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 شكر وتقدير

الحمدهلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو، الحمدهلل كما ينبغي لجالل وجو وعظيم سمطانو، 
ألرض وممئ كل شيء من بعد، الميم لك الحمد حتى ترضى االسماوات و الحمدهلل ممئ 

 ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى.

أتوجو بالشكر والتقدير أواًل إلى والدّي الغاليين المذان سيال لي طريق العمم منذ الصغر، 
 واهلل أسأل ليما الفردوس األعمى من الجنة بال حساب وال سابق عذاب.

جو بالشكر إلى الدكتورة الفاضمة مريم تركستاني عمى كل ما بذلتو من جيد ووقت كما أتو 
وِعمم، وما قدمت من نصائح ومالحظات وعمى إخالصيا وحرصيا عمى تجويد العمل، 

، كما أتوجو بالشكر الجزيل إلى لجنة جزاىا اهلل خير الجزاء ورزقيا ووالدييا جنات النعيم
ثراءىا المناقشة: د. وداد أباحسين و  د. سري رشدي عمى تفضميما بمناقشة الرسالة وا 

 بالمالحظات القيمة.

سبل المعرفة وأخص والشكر موصول إلى جامعة الممك سعود عمى ما أتاحت لنا من 
بذلك المكتبة المركزية لمطالبات، وكل من تعيدني بالعمم خالل دراستي لمماجستير من 

قسم التربية الخاصة، جزاكم اهلل كل خير  األساتذة األفاضل واألستاذات الفاضالت في
 وجعل ما قدمت من عمم في موازين حسناتكم.

زوجي الغالي، ياسر شكرًا من األعماق عمى كل ما قدمتو لي من دعم ومساندة أدامك اهلل 
 لنا موفور الصحة والعافية، وجمعنا وذرياتنا في جنات النعيم.

سويمم، خالتّي العزيزتان كل الشكر لكم عمى ما الدكتورة أسماء السويمم واألستاذة حنان ال
 قدمتاه من نصح ومساعدة، جزاكم اهلل خير الجزاء ورفع منزلتكم في عميين.

بذلتو  كذلك يسعدني أن أشكر خالتي الغالية منى السميمان تمك المربية الفاضمة عمى ما
بدراستي، فاهلل أسأل ليا ولوالدييا  من جيد في مساعدتي في رعاية أسرتي أثناء انشغالي

 جنات النعيم.
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 الدراسة ممخص

الكفايات الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية

 

الدراسة إلى التعرف عمى الكفايات الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من  ىدفت
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية 
السعودية، وذلك من خالل التعرف عمى أىم الكفايات المعرفية والكفايات التدريسية 

، مع الكشف عن مدى اختالف أىمية ىذه الكفايات ةوالكفايات الميني الكفايات الشخصيةو 
البالغ عددىم  باختالف متغير الخبرة، والتخصص الدقيق، والجنس لدى عينة الدراسة

، ( عضو ىيئة تدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية 8;3)
أداة الدراسة المكونة بناء  بعدالمنيج الوصفي  ىدف الدراسة استخدمت الباحثةولتحقيق 

من جزئين ىما: البيانات األولية، والكفايات المتمثمة في المحاور التالية ) الكفايات 
، الكفايات المينية(، وبعد التطبيق عمى الكفايات الشخصيةالمعرفية، الكفايات التدريسية، 

تدريسية، أىمية جميع الكفايات المعرفية، وال إلىنتائج الدراسة  توصمت عينة الدراسة
، والكفايات المينية، كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات الكفايات الشخصيةو 

حول  عينة الدراسةنظر ( فأقل في وجيات 2027داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 الكفايات الالزم توافرىا باختالف متغير الخبرة والتخصص الدقيق والجنس.

 

 

 

 

 

 



 ز
 

 
 

Abstract 
Required Competencies for Deafblindess Teachers from the Prospective of 

Faculty Members of Special Education Departments in Government 
Universities at Saudi Arabia 



 

The study aimed at determining the required competencies for deaf blindness 
teachers from the prospective on (196) faculty member of faculty members of 
special education departments in Saudi government universities and that is 
through identifying the most important knowledge competencies, teaching 
competencies, personal competencies and professional competences. Also, the 
study aimed to reveal the level of the importance of these competencies in relation 
to the variables of experience, minor specialization and gender in the sample of 
study. 

To achieve this aim, the researcher used a descriptive method through using an 
instrument which consists of two domains: the basic information of the 
respondents and the competencies involved in the study.  

After applying the study on faculty member of special education departments in 
Saudi government-universities, the result showed the equal importance of all the 
competencies: knowledge competencies, teaching competencies, personal 
qualities competencies and professional competences. In addition, results indicate 
that there are no statically significant differences at the (0.05) level from the 
prospective of the study sample in the relation between the importance of the 
competencies and the variables of experience, minor specialization and gender.
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 الفصل األول: مدخل الدراسة

 

 .المقدمةأواًل: 

 .مشكمة الدراسةثانيًا: 

 .أسئمة الدراسةثالثًا: 

 .أهداف الدراسةرابعًا: 

 .أهمية الدراسةخامسًا: 

 .الدراسة محدداتسادسًا: 

 .الدراسةمصطمحات سابعًا: 
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 :المقدمةأواًل: 

المعاىد  اىتمتتعد عممية إعداد المعمم أساسًا لتقدم المجتمع بجميع مؤسساتو، فقد 
وثقافيًا من خالل تزويده بالمعارف  أكاديميًا ومينياً  بإعداد المعمم ؛والكميات الخاصة

كسابو الميارات المينية التي تمكنو من القيام بدوره بفعالية  التربوية والتعميمية وا 
 (.4228، ضاة)الترتوري والق

أحد االتجاىات المعاصرة في إعداد المعمم التي نشأت  وتعد حركة الكفايات التعميمية
لتعميم التي تتعمق بوسائل وطرق التطبيق في إطار المدرسة السموكية، وتكنولوجيا ا
، فمقد نشطت برامج إعداد المعمم إعداد المعممالعممي لمعمم التربوي مما أثر عمى برامج 

عمى أساس الكفايات التعميمية منذ ستينيات القرن العشرين، وتمثمت في إعداد قوائم 
برامج مؤسسات لتمك الكفايات وما يتصل بيا من بحوث ودراسات، وفي إعادة بناء 
 (.4232إعداد المعمم عمى أساسيا، وتقويم المعمم عمى أساس كفاياتو )شاش، 

وعمى صعيد التربية الخاصة فقد تم االىتمام بإعداد معمم ذوي اإلعاقة إعدادًا 
أكاديميًا ومينيًا وثقافيًا وتدريبيًا، وذلك من خالل إيجاد برامج تزوده بالمعارف التربوية 

ليقوم بدوره عمى أكمل وجو لمواكبة التطورات  الزمةكسبو الكفايات الوالتعميمية، وت
العممية والتكنولوجية، حيث يتطمب تعميم ذوي اإلعاقة كفايات خاصة تختمف في أحيان 
كثيرة عن الكفايات العامة عند التعامل مع التالميذ العاديين، لذا ينبغي زيادة االىتمام 

كفايات التعامل مع فئات اإلعاقة )مصطفى،  بمعمم التربية الخاصة الذي يمتمك
4237). 

