككف كالداه متفيميف لإلعاقة متقبميف ليا،
كيعمالف عمى مساعدة الطفؿ كفؽ أسس تربكية صحيحة".
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 -6إعداد كتييئة األسر :تييئة أكلياء أمكر التالميذ العادييف ،كشرح أبعاد تجربة الدمج
لألىؿ ،كاألبعاد اإلنسانية كالتربكية كاالجتماعية ،كاشتراؾ أكلياء األمكر في اتخاذ
جميع الق اررات التي تؤثر في البرامج التعميمية ألطفاليـ.
 -7إعداد كتييئة التالميذ :البد مف تييئة التالميذ العادييف لتقبؿ أقرانيـ ذكم االحتياجات
الخاصة ،كاالستعداد كالتعاكف لتحقيؽ أىداؼ الدمج.
 -8أف يتكيؼ الطفؿ نفسيان كانفعاليان حتى يستطيع االندماج مع األطفاؿ العادييف
بالمدرسة.
 -9تييئة المدرسة ،بداية مف المدراء كالمعمميف كالمرشد الطالبي ،كاألطفاؿ العادييف-
لبرامج الدمج كقناعتيـ بيا ،كىذا لف يتـ إال بعد تكضيح أىمية الدمج لكؿ مف اإلدارة
المدرسية  ،كالمعمميف كأكلياء األمكر.
 -11تكفير جميع اإلمكانيات كاالحتياجات المادية كالفنية  ،كالكسائؿ التعميمية لبرامج
المطبقة في عممية الدمج.

 -11تكفير الككادر البشرية  ،مف المعمميف ،كاالخصائييف النفسييف كغيرىـ.
ويتضح مما سبل :
 أف مجػرد دمػػج التالميػذ ذكم االحتياجػػات الخاصػة مػػع أقػرانيـ العػػادييف ال يضػػمفليـ التكيؼ كالتعايش معيػـ دكف تػدخؿ المعمػـ لمحػد مػف المشػكالت الناجمػة عػف
الفركؽ الفردية الكبيرة بيف المتعميمف ،كاختالؼ احتياجاتيـ كامكاناتيـ كقدراتيـ.
 أف نظاـ الدمج ىػك أحػد األنظمػة الحديثػة التػي اتجيػت إلييػا الدكلػة لتمكػيف ذكماالحتياجات الخاصة مف التكيؼ كالتعايش مع أقرانيـ العادييف ،بما يسػمح بزيػادة
ثقػػتيـ بأنفسػػيـ ،كاعتمػػادىـ عمييػػا ،كمسػػايرة لمتكجيػػات العالميػػة المعاصػػرة التػػي
أكػػػػدت أىميػػػػة دمػػػػج ذكم االحتياجػػػػات الخاصػػػػة  ،كخطػػػػكرة عػػػػزليـ فػػػػي أمػػػػاكف
مخصصة بعيدان عف الحياة الطبيعية مع أقرانيـ العادييف.
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 أف الدمج سالح ذك حديف :فيك آلية لبناء الثقة لدل التالميذ ذكم اإلعاقة إذا مػاتػػكفرت البيئػػة المدرسػػية الداعمػػة لعمميػػة الػػدمج ،كقػػد يػػأتي بنتػػائج سػػمبية إذا مػػا
تركنا ىؤالء التالميذ عرضة لمسخرية أك التيكـ كالتنمػر ،أك مػع معمػـ لػـ يعػد كلػـ
يتـ تدريبو لمتعامؿ معيـ.
 أف تييئػػة البيئػػة المالئمػػة لمػػدمج ىػػك بمثابػػة عنصػػر أسػػاس لنجػػاح نظػػاـ الػػدمج،كالسيما إعداد المعمـ كتدريبو عمى التعامؿ مػع ىػذا االخػتالؼ الكبيػر فػي الفػركؽ
الفرديػػة بػػيف الطػػالب العػػادييف كذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،كمػػا يتطمبػػو ذلػػؾ مػػف
تكفير كسائؿ تعميمية ،كمناىج دراسية مرنة تراعي تمػؾ الفػركؽ الفرديػة ،كأنشػطة
تربكية ،ككسائؿ تعميمية ،كأسػاليب تقػكيـ تراعػي قػدرات كاىتمامػات ذكم اإلعاقػة،
كالمسػػاىمة مػػع فريػػؽ الػػدمج بالمدرسػػة فػػي تأىيػػؿ األسػػر ،كالتالميػػذ العػػادييف،
كالعامميف كادارة المدرسة لتقبؿ نظاـ الدمج.

ثالجاً :مفًوم االحتياجات التدريبية
تعنػػي الحاجػػة بصػػفة عامػػة الػػنقص أك التنػػاقض ،كتعنػػي كجػػكد فجػػكة بػػيف أداءيػػف ،أداء
كاقعي كأداء مرغكب فيو ،كتتكلد الحاجػة نتيجػة اسػتثارة خارجيػة  ،كالحاجػة إلػى معرفػة الجديػد
في مجاؿ التخصص أك المينة ،كتزداد حاجة المعمـ لمتػدريب كممػا ظيػرت اتجاىػات حديثػة فػي
التعمػػيـ .كيكجػػد شػػبو اتفػػاؽ عمػػى مفيػػكـ الحاجػػات ،فمعظػػـ تعػػاريؼ الحاجػػات كاف اختمفػػت فػػي
أسمكبيا إال أنيا تمتقي في المضمكف ،حيػث أجمعػت األدبيػات عمػى أف الحاجػات التدريبيػة ىػي
"مجمكعػػة التغي ػرات المعرفيػػة كالمياريػػة كالكجدانيػػة  ،المطمػػكب إحػػداثيا لػػدل العػػامميف لتحقيػػؽ
أىداؼ محػددة لتضػييؽ الفجػكة بػيف األداء الحػالي كاألداء المػأمكؿ( .)181 ،8118 ،57ىػذا
الفرؽ أك ىذه الفجػكة تكػكف بسػبب كجػكد نقػص مػا فػي المعرفػة أك الميػارات أك الخبػرات لػدل
المعمـ ،فالمعمـ ال يمكف أف يعيش مػدل حياتػو بمجمكعػة محػددة كثابتػة كنيائيػة مػف المعػارؼ
كالميارات"(.)096 :8111 ،01
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كتعػػػػرؼ االحتياجػػػػات التدريبيػػػػة بأنيػػػػا :مجمكعػػػػة مػػػػف الميػػػػارات كالمعػػػػارؼ كالخبػػػػرات
كاالتجاىػػات المحػػددة التػػي يحتاجيػػا المتػػدرب مػػف أجػػؿ القيػػاـ بػػأداء ميػػاـ معينػػة بشػػكؿ أكثػػر
كفاءة كفعاليػة ،فكػؿ ميمػة تتطمػب عػددان مػف القػدرات كاالتجاىػات كالمػؤىالت الفنيػة  ،لػذا فػإف
التدريب يعد ضركريان لكؿ فرد لكي يػتمكف مػف أداء ميمتػو بنجػاح ،كبتطبيػؽ ىػذا المعنػى عمػى
التعميـ فإف االحتياجات التدريبية لممعمـ تعبر عف المطالب التي يرل المعمـ – فػي أم تخصػص
كفي أية مرحمة تعميمية – أنيا ضركرية لزيػادة معمكماتػو كخبراتػو كمياراتػو الكظيفيػة ،كتكػكيف
سػػمككيات كاتجاىػػات مرغكبػػة تجػػاه مينتػػو كتجػػاه تخصصػػو ،بدرجػػة تجعمػػو يػػؤدم عممػػو بالقػػدر
الذم يشعره بالرضا الميني كبأكبر قدر مف الكفاءة" (.)095 :8111 ،01
كاالحتياجات التدريبية ىي :منظكمة فرعية مف منظكمة التدريب كتنمية المػكارد البشػرية،
تتعمؽ بمجمكعة التغيرات كالتطكيرات المطمكب إحداثيا في معارؼ كميارات كاتجاىػات العػامميف
بيػدؼ رفػع مسػتكل األداء ،أك التغمػػب عمػى المشػكالت التػي تعرقػػؿ سػير العمػؿ كاإلنتػػاج"(،29
.)018 :8115
كتتمثؿ االحتياجات التدريبية في سػد الفجػكة بػيف المتطمبػات الفعميػة لكظيفػة مػا كالقػدرات
الحاليػػة لمشػػخص الػػذم يشػػغميا ،كالشػػيء نفسػػو ينطبػػؽ عمػػى المنظمػػات كالمؤسسػػات ككػػؿ،
كلمكشؼ عف الحاجات التدريبية لمفئة المسػتيدفة يمجػأ المعنيػكف فػي المؤسسػات التربكيػة إلػى
اسػػتخداـ أدكات البحػػث العممػػي الخاصػػة بتحديػػد ىػػذه االحتياجػػات مثػػؿ المالحظػػة ،كاالختبػػارات،
كاالسػػتبانات ،كالمقػػابالت الشخصػػية لمكقػػكؼ عمػػى آراء المتػػدربيف باعتبػػارىـ الفئػػة المسػػتيدفة
مف عممية التدريب"(.)062 :8112 ،88
كعرفيػػا (الطعػػاني  )01 :8117بأنيػػا :معمكمػػات كاتجاىػػات كقػػدرات فنيػػة كسػػمككية ي ػراد
إحداثيا أك تغييرىا أك تعديميا أك تنميتيا لػدل المتػدرب لتكاكػب تغيػرات معاصػرة"(:8117 ،00
.)85
كعرفيػػا (الخطيػػب كالعنيػػزم) بأنيػػا :مجمكعػػة التغي ػرات المطمػػكب إحػػداثيا فػػي معمكمػػات
كاتجاىػات العػػامميف كميػػارتيـ كسػػمككيـ لرفػػع كفػػاءتيـ كفقػان لمتطمبػػات العمػػؿ ،بمػػا يسػػاعد فػػي
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التغمػػب عمػػى المشػػكالت التػػي تعتػػرض سػػير العمػػؿ فػػي المنظمػػة ،كيسػػيـ فػػي تطػػػكير األداء
كاالرتقاء بمستكل الخدمات بشكؿ عاـ"(.)06 :8118 ،16
كتعرؼ االحتياجات التدريبية بأنيا :الفجكة القائمة بػيف مػا ىػك كػائف كمػا يجػب أف يكػكف
عميػػو المتػػدرب مػػف المعػػارؼ كالمعمكمػػات كالميػػارات التػػي يمتمكيػػا الفػػرد لجعمػػو الئقػػان لشػػغؿ
كظيفتو الحالية بكفاءة عالية"(.)181 :8115 ،52
كتعرؼ االحتياجػات التدريبيػة لممعمػـ بأنيػا :مجمكعػة مػف التغيػرات المطمػكب إحػداثيا فػي
المعمـ ،كالمتعمقػة بمعمكماتػو كمياراتػو كخبراتػو ،لجعمػو الئقػان ألداء ميمتػو التربكيػة عمػى أعمػى
درجة ممكنة مف الكفاية الفنية ،كتشمؿ مجمكعػة مػف العناصػر المتمثمػة فػي معمكمػات مطمػكب
اء كانػػػت عقميػػػة أـ تدريسػػػية أـ
تزكيػػػد المعممػػػيف بيػػػا ،كميػػػارات مختمفػػػة بكافػػػة أنكاعيػػػا ،سػػػك ن
اجتماعيػػة مطمػػكب تنميتيػػا بيػػدؼ إكسػػابيـ القػػدرة عمػػى تأديػػة عمميػػـ ،إضػػافة إلػػى الخب ػرات
التطبيقات العممية المطمكب تنميتيا لدل المعمميف لمتغمب عمى المشكالت التػي تعترضػيـ أثنػاء
العمؿ ،كعمى ىذا األساس ينبغي أف تصمـ البػرامج التدريبيػة لتحقيػؽ عنصػر أك أكثػر مػف تمػؾ
العناصر"(.)161 :8118 ،12
كاالحتيػػػاج التػػػدريبي ىػػػػك :التعػػػرؼ عمػػػى نقػػػػاط القػػػكة كالضػػػعؼ ،كذلػػػػؾ بيػػػدؼ إدخػػػػاؿ
بناء عمى احتياج المعمميف أنفسيـ(.)081 :8115 ،05
التحسينات أك التعديالت التدريبية ن
كيفيػػـ ممػػا سػػبؽ أف االحتياجػػات التدريبيػػة ىػػي بمثابػػة معالجػػة ألكجػػو القصػػكر ،نظػػ ارن
لمفجكة بيف األداء الحػالي كالمػأمكؿ ،لتحقيػؽ أداء أفضػؿ يفرضػو التغييػر أك التطػكير ،كىػك مػا
ينطبؽ عمى معممي الػدمج ،حيػث يعممػكف فػي بيئػة جديػدة ،تضػـ فئػات مػف التالميػذ لػـ يؤىمػكا
لمعممػػـ معيػػـ كىػػـ التالميػػذ ذكم اإلعاقػػة ،كمػػف ثػػـ كجػػب الكقػػكؼ عمػػى االحتياجػػات التدريبيػػة
لمعممي الدمج ،ضمانان لمتعامؿ السميـ مع تالميذ الدمج.
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رابعاً :أيداف حتديد االحتياجات التدريبية للمعلم وأيميتٌ
ييػدؼ التػدريب إلػى تأىيػؿ العػامميف فػي مينػة التعمػيـ ،كزيػادة الكفايػة اإلنتاجيػة لممعمػػـ،
كمسػػاعدتو عمػػى أداء عممػػو بطريقػػة أفضػػؿ ،كرفػػع الػػركح المعنكيػػة لديػػو ،كشػػعكره بالرضػػا،
كزيػػادة مقدرتػػو عمػػى إدارة الصػػؼ ،كخمػػؽ جػػك كدم بينػػو كبػػيف طالبػػو لرفػػع مسػػتكاىـ العممػػي
كالتربكم"(.)19 :8112 ،09
كيعػػػد تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة لممتػػػدرب نقطػػػة البػػػدء فػػػي تصػػػميـ الخطػػػط كالبػػػرامج
التدريبيػػة ،كالتػػي يجػػب أف تصػػمـ لمكاجيػػة االحتياجػػات التدريبيػػة لممتػػدربيف ،كمػػا أف عمميػػة
تحديػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة مػػف كجيػػػة نظػػػر المتػػدرب نفسػػػو فػػػي المجػػاالت التدريبيػػػة التػػػي
يحتاجيا ىي عممية ميمة كحاسمة لفعالية البرنامج التدريبي ،كأف مشاركة المتدرب فػي تحديػد
احتياجاتو تتيح لو الفرصة لتقييـ تمؾ االحتياجات التدريبية كتحديػد المكاضػيع التػي تحتػاج إلػى
تطكير كتحسيف مف البرامج التدريبية"(.)060 :8119 ،18
كييػػدؼ تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة لممعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة إلػػى مػػا يمػػي(:8118 ،59
:)808
 عالج القصكر الناتج عف برامج اإلعداد قبؿ الخدمة. تزكيد المعمميف بأحدث المعمكمات في مجاؿ تخصصاتيـ المعرفية. تدريب المعمميف عمى أساليب التفكير العممي كالتعمـ الذاتي. تنميػػة االتجاىػػات اإليجابيػػة المرغكبػػة لػػدل المعممػػيف أثنػػاء فتػػرة التػػدريب مثػػؿ:سػػػمكؾ المعممػػػيف ،كتحسػػػيف عالقػػػاتيـ اإلنسػػػانية فػػػي الكسػػػط التعميمػػػي ،كتنميػػػة
قػػدراتيـ االبتكاريػػة كرفػػع مسػػتكل تقػػبميـ لمينػػتيـ ،كرفػػع الػػركح المعنكيػػة بػػيف
المعمميف العامميف بيا ،كخمػؽ تفاعػؿ إيجػابي بػيف المعمػـ كتالميػذه كبػيف التالميػذ
أنفسيـ.
 تػدريب المعممػػيف أثنػاء الخدمػػة عمػػى اسػتخداـ أجيػػزة الحاسػب اآللػػي  ،كالحصػػكؿعمى المعمكمات مف مصادر متعددة مثؿ :شبكة المعمكمات (اإلنترنت).
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 مسػػػاعدة المعممػػػيف حػػػديثي الخبػػػرة عمػػػى لتكيػػػؼ مػػػع األجػػػكاء المحيطػػػة بمينػػػةالتدريس.
 تطكير ميارات المعمميف األدائية كزيادة دكافعيـ لمنمك الذاتي".كمعرفػػػة االحتياجػػػات التدريبيػػػة كفػػػؽ أسػػػس عمميػػػة يسػػػاعد مخططػػػي البػػػرامج التدريبيػػػة
كمسػػئكلي التطػػكير عمػػى تصػػميـ ب ػرامج ناجحػػة  ،ألف معرفػػة الحاجػػات كتحديػػدىا عممي ػان يميػػد

لتحديػػد أىػػداؼ أدؽ صػػياغة كأقػػرب كاقعيػػة ،كتبػػرز أىميػػة تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة فيمػػا
يمي(:)181 ،8118 ،57
 -1تعػد الخطػكة األكلػى كاألساسػية التػػي يقػكـ عمييػا أم برنػامج تػدريبي أك تطػػكيرم،
فيي تأتي قبؿ تنفيذ كتصميـ البرامج التدريبية كالتطكيرية.
 -8تعػػد خطػػكة مػػف األىميػػة بمكػػاف لرفػػع كفػػاءة العػػامميف فػػي تأديػػة األعمػػاؿ المسػػندة
إلييـ.
 -0تعد معيا ارن لتكجيو التدريب إلى االتجاه الصحيح كالمرغكب.
 -2تعد معيا ارن في االستفادة مف اإلمكانات المتاحة لمتدريب بالطرؽ السميمة.
 -5تعد عامالن ميمان لتكفير الكقت كالجيد ،كاستثمار التدريب".
كيسػػيـ تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة لممعمػػـ فػػي ترشػػيد اإلنفػػاؽ عمػػى الب ػرامج التدريبيػػة،
كذلؾ مف خالؿ(:)812 ،810 :8117 ،7
 الحػػػد مػػػف العشػػػكائية كاالرتجػػػاؿ فػػػي طػػػرح بػػػرامج تدريبيػػػة مكمفػػػة كغيػػػر مناسػػػبةلممشاركيف فييا.
 تنمية المكارد البشػرية كتممػس الحاجػة الضػركرية لمتػدريب لػدل العػامميف ،ضػمفرؤية كاضحة لمستقبؿ العامميف.
 تمكػػيف األفػػراد مػػف تالفػػي القصػػكر فػػي أدائيػػـ ،كالكصػػكؿ إلػػى مسػػتكل اإلتقػػافالمطمكب ،كاتاحة الفرصة لمعامميف.
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 تعد فرصة لمرؤساء كالمشرفيف لمتابعة مسػتكل أداء العػامميف  ،كتحديػد مشػكالتاألداء كتشخيص االحتياجات التدريبية المناسبة.
 تعد الخظكة األكلى في التخطيط لمتدريب مف قبؿ اإلدارات المختمفة ،كيتـ ذلؾ مػفخالؿ مقارنة كاجبػات كميػاـ الكظيفػة بمػؤىالت المكظػؼ ،كالتأكػد مػف مػدل تػكفر
الميارات المطمكبة لمعمؿ ،كعميو يتـ تحديد األفراد الذيف يحتاجكف إلى تدريب.
 أف التحديػػػػد العممػػػػي لالحتياجػػػػات التدريبيػػػػة يسػػػػيؿ التخطػػػػيط المػػػػالي لألنشػػػػطةالتدريبية ،كيضمف تغطية نفقات البرامج التدريبية التي صممت عمػى ضػكء تحديػد
االحتياجات التدريبية.
اء في إدارات شػؤكف المػكظفيف ،أك فػي
 المساىمة في اتخاذ الق اررات التدريبية سك ناإلدارات التدريبية ،أك في معاىد كمراكز التدريب".

خامساً :أسس ومباديء تدريب املعلمني أثهاء اخلدمة
يمكف تحديد أىـ أسس كمبػادلء تػدريب المعممػيف أثنػاء الخدمػة فػي النقػاط التاليػة(،88

:)186-182 ،1999

 -1يجب أف يككف ىدؼ التػدريب ىػك تمبيػة االحتياجػات التدريبيػة الكاضػحة ،بمعنػى أننػا
ال ندرب ألجؿ التدريب  ،بؿ لتمبية احتياج معيف لمفرد الذم سندربو.
 -8يجػػب أف يكػػكف اإلعػػداد كالتػػدريب قائم ػان عمػػى برنػػامج مػػنظـ كمخطػػط  ،لػػو فمسػػفتو
الكاضػػحة ،كأىدافػػو المحػػددة ،كىػػذا يسػػتدعي أف يسػػبؽ تصػػميـ أم برنػػامج تػػدريبي
دراسػػػات كبحػػػكث متعػػػددة لتحديػػػد الفمسػػػفة المناسػػػبة كاألىػػػداؼ المرجػػػكة ،كلمعرفػػػة
مستكل المعمميف المراد إعدادىـ كتدريبيـ.
 -0يجػػب أف يكػػكف البرنػػامج التػػدريبي شػػامالن لجميػػع الخبػرات التعميميػػة كالتنظيميػػة التػػي
يتطمبيػػا األداء النػػػاجح كالفعػػاؿ لمينػػػة التػػدريس ،فيجػػػب أف يشػػمؿ التػػػدريب المػػػادة
الدراسية ،كطرؽ تدريسيا ،كالكسائؿ التعميمية ،كأساليب التقكيـ ،كتكجيو المتعممػيف،
كخصائص نمكىـ ،كغير ذلؾ مف الخبرات الضركرية الالزمة إلنجاح عممية التعميـ.
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 -2يجػػب أف يكػػكف إعػػداد كتػػدريب المعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة مسػػتم ارن ،فاليػػدؼ مػػف ىػػذا
اإلعػػداد كالتػػدريب أف يكػػكف الئقػان لمكاصػػفات كظيفػػة المعمػػـ ،كتنميتػػو تنميػػة مسػػتمرة
طكاؿ فترة خدمتو.

 -5يجب أف يككف إعداد كتدريب المعممػيف أثنػاء الخدمػة متػدرجان فػي التخطػيط كالتنفيػذ،
حيث يجب أف يبدأ التدريب بمعالجة المكضكعات كالمقػررات المناسػبة فػي سػيكلتيا،
ثـ معالجة المكضكعات كالمشكالت األكثر صعكبة ،كىكذا.
 -6يجػػب أف يكػػكف ىػػدؼ التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة كاقعيػػان ،كتتمثػػؿ الكاقعيػػة فػػي شػػمكؿ
التػػدريب الحتياجػػات المتػػدربيف ،كككنػػو قػػاد ارن عمػػى إحػػداث التغي ػرات المطمكبػػة ،كمػػا

يتطمب التدريب الكاقعي اختيار األسمكب التدريبي المالئـ لممتدربيف ،كأف يكػكف أيضػان

مناسبان مف الناحية االقتصادية ،كالتدريب الػكاقعي ىػك الػذم يطػرؽ مشػكالت حقيقيػة
يكاجييا المعمميف ،كمف ثـ يكتسبكف القدرة عمى اإلسياـ في حؿ المشكالت.
 -7يجب االعتماد عمى أساليب في اإلعداد كالتدريب تتسـ بػالتنكع كالتطػكر ،حتػى يمكػف
عػػف طريػػؽ تمػػؾ األسػػاليب تقػػديـ كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد لممعممػػيف فػػي مجػػاؿ تخصصػػيـ،
فنستطيع بذلؾ أف نرفع مف مسػتكل عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ  ،كنزيػد مػف طاقػة المعمػـ
اإلنتاجية.
 -8يجب أف يككف إعداد كتدريب المعمميف في إطار جماعي تعاكني ،أم أنػو رغػـ كجػكد
بعػػض المعممػػيف الػػذيف ينمػػكف أنفسػػيـ ميني ػان بطػػرؽ ذاتيػػة ،إال أف ىػػذا النمػػك ميمػػا

كاف منظمان كمنيجيان فإنو ال يصؿ إلى مرتبػة التػدريب الػذم يخطػط لػو ضػمف برنػامج
جماعي تعاكني ،يتيح مجاؿ األخذ كالعطاء كالمشاركة في الخبرات الجماعية".

