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 اعاةةاإل ذوي التالمير ملعلمي الالزمة املهنية الكفايات
 املتغريات بعض ضىء يف تبىك مبدينة البصرية

الكفايات المينية ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى  _ممخصال
البصرية بمدينة تبوك في ضوء  عاةةالالزمة لمعممي التالميذ ذوي اإل

بعض المتغيرات من وجية نظرىم، واستخدم الباحث المنيج الوصفي 
( معممًا ومعممة من العاممين 34التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )

في منطقة البصرية الممحقة بمدارس التعميم العام  عاةةفي برامج اإل
( معممة، وةد ةام الباحث بتطوير 18( معممًا و)16تبوك بواةع )

( فقرة مقسمة عمى أربعة إبعاد التالية: 46استبانة مكونة من )
)الكفايات التدريسية، والكفايات المعرفية، والكفايات االجتماعية، 
والكفايات الوجدانية والشخصية(، وأوضحت نتائج الدراسة توافر 

البصرية  عاةةلمينية من وجية نظر معممي التالميذ ذوي اإلالكفايات ا
بدرجة عالية في جميع أبعاد الدراسة، بالترتيب التنازلي التالي: 
)الكفايات االجتماعية، الكفايات الوجدانية والشخصية، الكفايات 
المعرفية، والكفايات التدريسية(. وكذلك فقد توصمت النتائج إلى عدم 

 عاةةصائيًا في الكفايات المينية لمعممي ذوي اإلوجود فروق دالة إح
الوجدانية  –االجتماعية  –البصرية في مجال الكفايات )المعرفية 

والدرجة الكمية( تبعًا لمتغير الجنس، بينما أظيرت وجود  –والشخصية 
 عاةةفروق دالة إحصائيًا في الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل

يات التدريسية( لصالح الذكور، كما أظيرت البصرية محور )الكفا
النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الكفايات المينية لمعممي 

الكفايات  -البصرية )الكفايات التدريسية  عاةةالتالميذ ذوي اإل
الكفايات الوجدانية والشخصية(  -الكفايات االجتماعية  -المعرفية 

تبعًا لمتغير المؤىل العممي والدرجة الكمية لمكفايات المينية 
دراسات عميا(،  -بكالوريوس تربية عامة  -)بكالوريوس تربية خاصة 

. 0.05حيث كانت جميع ةيم "ف" غير دالة إحصائيًا عند مستوى 
وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الكفايات المينية لمعممي التالميذ 

الكفايات  – البصرية في محاور )الكفايات المعرفية عاةةذوي اإل
االجتماعية( والدرجة الكمية لمكفايات المينية حسب متغير الخبرة )من 

 15أكثر من  –سنة  15سنوات إلى  7من  -سنوات 7سنة إلى 
. 0.05سنة(، حيث كانت ةيم "ف" غير دالة إحصائيًا عند مستوى 

بينما أظيرت وجود فروق دالة إحصائيًا في الكفايات المينية لمعممي 
الكفايات  –البصرية محوري )الكفايات التدريسية  عاةةذ ذوي اإلالتالمي

 -سنوات  7الوجدانية والشخصية( حسب متغير الخبرة )من سنة إلى 
سنة(، حيث كانت ةيمتي  15أكثر من  –سنة  15سنوات إلى  7من 

، لصالح مجموعة المعممين ذوي 0.05"ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
 .سنة 15الخبرة األكبر أكثر من 

  عاةة: الكفايات المينية، المعممين، التالميذ ذوي اإلالكممات المفتاحية
 .البصرية

 المقدمة. 1
يعتبر المعمم المحور الميم في عممية التعميم بشكل عام      

وفي التربية الخاصة بشكل خاص، كما يعتبر عنصر فاعل 
ومؤثر في تحقيق األىداف التعميمية التي ال تتحقق إال بوجود 
معممًا مؤىاًل تأىياًل تربويًا يناسب كل فئة من فئات التربية 

بالمعمم الكفء الذي  الخاصة. من ىنا فإن التعميم اليادف يرتبط
يمتمك الكفايات الشخصية والفنية والمينية والتي تجعمو ةادرًا 

 عمى تقديم تعميم نوعي ومميز. 
ويتطمب من معمم ذوي االحتياجات الخاصة ميام عديدة       

ومتنوعة يقدميا لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وىذا ينجر 
ىذه الخدمات ال البصرية، ومعظم  عاةةعمى الطالب ذوي اإل

يقدميا إال المعمم، وحتى يستطيع المعمم تقديم جميع ىذه 
البصرية يجب عميو أن يكون  عاةةالخدمات لمطالب ذوي اإل

مؤىاًل تأىياًل تربويًا جيدَا لمتعامل مع ىذه الفئة، وتتوافر لديو 
       ةدرات وكفايات مينية وخصائص شخصية مميزة، وذلك

ة عمى مظاىر النمو المختمفة بدرجات البصري عاةةلتأثير اإل
 ].1متفاوتة ]

ويحتاج الطالب المعوق بصريًا إلى معمم متميز يمتمك       
ميارات نوعية تساعده عمى االتصال الفعال مع الطالب 
المعوةين بصريًا. وىذا يتطمب من المعمم معرفتو بطريقة برايل 

لحواس وكذلك التوجو والحركة ومعرفة االستفادة من بقية ا
المختمفة وتوظيفيا لصالح العممية التربوية األمر الذي ينعكس 
بصورة ايجابية عمى إكساب الطالب المعوةين بصريًا المعمومات 

 .والميارات والمفاىيم واالتجاىات وغيرىا من أوجو التعميم
وفي ىذا اإلطار نشأت في الواليات المتحدة األمريكية       

 Competency)القائمة عمى الكفاياتحركة إعداد المعممين 

Based Teacher Education)  والتي نادت بضرورة تغييرات
في تأىيل المعمم وبرامج إعداده، ويعود السبب عمى ذلك إلى 
تحذير عدد من المربين األمريكيين البارزين من عدم أىمية 

 ].2الكثير من المعممين وتدني مستواىم ]
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إلى ةسمين ىما  عاةةب ذوي اإلوبشكل عام يقسم الطال      
كف البصر الكمي )المكفوفون( ممن ال يممكون القدرة عمى 
اإلحساس بالضوء وال يستطيعون القراءة والكتابة بالطرق العادية، 

)ضعاف البصر( ممن يممكون القدرة عمى  وكف البصر الجزئي
إدراك الضوء ويستطيعون استخدام بصرىم في إنجاز الميام 

 ].3يم في القراءة والكتابة بالحروف العادية المكبرة ]الموكمة لدي
من خالل ما سبق جاءت الحاجة والرغبة إلجراء ىذه       

الدراسة بيدف التعرف بشكل أدق عمى الكفايات التعميمية 
البصرية في مدينة تبوك والوةوف  عاةةلمعممي التالميذ ذوي اإل

 .عمى نتائجيا من خالل معرفة عممية
 الدراسةمشكمة . 2

تمثمت مشكمة الدراسة الحالية في معرفة اختالف حاجات     
البصرية، ولكي نستطيع تقديم ليم التعميم  عاةةالتالميذ ذوي اإل

المناسب فإنو يمزم وجود معممين متميزين ومممين بميارات 
معرفية وأساليب خاصة لتعميميم. وىذه الميارات متغيرة مع 

خدام التكنولوجيا المساندة تطور التعميم وكذلك تطور است
البصرية سواء كانت ىذه الوسائل  عاةةوالداعمة لمطالب ذوي اإل

 .تأىيمية أو تربوية
وةد حرصت المممكة العربية السعودية عمى إعداد الكوادر       

البشرية المؤىمة لخدمة ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بمعاىد 
رة التربية والتعميم ممثمة وبرامج التربية الخاصة، حيث أولت وزا

اىتمامًا كبيرًا لمنيوض  –اإلدارة العامة لمتربية الخاصة  -في
بمستوى منسوبييا، وذلك سعيًا منيا لتحقيق أىداف سياسة 
التعميم في المممكة والمنصوص عمييا بالقواعد التنظيمية لمعاىد 

-188( ومن )57-54) وبرامج التربية الخاصة في موادىا من
194[ )4.[ 
وفي ىذا اإلطار أوضحت بعض الدراسات وجود ةصور      

[ 5البصرية كدراسة عبدالغني ] عاةةفي إعداد معممي ذوي اإل
التي أفادت نتائجيا بأن اإلعداد الميني لممعمم بمصر غير كاٍف 
باإلضافة إلى عدم ةدرتو عمى البحث عن أساليب وطرق 

 .البصرية اةةعووسائل جديدة في مجال تربية وتعميم ذوي اإل
[ إلى أن معممي 6كما أشارت الدراسة التي ةام بيا ىارون ]    

التربية الخاصة بحاجة إلى الكفايات المينية التي تكسبيم القدرة 
 .عاةةعمى العمل بفاعمية مع الطمبة ذوي اإل

عمى ما تقدم ومن خالل الواةع الممموس في برامج  وبناءً     
البصرية، وبحكم إشراف الباحث عمى العديد من  عاةةذوي اإل

المعممين، فقد اتضح أن ىناك تفاوت في الكفايات التي يمتمكيا 

المعممون من حيث إعداد الخطط التدريسية، واستخدام 
وغيرىا من  االستراتيجيات التدريسية، والوسائل التعميمية،

دراكًا من الباحث ألىمية الكفايات المينية لمعممي  الميارات، وا 
البصرية، وأىمية تحديدىا، ومدى توافرىا لدييم، فقد تم  عاةةاإل

العمل عمى ىذه الدراسة حيث يمكن صياغة مشكمتيا في السؤال 
 عاةةالرئيس التالي: ما مدى امتالك معممي التالميذ ذوي اإل

 –معرفية  - البصرية بمدينة تبوك لمكفايات المينية )تدريسية
 شخصية( من وجية نظرىم؟وجدانية و  - اجتماعية

