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تقييم برامج التدريب املهني أثناء اخلدمة ملعلمي 
صعوبات التعلم مبدينة تبوك من وجهة نظرهم 

 والتعرف على احتياجاتهم التدريبية
 *فيصل ناصر البلوي 

 

  

م بمدينة تبوك  _امللخص
ّ
من وجهة نظرهم والّتعرف على هدفت الدراسة إلى تقييم برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعل

م العاملين في املدارس الحكومية في مدينة تبوك والبالغ عدد
ّ
( 63هم )احتياجاتهم التدريبية، وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمي صعوبات التعل

 ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدارسة قام الباحث ببناء مقياس مستوى فاعلية برامج التدريب املنهي أث
ً
( 2019ناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم )معلما

( فقرة موزعة على خمسة أبعاد رئيسية وهي )إدارة البرنامج، محتوى البرنامج، الكفايات املهنية للمدربين، أهداف البرنامج، 63والذي تكون من )

نهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم بمدينة تبوك االحتياجات التدريبية للمعلمين(، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى فاعلية برامج التدريب امل

عد إدارة البرنامج باملرتبة األولى، يليها كفايات املدرب املهنية في املرتبة 2.11من وجهة نظرهم جاء بمستوى متوسط وبمتوسط حسابي ) (، حيث جاء بُ

عد محتوى البرنامج، كما أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الثانية، يليها في املرتبة الثالثة أهداف البرنامج، وفي املرتبة الرابع ة واألخيرة جاء بُ

(، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق 2.75االحتياجات التدريبية ملعلمي صعوبات التعلم بمدينة تبوك جاء ت بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي )

 لتقييم فاعلية برامج التدريب املنهي ملعلمي صعوب
ً
 تعزى ملتغير  ات التعلم في تبوك تعزى ملتغير الخبرة،دالة إحصائيا

ً
إال أن هنالك فروق دالة إحصائيا

ويوص ي الباحث بإجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بفاعلية برامج  الجنس ولصالح الذكور على بعدي إدارة البرنامج والكفايات املهنية للمدربين.

 متغيرات مختلفة وبيئات متباينة. التدريب املنهي ملعلمي صعوبات التعلم وضمن

 : برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة، معلمو صعوبات التعلم، االحتياجات التدريبية.الكلمات املفتاحية
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 تبوك بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج تقييم

 التدريبية احتياجاتهم على والتعرف نظرهم وجهة من
 املقدمة. 1

عاِصرة املتعلقة بتعليم الطلبة ذوي صعوبات  
ُ
عتبر حركة التربية الخاصة امل

ُ
ت

استراتيجيات وأساليب وبرامج تربوية التعلم ميدان إبداع، بما تتضمنه من 

 لتطور املعرفة واملجتمعات اإلنسانية، وبقدر ما تسعى إليه 
ً
متطورة تبعا

للنهوض واستدامة كينونة اإلنسان، وكل ذلك يقع على عاتق القائمين على 

هذه البرامج واالستراتيجيات ومن أهمهم املعلم الكفء، القادر على اإلبداع في 

ذا ضرورة العمل على تمكين املعلم وتدريبه وإلحاقه مجاله، ويتطلب ه

بالبرامج املهنية التدريبية التي تطور من أدائه في املض ي بذوي صعوبات التعلم 

على تجاوز املعيقات والصعوبات كي يندمجوا في التعليم واملجتمع والتي هي 

 [.1انعكاسات ألداء معلم التربية الخاصة ]

وية املعاصرة بالعناية أكثر في برامج إعداد معلمي وقد أولت التوجهات الترب  

صعوبات التعلم وأهمية تطويرها، وذلك ملواكبة التطورات العاملية في جوانب 

الحياة العلمية واملعرفية واالقتصادية، لتنصقل مهاراتهم وكفايتهم املهنية 

[ أن هناك 3[، وفي ذات السياق بين مجلس األطفال ]2بأداء تربوي مبدع ]

زايد متسارع في العالم لتحقيق أقص ى رعاية لألطفال من ذوي صعوبات ت

 ملبدأ تكافؤ فرص التعليم 
ً
التعلم من حيث تعليمهم وتدريب معلميهم تحقيقا

 في املجتمع الواحد.

ت اململكة العربية السعودية جهوًدا كبيرة لتطوير التعليم واالهتمام  
َ
كما أْول

كفاءته التعليمية والتخصصية، وتطوير بمعلم التربية الخاصة؛ بهدف رفع 

قدراته املهنية؛ في ضوء مفهوم الكفايات واملهارات واملتغيرات املعاصرة، فقد 

م(، مروًرا بمشروع امللك 1974تم عقد املؤتمر األول إلعداد املعلمين عام )

[، منتهًيا في املركز 4م( ]2006/  هـ1428) عبد هللا لتطوير التعليم العام في عام

لوطني للقياس والتقويم، والذي من أهم برامجه: قياس أداء املعلمين في كافة ا

املجاالت والتخصصات، وقد ُعِنَي عناية خاصة بمعايير أداء معلمي التربية 

[. كما يشير 5الخاصة في إصدار خاص بهم املركز الوطني للقياس والتقويم ]

َب الوافر من االهتمام، [ إلى أن معلم التربية الخاصة قد نال النصي6جالل ]

ا لتقويم وتطوير برامج التربية الخاصة والبرامج 
ً
فسعت اململكة سعًيا حثيث

 التدريبية، بما يتواكب مع التطورات واملستجدات العاملية في هذا االتجاه.

فنوعية التعليم التي يقدمها معلم التربية الخاصة، في العملية التعليمية   

 تختلف عن معلمي الطالب 
ً
 مختلفا

ً
العاديين، مما يستدعي تدريبه تدريبا

، في ضوء تعدد أدواره لتقديم أفضل الخدمات لطالب صعوبات التعلم 
ً
ومميزا

الخاصة، بحيث يكون على اطالع بمستجدات العملية التعليمية الخاصة 

بتعليم هذه الفئة، كما أن من أدواره: إعداد وتنفيذ الخطط التربوية الفردية 

اف والخطط واملعرفة بخصائص طلبة صعوبات التعلم وعلى ووضع األهد

 [.7تعدد مشكالتهم ]

ويتوجب على معلم صعوبات التعلم أن يقوم بعدة أدور فعليه أن يكون   

 على إجراء أنواع مختلفة من القياس والتقويم، وتطبيق االختبارات، 
ً
قادرا

 على تكوين إضافة إلى ضرورة امتالكه ملهارات التواصل الفعال ليكون ق
ً
ادرا

عالقات مهنية إيجابية، مع الزمالء واإلدارة، والطالب وأولياء أمورهم، 

والتواصل معهم بشأن أمور أبنائهم واحتياجاتهم، والتعاطف معهم؛ فجميع 

تلك األدوار املهنية واالجتماعية واملعرفية والشخصية يجب أن يقوم بها معلم 

 [.8التربية الخاصة ]

علم باألدوار املتعددة، يحتاج أن تتوافر لديه مجموعة من ولكى يقوم امل  

الكفايات التي ال يمكن أن يكتسبها إال من خالل برنامج إعداد خاص، يوفر له 

مجموعة من الخبرات، ويتيح له التفاعل معها، مما يكسبه املعارف واملهارات 

يادة عائد والقيم واالتجاهات وامليول التي تمكنه من أداء دوره بفاعلية، فز 

التعليم ترتبط بزيادة كفاءته الداخلية والخارجية، التي تعبر عما يجري 

داخله من أوله إلى نهايته، ومعلم صعوبات التعلم جزء من النظام التعليمي، 

ومن خالل إعداده وتدريبه يتم رفع قدراته ومهاراته حتى يتحسن أداؤه، 

 على إدارة املوقف التعليمي بكفاء
ً
ة، ويجب أن تسعى برامج ويصبح قادرا

 إلى إكسابه القدرة على استشراف املستقبل 
ً
إعداد معلم التربية الخاصة أيضا

ل متغيراته املختلفة  سواء ما يتصل منها بميدان التربية الخاصة  -وتقبُّ

 [.9واملجتمع أم بمهنته كمعلم، وأن تنمى لديه مهارات التعلم الذاتي ]

 مشكلة الدراسة. 2

يتعامل معلم الطلبة ذوي صعوبات التعلم مع فئة صعوبات التعلم   

ويستخدم معهم طرق تدريس، ووسائل تعليمية وتقنية خاصة، ويعد لهم 

برامج تربوية تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم. لذا ينبغي االهتمام 

 وتزويدهم
ً
 ووظيفيا

ً
 بتطوير برامج تدريبية وتأهيلية إلعدادهم مهنيا

بالكفايات الالزمة. ويمثل القصور املنهي للمعلمين أثناء الخدمة أحد أهم 

املشاكل التي تحد من نجاح تقديمهم للخدمات التربوية والخدمات املساندة 

 [.10للطلبة ذوي صعوبات التعلم ]

[ إلى أّن التدريب غير املالئم واإلعداد غير الكافي )قبل وأثناء 11ويشير البتال ]

يؤدي بمعلمي التربية الخاصة إلى الشعور بالندم وعدم الرضا  الخدمة(

 الوظيفي مما يشكل أحد أهم مصادر االحتراق النفس ي لديهم.

يشكل التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم   

ضرورة الزمة خاصة في عصر تتطور فيه املعارف واملعلومات واملهارات، 

، لذا فقد وضعت هذه التغيرات السريعة والكفايات، والت
ً
 سريعا

ً
قنيات تطورا

املعلم أمام مهمات وحاجات جديدة البد من اكتسابها ألجل مواكبة سرعة 

 في سبيل تطوير 
ً
 رئيسا

ً
التغير العلمي، والعملي والتقني، فالتدريب يعد أمرا

مليدان الكفايات واملهارات واملعارف التي يحتاجها معلم صعوبات التعلم في ا

ألجل القيام بواجباته ومهامه الوظيفية على أكمل وجه. فحصول املعلم على 

، فربما ال يتالءم املؤهل العملي مع طبيعة العمل 
َ
 نهائيا

َ
الشهادة لم يعد هدفا

 وحاجاته املتغيرة باستمرار.

ْت سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية في موادها )  ( 57 - 54كما نصَّ

( على أن تعليم الفئات الخاصة جزٌء ال يتجزأ من النظام 194 - 188و)

هـ(. حيث أوردت اإلدارة العامة للتربية 1389التعليمي )السياسة التعليمية، 

 في مدارس 34597الخاصة بأّن اإلحصائيات تشير إلى أّن )
ً
( طالًبا وطالبة

لذي استوجب التعليم العام في اململكة من ذوي صعوبات التعلم، وهو األمر ا

( برنامًجا ومركًزا يستفيد من 1560تطوير برامج التربية الخاصة، لتصل إلى )

خدماتها ذوو االحتياجات الخاصة. إّن هذه الجهود الوطنية املبذولة في 
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اململكة العربية السعودية تهدف إلى تحسين نوعية تعليم طالب التربية 

حوث التي تهدف إلى تقييم تلك الخاصة؛ وهذا يتطلب بدوره القياَم بإجراء الب

البرامج والخدمات والكوادر البشرية القائمة عليها، وخاصة برامج التدريب 

املنهي أثناء الخدمة بسبب الدور الفّعال الذي يلعبه التدريب املنهي في تنمية 

املهارات والكفايات وتطوير األداء للكوادر املهنية. كما أن نتائج البحوث 

ّلٍّ من: فرانك ] -يمية التي أجريت والدراسات التقو 
ُ
[، الخطيب 12كدراسة ك

[ أظهرت نتائجها بأن مستوى البرامج التدريبية ليست باملستوى املقبول، 13]

وفي ضوء ذلك فقد أوصت بعض الدراسات إلى حاجة معلمي التربية الخاصة 

ويم للتدريب على املعايير والكفايات املهنية، واعتمادها كمعيار أساس ي في تق

[، لي 16[، بريدي ]15[، الطعمة ]14] أدائهم؛ كدراسة كل من هندريكس

[. ومن هنا 19[، املعمرية والتاج ]18[، عبد العالي ]17وساندبانك وزيمرمان ]

جاءت الدارسة الحالية لتقييم برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي 

على احتياجاتهم صعوبات التعلم بمدينة تبوك من وجهة نظرهم والتعرف 

 التدريبية من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 أسئلة الدراسة أ. 

