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احلاجات التدريبية األكادميية لألطفال املعاقني عقليا
القابلني للتعلم يف مدارس حمافظة اإلحساء
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى الحاجات التدريبية

جوىري في األداء الوظيفي الراىف ،يتّسـ بأداء ذىني وظيفي

األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة

دوف المتوسط يكوف متالزماً مع جوانب قصور في اثنيف أو أكثر

اإلحساء ،باإلضافة إلى تحديد الفروؽ في مستوى الحاجات تبعا

مف مجاالت الميارات الت ّكيفية التالية :التواصؿ ،الرعاية

لمتغير الجنس والخبرة ،ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ تصميـ استبانة

الشخصية ،الحياة المنزلية ،الميارات االجتماعية ،االستفادة مف

وتطبيقيا عمى عينة مكونو مف ( )051معمماً ومعممة ،وقد تكونت

المجتمع ،التوجيو الذاتي ،الصحة والسالمة ،الجوانب األكاديمية

االستبانة مف ( )54فقرة بعد تحقيقيا لمخصائص السيكومترية .أشارت

الوظيفية ،وقت الفراغ ،العمؿ ..وتظير اإلعاقة الذىنية قبؿ سف

نتائج الدراسة إلى أف الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف

الثامنة عشر [.[5

عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء ،جاءت كبيرة،

إف األفراد القابميف لمتعمـ لدييـ إمكانية النمو في ثالثة مجاالت،
ّ

وأشارت النتائج أيضاً إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

وذلؾ إذا قدمت ليـ فرص التربية الخاصة عف طريؽ البرامج

مستوى الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف

التربوية الفردية في:

لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء مف وجية نظر المعمميف تعزى
لمتغير الجنس ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى

أ -حد أدنى مف القدرة عمى التعمـ في الموضوعات األكاديمية

الحاجات األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ مف وجية

في المدرسة.

نظر المعمميف وفقا لمتغير الخبرة ولصالح المعمميف أصحاب الخبرة

ب -القدرة عمى الت ّكيؼ االجتماعي إلى حد يكوف فيو الفرد

أكثر مف  01سنوات.

معتمد عمى نفسو.

الكممات المفتاحية :الحاجات األكاديمية ،المعاقيف عقميا.

ج -حد أدنى مف الكفاءة المينية يستطيع معو الفرد متابعة مينة

 .1المقدمة

ما في مرحمة النضج [.[3

تعد اإلعاقة العقمية مف اإلعاقات التي تحظى باىتماـ
ّ

فاألطفاؿ المعاقيف القابميف لمتعمـ ميما بمغت درجة إعاقتيـ

أف تأثيرىا ال يقتصر عمى جانب واحد
الباحثيف والمختصيف؛ إذ ّ

وميما تعددت فئاتيـ فإف لدييـ القابمية والدافعية لمنمو والتعمـ

فقط مف شخصية الطفؿ المعاؽ؛ بؿ يشمؿ جوانب مختمفة منيا

والعمؿ والمشاركة في الحياة العادية لممجتمع لذا يجب معرفة

المعرفي ،واالجتماعي والمغوي واالنفعالي ،وال يتوقؼ ىذا التأثير

قدراتيـ وامكانياتيـ المتبقية لمعمؿ عمى تنميتيا ،وأف ىؤالء

عند ىذا الحد بؿ يمتد ليشمؿ أسر ىؤالء األطفاؿ والمجتمع.

األشخاص ليـ الحؽ في الرعاية والتعميـ والتأىيؿ والعمؿ كبقية

إف األشخاص المعاقيف عقمياً قادروف عمى التعمـ والنمو،
ّ

األفراد اآلخريف في المجتمع وىـ جزٌء ال يتج أز مف الموارد

ولكف نموىـ واف كاف يوازي نمو األشخاص غير ذوي اإلعاقة
ّ

البشرية ألي دولة ،لذلؾ يجب النظر إلييـ بعيف االعتبار عند

فيو يتصؼ بكونو بطيئاً واستناداً إلى ىذه الحقيقة فإف فمسفة

التخطيط ووضع السياسات ذات الصمة بالجانب اإلنساني [.[4

رعاية ىؤالء األشخاص قد تغيرت في العقود الماضية مف اإليواء

وتشير شقير [ ]5إلى أف األفراد المعاقيف عقميا يتصفوف

الفعالة [.[0
إلى تطوير البرامج التربوية والتأىيمية ّ

بالحاجات األكاديمية المتمثمة بالحاجة إلى التكرار وذلؾ ألف

بأنيا نقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػص
وتعرؼ الجمعية األمريكية اإلعاقة الذىنية ّ

المعاؽ ذىنيا القابؿ لمتعمـ ال يستوعب الموقؼ التعميمي إال بعد
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التكرار لعدة مرات ،مما يساعد عمى التذكر واالستفادة مف
مواقؼ التعمـ ،وىو بحاجو إلى جذب االنتباه ،وأنو يتصؼ أيضاً

 .2مشكمة الدراسة
تعد االعاقة العقمية مف اإلعاقات التي تحظي باىتماـ

بافتقاد القدرة عمى المالحظة التمقائية ،والتركيز عمى األشياء
الممموسة.