لػػذا ،فػػإف معممػػي المػػدارس االبتدائيػػة الدامجػػة فػػي حاجػػة إلػػى بػرامج تدريبيػػة مبنيػػة عمػػى

احتياجاتيـ التدريبية الكاقعية ،في إطار خطة متدرجة ،كفي إطار جمػاعي تعػاكني ،كصػكالن إلػى
المساىمة الفاعمة في نجاح الدمج.
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سادساً :جماالت االحتياجات التدريبية ملعلمي املدارس الداجمة
يعػػد تػػدريب المعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة كسػػيمة لػػدفع عجمػػة التطػػكر فػػي العمميػػة التعميميػػة
كالتربكية ،كسبيالن لنجاحيا ،كأداة لالرتقاء بطرقيػا كأسػاليبيا ،كاعػداد المعمػـ ألدكاره المسػتقبمية
كميامػػػو الجديػػػدة ،كتطػػػكير قدراتػػػو لمكاجيػػػة المتغيػػػرات كالمسػػػتجدات ،كمػػػا أنػػػو طريقػػػة فعالػػػة

لتحسػػيف العالقػػات اإلنسػػانية بػػيف القػػائميف عمػػى العمميػػة التعميميػػة كالتربكيػػة ،كسػػببان فػػي نمػػك

الطاقات البشرية في جكانبيا العممية كالمينية كالثقافيػة ،كاسػتثمارىا عمػى نحػك أفضػؿ ،كتتنػكع
مجاالت تدريب المعمميف أثناء الخدمة كمف بينيا(:)828 :8118 ،59
 جانب معرفػي تخصصػي :كيشػمؿ المعمكمػات كالمعػارؼ النظريػة المتصػمة بطبيعػةالتخصص كأىميتو ،كخصائصو ،كمياراتو ،كفنكنو؛ مثػؿ نظريػات التعمػيـ كالػتعمـ،
كخصائص نمك التالميذ ،كالفركؽ الفردية ،كمشكالت الشخصية.
 -جانب ميارم :كيشمؿ الجكانب المينيػة الالزمػة لممعمػـ لتػدريس فعػاؿ يتكاكػب مػع

التطػػػػكرات كالمسػػػػتجدات ،كمنيػػػػا  :ميػػػػارات تخطػػػػيط كاعػػػػداد الػػػػدركس ،كتحديػػػػد
كصػػػػياغة األىػػػػداؼ السػػػػمككية ،كصػػػػياغة األسػػػػئمة الصػػػػفية ،كطػػػػرؽ كأسػػػػاليب
كاستراتيجيات التعمػيـ كالػتعمـ ،كادارة الصػؼ كضػبط بيئتػو ،كسػبؿ ككسػائؿ كأدكات
تقكيـ التعميـ كالتعمـ.
 جانب كجداني :كيشمؿ الجكانب الشخصية كاالنفعالية كالكجدانيػة ،كسػمكؾ المعمػـكاتجاىاتػػو  ،كتحسػػيف عالقاتػػو اإلنسػػانية بالمشػػاركيف معػػو فػػي العمميػػة التعميميػة
كالتربكية".
كيمكػػػف تصػػػنيؼ مجػػػاالت تػػػدريب المعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة فػػػي ثػػػالث فئػػػات ىػػػي (،21
:)81 ،19 :8118
 -1النمػػك الشخصػػي كالمينػػي لممعمػػـ :كالػػذم ييػػدؼ إلػػى تطػػكير الميػػارات كالقػػدرات
المينية لممعمـ مف خالؿ:
 تحديث المعارؼ األساسية في مجاؿ التخصص كميارات التدريس. اكتساب ميارات جديدة. تقديـ طرائؽ تدريس جديدة.- 007 -
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 -8تطػػكير نكعيػػة الػػنظـ التعميميػػة ،كتطػػكير تقنيػػات التػػدريس لممعمػػـ ،كذلػػؾ بتعػػديؿ
كتطػػػػكير مككنػػػػات ميػػػػارات المعمػػػػـ المتعمقػػػػة بػػػػالنكاحي النفسػػػػية كاالجتماعيػػػػة،
كالمتعمقة بأصكؿ التدريس ،كذلؾ مف خالؿ:
 تشجيع كتطكير عمؿ الفريؽ في التدريس. تعزيز مبادرات اإلبداع كاالبتكار. تدريب المعمميف عمى اإلدارة المدرسية كادارة الصؼ ،كأسمكب حؿ المشكالت. السعي لكضع قائمة بأكلكيات التربية. تنمية كتطكير الميارات في مجاؿ إدارة العالقات اإلنسانية. -0اإللمػػػاـ ببيئػػػة المجتمػػػع ،كذلػػػؾ بغػػػرض تطػػػكير التفاعػػػؿ بػػػيف المدرسػػػة التربكيػػػة
كالمجتمع ،كذلؾ مف خالؿ:
 تشجيع العالقات مع شركات كمؤسسات األعماؿ. العمػػؿ عمػػى إيجػػاد تقػػارب بػػيف المؤسسػػة التربكيػػة كالمؤسسػػات االقتصػػادية فػػيالمجتمع.
 تشجيع دراسة العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية التي تؤثر عمى سمكؾ الطالب. -تيسير التكيؼ مع المتغيرات االجتماعية كالثقافية".

كىناؾ مف يرل أف مجاالت االحتياجػات التدريبيػة لممعمػـ تتمثػؿ فػي ثالثػة عناصػر رئيسػة
ىي(:)156 :8117 ،06
 المعمكمات :كتعني الحصكؿ عمى معارؼ كأفكار جديدة. الميارات :كتعني اكتساب الفرد القدرة عمى استخداـ كسائؿ جديدة بطريقة فعالة. السػػمكؾ :كيعنػػي تكػػكيف مسػػمؾ ذىنػػي أك عػػادة فكريػػة إيجابيػػة .كيتطمػػب تعػػديؿاتجاىات قديمة قبؿ تثبيت االتجاىات الجديدة".
كبصفة عامة تختمػؼ مجػاالت االحتياجػات التدريبػة كمػا يمػي( :56المنتػدل العربػي إلدارة
المكارد البشرية ،الخطكة األىـ في نجاح التدريب ،تحديد االحتياجات التدريبية):
 احتياجػات خاصػة بالمنشػأة :كىػػي تحديػد الػدكائر كاألقسػػاـ كالكحػدات التػي تحتػػاجالتدريب أكثر مف غيرىا لضعؼ األداء ،أك التكسع  ،أك تغيير المعدات.
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 االحتياجػػػات الفرديػػػة :كتعنػػػي تحديػػػد الفػػػرد الػػػذم يحتػػػاج إلػػػى التػػػدريب ،كفػػػي أممجاؿ ،بمعنى آخر :تحديد الخبرة ،كالمعرفة ،كالميارة التي يحتاجيا مكظؼ ما.
 احتياجػػات خاصػػة بالكظيفػػة :كتعنػػي تحديػػد المعرفػػة ،كالميػػارة ،كالخبػػرة ،كالسػػمكؾالالزـ ألداء الكظيفة المعينة.

كيمكف تقسيـ االحتياجات التدريبية مف حيث الزمف إلى  :حالية كمسػتقبمية ،الحاليػة ىػي
المرتبطػػة بالحاضػػر ،كالقصػػكر فػػي أداء المكظػػؼ الحػػالي ،أك الحاجػػة إلػػى رفػػع معػػدالت األداء
الحػػالي  ،أك تعمػػـ طػػرؽ عمػػؿ جديػػدة .كالمسػػتقبمية  :ىػػي المرتبطػػة بخطػػط التنميػػة كالتطػػكير
اء كانت فنية ،أك مالية ،أك إدارية".
كالتغيرات المتكقعة ،سك ن

سابعاً :مداخل حتديد االحتياجات التدريبية

لتحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة لممعمػػـ ىنػػاؾ عػػدة مػػداخؿ أساسػػية يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا
أىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(،809 :8118 ،59( )080،088 :8115 ،29()211-096 :8111 ،01
:)161-156 :8117 ،06( )821
 -1مػدخؿ تحميػؿ المنظمػة :Organization Analysisكيقصػد بػو دراسػة المنظمػة أك
المؤسسة المطمكب تطكير األداء بيا دراسة شاممة لتحديد جكانب القصكر فييػا ،كمػف
ثـ تحديد اإلطػار االسػتراتيجي العػاـ لبػرامج التػدريبالتي تقػدـ إلصػالح جكانػب القصػكر
ىذه ،كغالبان مػا يسػتخدـ فػي ذلػؾ مػا يسػمى "بالمسػح التنظيمػي" لجمػع أكبػر قػدر مػف

البيانات التي تغطي جكانب أساسية في المنظمة مف أبرزىا :أىداؼ المنظمػة كرؤيتيػا
المسػػتقبمية كالييكػػؿ التنظيمػػي ،كأنظمػػة سػػير العمػػؿ بيػػا ،كالقػػكل العاممػػة بالمنظمػػة،
كمؤشرات الكفاءة كالمناخ التنظيمي العاـ السائد في المنظمة.
كفي مجػاؿ التربيػة فػإف المنظمػة المطمػكب دراسػتيا ىنػا لتحديػد االحتياجػات التدريبيػة
لمعػػامميف بيػػػا ىػػػي المدرسػػػة ،باعتبارىػػػا المسػػػئكلة عػػػف تنفيػػػذ العمميػػػة التعميميػػػة فػػػي

مراحميا المختمفة ،كباعتبارىا أيضان البيئة كالمنػاخ الػذم عمػؿ فيػو المعمػـ بكػؿ مػا فيػو
مف متغيرات تنعكس بصكرة أساسية عمى عمؿ المعمـ.

كعنػػد تحميػػؿ التنظػػيـ (المنظمػػة) بيػػدؼ تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة  ،فػػإف التركيػػز
ينصػػب عمػػى معرفػػة المكػػاف (القسػػـ أك اإلدارة أك الفػػرع) ،الػػذم يحتػػاج إلػػى تػػدريب،
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كماىية ىذا التدريب ،لمعالجة المشكالت التي يعاني منيا ،كعند تحميؿ التنظػيـ ينبغػي

التفرقة بيف جانبيف رئيسييف ىما:
أ -تحميؿ الييكؿ التنظيمي :كىي العممية التػي يػتـ بيػا تحديػد التػدريب المناسػب مػف
خػػػالؿ تحميػػػؿ كدراسػػػة سػػػمات أك أبعػػػاد المنظمػػػة ،كمػػػف عناصػػػر تحميػػػؿ الييكػػػي
التنظيمػػي :اسػػتحداث كظػػائؼ جديػػدة (تحميػػؿ أىػػداؼ المؤسسػػة) ،إلغػػاء كظػػائؼ
قائمػػة ،اسػػتحداث تقسػػيمات تنظيميػػة جديػػدة  ،إلغػػاء تقسػػيمات تنظيميػػة قائمػػة،
إدمػػاج تقسػػيمات تنظيميػػة فػػي بعضػػيا ،تغيػػر المكقػػع التنظيمػػي لػػبعض الكظػػائؼ
(تحميػػؿ التغي ػرات المتكقعػػة فػػي نشػػاط المؤسسػػة) ،اخػػتالؿ الييكػػؿ التنظيمػػي إمػػا
بزيػػادة األف ػراد عػػف الكظػػائؼ ،أك نقصػػيـ (دراسػػة تركيػػب القػػكل العاممػػة) ،تحميػػؿ
معدالت الكفاءة ،تحميؿ الخريطة التنظيمية لممؤسسة.
ب -تحميػؿ المنػػاخ التنظيمػػي :كيمكػػف تحميمػػو مػػف خػػالؿ :شػػكاكل العػػامميف ،المالحظػػة
الفعمية لسمكؾ المكظفيف ،معدؿ دكراف العػامميف ،إجػراء المقػابالت مػع المػكظفيف،
معػػدالت الغيػػاب كالتػػأخير عػػف مكاعيػػد العمػػؿ ،معػػدؿ الح ػكادث كاصػػابات العمػػؿ،
ضػػػػعؼ االنتمػػػػاء كاصػػػػابات العمػػػػؿ ،االستقصػػػػاءات المكتكبػػػػة ،الكقػػػػت الضػػػػائع،
اإلنتاجية ،اقتراحات كشكاكل المكظفيف.
 -8مدخؿ تحميؿ العمؿ (الكظيفة)  :Job- Analysisكيقصد بيذا المدخؿ دراسػة كتحميػؿ
طبيعة العمؿ أك الكظيفػة المطمػكب عقػد بػرامج تػدريب لتطكيرىػا دراسػة دقيقػة كشػاممة
لمتعػػرؼ عمػػى أىػػدافيا ككاجباتيػػا كمسػػؤكليتيا كدكرىػػا المتكقػػع فػػي المجتمػػع ،كأىػػـ
الميػاـ المنكطػػة بيػا ،مػػع تحديػػد المعػارؼ كالميػػارات كاالتجاىػات كالسػػمككيات الكاجػػب
تكافرىػػا فػػيمف يشػػغؿ ىػػذه الكظيفػػة .كيسػػتمزـ مػػدخؿ تحميػػؿ العمػػؿ اتخػػاذ اإلجػػراءات
التالية:
 تحميؿ األداء  :Performance Analysisكذلؾ مف خالؿ:
 إجراء دراسات ميدانية لمتعرؼ عمى مشكالت األداء لممكظفيف الشاغميف لمكظيفػة،كتكجيو برامج التدريب لعالجيا.
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 تحديػػد مخرجػػات العمػػؿ المتكقعػػة أك نتػػائج الكظيفػػة المرغكبػػة  ،ثػػـ تحديػػد أىػػـالميػػاـ المطمكبػػة لتحقيػػؽ ىػػذه المخرجػػات كالنتػػائج ،كمػػف ثػػـ تضػػمينيا فػػي بػرامج
التدريب المقدمة.
 -تحديد أىـ المعارؼ كالمياـ المطمكبة ألداء المياـ.

 تحميؿ الميمة :Task- Analysisكيعني تحديد أىـ األدكار التي ينبغػي أف يقػكـ بيػا
المسػػئكؿ عػػف أداء الميمػػة ،ثػػـ تحديػػد دقيػػؽ ألىػػـ الكفايػػات المطمػػكب تكافرىػػا فػػيمف
يشغؿ الميمة ،كأيضان تحديد المعارؼ كالميارات المطمكبػة لتحقيػؽ األداء النػاجح لتمػؾ

الميمة.

 -0مػدخؿ تحميػػؿ الفػػرد  :Individual Analysisكتنصػػب ىػػذه العمميػػة عمػػى المكظػػؼ
نفسو ،مف حيث مستكل أدائو الفعمػي ،كمػدل إمكانيػة االرتقػاء بيػذا األداء مػف خػالؿ
التػػدريب ،كىػػذا يتطمػػب التعػػرؼ عمػػى الصػػفات الشخصػػية لمفػػرد كمكاصػػفاتو الكظيفيػػة،
كالكفايػػػات المينيػػػة المتػػػكافرة لديػػػو ،كمقارنػػػة ذلػػػؾ بمتطمبػػػات كظيفتػػػو بيػػػدؼ تحديػػػد
االحتياجػػات التدريبيػػة الالزمػػة .حيػػث ييػػتـ ىػػذا المػػدخؿ بتحديػػد القػػدرات كاإلمكانػػات
المطمػػػكب تكافرىػػػا لػػػدل الفػػػرد شػػػاغؿ الكظيفػػػة ،ثػػػـ التركيػػػز عمػػػى المعرفػػػة كالميػػػارة
المطمكبػػة المػػتالؾ تمػػؾ القػػدرات كاإلمكانػػات أك لمكشػػؼ عنيػػا .بمعنػػى أف تحميػػؿ الفػػرد
(المكظؼ) يبحث عف اإلجابة عف سؤاؿ :مف يحتاج التدريب؟ كماذا يحتاج؟ كيتـ ذلػؾ
مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػى السػػػيرة الذاتيػػػة لممكظػػػؼ (المػػػؤىالت – الخبػػػرات -التػػػدريب
السابؽ -القدرات -تقييـ األداء الرسمي كغير الرسمي).
 -2مػدخؿ مسػح االحتياجػات التدريبيػة  :Training needs Surveyكىػك يعػد مػدخالن
مباش ارن كصريحان تمامان ،حيث يقػكـ فيػو مػدير التػدريب بدراسػة كمسػح مػدل معػيف مػف

المصػػػادر المعمكمػػػة لمكظيفػػػة ،كيستفسػػػر عػػػف التػػػدريب الػػػذم يطمبػػػو المشػػػرفكف أك
يعتقدكف بنفعو كفائدتو ،كىك يعتبر مػف قبيػؿ اسػتطالعات الػرأم ،كيتميػز ىػذا المػدخؿ
بالسرعة النسبية".
كسػكؼ يعتمػػد البحػث الحػػالي عمػى مػػدخؿ مسػح االحتياجػػات التدريبيػة ،حيػػث يػتـ عػػرض
اسػػتبانة عمػػى عينػػة مػػف المعممػػيف فػػي تخصصػػات مختمفػػة بالمرحمػػة االبتدائيػػة لمتعػػرؼ عمػػى
كجيات نظرىـ في أىـ االحتياجات التدريبية الالزمة لمعمـ الدمج بالمرحمة االبتدائية.
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ثامهاً :أساليب تهفيذ االحتياجات التدريبية للمعلمني
تكجػػد مجمكعػػة مػػف األسػػاليب الفعالػػة لتنفيػػذ االحتياجػػات التدريبيػػة لممعممػػيف ىػػي(،09
:)82 ،80 :8112
-

-

-

الحقيبػػة التدريبيػػة  :Training Packageكىػػي برنػػامج تعميمػػي يػػنظـ
لتعمػػيـ كحػػدة معينػػة ،كتتضػػمف مصػػادر متعػػددة ،كيمكػػف اسػػتخداميا بعػػدة
طرؽ لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة.
التعمػػػيـ المصػػػغر  :Micro teachingكفػػػي ىػػػذه الطريقػػػة يػػػتـ تجزئػػػة
الميػػػارات المحػػػددة لمتػػػدريب فػػػي عػػػدد قميػػػؿ مػػػف المسػػػتفيديف ،كفػػػي مػػػدة
كمحتكل قصير نسبيان.
التعمػػيـ المبػػرمج  :Programmed instructionكيمتػػاز ىػػذا األسػػمكب
بأنو باإلمكاف تدريب المعمميف في مكاقع عمميـ ،كيكفر الجيد كالمكاف.
أسمكب المحاضرة  :Lectureكربما يأتي مف أكثر األساليب استخدامان في
التدريب في كثير مف المجاالت.
الكرشة التعميميػة  :work shopكيتميػز ىػذا األسػمكب بتنػكع العمػؿ فيػو،
كال يقتصر عمى أسمكب المحاضرات كالنقػاش ،بػؿ يػتـ فيػو عػرض لمعممػيف
في فصكؿ دراسية كأنشطة متنكعة ،كيشارؾ فيػو عػدد كبيػر مػف المعممػيف،
كىك في الغالب عمؿ مؤسسي كتشرؼ عميو جية تربكية".

كيتضح مما سبؽ أف المدرسة االبتدائية منكط بيا رعاية تالميػذ الػدمج ،بالتنسػيؽ

مػػع الميتمػػيف بتعمػػيـ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،كأف المعمػػـ ىػػك أىػػـ عناصػػر العمميػػة
التعميمية المشاركة في تطبيؽ سياسة الدمج ،فيك صاحب االتصػاؿ المباشػر بالتالميػذ،

لذا البد مف تدريب معممي تمؾ المرحمة كفقان الحتياجاتيـ التدريبية ،ضمانان لكفاءتيـ في
التعامؿ مع نكعية جديدة مف التالميذ مف ذكم االحتياجات الخاصة ،حيػث يمثػؿ تػدريب

المعممػػيف حجػػز الزاكيػػة فػػي نجػػاح نظػػاـ الػػدمج  ،كالسػػيما لتأىيػػؿ المعمػػـ لمقيػػاـ بػػأدكاره
الحديثػػة فػػي ظػػؿ نظػػاـ الػػدمج  ،فيػػك رىػػاف تمػػؾ المػػدارس لالنتقػػاؿ بنظػػاـ الػػدمج مػػف

الشكمية إلى المكضكعية ،كما اتضح مما سبؽ أف تحديػد االحتياجػات التدريبيػة مرىػكف
بالكقكؼ عمى كاقػع تمػؾ االحتياجػات التدريبيػة مػف كجيػة نظػر المعممػيف ،كأحػد مػداخؿ
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تحديد االحتياجات التدريبية ،لما في ذلؾ مػف كاقعيػة فػي بػرامج التػدريب تػنعكس إيجابػان

عمى المتعمـ نتيجة تحسف أداء المعمـ ،كبالتالي اإلسياـ في نجاح سياسػة الػدمج  ،لػذا
تحػػاكؿ الدراسػػة فػػي الجػػزء التػػالي الكقػػػكؼ عمػػى كاقػػع االحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػػي

المدارس االبتدائية الدامجة في مصر.

ثانياً :الدراسة امليدانية ونتائجًا
متًيد:
منيجيا لمدراسة الميدانية كاجراءاتيا كنتائجيا ،كذلؾ عمى
عرضا
يتناكؿ ىذا الجزء
ن
ن
النحك التالي :

أوالً  :أيداف الدراسة امليدانية :
ىدفت الدراسة الميدانية إلى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس
االبتدائية الدامجة في مصر في المحاكر التالية :
األكؿ  :التخطيط لعممية التعميـ.
الثاني  :تنفيذ عممية التعميـ.
الثالث  :تقكيـ عممية التعميـ.
الرابع  :التنمية المينية لممعمـ.
كما تستيدؼ الدراسة أيضان التعرؼ عمى الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة بحسب:
 -1المؤىؿ (تربكم – غير تربكم).
 -8سنكات الخبرة ( 5-1سنكات ) ( 11-6سنكات) (أكثر مف عشر سنكات).
 -0اإلقامة (ريؼ  -حضر).

ثانياً  :خطوات الدراسة امليدانية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية تناكلت الدراسة الخطكات التالية:
 -1إعداد أداة الدراسة.
 -8تحديد مجتمع الدراسة كأفراد العينة.
 -0تطبيؽ أداة الدراسة عمى أفراد العينة.
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 -2تحميؿ نتائج الدراسة باستخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية(Statistical )SPSS
 Package for Social Sciencesاإلصدار االثنيف كعشركف.

