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ملخص البحث:
هدفت الد ارسة تعرف مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة بكلية التربية
َ
جامعة الملك خالد من المفاهيم العلمية ومهارات تدريس العلوم لتالميذ المرحلة االبتدائية ذوي
اإلعاقة البصرية .وللتحقق من هدفها تم إعداد ثالث أدوات ،وهم :اختبار للمفاهيم العلمية
المتضمنة في مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية وبطاقة مالحظة مهارات تدريس العلوم لتالميذ
المرحلة اإلبتدائية ذوي اإلعاقة البصرية ومقياس االتجاه نحو العلوم .وطبقت هذه األدوات
معلما لإلعاقة البصرية قبل الخدمة بكلية التربية جامعة الملك
على عينة تكونت من ()62
ً
إحصائيا باستخدام اختبار (ت) والنسب المئوية والمتوسطات
خالد ،وتم معالجة النتائج
ً

الحسابية .وأظهرت النتائج تدني مستوى تمكن عينة الدراسة في كل من :المفاهيم العلمية،
اتجاها
ومهارات دريس العلوم لتالميذ المرحلة االبتدائية ذوي اإلعاقة البصرية ،وأظهروا
ً

منخفضا على مقياس االتجاه نحو العلوم.
ً

*الكلمات المفتاحية :معلم اإلعاقة البصرية قبل الخدمة  -المفاهيم العلمية  -مهارات تدريس
العلوم -االتجاه نحو العلوم.
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The Competence level of Per-service Teachers of students with
visual impairments in King Khalid University of scientific
concept, skills of teaching science, and attitudes toward science
(An evaluative study)
Dr. Mohammad Yahya Safhi and Dr.Mahmoud Ramadan Azam
Special education Dep., College of Education – King Khalid University

Summary:
This study amid was to identify the competence level of pre-service
teachers of students with visual impairments in college of education at
King Khalid of the scientific concepts, skills of teaching science for
students with visual impairments in elementery schools, and thier attitudes
toward science. The instruments were prepared to verify the purpose of
the study by using the test of scientific concepts included in the science
curricula in elementary schools, observation card of science skills, and the
scale of the attitudes toward science. The study sample consisted of 26 preservice teachers of students with visual impairments in college of
education at King Khalid University. The results were processed
statistically using (t) test, percentages, and arithmetic mean. The results
also showed a low level of competence among the participants in the
scientific concepts, skills of teaching science for students with visual
impairments in elementery schools, and thier attitudes toward science.

Key Words: Pre-service Teachers of students with visual
impairments - Scientific Concepts - Skills of Teaching Science Attitude toward Science.
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مقدمة الدراسة:
تُعد عملية إعداد المعلم من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق النهضة التربوية
المرجوة التي تؤدي إلى نهضة المجتمع في كافة الجوانب ،والمعلم الكفء هو المعلم القادر
على تحقيق أهداف مجتمعه التربوية بفاعلية واتقان ،لذلك فإن برامج إعداد وتدريب المعلمين
تقوم بتزويد النظام التربوي بأحد أهم مدخالته الرئيسية وهو المعلم ،ولقد أنعكس ذلك على
جليا في ظل ما توليه من اهتمام
برامج التعليم في المملكة العربية السعودية ،ويظهر ذلك ً
وتربويا لكافة مراحل التعليم.
ببرامج إعداد المعلم أكاديمياً وثقافياً
ً

وتُعرف برامج إعداد المعلم بأنها "كافة السمات الشخصية والمهنية وغيرها التي
يفترض أن تتمثل بالفرد الذي يرغب في االلتحاق بمهنة التدريس والتي يتم غرسها أو
إكسابها أو تطويرها فيه من خالل برامج ومناهج ومؤسسات تربوية يلتحق بها معلم المستقبل
قبل الخدمة وأثناءها" (الدخيل.)66 ،6253 ،
ويوضح عطية والهاشمي ( )622 :624 ،6222أن إعداد المعلم في برامج اإلعداد
ُ
يتم في أربعة جوانب ،وهي:
 .5اإلعداد األكاديمي (التخصصي) :وذلك بتزويد المعلم بجميع المفاهيم والحقائق والمبادئ
الخاصة بتخصصه الذي سيدرسه في المستقبل ،وال يكون ذلك بمعزل عن المواد الدراسية
األخرى؛ بما يمكنه من التمكن من مادته الدراسية وربطها بالمعارف األخرى التي يجب أن
تتكامل معها.
 .6اإلعداد التربوي :وذلك بتزويد المعلم بما يلزم من العلوم التربوية والمواد الالزمة لمهنة
التدريس ،بما فيها من علم النفس التربوي وعلم نفس النمو والمناهج وطرق التدريس
...إلخ؛ بما يم كنه من معرفة خصائص المتعلمين وما بينهم من فروق فردية وميولهم
واستعداداتهم.
 .4اإلعداد الثقافي :وذلك بتزويد المعلم بقدر من مواد الثقافة العامة ،ومواد تتعلق بالتقدم
العلمي والتكنولوجي ،وتمكينه من التعامل بلغة أجنبية واحدة على األقل.
 .3التربية العملية (المهني) :وهي الحقل التطبيقي لكل ما تعلمه المعلم في جوانب اإلعداد
األخري.
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وتُوضح هويميل والعنادي ( ،)33 :34 ،6253وعقيل ( )633 :636 ،6252أن
إعداد المعلم في برامج اإلعداد في جامعات المملكة العربية السعودية يقتصر على ثالثة
جوانب وهي:
 .5اإلعداد األكاديمي :يهتم الجانب األكاديمي بالتعمق في المقررات التخصصية التي سوف
يقوم المعلم بتدريسها ،ويركز على المفاهيم واألساسيات التي تبنى عليها هذه المقررات.
 .6اإلعداد المهني :يهتم هذا الجانب بالمقررات التربوية والنفسية التي تعمل على إكساب
المعلم المعلومات ،والمهارات ،واالتجاهات التربوية الالزمة ،لممارسة مهنة التدريس.
 .4اإلعداد الثقافي :ويهتم هذا الجانب بتزويد المعلم بالثقافة العامة عن مجتمعه وعالقاته
ومشكالته والمجتمعات األخرى.
وتشير هويميل والعنادي ( )34 ،6253بأن الطالب يخضع بعد التخرج من برامج
اإلعداد في المملكة العربية السعودية الختبار كفايات المعلمين بهدف الحصول على الكفايات
المؤهلة والمناسبة بمهنة التدريس ،ويتكون اختبار الكفايات من جزئين هما :االختبار العام
في كل المجاالت التربوية وفق عدة معايير (معايير التخصص ،المعايير التربوية ،والمعايير
اللغوية ،والمعايير الكلمية) ،واختبار التخصص وهو يشمل جميع موضوعات التخصص
التدريسي.
ويوضح الثبيتي ( )682 :682 ،6252أن معظم دول العالم تتبع نظاميين
أساسيين في إعداد المعلمين هما:
 .5النظام التكاملي :وهو النظام المتبع في كافة الكليات التربوية بالمملكة العربية السعودية،
ويدرس فيه الطالب المقررات التخصصية والمقر ارت التربوية والثقافية معاً خالل فترة
إعداده التي تصل أربع سنوات دراسية للحصول على درجة البكالوريوس ،ويتم فيه إعداد

الطالب تربوياً وأكاديمياً ومهنياً.

 .6النظام التتابعي :وهو النظام الذي يدرس فيه الطالب المقررات التخصصية فقط خالل
أربع سنوات دراسية للحصول على درجة البكالوريوس ،ثم يدرس الطالب المقررات
التربوية لمدة سنة إضافية ليتم إعداده إعداداً مهنياً وتربوياً ليحصل بعدها على الدبلوم

العام في التربية وهذا النظام أيضاً تعمل به بعض الكليات التربوية بالمملكة العربية
السعودية في برامج الدبلومات التربوية.
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وبرنامج إعداد معلم التربية الخاصة مسار اإلعاقة البصرية في كلية التربية في
جامعة الملك خالد ال يختلف عن برامج إعداد المعلم عامة حيث يتم إعداد الطالب المعلم فيها
ليمارس عملية التدريس للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في مراحل التعليم المختلفة وذلك وفقًا
ألهداف البرنامج (كلية التربية – جامعة الملك خالد).

ويتم فيه اإلعداد وف ًقا للنظام التكاملي ،والذي يتم فيه الموازنة بين جوانب اإلعداد