الباحثيف والمختصيف ،إذ أف تأثيرىا ال يقتصر عمى جانب واحد

ومف أدوا ار أجؿ مساعدة ىذه الشريحة ال بد مف توظيؼ ما

فقط مف شخصية الطفؿ المعاؽ ،بؿ يشمؿ جوانب مختمفة منيا

لدييـ مف إمكانيات وقدرات والعمؿ عمى إعادة ت ّكيفيـ األكاديمي

االكاديمي ،واالجتماعي والمغوي واالنفعالي ،والىتماـ الباحث

مف خالؿ التوجيو والتدريب والمعاونة.

بيذا الفئة ومتابعتو ليـ في المراكز والمدارس ومعرفة بعض

ويؤكد الخطيب [ ]6عمى أف المعمـ المتخصص الذي

احواليـ ومعيقاتيـ التعميمية ،حاوؿ عندىا اف يستطمع اراء

يتعامؿ مع ىذه الفئة مف األطفاؿ يعد مف أىـ ركائز المؤسسة

المعمميف المختصيف كونيـ اكثر احتكاكا والقائميف عمى العممية

التعميمية يعد األسرة ،فاألدوار التي يقوـ بيا المعمـ تجاه المعاقيف

التعميمية التعممية ،وعميو فقد جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى

ذىنيا تعد أدوا ار ميمة وفعالو وذلؾ ألف الطفؿ المعاؽ ذىنيا

الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف

القابؿ لمتعمـ يستطيع أف يتكيؼ ويتعمـ إذا أتيحت لو الفرصة،

لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء ،وذلؾ مف خالؿ اإلجابة

وذلؾ بتوفير اإلمكانات المادية والطرؽ التربوية المناسبة التي

عف األسئمة التالية:

يقوـ بتدريسيا معمموف متخصصوف في تربية الطفؿ المعاؽ

أ .أسئمة الدراسة

ذىنياً.

 -0ما الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا

كما يجب عمى معمـ التربية الخاصة القياـ بأنشطة تعميمية

القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء مف وجية نظر

تناسب األطفاؿ المعاقيف ذىنياً ،وتوفير الجو المناسب ليـ إلدارة

المعمميف المختصيف.

الفصؿ ،والعمؿ عمى إتاحة مناخ مالئـ داخؿ الفصؿ لمتالميذ،

 -2ىؿ تختمؼ الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف

وأف يكوف قادر عمى ربط األىداؼ التعميمية بحاجات التالميذ،

عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء مف وجية نظر

وعقد البرامج الترويحية واألنشطة الثقافية ،واالستعانة باألنشطة

المعمميف المختصيف تبعا لمتغيري (الجنس ،الخبرة)؟.

التعميمية في ضوء اإلمكانات المتوفرة في المدرسة ،ومواجية

ب .أهمية الدراسة

المواقؼ غير المتوقعة مف التالميذ دوف خجؿ أو حساسية زائدة،

تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تناولتو

ومساعدة التالميذ المعاقيف عمى االندماج مع التالميذ العادييف

فئة األطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ ،تمؾ الفئة الميمة

والتفاعؿ االيجابي معيـ ،كما ويجب عمى المعمـ أف يركز عمى

والتي يجب االنتباه إلييا وتوجييا مف األسرة والمعمـ ومف

استخداـ طرائؽ التدريس المناسبة لممعاقيف ذىنيا ،والتبسيط الدائـ

المجتمع بأكممو ،تمؾ الفئة التي أف تـ العناية بيا تستطيع أف

لما يقوـ بشرحو ،ويستخدـ أساليب التعزيز والتشجيع المناسبة

تخدـ نفسيا ،وأف يكوف ليا دور في خدمة المجتمع بدؿ أف

أثناء شرح الدرس ،واف يراعي الفروؽ الفردية بينيـ [.[7

تكوف عائقا عميو ،كما وتأتي أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ

أىمية العناية بفئة المعاقيف لما
ً
بناء عمى ما سبؽ ذكره مف ّ

تزويدىا لممسؤوليف بالمعمومات الضرورية المتعمقة بالحاجات

يمثّمونو مف وزف ديمغرافي في المجتمع وما يطرحو االعتناء بيـ

التعميمية التي تحتاجيا ىذه الفئة بالمحافظة ،وبناء برامج وخطط

مف أبعاد إنسانية واجتماعية وتنموية ،تأتي ىذه الدراسة لتتناوؿ

عممية تساعد في معالجة ىذه الحاجات واخراجيا إلى الواقع

الحاجات األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في

بصيغة عممية ،كما ويمكف أف تفيد ىذه الدراسة في تقديـ
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توصيات ومقترحات قد تساعد في إجراء دراسات أخرى في ىذا

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى معممي التربية الخاصة

المجاؿ في مناطؽ المممكة العربية السعودية.

