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  ملخص
ي لمعلّ  ل المھن رامج التأھي ة ب توى فاعلي ى مس رف عل ى التع ة إل ة الحالي دفت الدراس ي ھ م

ى  ،صعوبات التعلّم في المدارس الحكومية والخاصة من وجھة نظرھم كما ھدفت إلى التعرف عل
ي ل المھن رامج التأھي ة ب ى درجة فاعلي ة . أثر متغيري الخبرة ونوع المدرسة عل د تكونت عين وق

اً مؤشر) 74(ولتحقيق أھداف الدراسة تّم بناء مقياس تكون من ، معلماً ومعلمةً ) 40(الدراسة من 
ة اد رئيس ة أبع ى أربع ة عل اق . موزع ة انطب داً ذا درج داً واح اك بُع ائج أّن ھن رت النت د أظھ وق

ي" بُعد: وھو ،مرتفعة اد رئيسة انطبقت بدرجة "أھداف برنامج التأھيل المھن ة أبع ، ووجود ثالث
طة والي ،متوس ى الت ي عل د : وھ دربين"بُع ائص الم مات وخص د  ،"س رامج "وبُع وى الب محت
د  ،"ھاومضامين رة "الجانب اإلداري والتنظيمي"وبُع ة األخي ي المرتب اد  ،ف ة ألبع ة الكلي والدرج

طة ة متوس ل ذا درج اس كك ائج.المقي رت النت ا أظھ دم  كم ائية ع ة إحص روق ذات دالل ود ف وج
)0.05=α(  ر رة تعزى ألث ةالخب اد والدرجة الكلي ع األبع ائج الدراسة  .لجمي ي حين أشارت نت ف
روق ذاتإلٮ ة إحصائية وجود ف ر  )α=0.05( عند مستوىدالل وع المدرسةتعزى ألث ولصالح  ن

  .المدارس الحكومية

  .برامج التأھيل المھني ،معلم صعوبات التعلّم ،تقييم برامج التدريب: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed to examine the effectiveness of professional 
development programs for learning disabilities teachers at both public 
and private schools in the Kingdom of Bahrain from their perspectives. 
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The study also aimed to know the impact of teachers' experience and type 
of school on the effectiveness of professional development programs. 
The study sample consisted of (40) male and female teachers. To achieve 
the aims of the study, a (74) item-instrument was constructed and 
distributed into four main dimensions. The results showed that there is 
only one dimension of high applicability level: "the goals of the 
professional development program" dimension, while there were three 
main dimensions with moderate applicability level respectively: "the 
attributes and characteristics of the trainers", "the content and 
implications of the programs", and at the last rank "administrative and 
organizational side" dimension. The evaluation total score for all 
instrument dimensions was moderate. The results also showed 
statistically insignificant differences (α = 0.05) due to the effect of 
teacher's experience on all dimensions and in the instrument total score. 
On the other hand, study results indicated statistically significant 
differences at (α = 0.05) due to the impact of the type of school, in favoir 
of public schools. 

Keywords: Evaluation of training programs, Learning 
disabilitiesteacher, Professional development programs. 

  
  المقدمة

وعليه كان لزاماً  ،يشھد العصر الحالي الكثير من التغيرات والتطورات في كافة المجاالت
فالمؤھالت العلمية التي حصل عليھا  إيجابياً؛ االتطورات والتفاعل معھ ھة ھذهالفرد مواج على

من  إذ عليه أن يزيد ،المتالحقة يراتدات والتغستمرار في مواجھة التجديكافية لالالفرد ليست 
ي الذ التأھيلومنھا  ،المھني والوظيفيالل الفرص المتاحة للتطور تنمية معارفه ومھاراته من خ

ة التطورات على زيادة ما يحمله الفرد من معارف ومعلومات ومھارات في مواجھيعمل 
 .وينعكس على العمل بشكل إيجابي ،وسلوكياتھم وأفكارھماتجاھاتھم  المتالحقة والذي يؤثر في

)Alkhateeb, 2014.(  

ايراً إعداد المعلم الذي يجب أن يكون مس في أثر لتطور العلوم التربوية والنفسية وكان
 داث أي تغييرومن الواضح إّن إح ،نظراً لما له من تأثير كبير في بناء األجيال ،للعصر الحديث

والوسائل وطرق ه سواًء كان في تحديث المناھج نوعية التعليم وتجويد تربوي ھادف أو تحسين
حداث ه من إتمكنوالمھارة  م يكون على قدر من الكفايةال يتم بدون معلّ  ،التدريس وأدوات التقييم

 في ضوء معايير مي الطلبة ذوي صعوبات التعلُّممعلّ إعداد  أھمية ھذا ويبرر ،ھذا التغيير
  ). Alkhatib, 2010(وضبط الجودة في التربية الخاصة  ،الممارسة المھنية
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نشأت في الواليات المتحدة األمريكية حركة إعداد المعلمين القائمة على ) 1998(في عام ف
والتي نادت  ،)CBTE( )Competency Based Teacher Education(نية الكفايات المھ

ويعود السبب في ذلك إلى تحذير عدد  ،بإحداث تغييرات في تربية المعلّم وبرامج إعداده وتدريبه
. ر من المعلمين وتدني مستواھممن المربين األمريكيين البارزين من عدم أھلية الكثي

)Almuhaya, 2002.(  

 ,CEC( ريكي لألطفال لذوي اإلحتياجات الخاصةات بادر المجلس األمومنذ عدة سنو
2003 Council for Exceptional Children,(،  وھو المجلس ذو التأثير الكبير على

إلى تبني مجموعة من معايير الممارسة المھنية للمعلمين في ميدان  ،التربية الخاصة في العالم
صبحت المواد الدراسية في الجامعات وقد أ. ات التعلمفيھا ميدان صعوب التربية الخاصة بما

وتستھل خطط المواد الدراسية باألھداف التي تتوخى . األمريكية تراعي تلك المعايير واألسس
ة التي يتبناھا المجلس وأن تكون األھداف مشتقة من معايير الممارسة المھني تحقيقھاالمادة 

 National Council for Accreditation of)المعلمينالوطني العتماد تدريب األمريكي 
Teacher Education,NCATE) )Alkhatib, 2010.(  

ومنھم  ،اجات الخاصةيوي اإلحتمي الطلبة ذأن معلّ ) Albatal, 2005(ويذكر البتال 
 ،اتھموتتباين احتياج ،دراتھمالطلبة ذوي صعوبات التعلّم يتعاملون مع طالب تتفاوت ق ميمعلّ 
. ينتاب المعلم شعور بالعجز داخل الفصل الدراسي ،الحالةھذه وفي . تھم الثقافيةمايز خلفياوتت

علمي التربية الخاصة مبأدى ) أثناء الخدمةقبل و( غير المالئم واإلعداد غير الكافي التأھيلوأّن 
  .حتراق النفسي لديھممما يشكل أحد أھم مصادر اال ،عدم الرضا الوظيفيإلى 

أن معلّم الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ) Alabdaljabbar, 2006( ويذكر العبد الجبار
ويُعّد  ،ية خاصةعلمية وتقنووسائل ت ،ويستخدم معھم طرق تدريسم يتعامل مع فئة صعوبات التعلّ 

ھتمام بتطوير برامج تدريبية ينبغي االذا ل ،تتناسب واحتياجاتھم وقدراتھم ،لھم برامج تربوية
ً ووية إلعدادھم مھنوتأھيل ً وتزويدھم بالكفايات يا المھني للمعلمين  ويمثل القصور .الالزمةظيفيا

من نجاح تقديم الخدمات التربوية والخدمات المساندة دمة أحد أھم المشاكل التي تحّد أثناء الخ
  . للطلبة ذوي صعوبات التعلّم

لمھني ا التأھيلظم وجود اتفاق عام على أھمية تطوير نر أدبيات التربية الخاصة إلى وتشي
ً  لتربية الخاصة فيلمعلمي ا للتطورات العالمية  الدول المتقدمة والنامية على حّد سواء؛ استدراكا