الثالثة األكاديمي والمهني والثقافي في أربع سنوات موزعة على ثمانية فصول ومستويات
بواقع ( )544ساعة معتمدة ،يقدم منها ( )32ساعة معتمدة في مقررات التربية الخاصة
واإلعاقة البصرية ،و( )42ساعة معتمدة في المقررات التربوية ،و( )43ساعة معتمدة
مقررات ثقافية ما بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والعلوم والرياضيات ،و( )56ساعة
معتمدة تدريب ميداني (كلية التربية  -جامعة الملك خالد).
وعملية ت قويم برامج إعداد المعلم ضرورة تفرضها متطلبات العصر من أجل تطوير
المخرج التعليمي بما يتواكب مع هذه المتطلبات ويحقق متطلبات الجودة .فيشير الحيلة
ُ
( )348 ،6256إلى أنه على الرغم من االهتمام المتزايد ببرامج إعداد المعلم ،إال أنها مازالت
كثير من االنتقادات ،كما أنها مازالت عاجزة عن تكوين المعلم واعداده بشكل يناسب
تواجه ًا
متطلبات عصر التقدم العلمي والتكنولوجي .ويوضح كل من :الثبيتي(،)433 ،6252
والعامري( )52 ،6223أنه بالرغم من الدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في برامج
إعداد المعلم فإن المعلم مازال يحتاج إلى دورات خاصة في القضايا العلمية المتعلقة بالمناهج
التي يقوم بتدريسها حتى يستطيع التعامل معها بسهولة ،فقد يختلف ما درسه في الجامعة
مع ما يتم تدريسه في الواقع.
وبرامج إعداد معلم التربية الخاصة لم تكن بمنأى عن برامج إعداد المعلم بشكل عام،
ولقد أجريت دراسات عدة اهتمت بإعداد معلم التربية الخاصة ،ومنها ما اهتم ببرنامج إعداد
معلم اإلعاقة البصرية ،مثل دراسة كل من :الكثيري ( ،)6253وشرف ( ،)6228وسعفان
( )6222إال أن ًأيا منها لم يتطرق إلى تقويم تمكنهم من المواد األكاديمية التي سيقومون
مستقبال بشكل عام ،ومادة العلوم وما تتضمنه من مفاهيم علمية أو مهارات
بتدريسها
ً
التدريس المتعلقة بها أو اتجاهاتهم نحو العلوم بشكل خاص.
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وبرنامج إعداد معلم التربية الخاصة مسار اإلعاقة البصرية بكلية التربية جامعة
الملك خالد ُيعد الطالب المعلمين الملتحقين به ليعملوا مستقبالً في تدريس التالميذ ذوي
اإلعاقة البصرية في مراحل التعليم المختلفة ،ولكن ال يتم إعدادهم لتدريس مادة دراسية
بعينها وانما يعدون ليدرسوا كافة المواد الدراسية ومن بينها مادة العلوم التي تُعد أحد المواد
األساسية التي يدرسها التالميذ ذوو اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية ،وتهدف إلى
إكسابهم المفاهيم العلمية ومهارات التفكير ،كما أنها تسعى لتنمية االتجاهات والقيم وجوانب
أيضا يتم تنمية المهارات الحس حركية.
التقدير لديهم ،ومن خاللها ً
وتكمننن أهميننة تمكننن معلمنني اإلعاقننة البصننرية فنني مننادة العلننوم مننن الصننعوبات التنني
تواجههننا هننذه الفئننة فنني تعلننم المفنناهيم العلميننة؛ حيننث يشننير سنناهين ويننورك Sahin and
) ،Yorek (2009وحسننن وس نرايا ( )526 :525 ،6224إلننى أن هننناك بعننض المشننكالت
التي تواجه التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية فني دراسنة العلنوم مثنل :تنأخر نمنو المفناهيم العلمينة
وادراكهننا ،وعنندم مالءمننة معظننم مننناهج العلننوم لطبيعننتهم ،وصننعوبة اكتسنناب بعننض المهننارات
والعملينات العقليننة التنني تسننهم فنني اننندماجهم وتكننيفهم مننع البيئننة ،واالتجاهننات السننلبية ونقننص
الدافعيننة لننديهم نحننو مننادة العلننوم ،كمننا أن تعلمهننم العلننوم يحتنناج إلننى مزينند مننن الوقننت مقارنننة
بنظرائهم العاديين.
وهذا يفرض بدوره على المعلمين الذين سيدرسون هذه المادة ضرورة التمكن من
المفاهيم العلمية المتضمنة فيها؛ إذ تُعد المفاهيم العلمية واحدة من المكونات األساسية لمادة
كال من
العلوم فهي تأتي في المستوى الثاني من مكونات بنية العلم بعد الحقائق وتسبق ً

المبادئ والقوانين والنظريات .وُيعرف نوفاك وكناس ()Novak and Canas,2007, 31
المفاهيم العلمية أنها" :عبارة عن مجموعة من المصطلحات التي يستخدمها العالم في علمه
أو الباحث في بحثه كعناوين يشير كل منها إلى مجموعة من الحوادث ،أو الظواهر ،أو

العالقات الواقعة في مجال بحثه" ،كما عرفها سالمه ( )34 ،6223بأنها" :فكرة تختص
بظاهرة معينه أو عالقة أو استنتاج عقلي ُيعبر عنها عادة بواسطة كلمة من الكلمات أو
مصطلح معين".
ويشير الخطايبة ( )48 ،6255إلى أن المفاهيم العلمية من أهم جوانب تعلم العلوم
ألهميتها في تنظيم الخبرة وتذكر المعرفة ،واختصارها في صورة ذات معنى ومتابعة التصورات
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وربطها بمصادرها وتسهيل الحصول عليها .وتحتاج المفاهيم العلمية إلى تمكن المعلمين من
المهارات التدريسية التي تعينهم على تقديم هذه المفاهيم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية،
وُيعرف الرشيدي ( )566 ،6222المهارات التدريسية أنها" :مجموعة من اآلداءات التي
ينبغي توافرها في المعلم لكي ينتمكن منن تنفيذ عملية التدريس بنجاح وفاعلية" .وقد أوضح
زيتون ( )68 ،6224أن مهارات التدريس الفعال لذوي االحتياجات الخاصة ال تختلف عن
مهارات التدريس للعاديين وتتمثل في التخطيط  ،Planningوالضبط ،Managing
والتوصيل  ،Deliveringوالتقييم  Evaluatingولكن بشرط ضبط المواد التعليمية لتالئم
احتياجاتهم ،ولقد حدد شعير ( )432 :428 ،6228مجموعة من الكفايات التدريسية التي
يجب أن يمتلكها معلم التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية ،وهي :تفهم فلسفة تعليمهم واتجاهاتهم،
وتخطيط وتعديل المناهج لتالئم طبيعة اإلعاقة ،وتحقيق أهداف المادة التدريسية ،وصياغة
األهداف التي يمكن أن يحققها تدريس مادة تخصصه لهم ،واختيار واستخدام الوسائل وطرق
المعدلة التي تالئم طبيعة التالميذ ذوي اإلعاقة
التدريس المناسبة ،واختيار وتنفيذ األنشطة ُ
البصرية ،وقياس وتقويم اكتسابهم ألهداف تدريس المادة .والمالحظ لهذه الكفايات يجد أنها
تندرج تحت مهارات تخطيط وتنفيذ وتقويم الدروس اليومية.
إال أن كويمار ،رامسامي ،وستيفانيتش

& (Kumar, Ramasamy,

) Stefanich, 2007,7أشاروا إلى أن برامج إعداد المعلم مازالت عاجزة عن توفير الخبرات
الميدانية في التدريس للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية؛ لذا على المعلمين قبل وأثناء الخدمة أن
يعوا احتياجات هؤالء التالميذ ،وأن يصبحوا متمكنين من استخدام المواد المرجعية وتكييف
المواد التكنولوجية التي تسهل تعليم العلوم لهؤالء المتعلمين،
مما يفرض على معلمي التالميذ ذوي اإلعاقنة البصنرية قبنل الخدمنة النتمكن منن هنذه المفناهيم
العلميننة حتننى يسننتطيعوا تقننديمها بشننكل علمنني دقيننق ،وكننذلك حتننى تكننون لننديهم القنندرة علننى
تبسيط هذه المفاهيم العلمية بما يتناسب مع طبيعة اإلعاقة ،وبمنا يتناسنب منع طبيعنة المرحلنة
العمرية التي تقدم فيها ،أو بشكل دقيق النتمكن منن المنادة العلمينة ،وطريقنة تقنديمها ،وهنذا ال
يتحقق إال إذا توفرت اتجاهات إيجابية نحو مادة العلوم وطريقة تدريسها.
ويعد تكوين االتجاهنات العلمينة وتنميتهنا أو تعنديلها لندى معلمني اإلعاقنة البصنرية قبنل
ُ
ويعنرف النجندي وراشند وعبند الهننادي ()33 ،6222
الخدمنة أحند أهنم أهنداف تندريس العلنومُ .
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االتجاه نحو مادة العلوم بأنه موقف يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحنو موضنوعات المنادة
المتعلمة إما بالقبول والموافقة ،أو الرفض والمعارضة لهنذه الموضنوعات .ولالتجناه  -كمنا هنو
معروف -ثالثة مكونات ،هي :المكون المعرفي وهو يشير إلى المعارف والخبرات التني يمتلكهنا
الفرد حول العلنوم ،والمكنون الوجنداني وهنو يشنير إلنى شنعور الفنرد باالرتيناح أو عندم االرتيناح
نحو العلوم ،والمكون السلوكي ويشير إلى ما يبديه الفرد من سلوكيات تتفق منع منا لدينه منن
وبناء علينه فنإن معلنم اإلعاقنة البصنرية يجنب علينه أن يمتلنك
معارف ومعتقدات حول العلوم؛
ً
من المعلومات العلمية ما يؤهلنه ألن يكنون معتقندات إيجابينة نحنو العلنوم تظهنر فني سنلوكياته
قنادر علنى أن ينمني حنب العلنوم لتالمينذه ،ويوضنح لهنم قيمتهنا فني
وممارسته ،وبالتالي يكنون ًا
حياتهم وارتباطها بالمواد األخرى من خالل استخدامه طنرق تندريس تمكننه منن متابعنة تالمينذه
ومنندى حننبهم لننه وتقننبلهم لطريقننة تدريسننه .وكننذلك التنننو ف ني األنشننطة العلميننة بمننا يسننمح
للتالميذ بالمشاركة النشطة الفعالة.
ممننا سننبق ،يتضننح بننأن االتجنناه نحننو العلننوم مننتعلم ويمكننن تنميتننه وتطننويره مننن خننالل
سلوكيات المعلم ،وطرق التدريس التي يستخدمها في تدريسه للعلنوم ،والتني تسنهم بندورها فني
تنميه اتجاه تالميذه نحو العلوم.