في مدارس محافظة اإلحساء.

ج .أهداف الدراسة

الحدود الزمانية :قاـ الباحث بإجراء الدراسة الميدانية في الفصؿ

تيدؼ الدراسة إلى ما يمي:

الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي (.)0436\0435

 -التعرؼ عمى الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء مف وجية نظر

قميمة ىي تمؾ الدراسات التي تناولت الحاجات األكاديمية

المعمميف المختصيف.

لألطفاؿ لذا فقد قاـ الباحث باختيار الدراسات التي أكدت عمى

 -التعرؼ عمى الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف

تحسف األطفاؿ مف خالؿ تزويدىـ بما يحتاجوف مف ميارات،

عقميا القابميف وفقا لمتغيرات لمتغيري (الجنس ،الخبرة).

ومنيا:
دراسة كفنج [ ]01بعنواف فوائد األلعاب المستخدمة لتنمية

د .مصطمحات الدراسة
 -الحاجو :يعرفيا الباحث اجرائياً :بأنيا الميارات األكاديمية

الميارات الحسابية لدى عينة مف األطفاؿ العادييف واألطفاؿ

التي يفتقدىا االطفاؿ المتخمفيف عقميا القابميف لمتعمـ وىـ بحاجو

المتخمفيف عقميا ،وذلؾ لمعرفة مدى إدراكيـ لمفيوـ العدد

لمتدريب عمييا وممارستيا.

ومدلولو ،وقد تكونت عينة الدراسة مف  054طفالً ،ومف النتائج

 -اإلعاقة العقمية :نقص جوىري في األداء الوظيفي الراىف،

التي توصمت إلييا الدراسة أف األلعاب أدت إلى إدراؾ الطمبة

يتسـ بأداء ذىني وظيفي دوف المتوسط ،ويكوف متالزما مع

لمفيوـ العد ومدلولو بدرجة متوسطة.

جوانب قصور في اثنيف أو أكثر مف مجاالت الميارات التكيفية

أما دراسة أبو غزالة [ ]00بعنواف فاعمية برنامج لمتدريب

التالية :التواصؿ ،الرعاية الشخصية ،الحياة المنزلية ،االستفادة

عمى الميارات المعرفية والمغوية واالجتماعية لألطفاؿ المعوقيف

مف المجتمع ،التوجيو الذاتي ،الصحة والسالمة ،الجوانب

عقمياً القابميف لمتعميـ مف خالؿ المعب في تحسيف سموكيـ

األكاديمية الوظيفية ،وقت الفراغ ،العمؿ [.[8

التوافقي ،وقد ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج لعب يقدـ لفئة

 -ويعرفيا الباحث اجرائياً :عمى إنيا وجود قصور في الوظائؼ

األطفاؿ المعوقيف عقمياً القابميف لمتعميـ لتدريبيـ عمى بعض

العقمية والتكيفية لدى االطفاؿ ،االمر الذي يؤثر عمى ادائيـ

الميارات المعرفية والمغوية واالجتماعية بغية تحسيف سموكيـ

التعميمي والسموكي.

التوافقي ،تكونت عينة الدراسة مف ( )54طفال ومف النتائج التي

 -األطفاؿ المتخمفيف عقميا القابميف لمتعمـ :ىـ الفئة القادرة عمى

توصمت إلييا الدراسة وجود فاعمية متوسطة لمبرنامج التدريبي،

تعمـ الميارات األكاديمية األساسية كالقراءة والكتابة والحساب

ووجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة

والذيف تتراوح درجات ذكائيـ بيف  71-51درجة [.[9

في القياس القبمي والبعدي في السموؾ التوافقي بالنسبة إلبعاد

ه .محددات الدراسة

(األداء االستقاللي  -النمو البدني  -النشاط االقتصادي -

الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى التعرؼ إلى

ارتقاء المغة  -االنسحاب  -السموؾ النمطي  -التصرفات غير

الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف

المقبولة  -السموؾ االجتماعي غير المناسب  -سموؾ إيذاء

لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء.