ما مستوى فاعلية برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات  -1

 التعلم بمدينة تبوك من وجهة نظرهم؟ 

ما االحتياجات التدريبية لالزمة ملعلمي صعوبات التعلم في أثناء الخدمة  -2

 نة تبوك من وجهة نظرهم؟بمدي

( في α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

مستوى فاعلية برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم 

 بمدينة تبوك تعزى ملتغير الخبرة؟

( في α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

مستوى فاعلية برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم 

 بمدينة تبوك تعزى ملتغير الجنس؟

 أهداف الدراسةب. 

تقييم واقع برامج التدريب املنهي ملعلمي صعوبات التعلم في أثناء الخدمة  -1

.
ً
 بمدينة تبوك املعمول بها حاليا

لالزمة التي ال توفرها برامج التدريب التعرف على االحتياجات التدريبية ا -2

 املنهي ملعلمي صعوبات التعلم في أثناء الخدمة بمدينة تبوك.

التحقق من داللة الفروق اإلحصائية في مستوى فاعلية برامج التدريب -3

 ملتغير سنوات الخبرة.
ً
 املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم وفقا

صائية في مستوى فاعلية برامج التدريب التحقق من داللة الفروق اإلح -4

 ملتغير الجنس.
ً
 املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم وفقا

 أهمية الدراسة ج. 

 تتمثل أهمية الدراسة في ناحيتين:

األهمية النظرية: تبرز أهمية هذه الدراسة في الكشف عن مستوى برامج 

علم بمدينة تبوك من وجهة التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات الت

 نظرهم والتعرف على احتياجاتهم التدريبية.

تمهد الدراسة الحالية لدراساتٍّ الحقةٍّ تفيد في تخطيط وتحسين برامج  -1

 التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم.

إعطاء مؤشرات نوعية موثوقة في مستوى فاعلية برامج التدريب املنهي  -2

 دمة ملعلمي صعوبات التعلم.أثناء الخ

تزويد أصحاب القرار باالحتياجات التدريبية لالزمة ملعلمي صعوبات  -3

 التعلم في أثناء الخدمة 

 األهمية العملية: 

 تطوير وتحسين برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم. •

املنهي ملعلمي صعوبات الوقوف على الجوانب اإليجابية لبرامج التدريب  •

 الحتياجاتهم 
ً
التعلم وتقويتها والعمل على معالجة نقاط الضعف فيها وفقا

 التدريبية.

تزويد املكتبة العربية بمقياس حديث ومقنن لقياس مستوى فاعلية برامج  •

التدريب املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم وهو مقياس مستوى 

نهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم لفئة فاعلية برامج التدريب امل

 (.2019صعوبات من إعداد الباحث )

 حدود الدراسة د. 

 تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية:

الحدود املوضوعية: اقتصر موضوع الدراسة على تقييم برامج التدريب  -1

 نظرهم.املنهي أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات التعلم بمدينة تبوك من وجهة 

الحدود املكانية: تم تطبيق الدراسة على املدارس االبتدائية بمدينة تبوك  -2

 التي يوجد بها برامج صعوبات تعلم.

الحدود الزمنية: تم تطبيق الدراسة امليدانية في الفصل الدراس ي األول  -3

 م(.2018/2019للعام الدراس ي )

بات التعلم في برامج الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على معلمي صعو  -4

 التربية الخاصة في مدينة تبوك.

محددات الدراسة: تتحدد نتائج الدراسة وتعميم نتائجها بالفترة الزمنية التي 

 تم تطبيق املقياس بها.

 مصطلحات الدراسةه. 

 vocational training programs duringبرامج التدريب املنهي أثناء الخدمة: 

service 

[ التدريب أثناء الخدمة بأنه عملية تهدف إلى رفع 20يعرف أبو الحمايل ] 

كفاءة العاملين بغض النظر عن مهنتهم وذلك باطالعهم على كل ما هو جديد 

ومفيد في مجال تخصصهم من أجل إكسابهم مهارات مهنية جديدة ليكونوا 

 أكثر فاعلية في أداء األعمال املنوطة بهم.

 في هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي وتعرف برامج التد  
ً
ريب املنهي إجرائيا

يحصل عليها معلمو صعوبات التعلم على مقياس مستوى فاعلية برامج 

 التدريب املنهي أثناء الخدمة والذي أعده الباحث لهذا الغرض.

م
ّ
 Teachers of learning disabilities معلمو صعوبات التعل

  
ّ
مو صعوبات التعل

ّ
م: بأنهم االشخاص املؤهلون والحاصلون على ُيعّرف معل

درجة البكالوريوس في التربية الخاصة بتخصص صعوبات التعلم الذي يقوم 

م في غرفة املصادر ببرامج صعوبات 
ّ
يم الطلبة ذوي صعوبات التعل

ّ
على تعل

 التعلم في املدارس العادية.

يع معلمي ويعرف معلمو صعوبات التعلم اجرائيا في هذه الدراسة بأنهم جم

صعوبات التعلم الذين يدرسون في برامج التربية الخاصة في املدارس الحكومة 

 بمدينة تبوك.
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 Training Needsاالحتياجات التدريبية: 

تعرف االحتياجات التدريبية بأنها مجموعة التغيرات والتطورات املطلوب 

ل إحداثها في معلومات واتجاهات األفراد من أجل تلبية متطلبات العم

 [.21ومجابهة املشكالت التي قد تحدث ]

 بهذه الدراسة بالدرجة الكلية التي 
ً
وتعرف االحتياجات التدريبية اجرائيا

يحصل عليها معلمو صعوبات التعلم على مقياس مستوى فاعلية برامج 

 التدريب املنهي أثناء الخدمة الذي أعده الباحث لهذا الغرض.

 اإلطار النظري . 3

علم باألدوار املتعددة، يحتاج أن يتوافر لديه مجموعة من لكى يقوم امل  

الكفايات التي ال يمكن أن يكتسبها إال من خالل برنامج إعداد خاص، يوفر له 

مجموعة من الخبرات، ويتيح له التفاعل معها، مما يكسبه املعارف واملهارات 

يادة عائد والقيم واالتجاهات وامليول التي تمكنه من أداء دوره بفاعلية، فز 

التعليم ترتبط بزيادة كفاءته الداخلية والخارجية، التي تعبر عما يجري 

داخله من أوله إلى نهايته، ومعلم صعوبات التعلم جزء من النظام التعليمي، 

ومن خالل إعداده وتدريبه يتم رفع قدراته ومهاراته حتى يتحسن أداؤه، 

، ويجب أن تسعى برامج ويصبح قادرا على إدارة املوقف التعليمي بكفاءة

إعداد معلم لتربية الخاصة أيضا إلى إكسابه القدرة على استشراف املستقبل 

سواء ما يتصل منها بميدان التربية الخاصة  –وتقبل متغيراته املختلفة 

 [.9واملجتمع أو بمهنته كمعلم، وأن تنمى لديه مهارات التعلم الذاتي ]

 م أثناء الخدمة:التدريب املنهي ملعلمي صعوبات التعل

[ التدريب أثناء الخدمة بأنه عملية تهدف إلى رفع 20يعرف أبو الحمايل ] 

كفاءة العاملين بغض النظر عن مهنتهم وذلك باطالعهم على كل ما هو جديد 

ومفيد في مجال تخصصهم من أجل إكسابهم مهارات مهنية جديدة ليكونوا 

 أكثر فاعلية في أداء األعمال املنوطة بهم.

وتعرف كذلك برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة بأنها برامج تدريبية مستمرة   

يتم تقديمها للمعلم أثناء الخدمة ألغراض متنوعة كتزويد املعلم بأحدث 

املستجدات في مجال تخصصه، أو تزويده باالتجاهات اإليجابية وتحسين 

 [.22البتكارية ]عالقاتهم اإلنسانية في الوسط التعليمي وتنمية قدراتهم ا

في ضوء االهتمام العاملي بتدريب معلمي صعوبات التعلم، أصبح االهتمام في   

ميدان التربية الخاصة يوجه نظره نحو برامج تدريب معلمي التربية الخاصة 

وإعادة النظر في هذه البرامج التدريبية من حيث نوعيتها  -صعوبات التعلم –

عارف عليه أن معلم التربية الخاصة يخضع ووقتها، وأثرها، حيث أنه من املت

للتدريب قبل الخدمة في نهاية سنوات الدراسة الجامعية من مساق التربية 

[، إال أنه اتضح من خالل الدراسات واألبحاث 23العملية أو التدريب امليداني]

 Hendrichs [14]؛ Lee Sandbank , & Zymrman [17]؛ [13] مثل: الخطيب

ء الخدمة له النفع األكبر في تأهيل املعلم، إذ يصبح املعلم أن التدريب أثنا

واإلدارة قادرة على تحديد مستوى األداء املنهي للمعلم، ومعرفة مواطن 

الضعف والقصور، كما يجب أن تحرص كل برامج التربية الخاصة على إعداد 

معلميها من خالل برنامج إعداد يشمل أربعة جوانب رئيسية وهي: إعداد 

، وأي -إعداد نفس ي شخص ي -إعداد ثقافي اجتماعي –إعداد منهي  -يتخصص 

ما  -مهما بلغت درجة جودته -برنامج إلعداد املعلم لن تكون له قيمة حقيقية

 لم يصاحبه تدريب مستمر. 

 لألهداف التربوية من   
ً
إن التدريب املستمر أثناء الخدمة يعتبر تحقيقا

نمية ملهنية املستدامة والتعلم مدى الحياة التعليم املستمر والنمو املنهي، والت

بهدف تطوير وتنمية وتزويد معلم صعوبات التعلم باملهارات والكفايات 

والخبرات بما يتالءم مع التطورات الحديثة املتزامنة مع سلمه الوظيفي وما 

يالئمه من تحديث ملهاراته وكفاياته في ضوء التغيرات املعاصرة في مجال 

 [.13] التربية الخاصة

ويركز التدريب املنهي أثناء الخدمة على جانبين أساسيين هما )الجانب   

األكاديمي التخصص ي( الذي يزود املعلم باملفاهيم األساسية التخصصية 

واملعارف واملعلومات الحديثة في مجاله، و)الجانب التربوي)املنهي(( والذي 

ها في املواقف التعليمية يهدف إلى تزويد املعلم باملهارات الالزمة الستخدام

 املختلفة بما يتفق مع متطلبات العمل.

[ إلى أّن أهم الجهات التي تقوم على تدريب املعلمين أثناء 24] وتشير طاهر 

 الخدمة هي: 

، اإلدارة التعليمية، كليات التربية ووزارة التربية والتعليم( وكل ذلك )املدرسة

 من أجل تحقيق أهداف التدريب املنهي أثناء الخدمة وهي على النحو التالي: 

: تنمية استعداد املعلمين للقيام بمهامهم واالطالع على املستجدات 
ً
أوال

 التربوية. 