مشكلة الدراسة:
بتحليل أهداف قسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الملك خالد ،وجد أن من
بين هذه األهداف " :تلبية حاجات المجتمع السعودي من معلمي ذوي االحتياجات الخاصة في
مراحل التعليم المختلفة مع التركيز على اإلعداد األكاديمي في اللغة العربية والعلوم
وجد أنه ال يوجد
والرياضيات" ،وبتحليل الخطة الدراسية لبرنامج إعداد معلم اإلعاقة البصرية َ
مقرر دراسي واحد يحمل أي رمز متعلق بالعلوم ،ووجد أن هناك مقررين د ارسيين يدرسهما
قسم المناهج وهما مقر ار :العلوم العامة ويحمل رمز ( 636نهج) بواقع ( )3ساعات معتمدة،
والتربية البيئية ويحمل رمز ( 452نهج) بواقع ساعتين معتمدتين ،وبالتالي فإن كل المقررات
التي تخص العلوم تدرس بواقع ( )2ساعات معتمدة من جملة ( )544ساعة معتمدة أي
بنسبة ( )% 3،3فقط ،في حين أن مقررات اللغة العربية تدرس بواقع ( ،)% 56ومقررات
الرياضيات بواقع (.)% 3
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وفي ضوء متابعة الباحثين لطالب مسار اإلعاقة البصرية في مقرر التدريب الميداني
( ،)4لوحظ عزوف بعض الطالب عن تدريس مادة العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في
المرحلة االبتدائية ،كذلك وجد ضعف في آداء بعض مهارات التدريس في مادة العلوم ،وعدم
تمكن بعضهم من شرح وتوضيح بعض المفاهيم العلمية المتضمنة في مناهج العلوم للتالميذ
ذوي اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية.
طالبا من
وللتحقق من ذلك تم إعداد استطال لرأي الطالب ،وتم تطبيقه على (ً )46
طالب برنامج بكالوريوس التربية الخاصة مسار اإلعاقة البصرية ،وأشارت نتائج بنوده إلى أن
( )% 63فضلوا تدريس مادة العلوم في المستقبل على باقي المواد األكاديمية األخرى ،وأن (
 )%24تمنوا العمل كمعلمي علوم ،وأن ( )% 23يحبون قراءة الموضوعات العلمية المتعلقة
بالعلوم ،وأن ( )% 33أشاروا إلى تمكنهم من تدريس المفاهيم العلمية من وجهة نظرهم ،وأن
( )% 45من الطالب يجدون صعوبة في تدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية .إال أن
وجد أن
بسؤالهم عن بعض المفاهيم العلمية الواردة في مناهج العلوم للمرحلة االبتدائيةَ ،
متوسط درجاتهم هو ( )3263درجة من سقف الدرجة الكلية ( )56درجة ،مما يشير إلى
ضعف تمكنهم من المفاهيم العلمية.
وبناء على ما تقدم تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في محاولة تعرف مستوى تمكن
ً
معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة من المفاهيم العلمية ،وامتالكهم مهارات تدريس العلوم،
واتجاههم نحو العلوم ،وتحاول الدراسة التحقق من هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال
الرئيس التالي :ما مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة بجامعة الملك خالد من
المفاهيم العلمية ومهارات تدريس العلوم واتجاهاتهم نحو العلوم؟
وتفر عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .5ما المفاهيم العلمية المتضمنة في مناهج العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في
المرحلة االبتدائية التي يجب أن يتمكن منها معلمو اإلعاقة البصرية قبل الخدمة؟
 .6ما مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة من المفاهيم العلمية المتضمنة
في مناهج العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية؟
 .4ما مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة من مهارات تدريس العلوم
للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية؟
- 436 -

تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة بجامعة الملك خالد من المفاهيم العلمية .......

 .3ما اتجاهات معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة نحو العلوم؟

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة التحقق مما يلي:

 .5تحديد المفاهيم العلمية المتضمنة في مناهج العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في
المرحلة االبتدائية التي يجب أن يمتلكها معلمو اإلعاقة البصرية قبل الخدمة.
 .6تعرف مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة من المفاهيم العلمية
المتضمنة في مناهج العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية.
 .4تعرف مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة من مهارات تدريس العلوم
للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية.
 .3تعرف اتجاهات معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة نحو العلوم.

أهمية الدراسة:

استمدت الدراسة أهميتها من االعتبارات التالية:

 .5الكشف عن تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة من المفاهيم العلمية المتضمنة في
مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية ،ومهارات تدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية،
واتجاهاتهم نحو العلوم.
 .6يمكن أن تسهم في تطوير برنامج إعداد معلم اإلعاقة البصرية في جامعة الملك خالد،
مما ينعكس بشكل إيجابي في إعداد وتدريب الطالب الملتحقين بالبرنامج وتمكينهم
من امتالك المفاهيم العلمية ومهارات التدريس الالزمة في تدريس مادة علوم والمواد
األخرى.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
معلننم اإلعاقننة البصننرية قبننل الخدمننةPreservice Teachers of students :
with visual impairments
ائيا أنه :جميع طنالب المسنتويين األخينرين ( )8 ،2فني برننامج إعنداد معلنم
ُي َّ
عرف إجر ً

التربيننة الخاصننة (مسننار اإلعاقننة البصننرية) بكليننة التربيننة للبنننين جامعننة الملننك خالنند بالمملكننة
العربية السعودية ،الذين أنهوا دراسة أغلب المقررات الدراسية التي تؤهلهم للعمنل كمعلمنين فني
ميدان التربية الخاصة تخصص اإلعاقة البصرية مستقبالً.
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املفاهيم العلمية :Scientific Concepts

صور ذهنية مرتبطة بمجموعة
ًا
ائيا أنه :مجموعة من العبارات التي تحمل
ُيعرف إجر ً
من الكلمات أو الرموز المتضمنة في مناهج العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحلة
المعد لذلك الغرض.
االبتدائية ،ويقاس بما تحصل عليه عينة الدراسة من درجات في االختبار ُ

مهارات تدريس العلوم :Skills of Teaching Science

ائيا أنه :مجموعة من العبارات التي توصف آداء معلمي اإلعاقة البصرية
ُيعرف إجر ً
قبل الخدمة (عينة الدراسة) في مهارات تخطيط وتنفيذ وتقويم دروس العلوم للتالميذ ذوي
اإلعاقة البصرية بالمرحلة االبتدائية وما تتضمنه من مهارات فرعية ،ويقاس بما تحصل عليه
المعدة لذلك.
عينة الدراسة من درجات في بطاقة المالحظة ُ

االجتاه حنو العلوم :Attitude Toward Science

ائيا أنه :مجمو استجابات معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة (عينة
ُيعرف إجر ً
الدراسة) نحو كل من :طبيعة العلوم ،وأهميتها ،واالستمتا بها ،وتدريسها للتالميذ ذوي
ويقاس بما يحصلون عليه من درجات في المقياس
اإلعاقة البصرية بالقبول أو الرفضُ ،
المعد لذلك الغرض.
ُ
حدود الدراسة -اقتصرت حدود الدراسة على:

 اختبار للمفاهيم العلمية المتضمنة في مناهج العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصريةفي المرحلة االبتدائية عند مستويات بلوم المعرفية الستة.
 بطاقة مالحظة مهارات تدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في مهارات التخطيطوالتنفيذ والتقويم.
 -مقياس االتجاه نحو العلوم في أبعاد :طبيعة العلوم ،واالستمتا

بالعلوم ،وأهمية

العلوم ،وتدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية
 مجموعة من طالب المستويين ( )8 ،2مسار اإلعاقة البصرية بقسم التربيةالخاصة ،كلية التربية للبنين جامعة الملك خالد.
 -الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  5348 /5342ه.
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الدراسات السابقة:
أجريت بعض الدراسات التي تناولت اإلعداد األكاديمي لمعلمي التربية الخاصة عامة،
ومعلمي اإلعاقة البصرية خاصة ،ومنها دراسة كل من:
الكثيري ( :)6253هدفت المقارنة بين برنامج إعداد معلم التربية الخاصة في كل من
جامعة الملك سعود وجامعة وسكانسون ،واعتمدت على دراسة الوثائق واألدلة التربوية
ومقابلة منسوبي الجامعتين ،وأظهرت نتائجها أن برنامج جامعة وسكانسون يتكون من
( )562وحدة دراسية ،يدرس الطالب ما يقارب من ثلث عدد الساعات في كلية اآلداب
والعلوم ،وأن البرنامج ينفذ في مسار واحد يدرس فيه الطالب ( )33وحدة في التربية الخاصة،
أما برنامج جامعة الملك سعود فيتكون من ( )568وحدة دراسية وتصل الساعات التربوية إلى
( )554وحدة ،يدرس الطالب ( )83وحدة دراسية في التربية الخاصة في ستة مسارات ،وكان
من أهم توصياتها ضرورة أن يدرس الطالب مقررات تخصصية تتوافق مع مناهج التعليم العام
مثل :اللغة العربية والرياضيات والعلوم بجانب اإلعداد التربوي في مجال التربية الخاصة.
أبا حسين ( :)6253هدفت تعرف مدى استخدام الطالبات المتدربات مسار صعوبات
التعلم بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود ألحدث استراتيجيات التدريس (تحليل
المهما ت ،والربط الحسي والحواس المتعددة وتبادل األدوار وخرائط المفاهيم والعصف الذهني)
مع التلميذات ذوي صعوبات التعلم بمدينة الرياض ،وطبقت أداة الدراسة المتمثلة في استبانة
مكونة من ثالثة أجزاء ،وهي5 :ن المعلومات العامة المتعلقة بمجتمع الدراسة .6 ،معايير بناء
االستراتيجيات .4 ،عبارة عن سؤال مفتوح على عينة قوامها ( )42طالبة من طالبات التدريب
الميداني مسار صعوبات التعلم ،وتوصلت نتائجها إلى أن ترتيب االستراتيجيات المستخدمة مع
ذوي صعوبات التعلم على النحو التالي الربط الحسي ثم تحليل المهمة ثم الحواس المتعددة ثم
أخير خرائط المفاهيم.
تبادل األدوار ثم العصف الذهني و ًا
الزار وملحم ويونس ( :)6256هدفت تعرف تقييم مدى كفاءة معلمي التالميذ ذوي
اإلعاقة البصرية ومالئمتها للمعايير الدولية في محافظة جدة من وجهة نظرهم واستخدمت
استبانة مكونة من ( )23فقرة موزعة على ( )52مجاالت هي :األسس ،وتطور المتعلمين
وخصائصهم ،والفروق الفردية في التعلم ،واالستراتيجيات التعليمية ،وبيئات التعلم ،والتفاعالت
االجتماعية ،والتخطيط التعليمي ،والتقييم ،والممارسات المهنية واألخالقية ،والتعاون ،وأشارت
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نتائجها أن مجال الفروق الفردية جاء في المرتبة األولى ومجال التخطيط التعليمي جاء في
المرتبة األخيرة وعدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس أو الخبرة بينما هناك فروق وفقا
للمؤهل الدراسي لصالح الحاصلين على درجة البكالوريوس.
كيسيكتاس ،وأكمت ( :Kesiktas and Akcamete )6255هدفت تحديد درجة
توفر المعايير المهنية لمعلمي طالب ذوي اإلعاقة البصرية في تركيا .وأظهرت نتائجها أن
المعلمين واجهوا مشاكل في تحقيق وتنفيذ بعض مجاالت المعرفة ومهارات تدريس التالميذ
ذوي اإلعاقة البصرية كالتدريب أثناء الخدمة وانخفاض تطوير المهارات المتقدمة كالتطوير
المهني للطالب.
رشدي ( :)6252هدفت تعرف واقع إعداد وتدريب معلم التربية الخاصة في ضوء
معايير الجودة ،ومعرفة األساليب الحديثة في إعداده وتدريبه .وتناولت واقع مؤسسات إعداد
وتدريب معلم التربية الخاصة ،المتطلبات المهنية إلعداد المعلم ،وأهم التوجيهات الحديثة في
إعداد المعلم في ضوء معايير الجودة .ومن أهم توصيات هذه الدراسة إعادة النظر في برامج
إعداد وتأهيل معلمي ذوي االحتياجات الخاصة ،وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة على
استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تدريسيهم ،وتشجيع معلمي التربية الخاصة
على حضور الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة.
بصريا في
المؤمني ( :)6252هدفت تعرف مدى كفاءة معلمي الطالب المعاقين
ً
األردن ومالئمتها للمعايير الدولية من وجهة نظر المعلمين ،واستخدمت استبانة مكونة من
( )23فقرة موزعة على ( )52مجاالت هي نفس المجاالت التي استخدمها الزار وملحم
ويونس ( ،)6256وخلصت نتائجها إلى أن متوسط االستجابة على االستبانة ككل متوسط،
ووجود فروق لصالح الذكور في األداة ككل.
أجوان وكريج  :)6228( Ajuwon and Craigهدفت تحديد مدى فعالية برنامج
التعليم عن ُبعد المكثف إلعداد معلمي اإلعاقة البصرية في جامعة ميتشيجان .وتحدثت عن
نشأة برنامج إعداد معلمي اإلعاقة البصرية وأخصائيي التوجه والحركة باستخدام التعليم عن
بعد والتعليم المباشر في قاعات الدراسة .وتكونت عينة الدراسة من ( )8مشاركين ،وأوضحت
النتائج أنهم اكتسبوا العديد من الكفايات في المعارف والمهارات التي يحتاجونها في تعليم
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طالبهم من ذوي اإلعاقة البصرية عن طريق التعلم عن ُبعد أو التعلم المباشر وجهاً لوجه

