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دادإـع
 كلية الرتبية –قسم الرتبية اخلاصة 

 السعودية –اإلسالمية مام حممد بن سعود جامعة اإل

هددددالد اسا الددددت رسدددد  اس تددددبر امدددد  بدددداخ صةددددرر تبادددديب  اس بة(ددددت اس ي ددددت  ب ددددب ا  اس بة(ددددت اس ي ددددت  
اسمتمد،  ىهدي ت  مدك اا  دي   – يسد بيسمتيييب اسمهن(ت سمتمم  اس البيد  وىخ اعايةدت اسريب دت بده ىنهدت اطدب اس 

يب اسمهن(دت بديال الر اسمتدال اسا الد   اسمتم، بم ي  اعايةت اسريب ت ل  تبايب  اس بة(ت اس ي دت سممتديي – يس اس 
ي ل  ب ي  اعايةت اسريب ت الدالل استدي  بتمم   -ي   طيسر  85ىد نت اسبضي اه اسا الت. صيواد اينت اسا الت به  

  الد جيتوا امدق ةيةمدت اسمتديييب اسمهن(دت سمتممد  اس بة(دت اسريب دت  ىةيةمدت د ندت ا لد ريد  2018/2019اسجيبت  
س بة(دددت اس ي ددت. ىةيلددد  اا  اسمدددنه  اسو ددر  اس اميمددد   صو ددمد اسا الدددت رسدد  استايدددا بددده بدده ب دددب ا  تبادديب  ا

يمد   أادبر اسمردي (، ىا لدت اس د   اسن ية   أهمهي أن أاثدب اسمتديييب صةدرتي تاباديب  اس بة(دت اس ي دت بيس بصيد  بدي
بر اس لدديةب استيبددت يبصيددع اميهددي ص لددب اس بة(ددت اس ي ددت  أاددبر اسمرددي (، ا ليلدد(ت سعايةددت اسريب ددت  أادد

يمددد    سم ددال  وىا اعايةدددي  اسريب دددت  لددد  اددديه أن أةدددي اسمتددديييب صةدددرتي تاباددديب  اس بة(دددت اس ي دددت بيس بصيددد  بدددي
ألدددد  (ر ص ايددددي الدددد باص(ج(ي  صنم(ددددت اسمهددددي ا  ا لدددد  الس(ت سدددداخ اس ددددال  وىا ا ا (ينددددي  اس بةو ددددت اس ي ددددت  

 اس بةو ت اس ي ت.  أل  (ر صوظ(ف اساباب  اس موك(ت س ىا ا ا (يني 
  اس دا    اسميدااا  لد  بثدي  ىبه نيا  آالب  يونا اداد بده اسم دب ا  الد ريد بنهدي اس دال  بةد ي أاادب

بجيل اعايةت اسريب ت  د الت ايست ل  بجيل اس  لب  بةبىع ص بج ل  بجديل وىا اعايةدت اسريب دت  ب ابدت لد  
بدده اسم ددب ا  اس دد  الدد ريد بنهددي اس ددال  بةدد ي أةددي   اس بة(ددت اس ي ددت  اضدد بابي  اس وا ددي. لدد  ادديه يونددا ادداد

  ب ابت ل  ام، ىظيةك ا اضيء  ا اطمت ىاس ةب تي  لد  اس بة(دت اس ي دت  بلد ماي  ىةدباءا  لد  اس بة(دت بثي
اس ي دددت بيسمادددت اعاجميع دددت  اس  ا( دددي  استمم(دددت  باددديا اس بة(دددت اس ي دددت  اا ددديج بدددواد ىص ن(دددي  صتم(م(دددت  اعايةدددي  

 .   اعايةي  اسج م(ت ىاسلا(تاسم تاد
اسمتممديه  -ىنود لبق داسدت رالدية(ي تديه ب ولد   د ندي  اس دال   -أتضي  -ىكين به ا ية  اسا الت 

اسمتممدديه وىا اسمتددال اس باامدد   -امددق ةيةمددت اسمتدديييب اسمهن(ددت ىل ددي  سممتددال اس باامدد   ىوسدد  سلدديس  اس ددال  
اسمتممددديه امدددق ةيةمدددت اسمتددديييب  -ب ولددد   د ندددي  اس دددال   ىىندددود لدددبق دال رالدددية(ي تددديه ٤.5ا امدددق بددده 

 اسمهن(ت ىل ي  سم ايب اسبضي اه اسم ب ا  اسا ال(ت  ىوس  سليس  ب  وخ " اٍض" ب ي ات بم  وخ "غيب  اٍض".

 .اسريب ت اعايةت اسمهن(ت  اسمتيييب د ال   تبايب   الكلمات املفتاحية
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Special Education Program and its effect on the student-

teacher acquisition of professional standards for teachers 

of students with intellectual disabilities 

Abstract 
The study aimed at identifying the saturation of the special education 

program (special education courses) with the professional standards for teachers of 

students with intellectual disabilities from the viewpoint of student-teacher , and does 

the acquisition of student-teachers in the course of intellectual disability in the 

special education program for professional standards differ according to the 

academic rate and degree of satisfaction about studying. The sample of the study 

consisted of (85) student-teachers in the course of intellectual disability during the 

academic year 2018/2019, who responded to the list of professional standards for 

teachers of intellectual education, and the list of the degree of benefit from the 

courses of the special education program. Using the descriptive analytic approach, 

the study reached many results, the most important of which are that the most 

saturated criteria in the special education program in the following order: I know the 

concepts and foundations that underlie the special education specialization, I know 

the basic concepts of intellectual disability, and I know the general characteristics of 

students with intellectual disabilities, while the lowest saturated criteria in the special 

education program in the following order: I can apply independent skills 

development strategies for students with special educational needs, and I can apply 

behavioral programs for those with special educational needs. 

On the other hand, there are a number of courses that students have benefited 

most from, such as: field training in the field of intellectual disability, case study in 

the field of specialization, a graduation project in the field of intellectual disabilities, 

introduction to special education, and communication disorders. While there are a 

number of courses that students have benefited to a lesser extent, such as: 

Introduction to physiology, regulations and legislation in special education, terms 

and readings in special education in the English language, scientific applications for 

special education research, production of educational materials and techniques, 

multiple disabilities, and Physical and health disabilities. 

The study also found a statistical significant difference between the average 

scores of student-teachers on the list of professional standards according to the 

cumulative average, for the benefit of student-teachers with a cumulative average 

higher than 4.5, and a statistical difference between the average scores of student-

teachers on List of occupational criteria according to the variable of satisfaction with 

the courses, in favor of a "satisfied" level compared to a "dissatisfied" level. 

Keywords: studying program, professional standards, intellectual disability. 
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اسمتمددد، استنلدددب ا هددد، لددد  استمم(دددت اس بةو دددت  ىأادددا أهددد، استوابدددي وا  اس ددد  يب اسواضددد  لددد  تتدددا 
ا ص يةهدددي ىاسنهدددوض تهدددي  أى ص البهدددي. ىاوا كدددين هددد ا اسيدددال  ين ادددي امدددق بتممددد  اس البيددد  استددديدييه  ل اددد  

ي اس بة(ددت اس ي ددت أهدداالهي لتمددق ين اددي بةدد ي أااددب امددق بتممدد  اس البيدد  وىخ اعايةددي . ىسيدد  صا دد
ليه ل  ه ا اسميداان راداادا  ي ميدع بيسيرديء  استيس(دت ل  اس يةميه اميهي اسابص امق راااد اسمتمميه اسم

اده طب ددي اسادباب  ىاسمندديه  اسم ميدع   ىطددبق اس ددا  ت اسمنيلدرت  ا بددب اسد ا ت ددياا لد  صا يددي أهدداار 
   ىا ارتيس(ت  ىا ن ميع(ت س ىخ اعايةي .اسريب ت  اس بة(ت اس ي ت  ىاس   أهمهي صنم(ت اس ا ا

دي  ايدت صد، رادااد بتممد   150ىص و  راااد بتم، اس بة(ت اس ي ت امق بداا  أاثدب  ايب 
اس بة(ددت اس ي ددت لدد  اساااتددت لدد  أىضدديع اعةيبددت اسااالم(ددت سدد ىا اعايةددي . ىأدخ صاييددب ىنهددي  

اس دابي  سم دال  وىا اعايةدي  رسدق صاييدبا   اسنطب اول اعايةي   ىاسممي لت اسرتيسدت  ىص دات،
ل  ك(ف(ت صلو  ىصنط(، اس بة(ت اس ي دت  ىةيس ديس   ك(ف(دت صنطد(، تدباب  اعادااد سم بة(دت اس ي دت 
اس يص. ىاسيو   ضتك ا ه مي  ب اااد بتم، اس بة(ت اس ي ت  كمدي أ در  هنديب  در  كايدب تديه 

بتم، اس بة(ت اس ي ت أبدب  دت   ايدت يد ،  ىاايد  صتب ف راااد .(Goe, 2006)تباب  راااده 
طبح ألئمت نات ِّت اول لتيس(ت صتم(، اسمتمميه بة ي اي   ىانابي ي ، رايد  صتب ف اس تم(، اسنين  
سم ددال  وىا اعايةددي  امددق أادد  ص ددا م بددبٍض لدد  بندديه  اس تمدد(، استددي . ىصادداا هدد ه اس اييددبا  

ت  ىاسم ددديءست اسربدتدددت  ىاسدددن ب اسم ددد مب لددد  امدددق المف(دددت ص ي(مدددي  اسمتددديييب ا ايدتم(دددت اسلدددي ب
بتمم  اس بة(ت اس ي ت اسمؤهميه ص  (ال ايس(ي . ىبه اسواض  أا  تج  امق بتمم   أليص   راااد 

اسجيبتددي   بتممدد   اسما لددون  اس بة(ددت اس ي ددت رادديد  اس رييددب لدد  بددي اسدد ا تجتددي بتمدد، اس بة(ددت 
م(دددت ب ددد نيب  ت دددي    اسمجددديل  ىةيس ونهدددي  اس ي دددت وا ندددود  ايس(دددت  ى جددد  أن صيدددون هددد ه استم

اس (يل(ت  ىص ات، اس ابي   ىاسراوا اس     مد اسممي لدي  لد  اس بة(دت اس ي دت ىصتمد(، بتممد  
اس بة(ددت اس ي دددت. ىهددد ا تددداى ه لددد(م ه بددده راةدديء رطدددي  عاددديد  صلدددم(، صتمددد(، اسمتممددديه سينيلددد  

ى  ردي  . (Brownell; Sindelar: Kiely, & Danielson, 2010)اس د(يق اس تم(مد  اساديس 
اس وندد  ااددو اس تمدد(، اسةدديبي سم ددال  ىاس يسرددي  وىا    امددق أن2019وسدد  بددر ص ايددا است يادد   

ي  م  بتم، وى نود  ايس(ت ل  تباب  رايد  يؤهمت سم دييب  اا (يندي  صتمد(، وىخ  اعايةت اسريب ت
 اعايةت ضمه ل(يق اسما لت استيدتت.
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امددددق أهم(ددددت ص ددددو ب اطدددد، صددددا    بتمدددد،  (Crowe, & Venuto, 2001) ى ؤكددددا
سم  دددددو ا  استيسم(دددددت اسمتي دددددب   ىب متدددددي  امدددددق  ىب دددددييبا   اس بة(دددددت اس ي دددددت  بايدددددت ت دددددون بدددددا كي  

ب  مدددددددك اس ادددددددبا  لددددددد  هددددددد ا اس  لدددددددب  ىا دددددددق ت دددددددون بلدددددددا ا  س  دددددددو ب استمم(دددددددت اس تم(م(دددددددت 
 س ا يي ألضي  ايتت س ىخ اعايةي .

يبي سدد ىخ اعايةددت أن ي م ددر بتمدد، اس بة(ددت اس ي ددت ا ه مددي  ت  ايددي اس تمدد(، اسةددى   مدد  
بمجمواددددت بدددده اس لدددديةب اسة لدددد(ت ىاسمهن(ددددت  بيعضدددديلت رسدددد  اسيريتددددي  ىاسمهددددي ا  اسم  مرددددت 
سم تيبي اسرتيل بر بتمم  اسما لت استيدتت لد  ىضدر اسداب   ىأن ي لدك بمجموادت بده اس دا ا  

(ت  ىاسمتبلدت اسييي(دت اده اسمنطوبدت اس بةو دت اس   صم ن  به ص ات، اع  يد ىصلم(، اساباب  اس ا  ا
اس دد  تتمددي ضددمنهي  ىأن يباادد  اسرددبىق اسربدتددت تدديه اس ددال   ى  دد  ا  أادداا طددبق اس ددا  ت  
ىاسولدديةي اس تم(م(ددت اسم نواددت لدد  ا اةدد ت اسم  مرددت  ىاس  ددو ، اسةدديبي اسدد ا تةددمي كددي اسنددواا  

  .2005  اسمتبي(ت  ىاسمهي  ت  ىاسونااا(ت  اسااياا ىاس  ي 
ىس ا أ راد دىل استيس، اسم  ا  ص  يتي ل  استمي امق رتجيد اساباب  ىاس ابي  اسرتيسدت 

 ا ا (ينددددي اس دددد  ص ددددا  سي دددد يص وىا اعايةددددت  ل ددددا اهدددد ، اسمجمددددت ا بب  دددد  سيطردددديل وىا 
  ىهدو اسمجمدت وى اس د  يب اسيايدب Council for Exceptional Children (CEC) اس ي دت

اس ي ددت لدد  استدديس،  ت اندد  نممددت بدده بتدديييب اسممي لددت اسمهن(ددت لدد  بيدداان اس بة(ددت  امددق اس بة(ددت
  ىصنددا ج هدد ه اسمتدديييب ضددمه ادداد بدده اسريب ددتاس ي ددت  بمددي ليهددي بيدداان ا طردديل وىا اعايةددت 

  اسمتددديييب اسم لدددمت 2  بتددديييب اسممي لدددت اسمهن(دددت سممتممددديه   1اسمجدددي   ا ليلددد(ت  ىهددد    
  اعدا    ىاسمتممدددددون  ٤  اسمتددددديييب اسم لددددمت بيس تددددديىن ىاس وا دددددي   3ةدددددي    ت تمدددد(، وىا اعاي

  اسددددداب  7  الددددد باص(ج(ي  اس دددددا  ت   6  اسايئدددددت اس تم(م(دددددت   5ىاسمب ددددداىن  ىأىس(ددددديء ا بدددددو    
  ىا طرددديل اسريب دددت  اسادددباب  ىاس دددابي  اسم ابدددت سيطرددديل وىا اعايةدددت 8ىاس دددابي  ا ا  يس(دددت   