قادرين على تناول الخبرات  واليكون ،لمعرفية واالجتماعية والثقافيةالمعاصرة بجوانبھا العلمية وا
معھا ورسم  والتكيف تطوير النظم التعليمية في المية في ھذا المجال كمصدر مھموالمھارات الع

ومن جانب آخر ھناك تزايد متسارع في العالم لتحقيق  ،Vento, 2001) &(Crowe  سياساتھا
ً لمبدأ وتدريب معلّ  أقصى رعاية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة من حيث تعليمھم ميھم تحقيقا

  .(CEC, 2003)كافؤ الفرص بين أبناء المجتمع الواحد ت

ظھرت اتجاھات حديثة  ،مي بفئات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصةھتمام العالونتيجة لال
في كافة مجاالت التربية الخاصة فرضت تحدياتھا على إعداد وتدريب وتأھيل معلمي التربية 
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وتدريب معلمي التربية الخاصة  عادة النظر في برامج إعدادمما تطلب إ ،الخاصة أثناء الخدمة
ثناء دوار الجديدة للمعلم تتطلب أن تكون ھناك برامج تدريبية أوعليه فإن األ ،في مملكة البحرين

المستمر أثناء  التأھيلصبح النمو المھني ووأ .عتماد وضبط الجودةتتناسب مع معايير اال الخدمة
 الشكر ھذا ما أكد عليهو .م وخبراتھم ومعارفھملتطوير مھاراتھ الخدمة أمرين ضروريين

ي على أسس مواكبة التوجھات العالمية في تدريب بنيُ  مينفي أّن تدريب كادر المعل وآخرون
طوير مھاراتھم بغرض تحديث معارفھم وت ،المستدامةمؤكدة على التنمية المھنية  ،المعلمين
وبحصول المعلم على ترخيص  ،التقدم في السلم الوظيفيبط التنمية المھنية مباشرة بور ،ھاوتنميت
ً يج وفق معايير واختبارات مقننةني مھ فيحقق معه مفھوم التعلّم  ،دد للمعلم كل أربع سنوات تقريبا

فيكون مسؤوالً  ،ويتمكن من القيام بالمھام المھنية التي يجب أن يمارسھا في عمله ،مدى الحياة
  .)Alshaker, 2007( مسئولية مباشرة على نموه المھني والذاتي

اك قصوراً واضحاً في برامج التي تؤكد على أّن ھن والدراساتوھناك الكثير من األبحاث 
دريبية نظرية المھني لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلّم من حيث أنھا برامج ودورات ت التأھيل

وتستخدم  ،وتنفذ في فترات زمنية قصيرة ،ھتمام بالجانب العملي التطبيقيتقليدية ينقصھا اال
 كما أّن ھناك ،)Ali, 2000( في مجاالته وأبعاده التأھيلأساليب غير مالئمة لتقويم عناصر 

، لمعلمين ومعلمي صعوبات التعلمالمھني ل التأھيلقصوراً في التنسيق بين المشرفين على برامج 
بين  في العالقةو ،التكنولوجي في التدريب ھتمام بالعنصرإلى اال ھافتقاروا ،دارة المدارسوإ

وأن  ،يبم للتدرحاجات المعلّ  نبيو المھني للمعلمين وبين الواقع التعليمي التأھيلمؤسسات 
 الخبرة التخصصية لقلة ،ال يتناسب مع متغيرات العصرالتطبيقي في البرامج التدريبة  الجانب

  . )(Nasser, 2001نصرللمدربين 

يباني وتطرقت اعي و )Alkezo, 2004( الغزوو )Alshaibani, 2004( دراسة الش رف
)Rifai, 2005(، ات ال التأھيلھمية إلى أ ة والكفاي ةتعليمي اء الخدم تعلم أثن  ،لمعلمي صعوبات ال

راھيم  كما .وتأھيلھم في تخطيط وتنفيذ الدروس وجود  )Alibrahim, 2002(أكدت دراسة اإلب
ا التأھيلالعديد من المعوقات التي تعوق  افي :المھني ومنھ دربينو اإلعداد الثق ة الم المختصين  قل

لر فترة قصو ي والتقي والتنظيمي والقصور في الجانب اإلدار التأھي دريبن رامج الت وبينت  .لب
ا  )Matour, 2004( دراسة مطر ين إال أن درجة توافرھ ة للمعلم ات المھني ع الكفاي ة جمي أھمي

طة ة متوس ت بدرج ة  ،كان ر دال دودة وغي ت مح ة كان رات الدراس أثير متغي رت أّن ت ا أظھ كم
  . إحصائياً في غالبية المجاالت

ھو تمكين معلمي  المھني التأھيلمن برامج النمو واألساسي  يتضح أّن الغرض من ھذا كله
في مجال التشخيص  الطلبة ذوي صعوبات التعلم من اكتساب المھارات والخبرات والمعارف

مج والخدمات والد وبناء البرامج التربوية للطلبة ،التدريسية االستراتيجياتاستخدام و والتقييم
بما ينعكس . ذوي صعوبات التعلّم رة في برامج الطلبةنتقالية ودعم وتمكين مشاركة األساال

ً على أدائھم التعليمي داخل الفصل الدراسي  في تقييم وبالتالي تكمن أھمية ھذا الدراسة. ايجابيا
 التأھيلالمعوقات التي تواجه و القصور ف علىوالتعرّ المھني للمعلمين  التأھيلبرامج  واقع

  .صعوبات التعلّم المھني لمعلمي
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  راسات السابقةالد
ة نموذج ). Frank, 2009( فرانكدارسة  قام بھا في د فاعلي ى تحدي دريبي والتي ھدفت إل ت

ى ائمين عل دربين والق ي للم ة لمعلم اءة المھني ة الكف تعلّم تنمي عوبات ال ة ذوي ص ة  الطلب المرحل
مدرسةً ) 50( وبلغ عدد المدارس التي طبق فيھا ھذا النموذج. بتدائية بوالية تكساس األمريكيةاال

دة ة واح ون إدارة تعليمي ة  ،يتبع ذه الدراس ائج ھ د أظھرت نت ود اوق اع وج ين ارتف ق ب اط وثي رتب
دربينالمستوى المھني للمعلمين نتيجة  ي للم اع المستوى التنظيمي  ،ارتفاع المستوى المھن وارتف

  .إدارة التعليم في والية تكساس المھني في التأھيلواإلداري لبرامج 

ار وھدفت در روة والف اري ) Marwa & Alfar, 2008(اسة م ى وضع تصور معي إل
دريب التأھيللجودة  املين في مجال الت ويين والع . في القطاع التربوي من وجھة نظر القادة الترب

بضرورة ونتائجھا جاءت . في فلسطين تربوياً في الضفة الغربية) 57(وتكونت عينة الدراسة من 
ق عل ة متف ايير ثابت اء مع ودة بن ا لج ليھ يم  التأھي يط والتنظ ث التخط ن حي ين م ي للمعلم المھن

  .ألھداف والمحتوىوا

د  رت مكبراي ة ) (Mcbride,2007وأج رامج التربي ة لب ا بمراجع ن خاللھ ام م ة ق دراس
ي األردن ة ف ات الخاص ة ذوي االحتياج دم للطلب ي تق ة الت ائج وأ. الخاص رت النت رامج أن ظھ ب

مجزأة، إضافة إلى محدودية مستوى القدرات في بعض مجاالت التربية أثناء فترة الخدمة  التأھيل
دربين و اءة الم ع كف ام برف لالخاصة، وھذا يتطلب االھتم ة التأھي اء الخدم ى و ،أثن اء الحاجة إل بن
ى  ائمين عل دان، والق ديريات المي ين م لأسلوب تكاملي ب ة الخاصة  التأھي رامج التربي نظراً ألن ب

ي القرارات الت أثر ب وزارة تت ي ال ا ف تم اتخاذھ ة  ،ي رامج التدريبي وفير الب ل لت ة التموي دم كفاي وع
  .التقتية الالزمة للتدريب األجھزة واألدواتو

تعلّم) Bender, 2006(في دراسة بندر و رامج صعوبات ال يم ب ى تقي تكون ، التي ھدفت إل
يم من المعلّمين فريق التقيي ى. والمدراء واآلباء وأعضاء من المجتمع المحل ائج إل : وأشارت النت