داخل القاعات الدراسية.

بيكفورد  :)6222( Bickfordهدفت التحقق من مدى إنجاز الطالب في برنامج
إعداد معلمي اإلعاقة البصرية في ( )58كفاي ًة محددة في اإلعاقة البصرية .وقارنت بين

المعلمين المرشدين والطالب المعلمين ،وأظهرت نتائجها أنه ال يوجد اختالف مهم بين
نجاحا في اكتساب المهارات والمعارف والكفايات
المعلمين في المجموعتين حيث حققوا
ً
المطلوبة من خالل دراستهم في برنامج التعلم عن ُبعد.

شقير ( :)6223هدفت تقديم رؤية حول إعداد معلم التربية الخاصة في الوقت

الراهن ومستقبل إعداده وت ناولت أهم المشكالت التي تواجه إعداد معلم الفئات الخاصة في
مصر ومهام وواجبات معلم التربية الخاصة ،ثم تناولت أهم المعايير الالزمة إلعداد معلم
التربية الخاصة وانتهت إلى عرض معايير إعداد معلم المدرسة الشاملة.
طالبا من
كوبر وكييف  :)6225( Copper and Keefeتناولت انطباعات (ً )56
طالب الدراسات العليا في برنامج التعلم عن ُبعد إلعداد معلمي اإلعاقة البصرية .ناقشت هذه

الدراسة خبرات المشاركين في االستفادة من نوعية المقررات التي يدرسونها عن طريق التعليم
المباشر داخل قاعة الدروس ،أو الفيديو التفاعلي ،أو اال نترنت والمقارنة بين هذه األساليب
المختلفة في التدريس.

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة يمكن اإلشارة إلى ما يلي:
 .5افتقننار المننوروث العربنني واألجنبنني للدراسننات التنني تناولننت موضننو تمكننن معلمنني اإلعاقننة
البصرية قبل الخدمة من المفناهيم العلمينة المتضنمنة فني منناهج العلنوم للتالمينذ المرحلنة
االبتدائيننة ذوي اإلعاقننة البصننرية أو تعننرف مسنناوى تمكنننهم مننن مهننارات تنندريس العلننوم
للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية ،واتجاههم نحو العلوم.
 .6معظم الدراسات العربية واألجنبية السابقة تناولت موضو بناء برنامج إعداد معلنم التربينة
الخاصنننة عمومننناً كمنننا فننني دراسنننة كنننل منننن :الكثينننري ( ،)6253وأبنننا حسنننين (،)6253

ورشدي ( ،)6252وشقير ( ،)6223واإلعاقة البصرية خصوصاً كما في دراسة كل منن:

وكيسننننيكتاس ،وأكمننننت Akcamete

and
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 ، )6225( Copper and Keefeودراسنات ركنزت علنى الكفاينات العلمينة التني يجنب
أن يتعلمها معلم اإلعاقة البصرية كما في دراسة كل من :اجوان وكريج Ajuwon and
 ، )6228( Craigوبيكفورد .)6222( Bickford

فروض الدراسة:
 .5يظهر معلمو اإلعاقة البصرية قبل الخدمة مستوى تمكن من المفاهيم العلمية
المتضمنة في مناهج العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحلة االبتدائية دون
المعد لذلك.
مستوى  %82من الدرجة الكلية لالختبار ُ
 .6يظهر معلمو اإلعاقة البصرية قبل الخدمة مستوى تمكن من مهارات تدريس العلوم للتالميذ
ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحلة االبتدائية دون مستوى  %82من الدرجة الكلية لبطاقة
المعدة لذلك.
المالحظة ُ

منخفضا نحو العلوم دون مستوى
اتجاها
 .4يظهر معلمو اإلعاقة البصرية قبل الخدمة
ً
ً
المعد لذلك.
 %82من الدرجة الكلية للمقياس ُ

الطريقة واإلجراءات:

أوالً -املنهج :اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي ،وذلك بما يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها.
ثانيااً -عينااة الدراسااة :تكونننت عينننة الدراسنة منن ( )62طالبناً ،مننن طننالب المسننتوى السننابع

والثننامن فنني برن نامج التربيننة الخاصننة مسننار اإلعاقننة البصننرية بكليننة التربيننة فنني جامعننة الملننك
خالد.

ثالثاً -أدوات الدراسة:
بصريا في المرحلة االبتدائية.
 .5بطاقة تحليل محتوى كتب العلوم للتالميذ المعاقين
ً
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والنذي نصنه :منا المفناهيم العلمينة المتضنمنة
فنني مننناهج العلننوم للتالميننذ ذوي اإلعاقننة البصننرية فنني المرحلننة االبتدائيننة التنني يجننب أن
يتمكن منها معلمو اإلعاقة البصرية قبل الخدمة؟
قام الباحثان بتحليل محتوى كتب العلوم المقررة على تالميذ المرحلة االبتدائية
بصريا من الصف األول إلى الصف السادس في المملكة العربية السعودية مقتصرين
للمعاقين
ً
في ذلك على كتاب التلميذ ،وفقًا لما يلي:
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أ .تصننميم أداة التحليننل :تننم إعننداد بطاقننة تحليننل محتننوى كتننب العلننوم ،وتكونننت مننن محننورين:
محور رأسي خاص بالمفاهيم العلمية ،ومحور أفقي :خاص بالوحدات.
ب .هدف عملية التحليل :هدفت إلى تحديد المفاهيم العلمية المتضمنة في محتوى كتنب العلنوم
بصريا ،والتي من المفتنرض أن يتقنهنا
المقررة على تالميذ المرحلة االبتدائية المعاقين
ً
معلمو اإلعاقة البصرية قبل الخدمة.
ج .وحدة التحليل :استخدمت الموضو كوحدة للتحليل.
كتابنا للعلنوم ،وهني
د .عينة التحليل :تكونت عينة التحليل التني اسنتخدمها الباحثنان منن (ً )56
بصنريا منن الصنف
جميع كتب العلوم المقررة على تالمينذ المرحلنة االبتدائينة للمعناقين
ً
األول حتى الصف السادس بواقع كتابين لكل صف دراسي.

ه .فئة التحليل :تمثلت في المفاهيم العلمية.
و .ثبات التحليل :قام الباحث الثاني بالتحقق من ثبات بطاقة التحليل منن خنالل إعنادة التحلينل
مقدر بن ( ،)2235ثنم أجنرى عملينة
يوما ،وكان معامل الثبات ًا
بفاصل زمني قدره (ً )53
تحلينننل المحتنننوى بمعاوننننة الباحنننث األول ،وتنننم حسننناب معامنننل ثبنننات عملينننة التحلينننل
ندر بننن
باسننتخدام معادلننة هوليسننتي (طعيمننة ،)662 ،6223 :وجنناء معامننل الثبننات مقن ًا

(.)2233

ز .نتائج التحليل :توصل الباحثان إلى أن كتب العلوم المقررة على تالميذ المرحلة االبتدائية
عيا.
رئيسيا يتفر عنها ()355
هوما
المعاقين
مفهوما فر ً
ً
ً
ً
بصريا تضمنت ( )55مف ً
 .6اختبار المفاهيم العلمية في مادة العلوم للمرحلة االبتدائية:
أ.