اسا الد(ت لد    دب ا  . ىل  ضوء وسد  أ دراد اسمRobertson, 2006اا  وىا اض با  اس و 
اسجيبتددي  ا بب  (ددت بباع(ددت س مدد  اسمتدديييب ىا لددت  ل ددا أ ددر  ب سولددي  أن ص  دد هي ال دد  اسمددواد 
اسا الدد(ت ت مدد  ا هدداار اسمةدد  ت بدده بتدديييب اسممي لددت اسمهن(ددت اس دد  ي انيهددي اسمجمددت ا بب  دد  

 تدددددددددديىن بددددددددددر اسمجمددددددددددت ا بب  دددددددددد  اسددددددددددوطن   ا مدددددددددديد صددددددددددا    سيطردددددددددديل وىخ اعايةددددددددددت بيس
 National Council for Accreditation of Teacher Educationاسمتممدديه

(NCATE)    2010 اس  ي.  
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 بهنيد ىةا ت نيدد اسمتديييب اسمهن(دت سمجمدت ا طرديل غيدب استديدييه امدق ب دممت بريدهدي أن 
اى دت س و ديي اسممي لدت اس يةمدت امدق ا دسدت سيلدباد اس بة(ت اس ي ت نياا اعاااد تة مون اجدب اسع 

وىا اا (يني  اس تم، غيب استيدتدت. ىبده اسم ردي ام(د  بند  ل دب  طو مدت أن اسمتممديه نيداا اعادااد 
ىاس  هيدي تا  ددون ألضددي ا ددية  اسدد تم،. ىةددا أ ا ددد اسرادوا أن اسمتمدد، نيددا اعاددااد أاثددب صدد  يبا امددق 

  .Darling-Hammond, 2000ر صاد ل( ب  اسما لت  صتم، اس ري به أا ب ايب آالب ت 
ىبه َ ،َّ  تمثي ا ل تااد سالس عا  بمجموات به اسمريدئ ىاسمتيييب ا الالق(ت نعءا أليل(ي 
لدد  أتددت بهنددت. ىبتممددو اس بة(ددت اس ي ددت  كمهنيدديه ت ددابون ا لددباد غيددب استدديدييه  تاطددون تث ددت 

ي ل ب يد بمريدةه، اسمهن(ت ىبتديييبه، سمممي لدت. الي ت. ىبتممو اس بة(ت اس ي ت ت س  بمعبون ب
ى ضدد، اسمماددي اسبابددر بيثدديق آدا  اسمهنددت ىبتدديييب بجمددت ا طردديل غيددب استدديدييه اسدد ا تمددي   
بتممو اس بة(ت اس ي دت اسمهنيدون ىل دي سد . ى  ضدمه بيثديق آدا  اسمهندت  مديا  ب دممي  أالالق(دت 

م دع  ك بتديييب اسممي لدت اسمهن(دت اسمرديدئ اس د  يأليل(ت ي تها تهي بتممو اس بة(دت اس ي دت. ىصلد
بتممددو اس بة(ددت اس ي ددت انددا صنريدد  اسم ددئوس(ي  اسيوب(ددت. ىصلددك هدد ه اسمتدديييب ك(ددف ت دد(ت  تهددي

اس بة(ددت  وبتممددو اس بة(ددت اس ي ددت كردديءصه، اسمهن(ددت ىكردديء   بالةهدد،. ى  ددر امددق كيهددي كددي بتممدد
 Council)كدي نوااد  بمي لد ه، اسمهن(دت  اس ي دت ب دئوس(ت لهد، هد ه اسمتديييب ىالد  اابهي لد 

for Exceptional Children, CEC, 2012). 
رسددد  صاايدددا د نددت صدددولب بتددديييب  بددده الالسهددي   هددالد2015ردد  د الدددت ةيبددد تهدددي ةتددداان  ل

ضمين اسجود  لد  تباديب  رادااد بتمد، اس بة(دت اس ي دت لد  نيبتدت ا بيدب  ادو   تندد اادا اسدبامه بده 
م وةددر ص ددبنه، لدد  ضددوء ب ايددب اسمتددال اس باامدد   ىةددا ضددمد اينددت اسا الددت ىنهددت اطددب اس يسرددي  اس

  طيسردددت  نمتدددد بددده الالسهددده اسا(يادددي  اسم موةدددت اددده طب دددي ا لددد ريات اس ددد  طو صهدددي اسرياثدددت 70 
بيسبنوع رس  ا د  اس بةوا ل  ه ا اسمجيل  ايت ا  ممد امد  اسمجدي   اس يس(دت   أهداار اساباديب   

ا  ت  ىص و ، اس مردت  ىاسمبالدي ىاس جهيدعا   ىاس بة(دت استمم(دت   ىةدا أظهدب  ا دية  ىاسمنهيج  ىطبق اس 
اسا الت أن د نت صوالب بتيييب اسجود  ل  تبايب  رادااد بتمد، اس بة(دت اس ي دت لد  نيبتدت ا بيدب  ادو   
  تند ااا اسبامه كياد ب ول ت  ايدت كدين بجديل اس بة(دت استمم(دت هدو ا ةدوخ تديه اسمجدي   اس د ت

تينمدددي كدددين بجددديل طدددبق اس دددا  ت ا ضدددتك  كمدددي أظهدددب  ا دددية  اسا الدددت ىندددود لدددبىق وا  د سدددت 
اددول ص ددايبهه  (a=0.05) ألددباد اينددت اسا الددت انددا ب دد وا اسا سددت د نددي  رالددية(ت تدديه ب ولدد ي 
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سا نددت صددولب بتدديييب ضددمين اسجددود  لدد  تبادديب  راددااد بتمدد، اس بة(ددت اس ي ددت لدد  نيبتددت ا بيددب  اددو   
 ا سم ايب اسمتال اس باام   ايت نيء  سليس  به كين ص ايبه، نياا ناا ل ام .صتع 

ىضر صلو  ب  بح سم ب ا  اعاااد استدي  اس    2016د الت استبن   ل  ايه هالد 
 ة ي  اس بة(ت اس ي ت بيسجيبتي  اس تودتت ل  ضوء اسمتيييب اسمهن(ت سمتمم  اس بة(دت اس ي دت  

م ب ا  اسجيبع(ت ل  اس بة(ت اس ي دت  ىاادااد ال دت اموون(دت سم دب ا  ىوس  سموةور امق ىاةر اس
اس بة(دددت اس ي دددت لددد  اسم دددي  استدددي  لددد  اسجيبتدددي  اس دددتودتت  ىوسددد  لددد  لدددايي صا ددديه ب ددد وخ 

  اضددددددو هيئددددددت صددددددا  ت 260اسم بندددددي  اس تم(م(ددددددت اسجيبع(ددددددت. ىصيوادددددد اينددددددت اسا الددددددت بددددده  
مدديه ب  للدديه لدد  بجدديل اس بة(ددت اس ي ددت. بيسجيبتددي   بيعضدديلت رسددق بةددبليه صبةددو يه ىبتم

ىأظهددب  اسن ددية  ىنددود بالاطددي  اايددا  امددق اس  دد  اسا الدد(ت س  لددب اس بة(ددت اس ي ددت لدد  
أن هنديب صةد  ي  كايدبا  لد  اسم ددب ا   -أتضدي  -اثيدب بده اسجيبتدي  اس دتودتت. كمدي أ دي   اسن ددية  

  ب دب ا  لد  اسم دي  استدي  ل د  81اسا ال(ت اسمت مدا  لد  أة دي  اس بة(دت اس ي دت  ايدت صضدمند  
  ىادا  د الد(ت أا بدي ٤5سم بة(ت اس ي دت. ىصدباىح ب ولد  اسم دب ا  لد  أة دي  اس بة(دت اس ي دت  

ب دجي بجم(در اس  د   -ل د -  ب ب ا . ىس، ص ري نم(ر اس    ر  امدق ب دب  ىاادا 19ت ي    
 د  رسدق ا(دي     دت أة دي  ىهو اسم ابت ل  اس بة(ت اس ي ت. ى تعا اسريات ه ا اس رييه لد  اس 

اس بة(ددت اس ي ددت ىصونهيصهددي لدد  راددااد بتمدد، اس بة(ددت اس ي ددت استلددبا اسدد ا تا ددي برهددو  اسدداب   
ىايندددددت اس دددددوق  ىصدددددولب اسمهدددددي ا  ىاسيريتدددددي  اسال بدددددت سممتمددددد، اسم  لدددددب لددددد  لئدددددت بددددده وىا 

 اسمهن(ت سمتمم  اس بة(ت اس ي ت. ا ا (يني  اس ي ت ا   اسمتيييب
  ص دددو ، أداء بتممددد  اس بة(دددت اسريب دددت لددد  2018الدددت استجمددد  ىاسلددد(ر   ايىسدددد د   امدددي

ضوء اسمتيييب اسمهن(ت سمجمت ا طريل غيب استيدييه  ىةا أىضاد ا ية  اسا الدت صدوالب بتديييب 
بجمدت ا طرديل غيدب استدديدييه لد  أداء بتممد  اس بة(ددت اسريب دت تا ندت كايددب   ىهد  ببصردت صني س(ددي   

 الالق(ددددت  اسرددددبىق اسربدتددددت لدددد  اسدددد تم،  اسماددددت  تيئددددي  اسدددد تم، ىاس رددددياال  اسممي لددددي  اسمهن(ددددت ا
ا ن ميع(ت  اس تيىن  ا ل باص(ج(ي  اس تم(م(ت  اس   (  اس تم(م   امو اسم تممديه ىالليةلده،  

 .ىنيء  د نت اس والب ب ول ت ل  بع(ي  ه همي  ا لت  ىاس  ي(،
ة(ت اس ي ت سممتيييب اسمهن(ت ل  بجديل ل  ضوء بي لاي ص ض  أهم(ت ببااي  تباب  اس ب 

أن ةضد(ت اعادااد اسجيدا  (Boe; Cook, & Sunderland, 2008)اس  لدب  ايدت وكدب 
 -امدق ا ةدي-ىاس نم(ت اسم  مب  سمتممد  اس بة(دت اس ي دت سد، صاده بي ه مدي  اسيديل  سثال دت ا دود 

 ب ا  اسن ب اسمعبه ىاسايد ل  بوظر  صو يي الابي  اس بة(ت اس ي ت.
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ت ده، اس تمدد(، اسجدديبت  لدد  ا لدد جيبت سم يسد  اسمج مددر ىال دد  اس نم(ددت اس وب(ددت  الي ددت 

يبا  ل  بجي   اسمتبلت ىا ه مي  بجود  أداء اسمؤل ي  اس تم(م(ت ىاس ب جيه  ىاستمدي يبر اس ا
ارجدي  اسمتبلدد  ى ددو   امدق بواارددت اس  د  اسا الدد(ت ىةدباب  اس تمدد(، اسجدديبت  سم ايدبا  الددب ا 

اسمتموبيص(ت ىبواارت ه ه اس    اسا ال(ت ىاساباب  سم ايدب اسجد  ا لد  اسرم درت اس بةو دت  ىبدي أد  
رس(  به صايبا  بلديارت لد  اطب دي  اسد تم،  ىاس دا  ت  ىصلدم(، اس  د  اسا الد(ت  اسةدم(مبا  

مدد  اس بة(ددت اس ي ددت  ىوسدد   . ىهدد ا ا بددب يددااو ساله مددي  تاددباب  راددااد بتم2002اسددااليي    
بي ل نيد رسق ىضر سجنت ب  للت به ا ليص   اسجيبتييه اسم  لليه ل  اس بة(دت اس ي دت  
ىبتممددد  اس بة(دددت اس ي دددت وىا اس ادددب  اسميااا(دددت بددده أندددي ص دددو ، اسم دددب ا  اسجيبع(دددت لددد  اس بة(دددت 

هد ه اسرئدي  اسنوع(دت  اس ي ت  ىوسد  س نم(دت بهدي ا  بتمد، اس بة(دت اس ي دت لد  ك(ف(دت اس تيبدي بدر
  امق أن اس وند  اادو اس تمد(، اسةديبي 2019ى  ري وس  بر ص ايا است يا    به  باة  اسمج مر 

سم دددال  ىاس يسردددي  وىا اعايةدددت اسريب دددت ي  مددد  بتمددد، وى ندددود  ايس(دددت لددد  تدددباب  راددديد  يؤهمدددت 
 سم ييب  اا (يني  صتم(، وىخ اعايةت ضمه ل(يق اسما لت استيدتت.

  رسددد  أن د ندددت رسمددددي  2016، بددده وسددد  صو دددمد د الدددت أتددددو ا(دددين ىاست ددد ب  ىةددديسبغ 
اسمتممي  اسم تيىاي   دىا هه ل  صا    اس يسري  اسمتممي  ل  ب ي   توةي  اس تم، صباىاد 
تدديه اسم ولدد ت ىاسضددع(رت. ىهددو ا بددب اسدد ا يؤكددا ىنددود نواادد  ضددتك لدد  تبادديب  راددااد بتمدد، 

 " توةي  صتم،" نيبتت اسمم  لتود. اس بة(ت اس ي ت اس بة(ت اس ي ت
بدده ايا(ددت أالددبخ  لدد  ضددوء ب  مرددي  اعاددااد اسجيددا سمتمدد، اس بة(ددت اس ي ددت  تجدد  أن 
ت ون اسمتم، امق د اتت ت م  اسمتيييب اس ي ت بممي لت اسمهنت  ىاس   ص مثي ل  بجموات اس وااا 

 ددئوس(ي  اسيوب(ددت سمتمددي  ىا لددت اس دد  تجدد  أن ت دد  ابهي بتممددو اس بة(ددت اس ي ددت لدد  صنريدد  اسم
ىهو بي تتبر بيسممي لت اسمهن(ت سممتيييب كمي أةبهدي بجمدت ا طرديل غيدب استديدييه  ىاس د  تةديب 

 امق أاهي ب ئوس(ي  ص تمي بيس ا  ت. (Bettencourt, & Howard, 2007) رسيهي
  أن الب جدد  اس بة(ددت اس ي ددت ىاستدديبميه لدد  بددا ا  2003ىةددا وكددب اس  يدد  ىاساايدداا  

ا اعايةددت ىبؤل دديصه، تطهددبىن اددا   ضددي ادده با ددوخ تددباب  اس ددا    ةاددي اس ابددت ىطا(ت هددي. وى 
  ام  ىنود لبىق تديه اسداىل اسم  ابدت لد  بنهجي هدي لد  رادااد اسمتمد،  2008س س  أاا أتو ا(ين  

امي أن هنديب أىند  اصرديق لد  أن اسمتمد، اسندين  هدو اسد ا تجمدر تديه استمد، بما دوخ اسم دب ا  اس د  
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لدهي س البيد ه ىاس ادبا  اس بةو دت اس د  صم ند  بده اس رياددي اعتجديت  بدر تيئدت اسد تم،  بمدي لد  وسدد  يا  
أليسي  ىال باص(ج(ي  اس ا  ت اسريامت. ىهني تج  اس  ايدا امدق أهم(دت اس ادبا  استمم(دت اس د  ي م يهدي 