ة ذوي ي الطلب د أّن معلم كل جي ون بش تعلّم مؤھل عوبات ال ينو ،ص م المعلم تخد معظ مون يس
تراتيجيات يم المباشر اس ارات االتعل ة أو المھ ارات االجتماعي يم المھ ي تعل يس ف ن ل ة ال، لك نتقالي

ذاتي دفاع ال ارات ال ار ،ومھ م  وأش ى أنھ ون إل يالمعلم ا ف ون التكنولوجي ة يوظف ة التعليمي  ،العملي
  .التطوير المھني للمعلمين من خالل برامج تأھيلية: وأشار اإلداريون إلى استخدام الدعم التالي

ة ) Shmayleh, 2005(وفي دراسة الشمايلة  ات معلمي الطلب يم كفاي ى تقي ي ھدفت إل الت
ال  ذوي صعوبات التعلّم في األردن في ضوء معايير الممارسة المھنية المعتمدة من مجلس األطف

ة  ات الخاص ة  ،(CEC)ذوي االحتياج ة الدراس ت عين ي ) 311(بلغ ن معلم ة م اً ومعلم معلم
ر : ومن أھم نتائج الدراسة. المدارس الحكومية والخاصة اً للمتغي ة تبع لم تظھر النتائج أثراً ذا دالل

اس )الخبرة العامة والخاصة( ق بمقي تالك، على مقياس األھمية، وفيما يتعل ارف ال ام ين للمع معلم
ال ذوي االحتياجات الخاصة، أظھرت ا ائج عدم وجود والمھارات المعتمدة من مجلس األطف لنت

ة اال ي درج روق ف ةف وع المدرس ة والخاصة ون رة العام نوات الخب ر س اً لمتغي تالك تبع ا . م كم
ى  ادر إل رف المص ي غ ة معلم ائج حاج ارت النت لأش م  التأھي توى أدائھ ين مس تمر لتحس المس



 "......لتعلّم في فاعلية برامج التأھيل المھني لمعلّمي صعوبات ا"ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2312

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )12( 29لد المج) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تبا ي لمعلمي صعوبات ال داد المھن رامج اإلع ي الجانب التنظيمي لب ى القصور ف علم، إلضافة إل
دير الح ق بتق ا يتعل ة فيم ينوخاص ة للمعلم ات المھني وى وإ ،اج ي وضع محت ين ف راك المعلم ش

  . البرنامج التدريبي

ى ممارسات ومشكالت  ،)Alnatour, 2005(أما الناطور  د قامت بدراسة للتعرف عل فق
خ ن تش ة م ة الدراس ت عين ي األردن، تكون تعلّم ف عوبات ال ة ذوي ص اً ) 123(يص الطلب معلم

يم  ة التعل ا مديري ا فيھ يم بم ة والتعل ديريات التربي ة لم ي غرف المصادر التابع ن معلم ة م ومعلم
ه . الخاص ي تواج ر المشكالت الت ن أكث ة أن م ار وأظھرت الدراس و غرف المصادر افتق معلم

ي غرف المصادر ق اال معلم ى تطبي ي المناسب عل دريب المھن ة لتشخيص للت ارات الالزم ختب
تعلّم يم ،صعوبات ال ة والتقي ة باإلحال كالت المتعلق دم وضوح ،والمش كالت ع م ومش  ،دور المعل

  .داري والتنظيمي للبرامج التدريبيةوقصور في الجانب اإل

مي ى مھارات معلّ دراسة ھدفت إلى التعرف على مستو) Albatall, 2005(وأجرى البتال 
دريس ذ طرق الت ى  ،ومعلمات الطلبة ذوي صعوبات التعلم في إعداد وتنفي وأجريت الدارسة عل

ة الرياض) 191( ين ،معلماً ومعلمةً في مدين ارات المعلم ى أن مستوى مھ  وتوصلت الدارسة إل
عتّ وا ،تتراوح بين المتوسط والمرتفع ائج ال وأظھرت ،سم مستواھم بالتنفيذ المرتف وجود  دراسةنت

ين فروق ذات داللة ا دى المعلم دريس ل ذ لطرق الت ارات التنفي ارات اإلعداد ومھ حصائية بين مھ
  .والمعلمات حسب توفر الوسائل التعليمية والتكنولوجية

ارو د الجب ارات ) Alabedaljabbar, 2003( أجرى العب م المھ ى أھ رف عل ة للتع دراس
تع ال ذوي صعوبات ال ديھمالالزمة لمعلمي األطف ا ل وافر منھ ا يت ة م م . لّم ومعرف ك ت ق ذل ولتحقي

ة السعودية  د )110= ن(استطالع آراء معلمي األطفال ذوي صعوبات التعلّم بالمملكة العربي ، وق
والي ى الت ا عل ل مجتمع الدراسة حسب أھميتھ ة من قب ارات : جاءت مھارات الدراسة مرتب المھ

ارات  تراتيجياتاألكاديمية، ومھ لالتعليم االس ة العم ارات بيئ ة، ومھ ائج الدراسة . ي د بينت نت وق
ذه  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجتمع الدراسة بالنسبة ألھمية ھ

ى  زى إل ن أن تع ث يمك ارات بحي رالمھ اديميمتغي دير األك رة، والتق ر و. ات الخب ب آخ ن جان م
   .المقدمة للمعلمين ريبيةأوضحت نتائج الدارسة قصور في محتوى البرامج التد

د  ي )Ayed, 2003(وفي دراسة العاي ى التع الت ي تواجه ھدفت إل ى المشكالت الت رف عل
ألف من  ،غرف المصادر في األردن معلّمي تبانة تت ام الباحث بتطوير اس رة موزعة  ،)88(ق فق

يعلى ثمانية مجاال ي تواجه معلّم تعلّ  ت تمثل الصعوبات الت ة ذوي صعوبات ال غ  ،مالطلب د بل وق
ً ) 150(أفراد عينة الدراسة   ميوقد أشارت النتائج إلى وجود مشكالت تواجه معلّ  ،ومعلمة معلما

روق ذات  ،غرف المصادر في جميع المجاالت المدروسة ى عدم وجود ف ائج إل ا أشارت النت كم
مي أو داللة إحصائية تعزى للجنس أو المؤھل العلمي أو عدد سنوات الخبرة أو التخصص األكادي

  .نوع المدرسة في تلك المشكالت

ك  دريب  )Franks, 2003(وتناولت دراسة فران داد وت رامج إع ة لب الممارسات التقويمي
ة الخاصة ى . معلمي التربي ة ) 58(وأُجريت الدراسة عل دريب معلمي التربي داد وت اُ إلع برنامج



 2313ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاكف الخطيب

 2015، )12( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ويم أداء ويم والطرق المستخدمة في تق ائمين  الخاصة للتعرف على أنشطة التق دريس الق ة الت ھيئ
اليب  األنشطةوتوصلت الدراسة إلى أّن  ،على البرامج التدريبية ى أس د عل التدريبية ال زالت تعتم

ة رامج  ،القياس والتقويم التقليدي ة الب ة معاصرة تتناسب مع طبيع اليب تقويمي اع أس وأوصت باتب
  .التدريبية لھذه الفئات الخاصة

ة ) Alawi, 2002(وفي دراسة قام بھا العلوي  يم فاعلي ى تقي ة بوالتي ھدفت إل رامج التربي
ة  انتائجبعض شارات ا ،نظر الخرجينالخاصة في جامعة الخليج العربي من وجھ ة  ھ ى أھمي إل

دالً من الجانب النظري البحت ادة النظر في بعض و ،التركيز على الجانب التطبيقي ب ذلك إع ك
ري ين الخ داد المعلم د إع ية عن واد الدراس ي واال ،جينالم كلية ف داخل والش رار والت اد عن التك بتع

  .محتوى البرامج التدريبة للمعلمين

إلى التعرف على مدركات معلمي التربية الخاصة  )Utley, 2000(وتطرقت دراسة أطلي 
ات  ة من حيث الخلفي ة واالومعلمي الصفوف العادي ة المتباين ة واللغوي ة جالثقافي ة والمعرف تماعي