 أسئمة الدراسةأ. 
 :ينبثق من السؤال الرئيس مجموع األسئمة الرعية التالية     

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين استجابات إفراد  -1
عينة الدراسة عمى عبارات استبانة الكفايات المينية الالزمة 

 البصرية بمدينة تبوك؟ عاةةلمعممي التالميذ ذوي اإل
البصرية  عاةةما مستوى امتالك معممي التالميذ ذوي اإل -2

 - اجتماعية –معرفية  - بمدينة تبوك لمكفايات المينية )تدريسية
 وجدانية وشخصية( من وجية نظرىم؟

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفايات المينية -3
 – البصرية )تدريسية عاةةالالزمة لمعممي التالميذ ذوي اإل

وجدانية وشخصية( تبعًا لمتغير الجنس  - اجتماعية – معرفية
 إناث(؟ - )ذكور

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفايات المينية  -4
 – البصرية )تدريسية عاةةالالزمة لمعممي التالميذ ذوي اإل

وجدانية وشخصية( تبعًا لمتغير المؤىل  - اجتماعية – معرفية
 - بكالوريوس تربية عامة - بية خاصةالعممي )بكالوريوس تر 

  دراسات عميا(؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفايات المينية   -5

 – البصرية )تدريسية عاةةالالزمة لمعممي التالميذ ذوي اإل
وجدانية وشخصية( تبعًا لمتغير الخبرة  - اجتماعية – معرفية

أكثر  –سنة  15سنوات إلى  7من  - سنوات 7)من سنة إلى 
  سنة(؟ 15من 
 أىمية الدراسةب. 
 :تكمن أىمية ىذه الدراسة من الناحية النظرية فيما يمي     

المساىمة في تحسين نوعية النظام التعميمي ورفع كفاءتو  -1
 .البصرية عاةةلتمبي متطمبات تعميم ذوي اإل

بيان أىم الكفايات المينية الالزم توافرىا لمعممي ذوي  -2
   البصرية حيث أن الكفايات المينية تختمف من معمم عاةةاإل

 .إلى آخر
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تتبين أىمية ىذه الدراسة كونيا تدرس جانبًا يعاني من ندرة  -3
األبحاث والدراسات_ حسب عمم الباحث_ التي تناولت جانب 

 عاةةالكفايات المينية الالزمة لمعممي التالميذ من ذوي اإل
 .البصرية في الوطن العربي

 :أما من الناحية التطبيقية فتكمن أىمية الدراسة فيما يمي     
 عاةةيعد تحديد الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل -1

البصرية ميمًا حيث أنو يبرز جوانب القوة والضعف لدى 
 .المعممين مما يتيح الفرصة في إعادة النظر في برنامج إعدادىم

لكفاءة المينية لمعممي تم إعداد مقياس يستخدم لتقييم ا  -2
البصرية والذي يمكن استخدامو في  عاةةالتالميذ ذوي اإل

 .دراسات مستقبمية أخرى
من المتوةع أن تفيد نتائج ىذه الدراسة إدارات التدريب  -3

التربوي التابعة إلدارات التربية والتعميم في التخطيط لبرامج 
البصرية، مما  عاةةتدريبية أكثر مالئمة لمعممي التالميذ ذوي اإل

 .يساعدىم في نموىم الميني
 أىداف الدراسةج. 
 :تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق ما يمي     

التعرف عمى واةع الكفايات المينية الالزمة لمعممي ذوي  -1
البصرية من وجية نظر المعممين من خالل عالةتيا  عاةةاإل

 (.ببعض المتغيرات )الجنس، الخبرة، المؤىل العممي
التعرف عمى أكثر الكفايات أىمية من وجية نظر المعممين  -2

من خالل عالةتيا ببعض المتغيرات )الجنس، الخبرة، المؤىل 
 (.العممي

التعرف عمى الفروق في استجابات المعممين حول واةع  -3
الكفايات المينية من خالل عالةتيا ببعض المتغيرات )الجنس، 

 (.الخبرة، المؤىل العممي
 .البصرية عاةةبالكفايات المينية لمعممي ذوي اإل ةائمة إعداد -4

 حدود الدراسةد. 
الحدود المكانية: اةتصر تطبيق ىذه الدراسة عمى برامج  -1
 .البصرية في منطقة تبوك عاةةاإل
الحدود الزمنية: تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الثاني  -2

 .ه1436/1437لمعام الدراسي 
البشرية: اةتصرت الدراسة عمى معممي ومعممات الحدود  -3

البصرية لوزارة  عاةةالبصرية الممتحقين ببرامج اإل عاةةذوي اإل
 .التعميم في منطقة تبوك

 مصطمحات الدراسة ه. 
 :الكفايات المينية -1

[ بأنيا "مجموعة من المعارف 7عرفيا آل مقصود ]     
توجو سموك التدريس والمفاىيم، والميارات، واالتجاىات التي 

لدى المعمم، وتساعده في أداء عممو داخل حجرة الدراسة، 
 وخارجيا بمستوى معين من التمكن، ويمكن ةياسو بمعايير

 ."خاصة متفق عمييا
بأنيا: مجموعة من المعارف  ويعرفيا الباحث إجرائياً      

 عاةةوالمفاىيم، والميارات، واالتجاىات التي اكتسبيا معمم اإل
البصرية  عاةةرية ةبل وأثناء الخدمة في معاىد وبرامج اإلالبص

بحيث تمكنو من القيام بميامو المينية بفاعمية وسيولة، 
بالشكل الذي  وبمستوى أداء جيد داخل غرفة الصف وخارجيا،

يحقق أىداف العممية التعميمية والتربوية من خالل تمك 
 .المخرجات

 :ةالبصري عاةةمعممو التالميذ ذوو اإل -2
أن يكون معمم التربية الخاصة من المتخصصين في التربية      

)مسار  - عمى األةل –الخاصة عمى مستوى البكالوريوس 
العوق البصري( وفي حال عدم توفر ىذا المؤىل، فيشترط أن 
يكون حاصل عمى مؤىل تربوي جامعي عمى األةل باإلضافة 

تقل دراستو إلى دبموم تربية خاصة )مسار العوق البصري( ال 
عن سنة دراسية كاممة وفي حالة عدم توفر ىذين المؤىمين 
المذكورين، فيشترط أن يكون حاصاًل عمى دبموم معممين 
باإلضافة إلى دبموم التربية الخاصة )مسار عوق بصري( مع 

 ].8خبرة ال تقل عن سنتين في تدريس المعوةين بصريًا ]
 :البصرية عاةةالتالميذ ذوو اإل -3

من الناحية  - البصري: ىو مصطمح عام تندرج تحتوالعوق 
جميع الفئات التي تحتاج إلى برامج وخدمات التربية  - اإلجرائية

الخاصة، والتصنيفات الرئيسة ليذه الفئات ىي: المكفوفون، 
 .وضعاف البصر

 20/200متر، 6/60حدة بصر تبمغ ) الكفيف: ىو شخص لديو
اتخاذ اإلجراءات الالزمة، أو ةدم( أو أةل في العين األةوى بعد 

 (.درجة 20يقل مجالو البصري عن زاوية مقدارىا )
 ضعيف البصر أو )المبصر جزئيًا(: ىو الشخص الذي لديو

 20متر، 6/60ولكن اةل من  6/60من ) حدة بصر أحسن
ةدم( في العين األةوى بعد إجراء  20/70ولكن اةل من  200/

 ].25التصحيح الالزم ]
  نظرياإلطار ال. 3

ي بنائو ـــة فـــريـعاةة البم ذوي اإلـــد تعميـــيعتم :مفيوم الكفايات
عمى معرفة احتياجات أفراده المختمفة وغير المتجانسة، وىذا 
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البصرية إعادة النظر بشكل  عاةةيحتاج من المسؤولين بإدارة اإل
عام في أساليب تعميميم وطرائق التدريس والوسائل التوضيحية، 
والتكنولوجيا المعينة ليم. وىذا يتطمب إلى دراسة تطويرية 

البصرية. لذلك نحتاج  عاةةوتأىيمية لبرامجيم ولمعممي ذوي اإل
 عاةةإلى التعرف عمى الكفايات الالزمة لتأىيل معممي ذوي اإل

[ بأنيا 9وتعرف الكفايات في المجال التربوي طعيمة ] .صريةالب
" مجموع االتجاىات وأشكال الفيم والميارات التي من شأنيا أن 
تيسر لمعممية التعميمية تحقيق أىدافيا العقمية والوجدانية والنفس 

[ فيعرف الكفايات في مجال التربية 10أما البطاينة ] ."حركية
من القدرات التي يجبأن يكتسبيا الخاصة بأنيا: " مجموعة 

المعمم من معرفة، وميارات، واتجاىات، ويعتقد أنيا ضرورية 
لمعمم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ليستطيع ممارسة مينة 

 .التعميم بكفاءة وفعالية
[ كفايات معمم التربية الخاصة 11كما عرف العبد الجبار ]    

ممية التعميمية التي يجب بأنيا: "تمك الميارات العامة في الع
توافرىا لديو، كاإللمام بالمعمومات األساسية المتعمقة بذوي 
االحتياجات الخاصة، والمعرفة بنظريات التعمم، والتشخيص 
والتقييم، وعممية تخطيط البرامج واألنشطة وطرق تنفيذىا، وطرق 
التواصل، وأساليب التعمم في التعامل مع األطفال ذوي 

 ."خاصة وأساليب وأمورىماالحتياجات ال
[ إلى تعريف الكفايات 3] وةد توصل كل من سعود، ومحمد     

البصرية بأنيا "مجموعة من  عاةةالمينية لمعممي ذوي اإل
الخبرات والمعارف العممية في ميدان التخصص يقابميا مجموعة 
من الميارات األدائية التي توجو سموك معممي األطفال ذوي 

أثناء إعدادىم لمبرامج التربوية الجماعية البصرية  عاةةاإل
البصرية التي يمكن  عاةةوالفردية وتعميميم لألطفال ذوي اإل