ن ذلك إفحين يمتمك معمم التربية الخاصة الكفايات الالزمة لمفئة القائم عمى تعميميا ف
اء ويحقق األىداف المرجوة من توظيف المعرفة وبنّ يمّكنو من العمل بشكل فاعل 

طرق تدريس حديثة ومتنوعة،  استخدامومراعاة طبيعة طالبو والفروق الفردية بينيم، و 
كما يستخدم وسائل تعميمية في نشاطات مناسبة، ويعتمد التقويم الشامل الذي يمتد 

 (.4227لمنواحي الميارية والوجدانية باإلضافة إلى المعرفية )الخطيب، 
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 National Center forبناءًا عمى إحصائيات المركز الوطني لمتعميم في أمريكاو 

Education Statistics(NCES % من شيادات التربية الخاصة التي تمنح 2;فإن (
تعتمد وتمتزم بالمعايير المينية لمتربية الخاصة، والتي تصف حوالي عشرة معايير سنويًا 

كحد أدنى من المعرفة والميارات والمعتقدات المشتركة لدى مربي التربية الخاصة، 
تقانيا لتكون ممارساتيم آمنة وفاعمة ومن ىذه المعايير:  وبالتالي تزويد المعممين بيا وا 

تربية الخاصة ومبادئيا التعميمية، االىتمام بالعمل في ميدان اإللمام التام بأىداف ال
، التمكن من طرق التواصل التربوي بين المدرسة واألسرة لمساعدة الطفل ذوي اإلعاقة

ذوي االحتياج الخاص ورعايتو، امتالك القدر الكافي من الصبر والمثابرة والتحمل في 
 (.National Center for Education Statistics,2015) ذوي اإلعاقةنقل الخبرة ل

بعضًا من كفايات معمم التربية  CECكما وضع مجمس األطفال غير العاديين 
الخاصة والتي منيا: المعرفة وااللمام بمظاىر اإلعاقة، وطرق التواصل، وتقدير الذات، 
ل والتوجو والحركة، ونمو المفاىيم، والبيئة والمواد والموضوعات المينية )مجمس األطفا

 (.4234غير العاديين، 

داعمة لسياسة التعميم، حيث ركزت الوزارة من خالل  4252وجاءت رؤية المممكة 
أواًل بتطوير المعمم من خالل إقامة العديد من الدورات التدريبية والبرامج  4252الرؤية 

ذوي الوزارة ب اىتمامالتي تصب في مصمحة المعمم وتطويره الميني، كما يتضح 
عمى اختالف فئاتيم من خالل توفير أفضل أساليب الرعاية التربوية والمينية  اإلعاقة

 (.:423واالحتياجات االجتماعية والنفسية )الغبيوي، 

ألزمت سياسة التعميم العالي في المممكة العربية السعودية الجامعات السعودية كما 
يوس( في بعض بإنشاء أقسام عممية في الجامعات والكميات لمنح درجة )البكالور 

والمتتبع لتطور التربية الخاصة في  التخصصات الدقيقة في مجال التربية الخاصة،
المممكة العربية السعودية يجد أن المممكة حريصة عمى تخريج كفاءات قادرة عمى 

، عمى الرغم من أن مناىج وخطط أقسام التربية ذوي اإلعاقةالتعامل مع معظم فئات 
ات اإلعاقة بشكل كافي مثل فئة مزدوجي اإلعاقة الحسية الخاصة ال تغطي جميع فئ

 (.4237الشافي،  نتو، وعبد )نصار، الصم المكفوفين
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تعتبر فئة الصم المكفوفين من أحدث الفئات التي يتعامل معيا معمم التربية و 
ميارة  يوالتحديات التي تحتاج إلى متخصص ذ عوائقالخاصة ويواجو العديد من ال

معيا، حيث يتعامل معممو الطالب الصم المكفوفين مع درجات متفاوتة عالية لمتعامل 
من فقدان السمع والرؤية األمر الذي يترتب عميو تعدد طرق التواصل وطرق 
واستراتيجيات التدريس وتنوع الوسائل والمواد التعميمية والمعينات السمعية والبصرية 

 (.4228)القرشي، 

التي تناولت كفايات المعممين بشكل عام وفي حين نجد العديد من الدراسات 
عمى حد  –ومعممي التربية الخاصة بشكل خاص إال أنو مازال ىناك ندرة في األبحاث 

التي تناولت مواضيع تيم فئة الصم المكفوفين ومعممييم السيما  -عمم الباحثة 
توضح الكفايات التي يجب أن تتوافر لدى معممي ىذه الفئة، ليذا جاءت ىذه الدراسة ل

أىم الكفايات الالزم توافرىا لدى معممي الصم المكفوفين من وجية نظر أعضاء ىيئة 
 .التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية

 

 :الدراسةمشكمة ثانيًا: 

تعد فئة الصم المكفوفين من الفئات التي تم تصنيفيا حديثًا كفئة مستقمة من فئات 
 World Health Organization، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية ذوي اإلعاقة

(WHO)  التابعة لمنظمات األمم المتحدة في تقريرىا العالمي عن اإلعاقة إلى الصم
(، في حين جاء في World Health Organization, 2017المكفوفين كفئة مستقمة )

عن منظمة اليونسف التصنيف الدولي لألداء الوظيفي والعجز والصحة الصادر 
Unisef  التابعة لمنظمة األمم المتحدة لمطفولة الصم المكفوفون من ضمن فئات العجز

 (.Unicef, 2009الحسي )

كما صنف الدليل التنظيمي لمعاىد وبرامج التربية الخاصة بالمممكة العربية 
السعودية بنسختو الجديدة الصم المكفوفين كفئة مستقمة بعدما كانت مندرجة تحت فئة 
متعددي العوق، وأشار إلى ضرورة وجود معمم متخصص لمزدوجي اإلعاقة في جميع 
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ي كحد أدنى لممعمم )الدليل التنظيمي لمتربية اإلعاقات أو إحداىا واشترط المؤىل الجامع
 .(ه3659الخاصة، 

( ألف أصم 44( أن ىناك حوالي )4232البريطاني ) Sense موقع سينسيشير و 
( ألف أصم كفيف أعمارىم 337( سنة و );3كفيف تتراوح أعمارىم من الوالدة حتى )

 Helen Keller( سنة، وأشارت تقديرات مركز ىيمين كمير القومي;8-42من )

International Center (2015)  وجود مميون بالغ من الصم المكفوفين في الواليات  إلى
بمغ عدد ذوي تعدد فقد مستوى المممكة العربية السعودية  أما عمىالمتحدة األمريكية، 

 .(4238( طالب )اإلدارة العامة لمتربية الخاصة، 654العوق حوالي )

كفئة مستقمة إال أن االىتمام بيذه الفئة وعمى الرغم من تصنيف فئة الصم المكفوفين 
أشارت إيمان الجبر ُيعد حديث نسبيًا مقارنة بغيرىا من فئات ذوي اإلعاقة، حيث 

( إلى عدم وجود جية رسمية تتولى إعداد المعممين والمترجمين المؤىمين 4238)
 لمتعامل مع ىذه الفئة.