ة الدراسة من كووت. بالتشريعات ً ) 430(نت عين ا ى أّن معظم العينو. معلم ة توصلت الدراسة إل
افي واالالدراسية لم يقدم لھا أ اعي لمعلّ ّي تدريب في اإلعداد الثق ذلك جتم ة الخاصة وك مي التربي

وان ة الق ةفي معرف ذه الفئ أّن المعلومات  ،ين والتشريعات الخاصة بھ رغم من إحساسھم ب ى ال عل
اط السلوك  جتماعيةواالالثقافية  تعلم وأنم اليب ال ى أس ك عل أثير ذل والتشريعية تساعدھم في فھم ت

ر  ،يسھل مھمتھم التدريسيةالثقافية واالجتماعية  على ھذه الجوانب التأھيلوأّن  ،لدى الطلبة ويعتب
  . حتياجات التدريبة الھامةمن اال

  مشكلة الدراسة
دّ  ل يُع ر المواضيع الت التأھي ن أكث ي م دور المھن راً بسبب ال اً كبي ي اھتمام ت تالق ا زال ي م

ه  ذي يلعب ال ال لالفّع ة وتطوي التأھي ي تنمي ي ف ة؛المھن وادر الوظيفي ة الك و نشاط  ر األداء لكاف فھ
ه م رددرئيسي مستمر يتكرر حدوث ة للف اة المھني لو. ى الحي ق أھداف محددة  التأھي يلة لتحقي وس

ةوة ييحتاج إلى تخطيط علمي مدروس وبراعة إدار ة وعلمي ار  ،فني ى اختي درة عل من حيث الق
ه ،األفضل التأھيل استراتيجيات ذين ل دّ ويُ . وجھود العديد من القائمين عليه والمنف رامج  ع يم الب تقي

فھو يھدف إلى مراجعة عامة للخطط وبرامج . التدريبية المھنية جزءاً أساسياً من النشاط التدريبي
ين التأھيل ة للمعلم اللوقوف  المقدم ى مدى فاعليتھ ى . عل يم للوقوف عل ى التقي زداد الحاجة إل وت

ي  حيث يُعدُّ . المقدمة للمعلمينواقع البرامج التدريبية  ة الت القصور في البيانات والحاجات التدريبي
د المھني للمعلّمين في المؤس التأھيليستند إليھا  ين حاجاتسات المختلفة مشكلة تعوق تحدي  المعلم
ة ل الكثيأّن معلّا موب .التدريبي تعلّم يتحم ة ذوي صعوبات ال ؤوليات واألدوار م الطلب ن المس ر م
تھمخطط التربوية الفردية والتعليمص والتقييم وبناء البرامج والكالتشخي ك ،ية لطلب إّن ذل طلب يت ف

ذا  .للقيام بواجباته ومھامه الوظيفيةوالتأھيل الجيد أن يكون على قدر كاف من اإلعداد منه  ومن ھ
لبرامج واقع الدراسة إلى تقييم ھذه منطلق ھدفت ال ي لمعلّ  التأھي ة ذوي صعوبات المھن مي الطلب

رامج  ،التعلّم لمن وجھة نظرھم والتعرف على المعوقات والمشكالت التي تواجه ب ي  التأھي المھن
ة ر أھمي االت األكث د المج ة وتحدي اء الخدم ة المھني ،أثن ق التنمي ي تحقي ة ف ا األولوي ي لھ ة والت
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ارفھم الوالالزمة لتحديد  ،المستدامة ارتھم ومع في التعامل حاجات التدريبية لتطوير وتحسين مھ
ة ع الطلب تعلً  م ةذوي صعوبات ال وع المدرس رة ون ري الخب ي ضوء متغي اءت  .م ف ا ج ن ھن وم

  :الدراسة لتحديد مشكلتھا باإلجابة عن األسئلة التالية

  أسئلة الدراسة
رامج  درجةما  .1 ة ب لالتفاعلي ة أھي ي الطلب ي لمعلّم تعلّم المھن دارس  ذوي صعوبات ال في الم

 ؟من وجھة نظرھم في مملكة البحرين الحكومية والخاصة

برامج فاعلية  درجةفي  )α=0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
  تعزى لمتغير الخبرة؟ مصعوبات التعلّ  ميالمھني لمعلّ  التأھيل

برامج  فاعلية درجةفي  )α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ھل توجد فروق  .3
 تعزى لمتغير نوع المدرسة؟ مصعوبات التعلّ  ميالمھني لمعلّ  التأھيل

  أھداف الدراسة
  :يلي إلى ماالحالية ھدفت ھذه الدراسة 

ى  .1 ع التعرف إل رامج واق لب تعلّ  التأھي ة ذوي صعوبات ال ي الطلب ي لمعلّم وفرة والمت مالمھن
 ً   . ه ھذه البرامجوالمعوقات التي تواج حاليا

رامج  الخبرة ونوع التعرف إلى أثر متغيري .2 لالمدرسة على ب ة  التأھي ي الطلب ي لمعلّم المھن
  .ذوي صعوبات التعلّم

ى التعرف .3 رامج إل ث اال الب ن حي ة م ددةالتدريبي داف المح زام باألھ دريبي ،لت وى الت  ،المحت
ة  ،تقييم التدريب ،البيئة التدريبية ،يز المشاركاتتحف ،التمكن من إدارة الوقت استخدام التقني

  .الحديثة

  أھمية الدراسة
ة اول الدراس رامج  تح ن ب ة ع ورة واقعي ديم ص لتق ي  التأھي ة ذوي لمعالمھن ي الطلب لّم

واصعوبات التعلّم  ة نظرالمت اً من وجھ ذه و ،ھمفرة حالي ائج ھ د الدراسة يمكن لنت الجھات أن تفي
  :التالية

  .المعلمين في رفع كفاءاتھم وتحسين أدائھم في العملية التعليمية التربوية .1

رامج  .2 ى ب ائمين عل ؤولين والق لالمس ات  التأھي ي الجھ تعلّم ف عوبات ال ي ص ي لمعلّم المھن
ة  مية ذات العالق ي الرس دھم ف د تفي ة ق ب اإليجابي ى الجوان وف عل ي الوق دعيمھا وتالف وت

ة بصورة أفضلصورات وضع تو ،الجوانب السلبية م المجاالت و ،لبرامج تدريبي د أھ تحدي
ي ت ة ف ر أھمي ة األكث ينالتدريبي تدامة للمعلم ة المس ق التنمي ة و ،حقي ات العام م السياس رس

 .المھني للمعلمين وتنفيذ البرامج بكفاءة وفاعلية أكبر التأھيلالمتعلقة ببرامج 
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  محددات الدراسة
  قتصرت الدراسة الحالية علىا

ة  التأھيلبرامج  مستوى فاعلية إلى التعرف .1 ي الطلب تعلّمالمھني لمعلّم من  ذوي صعوبات ال
 .وجھة نظرھم

ا غ .2 تعالمدارس الحكومية والخاصة التي يتوافر فيھ ة ذوي صعوبات ال م لّ رف مصادر الطلب
 .في المحافظة الشمالية والوسطى في البحرين

اطبيق أداة الدرسة تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالفترة الزمنية التي تم ت .3 وھي  ،الحالية خاللھ
  .2013/2014العام الدراسي 

  مصطلحات الدراسة
نظم :إجرائياً في ھذه الدراسة ويُعّرف: تقييم البرامج د م ة  بأنه جھ لجمع المعلومات المتعلق

البرا طتھب ةا امج وأنش تمل وت ،لمختلف ا ش ى إجراءاتھ ة عل ائج المترتب يم النت ات وتقي ديم المعلوم تق
 .بجدوى البرامج التدريبية التي كشفت عنھا الممارسات الميدانية التخاذ قرارات مناسبة فيدةالم

رامج  لب ي التأھي رّ تُ و: المھن ً  فع ا ة  إجرائي ذه الدراس ي ھ ابف ة : أنھ ات التدريبي اإلحتياج
ة متنوعة حسب الحاجة من  رامج تدريبي ى شكل ب المختلفة التي تقدم لمعلمي صعوبات التعلّم عل