ةياس مستوى أدائيا عن طريق أداة محددة تتضمن عدد من 
 ."المجاالت الشاممة ليذه المعارف والميارات

 :تصنيف الكفايات
انوية، يتم تصنيف الكفايات المينية إلى كفايات رئيسة، وأخرى ث

وليس ىناك تصنيف مطمق، وةد تعددت أنواع الكفايات بتعدد 
[ إلى عدد من الكفايات 12النظرة إلييا. فقد أشار ةنديل ]

 :الالزمة لممعمم وىي
 .كفايات ترتبط بالمعارف -1
 .كفايات ترتبط باألداء -2
 .كفايات ترتبط بالنواتج -3
 وأضاف إلى أن ىناك مجاالت أخرى لكفايات المعمم ضرورية    

 :وىي كالتالي
التمكن من المعمومات النظرية حول التعمم والسموك  -1

 .اإلنساني
التمكن من المعمومات في مجال التخصص الذي سيقوم  -2

 .بتدريسو
ةامة  -3 امتالك االتجاىات التي تسيم في إسراع التعمم وا 

 .في المدرسة وتحسينياالعالةات اإلنسانية 
التمكن من الميارات الخاصة في التدريس والتي تسيم  -4

  .بشكل أساسي في تعمم التالميذ
 :[ الكفايات الالزمة إلى أربعة أنواع وىي13كما صنف السيد ]

الكفايات المعرفية: وتشير إلى المعمومات، والميارات العقمية  -1
 .عممو التعميميالضرورية ألداء المعمم في شتى مجاالت 

 الكفايات الوجدانية: تشير إلى استعدادات المعمم، وميولو، -2
واتجاىاتو، وةيمو، ومعتقداتو، وىذه الكفايات تغطي جوانب 

 .متعددة
التي يظيرىا  الكفايات األدائية: تشير إلى كفاءات األداء -3

كتوظيف وسائل  المعمم، وتتضمن الميارات النفس حركية،
جراء العروض العممية، وغيرىا، وتكنولوجيا وأداء ىذه  التعميم، وا 

الميارات يعتمد عمى ما حصمو المعمم سابقًا من الكفايات 
 .المعرفية

 الكفايات اإلنتاجية: وتشير إلى أثر أداء المعمم لمكفاءات -4
 .السابقة في الميدان التربوي

ة [ أن معايير التربي14ويذكر الزارع، وبني ممحم، ويونس ]     
الخاصة ةد تطورت لتصبح ىناك عشرة معايير تصك الحد 
األدنى من المعرفة والميارات، والمعتقدات المشتركة لدى جميع 
مربي التربية الخاصة، وبالتالي تزويد العاممين من المعممين، 
وغيرىم بالمعرفة والميارات التي يجب أن يتقنوىا، لكي تكون 

ر ىي: )األسس، تطوير ممارستيم آمنة وفعالة، وىذه المعايي
خصائص المتعممين، الفروق الفردية في التعمم، استراتيجيات 
التدريس، بيئات التعمم والتفاعالت االجتماعية، التخطيط 
التعميمي، االتصال، التقييم، الممارسات المينية واألخالةية، 

 ].15,16التعاون والمشاركة( ]
 الدراسات السابقة. 4

اسة ىدفت إلى تحديد وتطوير [ در 17أجرى سمث ]      
مجموعة شاممة من الكفايات المتعمقة باستخدام التكنولوجيا 

 عاةةالمساعدة والتي يجب أن يمتمكيا معممو التالميذ ذوي اإل
البصرية ةبل تخرجيم من الجامعات. استخدمت الدراسة ما 
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حيث ةام الباحث  (Delphi Method) يسمى بأسموب دلفي
بعضيم متخصص بتربية األطفال ذوي خبيرًا  35بمقابمة 

البصرية والبعض اآلخر متخصص بالتكنولوجيا  عاةةاإل
المساعدة، وتوصل الباحث بعد عدة جوالت مع الخبراء وبعد 
إجراء العمميات اإلحصائية المناسبة إلى إعداد ةائمة شاممة من 

 عاةةالكفايات ذات العالةة بالتكنولوجيا المساعدة لذوي اإل
أوصى الباحث بضرورة امتالك معممي التالميذ ذوي البصرية و 

البصرية ىذه الكفايات عند تخرجيم من برامج إعداد  عاةةاإل
 .المعممين
[ إلى تقييم كفاءة 18وىدفت دراسة ىيي، وجنغ، وجونغ ]     

، (CEC) البصرية لممعايير الدولية عاةةمعممي التالميذ ذوي اإل
ومات عن معممي التالميذ ذوي استخدموا فييا استبانة لجمع المعم

البصرية في كوريا الجنوبية، وتوصمت الدراسة إلى أن  عاةةاإل
البصرية لممعايير الدولية في  عاةةكفاءة معممي التالميذ ذوي اإل

بعد استراتيجيات التدريس أعمى درجة، أما أةل درجة فكانت لبعد 
رت ىذه األسس وكانت الدرجة الكمية لجميع األبعاد متدنية، وأظي

الدراسة بأنو ال توجد عالةة بين خمفيات المعممين التربوية 
 .وممارساتيم

[ بدراسة ىدفت إلى معرفة 19كما ةام لويس ومكينزي ]     
أىمية مجموعة الكفايات المينية الخاصة بتعميم الطالب ذوي 

البصرية ودرجة امتالك المعممين ليا، تألفت عينة  عاةةاإل
البصرية  عاةةمعممًا لمطالب ذوي اإل 293الدراسة من 

والية أمريكية، أجاب المشاركين في  27ومساعدين معممين في 
كفاية  16سؤااًل لقياس  29الدراسة عمى مقياس تكون من 

وجود فروق  مينية. وأشارت نتائج التحميل اإلحصائي إلى
في جميع المجاالت باستثناء مجال  0,05ائية عند مستوى إحص

واحد، والغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة ةد ةيموا 
الكفايات عمى "ميمة أو ميمة جدًا". كما أشار بعض مساعدي 
المعممين إلى عدم امتالكيم لبعض ىذه الكفايات نتيجة 

الخاصة بشكل الختالفيا عن الكفايات المينية لمعممي التربية 
عام حيث شعروا أن برامج التربية الخاصة لم تؤىميم المتالك 

البصرية، وأن  عاةةتمك الكفايات الخاصة لتعميم الطالب ذوي اإل
البصرية  عاةةالحاجات التعميمية الخاصة لمطالب ذوي اإل

تختمف عن الحاجات الخاصة لمطالب الذين تقدم ليم خدمات 
%( إلى أن 83مساعدي التدريس ) التربية الخاصة وأشار معظم

معممي الطالب المعاةين بصريا يمتمكون كفايات اإلدارة، 
 ي. بينما كانت الكفايات األةل ـــم التعميمـــدعـم، الـــط والتنظيــالتخطي

 .امتالكًا لدى المعممين ىي التواصل والنمذجة
[ التي ىدفت إلى التعرف 19] وكذلك دراسة لويس ومكينزي     

عمى الكفاءات واألدوار واإلشراف لالحتياجات التدريبية 
البصرية  عاةةلألخصائيين التربويين لمعمل مع التالميذ ذوي اإل

لممدارس الداخمية والمحمية، وةد أجريت عمى عينة من 
( موزعين عمى مجموعتين 106 = األخصائيين التربويين )ن

( والثانية في المدارس 27=  الداخمية )ناألولى في المدارس 
(، واستخدم الباحثان أداة مسحية تكونت 79 = المحمية )ن

( فقرة ىدفت إلى مسح أراء األخصائيين التربويين الذين 44من)
يعممون في المدارس الداخمية والمحمية مع معممي التالميذ ذوي 

دالة بين  البصرية، وةد أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق عاةةاإل
البصرية في المسؤولية العامة  عاةةمعممي التالميذ ذوي اإل

والمتعمقة بالعناية الشخصية لمتالميذ، وتكييف المواد التعميمية 
لتناسب احتياجاتيم وكذلك األنشطة اإلشراةية المتنوعة، ولكنيم 
أيضًا يقدمون دعمًا في مجاالت المناىج األساسي الموسعة 

، طريقة برايل، التعميم الميني، تنمية مفيوم )التقنيات المساندة
الذات، االستقالل المعيشي، االستماع، أخذ المالحظات( كما 
أظيرت النتائج أيضا أن األخصائيين التربويين بالمدارس 
المحمية ذكروا توفر التدريب مع نقص في الخدمات المباشرة 

يذ ذوي وكذلك زيادة الرةابة وتقبل المعممون أكثر كفاءة لمتالم
 .البصرية مقارنة بزمالئيم في المدارس الداخمية عاةةاإل

[ إلى معرفة مدى مالئمة كفاية 20وىدفت دراسة المومني ]     
معممي المعاةين بصريًا في األردن لممعايير الدولية من وجية 

( معمم ومعممة، 50نظر المعممين، وتكونت عينة الدراسة من )
وجود فروق إحصائية عند مستوى وأسفرت عن النتائج التالية: 

في جميع المجاالت باستثناء مجال تطور خصائص  0,05
المعممين لمتغير الجنس لصالح الذكور، وجود فروق إحصائية 

في جميع المجاالت باستثناء مجال تطور  0,05عند مستوى 
خصائص المعممين لمتغير المؤىل التعميمي لصالح المؤىل 

وجود فروق إحصائية عند مستوى األعمى، كما أكدت النتائج 
في جميع المجاالت باستثناء مجالي الفروق الفردية،  0,05

 .والتقويم لمتغير الخبرة لصالح الخبرة األعمى
[ الكفاءات المينية 21وتناولت دراسة كيستاس وأكامت ]     

البصرية بتركيا، تم اختيار عينة  عاةةلمعممي التالميذ ذوي اإل
ممًا من ومرشدين نفسيين، واستخدما أداة ( مع381مكونة من )