السبب في ندرة وجود المتخصصين في تربية وتعميم الصم ( 4228ي )ويرجع القرش
عدم وجود برامج تعميمية متخصصة عمى مستوى دول الوطن العربي إلى  المكفوفين

قسام التربية الخاصة الموجودة الخطط الدراسية ألإلعداد ىؤالء المتخصصين، كما أن 
الدراسة تتعمق بمتعددي  في بعض الكميات، نادرًا ما يوجد بيا مقررات ضمن خطة

 .اإلعاقة بصفة عامة والصم المكفوفين بصفة خاصة

( شيد انطالق أول برنامج 4224( إلى أن عام ):422وأشارت عبدالحفيظ )
تدريبي إلعداد الكوادر المتخصصة في مجال الصم المكفوفين من خالل جمعية نداء 

 المكفوفين. المصرية بيدف االرتقاء بجودة الحياة لدى األطفال الصم

وقد تناولت العديد من الدراسات الكفايات الالزمة لمعممي التربية الخاصة مثل دراسة 
، ودراسة (Topor& Rosenblum, 2013) توبور وروزنبموم (، ودراسة4238)النعيم، 
إال أن ىناك ندرة في الدراسات التي (، 4226ودراسة )البطاينة، (، 4233)التويم، 

الطالب الصم المكفوفين، حيث أشارت دراسة تناولت الكفايات الالزمة لمعممي 
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 ,Jansen)جانسين وركسين وماريان ودايك ، ودراسة (Hartmann, 2012)ىارتمان 

Riksen, Marianne& Dijk, 2003)  إلى أىمية الكفايات الشخصية لدى معمم الصم ،
أىمية الكفايات المينية عند  (Browes,2008)بروس ، في حين ذكرت دراسة المكفوفين

 -حسب عمم الباحثة –، باإلضافة إلى ندرة الدراسات العربية معمم الصم المكفوفين
 التي تناولت معمم الصم المكفوفين.

الصم المكفوفين تتمخص  تربية وتعميمونظرًا ألىمية الدور الذي يقوم بو المعمم في 
 :الرئيس التالي التساؤلمشكمة الدراسة في 

الصم المكفوفين من وجية نظر أعضاء ىيئة الطالب ما ىي الكفايات الالزمة لمعممي 
التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية في المممكة العربية 

 السعودية؟

 

 :دراسةأسئمة الثالثًا: 

 لإلجابة عمى األسئمة التالية: تسعى الدراسة

الصم المكفوفين من وجية نظر الطالب ما ىي الكفايات الالزمة لمعممي  .3
أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية 

 السعودية؟
الصم المكفوفين من وجية الطالب الالزمة لمعممي  المعرفيةما ىي الكفايات  .4

التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية نظر أعضاء ىيئة 
 السعودية؟

الصم المكفوفين من وجية الطالب الالزمة لمعممي  التدريسيةالكفايات ما ىي  .5
نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية 

 السعودية؟
الصم المكفوفين من وجية الطالب الالزمة لمعممي  الشخصيةما ىي الكفايات  .6

نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية 
 السعودية؟
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ماىي الكفايات المينية الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من وجية نظر  .7
أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية 

 السعودية؟
الصم المكفوفين من وجية نظر الطالب لكفايات الالزمة لمعممي ىل تختمف ا .8

أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية 
 الجنس(؟، التخصص الدقيق، متغير )الخبرة باختالفالسعودية 

 

 :دراسةأهداف الرابعًا: 

الصم  الطالب إلى التعرف عمى الكفايات الالزمة لمعممي الدراسة الحالية ىدفت       
المكفوفين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في 

 الجامعات الحكومية السعودية وذلك عن طريق:

 الصم المكفوفين. الطالب الكفايات الالزمة لمعممي التعرف عمى .3
 الصم المكفوفين. الطالب الالزمة لمعممي المعرفيةالكفايات التعرف عمى  .4
 الصم المكفوفين. الطالب لمعممي التدريسيةالكفايات  التعرف عمى .5
 الصم المكفوفين.الطالب الالزمة لمعممي  الشخصيةالكفايات  التعرف عمى .6
 التعرف عمى الكفايات المينية الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين. .7
الطالب الصم المكفوفين  الكفايات الالزمة لمعممياختالف مدى التعرف عمى  .8

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات من 
 .)الخبرة، التخصص الدقيق، الجنس( رمتغيباختالف الحكومية السعودية 

 

 :دراسةأهمية الخامسًا: 

 تظير أىمية الدراسة من خالل:

 األهمية النظرية:
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الصم الطالب الكفايات الالزم توافرىا لدى معممي  أىم الضوء عمىإلقاء  .3
 المكفوفين.

الصم الطالب نظرًا لندرة الدراسات العربية المتخصصة في كفايات معممي  .4
المكفوفين فإن ىذه الدراسة سوف تضيف إلى األطر النظرية في مجال الصم 

 المكفوفين والكفايات الالزمة لمعممييم.
 .ذوي اإلعاقةإثراء المكتبة العربية بدراسة تيم فئة نادرة من فئات  .5

 

 

 األهمية التطبيقية:

يمكن أن تسيم ىذه الدراسة من خالل ما ستتوصل إليو من نتائج عممية  .3
وتوصيات إلى حصر الكفايات الالزمة لمعمل مع فئة الصم المكفوفين مما يساعد 

 مييأ لمعمل مع ىذه الفئة.المسئولين في الجامعات عمى إعداد معمم 
من الممكن االستفادة من ىذه الدراسة عند إنشاء برامج تخصصية أو إقامة  .4

 الدورات أو ورش العمل والتي تيتم بفئة األطفال الصم المكفوفين.
قد تدفع نتائج ىذه الدراسة الباحثين والميتمين إلى عمل المزيد من األبحاث  .5

 المتعمقة بمعمم الصم المكفوفين.
 

 :دراسةال سادسًا: محددات

 ما يمي: دراسة الحاليةتشمل حدود ال

 الصم  الطالب الكفايات الالزمة لمعمميالكشف عن : موضوعيةالحدود ال
 المكفوفين.

 ىـ3662 -ىـ ;365: الفصل الدراسي األول من العام الجامعي زمانيةالحدود ال 
 المممكة  الحكومية في: أقسام التربية الخاصة في جميع الجامعات مكانيةالحدود ال

 وىي كالتالي: العربية السعودية 
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جامعة األميرة نورة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، جامعة الممك سعود
جامعة شقرا " كمية التربية ، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، بنت عبد الرحمن

جامعة  –جامعة الدمام ، جامعة جدة، جامعة المجمعة، التربية الدوادمي"شقراء، كمية 
، جامعة الممك خالد "كمية التربية، قريقر، جامعة طيبة، جامعة أم القرى، الممك فيصل

جامعة ، جامعة الجوف، جامعة جازان، جامعة حائل، جامعة الطائف، جامعة القصيم
 .الحدود الشماليةجامعة ، جامعة نجران، جامعة تبوك، الباحة

 أعضاء ىيئة التدريس )رجال ونساء( ىذه الدراسة عمى  ُطبقت: بشريةالحدود ال
في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية  )أستاذ مساعد فما فوق(

 السعودية.
 