الذات).
أما دراسة ربيع [ ]05فقد اىتمت بدراسة فعالية برنامج

الحدود الجغرافية :اقتصرت الدراسة عمى المدارس التي تضـ

كمبيوتر بالوسائط المتعددة في تحصيؿ التالميذ المعاقيف عقمياً

الطمبة المتخمفيف عقميا في مدارس محافظة اإلحساء.
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(القابميف لمتعمـ) لبعض مفاىيـ العموـ والتربية الصحية في

فروؽ دالة إحصائياً تُعزى لمتغير الجنس في أراء المعمميف

المممكة العربية السعودية ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ()9

ولصالح المعممات.

تالميذ مف الصؼ الرابع االبتدائي (تربية فكرية) بالمدرسة

وىدفت دراسة ميشنؾ [ ]05التعرؼ عمى مدى قدرة وفاعمية

النموذجية االبتدائية لمبنيف بمحافظة ينبع ،وقد أسفرت نتائج

التعميـ بواسطة الفيديو المرتبط بالحاسوب في تعميـ التالميذ

الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ

المتخمفيف عقمياً بدرجة بسيطة قراءة بعض الكممات المتداولة في

التالميذ المعاقيف عقمياً في البرنامج المقترح قبؿ وبعد المعالجة

قوائـ التسوؽ وفي المتاجر ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ()51

التجريبية.

تمميذاً ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فاعمية
متوسطة لبرامج الفيديو المرتبطة بالحاسوب في تعميـ التالميذ

أجرى ايسف [ ]03دراسة ىدفت إلى تحميؿ آراء ومقترحات

المتخمفيف عقمياً.

معممي الفئات الخاصة بشأف طرؽ تعميـ القراءة والكتابة لألطفاؿ
ذوي اإلعاقة العقمية .وتـ جمع البيانات مف ( )07معمماً لدييـ

وفي دراسة قاـ بيا دياب [ ]06والتي ىدفت تعميـ ميارتي

( )00سنة خبرة في تعميـ األطفاؿ المعاقيف عقمياً .وتـ تحميؿ

الجمع والطرح لمطمبة المعوقيف عقمياً باستخداـ الحاسب ،وكذلؾ

البيانات عمى محاور الدراسة .وأشارت نتائج الدراسة إلى أف

التعرؼ عمى الفروؽ بيف التعميـ باستخداـ الحاسب والطريقة

أكثر األساليب التعميمية استخداماً ىي :أسموب تحميؿ الميمات

العادية في التدريس .فقد تكونت عينة الدراسة مف ( )58طالباً

وأسموب التكرار ،والتعميـ الفردي والجمعي والتمثيؿ ولعب األدوار

وطالبة مف األفراد المعاقيف عقمياً القابميف لمتعمـ وقد أسفرت

الميارت البسيطة إلى الميارات الصعبة .كما
ا
واالنتقاؿ مف

نتائج الدراسة عمى أف ميارتي الجمع والطرح لمطمبة المعوقيف

أظيرت الدراسة عدـ تفعيؿ األساليب التعميمية بصورة إيجابية،

عقمياً باستخداـ الحاسب تطورت بشكؿ متوسط ،حيث أف لطريقة

كما وأظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

التدريس باستخداـ الحاسب أىمية في تخفيض مستوى

أراء ومقترحات المعمميف تُعزى لمتغير الجنس .ووجود فروؽ في

االضطراب االنفعالي لمطمبة في الفصؿ.

آراء المعمميف حوؿ طرؽ تعميـ القراءة والكتابة لألطفاؿ ذوي

وأجرى بارودي ] [17دراسة ىدفت إلى تحسيف استراتيجيات

اإلعاقة العقمية تعزى لمتغير الخبرة ولصالح المعمميف مف ذوي

الحساب والجمع لدى عينة األطفاؿ ذوي اإلعاقات الذىنية

الخبرة الكبيرة.

المتوسطة ( )03طفالً ،وقد تـ استمرار البرنامج لمدة  6أشير،

أجرى سفر [ ]04دراسة لمعرفة مدى مالئمة برامج
الحاسوب المعدة لتدريس التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية مف قبؿ

تـ خالليا تدريب األطفاؿ عمى استخداـ الحساب وعمميات
حيث ّ

الجمع ذات الرقـ الواحد  Single-Digitفي شكؿ معالجات

و ازرة التربية والتعميـ بجميورية مصر العربية ،ومدى مراعاتيا

يدوية ممموسة ،ثـ االنتقاؿ بيـ إلى حؿ المسائؿ باستخداـ

لقدرات واحتياجات التالميذ .كما ىدفت الدراسة إلى معرفة آراء

االستراتيجيات المجردة ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

المعمميف المختصيف في استخداـ الحاسوب كتقنية تعميمية

أف استراتيجيات الحساب والجمع تحسنت بدرجة كبيرة بعد إجراء

مساعدة في عممية التعميـ ،باإلضافة إلى معرفة مدى فاعمية

التدريبات.

