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 ة ـــريـــة الفكـــتربيـــي الـــم أداء معلمـــويـــتق
 اديينـــير العـــال غـــس األطفـــلمجل ايير المهنيةـــوء المعـــفي ض

 داد ـإع                     

 )**(مسند الصيفيمرام /&    أ )*( ناصر بن سعد العجمي/دا.
 

 ةـــدراســـص الـــملخ

 نتقويم أداء معلمي التربية  الكررية   ةي  ةوء المعةالير الملمية  لمطلةل ايركةاع ديةر العةادلي
هةةة  ل ال ةاإةةة  تلةةةع التعةةةرأ الةةةع م ةةةتوي أداء معلمةةةي التربيةةة  الكرريةةة   ةةةي  ةةةوء المعةةةالير الملميةةة  

الم لمة  الممةةوةوا تالت قة  مةةن أيةر متؤيةةر الميهة  العلمةةي  لمطلةل ايركةةاع ديةر العةةادلين  ةي مم قةة  
تإموات الخبرو  تالطمل  تالمكان التربوي  ي أداء معلمي التربي  الكرري ا تلت قي  هة أ ال ةاإة  تةم 
تصةةةميم أداو ال ةاإةةة  )اةإةةةتباا ( تلةةة  لامةةةل البا خةةة  جماةةة ادها مةةةن يةةة ع تر مةةة  المعةةةالير الملميةةة  

ت ي  وء ما تم صيادته مةن أإةةل  تأهة اأ ال ةاإة ا تترواةل ايمة   دلين  لمطلل ايركاع دير العا
( معلمةةةام تمعلمةةةة  مةةةن معلمةةةي التربيةةةة  الكرريةةة   ةةةي مم قةةةة  الم لمةةة  الممةةةوةوا تلةةةة  150ال ةاإةةة  مةةةن ) 

تةوا ر معةةالير مطلةل ايركةاع ديةر العةةادلين  ةي أداء معلمةي التربية  الكرريةة  أت ة ل اتةا ا ال ةاإة  
م المماةإةةات الملميةة  ايي ليةة   الكةةرت  الكرد،ةة   ةةي الةةتعلم  اللؤةة   ب ة ةة  يبيةةرو  تهةةي  مرتبةة  تمايليةةام

بيةةةةات الةةةتعلم تالتكةةةاا ت اة تماايةةة   التعةةةاتن  اةإةةةتراتيطيات التعليميةةة   التخ ةةةي  التعليمةةةي  امةةةو 
متوإةة    ةةي معيةةةاةين همةةام ايإةةل  تالتقيةةيم  يمةةةا  رالمتعلمةةين تيصا صةةلم  ت ةةاءت دة ةةة  التةةوا 

(   ةةةي أداء معلمةةةي  α ≤ 0,05أظلةةةرت المتةةةا ا ت ةةةود  ةةةرت  اات دةلةةة  ت صةةةا ي  امةةة  م ةةةتوي ) 
التربية  الكرريةة   ةي  ةةوء المعةةالير الملمية  لمطلةةل ايركةاع ديةةر العةةادلين المتعلقة  جم ةةوة التخ ةةي  

لصةال  اناةا   تاة ج ت ةود  ةرت  اات دةلة  ت صةا ي  تعةزي لمتؤيةر  التعليمي تعزي لمتؤير الطمل
الطةةمل  ةةي جقيةة  الم ةةاتة  يمةةا أت ةة ل المتةةا ا ت ةةود  ةةرت  اات دةلةة  ت صةةا ي   ةةي أداء معلمةةي 
التربيةةة  الكرريةةة   ةةةي  ةةةوء المعةةةالير الملميةةة  لمطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين المتعلقةةة  ببيةةةة  الةةةتعلم 

 لمماةإات الملمي   التعاتن تعةزي لمتؤيةر المكةان التربةوي لصةال  الم ةإة اتالتكاا ت اة تمااي   ا
أما  يما لتعل  جمتؤيري الميه  العلمي  تالخبرو  لم ،كن للما أي أيةر لةرير الةع أداء معلمةي التربية  

 ير الملمي  لمطلل ايركاع دير العادلينا  الكرري   ي  وء المعال

 اناال  الكرري   معلمو التربي  الكرري   المعالير الملمي ا الكلمات المفتاحية:

 

 
 . دجامعة الملك سعو – وزارة التعليم أستاذ بقسم التربية الخاصة  )*(

 . تعليم المدينة المنورة - كلية التربية معلمة إعاقة فكرية   )**(



 ملجلس األطفال   تقويم أداء معلمي التربية الفكرية في ضوء املعايير املهنية مرام مسند الصيفي  أ/  &   ناصر بن سعد العجمي /دأ.

 

 

100 

The Performance Evaluation Of Intellectual Education Teachers in the 

Light of Standards of The Council of Exceptional Children CEC 

Prof. Nasser Al Ajmi  & Maram Alsaifi 

Abstract 

The aim of this current study was to recognize level of performance 

of intellectual education teachers in the light of professional standards of 

the Council of  Exceptional Children in AlMadinah Region. It also aimed 

to verify the impact of qualification, teaching experience, gender and 

educational place on the performance of intellectual education teachers. To 

achieve this aim, the researcher developed a questionnaire by translating 

the professional standards of the Council of  Exceptional Children and she 

benefited from the conceptual framework and previous studies in forming 

the study questions and identifying its aims. 

Sample of the study consisted of (150) male and female intellectual 

education teachers in AlMadinah Region. Results of the study showed that 

the professional standards of the Council of  Exceptional Children are 

found in the performance of intellectual education teachers in a great 

degree in the following standards: ethical professional practices, individual 

differences in learning, language, learning environments and social 

interactions, cooperation, educational strategies, educational planning, and 

students development and characteristics. For the standards of foundations 

and evaluation, performance was medium. 

Results also showed that there are statistically significant differences 

related to gender at the level of (α < 0,05) in performance of intellectual 
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education teachers in the light of professional standards of the Council of  

Exceptional Children in the domain of educational planning and this 

difference was for females. There were no statistically significant 

differences related to gender in other domains. Results also showed that 

there are statistically significant differences related to educational place in 

the performance of intellectual education teachers in the light of 

professional standards of the Council of  Exceptional Children in the 

domains of learning environments and social interactions, professional 

practices and cooperation. For the variables of qualification and experience, 

they didn't have any impact on the performance of intellectual education 

teachers in the light of professional standards of the Council of  

Exceptional Children. 

Keywords: intellectual disability, intellectual education teachers, 

professional standards.  
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 ةــــــدمــــمق

،شةةةةةل  العةةةةةالم ت ةةةةةوةت تت ةةةةةوةات ا لةةةةة و  مةةةةةن اةاكتةةةةةا  العةةةةةالمي الةةةةةع تقميةةةةة  المعلومةةةةةات 
تاةتصاةت  تالترييز الةع التما  ةي  العالمية  القا مة  الةع اةلتصةاد المعر ةي  تالةري لمنةر تلةع أن 

تزالةةة  اةهتمةةةاج جةةةالتعليم  تبت ةةةوة أدبياتةةةه  ةأس المةةةاع البشةةةري هةةةو ايإةةةاس لت قيةةة  الةةة   تمةةةن همةةةا 
تانرياتةةه  تمماةإةةاتهذ تلةةرا القةة ت اللقةةاءات ال تليةة  التةةي تعةةزي الةة  الت ةةوع  تأصةةب  همةةا  تو ةةه 
دتلةي ل لتةزاج بتوصةةيات تلة  المةيتمرات تالملتقيةةات التةي تةة ةر  ةمن تقاةيرهةا المعلمةة   تمةن التقةةاةير 

تع  تقريةر اليوا ةكو  التعلةيم الة  الرمةز المكمةون  تالةري أ ة  المعزيو لت  ين تو لات التعليم  ةي الة 
(  تعلةمم لتعةرأ  تعلةمم لتعمة   تعلةمم لترةون  1998الع المبادئ ايةبع  للتعليم  يما أشاة للا ) مةاع  

م لتتعةةا،ك  تيةةةرل  مبةة أ م ةإةة  الطميةةةق  الةةري ،عمةةةي  ةة  التعلةةيم لطميةةةق ايركةةاع دتن اإةةةتخماء  تعلةةم
  ا  من الم ةإ  العاد،

ل لت ةةوةات التعلةةةيم  ةةي العةةةالم ،علةةم ،قيمةةةام أالةةا إةةعل تلةةةع ترإةةي  هةةةر  المبةةادئ مةةةن  تالم  ةة 
ي ع تضميملا  ي إياإاتلاا تتعتبر المملر  العربي  ال عود،  ت  ي الة تع التةي تشةل  ت ةوةات  ةي 

ةؤيةةة  التعلةةةيم جااتبةةةاة  الوإةةةيل  ايإةةةاس لتعزيةةةز الت ةةةوع لمطتمةةةق اةلتصةةةاد المعر ةةةي  تلةةة  اا لقةةةل 
ج مييةةة و الةةةع أهميةةة  اةإةةةتخماة  ةةةي التعلةةةيمذ لترإةةةي  القةةةيم ان،طابيةةة   تتزتيةةة  2030المملرةةة   ةةةي 

ال ةة ب جالملةةاةات  تالمعةةاةأ التةةةي تتوا ةة  مةةق ا تيا ةةات إةةةو  العمةة  الم ةةتقبلي ذ لبمةةاء شخصةةةي  
 ( 2030 ,2016م تقل  لرا   أبماء الورن من ي ع تعليم االي الطودوا )ةؤي  

الل أ انإتراتيطي ما هو تة ااترا ام من القا مين الع التعلةيم جههمية  اةلتةزاج  تن ت ق هرا
تالممبخقةة  مةةن ترةةاة مةةا تةةم ايةةر  إةةاجقام  تهةةرا    جالتو لةةات العالميةة  ا ةةو اةهتمةةاج بتعلةةيم اتي اناالةة 

   التي ،ع  معلم التربي  الخاصة  أإةاس هةر  العماصةر   لت لب العما،  جكا   اماصر العملي  التعليمي 
تتههيلةهذ ليكةون القةةوو    تإاة اد    تالةرين ايإاإةي  يلةاذ لةرل  اهةةتم المختصةون جمعلةم التربية  الخاصةة 

 ل  ا و التق جا  ال قيقي  التي ت  ق برتي اناا
   تمةةةا معلةةةم التربيةةة  الكرريةةة  تة أ ةةة  الم ةةةتل  ين بلةةةرا ايمةةةرذ تالةةة  ياةةةه ،عمةةة  مةةةق لةةة ةات

تالتة ةيبذ ليكةةون لةةادةام    تالتههيةة    تهةرا لت لةةب أن ،كةةون الةع لةة ة مةن اناةة اد   تا تيا ةات متبالمةة 
 تا تيا ات الت مير اتي اناال  الكرري ا    الع الو اء جمت لبات
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(  يةة   أشةةاة تلةع عأن معلةةم التربية  الكرريةة  لتعامةة  2011م296  ال )إةليمان  يمةا ت ةة  
ت ا ات اك ي   تل ةات اقلي  ياص    لةو م الةب جكلةم تةاج لخصةا ص    مق ت مير اتي يصا ص

ت ميةةةر  المك ةةةي   تال ةةةلويي   ت ا ةةةاتلم  تميةةةوللم  تاهتمامةةةاتلم التةةةي تختلةةة  اةةةن العةةةادلين  أي أن 
 تار تلع يكا،ات ياص   تل ةات االي   تملاةات متموا عا معلم هر  الكة  ، 

تتمكيمةةةه مةةةن الةةة  مةةةن يةةة ع معةةةالير ملميةةة  تةةة ام    تهةةةرا مةةةا أدي للم البةةة  بتملةةةين المعلةةةم
تالتةةي لةةمعكل أيرهةةا الةةع المةةتعلم  تت ةةلي  الضةةوء الةةع أداء معلمةةي    مماةإةةاته اات الطةةودو العاليةة 

ملمي  ا ت يق من ي للا الته   من أن أداء المعلةم لةتم  ةي التربي  الكرري   ي  وء معالير االمي  ت 
تتقةة ،م توصةةيات    تتو يةةه مماةإةةاته الملميةة    تإةشةةاد   تملمةةي اةةالميذ بلةة أ تقةةويم   ترةةاة ميإ ةةي
 لركاءو أدا ها 

 ة:  ــدراســة الــــمشكل

الةةةق تربيةةة  تتعلةةةيم ال ةةة ب ديةةةر العةةةادلين بو ةةةه اةةةاج  تال ةةة ب اتي اناالةةة  تن الم لةةق الةةةع ت
الكرري  الع ت ه الخصوص  ي المملر  العربي  ال ةعود،  ،طة  أن المماةإةات المو ةودو  ةي هةرا المية ان 

تا تماايةام  تهةو مةا أ  تةه اتةا ا    تالممكرو من لب  معلمي التربي  الكرري   لم ترةن جالم ةتوي المقبةوع تربويةام 
( التي هة  ل تلةع تقةويم البةراما التةي تقة ج  ةي صةكوأ التربية  2010 ق  أشاةت دةاإ  العال  )   ال ةاإات

ن  ةي م ا نة  ال ةا   أن المطةاع الرلةي لكاالية  البةراما  ةاءت ب ة ة  الخاصة  جمة اةس ال ة ب العةادلي
 ةةةي  ةةةين  ةةاء مطةةةاع مخر ةةةات التعلةةةيم لمعلمةةي التربيةةة  الخاصةةة  يةةرل ا يمةةةا ت ةةة ل دةاإةةة     متوإةة  

ات التةي ،متلرلةا المعلمةون مةن  ية  تاة اد الخ ة  ( أن هما  تكاتتام  ي الركا،2015العطمي تال تإري )
 االتعليمي   تاإتخ اج اةإتراتيطيات الت ةي ي  تديرها من الملاةات

ت يةةة  تن اطةةةا  معلةةةم التربيةةة  الكرريةةة   ةةةي القيةةةاج جملامةةةه التربويةةة  تالتعليميةةة  لتعلةةة  جمةةة ي 
( جهن همةا   ا ة  ماإة  2012تمماةإتلا جكاالي ا تهرا ما أ    الزاةع )   امت  ه للركا،ات التعليمي 
جان ةةا   تلةع أاةةه    لكررية تمعر ة  تةةيهللم للعمة  مةةق ال ة ب اتي اناالةة  ا   لمعلمةين لة للم يكا،ةةات

( أن أ بةر 2011ةب  أن تتو ر ل للم ملةاةات تمعةالير ياصة ا جان ةا   تلةع مةا أشةاة تليةه الؤةزت )
ن للقيةةاج تل لةة  للعمليةة  التربويةة   ةةي مطةةاع تربيةة  اتي اناالةة  ،كمةةن  ةةي ال ةةما  لمعلمةةين ديةةر مةةيهلي
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أهميةةة  تقةةةويم أداء معلمةةةي ال ةةة ب اتي اناالةةة  الكرريةةة   ت ةةة   جعمليةةة  تعلةةةيملما مةةةن همةةةا تنلةةةر لمةةةا
 معالير االمي ا

أهميةةة  دةاإةةة  دة ةةة  تةةةوا ر معةةةالير ملمةةة   ال ةاإةةة  ال اليةةة تتهإي ةةةام الةةةع مةةةا إةةةب   قةةة  ةأت 
 Council of Exceptionalلكرريةةة  الصةةةادةو اةةةن مطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين )التربيةة  ا

Children   2015  يممنمة  االميةة  مرمولة  ةا ةة و  ةي هةرا الميةة ان ت  لة ام  تلةة   اتلةل ال ةاإةة )
 ليمال الي  ان اج  ان الت اؤع الر يل التا

ما م توي ايداء الملمي لمعلمي التربي  الكرري   ي  ةوء المعةالير الملمية  لمطلةل ايركةاع 
 دير العادلين جمم ق  الم لم  المموةو؟

 ة:ـــدراســداف الـــــأه

لت قي  ايه اأ التالي م  ي  وء مشكل  ال ةاإ   من ال ةاإ  ال الي  ت عع
التعرأ الع م توي أداء معلمي التربي  الكرري   ي  وء المعالير الملمية  لمطلةل ايركةاع  -1

 دير العادلين جمم ق  الم لم  المموةوا  

(  ةةةي أداء α ≤ 0,05وي ال ةلةةة  ) التعةةةرأ الةةةع الكةةةرت  اات ال ةلةةة  ان صةةةا ي  امةةة  م ةةةت -2
معلمةةةي التربيةةة  الكرريةةة   ةةةي  ةةةوء المعةةةالير الملميةةة  لمطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين تعةةةزي 

 (اربوي المكان الت-الطمل-إموات الخبرو -للمتؤيرات اآلتي م )الميه  العلمي

 ة:ــــدراســة الــأسئل

يةةة  الكرريةةة   ةةةي  ةةةوء مةةةا م ةةةتوي ايداء الملمةةةي لمعلمةةةي التربتيتكةةةرع مةةةن الت ةةةاؤع الةةةر يلم
المعالير الملمي  لمطلل ايركاع دير العادلين؟

ايإةل  الكراي  التالي م
 ر المعةةةالير الملميةةة  ت قةةةام لمطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين  ةةةي أداء معلمةةةي اتةةةو م ةةةتوي مةةةا  -1