: تالفي أوجه القصور لدى املعلمين.
ً
 ثانيا

: تغيير االتجاهات السلبية لدى بعض املعلمين نحو مهنة التدريس.
ً
 ثالثا

: تحسين جودة التعليم من خالل تحسين أـداء املعلمين.
ً
 رابعا

: رفع املعايير املهنية املتوقعة من مهنة التدريس بتذليل املعيقات التي 
ً
خامسا

 تقف بطريقها.

 مبررات التدريب املنهي أثناء الخدمة:

ررات التكنولوجية: وذلك بسبب ما يشهده العالم من ثورة معلوماتية املب -1

وانفجار معرفي في كافة نواحي الحياة املهنية والشخصية، وذلك ليتسنى 

 للمعلم مواكبة هذه التطورات في العملية التعليمية.

برامج التدريب الحالية: وقد يعود ذلك لالفتقار إلى معايير الجودة  قصور  -2

الختيار املدرب املناسب من ناحية، وكثرة تكرار بعض برامج التدريب من 

 ناحية أخرى.

تعدد أدوار املعلم كالدور التعليمي والدور التربوي والدور اإلنساني والدور  -3

 [.24االجتماعي]

 أثناء الخدمة:تقييم البرامج التدريبية 

ويقاس نجاح البرامج التدريبية وما تهدف إليه بمقدار النجاح الذي يحرزه   

املعلم في القيام بأدواره، من أجل تطوير العلمية التعليمية، لذا بات من 

الضروري تقييم هذه البرامج املهنية للتحقق من فاعليتها في نمو املعلم املنهي، 

إلى  Lambe[ 26؛ ]Kesktas, & [25] Akcameteوكما يشير بعض الباحثين 

أهمية تقييم برامج اإلعداد املنهي ألنها تسهم في التعرف على مواطن القوة في 

العملية التدريبية وتنميتها والتعرف على مواطن الضعف ومعالجتها، مما 

 يسهم في اتخاذ القرارات التربوية بناًء على نتائج هذا التقويم.

ييم برامج التدريب املنهي ملعلمي صعوبات التعلم ويمكن تلخيص أهداف تق

 أثناء الخدمة بالنقاط التالية:

 التعرف على ما تم إنجازه ضمن خطة التدريب املنهي. -1

 تقدير ما وصل إليه املعلم من فاعلية. -2

 توضيح نقاط القوة والضعف في البرامج التدريبية. -3

ت املشاركة في البرامج التدريبية التعرف على الفوائد التي تعود على الجها -4

 [.27والتأكد من تحقيق التدريب ألغراضه ]
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تزويد املعلمين باألساليب العالجية الضرورية ملساعدة الطلبة للوصول إلى  -4

 [.28درجة التمكن]

 االحتياجات التدريبة ملعلمي صعوبات التعلم:

التغيرات املطلوب يشير مفهوم االحتياجات التدريبية إلى مجموعة من   

 ألداء املهام 
ً
إحداثها في املعلم فيما يتعلق بمعلوماته وخبراته ليصبح مؤهال

التربوية في أعلى درجة من اإلتقان والكفاءة وتشمل هذه االحتياجات 

التدريبية والتعليمية واالجتماعية إضافة إلى الخبرات والتطبيقات العملية 

لب على املشاكل التي قد تعترض مسيرتهم املطلوب تنميتها لدى املعلمين للتغ

 [.29] التعليمية

[ االحتياجات التدريبية بأنها مجموعة التغيرات 21] كما تعرف بخش  

والتطورات املطلوب إحداثها في معلومات واتجاهات األفراد من أجل تلبية 

 متطلبات العمل ومجابهة املشكالت التي قد تحدث.

ات التدريبية ملعلمي صعوبات التعلم بمثابة وتعتبر عملية تحديد االحتياج 

املوجه الذي يوجه التدريب املنهي خالل الخدمة التوجيه الصحيحة بحيث 

يمكنه تحقيق أهدافه التي وضع من أجلها بكفاءة عالية، بحيث يصبح املعلم 

 وارتقاًء بأدائه املنهي بشكل ملحوظ بما يتفق و احتياجاته التربوية 
ً
أكثر كفاءة

وقد وجد الكثير من التربويين أنه ال فائدة ترجى من  ات مجتمعه،واتجاه

تصميم أي برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة دون الوقوف على 

 في إنجاح أي برنامج 
ً
 أساسيا

ً
احتياجاتهم التدريبية بشكل جاد باعتبارها عامال

 [.30قاء ]تدريبي لهم أثناء الخدمة مما يجعل البرامج أكثر فاعلية وأكثر ارت

إلى أهمية بحث ودراسة االحتياجات التدريبية للمعلمين  [31تشير صاصيال ] 

ومنها، رفع كفاءة املعلمين وقدرتهم على العطاء خالل فترة خدمتهم، وتوفير 

املال والوقت والجهد في إجراءات بناء وتنفيذ البرامج التدريبية أثناء الخدمة، 

 وتحقيق مبدأ الجودة الشاملة.

تلخص أهم االحتياجات التدريبية ملعلمي صعوبات التعلم بعدة جوانب وت  

أساسية منها اإلحاطة باملعارف النظرية املتصلة بالجانب املنهي من حيث 

نظريات التعلم والنمو والفروق الفردية واملشكالت التعليمية والشخصية 

يم العملية لدى الطلبة، واإلملام بطرق واستراتيجيات التدريس املتنوعة، وتقو 

 [.30] التعلمية التعليمية، وانتاج وتصميم واستخدام الوسائل التعليمية

 الدراسات السابقة. 4

فيما يلي يستعرض الباحث الدراسات ذات العالقة مرتبة من األقدم إلى 

 األحدث:

[ هدفت إلى تحديد فاعلية نموذج تدريبي للمدربين 12فدراسة فرانك ] 

م 
ّ
والقائمين على تنمية الكفاءة املهنية ملعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعل

للمرحلة االبتدائية بوالية تكساس األمريكية، وبلغ عدد املدارس التي طبق 

 يتبعون إدارة تعليمية واحدة، (50)فيها هذا النموذج 
ً
وقد أظهرت  مدرسة

نتائج هذه الدراسة وجود ارتباط وثيق بين ارتفاع املستوى املنهي للمعلمين 

 نتيجة ارتفاع املستوى املنهي للمدربين، وارتفاع املستوى التنظيمي واإلداري 

 لبرامج التدريب املنهي في إدارة التعليم في والية تكساس.

 هدفت إلى تقييم الحا14وأجرى هندريكس ]  
ً
جات التدريبية ملعملي [ دراسة

عانين من التوحد, وأجريت 
ُ
التربية الخاصة للمعلمين الذين يدرسون الطلبة امل

الدراسة في والية فرجينيا باستخدام االستطالع املبني على االنترنت، حيث 

( معلم و معلمة من معلمي 498)استجاب للمشاركة في هذا االستطالع حوالي 

اسة إلى الضرورة امللحة إلعداد معملي التربية التربية الخاصة، وتوصلت الدر 

الخاصة بما يتناسب مع طبيعة اإلعاقة التي يدرسونها كما يجب أن يمتلك 

هؤالء املعلمون املعارف واملهارات املطلوبة لتعزيز التغيير، تقديم البيانات 

األساسية التي تحتوي مضامين من أجل تطوير املتطلبات الشخصية 

ب واالستعانة بأساليب التكنولوجيا الحديثة واالستراتيجيات ومبادرات التدري

 الفاعلة ملا لها دور كبير ينعكس على تحسين نوعية التعليم.

[ استهدفت تحديد االحتياجات التدريبية 16وفي دراسة أجراها بريدي ]  

 من 150ملعملي صعوبات التعلم، وبلغت عينة الدراسة )
ً
 و معلمة

ً
( معلما

التعلم، أعد الباحث قائمة لرصد االحتياجات التدريبية معلمي صعوبات 

ملعملي صعوبات التعلم ومن خالل الدراسة تبين وجود عالقة بين تدني 

مستوى البرامج التدريبية املقدمة لهؤالء املعلمين، وبين مقدرتهم على التعامل 

مع طالبهم بمستوى يتماش ى مع صعوبتهم، وقد أوصت الدراسة بضرورة 

ملعلم ملهارة االتصال مع األسرة لتشكيل حلقة متكاملة من أجل امتالك ا

مساعدة الطالب، كما أكدت على أهمية امتالكه املهارات الالزمة لرفع 

 مستوى التعلم لدى الطلبة.

[ إلى تحديد الحاجات التدريبية الالزمة 15وقد هدفت دراسة الطعمة ] 

 ملتغيرات طبيعة ا
ً
 تبعا

ً
ملركز، وسنوات الخبرة, والعمر، ملعلمي املعاقين سمعيا

 80)واملؤهل العلمي، والجنس. وتكونت عينة الدراسة لديه من 
ً
( معلما

 ممن يعملون في مراكز التربية الخاصة في محافظة دمشق وطبقت 
ً
ومعلمة

 ومعلمة، وبلغت 25)أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من 
ً
( معلما

، وقام الباحث بتصميم قائمة ( مع55)العينة األساسية للدراسة 
ً
 ومعلمة

ً
لما

، وأظهرت النتائج توافر 
ً
من االحتياجات التدريبية ملعلمي املعاقين سمعيا

 و تتراوح بين 
ً
 مرتفعة

ً
( 3.36)( و 4.17)الكفايات لدى معلمي املعاقين سمعيا

 ملتغير طبيعة املركز لصالح 5من )
ً
( , ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية املراك
ً
ز األهلية و أشارت النتائج أيضا

 
ً
 تبعا

ً
 ملتغير الجنس لصالح اإلناث بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا

ً
تبعا

 ملتغيرات املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة و العمر.

[ دراسة هدفت إلى 32] وفي السياق ذاته أجرت كل من الخطيب وسنقر 

حتياجات التدريبية للمعلمين وعالقتها بالجنس والصف الذي التعرف على اال 

( 299يدرسه املعلم واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة على عينة تألفت من )

، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثتان بتصميم مقياس 
ً
 ومعلمة

ً
معلما

( فقرة موزعة على ستة أبعاد، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم 39تألف من )

جود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات املعلمين على مقياس و 

االحتياجات التدريبية تعزى ملتغيرات الجنس وسنوات الخبرة التعليمية 

واملؤهل العلمي، إال أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

 درجات املعلمين على مقياس االحتياجات التدريبية تعزى ملتغير الصف الذي

 يدرسه املعلم أو املعلمة.

[ إلى تحديد 17] هدفت الدراسة التي أجراها لي وساندبانك وزيمرمان  

االحتياجات التدريبية عن معلمات التربية الخاصة في )هونج كونج( حيث 

أجريت الدراسة باستخدام منهجية االستطالع , وشملت عينة الدراسة 

 من معلمي التربية الخاصة وكا275)
ً
ن االستطالع بخصوص عاملين, ( معلمة

العامل: األول االحتياجات التدريبية ملعلمات التربية الخاصة أثناء الخدمة، 

والعامل الثاني مدى فاعلية البرامج التدريبية التي تقدمها مراكز التدريب، و 

قد أشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة األخذ بآراء املعلمات في البرامج املقدمة 

 أثناء الخدمة و ذلك  لهم كما ركزت
ً
 جيدا

ً
الدراسة على إعداد املعلمين إعدادا
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من خالل التدريب وتزويدهم باملزيد من املصادر، وتقديم الدعم الحكومي ملا 

 له من أثر كبير في بناء فعالية املعلمين في مواقع العمل.