ثالجاً :أداة الدراسة
مف خػالؿ الرجػكع إلػى أدبيػات البحػث التربػكم باإلضػافة إلػى الدراسػات السػابقة المرتبطػة
بمجاؿ االحتياجات التدريبية لممعمػـ كاإلطػار النظػرم لمدراسػة الحاليػة تػـ إعػداد االسػتبانة كػأداة
ليػا ،ثػػـ عرضػػت االسػتبانة عمػػى السػػادة المحكمػيف ،الػػذيف أبػػدكا مالحظػاتيـ حػػكؿ مالءمػػة كػػؿ
فقرة  ،كانتمائيا ،كمناسبتيا لكؿ محكر مف محاكر االستبانة  ،كقد كانت عبارات االسػتبانة فػي
صػػػكرتيا األكليػػػة ( )111عبػػػارة  ،كفػػػي ضػػػكء اقتراحػػػات المحكمػػػيف كمالحظػػػاتيـ  ،تػػػـ تعػػػديؿ
الصياغة المغكية  ،كعالمات التػرقيـ لػبعض العبػارات  ،كدمػج العبػارات المتشػابية كالمتداخمػة ،
كتـ حذؼ بعػض الفقػرات  ،لتخػرج االسػتبانة بصػكرتيا النيائيػة فػي ( )81عبػارة مقسػمة عمػى
أربعػػػة محػػػاكر تيػػػدؼ بمجمميػػػا إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى االحتياجػػػات التدريبيػػػة لمعممػػػي المػػػدارس
االبتدائية الدامجة في مصر ،كبذلؾ تأكد الباحث مف صدؽ المحتكل.

رابعاً :جمتمع وعيهة الدراسة
تككف مجتمع البحث مف معممي الحمقة األكلػى مػف التعمػيـ األساسػي بمصػر ،كتػـ اختيػار
ثػػالث محافظػػات ممثمػػيف لمنطػػاؽ الجغرافػػي لمصػػر ىػػي؛ القػػاىرة ممثمػػة لمعاصػػمة ،ككفػػر الشػػيخ
ممثمة لمكجو البحرم ،كأسيكط ممثمة لصعيد مصر ،كقد بمغ مجمػكع معممػي الحمقػة األكلػى مػف
التعميـ األساسي بالمحافظات الثالث( ،8118 ،11()59812ص .)188
معممػػا كذلػػػؾ
كاختيػػرت عينػػة عشػػػكائية نسػػبية مػػػف مجتمػػع الدراسػػػة بمػػغ قكاميػػػا( )811ن
بناءعمى تطبيؽ معادلة استيفف ثامبسػكف()66, 1970: 607-610فػي اختيػار حجػـ العينػة
ن
مف مجتمعات األصؿ حيث يمكف سحب عينة عشكائية ممثمة ليذا المجتمع بحيث "ال يقؿ عػدد

فردا بنسػبة ثقػة()0.95كبمعنكيػة) ،"(.05عنػدمايككف مجتمػع
المفردات المسحكبة عف( )085ن
)فردا .كيمكف تكضيح نسبة العينة مف مجتمع البحث كما بالجدكؿ اآلتي:
األصؿ ( 59111ن
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جذٚي(ٛ٠ )1ضخ ٔغجخ اٌؼٕ١خ ِٓ اٌّجتّغ األطٌٍٍ ٟذساعخ
اٌؼٕ١خ
ٔغجخ اٌؼٕ١خ ِٓ اٌّجتّغ
اٌّجتّغ
811

59214

%1.37

يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ( )1أف نسػػػػبة العينػػػػة مػػػػف مجتمػػػػع الدراسػػػػة لممحافظػػػػات الػػػػثالث
بمغػػت( )%1.07كىػػي نسػػبة ممثمػػة لممجتمػػع الدراسػػي كفقنػػا لمعادلػػة اسػػتيفف ثامبسػػكف.كيمكف
تكضيح تكزيع عينة الدراسة عمى متغيرات البحث كما بالجداكؿ التالية:
جذٚي ()2
ٛ٠ضخ تٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ دغت (اإللبِخ)
اإللبِخ

اٌتىشاس

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

س٠ف
دضش
اٌّجّٛع

425
386
811

%52.4
%47.6
%100

يتضح مف الجدكؿ ( )8أف أعمى نسبة مف إجمالي العينة حسب اإلقامػة ىػي نسػبة ريػؼ
ثـ نسبة حضرحيث بمغت النسب عمى الترتيب (.)%47.6( ،)%52.4
جذٚي ()3
ٛ٠ضخ تٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ دغت (اٌخجشح)
اٌخجشح

اٌتىشاس

 5-1عٕٛاد
ِٓ  6عٕٛاد
إٌ11ٝعٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
اٌّجّٛع

225

إٌغجخ
اٌّئ٠ٛخ
%27.7

335

%41.3

251
811

%30.9
%100

يتضح مف الجدكؿ ( )0أف أعمى نسبة مف إجمالي العينة حسب الخبرة ىػي نسػبة مػف 6
سػػنكات إلػػى11سػػنكات ،ثػػـ نسػػبة أكثػػر مػػف  11سػػنكات ،كفػػي المرتبػػة األخيػػرة نسػػبة 5 -1
سنكات حيث بمغت النسب عمى الترتيب (.)%27.7( ،)%30.9( ،)%41.3
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جذٚي ()4
ٛ٠ضخ تٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ دغت (اٌّؤً٘)
اٌّؤً٘

اٌتىشاس

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

تشثٞٛ
غ١ش تشثٞٛ
اٌّجّٛع

498
313
811

%61.4
%38.6
%100

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )2أف أعمػػى نسػػبة مػػف إجمػػالي العينػػة حسػػب المؤىػػؿ ىػػي نسػػبة
تربكم ثـ نسبة غير تربكم ،حيث بمغت النسب عمى الترتيب (.)%38.6( ،)%61.4

خامساً  :تكهني أدوات الدراسة
 - 0صدم األدوات:
اعتمد الباحث عمى طريقة الصدؽ الذاتي باستخداـ حساب معامؿ (ارتبػاط بيرسػكف) ،فػي
حساب الصدؽ بػيف كػؿ محػكر كمجمػكع االسػتبانة  ،كبػيف كػؿ محػكر كبػاقي محػاكر االسػتبانة
ككانت درجة الصدؽ الذاتي كما بالجدكؿ التالي:
جذٚي ()5
ٛ٠ضخ ِؼبًِ استجبط ث١شع ْٛث ٓ١إجّبٌ ٟاٌّذبٚس ِٚجّٛع االعتجبٔخ (ْ=)111
االعتجبٔخ

ِؼبًِ استجبط ث١شعْٛ

دسجخ اٌظذق

ِشتفؼخ
**.963
األٚي * اٌّجّٛع
ِشتفؼخ
**.953
اٌخبٔ * ٟاٌّجّٛع
ِشتفؼخ
**.968
اٌخبٌج * اٌّجّٛع
ِشتفؼخ
**.888
اٌشاثغ * اٌّجّٛع
ِشتفؼخ
**.905
األٚي * اٌخبٟٔ
ِشتفؼخ
**.917
األٚي * اٌخبٌج
ِشتفؼخ
**.820
األٚي * اٌشاثغ
ِشتفؼخ
**.947
اٌخبٔ * ٟاٌخبٌج
ِشتفؼخ
**.731
اٌخبٔ * ٟاٌشاثغ
ِشتفؼخ
**.794
اٌخبٌج * اٌشاثغ
** تؼٕ ٟأْ لّ١خ ِؼبًِ االستجبط داٌخ ػٕذ 1.11

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ( :)5أف جميػػع محػػاكر االسػػتبانة مرتبطػػة ارتباطػػان مكجبػػان قكيػػان مػػع
إجمالي االستبانة حيث تراكحت معامالت االرتباط لبيرسػكف بػيف (**).968**-.888مقتربػة
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بذلؾ مف الكاحػد الصػحيح؛ كىػي قػيـ دالػة عنػد مسػتكل ( ).01ممػا يؤكػد عمػى الصػدؽ العػالي
لالستبانة كبنكدىا.
كمػا يتضػح مػف الجػدكؿ ( )5أف ثمػة ارتبػاط مكجػب قػكم بػيف إجمػالي المحػاكر كبعضػيا
الػػبعض ،حيػػث تراكحػػت معػػامالت االرتبػػاط لبيرسػػكف بػػيف (**).947** -.731مقتربػػة بػػذلؾ
مف الكاحد الصحيح؛ كىي قيـ دالة عند مستكل ( ،).01مما يدؿ عمى قكة ارتباط المحػاكر مػع
بعضيا البعض كىك ما يؤكد صدؽ االستبانة.

 - 9الجبات:
يمكف حساب الثبػات السػتبانة االحتياجػات التدريبيػة لمعممػي المػدارس االبتدائيػة الدامجػة
فػي مصػػر باسػػتخداـ طريقتػػي معامػػؿ ألفػػا كركنبػاخ كالتجزئػػة النصػػفية ،كيتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػالؿ
الجدكؿ التالي:
جذٚي ()6
ِؼبِالد اٌخجبد العتجبٔخ االدت١بجبد اٌتذس٠ج١خ ٌّؼٍّ ٟاٌّذاسط
االثتذائ١خ اٌذاِجخ فِ ٟظش (ْ=)111
االعتجبٔخ

ػذد
اٌؼجبساد

ِؼبًِ اٌفب
وشٔٚجبر

اٌّذٛس األٚي
اٌّذٛس اٌخبٟٔ
اٌّذٛس اٌخبٌج
اٌّذٛس اٌشاثغ
إجّبٌٟ
االعتجبٔخ

19
25
18
18
80

.953
.958
.953
.979
.988

اٌتجضئخ إٌظف١خ
االستجبط ثٓ١
ٔظفٝ
االعتجبٔخ
.851
.762
.887
.913
.930

ِؼبًِ اٌخجبد ثؼذ
اٌتظذ١خ Guttman
.917
.864
.940
.954
.962

يتضح مف الجدكؿ ( )6أف قيمة معامؿ ألفػا كركنبػاخ لثبػات اسػتبانةاالحتياجات التدريبيػة
لمعممػػي المػػدارس االبتدائيػػة الدامجػػة فػػي مصػػر قػػد بمغػػت ( ).988مرتفعػػة ،كمػػا أف معػػامالت
الثبػػػات لممحػػػاكر الفرعيػػػة لالسػػػتبانة جػػػاءت ( ).930مرتفعػػػة ،كمػػػا بمػػػغ معامػػػؿ الثبػػػات بعػػػد
التصحيح لػ  ).962( Guttmanمما يشير إلى الثبات المقبكؿ لالستبانة.
كيمكف أف يفيد ذلؾ في:
 صالحية االستبانة فيما كضعت لقياسو.- 027 -
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 إمكانية ثبات النتائج التي يمكف أف تسفر عنيا الدراسة الحالية ،كقدجيدا لتعميـ نتائجيا.
نا
يككف ذلؾ
مؤشر ن

 إمكانية تعرؼ االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجةفي مصر.

سادساً :أساليب املعاجلة اإلحصائية
بعػػػد تطبيػػػؽ االسػػػتبانة كتجميعيػػػا ،تػػػـ تفريغيػػػا فػػػي جػػػداكؿ لحصػػػر التكػػػ اررات كلمعالجػػػة
إحصائيا مف خالؿ برنامج الحزـ اإلحصػائية(Statistical Package for )SPSS
بياناتيا
ن
 Social Sciencesاإلصدار االثنيف كعشركف .كقد استخدـ الباحث مجمكعػة مػف األسػاليب
اإلحصائية التي تستيدؼ القياـ بعممية التحميؿ الكصفي كاالستداللي لعبػارات االسػتبانة ،كىػي:
معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػكف ،كمعامػػػػػؿ ألفػػػػا كركنبػػػػاخ ،التجزئػػػػػة النصػػػػفية،معامؿ الثبػػػػات بعػػػػػد
التصػػحيحGuttmanكالنسػػب المئكيػػػة فػػي حسػػػاب التكػػ اررات ،كالػػكزف النسػػػبي كاختبػػار التػػػاء
لعينتػيف مسػتقمتيف ( ،)t – test Independent Simpleكاختبػار تحميػؿ التبػايف أحػادم
االتجاه ( ،)One Way ANOVAكاختبار " "LSDلممقارنات الثنائية البعدية.

تصحيح االستبانة:
تعطػػػػػػػى االسػػػػػػػتجابة(كبيرة)الدرجة ( ،)0كاالسػػػػػػػتجابة (متكسػػػػػػػطة)تعطي الدرجػػػػػػػة (،)8
كاالستجابة (قميمػة)تعطي الدرجػة(،)1كبضػرب ىػذه الػدرجات فػي التكػرار المقابػؿ لكػؿ اسػتجابة،
كجمعيا ،كقسمتيا عمى إجمالي أفػراد العينػة ،يعطػي مػا يسػمى بػػ(الكسط المػرجح) ،الػذم يعبػر
عف الكزف النسبي لكؿ عبارة عمى حدة كما يمي:
التقػػػدير الرقمػػػي لكػػػؿ عبػػػارة

( × 0تكرار كبيرة)  × 8( +تكرار متكسطة)  × 1( +تكرار قميمة)

=

عدد أفراد العينة

- 028 -

االحتياجات التدريبية لمعلمي المدارس االبتدائية الدامجة في مصر.

كقد تحدد مستكل األىمية لدل عينة الدراسة (تقػدير طػكؿ الفتػرة التػي يمكػف مػف خالليػا
الحكـ عمى األىميػة مػف حيػث ككنيػا كبيػرة ،أـ متكسػطة ،أـ قميمػةمف خػالؿ العالقػة التاليػة(:9
:)96 :1986
ف 1 -
ف

مستكل األىمية =

حيث تشير (ف) إلى عدد االستجابات كتساكل ( ،)0كيكضح الجػدكاللتالي مسػتكل كمػدل
أىمية العبارة لدل عينة الدراسة لكؿ استجابة مف استجابات االستبانة:
جذٚي ()7
ٛ٠ضخ ِغت ٜٛاألّ٘١خ ٌذ ٜػٕ١خ اٌذساعخ
ِغت ٜٛاألّ٘١خ

اٌّذٜ

لٍٍ١خ
ِتٛعطخ
وج١شح

ِٓ ٚ1دت )1.66 + 1( ٝأ 1.66 ٞتمش٠جب
ِٓ ٚ1.67دت )1.66 + 1.67( ٝأ 2.33 ٞتمش٠جب
ِٓ ٚ2.34دت )1.66 + 2.34( ٝأ 3 ٞتمش٠جب

سابعاً :نتائج الدراسة امليدانية وتفسرييا
أ-

النتائج الخاصة بترتيب محاكر االستبانة مف حيث متكسط األكزاف النسبية لكؿ محكر
كنسبة األىمية عميو :كالجدكؿ التالي يكضح استجابات أفراد العينة عمى المحاكر
مجممة مف حيث تعرؼ االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة في
مصر:
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جذٚي ()1
ٛ٠ضخ اعتجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ ٌّجّٛع ِذبٚس االعتجبٔخ ِٓ د١ج تؼشف االدت١بجبد اٌتذس٠ج١خ
ٌّؼٍّ ٟاٌّذاسط االثتذائ١خ اٌذاِجخ فِ ٟظش (ْ=.)111
تشت١ت
اٌّذٛس
إٌغجخ
دسجخ األّ٘١خ
ػٍ ٝدغت
اٌّئ٠ٛخ
ِتٛعظ األٚصاْ
ػٍ ٝوً ِذٛس ِٓ
ِتٛعظ
ٌذسجخ
إٌغج١خ ٌؼجبساد
اٌّذٛس
َ
ِذبٚس االعتجبٔخ
األٚصاْ
األّ٘١خ ػٍٝ
اٌّذٛس
ِٚجّٛػٙب
إٌغج١خ
اٌّذٛس
ٌؼجبساد
اٌّذٛس
وج١شح
2
82.95
2.489
األٚي
1
وج١شح
4
79.97
2.399
اٌخبٟٔ
2
وج١شح
3
81.49
2.445
اٌخبٌج
3
وج١شح
1
83.91
2.517
اٌشاثغ
4
وج١شح
81.91
2.457
إجّبٌ ٟاالعتجبٔخ

يتضح مف الجػدكؿ ( )8أف درجػة األىميػة عمػى مجمػؿ المحػاكر (كبيػرة) مػف كجيػة نظػر
عينػػػة الدراسػػػة ككػػػاف ترتيبيػػػا كالتػػػالي :المحػػػكر الرابػػػع الخػػػاص بالتنميػػػة المينيػػػة لممعمػػػـ ،ثػػػـ
المحػػكر األكؿ الخػػاص بػػالتخطيط لعمميػػة التعمػػيـ ،ثػػـ المحػػكر الثالػػث الخػػاص بتقػػكيـ عمميػػة
التعميـ،كفي المرتبة األخيرة المحكر الثاني الخاص بتنفيذ عممية التعميـ ،حيػث تراكحػت متكسػط
األكزاف النسبية لعبارات تمؾ المحاكر بيف (.)2.51( ،)2.39
كربمػػا يرجػػع احتيػػاج معممػػي المػػدارس االبتدائيػػة الدامجػػة فػػي مصػػر إلػػى التػػدريب بدرجػػة
كبيرة إلى حداثة تطبيؽ فكرة الدمج  ،كانخراط معممي تمؾ المرحمػة فػي العمػؿ مػع نكعيػة جديػدة
مػػف التالميػػذ مػػف ذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػع زمالئيػػـ العػػادييف دكنمػػا إعػػداد مسػػبؽ كتأىيػػؿ
لممعمـ ليتمكف مف التعامؿ السميـ مع تالميذ الدمج ،كىك ما يحتاج إلى التػدريب عمػى الميػارات
كاالسترتيجيات الالزمة لمتدريس ليؤالء التالميذ  ،كفنيات التعامؿ معيـ ،كتخطػيط الػدركس فػي
ضػػػػكء الػػػػدمج ،كػػػػذا التقػػػػكيـ كمتابعػػػػة التقػػػػدـ ،كالتكاصػػػػؿ مػػػػع أسػػػػر التالميػػػػذ ،حيػػػػث أكػػػػدت
دراسة( )Obeing, C., 2007أف المعمـ ال يحصؿ عمػى تػدريب مناسػب لتعمػيـ المعػاقيف فػي
المػدارس العاديػة فػي غانػا ،كأكػدت دراسػة ()Brown, etal, 2012أف القصػكر فػي تحديػد
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االحتياجػػات التدريبيػػة مػػف مصػػممي ب ػرامج التػػدريب يزيػػد مػػف حساسػػية المعممػػيف المتػػدربيف،
كيشػػعرىـ باإلحبػػاط ،نظػػ ارن لقمػػة مشػػاركتيـ فػػي اتخػػاذ القػػ اررات المدرسػػية كالتخطػػيط لمتطػػكير.
كأكصت دراسة (حكيـ  )8119بضػركرة إشػراؾ المعممػيف فػي اتخػاذ القػ اررات المتعمقػة بالػدكرات

التدريبيػػة الالزمػػة لمتػػدريس لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،كأكػػدت دراسة(مصػػطفى  ،)8110أف
أىػػـ معكقػػات تحقيػػؽ جػػكدة العمميػػة التعميميػػة بمػػدارس التعمػػيـ العػػاـ الممحػػؽ بيػػا فصػػكؿ دمػػج
الطػػالب ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،ىػػك ضػػعؼ خبػػرة المعمػػـ فػػي التعامػػؿ مػػع ذكم االحتياجػػات
الخاصػة ،كأكػدت دراسػػة ()Hadadian, A., &Chiang, L. 2007أف خبػرات الطػػالب
المعممػيف ال تػػؤىميـ لمعمػػؿ مػػع المعػاقيف فػػي الفصػػكؿ المدمجػػة  ،كأنيػـ فػػي حاجػػة إلػػى معرفػػة
العديد مف األمكر كالقكانيف الخاصػة باإلعاقػة كالكسػائؿ التعميميػة ،كمصػادر التعمػيـ ،كالتكاصػؿ
مػع أكليػاء األمػكر فػي المػدارس الدامجػة ،كمػا أكػدت دراسػة (اإلتربػي )8117أف أىػـ معكقػات
دمج ذكم االحتياجات الخاصة في مػدارس العػادييف ىػي المعكقػات المتعمقػة بػالمعمـ ،كال يكفػي
فػي ىػذا الشػػأف غقػد دكرات تدريبيػة تفػػرض عمػى المعممػيف مػػف اإلدارات  ،كانمػا كجػب الكقػػكؼ
عمى كاقع االحتياجات التدريبية ليؤالء المعمميف مف كجية نظرىـ ،كتتفؽ تمؾ النتيجػة مػع مػا
تكصمت إليو دراسة (أحمد كالسكيدم  ،)1998كالتي أكدت عمى حاجة معممي التربيػة الخاصػة
في قطر إلى التدريب بدرجة عالية ،ككػذا دراسػة (حسػف كالنبيػاني  ،)8119كالتػي أكػدت عمػى
حاجة معممي الدمج المكاني في عماف إلى التدريب بدرجة كبيرة.