 :دراسةمصطمحات السابعًا: 

 توجو سموك مجموعة من المعارف والمفاىيم والميارات واالتجاىات التي " :الكفايات
التدريس لدى المعمم وتساعده عمى أداء عممو داخل حجرة الدراسة وخارجيا 

آل مقصود، ) "بمستوى معين من التمكن ويمكن قياسيا بمعايير خاصة متفق عمييا
 (8، ص4234

: مجموعة من الخبرات والمعارف العممية في ميدان بأنهاإجرائيًا وتعرفها الباحثة 
الصم الطالب التخصص يقابميا مجموعة من الميارات األدائية التي توجو سموك معمم 

تضمن عددًا من المعارف ت ةمحدد استبانةالمكفوفين والتي يمكن معرفتيا من خالل 
 الكفايات الشخصية –الكفايات التدريسية  –والميارات في مجاالت )الكفايات المعرفية 

الكفايات المينية( وتحدد إجرائيًا بإجابات أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في  –
 . االستبانةمجال التربية الخاصة في الجامعات السعودية عمى 

 ىم المسؤلون عن تقييم حاجات الطالب الصم المكفوفين : الصم المكفوفين ومعمم
وضمان أن يكون لدى كل منيم برنامج تعميم فردي مناسب، كما يقدم ىؤالء 

 &Parker)المعممين خدمات الدعم والتدريب والتغذية الراجعة عن أداء الطالب 

Nelson, 2016, P2.) 
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ي المعاىد والمراكز التي تقدم المعممون العاممون ف :بأنهمإجرائيًا تعرفهم الباحثة و 
 خدمات لألطفال الصم المكفوفين سواء كانوا متخصصين أو ممارسين بالخبرة.

 ىم أشخاص لدييم إعاقة حسية مزدوجة، حيث يعانون من إعاقة : وفينالصم المكف"
عاقة بصرية مما يؤدي إلى مشكالت تواصمية شديدة ومشكالت نمائية  سمعية وا 

خدمتيم بشكل مناسب في مراكز التربية الخاصة التي تقوم وتربوية بحيث يصعب 
عمى رعاية األطفال الصم أو تمك التي تقوم عمى رعاية األطفال 

 (.477ص، 4224، ")الخطيبينالمكفوف

: الطالب والطالبات المذين تم تشخيصيم بالصمم بأنهم إجرائياً  وتعرفهم الباحثة
المعاىد والمراكز وكف البصر الكمي أو الجزئي ويتمقون الخدمات المناسبة ليم في 

 الحكومية أو الخاصة.

 لشئون منسوبي لالئحة المنظمة ا لممادة األولى من تبعاً  :أعضاء هيئة التدريس
الجامعات السعوديين من أعضاء ىيئة التدريس ومن في حكميم فإن أعضاء ىيئة 

)مجمس التعميم  األساتذة المساعدون –األساتذة المشاركون  –التدريس ىم: األساتذة 
 (.4229العالي، 

من رتبة األساتذة )رجال ونساء( حممة الدكتوراه  :بأنهم إجرائياً  تعرفهم الباحثةو 
العاممين في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية أستاذ مساعد فما فوق، 

 السعودية.
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 

 يناألول: الصم المكفوف المحور

 .ينالصم المكفوف األفراد أواًل: تعريف

 ثانيًا: أسباب اإلعاقة السمعية البصرية.

 اإلعاقة السمعية البصرية. ثالثا: تصنيفات

 .ينصم المكفوفلألفراد الرابعًا: السمات الشخصية والنفسية 

 .ينالصم المكفوفاألفراد خامسًا: طرق التواصل مع 

 .ينصم المكفوفلألفراد السادسًا: البرامج والخدمات المقدمة 

 كفايات المعممينالثاني:  المحور

 أواًل: كفايات معمم التربية الخاصة.
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 .ينثانيًا: كفايات معمم الصم المكفوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

سيتناول ىذا الفصل مناقشة األسس والمفاىيم النظرية المرتبطة بموضوع الدراسة   
أسباب اإلعاقة  –)تعريفيم ين الصم المكفوفاألفراد وذلك من خالل الحديث عن 

 السمات النفسية والشخصية –تصنيفات اإلعاقة السمعية البصرية  –السمعية البصرية 
الخدمات  –الصم المكفوفون  األفراد طرق التواصل مع -صم المكفوفينال لألفراد
صم المكفوفون(، باإلضافة إلى الحديث عن الكفايات وفيو تسعى ال لألفراد المقدمة

الباحثة إلى إلقاء الضوء عمى )كفايات معمم التربية الخاصة بشكل عام، وكفايات معمم 
 المكفوفين بشكل خاص(.الصم 

 

 يناألول: الصم المكفوف المحور

 :ينالصم المكفوف األفراد أواًل: تعريف

باختالف المجاالت الطبية  يناألفراد الصم المكفوف تناولتتعددت التعريفات التي  
التعريف القانوني لألفراد  (Ingraham,2007, p8) انجرىاموالقانونية والتربوية، حيث ذكر 
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أو أقل في أفضل العينين  42/422الصم المكفوفين بأنيم الذين تبمغ درجة إبصارىم 
درجة أو أقل من  42بعد استخدام النظارات الطبية، أو الذين يبمغ مجال بصرىم زاوية 

ذلك في أفضل العينين، كما يعانون من فقدان سمعي حاد يؤدي إلى عدم استطاعتيم 
 معظم الكالم المنطوق.فيم 

وعرف قاموس البصريات والعموم البصرية األمريكي في اإلصدار السابع   
( األشخاص الصم المكفوفين طبيًا بأنيم األشخاص الذين يعانون من ضعف ;422)

شديد في السمع باإلضافة إلى خمل بصري، عادة ما يكون خمقيًا، ولكنو قد يكون 
لمتالزمات مثل متالزمة أشر والتي تمثل حوالي مكتسب بسبب الشيخوخة أو بعض ا

 (OSA, 2014)نصف حاالت المصابين بالصمم وكف البصر 

( الصمم وكف البصر تربويًا بأنو " حالة :3، ص4228القرشي ) في حين عرف 
يصاب بيا اإلنسان بفقدان يجمع بين حاسة السمع وحاسة البصر تسبب نقص في 

مم، لدرجة ال يستطيع معيا ىؤالء األفراد التقدم عمى قدرتو عمى التواصل والنمو والتع
نحو مناسب في برامج التعميم الخاصة بيم، إال في حالة وجود مساعدات إضافية بما 

 يتناسب مع احتياجاتيم التربوية".

 IDEA)) Individuals Withقانون التربية والتعميم األمريكي لألفراد المعاقين كما عرف 

Disabilities Education Act, IDEA  الصمم وكف البصر بأنو اضطراب شديد في
التواصل والحاجات التعميمية والنمائية األخرى بحيث ال يستطيع الشخص األصم 
الكفيف تمقي تعميمو الخاص في البرامج التربوية المخصصة لألطفال والشباب ذوي 

اع حاجاتيم اإلعاقة السمعية أو اإلعاقات الشديدة بدون مساعدة خاصة تضمن إشب
التربوية التعميمية الناتجة عن اإلعاقة السمعية والبصرية أو اإلعاقات المتزامنة 

(Ingraham, 2007, p9.)