التعمـ بمساعدة الحاسوب في تدريس عينة مف تالميذ اإلعاقة

التعقيب عمى الدراسات السابقة

العقمية ومقارنتو بالتدريس التقميدي في الصؼ ،وقد أسفرت نتائج

يالحظ مف خالؿ الدراسات تباينيا في القوانيف المستيدفة

الدراسة إلى إثبات فاعمية استخداـ الحاسوب بدرجة كبيرة كتقنية

وفي عدد أفراد العينة ومستواىا ومراحميا العمرية ،إال أف بعضيا

تعميمية مساعدة في عممية التعميـ ،كما وبينت النتائج وجود

قد اشترؾ في الدرجة أو المدى الذي تصبو إليو الدراسة ،أما
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4

ىذه الدراسة فأنيا تتشابو مع بعض الدراسات السابقة في إتباع

5

5105

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

خطوات البحث العممي التي مرت بيا غيرىا مف الدراسات

تكوف مجتمع الدراسة ،مف جميع معممي التربية الخاصة في

السابقة إال أنيا تتميز في مجتمع وعينة مختمفة عف سابقاتيا مف

محافظة اإلحساء ،والبالغ عددىـ ( .)065وذلؾ لمعاـ الجامعي

الدراسات ،كما إنيا تتميز بأنيا جاءت لتتعرؼ عمى الحاجات

.0436\0435

التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في

عينة الدراسة:

مدارس محافظة اإلحساء.

تكونت عينة الدراسة مف ( )051معمماً ومعممة بنسبة مئوية
مقدارىا ( )1.73مف مجتمع الدراسة ،تـ اختيارىـ بالطريقة

 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة

العشوائية البسيطة وفقا لمتغيري (الجنس ،والخبرة) .والجدوؿ رقـ

لقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي وذلؾ لمالئمتو ألىداؼ

( )0يبيف ذلؾ.

الدراسة.
جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها
المتغير

المستويات

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

76

%63

أنثى

44

%37

051

011

أقؿ مف  5سنوات

46

%38

مف  01 -5سنوات

38

%35

أكثر مف  01سنوات

36

%31

051

011

المجموع
الخبرة

المجموع

ثبات األداة:

ج .أداة الدراسة
تـ تصميـ استبانة لمحاجات األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف

بعد تطبيؽ االستبانة عمى العينة االستطالعية المكونة مف

عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء مف خالؿ

( )51فرداً مف خارج عينة الدراسة ،ثـ حساب الثبات بطريقة

اطالع الواقع ودراسة األدب النظري وآراء بعض المختصيف ،وقد

االتساؽ الداخمي وفؽ معادلة كرونباخ الفا

تكونت االستبانة في صورتيا األولية مف ( )59فقره.

) ،(Cronbach alphaوقد بمغ معامؿ ثبات األداة (.)%91،5

صدق األداة:

وألغراض الدراسة الحالية تـ احتساب الحاجات التدريبية
األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس

لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة تـ عرضيا عمى مجموعة مف

محافظة اإلحساء عمى النحو التالي:

المحكميف والخبراء المختصيف في الجامعة العربية المفتوحة،
وجامعة الممؾ فيصؿ ومف المعمميف والمديريف المختصيف في

فقد أعطي لتقدير درجة الموافقة عمى كؿ فقرة مف فقراتيا

و ازرة التربية والتعميـ ،والبالغ عددىـ ( )51محكـ ،وذلؾ لمتأكد

وزف متدرج وفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،وىي :أوافؽ بدرجة

مف مالئمة الفقرات لقياس السمة ،ووضوح المغة المستخدمة

كبيرة جدا ( )5درجات ،ولتعرؼ الحاجات األكاديمية ،تـ قسمة

ومدى انتماء الفقرات لممجاؿ المستخدـ ،وبعد إعادة الستبانة قاـ

الفرؽ بيف الحديف عمى  5مستويات ،وذلؾ مف خالؿ طرح الحد

الباحث بإجراء التعديالت المقترحة التي أوردىا المحكموف في

األعمى لمبدائؿ ( - )5الحد األدنى لمبدائؿ ( )0يساوي (.)4

توصياتيـ ،واستقرت األداة بصورتيا النياية عمى ( )54فقرة.

 4 ÷ 5مستويات (منخفض جدا ،منخفض ،متوسطة ،كبيرة،
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كبيرة جدا) =  .1.8فعندما كاف الحد األدنى يمثؿ درجة واحدة،

 -المتغيرات المستقمة:

عندىا تـ زيادة الثمانية بالعشرة لكؿ عالمة وفقاً لكؿ عبارة،

 -0الجنس (ذكور – إناث) -5 .الخبرة (أقؿ مف  5سنوات –

وىكذا تصبح أوزاف الفقرات لمعبارات ،كآالتي:

مف  01 – 5سنوات – أكثر مف  01سنوات).