ب -النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحكر األكؿ الخاص بالتخطيط لعممية التعميـ

مف كجية نظر أفراد العينة حسب أكزانيا النسبية:
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جذٚي ()9

َ

1

2

3

4

5

6

7

1
9

اٌؼجبسح

ٚضغ خطخ عٕ٠ٛخ
ٚخطخ فظٍ١خ ٚخطخ
شٙش٠خ ٌجشٔبِج
تؼٍ ُ١تالِ١ز اٌذِج
ط١بغخ أ٘ذاف
اٌخطخ اٌتشث٠ٛخ ثٕبء
ػٍِ ٝغت ٜٛاألداء
اٌذبٌٌٍ ٟتالِ١ز
إػذاد خطخ اٌذسط
ف ٟظً ٚجٛد
اٌتالِ١ز رٞٚ
اإلػبلخ ِغ ألشأُٙ
اٌؼبدٓ١٠
ط١بغخ أ٘ذاف
اٌذسط ثطش٠مخ
إجشائ١خ ثّب ٠شاػٟ
ادت١بجبد اٌتالِ١ز
ر ٞٚاإلػبلخ
ٚاٌتالِ١ز اٌؼبدٓ١٠
ط١بغخ األ٘ذاف
اٌتؼٍ١ّ١خ اٌغٕ٠ٛخ
ٚاأل٘ذاف لظ١شح
اٌّذ ٜثشىً
ِتغٍغً ٚتذس٠جٟ
تذذ٠ذ ِؼب١٠ش إٌجبح
ف ٟاألداء ٌأل٘ذاف
اٌتؼٍ١ّ١خ اٌغٕ٠ٛخ
ٚاأل٘ذاف لظ١شح
اٌّذٜ
ٚضغ خطخ ٌضجظ
ٚإداسح ٚتغجً١
اٌغٍٛن ٚاألداء
ٌٍتالِ١ز ف ٟاٌّذسعخ
اٌذاِجخ
االػتّبد ػٍ ٝدًٌ١
ٌٍّؼٍُ ٌٍّغبػذح فٟ
تؼٍ ُ١وً دسط أٚ
ِٙبسح
تذذ٠ذ اٌفجٛح ثٓ١
ِغت ٜٛاألداء

دسجخ ِٚغت ٜٛاألّ٘١خ ػٍ ٝاٌّذٛس األٚي اٌخبص ثبٌتخط١ظ ٌؼٍّ١خ اٌتؼٍُ١
ِٓ ٚجٙخ ٔظش أفشاد اٌؼٕ١خ (ْ=)111
دسجخ األّ٘١خ
لٍٍ١خ
ِتٛعطخ
وج١شح
اٌٛصْ
إٌغجٟ
%
ن
%
ن
%
ن

تشت١ت
اٌؼجبساد
ٚفك
اٌٛصْ
إٌغجٟ

ِغتٜٛ
األّ٘١خ

578

71.30%

193

23.80%

40

4.90%

2.6634

2

وج١شح

564

69.50%

224

27.60%

23

2.80%

2.6671

1

وج١شح

469

57.80%

208

25.60%

134

16.50%

2.4131

15

وج١شح

446

55.00%

218

26.90%

147

18.10%

2.3687

18

وج١شح

415

51.20%

337

41.60%

59

7.30%

2.4390

12

وج١شح

556

68.60%

196

24.20%

59

7.30%

2.6128

3

وج١شح

555

68.40%

190

23.40%

66

8.10%

2.6030

4

وج١شح

503

62.00%

237

29.20%

71

8.80%

2.5327

6

وج١شح

501

61.80%

244

30.10%

66

8.10%

2.5364

5

وج١شح
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11

11

12

13

14
15
16

17

11

19

اٌذبٌٌ ٟتالِ١ز اٌذِج
ٚاألداء اٌّتٛلغ
ِشاػبح ٚالؼ١خ
اٌتخط١ظ
ِٛٚضٛػ١تٗ
ٚلبثٍ١تٗ ٌٍتٕف١ز
ِشاػبح ػبًِ
اٌّشٔٚخ ثذ١ج ٠تُ
تؼذ ً٠اٌخطخ دغت
ادت١بجبد اٌتالِ١ز
ر ٞٚاإلػبلخ
ٚألشأ ُٙاٌؼبدٓ١٠
اعتخذاَ اٌّؼٍِٛبد
ٚاٌج١بٔبد اٌّتٛفشح
ػٓ أداء اٌتالِ١ز
ٌٍتخط١ظ ٌٍتؼٍُ١
ِشاػبح استجبط
األ٘ذاف ف ٟاٌخطخ
اٌتؼٍ١ّ١خ ثبألٔشطخ
اٌذ١بت١خ اٌ١ِٛ١خ
ٌٍتالِ١ز فِ ٟذاسط
اٌذِج
إػذاد اٌٛعبئً
اٌتؼٍ١ّ١خ إٌّبعجخ
ٌتالِ١ز اٌذِج
تخط١ظ األٔشطخ
اٌتشث٠ٛخ ف ٟضٛء
ٔٛاتج اٌتؼٍُ
تظّ ُ١أعبٌ١ت
تم ُ٠ٛاٌطبٌت فٟ
إطبس اٌذِج
ثٕبء خطظ ػالج١خ
ٌٍتالِ١ز اٌؼبدٓ١٠
ٚر ٞٚاالدت١بجبد
اٌخبطخ
تخط١ظ خش٠طخ
إٌّٙج ثّب ٠شاػٟ
تالِ١ز اٌذِج
ٚألشأِٓ ُٙ
األع٠ٛبء
اٌتخط١ظ ٚاإلششاف
ػٍ ٝخطظ اٌتؼٍُ١
اٌفشدٞ

457

56.40%

305

37.60%

49

6.00%

2.5031

9

وج١شح

463

57.10%

214

26.40%

134

16.50%

2.4057

17

وج١شح

484

59.70%

234

28.90%

93

11.50%

2.4821

10

وج١شح

444

54.70%

273

33.70%

94

11.60%

2.4316

14

وج١شح

501

61.80%

234

28.90%

76

9.40%

2.5240

8

وج١شح

460

56.70%

268

33.00%

83

10.20%

2.4649

11

وج١شح

480

59.20%

202

24.90%

129

15.90%

2.4328

13

وج١شح

508

62.60%

222

27.40%

81

10.00%

2.5265

7

وج١شح

462

57.00%

221

27.30%

128

15.80%

2.4118

16

وج١شح

381

47.00%

264

32.60%

166

20.50%

2.2651

19

وج١شح

يتضح مف الجػدكؿ ( )9أف أكثػر العبػارات أىميػة مػف كجيػة نظػر عينػة الدراسػة العبػارات
( ،)9( ،)7( ،)6( ،)1( ،)8حيػػث كقعتيػػذه العبػػارات فػػي نطػػاؽ األىميػػة بدرجػػة كبيػػرة ،كذلػػؾ
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حسػػب ترتيػػب الػػكزف النسػػبي كالكاقعػػة فػػي اإلربػػاعي األعمػػى مػػف عبػػارات المحػػكر ،كتشػػيرتمؾ
العبارات عمى الترتيب إلى:
بناء عمى مستكل األداء الحالي لمتالميذ) بتقدير
( صياغة أىداؼ الخطة التربكية ن
رقمي ( )2.66كبير.

 ( كضع خطة سنكية كخطة فصمية كخطة شيرية لبرنامج تعميـ تالميذ الدمج) بتقدير
رقمي ( )2.66كبير.
 ( تحديد معايير النجاح في األداء لألىداؼ التعميمية السنكية كاألىداؼ قصيرة المدل)
بتقدير رقمي ( )2.61كبير.
( كضع خطة لضبط كادارة كتسجيؿ السمكؾ كاألداء لمتالميذ في المدرسة الدامجة)
بتقدير رقمي ( )2.60كبير.
 ( تحديد الفجكة بيف مستكل األداء الحالي لتالميذ الدمج كاألداء المتكقع) بتقدير رقمي
( )2.53كبير.
كما يتضح مف الجدكؿ ( )9أف أقؿ العبارات أىمية مف كجية نظر عينة الدراسة العبػارات
( )0( ،)18( ،)11( ،)2( ،)19حيث كقعت ىذه العباراتفي نطاؽ األىمية بدرجة كبيػرة ،كذلػؾ
حسػػب ترتيػػب الػػكزف النسػػبي كالكاقعػػة فػػي اإلربػػاعي األدنػػى مػػف عبػػارات المحػػكر كتشػػير تمػػؾ
العبارات عمى الترتيب إلى:
( التخطيط كاإلشراؼ عمى خطط التعميـ الفردم) بتقدير رقمي ( )2.26كبير.
 ( صياغة أىداؼ الدرس بطريقة إجرائية بما يراعي احتياجات التالميذ ذكم اإلعاقة
كالتالميذ العادييف) بتقدير رقمي ( )2.36كبير.
 ( مراعاة عامؿ المركنة بحيث يتـ تعديؿ الخطة حسب احتياجات التالميذ ذكم اإلعاقة
كأقرانيـ العادييف) بتقدير رقمي ( )2.40كبير.
( تخطيط خريطة المنيج بما يراعي تالميذ الدمج كأقرانيـ مف األسكياء) بتقدير رقمي
( )2.41كبير.
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 ( إعداد خطة الدرس في ظؿ كجكد التالميذ ذكم اإلعاقة مع أقرانيـ العادييف) بتقدير
رقمي ( )2.41كبير.
كربمػػا تعػػزل ىػػذه النتيجػػة إلػػى أىميػػة التخطػػيط كعنصػػر أسػػاس لنجػػاح عمػػؿ المعمػػـ فػػي

المدارس االبتدائية الدامجػة ،كخاصػة صػياغة أىػداؼ الخطػة التربكيػة ،كالتخطػيط لضػبط كادارة
كتسػػجيؿ سػػمكؾ كأداء التالميػػذ فػػي مػػداراس الػػدمج ،كتحديػػد الفجػػكة بػػيف األداء الحػػالي كاألداء
المتكقػػػع لتالميػػػذ الػػػدمج ،كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا تكصػػػمت إليػػػو نتػػػائج دراسػػػة (كيالنػػػي
كالصػػػمادم  ،)8117حيػػػث أكػػػدت نتائجيػػػا أف التخطػػػيط لمتػػػدريس يػػػأتي كأحػػػد أىػػػـ مجػػػاالت
االحتياجػػػات التدريبيػػػة لمعممػػػي الرياضػػػيات بالمرحمػػػة االبتدائيػػػة ،كمػػػا أكضػػػحت نتػػػائج دراسػػػة
(الممحػػػػـ  )8115أف أساسػػػػيات تخطػػػػيط العمػػػػؿ اإلرشػػػػادم أحػػػػد أىػػػػـ االحتياجػػػػات التدريبيػػػػة
لممرشػػديف الطالبػػيف لمتعامػػؿ مػػع الطػػالب المكى ػكبيف بمػػدارس التعمػػيـ العػػاـ بالمممكػػة العربيػػة
السػػػػعكدية ،كدراسػػػػة (زيػػػػد  )8112كالتػػػػي أكػػػػدت نتائجيػػػػا أف التخطػػػػيط لمتػػػػدريس ىػػػػك أىػػػػـ
االحتياجػػػات المينيػػػة لمعممػػػي الفيزيػػػاء بالمرحمػػػة الثانكيػػػة بػػػاليمف ،كأكػػػدت دراسػػػة (عابػػػديف
 ،)8118أف ىناؾ حاجة تدريبية كبيرة لمميارات التعميمية كالقيادية لممعمميف العػرب فػي مجػاؿ
التخطيط.
ج-النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحكر الثانيالخاص بتنفيذ عممية التعميـ مف كجية نظر
أفراد العينة حسب أكزانيا النسبية:

َ

اٌؼجبسح

 21إداسح اٌظف فٟ
ظً ٔظبَ اٌذِج
اٌؼًّ ثشىً
 21فشدِ ٞغ
اٌتالِ١ز ػٕذ
اٌذبجخ ٌزٌه

جذٚي ()11
دسجخ ِٚغت ٜٛاألّ٘١خ ػٍ ٝاٌّذٛس اٌخبٔ ٟاٌخبص ثتٕف١ز ػٍّ١خ اٌتؼٍُ١
ِٓ ٚجٙخ ٔظش أفشاد اٌؼٕ١خ (ْ=)111
دسجخ األّ٘١خ
لٍٍ١خ
ِتٛعطخ
وج١شح
اٌٛصْ
إٌغجٟ
%
ن
%
ن
%
ن

تشت١ت
اٌؼجبساد
ٚفك
اٌٛصْ
إٌغجٟ

ِغتٜٛ
األّ٘١خ

463

57.10%

292

36.00%

56

6.90%

2.5018

7

وج١شح

352

43.40%

361

44.50%

98

12.10%

2.3132

19

ِتٛعطخ
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22

23

24

25

26

27

21

29
31

تؼذِ ً٠ذتٜٛ
إٌّب٘ج ثّب
٠تٕبعت ِغ
األ٘ذاف
اٌتؼٍ١ّ١خ
تمِ ُ١١ذٜ
اٌتمذَ ف ٟأداء
اٌتالِ١ز اٌؼبدٓ١٠
ٚرٞٚ
االدت١بجبد
اٌخبطخ
اعتخذاَ ِظبدس
ِتؼذدح إلحشاء
اٌّٛلف
اٌتؼٍّٟ١
ٌٍتالِ١ز
اوتغبة ِٙبساد
اٌتٛاطً اٌفؼبي
داخً غشفخ
اٌظف
اعتخذاَ ٌغخ
عٍّ١خ تٕبعت
ِغت ٜٛاٌتالِ١ز
اٌؼبدٚ ٓ١٠رٞٚ
االدت١بجبد
اٌخبطخ
تٛظ١ف
اٌّظبدس
اٌتؼٍ١ّ١خ
ٌتٕبعت اٌتالِ١ز
ر ٞٚاالدت١بجبد
اٌخبطخ
ٚاٌؼبدٓ١٠
تٕف١ز األٔشطخ
اٌطالث١خ
إٌّبعجخ ٌزٞٚ
االدت١بجبد
اٌخبطخ
ٚاٌؼبدٓ١٠
تذذ٠ذ أ٘ذاف
اٌذظخ ثطش٠مخ
لبثٍخ ٌٍم١بط
تؼذ ً٠أ٘ذاف
اٌذظخ ثّب
٠تٕبعت ِغ

487

60.00%

199

24.50%

125

15.40%

2.4464

8

وج١شح

513

63.30%

203

25.00%

95

11.70%

2.5154

6

وج١شح

582

71.80%

155

19.10%

74

9.10%

2.6264

1

وج١شح

559

68.90%

111

13.70%

141

17.40%

2.5154

5

وج١شح

576

71.00%

159

19.60%

76

9.40%

2.6165

2

وج١شح

431

53.10%

284

35.00%

96

11.80%

2.4131

13

وج١شح

457

56.40%

256

31.60%

98

12.10%

2.4427

9

وج١شح

397

49.00%

325

40.10%

89

11.00%

2.3798

14

وج١شح

383

47.20%

302

37.20%

126

15.50%

2.3169

17

ِتٛعطخ
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31

32

33

34

35

36

37

31

39

األ٘ذاف
اٌغٕ٠ٛخ
ٚاأل٘ذاف
لظ١شح اٌّذٜ
تم ُ١١األ٘ذاف
اٌّٛضٛػخ
ضّٓ اٌذظخ
تذٍ ً١اٌّّٙبد
ٚاٌّٙبساد
اٌتؼٍ١ّ١خ ثشىً
ِٕبعت لجً
اٌجذء ثبٌتذس٠ظ
اعتخذاَ
اٌٛعبئً
اٌجظش٠خ
ٚاٌغّؼ١خ فٟ
تٛض١خ
اٌذسٚط
تذػ ُ١اٌتذس٠ظ
ثتذس٠جبد ِالئّخ
ٌتالِ١ز اٌذِج
اعتخذاَ أٔشطخ
ِتٕٛػخ ٌتذس٠ظ
اٌّذتٜٛ
اٌتؼٍّٟ١
اعتخذاَ
اٌتٛاطً اٌٍفظٟ
ٚغ١ش اٌٍفظٟ
العتخبسح أتجبٖ
اٌتالِ١ز
سثظ اٌذسط
اٌذبٌٟ
ثبٌذسٚط
اٌغبثمخ
سثظ اٌّبدح
اٌذساع١خ ثبٌذ١بح
اٌؼٍّ١خ
ٚاٌ١ِٛ١خ
ٌٍتالِ١ز
االٔتمبي تذس٠ج١ب
ِٓ اٌّٙبساد
اٌجغ١طخ إٌٝ
اٌّٙبساد األوخش
تؼم١ذا

462

57.00%

242

29.80%

107

13.20%

2.4377

10

وج١شح

339

41.80%

367

45.30%

105

12.90%

2.2885

21

ِتٛعطخ

530

65.40%

221

27.30%

60

7.40%

2.5795

3

وج١شح

479

59.10%

205

25.30%

127

15.70%

2.4340

11

وج١شح

424

52.30%

217

26.80%

170

21.00%

2.3132

18

ِتٛعطخ

335

41.30%

327

40.30%

149

18.40%

2.2293

23

ِتٛعطخ

479

59.10%

198

24.40%

134

16.50%

2.4254

12

وج١شح

437

53.90%

195

24.00%

179

22.10%

2.3181

16

ِتٛعطخ

431

53.10%

132

16.30%

248

30.60%

2.2256

24

ِتٛعطخ
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41

41

42

43

44

اعتخذاَ أعٍٛة
تؼٍ ُ١األلشاْ
تمغ ُ١اٌتالِ١ز
إٌِ ٝجّٛػبد
لٍٍ١خ تتؼبْٚ
فّ١ب ثٕٙ١ب
ٌٍٛطٛي إٌٝ
اٌٙذف اٌّطٍٛة
اعتخذاَ
اٌذبعٛة فٟ
تؼٍ ُ١تالِ١ز
اٌذِج ٚاٌؼبدٓ١٠
تّٕ١خ اٌّٙبساد
اٌتؼٍ١ّ١خ
ٌٍتالِ١ز ثشىً
فشدٞ
تض٠ٚذ اٌتالِ١ز
فِ ٟذاسط
اٌذِج ثتغز٠خ
ساجؼخ فٛس٠خ
ِتىشسح

311

38.30%

328

40.40%

172

21.20%

2.1714

25

ِتٛعطخ

426

52.50%

206

25.40%

179

22.10%

2.3046

20

ِتٛعطخ

542

66.80%

190

23.40%

79

9.70%

2.5709

4

وج١شح

475

58.60%

146

18.00%

190

23.40%

2.3514

15

وج١شح

389

48.00%

229

28.20%

193

23.80%

2.2417

22

ِتٛعطخ

يتضح مف الجدكؿ ( )11أف أكثر العبارات أىمية مف كجيػة نظػر عينػة الدراسػة العبػارات
( ،)80( ،)85( ،)28( ،)00( ،)86( ،)82حيػػػث كقعػػػت ىػػػذه العبػػػارات فػػػي نطػػػاؽ األىميػػػة
بدرجػػة كبيػػرة ،كذلػػؾ حسػػب ترتيػػب الػػكزف النسػػبي كالكاقعػػة فػػي اإلربػػاعي األعمػػى مػػف عبػػارات
المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
( استخداـ مصادر متعددة إلثراء المكقؼ التعميمي لمتالميذ) بتقدير رقمي ( )2.62كبير.
 ( استخداـ لغة سميمة تناسب مستكل التالميذ العادييف كذكم االحتياجات الخاصة) بتقدير
رقمي ( )2.61كبير.
( استخداـ الكسائؿ البصرية كالسمعية في تكضيح الدركس) بتقدير رقمي ( )2.57كبير.
( استخداـ الحاسكب في تعميـ تالميذ الدمج كالعادييف) بتقدير رقمي ( )2.57كبير.
( اكتساب ميارات التكاصؿ الفعاؿ داخؿ غرفة الصؼ) بتقدير رقمي ( )2.51كبير.
كربمػػا ترجػػع ىػػذه النتيجػػة إلػػى أىميػػة اسػػتخداـ مصػػادر الػػتعمـ كالكسػػائؿ المعينػػة مثػػؿ
(الرسػػػكـ كالصػػػكر ،كالتطبيقػػػات ،كالكسػػػائط المتعػػػددة ،كمكاقػػػع اإلنترنػػػت كغيرىػػػا) كاسػػػتخداـ
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الحاسكب لتعميـ تالميذ الدمج كالعادييف  ،مما يسػاعد عمػى تػكفير بيئػة تعميميػة جاذبػة ،كتمبيػة
اىتمامػػات التالميػػذ فػػي مػػدارس الػػدمج ،كتمكػػيف المعمػػـ مػػف اتبػػاع أسػػاليب حديثػػة فػػي تصػػميـ
كتنفيذ المكاد الدراسية إلثارة اىتماـ التالميذ ،كخاصػة فػي المرحمػة االبتدائيػة .كمػا أف االتصػاؿ
الفعاؿ داخؿ غرفة الصؼ يساعد المعمـ في إيصاؿ الرسالة أك المعمكمة بشكؿ بسػيط ،كبالتػالي
سرعة التأثير فػي تالميػذه ،كيجعػؿ عالقػة المعمػـ بتالميػذه ناجحػة ،حيػث يأخػذ االتصػاؿ الفعػاؿ
أشكاالن متعددة :مكتكبة ،كسمعية ،كبصرية ،مع حسػف اسػتخداـ لغػة الجسػد لػدعـ التعبيػر عػف
النفس .كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (عكف  )8118كالتػي أكػدت نتائجيػا أف
أىػـ االحتياجػات التدريبيػة الالزمػة لمعممػي المرحمػة االبتدائيػة كانػت فػي مجػاؿ طػرؽ التػػدريس
الحديثػػػة ،كمجػػػاؿ إدارة الصػػػؼ ،كتصػػػميـ الكسػػػائؿ التعميميػػػة .كمػػػا أكػػػدت نتػػػائج دراسػػػة (زيػػػد
 )8112أف أىػػـ االحتياجػػات التدريبيػػة لممعمػػـ كػػاف مػػف بينيػػا :إدارة الصػػؼ ،كتنفيػػذ الػػدرس،
كطرائؽ التعميـ كالتعمـ ،كالكسائط التعميمية ،كما تتفػؽ أكػدت نتػائج دراسػة (جػاب اهلل ،)8115
أف مػػف أىػػـ المشػػكالت التػػي تعيػػؽ التػػدريس الفعػػاؿ لمتالميػػذ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة؛ عػػدـ
تكافر التقنيات التعميمية كالبيئية الصفية كالمدرسية المناسبة ليؤالء التالميػذ ،كدراسػة (كيالنػي
كالصػػمادم  ،)8117كالتػػي أكػػدت نتائجيػػا أف أىػػـ االحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي الرياضػػيات
بالمرحمة االبتدائية تتضمف  :أساليب التدريس ،كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية .كما أكػدت نتػائج
دراسػة ( )Hadadian, A., &Chiang, L. 2007أف الطػالب المعممػيف فػي حاجػة إلػى
معرفػػة الكسػػائؿ التعميميػػة كمصػػادر التعمػػيـ المناسػػبة لػػذكم اإلعاقػػة قبػػؿ العمػػؿ فػػي المػػدارس
الدامجة.
كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )11أف أقػػؿ العبػػارات أىميػػة مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الدراسػػة
العبػػػارات ( ،)21( ،)08( ،)22( ،)06( ،)09( ،)21حيػػػث كقعػػػت ىػػػذه العبػػػارات فػػػي نطػػػاؽ
األىمية بدرجة متكسطة ،كذلؾ حسب ترتيػب الػكزف النسػبي كالكاقعػة فػي اإلربػاعي األدنػى مػف
عبارات المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
( استخداـ أسمكب تعميـ األقراف) بتقدير رقمي ( )2.17متكسط.
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( االنتقاؿ تدريجيان مف الميارات البسيطة إلى الميارات األكثر تعقيدان) بتقدير رقمي
( )2.22متكسط.


(تزكيد التالميذ في مدارس الدمج بتغذية راجعة فكرية متكررة) بتقدير رقمي
( )2.24متكسط.



( تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات قميمة تتعاكف فيما بينيا لمكصكؿ إلى اليدؼ
المطمكب) بتقدير رقمي ( )2.30متكسط.