أصدرت الجمعية النرويجية لمصمم وكف البصر تعريفًا ليذه  وعمى الجانب اآلخر 
 الفئة حيث عرفت الصمم وكف البصر بأنو: إعاقة مميزة تشمل عيوب بدرجات متفاوتة
في حاستي السمع واإلبصار معًا والتي تؤدي إلى الحد من أنشطة الشخص ومشاركتو 
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العامة في المجتمع إلى الحد الذي ُيحتم عمى المجتمع توفير خدمات وتعديالت بيئية 
(.Norwegian Association for the Deaf Blind, 2007)وتكنولوجيا خاصة بيم 

عندما يعاني من  اً كفيف اً يعد أصمأن الشخص إلى ( :422عزت ) كما أشارت 
إعاقة سمعية وبصرية شديدة، حيث يعاني بعض الصم المكفوفين من الصمم وكف 
البصر التام، بينما يتبقى لدى البعض منيم بقايا سمعية و/أو بصرية؛ ويقصد بشدة 
اإلعاقة السمعية البصرية أن األفراد الصم المكفوفين ال يستطيعون االستفادة من 

ت المقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية أو من تمك المقدمة لذوي اإلعاقة الخدما
صعوبات بالغة  تسببالبصرية بصورة تمقائية، وعميو فإن اإلعاقة السمعية البصرية 

األنشطة و الحياة االجتماعية، و الحياة العممية، و التدريب، و فيما يتعمق بكل من: التعميم، 
مكانية الوصول   لممعمومات.الثقافية وا 

 Nationalاالتحاد الوطني لمصمم وكف البصر في كندا وىذا ما أشار إليو   

Consortium on Deaf-Blindness (2009) الصم المكفوفين بأنيم في تعريفيم لألفراد :
ليم مشكالت شديدة  والتي تسبباألفراد ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية المتزامنة، 

احتياجات نمائية وتعميمية ال يمكن اشباعيا من خالل تكون لدييم في التواصل و 
 البرامج الخاصة بالصم فقط أو المكفوفين فقط.

ماىي  فونالمتداولة لمتعبير عن الصم المكفو  ويتضح مما سبق أن تعدد التعريفات
إال محاوالت لمتعبير عن ىذه الفئة اليدف منيا االتفاق عمى مصطمحات عممية متداولة 

، وىذا يرجع بطبيعة الحال إلى أن االىتمام بيذه الفئة ونالصم المكفوف في مجال تربية
والميتمين بيذا المجال لالتفاق عمى  نلمممارسيحديث نسبيًا وبالتالي يحتاج إلى وقت 

 متفق عميو فيما بينيم. مشترك ومفيومح مصطم
 

 ثانيًا: أسباب اإلعاقة السمعية البصرية:

تتشابو أسباب حدوث اإلعاقة السمعية البصرية مع أسباب حدوث بقية اإلعاقات من 
أسباب ما قبل الوالدة وأسباب أثناء الوالدة وأسباب بعد الوالدة وقد وضح كل من ريجيو 

األسباب التي تحدث قبل الوالدة والتي تنتج  ((Riggio& Mcletchie, 2008ومكالتشي 
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ث تنتقل بعض الصفات الحيوية والحاالت المرضية عن عن بعض العوامل الوراثية حي
طريق الجينات الحاممة لصفات ضعف الخاليا السمعية أو العصب السمعي أو أمراض 

 العيون أو بعض حاالت فقد البصر.

المتالزمات المرضية  (Thelin& Swanson, 2006)في حين ذكر ثيمين وسوانسون 
الزمات مرضية تؤدي إلى حدوث إعاقة كأسباب تحدث قبل الوالدة، وتضم ثالث مت

 سمعية أو بصرية أو كمييما معًا ومن ىذه المتالزمات: 

حيث يكون الطفل أكثر عرضة لفقدان السمع  Down Syndromeمتالزمة داون  -
نتيجة لمشكل الغريب لألذن وتركيبيا بل قد يولد فاقدًا لمسمع بسبب حدوث تمف في 

عاني من المياه البيضاء الوراثية التي يمكن أن العصب السمعي، أو قد يولد وىو ي
 تتطور إلى فقدان جزئي أو كمي لمبصر.

تعد متالزمة أوشر من أكثر األسباب الوراثية  Usher's Syndromeمتالزمة أوشر  -
المؤدية إلى حدوث اإلعاقة السمعية البصرية حيث يولد الطفل فاقدًا لمسمع كميًا أو 

ن مشكالت في اإلبصار نتيجة التياب شبكية العين الخاصة جزئيًا وسرعان ما يعاني م
وىو من األمراض التي تصيب العين وتؤدي إلى كف Retinitis Pigmentosaباأللوان 

 البصر التدريجي.

تتشابو متالزمة باتو مع متالزمة داون في شذوذ Patu Syndromeمتالزمة باتو  -
المخ وبالتالي يزيد من احتماالت اإلصابة انقسام الخاليا األمر الذي يؤثر سمبًا عمى 

 بفقدان السمع والبصر.

األسباب التي تعود إلى فترة (Deacy& Lyddy, 2009)وأوضح كل من ديسي وليدي 
الحمل والتي تؤثر بصورة أو بأخرى في فقدان السمع والبصر بكافة درجاتو ومن ىذه 

الزىري، أو التكسوبالزما أو التسمم األسباب إصابة األم الحامل بالحصبة األلمانية، أو 
الخموي، أو نقص المناعة المكتسبة )االيدز(، أو اليربس، أو تناول بعض العقاقير 
واألدوية دون استشارة طبية، أو تعرض األم الحامل أثناء فترة الحمل إلى أشعة إكس 

 أكثر من مرة.
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، نقص األكسجين وتعود بعض األسباب إلى الظروف التي تحيط بعممية الوالدة مثل
أثناء الوالدة، تعرض الطفل لبعض الصدمات أثناء عممية الوالدة، والدة الطفل قبل 

 .(Guy, 2005)اكتمال نموه 

وتحدث بعض األسباب بعد ميالد الطفل سواء في مرحمة الطفولة أو المراىقة أو 
لمخ، الشيخوخة، ومن ىذه األسباب االلتياب السحائي، السكتة الدماغية، التياب ا

 .(Mallon, Killoran, 2007)تعرض الطفل لمصدمات والحوادث 
 

 ثالثًا: تصنيفات اإلعاقة السمعية البصرية:

أىمية تصنيف فئات اإلعاقة السمعية البصرية  عمى (4228القرشي ) أكد     
حسب درجة فقدان السمع والرؤية، ألنو في ضوء ىذا التصنيف يتم تخطيط وتنفيذ 

التعميمية التي تتناسب مع كل فئة من الفئات وتحديد طبيعة أساليب التواصل البرامج 
المناسبة في ضوء طبيعة البقايا السمعية والبصرية الموجودة لدييم وطبيعة الفروق 
الفردية الموجودة بينيم عمى اعتبار أن كل فرد منيم يعد حالة قائمة بحد ذاتيا ليا 

 طبيعتيا وخصوصيتيا.