• ) (1 - 1.8مستوى منخفض جداً.

 .5النتائج ومناقشتها

• ) (1.81- 2.6مستوى منخفض.

 -1ما الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا

• ) (2.61 - 3.4مستوى متوسط.

القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء مف وجية نظر

• ) (3.41 - 4.2مستوى كبير.

المعمميف المختصيف؟

• ) (4.21-5مستوى كبير جداً.

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية

د .متغيرات الدراسة

واالنحرافات المعيارية ومدى الحاجة .لفقرات األداة ،والجدوؿ رقـ

 -المتغير المستقؿ :الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ

( )5يوضح ذلؾ.

المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ.
جدول 2

التك اررات والنسب المئوية لفقرات األداة
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدى الحاجة

رقم الفقرة
0

يحتاج إلى التدريب عمى استرجاع المعمومات

3.86

0.66

كبيرة

5

يحتاج إلى تكرار المعمومة إلتقانيا

3.85

0.70

كبيرة

3

يحتاج إلى التدريب عمى استخداـ العمميات العقمية الدنيا

3.80

0.73

كبيرة

4

يحتاج إلى تدريب لالنتباه لمشرح في الحصة الصفية

3.80

0.75

كبيرة

5

يحتاج إلى التدريب عمى الكتابة اإلمالئية

3.79

0.74

كبيرة

6

يحتاج إلى التدريب لحؿ صعوبة في مسؾ القمـ

3.77

0.76

كبيرة

7

يحتاج إلى التدريب لحؿ صعوبة النطؽ بسبب تعثره في التعميـ

3.75

0.79

كبيرة

8

يحتاج إلى مناىج دراسية تُناسب احتياجاتو
يحتاج إلى التدريب لحؿ الضعؼ في القدرة عمى التحصيؿ

3.73

0.82

كبيرة

3.75

0.83

كبيرة

01

يحتاج إلى التدريب ليواجو الصعوبة في حؿ العمميات الحسابية

3.70

0.91

كبيرة

00

يحتاج إلى تدريب لتجنب الوقوع في الخطأ أثناء نطؽ الكممات

3.69

0.85

كبيرة

05

يحتاج إلى تدريب ليواجو الصعوبة في التعرؼ عمى الصور في الكتاب

3.68

0.87

كبيرة

03

يحتاج إلى التدريب لفيـ معنى السؤاؿ الموجو إليو

3.68

0.90

كبيرة

04

يحتاج إلى التدريب ليشارؾ المعمـ في النقاش الصفي.

3.67

0.91

كبيرة

05

يحتاج إلى التدريب ليقوـ بعمؿ الواجبات الصفية

3.66

0.93

كبيرة

06

يحتاج إلى تدريب لييتـ في درجات االختبار.

3.64

0.99

كبيرة

07

يحتاج إلى تدريب ليتقف المبادئ التعميمية.

3.56

0.19

كبيرة

08

يحتاج إلى تدريب ليستطيع القدرة عمى اكتشاؼ المعمومة.

3.55

0.00

كبيرة

09

يحتاج إلى تدريب ليستطيع أف ينقؿ مف السبورة.

3.55

0.03

كبيرة

51

يحتاج إلى تدريب ليستطيع أف يستخدـ لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

3.51

0.06

كبيرة

50

يحتاج إلى تدريب ليستطيع التمييز بيف األلواف

3.47

0.09

كبيرة

55
53

يحتاج إلى تدريب ليستطيع التمييز بيف أحرؼ المُغة.

3.45

0.04

كبيرة

يحتاج إلى تدريب ليتجنب النوـ أثناء الحصة الصفية.

3.44

0.50

كبيرة

54

يحتاج إلى تدريب ليتمكف مف الرسـ في الحصة الصفية.

3.40

0.55

كبيرة

3.65

1.77

كبيرة

9

الفقرات

الكمي
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يتبيف مف الجدوؿ أف مدى الحاجات التدريبية األكاديمية

التدريبات .وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كفنج []01

لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة

والتي توصمت إلى أف األلعاب أدت إلى إدراؾ الطمبة لمفيوـ

اإلحساء مف وجية نظر المعمميف المختصيف جاءت بمدى

العد ومدلولو بدرجة متوسطات.