ىسدق بده اس ابدت  اسمتم، ةاي اس اية  بيس ابت  ىضبى   ب يااص  الالل اس نت ا ىسق أى اس نوا  ا 
به الالل  ة   ت ىا اس اب  به اسمتمميه  بر اس  ايدا امدق أهم(دت ب يبتدت ص دا  اسمتمد، اسجايدا أ نديء 

 اس ابت ىص ي(، أداة  ىص ات، تباب  اس  و ب س  ىسعبالة  به اسمتمميه.
اسمتمددد، الدددالل اسا الدددت ب  ددد، اس بة(دددت اس ي دددت استايدددا بددده اسمتدددي ر  –ى    ددد  اس يسددد  

  مين ب  و ي    ى تا اس ا    اسميااا   اسم  وخ اسثيبه  هو اساوص ت اس   ل نلدهب  ىاسمهي ا 
 ليهي اسمتموبي  اسنطب ت ىاسمهي ا  استمم(دت اس د  صم يهدي اس يسد  الدالل ب ديبص  اس تم(م(دت اسجيبع(دت

(Burn, & Mutton, 2015) . 
متمدد، أن ندود  رادااد اس (Conderman; Morin, & Stephens, 2005)ىةدا أادا 

امق نود  تبايب  اعاااد ا ايدتم   ىالي ت ببامدت اس دا    اسميدااا    -رسق اا كايب- صت ما
اسمتم، رسق -ىسي  صانق بهي ا  اسمتم، امق ألضي اسممي لي  ل  اس بة(ت اس ي ت تا يج اس يس 

 ةاى  بؤهمت ىب تيىات ل  بجيل اس  لب. 
اسمتممددديه الدددالل ببامدددت اس دددا     –  سددد س   صدددبا اسرياثدددت أن ضدددبى   اس بكيدددع امدددق اس دددال

اسميااا   ىال  ليء آ اةهد، ادول أ دب اساباديب  ا اديدتم  اس  للد    مدين ب د و ي   اسد يه د لدوا 
ي(  لرر للول تام  اميهي اسجيا  اسنطبا  تهار اس ا ي به ب  وخ صةدرر اسم دب ا  اسا الد(ت لد  

بيسمتددديييب اسمهن(دددت سمتممددد  اس البيددد  وىخ اساباددديب  اس  للددد  لددد  اس بة(دددت اس ي دددت  رايةدددت ا م(دددت   
  ىاس   أاا  برب ي امدي تبةيلدت اس ا ديا  ىاسنهداخ  ىهولديىخ  ىاسعهبااد   ىاسردي غ  اسريب تاعايةت 

    صاد ر بار اسمبكع اسوطن  سم (ي  ىاس  و ، بيسممميت استبة(ت اس تودتت. 2017 
ااا   ىدى هدي كمن دي سمجدود  ىبه الدالل صجبةدت اسرياثدت لد  اع دبار امدق اس دا    اسميد

لدد   ىأ ددب  ب  دد، اس بة(ددت اس ي ددت  اصضدد  سهددي اساينددت رسددق اس تددبر امددق تبادديب  اس بة(ددت اس ي ددت
. ىةنيء  ام(  لد ن اسريب تاسمتم، اسمتيييب اسمهن(ت سمتمم  ا طريل وىخ اعايةت  –را ي  اس يس  

 بة مت اسا الت ص مثي ل  اس ؤال اآلص   
  بيااا   صأ ااا عةأمإلااا  حمااأن معوااف مااس بااإلطال  اا     ااأ     اا   مااأ ر اان من ااأم     ن– 

 مس وجها  ظنهم؟   فكنيا  وإللويس   وإلأيين   وهنيا  وإللو      ميذ ذوى  حعأقا 
 ى ناثي اه ه ا اس ؤال ا لئمت اسربع(ت اآلص(ت  

 ةددت بددي بدداخ صةددرر تبادديب  اس بة(ددت اس ي ددت بيسمتدديييب اسمهن(ددت سمتممدد  اس البيدد  وىخ اعاي
 اسمتم،؟ -به ىنهت اطب اس يس   اسريب ت
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   اسمتمميه تابايب  اس بة(ت اس ي ت به ب ب ا  اسابايب ؟ –بي باخ ال ريد  اس ال 

   اسمتمددد، لددد  تباددديب  اس بة(دددت اس ي دددت سممتددديييب اسمهن(دددت  –هدددي ت  مدددك اا  دددي  اس يسددد
 بيال الر ب ايب اسمتال اسا ال ؟ اسريب تسمتمم  اس البي  وىخ اعايةت 

   اسمتمددد، لددد  تباددديب  اس بة(دددت اس ي دددت سممتددديييب اسمهن(دددت  –هدددي ت  مدددك اا  دددي  اس يسددد
 بيال الر ب ايب د نت اسبضي اه اسا الت؟ اسريب تسمتمم  اس البي  وىخ اعايةت 

رسددددددد  اس ا دددددددي بددددددده بتبلدددددددت أ دددددددب تباددددددديب  اس بة(دددددددت اس ي دددددددت اسايس(دددددددت صهدددددددار اسا الدددددددت 
اسمتمددددد، اسمتددددديييب اسمهن(دددددت سمتممددددد   –بامدددددا تددددده لدددددتود لددددد  را دددددي  اس يسددددد  بجيبتدددددت اعبدددددي  

  ىوسددددد  بددددديس تبر امددددد  بددددداخ صةدددددرر تباددددديب  اس بة(دددددت اس ي دددددت اسريب دددددتاس البيددددد  وىخ اعايةدددددت 
بيسمتدددديييب اسمهن(ددددت سمتممدددد  هددددؤ ء اس البيدددد  بدددده ىنهددددت اطددددب اس يسدددد  اسمتمدددد،  ىكدددد س  اس ا ددددي 

ب دددددددب ا  تباددددددديب  اس بة(دددددددت اس ي دددددددت  ىهدددددددي اسمتممددددددديه بددددددده  –بددددددده بددددددداخ الددددددد ريد  اس دددددددال  
اسمتمدددددد، لدددددد  تبادددددديب  اس بة(ددددددت اس ي ددددددت س مدددددد  اسمتدددددديييب اسمهن(ددددددت  –ت  مددددددك اا  ددددددي  اس يسدددددد  

 ب ايبا اسمتال اسا ال  ىد نت اسبضي اه اسا الت. بيال الر

 

ة(دت اس ي دت ايبدت ص ض  أهم(ت اسا الت ل  اسجواا  اس   ص لداا سا الد هي لد  بجديل اس ب 
الي دددت  ىاس ددد  صت دددت اسم ايدددبا  اسم ضدددمنت لددد  اسا الدددت اسايس(دددت  بيا ردددي  أاهدددي  اسريب دددتىاعايةدددت 

 –بايىست س وض(  أ ب تبايب  اس بة(ت اس ي ت بجيبتت اعبي  باما تده لدتود لد  را دي  اس يسد  
يييب اسمهن(دت اسمت مدا  لد    ىهد  اسمتداسريب دتاسمتم، اسمتديييب اسمهن(دت سمتممد  اس البيد  وىخ اعايةدت 

ى ا   اس تم(، بيسممميت استبة(ت اس تودتت. ىةض(ت راااد ىص هيي اسمتم، ل  بجيل اس بة(دت اس ي دت تتدا 
به أه، اس ضيتي اس بةو ت  لدواء بده اسنيا(دت اسنطب دت  أى اسنيا(دت اس  ا( (دت  ىأاليدبا  اسنيا(دت استمم(دت  

اسر د( ت "اس ديتميه سمد تم،"  اسريب دتاسةديبي سد ىخ اعايةدت  ىصعداد ه ه اس ض(ت أهم(ت بر ص ايي اس تم(،
ل  اسماا   استيدتت  كمدي صيمده أهم(دت اسا الدت لد  اسن دية  اس د  ةدا صد م م انهدي  بمدي يدؤدا رسدق 

 بة ي اليص. اسريب تص و ب تباب  اس بة(ت اس ي ت بة ي اي   ىةباب  اعايةت 
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 م الربنامج الدراسي:  مفهـــو
بجموات اسم ب ا  اسا ال(ت اعنري  ت  ىا ال (ي  ت  ىاسادب   ب اهي  ص تبر اس  ت اسا ال(ت 

ىاس   صة ي بجموع ىاااصهي ب  مري  اس  بج اس   تج  امق اس يسد  ان (ي هدي تنجديح سمالدول 
  .1٤28امق اسا نت استمم(ت ل  اس  لب اسمااد  بجمت اس تم(، استيس   

  ب دددب ا  32  ب دددب ا   ى 16  هدددو بجموادددت اسم دددب ا  اسا الددد(ت استيبدددت ىادددادهي  ن ئياااأ  وإج
  ب دد و ي / 8  ىاس دد  صا لددهي اس يسرددت الددالل  اسريب ددتص للدد(ي  لدد  اس بة(ددت اس ي ددت  ىاعايةددت 

للددول د الدد(ت سمالددول امددق د نددت اسر دديسو  و  لدد  اس بة(ددت اس ي ددت. ىانمدديس  ادداد اس ددياي  
   ىاا  د ال(ت.128عصمي  اسابايب     اسمت ما  اسم موةت

 ة:ــــري املهنيــــايــــاملع

لد  ب دي    اسمتمد، –ه  بجموات اسمتي ر ىاسمهدي ا  اس د  ينراد  صوالبهدي سداخ اس يسد  
   بمي تم ن  به اس (ي  بمهيب  بم  وخ ايل به اعص ين.اسريب تاعايةت 

سمتممد  ةيةمدت "اسمتديييب اسمهن(دت    اسا ندت اس د  تالدي اميهدي اس يسد  امدقوإجن ئيأ ها 
اسرياثددت  ىاس ددد  ةيبددد ب اددداادهي تندديء  امدددق اس يةمددت اس ددد   /   رادددااداسريب ددتاس البيدد  وىخ اعايةدددت 

  ب  ددبار اسمبكددع اسددوطن  سم (ددي  ىاس  ددو ،  ق(ددي  . ىص يددون 2017أادداهي اس ا دديا  ىآالددبىن  
بتدديييب بةدد بكت لدد  كددي اعايةددي    9بدده نددعأيه همددي  اسجددعء ا ىل    اسريب ددتبتدديييب اعايةددت 

ببصر ددت بيسمتدديييب اسمهن(ددت سممتممدديه بيسممميددت استبة(ددت اس ددتودتت  ى  ضددمه اسجددعء اسثدديا  بتدديييب 
  بع(دي ا  ببصر دي  بيسمتديييب اسمهن(دت 11  اسريب دتببصر ت بيس  لب ل  صبة(دت ىصتمد(، وىا اعايةت

 سممتمميه بيسممميت استبة(ت اس تودتت.

 ات:ـــاملعلم –ت اـــالبـــالط

  ب  دددد، اس بة(ددددت اسريب ددددتهدددده اس يسرددددي  لدددد  اسم دددد وخ اسا الدددد  اسثدددديبه بم ددددي  اعايةددددت 
اس ي دددت  ب م(دددت استمدددو  ا ن ميع(دددت  بجيبتدددت اعبدددي  بامدددا تددده لدددتود  ىاسالصددد  يمددد ا ه ب اددداخ 

ع(ددت  ىاس دد  اس يبتددت سددو ا   اس بة(ددت ىاس تمدد(،  اس تمدد(، ايس(ددي   أى اسةددؤىن ا ن مي اساددباب  اسمدداا  /
  س  م ددديه اس دددا    بددده الدددالل اس دددا  ت اسرتمددد  لددد  تدددباب  اسريب دددتصا دددوا امدددق تباددديب  اعايةدددت 

 .اسريب تاعايةت 
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 :ةـــــــريـــــالفك ةـــــاقـــــاإلع

لدددد اسجمع(دددت ا بب  (دددت سعايةدددي  اسريب دددت ىاسنمية(دددت  American Associationاب 

on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)  اعايةددت اسريب ددَت
ب اهي  "ايست بده اس لدو  اسواضد  لد  ا داء اسدوظ(ر  است مد   ىكد س  لد  اس دموب اس ي(رد  اسد ا 
تطهددب لدد  اسمهددي ا  اس ي( ف(ددت اسمري (م(ددت  ىاستمم(ددت  ىا ن ميع(ددت  ىهدد ه اعايةددت صادداا ةاددي لدده 

  .30  201٤  اسثيبنت اةب "  اسواتم 
  كيلت اس ممي ا  اسالص  ص، صة (لهه تونود ةلدو  عأ هس - جن ئيأ  -أحثُا وُتإلّن هس   ب

ىاضدد  لدد  ا داء اسددوظ(ر  است مدد   ىاس ددموب اس ي( ردد  اسطدديهب لدد  اسمهددي ا  اس ي( ف(ددت اسمري (م(ددت  
ىاستمم(ددت  ىا ن ميع(ددت  ىاس دد  اددا د ةاددي لدده اسثيبنددت اةددب . ا بددب اسدد ا ت دد مع  صم  دديهه ساددباب  

ىالددابي  ب ددياا  ىاا  يس(ددت لدد  اسمبااددي اسا الدد(ت اسم  مرددت بمتيهددا ىةددباب  اس بة(ددت  صبةو ددت الي ددت
 اسريب ت اسمما ت بيسماا   استيدتت اس يبتت سو ا   اس تم(، بماينت اسب يض.