( فقرة لقياس الكفاءة المينية لمعممي التالميذ ذوي 80تضم )
البصرية، وتوزعت عمى خمس أبعاد وتغطي مجالين  عاةةاإل
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ىما األىمية والتنفيذ، ومن نتائج الدراسة أن أعمى استجابات 
ممون عمى األبعاد الخمسة تتمثل في الجانب الميار، ويواجو المع

 مشكالت في تنفيذ تدريس المعارف والميارات لمتالميذ ذوي
 .البصرية عاةةاإل

[ دراسة ىدفت 14كما أجرى الزارع؛ وبني ممحم، ويونس ]      
 عاةةإلى تقييم مدى مالئمة كفايات معممي الطمبة ذوي اإل

البصرية لممعايير الدولية في محافظة جدة من وجية نظرىم، 
وسنوات الخبرة،  الجنس، والمؤىل العممي، ودراسة أثر متغيرات

والعمر، وعدد الطمبة في الصف. وةد أعدوا الباحثون استبانة 
( فقرة موزعة عمى عشر مجاالت، 64ليذا الغرض مكون من )

وأشارت النتائج إلى أن مجال الفروق الفردية جاء في المرتبة 
 عاةةاألولى من حيث مالئمة كفاءة معممي الطمبة ذوي اإل

لبصرية لممعايير الدولية، بينما جاء مجال التخطيط التعميمي ا
في المرتبة األخيرة، كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق 
فردية في كل من الجنس، والخبرة، بينما توجد فروق فردية ذات 
داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىل العممي لصالح البكالوريوس 

 .وما دونو
[ التي ىدفت إلى التعرف 3عود ومحمد ]وأكدت دراسة س     

عمى الكفايات المينية لمعممي الطالب المعاةين بصريًا في ضوء 
( معمم ومعممو، 65بعض المتغيرات، وتكونت عينة الدراسة من )

وأسفرت عن النتائج التالية: وجود فروق إحصائية عند مستوى 
كما  في الكفايات المعرفية لمتغير الجنس لصالح الذكور، 0,05

تؤكد امتالك المعممين لمكفايات بدرجة عالية في مجالي الكفايات 
التدريسية والوجدانية، وبدرجة متوسطة في مجالي الكفايات 
المعرفية واالجتماعية، وذكرت وجود فروق إحصائية عند مستوى 

 .في الدرجة الكمية لمتغير الخبرة لصالح الخبرة األعمى 0,01
[ فقد ىدفت إلى تقييم 22اشة ]أما دراسة عيسى وعم      

البصرية طبقًا  عاةةالكفاءة المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل
لممعايير الدولية في كل من مصر والسعودية وتكونت العينة من 

( من السعودية 69( معممًا ومعممة تنقسم إلى مجموعتين )124)
( من مصر، وتم تطبيق مقياس الكفاءة المينية لمعممي 55و)
البصرية من خالل استعمال معامالت  عاةةميذ ذوي اإلالتال

االرتباط والمتوسطات الحسابية ومن النتائج التي توصمت إلييا 
 –ىذه الدراسة وجود فروق دالة في البعد الثالث )الفروق الفردية 

في مجال األىمية( وكانت لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق 
المينية لمعممي التالميذ  دالة لسنوات الخبرة عمى مقياس الكفاءة

 .البصرية في المجالين األىمية والتنفيذ عاةةذوي اإل

معممًا  66وفي دراسة مسحية عبر اإلنترنت أجريت عمى      
البصرية في الواليات المتحدة  عاةةومعممة لمطالب ذوي اإل

[، ىدفت إلى 23األمريكية وكندا ةام بيا كل من توبور وروزنبمم ]
 عاةةد المعممين لمعمل مع الطالب ذوي اإلالكشف عن إعدا

البصرية في تعميم المغة االنجميزية وامتالكيم لمكفايات المينية 
المتمثمة باستراتيجيات التدريس وطرق التعميم. كشفت الدراسة أن 
لدى المشاركين مستويات متنوعة من المعرفة باستراتيجيات 

د تدريس تدريس المغة اإلنجميزية، ومعظميم يستخدميا عن
البصرية. عندما يدرس المشاركين لغة  عاةةالطالب ذوي اإل

برايل لمتالميذ المكفوفين يقومون دائما وعمى األغمب بتدريسيا 
بالمغة االنجميزية، وأيضا بينت الدراسة أنو عمى الرغم من 

% 30امتالك المشاركين الستراتيجيات تدريس متعددة إال أن 
ايات الالزمة والتي تؤىميم لمعمل من المعممين ال يمتمكون الكف

 .البصرية عاةةمع الطالب ذوي اإل
وفي جزء من مشروع وطني يقوم عمى إعداد فيديوىات       

البصرية ةام  عاةةتساىم في برامج إعداد معممي الطالب ذوي اإل
[ بدراسة ىدفت إلى معرفة الممارسات 24] تريف ولينقل وباتشر

التدريسية األكثر أىمية والتي تعتبر من الكفايات المينية 
البصرية  عاةةالشخصية إلعداد برامج معممي الطالب ذوي اإل

في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تم إعداد استبيان لتحديد 
ين من أجل أنواع الفيديوىات األكثر أىمية والتي يحتاجيا المعمم

البصرية. وتم  عاةةتطوير كفاياتيم لمتعامل مع الطالب ذوي اإل
برنامج إعداد معممي التالميذ ذوي  44إرسال االستبيان إلى 

 29البصرية. وأجاب عمى االستبيان فقط مشاركين من  عاةةاإل
برنامج وةد أشاروا إلى عدد من الفيديوىات األكثر أىمية والتي 

تدريس، ومن أبرز ىذه الفيديوىات: تطور كفاياتيم في ال
فيديوىات تركز عمى ةراءة برايل في المستوى األول، فيديوىات 
تركز عمى تعميم الطفل كتابة برايل، فيديوىات تركز عمى تعميم 

 tactileو Nemeth Code)المكفوفين عمى أجيزة الحساب مثل

graphics  وabacus) وأيضا فيديوىات تركز عمى تعميم ،
ين وضعاف البصر في مختبرات العموم في المرحمة المكفوف

الثانوية، فيديوىات تركز عمى كيفية استخدام األدوات 
 .التكنولوجية المساعدة لممكفوفين
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

من خالل إلقاء الضوء عمى نتائج الدراسات السابقة وجد         
الباحث أن العديد من الدراسات تناولت المعايير العالمية التابعة 
لمجمس األطفال غير العاديين، وةد تناولت بعض الدراسات 
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البصرية بشكل خاص كل كدراسات كل من  عاةةمعممي اإل
 ,Topor [23] [ ودراسة14[، والزارع، وآخرون ]20المومني ]

I., & Rosenblum, L. P [19]ودراسة Trief [24] 
Lewis, S., & McKenzie, R.  [17]. ودراسة Smith, 

D. W  
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منيج الدراسة أ.
 تم استخدام المنيج الوصفي كونو يناسب تحقيق أىداف البحث   

جراءاتو  .وأسئمتو وا 
 مجتمع الدراسة  ب.

الدراسة من جميع معممي التربية الخاصة في تكون مجتمع      
مدينة تبوك، في حين تكونت عينة الدراسة من مجموعة من 

البصرية  عاةةمعممي ومعممات التالميذ والتمميذات ذوي اإل
( معممًا ومعممة. تتمخص 34بمدينة تبوك بمغ ةواميا )
 :خصائصيم عمى النحو التالي

 1جدول 
 توزيع إفراد عينة البحث حسب متغيرات البحث المختمفة

 النسبة % العدد التصنيف متغيرات البحث
 %47 16 ذكور الجنس

 %53 18 إناث
 %17.64 6 بكالوريوس تربية خاصة المؤىل العممي

 %73.53 25 بكالوريوس تربية عامة
 %8.82 3 دراسات عميا

 %35.29 12 سنوات 7من سنة إلى  الخبرة
 %35.29 12 سنة 15سنوات إلى  7من 

 29.41% 10 سنة 15أكثر من 
 الدراسة ج. أداة
 البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ لمعممي المينية الكفايات مقياس
 الباحث/  إعداد
 المينية الكفايات تقييم بيدف المقياس ببناء الباحث ةام      
 بعد وذلك تبوك بمدينة البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ لمعممي
 الصمة ذات السابقة والبحوث الدراسات بعض عمى االطالع
 بالكفايات الخاصة المقاييس بعض وكذلك البحث بموضوع
 ومعممي الخاصة التربية ومعممي عامة بصفة لممعممين المينية
 .خاصة بصفة البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ
 المعمومات عمى اشتمل األول القسم: ةسمين من المقياس وتكون
: الثاني والقسم والخبرة، العممي والمؤىل بالجنس الخاصة األولية
( 46) عمى المقياس واشتمل المقياس وعبارات أبعاد عمى اشتمل
 :ىي رئيسة أبعاد أربعة عمى موزعة عبارة

  عبارة( 16. )التدريسية الكفايات -1
 عبارات( 10. )المعرفية الكفايات -2
 عبارات( 10. )االجتماعية الكفايات -3
 عبارات( 10. )والشخصية الوجدانية الكفايات -4

 طريقة باستخدام المقياس عبارات عمى االستجابة تتم بحيث
 ضمن واحدة استجابة باختيار الخماسي التقدير ذات ليكرت

 غير – محايد – موافق – بشدة موافق) ىي استجابات خمسة
( 1-2-3-4-5) الدرجات وتعطى( بشدة موافق غير – موافق
 .التوالي عمى استجابة لكل
 :الدراسة أداة صدق: رابعا

 :المحكمين صدق -1
 عمى األولية صورتو في المقياس بعرض الباحث ةام     

 التربية في المتخصصين األساتذة من المحكمين من مجموعة
 حول اآلراء إلبداء التدريس وطرق والمناىج النفس وعمم الخاصة
 بعض المحكمون أبدى وةد ومكوناتو المقياس صالحية

 .بيا الباحث ةام التي المالحظات،
 :المفردات صدق
 طريقة باستخدام المقياس صدق من بالتحقق الباحث ةام      
 كل درجة بين االرتباط معامل بحساب وذلك المفردات صدق
 من مجموعة عمى إليو تنتمي الذي لمبعد الكمية والدرجة عبارة