 التربي  الكرري ؟ 
(  ةةةي أداء معلمةةةي التربيةةة   α≤0,05هةةة  تو ةةة   ةةةرت  اات دةلةةة  ت صةةةا ي  امةةة  م ةةةتوي )  -2

الميهةة  )الكرريةة   ةةي  ةةوء المعةةالير الملميةة  لمطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين تعةةزي لمتؤيةةر 
  المكان التربوي(ا-الطمل-الخبرو-علميال
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 ة:ــــــدراســـة الـــــأهمي

 ترمن أهمي  ال ةاإ  ال الي  من أهميتلا المنري  تالت بيقي  الع الم و التاليم

 ة:ــــــريــــــة النظ ــــــاألهمي

تت  لة  المعةالير    ا ةو ال ةاإات العربي  التي أ ريل الع معلمي التربية  الكررية  جشةك  اةاج -1
 يم  للم جشك  ياصاالملمي  ال 

  العلمي  التةي أ ريةل  ةي مطةاع تالب و   تهتي ال ةاإ  ال الي  اإتطاج  لتوصيات الميتمرات -2
تالتةةي تييةة  الةةع  ةةرتةو    أت الم لةةي   أت انلليمةةي   التربيةة  الكرريةة  الةةع الم ةةتوي العةةالمي

تة ةيبلم  ةي  ةوء هةر  المعةالير ياصة  أن هةرا المطةاع    ت ق معالير لركاءو أداء المعلمةين
 تي تار تلع مزي  من ال ةاإات تايج ا ا    ،عتبر   لخام ا بيام  ي المملر  العربي  ال عود، 

 ة:  ــــــــــــة التطبيقيــــــاألهمي

   ةةةي  ةةةوء تصةةةكام دليقةةةام لتقةةةويم أداء معلمةةةي تمعلمةةةات التربيةةة  الكرريةةة تةةةو ر ال ةاإةةة  ال اليةةة  -1
 معالير االمي  تمعتم وا

مةةةن الممكةةةن أن تةةةزتد اتةةةا ا ال ةاإةةة  ال اليةةة  الطلةةةات الم ةةةيتل  اةةةن التربيةةة  الكرريةةة  يةةةوياةو  -2
تمةةة لري المرا ةةةز الخاصةةةة  بوالةةةق الركا،ةةةات الملميةةة  لمم ةةةةوبيلا مةةةن معلمةةةي التربيةةةة     التعلةةةيم

تإاةة اد البةةراما الت ةيبيةة  المماإةةب ذ لتمميةةة       الطلةةات الةةع ت ةةويرالكرريةة   ممةةا ، ةةاا  هةةر
  كا،ات معلمي التربي  الكرري   ي  وء اتا ا تالعي ا

لةةع  ةةةرتةو أن تطةةرب اهتمةةاج البةةةا خين  ةةي ميةة ان التربيةةة  الخاصةة  ت  ةاإةة  ال اليةةة  تآمةة  ال -3
التعةةةرم لمو ةةةواات   لخةةة  توا ةةةب اةتطاهةةةات التربويةةة  ال  لخةةة   تتم ةةةطم مةةةق مت لبةةةات 

 العصرا
يةةةة  لمطلةةةةل ايركةةةةاع ديةةةةر العةةةةادلين تقةةةة ،م توصةةةةيات تمقتر ةةةةات  ةةةةي  ةةةةوء المعةةةةالير الملم -4

تت ةةةوير ملةةةاةات تلةةة ةات    تإاةةة اد   للطلةةةات المعميةةة  جةةةالت وير الملمةةةيذ لةةة ام بةةةراما تههيةةة 
 معلمي التربي  الكرري ا
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 ة:  ــــدراســدود الـــــح

   دت ال ةاإ  جالم  دات التالي م

 وضوعية:الحدود امل -1

،قتصةةر مو ةةوع هةةةر  ال ةاإةة  الةةع تقةةةويم أداء معلمةةي التربيةة  الكرريةةة    ةةي  ةةوء المعةةةالير 
تا لتلا جالمتؤيرات التالية م )إةموات الخبةرو  الميهة   (CEC)الملمي  لمطلل ايركاع دير العادلين 

 كان التربوي(االعلمي  الطمل  الم

 الحدود املكانية: -2

تمعاهة  التربية  الكررية  للبمةين تالبمةات التاجعة  لةوياةو ت بية  هةر  ال ةاإة  الةع بةراما  ،قتصةر
 التعليم جمم ق  الم لم  المموةوا

 الحدود الزمانية: -3

 هةةةةة1438-1437العاج ال ةاإي   ي الكص  ايتع منتم ت بي  ال ةاإ  

 الحدود البشرية: -4

شملل هر  ال ةاإ  معلمي تمعلمات التربي  الكرري   ي معاه  تبراما التربية  الكررية  التاجعة  
( معلمةةةةة  ج  ةةةةةب 152ت)   ( معلمةةةةةام 170لةةةةةوياةو التعلةةةةةيم جمم قةةةةة  الم لمةةةةة  الممةةةةةوةو  تالبةةةةةال  اةةةةة دهم )

 (ا2016)تياةو التعليم  2016ت صا ي  تياةو التعليم جالمملر  العربي  ال عود،  لعاج

 ة:ــــدراســات الـــــمصطلح

 :Evaluation م ـــويــــالتق

م جهاةه العملية  التةي ، كةم مةن ي للةا الةع م ةتوي أداء معلمةي التربية  الكررية   أ ت را يام ،عرم
  وء المعالير الملمي  لمطلل ايركاع دير العادلينا                                                ي

 :Performance األداء 

أ ت را م جهاةةةه تلةةة  الكااليةةةات تال ةةةلوييات التةةةي تخةةة ج العمليةةة  التعليميةةة ،عةةةرم تتتكةةة  مةةةق     يةةةام
المعالير الملمي  لمطلل ايركاع دير العادلين



 2018  ينــايــر   –الثـانـي   زء ــالجـ  (22)العدد   (6)المجلد  يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

107 

   Teachers of Intellectual Education :  معلمو التربية الفكرية

يةةةام جةةةهالمم المعلمةةةةون الةةةرلن ،قومةةةون جالتةةة ةيل لةةةةرتي اناالةةة  الكرريةةة  جمعاهةةةة  ،عرم ةةةون ت را 
     تم اةس التربي  الكرري  التاجع  لوياةو التعليم جالمملر  العربي  ال عود، ا

 Professional Standards Council is ordinary)املعـايير املهنيـة ملجلـس األطفـال غيـر العـاديين 

children CEC)                                                        : 

 اةيت  ةةةات يةةة  العةةةاملين مةةةق اي ةةةراد اتي اة تيا ةةةات الخاصةةة   تداةةةم للةةة أ تلةةةع داةةةم
 ما أاةةه  الم ةةت ام لت قيةة  التمميةة  الملميةة  المعةةالير المماإةةب  مةةن مطمواةة   ,تتقةة ،ماللؤويةة  الخقا يةة  ت

 ، ةةةةةةةةاا   ةةةةةةةةي ال صةةةةةةةةوع الةةةةةةةةع المصةةةةةةةةادة التةةةةةةةةي ت قةةةةةةةة  ايداء اي ضةةةةةةةة   ةةةةةةةةي التربيةةةةةةةة  الخاصةةةةةةةة 
 ا ا (2012)ال م  

 ة:ــــابقــــات الســــدراســــوال ريــــار النظــــطاإل

 ة: ــــريــــة الفكــــــاقــــــاملحور األول: اإلع

 ة:ــــريــــة الفكــاقــف اإلعــريــتع

تاياةةةرام   تعةة  اناالةة  الكرريةة  ت ةة ي اناالةةات المعقةةة وذ ج ةةبب التبةةالن  ةةي الخصةةا ص
 ا يكي  لإلاالات المما ي  تالكرري التي ،نلرها اي راد اتت اناال  الكرري   تل  ارم تلا الطمعي  ايمر 

 (American AAIDD Association On Intellectual And Developmental 

Disabilities, 2010  ا) 
تمخللمةا الملةاةات  اللةرلنتال ةلو  التريكةي   جهالا ااخكام مل وظ  ةي ية  مةن ايداء العقلةي

 (ا (AAIDD,2010تتنلر لب  إن الخامم  اشرو من امر    تالتريكي    تمااي تاة  المكاهيمي 
 مملةا اوامة  لبة    ايت أ العوام  التةي تةيير  يلةاتتع دت أإباب   ت  اناال  الكرري  ج

  ممةةةا لةةةيدي الةةة  ةيةةةت أ لةةة ةاتلم العقليةةة   تاوامةةة  مةةةا جعةةة  الةةوةدو  تاوامةةة  أيمةةةاء الةةةوةدو  الةةوةدو
  تالعمةةر الزممةةي  تاضةةطلم اة تمةةااي ممةةا لو ةةب تق ةةيملم لكةةةات ج  ةةب دة ةة  الةةرياء  تال ةةلويي 

 (ا 2010تبايت أ الخصا ص لر   ة  )انماج  
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 خصائص ذوي اإلعاقة الفكرية:

جاةإةةةتماد تلةةةع يصةةةا ص اي ةةةراد اتي اناالةةة  الكرريةةةة  اطةةة  أالةةةا مةةةن اناالةةةات التةةةي للةةةةا 
تأإةةاليب التةة ةيل التةةي ،طةةب أن تتبةةق  ةةي التعامةة  مةةق أ رادهةةا   يصوصةةياتلا مةةن  يةة  ا تيا اتلةةا

  ليصةةلوا بلةةم تلةةع ألصةةع مةةا ت ةةم  جةةه لةة ةاتلم تاا مةةا تعلمةةوا الةةع ألةة ي معلمةةين اتي يكةةاءو االيةة 
تالبيةة    تتتو ر ل للم الع ل  من الخصا ص التي تتبالن  يمةا بيةملم تبعةام لعة و اوامة  ي ة ة  اناالة 

ت يما للي ا ل  الضةوء الةع أهةم تلة  الخصةا ص المشةتري    تيرل  المر ل  العمري   التي اشه  يلا
 أت تميز  املما    رد  ي هر  ال ياو صكات تإمات لتشاجه  يلا مق دير  لر    بيملم

   ةةةاي راد اتت اناالةةة  الكرريةةة  ،ختلكةةةون اةةةن اي ةةةراد العةةةادلين  ةةةي الرخيةةةر مةةةن الخصةةةا ص
 تيرل  لتكاتتون  يما بيملم  ي هر  الخصا صا 

ــ أوالً: الخص ــ ائـــ ــ امــــ ص العــ  ة:ـ

لةام دة ة  تالة  تبعةام لعة و اوامة  مم  تختل  اناال  الكررية   ةي دة تلةا بةين شةخص آليةر
 ( 2014اناال   المر ل  العمري   الخ مات المق م  للما )المواإي   

 الخصائص المعرفية والعقلية: -1

يمةا ت ة    هو تةهير الممةو العقلةي جشةك  مل ةوظ الت مير اتي اناال  الكرري أبري إمات 
تهةةةرا ,( جةةةهن امةةةوهم العقلةةةي ،قةةة  اةةةن الممةةةو الزممةةةي جمقةةة اة يماايةةة  أشةةةلر  هل 2012الةةة  العمةةةزي ) 

لةع تالةرا رو لصةيرو المة ي  يمةا أاةه لةيير ا  القصوة ليير الع العمليات اندةا ي  ياةاتبا  تالترييةز
تهةرا لةيدي تلةع الضةع   ةي   تالتكرير  تالتخي   تاندةا   العمليات العقلي  اييري يضع  الرا رو

  تكاظ جالمعلومات تالخبروا ت ي اة  الت صي  اي اد،مي
( جةةةهن اةةة ج القةةة ةو الةةةع الترييةةةز لةةةيير الةةةع ا ت ةةةةاب 2013)  قمةةةكالةةةع الةةة  ال تلةةة  أ ةةة 
 تيزداد جايد،اد دة   اناال ا   الملاةات التعليمي 

 الخصائص اللغوية: -2

 مطةة  اي ةةراد اتي   ي الممةةو العقلةةيعالتةةهير  ةةي الممةةو اللؤةةوي ، ةةالر تلةةع  ةة  يبيةةر التةةهير  ةة 
اناالة  الكرريةة  لةة للم صةعوبات تا ةة    ةةي الةةتعلم اللؤةوي ياصةة  التعبيةةر اللكنةيذ تإةةبب الةة  هةةو 
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تمةةةا تت لبةةةه اللؤةةة  مةةةن تدةا  للمعةةةااي تالمكةةةاهيمع )انمةةةاج    اةتبةةةال الممةةةو اللؤةةةوي جالقةةة ةات المعر يةةة 
 (ا 2010م146

 الخصائص االجتماعية واالنفعالية: -3

مةن إةةمات اتي اناالة  الكرريةة  القصةةوة الوا ة   ةةي التكةةاا ت اة تمااية  المتعةة دو التةةي 

تةبمةةا ،كةةون الةة  إةةببام  ةةي   جةةهلراالم الةةرلن لر ضةةون التكااةة  معلةةم يالع تاايةة تةةيير الةةع ا لةةتلم 

 (ا 2016اا  ابلم ا تمااياما )م ر  ا ا   

 الخصائص الجسمية والحركية: -4  

  تتشةو  شةك  الطمطمة   التهير  ي الممو من أهم الخصا ص الط مي  لرتي اناال  الكرري 

انتزان تاطة  تبالمةام  ةي ,تا ج تيرل  التهير  ي الممو ال ريي   جان ا   تلع المقص  ي  طم الم 

 ( 2013)أ م ,هر  الخصا ص بين اتي اناال  الكرري  أاك لم   ب دة   اناال ا 

 الخصائص األكاديمية: -5

  تالرتاجةة   رريةة  صةةعوب   ةةي تعلةةم الملةةاةات ايإاإةةي  يةةالقراءواتت اناالةة  الك اي ةةراد ،عةةااي

ن للةةةةةتعلم مةةةةةملم تتقةةةةةان الملةةةةةاةات (ا تي ةةةةةت يق معنةةةةةم القةةةةةابلي2015تالعمليةةةةةات ال  ةةةةةابي ا )الملةةةةة   

 ا ( 2012تلرن ، تار تلتام ت ل ام أ خرا )القمك    اي اد،مي  للمر ل  اةبت ا ي 

 املعايير املهنية ملجلس األطفال غير العاديين:    املحور الثاني:

جماة اد معةالير  ( CEC) ايمريكية المت ة و  ع ديةر العةادلين جالوة،ةاتايركةا اهةتم مطلةل
( تلةةع أن مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين ااتمةة  2016االميةة  لرا ةة  الملميةةين   يةة  أشةةاة الةةزاةع ) 

لطميةةةق العةةةاملين مةةةق اتي اناالةةة ذ ليقةةة موا أ ضةةة  ايداءات  اةةة و معةةةاليرذ بلةةة أ التمميةةة  الملميةةة 

 تلطةان ال ايلية    التقيةيم لطةان لبة  مةن بلةا المعمةوع تهر  المعالير هي لخاص   ا المو ودو  ي التربي 

 اي اد،مي ا  اةاتماد
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 ر:  ــــــاييــــــوم املعــــــمفه

اهتم التربويون  ي العصر ال ا ر بت وير الممنوم  التعليمي  لموا بة  الت ة ،ات التةي ظلةرت       
اتيطةةةة  للت ةةةةوة التقمةةةةي  تاةاكطةةةةاة المعر ةةةةيذ لةةةةرل   رصةةةةوا الةةةةع تمميةةةة  الكةةةةرد  تتزتيةةةة   جالمعةةةةاةأ 

جهالةةةام  تالخبةةةرات تايإةةةاليب المختلكةةة   تهةةةرا مةةةا أدي ةهتمةةةاملم جالمعةةةالير تالتةةةي تعةةةرمأ اصةةة   ام 
عأالةةع م ةةتويات ايداء التةةي ، مةة  انا ةةان تلةةع الوصةةوع تليلةةا  ت ةةي  ةةو لا لةةتم تقةةويم م ةةتويات 

 (ا 2010م63ايداء المختلك   تال كم اليلاع )الر بااي  
تيت لةب هةرا مةن القةا مين الةع الميإ ةات التربوية  اإةتخ اج المة اي  المماإةب  للت ةوير جمةا 

تماايةة   تالمك ةةي  الخاصةة  ج بيعةة  العمليةة  التعليميةة   ةةي يةة  دتلةة ا لتكةة  مةةق ايإةةل التربويةة   تاة 
 ( 2008)ال هان  

 ر:ــــــاييــــأة املعــــــنش

اةتب ةةل  ريةة  المعةةالير التربويةة  ال  لخةة  جصةةوةو اامةة  بتقريةةر عأمةة   ةةي ي ةةرع الةةري صةة ة 
 م  ةةي المنةةاج  يةة  ت ةة  الةة  التقريةةر أن همةةا  يلةة 1983 ةةي الوة،ةةات المت ةة و ايمريكيةة   ةةي اةةاج 

التعليمةةي ايمريكةةي  ممةةا  عةة  الم ةةيتلين ،عملةةون مةةةن أ ةة  ت  ةةين الةةتعلم  تت  لةة  الطوااةةب التةةةي 
لمبؤةةي أن للةةم بلةةا  تيكةةون لةةادةام الةةع أدا لةةا يالطوااةةب المعر يةة   تالملاةيةة   تالو  اايةة   تلةةن لت قةة  