ب اهدددي  اسريب دددت  اعايةدددت 2008ىاسنمية(دددت   اسريب دددتي  ابلدددد اسجمع(دددت ا بب  (دددت سعايةددد
رايةددددت ص ميددددع بيا ردددديض بماددددو  لدددد  كددددي بدددده ا داء است مدددد  ىاس ددددموب اس ي(ردددد  اسمدددد يه صمثمهمددددي 
اسمهددي ا  اسمري (م(ددت ىا ن ميع(ددت ىاس ي(ف(ددت استمم(ددت. ىهدد ه اعايةددت صطهددب ةاددي تمددو  اسرددبد اسثيبنددت 

  أن اسمهدددددي ا  2008هالهدددددين ىكولمدددددين  . ىوكدددددب (AAIDD, 2008)اةدددددب  بددددده امدددددبه" 
اسمري (م(دددت ص مثدددي لددد   اسمادددت  ىاس دددباء   ىاسي يبدددت  ىاسوةدددد  ىاسن دددود  ىاعادددااد  ىاس ون(ددد  اسددد اص . 
ىصةدد مي اسمهددي ا  ا ن ميع(ددت  استالةددي  ا ن ميع(ددت  ىاسم ددؤىس(ت ا ن ميع(ددت  ىص ددايب اسدد ا   

بددددي اسمهدددي ا  استمم(دددت لهددد   بهدددي ا  اسا(ددددي  ىادددي اسمةددد ال  ا ن ميع(دددت  ىاصرددديع اس تم(مدددي . أ
اسيوب(ت  استنيتت بيس ا    ىاسمهي ا  اسمهن(ت  ىاسبايتت اسلا(ت  ىاس رب ىاس ن ي  ىاس البت استيبت  

 ىال  اا  اسن ود  ىال  اا  اسهيصك.
ىل  ضدوء اس ونهدي  اساايثدت لد  بجديل صبة(دت ىصتمد(، وىخ اعايةدت  ىبدنه، وىى اعايةدت 

انددد  امم(دددت رادددااد بتمددد، وىا اعايةدددت صاددداتي  الي دددت ىاايدددا   ىأادددا هددد ه اس اددداتي    صو اسريب دددت
ىأهمهي ي مثدي لد  ب بندي  اسد تم، لد  تدباب  اعادااد  ىبداخ بالءب هدي سمواةدر اس تم(مد  بتدا وسد  

اسمتمدد، سم ددا    اسميددااا   ا بددب اسدد ا ي  مدد  ص ددو ب ةددا ا  اسم تممدديه  –أ ندديء بمي لددت اس يسدد  
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مين اجديح ىص ايددي اس ونهدي  اساايثددت  ىبنهدي اس تمدد(، اسةديبي. ىلدد  هد ا اعطددي  ةادي اس ابدت سضدد
 لور ص نيىل اسرياثت اآلص  بيس وض(  

 : برنامج الرتبية اخلاصة جبامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية:أواًل
 ج:ــــامــــرنــــز البــــم ورمــــاس
  01  اليص اسريب تي  اعايةت تبايب  ب يسو  و  ل  اس بة(ت اس ي ت  اليص   ب . 

     ىاا  د ال(ت.128رنميس  ااد اس ياي  اسمت ما  اسم موةت عصمي  اسابايب   

   اسر يسو  و  ل  اس بة(ت اس ي ت. اسا نت اسممنوات انا رصمي  اسابايب 

  اسمهددددده أى اسوظددددديةك اسمباللدددددت اس ددددد  يددددد ، ص هيدددددي اس دددددال  سهدددددي  بتمددددد، صبة(دددددت الي دددددت ص لدددددب
 رايةت ا م(ت.

 عقق من أم    بكأ طريطس       نبيا   صأ ا  آلت :ي
راااد بتم، بؤهي به اسنيا(ت استمم(ت ىاسمهن(ت ىاسراث(ت سمتمي ل  اس  ياي  اآلص(ت  ى ا   
اس تمدد(،  ردا ا  اس تمدد(،  اس تمدد(، استددي   اسمدداا   ا هم(ددت  ببااددع اس (ددي  ىاس  ددو ،   صعى ددا اسمبااددع 

 ل  اسمجيل.اسمؤهميه  ليهل  بيسماسراث(ت 

 :جــــامــــرنــــة البــــــرؤي
ت ددددتق اسابادددديب  رسددددق راددددااد ىص هيددددي اسيددددواد  ىاسيردددديءا  اسوطن(ددددت  ىصعى دددداه، بيسمتبلددددت 
ىاعتدااع ىاس دد(، اسال بدت اس دد  ص دديااه، امدق الابددت اسمج مدر بدده الددالل اس تيبدي بددر وىا اعايةددت 

اسمر ددب اددنه،  ىب دديااصه، س(لددموا رسددق بدده ألددباد اسمج مددر  ىصتمدد(مه، ىصدد هيمه، ىاسيةددك  اسريب ددت
أامددددق ب دددد وخ ص ددددم  بدددد  ةددددا اصه، ىاب يادددديصه،. كمددددي ت ددددتق رسددددق ص ددددو ب اسمهددددي ا  اسراث(ددددت سدددداخ 
اسمن  ايه رس(   ىص ات، اس ابي  اس ا  ا(ت ىا ل ةي  ت ىاسراث(ت سمجهي  اسا وب(ت ىا هم(ت رلهيبي  

 بن  ل  الابت اسمج مر  ىدا، نهود اس نم(ت ي( .
 :جــــامــــرنــــة البــــالــــرس

وىا ا ا (يندي   راااد كواد  بةدب ت ب ميدع  لد  اسجوااد  ا ايدتم(دت ىاسراث(دت سمتمدي بدر
 اس ي ت ب ريء  ايس(ت ل  ضوء ايني  ىق(، اسمج مر.

 األهداف الرئيسة للبرنامج
 استمي لوق  ب  مري  صالة، ايس(ت امم(ت اريءا  وىا  بؤهميه البنيه راااد. 

 اس ي ت اس بة(ت بمجي   استالةت وا  ىاسمؤل ي  اسجهي  بر اسةباات صرتيي. 

 بنهي ىاسوةيتت اعايةت بجي   ايلت ل  اسمج مت  اسوا  اةب. 
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 الخطة الدراسية للبرنامج 
 (1دول )ـــــــــــج

عدد  ررــــــــــم املقــــــــــسا رمز املقرر املستوي
 الوحدات

املستوي
 

عدد  ررــــــــــم املقــــــــــسا رمز املقرر
 الوحدات

السنة 
 التحضريية

 2 مهارات االتصال وصل 012

املستوي اخلامس
أساليب التقويم والتشخيص يف جمال  خاص 312 

 3 الفكريةاإلعاقة 
 3 سياسات التعليم يف اململكة ترب 309 2 مهارات التعلم نهج 014
التقنيات املساندة واملعدلة لذوي اإلعاقة  خاص 313 2 مهارات الثقافة الصحية وثق 016

 2 الفكرية
 2 توعية اجملتمع مبجاالت اإلعاقة خاص 304 2 مهارات اللغة العربية عرب 012
 3 الفكريةمدخل إىل اإلعاقة  خاص 311 4 مهارات اللغة االجنليزية جنل 035
 3 علم النفس الرتبوي نفس 251 3 احلاسب اآللي عال 019

وي املست
 االول

 1 1القرآن الكريم  قرأ 101
املستوي السادس

الربامج التعليمية والتدريبية لذوي  خاص 316 
 2 الفكريةاإلعاقة 

 3 اسرتاتيجيات العمل مع أسر غري العاديني خاص 306 2 التوحيد عقد 141
إنتاج مواد وتقنيات تعليمية لذوي  خاص 308 2 1حنو  حنو 101

 3 االحتياجات اخلاصة

التطبيقات العملية ألحباث الرتبية  خاص 301 4 مقدمة يف الرتبية اخلاصة خاص 101
 2 اخلاصة

 3 الرتبية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية خاص 309 3 مقّدمة يف علم وظائف األعضاء خاص 102
 3 الربامج الرتبوية الفردية 307خاص   3 علم نفس النمو 

املستوي 
 الثاني

 1 2القرآن الكريم  قرأ 115

املستوي السابع
 

الربامج االنتقالية واملهنية لذوي اإلعاقة  خاص 411
 3 الفكرية

 3 دراسة حالة يف جمال التخصص خاص 404 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 265
 3 اسرتاتيجيات تدريس ذوي اإلعاقة الفكرية خاص 412 2 السرية النبوية ترخ 157
مة والتشريعات يف الرتبية األنظ خاص 106

 2 الفكريةمشروع خترج يف جمال اإلعاقة  خاص 413 3 اخلاصة

التقويم والتشخيص يف الرتبية  خاص 107
 2 قضايا معاصرة يف الرتبية اخلاصة خاص 401 2 اخلاصة

مصطلحات وقراءات يف الرتبية  خاص 108
 2 ّية وإعداد معّلم الرتبية اخلاصةاملعايري املهن خاص 402 3 اخلاصة باللغة اإلجنليزية

 2 مهارات السلوك التكيفي خاص 414 1 اإلعاقات اجلسمية والصحية خاص 109

املستوي 
 الثالث

 2 3القرآن الكريم  

املستوي الثامن
 

 12 الفكريةتدريب ميداني يف جمال اإلعاقة  416

 2 الفقه 
 2 2حنو  

 3 اضطرابات التواصل خاص 201
 2 بناء وتعديل السلوك خاص 202
 3 تأهيل األفراد ذوي اإلعاقة خاص 203
 2 مدخل إىل التدخل املبكر خاص 204

 1 مبادئ البحث الرتبوي 203 ترب

املستوي 
 الرابع

 2 مبادئ اإلحصاء الوصفي مجع111

 

 2 اإلعاقات املتعددة خاص 206
ساندة يف الرتبية اخلدمات امل خاص 207

 2 اخلاصة

اإلرشاد والتوجيه يف الرتبية  خاص 208
 3 اخلاصة

نظريات التعّلم وتطبيقاتها يف  خاص 209
 2 الرتبية اخلاصة

 2 اسرتاتيجيات الدمج 210



 حسننيأمحد هالة د/ 
 

 14 

 ة  ـــــري املهنيـــــايـــــثانيًا: املع
ب اسمهن(ددت عاددااده، ىأدىا  بده اسمةددي  ر اسباةدا  لدد  بجدديل رادااد اسمتممدديه ىىضددر اسمتدييي

ص ي(مهي بةبىع اسمم  اادا   س  دو ب اس تمد(، بيسممميدت استبة(دت اس دتودتت  ىاسد ا ت دو  ام(د  اسمبكدع 
اسددوطن  سم (ددي  ىاس  ددو ،  ق(ددي  . ى ت اددب اسمةددبىع بدده اسمةددي  ر اس دد  ينردد هي اسمبكددع بدده الددالل 

تمميه بمي تا ي ا هاار اسمبنو  سمدو ا  . ىسهد ه اسةباات تيه ى ا   اس تم(، ىق(ي  سال ص يء ب ريء  اسم
اسمتدديييب ىظدديةك اايددا  ص ندديىل اعاددااد ا ادديدتم  ىاسمهندد  سممتممدديه ىص ددو ب أداةهدد،  ل ددا اددبص 
اسمبكع اسوطن  سم (ي  ىاس  و ، بمةي كت اس بةو يه به أاديدتمييه لد  اسجيبتدي  اس دتودتت ىبتممديه 

ق ىضدر بتديييب بهن(دت سجم(در اس  للدي  اس د  صدا   بديس تم(، ىبةبليه تو ا   اس بة(ت ىاس تم(، امد
استدددي   بايدددت ص دددا  صلدددو  ا كددديبال ى ددديبال  سمهندددت اس دددا  ت ىبددده ضدددمنهي اسمتددديييب اسمهن(دددت سمتممددد  
اس بة(ددت اس ي دددت  ىةددديا الق استمددي لددد  هددد ا اسمةددبىع اسددد ا ي دددوسق صنريدد ه اسمبكدددع اسدددوطن  سم (دددي  

 ب  لد ن بثددي هد ه اسجهددود سده صددؤص   مي هدي ىص ددبن، رسدق ىاةددر ىاس  دو ، تدداا، بديس  بدده بةدبىع  ص ددو 
لدد  ىضددر اسمانددي  ا ليلدد(ت لضددي اس دداي بممددو  ر  تدداا، كيبددي بدده ى ا   اس تمدد(، اس دد  كددين سهددي 

سيريتي  اسمتمميه ةاي ا ايه به اسعبه  ىلنَّد ا اطمت ىاس واايه اس   صتمدي امدق ضدمين ب د وخ 
  .2017 ابيه سم ا  ت  اسنهاا  ىاستبن   ىااااساميا  بتيه به اسجود  ل  اسمتمميه اسم 

 ت كطن مس جزريس هوأ: ( رن مإلأيين  حعأقا   فكنيا2017وقف ذكن   قع أ   وآخنون )
( مر بطــة بالمعــايير الم نيــة   9ألول: معــايير مرــ رية لــال يــل ا  ا ــا      اــالجــز  

 مين بالمملية العربية السعودية:للمعل
 بصيع اميهي ص لب اس بة(ت اس ي ت.اسمري (، ىا لت اس   ي 
 ىاساددباب  اس  هيم(ددت لدد    ىاس ددابي  اسم ددياا   ىالددابي  اس بة(ددت اس ي ددت  اساددااةي اس بةو ددت

 اس بة(ت اس ي ت.
 .ببااي ىالليةب اسنمو ىا لري  استيبت سعايةت ىاسربىق اسربدتت 
 .أليسي  اس (ي  ىاس  و ، ل  بجيل اس بة(ت اس ي ت 
 تم، اس ال  وىا ا ا (يني  اس بةو ت اس ي ت.ص  يب اعايةت امق ص 
 .طبق صا  ت ايبت 
 .اسابايب  اس بةوا اسربدا 
 .اساباب  اس موك(ت س ىا ا ا (يني  اس بةو ت اس ي ت 
 .ال باص(ج(ي  صنم(ت اسمهي ا  ا ل  الس(ت ساخ اس ال  وىا ا ا (يني  اس بةو ت اس ي ت 
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 الفيريـة  بال خصص لال  ربية و عليم اإل ا ـة لال حين ي ضمن الجز  الثانال معايير مر بطة 
 ( معيار مر بطة بالمعايير الم نية للمعلمين بالمملية العربية السعودية :11 

 .اسمري (، ا ليل(ت سعايةت اسريب ت 
 .أليسي  اس (ي  ىاس  و ، ل  بجيل اعايةت اسريب ت 
 .اس ليةب استيبت سم ال  وىا اعايةي  اسريب ت 
 ليب ي  و ت سم ال  اسمتيةيه ا ا (يني  اس بة. 
 ،ل  صبة(ت ىصتم(، وىا اعايةت اسريب ت. أدىا  اسمتم 
 .اطب ي  اس تم، اسم  مرت ل  صتم(، اس ال  وىا اعايةت اسريب ت 
 .،ال باص(ج(ي  صتم(م(ت بنيلرت س ا ا  اس ال  وىا اعايةت اسريب ت ىاا (ينيصه 
 .بنيه  وىا اعايةت اسريب ت 
 يل.الابا  اس تم، اسرت 
 .ر ي   دالع(ت اس ال  وىا اعايةت اسريب ت 
 .،ردا   ىةد اس تم 

أاد  تجد  امدق بتممد  اس بة(دت اس ي دت أن ت وادوا أاثدبا  (Israel, 2009)ى دبخ ر  ايدي 
الددددد تاادا لددددد  اسوةدددددد اسايضدددددب ىاب الادددددي سممتبلدددددت اسنطب دددددت ىاستمم(دددددت س( ددددد  (توا ص دددددات، ألضدددددي 

 .اسريب تيةت اسممي لي  اس تم(م(ت سم البي  وىخ اعا
ىةندديء  امددق وسدد  لدد ن اسمؤل ددي  اس تم(م(ددت اس دد  صتنددق ت  هيددي اسمتممدديه ىااددااده، سمتمددي 