 لعبارات االرتباط معامالت ةيم تراوحت وةد، والمعممات المعممين
 لعبارات ،0.86 إلى 0.42 بين التدريسية الكفايات األول البعد
 ولعبارات ،0.75 إلى 0.46 بين المعرفية الكفايات الثاني البعد
 ،0.72 إلى 0.38 بين االجتماعية الكفايات الثالث البعد

 0.41 بين والشخصية الوجدانية الكفايات الرابع البعد ولعبارات
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 لمداللة ومقبولة إحصائياً  ودالة موجبة ةيم وجميعيا 0.78 إلى
 .الداخمي وتجانسو المقياس مفردات صدق عمى

 :الدراسة أداة ثبات: خامسا

 طريقة باستخدام المقياس ثبات من بالتحقق الباحث ةام       
 والمعممات المعممين من مجموعة درجات عمى كرونباخ – ألفا

 نتائج يوضح التالي والجدول عمييم المقياس تطبيق تم الذين
 .لممقاس الثبات

 2 جدول
 البصرية عاقةاإل ذوي التالميذ لمعممي المينية الكفايات لمقياس الثبات قيم

 قيم الثبات األبعاد م
 0.78 األول: الكفايات التدريسيةالبعد  ث
 0.73 البعد الثاني: الكفايات المعرفية 2
 0.69 البعد الثالث: الكفايات االجتماعية 3
 0.75 البعد الرابع: الكفايات الوجدانية والشخصية 4
 0.78 المقياس ككل 5

 بطريقة الثبات معامالت ةيم أن السابق الجدول من يتضح     
 ذوي التالميذ لمعممي المينية الكفيات لمقياس كرونباخ-آلفا
 إلجراء مقبول ثبات إلى وتشير وجيدة مقبولة البصرية عاةةاإل

 .الدراسة
 . النتائج6

 :األول السؤال عمى اإلجابة نتائج
  عينة أفراد استجابات بين إحصائياً  داللة ذات فروق توجد ىل

 لمعممي الالزمة المينية الكفايات استبانة عبارات عمى الدراسة
 تبوك؟ بمدينة البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ
 المئوية والنسب التكرارات استخدام تم السؤال ىذا عمى لإلجابة

 استخدام تم كما المقياس بنود عمى العينة أفراد الستجابات
 االستجابات عمى التكرارات بين الفروق لداللة( 2كا) أسموب
 النتائج يوضح التالي والجدول المقياس، عبارات عمى المختمفة

 :إلييا التوصل تم التي
 3 جدول

 الفروق لداللة( 2كا) وقيمة البصرية عاقةاإل ذوي لمعممي المينية الكفايات مقياس بنود عمى العينة أفراد الستجابات المئوية والنسب التكرارات
 المختمفة االستجابات عمى التكرارات بين

 
 الفقرات

 
 موافق بشدة

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 بشدة

 
 قيمة

 2كا

 
مستوى 
 الداللة

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 البعد األول: الكفايات التدريسية

لدي القدرة عمى إعداد  1
 الدرس بشكل جيد

20 58.8 9 26.5 3 8.8 1 2.9 1 2.9 38.35 0.01 

لدي القدرة عمى أستخدم  2
طرائق التدريس المختمفة مع 
مراعاة الفروق الفردية بين 
 الطالب المعوةين بصريًا.

15 44.1 15 44.1 1 2.9 3 8.8 0 0 20.12 0.01 

لدي القدرة عمى تنمية  3
الميارات اإلدراكية والحسية 
 والعقمية لممعوةين بصرياً 

17 50 9 26.5 3 8.8 5 14.7 0 0 13.53 0.01 

لدي القدرة عمى دمج  4
الميارات االنفعالية 

واالجتماعية والحياتية مع 
 المنيج األكاديمي.

15 44.1 11 32.4 3 8.8 4 11.8 1 2.9 20.71 0.01 

 0.01 30.12 2.9 1 11.8 4 8.8 3 20.6 7 55.9 19لدي القدرة عمى استخدام  5
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استراتيجيات تدريس القراءة 
 بطريقة برايل.

لدي القدرة عمى استخدام  6
استراتيجيات تدريس الكتابة 

 بطريقة برايل.

20 58.8 6 17.6 2 5.9 5 14.7 1 2.9 34.53 0.01 

لدي القدرة عمى التكنولوجيا  7
 في تعميم المعوةين بصريًا.

16 47.1 9 26.5 3 8.8 4 11.88 2 5.9 19.82 0.01 

تدريب لدي القدرة عمى  8
الطالب عمى استراتيجيات 

 التوجيو والحركة.

16 47.1 10 29.4 2 5.9 5 14.7 1 2.9 22.77 0.01 

لدي القدرة عمى تحويل  9
 المواد العادية بطريقة برايل.

17 50.0 8 23.5 3 8.8 5 14.7 1 2.9 23.06 0.01 

لدي القدرة عمى التعامل مع  10
الطالب المعوةين بصريَا 

 التعميمية. أثناء العممية

20 58.8 6 17.6 5 14.7 2 5.9 1 2.9 34.53 0.01 

لدي القدرة عمى استخدام  11
أسموب التشويق لمطالب 

 المعوةين بصريًا.

19 55.9 11 32.4 0 0 3 8.8 1 2.9 23.88 0.01 

لدي القدرة عمى استخدام  12
ميارات التفكير وحل 

 المشكالت.

20 58.8 8 23.5 2 5.9 3 8.8 1 2.9 36.29 0.01 

لدي القدرة عمى تخطيط  13
الدروس وتحديد األىداف 
 لمطالب المعوةين بصريًا.

20 58.8 8 23.5 1 2.9 5 14.7 0 0 23.65 0.01 

لدي القدرة عمى استخدام  14
التكنولوجيا في التخطيط 
دارة البيئة التعميمية.  وا 

13 38.2 16 47.1 3 8.8 2 5.9 0 0 17.53 0.01 

القدرة عمى دمج وتنفيذ لدي  15
التكنولوجيا التعميمية 
المساندة في البرامج 

التدريبية والتعميمية لممعوةين 
 بصريًا.

15 44.1 9 26.5 6 17.6 4 11.8 0 0 8.12 0.01 

لدي القدرة عمى التخطيط  16
واإلشراف عمى خطط 

 التعميم الفردي.

12 35.3 13 38.2 3 8.8 6 17.6 0 0 24.24 0.01 

 الثاني: الكفايات المعرفيةالبعد 
التعرف عمى المصادر التي  17

تقوم بتقديم خدمات المعوةين 
 بصريًا.

16 47.1 11 32.4 3 8.8 3 8.8 1 2.9 18.24 0.01 

اإللمام بالموائح التشريعات  18
والقوانين المرتبطة بذوي 

 العوق البصري.

19 55.9 7 20.6 3 8.8 5 14.7 0 0 13.29 0.01 

األسس التاريخية معرفة  19
 لتعميم المعوةين بصريًا.

16 47.1 11 32.4 3 8.8 4 11.8 0 0 9.06 0.05 
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معرفة نسبة انتشار العوق  20
 البصري.

16 47.1 7 20.6 6 17.6 5 14.7 0 0 34.00 0.01 

 عاةةمعرفة أسباب اإل 21
 البصرية.

23 67.6 6 17.6 2 5.9 3 8.8 0 0 16.12 0.01 

البصرية  عاةةمعرفة أثار اإل 22
عمى التعمم واكتساب 

 الخبرات.

16 47.1 12 35.3 1 2.9 5 14.7 0 0 15.65 0.01 

اإللمام بالخصائص النفسية  23
واالجتماعية واالنفعالية 
لمطالب ذوي العوق 

 البصري.

18 52.9 8 23.5 3 8.8 5 14.7 0 0 24.12 0.01 

معرفة أىمية تطور الحواس  24
 بصريًا.الثانوية لممعوةين 

20 58.8 9 26.5 2 5.9 3 8.8 0 0 24.53 0.01 

أعرف ميول ذوي العوق  25
 البصري واتجاىاتيم.

16 47.1 11 32.4 4 11.8 2 5.9 1 2.9 10.47 0.05 

اإللمام بطرق بناء شخصية  26
 المعوةين بصريًا.

16 47.1 8 23.5 7 20.6 3 8.8 0 0 6.06 0.05 

 االجتماعيةالبعد الثالث: الكفايات 
أبدى اىتمامًا بكل طالب  27

 واستمع لرأيو.
18 52.9 9 26.5 7 20.6 0 0 0 0 15.94 0.01 

أتقبل النقد البناء والتوجيو  28
 من زمالئي.

غير  1.88 0 0 0 0 5.9 2 32.4 11 61.8 21
 دالة

أوجو الطمبة لمساعدة  29
اآلخرين )أنمي مفاىيم 

 الصداةة(.

21 61.8 13 38.2 0 0 0 0 0 0 16.65 0.01 

أشارك الطمبة نشاطاتيم  30
 االجتماعية والترويحية.

22 64.7 9 26.5 3 8.8 0 0 0 0 14.53 0.01 

أتعامل مع أولياء األمور  31
 بطريقة منظمة.

18 51.9 15 44.1 1 2.9 0 0 0 0 14.18 0.01 

أحترم التنوع واالختالف في  32
 الرأي.

غير  0.471 0 0 0 0 2.9 1 47.1 16 50.0 17
 دالة

أساعد الطمبة في حل  33
 مشكالتيم.

19 55.9 15 44.1 0 0 0 0 0 0 14.35 0.01 

أوجو االىتمام بالتفكير  34
 ومشاعر واآلخرين.

20 58.8 12 35.3 2 5.9 0 0 0 0 14.35 0.01 

أةيم عالةات طيبة مع  35
الطمبة وزمالئو في الييئتين 

 التعميمية واإلدارية.