متصنيفات حسب فقدان السمع والرؤية لدى فئة الصم المكفوفين والعمر أما بالنسبة ل
 كما يمي: (Duquette,2012) دوكيتالذي حدثت فيو اإلعاقة فوضحيا 

الصمم وكف البصر الوالدي، يمكن النظر إلى الصمم وكف البصر الوالدي  .3
عمى أنو ذلك النوع الذي يتضمن وجود إعاقة عمى مستوى السمع والبصر منذ 

ميالد إلى الدرجة التي ال يستطيع من خالليا الفرد السموك بمسمك الفرد ال
األصم أو الكفيف حيث نجد أن الفرد إما أن يكون فاقدًا لحاسة السمع والبصر 
ما أن يكون ىناك بقايا من تمك الحواس بحيث يمكن تحسين درجة  بشكل كمي وا 

 دخل المناسبة.الت تالصمم وفقد البصر تدريجيًا باستخدام استراتيجيا

الصمم وكف البصر المكتسب ويحدث الصمم وكف البصر المكتسب في  .4
المراحل العمرية التالية ويعتبر ىذا النوع ىو أكثر األنواع شيره لمصمم وكف 
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البصر بين صفوف البالغين والذين يكونون قد حصموا فعميًا عمى قدر من النمو 
 المعرفي والتواصمي. 

ر المكتسب وفي ىذه الحاالت يحدث الصمم أو الصمم الوالدي وكف البص .5
ضعف السمع منذ ميالد الطفل أو خالل العامين األولين من العمر حيث لم 
يتمكن الطفل بعد من تكوين محصول لغوي في حين يتم فقدان البصر في وقت 
الحق من العمر ويتم تعميم ىؤالء األطفال في مدارس الصم وىذا النوع من 

 ًا بسبب متالزمة أوشر.اإلعاقة يحدث غالب

الصمم المكتسب وكف البصر الوالدي وفي ىذه الحاالت يحدث كف البصر أو  .6
ضعف البصر منذ ميالد الطفل أو خالل العامين األولين من عمره، أما الصمم 
وضعف السمع فيحدث في وقت الحق من العمر، ويتم تعميم ىؤالء األطفال في 

يم عمى المغة المنطوقة والميارات الحركية مدارس المكفوفين ويعتمدون في تعميم
والمعمومات الممسية الالزمة لتدعيم الفيم باإلضافة إلى تدريبيم عمى طريقة 

 برايل.

 باالعتماد عمى وقتالسمعية البصرية  اإلعاقة( :422عزت ) صنفتكما 
 :حدوث اإلعاقة إلى والدية ومكتسبة كالتالي

المولودون بإعاقة شديدة في السمع والبصر أو . والدية )خمقية(: وىم األشخاص 3
 التي تم اكتسابيا قبل اكتمال نمو المغة.

. مكتسبة: وىم األشخاص الذين اكتسبوا اإلعاقة السمعية البصرية بعد اكتمال نمو 4
 المغة، ويمكن تصنيفيم كما يمي:

 معاق سمعيًا والديًا ثم اكتسب اإلعاقة البصرية الحقًا. -

 والديًا ثم اكتسب اإلعاقة السمعية الحقًا.معاق بصريًا  -

 مولود طبيعي ثم اكتسب اإلعاقة السمعية البصرية الحقًا. -
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 :المكفوفين: السمات الشخصية والنفسية لألفراد الصم رابعاً 

مشاكل متعددة في مجاالت كثيرة من أىميا  فينيواجو األفراد الصم المكفو  
التواصل، والوصول إلى المعمومات، والتوجو والحركة، باإلضافة إلى معاناتيم من 
مظاىر االنطواء والعزلة واالستثارة الذاتية وغياب التواصل واالتصال االجتماعي 

 .(Vervloed, RickDijk, Knoors, & VanDijk, 2006)ونقص القدرة عمى االستكشاف 

القدرة عمى  في ضعفإلى أن الصم المكفوفين لدييم ( :422عزت ) تشيرو     
التواصل مع البيئة بطريقة ذات معنى مما يؤدي إلى مواجية صعوبات في إقامة 

نقص ، و مشوه لمعالم المحيط ، كما أن لدييم إدراكعالقات اجتماعية مع اآلخرين
عدم القدرة عمى التعمم ، و القدرة عمى التوقع االفتقار إلى، باإلضافة إلى الدافعية لمتعمم

 ضعف النمو الحركي.، و عن طريق التقميد

كما يجد األصم الكفيف صعوبة في بدء التفاعل االجتماعي مع من حولو بسبب  
إعاقتو الحسية المزدوجة التي تؤثر في قدرتو عمى توسيع مجال تفاعمو االجتماعي 
وبالتالي يؤثر في نموه االجتماعي والعقمي والمغوي والحركي، فغالبًا ما نجد األصم 

منو ولمسو تمييدًا لمتواصل معو، ونتيجة ليذه  الكفيف وحيدًا مالم يقم أحد باالقتراب
العزلة والتمركز حول الذات من قبل الشخص األصم الكفيف يتعرض في الغالب إلى 
التجاىل من قبل اآلخرين، وىذا يؤدي إلى أن بعض األطفال الصم المكفوفين تنتابيم 

األشياء من نوبات غضب وثورات انفعالية قد تأخذ أشكال متعددة، فقد يقوم بإطاحة 
حولو وقد يضرب رأسو باألرض أو الحائط أو قد يقوم بإيذاء نفسو جسديًا) أطفال 

 (.4233، ذوي اإلعاقةالخميج 

( إلى أن من خصائص نمو األطفال الصم المكفوفين قمة 4236وتشير امبابي )
ون إلى اليقظة واالنتباه لدييم نظرًا الفتقادىم إلى المثيرات السمعية والبصرية وال ينتبي

ما يدور حوليم إال من خالل التواصل الممسي، كما يفتقد األصم الكفيف إلى مواقف 
المحاكاة التي تعد ضرورية لتحقيق النمو العام خاصة النمو المغوي والحركي، فالتعميم 
يعتمد أساسًا عمى المحاكاة السمعية والبصرية لذا فإن افتقاد الطفل األصم الكفيف إلى 

 يؤدي إلى حرمانو من العديد من فرص التعميم والتعمم.تمك المحاكاة 
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تأثر حاستي السمع واإلبصار  إلى أن (Enerstvedt, 2006)انرستفيد  كما أشار
 خاصًة في سن مبكرة، يؤدي إلى تقمص الفرص الطبيعية لمطفل أمام التعمم والتواصل.

بين متفوق عقميًا  ( أن قدرات الصم المكفوفين العقمية تتراوح ما4227وذكر التركي )
إلى إعاقة عقمية شديدة، كما أنيم يواجيون خبرات صعبة في تطوير ميارات التواصل 

 والميارات الحركية والميارات االجتماعية.

يواجو األطفال الصم المكفوفين تحديات تتعمق بالوعي بالمكان والتوجو والقدرة عمى و 
ى ميارات الوقوف والمشي في سن التحرك فكمما كان تدريبيم عمى تمك الميارات وعم

 (.4238مبكر كمما واجيوا تحديات أقل وكانت النتائج أكثر إيجابية )الجبر، 

أن حاجة األفراد الصم  (Halhan& Kaufman, 2008ىاالىان وكوفمان )وذكر 
المكفوفين إلى التدريب عمى الحركة تعد أكثر أىمية في سن مبكرة نظرًا ألنيم يعدون 

يجعميم غير قادرين عمى التحرك في البيئة بشكل آمن مالم يتم تدريبيم في خطر كبير 
 مبكرًا من أشخاص مؤىمين.