يندورا ع  ،ت تدريبية وورش عمل متخصصة في مجاالت إعداد وتطوير المعلم ى رف وتھدف إل
ة في مجاالت كفايات المعلمين  ة وتقني ة وعلمي ا يستجد من تطورات تربوي ة م أھيلھم لمواجھ وت

 .تخصصاتھم

تعلّم م صعوباتعرّ يُ : معلم صعوبات ال اً  ف معلّ تعلّم إجرائي هال ذه الدراسة بأن م : في ھ المعل
ى يحمل  الذي وم عل ذي يق تعلّم وال ة الخاصة تخصص صعوبات ال درجة علمية في مجال التربي

   .الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في غرفة المصادرتعلّيم 

  وإجراءاتھا منھجية الدراسة
يعتمد دراسة  مسحي وصفيتصنف ھذه الدراسة من حيث طريقة إجرائھا على أنھا بحث 

ً وكيفاً، وھذه الدراسة تھدف  جد في الواقعالظاھرة التربوية ووصفھا، كما تو والتعبير عنھا كما
لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم أثناء الخدمة من  ،المھني التأھيلبرامج  إلى وصف تقييم
   .وجھة نظرھم

  عينة الدراسة

ً ومعلمة من معلمي الطلبة ) 40(تكونت عينة الدراسة من  ذوي صعوبات التعلم في معلما
في المدارس الحكومية والخاصة في المحافظة الوسطى والشمالية  واإلعدادية بتدائيةالمرحلة اال

لمحدودية أعداد الدراسة وللحصول على  ختيار العينة بالطريقة القصديةوتم ا .في مملكة البحرين
ستبانات استبانةً وعدد اال) 40(ت الموزعة ستباناوبلغ عدد اال ،خصائص ومواصفات محددة
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توزيع عينة الدراسة  يبين) 1(والجدول رقم  87.5%استبانةً تمثل ما نسبته ) 35(المسترجعة 
  .حسب متغيرات الدراسة

  .متغيرات الدراسةحسب  توزيع عينة الدراسة: )1(جدول 

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 57.1 20 حكومية المدرسة
 42.9 15 خاصة

 45.7 16 سنوات فأقل(7)   الخبرة
 54.3  19 سنوات) 8(أكثر من 
 100.0 35 المجموع

  أداة الدراسة
لس األمريكي لألطفال معايير المھنية للمجى اللإالرجوع ب أداة الدراسةببناء  ستعانةتم اال

يتبناھا المجلس  معايير الممارسة المھنية التيى لإوالرجوع  ).(CECالخاصة حتياجات الذوي ا
ذوي  مي االطفالعداد معلّ ل قاعدة إلتشك والتي ،األمريكي الوطني العتماد تدريب المعلمين

مراجعة و ،NCATE)(علم ذوي صعوبات التاألطفال  ميومنھا معلّ  ،االحتياجات الخاصة
 .(Utley, 2000; Frank, 2009)ة مثل دراسة السابقة ذات الصلة بموضوع الدراس الدراسات

بناًء على رأي السادة و ،مؤشراً  )82(أبعاد رئيسة و )4(نت األداة في صورتھا األولية من وتكو
  .بعاد رئيسةأ )4(مؤشراً موزعة على  )74(بلغ عدد المؤشرات النھائية  ،المحكمين

  دق األداةص
من  ذي أُعدت من أجله، بعد عرضه على عددتم التوصل إلى صدق األداة لقياس الغرض ال

األداة على  وتم عرض. إلبداء الرأي حول صدق المحتوىمن ذوي اإلختصاص المحكمين 
ثمانية محكمين من ذوي الخبرة األكاديمية والمھنية في مجال التربية الخاصة وعلم النفس 

وحول وضوحھا لغوياً وتقديم  ،واإلرشاد، إلبداء الرأي حول مالءمة المؤشرات للبُعد الخاص بھا
من ) 7(يھا مع علاإلبقاء على الفقرات التي أجكانت نتيجة التحكيم  وقد. المالحظات المناسبة

ادة صياغة إع، وفقرات حذفقد تم و%). 87(تفاق قدرھا بنسبة اأي  )8(من أصل  المحكمين
أبعاد ) 4(وقد وصل عدد األبعاد الرئيسة إلى . ونقل بعضھا إلى أبعاد أُخرى، بعض الفقرات
  .يبين ذلك) 2(م والجدول رق. مؤشراً ) 74(إلى وعدد الفقرات 
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  .في كل بعد قراتاألبعاد وعدد الف: )2(جدول 

  عدد الفقرات  البُعد  الرقم
  فقرة 12  الجانب اإلداري والتنظيمي 1
  فقرة 25  محتوى البرامج ومضامينھا  2
  فقرة 12  سمات المدربين وخصائصھم  3
  فقرة 25  المھني التأھيلأھداف برنامج   4

  فقرة 74  المجموع

  ثبات أداة الدراسة
-test(طريقة االختبار وإعادة االختبار استخدام  ثبات أداة الدراسة، فقد تمللتأكد من 

retest ( تطبيق االختبار، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة حيث تم
ً و) 30(الدراسة مكّونة من  بيرسون بين مرتي  حساب معامل ارتباط تمّ  معلمةً، ومن ثمّ معلما

ً حساب .على أداة الدراسة ككل التطبيق معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب  وتم أيضا
يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا ) 3(معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم 

مالئمة لغايات ھذه  الثبات الواردة قيماعتبرت قد و ،وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل
   .يوضح ذلك) 3(والجدول قم . الدراسة
  .معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية: )3(جدول 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة  المجال
 0.87 0.89 الجانب اإلداري والتنظيمي

 0.79 0.91 ومضامينھا محتوى البرامج
 0.81 0.90 سمات المدربين وخصائصھم

 0.72 0.90  المھني التأھيلأھداف برنامج 
 0.91 0.90 الدرجة الكلية

  تصحيح المقياس
ً لتدرجوفق برامج التأھيل المھنيعلى مقياس فاعلية تم تحديد طريقة استجابة العينة   ا

   .يوضح ذلك )4(الجدول رقم و .الثالثي) ليكرت(
  .أھيل المھنيالت العينة على مقياس فاعلية برامج تصنيف استجابات أفراد: )4(جدول 

  قيمة المتوسط الحسابي  الوزن  المقياس
 3.00إلى  2.34  3  مھم بدرجة كبيرة

 2.33إلى  1.67من   2  مھم بدرجة متوسطة
  1.66إلى  1من   1  مھم بدرجة منخفضة
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  رات الدراسةمتغي
  ات اآلتيةيرتضمنت الدراسة المتغ

 .سنوات) 8(أكثر من  ،سنوات) 7(أقل من (ولھا مستويان : الخبرة :المتغيرات المستقلة .1
 ).مدارس خاصة, مدارس حكومية(وله مستويان : المدرسةنوع 

  .تتمثل في االستجابة على أداة الدارسة :المتغير التابع .2

  صائيةالمعالجة اإلح
ام الباحث  د تفرق ةبع ة الدراس راد عين ات أف غ إجاب ات ي ال البيان ا وإدخ تخدام  بترميزھ باس

  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة ومن .(SPSS) االجتماعيةبرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم 

رامج فاعلية للتعرف على درجة  ،والدرجات نحرافات المعياريةواإل ،المتوسطات الحسابية .1 ب
  .التأھيل المھني

ل  للعينات المستقلة لفحص داللة )Samples T-test( "ت"ختبار ا .2 الفروق في برامج التأھي
  .المھني وفقاً لمتغيري الخبرة ونوع المدرسة

  .لحساب معامل الثبات) Chronbach Alpha(ة كرونباخ ألفا معادل .3

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

لتأھيل المھني لمعلّمي فاعلية برامج ا ما درجة": لإلجابة عن سؤال الدراسة األول
   "؟من وجھة نظرھم  في مملكة البحرين صعوبات التعلّم

درجة ل ومستوى الفاعلية عياريةالمتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  فقد
مرتبة تنازلياً  ،م أثناء الخدمةذوي صعوبات التعلّ  مي طلبةالمھني لدى معلّ  التأھيل برامج توافر