20 58.8 12 35.3 2 5.9 0 0 0 0 19.47 0.01 

 0.01 31.65 0 0 0 0 2.9 1 32.4 11 64.7 22 لطيف ولدي روح الدعابة. 36
 البعد الرابع: الكفايات الوجدانية والشخصية

أتمتع باتجاىات ايجابية نحو  37
مينة التدريس لممعوةين 

 بصريًا.

22 64.7 8 35.3 3 8.8 1 2.9 0 0 33.06 0.01 

 0.01 30.24 2.9 1 0 0 5.9 2 26.5 9 64.7 22ةادرًا عمى حل المشكالت  38
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التي ةد اعترض ليا داخل 
 الفصل الدراسي.

أتسم بالقدوة الحسنة مع  39
 الطالب.

21 61.8 10 29.4 2 5.9 1 2.9 0 0 30.24 0.01 

أتصف بالجدية والحماس  40
 مع المعوةين بصريًا.

22 64.7 6 17.6 5 14.7 1 2.9 0 0 36.35 0.01 

أحترم رأي الطالب وأبدي  41
 االىتمام نحوه.

23 67.6 8 23.5 2 5.9 1 2.9 0 0  0.01 

لدي القدرة عمى تغيير  42
اتجاىات أولياء األمور نحو 

 .عاةةاإل

19 55.9 10 29.4 3 8.8 2 5.9 0 0 21.77 0.01 

أتسم بالكفاءة في العمل  43
ضمن فريق المدرسة 

 الزمالء.والتعاون مع 

19 55.9 12 35.3 1 2.9 2 5.9 0 0 26.0 0.01 

أتحمى الصبر والبشاشة  44
والسماحة أثناء عممو مع 

 المعوةين بصريًا.

18 52.9 14 41.2 2 5.9 0 0 0 0 12.24 0.01 

 0.01 23.65 0 0 2.9 1 5.9 2 41.2 14 50.0 17 أحب النظام ومنظم. 45
أتمتع بوضوح الصوت  46

 النطق.وسالمة 
18 52.9 13 38.2 1 2.9 2 5.9 0 0 24.59 0.01 

 والنسب التكرارات معظم أن السابق الجدول من يتضح      
 ذوي التالميذ معممي من البحث عينة أفراد الستجابات المئوية

 لمعممي المينية الكفايات مقياس بنود عمى البصرية عاةةاإل
 بشدة موافق االستجابة في تركزت البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ
 الفروق لداللة( 2كا) ةيم جميع وكانت موافق االستجابة وتمييا
 إحصائياً  دالة لممقياس الخمسة االستجابات عمى التكرارات بين
 كانت فقط عبارتين عدا ،0.05 ،0.01 داللة مستوى عند

 عمى التكرارات وكانت، إحصائياً  دالة غير فييما الفروق
(، 32، 28) العبارتان وىما متقاربة لممقياس الخمسة االستجابات

 االستجابة لصالح العبارات معظم في اإلحصائية الداللة وجاءت
( موافق) االستجابة تمييا األعمى، التكرار ذات( بشدة موافق)

 العبارات، بعض في التكرارات أعمى عمى حصمت التي أيضاً 
 عبرات في المتضمنة المينية الكفايات أىمية إلى يشير وىذا

 من البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ لمعممي وضرورتيا المقياس
 .نظرىم وجية
 :الثاني السؤال عمى اإلجابة نتائج

 البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ معممي امتالك مستوى ما       
 - اجتماعية – معرفية - تدريسية) المينية لمكفايات تبوك بمدينة
 نظرىم؟ وجية من( وشخصية وجدانية

 المتوسطات حساب تم السؤال ىذا عمى ولإلجابة       
 كل في الفقرة درجة ومتوسط المينية الكفايات لمحاور الحسابية
 عاةةاإل ذوي التالميذ معممي امتالك مستويات وتحديد محور

 – معرفية - تدريسية) المينية لمكفايات تبوك بمدينة البصرية
 الكفايات محاور من محور لكل( وشخصية وجدانية - اجتماعية
 .إلييا التوصل تم التي النتائج يوضح التالي والجدول المينية،

 4 جدول
 المينية لمكفايات تبوك بمدينة البصرية عاقةاإل التالميذ ذوي معممي امتالك ومستويات المينية لمكفايات الحسابية المتوسطات

 الترتيب مستوى امتالك الكفايات متوسط درجة الفقرة عدد الفقرات المتوسط الحسابي الكفايات المينية م
 4 مرتفع 4.14 16 66.24 الكفايات التدريسية 1
 3 مرتفع 4.18 10 41.76 الكفايات المعرفية 2
 1 مرتفع 4.53 10 45.26 الكفايات االجتماعية 3
 2 مرتفع 4.45 10 44.50 الكفايات الوجدانية والشخصية 4
  مرتفع 4.30 46 197.76 الدرجة الكمية لمكفايات المينية 5
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يتضح من الجدول السابق أن مستوى امتالك معممي       
البصرية بمدينة تبوك لمكفايات المينية  عاةةالتالميذ ذوي اإل

 الكفايات االجتماعية - الكفايات المعرفية -)الكفايات التدريسية
الكفايات الوجدانية والشخصية( كان مرتفعا وكذلك مستوى   -

الدرجة الكمية لمكفايات المينية، وجاء الترتيب لمستوى امتالك 
البصرية  عاةةالكفايات المينية لدى معممي التالميذ ذوي اإل

حسب ةيمة المتوسطات الحسابية عمى النحو التالي: الكفايات 
االجتماعية، الكفايات الوجدانية والشخصية، الكفايات المعرفية، 
الكفايات التدريسية عمى التوالي. وىذا يشير إلى أنو عند تفعيل 

 ية عمىن التركيز في البداــة لممعمميـــة والتدريبيـــريـــج التطويـــالبرام

 .الكفايات التدريسية والكفايات المعرفية
 :نتائج اإلجابة عمى السؤال الثالث

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الكفايات المينية     
 – البصرية )تدريسية عاةةالالزمة لمعممي التالميذ ذوي اإل

وجدانية وشخصية( تبعًا لمتغير الجنس  - اجتماعية – معرفية
 إناث(؟ -)ذكور
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات       

واالنحرافات المعيارية وةيمة " ت " لداللة الفروق بين 
المجموعات المستقمة في الكفايات المينية، والجدول التالي 

 .يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا
 5جدول 

- البصرية )تدريسية عاقةواالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " لداللة الفروق في الكفايات المينية الالزمة لمعممي التالميذ ذوي اإلالمتوسطات 
 إناث( - وجدانية وشخصية( تبعًا لمتغير الجنس )ذكور - اجتماعية - معرفية

 االنحراف المتوسط الحسابي ن الجنس الكفايات المينية
 المعياري

 قيمة لحريةدرجة ا
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 0.05 2.134 32 8.16 71.69 16 ذكور الكفايات التدريسية
 17.68 61.39 18 إناث

 الكفايات المعرفية
 

 غير دالة 1.496 32 6.72 44.25 16 ذكور
 10.82 39.56 18 إناث

 غير دالة 0.017 32 4.86 45.25 16 ذكور الكفايات االجتماعية
 4.92 45.28 18 إناث

الكفايات الوجدانية 
 والشخصية

 غير دالة 0.108 32 7.00 44.38 16 ذكور
 5.60 44.61 18 إناث

الدرجة الكمية لمكفايات 
 المينية

 غير دالة 1.348 32 24.42 205.56 16 ذكور
 37.09 190.83 18 إناث

السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  يتضح من الجدول       
البصرية في  عاةةفي الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل

الكفايات  - الكفايات االجتماعية - محاور )الكفايات المعرفية
الوجدانية والشخصية( والدرجة الكمية لمكفايات المينية تبعًا 

ير دالة إناث(، حيث كانت ةيم "ت" غ -لمتغير الجنس )ذكور
. كما يتضح من الجدول السابق 0.05إحصائيًا عند مستوى 

وجود فروق دالة إحصائيًا في الكفايات المينية لمعممي التالميذ 
البصرية في محور )الكفايات التدريسية( تبعًا  عاةةذوي اإل

إناث( لصالح الذكور، حيث كانت ةيمة  -لمتغير الجنس )ذكور
 .0.05"ت" دالة إحصائيًا عند مستوى 
 :نتائج اإلجابة عمى السؤال الرابع

 روق ذات داللة إحصائية في الكفايات المينية ــد فــل توجــى      

 – البصرية )تدريسية عاةةالالزمة لمعممي التالميذ ذوي اإل
وجدانية وشخصية( تبعًا لمتغير المؤىل  - اجتماعية – معرفية

 - تربية عامةبكالوريوس  - العممي )بكالوريوس تربية خاصة
  دراسات عميا(؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات       
الحسابية واالنحرافات المعيارية وأسموب تحميل التباين أحادي 
االتجاه لمكشف عن الفروق في الكفايات المينية الالزمة لمعممي 

 اجتماعية - معرفية - البصرية )تدريسية عاةةالتالميذ ذوي اإل
وجدانية وشخصية( تبعًا لمتغير المؤىل العممي )بكالوريوس  -

دراسات عميا(،  - بكالوريوس تربية عامة - تربية خاصة
 .والجدولين التاليين يوضحان النتائج التي تم التوصل إلييا
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 6جدول 
 البصرية بمدينة تبوك حسب متغير المؤىل العممي عاقةذوي اإلالمتوسطات الحسابية لمكفايات المينية لمعممي التالميذ 

 بكالوريوس تربية خاصة الكفايات المينية م
 11 ن =

 بكالوريوس تربية عامة
 18ن = 

 دراسات عميا
 6ن = 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 5.03 74.67 15.11 65.48 17.05 65.17 الكفايات التدريسية 1
 1.53 48.33 9.87 41.24 8.57 40.67 الكفايات المعرفية 2
 1.73 48.00 4.93 45.08 5.50 44.67 الكفايات االجتماعية 3
 1.53 48.67 6.65 44.00 5.72 44.50 الكفايات الوجدانية والشخصية 4
 9.07 219.67 33.70 195.80 33.79 195.00 المينيةالدرجة الكمية لمكفايات  5