ين المةتعلم لةن ، ةت يق أن ال  تة جاةهتماج جالمعلم من ي ع ت ق م تويات معياةي  ياصة  جةهذ 
،صةةة  تلةةةةع أالةةةةع مةةةةا تيهلةةةةه ل ةاتةةةةه تاا لةةةةم ،كةةةةن المعلةةةةم معةةةة ام تاةةةة ادام  يةةةة ام  تي ةةةةعع لت ةةةةوير اك ةةةةه 

 ا ( 5م  2010ا)تياةو التعليم  عجاإتمراة
خةةةرت المعةةةالير أإاإةةةام نصةةة   ات تتعتبةةةر الوة،ةةةات المت ةةة و ايمريكيةةة  مةةةن أتع الةةة تع التةةةي

ج أتلل  رية  المعةالير  ةي التعلةيم اهتمامةام جالؤةام  ية  بة أت بت  لة  1894المناج التعليمي  كي ااج 
م ةةتويات أداء مقبولةة   تإاةة اد مقةةرةات مماإةةب  لطميةةق ال ةة ب  تإاةة اد بةةراما ناةة اد المعلةةمذ تالةة  

( الةري رالةب بتهإةيل ممةاها مماإةب  لرة  The committee of tenاإتطاج  لتقرير لطم  العشرو ) 
 ا ( 2011  هاةتن ال  با) 
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تت ةةةق مطلةةةل المعةةةالير الملميةةة  بوة،ةةة  ايو رإةةةي اشةةةرو معةةةالير لتقةةةويم أداء المعلةةةم  يمةةةا 
( أتةم تمةةةةاتع المعيةةةاة ايتع المعر ةةة  بتخصصةةةةه مةةةن يةةة ع تدةا ةةةةه librera,2004ت ةةة لا لبريةةةرا ) 

يةةامم للمكةةاهيم الر ي ةة   تأدتات الب ةة  تايإةةل  جان ةةا   للقةة ةو الةةع تصةةميم الخبةةرات التعليميةة   ياا
لة ةو المعلةم الةةع  لةم امةو المتعلمةةين  تيية  لةزتدهم جالملةةاةات التعليمية  التةي ت ةةاا هم الةع الممةةو 

تل ةتةةه الةةع التمةةوع  ةةي رةةر  تعلملةةم  راة تمةةااي  يالخةةامم معر ةة  المعلةةم جةةالكرت  الكرد،ةة  بةةين الت ميةة 
لتة ةيل مةن ية ع تاة اد بماء الع مراااو للخلكيات الخقا ية   تيصةا ص ية  مةملم  ةاجعةامم التخ ةي  ل

المعلةةةةةم لخ ةةةةة  التةةةةة ةيل  تتوظيةةةةة  اةإةةةةةتراتيطيات التعليميةةةةة  لتعلةةةةةيم ال ةةةةة ب الملةةةةةاةات ال يمةةةةة   
جان ا   تلع ت ةيبلم الع رر     المشك ت  يام امم التقييم تال  جةهن ترةون لة ي المعلةم معر ة  

بيةةةة  الةةتعلم ،صةةمم المعلةةم بيةةةة   جهإةةاليب ترةةر  التقيةةيم المختلكةة  التةةةي تقةةيل تقةة ج الت ميةةر  إادإةةامم 
الةةةتعلم لتشةةةطيق ال ةةة ب الةةةةع التكااةةة  اة تمةةةااي ان،طةةةابي تت كيةةةةزهم ااتيةةةام  إةةةاجعامم اة تيا ةةةةات 
الخاصةة م أن ،عةة ع المعلةةم تيكيةة  أإةةاليب التةة ةيل لتتماإةةب مةةق ا تيا ةةات الةةتعلم لطميةةق ال ةة ب  

جؤةةرم التكااةة  المبمةةي الةةع الت ةةام   ياممةةامم أن ،عةةرأ المعلةةم رةةر  التواصةة  اللكنةةي تديةةر اللكنةةي
تالردبةة   ةةي تقةة ،م الم ةةاا و دايةة  الصةة   تاإةةعامم التعةةاتنم لتواصةة  المعلةةم جكااليةة  مةةق الت ميةةر  
تأتليةةاء أمةةةوةهم تالبيةةة  اة تماايةةة  تالتعليميةة  لتعزيةةةز تعلةةم الت ميةةةر  ااشةةرامم التمميةةة  الملميةة م ،عمةةة  

ا ا تتهييرهةةا الةةع يتاجعلةةا جاإةةتمراة  تيعمةة  الةةع تقيةةيم المتةة المعلةةم الةةع تمميةة  مماةإةةاته التعليميةة  ت 
 تعلم الت ميرا 

تلةةةم ترةةةن الوة،ةةةات المت ةةة و ايمريكيةةة  الو يةةة و التةةةي اهتمةةةل جمعةةةالير تاةةة اد المعلةةةم   رةةةرل  
أإتراليا املل الع ت وير المعالير الملمي  للمعلةم جشةك  م ةتمر  تاطة ها تريةز الةع أةبعة  م ةاتة 

المتخصصةةة   المماةإةةة  الملميةةة   أي ليةةةات الملمةةة   تأييةةةرا تريةةةز الةةةع الع لةةةات المعر ةةة  الملميةةة  
الملميةةة  المتبادلةةة   ت  ةةةب مةةةا ت ةةة ل الطمعيةةة  ايإةةةترالي  أن اللةةة أ العةةةاج مةةةن هةةةر  المعةةةالير هةةةو 
ت ةةوير المعلةةم  تة ةةق مكااتةةه اة تماايةة   جان ةةا   نا ا ةةه  قةةه مةةن اةهتمةةاج تالتقةة لرا )إةةماةو  

 ا ( 2010
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( اهتمةةاج دتلةة  مصةةر جالمعةةالير   قةة  2010صةةعي  الةة تع العربيةة   قةة  ت ةة  شةةتات ) تالةةع 
ت عل تياةو التربي  تالتعليم مشرتاام نا اد المعالير القومي  للتعليم  اشتملل الةع معةالير الم ةإة  
الكاالةةة   تانداةو المتميةةةزو  تالشةةةرا   المطتمعيةةة   تالمةةةملا تيةةةرل  معةةةالير المعلةةةم  تالةةة  جاإةةةتق اب 

 م لي   ي م اتل  لتطوي  التعليما ايإاترو المختصين  تاةإتعاا  من الخبرات ال تلي  تال
أمةةا جالم ةةب  ل تلةةة  ل ةةر  قةةة  ت ةةق المطلةةةل ايالةةع للتعلةةةيم ممنومةة  مةةةن المعةةالير الملميةةة  
تو ةة  أداء معلمةةةي المةة اةس مةةةن يةة ع رةةةر  المعةةةاةأ تالملةةاةات الضةةةرتةي  لقيةةاج المعلةةةم جالملةةةاج 
الر ي   جشك   عاع  ي ي  مر ل  مةن مرا ة  التعلةيم  تتةو ير يبةرات تربوية  تعةزي ية  مةا مةن شةهاه 
أن ،  ةةةن امليةةة  الةةةتعلم  يةةةرل  تلةةة أ هةةةر  المعةةةالير لو ةةةق ترةةةاة أت مر عيةةة  مشةةةتري  لتوصةةةي  
ايامةةةاع  تإرةةةاة للت ةةةوير الملمةةةي للمعلةةةم  تبالته يةةة   ةةةمن الةةة  إةةةيمعكل الةةةع ت  ةةةين  ةةةودو تعلةةةم 

 ا ( 2016 ,ا )تياةو التعليمال  ب 
جماةةة اد معلةةةم التعلةةةيم العةةةاج  اهتمةةةل يةةةرل  جمعلةةةم التربيةةة  الخاصةةة   الةةة تع اهتمةةةل تيمةةةا أن 

معلةةم المعةةالير التةةي ،طةةب أن تتةةوا ر  ةةي  ت ةةعل  ةةي دتلةة  يمةة ا البرتةةاتأتلتةةه اما،ةة  يبيةةرو  كةةي تة،ةة  
 التربي  الخاص  تالتي   دتلا  ي التاليم 

 كي   تالتشريعات القااواي   تالتاةيخي  لتعليم اتي اناال ا  لم تت بي  ايإل الكل  -1

 معر   ايدتاة تالم يتليات التي ،طب الع معلم اتي اناال  تتقاالاا  -2

معر ةةةة  المعلةةةةةم يإةةةةةاليب التواصةةةةة  الكعةةةةةاع  تالتعةةةةةاتن مةةةةةق اتي اناالةةةةة   تأإةةةةةرهم  ت ميةةةةةق  -3
 المختصين العاملين معلما 

اة تماايةةةة  لةةةة ي اتي اناالةةةة ذ لي قةةةة  التكااةةةة  مةةةةق المطتمةةةةق الم ةإةةةةي تمميةةةة  الملةةةةاةات  -4
 تالخاة يا 

 معر   يصا ص اتي اناال   تا تيا اتلم  تل ةاتلما  -5

 معر   ت راءات التقييم الرإمي  تدير الرإميا  -6

 ا توظي  التقمي   ي تعليم اتي اناال  جما لتوا   مق ايانم  الم ةإي  -7

 ا ( 2015)الرمي ,ا تتقان ملاةات انداةو الصكي  -8
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 تاريخ المعايير المهنية لمجلس األطفال غير العاديين:

لقةة  تمبةةه مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين أن  ةةودو المعلمةةين ت ةةتم  الةةع ت ةةود معةةالير ملميةة  
ج 1965ج لو ةق هةر  المعةاليرا ت ةي اةاج 1922لمطاع التربي  الخاص   تتم اقة  ا تمةاع  ةي اةاج 

ج  ةةرص 1981أمةةا  ةةي اةةاج , هةةر  المعةةالير  تت ةةق ميخةةا  هداب الملمةة  انةةم مةةيتمرام لوميةةام ناةة اد
المطلل الع اةلتزاج جما اد معةالير ملمية  تة ام التعلةيم تالةتعلم الكعةاع ي ريقة  للتقة ج جةال  ب اتي 

ج أدة  المطلةل أن همةا  ا لة  بةين الملةاةات تالمعةاةأ التةي لة ي  بلةا 1988اناالة ا ت ةي اةاج 
اصة  تلةع الملمية   ت ةودو العملية  التعليمية  لذ ةراد اتي اناالة   تمةييرام تةم تويية  معلمو التربي  الخ

تمةةن  ااةةب , أهميةة  تاةة اد المعلةةم جشةةك   يةة  جااتبةةاة  الةةرين ايإاإةةي الةةري لةةيير  ةةي تعلةةيم الت ميةةر
لةات  هير ظلر الته ي  من لب  التشةريق الكية ةالي ايمريكةي الةع التولعةات العالية  لذ ةراد اتي اناا

ت ةةةةرتةو أن تتةةةةو ر لةةةة ي معلمةةةةي التربيةةةة  الخاصةةةة  اناةةةة اد الطيةةةة  الةةةةري ، ةةةةم  للةةةةم بتقةةةة ،م أ ضةةةة  
المماةإات التعليمي  لل  ب اتي اناال   تتشةطيق معلمةي التربية  الخاصة  الطة د للتم ة  جالملمة ا 

عةةالير ت ةةي هةةرا ال ةةيا  اإةةتخ ج مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين اإةةتراتيطيات يخيةةرو لت  ةةين تةةهيير م
مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين  ةةي امةةةت   المعلمةةين للملةةاةات تالمعةةاةأ ال يمةة  للمماةإةة  اآلممةةة  

 ا ( 2012) هوإاتي تالكعال   تأن لتو ر ل للم انةشاد الكعاعا 
تت ةةعع الةةمنم التربويةة  ل إةةتكادو مةةن يبةةرات  ميةةق الةة تع التةةي إةةبقتلا  ةةي مطةةاع مةةاذ لةةرل  

العربيةة  ال ةةعود،  الةةع الةة  المطلةةل  ةةي تاةة اد معةةالير لمعلمةةي اناالةة  الكرريةة   اإةةتم ت المملرةة  
تالتةي ترواةل مةن  ةزألن  الطةزء العةاج الةةري ،شةتر   يةه  ميةق معلمةي التخصصةات اييةري  تالطةةزء 
الخااي متعل  بتخصص اناال  الكرري   تتماتع الطزء ايييةر عمةا لمبؤةي الةع معلةم اناالة  الكررية  

القةةةة ةو الةةةةع أدا ةةةةه  ةةةةي التخصةةةةص الت ةي ةةةةي  ترةةةةر  ت ةي ةةةةه  تيتضةةةةمن الةةةة  المعةةةةاةأ معر تةةةةه  ت 
تالملةةاةات المرتب ةة  جالتخصةةص  تمةةا لتصةة  بلةةا مةةن مماةإةةات ت ةي ةةي   االةة  تشةةم  ت بيةة  رةةر  

مةن المعلةم المتخصةصع)المريز الةورمي للقيةاس   الت ةيل الخاص   تالت لي جال ةمات تالقةيم المتولعة 
 (ا  2015م العالي  تالتقويم  ي التعلي
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 أهمية املعايير املهنية:

ت عع المعالير الملمي  لتو ير التممي  الملمي  الم ت ام  للمعلمةين  تبمةاء لااة و معر ية  لة ي 

المةةةةتعلم تت ةةةةم جالكااليةةةة   تتضةةةةمن اإةةةةتمراة امليةةةة  التطويةةةة  تالت  ةةةةين  ةةةةي يا ةةةة  مكواةةةةات العمليةةةة  

تخةةاا القةةراةات  ةةي العمليةة  التعليميةة  برمتلةةاا )ال ةةعي  التعليميةة   تت ةةاهم يةةرل   ةةي  ةة  المشةةك ت  تا

 ( 2010تهيرتن  

 خصائص املعايير املهنية:

المعةةةالير الملميةةةة  التةةةةي تقةةةةيل أداء المعلةةةةم جصةةةك  اامةةةة   تمعلةةةةم التربيةةةة  الكرريةةةة  جصةةةةك  تن 

تأهةةةم تلةةة   ياصةةة  تت لةةةب مواصةةةكات  تيصةةةا ص  ةةةرتةي ذ لم ةةةت يق ليةةةاس ايداء ج ريقةةة  مقممةةة 

 الخصا صم 

 تتماتع يا    وااب العملي  التعليمي ا  الشمولية:  -1

 تريز الع المت لبات ايإاإي   ي التعليما  الموضوعية:  -2

 ةهي ،مكن ترييكلا ت قام للنرتأ اة تمااي   تالخقا ي  للمتعلمين المرونة:  -3

 (ا 2010تلبي ا تيا ات المطتمقا )هماء اب هللا   مجتمعية:  -4

 :ر العاديينالمعايير المهنية لمجلس األطفال غي

لةةم ،قتصةةر اهتمةةاج الةة تع جماةة اد معلمةةي ال ةة ب العةةادلين  بةة  امتةة  ليشةةم  معلمةةي التربيةة  

الخاصةة   تييةةر مةةن لتةةر م الةة  اةهتمةةاج الوة،ةةات المت ةة و ايمريكيةة  التةةي أاشةةهت مطلةةل ايركةةاع 

بلةةةة أ الرلةةةةي جالخةةةة مات المق مةةةة  لةةةةرتي اناالةةةة   تالةةةة  مةةةةن يةةةة ع داةةةةم  CEC)ديةةةةر العةةةةادلين ) 

الملميةةةين تايإةةةر  تيةةة  مةةةن لةةةه ا لةةة  مةةةق اتي اناالةةة   تمةةةن أبةةةري منةةةاهر الةةة  اةهتمةةةاج تاةةة اد 

 معالير لمعلمي التربي  الخاص  التي تتماتع هر  ال ةاإ  تقويم المعلمين  ي  و لاا 
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وتتضمن المعايير المهنية لمجلس األطفاااغ رياار العاااايين والمرتعلااة لمعلمااا التر يااة ال ا ااة  
 معايير، وتشتمل على جانعين أساسيين هما: المهارات، والمعارف، وهذه المعايير ها: عشرة 

 المعيار األول: األسس

الةةةع معر ةةة  جالمبةةةاديء تالكل ةةةكات تالمنريةةةات  أن ،كةةةون  التربيةةة  الخاصةةة لمبؤةةي الةةةع معلةةةم 
علةةةةيملم ,تلضةةةةا،اهم, تتالقةةةةوااين تالتشةةةةريعات التةةةةي ، ةةةةتم  اليلةةةةا تعلةةةةيم اتي اناالةةةة   القا مةةةة  الةةةةع

 ( 2012)هوإاتي,ا ,تا  لم

 المعيار الثاني: نمو المتعلمين وخصائصهم:

لت ةةةتم الةةةع معلمةةةي التربيةةة  الخاصةةة  معر ةةة  ر بلةةةم  تا تةةةراملم  تأن ترةةةون لةةة للم معر ةةة  
 ( 2010ا)ال م ,جخصا صلم  تاةيت  ات تالتشاجه بيملم

 المعيار الثالث: الفروق الفردية:  