وفيما يتعمق بطبيعة مراحل النمو التي يمر بيا األطفال الصم المكفوفون، تشير 
الدالئل أنيا تسير وفقًا لمتسمسل والتتابع الذي تسير فيو بالنسبة لغيرىم من األطفال إال 

الذي يستغرقونو لموصول إلى ىذه المستويات قد يختمف تبعًا الختالف نوع أن الوقت 
وشدة اإلعاقة فكمما كان الفقدان السمعي البصري عميق وحدث منذ الوالدة فإن تأثيره 
السمبي في جوانب النمو العقمي واالنفعالي واالجتماعي والحركي لدى الطفل األصم 

 .(4228الكفيف يكون أشد عمقًا )القرشي، 

( أن اكتساب الميارات الجديدة بالنسبة 4226) Yakovفي حين أوضح ياكوف 
لمطفل األصم الكفيف يعتبر تحديًا حيث يتم اكتسابيا عبر مراحل تدريجية تبدأ بأن 
يقوم الشخص المدرب بعمل كل شيء لمطفل األصم الكفيف وتنتيي باختيار 

 ول نشاط يستطيع أن يؤديو بمفرده.االستراتيجية المناسبة لمطفل بعد أن ُيظير الطفل أ

ومما سبق نالحظ أن األفراد الصم المكفوفين يواجيون تحديات وعقبات أثناء   
فترات نموىم المختمفة وىذه التحديات والعقبات تختمف من طفل آلخر ومن مرحمة إلى 
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أخرى كما تختمف باختالف درجة الفقد السمعي والبصري ومدى التوافق الذاتي 
 عي واالنفعالي لدى الطفل.واالجتما

 

 طرق التواصل مع األفراد الصم المكفوفين:: خامساً 

يؤدي الفقدان الكمي أو الجزئي لحاستي السمع والبصر إلى الكثير من الصعوبات  
المتعمقة بالتواصل بين الشخص األصم الكفيف وبيئتو، وكذلك إلى صعوبات بالغة في 

 (.4232،عبدالحفيظالوصول إلى المعمومات والتوجو والحركة )

اد الصم المكفوفين الكثير من حاالت األفر ( أنو في Wolsey, 2017وذكر ولسي )
تواصل بحد معقول من خالل السمع والبصر قبل أن تبدأ التنمو لدييم المغة وطريقة 

 .لدييم اإلعاقة الحسية المزدوجة

وقد ناقش العديد من الباحثين طرقًا مختمفة لمتواصل الخاصة باألفراد الصم  
المكفوفين إال أن الغالبية اتفقوا عمى ضرورة استخدام التواصل الكمي الشامل لموصول 
بالفرد األصم الكفيف إلى أعمى سقف من قدراتو، وىذا ما أكد عميو ردبرو وأندرسون 

(Rodbro, Andersson, 2007)  أشارا إلى أن فمسفة التواصل الكمي تعد المدخل حيث
الرئيسي لمتدخل مع الصم المكفوفين وىي تعني استخدام أنظمة عديدة في نفس الوقت 

 إلعطاء الطفل أكبر قدر من الحرية لمتعبير عن نفسو.

( Engleman, Griffin, & Maddox, 1999كل من انجممان وجريفن ومادوكس ) وأشار
العاممين مع األفراد الصم المكفوفين من معممين ومترجمين وأفراد عمى أىمية تدريب 

األسرة عمى استخدام أكبر قدر ممكن من طرق التواصل وبذلك يكون لدى الفرد األصم 
 الكفيف إمكانية وصول جيدة إلى أكبر قدر من أشكال التعبير والتمقي.

م( في البند ;:;3)كما ناقش مؤتمر ىيمين كمير الدولي الذي عقد في السويد عام 
الرابع من التوصيات أن األولوية تقتضي تدريب األصم الكفيف عمى طرق تواصل 
مختمفة بما تضم من ىجاء األصابع وطريقة بريل والتدريبات الشفوية وغيرىا من 
الطرق التي تعتمد عمى حاسة الممس بصفة خاصة مع مراعاة توافر مزيد من المرونة 
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فرد اختيار الطريقة التي تتناسب مع طبيعة إعاقتو السمعية  التعبيرية التي تتيح لكل
 (.4228البصرية )في القرشي،

أما بالنسبة لمطرق المختمفة المستخدمة في التواصل وبناء المغة فقد ذكرت عزت  
( أنيا ترتبط بقدرات الفرد األصم الكفيف وجوانب تطوره وىذا يشمل كل من :422)

لحواس التي يمكن أن يستخدميا في المواقف التفاعمية القدرات المعرفية الكامنة وا
المختمفة. فعند القيام بنشاط مع طفل أصم كفيف ولديو بقايا سمعية فيجب أن ُيصاحب 
الصوت بالممس والحركة، وربما يستطيع الطفل بعد التعرف جيدًا عمى ىذا النشاط أن 

 يستجيب لمصوت وحده بدون دعم من الممس والحركة.

حال مع الطفل األصم الكفيف الذي لديو بقايا بصرية فيمكن أن ندعم وكذلك ال 
اإلشارات البصرية بالممس والحركة بحيث يتمكن الطفل مستقباًل من فيم اإلشارات 

 (.Rodbord, Anderssen, 2007البصرية في المواقف المألوفة لو )

اصل التي ( إلى أن ىناك العديد من أنماط التو :422ويشير ىاالىان وكوفمان )
يمكن أن يستخدميا األفراد الصم المكفوفون ويأتي الممس في مقدمتيا، ومن أىم 

 استراتيجيات التواصل الممسية ما يمي:

 Hand-over-Hand guidanceالتوجيو اليدوي الكمي  -

 Hand-under-Hand guidanceالتوجيو اليدوي بوضع اليد أسفل اليد  -

 Adapted Signsاإلشارات المتوائمة  -

 Touch Cuesالدالئل الممسية  -

 ,Engleman, Griffin, & Maddoxوقد قسم كل من انجممان وجريفن ومادوكس ) 

غير ( طرق التواصل المستخدمة مع األفراد الصم المكفوفين إلى طرق تواصل 1999
 وطرق تواصل لغوية، فمن طرق التواصل غير المغوية ما يمي: لغوية
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 عندما يممس الطفل الطعام بشكل عشوائي ربما يخطئ السموك المقصود، مثالً  -
المعمم باالفتراض بأن ىذا ىو اختياره ويعطيو ما لمسو، في حين يمكن االتفاق عمى 

 ردود فعل أو إشارات مقصودة تبين االختيار.

دالئل الممس، وىي عالمات يمكن أن تنُقل معمومات إلى الطفل األصم الكفيف  -
أن ىذا وقت الوقوف أو الجموس أو البدء في المحادثة أو  مثل لمسة معينة تبين

 إنيائيا.

المجسمات، حيث تمثل المجسمات تذكيرًا بالنشاط الذي ينبغي إنجازه، مثاًل  -
 عندما يأتي وقت االستحمام نقدم لمطفل عمبة الشامبو أو اسفنجة االستحمام.

عين يعّمم الطفل أن أرفف التواصل، ويقصد بيا وضع األشياء عمى رف بترتيب م -
 األنشطة ليا بداية ونياية ويبني لديو مفاىيم الترتيب والربط بين األنشطة.

اإلشارات واإليماءات، وىي إشارات لمسية في طبيعتيا مثل الوصول إلى شيء  -
 أو دفعو بعيدًا أو جذب الشخص نحو الموقع المطموب.