 هدفت إلى التعرف على الحاجات التربوي18فيما أجرى عبد العالي ]  
ً
ة [ دراسة

، وتم إعداد استبيان لجمع البيانات، 
ً
الالزمة ملعلمي األطفال املعاقين عقليا

، وتكونت عينة الدراسة فيه من )29مكون من )
ً
 115( فقرة

ً
 ومعلمة

ً
( معلما

من جميع مراكز التربية الخاصة في البيضاء واملرج وبنغازي في الجمهورية 

وق ذات داللة إحصائية بين الليبية، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فر 

أفراد عينة الدراسة تعزى للمتغيرات: الجنس واملؤهل العلمي وسنوات 

الخبرة، وأشارت إلى أهمية تدريب معلمي هذه الفئة وخاصة في مجال القياس 

والتشخيص والتقويم, كما اقترح الباحث إجراء دراسة تهتم بواقع مناهج 

 املعوقين، وطرق تدريسها. 

[ إلى تقيم برامج التدريب املنهي ملعلمي 13دفت دراسة الخطيب ]في حين ه  

الطلبة ذوي صعوبات التعلم في أثناء الخدمة في املدارس الحكومية والخاصة 

من وجهة نظرهم, كما هدفت إلى التعرف على أثر متغيري الخبرة ونوع املدرسة 

 40) في درجة توافر برامج التدريب املنهي، وتكونت عينة الدراسة من
ً
( معلما

 74)ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أداة تكونت من 
ً
( مؤشرا

موزعة على أربعة أبعاد رئيسية، وأظهرت النتائج أن فاعلية البرامج التدريبية 

جاءت بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

تعزى ألثر الخبرة في جميع األبعاد وفي الدرجة الكلية، في  (α =0.05إحصائية )

حين أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(α = 0.05.تعزى ألثر نوع املدرسة ) 

[ إلى التعرف على الحاجات التدريبية 19وهدفت دراسة املعمرية والتاج ]  

بعض املتغيرات، وتكون مجتمع الدراسة من ملعلمي التربية الخاصة وعالقتها ب

سلطنة عمان , وبلغت  –جميع معلمي التربية الخاصة في محافظة البريمي 

 ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع 115)عينة الدراسة 
ً
( معلما

( فقرة موزعة 60)املنهج الوصفي التحليلي كما تم تطوير مقياس مكون من 

اق دالالت صدق و ثبات مناسبة له، وأظهرت ( مجاالت تم اشتق6على )

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الحاجات التدريبية ملعلمي 

التربية الخاصة باختالف املتغيرات )الجنس، واملؤهل األكاديمي، وسنوات 

الخبرة، ونوع اإلعاقة التي تدرس(. وتوص ي الدراسة بضرورة إعادة النظر في 

و تدريب معلمي التربية الخاصة، مع ضرورة عقد ورش تدريبية برامج إعداد 

للمعلمين تتمحور حول الكفايات الرئيسية لدى معلمي ذوي االحتياجات 

 الخاصة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضع الدراسة   

للتعرف على االحتياجات ومتغيراتها يتضح أنَّ معظم الدراسات هدفت 

[، الطعمة 14التدريبية ملعلم التربية الخاصة، كدراسة كل من هندريكس ]

[، املعمرية 18[ عبد العالي ]17] [، لي وساندبانك وزيمرمان16[، بريدي ]15]

 [.32ودراسة الخطيب وسنقر ] [19والتاج ]

التربية  كما هدفت دراسات أخرى إلى تقييم برامج التدريب املنهي ملعلمي 

[. ويتضح من خالل 13[، الخطيب ]12الخاصة كدراسة كل من فرانك ]

الدراسات السابقة أن الدراسات التي تناولت تقييم البرامج جاءت قليلة حيث 

 ملا سبقها من بحوث كل بحسب بيئته، 
ً
جاءت هذه الدراسة استكماال

وأوصت  واستجابة لتوصيات الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية

 الرتفاع مستوى االحتياجات 
ً
بتقييم برامج التدريب املنهي أثناء الخدمة نظرا

 عن الدراسات 
ً
التدريبية وخاصة املعاصرة منها. وما ُيميز هذه الدراسة أيضا

السابقة دمجها بين تقييم البرامج التدريبية أثناء الخدمة ملعلمي صعوبات 

، حيث لوحظ طرح العديد من التعلم واحتياجاتهم التدريبية في آنٍّ م
ً
عا

.
ً
 الدراسات لجانب واحد فقط في حين طرحت هذه الدراسة الجانبين معا

 الطريقة واإلجراءات. 5

 لعينة الدراسة والطريقة التي تم من 
ً
يتضمن هذا الجزء من الدراسة وصفا

 خاللها إعداد أداة الدراسة وإجراءاتها ومنهجيتها.

 مجتمع الدراسة أ. 

 من معلمي 15أوال: العينة االستطالعية: وتكونت من )
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

تطبيق صعوبات التعلم العاملين في املدارس الحكومية في منطقة تبوك ل

 املقياس عليهم واستخراج دالالت الصدق والثبات الالزمة للمقاييس.

 عينة الدراسة ب.

تكونت عينة الدراسة من جميع معلمي صعوبات التعلم في مدارس مدينة   

في غرف  -صعوبات التعلم –تبوك والذين يدّرسون طالب التربية الخاصة 

 63دراسة من )املصادر امللحقة بتلك املدارس وتكون أفراُد ال
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

تم قصدهم جميًعا في الدراسة، حيث اعتبر مجتمع الدراسة هو عينتها، وتم 

استبعاد ثالثة استبانات غير صالحة للتحليل وبذلك أصبحت عينة الدراسة 

 ويوضح الجدول )60)
ً
 ومعلمة

ً
 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة:1( معلما

 1جدول 

 ملتغيرات متغيرات الدراسة
ً
 توزيع عينة الدراسة وفقا

 ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية مقياس الدراسة أداة

 (التعلم صعوبات

 حول  املوضوع أدب بمراجعة الباحث قام الدراسة هذه في البيانات لجمع  

 صعوبات ومعلمي عام بشكل الخاصة التربية معلمي تدريب برامج تقييم

 وهو( 2019)الباحث تطوير من مقياس استخدام وتم خاص بشكل التعلم

 النسبة التكرار الفئات املتغير

 %57 36 ذكر الجنس

 %43 27 أنثى

 %7,9 5 سنوات فأقل 5 الخبرة

 %68,2 43 سنوت 10-سنوات 5من 

 %19 12 سنوات فكثر 10

 %100 63 املجموع 



842019 

46 

 أداة ولتصميم التعلم، صعوبات ملعلمي املنهي التدريب برامج تقييم مقياس

 ذوي  لألطفال األمريكي للمجلس املهنية املعايير إلى الرجوع تم الدراسة

 ذات السابقة الدراسات مراجعة تمت وكذلك( CEC) الخاصة االحتياجات

 حيث من Frank [12] ؛[13] الخطيب دراسة مثل الدراسة بموضوع الصلة

 تم فقد التدريبية االحتياجات حيث من أما التدريبية، البرامج تقييم

 وتكونت ،[19] والتاج واملعمرية ،[18] العالي عبد من كل بدراسة االستعانة

 ( 65)و رئيسية أبعاد( 5) من األولية صورتها في األداة
ً
 وصف ويمكن .مؤشرا

 :التالي النحو على الدراسة أداة

 
ً
  األداة صدق أوال

 األساتذة املحكمين من خمسةٍّ  على األولية صورتها في الدراسة أداة عرض تم  

 الخبرة ذوي  من والتقويم والقياس التعلم وصعوبات الخاصة التربية مجال في

 لفقرات اللغوية الصياغة سالمة مدى من التحقق بهدف واالختصاص؛

 املستخدمة املعايير مالئمة مدى حيث من إعدادها في ومالحظاتهم األداة،

 الذي البعد مع املؤشرات مالئمة ومدى املنهي، التدريب برامج تقييم لقياس

 الفقرات، لبعض اللغوية الصياغة بإعادة املحكمون  وأوص ى إليه، تنتمي

 نسبة وهي%( 81) املحكمين اتفاق سبةن بلغت وقد الفقرات بعض وحذف

 من مكونة النهائية صورتها في األداة أصبحت وبذلك االتفاق، من مقبولة

 :كاآلتي رئيسة أبعاد خمسة على موزعة فقرة( 63)

 2 جدول 

 التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية ملقياس بعد كل في املؤشرات عدد و  األبعاد

 عدد املؤشرات البعد

  17 األول: إدارة البرنامج.

 12 الثاني: محتوى البرامج

 12 الثالث: كفايات املدربين.

 12 الرابع: أهداف البرنامج

 10 الخامس: االحتياجات التدريبية

  63 األداة ككل
ً
 مؤشرا

  الدراسة أداة ثبات

 االختبار بطريقة التحقق تم فقد الدراسة، أداة ثبات من التحقق بغرض     

 أسبوعين بعد تطبيقه وإعادة االختبار بتطبيق( test-retest) االختبار وإعادة

 ( 15) من مؤلفة استطالعية عينة على
ً
، معلما

ً
 حساب تّم  ثّم  ومن ومعلمة

 ككل الدراسة أداة على املرتين في تقديراتهم بين بيرسون  ارتباط معامل

 باستخدام الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل احتساب تم كما ،(0.94)

 يوضح( 3) والجدول  ،(0.90) الكلية الدرجة وأشارت ألفا كرونباخ معادلة

 :ألفا وكرونباخ بيرسون  معامل

 3 جدول 

 التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية ملقياس ألفا وكرونباخ بيرسون  ثبات معامل

 كرونباخ ألفا معامل بيرسون  املجال

 0.85 0.93 الجانب اإلداري و التنظيمي

 0.83 0.86 محتوى البرامج و مضامينها

 0.81 0.78 سمات املدربين و خصائصهم

 0.83 0.78 أهداف برنامج التدريب املنهي

 0.87 0.88 االحتياجات التدريبية

 0.90 0.94 الدرجة الكلية

 :الدراسة أداة تصحيح

 ) يلي كما تدرجه كان وقد الثالثي ليكرت سلم استخدام تم    
َ
 – أحيانا – دائما

 برامج فاعلية درجة لتحديد للمتوسطات اآلتي التدريج استخدام وتم( أبدا

 اعتمد إذ تبوك، بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب

، مرتفع،: "للفاعلية مستويات ثالث الباحث
ٌ
 تمَّ  وقد ،"ومنخفض متوسط

: اآلتية للمعادلة وفًقا وذلك املستويات، هذه من مستوى  كّلِ  مدى حساب

 1.33= 4/3=3( /1-5= ) املستويات عدد/ الدنيا القيمة – العليا القيمة

 :اآلتي النحو على النتائج تفسر وبالتالي

  من أقل إلى( 1) بين يتراوح الحسابي املتوسط كان إذا: املنخفض املستوى  -

(67.1.) 

 من أقل إلى( 67.1) بين يتراوح الحسابي املتوسط كان إذا: املتوسط املستوى  -

(33.2.) 