  الخاصةة  المبتةة ؤتن جم ةةادتلم للةةرا المعيةةاة مةةن يةة ع التةة ةيب ةبةة  أن للةةزج معلمةةو التربيةة 
الع معةاةأ تملةاةات ايإةاس المشةتر  لمطلةل ايركةاع ديةر العةادلين  تيةرل  مةن ية ع معةاةأ 
تملةةاةات مطةةاةت التخصةةص الم  مةة  لمطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين التةةي ،عةة  البراةةاما مرشةة يه 

 ( 2012  هوإاتي للاا ) 

 االستراتيجيات التدريسية: المعيار الرابع:

لي ةةةت يق معلمةةةو التربيةةة  الخاصةةة  ت ةةةادو معةةةالير مطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين الةةةيلم أن 
 اتةةا ا لتةة ايم ي ةةتخ موالاالتعليمية  لتعلةةيم ال ةة ب اتي اناالة   ت  اةإةةتراتيطياتمن  ،متلرةوا الرخيةةر

 ( 2012)ال م ,ا ا اال ل ةات ال  ب اتي ان مق تبما لتماإبيا   المماها    ي التعلم

 المعيار الخامس: بيئة التعلم والتفاعالت االجتماعية:

 التربيةة  الخاصةة  معلمةةومةةن معةةالير مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين التةةي ،طةةب أن للةةتم بلةةا 
تال  بتصميملا ج ي  ترون همم   ت ااجة   تت ةم  جالتكااة  ان،طةابي بةين ال ة ب اتي  بية  التعلم

المشةةةةاةي  جكعاليةةةة  تة مةةةةن يةةةة ع تمميةةةة  الةةةةرات لةةةة للم  تالخقةةةة  جةةةةالمكل  تتعزيةةةةز  ،مكةةةةملماناالةةة   تة
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الشخصةي  ال ةليم  لة للم جمةا ،شةةطق ااخةرارلم  ةي اياشة   اة تمااية  مةةق يم  لةم  يمةا أاةه ،طةةب 
معلمةةةةةةةةةي التربيةةةةةةةةة  الخاصةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةق القةةةةةةةةةوااين الصةةةةةةةةةكي   تمرااةةةةةةةةةاو  ميةةةةةةةةةق الخقا ةةةةةةةةةات  ةةةةةةةةةي  الةةةةةةةةةع
 ( 2012)هوإاتي,ال ا 

 :ةـــــــــــــــالمعيار السادس: اللغ

، تخ ج المعلم معر ته ج ر  اةتصاع اللكني  تدير اللكنةي لتعزيةز المقةال البمةاء تالتعةاتن 
أن  التربيةةة  الخاصةةة  معلمةةةييمبؤةةةي الةةةع ,  الصةةة تالتكااةةة  المبمةةةي الةةةع التعةةةار  تالم ةةةاا و  ةةةي 

 ( 2012)ال ةا،  , تإب  تمميتلا تدير المم ي   اللؤ  المم ي  ت وةات ،كلموا 

 المعيار السابع: التخطيط التعليمي:

لةةتم التخ ةةي  للتةة ةيل بمةةاء الةةع معر ةة  المعلةةم جمادتةةه  تربيعةة  ال ةة ب  تأهةة اأ المةةملا 
أهةةةم ي ةةةوات تمنةةةيم العمليةةة  التعليميةةة  لةةةرتي اناالةةة  الكرريةةة   تن مةةةن ( 2012)ال ةا، ةةة , ا الم ةإةةةي

التخ ي  التعليمي  تتبري تلة  ايهمية  مةن ية ع معر ة  المعلةم جكا ة  ايإةاليب التربوية  التةي تيهلةه 
 ,لخ مةةة  اتي اناالةةة  الكرريةةة   تل ةتةةةه الةةةع صةةةياد  ايهةةة اأ التعليميةةة  التةةةي تتماإةةةب مةةةق لةةة ةاتلم

التخ ةةي  التعليمةي بت ةةوير معلمةي التربيةة  الخاصةة   (CEC)العةادلين   يو ة  مطلةةل ايركةاع ديةةر
 ( 2012)هوإاتي,ي  ام تربوي   رد،  رويل  الم يا 

 مــــــالمعيار الثامن: التقيي

المتصةل   ئلمبؤي الع معلةم التربية  الخاصة  أن ،كةون الةع دةا،ة  جةالقوااين تايإةل تالمبةاد
جالقياس تالتقويم  تةب  أن ترون ل ،ه القة ةو الةع  مةق المعلومةات ةتخةاا القةراةات التربوية  المماإةب ا 

 ( 2010)ال م   

  المعيار التاسع: الممارسات المهنية واألخالقية:

أهميةةةة  هةةةةرا المعيةةةةاة لمعلمةةةةي التربيةةةة   CEC)تلةةةة  أدة  مطلةةةةل ايركةةةةاع ديةةةةر العةةةةادلين ) 
ةو اإترشةةةادهم جمعةةةالير المماةإةةة  الملميةةة  تايي ليةةة  للملمةةة   تالمشةةةاةي   ةةةي الخاصةةة ا  يةةةري  ةةةرت 

اياش   الملمي   ت مااات التعلم التةي تكية  اتي اناالة  الكررية   يمةا الةيلم أن لة ةيوا اتطاهةاتلم  
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تإةةةةةةلويياتلم  تاتطاهةةةةةةات تإةةةةةةلوييات ترةةةةةةر  اآليةةةةةةرين التةةةةةةي ،مكةةةةةةن أن تةةةةةةيير الةةةةةةع مماةإةةةةةةاتلما 
 ( 2012)هوإاتي  

 اون:ــــــاشر: التعـــار العـــــمعيال

مةةن المعةةالير الملميةة  التةةي ،طةةب أن  أاةةه  CEC)مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين)  لقةة  أشةةاة
،عر لةةةا معلمةةةو التربيةةةة  الخاصةةة  التعةةةاتن  تيكةةةةون الةةة  مةةةةن يةةة ع تكةةةااللم مةةةةق ايإةةةر  تالمعلمةةةةين 

،خارةةب ا تيا ةات اتي اناالةة  اآليةرين   تمقة مي الخةة مات الم ةاا و جمةةا ،ضةمن أن الةة  التعةاتن 
 ي يا   مطاةت العملي  التعليمي    يما لمبؤي اليلم أن ،كواوا م ا عين املم  ةي مختلة  البيةةات  
تهةةم يةةرل  جمخاجةة  م تشةةاةين لبقيةة  المعلمةةينذ ل إةةتكادو مةةملم  ةةي ايتيةةاة المكةةان المماإةةب لةة مطلم  

 ا ( 2012هوإاتي,تت  ل  رر  الت ةيل الكعاع للم ا ) 
المعةةةالير ا  ةةةةل مةةة ي أهميةةة  ت ودهةةةا لتو يةةةةه المماةإةةةات الملميةةة  لمعلمةةةةي بةةةالمنر للةةةر  ت 

التربيةة  الكرريةة  مةةن  لةة   تيةةرل  أهميتلةةا  ةةي تقةةويم ايداء  تاةتبارلةةا أ،ضةةام جةةالممو الملمةةي لمعلمةةي 
 .عليمي الم تمر من أ   اطا  العملي  التالتربي  الكرري  من  ل  أيري  تأهمي  تعلم المعلم تت وة  

 لي جمخاج  المرش  لمعلةم التربية  الكررية ذ ليتعةرأ الةع أهةم المعةاةأ تالملةاةات الملمية  التةي        
،طةةةب أن تتةةةوا ر ل ،ةةةه  يمةةةا أالةةةا ت ةةةاا  المختصةةةين جالتمميةةة  الملميةةة  للمعلةةةمذ  مةةةن ي للةةةا ،مكةةةملم 

تهمةة  الم ةةتمر للمماةإةةات التخ ةةي  للبةةراما التةةي ، ةةتل  ون بلةةا معلمةةي التربيةة  الكرريةة  تلةةع  ااةةب ال
الت ةي ي   تاق ها  تت ليللا  تت ويرها  تهرا ،خلة  لة ي المعلةم ال ا عية  للةتعلم الم ةتمر الةري ،طعلةه 

 معلمام متط دام  مت وةام متريكام مق  ؤول ملمتها 

 ة:ــــابقــات الســـــدراســال

: الدراسات التي تناولت تقويم األداء والكفايات 
ً
 املهنية ملعلم التربية الفكريةأوال

( دةاإ  هة  ل تلةع الت قة  مةن تالةق الركا،ةات الملمية  2015ل  أ ري العطمي  تال تإري ) 
تأهميتلةةا مةةن ت لةة  انةةر المعلمةةين جم لمةة  الريةةام     ال يمةة  لمعلمةةي الت ميةةر اتي اناالةة  الكرريةة 

( معلمةةام تمعلمةة  مةةن 246اإةة  مةةن ) تاإةةتخ ما  يلةةا المةةملا الوصةةكي الت ليلةةي  تلةة  ترواةةل ايمةة  ال ة 
ة البا خةان  العاملين  ي براما التربي  الكررية  المل قة  جمة اةس التعلةيم العةاج  ةي م لمة  الريةام  ترةوم
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 قةةرات لرةةة  جلعةة   تهةةةي يكا،ةةات ايإةةةل  9 قةةةرو مق ةةم  الةةةع جلعةة لن  بوالةةةق  18اإةةتباا  مكواةةة  مةةن 
شةةك  مقياإةةين ايتع ،قةةيل دة ةة  تةةوا ر هةةر   العامةة   تالركا،ةةات الت ةي ةةي  تالملميةة   تصةةممل الةةع

الركا،ةات لة ي معلمةةي التربية  الكررية   تالخةةااي ،قةيل دة ة  أهميتلةةا جالم ةب  للةم  تلةة  أت ة ل اتةةا ا 
ال ةاإةةة  مةةةا للةةةيم أتةمم  ةةةاء تةةةوا ر الركا،ةةةات الملميةةة  مةةةن ت لةةة  انةةةر معلمةةةي الت ميةةةر اتي اناالةةة  

ل ةاإةةة   جالترتيةةةب التمةةةايلي اآلتةةةيم الركا،ةةةات الت ةي ةةةي  الكرريةةة  ب ة ةةة  متوإةةة   الةةةع  ميةةةق أجعةةةاد ا
تالملميةةة   يكا،ةةةات ايإةةةل العامةةة   ياايةةةامم  ةةةاءت  ميةةةق الركا،ةةةات الملميةةة  مةةةن ت لةةة  انةةةر معلمةةةي 
الت ميةةةةر اتي اناالةةةة  الكرريةةةة  ملمةةةة  ب ة ةةةة  يبيةةةةرو جالترتيةةةةب التمةةةةايلي اآلتةةةةيم الركا،ةةةةات الت ةي ةةةةي  

 تالملمي   يكا،ات ايإل العام ا 
إةة  هةة  ل تلةةع التعةةرأ الةةع الركا،ةةات التربويةة  ال يمةة  ( دةا2013) ابةة العالي  مةةا أ ةةري 

ا تلت قيةة  هةة أ هةةةر  ال ةاإةة  ايتيةةر  ميةةق معلمةةي مرا ةةز التربيةةة   لمعلمةةي ايركةةاع المعةةولين  رريةةام
( معلمةةام تمعلمةة   تتةةم  مةةق البيااةةات مةةن 115تبمؤةةايي تالبةةال  اةة دهم )   تالمةةرر   الخاصةة  جالبيضةةاء

ي ع اإتباا  ترواةل مةن ت ةق تاشةرين  قةروا تلة  توصةلل ال ةاإة  تلةع ا تقةاة معلمةي ايركةاع اتي 
الكةةة   يمةةا أظلةةرت المتةةا ا  ا ةة  معلمةةي اناالةة  الكرريةة  لطميةةق الركا،ةةات ال يمةة  للتعامةة  مةةق هةةر  

هةر  الكةة  تلةع التة ةيب الكعةاع للتعامةة  مةق المعةو  تأإةرته  بيممةا لةةم تتوصة  ال ةاإة  تلةع  ةرت  بةةين 
 تالخبروا   تالتخصص   أ راد العيم  تر ق تلع متؤيرات الموع

( جةةةم راء دةاإةةة  هةةة  ل تلةةةع تقيةةةيم م ةةةتوي الركةةةاءو التعليميةةة  لمعلمةةةي 2011تلةةةاج م ةةةاا و )
ايةدن  تالرشةةة  اةةةن أيةةةر  االيةةة  براةةةاما تةةة ةيبي  ةةةي ت ويرهةةةاا ال لبةةة  اتي اناالةةة  الكرريةةة   ةةةي 

تلت قي  أه اأ ال ةاإ  اإتخ ج البا ة  المةملا الوصةكي  تالمةملا التطريبةي ا تلةاج البا ة  بت بية  
( معلةةم تمعلمةة  مةةن معلمةةي ال لبةة  اتي 102ال  اةة دها )تالبةة   المقيةةاس الةةع ايمةة  ال ةاإةة  الم ةة ي 

اناالةةة  الكرريةةة  العةةةةاملين  ةةةي مرا ةةةةز التربيةةة  الخاصةةةة   تالةةةرلن تةةةةم ايتيةةةاةهم ج ريقةةةة  اشةةةوا ي  مةةةةن 
م ا ناتم امان  تالزةلاء  تأةب ا تيلصل ال ةاإة  تلةع  ا ة  معلمةي اناالة  الكررية  تلةع البةراما 

الملمةي  يمةا أظلةرت المتةا ا  االية  البراةاما الم ةتخ ج  ةي تممية  التعليمي  التةي تةيدي تلةع الت ةوير 
 الركاءو التعليمي  ل ي معلمي اناال  الكرري ا
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( دةاإةةة  هةةة  ل تلةةةع تقيةةةيم الركا،ةةة  التواصةةةلي  لةةة ي 2010أ ةةةري أبةةةي مولةةةود  ت  يمةةة  )لةةة  ت
معلمةةي اتي اناالةة  مةةن  ةةة  المعةةولين  رريةةام القةةابلين للةةتعلم تالتةة ةيب  جان ةةا   تلةةع التعةةرأ الةةع 

المعلةةم المخةةتص  تإةةموات ايل ميةة  ل ،ةةه  ةةي مماةإةة  التعلةةيم مةةق هةةر  الكةةة  الةةع  أيةر يةة  مةةن  ةةمل
تلة  ا ( معلمام مختصام  ةي اناالة  الكررية 32ت  ل  م توي الملاةو التواصلي ا أ ريل ال ةاإ  الع )

مةةن أ ةةراد العيمةة  ،متلرةةون ملةةاةات الركا،ةة  التواصةةلي  )اةتصةةاع  تالتكااةةة   %97أظلةةرت المتةةا ا أن 
الصةةكي(   ةةةي  ةةين لةةةم تنلةةةر الكةةرت  لةةة للم   ةةةب متؤيةةر الطةةةمل  تإةةةموات ايل ميةة   ةةةي مماةإةةة  

 لكة  من اتي اناالاتاالمعلم لعملي  الت ةيل مق هر  ا
الركا،ةةات الشخصةةي  تالملميةة  ال يمةة  لمطةةا  معلمةةي التربيةة  ( 2010تماتلةةل دةاإةة  شةةال )ت
  تالركا،ات المتةو رو لة للم جالكعة   تالرشة  اةن مة ي ايةت أ الركا،ةات الشخصةي  تالملمية  الخاص 

لةةة ي معلمةةةي اتي اناالةةة  جةةةايت أ  ةةةمل المعلةةةم  تالكةةةة  التةةةي ،قةةةوج جالتةةة ةيل للةةةاا ترواةةةل ايمةةة  
ام تمعلمةةةة  جمةةةة اةس تمعاهةةةة  التربيةةةة  الخاصةةةة  جم ا نةةةة  الشةةةةرلي  جمصةةةةرا معلمةةةة 289ال ةاإةةةة  مةةةةن 

اإةةتخ مل البا خةة  اةإةةتباا  يةةهداو لل ةاإةة ا أظلةةرت اتةةا ا ال ةاإةة  أن أ خةةر الركا،ةةات أهميةة  لمطةةا  
معلةةةم التربيةةة  الخاصةةة   ةةةي أداء أامالةةةه هةةةيم يكا،ةةةات التةةة ةيل  لليلةةةا الركا،ةةةات المعر يةةة    الركا،ةةةات 

ي جعةة  الةة  الع لةةات انا ةةااي    ركا،ةةات تداةو الصةة   يةةم يكا،ةةات التقةةويم  تأييةةرام الشخصةةي   يةةم تةةهت
تةةهتي يكا،ةةات توظيةة  التقميةة ا تأت ةة ل المتةةا ا أن الركا،ةةات الشخصةةي  هةةي أتع الركا،ةةات المتةةو رو 
 اليةةةام لةةة ي معلمةةةي تمعلمةةةات التربيةةة  الخاصةةة   ،ةةةهتي جعةةة ها يكا،ةةةات الع لةةةات انا ةةةااي   يةةةم تةةةهتي 

يمةا أظلةرت المتةا ا  ت الت ةيل  ي الم توي الخال  من  ي  تو رها لة ي المعلمةين تالمعلمةاتا كا،ا
ت ةةةود  ةةةرت  دالةةة  ت صةةةا يام بةةةين المعلمةةةين تالمعلمةةةات  ةةةي هةا لةةةم  ةةةوع تةةةو ر الركا،ةةةات الشخصةةةي  

 ود  رت  اات دةلة  ت صةا ي   ةي الركا،ةات الشخصةي  تالملمية  المو ةودو جالكعة  تالمعر ي   تا ج ت
 ل ي معلمي التربي  الخاص  تبعام لكةات اتي اناال  التي لتعاملون معلاا



 ملجلس األطفال   تقويم أداء معلمي التربية الفكرية في ضوء املعايير املهنية مرام مسند الصيفي  أ/  &   ناصر بن سعد العجمي /دأ.