كربمػػا تعػػزل ىػػذه النتيجػػة إلػػى اعتبػػار ىػػذه االحتياجػػات (اسػػتخداـ أسػػمكب تعمػػيـ األقػراف)
(االنتقػػاؿ تػػدريجيان مػػف الميػػارات البسػػيطة إلػػى الميػػارات األكثػػر تعقيػػدان)( ،تزكيػػد التالميػػذ فػػي
مدارس الدمج بتغذية راجعة فكرية متكررة) (تقسيـ التالميػذ إلػى مجمكعػات قميمػة تتعػاكف فيمػا
بينيا لمكصكؿ إلى اليدؼ المطمكب)مف الميارات األساسية التي يستخدميا المعمـ مػع التالميػذ
العػػادييف ،كحتػػى قبػػػؿ تطبيػػؽ نظػػاـ الػػػدمج ،رغػػـ كقػػػكع ىػػذه االحتياجػػات فػػػي نطػػاؽ األىميػػػة
المتكسطة.
د-النتائج الخاصة بترتيب عبارات المحكر الثالثالخاص بتقكيـ عممية التعميـ مف كجية نظر
أفراد العينة حسب أكزانيا النسبية:
جذٚي ()11
دسجخ ِٚغت ٜٛاألّ٘١خ ػٍ ٝاٌّذٛس اٌخبٌج اٌخبص ثتم ُ٠ٛػٍّ١خ اٌتؼٍُ١
ِٓ ٚجٙخ ٔظش أفشاد اٌؼٕ١خ (ْ=)111
دسجخ األّ٘١خ
لٍٍ١خ
ِتٛعطخ
وج١شح
َ

اٌؼجبسح
ن

45

46

47

اعتخذاَ اٌتمُ٠ٛ
ٌتذذ٠ذ ٔٛاد ٟاٌمٛح
ٚاٌضؼف ٌذ ٜتالِ١ز
اٌذِج
تمِ ُ٠ٛؼبسف اٌتالِ١ز
ثأعبٌ١ت ِتٕٛػخ
تشاػٚ ٟجٛد تالِ١ز
ػبدٚ ٓ١٠رٞٚ
ادت١بجبد خبطخ
اعتخذاَ أعبٌ١ت
تمِٙ ُ٠ٛبساد رٞٚ

%

ن

%

ن

%

اٌٛصْ
إٌغجٟ

تشت١ت
اٌؼجبساد
ٚفك
اٌٛصْ
إٌغجٟ

ِغتٜٛ
األّ٘١خ

564

69.50%

170

21.00%

77

9.50%

2.6005

2

وج١شح

358

44.10%

393

48.50%

60

7.40%

2.3674

15

وج١شح

545

67.20%

150

18.50%

116

14.30%

2.5290

4

وج١شح
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41

49
51
51
52
53
54

55
56
57

51

59

61
61

اإلػبلخ ٚاٌؼبدٓ١٠
اعتخذاَ أعبٌ١ت
تمِٕ ُ٠ٛبعجخ ٌم١بط
ٚتم ُ٠ٛاٌجٛأت
اٌٛجذأ١خ اٌّتؼٍمخ
ثبٌّٛاد اٌذساع١خ
اٌتأوذ ِٓ ِٕبعجخ
اٌّذتٌ ٜٛمذساد
اٌتالِ١ز
تذذ٠ذ اٌّٙبساد
اٌّطٍٛة ِٓ اٌتالِ١ز
أداء٘ب
ِشالجخ تمذَ ٚتطٛس
اٌتالِ١ز خطٛح ثخطٛح
ٚضغ خطخ ٌّغبػذح
اٌتالِ١ز ف ٟاٌّذاسط
اٌذاِجخ ػٍ ٝاٌتخٍض
ِٓ ٔمبط اٌضؼف
تم٠ٛخ دافؼ١خ تالِ١ز
اٌذِج ٔذ ٛاٌتؼٍُ
اٌّمبسٔخ ث ٓ١اٌتالِ١ز
ف ٟاٌظف اٌٛادذ
ٚف ٟاٌّذسعخ اٌٛادذح
سطذ دسجبد اٌتالِ١ز
ف ٟعجالد خبطخ
إلطذاس األدىبَ
اٌّتؼٍمخ ثزٌه
ِؼشفخ ِذِٛ ٜاوجخ
اٌتالِ١ز ٌٍذسط
ل١بط األ٘ذاف
اٌّتٛلؼخ ٚاأل٘ذاف
اٌّذممخ
ِشاػبح اٌفشٚق
اٌفشد٠خ اٌىج١شح ثٓ١
اٌتالِ١ز فِ ٟذاسط
اٌذِج ِٓ خالي تٕٛع
ٚعبئً االختجبس
ٚاٌم١بط
تفغ١ش ٔتبئج
االختجبساد اٌت ٟتطجك
ػٍ ٝاٌتالِ١ز اٌؼبدٓ١٠
ٚر ٞٚاالدت١بجبد
اٌخبطخ
تم ُ١١األ٘ذاف
اٌغٕ٠ٛخ ٚاأل٘ذاف
لظ١شح اٌّذٜ
اٌّٛجٛدح ف ٟاٌخطخ
اعتخذاَ أعبٌ١ت
اٌىشف اٌّجىش ػٓ

389

48.00%

296

36.50%

126

15.50%

2.3243

17

ِتٛعطخ

454

56.00%

227

28.00%

130

16.00%

2.3995

12

وج١شح

406

50.10%

350

43.20%

55

6.80%

2.4328

10

وج١شح

442

54.50%

296

36.50%

73

9.00%

2.4550

8

وج١شح

483

59.60%

236

29.10%

92

11.30%

2.4821

7

وج١شح

562

69.30%

212

26.10%

37

4.60%

2.6473

1

وج١شح

430

53.00%

307

37.90%

74

9.10%

2.4390

9

وج١شح

382

47.10%

323

39.80%

106

13.10%

2.3403

16

وج١شح

299

36.90%

439

54.10%

73

9.00%

2.2787

18

ِتٛعطخ

365

45.00%

391

48.20%

55

6.80%

2.3822

13

وج١شح

520

64.10%

182

22.40%

109

13.40%

2.5068

5

وج١شح

448

55.20%

256

31.60%

107

13.20%

2.4205

11

وج١شح

357

44.00%

399

49.20%

55

6.80%

2.3724

14

وج١شح

523

64.50%

196

24.20%

92

11.30%

2.5314

3

وج١شح
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62

اإلػبلبد ٚطؼٛثبد
اٌتؼٍُ ٚاٌّ٘ٛجخ
تط٠ٛش اٌخطظ
اٌذساع١خ ف ٟضٛء
ٔتبئج اٌتمُ٠ٛ

455

56.10%

301

37.10%

55

6.80%

2.4932

6

يتضح مف الجدكؿ ( )11أف أكثر العبارات أىمية مف كجيػة نظػر عينػة الدراسػة العبػارات
( ،)58( ،)27( ،)61( ،)25( ،)50حيػػػث كقعػػػت ىػػػذه العبػػػارات فػػػي نطػػػاؽ األىميػػػة بدرجػػػة
كبيػػرة ،كذلػػؾ حسػػب ترتيػػب الػػكزف النسػػبي كالكاقعػػة فػػي اإلربػػاعي األعمػػى مػػف عبػػارات المحػػكر
كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
( تقكية دافعية تالميذ الدمج نحك التعمـ) بتقدير رقمي ( )2.64كبير.
( استخداـ التقكيـ لتحديد نكاحي القكة كالضعؼ لدل تالميذ الدمج) بتقدير رقمي
( )2.60كبير.
( استخداـ أساليب الكشؼ المبكرعف اإلعاقات كصعكبات التعمـ كالمكىبة) بتقدير
رقمي ( )2.53كبير.
( استخداـ أساليب تقكيـ ميارات ذكم اإلعاقة كالعادييف) بتقدير رقمي ( )2.52كبير.
 ( مراعاة الفركؽ الفردية الكبيرة بيف التالميذ في مدارس الدمج مف خالؿ تنكع كسائؿ
االختبار كالقياس) بتقدير رقمي ( )2.50كبير.
كربما ترجع ىذه النتيجة إلى افتقػاد بعػض تالميػذ الػدمج إلػى الدافعيػة ،كلعػؿ ذلػؾ بسػبب
كجكد مفاىيـ مغمكطة أك اتجاىات سمبية نحك الػدمج  ،أك لػدل المعممػيف كالعػامميف بالمدرسػة،
أك ربمػػػا كانػػػت اإلعاقػػػة أك اإلصػػػابة بػػػبعض األمػػػراض سػػػببان لػػػبعض المشػػػكالت التػػػي تفقػػػدىـ
الدافعية ،ككذا ضعؼ التكجيػو المنزلػي لتالميػذ الػدمج فػي المرحمػة االبتدائيػة ،إمػا بسػبب جيػؿ

األبكيف بػالطرؽ السػميمة الالزمػة لمتعامػؿ مػع أبنػائيـ مػف ذكم االحتياجػات الخاصػة  ،أك تػرؾ
المسػػئكلية كاممػػة لممدرسػػة ،كىػػك مػػا يعكػػس األىميػػة الكبيػػرة لتقكيػػة دافعيػػة تالميػػذ الػػدمج نحػػك
التعمـ مف كجية نظر معممييـ.
كما أف مراعاة الفركؽ الفردية الكبيرة بيف التالميذ فػي مػدارس الػدمج اعتمػادان عمػى تنػكع
كسػػائؿ االختبػػػار كالقيػػػاس أحػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػة الكبيػػػرة لممعمػػػـ فػػػي المدرسػػػة االبتدائيػػػة
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الدامجػػة ،نظػ ارن لكجػػكد تالميػػذ ذكم إعاقػػة كتالميػػذ عػػادييف فػػي مكقػػؼ تعميمػػي كاحػػد  ،كىػػك مػػا
يتطمػػب ميػػارة عاليػػة فػػي التخطػػيط لمتعمػػيـ  ،كتنفيػػذه كتقكيمػػو بمػػا يراعػػي االخػػتالؼ الكبيػػر فػػي
الفركؽ الفردية بيف التالميذ في مدارس الدمج.
كيعػػد الكشػػؼ المبكػػر عػػف اإلعاقػػة أك صػػعكبات الػػتعمـ أك المكىبػػة أىػػـ متطمبػػات التعامػػؿ
السػػميـ معيػػا كالتػػدخؿ لمالجتيػػا أك تنميتيػػا كتكجيييػػا فػػي الكقػػت المناسػػب ،أك إحالتيػػا إلػػى
الجية المختصة ،كبدكف ىذا التدخؿ المبكػر تتعطػؿ المكاىػب ،كيػزداد التػأخر الدراسػي ،كتتفػاقـ
اإلعاقػػة ،كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع النتػػائج التػػي تكصػػؿ إلييػػا ك ػالن مػػف (كاسػػتك كماسػػتركبيرم
 ،)Casto & Masteropieriحيػث قامػا بتحميػؿ النتػائج التػي تكصػمت إلييػا أربػع كسػبعكف
دراسػػة عمميػػة ،كتبػػيف أنػػو ينػػتج عػػف التػػدخؿ المبكػػر لرعايػػة األطفػػاؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة
تحسف مستكل النمك المعرفي كالمغػكم كاألكػاديمي لػدييـ .كمػا أكػدت دراسػة ( Obeing, C.,
)2007أف ىنػػاؾ عػػددان مػػف اإلعاقػػات المتكاجػػدة فػػي مػػدارس غانػػا لػػـ يػػتـ اكتشػػافيا بكاسػػطة
المعمميف ،كأف المعمـ ال يحصؿ عمى تدريب مناسب لتعميـ المعاقيف.

إضػػافة إلػػى أف تػػدريب المعمػػـ عمػػى تقػػكيـ ميػػارات تالميػػذه يسػػاعده فػػي الكقػػكؼ عمػػى
حقيقة مستكاىـ في الجانب الميارم الذم تزداد أىميتو بصفة خاصة لمتالميذ ذكم االحتياجػات
الخاصػػة ،كبالتػػالي يػػتمكف مػػف تحديػػد ن ػكاحي القػػكة كالضػػعؼ لػػدييـ ،كىػػك مػػا يفيػػد فػػي تعم ػيـ
التالميذ ميارات جديػدة كارتفػاع مسػتكل التحصػيؿ لػدييـ ،كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع مػا تكصػمت
إليو نتائج دراسة (دركيش كأبػك ىػداؼ  ،)8118كالتػي تكصػمت إلػى أف ىنػاؾ حاجػات تدريبيػة
عالية لمعممي األحياء في قطاع غػزة فػي مجػاؿ ميػارات التقيػيـ كعمػؿ خطػط عالجيػة .كدراسػة
(عػكف  ،)8118كالتػي تكصػػمت إلػى أف مجػػاؿ التقػكيـ المسػػتمر أحػد أىػػـ مجػاالت االحتياجػػات
التدريبيػػة بالنسػػبة لمعممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة .كدراسػػة (زيػػد  )8112ك (كيالنػػي كالصػػمادم
 )8117حيػػث أكػػدتا أىميػػة مجػػاؿ تقػػكيـ الطػػالب كأحػػد مجػػاالت االحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي
المرحمة االبتدائية.
كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )11أف أقػػؿ العبػػارات أىميػػة مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الدراسػػة
العبػػػارات ( )61( ،)26( ،)55( ،)28( ،)56حيػػػث كقعػػػت ىػػػذه العبػػػارات فػػػي نطػػػاؽ األىميػػػة
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بدرجة متكسػطة ككبيػرة ،كذلػؾ حسػب ترتيػب الػكزف النسػبي كالكاقعػة فػي اإلربػاعي األدنػى مػف
عبارات المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
( معرفة مدل مكاكبة التالميذ لمدرس) بتقدير رقمي ( )2.27متكسط.
( استخداـ أساليب تقكيـ مناسبةلقياس كتقكيـ الجكانب الكجدانية المتعمقة بالمكاد
الدراسية) بتقدير رقمي ( )2.32متكسط.
 ( رصد درجات التالميذ في سجالت خاصة إلصدار األحكاـ المتعمقة بذلؾ) بتقدير
رقمي ( )2.34كبير.
( تقكيـ معارؼ التالميذ بأساليب متنكعة تراعي كجكد تالميذ عادييف كذكم احتياجات
خاصة) بتقدير رقمي ( )2.36كبير.
( تقييـ األىداؼ السنكية كاألىداؼ قصيرة المدل المكجكدة في الخطة) بتقدير رقمي
( )2.37كبير.
كىػػػذه العبػػػارات رغػػػـ كقكعيػػػا فػػػي اإلربػػػاعي األدنػػػى مػػػف عبػػػارات المحػػػكر إال أنيػػػا مػػػف
االحتياجات التدريبية التي حصمت عمى درجة أىمية كبيرة أك متكسػطة مػف كجيػة نظػر معممػي
المدارس االبتدائية الدامجة ،كربما يرجع ذلؾ إلى اعتبارىا ضمف مجاالت التدريب التػي يتمقاىػا
المعممكف في إطار خطة التدريب المكضكعة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ كاألكاديميػة المينيػة
لممعمميف  ،كربما تمقى معممك المدارس االبتدائية الدامجػة تػدريبان عمػى تمػؾ المجػاالت  ،كلكنيػا
تزداد أىمية عقػب تطبيػؽ نظػاـ الػدمج ،خاصػة كأف ىػذه العبػارات مرتبطػة بػالتقكيـ كالقيػاس ،
كالذم تأكدت أىميتو كأحد مجاالت االحتياجات التدريبية لممعمـ مف خػالؿ العديػد مػف الدراسػات
مثؿ دراسة (عكف  )8118ك(زيد  )8112ك(كيالني كالصمادم .)8117
ق-النتػػائج الخاصػػة بترتيػػب عبػػارات المحػػكر الرابعالخػػاص بالتنميػػة المينيػػة لممعمػػـ مػػف
كجية نظر أفراد العينةحسب أكزانيا النسبية:
جذٚي ()12
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َ

63

64

65

66

67

61

69

71

اٌؼجبسح

تذس٠ت اٌّؼٍُ ػٍٝ
ثؼض اٌّٙبساد
اٌجذخ١خ ثذ١ج
٠تّىٓ ِٓ إجشاء
اٌذساعبد ٚاٌجذٛث
اٌّتؼٍمخ ثبٌّذسعخ
اٌذاِجخ ٚاٌج١ئخ
اٌّذ١طخ ثٙب
دساعخ ِب ٠طشأ ِٓ
تغ١١ش ػٍ ٝإٌّب٘ج
اٌذساع١خ ف ٟإطبس
اٌذِج
اٌتذس٠ت ػٍٝ
اعتشت١ج١بد
اٌتذس٠ظ اٌتِٓ ٟ
شأٔٙب سفغ ِغتٜٛ
أداء اٌّؼٍُ ف ٟظً
ٔظبَ اٌذِج
تذف١ض ِؼٍّٟ
اٌّذاسط اٌذاِجخ
إٌ ٝاٌتذس٠ت
اٌّغتّش أحٕبء
اٌخذِخ
تذس٠ت ِؼٍّٟ
اٌّذاسط اٌذاِجخ
ف ٟاٌّ١ذاْ ٌشفغ
ِغت ٜٛأدائُٙ
اٌتذس٠ت ػٍٝ
ِؼب١٠ش جٛدح أداء
اٌّؼٍُ ف ٟظً ٔظبَ
اٌذِج
إسعبي ثؼخبد ِٓ
اٌّؼٍّ ٓ١فٟ
ِختٍف
اٌتخظظبد إٌٝ
دٚي اٌؼبٌُ اٌّتمذِخ
فِ ٟجبي اٌذِج
اعتخّبس فشص
إٌّ ٛاٌزاتٌّ ٟؼٍُ
اٌذِج ِٓ خالي

دسجخ ِٚغت ٜٛاألّ٘١خ ػٍ ٝاٌّذٛس اٌشاثغ اٌخبص ثبٌتّٕ١خ اٌّ١ٕٙخ ٌٍّؼٍُ
ِٓ ٚجٙخ ٔظش أفشاد اٌؼٕ١خ (ْ=)111
دسجخ األّ٘١خ
لٍٍ١خ
ِتٛعطخ
وج١شح
اٌٛصْ
إٌغجٟ
%
ن
%
ن
%
ن

تشت١ت
اٌؼجبساد
ٚفك
اٌٛصْ
إٌغجٟ

ِغتٜٛ
األّ٘١خ

607

74.80%

112

13.80%

92

11.30%

2.6350

1

وج١شح

512

63.10%

209

25.80%

90

11.10%

2.5203

12

وج١شح

583

71.90%

118

14.50%

110

13.60%

2.5832

5

وج١شح

555

68.40%

124

15.30%

132

16.30%

2.5216

11

وج١شح

594

73.20%

103

12.70%

114

14.10%

2.5919

3

وج١شح

510

62.90%

224

27.60%

77

9.50%

2.5339

8

وج١شح

587

72.40%

70

8.60%

154

19.00%

2.5339

9

وج١شح

420

51.80%

276

34.00%

115

14.20%

2.3761

17

وج١شح
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71

72

73

74

75

76

77

71

ِتبثؼخ اٌذساعخ
ٚاٌمشاءح ٚاٌجذٛث
ِتبثؼخ اٌتطٛساد
ٚاٌّغتجذاد فٟ
ِجبي دِج رٞٚ
االدت١بجبد اٌخبطخ
ِغ اٌؼبدٓ١٠
تض٠ٚذ اٌّؼٍُ
ثبالعتشبساد
اٌؼٍّ١خ ٚأدذث ِب
٠تٛطً إٌ ٗ١اٌؼٍُ
اٌتشث ِٓ ٞٛطشائك
ٚأعبٌ١ت ِٚفبُ٘١
ٚأفىبس جذ٠ذح
ِتؼٍمخ ثبٌذِج
تٕظ ُ١إٌذٚاد
اٌّذسع١خ دٛي
ِٛضٛع اٌذِج
ٚعجً ِٛاجٙخ
ِشىالتٗ
ػمذ اٌّذبضشاد
ٚإٌّبلشبد ٚٚسػ
اٌؼًّ دٛي ٔظبَ
اٌذِج داخً
اٌّذاسط اٌذاِجخ
ٚف ٟاإلداساد
اٌتؼٍ١ّ١خ
اوتغبة اٌّٙبساد
ٚاٌّؼٍِٛبد اٌتٟ
تّىٓ اٌّؼٍُ ِٓ
اٌّشبسوخ فٚ ٟضغ
إٌّب٘ج اٌذساع١خ
ٚتط٠ٛش٘ب ف ٟإطبس
اٌذِج
اوتغبة ِٙبساد
اوتشبف اٌّٛ٘ٛثٓ١
ٚاٌّتأخش ٓ٠دساع١ب
ٚر ٞٚاإلػبلخ
اوتغبة ِٙبساد
طٕغ اٌمشاساد
ٚاٌذظٛي ػٍٝ
اٌج١بٔبد
ٚاٌّؼٍِٛبد
اٌالصِخ ٌظٕؼٗ
اوتغبة ِٙبساد
جّغ اٌج١بٔبد
ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ
اٌج١ئخ اٌّذ١طخ
ثبٌّذسعخ اٌذاِجخ

570

70.30%

130

16.00%

111

13.70%

2.5660

6

وج١شح

436

53.80%

226

27.90%

149

18.40%

2.3539

18

وج١شح

523

64.50%

124

15.30%

164

20.20%

2.4427

15

وج١شح

541

66.70%

104

12.80%

166

20.50%

2.4624

14

وج١شح

588

72.50%

112

13.80%

111

13.70%

2.5882

4

وج١شح

475

58.60%

210

25.90%

126

15.50%

2.4303

16

وج١شح

540

66.60%

159

19.60%

112

13.80%

2.5277

10

وج١شح

521

64.20%

212

26.10%

78

9.60%

2.5462

7

وج١شح
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79

11

اوتغبة ِٙبساد
تٛظ١ف اٌج١ئخ
اٌّذٍ١خ ف ٟخذِخ
اٌّذاسط اٌذاِجخ
اوتغبة ِٙبساد
إٌمذ ٚاٌتذًٍ١
ٚاعتخالص إٌتبئج
ٚوتبثخ اٌتمبس٠ش
دٛي ٔظبَ اٌذِج