  .ذلكيوضح ) 5(والجدول رقم  لجميع أبعاد األداة ككل

 المھني التأھيلبرامج  درجة فاعليةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )5(جدول 
  .مرتبة تنازلياً لجميع أبعاد األداة حسب المتوسطات الحسابيةى معلمي صعوبات التعلم لد

المتوسط  البعد الرقمالرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 196. 2.53 المھني التأھيلأھداف برنامج  4 1
 متوسطة 368. 2.24 سمات المدربين وخصائصھم 3 2
 متوسطة 249.  2.11 مضامينهمحتوى البرنامج و 2 3
 متوسطة 451. 2.00 الجانب اإلداري والتنظيمي  1 4

 متوسطة 229. 2.25 الدرجة الكلية



 2319ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاكف الخطيب

 2015، )12( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

م  دول رق ن الج ين م ابين أن ) 5(يتب ت م د تراوح ابية ق طات الحس ، )2.53-2.00(المتوس
اء ث ج امج " حي داف برن لأھ ي التأھي ى  "المھن ة األول ي المرتب أعلى ف ابي بلب ط حس غ متوس

رة وبمتوسط حسابي  "الجانب اإلداري والتنظيمي"، بينما جاء مجال )2.53( ة األخي في المرتب
  ).2.25(، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لألداة )2.00(بلغ 

في ) α = 0.05(  ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :السؤال الثاني
  تعزى لمتغير الخبرة ؟ مصعوبات التعلّ  ميھني لمعلّ الم التأھيل برامج مستوى فاعلية

درجة ل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن ھذا السؤال
حسب متغير المھني لدى معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم أثناء الخدمة  التأھيلتوافر برامج 

 ولاوالجد، "ت"ات الحسابية تم استخدام اختبار ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطالخبرة، 
  .يوضح ذلك (6)

درجة الخبرة على ألثر " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )6( جدول
   .لدى معلّمي صعوبات التعلم لمھنيالتأھيل ابرامج  فاعلية

المتوسط العدد الخبرة البُعد
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
"ت"

درجات 
الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الجانب 
اإلداري 
 والتنظيمي

 554. 2.09 16سنوات فأقل 7
 8أكثر من  320. 1.01033

 341. 1.93 19 سنوات

محتوى 
ومضامين 
 البرنامج

 265. 2.17 16 سنوات فأقل7
 أكثر من 176. 1.38133

 229. 2.05 19 سنوات8

سمات 
وخصائص 
 المدربين

 287. 2.29 16 وات فأقلسن7
 8من  أكثر 462. 33 744.

 428. 2.19 19 سنوات 

أھداف 
برنامج 
التأھيل 
 المھني

 211. 2.57 16سنوات فأقل 7

 8أكثر من  226. 1.23333
 181. 2.49 19 سنوات

 263. 2.31 16سنوات فأقل 7 الدرجة الكلية
 8أكثر من  173. 1.39233

  189. 2.20 19  سنوات

تعزى ألثر  )α =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  )6(يتبين من الجدول 
  .لمقياس فاعلية برامج التأھيل المھني الدرجة الكلية على جميع المجاالت وعلى الخبرة
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في  )α =0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السؤال الثالث
  تعزى لمتغير نوع المدرسة؟م صعوبات التعلّ  ميالمھني لمعلّ  لتأھيلابرامج  مستوى فاعلية

درجة ل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن ھذا السؤال
حسب متغير  طلبة ذوي صعوبات التعلم أثناء الخدمةالالمھني لدى معلّمي  التأھيل برامج توافر

، "ت"إلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار ولبيان الفروق انوع المدرسة، 
  .وضح ذلكتول أدناه اوالجد

نوع المدرسة على ألثر " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )7( جدول
  .مصعوبات التعل لدى معلمي لمھنيالتأھيل ابرامج  درجة فاعلية

المتوسط العدد المدرسة البُعد
بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

  قيمة
"ت"

درجات 
الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الجانب اإلداري 
 والتنظيمي

 427. 1.82 15 خاصة 030. 33 2.265 424. 2.15 20 حكومية
محتوى البرنامج 

 ومضامينھا
 246. 1.99 15 خاصة 011. 33 2.703 215. 2.20 20 حكومية

سمات المدربين 
 وخصائصھم

 252. 2.01 15 خاصة 001. 33 3.650 355. 2.40 20 ةحكومي
اھداف برنامج 
 التأھيل المھني

 203. 2.43 15 خاصة 015. 33 2.561 165. 2.59 20 حكومية
  176. 2.11 15  خاصة 001. 33 3.605 211. 2.36 20 حكومية  الدرجة الكلية

نوع تعزى ألثر  )α = 0.05(ية وجود فروق ذات داللة إحصائ )7(يتبين من الجدول 
  .في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية، وجاءت الفروق لصالح المدرسة الحكومية المدرسة

  مناقشة النتائج
ت صعوبا المھني لمعلّمي التأھيلبرامج  سعت ھذه الدارسة إلى التعرف على مستوى فاعلية

 ،الخبرة(لك التعرف إلى أثر متغيري وكذ ،بالمدارس الحكومية والخاصة من وجھة نظرھمالتعلّم 
  :وتالياً مناقشة النتائج المنعلقة بأسئلة الدارسة). ونوع المدرسة

  ونصه ،مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

تعلّم المھني  التأھيلما مستوى فاعلية برامج " ي صعوبات ال ة البحرينلمعلّم من  في مملك
   "؟وجھة نظرھم 
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ائج  رت نت ين أظھ ا ب ت م ل ترواح اد األداة كك ابية ألبع طات الحس ؤال أن المتوس ذا الس ھ
متوسط بأعلى في المرتبة األولى  "المھني التأھيلأھداف برنامج "بُعد  حيث جاء، )2.00-2.53(

غ  اد رئيسة انطبقت بدرجة متوسطة)2.53(حسابي بل ة أبع ي حين ُوجدت ثالث ى  ،، ف وھي عل
د : التوالي دربي"بُع داره " ن وخصائصھمسمات الم د  ،)2.24(بمتوسط حسابي مق وى "وبُع محت

د  ،)2.11(بمتوسط حسابي " البرامج ومضامينھا ة  "الجانب اإلداري والتنظيمي"وبُع في المرتب
غ  ابي بل ط حس رة وبمتوس اد األداة )2.00(األخي ة ألبع ة الكلي ابي للدرج ط الحس غ المتوس ، وبل

)2.25.(  

رامج فيما يتعلق با أشارت النتائجو ى ب اق المؤشرات عل للدرجة الكلية النطب ي  التأھي المھن
ة ذوي ي الطلب تعلّم،  لمعلّم ان ذا صعوبات ال اد األداة ككل ك ع أبع ى جمي اق عل أن متوسط االنطب

أن الوضع . درجة متوسطة اع ب أن الدرجة المتوسطة ال تعطي االنطب ه ب ا، التنوي د ھن ومن المفي
معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس الحكومية والخاصة القائم حالياً للبرامج المقدمة ل

ة ول بدرجة معقول ا ھو مقب اك م أن ھن اً ب ولكن  ،سيّىء، ويقود إلى التشاؤم، ولكنه يعطي انطباع
 ً ايير . يمكن التفاؤل بإمكانية تطويره وتحسينه الحقا دم وجود مع ابقة بع ويمكن تفسير النتيجة الس

القائمة حالياً تعتمد على معايير االعتماد وضبط الجودة في التربية الخاصة،  التأھيلمھنية لبرامج 
ة  ة وفني وادر إداري ة من ك رامج التربوي ى الب ائمين عل ا يجعل الق أو بعدم فاعليتھا إن وجدت؛ مم

والذي يمكن تفسيره . وتعليمية ال تعطي اھتماماً كبيراً لقضية ضبط الجودة والنوعية لھذه البرامج
دم ت دم بع ة لع ات المعني ل الجھ رامج من قب ذه الب ى ھ يم عل ة والتقي ي والمتابع ل اإلشراف الفن فعي