ص امي اسجعء ا ااب به امم(دت اعادااد هد ه بده الدالل  -بة ي اي -ل  بجيل اس بة(ت اس ي ت 
رو تر دبض تهد ه اسادباب  أن  (Pre-Service Training)بي ت مق تاباب  اس دا    ةادي اس ابدت 

صيون بونهت عا ي  اسمتم، بجموات به اسيريتي  اسمتبي(ت ىاسمهي  ت اس   تا ينهدي س( دو  تداى ه 
امق أامي ىن   كمي أن امم(دت اس دا    ص د مب س ةدمي اسمتممديه أ نديء صوانداه، لد  اسميداان بده 

ىاس د  ت دون اسهدار  (In Service Training)الدالل بدي ت دمق تادباب  اس دا    أ نديء اس ابدت 
صنم(دددت اسمهدددي ا  اسمتبي(دددت ىاستمم(ددت سممتممددديه ىاطالاهددد، امدددق كيلددت اسم ددد جاا  لددد  بجددديل  بنهددي

  .2003 اس  ي   اسااياا   اسريب تاعايةت 
  اس تبر امدق ىاةدر تدباب  بتممد  اس بة(دت اس ي دت بيسممميدت 2009ىايىسد د الت ط   

 اميمددد   ايدددت ا ددد ممد استبة(دددت اس دددتودتت  ىس ا يدددي هدددار اسا الدددت الددد  ا  اسمدددنه  اسو دددر  اس
اسا الت امق ال مي   ص دو ، سمادباب  اس ا  ا(دت سمتممد  اس بة(دت اس ي دت  ايدت كيادد ايندت اسا الدت 

  بتممددي ىبتممددت بيسممميددت استبة(ددت اس ددتودتت. ىةددا أظهددب  ا ددية  اسا الددت اسميااا(ددت بتددم 160 
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س بةو دت ىاس ا  ا(دت نواا  اسضتك  ىبنهي ضتك د الت ىبتبلت اا (يندي  بتممد  وىخ اعايةدت ا
ب بق أاثب دةت  ىاا  ىنود أىسو ي   غباض صا    اسمتمميه  ىاا  ىنود صتيىن ىصييبي تديه 
اسجهددي  اسمتن(ددت تبايتددت وىا اعايةددي   ىةمددت بةددي كت بتممدد  اس بة(ددت اس ي ددت  ىضددتك ا الدد  

 اء اسواسايه ل  اساباب  اسم ابت.بآ  
ريب ت باينت رسد  اس دا    أ نديء اس ابدت  ىصيمده س س   ل ن بتمم  ا طريل وىخ اعايةت اس

اسمتمد، لد  اساباديب  اسا الد   –أهم(ت اس ا    اسميااا  ل  أا  تتا بمثيبت ص ايي سمي صتممت اس يسد  
اسمتمد، امدق ردا    –اس  لل  صاد ر دبار اسمةدبر اس بةدوا اسم  لدب  ى تدا صدا    اس يسد  

باددو ا  هيبددَي لدد  استمم(ددت اس تم(م(ددت لدد  ضددوء ص ايددي  اسلددك سمتممدد  اس البيدد  وىخ اعايةددت اسريب ددت
 ;Mboya)اسمنه  استي  ىاس تم(، اسةيبي  ىل  ه ا اعطي  هالد د الت باو ي  ىأدىاجو  ىأىبوك  

Odongo, & Omoke, 2016)  سم تددبر امددق صادداتي  ىآبدديل صتمدد(، وىا اعايةددي  اسريب ددت
. رسدق نياد  اس تدبر امدق اس اداتي  اس د  صواند  ىاس موك(ت ل  باا   اساب  بم يطتت ل(يتي اسيين(ت

اسم تممدديه وىا اعايةددي  اسريب ددت ىاس ددموك(ت لدد  اسو ددول رسددق اسمندديه  استيبددت لدد  بدداا   اسدداب   
  بدده اسمتممدديه  كمددي ا دد ممد استينددت 102  ىاصرتددد اسا الددت اسمددنه  اسو ددر . ىصيواددد استينددت بدده

لدددت ا لددد ريات سجمددددر اسا(يادددي  بددده اسمتممدددديه   بددده اسمتممددديه ا ىاةددددي. ىالددد  ابد اسا ا15امدددق  
ىاسم يبال  اسة ل(ت سجمر اسا(ياي  به اسمتمميه ا ىاةي. ىةا أظهب  ا دية  اسا الدت أن بده أتدب  
اس اددداتي  اس ددد  صوانددد  اسم تممددديه بددده وىا اعايةدددت اسريب دددت اسر ددد( ت ىاس دددموك(ت لددد  اسو دددول رسدددق 

ت صددا    اسمتممدديه ي(مددي ي تمددي بدد دا   اس ددموك(ي  بندديه  اس تمدد(، استددي  لدد  بدداا   اسدداب  اددا  كريتدد
بيعضيلت رسق اا  كريتت ىةد اسالدت سم تيبدي بدر اس دال  وىا اعايةدت   %63.5اسلف(ت تن رت 

 .%83.6اسريب ت ىاس موك(ت ىا ه مي  ته، بة ي لبدا تن رت 
 اسمتمد، امد  أليلد(ي  –  امق أهم(ت صا    اس يسد  2019  س س   أاا  يو بين ىهيل

ردا   اس دموب ىصداالال  داد، اس دموب اعتجديت   ىاستمدي امدق المدي تيئدت صتمد، الد ريق(ت بده الددالل 
اس دددداالال  ىاسدددداا، لدددد  اسم دددد وخ اسةدددديبي  ىصبصيدددد  ىصنطدددد(، اسلددددك سدددداا، اس وةتددددي  اس تم(م(ددددت 
 ىا ن ميع(ت ىصاايا ا اة ت اسم  مرت ل  ضوء ةا ا  ىاا (يني  اس ال  ل  اسلك اسا ال .

 ة:ــــدراســــج الــــمنه
ص رر اسا الت اسايس(ت اسمنه  اسو ر  اسم دا    اد  بده أا د  اسمنديه  س ا(تدت اسا الدت 
اسايس(ددت ىأهدداالهي  ى  ت ددك انددا اددا اسو ددك  تددي ي تددااه رسددق ببامددت صر دديب اسمتموبددي  ىصاميمهددي 

صريددا لدد  اسوةددور امددق ص ددو ، اسابادديب  اسا الدد  ىبدداخ اا  ددي  ىالدد  الص د    وا  باددعخ 
 اسمتم، سممتيييب اسمهن(ت.  –اس يس  
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 ة:ـــــدراســـــة الــــعين
صيواد اينت اسا الت به نم(ر اس يسردي  اسم يداا  بيسم د وخ اسثديبه  اس دا    اسميدااا   

  طيسردت 85(ت ىةمد  ادادهه  ل  تبايب  اس بة(ت اس ي ت بجيبتت اعبي  باما تده لدتود اعلدالب
  طيسرددت   80  الدد جي  بددنهه  2018/2019لدد  ب ددي  اعايةددت اسريب ددت الددالل استددي  اسجدديبت  

 امق أدىا  اسا الت.

 ة:ـــــدراســــــأداة ال
 قأمت   بأحثا عإعف ال  ألال ة  آلتيا:

  ائمة المعايير الم نية لمعلمال ال ربية الفيرية

تددديييب بتممددد  اس بة(دددت اسريب دددت "بةدددبىع اسمتددديييب اسمهن(دددت ةيبدددد اسرياثدددت بدددي طالع امدددق ب
سممتممددديه ىأدىا  اس  دددو ،"  اسمبكدددع اسدددوطن  سم (دددي  ىاس  دددو ، لددد  اس تمددد(، استددديس   اسممميدددت استبة(دددت 

   ايت ي ، اال ري  الب ج  أة ي  اس بة(دت 2017اس تودتت  ىاس   ةي  ب ااادهي اس ا يا  ىآالبىن  
متبلدت بداخ بالءبدت ب بندي  تدباب  اس بة(دت اس ي دت بيسممميدت استبة(دت اس ي ت اميهي بتدا اس  دبج س

 اس تودتت بر اسمتيييب اسمهن(ت اسمت ما  به اسمبكع اسوطن  سم (ي  ىاس  و ، ل  اس تم(، استيس . 
بع(ددي ا   ىاسمونددود  امددق بوةددر اسمبكددع اسددوطن   20ىةتددا ا طددالع امددق هدد ه اسمتدديييب  

  ةيبددددد اسرياثددددت ب اددددااد أدا  اسا الددددت اسم مثمددددت لدددد  ةيةمددددت https://qiyas.saسم (ددددي  ىاس  ددددو ،  
  أبدي  كدي اسريب دت  عري   صةيب رسق اسمتيييب اسمهن(ت سمتممد  اس البيد  وىخ اعايةدت 20ص ضمه  

بوالدي تا ندت  –بوالدي تا ندت كايدب   -بع(ي  بجموات به ا ل جيبي   بوالي تا نت كايب  ناا  
اسمتمد، أن تضدر  –غيب بوالي   ايت ت  مد  بده اس يسد   –رضت بوالي تا نت بن  –ب ول ت 
   ألري ا ل جيبت اس   صتاب اه  أت . √االبت  

  سالطدددددالع اميهدددددي 6ىةتدددددا صلدددددم(، اسرياثدددددت سم يةمدددددت أ لدددددم هي رسددددد  اس ددددديد  اسما مددددديه  
ىصوضددددددد(  بددددددداخ ص يب هدددددددي بدددددددر اسمتددددددديييب اسمهن(دددددددت اسموندددددددود  امدددددددق بوةدددددددر اسمبكدددددددع اسدددددددوطن  

  ، بيسممميت استبة(ت اس تودتت.سم (ي  ىاس  و 
اسمتم، بده ا لد جيبت امدق تندود اس يةمدت ت  مد  بند  اعنيبدت امدق  –ىةتا اا هيء اس يس  

اساندا اس ديس   بتدا وسد   بدي ب د وخ اسبضددي اده اسا الدت بيسابايب /اس  د،   اٍض تا ندت كايدب  ندداا   
   اٍض تا نت كايب    اٍض تا نت ب ول ت   اٍض تا نت ضع(رت .
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 اة الدراسة:دصدق وثبات أ

  بدده اسم  للديه لدد  اس بة(ددت 6صد، اددبض أدا  اسا الدت لدد   ددو صهي ا ىس(دت امددق    صاافا   ظااأهن : 
 %.100اس ي ت  ىص، اس  اا به اصريق اس يد  اسما ميه امق تنود اس يةمت  ىةن رت 

  بتيبدي أسردي ص، ا ي  بتيبي ا ص يق اسااالم  سر با  ا دا  ك ي به الدالل ا دي بأت  ألال ة: 
   ىهددو بؤ ددب بم ددي  امددق ا صردديع بتددال ا ص دديق 0.9٤ابىاردديو ىاسدد ا تمدد   

 . 1 بماي  ة،  اسااالم  تيه ل با  أدا  اسا الت.
  ائمة درجة ا س فادة من مقررا  البرنامج

ةيبددد اسرياثددت ب اددااد ةيةمددت س ادديه بدداخ الدد ريد  اس ددال  بدده ب ددب ا  اسابادديب   صنيىسددد 
  ب ددددب ا  بدددده ب ددددب ا  اس بة(ددددت اس ي ددددت اس دددد  صتددددبض اس ددددال  سا الدددد هي ااددددب 32هدددد ه اس يةمددددت  

ب ددد و ي  اساباددديب   ىأبدددي  كدددي ب دددب  بجموادددت بددده ا لددد جيبي   الددد را  تا ندددت كايدددب  نددداا   
 . ال را  تا نت كايب   ال را  تا نت ب ول ت  ال را  تا نت ضع(رت  س، أل را 

  سالطالع اميهدي  ىاضديلت 6اس يد  اسما ميه  ىةتا صلم(، اسرياثت سم يةمت أ لم هي رس  
 أتت بالاطي  يبىن أهمي هي.

 صدق وثبات أداة الدراسة:

  بدده اسم  للديه لدد  اس بة(ددت 6صد، اددبض أدا  اسا الدت لدد   ددو صهي ا ىس(دت امددق    صاافا   ظااأهن : 
 %.100اس ي ت  ىص، اس  اا به اصريق اس يد  اسما ميه امق تنود اس يةمت  ىةن رت 

ص، ا ي  بتيبي ا ص يق اسااالم  سر با  ا دا  ك ي به الدالل ا دي  بتيبدي أسردي  ألال ة:   بأت
   ىهددو بؤ ددب بم ددي  امددق ا صردديع بتددال ا ص دديق 0.8٤ابىاردديو ىاسدد ا تمدد   

  .2 بماي  ة،  اسااالم  تيه ل با  أدا  اسا الت.