هدف االختبار :قياس تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة (عينة الدراسة) من
المفاهيم العلمية.

ب .مستويات االختبار :اشتمل االختبار على مستويات بلوم المعرفية الستة ،كما هو
موضح في جدول (.)5
 .4جنندول مواصننفات االختبننار :تننم إعننداد جنندول مواصننفات لالختبننار يننربط بننين المسننتويات
المعرفية لبلوم والمفاهيم العلمية المتضمنة في مناهج العلوم.
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جدول ( )1مواصفات اختبار المفاهيم العلمية
المفهوم  /المستوى

التذكر *

الفهم

التطبيق

التحليل

التركيب

التقويم

الحيوان
النبات
األرض
الطقس
الفضاء
المادة
القوة
الطاقة
التنوع الحيوي
العمليات الحيوية
النظام البيئي
عدد األسئلة
النسبة %

11
9
13
31
36
1
2
13
13
12
63
11
16.66

32
66
12
33
37
26
1
12
12
19
62
11
16.66

1
11
11
27
2
29
11
3
11
16
61
11
16.66

32
21
16
22
39
11
11
11
11
19
21
11
16.66

6
21
19
31
22
11
17
17
16
61
11
11
16.66

7
11
31
31
21
12
23
12
17
61
61
11
16.66

المجمو
ع
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
111

* النسبة المئوية لكل مفهوم في كل مستوى .%5.1
د .نو مفردات االختبار :أسئلة موضوعية من نمط االختيار من متعدد ذي األربعة بدائل.
ه .صياغة مفردات االختبار :يتكون كل سؤال من جزأين رئيسين ،هما :مقدمة السؤال،
وبديالت اإلجابة ،ثم ُرتبت األسئلة بطريقة عشوائية ،وتكون االختبار في صورته األولية
من ( )22سؤاالً.

و .مواد االختبار :تمثلت في الجزء األول كراسة األسئلة ،والجزء الثاني نموذج كراسة
اإلجابة.
أعطيت لكل إجابة صحيحة درجة واحدة ،أما
ز .تقدير الدرجات وطريقة تصحيح االختبارُ :
صفرا ،وتم إعداد مفتاح تصحيح لتسهيل عملية
اإلجابة الخاطئة أو المتروكة فأعطيت
ً
التصحيح.

ح .عرض الصورة األولية لالختبار على المحكمين (ملحق :)5وذلك الستطال آرائهم حول:
معالجة كل سؤال للمفهوم الذي يتناوله ،مناسبة السؤال للمستوى المعرفي في ضوء
تصنيف بلوم ،وصحة األسئلة من الناحية العلمية واللغوية ،ووضوح تعليمات االختبار،
وصالحية االختبار للتطبيق .ثم أُجريت بعض التعديالت في صياغة بعض األسئلة
صالحا للتطبيق على أفراد العينة
والعبارات في ضوء آراء المحكمين ،وأصبح االختبار
ً
االستطالعية.
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ط .حساب الثوابت اإلحصائية :طُبق االختبار على عينة استطالعية قوامها ( )45معلما
لإلعاقة البصرية قبل الخدمة في العام الدراسي 5348 /5342هن ،وهم مجموعة من

المجتمع األصلي ،وليس أفراد عينة الدراسة األساسية.
 )5وضوح التعليمات ومعاني مفردات االختبار :كانت التعليمات واضحة لم يستفسر عنها
أي طالب ،وكذلك مفردات االختبار باستثناء الصورة في سؤال ( )23وتم إيضاحها
فيما بعد.
 )6حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز :تم حساب معامالت السهولة والصعوبة
وحذفت األسئلة التي قلت عن مستوى سهولة وصعوبة يتراوح ما بين ( 2253إلى
بناء على ذلك ُحذف ( )56سؤاالً وهم األسئلة (،63 ،65 ،53 ،52 ،6
 )2285و ً
 ،)33 ،36 ،33 ،33 ،36 ،42 ،43وتراوحت معامالت التمييز ما بين (2252
إلى )2263
 )3حساب معامل ثبات االختبار :تم حسابه بطريقة التجزئة النصفية ،وكان (.)2223
 )3صدق االختبار :تم حسابه من خالل:
أ) صدق المحكمين (صدق المحتوى) :عرض االختبار على مجموعة من المحكمين في
تخصص المناهج وطرق التدريس في استطال للرأي ،وأشارت نتائجه إلى انتماء كل
سؤال للمستوى المعرفي الذي وضع لقياسه ،وصحة األسئلة من الناحية العلمية
واللغوية؛ مما يشير إلى أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه ،وأنه صالح للتطبيق
على أفراد عينة الدراسة األساسية.
ب) صدق االتساق الداخلي :تم حساب قيم معامالت االرتباط بين المستويات المعرفية
الست لبلوم مع الدرجة الكلية لالختبار ،وجاءت القيم كما هي موضحة في جدول
( )6التالي.
جدول ( )3معامالت االرتباط بين المستويات المعرفية لبلوم والدرجة الكلية
الختبار المفاهيم العلمية (ن= )21
البيانات  /المستوى
قيم معامل االرتباط
مستوى الداللة

التذكر الفهم التطبيق التحليل التركيب التقويم
1.1
1.6 1.77 1.16 1.6 1.13
1.111 1.11 1.11 1.111 1.11 1.113

 )6حساب الزمن الالزم لتطبيق االختبار :بحساب متوسط الزمن الالزم الستجابة جميع أفراد
العينة االستطالعية ،وجد أنه ( )22دقيق ًة بما فيه زمن قراءة التعليمات.
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وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية مكوًنا من ( )33سؤاالً ،ملحق (،)6

صالحا للتطبيق كأداة للقياس في الدراسة الحالية.
ً
 .3بطاقة مالحظة مهارات تدريس العلوم لمعلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة:
تم إعداد البطاقة وفقًا للخطوات التالية:

أ .هدف البطاقة :قياس أداء معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة في مهارات تدريس مادة
العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية.
ب .تحديد المهارات الرئيسة المراد مالحظتها :تمثلت المهارات األساسية في (مهارة التخطيط
وتتضمن  64مهارة فرعية ،ومهارة التنفيذ وتتضن  42مهارة فرعية ،ومهارة التقييم
وتتضمن  56مهارة فرعية).
ج .الصياغة اإلجرائية لبطاقة المالحظة :روعي فيها الوضوح ،الدقة ،واستخدام عبارات
قصيرة تعبر عن السلوك المراد مالحظته ،واشتمال العبارة على مهارة واحدة فقط.
د .تقدير الدرجات :زودت البطاقة بتدرج رباعي لتحقق المهارة على النحو التالي (تتحقق
بدرجة كبيرة ،تتحقق بدرجة متوسطة ،تتحقق بدرجة قليلة ،ال تتحقق) بحيث يعطى الطالب
الحظ درجات ( )5 ،6 ،4 ،3وفقًا لدرجة التحقق ،واتبع الباحثان نظام العالمات في
الم َ
ُ
تسجيل الدرجات ،على أن يضع المالحظ )√( أمام المهارة وتحت المستوى الذي يراه
مناسب ألداء المهارة.
ه .حساب صدق البطاقة :باستخدام صدق المحكمين ،حيث تم عرض البطاقة على مجموعة
من المحكمين (ملحق )5للتأكد من صدقها ،وتم عمل التعديالت الالزمة في ضوء آراء
المحكمين ،وتكونت بطاقة المالحظة في صورتها النهائية من ( )22مهارة فرعية موزعة
على ثالث مهارات رئيسة.
و .حساب ثبات بطاقة المالحظة :تم باستخدام طريقة ثبات النتائج حيث طُبقت البطاقة على
عينة استطالعية مكونة من ( )4طالب ،من مجتمع الدراسة ،حيث قام الباحثان بمالحظة
كل طالب حصة دراسية كاملة ،وتم حساب ثبات البطاقة عن طريق أسلوب اتفاق
المالحظين ،وتم استخدام معادلة كوبر ( )Cooperلمعرفة معامل االتفاق بين
المالحظين ،حيث كانت نسبة االتفاق لهم ( )38234 ،22233 ،83263وبلغ متوسط
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النسبة المئوية لالتفاق بين الباحثين ( )%82263وهي قيمة ثبات مرتفعة ،وتدل على
صالحية بطاقة المالحظة وأصبحت في صورتها النهائية قابلة للتطبيق (ملحق )4
 .3مقياس االتجاه نحو العلوم:
تم إعداده وفقًا للخطوات التالية:

أ .هدف المقياس :تعرف اتجاهات معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة نحو العلوم.
ب .تحديد أبعاد المقياس :تكون المقياس من أربعة أبعاد وهي :طبيعة العلوم ،واالستمتا
بالعلوم ،وأهمية العلوم ،وتدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية.
ج .عبارات المقياس :تضمن كل ُبعد من أبعاد المقياس الثالثة األولى (طبيعة العلوم،
االستمتا بالعلوم ،وأهمية العلوم) في الصورة األولية للمقياس على ( )56عبارة منها
( )2عبارات موجبة و( )2سالبة ،أما البعد الرابع (تدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة
البصرية) فتضمن ( )53عبارة منها ( )2عبارات موجبة و( )2عبارات سالبة؛ وبذلك
احتوى المقياس في صورته األولية على ( )32عبارة ،وروعي في صياغتها اال نتماء
للبعد وصحة الصياغة اللغوية ،والصياغة بطريقة تعبر عن رأي الطالب المعلم.
ُ
د .طريقة تصحيح المقياس :تم اختيار التدريجي الخماسي لتوضيح استجابات معلمي
اإلعاقة البصرية قبل الخدمة هي( :أوافق بشدة ،أوافق ،أحيا ًنا ،أعارض ،أعارض بشدة)،
بحيث تعطى العبارات الموجبة ( )5 ،6 ،4 ،3 ،3وتعطى العبارات السالبة (،4 ،6 ،5

.)3 ،3
ه .مواد المقياس :تمثلت في الجزء األول كراسة األسئلة ،والجزء الثاني كراسة اإلجابة.
و .حساب الثوابت اإلحصائية للمقياس :طُبق المقياس على عينة استطالعية قوامها ()45
معلما لإلعاقة البصرية قبل الخدمة في العام الدراسي 5348 /5342هن ،وهم مجموعة
ً
من المجتمع األصلي ،وليس أفراد عينة الدراسة األساسية.