 

 

120 

:
ً
 :CECالدراسات التي تناولت معايير مجلس األطفال غير العاديين  ثانيا

( دةاإةةة  هةةة  ل تلةةةع تقةةةويم البةةةراما التربويةةة  الكرد،ةةة  2015هوإةةةاتي  تالعريكةةةي ) لقةةة  أ ةةةري 
تي اناالةة  الكرريةة   ةةي  ةةوء معةةالير مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين للتخ ةةي  التربةةوي مةةن يةة ع لةةر

   تالتعرأ الع اةيت  ات بين معالير معاه  تبةراما التربية  الكررية    التعرأ الع م ي التزاملا بلا
تلةةة  اإةةةتخ ما  ةةةي هةةةر  ال ةاإةةة  المةةةملا    تمعةةالير مطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين للتخ ةةةي  التربةةةوي 

( براامطةام تربويةام  رد،ةةام معة ام  ةي معاهة  تبةةراما 17تاشةتملل ايمة  ال ةاإةة  الةع )   الوصةكي الت ليلةي
   التربي  الكرري   ي م لمة  الريةاما تاإةتخ ج البا خةان اإةتماةو ت لية  بيااةات البةراما التربوية  الكرد،ة 

تتوصلل تلع المتا ا التالي م التةزاج معاهة  تبةراما التربية  الخاصة  جهةبعة  معةالير مةن معةالير مطلةل 
تلرةن    التزاملةا أ،ضةام جهةبعة  معةالير أيةري ت   ايركاع دير العةادلين للتخ ةي  التربةوي جشةك  صة ي 

تيتضة  مةن المتوإة  ال  ةابي تالبةال     جان ةا   تلةع ا تقاةهةا تلةع ايمةي اشةر معيةاةام    ئجشك  يار
 ات المعالير جشك  ااج دير ص ي  ا( أن بياا67ا1)

ب تلةة   ةة  مةة ي امةةت   معلمةةي التربيةة  الخاصةة  معر ( تلةةع 2011دةاإةة  الؤةةزت )  مةةا هةة  ل
تلةةع  ااةةب  للملةةاةات الممبخقةة  مةةن معةةالير مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين اةمةةاةات العربيةة  المت ةة و

التعرأ الع أيةر )الخبةرو  الطةمل  مكةان العمة (  ةي مة ي ت قية  معلمةي تمعلمةات التربية  الخاصة  
يةةة  المت ةةة و لمعةةةالير مطلةةةل التربيةةة  الخاصةةة ا تترواةةةل العةةةاملين جالمةةة اةس تالمرا ةةةز جانمةةةاةات العرب

( معلم تمعلم  من معلمي التربي  الخاص   تلت قي  الؤرم مةن ال ةاإة  تةم 100ايم  ال ةاإ  من )
بماء اإتباا  تشتم  الع أةبعة  أجعةاد هةيم الم ةيتليات التعليمية   تالع لة  مةق  رية  العمة   تالة  اع 

رت المتةةا ا اةة ج ت ةةود  ةةرت  بةةين الةةريوة تاناةةا   تاةة ج ت ةةود اةةن ال قةةو   تالممةةو الملمةةيا أظلةة
مةةن أ ةةراد ايمةة   %73 ةةرت  بةةن العةةاملين  ةةي المةة اةس تالمرا ةةز الةةع أجعةةاد المقيةةاس المختلكةة   تأن 

مةن أ ةراد ايمة   %46من أ ةراد ايمة  ال ةاإة   ققةوا البعة  الخةااي   %89ال ةاإ   ققوا البع  ايتع  ت 
تبالم ةةةب  ل ةةةموات مةةةن أ ةةةراد ايمةةة  ال ةاإةةة   ققةةةوا البعةةة  الراجةةةقا  %62  الخالةةة   تال ةاإةةة   ققةةةوا البعةةة

الخبةرو  قةة  أظلةرت ال ةاإةة  ت ةود  ةةرت  ت صةا ي  الةةع البعة  الراجةةق مةن المقيةةاس لصةال  أ ةةراد ايمةة  
 إمواتا 01ال ةاإ  الرلن تزي  يبرتلم ان 



 2018  ينــايــر   –الثـانـي   زء ــالجـ  (22)العدد   (6)المجلد  يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

121 

  ال ةلويي  اة ة راجات جكةالوةيوس براةاما ( دةاإة  هة  ل تلةع تقةويم2016الةزاةع ) تأاة  

 العةادلين  تاتبةق ديةر ايركةاع مطلةل  ةوء معةالير  ةي أاك ةلم ال لبة  ت لة  انةر مةن  و ة  جطامعة 

 ايمة  يهة اأ ال ةاإة   تلة  ترواةل لمماإةبته تالة  الم ة يذ  الوصةكي  ةي دةاإةته المةملا البا ة 

م ةاة   ةي المية ااي تالتة ةيب المية ااي   المشةرتع جم ةالي الملت قةين ال لبة  تال البةات ال ةاإة  مةن
  امعة   ة و    ةي الخاصة  التربية  جق ةم البكةالوةيوس مر لة   ةمن اة ة راجات ال ةلويي  تالتو ة 

 يهة اأ لمماإةبتلا تالة  القراةيذ  دةاإة  أداو  البا ة  تلة  اإةتخ ج  ترالبة  ( رالبةام 31ا دهم )  تالبال 

 مطلةل معةاليرتةو ر  مة ي تقةيل  قةرو( 43)  مةن الملا ية  صةوةتلا  ي تروال اةإتباا   ي  ال ةاإ   

  شةكل تلة    تالتو ة  اة ة راجات ال ةلويي  معلمي تا اد  ي برااما (CEC) دير العادلين ايركاع

اة ة راجات  جكةالوةيوس العةادلين  ةي براةاما ديةر ايركةاع مطلةل معةالير ت قة  اةن اتةا ا ال ةاإة 
  ميةق المعةالير  ةي تالة  االية    ب ة ة  ال لبة  أاك ةلم انةر ت لة  مةن   و جطامع  تالتو   ال لويي 

 ا ال ةاإ  أداو  اليلا اشتملل التي ال بع 
( دةاإةةة  إةةةعل تلةةةع التعةةةرأ الةةةع الركا،ةةةات الملميةةة  2013 مةةةا أ ةةةري ابيةةة ات  تال تالةةة و )

علمةةةي ايركةةةاع اتي ا ةةة راب الت و ةةة   ةةةي  ةةةوء معةةةالير مطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين ال يمةةة  لمل
CEC( معلمةةةام تمعلمةةة  مةةةن م لمةةة   ةةة و   92  تلةةة  ترواةةةل ايمةةة  ال ةاإةةة  مةةةن ) تاإةةةتخ ج البا خةةةان

تامت  لةا لة ي المعلمةين    لقياس دة   أهمية  الركا،ةات CECمعالير مطلل ايركاع دير العادلين 
تايجعةةةاد    تأشةةاةت اتةةا ا ال ةاإةة  تلةةع أن المعلمةةةين أا ةةوا دة ةة  أهميةة  مرتكعةةة  الةةع المقيةةاس يكةة 

عةةة  تا ةةة  هةةةو ايإةةةل ب ة ةةة  أهميةةة  متوإةةة     و ةةةود  ةةةرت  لصةةةال  اناةةةا  يمةةةا أشةةةاةت لجاإةةةتخماء جل
 تو ةة   ةةةرت  بةةةين المعلمةةةين الةةةع مقيةةاس ايهميةةة  تعةةةود تلةةةع المتؤيةةةر لمقيةةاس ايهميةةة    ةةةي  ةةةين ة

تلصةةةال  اتي الخبةةةرو    العلمةةةي  بيممةةةا أظلةةةرت المتةةةا ا ت ةةةود  ةةةرت  بةةةين المعلمةةةين لمقيةةةاس ايهميةةة 
تلبقية  ايجعةاد    المرتكع   يما أشاةت المتا ا أن ل ي المعلمين دة ة  امةت   متوإة   للركا،ةات يكة 

جاإتخماء ي ي  أجعاد ياال دة   امت  لم للا مرتكعة  هةيم )ايإةل تبيةة  الةتعلم تالتخ ةي  التعليمةي 
تو    رت  بةين المعلمةين الةع مقيةاس اةمةت   تعةود لمتؤيةر  تالخصا ص تالكرت  الكرد، (ا يما ة

عةةةة  بيةةةةة  الةةةةتعلم  الطةةةةمل  بيممةةةةا ت ةةةة ت  ةةةةرت  بةةةةين المعلمةةةةين تعةةةةود لمتؤيةةةةر الميهةةةة  العلمةةةةي الةةةةع جل
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عة ي بيةة  تالتخ ي  التعليمي  تأظلرت ال متا ا يرل  ت ود  رت  لصال  اتي الخبرو المرتكع  الةع جل
 تالتخ ي  التعليمي تالتقييما   التعلم

 اــــراءاتهــــة وإجــــدراســــة الــــمنهجي

: منه
ً
 ة:  ــــــــــدراســـــج الـــــــــأوال

  جااتبةةةاة  أا ةةةب الممةةةاها الب خيةةة  م ءمةةة  ل بيعةةة  المةةةملا الوصةةةكي الت ليلةةةيتةةةم اإةةةتخ اج 
 ا ال ةاإ  تأه ا لا

: مجتم
ً
 ة:  ـــــدراســـــع الــــــــــثانيا

تالمعلمةةةات  ةةةي بةةةراما تمعاهةةة  التربيةةة     مطتمةةةق ال ةاإةةة  ال اليةةة  مةةةن  ميةةةق المعلمةةةين ترةةةون 
( 90ت )    معاهةة ( 3)  (  ةةردام ،عملةةون  ةةي 322تالبةةال  اةة دهم )    الكرريةة   ةةي مم قةة  الم لمةة  الممةةوةو

التةةي تشةةرأ اليلةةا تداةو التربيةة  الخاصةة  جمم قةة     عاد،ةة براامطةةام للتربيةة  الكرريةة  المل قةة  جالمةة اةس ال
 الم لم  المموةو التاجع  لوياةو التعليم جالمملر  العربي  ال عود، ا 

: عين
ً
 ة:ــــــــــدراســـــة الــــــــــثالثا

( اإةةتباا  الةةع مطتمةةق ال ةاإةة  يةةام م  322بتوييةةق اةإةةتبااات البةةال  اةة دها )  انلةةاج البا خةة 
( اإةةتباا   150( اإةةتباا   تيةةان اةة د اةإةةتبااات الصةةال   للت ليةة  ان صةةا ي ) 252ادو ) تتةةم اإةةتع

التربيةةةة  الكرريةةةة  أي بم ةةةةب  تمعلمةةةةات    ( مةةةةن معلمةةةةي150أي أن العيمةةةة  الملا يةةةة  لمطتمةةةةق ال ةاإةةةة  ) 
 ( من مطتمق ال ةاإ ا  46%) 

: خصائص أفراد عينة الدراسة:
ً
 رابعا

( 1,2,3,4 ةةوء متؤيةةرات ال ةاإةة  , مةةا  ةةي الطةة تع ةلةةم ) ،مكةةن تو ةةي  ايمةة  ال ةاإةة   ةةي 
 إةةموات الخبةةرو, الميهةة  العلمةي, الطةمل, تالتةي تو ةة  توييةق ايمةة  ال ةاإة    ةةب المتؤيةرات التاليةة م 

 المكان التربويا 
 (1جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس
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 النسبة المئوية العدد  الجنس

 0ا22 33 اير

 0ا78 117 أاخع

 0ا100 150 المطموع

( أن الم ةةب  اي بةةر مةةن أ ةةراد العيمةة  يااةةل مةةن اناةةا   يةة  بلؤةةل 1لتضةة  مةةن الطةة تع ) 

 (  تالرإم البيااي التالي لو   ال %0ا22(   ي  ين بلؤل ا ب  الريوة ) %0ا78ا بملن ) 
 (2جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

 المئويةالنسبة  العدد  المؤهل العلمي

 0ا30 45 جكالوةيوس تاال   رري 

 0ا38 57 جكالوةيوس تربوي+ دبلوج تاال   رري 

 7ا26 40 جكالوةيوس تربوي 

 3ا5 8 دةاإات اليا

 0ا100 150 المطموع

( من أ راد العيم   صلوا الع ميه  جكةالوةيوس تربةوي %0ا38( أن ) 2لتض  من الط تع ) 

(  يمةةا %7ا26بلؤةل ا ةب  مةن  صةلوا الةةع جكةالوةيوس تربةوي  قة  ) تدبلةوج تاالة   ررية    ةي  ةةين 

(  بيممةةا بلؤةةل ا ةةب  ال اصةةلين الةةع %0ا30بلؤةةل ا ةةب  ال اصةةلين الةةع جكةةالوةيوس تاالةة   رريةة  ) 

 (  ق   تالرإم البيااي التالي لو   ال م %3ا5دةاإات اليا ) 
 (3جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

 النسبة المئوية العدد  الخبرةسنوات 

 3ا33 50 إموات 5الع  1من 
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 0ا46 69 إموات 10الع  6من 

 7ا20 31 إم   ه خر 11

 0ا100 150 المطموع

 10الةةةع  6( أن الم ةةةب  اي بةةةر مةةةن أ ةةةراد العيمةةة  يةةةااوا اتي يبةةةرات مةةةن 3لتضةةة  مةةةن الطةةة تع )     

إةموات  ية  بلؤةل  5يبةرتلم مةن إةم  الةع (  تلتلةا مةن يااةل %0ا46إةموات  ية  بلؤةل ا ةبتلم ) 

(  تالرإةةم البيةةااي %7ا20إةةم   ةةا خر )  11(  بيممةةا بلؤةةل ا ةةب  مةةن يااةةل يبةةرتلم %3ا33ا ةةتلم ) 
 التالي لو   ال م 

 (4جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب المكان التربوي

 النسبة المئوية العدد  المكان

 7ا28 43 معل 

 3ا71 107 برااما  رري مل   جم اةس التعليم العاج  

 0ا100 150 المطموع

( أن الم ةةب  اي بةةر مةةن أ ةةراد العيمةة  يةةااوا مةةن العةةاملين  ةةي المةة اةس 4لتضةة  مةةن الطةة تع ) 

(  تالرإةةةةم %7ا28(   ةةةي  ةةةين بلؤةةةةل ا ةةةب  العةةةاملين  ةةةي المعاهةةة  ) %3ا71 يةةة  بلؤةةةل ا ةةةبملن ) 

 البيااي التالي لو   ال م 

: أداة ال
ً
 :ةــــــدراســـــــخامسا

 :دق األداةـــ( ص1

،قصةةة  جالصةةة  م عشةةةموع اةإةةةتماةو لرةةة  العماصةةةر التةةةي ،طةةةب أن تةةة ي   ةةةي الت ليةةة  مةةةن 
اا يةةةة   تت ةةةةو   قراتلةةةةا تمكرداتلةةةةا مةةةةن اا يةةةة  ياايةةةة   ج يةةةة  ترةةةةون مكلومةةةة  لرةةةة  مةةةةن ، ةةةةتخ ملاع 
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ةةة م 1427)الع ةةةاأ   جالته ةةة  مةةةن صةةة   أداو ال ةاإةةة  مةةةن يةةة ع القيةةةاج  انالبا خةةة  (ا تلةةة  لةةةاج369هة
 جالتاليم 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة(أ

 ( 20للتعرأ الع م ي ص   أداو ال ةاإ   ي لياس مةا ت ةعل لقياإةه  تةم ار ةلا الةع ) 
من الم كمين  المتخصصين  ةي مطةاع التربية  الخاصة  تالةم الةمكل مةن أاضةاء هيةة  التة ةيل  ةي 
الطامعات ال ةعود،   لبيةان مة ي ااتمةاء الكقةرو للم ةوة الةري ت ةعل  يةه  تبيةان مة ي دلة  الصةياد  

تإ ةا   أت  ةرأ أت تعة ل  جعةع العبةاةاتا تلة  تةم اييةر  من  ي  إ م  اللؤة  تت ةو  معاايلةا  
زيةة  جم  نةةات الم كمةةين  تتةةم ااتمةةاد العبةةاةات التةةي تةةم اةتكةةا  اليلةةا مةةن لبةة  الم كمةةين  تالتةةي ت

 ؟%(  ه خر85ان ا ب  ) 

 صدق االتساق الداخلي: (ب

للت قةة  مةةن صةة   اةت ةةا  الةة ايلي ل إةةتباا   تةةم اإةةتخ اج معامةة  اةتبةةال بيرإةةون لقيةةاس 
الع لةة  بةةين يةة  ابةةاةو تال ة ةة  الرليةة  للم ةةوة الممتميةة  للةةا  تيةةرل  بةةين يةة  م ةةوة تال ة ةة  الرليةة  