 7 جدول
 معرفية – البصرية )تدريسية عاقةنتائج تحميل التباين أحادي االتجاه لمكشف عن الفروق في الكفايات المينية الالزمة لمعممي التالميذ ذوي اإل

 (دراسات عميا - بكالوريوس تربية عامة - تربية خاصةوجدانية وشخصية( تبعًا لمتغير المؤىل العممي )بكالوريوس  - اجتماعية –
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين الكفايات المينية

 الحرية
 قيمة متوسط المربعات

 " ف "
مستوى 
 الداللة

 غير دالة 0.520 117.189 2 234.378 بين المجموعات الكفايات التدريسية
 225.153 31 6979.740 داخل المجموعات

  33 7214.118 الكمي
 غير دالة 0.821 71.779 2 143.558 بين المجموعات الكفايات المعرفية

 87.437 31 2710.560 داخل المجموعات
  33 2854.118 الكمي

 غير دالة 0.532 12.722 2 25.444 بين المجموعات الكفايات االجتماعية
 23.909 31 741.173 داخل المجموعات

  33 766.618 الكمي
الكفايات الوجدانية 

 والشخصية
 غير دالة 0.735 29.167 2 58.333 بين المجموعات
 39.683 31 1230.167 داخل المجموعات

  33 1288.500 الكمي
الدرجة الكمية لمكفايات 

 المينية
 غير دالة 0.752 790.725 2 1581.451 بين المجموعات
 1051.505 31 32596.667 داخل المجموعات

  33 34178.118 الكمي
 إحصائياً  دالة فروق وجود عدم السابق الجدول من يتضح       
 البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ لمعممي المينية الكفايات في
 االجتماعية الكفايات - المعرفية الكفايات - التدريسية الكفايات)
 لمكفايات الكمية والدرجة( والشخصية الوجدانية الكفايات -

 - خاصة تربية بكالوريوس) العممي المؤىل لمتغير تبعاً  المينية
 ةيم جميع كانت حيث(، عميا دراسات - عامة تربية بكالوريوس

 .0.05 مستوى عند إحصائياً  دالة غير" ف"
 :الخامس السؤال عمى اإلجابة نتائج

 الكفايات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل        
 تدريسية) البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ لمعممي الالزمة المينية

 من) الخبرة لمتغير تبعاً ( وشخصية وجدانية-اجتماعية-معرفية-
 من أكثر – سنة 15 إلى سنوات 7 من - سنوات 7 إلى سنة
  ؟(سنة 15
 المتوسطات استخدام تم السؤال ىذا عمى ولإلجابة       

 أحادي التباين تحميل وأسموب المعيارية واالنحرافات الحسابية
 لمعممي الالزمة المينية الكفايات في الفروق عن لمكشف االتجاه
 اجتماعية – معرفية – تدريسية) البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ

 7 إلى سنة من) الخبرة لمتغير تبعاً ( وشخصية وجدانية -
(، سنة 15 من أكثر – سنة 15 إلى سنوات 7 من -سنوات

 .إلييا التوصل تم التي النتائج يوضحان التاليين والجدولين
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 8 جدول
 الخبرة متغير حسب تبوك بمدينة البصرية عاقةاإل ذوي التالميذ لمعممي المينية لمكفايات الحسابية المتوسطات

 سنوات 7سنة إلى  من الكفايات المينية م
 12 ن =

 سنة 15سنوات إلى  7من 
 12ن = 

 سنة 15أكثر من 
 11ن = 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 5.04 75.00 13.56 66.67 17.77 58.50 الكفايات التدريسية 1
 4.26 46.80 9.92 40.75 10.54 38.58 المعرفيةالكفايات  2
 3.53 47.00 5.12 44.58 5.42 44.50 الكفايات االجتماعية 3
 2.26 48.30 7.66 42.17 5.87 43.67 الكفايات الوجدانية والشخصية 4
 13.69 217.10 32.23 194.17 37.29 185.25 الدرجة الكمية لمكفايات المينية 5

 9 جدول
 معرفية – تدريسية) البصرية عاقةاإل ذوي التالميذ لمعممي الالزمة المينية الكفايات في الفروق عن لمكشف االتجاه أحادي التباين تحميل نتائج

 الخبرة لمتغير تبعاً ( وشخصية وجدانية - اجتماعية –
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين الكفايات المينية

 الحرية
 قيمة متوسط المربعات

 " ف "
مستوى 
 الداللة

  744.225 2 1488.451 بين المجموعات الكفايات التدريسية
4.029 

 
0.05 
 

 184.699 31 5725.667 داخل المجموعات
  33 7214.118 الكمي

 الكفايات
 المعرفية

 غير دالة 2.434 193.675 2 387.351 بين المجموعات
 79.573 31 2466.767 داخل المجموعات

  33 2854.118 الكمي
 غير دالة 0.914 21.350 2 42.701 بين المجموعات الكفايات االجتماعية

 23.352 31 723.917 داخل المجموعات
  33 766.618 الكمي

الكفايات الوجدانية 
 والشخصية

 0.05 3.218 109.033 2 218.067 بين المجموعات
 33.884 31 1050.433 داخل المجموعات

  33 1268.500 الكمي
الدرجة الكمية لمكفايات 

 المينية
 غير دالة 2.982 2886.650 2 5773.301 بين المجموعات
 968.284 31 28404.817 داخل المجموعات

  33 34178.118 الكمي
 إحصائياً  دالة فروق وجود عدم السابق الجدول من يتضح     
 في البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ لمعممي المينية الكفايات في

 والدرجة( االجتماعية الكفايات – المعرفية الكفايات) محاور
 7 إلى سنة من) الخبرة متغير حسب المينية لمكفايات الكمية
 ،(سنة 15 من أكثر – سنة 15 إلى سنوات 7 من - سنوات
 .0.05 مستوى عند إحصائياً  دالة غير" ف" ةيم كانت حيث
  في إحصائياً  دالة فروق وجود السابق الجدول من يتضح كما

 محوري البصرية عاةةاإل ذوي التالميذ لمعممي المينية الكفايات
 حسب( والشخصية الوجدانية الكفايات – التدريسية الكفايات)

 15 إلى سنوات 7 من - سنوات 7 إلى سنة من) الخبرة متغير
 دالة" ف" ةيمتي كانت حيث ،(سنة 15 من أكثر – سنة

 لصالح الفروق ىذه اتجاه ولتحديد، 0.05 مستوى عند إحصائياً 
 لممقارنات" شيفيو" اختبار الباحث استخدم الثالثة المجموعات أي

 :التالي الجدول في موضح ىو كما المتعددة،
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 11 جدول
 الخبرة متغير حسب المينية الكفايات في البصرية عاقةاإل ذوي التالميذ معممي درجات متوسطات بين الفروق لداللة شيفيو قيم
 

 الكفايات المينية
المتوسط  المجموعات

 الحسابي
من سنة  -1

 سنوات 7إلى 
 12ن = 

سنوات  7من  -2
 سنة 15إلى 

 12ن = 

 15أكثر من  -3
 11سنة ن = 

 الكفايات
 التدريسية

 - - - 58.50 سنوات 7من سنة إلى  1
 - - 8.166 66.67 سنة 15سنوات إلى  7من  2

 - 8.333 *16.50 75.00 سنة 15أكثر من  3
 الكفايات

 الوجدانية والشخصية
 - - - 43.67 سنوات 7من سنة إلى  1
 - - 1.50 42.17 سنة 15سنوات إلى  7من  2

 - *6.633 4.633 48.30 سنة 15أكثر من  3

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا في      
البصرية محور  عاةةالكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل

الكفايات التدريسية تبعًا لمتغير الخبرة بين مجموعة المعممين من 
سنوات( ومجموعة المعممين من  7ذوي الخبرة )من سنة إلى 

سنة لصالح مجموعة المعممين ذوي  15ذوي الخبرة أكثر من 
سنة، حيث كانت ةيمة شيفيو دالة  15الخبرة األكبر أكثر من 
، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا 0.05إحصائيًا عند مستوى 

البصرية  عاةةفي الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل
محور الكفايات التدريسية تبعًا لمتغير الخبرة بين مجموعة 

سنة(  15سنوات إلى  7المعممين من ذوي الخبرة )من 
سنة، وأيضا  15ومجموعة المعممين من ذوي الخبرة أكثر من 

سنوات(  7لمعممين ذوي الخبرة )من سنة إلى بين مجموعة ا
 15سنوات إلى  7ومجموعة المعممين من ذوي الخبرة )من 

 .سنة( حيث كانت ةيمة شيفيو غير دالة إحصائياً 
كما يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا      

البصرية  عاةةفي الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل
ات الوجدانية والشخصية تبعًا لمتغير الخبرة بين محور الكفاي

سنة(  15سنوات إلى  7مجموعة المعممين من ذوي الخبرة )من 
سنة لصالح  15ومجموعة المعممين من ذوي الخبرة أكثر من 
سنة، حيث  15مجموعة المعممين ذوي الخبرة األكبر أكثر من 

وجود  ، وعدم0.05كانت ةيمة شيفيو دالة إحصائيًا عند مستوى 
فروق دالة إحصائيًا في الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي 

البصرية محور الكفايات الوجدانية والشخصية تبعًا  عاةةاإل
لمتغير الخبرة بين مجموعة المعممين من ذوي الخبرة )من سنة 

 15سنوات( ومجموعة المعممين من ذوي الخبرة أكثر من  7إلى 
 7عممين ذوي الخبرة )من سنة إلى سنة، وأيضا بين مجموعة الم

سنوات إلى  7سنوات( ومجموعة المعممين من ذوي الخبرة )من 
 .سنة( حيث كانت ةيمة شيفيو غير دالة إحصائياً  15