دريب رامج الت ة لب ة المھني ايير الممارس ا يخص مع ة فيم ة  ،وضوح الرؤي وادر اإلداري ة الك ولقل
ة ذوي  ي لمعلمي غرف مصادر الطلب والفنية المؤھلة والمدربة القائمة على برامج اإلعداد المھن

رامج بشكل  ،ت التعلمصعوبا ذه الب يم ھ ا من خالل تقي ا وفاعليتھ وعدم متابعتھا للتأكد من جودتھ
رامج ،مستمر ذه الب ل ھ اء ، واالستفادة من نتائج التقييم في تطوير مث رى الباحث بضرورة بن وي

رامج  ودة ب ا لج ق عليھ ة ومتف ايير ثابت لمع ة  التأھي وح الرؤي ث وض ن حي ين م ي للمعلم المھن
ين  التأھيلووضوح األھداف ومحتوى برامج  ،والتنظيموالتخطيط  المھني للمعلمين والتعاون ما ب

رامج  ى ب ائمين عل لالق ات التأھي رة والجامع وت الخب يم وبي ة والتعل ي وزارة التربي ي ف  ،المھن
  .وبإشراك المعلمين وإداراة المدارس الحكومية والخاصة في المملكة

  :لقة بكل بُعد من أبعاد األداة على حدة، فھي كما يليأما فيما يخص مناقشة النتائج المتع

  الجانب اإلداري والتنظيمي: البُعد األول
حصوله " الجانب اإلداري والتنظيمي" أشارات النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسة لبُعد

قر ويمكن تفسير ھذة الدرجة بأن عملية اإلعداد والتنمية المھنية تفت. على درجة انطباق متوسطة
إلى إطار مفھومي واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم واإلعداد الجيد للبرامج وتحديد فلسفة وأھداف 

شكلية وتقليدية إلى حد  التأھيلكما أن برامج  ،والحاجات التدريبية للمعلمين ،التطوير المھني
لقلة  ،موالتحقق عائدأ في تنمية الكفايات المختلفة لمعلّمي الطلبة ذوي صعوبات التعلّ  ،كبير

وتعتمد الجانب النظري بعيداً عن  ،الخبرة لدى المدربين ولقلة االھتمام بتكنولوجيا المعلومات
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وعدم متابعة فريق  ،وتنفيذ ھذه البرامج في فترات زمنية قصيرة ،الجانب العملي التطبيقي البحت
. ومجاالته التأھيلناصر وتستخدم أساليب تقويمية تقليدية لع ،للمعلمين في البيئة التعليمية التأھيل

 التأھيلويرى الباحث أن ربط برامج . المھني التأھيلمما يؤدي إلى عزوف المعلمين عن برامج 
المھني للمعلّمين بالحصول على الحوافز المادية والمعنوية وربطه بالسلم الوظيفي للمعلم يحفز 

عداد وتدريب المعلمين مبدأ وأّن اعتماد مؤسسات إ. المعلمين على االلتحاق بمثل ھذه البرامج
والتجديد المستمر  ،الالمركزية في اإلدارة يتيح المجال للمبادارت الفردية والجماعية لإلبداع

لبرامج التطوير المھني للمعلمين من خالل التشارك والتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة 
وتتفق ھذه النتيجة مع النتائج التي . للمعلمين المھني التأھيلو بيوت الخبرة المعتمدة في برامج 

؛ 2005, والشمايلة Mcbrid, 2006؛ Franks, 2009(توصلت إليھا كل من دراسة 
التي أشارت إلى اإلرتباط الوثيق بين ارتفاع المستوى المھني للمعلمين نتيجة ) 2005 ،والناطور

 التأھيلاري لبرامج وارتفاع المستوى التنظيمي واإلد ،ارتفاع المستوى التدريبي للُمدربين
 ،أثناء الخدمة ،وافتقار معلّمي غرف مصادر صعوبات التعلّم إلى برامج التنمية المھنية ،المھني

وتختلف مع . المھني التأھيلوقصر الفترة الزمنية لبرامج ، المھني مجزأة التأھيلوأن برامج 
  .ھلون بدرجة جيدةالتي أشارت إلى أن معلّمي التربية الخاصة مؤ) Bender, 2006(دراسة 

  محتوى البرنامج التدريبي المھني :البُعد الثاني
أنه " محتوى البرنامج التدريبي"أشارت النتائج المتعلقة بالمتوسطات الحسابية ككل لبُعد 

ويمكن تفسير ذلك بأن معظم البرامج التدريبية للمعلمين تتم . حصل على درجة انطباق متوسطة
ً مع عمل وفي  ،أثناء العام الدراسي ً وتعارضا ً إضافيا أيام العمل المدرسية األمر الذي يشكل عبئا

ً طويالً في يومھا التدريبي والمدة  ،المعلمين في المدارس وأّن الدورات التدريبية تستغرق وقتا
وھذا عائد إلى أّن تصميم  ،الزمنية للبرنامج التدريبي ال تكفي لتحقيق األھداف التدربية للمعلمين

لتدريبية للمعلمين ال تتم بمشاركة المعلمين وإدارة المدارس في تحديد أھداف محتوى البرامج ا
والفترة الزمنية الالزمة للتدريب وعدم متابعة المدربين للمعلمين في  التأھيلالبرامج وأوقات 

كما أّن الكثير من الدوارت التدريبية متشابه إلى حّد كبير وال تواكب التغيرات  ،أماكن عملھم
ولعل غياب خطة تدريبية شاملة  ،تربوية والتكنولوجية الحديثة وال تتناسب مع الواقع التعليميال

يؤدي إلى التكرار والتداخل في محتوى البرامج التدريبية الخاصة بمعلّمي الطلبة ذوي صعوبات 
البرامج  ويرى الباحث أن مثل ھذا القصور راجع إلى أّن أساليب التقييم المتبعة في تقييم. التعلّم

التدريبة المقدمة لمعلّمي الطلبة ذوي صعوبات التعلّم التشمل جميع عناصر البرنامج التدريبي 
وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع دراسة . واليتم تنفيذھا بطريقة علمية وموضوعية ،وأنشطته المختلفة

) 2002(ي والعلو) 2003( ودراسة العبد الجبار) Frank, 2003(كل من دراسة من كل فرانك 
والتي أشارت إلى أّن األنشطة التدريبية ما زالت تعتمد أساليب ) 2002( ودراسة اإلبراھيم

 ،والقصور في محتوى البرامج التدريبية ،التقويم التقليدية للبرامج التدريبية المھنية للمعلمين
التكرار والتداخل والتركيز على الجانب النظري بدالً من الجانب التطبيقي واالبتعاد عن الشكلية و

ووعدم  ،وقصور فترة التدريب ،والتقليدية في محتوى البرامج التدريبية وتوفير المختصين
 ,Bender( وتختلف مع دراسة كل من بندر. تزويدھم بالدعم المالي واإلداري والتكنولوجي
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ة التي أشارت بعض نتائجھما إلى أن معلّمي التربية الخاص) 2005(ودراسة البتال ) 2006
وأّن مستوى التنفيذ لديھم كان  ،ومنھم معلّمي الطلبة ذوي صعوبات التعلّم مؤھلون بدرجة عالية

 ً   .مرتفعا

  سمات وخصائص المدربين: البُعد الثالث
أنه " سمات المدربين وخصائصھم"أشارت النتائج المتعلقة بالمتوسطات الحسابية ككل لبُعد 

ذلك بأن معظم البرامج التدريبية للمعلمين أثناء  ويمكن تفسير. حصل على درجة انطباق متوسطة
قلة المدربين الخبراء : ومنھا ،الخدمة تعاني الكثير من القصور والمعوقات التي تعوق التدريب

وعدم  ،وتجزئة برامج التدريب ،وقصر فترة التدريب ،والمختصين في مجال صعوبات التعلّم
عدم استثمار المدربين لمھارات وكفايات المعلمين و ،الموازنة بين الجوانب النظرية والتطبيقية

ومتابعة المدربين ألثر  ،وإشراك اإلدارة والمعلمين في وضع البرامج التدريبية ،ذوي الخبرة
. بأسلوب علمي التأھيلوتقويم البرامج التدريبية لجميع أنشطة  ،في مواقع عمل المعلمين التأھيل