كبير .وىذا يدؿ عمى أف ىذه الفئة بحاجة إلى االىتماـ والتدريب

 -2ىؿ تختمؼ الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف

والعناية وذلؾ لتقديـ أقصى ما يمكف أف يدعميـ ويجعؿ منيـ

عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس محافظة اإلحساء مف وجية نظر

أعضاء ليـ فاعمية في المجتمع ،وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع

المعمميف المختصيف تبعا لمتغيري (الجنس ،الخبرة)؟

دراسة سفر [ ]04والتي أسفرت نتائجيا إلى إثبات فاعمية

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية

استخداـ الحاسوب بدرجة كبيرة كتقنية تعميمية مساعدة في عممية

واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيري

التعميـ ،ودراسة بارودي ] [17والتي توصمت إلى أف

الجنس ،الخبرة ،ثـ تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف الثنائي (To way

استراتيجيات الحساب والجمع تحسنت بدرجة كبيرة بعد إجراء

) ،ANOVAجداوؿ ( )4-3توضح ذلؾ.

جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم في
مدارس محافظة اإلحساء تبعا لمتغيري (الجنس ،الخبرة)
المستوى

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتغير

ذكر

3.61

0.08

أنثى

3.44

0.51

أقؿ مف  5سنوات

3.37

0.55

مف  01 – 5سنوات

3.41

0.36

أكثر مف  01سنوات

3.90

1.96

الجنس

الخبرة

مدارس محافظة اإلحساء.

يظير مف الجدوؿ رقـ ( )3أف ىناؾ فروؽ ظاىرية بيف
المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عف الحاجات

ولمعرفة الداللة اإلحصائية ليذه الفروؽ تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف

التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في

الثنائي ) ،(Tow Way ANOVAجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ.
جدول 4

نتائج تطبيق تحميل التباين الثنائي ( )Tow Way ANOVAعمى إجابات أفراد العينة عن الحاجات التدريبية األكاديمية لألطفال المعاقين
عقميا القابمين لمتعمم في مدارس محافظة اإلحساء

المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

F

الداللة اإلحصائية

الجنس

1.68

1

1.68

1.10

0.30

الخبرة

9.22

2

4.61

3.01

0.04

الخطأ

223.52

146

1.53

المجموع

2732.00

150

المجموع مصحح

235.04

149

) (1.10وىي قيمة غير دالة إحصائياً .ويعزي الباحث ذلؾ إلى

يظير مف الجدوؿ رقـ ( )4ما يمي:

أف الحاجات واحده ليذه الفئة ،وأف لدييـ إمكانية النمو إذا قدمت

عدـ وجود فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
) (α = 0.05في استجابات األفراد عف الحاجات التدريبية

ليـ فرص التربية الخاصة باىتماـ ورعاية فاعمة .وتتفؽ نتائج

األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في مدارس

ىذه الدراسة مع دراسة عبيد ( )0989والتي بينت عدـ وجود

محافظة اإلحساء تعزى لمتغير الجنس ،حيث بمغت قيمة )(F

فروؽ ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس في تطوير ميارة
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المغة واالستيعاب القرائي باستخداـ الحاسوب ،ودراسة ايسف

كما وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللو إحصائية عند

[ ]03والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

مستوى الداللة ) (α = 0.05في استجابات األفراد عف الحاجات

أراء ومقترحات المعمميف حوؿ طرؽ تعميـ القراءة والكتابة

التدريبية األكاديمية لألطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في

لألطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية تُعزى لمتغير الجنس .وتختمؼ

مدارس محافظة تعزى لمتغير الخبرة ،حيث بمغت قيمة )(F

نتائج ىذه الدراسة مع دراسة سفر [ ]04والتي بينت نتائجيا

) (4.61وىي قيمة دالة إحصائياً ،ولمعرفة الداللة اإلحصائية

وجود فروؽ دالة إحصائياً تُعزى لمتغير الجنس في أراء المعمميف

ليذه الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار شيفيو ) (Scheffeلممقارنات

ولصالح لإلناث.

البعدية ،الجدوؿ رقـ ( )5يوضح ذلؾ.
جدول 5

نتائج اختبار شيفيه ) (Scheffeلممقارنات البعدية حسب متغير الخبرة
الخبرة

المتوسط الحسابي

اقؿ مف  5سنوات

3.37

مف  01 – 5سنوات

3.41

أكثر مف  01سنوات

3.90

اآلداب

التربية

العموم
0.03

0.74

0.71

يظير مف الجدوؿ رقـ ( )5أف مصادر الفروؽ كانت بيف

 -االستفادة مف وسائؿ اإلعالـ لتوعية أفراد المجتمع بحاجات

أصحاب الخبرة أكثر مف  01سنوات وأصحاب الخبرة (أقؿ مف

ىؤالء األطفاؿ والمساعدة في تحقيقيا ودعميا ومساندتيا.