برنـامج الرتبيـة اخلاصـة باملعـايري املهنيـة ملعلمـي التالميـذ ذوت اإلعاقـة          السؤال األول: مـا مـدت تشـبع   
 املعلم؟ -من وجهة نظر الطالب  الفكرية

ىسعنيبت امق ه ا اس ؤال  ةيبد اسرياثت با ي  اسن   اسمئو ت  ىاسم ول ي  اسا يت(ت 
اس البيد  وىخ  اسمتمميه امق كي بع(دي  بده ةيةمدت اسمتديييب اسمهن(دت سمتممد - ل جيبي  اس ال 

 :  ىنيء  ا ية  ه ا اس ؤال امق اسناو اآلص اسريب تاعايةت 
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 املعلمني-سابية الستجابات الطالب( النسب املئوية، واملتوسطات احل2جدول )
 الفكريةعلى كل معيار من قائمة املعايري املهنية ملعلمي التالميذ ذوت اإلعاقة 

 ريــــــــــايــــــــــاملع 

 اتــــــابــــــب االستجــــــــنس
التقدير 
 الرقمي

املتوسط 
 2كا الوزني

الرتتيب
 

موافق 
بدرجة 

 كبرية جدا

موافق 
بدرجة 

 كبرية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 منخفضة

غري 
 موافق

أعرف املفاهيم واألسس اليت يرتكز عليها ختصص الرتبية  1
 اخلاصة

60 20 5   4.65 464.71 142.04 1 70.59 23.53 5.88 29.41 0 

أستطيع أن أعدد البدائل الرتبوية. وخدمات الرتبية اخلاصة.  2
 واخلدمات املساندة. والربامج التأهيلية يف الرتبية اخلاصة

40 16 19 9 1 4 400 36.86 18 47.06 18.82 22.35 10.59 1.18 

اقة أعرف مراحل وخصائص النمو واألسباب العامة لإلع 3
 والفروق الفردية

52 23 6 4  4.45 444.71 97.05 5 61.18 27.06 7.06 4.71 0 

أعرف أساليب القياس والتقويم يف جماالت الرتبية  4
 اخلاصة

52 22 7 4  4.44 443.53 93.87 6 61.18 25.88 8.24 4.71 0 

أستطيع أن أبني تأثري اإلعاقة على تعلم الطالب ذوي  5
 تياجات الرتبوية اخلاصةاالح

48 23 7 6 1 4.24 423.53 59.85 10 56.47 27.06 8.24 7.06 1.18 

 1.18 9.41 17.65 21.18 50.59 14 44.85 410.59 4.11 1 8 15 18 43 أستخدم طرق تدريس عامة 6

 0 7.06 7.06 25.88 60 7 89.52 438.82 4.39 1 6 6 22 51 أستطيع إعداد واستخدام الربنامج الرتبوي الفردي 7

أستطيع توظيف الربامج السلوكية لذوي االحتياجات  8
 الرتبوية اخلاصة

39 16 19 9 2 3.95 395.29 34.21 19 45.88 18.82 22.35 10.59 2.35 

أستطيع تطبيق اسرتاتيجيات تنمية املهارات االستقاللية  9
 بوية اخلاصةلدت الطالب ذوي االحتياجات الرت

39 15 20 9 2 3.94 394.12 35.51 20 45.88 17.65 23.53 10.59 2.35 

 0 0 5.88 25.88 68.24 2 133.09 462.35 4.62 0 0 5 22 58 أعرف املفاهيم األساسية لإلعاقة الفكرية 10
أعرف أساليب القياس والتقويم يف جماالت اإلعاقة  11

 الفكرية
50 22 6 6 1 4.32 434.12 85.58 8 58.82 25.88 7.06 7.06 1.18 

 0 1.18 4.71 29.41 64.71 3 122.6 457.65 4.58 0 1 4 25 55 أعرف اخلصائص العامة للطالب ذوي اإلعاقات الفكرية 12
 0 5.88 5.88 25.88 62.35 4 101.92 444.71 4.45 0 5 5 22 53 أعرف االحتياجات الرتبوية للطالب ذوت االعاقة الفكرية 13
أستطيع االضطالع بأدواري يف تربية وتعليم ذوي اإلعاقة  14

 الفكرية
44 18 14 9 0 4.14 414.12 47.25 13 51.76 21.18 16.47 10.59 0 

أستطيع توظيف نظريات التعلم املختلفة يف تعليم الطالب  15
 ذوي اإلعاقة الفكرية

43 17 16 8 1 09.4 409.41 44.78 15 50.59 20 18.82 9.41 1.18 

أستطيع استخدام اسرتاتيجيات تعليمية مناسبة لقدرات  16
 الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية واحتياجاتهم

43 17 16 8 1 4.09 409.41 44.78 16 50.59 20 18.82 9.41 1.18 

 1.18 10.59 21.18 18.82 48.24 17 38.79 402.35 4.02 1 9 18 16 41 أعرف مناهج ذوي اإلعاقة الفكرية 17

أستطيع أن أيسر خربات التعلم الفعال للطالب ذوي  18
 اإلعاقة الفكرية

45 20 12 7 1 4.19 418.82 54.49 12 52.94 23.53 14.12 8.24 1.18 

 1.18 7.06 8.24 25.88 57.65 9 79.22 431.76 4.32 1 7 7 22 49 أستطيع إثارة دافعية الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية 19

 1.18 7.06 11.76 27.06 52.94 11 59.85 423.53 4.24 1 6 10 23 45 أستطيع إدارة وقت التعلم للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية 20
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 يل : ( مأ2ي ضح مس جفول )
 يم   ي  بيأن أاثب اسمتيييب صةرتي تابايب  اس بة(ت اس ي ت بيس بص

 .أابر اسمري (، ىا لت اس   يبصيع اميهي ص لب اس بة(ت اس ي ت 
 .أابر اسمري (، ا ليل(ت سعايةت اسريب ت 
 .أابر اس ليةب استيبت سم ال  وىا اعايةي  اسريب ت 
 .أابر ا ا (يني  اس بةو ت سم ال  وىخ ا ايةت اسريب ت 
 يةت ىاسربىق اسربدتت.أابر ببااي ىالليةب اسنمو ىا لري  استيبت سعا 

 .أابر أليسي  اس (ي  ىاس  و ، ل  بجي   اس بة(ت اس ي ت 

 .أل  (ر راااد ىال  اا  اسابايب  اس بةوا اسربدا 

 .أابر أليسي  اس (ي  ىاس  و ، ل  بجي   اعايةت اسريب ت 

أن اسمتديييب ا اثددب صةدرتي هد  اسمتديييب اس د  صبكدع امددق   ي ضد  بده ا دية  هد ا اس دؤال
اسمتمدددد، بتبل هددددي  –مرددددي (، ا ليلدددد(ت لدددد  بجدددديل اس بة(ددددت اس ي ددددت ىاس دددد  تجدددد  امددددق اس يسدددد  اس

ىبمي لدد هي بثددي اللدديةب ىاا (ينددي  اس ددال  وىخ اعايةددت اسريب ددت ىألدديسي  اس (ددي  ىاس  دددو ، 
  ىاس ددد  لددد  ضدددوةهي ت دددو  لب دددي استمدددي بيص ددديو اس دددبا  اسمالةددد، بددده ايدددت د ندددت ىب ددد وخ اعايةدددت

صلدم(، اساباديب  اس بةدوا اسردبدا ىاس دابي    سمالةد، لدواء بتهدا أى تباديب  دبد ىاساايي اس بةدوا ا
 اسم ياا  اس   تج  صوالبهي سم يس  ل  تيئت اس تم،.

 يم   ل  ايه أن أةي اسمتيييب صةرتي تابايب  اس بة(ت اس ي ت بيس بصي  بي
  ا ا (يندي  أل  (ر ص ايي الد باص(ج(ي  صنم(دت اسمهدي ا  ا لد  الس(ت سداخ اس دال  وىا

 اس بةو ت اس ي ت.
 .أل  (ر صوظ(ف اساباب  اس موك(ت س ىا ا ا (يني  اس بةو ت اس ي ت 
 ىالدددددابي  اس بة(ددددت اس ي دددددت. ىاس ددددابي  اسم دددددياا .   ألدددد  (ر أن أادددداد اسادددددااةي اس بةو ددددت

 ىاساباب  اس  هيم(ت ل  اس بة(ت اس ي ت.
 .أابر بنيه  وىا اعايةت اسريب ت 
 ص(ج(ي  صتم(م(ددددددددت بنيلددددددددرت س ددددددددا ا  اس ددددددددال  وىا اعايةددددددددت ألدددددددد  (ر الدددددددد  اا  الدددددددد با

 اسريب ت ىاا (ينيصه،.

 .أل  (ر صوظ(ف اطب ي  اس تم، اسم  مرت ل  صتم(، اس ال  وىا اعايةت اسريب ت 

 .أل  ا  طبق صا  ت ايبت 

 .أل  (ر ا ض الع ب دىا ا ل  صبة(ت ىصتم(، وىا اعايةت اسريب ت 

(ددت هدد ه اسمتدديييب ىبددي ص ضددمه بدده بهددي ا  صمثددي أهم(ددت أادد  بدديسبغ، بدده أهم  صددبا اسرياثددت
ةلوخ ل  بجيل اس بة(ت اس ي ت ى بنهي اسمهي ا  ا ل  الس(ت ىاسايندت اسد  صدا    وىخ اعايةدت 

ةدا يبندر وسد    امق بهي ا  ص ب ب اسمليب  ا  أاهدي نديء  أةدي صةدرتي تاباديب  اس بة(دت اس ي دت
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نديىل هد ه اسمتديييب بلدباات أى سد، ي نيىسهدي أاضديء هيئدت اس  أن بربدا  كثيبا  به اسم ب ا  س، ص 
اس دددا  ت اس ددديةميه امدددق اساباددديب  ضدددمه ب  مردددي  ىأاةددد ت اسم دددب  بثدددي صلدددم(، ال دددت صتدددايي 

 ااااد ىاا  د ال(ت  اا بنيه  وىخ اعايةت اسريب ت .. اس  .  اس موب
ىااددا  بدده أهدد،  صددبا اسرياثددت أاددت تم دده اس تايددب ادده بهددي ا  ص ب ددب اسملدديب ب اهددي  سدد س 

بجي   اس موب اس ي(ر  اس   تطهب ا لباد وىى اعايةت اسريب دت  دتوةي  لد  أداةهدي ىبمي لد هي 
 ;Wehmeyerىاتمددب ىبددي صه ىلددياا   بةدد ي ب اددول . ايددت صاددب  هدد ه اسلددتوةي  كمددي تةدديب

Martin & Sands,  2008 ل  اا  ا يط ه    
  Choice Makingص ات، ا ال (ي ا   -1

 Decision Making ا ا اص يو اس ب  -2

  Problem Solving اي اسمة ال  -3

 Goal Setting and Attainment صاايا ا هاار ىةموغهي -٤

 Self-Advocacy and Leadershipاساا، اس اص  ىاس (يد   -5

  Self-Management and Self-Regulationاعدا   اس اص(ت ىصنط(، اس ا   -6

 Self-Awareness and Self-Knowledge اسوا  اس اص  ىبتبلت اسنرت -7
ىاطبا  سماينت اسميلت س تم(، وىا اعايةت اسريب ت بثي ه ه اسمهدي ا  ىصنمي هدي سدايه، بيلد  اا  
الدد باص(ج(ي  اسدد تم، اس دد  ص ددياا امددق را ددي  اسمدد تم، لب ددت اااددب سمدد تم، بددر   دديد  لب ددت ا ا رددي  

باص(ج(ت اسدد تم، اسم  مرددت ىاس دد  بنهددي بيسمهددي   ىا ددي أ ددب اسدد تم، سمواةددك أالددبخ انددا اسضددبى   .ندديء  الدد 
. ى  لددا تهدد ا اعنددباء ق(ددي  (Most to Least Procedure)رندباء اسم ددياا  اسم نيةلددت صددا  ج(ي  

اسمتم، ت اايا ب  و ي  ب  مرت س  ات، اسم يااا   بايت ص ا ج هد ه اسم ديااا  بده ا اثدب ب دياا  
عةددد     ددد، اسم ددد وخ اسثددديا  ا ةدددي ب دددياا  رسدددق ا ةدددي  كيسم ددد وخ ا ىل ا اثدددب ب دددياا   ن ددداا ن

 ام نت    ، اسم  وخ اسثيست أةمهي ب دياا   سرطد    ىأاليدب ا اسم د وخ ا لد  الس   اسمثيدب اسم د هار  
  .2008  ىاس ا ي م ه به الالس  اس ممي  أداء اسمهي   اسم  هالت بيل  الس(ت صيبت  اسةمبا 

تم، ته   ا اة ت لور صجتمه، أاثب ةا   اسم –صبا اسرياثت أن ببى  اس يس    ىةيس يس 
. الل استمي أ نيء اس ابت بيسمداا  امق بمي ل هي ل  ب  وخ اس ا    اسميااا  أى بتا اس  بج ال

اسمتمددد، امدددق رادددااد ىص ايدددي س لدددب ا ن ميع(دددت  –امدددق لدددايي اسمثددديل تجددد  صدددا    اس يسددد  
د الددت  هدددالد رسددق اس تدددبر   Seray  2015ل ددا أندددبخ لدديباا اسريب دددت  سيطردديل وىخ اعايةددت 

امددق صدد  يب صتمدد، اس لددب ا ن ميع(ددت بيلدد  اا  ص ن(ددت اسريددايو ىاس لددب امددق  ال ددت صالبيدد  بدده 
ل  صا  اه، امدق اسمهدي ا  ا ن ميع(دت  ايدت  15-12وىا اعايةت اسريب ت ص باىح أامي ه، تيه 

 ا  ا ن ميع(ددددت الملددددد ا ددددية  اسا الددددت رسددددق أن نم(ددددر اسمةددددي كيه لدددد  اسا الددددت اا  دددداوا اسمهددددي
%  كمي أاه، ال  ياوا بي ا ري  امق هد ه اسمهدي ا  بدر بدبى  100اسم  هالت تاةت صلي رسق 

  اسوةد  ىصتم(مهي ل  ظبىر ىةيئي  ب  مرت.
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 السؤال الثاني: ما مدت استفادة الطالب املعلمني من مقررات برنامج الرتبية اخلاصة؟
 ي  اسن   اسمئو ت  ىاسم ول ي  اسا يت(ت ىسعنيبت امق ه ا اس ؤال  ةيبد اسرياثت با

اسمتمميه امق كي بع(دي  بده ةيةمدت اسمتديييب اسمهن(دت سمتممد  اس البيد  وىخ - ل جيبي  اس ال 
 :  ىنيء  ا ية  ه ا اس ؤال امق اسناو اآلص اسريب تاعايةت 

 مقرر من قائمة مقررات الربنامج املعلمني على كل-( النسب املئوية واملتوسطات احلسابية الستجابات الطالب3جدول )

 ررــــــــاملق م
 اتــــــــــابــــــــــب االستجـــــــــنس

التقدير 
 الرقمي

املتوسط 
 2كا الوزني

الرتتيب
 

استفدت 
بدرجة 

 كبرية جدا

استفدت 
بدرجة 

 كبرية

استفدت 
بدرجة 

 متوسطة

استفدت 
بدرجة 

 منخفضة
مل 

 أستفد

 0 25.88 2.35 23.53 74.12 4 167.86 471.76 4.01   2 20 63 صةمقدمة يف الرتبية اخلا 1
 9.41 5.88 22.35 17.65 44.71 32 36.57 382.35 3.25 8 5 19 15 38 مقدمة يف علم وظائف األعضاء 2
األنظمة والتشريعات يف الرتبية  3

 اخلاصة
38 19 18 6 4 3.36 395.29 34.38 31 44.71 22.35 21.18 7.06 4.71 

التقويم والتشخيص يف الرتبية  4
 اخلاصة

61 21 2 1  3.97 467.06 155.74 11 71.76 24.71 2.35 1.18 0 
مصطلحات وقراءات يف الرتبية  5

 اخلاصة باللغة االجنليزية
38 20 22 3 2 3.44 404.71 44.11 30 44.71 23.53 25.88 3.53 2.35 

 5.88 8.24 5.88 23.53 56.47 26 88.8 423.53 3.60 5 7 5 20 48 اجلسمية والصحيةاإلعاقات  6
 0 0 2.35 23.53 74.12 5 167.86 471.76 4.01   2 20 63 اضطرابات التواصل 7
 0 1.18 2.35 24.71 71.76 13 146.97 464.71 3.95  1 2 21 61 بناء وتعديل السلوك 8
 0 1.18 4.71 27.06 67.06 19 130.13 460 3.91  1 4 23 57 األفراد ذوي إلعاقةتأهيل  9
 0 3.53 4.71 23.53 68.24 20 129.77 456.47 3.88  3 4 20 58 مدخل إىل التدخل املبكر 10
 5.88 5.88 5.88 23.53 58.82 27 88.8 423.53 3.60 5 5 5 20 50 اإلعاقات املتعددة 11
 3.53 5.88 4.71 21.18 64.71 23 112.3 437.65 3.72 3 5 4 18 55 اخلدمات املساندة يف الرتبية اخلاصة 12
 0 1.18 5.88 23.53 69.41 14 146.97 464.71 3.95  1 5 20 59 اإلرشاد والتوجيه يف الرتبية اخلاصة 13
نظريات التعلم وتطبيقاتها يف  14