) 2002(ودراسة اإلبراھيم ) Mcbride, 2007(رايد وتتفق ھذه النتائج مع دراسة كل من مكب
وجود الكثير من القصور والمعوقات : التي كان من بين نتائجھا) 2008( ودارسة مروة والفار

ومراجعة برامج اإلعداد المھني  ،المھني للمعلمين أثناء الخدمة امج التدريبالتي تعوق بر
لتواكب التطورات العالمية  ،ومستمرللمعلمين من خالل تقييم ھذه البرامج بشكل دوري 

  . المعاصرة في مجال التربية الخاصة

  المھني لمعلّمي صعوبات التعلم التأھيلأھداف برامج : البُعد الرابع
ي التأھيلأھداف برامج "أشارت النتائج المتعلقة بالمتوسطات الحسابية ككل لبُعد  ه " المھن أن

وة  ويمكن تفسير. حصل على درجة انطباق مرتفعة اط الق ھذه النتيجة بأن ھناك عدداً كبيراً من نق
ا ا ودعمھ اك  ،في المنظومة التدريبية لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلّم يجب تعزيزھ إال أّن ھن

رامج ك الب داف تل ق أھ وق تحقي ي تع ات الت ب القصور والضعف والمعوق ا أّن . بعض جوان كم
د يكون  ،بالتخطيط للتدريس والتنفيذ واإلدارة الصفيةالمتعلقة  ،معرفة المعلّمين باألھداف العامة ق

ة و ة الجامعي اء الدراس اديمي أثن داد األك داً لإلع دريبعائ داني الت رامج  ،المي وفير بعض الب وت
ين ين المعلم رى الباحث أّن يكون . التدريبية في الميدان والممارسة اليومية وتبادل الزيارات ب وي

رامج التدري ين الب ذا المجالھناك اتساق ب ين في ھ ة وحاجات المعلم اتھم ،بي ق من احتياج  ،وتنبث
ين وى ، بإجراء استطالعات ومسوحات لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلم ووضع أھداف ومحت

ة اتھم التدريبي ى احتياج اًء عل ين بن ة للمعلم رامج التدريبي رض  ،الب ان أن يع ة بمك ن األھمي وم
ين ى المعلم مو ،البرنامج التدريبي عل اش معھ ً ، يطرح للنق بقا ك  ،ويكون واضحاً ومحدداً مس وذل
ه م علي م واطالعھ ذ آرائھ ال . بأخ ة البت ع دراس ة م ذه الدراس ق ھ رت ) 2005(وتتف ي أظھ والت

اع . نتائجھا أن مستوى الكفايات المتعلقة بأھداف التخطيط للتدريس والتنفيذ اتسم مستواھم باالرتف
ى درجة التي أشارت نتائجھا إلى درجة امتالك  )2005(كما تتفق مع دراسة الشمايلة  ة عل مرتفع

تعلّم ة حول صعوبات ال ذه الدراسة مع . عدد من الفقرات المتعلقة بالمعلومات النظري وتختلف ھ



 "......لتعلّم في فاعلية برامج التأھيل المھني لمعلّمي صعوبات ا"ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2324

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )12( 29لد المج) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

التي أكدت أن معظم أفراد العينة لم يقدم لھم أي تدريب في مجال ) Utley, 2000(دراسة أطلي 
  .ياإلعداد الثقافي واإلجتماعي والحقوق

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرھا: ثانياً 
ة إحصائية " :لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نص على روق ذات دالل ھل توجد ف

ة )α = 0.05(عند مستوى الداللة  رامج  في مستوى فاعلي لب ي صعوبات  التأھي المھني لمعلّم
  "تعزى لمتغير الخبرة ؟ مالتعلّ 

ة إحصائية م عد أظھرت النتائج ر  )α =0.05(وجود فروق ذات دالل رةتعزى ألث في  الخب
ة ى . جميع المجاالت وفي الدرجة الكلي ؤثر عل رة ال ي ر عدد سنوات الخب ى أّن متغي ا يشير إل مم

ة  التأھيلبرامج  أي أنھم يعتبرون ،المھني التأھيلتقدير المعلمين ألھمية  المھني أثناء الخدمة مھم
دد س ن ع ر ع رةبغض النظ ي  ،نوات الخب رة لمعلّم نوات الخب ارب س ى لتق ك إل زى ذل د يع وق

تعلم ار. صعوبات ال د الجب ة العب ع دراس ة م ذه النتيج ق ھ ود ) 2003( وتتف دم وج ت ع ي بين والت
. فأقل بين متوسطات درجات مجتمع الدرسة) α=0.05(فروق ذات داللة أحصائية عتد مستوى 

رة وا) 2005(كما وتتفق مع دراسة الشمايلة  ر الخب اً لمتغي ة تبع راً ذا دالل ا أث لتي لم تظھر نتائجھ
  .العامة والخاصة على مقياس األھمية

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرھا: ثالثاً 
ة إحصائية " :والذي نص على لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث روق ذات دالل ھل توجد ف

ة  رامج  ةفي مستوى فاعلي )α=0.05(عند مستوى الدالل لب صعوبات  ميالمھني لمعلّ  التأھي
   ".تعزى لمتغير نوع المدرسة؟م التعلّ 

ر  )α=0.05( عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية أظھرت النتائج وع تعزى ألث ن
ة المدرسة روق لصالح المدرسة الحكومي ة، وجاءت الف ع المجاالت وفي الدرجة الكلي . في جمي

المھني للمعلمين معياراً  التأھيللى أّن المدارس الحكومية تعتبر برامج ويمكن تفسير ھذه النتيجة إ
وظيفي لم ال دم في الس ة ،ھاماً ومرتبطاً بالتق ة والمعنوي ديم الحوافز المادي ه . وتق رى الباحث أن وي

ة دارس الحكومي د تمكنت  ،يمكن تفسير وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الم وزارة ق أن ال
وم  اد من خالل مفھ ى إيح ة والعمل عل تقبل من مجارة التوسع باستخدام المعلوماتي دارس المس م

لمصفوفات للكفايات التي ينبغي أن يتحلى جميع العاملين ف ا في التأھي اً  ي المدرسة واعتمادھ وفق
ة . لكادر المعلمين وظيفي وتنمي لم ال درج والترقي في الس دعين للت ين المب وإتاحة الفرصة للمعلم
ي ا تمھن ف وظيفيال ق الرضا ال ة وتحقي ة التربوي ائج . لمؤسس ع نت ة م ذه الدراس ائج ھ وتختلف نت

ة  ،)2003( ودراسة العايد) 2005(دراسة الشمايلة  روق ذات دالل التي أشارت إلى عدم وجود ف
رة  نوات الخب ك المشكالت تعزى للجنس والمؤھل العلمي وس تالك لتل ة االم ي درج إحصائية ف

  .ونوع المدرسة
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  لدراسةتوصيات ا
  :يوصي الباحث بما يلي ،الحالية في ضوء النتائج التي توصلت إليھا الدراسة

وأن تعتمد  ،تطوير البحث العلمي في مجال إعداد وتدريب المعلمين وتشجيعه وزيادة تمويله −
مؤسسات تدريب المعلمين نتائج البحوث والدراسات التربوية كأساس لتطوير وتحسين 

وأن تكون ھذه البحوث والدراسات إحدى المكونات  ،دريبيةممارساتھا ونشاطاتھا الت
 .األساسية لبرامج إعداد وتدريب معلّمي صعوبات التعلّم

المھني لتنوع البرامج وشمولھا وتكاملھا بحيث تتناسب  التأھيلمراعاة القائمين على  −
 .المختلفة للمعلمين من تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقويم ومتابعةالتدريبة  والحاجات

المھني لمعلمي صعوبات التعلم  التأھيلدراسة أفضل نماذج الممارسات العالمية في مجال  −
 .ونشرھا وتضمينھا في التشريعات وبرامج التدريب

دراسة أثر الحوافز المادية والمعنوية على أداء المعلمين المھني في المدارس الحكومية  −
 .والخاصة
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