 ل إتباا   تياال المتا ا يما لليم 
 (5رقم )جدول 

 معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

 العبارة ورـــــــــالمح
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

 ايإل

 **846ا0 4 **847ا0 1
 **779ا0 5 **544ا0 2
 **862ا0 6 **850ا0 3

 امو المتعلمين تيصا صلم

 **861ا0 5 **775ا0 1
 **811ا0 6 **856ا0 2
 **820ا0 7 **946ا0 3
 **628ا0 8 **846ا0 4
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 العبارة ورـــــــــالمح
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

 الكرت  الكرد،   ي التعلم
 **842ا0 3 **859ا0 1
   **778ا0 2

 اةإتراتيطيات التعليمي 

 **699ا0 5 **746ا0 1
 **867ا0 6 **886ا0 2
 **668ا0 7 **743ا0 3
   **898ا0 4

 تالتكاا ت اة تمااي بيةات التعلم 

 **755ا0 4 **818ا0 1
 **836ا0 5 **905ا0 2
 **633ا0 6 **631ا0 3

 اللؤ 

 **826ا0 2 **923ا0 1
 **760ا0 7 **755ا0 1
 **586ا0 8 **637ا0 2
 **734ا0 9 **739ا0 3
 **698ا0 10 **658ا0 4
 **656ا0 11 **671ا0 5

 التقييم

   **727ا0 6

 **899ا0 6 **714ا0 1
 **766ا0 7 **666ا0 2
 **762ا0 8 **769ا0 3
 **704ا0 9 **702ا0 4

 المماةإات الملمي  تايي لي 

 **684ا0 10 **774ا0 5
 **687ا0 6 **703ا0 1
 **637ا0 7 **815ا0 2
 **617ا0 8 **649ا0 3
 **724ا0 9 **793ا0 4



 2018  ينــايــر   –الثـانـي   زء ــالجـ  (22)العدد   (6)المجلد  يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

127 

 العبارة ورـــــــــالمح
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

 التعاتن 

   **618ا0 5

 **746ا0 6 **738ا0 1
 **833ا0 7 **811ا0 2
 **736ا0 8 **811ا0 3
 **759ا0 9 **843ا0 4

 (01ا0** دال  ام  )        

( أن  ميةق معةام ت اةةتبةةال بةين ية  ابةاةو تال ة ة  الرلية  للم ةةوة 5لتضة  مةن الطة تع ) 
 (ا 05ا0الممتمي  اليلا ياال مو ب  تدال  ا صا يا ام  م توي ) 
 (6جدول رقم )

 معامالت ارتباط كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل االرتباط المحور

 **777ا0 ايإل

 **788ا0 امو المتعلمين تيصا صلم
 **715ا0 الكرت  الكرد،   ي التعلم
 **885ا0 اةإتراتيطيات التعليمي 

 **865ا0 بيةات التعلم تالتكاا ت اة تمااي 
 **647ا0 اللؤ 

 **836ا0 التخ ي  التعليمي
 **884ا0 التقييم

 **787ا0 المماةإات الملمي  تايي لي 
 **739ا0 التعاتن 

 (01ا0** دال  ام  )                  

يااةةل يةة  م ةةوة جال ة ةة  الرليةة  ل إةةتباا   ت ميعلةةا ( معةةام ت اةتبةةال 6تيبةةين الطةة تع ) 
(  تهةةةرا لةةة ع الةةةع أن  ميةةةق ابةةةاةات اةإةةةتباا   يااةةةل 01ا0ا صةةةا يا امةةة  م ةةةتوي ) مو بةةة  تدالةةة  

 صادل  تتقيل الل أ الري ت عل من أ لها 
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 ات:ــــــــــــالثب سادسا:

لم ةةةةاتة اةإةةةةتباا  ألكةةةةا للت قةةةة  مةةةةن يبةةةةات اةإةةةةتباا  تةةةةم ا،طةةةةاد معةةةةام ت يبةةةةات يرتابةةةةا  
 تاةإتباا  يك   تياال المتا ا يما لليم 

 (7جدول رقم )

 قيم معامالت الثبات لمحاور االستبانة واالستبانة ككل

 كرونباخ ألفامعامل  المحور

 877ا0 ايإل

 926ا0 امو المتعلمين تيصا صلم
 758ا0 الكرت  الكرد،   ي التعلم
 895ا0 اةإتراتيطيات التعليمي 

 850ا0 بيةات التعلم تالتكاا ت اة تمااي 
 774ا0 اللؤ 

 883ا0 التخ ي  التعليمي
 872ا0 التقييم

 754ا0 المماةإات الملمي  تايي لي 
 886ا0 التعاتن 

 972ا0 اةإتباا  يك 

لم ةةاتة اةإةةتباا  تاةإةةتباا  يكةة   تهةةي لةةيم  ألكةةا معةةام ت يرتابةةا ( لةةيم 7لبةةين الطةة تع ) 
ت بيةةةةة  ايداو  إةةةةةاجعام  مرتكعةةةةة   ممةةةةةا ، مةةةةةةن تلةةةةةع أن اةإةةةةةتباا  تتمتةةةةةق جقةةةةة ة مرتكةةةةةق مةةةةةن الخبةةةةةاتا 

جعةة  اةاتلةةاء مةةن ت كةةيم اةإةةتبيان تإاةة اد   ةةي صةةوةته الملا يةة  تةةم توييعةةه الةةع  )اةإةةتباا ( ميةة اايامم 
  ,جعةةة  الةةة  تةةةم  ةةةري اةإةةةتبااات العا ةةة و مةةةن المعلمةةةين تالمعلمةةةات لمعر ةةة  مةةة ي أ ةةةراد ايمةةة  ال ةاإةةة 

اإةةةتيكا لا للبيااةةةات الم لوبةةة , ت ةةةري الت قةةة  مةةةن صةةة  يتلا للتكريةةة  تاإةةةتبعاد ديةةةر الصةةةال  مملةةةا, 
 تأ ري للا الت لي  ان صا يا 

 ة:  ــــدراســج الــائـــــنت

التوص  تليلا مةن ية ع ان اجة  اةن أإةةل  ال ةاإة   ار ام لمتا ا ال ةاإ  التي تم  يما للي 
  ما لليم 
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 ملجلس األطفال غير العاديين في أداء اتو  ستوى النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما م
ً
فر املعايير املهنية وفقا

 معلمي التربية الفكرية؟

تالترتيةةب  اجةة  اةةن هةةرا ال ةةياع تةةم   ةةاب المتوإةة ات ال  ةةابي  تاةا را ةةات المعياةيةة  تلإل
ل ة ات توا ر المعالير الملمي  المتعلق  جايإل ت قام لمطلل ايركاع دير العةادلين  ةي أداء معلمةي 

 التربي  الكرري   تياال المتا ا يما لليم 
 المعايير المهنية المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات توافر

 ي أداء معلمي التربية الفكريةوفقاً لمجلس األطفال غير العاديين ف

 ورــــــــــــــــالمح
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 التوفر

الرتي
 ب

 1  بيرو 998ا0 88ا3 المماةإات الملمي  تايي لي 
 2  بيرو 131ا1 75ا3 الكرت  الكرد،   ي التعلم

 3  بيرو 024ا1 74ا3 اللؤ 
 4  بيرو 060ا1 72ا3 تالتكاا ت اة تمااي بيةات التعلم 

 5  بيرو 043ا1 63ا3 جالتعاتن 
 6  بيرو 053ا1 55ا3 اةإتراتيطيات التعليمي 

 7  بيرو 962ا0 53ا3 التخ ي  التعليمي
 8  بيرو 025ا1 43ا3 امو المتعلمين تيصا صلم

 9 متوإ   017ا1 34ا3 ايإل
 10 متوإ   087ا1 29ا3 التقييم

   بيرو 913ا0 56ا3 المعالير الملمي  يك   
(  صةةوع معنةةم الم ةةاتة الةةع دة ةةات تةةوا ر يبيةةرو   يةة   صةة  م ةةوة 18لبةين الطةة تع ) 

( تدة ةةة  تةةةو ر 88ا3المماةإةةةات الملميةةة  تايي ليةةة  الةةةع الترتيةةةب ايتع جمتوإةةة    ةةةابي ليمتةةةه ) 
( تدة ة  تةو ر 29ا3جمتوإة    ةابي تليمتةه )  بيرو  بيمما  ص  م وة التقييم الع الترتيب اييير 

 متوإ  ا 
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معنةةم الم ةةاتة الةةع دة ةةات تةةوا ر يبيةةرو   يةة   صةة  م ةةوة المماةإةةات الملميةة   لقةة   صةةلل 
رو  بيممةا  صة  (  تدة   تو ر يبية 88ا3تايي لي  الع الترتيب ايتع جمتوإ    ابي ليمته ) 

( تدة   تو ر متوإ  ا  29ا3م وة التقييم الع الترتيب اييير جمتوإ    ابي تليمته ) 
تل  ،عود ال بب  ي اةتكاع م ءم  معلمةي التربية  الكررية  مةق معةالير مطلةل ايركةاع ديةر 

  املية   ةي أن المعلمةين لة  الت قةوا ببةراما ت ةيبية العادلين  ي مطةاع المماةإةات الملمية  تايي لية  
هةةر  الطوااةةب  جان ةةا   تلةةع أن معنةةم هةةر  المعةةالير تةةرتب   ةةي مضةةموالا بتعةةاليم دلممةةا انإةة مي 

 ا ال مي  الري أتصع ج قو  المعولين
أن يكا،ةةات الع لةةات  ( التةةي أظلةةرت2010تتختلةة  هةةر  المتيطةة  مةةق اتةةا ا دةاإةة  شةةال ) 

 علمين العاملين مق اتي اناالاتا تو رها ل ي المانا ااي   اءت  ي المرتب  الخااي  من  ي  
معلمةةي التربيةة  الكرريةة  مةةق معةةالير مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين  ةةي  أمةةا ااخكةةام م ءمةة 

تبةةراما تةة ةيبلم أيمةةاء الخ مةة     مطةةاع التقيةةيم   قةة  ،لعةةزي تلةةع أن بةةراما تاةة اد معلمةةي التربيةة  الكرريةة 
 تريز الع ملاةات تمكير الت ةيل أ خر من اهتماملا جملاةات التقييما 

( التةي أظلةةرت أن يكا،ةات التقيةةيم  ةةاءت 2010هةةر  المتيطة  مةةق اتةا ا دةاإةة  شةةال )   تتكة 
 تا ال يم  لمطا  المعلمين العاملين مق اتي اناالا  ي المرتب  لب  ايييرو من  ي  الركا،ات

 مةةةا لتضةةة  لمةةةا مةةةن يةةة ع المتةةةا ا  صةةةوع ت مةةةالي الم ةةةاتة الةةةع متوإةةة    ةةةابي ليمتةةةه 
( تدة ةة  تةةو ر يبيةةرو  تهةةرا لةة ع الةةع أن تةةو ر المعةةالير الملميةة  ت قةةام لمطلةةل ايركةةاع ديةةر 56ا3) 

تيعةةةةود الةةةة  تلةةةةع مةةةةا تبرلةةةةه انداةات  العةةةةادلين  ةةةةي أداء معلمةةةةي التربيةةةة  الكرريةةةة  يةةةةان ب ة ةةةة  يبيةةةةروذ 
ية  مةةن  لةةود تا ةة    ةةي مطةةاع ايتيةاة المعلمةةين الةةرلن لتمتعةةون جملةةاةات  تيكةةاءات تطعللةةم التعليم

لادةين الع التعام  مق ال لب  اتي اناال  الكرري   جان ا   تلع ما لةتم تق ،مةه مةن بةراما ت ةيبية  
يمةةةا  ةةي مختلةة  المطةةةاةت ال ةةاجق  جمةةا لةةةمعكل ت،طابيةةام الةةع المماةإةةةات التةةي ،قةةوج بلةةةا المعلمةةون  

 تبيملم تبين ال لب  جشك  ياصا    بيملم الع ت ه ااج
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( التةةةي يلصةةةل تلةةةع أن ت قةةة  معةةةالير 2016الةةزاةع )  تتتكةة  هةةةر  المتيطةةة  مةةةق اتةةةا ا دةاإةةة 
مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين  ةةي براةةاما جكةةالوةيوس اة ةة راجات ال ةةلويي  تالتو ةة  جطامعةة   ةة و 

 من ت ل  انر ال لب  أاك لم ب ة   االي ا  
( التةي أظلةرت ا تقةاة معلمةةي 2013مةا تختلة  هةر  المتيطةة  مةق اتةا ا دةاإة  ابةة العالي ) بيم

ايركةاع اتي اناالة  الكررية  لطميةق الركا،ةات ال يمة  للتعامة  مةق هةر  الكةة ا يمةا تختلة  مةق اتةةا ا 
( التةي أظلةرت أن تةوا ر الركا،ةات الملمية  مةن ت لة  انةر معلمةي 2015العطمةي تال تإةري )  دةاإ 
  مير اتي اناال  الكرري  ب ة   متوإ   الع  ميق أجعاد ال ةاإ ا الت

( في أداء 0,05النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ليمي؟معلمي التربية الفكرية في ضوء املعايير املهنية ملجلس األطفال غير العاديين تعزى ملتغير املؤهل التع

( تيااةل Kruskal-Walls اج  ان هرا ال ياع تم اإةتخ اج ايتبةاة ع رتإةكاع تيلةزع ) إلتل
 المتا ا يما لليم 

 (19جدول رقم )
 أداء معلمي التربية الفكرية في ضوء نتائج اختبار كروسكال ويلز لداللة الفروق في

 المعايير المهنية لمجلس األطفال غير العاديين تبعا لمتغير المؤهل العلمي 

 العدد المؤهل العلمي المحور
متوسط 
 الرتب

مربع 
 كاي

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 األسس

 غير دال 0.618 3 1.784 74.77 45 بكالوريوس إعاقة فكرية

     71.21 57 إعاقة فكريةبكالوريوس تربوي+ دبلوم 

     79.60 40 بكالوريوس تربوي

     89.69 8 دراسات عليا 

ــين  ــو المتعلم نم
 وخصائصهم

 غير دال 0.579 3 1.968 74.88 45 بكالوريوس إعاقة فكرية

     70.97 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     79.61 40 بكالوريوس تربوي

     90.69 8 عليا دراسات 

الفروق الفرديـة 
 في التعلم

 غير دال 0.513 3 2.300 69.88 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     76.99 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     76.05 40 بكالوريوس تربوي
     93.75 8 دراسات عليا 

االســـتراتيجيات 
 التعليمية

 غير دال 0.511 3 2.306 75.12 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     73.89 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     73.73 40 بكالوريوس تربوي
     98.00 8 دراسات عليا 

بيئــــات الــــتعلم 
ــاعالت  والتفـــــ

 االجتماعية

 غير دال 0.976 3 0.213 73.50 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     75.55 57 إعاقة فكريةبكالوريوس تربوي+ دبلوم 

     76.81 40 بكالوريوس تربوي
     79.81 8 دراسات عليا 
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 العدد المؤهل العلمي المحور
متوسط 
 الرتب

مربع 
 كاي

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 اللغة

 غير دال 0.972 3 0.232 74.03 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     75.32 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     76.18 40 بكالوريوس تربوي
     81.69 8 دراسات عليا 

ــيط  التخطـــــــــ
 التعليمي

 غير دال 0.676 3 1.526 70.44 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     75.31 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     78.98 40 بكالوريوس تربوي
     87.94 8 دراسات عليا 

 التقييم

 غير دال 0.248 3 4.126 69.18 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     72.09 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     84.00 40 بكالوريوس تربوي
     92.88 8 دراسات عليا 

الممارســـــــات 
المهنيــــــــــــــة 

 واألخالقية

 غير دال 0.362 3 3.196 66.03 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     79.18 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     79.09 40 بكالوريوس تربوي
     84.56 8 دراسات عليا 

 التعاون

 غير دال 0.137 3 5.527 66.47 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     72.96 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     87.30 40 بكالوريوس تربوي
     85.38 8 دراسات عليا 

المعايير المهنية 
 ككل

 غير دال 0.520 3 2.263 70.57 45 بكالوريوس إعاقة فكرية
     73.82 57 بكالوريوس تربوي+ دبلوم إعاقة فكرية

     80.16 40 بكالوريوس تربوي
     91.88 8 دراسات عليا 

(  ةي  ميةق 05ا0( أن  ميق ليم م تويات ال ةل  ياال أ بةر مةن ) 19لتض  من الط تع ) 
 ةي أداء  ( 0,05)  ال ةلة  م ةتوي  ،عمةي اة ج ت ةود  ةرت  اات دةلة  ت صةا ي  امة الم ةاتة  تهةرا 

معلمةةةي التربيةةة  الكرريةةة   ةةةي  ةةةوء المعةةةالير الملميةةة  لمطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين تعةةةزي لمتؤيةةةر 
   الميه  التعليميا 

 تهرا ل ع الع تشاجه أداء معلمي التربي  الكرري   ي  وء المعالير الملمي  لمطلةل ايركةاع
ديةةر العةةادلين ملمةةا يااةةل مةةيه تلم العلميةة ا تتك ةةر البا خةة  الةة  جةةهن م ةةاة اناالةة  الكرريةة  أدلةةب 

أت دةاإةات اليةا جعة     تأن المعلةم ال اصة  الةع دبلةوج تربةوي    المواد التي ت ةس  يه هي مواد اامة 
ل   تياصةةة  تالشخصةةةي  ج ةةلو    تاة تماايةة    مماةإةة  العمليةة  التعليميةةة  ،كت ةةب الركا،ةةةات الت ةي ةةي 