527

65.00%

157

19.40%

127

15.70%

2.4932

13

وج١شح

588

72.50%

127

15.70%

96

11.80%

2.6067

2

وج١شح

يتضح مف الجدكؿ ( )18أف أكثر العبارات أىمية مف كجيػة نظػر عينػة الدراسػة العبػارات
( ،)65( ،)75( ،)67( ،)81( ،)60حيػػػث كقعػػػت ىػػػذه العبػػػارات فػػػي نطػػػاؽ األىميػػػة بدرجػػػة
كبيػػرة ،كذلػػؾ حسػػب ترتيػػب الػػكزف النسػػبي كالكاقعػػة فػػي اإلربػػاعي األعمػػى مػػف عبػػارات المحػػكر
كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
( تدريب المعمـ عمى بعض الميارات البحثية بحيث يتمكف مف إجراء الدراسات
كالبحكث المتعمقة بالمدرسة الدامجة كالبيئة المحيطة بيا) بتقدير رقمي ()2.63
كبير.
( اكتساب ميارات النقد كالتحميؿ كاستخالص النتائج ككتابة التقارير حكؿ نظاـ الدمج)
بتقدير رقمي ( )2.60كبير.
( تدري ب معممي المدارس الدامجة في الميداف لرفع مستكل أدائيـ) بتقدير رقمي
( )2.59كبير.
( اكتساب الميارات كالمعمكمات التي تمكف المعمـ مف المشاركة في كضع المناىج
الدراسية كتطكيرىا في إطار الدمج) بتقدير رقمي ( )2.58كبير.
( التدريب عمى استرتيجيات التدريس التي مف شأنيا رفع مستكل أداء المعمـ في ظؿ
نظاـ الدمج) بتقدير رقمي ( )2.58كبير.
كربما تعزل ىػذه النتيجػة إلػى كثػرة المشػكالت التػي يكاجييػا المعممػكف مػع تالميػذىـ فػي
المػػدارس االبتدائيػػة الدامجػػة كبالتػػالي فيػػـ أكثػػر احتياج ػان إلػػى التػػدريب عمػػى الميػػارات البحثيػػة
ليتمكنػكا مػػف إجػراء الدراسػػات كالبحػػكث المتعمقػػة بالمدرسػػة الدامجػػة كالبيئػػة المحيطػػة بيا،ككػػذا
اكتساب ميارات النقد كالتحميؿ كاستخالص النتائج ككتابة التقػارير حػكؿ نظػاـ الػدمج ،كىػك مػا
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أكدتو دراسة (جػاب اهلل  )8115كالتػي تكصػمت إلػى أف ىنػاؾ عػددان مػف المشػكالت التػي تعيػؽ
التػػدريس الفعػػاؿ لمطػػالب ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،منيػػا مػػا يعػػكد لمعمػػـ تمػػؾ الفئػػات نفسػػو،
كمشكالت تعكد لطبيعة المناىج ،كاألنشػطة التعميميػة ،كاسػتراتيجيات التػدريس القديمػة المتبعػة
في التدريس ليؤالء الطالب ،كمشكالت تعكد إلى عدـ تكافر التقنيات التعميمية كالبيئية الصػفية
كالمدرسية المناسبة ليؤالء الطالب ،إلػى جانػب عػدـ قيػاـ اإلشػراؼ التربػكم بالػدكر المنػكط بػو
فػػي إثػراء كتحسػػيف عمميػػة التػػدريس .كدراسػػة (اإلتربػي  ،)8117كالتػػي تكصػػمت إلػػى أف ىنػػاؾ
مشكالت تتعمؽ بدمج ذكم االحتياجات الخاصة في مػدارس العػادييف ،منيػا مػا يتعمػؽ بػالمعمـ،
كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالتالميػػذ العػػادييف كالمعػػاقيف ،كمشػػكالت خاصػػة بػػالمنيج  ،كأخػػرل خاصػػة
بالمدرسػػػة كاإلمكانػػػات المدرسػػػية .األمػػػر الػػػذم يتطمػػػب ضػػػركرة امػػػتالؾ المعمػػػـ فػػػي المػػػدارس
االبتدائيػػة الدامجػػة لميػػارات البحػػث العممػػي إلج ػراء دراسػػات كأبحػػاث لمكقػػكؼ عمػػى طبيعػػة تمػػؾ
المشػػػكالت كأبعادىػػػا ،كتقػػػديـ حمػػػكؿ عمميػػػة لمكاجيتيػػػا ،اسػػػتنادان إلػػػى امػػػتالؾ ميػػػارات النقػػػد
كالتحميػػؿ كاسػػتخالص النتػػائج ككتابػػة التقػػارير حػػكؿ نظػػاـ الػػدمج .كقػػد تكصػػمت دراسػػة (عب ػد

العػاطي  )8115إلػػى أف جزئيػػة المعمػػـ الباحػػث ليسػت كاضػػحة فػػي أذىػػاف المعممػػيف ،كال سػػيما
منيجية البحث ،كاقترحت الدراسػة إجػراءات تتبػع مػف المعمػـ أثنػاء اإلعػداد كأثنػاء الخدمػة لكػي
يصير معممان باحثان.
كما أف امتالؾ المعمـ لمميارات كالمعمكمات التي تمكنػو مػف المشػاركة فػي كضػع المنػاىج
الدراسية كتطكيرىا في إطار الػدمج أمػر ضػركرم  ،انطالقػان مػف أىميػة مركنػة المػنيج الدراسػي
كقابميتو لمتعديؿ ،كخاصة في المدارس الدامجة ،كالتي يكجد بػيف طالبيػا فػركؽ فرديػة شاسػعة

 ،كمػػا أنيػػا ينبغػػي أف تسػػتكعب الفػػركؽ الكبيػػرة فػػي القػػدرات كالميػػكؿ كاالىتمامػػات كاألنشػػطة ،
كما ينبغي أف يمتمؾ معممي المػدارس االبتدائيػة الدامجػة اسػتراتيجيات تػدريس حديثػة كمناسػبة
لطبيعػػة كخصػػائص كقػػدرات تالميػػذ الػػدمج ،حتػػى يمكػػنيـ المسػػاىمة الفعميػػة فػػي رفػػع مسػػتكل
تحصػػيميـ .كقػػد أكػػدت نتػػائج دراسػػة (عػػكف  )8118أف االحتياجػػات التدريبيػػة الالزمػػة لمعممػػي
المرحمػػة االبتدائيػػة كػػاف أكثرىػػا أىميػػة ،مجػػػاؿ طػػرؽ التػػدريس الحديثػػة ثػػـ مجػػاؿ المشػػػكالت
الصفية كتصميـ الكسائؿ التعميميػة ،كأكػدت دراسػة (مصػطفى  )8110كثػرة األعبػاء التدريسػية
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كاإلشرافية لممعمميف في مدارس الدمج ،كضػعؼ خبػرة المعمػـ فػي التعامػؿ مػع ذكم االحتياجػات
الخاصػػة ،كأكػػدت دراسػػة (كيالنػػي كالصػػمادم  )8117أف أىػػـ مجػػاالت االحتياجػػات التدريبيػػة
لمعممي المرحمة االبتدائية :أساليب التدريس ،كاألنشطة كالكسائؿ.
كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )18أف أقػػؿ العبػػارات أىميػػة مػػف كجيػػة نظػػر عينػػة الدراسػػة
العبػػػارات ( )72( ،)70( ،)76( ،)71( ،)78حيػػػث كقعػػػت ىػػػذه العبػػػارات فػػػي نطػػػاؽ األىميػػػة
بدرجػػة كبيػػرة ،كذلػػؾ حسػػب ترتيػػب الػػكزف النسػػبي كالكاقعػػة فػػي اإلربػػاعي األدنػػى مػػف عبػػارات
المحكر كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:
( تزكيد المعمـ باالستشارات العممية كأحدث ما يتكصؿ إليو العمـ التربكم مف طرائؽ
كأساليب كمفاىيـ كأفكار جديدة متعمقة بالدمج) بتقدير رقمي ( )2.35كبير.
( استثمار فرص النمك الذاتي لمعمـ الدمج مف خالؿ متابعة الدراسة كالقراءة
كالبحكث) بتقدير رقمي ( )2.37كبير.


(تنظيـ الندكات المدرسية حكؿ مكضكع الدمج كسبؿ مكاجية مشكالتو) بتقدير رقمي
( )2.44كبير.

( عقد المحاضرات كالمناقشات ككرش العمؿ حكؿ نظاـ الدمج داخؿ المدارس الدامجة
كفي اإلدارات التعميمية) بتقدير رقمي ( )2.46كبير.
كىذه العبارات رغـ كقكعيا فػي اإلربػاعي األدنػي مػف عبػارات المحػكر إال أنيػا ذات أىميػة
كبيرة كاحتياجات تدريبية مف كجية نظر عينة الدراسة ،كىػك مػا يتطمػب التكأمػة بػيف الجامعػات
كالمراكػػػػز البحثيػػػػة كالمؤسسػػػػات الميتمػػػػة بتعمػػػػيـ ذكم االحتياجػػػػات الخاصػػػػة كبػػػػيف المػػػػدارس
االبتدائية الدامجة  ،لتقديـ كافة التسييالت الالزمة لدعـ فرص النمك الذاتي لممعممػيف فػي تمػؾ
المػػػدارس ،كمتػػػابعتيـ لمدراسػػػة كالقػػػراءة كالبحػػػكث ،ككػػػذا التنسػػػيؽ بػػػيف ىػػػذه األطػػػراؼ لتنظػػػيـ
الندكات كالمحاضرات كالمناقشات ككرش العمؿ حكؿ مكضػكع الػدمج كسػبؿ مكاجيػة مشػكال تو.
كقػػد أكػػدت نتػػائج دراسػػة ( ،)Obeng,C., 2007أف المعمػػـ ال يحصػػؿ عمػػى تػػدريب مناسػػب
لتعميـ المعاقيف .كما أكدت نتائج دراسة )،) Anastasia Vlachou, 1993أف أىػـ العكامػؿ
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التي تسيـ في نجاح عممية الدمج ىي مساندة المعمميف لعممية الػدمج.كما أكػدت نتػائج دراسػة
(مصػػطفى  )8110أنيممػػا يعيػػؽ تحقيػػؽ جػػكدة العمميػػة التعميميػػة لمطػػالب ذكم االحتياجػػات
الخاصػػة؛ ضػػعؼ العالقػػة بػػيف المدرسػػة الدامجػػة كالمجتمع.كأكصػػت دراسػػة (أحمػػد ،ك السػػكيدم
1998ـ) بضركرة اعتبار المعمـ أىـ مصادر رصد كتقدير االحتياجػات التدريبيػة ،كأف تػتـ ىػذه
العمميػػة بصػػكرة تعاكنيػػة مشػػتركة بػػيف كزارة التربيػػة كمؤسسػػات إعػػداد المعمػػـ كتدريبػػو كالمعمػػـ
نفسو.
 الهتائج اخلاصة بالفزوم بني استجابات أفزاد العيهة على مدى األيميةإلمجالي االستبانة وحماوريا
حبسب متغري املؤيل (تزبوي  -غري تزبوي):
أكضحت نتائج الدراسة الميدانية أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات
أفراد العينة عمى إجمالي االستبانة كمحاكرىا الفرعية ما عدا المحكر الرابع ،كالجدكؿ التالي
يبيف ذلؾ:
جذٚي ()13
ٛ٠ضخ ٔتبئج اختجبس اٌتبء ٌؼٕ١تِ ٓ١غتمٍت t – testٓ١إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث ٓ١اعتجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ
اٌّغتفتبح ٔذ ٛاألّ٘١خػٍ ٝإجّبٌ ٟاالعتجبٔخ ِٚذبٚس٘ب دغت ِتغ١ش اٌّؤً٘ (ْ=)111
اٌّذٛس
األٚي
اٌخبٟٔ
اٌخبٌج
اٌشاثغ
اإلجّبٌٟ

اٌّؤً٘

اٌؼذد

اٌّتٛعظ

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

تشثٞٛ
غ١ش تشثٞٛ
تشثٞٛ

498
313
498
313
498
313
498
313
498
313

46.5281
48.4856
58.0382
63.0671
43.2892
45.1374
45.6807
44.7284
193.5361
201.4185

9.12137
9.94894
13.22885
11.74647
8.72937
9.14048
11.66227
10.64098
39.88817
40.00746

غ١ش تشثٞٛ
تشثٞٛ
غ١ش تشثٞٛ
تشثٞٛ
غ١ش تشثٞٛ
تشثٞٛ
غ١ش تشثٞٛ

لّ١خ د

ِغتٜٛ
اٌذالٌخ

-2.872

.004
دالة

-5.499

.000
دالة

-2.882

.004
دالة

1.170

.242
غير دالة

-2.736

.006
دالة

يتضح مف الجدكؿ ( )10أنو:
تبعػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(تربػػػكم -غيػػػر تربػػػكم) ،بالنسػػػبة إلجمػػػالي االسػػػتبانة ،حيػػػث جػػػاءت قيمػػػة (ت)-( ،
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ػػائيا عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ( )0.05ككانػػػت الفػػػركؽ
 ،)2.736كىػػػي قيمػػػة دالػػػة إحصػ ن
لصػػالح غيػػر تربػػكم حيػػث بمػػغ متكسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػكر ( ،)201.41بينمػػا
بمغ متكسط استجابات أفراد العينة مف تربكم (.)193.53

تبعػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(تربكم -غير تربكم) ،بالنسبة لممحكر األكؿ الخاص بالتخطيط لعممية التعمػيـ ،حيػث

إحصائيا عند مسػتكل داللػة ()0.05
جاءت قيمة (ت) ،)-2.872( ،كىي قيمة دالة
ن

ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح غيػػر تربػػكم ،حيػػػث بمػػغ متكسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػػكر
( ،)48.48بينما بمغ متكسط استجابات أفراد العينة مف تربكم (.)46.52

تبعػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(تربػكم -غيػػر تربػػكم) ،بالنسػػبة لممحػػكر الثػاني الخػػاص بتنفيػػذ عمميػػة التعمػػيـ ،حيػػث

إحصائيا عند مسػتكل داللػة ()0.05
جاءت قيمة (ت) ،)-5.499( ،كىي قيمة دالة
ن

ككانػػػت الفػػػركؽ لصػػػالح غيػػػر تربػػػكم حيػػػث بمػػػغ متكسػػػط اسػػػتجاباتيـ عمػػػى المحػػػكر
( ،)63.06بينما بمغ متكسط استجابات أفراد العينة مف تربكم (.)58.038

تبعػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(تربكم -غيػر تربػكم) ،بالنسػبة لممحػكر الثالػث الخػاص بتقػكيـ عمميػة التعمػيـ ،حيػث

إحصائيا عند مسػتكل داللػة ()0.05
جاءت قيمة (ت) ،)-2.882( ،كىي قيمة دالة
ن

ككانػػػت الفػػػركؽ لصػػػالح غيػػػر تربػػػكم حيػػػث بمػػػغ متكسػػػط اسػػػتجاباتيـ عمػػػى المحػػػكر
( ،)45.13بينما بمغ متكسط استجابات أفراد العينة مف تربكم (.)43.28

كربما تعزل ىذه النتيجػة إلػى حاجػة المعممػيف غيػر المػؤىميف تربكيػان إلػى متابعػة التػدريب
ككثافتو في التخطيط لعممية التعميـ كتنفيذه كتقكيمو  ،كخاصة فػي ظػؿ نظػاـ الػدمج ،كالػذم لػـ
يتػدرب عميػػو المعمػـ غيػػر المؤىػػؿ تربكيػان فػػي مرحمػة اإلعػػداد الجػػامعي  ،بخػالؼ المعمػػـ المؤىػػؿ

تربكيان ،كالذم ربما كانت لديو دراية بأسػاليب التعامػؿ مػع ذكم االحتياجػات الخاصػة  ،نظػ ار لمػا
يتمقاه الطالب المعمـ في كميػات التربيػة مػف مقػررات دراسػية تربكيػة كنفسػية تشػمؿ مراحػؿ نمػك
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الطفػػؿ كخصائصػػيا كمتطمباتيػػا ،كالتربيػػة العمميػػة التػػي تكسػػب طػػالب كميػػات التربيػػة ميػػارات
عممية في التعامؿ مع الطالب بمختمػؼ مسػتكياتيـ كخصائصػيـ ،ككجػكد بعػض كميػات التربيػة
التػػي تفػػرد أقسػػامان لمتربيػػة الخاصػػة .كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا تكصػػمت إليػػو دراسػػة (العبػػد
الغفكر كالكندرم  )8117كالتي أكضحت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعػان لمتغيػر
المؤىػػؿ العممػػي لصػػالح المؤىػػؿ التربػػكم فػػي مجػػالي التخطػػيط كاإلبػػداع بالنسػػبة لالحتياجػػات
التدريبيػػة لممعمػػـ .كمػػا تختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا تكصػػمت إليػػو دراسػػة (كيالنػػي كالصػػمادم
( ،)8117سػػػكيداف ( ،)8116األسػػػطؿ (،)8115عسػػػيرم ( ، )8112أبػػػك حمػػػدة ،)8111
حيث تكصمت إلى عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي تقػدير االحتياجػات التدريبيػة تبعػان

لمتغير المؤىؿ العممي.

بينما يتضح مف الجدكؿ ( )10أنو:
تبعػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ
 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػراد العينػػة ن
(تربكم -غير تربكم ،بالنسبة لممحػكر الرابػع الخػاص بالتنميػة المينيػة لممعمػـ ،حيػث

ػػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػػة
جػػاءت قيمػػة (ت) ،)1.170( ،كىػػي قيمػػػة غيػػر دالػػة إحصػ ن

(.)0.05

كربمػػا ترجػػع ىػػذه النتيجػػة إلػػى حاجػػة معممػػي المػػدارس االبتدائيػػة الدامجػػة إلػػى التػػدريب
اء كػاف المعمػـ مػؤىالن تربكيػان أك غيػر مؤىػؿ ،فالتنميػة المينيػة ىػي سػبيؿ
كالتنمية المينية ،سػك ن
المعمـ لمتابعة مػا يطػ أر مػف مسػتجدات كتغييػرات عمػى المػادة العمميػة ،ككػذا متابعػة الجديػد فػي
أسػػاليب التعامػػؿ مػػع تالميػػذ الػػدمج  ،ككيفيػػة مسػػاعدتيـ فػػي حػػؿ مشػػكالتيـ ،كمػػف ثػػـ فمتابعػػة
التدريب كالتنمية المينية لممعمـ ضماف لرفػع مسػتكاه العممػي ،كتحصػينو ضػد الجمػكد كالتقميػد،
ذلػػؾ أف التطػػكر التكنكلػػكجي  ،كاسػػتحداث اسػػترتيجيات كأسػػاليب حديثػػة فػػي التػػدريس  ،كتنػػكع
األنشػػطة كالكسػػائؿ التػػي تمكػػف المعمػػـ مػػف إث ػراء المكقػػؼ التعميمػػي ،كتطػػكر محتػػكل المنػػاىج
الدراسػػية كطػػرؽ كأسػػاليب تنفيػػذىا-السػػيما فػػي المػػدارس الدامجػػة -جعمػػت المعمػػـ أمػػاـ حتميػػة
اء كػػاف مػػؤىالن تربكي ػان أك غيػػر
متابعػػة التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة (التنميػػة المينيػػة المسػػتمرة) س ػك ن
مؤىؿ.
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 الهتائج اخلاصة بالفزوم بني استجابات أفزاد العيهة على مدى األيميةإلمجالي االستبانة وحماوريا
حبسب متغري اإلقامة (ريف  -حضز)
أكضحت نتائج الدراسة الميدانية أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات
أفراد العينة عمى إجمالي االستبانة كمحاكرىا الفرعية ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جذٚي ()14
ٛ٠ضخ ٔتبئج اختجبس اٌتبء ٌؼٕ١تِ ٓ١غتمٍت t – testٓ١إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث ٓ١اعتجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ
اٌّغتفتبح ٔذ ٛاألّ٘١خػٍ ٝإجّبٌ ٟاالعتجبٔخ ِٚذبٚس٘ب دغت ِتغ١ش اإللبِخ (ْ=)111
ِغتٜٛ
االٔذشاف
لّ١خ د
اٌّتٛعظ
اٌؼذد
اإللبِخ
اٌّذٛس
اٌذالٌخ
اٌّؼ١بسٞ
9.61563
49.2212
425
س٠ف
.000
6.241
األٚي
داٌخ
8.88794
45.1503
386
دضش
12.85302
62.0165
425
س٠ف
.000
4.781
اٌخبٟٔ
داٌخ
12.60128
57.7358
386
دضش
9.22225
45.3247
425
س٠ف
.000
4.476
اٌخبٌج
داٌخ
8.37027
42.5466
386
دضش
11.46353
46.1459
425
س٠ف
.027
2.211
اٌشاثغ
داٌخ
11.02068
44.3964
386
دضش
41.34547 202.7082
425
س٠ف
.000
4.626
اإلجّبٌٟ
داٌخ
37.58035 189.8290
386
دضش

يتضح مف الجدكؿ ( )12أنو:
تبعػػا لمتغيػػر اإلقامػػة
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(ريػػؼ -حضػػر) ،بالنسػػبة إلجمػػالي االسػػتبانة ،حيػػث جػػاءت قيمػػة (ت)،)4.626( ،
ػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح ريػػؼ
كىػػي قيمػػة دالػػة إحصػ ن
حيث بمغ متكسط استجاباتيـ عمى المحكر ( ،)202.70بينما بمغ متكسػط اسػتجابات

أفراد العينة مف حضر (.)189.82
تبعػػا لمتغيػػر اإلقامػػة
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(ريؼ -حضر) ،بالنسبة لممحكر األكؿ الخاص بالتخطيط لعممية التعميـ ،حيث جػاءت

ػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05ككانػػت
قيمػػة (ت) ،)6.24( ،كىػػي قيمػػة دالػػة إحصػ ن
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الفػػركؽ لصػػالح ريػػؼ حيػػث بمػػغ متكسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػكر ( ،)49.22بينمػػا
بمغ متكسط استجابات أفراد العينة مف حضر (.)45.15

تبعػػا لمتغيػػر اإلقامػػة
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(ريؼ -حضػر) ،بالنسػبة لممحػكر الثػاني الخػاص بتنفيػذ عمميػة التعمػيـ ،حيػث جػاءت

ػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05ككانػػت
قيمػػة (ت) ،)4.78( ،كىػػي قيمػػة دالػػة إحصػ ن
الفػػركؽ لصػػالح ريػػؼ حيػػث بمػػغ متكسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػكر ( ،)62.01بينمػػا
بمغ متكسط استجابات أفراد العينة مف حضر (.)57.73
تبعػػا لمتغيػػر اإلقامػػة
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(ريؼ -حضر) ،بالنسبة لممحػكر الثالػث الخػاص بتقػكيـ عمميػة التعمػيـ ،حيػث جػاءت
إحصػائيا عنػد مسػتكل داللػة ( )0.05ككانػت
قيمة (ت) ،)4.476( ،كىي قيمػة دالػة
ن
الفػػركؽ لصػػالح ريػػؼ حيػػث بمػػغ متكسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػكر ( ،)45.32بينمػػا
بمغ متكسط استجابات أفراد العينة مف حضر (.)42.54
تبعػػا لمتغيػػر اإلقامػػة
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة ن
(ريؼ -حضر) ،بالنسبة لممحكر الرابع الخاص بالتنمية المينية لممعمػـ ،حيػث جػاءت
إحصػائيا عنػد مسػتكل داللػة ( )0.05ككانػت
قيمة (ت) ،)2.211( ،كىي قيمػة دالػة
ن
الفركؽ لصالح ريؼ حيث بمغ متكسط استجاباتيـ عمى المحكر ( ،)46.1459بينمػا

بمغ متكسط استجابات أفراد العينة مف حضر (.)44.39
كربمػػا تعػػزل ىػػذه النتيجػػة إلػػى االحتيػػاج الكبيػػر لمعممػػي المػػدارس االبتدائيػػة الدامجػػة فػػي
المنػػاطؽ الريفيػػة إلػػى التػػدريب المسػػتمر أثنػػاء الخدمػػة  ،كخاصػػة التػػدريب فػػي مكاقػػع العمػػؿ ،
كذلؾ نظ ارن لكثرة حاالت التالميذ ذكم اإلعاقة في المنػاطؽ الريفيػة  ،كالتػي يجػد أىميػا صػعكبة
فػػي إلحػػاؽ أبنػػائيـ بمػػدارس خاصػػة أك مراكػػز لتعمػػيـ أبنػػائيـ المعػػاقيف ،كبالتػػالي زيػػادة إقبػػاؿ

األطفػػاؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة عمػػى م ػدارس الػػدمج القريبػػة مػػف أمػػاكف إقػػامتيـ ،كىػػك مػػا
يتطمب تأىيالن مناسبان لمعممي تمؾ المدارس لمكاكبة متطمبات الػدمج فػي مدارسػيـ .كتتفػؽ ىػذه
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النتيجػػة مػػع مػػا تكصػػمت إليػػو نتػػائج دراسػػة (زيػػداف  ، )8119حيػػث أكضػػحت نتائجيػػا كجػػكد
فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المعممػػيف فػػي مػػدارس الريػػؼ كالمعممػػيف فػػي مػػدارس المدينػػة
بالنسبة التجاه المعمميف نحك اإلعاقة كالمعاقيف ،لصالح المعمميف في مدارس الريؼ.