 مناقشة النتائج. 7
 :مناةشة نتائج السؤال األول

بينت النتائج المتعمقة بيذا السؤال أن معظم التكرارات      
ات أفراد عينة البحث من معممي التالميذ والنسب المئوية الستجاب

البصرية عمى بنود مقياس الكفايات المينية لمعممي  عاةةذوي اإل
البصرية تركزت في االستجابة موافق بشدة  عاةةالتالميذ ذوي اإل

وتمييا االستجابة موافق وكانت الفروق بين االستجابات دالة 
ة الكفايات إحصائيًا عدا عبارتين فقط. وىذا يشير إلى أىمي

المينية المتضمنة في عبارات المقياس وضرورتيا لمعممي 
البصرية من وجية نظرىم. والنتائج الحالية  عاةةالتالميذ ذوي اإل

في دور  Hae; Jung & Jong [18] تتفق مع نتائج دراسة
 عاةةالكفايات وأىميتيا في تطوير كفاءة معممي ذوي اإل

[ في التعرف 3البصرية، كما تتفق مع دراسة سعود، ومحمد ]
البصرية.  عاةةعمى الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل

[، والتي أكدت عمى 22كما تتفق مع دراسة عيسى، وعماشة ]
 .البصرية عاةةأىمية الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل

 :مناةشة نتائج السؤال الثاني
أشارت النتائج أن مستوى امتالك معممي يتضح من      

 عاةةالجدول السابق أن مستوى امتالك معممي التالميذ ذوي اإل
 -البصرية بمدينة تبوك لمكفايات المينية )الكفايات التدريسية

الكفايات الوجدانية -الكفايات االجتماعية -الكفايات المعرفية
لكفايات االجتماعية في والشخصية( كان مرتفعًا وكذلك جاءت ا

أعمى مستويات االمتالك تمييا الوجدانية والشخصية ثم المعرفية 
والتدريسية وىذا يشير إلى أنو عند تفعيل البرامج التطويرية 
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والتدريبية لممعممين التركيز في البداية عمى الكفايات التدريسية 
 .والكفايات المعرفية

[ والتي 3د، محمد ]وىذه الدراسة اتفقت مع دراسة سعو      
 عاةةأكدت امتالك الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل

البصرية بدرجة عالية في مجالي الكفايات التدريسية والوجدانية 
وتختمف معيا في مجالي الكفايات االجتماعية والمعرفية، كما 

في دور امتالك  Hae; Jung & Jong [18] اتفقت مع دراسة
البصرية  عاةةيا في تطوير كفاءة معممي ذوي اإلالكفايات وأىميت

 في مجال استراتيجيات التدريس، واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة
Kesiktas & Akcamete [21]  والتي أشارت نتائجيا إلى أن

المعممين يواجيون مشكالت في تنفيذ التدريس وكذلك امتالك 
الزارع، المعارف والميارات. واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 

[ والتي ىدفت إلى تقييم مدى مالئمة كفايات معممي 14وزمالؤه ]
البصرية لممعايير الدولية في مجال الكفايات  عاةةالطمبة ذوي اإل

 .االجتماعية بينما اختمفت معيا في مجال الكفايات التدريسية
 عاةةوةد يعود سبب ارتفاع امتالك معممي الطمبة ذوي اإل     

 –اجتماعية  –معرفية  –ت المينية )تدريسية البصرية لمكفايا
وجدانية وشخصية( ىو أن ىؤالء المعممين ىم ممن تمقوا تعميميم 

 عاةةالجامعي في أةسام التربية الخاصة وبالتحديد في مسار اإل
البصرية الذين مروا  عاةةالبصرية، أو من المعممين ذوي اإل

 عاةةوي اإلبخبرات تؤىميم لمعمل في مجال تعميم التالميذ ذ
 .البصرية

 :مناةشة نتائج السؤال الثالث
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في      

البصرية في مجال  عاةةالكفايات المينية لمعممي ذوي اإل
 –الوجدانية والشخصية  –االجتماعية  –الكفايات )المعرفية 

وجود فروق  بينما أظيرت والدرجة الكمية( تبعًا لمتغير الجنس.
 عاةةدالة إحصائيًا في الكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل
وىذه  البصرية محور )الكفايات التدريسية( لصالح الذكور.

[ ودراسة سعود 14الدراسة تتفق مع دراسة الزارع، وزمالؤه ]
 –االجتماعية  -[ في الكفايات اآلتية )التدريسية 3ومحمد ]

والدرجة الكمية( بينما اختمفت ىذه  –الوجدانية والشخصية 
[ 22[ ودراسة عيسى وعماشة ]20الدراسة مع دراسة المومني ]

[ في الكفايات المينية في مجال الكفاية 3ودراسة سعود ومحمد ]
المعرفية، حيث أشارت جميعيا إلى وجود فروق دالة إحصائيًا 
لصالح الذكور. وةد أرجئ السبب إلى أن معممي الطمبة ذوي 

البصرية في منطقة تبوك من كل الجنسين يمتمكون  عاةةاإل

ميارات معرفية وكفايات مينية اكتسبوىا خالل تأىيميم العممي 
من نفس البرامج الموحدة، وىذا يؤكد عمى أن النظام التربوي في 
المممكة العربية السعودية ييتم كثيرًا بتأىيل الكوادر التربوية 

 .البصرية عاةةوالمينية لمعممي الطمبة ذوي اإل
 :مناةشة نتائج السؤال الرابع

أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في      
البصرية  عاةةالكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل

 الكفايات االجتماعية - الكفايات المعرفية - )الكفايات التدريسية
لمكفايات الكفايات الوجدانية والشخصية( والدرجة الكمية  -

 - المينية تبعًا لمتغير المؤىل العممي )بكالوريوس تربية خاصة
دراسات عميا(، حيث كانت جميع ةيم  - بكالوريوس تربية عامة

، وتختمف ىذه 0.05"ف" غير دالة إحصائيًا عند مستوى 
[ 20[ ودراسة المومني ]14الدراسة مع دراسة الزارع، وزمالؤه ]

الة إحصائيًا لصالح المؤىالت والتي تؤكد عمى وجود فروق د
 .األعمى

  مناةشة نتائج السؤال الخامس
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في       

البصرية في  عاةةالكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل
الكفايات االجتماعية( والدرجة  –محاور )الكفايات المعرفية 

سب متغير الخبرة. كما أشارت النتائج الكمية لمكفايات المينية ح
إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في الكفايات المينية لمعممي 

 –البصرية في محوري )الكفايات التدريسية  عاةةالتالميذ ذوي اإل
الكفايات الوجدانية والشخصية( حسب متغير الخبرة. وىذه 

[، واختمفت مع دراسة 20الدراسة اتفقت مع دراسة المومني ]
 ].22[، ودراسة عيسى وعماشة ]14الزارع، وزمالؤه ]

وكذلك أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في       
البصرية في  عاةةالكفايات المينية لمعممي التالميذ ذوي اإل

مجالي الكفايات التدريسية والوجدانية والشخصية تبعًا لمتغير 
 7رة )من سنة إلى الخبرة بين مجموعة المعممين من ذوي الخب

سنة(  15أكثر من  –سنة  15سنوات إلى  7من -سنوات 
سنة،  15لصالح مجموعة المعممين ذوي الخبرة األكبر أكثر من 

، وىذه 0.05حيث كانت ةيمة شيفيو دالة إحصائيًا عند مستوى 
 [، واختمفت مع دراسة14اتفقت مع دراسة الزارع، وزمالؤه ]

 ].22عماشة ][، ودراسة عيسى و 20المومني ]
 التوصيات .8

من خالل نتائج الدراسة يمكن استخالص وصياغة التوصيات  
 :التالية
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عمل المزيد من الدراسات التي تعني بتطوير معممي  -1
 .البصرية في الجوانب الفنية الدةيقة عاةةالتالميذ ذوي اإل

العمل عمى تطوير استراتيجيات تدريسية لتسييل العممية  -2
البصرية بشكل ميسر ليم مع  عاةةلمتالميذ ذوي اإلالتعميمية 

 .تدريب مكثف لمعممييم عمى ىذه االستراتيجيات
عمل دراسة أخرى في مدى امتالك معممي التالميذ ذوي  -3
البصرية لمكفايات المينية في المممكة العربية السعودية  عاةةاإل

 .ومقارنتيا بنتائج ىذه الدراسة
البصرية  عاةةمي التالميذ ذوي اإلعقد دورات تدريبية لمعم -4

 في مجال الكفايات المينية.
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the necessary professional competencies for teachers of 

students with visual disabilities in light of some variables from their point of view in Tabuk Using 

descriptive and analytical approach, The study sample consisted of 34 teachers from those who 

working in the attached visual disability programs to public schools in Tabuk (male= 16) and 

(female=18),The researcher has developed a questionnaire consisting of (46) item divided into 

four main dimensions: (teaching competencies, cognitive competencies, social competencies and 

emotional& personal competencies),The results has shown: The availability of the professional 

competencies with a high degree in the main four dimensions of the questionnaire descending in 

the following order (social, emotional and personal competencies, cognitive and teaching 

competencies). There were no statistically significant differences in the areas of professional 

competencies of teachers of visually disabled children (teaching- cognitive - social - emotional 

and personal - the total score) according to the Gender variable. While there were the existence of 

significant differences in the professional competence (teaching) of teachers for students with 

visual disability in favor of the males. There were no statistically significant differences in the four 

areas of professional competencies for teachers of students with visual disability and the total 

score according to the variant of qualification (special education Bachelor - Bachelor of General 

Education - postgraduate. And There were no statistically significant differences in the 

professional competencies of teachers of students with visual disability in two areas (cognitive - 

social) and the total score according to the experience variable (from one year to seven years-

from 7 to 15 years - more than 15 years). While there were the existence of significant differences 

in the professional competencies (teaching - emotional and personal) of teachers for students with 

visual disability according to the experience variable in favor of teachers with an experience more 

than 15 years. 

KEYWORDS: the professional competencies, teachers, students with visual disability. 

 

 