 (. 3) إلى( 33.2) بين يتراوح الحسابي املتوسط كان إذا: املرتفع املستوى  -

 

 :الدراسة منهج

 التدريب برامج تقييم إلى هدفت تحليلية وصفية دراسة هي الحالية الدراسة

 نظرهم وجهة من تبوك بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي

 إلى التحليلي الوصفي املنهج يعتمد إذ التدريبية احتياجاتهم على والتعرف

 أهداف لتحقيق كمًيا أو كيفًيا إما عنه والتعبير الواقع وصف

 تساؤالتها عن واإلجابة الدراسة 

 :  األتية املتغيرات الدراسة وتتضمن

 (.أنثى ذكر،) مستويان وله الجنس -

( 10) – سنوات( 5) من , سنوات( 5) من أقل) مستويات ثالث ولها: الخبرة -

 . (سنوات( 10) من أكثر سنوات،

 التدريبية االحتياجات الخدمة، أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية مستوى  -

 .الخدمة أثناء العلم صعوبات ملعلمي الالزمة
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 : اإلحصائية املعالجة

 وإجراء الحاسب على الدراسة عينة أفراد تقديرات بتفريغ الباحث قام 

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج باستخدام اإلحصائية املعالجة

(SPSS )كاآلتي: 

 .املعيارية واالنحرافات املئوية، والنسب الحسابية واملتوسطات التكرارات-1

 ( T-test)" ت" اختبار -2

 (.One Way Anova) األحادي التباين تحليل -3

 بيرسون  ارتباط ومعامل( Chronbach Alpha) ألفا كرونباخ معادلة -4

 الثبات معامل لحساب

 ومناقشتها نتائجال. 6

 الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية مستوى  ما:  األول  الدراسة سؤال

  نظرهم؟ وجهة من تبوك بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي

 االنحرافات و الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال عن لإلجابة

 ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج لفاعلية واملستوى  والرتبة املعيارية

  مرتبة تبوك، بمدينة التعلم صعوبات
ً
 ككل األداة أبعاد لجميع تنازليا

 .ذلك يوضح( 4) والجدول 

 4 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  تنازليا مرتبة التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحر

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد الرقم

 مرتفع 4 0.19 2.65 إدارة البرنامج 1

 متوسط 2 0.36 2.24 الكفايات املهنية للمدربين 3

 متوسط 1 0.45 2.00 أهداف البرنامج 4

 منخفض 3 0.24 1.55 محتوى البرنامج 2

 متوسط  0.22 2.11 الدرجة الكلية 

 ككل األداة ألبعاد الحسابية املتوسطات أن: السؤال هذا نتائج أظهرت     

 ضمن التدريبية البرامج فاعلية مستوى  وجاء( , 2.65- 1.55) بين ما تراوحت

 حيث ،(0.22) معياري  وانحراف( 2.11) حسابي بمتوسط املتوسط املستوى 

(, 2.65) بلغ حسابي متوسط بأعلى األولى املرتبة في( البرنامج إدارة) بعد جاء

 حسابي بمتوسط( للمدربين املهنية الكفايات) بعد الثانية املرتبة في وجاء

 املرتبة في وجاء. متوسط فاعلية بمستوى ( 0.36) معياري  وانحراف( 2.24)

 معياري  وانحراف( 2.00) حسابي بمتوسط( البرنامج أهداف) بعد الثالثة

 بعد واألخيرة الرابعة املرتبة في وجاء متوسط، فاعلية بمستوى ( 0.45)

( 0.24) معياري  وانحراف( 1.55) حسابي بمتوسط( البرنامج محتوى )

 أثناء املنهي التدريب برامج أن إلى النتيجة وتبين. منخفض فاعلية بمستوى 

 وضع أن تعني ال هذه املتوسطة والدرجة متوسط، بمستوى  جاءت الخدمة

  الخدمة أثناء املنهي التدريب
ً
 جوانب هناك أن إلى تشير بالضرورة ولكنها سيئا

 وجود عدم إلى النتيجة تلك تشير وقد والتحسين، التطوير إلى تحتاج معينة

 صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب لبرامج ودقيقة واضحة معايير

 ذلك يعود وقد الخاصة التربية في خاصة اعتمادية أسس على قائمة التعلم

 مما الهامة النقطة هذه بمراعاة البرامج تلك على القائمين اهتمام عدم إلى

  ذلك يعود وقد املجال، هذا على مباشر إشراف وجود عدم يعني
ً
 إلى أيضا

 كوادر توافر لعدم أو البرامج تلك ليقودا واضحين ورسالة رؤية وجود عدم

 الفرق  تعاون  عدم بسبب أو ممكن وجه أكمل على العملية تلك لتقود مؤهلة

 أثناء التعلم صعوبات ملعلمي الالزمة التدريبية البرامج تلك إلنجاح املشكلة

 السريعة التطورات بمقابل البرامج لهذه مستمر تقييم يوجد ال وأنه الخدمة

 ظل في خاص بشكل التعلم وصعوبات عام بشكل الخاصة التربية ميدان في

 ذاتها تطور  أن املؤسسات على يفرض والذي واملعرفي، التكنولوجي االنفجار

 في وتغيير والنوع الكم في السريعة التغييرات هذه مع يتوافق بما وبرامجها

 أن حيث من[ 13] الخطيب دراسة مع النتيجة واتفقت برامجها عرض طريقة

 ملعلمي متوسطة بدرجة جاءت الخدمة أثناء التدريبية البرامج فاعلية

 . التعلم صعوبات

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 5) رقم الجدول  ويعرض

 ملعلمي املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات

  مرتبة( البرنامج إدارة) األول  البعد على الخدمة أثناء التعلم صعوبات
ً
 تنازليا

 :يلي كما

 5 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  إدارة) األول  البعد على الخدمة أثناء التعلم صعوبات ملعلمي املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحر

  مرتبة( البرنامج
ً
 تنازليا

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 مرتفع 1 0.32 2.91 البرنامج.يوجد متابعة بعد انتهاء  1

 مرتفع 2 0.32 2.89 ( متدرب.20-10يحتوي البرنامج على عدد معياري من املعلمين املتدربين ) 2

 مرتفع 3 0.35 2.83 أماكن للصالة واالستراحات()تتوفر الخدمات واملرافق الالزمة للمتدربين  3

 مرتفع 4 0.38 2.81 في التخطيط وإدارة البرنامج التدريبي. استخدام التكنولوجيا 4

 مرتفع 5 0.42 2.75 وقت البرنامج مناسب ال يتعارض مع سير الحصص. 5

 مرتفع 6 0.44 2.74 التمكن من مهارات إعداد البرامج التربوية العالجية للطلبة. 6

 مرتفع 7 0.47 2.66 املدة الزمنية للبرنامج املنهي مناسبة. 7

 مرتفع 8 0.53 2.65 الصبر واملثابرة والتحمل في نقل الخبرات واملهارات واملعارف. 8
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 مرتفع 9 0.48 2.64 القدرة على إجراء التعديالت املناسبة على البرامج التربوية 9

البيئة التدريبية على تحقيق الراحة للمتدربين من حيث التهوية واإلضاءة  تساعد 10

 الجيدة

 مرتفع 10 0.59 2.63

 مرتفع 11 0.54 2.60 مكان التدريب مالئم ومناسب. 11

 مرتفع 12 0.50 2.58 يعلم املتدربون بموعد البرنامج التدريبي قبل وقت كافٍّ من البدء برنامج 12

 مرتفع 13 0.50 2.57 محتوى البرنامج مصمم وفق أهداف التربية الخاصة ومبادئها التعليمية. 13

 مرتفع 14 0.50 2.53 يؤخذ برأيك في البرنامج من حيث رغبتك أو عدمه في االلتحاق بالبرنامج 14

 مرتفع 15 0.56 2.47 تصمم البرامج في ضوء االحتياجات التدريبية ملعلمي صعوبات لتعلم. 15

 مرتفع 16 0.50 2.45 يوفر للبرنامج كادر تدريبي متخصص ذو خبرة 16

 مرتفع 17 0.44 2.42 البرنامج منظم من حيث مكان االستراحات والتدريب. 17

 مرتفع - 0.19 2.65 الدرجة الكلية 

 املتوسطات) يوضح الذي( 5) رقم الجدول  في الواردة النتائج وتشير     

 فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية

 األول  البعد على التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج

  مرتبة( البرنامج إدارة)
ً
 فاعلية بمستوى  جاءت ككل للبعد النتائج إّن ( تنازليا

 جاءت وقد( , 0.19) معياري  وانحراف( 2.65) حسابي بمتوسط مرتفعة

 فاعلية وبمستوى  األولى باملرتبة( البرنامج انتهاء بعد متابعة يوجد( )1) الفقرة

 جاءت بينما( , 0.32) معياري  وانحراف( 2.91) بلغ حسابي وبمتوسط مرتفع

( 20-10) املتدربين املعلمين من معياري  عدد على البرنامج يحتوي ) (2) الفقرة

 بلغ حسابي وبمتوسط مرتفع فاعلية وبمستوى  الثانية باملرتبة( متدرب

 كادر البرنامج يوفر) (16) الفقرة وجاءت(, 0.32) معياري  وانحراف ,(2.89)

 فاعلية بمستوى  األخيرة قبل وما( 16) باملرتبة( خبرة ذو متخصص تدريبي

 حلت بينما( , 0.50) معياري  وانحراف( , 2.45) حسابي ومتوسط مرتفع

 األخيرة باملرتبة.( والتدريب االستراحات حيث من منظم البرنامج( )17) الفقرة

 االنحراف و( 2.42) الحسابي املتوسط بلغ حيث مرتفع فاعلية بمستوى  و

 التدريبي البرنامج وإدارة التخطيط أن إلى النتيجة تعزى  ربما(. 0.44) املعياري 

 الجهد فإن وبالتالي تدريبي برنامج أّي  نجاح تسبق التي الخطوات أهم هي

 التدريبية الخطة أنَّ  إلى باإلضافة له، والتخطيط البرنامج إدارة في يقع األكبر

  وجه، أكمل على معدة فتكون  املسؤولة الجهات على تعرض ما عادة
ً
 مراعية

 من له أعد ما على يعتمد التدريبية البرامج نجاح أن كما. فيها الجوانب كافة

 . التدريب أهداف ومراعية البرنامج، وجلسات تفاصيل كافة تتناول  خطة

 املستوى  بارتفاع[ 12] فرانك نتيجة به جاءت ما مع النتيجة واتفقت

 اختلفت كما التعلم، صعوبات ملعلمي املنهي التدريب لبرامج واإلداري  التنظيمي

 املعلمات بآراء األخذ بضرورة[ 17] وزيمرمان وساندبانك لي دراسة نتيجة مع

 .اإلدارية الناحية من لهم املقدمة البرامج في

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 6) رقم الجدول  ويعرض

 الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات

  مرتبة( البرنامج محتوى ) الثاني البعد على التعلم صعوبات ملعلمي
ً
 كما تنازليا

 :يلي

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  الثاني البعد على التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحر

  مرتبة( البرنامج محتوى )
ً
 تنازليا

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 متوسط 1 0.45 1.81 يتوافر في البرنامج كافة اللوازم لتحقيق هدف التدريب املنهي. 18

 متوسط 2 0.45 1.73 محتوى البرنامج يزودني باملهارات التي ترفع من كفاءة أدائي. 19

 متوسط 3 0.57 1.71 يحتوي البرنامج على التعريف العام والخاص بصعوبات التعلم وخصائصهم. 20

 منخفض 4 0.48 1.64 يتضمن البرنامج املنهي أساليب القياس والتشخيص الحديثة لصعوبات التعلم 21

 منخفض 5 0.50 1.55 أضاف البرنامج التدريبي قيمة مضافة على أدائي املنهي بشكل مميز. 22

 منخفض 6 0.50 1.54 يحتوي البرنامج على املفاهيم والقضايا الخاصة لذوي صعوبات التعلم. 23

 منخفض 6 0.61 1.54 يوجد تقييم للبرنامج التدريبي قبل وبعد البرنامج. 24

 منخفض 8 0.61 1.51 يحتوي البرنامج على برامج إثرائية عن صعوبات التعلم 25

تواكب برامج التدريب املنهي للمعلمين التوجهات التربوية الحديثة في تعليم الطلبة ذوو  26

 صعوبات التعلم.