 صةالرتبية اخلا
55 18 4 6 2 3.72 437.65 112.3 24 64.71 21.18 4.71 7.06 2.35 

 0 0 2.35 24.71 72.94 7 167.38 471.76 4.01   1 22 62 اسرتاتيجيات الدمج 15
أساليب التقويم والتشخيص يف جمال  16

 الفكريةاإلعاقة 
62 21 2   4.00 470.59 162.91 9 72.94 24.71 2.35 0 0 

التقنيات املساندة واملعدلة لذوي  17
 الفكريةاإلعاقة 

55 17 5 5 3 3.71 436.47 109.15 25 64.71 20 5.88 5.88 3.53 
 0 0 2.35 24.71 72.94 10 162.91 470.59 4.00   2 21 62 توعية اجملتمع مبجاالت اإلعاقة 18
الربامج التعليمية والتدريبية لذوي  19

 الفكريةإلعاقة ا
60 21 3 1  3.95 464.71 146.97 15 70.59 24.71 3.53 1.18 0 

التطبيقات العملية ألحباث الرتبية  20
 اخلاصة

40 20 20 4 1 3.49 410.59 44.63 29 47.06 23.53 23.53 4.71 1.18 



2019 (5ج)أكتوبر،  (120)العدد    نهاجملة كلية الرتبية بب  
 

 23 

 ررــــــــاملق م
 اتــــــــــابــــــــــب االستجـــــــــنس

التقدير 
 الرقمي

املتوسط 
 2كا الوزني

الرتتيب
 

استفدت 
بدرجة 

 كبرية جدا

استفدت 
بدرجة 

 كبرية

استفدت 
بدرجة 

 متوسطة

استفدت 
بدرجة 

 منخفضة
مل 

 أستفد

اسرتاتيجيات العمل مع أسر غري  21
 عاديني

63 20 2   4.01 471.76 167.86 6 74.12 23.53 2.35 0 0 
 1.18 0 1.18 22.35 75.29 8 176.96 470.59 4.00   1 19 64 الربامج الرتبوية الفردية 22
 5.88 8.24 9.41 23.53 52.94 28 88.8 423.53 3.60 5 7 8 20 45 انتاج مواد وتقنيات تعليمية 23
ربية الرتبية اخلاصة يف اململكة الع 24

 السعودية
60 21 2 2  3.94 463.53 148.8 18 70.59 24.71 2.35 2.35 0 

 0 1.18 3.53 24.71 70.59 16 146.97 464.71 3.95  1 3 21 6025 قضايا معاصرة يف الرتبية اخلاصة 25
املعايري املهنية وإعداد معلم الرتبية  26

 اخلاصة
57 21 4 3  3.87 455.29 125.42 22 67.06 24.71 4.71 3.53 0 

 0 0 1.18 22.35 76.47 2 182.55 475.29 4.04   1 19 65 دراسة حالة يف جمال التخصص 27
الربامج االنتقالية واملهنية لذوي  28

 الفكريةاإلعاقة 
56 21 5 3  3.88 456.47 129.77 21 65.88 24.71 5.88 3.53 0 

تدريس ذوي اإلعاقة اسرتاتيجيات  29
 الفكرية

60 21 3 1  3.95 464.71 146.97 17 70.59 24.71 3.53 1.18 0 
مشروع خترج يف جمال ذوي اإلعاقة  30

 الفكرية
65 19 1   4.04 475.29 182.55 3 76.47 22.35 1.18 0 0 

 0 2.35 2.35 23.53 71.76 12 153.5 464.71 3.95  2 2 20 61 مهارات السلوك التكيفي 31
تدريب ميداني يف جمال اإلعاقة  32

 الفكرية
65 20    4.05 476.47 187.06 1 76.47 23.53 0 0 0 

 (  آلت :3ي ضح مس   ن أئ    ط رالة    جفول )
يوجــد  ــدد مــن المقــررا  ال ــال اســ فاد من ــا الطــن  برــيل أيبــر  ومــن أهم ــا       أوــ  :

 اآل ال: بال ر ي   لى النحو
  اسريب تاس ا    اسميااا  ل  بجيل اعايةت. 

 .د الت ايست ل  بجيل اس  لب 

  اسريب تبةبىع ص بج ل  بجيل وىا اعايةت. 

 .ب ابت ل  اس بة(ت اس ي ت 

 .اض بابي  اس وا ي 

 .ال باص(ج(ي  استمي بر ألب غيب ايدييه 

 . ال باص(ج(ي  اساب 
 .اساباب  اس بةو ت اسربدتت 
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 ، اسريب تىاس ة (ب ل  بجيل اعايةت  أليسي  اس  و. 

 .صوع(ت اسمج مر بمجي   اعايةت 

 .اس  و ، ىاس ة (ب ل  اس بة(ت اس ي ت 
 . بهي ا  اس موب اس ي(ر 

 .تنيء ىصتايي اس موب 
 .اع  يد ىاس ون(  ل  اس بة(ت اس ي ت 

  اسريب تاساباب  اس تم(م(ت ىاس ا  ا(ت س ىا اعايةت . 

اس دا    اسميدااا  نديء لد  اس بصيد  ا ىل  بده ايدت صةدرت   ي ض  به هد ه اسن دية   أن
بيسمتدديييب اسمهن(ددت  ىهدد ا يؤكددا أن اس ددا    اسميددااا  ىااددا بدده أهدد، ب واددي  راددااد بتممدد  اس بة(ددت 
اس ي ددت  ى ت اددبه ادداد بدده اسرددياثيه اس اددب  اسمهن(ددت ا ليلدد(ت سمتممدد  اس بة(ددت اس ي ددت  ى ت اددب 

ب  سم رياددي اسايدوا بدر بددي صتممدوه طدوال ل ددب  رادااده، اس دديب ت  اسرب دت ا ىسدق س ددال  صمد  اسادبا
 ى ة  صم  اسمتموبي  بيس البي  ىةايئي  اس تم،.

ىاس ددددا    اسميددددااا  ت ددددياا امددددق رغددددالق اسرجددددو  تدددديه ا ددددية  اسراددددوا استمم(ددددت اسمبصر ددددت 
ي ا س اديق بيس ا  ت ىاسممي لي  اسرتم(دت ىاس د  صت ادب بده اس ضديتي اسهيبدت لد  رادااد اسمتممديه ةاد

بمهنت اس ا  ت  ىا  ل ن اي ه ه اسمة مت ل(لر   عري  ىب مري   ىصت اب ه ه اس ابا  اسميااا(دت 
وا  أهم(دددت كايدددب  لددد  رادددااد طدددال  اساباددديب  سممبامدددت ا اليدددب   ىهدددق اس دددا    اسميدددااا . ىاسددد ا 

، كمتممددديه  لددد  اس دددا  ت ىاسددد تم اس رييدددبي امدددي ي(ددد  أىسئددد  اس دددال  ب دددئوس(ت اس دددا  ت ى ادددا ىن 
. روا   (Burn, & Mutton, 2015)ىس(ت ك ال  كمي كياد ام(د  اساديل لد  الادباصه، اس ديب ت 

ليس ا    اسميااا  ببامت صاول بهن  ىليبا ي ن ي ي(  اسم دا   بده طيسد  رسدق بتمد، بده الدالل 
سمم ددا    ىةيس دديس  ببامدد ت الاددبا  ب ثرددت ىب دد مب  طددوال للددي د الدد  كيبددي تمثددي صاددو   ا(يص(ددي  

اس ا    اسميااا  ببامت صريام(ت ىلد  اسوةدد ار د  ببامدت ق(ديد  ىصون(د  ىامدو. لميدي بده أطبالهدي 
ا ليل(ت اسثال ت ىه،  اس يسد  اسمتمد،  ىاسمتمد، اسم تديىن  ىاسمةدبر بده ةادي اسجيبتدت دى  بتديه 
ه ىب دددئوس(ي  باددداد  ص ددديب ىلدددي رطدددي  ىاضددد  اسمتددديس،. سددد س  صنددديىل اس دددا    اسميدددااا  كثيدددبا  بددد

ىبنهي د الت بةديصوه   ىاس   أى د ب همي   ل  تباب  اس بة(ت اس ي ت ىضبى   ص و م   اسا الي 
  اس دددد  أى ددددد بضددددبى   ص يدددد(، تبادددديب  اس ددددا    اسميددددااا  لدددد  بجدددديل اس بة(ددددت اس ي ددددت 201٤ 

  اس د  أى دد رسدق 2016ىصلم(م  بمي ين ج، بر ب  مري  استلب اساايت. ىد الت است وا  
دسيي  يبي ل  بجيل اس ا    اسميااا  ل  اس بة(ت اس ي ت يون  نم(ر استني ب ضبى   صلم(، 

  اس دد  أى ددد بضددبى   ص يدد(، تبادديب  2015اسمةددي كت لدد  اس ددا    اسميددااا . ىد الددت اسجالبددا   
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اس ا    اسميااا  ل  بجيل اس بة(ت اس ي ت دى  ي  ىص دو به لد  ضدوء ا دية  اس  يد(، بي ا دجي  بدر 
 جود  استيسم(ت.بتيييب ضر  اس

ىبه نيا  آالب  تتا ب ب  د الت ايست ل  بجيل اس  لب اادا اسم دب ا  اسهيبدت  ن 
امددق اا رددي  أن لئددي  اس بة(ددت اس ي ددت لئددي    بجدديل اس بة(ددت اس ي ددت يهدد ، تا الددت اسايسددت اسربدتددت

د الددت ىاس دد  ص  مد  اسريب دت  ا ددق داالدي ألدباد اسرئددت اسواادا  ىبنهددي وىخ اعايةدت   غيدب ب جيا دت
ىلد  ضدوء وسد    اي طري امق اا  به ايت الليةل  ىاا (ينيص  ىا يط اس دو  ىاسضدتك ساتدت

صلدم(، اساباديب  اس بةدوخ اسردبدا اسمالةد، سد  توالد ت لب دي امدي ب تداد اس  للدي  ىةةدباات ص، 
هد ا ا طدي  لد   بر ألب  اس ري وى اعايةت سضمين اجيح تبايب  اس ري ل  اسما لت ىاسمنعل. ى

  اسمتم، الالل ببامت اس ا    اسميااا . –ا    اس يس  ي ، ص
ثانيــا : يوجــد  ــدد مــن المقــررا  ال ــال اســ فاد من ــا الطــن  برــيل أ ــل  ومــن أهم ــا    

 بال ر ي   لى النحو اآل ال:
 .ب ابت ل  ام، ىظيةك ا اضيء 

 .ا اطمت ىاس ةب تي  ل  اس بة(ت اس ي ت 
 اعاجميع ت . بل ماي  ىةباءا  ل  اس بة(ت اس ي ت بيسمات 

 .اس  ا( ي  استمم(ت  بايا اس بة(ت اس ي ت 
 .اا يج بواد ىص ن(ي  صتم(م(ت 

 . اعايةي  اسم تاد 

 .اعايةي  اسج م(ت ىاسلا(ت 

  اسريب تاس  ن(ي  اسم ياا  ىاسمتاست س ىا اعايةت. 

 .اطب ي  اس تم، ىص ا( يصهي ل  اس بة(ت اس ي ت 

 .اس ابي  اسم ياا  ل  اس بة(ت اس ي ت 

 .اسمتيييب اسمهن(ت ىااااد بتم، اس بة(ت اس ي ت 

  اسريب تاساباب  ا ا  يس(ت ىاسمهن(ت س ىا اعايةت. 

 .باالي رسق اس االي اسمر ب 

 .ص هيي ا لباد وىا عايةت 

 .اس بة(ت اس ي ت ل  اسممميت استبة(ت اس تودتت 
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 هي  بمدي يؤكدا ىصبا اسرياثت  أن صةرر ه ه اسم ب ا  بيسمتيييب اسمهن(ت ضع(ف  غ، أهمي
أن ه ه اسم ب ا  ص، صا   هي بي لمو  اس  مياا ايت أن بتم ه ه اسم ب ا  بثدي ب دب  ب ابدت 
لدد  امدد، ىظدديةك ا اضدديء ي  مدد  اضددو هيئددت صددا  ت بدده اسيم(ددي  اس ا(ددت ىسدد(ت اضددو هيئددت 

ىب دددب  بثدددي اا ددديج بدددواد ىص ن(دددي  صتم(م(دددت ي  مددد  اضدددو هيئدددت صدددا  ت   صدددا  ت صبة(دددت الي دددت
أى ةددا ت ددون صدد، صددا  ت هدد ه اسم ددب ا  بدديس بق   (ددي  صتمدد(، ىسدد(ت صبة(ددت الي ددت ل دد ص لددب ص ن

اس  مياتت دىن بمي لدي  بيااا(دت أى الادبا  بيااا(دت بر دب   ىادا  صيم(دف اس يسد  ب اةد ت صواو دت 
 ل  بجيل اس  لب  ىبي ص  مر  به ص ا( ي  امم(ت سمرات استمم  ل  اسمياان.