 )5وضوح التعليمات وعبارات المقياس :كانت واضحة لم يستفسر عنها أي طالب.
 )6ثبات المقياس :تم حسابه باستخدام طريقة الفا كرونباخ ووجد أن معامل الثبات يساوي
(.)2228
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 )3صدق املقياس:
أ) صدق المحكمينُ :عرض المقياس على مجموعة من المحكمين (ملحق  )5في
استطال للرأي ،وأشارت نتائجه إلى انتماء األبعاد للمقياس ،وكذلك انتماء العبارات
لألبعاد ،وصحة الصياغة اللغوية للعبارات ،ومناسبتها لعينة الدراسة مما يشير إلى أن
المقياس يقيس ما وضع لقياسه ،وأنه يصلح للتطبيق على أفراد عينة الدراسة األساسية.
ب) صدق االتساق الداخلي :تم حساب قيم معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس مع
الدرجة الكلية وجاءت القيم كما هي موضحة في جدول ( )4التالي.
جدول ( )2معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االتجاه نحو العلوم والدرجة الكلية (ن= )21
البيانات /البعد
قيم معامل االرتباط
مستوى الداللة

االستمتاع
بالعلوم
1.71
1.11

طبيعة
العلوم
1.76
1.11

أهمية
العلوم
1.72
1.11

تدريس العلوم للتالميذ
ذوي اإلعاقة البصرية
1.27
1.11

 )3حساب الزمن الالزم لتطبيق المقياس :بحساب متوسط زمن استجابة العينة االستطالعية
وجد أنه ( )62دقيق ًة بما فيه زمن قراءة التعليمات.
على المقياسَ ،
صنالحا للتطبينق
بذلك المقياس في صنورته النهائينة مكوًننا منن ( )32عبنارة ،ملحنق (،)3
ً
كأداة للقياس في الدراسة الحالية.

رابعًا-

تطبيق أدوات الدراسة :تم تطبيقها في الفصل الثاني للعام الدراسي /5342

5348ه.

خامسا -نتائج الدراسة وحتليلها وتفسريها:
بعد االنتهاء من تطبيق أدوات القياس على عينة الدراسة األساسية ،تم تصحيحها،
إحصائيا باستخدام برنامج  SPSSاإلصدار
تمهيدا لمعالجتها
ورصدت النتائج في جداول
ً
ً
( ،)58وتفسيرها ومناقشتها للتحقق من صحة فروض الدراسة .حيث تم التحقق من شرط
اعتدالية توزيع الدرجات باستخدام اختبار "كولموجروف – سميرنوف" تمهيداً لحساب الفرق
بين متوسطي درجات عينة الدراسة ودرجة التمكن المقترحة وهي مقدرة بن  %82من الدرجة

الكلية في كل من اختبار المفاهيم العلمية وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه نحو العلوم،
وذلك كما هو موضح في جدول (.)3
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جدول ( )1داللة الفرق بين توزيع الدرجات ،والتوزيع االعتدالي
لعينة الدراسة في اختبار المفاهيم العلمية وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه نحو العلوم
البيانات
األداة
اختبار المفاهيم العلمية
بطاقة المالحظة
مقياس االتجاه

ن
36
2
36

المتوسط
الحسابي
36.2
132.1
179.1

االنحراف
المعياري
2.92
36.6
11.62

مستوى
الداللة
1.91
1.71
1.77

قيم Z
المحسوبة
1.13
1.71
1.66

وتشير النتائج إلى عدم وجود فرق بين درجات عينة الدراسة والتوزيع اإلعتدالي في
كل من اختبار المفاهيم العلمية وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه نحو العلوم ،مما يعني
إمكانية استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واختبار(ت) لمعالجة درجات الطالب
عينة الدراسة

.1عرض نتائج الفرض األول وحتليلها وتفسريها:
للتحقق من صحة الفرض األول والذي نص على أن" :يظهر معلمو اإلعاقة البصرية
قبل الخدمة (عينة الدراسة) مستوى تمكن من المفاهيم العلمية المتضمنة في مناهج العلوم
للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحلة االبتدائية دون مستوى  %82من الدرجة الكلية
المعد لذلك" .تم استخدام "اختبار(ت) ،والنسب المئوية والمتوسط الحسابي وذلك كم
لالختبار ُ
هو موضح في جدول (.)3
جدول ( )1المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم (ت) لنتائج تطبيق اختبار المفاهيم العلمية
على عينة من معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة بجامعة الملك خالد (ن = )36
البيانات
مستويات
االختبار
التذكر
الفهم
التطبيق
التحليل
التركيب
التقويم
االختبار ككل

الدرجة
الكلية
7
11
7
2
11
11
11

المتوسط
الحسابي
الحقيقي
2.2
1.1
2.3
1.7
1.2
1.7
36.2

المتوسط
الحسابي
االعتباري
1.6
2.2
1.6
6.1
2.2
2
12.3

النسب
المئوية

االنحراف
المعياري

17.2
16.3
16.3
19.1
17.9
17.2
12.2

1.11
1.31
1.31
1.21
1.26
3.12
2.92

قيمة
ت

مستوى
الداللة

1.111 11.19
1.111 11.13
1.111 9.92
1.111 6.22
1.111 9.61
1.111
2.3
1.111 31.11

يتضح من جدول ( )3أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة الدراسة في االختبار ككل
( )6224درجة من أصل ( )33درجة ،والنسبة المئوية لمتوسط الدرجة الكلية كانت (،)3828
وأن قيمة (ت) كانت ( )65233وجاءت المتوسطات الحسابية لدرجات عينة الدراسة في
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مستويات االختبار كالتالي :التذكر ( ،)424الفهم ( ،)325التطبيق ( ،)426التحليل (،)322
التركيب ( )324التقويم ( )322وكانت النسبة المئوية لمستويات االختبار علي الترتيب
( ،)3224( ،)3223( ،)3325( ،)3226( ،)3226( ،)3224وأن قيمة (ت) كانت
( )826( ،)3223( ،)2244( ،)3238( ،)53236( ،)52223وهذه القيم جميعها دال عند
مستوى ( )2225وتشير إلى عدم وصول الطالب (عينة الدراسة) في االختبار ككل أو
مستوياته إلى مستوى التمكن المحددة للتمكن من المفاهيم العلمية المتوفرة في مناهج العلوم
بصريا في المرحلة االبتدائية  ،وهو  ،% 82وبذلك يقبل الفرض األول.
للتالميذ المعاقين
ً

تفسري نتائج الفرض األول

يمكن تفسير تدني مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة (عيننة الدراسنة)
نظر ألن:
من المفاهيم العلمية ًا
 طريقة اإلعداد في البرنامج تعتمد على إعنداد معلنم إعاقنة بصنرية بشنكل عنام ،ولنيسإعداد معلم إعاقة بصنرية متخصنص فني تندريس منواد دراسنية بعينهنا (كاللغنة العربينة
والعلنننوم والرياضنننيات) للتالمينننذ ذوي اإلعاقنننة البصنننرية علنننى النننرغم أن أحننند أهنننداف
البرنامج إعداد معلم متمكن في تدريس هذه المواد للتالميذ ذوي اإلعاقنة البصنرية فني
المرحلة االبتدائية.
-

عدد الساعات التدريسية المخصصة لدراسة مقررات العلنوم فني برننامج إعندادهم هني
( )2ساعات معتمدة ،وهما مادتان دراسيتان فقط (العلوم العامة والتربية البيئينة) وهني
غينننر كافينننة إلعنننداد معلنننم متخصنننص يسنننتطيع تننندريس منننناهج العلنننوم للتالمينننذ ذوي

-

مستقبال.
اإلعاقة البصرية
ً

مقننررات العلننوم يقننوم بتدريسننها أعضنناء هيئننة التنندريس مننن قسننم المننناهج وطننرق

التدريس بكلية التربية؛ مما قد يكون له تأثير في تمكنهم من المفاهيم العلمية.
-

مقننررات العلننوم العامننة والتربيننة البيئيننة يننتم دراسننتها فنني المسننتويات األولنني؛ ممننا قنند
نر فنني تننذكر الطننالب عينننة الدراسننة لمننا تتضننمنه مننن مفنناهيم
يجعننل لعامننل النسننيان أثن ًا
علمية.