ابيةة ات   دةاإةة تتختلةة  هةةر  المتيطةة  مةةق  أالةةا يكا،ةةات ، ةةت يق أي معلةةم مةةق التةة ةيب أن ،كت ةةبلاا 
 ا ( 2013تال تال و ) 
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( في أداء 0,05النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ملجلس األطفال غير العاديين تعزى ملتغير الخبرة؟ معلمي التربية الفكرية في ضوء املعايير املهنية

 اجةةة  اةةةةن هةةةرا ال ةةةةياع تةةةم   ةةةةاب المتوإةةة ات ال  ةةةةابي  تاةا را ةةةات لةةةة ة ات تةةةةوا ر تلإل
المعةةالير الملميةة  ت قةةام لمطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةةادلين  ةةي أداء معلمةةي التربيةة  الكرريةة  تبعةةا لمتؤيةةةر 

 الخبرو  تياال المتا ا يما لليم 
 (20رقم )جدول 

 وفقاً لمجلس األطفال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات توافر المعايير المهنية
 غير العاديين في أداء معلمي التربية الفكرية تبعا لمتغير الخبرة

 العدد  الخبرة المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األسس

 1.003 3.41 50 سنوات 5الى  1من 

 0.992 3.21 69 سنوات 10الى  6من 

 1.086 3.54 31 سنة فأكثر 11

ــو المتعلمـــــــــين  نمـــــــ
 وخصائصهم

 1.084 3.43 50 سنوات 5الى  1من 

 0.976 3.30 69 سنوات 10الى  6من 

 1.010 3.71 31 سنة فأكثر 11

 الفروق الفردية في التعلم

 1.111 3.71 50 سنوات 5الى  1من 

 1.131 3.76 69 سنوات 10الى  6من 

 1.201 3.80 31 سنة فأكثر 11

 االستراتيجيات التعليمية

 0.969 3.65 50 سنوات 5الى  1من 

 1.043 3.45 69 سنوات 10الى  6من 

 1.212 3.61 31 سنة فأكثر 11

بيئـات الـتعلم والتفــاعالت 
 االجتماعية

 0.913 3.81 50 سنوات 5الى  1من 

 1.148 3.58 69 سنوات 10الى  6من 

 1.070 3.87 31 سنة فأكثر 11

 اللغة

 1.021 3.78 50 سنوات 5الى  1من 

 0.980 3.66 69 سنوات 10الى  6من 

 1.142 3.85 31 سنة فأكثر 11

 التخطيط التعليمي

 0.887 3.49 50 سنوات 5الى  1من 

 0.938 3.49 69 سنوات 10الى  6من 

 1.136 3.67 31 سنة فأكثر 11

 التقييم

 0.993 3.28 50 سنوات 5الى  1من 

 1.072 3.14 69 سنوات 10الى  6من 

 1.218 3.64 31 سنة فأكثر 11

الممارســــــات المهنيــــــة 
 واألخالقية

 0.934 3.93 50 سنوات 5الى  1من 

 0.989 3.79 69 سنوات 10الى  6من 

 1.130 3.98 31 سنة فأكثر 11

 التعاون
 0.899 3.73 50 سنوات 5الى  1من 

 1.102 3.47 69 سنوات 10الى  6من 
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 العدد  الخبرة المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.110 3.80 31 سنة فأكثر 11

 المعايير المهنية ككل

 0.850 3.59 50 سنوات 5الى  1من 

 0.898 3.45 69 سنوات 10الى  6من 

 1.035 3.74 31 سنة فأكثر 11
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 ت لي  التبالن اة ادي تياال المتا ا يما لليم تلمعر   دةل  هر  الكرت  تم ت راء ايتباة 
 (21جدول رقم )

 وفقاً  اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في درجات توافر المعايير المهنية

 لمجلس األطفال غير العاديين في أداء معلمي التربية الفكرية تبعا لمتغير الخبرة 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 األسس

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

2.660 2 1.330 
1.290 

 
 

0.278 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

151.599 147 1.031 

  149 154.259 المجموع

نمـــــو المتعلمـــــين 
 وخصائصهم

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

3.641 2 1.820 
1.751 

 
 

0.177 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

152.828 147 1.040 

  149 156.469 المجموع

الفروق الفردية في 
 التعلم

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

0.142 2 0.071 
0.055 

 
 

0.947 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

190.620 147 1.297 

  149 190.762 المجموع

االســــــــتراتيجيات 
 التعليمية

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

1.291 2 0.645 
0.578 

 
 

0.562 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

164.046 147 1.116 

  149 165.337 المجموع

ــتعلم  ــات الــــ بيئــــ
ــاعالت  والتفــــــــــ

 االجتماعية

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

2.499 2 1.250 
1.114 

 
 

0.331 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

164.831 147 1.121 

  149 167.330 المجموع

 اللغة

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

0.937 2 0.468 
0.443 

 
 

0.643 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

155.423 147 1.057 

  149 156.360 المجموع

 التخطيط التعليمي

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

0.819 2 0.410 
0.439 

 
 

0.646 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

137.160 147 0.933 

  149 137.979 المجموع



 ملجلس األطفال   تقويم أداء معلمي التربية الفكرية في ضوء املعايير املهنية مرام مسند الصيفي  أ/  &   ناصر بن سعد العجمي /دأ.

 

 

136 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 التقييم

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

5.222 2 2.611 
2.245 

 
 

0.110 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

170.971 147 1.163 

  149 176.193 المجموع

الممارسات المهنية 
 واألخالقية

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

1.035 2 0.517 
0.516 

 
 

0.598 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

147.512 147 1.003 

  149 148.547 المجموع

 التعاون

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

3.066 2 1.533 
1.416 

 
 

0.246 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

159.117 147 1.082 

  149 162.183 المجموع

ــة  ــايير المهنيـ المعـ
 ككل

ــين  بــــــــــــــــ
 المجموعات

1.837 2 0.919 
1.103 

 
 

0.335 
 
 

ــل  غير دال داخـــــــــــــ
 المجموعات

122.401 147 0.833 

  149 124.238 المجموع

(  ةي  ميةق 05ا0( أن  ميق ليم م تويات ال ةل  ياال أ بةر مةن ) 21لتض  من الط تع ) 
أداء  ةي  ( 0,05)  ال ةلة  م ةتوي  الم ةاتة  تهةرا ،عمةي اة ج ت ةود  ةرت  اات دةلة  ت صةا ي  امة 

معلمةةةي التربيةةة  الكرريةةة   ةةةي  ةةةوء المعةةةالير الملميةةة  لمطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين تعةةةزي لمتؤيةةةر 
 الخبروا 

أ ةة ت الةةع ت ةةود  ةةرت  اات  المتشةةابل تهةةر  المتيطةة  ديةةر متولعةة ذ ين معنةةم ال ةاإةةات 
دةلةةة  ت صةةةا ي  لمتؤيةةةر الخبةةةرو لصةةةال  الخبةةةرو اي خةةةر  تختلةةة  مةةةق اتةةةا ا دةاإةةة  ابيةةة ات  تال تالةةة و 

( التةةي أشةةاةت تلةةع اةة ج ت ةةود  ةةرت  بةةين المعلمةةين الةةع ال ة ةة  الرليةة   تايجعةةاد جاإةةتخماء 2013) 
علمةةين اتي الخبةةرو المرتكعةة  مقاةاةة  مةةق جلعةة ي بيةةة  الةةتعلم  تالتخ ةةي  التعليمةةي  تالتقيةةيم  تلصةةال  الم

 (ا 2016) الزاةع اتي الخبرو القليل ا بيمما تتك  مق دةاإ  
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( في أداء 0,05النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ديين تعزى ملتغير الجنس؟معلمي التربية الفكرية في ضوء املعايير املهنية ملجلس األطفال غير العا

 اج  ان هرا ال ياع تم اإتخ اج ايتباة عتع للعيمات الم تقل  لمعر   دةلة  الكةرت   ةي تلإل
أداء معلمةةي التربيةة  الكرريةة   ةةي  ةةوء المعةةالير الملميةة  لمطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين تبعةةا لمتؤيةةر 

 الطمل تياال المتا ا يما لليم 
 (22جدول رقم )

 ينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في درجات توافر المعايير المهنية وفقاً اختبار "ت" للع

 لمجلس األطفال غير العاديين في أداء معلمي التربية الفكرية تبعا لمتغير الجنس 

 العدد الجنس المحور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 األسس

- 0.951 3.12 33 ذكر
1.432 

 

148 
 

0.154 
 

 غير دال
 1.031 3.41 117 أنثى

نمــــــو المتعلمـــــــين 
 وخصائصهم

- 1.025 3.27 33 ذكر
0.966 

 

148 
 

0.335 
 

 غير دال
 1.025 3.47 117 أنثى

ــي  ــة ف ــروق الفردي الف
 التعلم

- 1.191 3.51 33 ذكر
1.432 

 

148 
 

0.154 
 

 دالغير 
 1.109 3.82 117 أنثى

االســــــــــــتراتيجيات 
 التعليمية

- 1.086 3.31 33 ذكر
1.456 

 

148 
 

0.147 
 

 غير دال
 1.039 3.61 117 أنثى

ــتعلم  ــات الــــــ بيئــــــ
ــاعالت  والتفــــــــــــــ

 االجتماعية

- 1.142 3.54 33 ذكر
1.089 

 

148 
 

0.278 
 

 غير دال
 1.035 3.77 117 أنثى

 اللغة
- 1.075 3.50 33 ذكر

1.531 
 

148 
 

0.128 
 

 غير دال
 1.004 3.81 117 أنثى

 التخطيط التعليمي
- 0.921 3.19 33 ذكر

2.329 
 

148 
 

0.021 
 

 غير دال
 0.956 3.63 117 أنثى

 التقييم
- 1.092 3.01 33 ذكر

1.693 
 

148 
 

0.093 
 

 غير دال
 1.077 3.37 117 أنثى

ــة الممارســـات  المهنيـ
 واألخالقية

- 1.041 3.64 33 ذكر
1.531 

 

148 
 

0.128 
 

 غير دال
 0.981 3.94 117 أنثى

 التعاون
- 1.063 3.44 33 ذكر

1.175 
148 
 

0.242 
 

 غير دال
 1.036 3.68 117 أنثى
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 العدد الجنس المحور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 

 المعايير المهنية ككل
- 0.924 3.32 33 ذكر

1.700 
 

148 
 

0.091 
 

 غير دال
 0.903 3.63 117 أنثى

(  ةةةةي م ةةةةوة 05ا0( أن ليمةةةة  م ةةةةتوي ال ةلةةةة  يااةةةةل ألةةةة  مةةةةن ) 22لتضةةةة  مةةةةن الطةةةة تع ) 
 ةي أداء  ( 0,05)  ال ةل  م توي  التخ ي  التعليمي  تهرا ،عمي ت ود  رت  اات دةل  ت صا ي  ام 

لمطلةل ايركةاع ديةر معلمي التربي  الكرري   ةي  ةوء المعةالير الملمية  المتعلقة  جةالتخ ي  التعليمةي 
العةادلين تعةزي لمتؤيةةر الطةمل تلصةةال  اناةا   تهةةرا لة ع الةةع أن أداء معلمةات التربيةة  الكررية   ةةي 
 ةوء المعةةالير الملميةة  المتعلقةة  جةةالتخ ي  التعليمةةي لمطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين يةةان أ ضةة  مةةن 

 أداء المعلمينا 
جقيةةةةة  (  ةةةةةي 05ا0اةةةةةل أ بةةةةةر مةةةةةن ) ( أن لةةةةةيم م ةةةةةتويات ال ةلةةةةة  يا22 مةةةةةا بيمةةةةةل المتةةةةةا ا ) 

بيةةةةات الةةةتعلم, اللؤةةةة ,    الم اتة)ايإةةةل, امةةةو المتعلمةةةين, الكةةةرت  الكرد،ةةةة , اةإةةةتراتيطيات التعليميةةة 
 م ةتوي  تهرا ،عمي اة ج ت ةود  ةرت  اات دةلة  ت صةا ي  امة  التقييم ,المماةإات الملمي , التعاتن( 

تعةزي   ةي هةر  الم ةاتةوء المعةالير الملمية   ةي أداء معلمةي التربية  الكررية   ةي  ة  ( 0,05)  ال ةلة 
 ا لمتؤير الطمل

تل  ،عود ال بب تلع أن معلمةي الت ميةر المعةولين  رريةام  ةي مم قة  الم لمة  الممةوةو مةن ية  
الطم ين ل للم ملاةات  تيكا،ات  تيمتلرون المعر ة  الرا ية  جمعةالير مطلةل ايركةاع ديةر العةادلين  

تربةةوي  ةةي المملرةة  العربيةة  ال ةةعود،  للةةتم يخيةةرام بتههيةة  الرةةوادة العاملةة  تهةةرا لييةة  الةةع أن المنةةاج ال
مق الت مير المعولين  رريام جال ة   اك لا إةواء يةااوا مةن اناةا   أت الةريوة   رة  الطم ةين لتلقةون 
براما تا اد متشةابل   ت ةا   تلةع ااتمةاد ان اجة  الةع التقريةر الةراتي للمعلةما يمةا لم ن ت إلة  ا  
الاتا ا من ي ع المية ات التعللم،  لمعلمي التةب،  ال رريةةةةةةةةةةةةةةةةة   تالتي هي  ي ايإاس تا دو إتاء 
 اات للمعلملن  أت للمعلمات  تال  أن يةةةةةة م من المعلمات  تالمعلمةةةةةةين لتلاتن ا س المتاد التعللم،  

 تالماةةات من ي ع الاظاج التعللمي  ي  امعاتلج تمعا د جا 
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( التةةي أظلةةرت اةة ج ت ةةود  ةةرت  اات 2016تةةا ا دةاإةة  الةةزاةع ) تتتكةة  هةةر  المتيطةة  مةةق ا
دةلةةةة  ت صةةةةا ي  تعةةةةزي لمتؤيةةةةر الطةةةةمل  ةةةةي  ميةةةةق مطةةةةاةت ال ةاإةةةة ا يمةةةةا تتكةةةة  مةةةةق اتةةةةا ا دةاإةةةة  

ج( التةةةةي أظلةةةةرت اةةةة ج ت ةةةةود  ةةةةرت  بةةةةين المعلمةةةةين  ةةةةي دة ةةةة  امةةةةت   2013ابيةةةة ات  تال تالةةةة و ) 
التو ةة   ةةي م لمةة   ةة و  ةةي  ةةوء معةةالير مطلةةل الركا،ةةات ال يمةة  لمعلمةةي ايركةةاع اتي ا ةة راب 

 ( تعود لمتؤير الطملا CECايركاع دير العادلين ) 

( فـي 0,05النتائج املتعلقة بالسـؤال الخـامس: هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )

العــــاديين تعــــزى ملتغيــــر املكــــان أداء معلمــــي التربيــــة الفكريــــة فــــي ضــــوء املعــــايير املهنيــــة ملجلــــس األطفــــال غيــــر 

 التربوي؟

 اج  ان هرا ال ياع تم اإتخ اج ايتباة عتع للعيمات الم تقل  لمعر   دةلة  الكةرت   ةي تلإل
أداء معلمةةي التربيةة  الكرريةة   ةةي  ةةوء المعةةالير الملميةة  لمطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين تبعةةا لمتؤيةةر 

 المكان التربوي تياال المتا ا يما لليم 
 (23جدول رقم )

 وفقاً لمجلس   اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في درجات توافر المعايير المهنية
 األطفال غير العاديين في أداء معلمي التربية الفكرية تبعا لمتغير المكان التربوي

المكان  المحور
 المتوسط العدد التربوي

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 األسس
- 1.226 3.15 43 معهد

 0.916 3.42 107 برنامج غير دال 0.141 148 1.481
ــو المتعلمــــــين  نمــــ

 وخصائصهم
- 1.164 3.22 43 معهد

 غير دال 0.117 148 1.576
 0.956 3.51 107 برنامج

ــي  ــة ف ــروق الفردي الف
 التعلم

- 1.274 3.59 43 معهد
 غير دال 0.261 148 1.128

 1.068 3.82 107 برنامج
ــتراتيجيات  االســـــــــ

 التعليمية
- 1.183 3.38 43 معهد

 0.995 3.61 107 برنامج غير دال 0.217 148 1.240
ــتعلم  ــات الــــــ بيئــــــ
ــاعالت  والتفــــــــــــــ

 االجتماعية

- 1.302 3.40 43 معهد
 0.92 3.84 107 برنامج دال 0.021 148 2.340

 اللغة
- 1.142 3.51 43 معهد

 0.964 3.83 107 برنامج غير دال 0.083 148 1.743

- 1.120 3.42 43 معهد التخطيط التعليمي
 غير دال 0.390 148 0.861

 0.893 3.57 107 برنامج

 التقييم
- 1.226 3.15 43 معهد

 1.027 3.35 107 برنامج غير دال 0.312 148 1.015
الممارســـات المهنيـــة 

 واألخالقية
- 1.101 3.58 43 معهد

 دال 0.021 148 2.333
 0.933 4.00 107 برنامج

 التعاون
- 1.195 3.33 43 معهد

 دال 0.028 148 2.226
 0.957 3.74 107 برنامج

- 1.037 3.35 43 معهد المعايير المهنية ككل
1.778 

 غير دال 0.077 148
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 0.849 3.64 107 برنامج