 منخفض 8 0.50 1.41

 منخفض 10 0.60 1.43 يتضمن البرنامج عدة أنماط مختلفة من األساليب التدريبية. 27

تغطي برامج التدريب املنهي كافة املحاور واملوضوعات الخاصة ببرامج الطلبة ذوو صعوبات  28

 التعلم

 منخفض 11 0.49 1.39

 ملعلمي صعوبات تعلم في املستقبل 29
ً
 منخفض 12 0.64 1.36 تؤهلني برامج التدريب املنهي ألكون مدربا

 منخفض  0.24 1.55 الدرجة الكلية 

 املتوسطات يوضح الذي( 6) رقم الجدول  في الواردة النتائج تشير     

 فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية

 الثاني البعد على التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج

  مرتبة( البرنامج محتوى )
ً
 منخفض فاعلية بمستوى  جاء ككل البعد أن تنازليا
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 كما(, 0.24) للبعد املعياري  االنحراف بلغ بينما( 1.55) حسابي وبمتوسط

 اللوازم كافة البرنامج في يتوافر( )18) الفقرة أن إلى الجدول  نتائج أشارت

 متوسط فاعلية وبمستوى  األولى باملرتبة جاءت( املنهي التدريب هدف لتحقيق

 الفقرة جاءت بينما( , 0.45) معياري  وانحراف( 1.81) بلغ حسابي وبمتوسط

( 1.73) بلغ حسابي وبمتوسط متوسط فاعلية بمستوى  الثانية باملرتبة( 19)

 التدريب برامج تغطي( )28) الفقرة جاءت وقد( , 0.45) معياري  وانحراف و,

( التعلم صعوبات ذوو  الطلبة ببرامج الخاصة املوضوعات و املحاور  كافة املنهي

 ومتوسط منخفض فاعلية بمستوى  األخيرة قبل وما عشر الحادية باملرتبة

 تؤهلني) (29) الفقرة جاءت بينما(, 0.49) معياري  وانحراف(, 1.39) حسابي

  ألكون  املنهي التدريب برامج
ً
 باملرتبة( املستقبل في تعلم صعوبات ملعلمي مدربا

 املتوسط بلغ حيث منخفض، فاعلية بمستوى  و األخيرة عشر الثانية

 البرامج أن إلى النتيجة وتعزى (. 0.64) املعياري  واالنحراف( 1.36) الحسابي

 املضامين على محتواها ربما وتبقي بالخطة، اهتمامها جل تولي التدريبية

 الذين األشخاص أن املمكن من أنه كما زمنية، فترة من واملعدة التقليدية

 في الحديثة التغييرات على يطلعوا لم والبرامج الجلسات محتوى  يعدون 

 كما ومحتواها، البرامج تلك تحديث يتم لم ولذلك التعلم، صعوبات ميدان

 التعلم، صعوبات ملعلمي التدريبية االحتياجات االعتبار بعين يؤخذ لم أنه

 إثراء في األمور  هذه تجاهل وبالتالي التدريبية، البرامج محتوى  هي والتي

 املعلمين نظر وجهة وبحسب محتواها، ضعف في يساهم التدريبية الجلسات

 فبذلك كبير بشكل احتياجاتهم الجلسات هذه محتوى  يالمس فلم واملعلمات

 تحقق ولم منها، الفائدة تجنى ولم املنهي اإلعداد في النقص لديهم تشبع لم

 إثراء ألجل واملهارية املعرفية حصيلتهم تحديث القائمين فعلى أهدافها،

 وأن خاصة. التعلم صعوبات معلمي احتياجات وتقابل التدريبية برامجهم

  هناك
ً
  ضعفا

ً
 التعلم، صعوبات وتشخيص قياس مجال في املعلمين لدى عاما

 دراسة يجةنت مع الدراسة نتائج واتفقت. الحديثة التدريسية واالستراتيجيات

 القياس مجال في املعلمين احتياجات تلبية بضرورة[ 18] العالي عبد

 .تدريسها وطرق  املعوقين، ومناهج والتقويم والتشخيص

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 7) رقم الجدول  ويعرض

 الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات

 مرتبة( املهنية املدربين كفايات) الثالث البعد على التعلم صعوبات ملعلمي

 
ً
 :يلي كما تنازليا

 

 7 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  الثالث البعد على التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحر

  مرتبة( املهنية املدربين كفايات)
ً
 تنازليا

 الدرجة الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 مرتفع 1 0.60 2.60 يتشارك املدربون مع املعلمين بتحديد أهداف الجلسات وطريقة عرضها. 45

 مرتفع 2 0.50 2.54 مهارات التواصل الفعاليمتلك املدرب  44

 وانصرافا 38
ً
 مرتفع 3 0.56 2.46 يلتزم املدرب بمواعيد التدريب حضورا

39  
ً
 مرتفع 3 0.56 2.46 لدى املدرب خطة واضحة للتدريب قبل تنفيذ البرنامج مسبقا

 مرتفع 3 0.65 2.46 التعلم.يمتلك املدرب كفايات معرفية واسعة في التربية الخاصة وصعوبات  46

 مرتفع 6 0.60 2.43 يوازن املدرب بين الجوانب النظرية والتطبيقية أثناء فترة التدرب 48

 مرتفع 7 0.72 2.34 يمتلك املدرب مؤهالت علمية عالية في التخصص. 43

 مرتفع 7 0.59 2.34 الكفاءة العالية في التدريب يستثمر املدرب مهارات املعلمين ذوي  49

 متوسط 9 0.63 2.31 يتشارك املدرب مع املعلمين األدوار في الجلسات. 41

 متوسط 10 0.59 1.77 يتابع املدرب معلميه املتدربين بعد التدريب 40

 متوسط 11 0.77 1.57 لاللتحاق بالبرنامج التدريبي. يجذب أسلوب املدرب املعلمين 42

 متوسط 12 0.81 1.54 لديه مهارة حل املشكالت في البرنامج التدريبي. 47

 متوسط  0.36 2.24 الدرجة الكلية 

 املتوسطات يوضح الذي( 7) رقم الجدول  في الواردة النتائج تشير     

 فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية

 الثالث البعد على التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج

  مرتبة( املهنية املدربين كفايات)
ً
 جاءت للبعد الكلية الدرجة أن إلى تنازليا

 تشير و(, 0.36) املعياري  واالنحراف( 2.24) الحسابي واملتوسط متوسطة

  النتائج
ً
 أهداف بتحديد املعلمين مع املدربين يتشارك( )45) الفقرة أن أيضا

 مرتفع فاعلية بمستوى  و األولى باملرتبة جاءت.( عرضها وطريقة الجلسات

 الفقرة جاءت بينما( , 0.604) معياري  وانحراف( 2.60) بلغ حسابي وبمتوسط

 وبمستوى  الثانية باملرتبة( الفعال التواصل مهارات املدرب يمتلك( )44)

 و(, 0.50) معياري  وانحراف( 2.54) بلغ حسابي وبمتوسط مرتفع فاعلية

 بالبرنامج لاللتحاق املعلمين املدرب أسلوب يجذب)(42) الفقرة جاءت

 متوسط فاعلية وبمستوى  األخيرة قبل ما و عشر الحادية باملرتبة( التدريبي

 (47) الفقرة حلت بينما(, 0.77) معياري  وانحراف ،(1.57) حسابي ومتوسط

 واألخيرة عشر الثانية باملرتبة( التدريبي البرنامج في املشكالت حل مهارة لديه)

 واالنحراف( 1.54) الحسابي املتوسط بلغ حيث, متوسط فاعلية وبمستوى 

 التطوير لبرامج التعليم إدارة افتقار إلى ربما النتيجة وتعزى (. 0.817) املعياري 

 املدرب إلحاق يمكن أنه إلى باإلضافة مدربين، باعتبارهم للمدربين املنهي

 وقت وجود عدم إلى يؤدي الذي األمر اختصاصهم من ليست بشواغر

 بدورات يلحقوا يجب املدربين أنَّ  كما ولحصيلتهم، لهم الذاتي للتطوير

 لبرامج التدريبية باملستجدات وتزويدهم املعلمين شأن شأنهم املنهي للتطوير

[ 12] فرانك نتيجة مع اختلفت وقد التعلم، صعوبات ملعلمي املنهي اإلعداد

 . للمدربين املنهي املستوى  بارتفاع
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 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 8) رقم الجدول  ويعرض

 الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات

  مرتبة( البرنامج أهداف) الرابع البعد على التعلم صعوبات ملعلمي
ً
 كما تنازليا

 :يلي

 8 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  الرابع البعد على التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحر

  مرتبة( البرنامج أهداف)
ً
 تنازليا

املتوسط  املؤشرات الرقم

 الحسابي

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري 

 مرتفع 1 0.49 2.64 تنمية إحساس املعلم باملواطنة واالنتماء إلى مهنة التعليم 3

 مرتفع 2 0.74 2.47 توفير كادر منهي مميز من معلمي صعوبات التعلم 9

 مرتفع 3 0.79 2.43 يقوم البرنامج التدريبي على فلسفة وأهداف التطوير املنهي، واالحتياجات املهنية. 7

واملهارات العلمية واالجتماعية والخاصة في مجال  إكساب معلم صعوبات التعلم املعارف 8

 تعليم الطلبة ذوو صعوبات التعلم

2.21 0.75 4 

 

 متوسطة

 متوسط 5 0.61 2.17 تنمية وعي املعلم بالظروف املجتمعية املختلفة حول فئة الطلبة ذوو صعوبات التعلم. 4

 متوسط 6 0.49 2.13 تجويد العملية التعليمية لبرامج صعوبات التعلم. 1

 متوسط 7 0.78 2.05 تزويد معلم صعوبات التعلم بأساليب القياس والتشخيص الحديثة. 6

 متوسط 8 0.64 2.00 يحقق البرنامج االستقرار الوظيفي ملعلمي صعوبات لتعلم. 2

 متوسط 9 0.91 1.91 يعمل البرنامج املنهي على تحقيق الكفايات املهنية لدى معلمي التربية الخاصة. 10

 منخفض 10 0.74 1.51 توفير بيئة لإلبداع املنهي في ضوء املعايير املهنية الحديثة. 5

11  
ً
 منخفض 11 0.73 1.41 تحفز برامج التطوير املنهي املعلمين على االلتحاق ببرامج التدريب مستقبال

 منخفض 12 0.56 1.18 والخبرات الالزمة لألداء املنهي ملعلمي التربية الخاصة. التدريب على املعارف واملهارات 12

 متوسط  0.45 2.00 الدرجة الكلية 

 الحسابية املتوسطات يبين الذي( 8) رقم الجدول  في الواردة النتائج تشير     

 برامج فاعلية إلى الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحرافات

 أهداف) الرابع البعد على التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب

  مرتبة( البرنامج
ً
 بمتوسط متوسطة جاءت للبعد الكلية الدرجة أن إلى تنازليا

 وكما متوسط فاعلية وبمستوى ( 0.45) معياري  وانحراف( 2.00) حسابي

  النتائج أشارت
ً
 باملواطنة املعلم احساس تنمية) (3) الفقرة أن لىإ أيضا

 بمتوسط و مرتفعة وبدرجة األولى باملرتبة جاءت( التعليم مهنة الى واالنتماء

 توفير) (9) الفقرة جاءت بينما( 0.490) معياري  وانحراف( 2.64) بلغ حسابي

 فاعلية بمستوى  الثانية باملرتبة( التعلم صعوبات معلمي من مميز منهي كادر

 وجاءت(, 0.741) معياري  وانحراف( ,2.47) بلغ حسابي وبمتوسط مرتفع

 ببرامج االلتحاق على املعلمين املنهي التطوير برامج تحفز) (11) الفقرة

 فاعلية بمستوى  األخيرة قبل وما عشر الحادية باملرتبة( مستقبال التدريب

 حلت بينما( 0.736) معياري  وانحراف( , 1.41) حسابي ومتوسط منخفض

 املنهي لألداء الالزمة والخبرات واملهارات املعارف على التدريب) (12) الفقرة

 بلغ حيث, منخفض فاعلية بمستوى  و األخيرة باملرتبة( الخاصة التربية ملعلمي

 ( 1.18) الحسابي املتوسط

 ( 0.568) املعياري  واالنحراف

 إلى املنخفض املستوى  ضمن جاءت البرنامج أهداف أّن  إلى النتيجة وتعزى      

 تقليدية بطرق  توضع زالت ما التدريبية البرامج أن حيث من ذكره تم ما

 ميادين شتى به تأثرت الذي الوقت في والتطوير التحديث إلى تفتقر مكررة،

 التعلم، صعوبات مجال ضمنها ومن املعرفية بالتطورات الخاصة التربية

 معينات ووجود الفئة هذه تعليم في الحديثة االستراتيجيات ووضع

 مع يتالءم بم وتغييرها أهدافها تحديث على يحتم مما تعلميهم في التكنولوجيا

 املستمر، املنهي والتطوير بالتعليم تنادي والتي الحديثة التربوية التوجهات

 معلم كفايات مع املتوافقة املهنية الكفايات التعلم صعوبات معلمي وإكساب

 .وعشرين الواحد القرن 

 ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات ما: ومناقشته الثاني السؤال نتائج

 نظرهم؟ وجهة من تبوك بمدينة الخدمة أثناء في التعلم صعوبات

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال عن لإلجابة

 تبوك بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي التدريبية لالحتياجات واملستوى  والرتبة

  مرتبة أنفسهم، نظرهم وجهة من
ً
 .ذلك يوضح( 9) والجدول  تنازليا

 9 جدول 

افات و  الحسابية املتوسطات   مرتبة أنفسهم، نظرهم وجهة من تبوك بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي التدريبية لالحتياجات واملستوى  والرتبة املعيارية االنحر
ً
 تنازليا

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم

إعداد وتنفيذ الخطة االنتقالية لتلبية احتياجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم في املراحل  66

 االنتقالية

 مرتفع 1 0.32 2.88

 مرتفع 1 0.32 2.88 استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم. 69

 مرتفع 3 0.35 2.87 استخدام مستحدثات التكنولوجيا في القياس والتشخيص 68

 مرتفع 4 0.38 2.84 استخدام املقاييس واالختبارات املقننة في التشخيص 60

 مرتفع 5 0.42 2.75 الخطط التربوية والتعليمية الفردية االلكترونية إعداد 65
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 الثاني السؤال نتائج يوضح الذي( 9) رقم الجدول  في الواردة النتائج تشير     

 أثناء في التعلم صعوبات ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات ما: ومناقشته

 لالحتياجات الكلية الدرجة أّن  إلى نظرهم؟ وجهة من تبوك بمدينة الخدمة

 معياري  وانحراف( 2.75) حسابي وبمتوسط مرتفعة بدرجة جاءت التدريبية

 االنتقالية الخطة وتنفيذ إعداد( )66) الفقرة أن النتائج بينت وكما, (0.55)

 والفقرة( االنتقالية املراحل في التعلم صعوبات ذوي  الطلبة احتياجات لتلبية

 ذوي  الطلبة تعليم في التعليم تكنولوجيا مستحدثات استخدام( )69)

 بلغ حسابي وبمتوسط مرتفع وبمستوى  األولى باملرتبة جاءتا( التعلم صعوبات

 استخدام( )68) الفقرة جاءت بينما( , 0.32) معياري  وانحراف( 2.88)

 وبمستوى  الثانية باملرتبة( والتشخيص القياس في التكنولوجيا مستحدثات

 الفقرة وجاءت(, 0.35) معياري  وانحراف(,2.87) بلغ حسابي وبمتوسط مرتفع

 حسابي ومتوسط مرتفع بمستوى  األخيرة قبل وما العاشرة باملرتبة( 55)

 اديةالح باملرتبة( 71) الفقرة جاءت بينما( , 0.59) معياري  وانحراف( , 2.64)

( 2.63) الحسابي املتوسط بلغ حيث مرتفعة، بمستوى  و واألخيرة عشرة

 (.0.54) املعياري  واالنحراف

 بحاجة زالوا ما التعلم صعوبات ومعلمات معلمي أّن  إلى النتيجة وتعزى      

 تعليم في الحديثة التدريسية واألساليب والتشخيص القياس ألساليب

 عدم إلى االحتياج هذا يعود وقد التعلم، صعوبات ذوي  الطلبة وتشخيص

 التعرف عدم إلى باإلضافة التدريبية، االحتياجات لهذه املهنية البرامج تغطية

 التدريبية، البرامج بتنفيذ البدء قبل التعلم صعوبات معلمي احتياجات على

 التي احتياجاتهم عن سؤالهم يتم لم أنه املعلمين نظر وجهة وبحسب حيث

 لصعوبات التربوي  القياس حركة تطور  مع خاصة املنهي، أدائهم في تنقصهم

 املعلمين تؤهل خاصة دورات إلى تحتاج التي التربوية املقاييس وزخم التعلم

 العصر في ظهر فقد. وتفسيرها نتائجها واستخالص استخدامها من وتمكنهم

 ومعلمات معلمو يمتلكها أن يجب التي املهنية الكفايات من العديد الحديث

 الذي املنهي ارتقائهم ألجل وذلك امليدان في يعملون  الذين التعلم صعوبات

 إلى باإلضافة طالبهم، وتعليم تشخيص في نجاحهم على كبير بشكل ينعكس

 واالستفادة املدرسة داخل العمل فريق ضمن العمل على الكافية القدرة

 وأدواره، مهامه في الحديثة التعليم تكنولوجيا مستحدثات توظيف في كذلك

 والعمل التعلم صعوبات ذوي  األطفال أسر حاجات تلبية على كذلك والعمل

 . ألبنائهم املقدم الفردي التربوي  البرنامج في حقيقيون  نجاح كشركاء معهم

 املعلمين أن أشارت التي[ 14] هندريكس دراسة مع النتيجة واتفقت      

 أن يجب كما, يدرسونها التي اإلعاقة طبيعة مع يتناسب منهي إعداد إلى بحاجة

 تقديم, التغيير لتعزيز املطلوبة واملهارات املعارف املعلمون  هؤالء يمتلك

 املتطلبات تطوير أجل من مضامين تحتوي  التي األساسية البيانات

 الحديثة التكنولوجيا بأساليب واالستعانة التدريب، ومبادرات الشخصية

 بينت التي[ 16] بريدي دراسة نتيجة مع اتفقت كما. الفاعلة واالستراتيجيات

 مع واتفقت االتصال، مهارات في خاصة التدريبية االحتياجات مستوى  ارتفاع

 لحاجته املعلم إعداد بضرورة[ 17] وزيمرمان وساندبانك لي دراسة نتيجة

[ 18] العالي عبد دراسة نتيجة مع كذلك الدراسة واتفقت .املنهي لإلعداد

, والتقويم والتشخيص القياس مجال في املعلمين احتياجات تلبية بضرورة

. تدريسها وطرق , املعوقين مناهج بواقع تهتم دراسة إجراء الباحث اقترح كما

 احتياجات هناك بأن[ 19] والتاج املعمرية دراسة نتيجة مع كذلك واتفقت

 ذوي  معلمي لدى الرئيسية بالكفايات تتعلق الخاصة التربية ملعلمي تدريبية

 .الخاصة الحاجات

 أظهرت التي[ 15] الطعمة دراسة نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة واختلفت

  املعاقين معلمي لدى الكفايات توافر
ً
 .مرتفعة بدرجة سمعيا

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: ومناقشتها الثالث السؤال نتائج

 أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية مستوى  في (α = 0.05) الداللة مستوى 

 الخبرة؟ ملتغير تعزى  تبوك بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال عن لإلجابة

 الفروق داللة من للتحقق األحادي التباين تحليل اختبار اجراء وتم املعيارية،

  الدراسة أبعاد على الدراسة عينة أفراد لتقديرات
ً
 والجدول  الخبرة ملتغير تبعا

 :ذلك يوضح( 10)

 10 جدول 

افات و  الحسابية املتوسطات  تبوك بمدينة الخدمة أثناء في التعلم صعوبات ملعلمي املنهي التدريب برامج تقييم على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية االنحر

توظيف استراتيجيات تعديل السلوك ملعالجة املشكالت السلوكية للطلبة ذوي صعوبات  59

 التعلم

 مرتفع 6 0.44 2.74

 مرتفع 7 0.47 2.68 استخدام االستراتيجيات املعرفية في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم 67

 مرتفع 7 0.53 2.68 التقييم( –التنفيذ  –تطوير مهارات التدريس الفعالة )التخطيط  70

 مرتفع 9 0.48 2.67 تكييف املناهج التدريسية بما يتالءم مع مستوى الطالب 64

 مرتفع 10 0.59 2.64 التقييم الذاتي ملعرفة مدى فاعلية طرق التدريس املستخدمة 55

 مرتفع 11 0.54 2.63 أدوات التقييم بما يتالءم مع مستوى الطالبتكييف  71

 مرتفع  0.55 2.75 الدرجة الكلية. 