 الهتائج اخلاصة بالفزوم بني استجابات أفزاد العيهةعلى مدى األيميةإلمجالي االستبانة
وحماوريا الفزعية حبسب متغري عدد سهوات اخلربة ( 5 - 0سهوات  -مو  11 -6سنكات -
أكثر مف  11سنكات)
أكضحت نتائج الدراسة الميدانية أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات
أفراد العينة عمى إجمالي االستبانة كمحاكرىا ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جذٚي ()15
ٛ٠ضخ ٔتبئج اختجبس تذٍ ً١اٌتجب ٓ٠أدبد ٞاالتجبٖ إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث ٓ١اعتجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ
اٌّغتفتبح
ٔذ ٛاألّ٘١خ ػٍ ٝإجّبٌ ٟاالعتجبٔخ ِٚذبٚس٘ب دغت ِتغ١ش ػذد عٕٛاد اٌخجشح (ْ=)111
اٌّذٛس

األٚي

اٌخبٟٔ

اٌخبٌج

اٌشاثغ

إجّبٌ ٟاالعتجبٔخ

ِظذس اٌتجبٓ٠

ِجّٛع
اٌّشثؼبد

دسجخ
اٌذش٠خ

ِتٛعظ اٌّشثؼبد

ث ٓ١اٌّجّٛػبد

18965.672

2

9482.836

داخً اٌّجّٛػبد

54003.100

808

66.836

اٌّجّٛع

72968.772

810

ث ٓ١اٌّجّٛػبد

25819.698

2

12909.849

داخً اٌّجّٛػبد

109066.945

808

134.984

اٌّجّٛع

134886.644

810

ث ٓ١اٌّجّٛػبد

16929.432

2

8464.716

داخً اٌّجّٛػبد

47666.563

808

58.993

اٌّجّٛع

64595.995

810

ث ٓ١اٌّجّٛػبد

30819.625

2

15409.813

داخً اٌّجّٛػبد

72278.824

808

89.454

اٌّجّٛع

103098.449

810

ث ٓ١اٌّجّٛػبد

355587.350

2

177793.675

داخً اٌّجّٛػبد

946500.428

808

1171.411

اٌّجّٛع

1302087.778

810
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ف

141.883

95.640

143.486

172.265

151.777

اٌذالٌخ
اإلدظبئ١خ
.000

داٌخ
.000

داٌخ
.000

داٌخ
.000

داٌخ
.000

داٌخ
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يتضح مف الجدكؿ ( )15أنو:

تبعػا لمتغيػر عػدد سػنكات
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اسػتجابات أفػراد العينػة ن
الخبػػرة ( 5 -1سػػنكات -مػػف  6سػػنكات إلػػى  11سػػنكات  -أكثػػر مػػف  11سػػنكات)،
بالنسػػػػػبة إلجمػػػػػالي االسػػػػػتبانة كمحاكرىػػػػػا ،حيػػػػػث جػػػػػاءت قػػػػػيـ (ؼ)،)141.88( ،
( ،)151.77( ،)172.26( ،)143.48( ،)95.64عمػػػى الترتيػػػب كىػػػي قػػػيـ دالػػػة
إحصائيا عند مستكل داللة ( )0.05كلتكضيح اتجاه الفركؽ نسػتخدـ اختبػار ""LSD
ن
لممقارنات الثنائية البعدية.

 اتجاه الفركؽ عمى إجمالي االستبانة تبعا لمتغير عدد سنكات الخبرة (أقؿ مف  5سنكات-
مف  6سنكات إلى  11سنكات  -أكثر مف  11سنكات)نستخدـ اختبار " "LSDلممقارنات
الثنائية البعدية:
جذٚي ()15

ٛ٠ضخ ٔتبئج اختجبس "ٌٍّ "LSDمبسٔبد اٌخٕبئ١خ اٌجؼذ٠خ ٌؼٕ١خ اٌذساعخ
تجؼب ٌّتغ١ش ػذد عٕٛاد اٌخجشح (ْ=.)111
اٌّذٛس

اٌّجّٛػخ(أ)

 5 -1عٕٛاد
األٚي

ِٓ  6عٕٛاد
إٌ 11 ٝعٕٛاد
أوخش ِٓ 11
عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد

اٌخبٟٔ

ِٓ  6عٕٛاد
إٌ 11 ٝعٕٛاد
أوخش ِٓ 11

اٌّجّٛػخ(ة)

اٌفشق
ثٕ١بٌّتٛعطبد(أ-
ة)

اٌخطأ
اٌّؼ١بسٞ

اٌذالٌخ
اإلدظبئ١خ

11.44106-

.70467

.000

*

4.05634-

.75055

.000

11.44106

.70467

.000

*

7.38472

.68249

.000

*

4.05634

.75055

.000

ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
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*

*

*

*

7.38472-

.68249

.000

13.63350-

1.00143

.000

*

6.00514-

1.06664

.000

13.63350

1.00143

.000

*

7.62836

.96991

.000

*

6.00514

1.06664

.000

*
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ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
عٕٛاد
ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
 5-1عٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
ِٓ  6عٕٛاد
اٌخبٌج
عٕٛاد
إٌ11 ٝ
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
ألً ِٓ  5عٕٛاد
أوخش ِٓ 11
ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
عٕٛاد
ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
ِٓ  6عٕٛاد
اٌشاثغ
إٌ 11 ٝعٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
ألً ِٓ  5عٕٛاد
أوخش ِٓ 11
ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
عٕٛاد
ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
إجّبٌ 6 ِٓ ٟعٕٛاد
عٕٛاد
االعتجبٔخ إٌ11 ٝ
أوخش ِٓ  11عٕٛاد
 5 -1عٕٛاد
أوخش ِٓ 11
ِٓ  6عٕٛاد إٌ11 ٝ
عٕٛاد
عٕٛاد

*

7.62836-

.96991

.000

11.19900-

.66204

.000

6.17078-

.70514

.000

11.19900

.66204

.000

*

5.02822

.64120

.000

*

6.17078

.70514

.000

5.02822-

.64120

.000

*

14.96982-

.81523

.000

*

10.90181-

.86831

.000

14.96982

.81523

.000

4.06800

.78957

.000

10.90181

.86831

.000

4.06800-

.78957

.000

*

51.24338-

2.95009

.000

*

27.13408-

3.14217

.000

*

51.24338

2.95009

.000

*

24.10931

2.85722

.000

*

27.13408

3.14217

.000

24.10931-

2.85722

.000

*

*
*

*

*

*
*

*

*

* تعني أف الفرؽ بيف المتكسطات دالة عند مستكل معنكية .05
يتضح مف الجدكؿ ( )15ما يمي:
تبعػا لمتغيػر عػدد سػنكات
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اسػتجابات أفػراد العينػة ن
الخبػػػػػػرة ( 5 -1سػػػػػػنكات -مػػػػػػف  6سػػػػػػنكات إلػػػػػػى  11سػػػػػػنكات  -أكثػػػػػػر مػػػػػػف 11
سنكات)،بالنسػػػبة إلجمػػػالي االستبانة،لصػػػالح مػػػف  6سػػػنكات إلػػػى  11سػػػنكات حيػػػث
جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متكسػػػطات مػػػف  6سػػػنكات إلػػػى  11سػػػنكات ،كمػػػف5 -1
سنكات(* ،)51.24338كما جػاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات مػف  6سػنكات إلػى
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 11سػػػػػنكات كأكثػػػػػر مػػػػػف  11سػػػػػنكات (* ،)24.10931كلصػػػػػالح أكثػػػػػر مػػػػػف 11
سػػنكات،حيث جػػاءت قيمػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػطات أكثػػر مػػف  11سػػنكات كمػػف5 -1
إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05
سنكات(* )27.13408كىي قيـ دالة
ن
تبعػا لمتغيػر عػدد سػنكات
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اسػتجابات أفػراد العينػة ن
الخبػػػػػػرة ( 5 -1سػػػػػػنكات -مػػػػػػف  6سػػػػػػنكات إلػػػػػػى  11سػػػػػػنكات  -أكثػػػػػػر مػػػػػػف 11
سنكات)،بالنسػػػػبة لممحػػػػكر األكؿ الخػػػػاص بػػػػالتخطيط لعمميػػػػة التعميـ،لصػػػػالح مػػػػف 6
سنكات إلػى  11سػنكات،حيث جػاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات مػف  6سػنكات إلػى
 11سػػػنكات كمػػػف  5 -1سػػػنكات(* ،)11.44106كمػػػا جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف
متكسػػطات مػػف  6سػػنكات إلػػى  11سػػنكات كأكثػػر مػػف  11سػػنكات (*،)7.38472
كلصالح أكثر مف  11سنكات حيث جػاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات أكثػر مػف 11
إحصائيا عنػد مسػتكل داللػة
سنكات كمف  5 -1سنكات(* )4.05634كىي قيـ دالة
ن
(.)0.05
تبعػا لمتغيػر عػدد سػنكات
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اسػتجابات أفػراد العينػة ن
الخبػػػػػػرة ( 5 -1سػػػػػػنكات -مػػػػػػف  6سػػػػػػنكات إلػػػػػػى  11سػػػػػػنكات  -أكثػػػػػػر مػػػػػػف 11
سنكات)،بالنسبة لممحكر الثاني الخاصبتنفيذ عممية التعميـ،لصػالح مػف  6سػنكات إلػى
 11سنكات حيث جػاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات مػف  6سػنكات إلػى  11سػنكات
كمف  5 -1سنكات(* ،)13.63350كما جػاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات مػف 6
سػػنكات إلػػى  11سػػنكات كأكثػػر مػػف  11سػػنكات (* ،)7.62836كلصػػالح أكثػػر مػػف
 11سنكات حيث جاءت قيمة الفرؽ بيف متكسطات أكثر مػف  11سػنكات كمػف 5-1
إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05
سنكات(* )6.00514كىي قيـ دالة
ن
تبعػا لمتغيػر عػدد سػنكات
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اسػتجابات أفػراد العينػة ن
الخبػػػػػػرة ( 5 -1سػػػػػػنكات -مػػػػػػف  6سػػػػػػنكات إلػػػػػػى  11سػػػػػػنكات  -أكثػػػػػػر مػػػػػػف 11
سنكات)،بالنسبة لممحكر الثالث الخاصبتقكيـ عممية التعميـ،لصالح مف  6سػنكات إلػى
 11سنكات،حيث جػاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات مػف  6سػنكات إلػى  11سػنكات
كمف  5 -1سنكات(* ،)11.19900كما جػاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات مػف 6
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سػػنكات إلػػى  11سػػنكات كأكثػػر مػػف  11سػػنكات (* ،)5.02822كلصػػالح أكثػػر مػػف
 11سنكات حيث جاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات أكثػر مػف  11سػنكات كمػف -1
إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05
 5سنكات(* )6.17078كىي قيـ دالة
ن
تبعػا لمتغيػر عػدد سػنكات
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اسػتجابات أفػراد العينػة ن
الخبػػػػػػرة ( 5 -1سػػػػػػنكات -مػػػػػػف  6سػػػػػػنكات إلػػػػػػى  11سػػػػػػنكات  -أكثػػػػػػر مػػػػػػف 11
سنكات)،بالنسبة لممحكر الرابع الخاص بالتنمية المينية لممعمـ،لصػالح مػف  6سػنكات
إلػػى  11سػػنكات،حيث جػػاءت قيمػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػطات مػػف  6سػػنكات إلػػى 11
سنكات كمف  5 -1سنكات(* ،)14.96982كما جاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات
مف  6سنكات إلى  11سػنكات كأكثػر مػف  11سػنكات (* ،)4.06800كلصػالح أكثػر
مف  11سنكات حيث جػاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متكسػطات أكثػر مػف  11سػنكات كمػف
إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05
 5 -1سنكات(* )10.90181كىي قيـ دالة
ن
كىك ما يعني كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عمػى مجمػؿ االسػتبانة كمحاكرىػا الفرعيػة
تبعان لمتغير عػدد سػنكات الخبػرة ،لصػالح الفئػة مػف  6إلػى  11سػنكات ،كىػك مػا قػد يعػزل إلػى
كثرة عدد المعممػيف الػذيف يقعػكف فػي ىػذه الفئػة  ،حيػث بمغػت نسػبتيـ  %41.3مػف إجمػالي
عينػػة الدراسػػة ،كىػػك مػػا يتسػػؽ مػػع كثػػرة عػػدد ىػػذه الفئػػة مػػف المعممػػيف بالمػػدارس االبتدائيػػة ،
كخاصػػة بعػػد تعيػػيف المنقطعػػيف عػػف العمػػؿ فػػي عػػاـ  8111كمػػا بعػػدىا  ،كمػػا أنيػػا الفئػػة التػػي
تمػػارس التػػدريس بنصػػاب كامػػؿ يتطمػػب التكاجػػد بصػػفة دائمػػة عمػػى مػػدار اليػػكـ الدراسػػي مػػع
التالميػذ فػػي المػدارس االبتدائيػػة الدامجػػة ،كبالتػالي فيػػـ أكثػر حاجػػة إلػػى التػدريب فػػي مجػػاالت
التخطيط لعمميػة التعمػيـ  ،كتنفيػذه ،كتقكيمػو ،كالتنميػة المينيػة لممعمػـ ،خاصػة كأف عػددان كبيػ ارن
مف ىذه الفئػة تػـ تعييػنيـ بعػد فتػرة انقطػاع كبيػرة عػف العمػؿ ،كمػنيـ فئػة غيػر مؤىمػة تربكيػان،

كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا تكصػػمت إليػػو نتػػائج دراسػػة (عسػػيرم  )8112حيػػث تكصػػمت إلػػى
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االحتياجػات التدريبيػة لممعمػـ تعػزل لمتغيػر سػنكات الخبػرة
كلصػالح الفئػة ( 5سػنكات فػأكثر) ،كدراسػة (الخكالػدة  )8118كدراسػة (العبػد الغفػكر كالكنػدرم

 )8117حيث تكصمتا إلػى كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي االحتياجػات التدريبيػة لممعمػـ
تبع ػان لمتغيػػر الخبػػرة  ،كلصػػالح الفئػػة مػػف  5إلػػى  11سػػنكات ،بينمػػا تختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع
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نتائج دراسة (عابديف  )8118حيث ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لمتغير الخبػرة فػي
تقػػدير االحتياجػػات التدريبيػػة .كمػػا تختمػػؼ مػػع مػػا تكصػػمت إليػػو نتػػائج دراسػػة (عػػكف )8118
حيث أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ دالة إحصائيان فػي االحتياجػات التدريبيػة تبعػان لمتغيػر سػنكات
الخبػػرة لصػػالح الخبػػػرة أكثػػر مػػػف  11سػػنكات ،كدراسػػة (األسػػػطؿ  ،)8115كدراسػػة (سػػػكيداف
 )8116كدراسػػة(كيالني كالصػػػمادم  ، )8117حيػػػث أكػػػدت نتائجيػػػا عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخبرة في تقدير االحتياجات التدريبية.

ثامهـاً :تصــور مكــرتو تــوى بزنــامج تــدريد ملعلمــي املــدارس االبتدائيــة الداجمــة يف مصــز يف ضــوء
احتياجاتًم التدريبية
متًيد:
في ضكء ما ييدؼ إليو البحث الحالي مف تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس
االبتدائية الدامجة في مصر ،كفي ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج يمكف تحديد أىـ
معالـ التصكر المقترح لمحتكل برنامج تدريبي لممعمميف في المدارس االبتدائية الدامجة كفي
جميع التخصصات عمى النحك التالي:

أوالً :األيداف املكرتحة للربنامج
مف أىـ األىداؼ التي ينبغي أف يسعى برنامج تدريب معممي المدارس االبتدائية
الدامجة في مصر إلى تحقيقيا  -تمبية لمتطمبات الدمج  -ما يمي:
 إكساب المعمـ المعارؼ كالميارات الالزمة لمتعامؿ السميـ مع تالميذ الدمج.
 إجادة استخداـ التقنيات الحديثة (كالحاسب اآللي كشبكة المعمكمات كاالتصاالت) في
العممية التعميمية.
 تنمية ميارات البحث العممي كالتعمـ الذاتي لدل المعمـ.
 تكفير احتياجات المدارس االبتدائية الدامجة مف القكل البشرية الالزمة لمتعامؿ مع تالميذ
الدمج.
 تشجيع المعمميف في المدارس االبتدائية الدامجة عمى التنمية المينية المستدامة.
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ثانياً :ا توى املكرتو للربنامج
مف أىـ الميارات التي ينبغي أف يشتمؿ عمييا محتكل البرنامج التدريبي ،بحيث يتـ
تدريب معممي المدارس االبتدائية الدامجة عمييا لتمبية متطمبات الدمج ما يمي:
 ميارات خاصة بالتخطيط لعممية التعميـ:
 ميارة تحديد نكاتج التعمـ كخرائط المنيج في ظؿ نظاـ الدمج. ميارة التعامؿ مع مصادر المعمكمات المتنكعة مثؿ قكاعد البيانات  ،كالمكسكعات،كالمكاقع التعميمية اإللكتركنية كمحركات البحث.
 ميارة إعداد الكسائؿ التعميمية المناسبة لتالميذ الدمج. ميارة بناء خطط عالجية لمتالميذ العادييف كذكم االحتياجات الخاصة. ميارة التخطيط لمتعميـ الفردم.بناء عمى مستكل األداء الحالي لتالميذ
 ميارة صياغة أىداؼ الخطة التربكيةن
الدمج.
 المشاركة في كضع المناىج الدراسية كتعديميا كتطكيرىا. ميارات خاصة بتنفيذ عممية التعميـ كاستراتيجيات التدريس:
 تطبيؽ أحدث طرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ داخؿ الصؼ.-

إدارة الصؼ في ظؿ نظاـ الدمج.

 استخداـ استراتيجيات التعمـ التعاكني  ،كالتعمـ االستكشافي ،كالتعمـ القائـ عمىحؿ المشكالت.
 ميارة تفريد التعميـ  ،بجعؿ المكقؼ التعميمي مكقفان فرديان حسب قدرات كميكؿ كؿتمميذ ،ككفقان لسرعتو في التعمـ.

 استخداـ مصادر التعمـ مثؿ  :الصكر ،كالرسكـ البيانية ،كالكتب  ،كاإلنترنتكغيرىا لتعميـ تالميذ الدمج.
 ميارات التكاصؿ المفظي كغير المفظي. تنفيذ األنشطة الطالبية المتنكعة بما يناسب تالميذ الدمج. التدرج مف الميارات البسيطة إلى المعقدة. استخداـ الحاسب اآللي في تعميـ تالميذ الدمج.- 081 -
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 ميارات خاصة بتقكيـ عممية التعميـ:

 ميارة تحديد نكاحي القكة كالضعؼ لدل تالميذ الدمج. تقكيـ ميارات تالميذ الدمج كمعارفيـ. كضع خطة عالجية لمتخمص مف نكاحي الضعؼ لدل التالميذ. عمؿ سجالت خاصة بالتالميذ ،كاصدار األحكاـ المتعمقة بيا. مراعاة الفركؽ الفردية الكبيرة بيف التالميذ في المدارس االبتدائية الدامجة. تقييـ أىداؼ الخطة الدراسية في ظؿ نظاـ الدمج. تطكير الخطة الدراسية في ضكء نتائج التقكيـ. استخداـ أساليب تقكيـ متنكعة لمناسبة قدرات التالميذ المتباينة. تطبيؽ كسائؿ التقكيـ اإللكتركنية كاألساليب الحديثة في اختبارات التالميذ. ميارات إيجاد بيئة تفاعمية داخؿ الفصؿ  ،يككف المتعمـ فييا إيجابيان كفعاالن. -ميارة التصحيح الفكرم كالتغذية الراجعة الفكرية.

 ميارات الزمة لمتنمية المينية المستمرة لممعمـ في مدارس الدمج:
 ميارات التعمـ الذاتي كمتابعة الدراسة كالقراءة كالبحكث. ميارات التفكير :مثؿ ميارة تحميؿ المعمكمات ،كتصنيفيا ،كاالستنتاج ،كالتفكيرالعممي ،كحؿ المشكالت ،كالتخطيط ،كاتخاذ القرار كالتفكير المنطقي.
 النقد ،كالتحميؿ ،كالتفسير ،كاالكتشاؼ. تعمـ لغة أجنبية كنافذة لالطالع عمى مصادر المعمكمات. إجراء الدراسات كالبحكث الميدانية المتعمقة بالمدرسة الدامجة كالبيئة المحيطةبيا.
 ميارات االكتشاؼ المبكر لمتالميذ المكىكبيف  ،كالمتأخريف دراسيان كذكم اإلعاقة. -ميارات جمع البيانات عف المدرسة كالبيئة المحمية.

ثالجا :آليات حتكيل التصور املكرتو
بناء عمى االحتياجات التدريبية لممعمـ في المدارس االبتدائية
 تكفير دكرات تدريبية نالدامجة.
 تكفير بنية تحتية تكنكلكجية حديثة بمراكز التدريب.- 088 -
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 تكفير مدربيف عمى درجة عالية مف الكفاءة لالشتراؾ في تدريب معممي المدارساالبتدائية الدامجة عمى الميارات التي يتضمنيا البرنامج التدريبي المقترح.
 التعاكف بيف كزارة التربية كالتعميـ ككميات التربية ،كمراكز التدريب كالمؤسساتالمعنية بتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة ،إللقاء محاضرات عامة  ،كندكات ،ككرش
عمؿ حكؿ ميارات التعامؿ مع تالميذ الدمج التي يشمميا البرنامج التدريبي
المقترح ،إضافة إلى طرؽ مكاجية مشكالت التالميذ في مدارس الدمج.
 تجييز المدارس االبتدائية الدامجة بغرؼ المصادر ،لتمكيف المعمـ مف استخداميا. تكفير التمكيؿ الالزـ لدعـ البنى التحتية التكنكلكجية ،كتطكير المقررات كالمناىجكاستراتيجيات التدريس كأساليبو ،كدعـ التطكير في محتكل البرامج التدريبية
كمناسبتيا الحتياجات المتدربيف الفعمية ،كتحفيزىـ عمى المشاركة فييا ،كذلؾ مف
خالؿ تبرعات أكلياء األمكر ،كرجاؿ األعماؿ ،كالجمعيات كالمؤسسات الخيرية ،
كخاصة المعنية بذكم االحتياجات الخاصة ،كالدعـ المادم كالمعنكم مف كزارة
التربية كالتعميـ لبرامج تدريب المعمميف  ،سيما في مدارس الدمج.
 مشاركة المعمميف في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالتدريب. تيتـ كميات التربية بتدريس مقرر دراسي-لمعممي المدارس االبتدائية الدامجة -عف الدمج كمتطمباتو  ،كسبؿ التعامؿ السميـ مع أنكاع اإلعاقة ،بالتنسيؽ مع كزارة
التربية كالتعميـ كاإلدارات التعميمية ،حيث يتـ عقد أياـ دراسية لممعمميف خالؿ العاـ
الدراس ي ،كيتـ خالليا تبادؿ الخبرات  ،كما يتـ خالؿ ىذه األياـ الدراسية عقد
محاضرات عامة ككرش عمؿ لمتعرؼ عمى المستجدات العالمية في مجاؿ الدمج.
 إعداد جداكؿ زمنية لمبرامج التدريبية  ،كتحديد أماكف انعقادىا  ،كابالغ جميعاإلدارات التعميمية كادارات المدارس الدامجة بيا.
 إنشاء مكقع إلكتركني لمتابعة التدريب كالتدريب اإللكتركني عف بعد عمى فنياتكأسس التعامؿ مع تالميذ الدمج ،كتقديـ االستشارات المتخصصة ،كاستقباؿ
اقتراحات المعمميف في مدارس الدمج مف قبؿ متخصصيف في كزارة التربية
كالتعميـ.
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 متابعة أثر التدريب بعد إتمامو مف خالؿ اإلدارات التعميمية  ،كتقييمو تربكيان،كالتأكد مف تطبيؽ ما تدرب عميو المعمـ في المدارس الدامجة.