(  ةةةي م ةةةاتة بيةةةةات 05ا0لةةةيم م ةةةتويات ال ةلةةة  يااةةةل ألةةة  مةةةن )  مةةةن الطةةة تع أن تيتضةةة 
الةةتعلم تالتكةةاا ت اة تماايةة   تالمماةإةةات الملميةة   تالتعةةاتن  تهةةرا ،عمةةي ت ةةود  ةةرت  اات دةلةة  

 ةي أداء معلمةي التربية  الكررية   ةي  ةوء المعةالير الملمية   ( 0,05)  ال ةلة  م ةتوي  ت صةا ي  امة 
التكةاا ت اة تمااية   تالمماةإةات الملمية   تالتعةاتن لمطلةل ايركةاع ديةر المتعلق  ببيةات الةتعلم ت 

العةةةادلين تعةةةزي لمتؤيةةةر المكةةةان التربةةةوي تلصةةةال  الم ةإةةة   تهةةةرا لةةة ع الةةةع أن أداء معلمةةةي التربيةةة  
الكرريةةة   ةةةي المةةة اةس  ةةةي  ةةةوء المعةةةالير الملميةةة  المتعلقةةة  ببيةةةةات الةةةتعلم تالتكةةةاا ت اة تماايةةة   

 الملمي   تالتعاتن لمطلل ايركاع دير العادلين يان أ ض  من أدا لم  ي المعاه ا تالمماةإات 
(  ةةي الم ةةاتة اييةةري  05ا0 مةةا بيمةةل المتةةا ا أن لةةيم م ةةتويات ال ةلةة  يااةةل أ بةةر مةةن ) 

 ةي أداء معلمةةي  ( 0,05)  ال ةلة  م ةتوي  تهةرا ،عمةي اة ج ت ةود  ةرت  اات دةلة  ت صةا ي  امة 
وء المعةةالير الملميةة   ةةي هةةر  الم ةةاتة لمطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين تعةةزي التربيةة  الكرريةة   ةةي  ةة 

لمتؤير المكان التربوي  تهرا ل ع الع تشةاجه أداء معلمةي التربية  الكررية   ةي  ةوء المعةالير الملمية  
 أت المعاه ا     للر  الم اتة لمطلل ايركاع دير العادلين  ي ي  من الم اةس

التربية  الكررية   ةي المملرة  الةع ايةت أ تصةميكلا تا ة و مةن  تل  لر ةق الة  تلةع أن بةراما
تالخة مات المق مة    طميةق    تالم ةتلزمات   تالشرتل   تالبية    تان راءات   تالروادة    ي  ال ياإات

 ا براما التربي  الكرري  تلتزج جايانم  تالتعليمات ب ءام بتعليمات تق ،م الخ مات تتقويملا
اةة ج ت ةةود  ةةرت  بةةةين ( التةةي أظلةةرت 2011) تتتكةة  هةةر  المتيطةة  مةةق اتةةا ا دةاإةة  الؤةةزت 

الممبخقةة  مةةن معةةالير  العةةاملين  ةةي المةة اةس تالمرا ةةز الةةع امةةت   معلمةةي التربيةة  الخاصةة  للملةةاةات
 ب تل  انماةات العربي  المت  وا   معي  ايركاع دير العادلين
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 عـــــراجـــــالم

: املراجع العربية
ً
 أوال

(ا اناالةة  العقليةة  تملةةةاةات ال يةةاو  ةةي  ةةةوء 2010انمةةاج  م مةة  صةةال    ةةةياد الطوالةة و )  ▪
 ا 1انري  العق   داة الخقا   للمشر تالتوييق  ل

تقيةيم الركا،ة  التواصةلي  لة ي معلمةي اتي  .( 2010) ابة  الكتةا   ت  يمة   دةاام  مولةود  أبةي  ▪
دةاإةة  مي ااية  ديةةر   اة تيا ةات الخاصة  مةةن  ةة  المعةولين اهميةةام القةابلين للةةتعلم تالتة ةيب

 ا 306-286(  1مااي ا) العلوج انا ااي  تاة ت ممشوةو  

(ا عالي  براةاما تةشةادي للوالة لن  ةي يكةع  جعةع اة ة راجات 2013امتر) أ م   أ م   ▪
 (ا 16ال لويي  ل ي أركاللم اتي اناال  العقلي  الب ي   القابلين للتعليم,) 

تا اد معلم التربية  الخاصة    ةب معةالير مطلةل ايركةاع  .( 2010يال  اب العزيز)  ال م    ▪
 )معلمةةي التربيةة  الخاصةة   ةةي الخلةةيا العربةةيديةةر العةةادلين تمةة ي ت بيقلةةا  ةةي بةةراما تاةة اد 

تاة اد معلةم التربية  الخاصة  لإلاالةات الب ةي   تالمتوإة     .( امعة  الملة  إةعود يممةوار
 ا  امع  الرويل : الرويل   ةإال  ما  تير دير ممشوةو

معلمةةةي العلةةةوج التةةةزاج  (ادة ةةة 2012ال ةا، ةةة   ابةةة هللا صةةةال   بمةةةي يلةةة   م مةةةود   ةةةن )  ▪
 ا 128-1  امع  اليرمو  ايةدن   لمي  للمعلمين تا لتلا ببعع المتؤيراتجالمعالير الم

  المعةةةالير التربويةةة  دةاإةةة  تصةةةكي ( 2008الةةة هان    ةةةن جصةةةري  العةةةامري  إةةةعي  إةةةي )  ▪
 . 338-308(,4) 16مصر ا –العلوج التربوي  

(امعةةةالير  ةةةودو البةةةراما التعليميةةة  لذشةةةخاص اتي 2015مةةةاةس, 30الرمي ,اةةة ي صةةةال ا)  ▪
اناالةةة  انةةةرو االميةةة  تألليمي اتةلةةة  مق مةةة  تلةةةع الملتقةةةع الخةةةامل اشةةةر للطمعيةةة  الخليطيةةة  

 لإلاال اتياةو التعليم,المملر  العربي  ال عود، ا 

تياةو -2020براةةةةةاما الت ةةةةةوع الةةةةةورمي(  2016ا) 2030ةؤيةةةةة  المملرةةةةة  العربيةةةةة  ال ةةةةةعود،   ▪
 انلتصاد تالتخ ي  الريام المملر  العربي  ال عود، ا 

(اتقةةةويم براةةةاما جكةةةالوةيوس ان ةةة راجات ال ةةةلويي  تالتو ةةة  2016,اةةةا،ن بةةةن اابةةة ,)  ةعالةةةزا ▪
جطامع    و من ت ل  انر ال لب  أاك ةلم  ةي  ةوء معةالير مطلةل ايركةاع ديةر العةادلين 

 ا 15-1(,5,) 2,  ر,بري ااياا مطل  المعل  ال تلي لل ةاإ  تالب  , 
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يمية  لمعلمةي ال ة ب اتي ا ة راب التو ة  الركةاءو التعل .( 2012الةزاةع  اةا،ن بةن اابة   )  ▪
   التربيةةة  مطلةةة  يليةةة  .  ةةةي المملرةةة  العربيةةة  ال ةةةعود،   ةةةي  ةةةوء جعةةةع المتؤيةةةرات

 ا 285-320(  91) 23

 (اتوييةةةةة  الطةةةةودو  ةةةةةي ممةةةةاها التعلةةةةةيم )المعةةةةةالير2010ال ةةةةعي   ة ةةةةةا  ااصةةةةر اب ال ميةةةةة )  ▪
 انإكم ةي   داة التعليم الطامعيا  (، تالعمليات

(االركا،ات ال يم  لمعلمةي المعةولين اقليةام  ةي ظة  2011إليمان  يال  ةمضان اب الكتا )  ▪
 22   امعةة  بملا مصةةةرا مطلةة  يليةة  التربيةةة انةةاج الةة ما تدتة يليةةةات التربيةة   ةةي تاةةة ادها  

 ا 267-322(  85) 

مميةة  المعلمةةين ملميةةا لةة ي معلمةةي (ادة ةة  ت قةة  المعةةالير الورميةة  لت2010إةةماةو  همةةوأا)  ▪
تمعلمةةةات المر لةةة  ايإاإةةةي  الةةة ايا  ةةةي المةةة اةس التاجعةةة  لم لريةةة  تربيتةةةه لةةةواء الرصةةةيك   ةةةي 

  الطامع  اللاشمي   الزةلاء  ايةدنا ةإال  ما  تيرايةدن  

ج(م الركا،ةات الشخصةي  تالملمية  ال يمة  لمطةا  معلمةي 2010شال  إةلير م مة  إة م  )  ▪
  ( الميتمر العلمةي )ا تشةاأ تةاا،ة  الموهةوبين بةين الوالةق تالمةهموع اص   مصرم التربي  الخ
 ا 1056 – 1015ص ص

( اتقويم برااما تا اد معلمةي الريا ةيات جكلية  التربية   ةي  ةوء 2010شتات,ةباب م م  )  ▪
معةةالير الطودو,معةةالير المعلم,المةةيتمر العلمةةي ال ةةموي الخالةة  تالةة تلي ايتع )معةةالير الطةةودو 

 ا 521-474, 2اتماد  ي التعليم المكتو   ي مصر تالورن العربي ( ,مصرا تاة

تقيةيم  .( 2010العال   تاص  م م   تاطادات  ممط  م م   تالؤصاتا   لزي  اب الملة ي )  ▪
 لية  التربية  يكةر  مصةرم  . البةراما التةي تقة ج  ةي صةكوأ التربية  الخاصة  جمة اةس العادلة 

 ا 35-2(  32) .الشي 

(ا الركا،ةةةات التربويةةة  ال يمةةة  لمعلمةةةي ايركةةةاع المتخلكةةةين 2013العةةةالي  ابةةة  الرةةةريم ) ابةةة   ▪
 ا 27 -17( 1)  12اقليام  ليبيا  إبلا  مطل   امع  إبلا )العلوج انا ااي ( 

(ا الركا،ةةات ال يمةة  لمعلمةةي ايركةةاع 2013ابيةة ات  ، يةةع  ةةويي  ال تالةة و  أ مةة  موإةةع )  ▪
و  ةةةي  ةةةوء معةةةالير مطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر العةةةادلين اتي ا ةةة راب التو ةةة   ةةةي م لمةةة   ةةة 

 (CEC  مطل  يلي  التربي )-  ا 281 – 232( 37)  2مصر   -اين شمل 
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(االت قةةة  مةةةن تالةةةق الركا،ةةةات 2015العطمةةةي  ااصةةةر إةةةع   ال تإةةةري  ابةةة اللادي مبةةةاة )  ▪
   لية  العلمي الملمي  ال يم  لمعلمي الت ميةر اتي اناالة  الكررية   المطلة  ال تلية  لذج ةا 

 ا 23-1( 37التربي   امع  انماةات العربي  المت  و ) 

ة ( 1427الع ةاأ  صةةال  بةةن  مةة  )  ▪ ال بعةة  .  المةة ي  تلةةع الب ةة   ةي العلةةوج ال ةةلويي  . هة
 ا الراجع   الريام م العبيكان

(االع لةة  بةةين شةةبكات الةة ام اة تمةةااي تالتوا ةة  الزتا ةةي 2012العمةةزي   يصةة  يليةة  )  ▪
  ليةةةة  مطلةةةة  ال كولةةةة  تالتربيةةةة التريكيةةةة  للت ميةةةةر اتي اناالةةةة  الرهميةةةة  الب ةةةةي     تالملةةةةاةات 

 ا 186-103(  11) 4ةيام ايركاع   امع  انإكم ةي    

بدتل  انماةات العةب،  (ا مةة ي امةت   معلمةةي التربية  الخاصةة  2011الؤةزت  امةةاد م مة  )  ▪
للملةةاةات الممبخقةة  مةةن معةةالير  معيةة  ايركةةاع ديةةر العةةادلين  مةة ي  لضةةمان  ةةودو  المت دو

 ا 60 – 39( 113مصر )  - مطل  القراءو تالمعر  التعليم  ي التربي  الخاص   

أير اإتخ اج برااما تعليمةي  ةي تممية  (ا 2012القمك  مص كع اوةي  الطوال و   ياد اي  )  ▪
(, 1) 39دةاإةةات  العلةةوج التربويةة   ايةدنا  ين اقليةةام  ملةةاةات ال اإةةوب لةة ي ايركةةاع المعةةال

 ا 213-217

ل ةةةرم مطلةةة  مريةةةز الب ةةةو  التربويةةة   (اتقريةةةر ممنمةةة  اليوا ةةةكو  1998 مةةةاع  ابةةة العزيز)  ▪
 ا 290-279(  13 امع  ل ر) 

(  االيةة  التةة ةيب القةةا م الةةع معةةالير ايداء المقتر ةة   ةةي اشةةر 2010م مةة   همةةاء ابةة هللا)  ▪
 لية   مطلة ممي  ايداء الت ةي ةي لة ي معلمةي الكل ةك  تاة تمةاع المبتة  ين  يقا   المعالير تت

 ا 293-352(  5) 20مصر- انإكم ةي  التربي 

 معةةةةةالير معلمةةةةةي التربيةةةةة (ا 2015المريةةةةةز الةةةةةورمي للقيةةةةةاس تالتقةةةةةويم  ةةةةةي التعلةةةةةيم العةةةةةالي )  ▪
 ا 18 -1,الكرري 

تي اناالةةةة  العقليةةةة   ةةةةي (ا الركةةةةاءو التعليميةةةة  لمعلمةةةةي ال لبةةةة  ا2011م ةةةةاا و  معتصةةةةم )  ▪
ايةدن ت االيةة  براةةاما تةة ةيبي  ةةي ت ويرهةةا  ةإةةال  ديتةةوةا  ديةةر ممشةةوةو  ايةدنم امةةان  

 الطامع  ايةداي ا 
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(  عالية  براةاما تة ةيبي لتممية  ملةاةات 2016م ر  ابة الكتا  ة ةب  ا ةا    ةمين الةي )  ▪

اناالةة  الكرريةة  الخكيكةة   انريةة  العقةة   ةةي ت  ةةين التكااةة  اة تمةةااي لةة ي ايركةةاع اتي 

مطلةةةةةةة  التربيةةةةةةةة  الخاصةةةةةةةة  مريز المعلومةةةةةةةةات التربويةةةةةةةة  تالمك ةةةةةةةةي  تالبيةيةةةةةةةة  جكليةةةةةةةة  التربيةةةةةةةة   
 ا 49-1( 14) 1مصرم امع  الزلايي   

( اة ةةة راجات ال ةةةلويي  للمعةةةالين اقليةةةا القةةةابلين للةةةتعلم تا لتلةةةا جهإةةةاليب 2015الملةةة   )  ▪

( 117) 30ةو  المطلةةةة  التربويةةةة   الرويةةةةل   تإةةةةاءو معاملةةةة  المعلمةةةةين للةةةةم  ةةةةي الم لمةةةة  الممةةةةو 

437-480 

(اتممية  الملةاةات اندةا ية  البصةري  لة ي ال البةات اتي 2014المواإي    ارم  ابة الر يما)  ▪

لميإ ةةة  العربيةةة  ل إتشةةةاةات اناالةةة  العقليةةة  الب ةةةي   المطل  العربيةةة  للعلةةةوج اة تمااي  ا

 ا 95-61(  5) 3العلمي  تتممي  المواةد البشري   مصرا 

(اتصةةةوة مقتةةةةر  للركا،ةةةات التعليميةةة  ال يمةةة  ناةةة اد معلةةةةم 2012هةةةاةتن  صةةةال  ابةةة هللاا)  ▪
التربيةةةةةةةة  الخاصةةةةةةةة   ةةةةةةةةي مطةةةةةةةةاع تاةةةةةةةة اد تتمكيةةةةةةةةر البراةةةةةةةةاما التربةةةةةةةةوي الكردي مطلةةةةةةةة  يليةةةةةةةة  

 ا 30-11(  6) 4التربي  ال ودان  

(ا  ودو البةراما التربوية  الكرد،ة  لةرتي 2015الي م م   العريكي  شل  ااصرا )    هوإاتي  ▪

اناالةةة  الكرريةةة   ةةةي معاهةةة  تبةةةراما التربيةةة  الكرريةةة  ج  ةةةب معةةةالير مطلةةةل ايركةةةاع ديةةةر 

 ا 79-64(ا 12)  4المطل  ال تلي  التربوي  المتخصص   . العادلين

الخاصةة  م  معلمةةي التربيةة  مةةا ،طةةب أن ،عر ةةه يةة (ا 2012هوإةةاتي, الةةي بةةن م مةة  جكةةرا)  ▪
, الريام, امعةة  ايي ليةةات تالمعةةالير تالمبةةادئ التو يليةة  أل مطلةةل ايركةةاع ديةةر العةةادلين

 المل  إعودا 

 (ات صا ي  تياةو التعليم,الم لم  المموةو,المملر  العربي ال عود، ا 2016تياةو التعليما)  ▪

 ( 182) 1  مطل  المعر  (  2010تياةو التعليما)  ▪
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