 املتوسط العدد الخبرة البعد

 الحسابي

 االنحراف املعياري 

 0.51 2.66 10 سنوات 5أقل من  إدارة البرنامج

 0.44 2.68 16 سنوت 10-سنوات 5من 

 0.59 2.65 8 سنوات فأكثر 10

 0.31 1.54 10 سنوات 5أقل من  محتوى والبرنامج

 0.30 1.56 16 سنوت 10-سنوات 5من 
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  هنالك أن( 10) الجدول  نتائج تشير      
ً
 أفراد تقديرات بين ظاهرية فروقا

 صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج تقييم على الدراسة عينة

  أنفسهم نظرهم وجهة من تبوك بمدينة التعلم
ً
 وللكشف الخبرة، ملتغير تبعا

 األحادي التباين تحليل استخدام تم االحصائية الداللة مستوى  عن

 :ذلك يوضح( 11) والجدول  الدراسة، أداة على الدراسة أفراد لتقديرات

 11 جدول 

 بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج تقييم على الدراسة عينة أفراد تقديرات بين الفروق لداللة( One Way- Anova) األحادي التباين تحليل

  نظرهم وجهة من تبوك
ً
 الخبرة ملتغير  تبعا

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات الخبرة البعد

 056 1.10 0.426 2 7.237 بين املجموعات إدارة البرنامج

   035. 31 7.237 داخل املجموعات

    33 7.694 املجموع

 .921 1.678 0.463 2 7.87 بين املجموعات محتوى والبرنامج

   0.275 31 3.0358 داخل املجموعات

    33 10.910 املجموع

 .146 1.787 0.634 2 10.785 بين املجموعات الكفايات املهنية للمدربين

   355. 31 4.615 داخل املجموعات

    33 15.399 املجموع

 065. 2.314 776. 2 13.191 بين املجموعات أهداف البرنامج

   335. 31 4.360 داخل املجموعات

    33 17.551 املجموع

 422. 1.124 588. 2 9.995 بين املجموعات الدرجة الكلية

   523. 31 6.800 داخل املجموعات

    33 16.795 املجموع

  دال
ً
 (α≤0.05) داللة مستوى  عند عن احصائيا

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 11) الجدول  في النتائج تشير      

 تقييم على الدراسة عينة أفراد تقديرات بين( α≤0.05) داللة مستوى  عند

 من تبوك بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة أثناء املنهي التدريب برامج

  أنفسهم نظرهم وجهة
ً
 وهي( 1.10( )ف) قيمة بلغت حيث الخبرة، ملتغير تبعا

  دالة غير قيمة
ً
 إلى النتيجة وتعزى (. α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 وأهدافها، مضمونها حيث من املنهي التدريب برامج في الواضح القصور 

  تؤدي لم فالخبرة
ً
  دورا

ً
 الرغم على املعلم وأن البرامج، هذه تقييم في مفصليا

 ما تقدم لم التدريبية البرامج وأن التدريب إلى يحتاج زال ما أنه إال خبرته من

 وهذ ومهاراته كفاياته يناسب منهي إعداد من التعلم صعوبات معلمو يحتاجه

 هيكلتها وإعادة البرامج هذه إلى جاد بشكل االلتفات ضرورة على يؤكد

 النتيجة تلك الباحث يعزو  كما الحديثة، التطورات مع يتالءم بما وإعدادها

 أذاب مما الخدمة أثناء املنهي التدريب لبرامج واضحة رؤية وجود عدم إلى

 إلى النتيجة تلك إرجاع يمكن كما البرامج، تلك تقييم نتائج على بينهم الفروق

 أخرى  ناحية ومن املعلمين هؤالء بتدريب ليقوموا أكفاء مدربين وجود عدم

 للمعلمين أعطيت قد تكون  بحيث ومستهلكة مكررة البرامج تلك تكون  قد

 .خبراتهم عن النظر بغض

  عدم حيث من[ 13] الخطيب دراسة مع الدراسة هذه نتائج اتفقت وقد

 جميع في الخبرة ألثر تعزى ( α =0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود

 .الكلية الدرجة وفي األبعاد

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: ومناقشته الرابع السؤال نتائج

 أثناء املنهي التدريب برامج فاعلية مستوى  في (α = 0.05) الداللة مستوى 

 الجنس؟ ملتغير تعزى  تبوك بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي الخدمة

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال عن لإلجابة

 أفراد لتقديرات الفروق داللة من للتحقق ت اختبار إجراء وتم املعيارية،

  الدراسة أبعاد على الدراسة عينة
ً
 يوضح( 12) والجدول  الجنس ملتغير تبعا

 :ذلك

 0.28 1.57 8 سنوات فأكثر 10

 0.39 2.26 10 سنوات 5أقل من  الكفايات املهنية للمدربين

 0.38 2.22 16 سنوت 10-سنوات 5من 

 0.33 2.23 8 سنوات فأكثر 10

 0.28 2.05 10 سنوات 5أقل من  أهداف البرنامج

 0.42 1.99 16 سنوت 10-سنوات 5من 

 0.44 2.00 8 سنوات فأكثر 10

 0.37 2.12 10 سنوات 5أقل من  الدرجة الكلية

 0.38 2.11 16 سنوت 10-سنوات 5من 

 0.41 2.11 8 سنوات فأكثر 10
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افات و  الحسابية املتوسطات  الخدمة أثناء في التعلم صعوبات ملعلمي املنهي التدريب برامج تقييم على الدراسة عينة أفراد لتقديرات اختبارات ونتائج املعيارية االنحر

  تبوك بمدينة
ً
 الجنس ملتغير  تبعا

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئة البعد

 0.00 2.00 0.24 2.66 36 ذكر إدارة البرنامج

 0.34 2.68 27 أنثى

 0.071 0.583 0.29 1.57 36 ذكر محتوى البرنامج

 0.41 1.50 27 أنثى

 0.00 4.01 0.47 2.26 36 ذكر الكفايات املهنية للمدربين

 0.46 2.22 27 أنثى

 0.984 0.443 0.39 2.01 36 ذكر أهداف البرنامج

 0.40 2.05 27 أنثى

 0.064 0.16 0.40 2.11 36 ذكر الدرجة الكلية

 0.34 2.12 27 أنثى

  هنالك أّن  إلى( 11) الجدول  نتائج تشير     
ً
 أفراد تقديرات بين ظاهرية فروقا

 بمدينة التعلم صعوبات ملعلمي املنهي التدريب برامج تقييم على الدراسة عينة

  أنفسهم نظرهم وجهة من الخدمة أثناء تبوك
ُ
 أظهرت كما الجنس، ملتغير تبعا

( α≤0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إن النتائج

 ملعلمي املنهي التدريب برامج تقييم على الدراسة عينة أفراد تقديرات بين

  أنفسهم نظرهم وجهة من الخدمة أثناء تبوك بمدينة التعلم صعوبات
ً
 تبعا

( للمدربين املهنية والكفايات البرنامج، إدارة) األبعاد على الجنس، ملتغير

  النتائج تظهر لم حين في الذكور  ولصالح
ً
 عند إحصائية داللة ذات فروقا

( البرنامج وأهداف البرنامج محتوى ) األبعاد على (α≤0.05) داللة مستوى 

 دالة غير قيمة وهي( 0.16( )ت) قيمة بلغت حيث الكلية، الدرجة وعلى

 
ً
 أن إلى النتيجة الباحث ويعزو (. α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 و البرنامج إدارة) بعدي على أجابوا قد الذكور  التعلم الصعوبات معلمي

 املعلمات استجابات عن فروق فيها بدرجة( للمدربين التدريبية الكفايات

 صعوبات معلمو يتلقاها التي التدريبية البرامج أن على يدل قد مما اإلناث

 الوقت مالئمة حيث من تكون  وقد إدارية، ناحية من أفضل الذكور  التعلم

 متوافرة أو اإلناث لدى متوافرة غير تكون  وقد والتجهيزات واملباني واملكان

 من التعلم صعوبات معلمي استجابات في أثر مما الذكور  من أقل بدرجة

 للمدربين التدريبية الكفايات بعد يخص وفيما أخرى  ناحية ومن الجنسين،

 صعوبات معلمي يدربون  الذين الذكور  املدربين أن إلى النتيجة تلك تعود قد

 معلمات يدربن اللواتي اإلناث املدربات من كفاءة أكثر الذكور  التعلم

 فرص على حصلوا قد الذكور  املدربون  يكون  وقد اإلناث، التعلم صعوبات

 الفاعل الدور  له يكون  قد مما وخارجها اململكة داخل وتأهيلية تدريبية

 .التدريبية كفاياتهم بتحسين

 وأهداف البرنامج، محتوى ) ببعدي املتعلقة النتيجة يخص فيما أما      

 التعلم صعوبات ومعلمات معلمي التحاق إلى الباحث فيعزوها( البرنامج

 الجنسين لكال وتقدم واملحتوى  املضمون  حيث من متساوية تأهيلية بدورات

 تخص التي البرامج بين واضحة معايير وجود بدون  متساوٍّ  بشكل املعلمين من

 بعد حيث من أما سواء حد على واإلناث الذكور  التعلم صعوبات معلمي

 ملعلمي املنهي التأهيل برامج أن إلى النتيجة تلك تعود فقد البرنامج أهداف

 جنس عن النظر بغض موحدة بأهداف تقدم الخدمة أثناء التعلم صعوبات

 في فروق وجود بعدم[ 18] العالي عبد دراسة مع واتفقت. لها املتلقي املعلم

  املعاقين األطفال ملعلمي الالزمة التربوية الحاجات
ً
, الجنس ملتغير تبعا عقليا

 أن إلى أشارت التي[ 15] الطعمة دراسة به جاءت عّما النتيجة واختلفت

  املعاقين ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات
ً
  تختلف سمعيا

ً
 لتغير تبعا

 والتاج املعمرية دراسة به جاءت ما مع اختلفت كما اإلناث، لصالح الجنس

 تختلف الخاصة التربية ملعلمي التدريبية الحاجات أن إلى تشير التي[ 19]

 .الجنس باختالف

 توصياتال. 7

 :يلي بما الباحث يوص ي الدراسة نتائج ضوء في

 إعداد قبل التعلم صعوبات ومعلمات ملعلمي التدريبية االحتياجات تحديد -

 .االحتياجات حسب األولوية إلعطاء التدريبية البرامج

  املتعلقة املعاصرة التربوية بالتوجهات األخذ التدريبية البرامج معدي على -

 التطورات ظل في خاصة التعلم صعوبات مجال وفي الخاصة، التربية بميدان

 .والتكنولوجية املعرفية

 بناء في يركزوا أن التعليم إدارات في الخاصة التربية أقسام على ينبغي -

 . التعلم صعوبات ملعلم الحديثة املهنية الكفايات على التدريبية برامجهم

 النظري، من أكثر العملي الجانب املنهي التدريب برامج تراعي أن يفضل -

 منه بعضٍّ  وترك البرنامج في العملي الجزء ضمن النظري  الجانب ويكون 

 .لديهم الذاتي التعلم مهارات لتطوير الخاصة التربية ملعلمي

 نقاط ملعرفة التعلم، صعوبات ومعلمات معلمي ألداء املستمر التقييم -

 . وتقويتها الضعف نقاط عالج في تساهم تدريبية برامج وتطوير ضعفهم

 التربوية التوجهات مع يتالءم بما التدريبية البرامج في املدربين مهارات تطوير -

 املعاصرة

 ضوء في التدريبية البرامج مدربي أداء تقييم في مستقبلية دراسات إجراء -

  .واملحلية العاملية التدريب معايير
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ABSRACT _The study aimed to evaluate the Professional program for teachers of Learning disabilities during 

the service at Tabuk city from their point of view and to identify their needs. The sample of the study consisted 

of all teachers of learning disabilities working in the public schools in Tabuk city their number is (63). To 

achieve the objectives of the study, the researcher prepared the scale of level of effectiveness of vocational 

training during service for teachers of learning disabilities (2019) which consisting of (63) Distributed at five 

main dimensions: (Program management, program content, vocational competencies of trainers, objectives of 

program(.    The results of the study showed that the level of effectiveness of the vocational training programs 

for teachers of Learning disabilities during the service in Tabuk city from their point of view came at moderate 

level With an average of (2.11). program Management came at the first rank, followed by the competencies of 

the professional came in second rank;, in the third rank program objectives, lastly in the fourth rank program 

content. The results of the study showed that the level of training needs of the teachers of Learning disabilities 

in Tabuk city came at a high level With an average of (2.75). The results also showed no statistically 

significant differences in the evaluation of vocational training programs for teachers of Learning disabilities in 

Tabuk city related to the variable of experience. However, there are statistically significant differences due to 

the sex variable and the benefit of males in the program administration and vocational competencies of the 

trainers. The researcher recommends conducting more studies on the effectiveness of vocational training 

programs for teachers of learning difficulties and within different variables and different environments. 

KEY WORDS: vocational training during service, teachers of Learning disabilities, training needs. 