 افتقننار هننذه المقننررات للجوانننب العمليننة والتطبيقيننة واقتصننارها علننى الجانننب النظننريللمفاهيم العلمية.
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وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من :أوزكان وأكاسي
 ،)6252( ozkan and Akcayوآل مداوي ( ،)6252ومحمد وعيسى ( ،)6223حول
تمكن المعلمين قبل الخدمة من المفاهيم العلمية ،إال أن هذه الدراسات أجريت على معلمي
العلوم قبل الخدمة .ودراسة شرف ( )6228الي تناولت مستوى الثقافة العلمية عند معلمي
التربية الخاصة أثناء الخدمة ،ودراسة اجون وكارج  )6228( Ajuwon and Craigإال
أنها تناولت معارف حول تدريس ذوي اإلعاقة البصرية ،ودراسة جالتي وهامير Gately
 )6223( and Hammerالتي أشارت نتائجها إلى أن المعارف المتعلقة بميدان التربية
بشكل ٍ
ٍ
كاف في برامج إعداد معلم الثانوي.
الخاصة ال تعالج

.2عرض نتائج الفرض الثاني وحتليلها وتفسريها:
للتحقق من صحة الفرض الثاني والذي نصه :يظهر معلمو اإلعاقة البصرية قبل
الخدمة (عينة الدراسة) مستوى تمكن من مهارات تدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة
المعدة
البصرية بالمرحلة االبتدائية دون مستوى  %82من الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة ُ

لذلك .تم استخدام "اختبار(ت) والمتوسط الحسابي والنسب المئوية ،وذلك كما هو موضح في
جدول (:)2
جدول ( )6المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم (ت) لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة
مهارات تدريس العلوم على عينة من معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة بجامعة الملك خالد (ن = )2
البيانات
مهارات بطاقة
المالحظة
التخطيط
التنفيذ
التقويم
الكلي

المتوسط
الدرجة
الحسابي
الكلية
الحقيقي
27.1
76
61.63 112
31.27
11
132.1 362

المتوسط
الحسابي
االعتباري
19.2
61.2
11.22 112.1
17.12 21.3
16.12 311.1
النسب
المئوية

االنحراف
المعياري
7.19
16.7
2.12
36.6

قيمة ت

مستوى
الداللة

1.111 9.16
1.111 2.92
1.111 13.91
1.111 9.66

يتضنننح منننن جننندول ( )2أن المتوسنننط الحسنننابي لننندرجات عيننننة الدراسنننة فننني بطاقنننة
المالحظننة ككننل ( )56423درجننة مننن أصننل ( )628درجننة ،والنسننبة المئويننة لمتوسننط الدرجننة
الكلية كانت ( ،)32228وأن قيمة (ت) كانت ( )3222وجاءت المتوسطات الحسنابية لندرجات
عينة الدراسة في المهنارات الفرعينة للبطاقنة كالتنالي :التخطنيط ( ،)4223التنفينذ (،)23226
التقننننويم ( ،)62282وكانننننت النسننننبة المئويننننة لهننننذه األبعنننناد بالترتيننننب (،)33244( ،)3324
( ،)32234وكانننننت قيمننننة (ت) ( )56235( )8234( ،)3252وجميعهننننا دال عننننند مسننننتوى
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( ،)2225وتشير النتائج إلى أن مهارات التخطيط جاءت في المرتبة األولي من حينث متوسنط
درجننات عينننة الدراسننة ثننم مهننارات التقننويم ثننم مهننارات التنفيننذ ،إال أن النتننائج تشننير إلننى عنندم
وصول عينة الدراسة في بطاقة المالحظة ككل أو مهاراتها الفرعية إلى مستوى النتمكن المحندد
في مهنارات تندريس العلنوم للتالمينذ ذوي اإلعاقنة البصنرية بالمرحلنة االبتدائينة  ،وهنو ،% 82
وبذا ُيقبل الفرض الثاني.

تفسري نتائج الفرض الثاني
يمكننن إرجننا تنندني مسننتوى تمكننن معلمنني اإلعاقننة البصننرية قبننل الخدمننة مننن مهننارات
تدريس العلوم للتالميذ المعاقين في المرحلة االبتدائية إلى أنهم:
 مازالوا في مرحلة التدريب ويحتناجون إلنى مزيند منن الوقنت إلنى إتقنان هنذه المهنارات،كما أنهم لم يمروا بخبرات تدريسية كافية من قبل تؤهلهم لتنوينع الخبنرات والممارسنات
في تقديم دروس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية.
-

يدرسننون مقنننرر تننندريب مينننداني ( )5داخنننل الكلينننة ،ويكنننون فينننه الموقنننف التدريسننني
حقيقينننا كمنننا يحننندث فننني بيئنننة النننتعلم
نناعال
مصنننطنع؛ ممنننا قننند ينننؤثر فننني إكسنننابهم تفن ً
ً
والمتدربين من زمالئهم المبصرين؛ مما يجعلهم ُيقدمون الخبرات التدريسنية علنى أنهنا

مقدمة للمبصرين وليس لذوي اإلعاقة البصرية.
-

أثنننناء دراسنننتهم لمقنننرر التننندريب مينننداني ( )6فهنننم يخرجنننون إلنننى التننندريب المينننداني
نر لقلننة عنندد التالميننذ ذوي
الفعلنني ،لكننن تنندريبهم يقتصننر علننى المشنناهدة فقننط ،ونظن ًا
اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية فهذا يتسنبب فني تكندس الطنالب المعلمنين فني
المدارس؛ مما قد ال يمكنهم من اكتساب الخبرات التدريسية الكافية.

-

يدرسننون مقنننرر طننرق التننندريس إال أن المقنننرر يعننالج موضنننوعات عامننة فننني طنننرق
التدريس ويتطرق لتدريس العلوم في صورة مختصرة.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع منا أشنارت إلينه نتنائج دراسنة كنل منن كيسنكتاس واكمنت

 ،)6255( Kesiktas and Akcameteوتختلننف مننع نتننائج دراسننة بيكفننورد Bickford
(.)6222
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.3عرض نتائج الفرض الثالث وحتليلها وتفسريها:
للتحقق من صحة الفرض الثالث والذي نصه" :يظهر معلمو اإلعاقة البصرية قبل
منخفضا نحو العلوم دون مستوى  %82من الدرجة الكلية
اتجاها
الخدمة (عينة الدراسة)
ً
ً
المعد لذلك .تم استخدام اختبار (ت) والمتوسط الحسابي والنسب المئوية ،وذلك كما
للمقياس ُ
هو موضح في جدول ( )2التالي:

جدول ( )7المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم (ت)
لنتائج تطبيق مقياس االتجاه نحو العلوم على عينة الدراسة (ن = )36
المتوسط
الحسابي
االعتباري

النسب
المئوية

االنحراف
المعياري

المتوسط
البيانات
الدرجة
الحسابي
الكلية
الحقيقي
أبعاد المقياس
طبيعة العلوم

61

11.2

12

71.1

1.61

االستمتاع بالعلوم

61

11.2

12

69.7

1.21

أهمية العلوم

61

11.7

12

67.9

1.13

قيمة
ت
3.1
3
7.2
1
2.9
2

مستوى
الداللة
1.13
1.11
1
1.11
1

تدريس العلوم
للتالميذ ذوي
اإلعاقة البصرية

71

11.1

16

72.6

1.22

2.2
6

1.11

المقياس ككل

311

179.1

311

71.71

11.62

6.7

1.11
1

يتضح من جدول ( )2أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة الدراسنة فني المقيناس ككنل
( )52323درجنننة منننن أصنننل ( )632درجنننة ،والنسنننبة المئوينننة لمتوسنننط الدرجنننة الكلينننة كاننننت
( ،)25223وأن قيمة (ت) كانت ( )222وجاءت المتوسطات الحسابية لندرجات عيننة الدراسنة
في أبعاد المقياس كالتالي :طبيعة العلوم ( ،)3324االستمتا بالعلوم ( ،)3528أهمينة العلنوم
( ،)3222تننندريس العلنننوم للتالمينننذ ذوي اإلعاقنننة البصنننرية ( ،)3523وكاننننت النسنننبة المئوينننة
ألبعاد المقيناس علني الترتينب ( ، )2422( ،)2223( ،)2322( ،)2323وأن قيمنة (ت) كاننت
( )4282( ،)8238( ،)2245( ،)6236ونتائج البعد الثاني والثالث والمقيناس ككنل دالنة عنند
مسننتوى ( ،)2222أمننا البعنندين األول والرابننع فهنني دالننة عننند مسننتوى ( ،)2223وجنناء ترتيننب
أبعنناد المقينناس وفقًننا للمتوسننطات الحسننابية علننى النحننو التننالي :تنندريس العلننوم للتالميننذ ذوي

أخينر أهمينة العلنوم ،والنتنائج عامنة
اإلعاقة البصرية ثم طبيعة العلوم ،ثم االسنتمتا بنالعلوم ،و ًا
تشننير إلننى عنندم وصننول الطننالب عينننة الدراسننة فنني المقينناس ككننل أو أبعنناده إلننى حنند الكفايننة
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المحددة لتكوين اتجاه مرتفع نحو العلوم ،وهو  ،% 82وبذا يرفض الفرض الثالث.

تفسري نتائج الفرض الثالث:
يمكن إرجا انخفاض اتجاه معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة (عينة الدراسة) نحنو
العلوم إلى:
 قلة عندد السناعات التدريسنية المخصصنة لمنادة العلنوم فني برننامج إعندادهم؛ ممنا قنديؤثر بالسنلب علنى اكتسنابهم المعنارف العلمينة التني تزيند منن تنوجههم اإليجنابي نحنو
العلوم وشعورهم بأهمية العلوم وهذا منا أشنارت إلينه النتنائج حينث جناء البعند المتعلنق
بأهمية العلوم في المرتبة الرابعة واألخيرة من وجهة نظرهم.
 أن هذه المقررات يدرسونها في المستويات األولى من التحاقهم بالكلية؛ مما قند يجعنلأثنر فني
للمقررات األخنرى التني فني أغلبهنا تخنص اإلعاقنة البصنرية ويدرسنونها الحقًنا ًا
بناء توجهات جديدة لديهم ،ويؤكد ذلك أن نتائج المقياس أشنارت إلنى أن بعند تندريس
العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية جاء في المرتبنة األولنى فالتوجنه هننا ينزداد نحنو
اإلعاقة وليس في اتجاه العلوم.
 عدم وجود أنشطة تدريسية خالل برننامج إعندادهم تنمني لنديهم حنب العلنوم والتجرينبالعلمنننني واالكتشنننناف واالسننننتمتا بننننتعلم وتعلننننيم العلننننوم حيننننث جنننناء البعنننند المتعلننننق
باالستمتا بالعلوم في المرتبة الثالثة وقبل األخيرة.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسنة شنرف ( )6228التني أجرينت علنى معلمني
التربية الخاصة أثناء الخدمة لتعرف اتجاهاتهم نحو الثقافة العلمية.