املعلــم يف برنــامج الرتبيــة اخلاصــة للمعــايري املهنيــة   –الطالــب  هــل لتلــف اكتســاب الســؤال الثالــث:
 باختالف متغري املعدل الدراسي؟

سعنيبددت امددق هدد ا اس ددؤال  ةيبددد اسرياثددت با ددي  اسرددبىق تدديه اس يسرددي  لدد  ضددوء اسمتددال و
   ا (جت ه ا ا ال ري .٤اس باام   ىوس  بيل  اا  اال ري      سمتيني  اسم   مت. ى وض  ناىل  

 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري وقيم )ت( للفروق بني العينة وفقا للمعدل الرتاكمي (4دول )ج

 ن اجملموعات
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الداللة قيمة )ت( درجات احلرية

 0.61749 3.6405 22 4.5أقل من 
78 7.636 0.00 

 0.11554 4.6524 58 4.5أعلى من 

  ىنود لبىق داست رالية(ي تيه ب ول   د ني  اس يس  اسمتمد، امدق ٤دداىل  ي ض  به ند
"  ىهددد  ق(مدددت داسدددت 7.636ةيةمدددت اسمتددديييب اسمهن(دددت ىل دددي  سممتدددال اس باامددد   ايدددت تمادددد ق(مدددت     " 

 .٤.5اسمتم، وا اسمتال اس باام  أام  به  -  ىوس  سليس  اس يس  0.05رالية(ي  انا ب  وخ 
   ىاس دد  أظهددب  ىنددود لددبىق وا  2015ت بددر ا ددية  د الددت ةتدداان  ىص رددي هدد ه اسن (جدد

ادول ص دايبه،  (a=0.05)د ست رالدية(ت تديه ب ولد ي  ألدباد ايندت اسا الدت اندا ب د وا اسا سدت
سا نت صولب بتيييب ضمين اسجود  ل  تبايب  راااد بتم، اس بة(ت اس ي ت ل  نيبتت ا بيب  ادو   

 ه كين ص ايبه، "نياا ناا" ل ام .ايت نيء  سليس  ب صتعا سم ايب اسمتال اس باام  
اسمتمددد، وا اسمتدددال ا امدددق هدددو  –ىصدددبا اسرياثدددت أن هددد ه اسن (جدددت ب وةتدددت  ايدددت رن اس يسددد  

ا اثب لهمي ىبتيتةت سمجيل اس  لب  ىا اثب ةا   امق اساري  امق اسمتال سبغا د  لد  اس وظ(دف 
ل اس باام  هو أاا اس (دي ا  لد  اسمريضدمت سم وظ(دف أى أى بوا مت اسا الي  استم(ي  الي ت  أن اسمتا

رامدديل اسا الددي  استم(ددي  ىأن بتيتةدد   ىاه ميبدد  بم ددب ا  اسابادديب  لددور ص ددهي سدد  اال رددي ا  اس ددا ا   
 ىاسمة  ت به اسمتيييب اسمهن(ت اسمت ما  ل  اسمبكع اسوطن  سم (ي  اس يبر سو ا   اس تم(،.
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املعلم يف برنامج الرتبية اخلاصة للمعايري املهنيـة بـاختالف مـتغري     –الطالب  هل لتلف اكتساب السؤال الرابع:
 عدم رضا".  –رضا بدرجة متوسطة  -درجة الرضا عن الدراسة "رضا بدرجة كبرية 

ىسم ا ي به  ات ه ا اس ؤال ص، ال  اا  صاميي اس رييه أايدا ا صجيه سمتبلت اسربق تديه 
   ا (جت صاميي اس رييه.5بضي  ى وض  ناىل  صرتي سم ايب اس  اسمتم، -اس يس 

 املعلم -حتليل التباين األحادي ملعرفة داللة الفروق يف متغري درجة الرضا بني الطالب (5جدول )
 الداللة قيمة )ف( م. مج املربعات د.ح مج املربعات مصدر التباين املقارنات

واقع 
العقاب 
 اجلسمي

 7.640 2 15.280 بني اجملموعات

 0.025 77 11.907 داخل اجملموعات 0.000 28308.4

  79 17.188 اجملموع

اسمتمدد، لدد   -  ىنددود لددبق دال رالددية(ي تدديه ب ولدد ي  د نددي  اس يسدد 5ي ضدد  بدده ندداىل  
اسبضدددددي اددددده اسم دددددب ا  اسا الددددد(ت  ىسمتبلدددددت اصجددددديه اسردددددبىق ةيبدددددد اسرياثدددددت بددددد نباء اسم ي ادددددي  اسرتاتدددددت 

  ايدت صد، اس و دي رسدق ىندود لدبىق لد   6اسموضدات لد  نداىل   (ف( سمم ول ي  بيل  اا  بتيدست  
   0.960اسم ولدد ي  تدديه الدد جيبت   اٍض  غيددب  اٍض   ايددت تماددد ق(مددت اسرددبىق تدديه اسم ولدد ي   

  ىكدد س  صونددا لددبىق لدد  اسم ولدد ي  تدديه الدد جيبت  غيددب  0.05ىهدد  ق(مددت داسددت انددا ب دد وخ د سددت  
ىهدد  ق(مددت داسددت انددا   0.907د ق(مددت اسرددبىق تدديه اسم ولدد ي    اٍض  ى اٍض تا نددت ب ولدد ت   ىةمادد

  ىامددق است ددت سدد، صطهددب لددبىق تدديه اسم ولدد ي  امددق الدد جيبي    اٍض   اٍض  0.05ب دد وخ د سددت  
   ىه  ق(مت غيب داست رالية(ي . 0.052تا نت ب ول ت   ايت تماد اسربىق تيه اسم ول ي   

 املعلم -ية للمتوسطات على درجة الرضا عن املقررات للطالب( اختبار شيفيه للمقارنات البعد6جدول )

(I) VAR00002 (J) VAR00002 
Mean 

Difference 

J)-(I 
Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 
Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

dimension

2 

dimension راضي

3 

 -8577.- -1.0623- 000. 04097. -96000.-* غري راضي

 0588. -1640.- 502. 04463. -05263.- سطةمتو

غري 
 راضي

dimension

3 

 1.0623 8577. 000. 04097. *96000. راضي

 1.0269 7878. 000. 04790. *90737. متوسطة

dimension متوسطة

3 

 1640. -0588.- 502. 04463. 05263. راضي

 -7878.- -1.0269- 000. 04790. -90737.-* غري راضي

The mean difference is significant at the 0.05 level. *. 
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    ضطء مأ تط لت   يه   فر با   عأ يا مس   أئ  تط     فر با عأآلت :
رد اج اس ابا  اسمر ب  ل  اسم ب ا  اس   س، صالي امق بتال صةرر ايس  بثدي  ب ابدت  -1

بلددد ماي     دددتا اطمدددت ىاس ةدددب تي  لددد  اس بة(دددت اس ي  لددد  امددد، ىظددديةك ا اضددديء
اس  ا( ددددي  استمم(ددددت  بادددديا اس بة(ددددت   ىةددددباءا  لدددد  اس بة(ددددت اس ي ددددت بيسماددددت اعاجميع ددددت

 .اعايةي  اسج م(ت ىاسلا(ت  اعايةي  اسم تاد   اا يج بواد ىص ن(ي  صتم(م(ت  اس ي ت
صرتيي اع  يد ا ايدتم  ىا ا ااىا  صواو ت سم ال  الالل اسمبامت اسجيبع(ت س رليبه،  -2

 دى   ل  اس وظ(ف ىااميل اسا الي  استم(ي.ى ت اسابص امق اسمتال اس باام  ب هم(
صا  ا(ت  اضيء هيئت اس ا  ت ىسم دال  الدالل اسمبامدت اسجيبع(دت  –ا ا ااىا  صواو ت  -3

ىصتددب ره، بيسمتدديييب اسمهن(ددت لدد  بجدديل اس  لددب ىاساددبص امددق بباايصهددي لدد  صو دد(ف 
 اسم ب  ىا ال ري ا  اسرلم(ت ىاسنهية(ت. 
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 املـــــراجـــع العـــــربيـــــــة:
 . اسمددي  اسمتممددي  اسم تيىاددي  بدد دىا هه لدد  صددا    2016أتددو ا(ددين  رتددبا (، ىاست دد ب  استنددود  

اسمتممددي  بم ددي   ددتوةي  اسدد تم، بدده ىنهددت اطددبهه  بجمددت اس بة(ددت اس ي ددت -اس يسرددي 
 .٤3 – 1    2  ج 15  ٤ىاس  هيي  

 . ص يد(، دى  اع دبار ا اديدتم  ىاس دا    اسميدااا  لد  را دي  اسيريتدي  201٤وه  باما  بةيص
اس تم(م(ددت س ددال  اس بة(ددت اس ي ددت لدد  نيبتددت اس دديةك بدده ىنهددت اطددب اس مرددت أار دده،. 

 .182-1٤٤   85  15بلب  -بجمت اسث يلت ىاس نم(ت
ىنهدت اطددب طيسردي  كم(دت اس بة(ددت   . ص ددو ، ليام(دت اس دا    اسميددااا  بده2015اسجالبدا   لو  دت  

ة دد، اس بة(ددت اس ي ددت نيبتددت اس لدد(، ىب  باددي  ص ددو به  "د الددت بيااا(ددت. بجمددت استمددو  
 .93-٤5   1  9نيبتت اس ل(،   -اس بةو ت ىاسنر (ت

 . الددددد باص(ج(ي  صتمددددد(، اس مردددددت وىا ا ا (يندددددي  2005اساايددددداا  بندددددق  ىاس  يددددد   نمددددديل  
 اسريب  امين. دا   اس ي ت  اس رتت ا ىسق

   امين  دا  ىاةي سمنةب.1.  طاسريب ت . ب ابت ل  اعايةت 2010اس  ي   نميل  
  بنديه  ىألديسي  اس ددا  ت لد  اس بة(دت اس ي ددت. دا  2003اس  يد   نمديل ى اساايداا  بنددق  

 امين. -ىاةي سم ريات ىاسنةب 
م نيةلددت صددا  ج(ي  ىاس دد اليب ليام(ددت الدد  اا  انباةدد  اسم ددياا  اس   2008اواطددك اايدد     اسةددمبا 

اسعبندد  اسثيتددد لدد  اس ددا    امددق بتددم اسمهددي ا  ا لدد  الس(ت سمر (ددي  وىا  اس  مددك است مدد  
 كم(ت اس بة(ت نيبتت اسمم  لتود.   ليست بين  يب غيب بنةو    اسم ول  ىاسةايا

ه لد  اس  ديع  . استوابدي اسمدؤ ب  لد  صوظ(دف اسجديبتيي2002اسةم(مبا  أاما ىاسدااليي    اليسدا  
 .1٤0-118   2 180اس يص اس تودا. بجمت د الي  اس م(  ىاسجع ب  استبة(ت  

اسددددداا، اس دددددموك  ا تجددددديت  بيسلدددددك  صبنمدددددت    .2019ندددددودخ    تبايددددداا ب ىهددددديل   ددددديو بين
 ااااسيب ، اسا يه   دا  نيبتت اسمم  لتود سمنةب.

م دددال  ىاس يسردددي  وىا اعايةدددت  .بتوةدددي  اس ونددد  اادددو اس تمددد(، اسةددديبي س2019است ياددد   أبدددي  
  بجمددت اس بة(دددت يضاسريب ددت بدده ىنهددت اطدددب بتممدد  ىبتممددي  اس تمدد(، استدددي  بماينددت اسب دد

 .81-٤3  30  9 اس ي ت ىاس  هيي  
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 .ىاةددر تددباب  صددا    بتممدد  اس بة(ددت اس ي ددت لدد  اسممميددت استبة(ددت اس ددتودتت 2009طدد   أبيددب   
 90  اسمجمددددددت اس بةو ددددددت   ، اس ا  ا(ددددددتىص و بهددددددي لدددددد  ضددددددوء بددددددا كيصه، ادددددده اا (يندددددديصه

 23  125-187. 
 اس يهب .  . اس يهب   دا  اسب يد  اسريب ت . اعايةي  200٤ااا   ايدل باما  

 .ص دددو دددددد، أداء بتممدددددد  اسددد بةيددددددت اسريدددب ددددددت لددد  ضددددددوء 2018بدددبا     اي دددب ى اسلددد(ر   استجمددد 
  بجمددت اسدد بةيدددت اس ددي دددت ىاس دد هددديي  طردددديل غدددديب استدددديدييهاسمتددديييب اسمهن(ت سمجمددددت ا 

 .1٤5- 99   2 ج 22  6
 . صلو  ب  بح سم ب ا  اعاااد استي   ة دي  اس بة(دت اس ي دت بيسجيبتدي  2016لها    استبن 

بجمددت اس بة(ددت اس ي دددت   اس ددتودتت لدد  ضددوء اسمتددديييب اسمهن(ددت سمتممدد  اس بة(ددت اس ي دددت
 . 60 – 19   13  ٤  هيي  ىاس

 . ص ددو ، ليام(ددت تبادديب  اس ددا    اسميددااا  بدده ىنهددت اطددب طمرددت ة دد، اس بة(ددت 2016است ددوا   ى دداا  
 .108 – 91   10  5اس ي ت ل  نيبتت صاوب. اسمجمت اساىس(ت اس بةو ت اسم  للت  

ام(دددددديء  اس ا دددددديا   لهددددددا   اسنهدددددداا  غيسدددددد   هولدددددديىا  امددددددق   اسعهباادددددد   لددددددتيا   اسرددددددي غ  
 .بتددديييب بتممددد  اس بة(دددت اسريب دددت " بةدددبىع اسمتددديييب اسمهن(دددت سممتممددديه ىادىا  2017 

 اس  و ، "  اسمبكع اسوطن  سم (ي  ىاس  و ، ل  اس تم(، استيس   اسممميت استبة(ت اس تودتت.
يبتدت  . د نت صوالب بتيييب اسجود  ل  تباديب  رادااد بتمد، اس بة(دت اس ي دت لد  ن2015ةتاان  هنيدخ  

 .182-167    5  ٤ا بيب  او   تند ااا اسبامه  اسمجمت اساىس(ت اس بةو ت اسم  للت  
 . اطي  بجمت اس تم(، استيس  ىاسجيبتي  ى سواةا . بجمدت اس تمد(، 1٤28بجمت اس تم(، استيس   

 استيس   اسب يض.
 ي ددددت "  . بددددي تجدددد  أن تتبلددددت كددددي بتممدددد  اس بة(ددددت اس2012بجمددددت ا طردددديل غيددددب استدددديدييه  

ا الالق(دددي  ىاسمتدددديييب ىاسمرددديدخء اس ونيه(ددددت " صبنمددددت   امدددق هولدددديىا    دا  نيبتددددت 
 اسمم  لتود سمنةب .

 .ىاةددر ص هيددي بتممدد  اس بة(ددت اس ي ددت 2017اسنهدداا  غيسدد   استبندد   لهددا  ااددا اساميددا أتمدده. 
اس بة(دت  ل  ضوء اسيريتي  اسال بت سمتمم  اس بة(ت اس ي ت ىسمتممد  اس تمد(، استدي . بجمدت

 .٤7-9   19 5اس ي ت ىاس  هيي  
 . لددد( وسون(ت ا طرددديل غيدددب استددديدييه ىصتمددد(مه،  ب ابدددت لددد  اس بة(دددت 2008هالهدددين  كولمدددين  

 اس ي ت  صبنمت ايدل ااا   باما  امين  دا  اسريب سمنةب ىاس و  ر  ا  دن.
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يب دددت بيسممميدددت استبة(دددت  . ا لدددري  اسم ددديهمت لددد  اددداىا اعايةدددت اسر201٤اسدددواتم   اادددا .  
 .82-27  3 1اس تودتت. بجمت اس بة(ت اس ي ت ىاس  هيي  

 . اسدداسيي اس نط(مدد  سم بة(ددت اس ي ددت. بةددبىع اسممدد  ااددا  تدده ااددااستع ع 2015ى ا   اس تمدد(،.  
 س  و ب اس تم(، استي . اسممميت استبة(ت اس تودتت.
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