 تكعية أكلياء األمكر بضركرة اإللماـ بخصائص أبنائيـ  ،كخاصة التالميذ ذكماالحتياجات الخاصة ،كمتابعة تحصيميـ الدراسي ،كالمساىمة مع المدارس الدامجة
في حؿ مشكالتيـ.
 تقديـ دكرات تدريبية متخصصة تبعان لنكع اإلعاقة بمدارس الدمج ،مف قبؿ إداراتالتربية كالتعميـ كالتربية الخاصة.

 -اختيار مديرم المدارس االبتدائية الدامجة مف المتخصصيف في مجاؿ الدمج.
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قائمة املزاجع
أوالً :املزاجع العزبية
 -1أب ووو ناص وور ،فمح ووي محمو و  .)2008 .االحمياج ووات الم ريبي ووة الحالي ووة والمس ووم بمية

اري ووي مو و ارس

المعميم ا لكمروني كما ي ارهوا ال وا ة المربويوون فوي األر ن ،المجمػة العمميػة لجامعػة الممػؾ فيصػؿ-
العمكـ اإلنسانية كاإلدارية ،مج ،9ع ،2السعو ية :جامعة الممك فيصل.

 -2أحمو  ،شووكري سووي  ،و السوووي ي،

ووحى1992 .م) .االحمياجووات الم ريبيووة وأولويامدووا لو

معممووي

ومعممات المربية الخاصة في ولة قطر  ،مجمة مركز البحػكث التربكيػة ،س ،1ع ،1كميوة المربيوة

– جامعة قطر.

 -3األسطل ،إبوراهيم حامو حسوين .)2015 .احمياجوات المطوور المدنوي لمعمموي الريا ويات بالمرحموة
األساسية العميا في م ارس قطاع غزة في

مج ،26ع ،101جامعة بندا -كمية المربية.

وء معوايير الريا ويات الم رسوية ،مجمػة كميةالتربيػة،

 -4ا مربو ووي ،هوي و و ا محمو ووو  .)2017 .فمسو ووفة م و ووج جوي االحمياجو ووات الخاص و ووة بم و و ارس العو ووا يين
ومشكالمه كما يراها المعممون :راسة حالة عمى محافظوة الرربيوة ،دراسػات فػي التعمػيـ الجػامعي،

ع ،37مركز مطوير المعميم الجامعي -جامعة عين شمس ،أكموبر.

 -5إم ووام ،محم ووو محمو و  .)2012 .رؤي ووة معاصو ورة عو و ا معم ووم المربي ووة الخاص ووة  ،مجمػػػة التطػػػكير
التربكم ،س ،10ع ،68و ازرة المربية والمعميم ،سمطنة عمان.

 -6ب ر ،رقية .)2011 .الموافو االجممواعي والم رسوي لو

أطفوال ممالزموة اون المو مجين بمو ارس

مرحمة األساس بوالية الخرطوم ،مجمة دراسات تربكية ،ع ،1كمية المربية -جامعة إفري يا العالمية،

نوفمبر.

 -7البك و وور ،فوزي و ووة ،وعس و وويري ،أم و وواني محمو و و  ،و البك و وور ،مش و وواعل ،و الف و ووايز ،شوو ووج  ،و المميم و ووي،
فاطمة .)2017 .االحمياجات الم ريبية لمعمموي ومعمموات المرحموة المموسوطة فوي مجوال مكنولوجيوا
المعمويم وم نيووة االمصواالت فووي مو ارس الريواة الحكوميووة ،المجمػػة الدكليػػة التربكيػػة المتخصصػػة،

مج ،6ع ،5السعو ية :ار سمات لم راسات واألبحاث.
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 -8جاب اهلل ،عب الحمي  .)2015 .مشكالت الم ريس لمطالب جوي االحمياجات الخاصة فوي مرحموة

المعموويم االبمو ائي بمنط ووة ال صوويم موون وجدووة نظوور المعممووين والمشوورفين ومو يري الم و ارس  ،مجمػػة

كمية التربية ،ع ،39ج ،4كمية المربية -جامعة عين شمس.

 -9جابر ،عب الحمي جابر ،كاظم ،أحم خيوري.)1986 .مناىج البحث فػي التربيػة كعمػـ الػنفس،
ار الند ة العربية :ال اهرة.

 -10جمل ،محم جدا  .)1996 .ور المعموم فوي عمميوة ا رشوا والموجيوه المربووي ،مجمػة التربيػة،
س ،25ع ،116المجنة الوطنية ال طرية لممربية والث افة والعموم.

 -11الجداز المركزي لممعبئوة العاموة وا حصواء ،مصػر فػي أرقػاـ ،التعمػيـ ،مطبعوة الجدواز المركوزي
لممعبئة العامة وا حصاء ،إص ار  ،109مارس 2018م.

 -12الحربووي ،ماج و ة زيو  ،و حريووري ،هاشووم بوون بكوور2016 .م) .المشووكالت ا اريووة والمعميميووة فووي
بورامج الو مج بمو ارس ال صوويم موون وجدووة نظوور معممووي المربيووة الخاصووة ،مجمػػة كميػػة التربيػػة ،مووج

 ،27ع ،106كمية المربية ،جامعة بندا.

 -13حسن ،عب الحمي سع  ،والنبدواني ،هوالل بون ازهور .)2009 .معموم الو مج فوي سومطنة عموان:
امجاهامه ،مدارامه ،حاجامه الم ريبية ،مجمة التربية ،ع ،143ج ،4كمية المربية -جامعة األزهر.

 -14حسين ،أسامة ماهر .)2012 .راسة م ويمية لمبرامج الم ريبية الم مة من الديئات والمنظمات
ال وليووة المانحووة لمعممووي المعموويم األساسووي بمصوور فووي

مج ،19ع ،79مصر :المركز العربي لممعميم والمنمية.

وووء أه و افدا ،مسػػػتقبؿ التربيػػػة العربيػػػة،

 -15حكوويم ،عب و الحمي و عب و المجي و 2009 .م) .امجاهووات معممووي الم و ارس االبم ائيووة والمموسووطة
بمكة المكرمة نحو سياسة ال مج بالم ارس الحكومية " راسة م ارنة" ،مجمة كمية التربيػة ،موج،19

ع ،79كمية المربية ،جامعة بندا.

 -16الخطيب ،أحم  ،والعنيوزي ،عبو اهلل ازمول .)2008 .تصػميـ البػرامج التدريبيػة ،عوالم الكموب،
إرب  ،األر ن.

 -17الخطيووب ،ر اح المد و ي .)1995 .مح ي و االحمياجووات الم ريبيووة ،مجمػػة كميػػة التربيػػة ،ع،11
مج ،2كمية المربية ،جامعة أسيوط.

 -18خموويس ،محم و  ،و أبووو نم ورة ،حسووين الح ي و ي ،و عب و الوورحمن ،محمووو  .)2009 .الحاجووات

الم ريبية ألع اء هيئة الم ريس في كميات العموم المربوية في الجامعوات األر نيوة الخاصوة ،مجمػة

دراسات -العمكـ التربكية ،مج 36ممح  ،الجامعة األر نية -عما ة البحث العممي.
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 -19الخوال و ة ،مؤي و أحم و  .)2018 .االحمياجووات الم ريبيووة لمعممووات الصووك فووي المممكووة األر نيووة

الداشمية وف اً أل وارهن المسوم بمية فوي ظول اقمصوا المعرفوة ،مجمػة الجامعػة اإلسػالمية لمدراسػات

التربكية كالنفسية ،مج ،26ع ،1الجامعة ا سالمية برزة.
-20

رة ،عب الباري .)1990 .مح يو االحمياجوات الم ريبيوة فوي األمون العوام بواألر ن ،إطوار نظوري

-21

رويش ،عطا حسن ،و أبو ه اك ،سمية .)2012 .االحمياجات الم ريبية لمعممي األحيواء فوي

وم مرحات لممطوير ،ندكة تطكير العممية التدريبية في األمف العاـ ،عمان ،األر ن.
الم ارس الثانوية بمحافظوات غوزة فوي

ووء كفايوامدم الم ريسوية ،مجمػة القػراءة كالمعرفػة ،ع،124

جامعة عين شمس -كمية المربية -الجمعية المصرية لم راءة والمعرفة ،فبراير.

 -22زيو و  ،عبو و اهلل ص ووال  .)2014 .االحمياج ووات الم ريبي ووة الالزم ووة لمعمم ووي الفيزي وواء ف ووي المرحم ووة
الثانويووة بوواليمن موون وجدووة نظوورهم ،مجمػػة الق ػراءة كالمعرفػػة ،ع ،148جامعووة عووين شوومس -كميووة

المربية -الجمعية المصرية لم راءة والمعرفة.

 -23زيو ان ،حنووان السووي  ،وصووا  ،فووارو محمو  .)2009 .االمجاهووات العامووة نحووو الو مج الشووامل
وعالقمدووا بالمفاعوول الكووكء بووين جوي االحمياجووات الخاصووة وأقوراندم موون المالميووج ،دراسػػات نفسػػية،

مج ،19ع ،2رابطة األخصائيين النفسيين المصرية.

 -24السووميطي ،حم و ة حسوون .)2003 .ور األس ورة فووي خ و مات الم و خل المبكوور لووجوي االحمياجووات
الخاصة ،مجمة التربية ،س ،32ع ،144المجنة الوطنية ال طرية لممربية والث افة والعموم.

 -25س ووميمان ،حنووان حسوون .)2009 .أ وار ومشووكالت إ ارة مو و ارس المعموويم األساسووي بمصوور ف ووي
مح يو و الو و مج الش ووامل لممع وواقين ،ارس ووة مس ووم بمية .مجمػػػة التربيػػػة .)25 12 .مص وور :المجم ووس
العالمي لجمعيات المربية الم ارنة – الجمعية المصرية لممربية الم ارنة وا ارة المعميمية.

 -26سميمان ،خال رم ان .)2011 .الكفايات الالزمة لمعممي المعوقين ع مياً في ظل نظام ال مج
و ور كميات المربية في إع ا ها ،مجمة كمية التربية ،مج ،22ع ،85كمية المربية  ،جامعة بندا.
 -27سوي ان ،رجاء .)2016 .رجة االحمياجات الم ريبية لمعممي العموم في م يريوة المربيوة والمعمويم
فووي محافظووة نووابمس فووي فمسووطين فووي

وووء مجممووع المعرفووة ،مجمػػة جامعػػة االسػػتقالؿ لألبحػػاث،

مج ،1ع ،1عما ة البحث العممي -جامعة االسم الل.
 -28الس وووي ي،

وووحى ،و الحرعبو و العزيزمحم و و  ،والني وول ،حم و و 1999 .م) .االحمياجوووات الم ريبي ووة

وأولويامدووا لمعممووي ومعممووات المرحمووة االبم ائيووة ب ولووة قطوور :ارسووة مي انيووة ،حكليػػة كميػػة التربيػػة،

س ،15ع ،15كمية المربية – جامعة قطر.
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 -29سي أحمو  ،شوكري ،والسووي ي،

وحى .)1992 .االحمياجوات الم ريبيوة وأولويامدوا لو

معمموي

ومعممات المربية الخاصة في ولة قطر  ،مجمة مركز البحكث التربكية  ،س ،1ع ،1قطر.

 -30السي  ،نا ية حسن .)2011 .مح ي االحمياجات الم ريبية لممعممين فوي

ووء ممطمبوات مجمموع

المعرفة راسة مي انية) ،مستقبؿ التربية العربية ،مج ،18ع ،72المركز العربي لممعميم والمنمية.

 -31السيسي ،أريج حمزة .)2017 .هيكل منظيمي م مرح لم ارس المعميم العام المطب ة لنظام ال مج
في الم ينة المنورة ،المجمة التربكية ،مج ،32ع ،125جامعة الكويت -مجمس النشر العممي.

 -32ش و ير ،زينووب محمووو  .)2002 .خػػػدمات ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة ،ال وواهرة :مكمبووة الند ووة
المصرية ،المجم الثالث.

 -33الطعاني ،حسن أحمو  .)2007 .التدريب مفيكمو كفعالياتو بناء البرامج التدريبيػة كتقكيميػا،
ار الشرو  ،عمان ،األر ن.

 -34عاب ين ،محم عب ال ا ر .)2008 .االحمياجات الم ريبية لممعممين في الم ارس العربية اخل
الخووط األخ وور موون وجدووات نظوور الم و يرين والمعممووين ،مجمػػة العمػػكـ التربكيػػة كالنفسػػية ،مووج،9

ع ،2جامعة البحرين ،مركز النشر العممي.

 -35العايو و  ،يوس ووك ،والعايو و  ،واص ووك .)2015 .االحمياج ووات الم ريبي ووة لمعمم ووي المربي ووة الخاص ووة:
ارسووة مي انيووة بمحافظووة المجمعووة ،مجمػػة التربيػػة الخاصػػة كالتأىيػػؿ،مووج ،3ع ،9مؤسسووة المربيووة

الخاصة والمأهيل السعو ية.

 -36عبو الرفووار ،السووي أحمو  .)2017 .االحمياجووات الم ريبيووة لم و يري الم و ارس الثانويووة الفنيووة فووي
وء المح يات المعاصرة ،المجمة التربكية ،ج ،48جامعة سوهاج -كمية المربية.

 -37العبو و الرف ووور ،محمو و محم ووو  ،و الكنو و ري ،هب ووة أحمو و  .)2017 .المو و ريب ف ووي أثن وواء الخ م ووة
لمعممووات ريوواة األطفووال ب ولووة الكويووت فووي

وووء احمياجووامدن :الواقووع والمووأمول ،مجمػػة دراسػػات

الخميج كالجزية العربية ،س ،43ع ،166مجمس النشر العممي -جامعة الكويت.

 -38عثمان ،محم سع  .)2016 .ور السيكو راما والنمججة فوي منميوة المعواطك ومعو يل امجاهوات

المالميووج العووا يين نحووو أق وراندم موون جوي االحمياجووات الخاصووة فووي فصووول ال و مج ،مجمػػة اإلرشػػاد

النفسي ،ع ،47مركز ا رشا النفسي -جامعة عين شمس.

 -39عسيري ،محم بن مفرح .)2014 .االحمياجات الم ريبية لمعممي ومعممات الريا يات لمو ريس

المووندج المطووور موون سمسوومة ماقروهوول المعميميووة فووي المرحمووة المموسووطة بنج وران ،مجمػػػة تربكيػػػات

الرياضيات ،مج ،17ع ،7السعو ية :الجمعية المصرية لمربويات الريا يات.
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 -40عمي ،حمو عمي .)2008 .كفايات إع ا المعمم فوي
التربية ،جامعة الخرطوم ،)3 2 ،السو ان.

ووء المحو يات المعاصورة ،مجمػة كميػة

 -41عمووي ،هيووام عب و الوورحيم .)2015 .مصووور م موورح لبرنووامج م و ريبي لمعممووي ال و مج فووي الم رسووة
االبم ائيو ووة فو ووي

ا سكن رية.

و وووء احمياجو ووامدم  ،مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة ،مو ووج ،25ع ،3كميو ووة المربيو ووة ،جامعو ووة

 -42ع ووون ،عم ووي .)2012 .االحمياج ووات الم ريبي ووة الالزم ووة لمعمم ووي المرحم ووة االبم ائي ووة م وون وجد ووة
نظوورهم فووي الم و ارس الجزائريووة :واليووة األغ وواط نموجج واً ،دراسػػات ،ع ،22الج ازئوور :جامعووة عمووار
ثميجي باألغواط.

 -43الرام و ي ،صووال بوون عب و اهلل .)2004 .ور المرش و الم رسووي مووع الطووالب جوي االحمياجووات
الخاصة في م ارس الو مج ،الموؤممر السونوي الحوا ي عشور – الشػباب مػف أجػؿ مسػتقبؿ أفضػؿ،

مج ،2مركز ا رشا النفسي -جامعة عين شمس ،ال اهرة ،يسمبر.

 -44فووورلين ،ك وريس وآخوورون .)2015 .مطوووير مؤش ورات المعموويم ال و امحي لووجوي ا عاقووة فووي جووزر
المحيط الدا ي ،مجمة مستقبميات ،مج ،45ع ،2مركز مطبوعات اليونسكو.

 -45ال ريطي ،عب المطمب .)2010 .مج جوي االحمياجات الخاصة في في المعمويم العوام :واعيوه
وفوائو و وأشووكاله وممطمبامووه ،مجمػػة اإلرشػػاد النفسػػي ،ع ،27مركووز ا رشووا النفسووي -جامعووة عووين

شمس.

 -46الكاشوووك ،إيم ووان فو وؤا  .)2008 .التربيػػػػة الخاصػػػػة -دمػػػػج ذكم االحتياجػػػػات الخاصػػػػة مػػػػع
العادييف ،ال اهرة :ار الكماب الح يث.

 -47كيالن ووي ،أحمو و طي ووب ،و الص ووما ي ،مح ووارب عم ووي .)2017 .االحمياج ووات الم ريبي ووة لمعمم ووي
الريا يات بالمرحموة االبم ائيوة فوي

ووء ممطمبوات مح يو أهو اك منواهج الريا ويات المطوورة مون

سمسوومة ماقروهوول المعميميووة بالمرحمووة االبم ائيووة .مجمػػة كميػػة التربيػػة ،مووج ،33ع ،4كميووة المربيووة –
جامعة أسيوط.

 -48مجي و  ،سوسوون شوواكر .)2008 .اتجاىػػات معاصػػرة فػػي رعايػػة كتنميػػة ميػػارات األطفػػاؿ ذكم
االحتياجات الخاصة ،األر ن -عمان :ار صفاء لمنشر والموزيع.

 -49محمو  ،أشوورك السووعي  ،و الف يووه ،محمو هووا ي .)2015 .م يوويم االحمياجووات الم ريبيووة ألع وواء
هيئو ووة الم و و ريس بجامعو ووة نج و وران فو ووي

و وووء ممطمبو ووات معو ووايير الديئو ووة الوطنيو ووة لمم و ووويم واالعممو ووا

األكا يمي ،مجمة كمية التربية ،مج ،31ع ،4جامعة أسيوط ،كمية المربية.
- 089 -

االحتياجات التدريبية لمعلمي المدارس االبتدائية الدامجة في مصر.
 -50محمو ووو  ،محم و و جو ووابر .)2014 .مصو ووور م مو وورح لو ووبعة أ وار المعمو ووم فو ووي

و وووء فك و ورة مو ووج

المعاقين ،مجمة العمكـ التربكية ،ع ،21جامعة جنوب الوا ي -كمية المربية ب نا ،يسمبر.

 -51مسووعو  ،وائوول محمو  ،و محم و  ،عب و الصووبور .)2007 .أسوواليب معاموول المعممووين مووع السووموك
غير المالئم في فصول ال مج ،األكا يمية العربية لممربية الخاصة ،ع ،11السعو ية.

 -52مصووطفى ،وائوول كمووال الو ين .)2013 .مصووور م موورح لووبعة مؤشورات الجووو ة بمو ارس المعموويم
الع ووام الممحو و بد ووا فص ووول م ووج الط ووالب جوي االحمياج ووات الخاص ووة بمحافظ ووة س وووهاج :ارس ووة

مي انية ،المجمة التربكية ،ج ،33جامعة سوهاج.

 -53المريصوويب ،عب و العزيووز .)1992 .ا رشووا النفسووي المربوووي :أهميمووه ،وم و

الحاجووة إليووه فووي

الم رسة االبم ائية في قطر :راسة مي انية،مجمة مركز البحكث التربكية ،س ،1ع،1جامعة قطر،

مركز البحوث المربوية.

 -54م ابم و ووة ،ع و وواطك يوس و ووك .)2005 .االحمياج و ووات الم ريبي و ووة لرؤس و وواء األقس و ووام األكا يمي و ووة ف و ووي
الجامعات األهمية في األر ن من وجدة نظرهم  ،مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات  ،مج ،20ع.7

 -55الممحووم ،عبو المحسوون بوون محمو  .)2015 .االحمياجووات الم ريبيووة لممرشو ين الطالبيووين لممعاموول
مع الطمبة الموهوبين في الم ارس الحكومية بالمنط ة الشرقية في المممكة العربية السعو ية ،مجمة

اإلرشاد النفسي ،ع ،42جامعة عين شمس -مركز ا رشا النفسي.
 -56المنم و

العربووي

ارة الم ووار البش ورية :الخطوووة األهووم فووي نجوواح الم و ريب .مح ي و االحمياجووات

الم ريبيوة Retrieved from: https://hrdiscussion.com//hr3473.html. 9-4-2019.

04:54 Pm.
 -57الموسووى ،عبو اهلل بوون عبو العزيووز ،و الحربووي ،محمو بوون صووال  .)2008 .الحاجووات الم ريبيووة

لمعممووي الريا وويات بالمرحمووة الثانويووة السوومخ ام المعموويم ا لكمرونووي فووي الم و ريس ،مجمػػة القػػراءة

كالمعرفة ،ع ،84جامعة عين شمس -كمية المربية -الجمعية المصرية لم راءة والمعرفة.

 -58الن يووب ،إيمووان ،وعب و الوورحيم ،هيووام .)2013 .مووج جوي االحمياجووات الخاصووة فووي مؤسسووات
ريوواة األطفووال بمحافظووة ا سووكن رية :ارسووة م ويميووة ،المووؤممر العممووي الو ولي  ،المربيووة الخاصووة

فووي الوووطن العربووي آفووا ورؤ مسووم بمية ،فووي الفمورة موون  29-28إبريوول 2013م ،مجمػػة التربيػػة
بالعريش ،جامعة جنوب الوا ي.
 -59النمووري ،حنووان بنووت سوورحان .)2008 .االحمياجووات الم ريبيووة المدنيووة الالزمووة لمعممووات المرووة
العربيووة فووي الموورحممين المموسووطة والثانويووة ف ووي
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 الجمعيووة- كميووة المربيووة- جامعووة عووين شوومس،74 ع، مجمػػة الق ػراءة كالمعرفػػة،العربيووة السووعو ية

.المصرية لم راءة والمعرفة

 االحمياج ووات الم ريبي ووة لمعمم ووي.)م1996 . أحمو و مدو و ي، و أب ووو المي وول،  س ووامي محمو و، هاش ووم-60
،4 س، مجمػػة اإلرشػػاد النفسػػي،ومعممووات الريا وويات بمعاه و المربيووة الخاصووة موون جدووة نظوورهم

. جامعة عين شمس، مركز ا رشا النفسي،5ع
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