التعقيب على نتائج الدراسة:
يتضح من نتائج الدراسة ما يلي:
 .5تنندني مسننتوى تمكننن معلمنني اإلعاقننة البصننرية قبننل الخدمننة (عينننة الدراسننة) مننن
اكتساب المفاهيم العلمية المتضمنة في مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية.
 .6تنندني مسننتوى تمكننن معلمنني اإلعاقننة البصننرية قبننل الخدمننة (عينننة الدراسننة) مننن
مهارات تدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في المرحلة االبتدائية.
 .4انخفاض اتجاه معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة (عينة الدراسة) نحو العلوم.
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سادسًا ا التوصيات والبحوث املقرتحة:
 .5توصيات الدراسة :في ضوء النتائج السابقة ،توصي الدراسة بما يلي:
أ .إعادة النظر في برنامج إعداد معلم التربية الخاصة مسار اإلعاقة البصرية بكلية
التربية جامعة الملك خالد ،واعطاء مساحة أكبر لمقررات العلوم ،وزيادة عدد
الساعات التدريسية المخصصة لها.
ب .م حاولة الموازنة بين الخطة التدريسية القائمة لبرنامج إعداد معلم التربية الخاصة،
وبخاصة في جامعة الملك خالد والمناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة.
ج .إسناد تدريس مقررات العلوم إلى أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم.
أيضا في مادة
د .االتجاه نحو إعداد معلم متخصص في اإلعاقة البصرية ومتخصص ً
دراسية بعينها كاللغة العربية والعلوم والرياضيات.

ه .مراجعة األنشطة التعليمية وطرق التدريس المستخدمة في برنامج إعداد معلم التربية
الخاصة مسار اإلعاقة البصرية بما يسمح بتنمية مهارات التدريس لدى الطالب
الملتحقين بالبرنامج.
 .6البحوث املقرتحة :تقترح الدراسة الحالية إمكانية إجراء الدراسات التالية:
أ .مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية أثناء الخدمة من المفاهيم العلمية ومهارات
التدريس واالتجاه نحو العلوم.
ب .مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة في كلية التربية جامعة الملك خالد
من مهارات االستقصاء العلمي أو التفكير العلمي أو التجريب المعملي.
ج .مستوى تمكن معلمي التربية الخاصة قبل الخدمة (التخصصات المختلفة) بكلية
التربية جامعة الملك خالد من المفاهيم العلمية ومهارات التدريس.
د .مستوى تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة على مستوى أقسام التربية
الخاصة بالمملكة العربية السعودية من المفاهيم العلمية.
ه .أثر برنامج مقترح في مهارات تدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية في تنمية
مهارات التدريس لدى معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة.
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مراجع الدراسة

آل مننداوي ،ليلنني يحيننى .)6252( .تقيننيم مخرجننات برنننامج إعننداد الطالبننة المعلمننة فنني قسننم الكيمينناء
بكلية التربية بأبها في ضوء االتجاهات الحديثة .رسالة ماجستير .كلية التربية .جامعنة

الملك خالد.

أبا حسين ،وداد بنت عبد الرحمن .)6253(.توظيف طالبات التندريب المينداني بقسنم التربينة الخاصنة

الستراتيجيات التدريس الحديثة مع الطالبات ذوي صعوبات التعلم .مجلنة رسنالة التربينة

وعلم النفس.653-583 .)32( .

الثبيتي ،خالد بن عنواض ،62552( .ننوفمبر) .تطنوير بنرامج إعنداد المعلنم بالجامعنات السنعودية فني
ضوء التجنارب العالمينة .المنؤتمر الندولي المعلنم وعصنر المعرفنة :الفنرص والتحنديات.
كلية التربية جامعة الملك خالد.342 -424 .)5( 3 .

حسن ،عاطف سالم وسرايا ،عادل السنيد .)6224( .تصنميم حقيبنة تعليمينة سنمعية مدعومنة بنالمواد
اللمسية وأثر اسنتخدامها فني تنمينة وجهنة الضنبط وبعنض عملينات العلنم لندى التالمينذ

المكفننوفين بالمرحلننة اإلعداديننة .المننؤتمر العلمنني السننابع ،نحننو تربيننة علميننة أفضننل.

الجمعية المصرية للتربية العلمية.42-62 .5 .

الحيلننة ،محمنند محمننود .)6256( .طرائننق التنندريس واسننتراتيجياته( .ط .)3اإلمننارات العربيننة المتحنندة.
العين :دار الكتاب الجامعي.

الخطايبة ،عبد اهلل .)6255( .تعليم العلوم للجميع( .ط .)4عمان :دار المسيرة.

الدخيل ،عزام بن محمد .)6253( .نظرة في تعليم الدول العشر األوائل في مجال التعليم عبر تعلنيمهم
األساسي( .ط .)3لبنان .بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون.

رشنندي ،سننري محمنند .)6252( .إعننداد معلننم التربيننة الخاصننة فنني ضننوء الجننودة .المننؤتمر العلمنني العاشننر
البحننث التربننوي فنني الننوطن العربنني .رؤى مستقبليةن ن كليننة التربيننة .جامعننة الفيننوم .مصننر.

.532-525

الرشنننيدي ،فهننند غاينننب .)6222 (.تقوينننم أداء معلمي ﺍلتربية ﺍإلسالمية فننني ضوءﺀ مهاﺭﺍﺕ التننندريس
وبناء أنموذج لتطنويره فني ﺩﻭلة الكوينت .رسنالة ماجسنتير غينرمنشوﺭﺓ .جامعنة عمنان

العربية للدراسات العليا .األردن.

الزار  ،نايف عابد وملحم ،أحمد محمد ويونس ،نجاتي أحمد حسن .)6256( .مدى مالءمة كفايات
بصريا للمعايير الدولية في محافظة جدة من وجهة نظرهم.
معلمي الطلبة المعاقين
ً
مجلة التربية الخاصة .كلية التربية بالزقازيق .مصر.625 -523 ،)5( .
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زيتون ،كمال عبد الحميد .)6224( .التدريس لذوي االحتياجات الخاصة .القاهرة :عالم الكتب.

بصريا إعداده وأدواره الوظيفية .المؤتمر العلمني
سعفان ،محمد أحمد .6222( .مايو) .معلم المعاقين
ً
الحننادي عشرننن التربيننة وحقننوق اإلنسننان .كليننة التربيننة .جامعننة طنطننا .مصننر-422 .
.425

سننالمه ،عننادل أبننو العننز .)6223( .تنميننة المفنناهيم والمهننارات العلميننة وطننرق تدريسننها .عمننان .األردن :دار
الفكر.

شرف ،عبد العليم محمد .6228( .يوليو) .أثر التفاعل بين اإلعنداد المهنني والتخصنص الدراسني فني
مسنتوى الثقافنة العلمينة لندى معلمني التربينة الخاصنة أثنناء الخدمنة واتجهناتهم نحوهنا.

المننؤتمر النندولي السننادس :تأهيننل ذوي االحتياجننات الخاصننة :رصنند الواقننع واستش نراق

المستقبل .جامعة القاهرة :معهد الدراسات التربوية.333 -333 .5.

شعير ،إبراهيم محمد .)6223( .تعلنيم المعناقين بصنريا )أسسنه – اسنتراتيجياته – وسنائله) .القناهرة:
دار الفكر العربي.

شننقير ،زينننب محمننود .6223( .مننايو) .إعننداد معلننم التربيننة الخاصننة بننين الواقننع والمننأمول .المننؤتمر
العلمنني التاسننع معننايير ومسننتويات التعلننيم الجننامعي فنني مصننر .كليننة التربيننة .جامعننة

طنطا.58 -5 .

طعيمة ،رشدي أحمد .)6223( .تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية مفهومه-أسسه-استخداماته،
القاهرة :دار الفكر العربي.

العامري ،عبد اهلل .)6223( .المعلم الناجح .عمان ،األردن :دار أسامة للنشر والتوزيع.

عطية ،محسن علي؛ والهاشمي ،عبد الرحمن .)6222( .التربينة العملينة وتطبيقاتهنا فني إعنداد معلنم
المستقبل .األردن :دار المنهج للنشر والتوزيع.

عقيل ،حمزة بن عبد اهلل .)6253( .إعداد معلم المرحلنة الثانوينة فني كلينات التربينة بالمملكنة العربينة

السعودية في ضوء معايير الجودة الشاملة :دراسة تحليلية .مجلة كلية التربينة ،جامعنة

األزهر.423-644 ،)5( 528 .

الكثيري ،نورة بنت علي .6253( .يوليو) .دراسة مقارنة لبنرامج إعنداد معلنم التربينة الخاصنة بجامعنة

الملنك سنعود وجامعننة وسكانسنون بالواليننات المتحندة األمريكينة .مجلننة التربينة الخاصننة

والتأهيل .مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل.8 )6( .

كلية التربية جامعة الملك خالد( .بدون) .بكالوريوس التربية الخاصةنن مسنار اإلعاقنة البصنرية .متناح
فنني  .http://education.kku.edu.sa/ar/content/183تننم الرجننو فنني /66
.6252 /55

- 354 -

....... تمكن معلمي اإلعاقة البصرية قبل الخدمة بجامعة الملك خالد من المفاهيم العلمية

 الرؤينة والرسنالة. األقسنام األكاديميةنن قسنم التربينة الخاصنة.) (بندون.كلية التربية جامعنة الملنك خالند
 تننم.http://education.kku.edu.sa/ar/content/166  متنناح فنني.واألهننداف
.6252 /55 /66 الرجو في

 تقينيم مخرجنات برننامج إعنداد.) سنبتمبر،6223( . هنناء عبند العزينز، ماجندة حبشني وعيسنى،محمد

 مجلنة.معلم العلوم البيولوجية بكلية التربية في ضوء البنية المفاهيمية لعلم البيولنوجي

.42 -5 .)4( 8 . الجمعية المصرية للتربية العلمية.التربية العلمية

نريا فنني األردن ومالئمتهننا للمعننايير
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