 5سنوات ،ومف  01 – 5سنوات) وذلؾ لصالح أصحاب الخبرة

المراجع

أكثر مف  01سنوات بمتوسط حسابي ( .)3.90وىذا يدؿ عمى

أ .المراجع العربية

أف أصحاب الخبرة أكثر مف  01سنوات ىـ أكثر معايشو ليذه

] [1الخطيب ،جماؿ والحديدي ،منى ( )5119المدخؿ إلى

الفئة وىـ األكثر معرفو بحاجاتيـ مف خالؿ خبرتيـ التي كونت

التربية الخاصة .عماف :مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.

لدييـ حصيمة معرفية لحاجات ىؤالء األطفاؿ وكيفية التعامؿ

] [2الشناوي ،محمد محروس ( )0997التخمؽ العقمي (األسباب

معيـ .وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ايسف [ ]03والتي

– التشخيص – البرامج) ،ط ،0القاىرة ،دار غريب.

بينت ووجود فروؽ في آراء المعمميف حوؿ طرؽ تعميـ القراءة

] [3الريحاني سميماف ( )0980التخمؼ العقمي ،ط ،0عماف،

والكتابة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية تعزى لمتغير الخبرة

المطبعة األردنية.

ولصالح المعمميف مف ذوي الخبرة الكبيرة.
 .6التوصيات

] [4بعيرات ،محمد وزريقات ،ابراىيـ ( )5105مدى رضا أولياء

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

األمور عف دمج أطفاليـ ذوي الصعوبات التعميمية في

 -التركيز عمى توفير كؿ ما يحتاجو المعاقيف عقميا مف

المدارس العادية وعالقتو بجنسيـ ومؤىميـ العممي وعدد

الحاجات األكاديمية سواء أكانت المادية أو المعنوية.

أفراد األسرة ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ

 -عقد دورات تدريبية لممعمميف مف خالؿ خبراء متخصصيف في

النفس ،المجمد العاشر  -العدد الثالث .ص ص - 559

مجاؿ اإلعاقة الذىنية واشراكيـ في الخطط والبرامج عمى مستوى

.556

إدارة التعميـ وو ازرة التربية.

] [5شقير ،مريـ ( .)0999مقدمة في اإلعاقة العقمية .عماف:

 -توظيؼ التكنولوجيا في برامج الرعاية لممعاقيف ذىنيا وايجاد

دار اصفاء لمنشر والتوزيع.

وسائؿ لالتصاؿ والتواصؿ معيـ لمواكبة تطورات العصر.
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4

5

5105

] [6الخطيب ،جماؿ ( )5116تعميـ الطمبة ذوي الحاجات

] [14سفر ،عمي ( )5115معرفة مدى مالئمة برامج الحاسوب

الخاصة في المدرسة العادية :مدخؿ إلى مدرسة الجميع.

المعدة لتدريس التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية مف قبؿ و ازرة

عماف :دار وائؿ لمطباعة والنشر.

التربية والتعميـ بجميورية مصر العربية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ، ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

] [7الخطيب ،جماؿ ( )5101مقدمة في اإلعاقة العقمية( .ط)0

] [16دياب ،فتحية ( )5110تعميـ ميارتي الجمع والطرح

عماف :دار وائؿ لمنشر.

لمطمبة المعوقيف عقمياً باستخداـ الحاسب ،رسالة ماجستير

] [8الروساف ،فاروؽ ( )5115سيكولوجية األطفاؿ غير

غير منشورة ،الجامعة األردنية.

العادييف ،ط( ،)5عماف ،األردف :دار الفكر لمطباعة

ب .المراجع االجنبية

والنشر.
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ACADEMY TRAINING NEEDS OF
CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES
WHO ARE ABLE TO LEARN IN THE
SCHOOLS OF AL-AHSA PROVINCE
MESAD OTHMAN ALAYED
Arab Open University
Abstract_ This study aimed to identify the training needs of the academy for children with mental
disabilities who are able to learn in the schools of al-Ahsa province, as well as to determine the
differences in the level of needs depending on the variable Gender and experience, and to achieve
the objectives of this study was designed questionnaire and applied to a sample of (120) teachers,
have been formed resolution of (24) after the realization of the psychometric properties. The
results indicated that the training needs of the academy for children with mental disabilities who
are able to learn in the schools of al-Ahsa province, was great, and the results indicated also that
there is no statistically significant differences in the level of training needs academy for children
with mental disabilities who are able to learn in Al-Ahsa province schools from the teachers
consider strengthening the variable Gender, and the presence of statistically significant
differences in the level of academic needs of mentally disabled children who are able to learn from
the point of view of teachers, according to the variable expertise for the benefit of teachers
experienced more than 10 years differences.
Keywords: academic needs, mentally disabled.
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