األفراد الصم المكفوفين فقد  أما بالنسبة لطرق التواصل المغوية المستخدمة مع   
 ( كما يمي:Wolsey, 2017)وضحيا ولسي 

الصوت ويتضمن نطق الكممات واألصوات عندما يكون لدى الشخص األصم  -
الكفيف بقايا سمعية، حيث ينبغي عمى الطرف اآلخر أو شريك التواصل دمج الكممات 

 والدالئل األخرى إلعطاء الكممة معنى.

ستخدام لغة اإلشارة من الميم االنتباه لمتواصل البصري مع لغة اإلشارة وعند ا -
 الفرد األصم الكفيف والسماح بوقت كافي قبل تمقي االستجابة.

لغة اإلشارة الممسية وفي ىذه الطريقة يضع الشخص األصم الكفيف يديو عمى  -
 يدي شريك التواصل.
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نظام تادوما وفي ىذه الطريقة توضع يد األصم الكفيف عمى وجو ورقبة المتكمم  -
لإلحساس بحركات الوجو وذبذبات الصوت وىذا ربما يرافقو لمس شفتي المتحدث 

 بأطراف األصابع. 

( عددًا من أشكال التواصل مع األفراد الصم 4226) والسعدون حنفي ذكركما  
وىذه الطريقة تعتمد عمى وجود بقايا  Brailleبريل  المكفوفين منيا استخدام طريقة

بصرية وثبات حركة العين والقدرة عمى الوصول إلى معمومات محددة من خالل القراءة 
 بطريقة بريل ومستوى أو درجة األداء الوظيفي لمطفل بوجو عام.

( إلى أن أكثر القنوات الحسية كفاءة لدى الفرد األصم 4232وأشارت عزت ) 
ىي الحركة والممس واالحساس بتيار اليواء واإلحساس بالذبذبات والشم  الكفيف

 والتذوق، ويجب توظيف واستخدام كل قناة حسية ممكنة ميما كانت ضعيفة.

وتنوع ىذه الطرق من شأنو أن ُيحّسن التواصل لدى األفراد الصم المكفوفين ويمّكنيم 
في الخطط االنتقالية واكتساب من االختيار والمشاركة وتكوين الصداقات والمشاركة 

 &Parkerالقبول من األسرة والمجتمع وربما األىم من ذلك أنيا تمكنيم من االستقاللية )

Nelson, 2016.) 
 

 :لصم المكفوفينلألفراد ا المقدمة البرامج والخدمات: سادساً 

الحاجات الضرورية لألطفال متعددي العوق في الحاجة إلى الخدمات  تتمثل
 التعميمية إضافة إلى الخدمات المساندة التي طالبت بيا القوانين والتشريعات

ومنيا قانون التربية لألفراد ذوي االعاقات الصادر عام (، 4234)السرطاوي والعتيبي، 
ات المغة والكالم والخدمات ( والذي ذكر اثنتي عشر خدمة تمثمت في خدم99;3)

والتشخيص  ،والعالج الترفييي ،والعالج البدني التأىيمي ،والخدمات النفسية ،السمعية
 ،المبكر لإلعاقات عند الطفل، والخدمات االرشادية وتتضمن إعادة التأىيل االرشادي

وخدمات العمل االجتماعي في  ،وخدمات الصحة المدرسية ،وخدمات التوجو والحركة
 (.Smith, 2007وخدمات التنقل ) ،واإلرشاد والتدريب لألباء ،مدارسال
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كما نصت االتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتيم الصادرة عن  
( " كفالة توفير التعميم لممكفوفين والصم المكفوفين 4229منظمة األمم المتحدة )

وخاصة األطفال منيم بأنسب المغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص المعنيين في 
و االجتماعي واألكاديمي" مما يفتح اآلفاق بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النم

 (.4232لنمو خدمات تأىيل الصم المكفوفين وتعميميم كأحد الحقوق األساسية )عمر،

( عمى حقوق األصم ;:;3أكد مؤتمر ىيمين كمير الدولي الذي عقد في السويد )و    
اسب، الكفيف في الرعاية الصحية واالجتماعية، وحقو في الحصول عمى التعميم المن

 (.4228والعمل الذي يتالءم مع طبيعة إعاقتو )في القرشي،

( بعنوان ;;;3كما أكد المؤتمر الدولي لمصم المكفوفين الذي عقد في البرتغال ) 
عمى تنمية العالقات  Developing Through Relationshipsالتطور من خالل العالقات 

ن الصم المكفوفين ومن العاديين، بين األطفال الصم المكفوفين وبين الشباب والكبار م
إضافة إلى تأكيده عمى تنمية العالقات بين األفراد الصم المكفوفين أنفسيم عمى كافة 
المستويات المحمية واإلقميمية والعالمية، وأخيرًا تنمية العالقات بين أسر األطفال الصم 

 المكفوفين وبين المتخصصين في رعايتيم وتربيتيم.

أن قضايا الصم المكفوفين بدأت تستحوذ عمى انتباه الكثير من وعمى الرغم من   
دول العالم، إال أن واقعنا العربي يشير إلى أن االىتمام بتربية ورعاية الصم المكفوفين 
لم يرق إلى المستوى العالمي، حيث ال تتوفر المدارس والفصول الخاصة بيؤالء 

وتأىمييم باإلضافة إلى عدم وجود جية  األطفال كما ال تتوفر البرامج الالزمة لتربيتيم
رسمية تتولى إعداد المعممين والمترجمين المؤىمين لمتعامل مع ىذه الفئة 

 (.4238)الجبر،

ولكن ىذا ال يمنع من القول بأن ىناك بعض الجيود التي تبذل عمى مستوى  
، وىي الوطن العربي لرعاية وتأىيل الصم المكفوفين وعمى رأسيا جمعية نداء المصرية

جمعية خيرية تابعة لوزارة الشئون االجتماعية تيدف إلى تأىيل وتعميم الصم وضعاف 
السمع، حيث قامت ىذه الجمعية باإلشراف عمى مشروع مدتو ثالث سنوات إلعداد 
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بعض الكوادر الوطنية من المتخصصين في تعميم وتدريب األطفال الصم المكفوفين، 
 (.4232لنرويج )عزت، وذلك بالتعاون مع جامعة أوسمو با

في حين تشير الدالئل إلى حدوث تقدم كبير في تربية وتأىيل الصم المكفوفين 
خالل السنوات القميمة الماضية في الدول المتقدمة، حيث أصبح من المألوف رؤية 
العديد من الصم المكفوفين يعيشون حياة طبيعية بصورة مستقمة وىذه االستقاللية كانت 

تطور برامج التدريب عمى ميارات التواصل وعمى الميارات الحياتية نتيجة طبيعية ل
 (.4228المختمفة )القرشي،

ومن الجمعيات والمؤسسات الرائدة في تقديم برامج وخدمات لألفراد الصم المكفوفين  
 عمى مستوى العالم ما يمي:

-Helen Keller National Center for Deafمركز ىيمين كمير القومي في أمريكا  -

blind Youths and Adults (HKNC)  ،وييتم ىذا المركز ببرامج التشخيص والتقويم
عادة تأىيل الصم المكفوفين كما ينظم برامج تدريبية لممتخصصين في مجال تربية  وا 

 وتأىيل الصم المكفوفين.

( ومن 8;;3لمصم المكفوفين في المممكة المتحدة وتأسست عام ) UKجمعية  -
اىتمامات الصم المكفوفين باستخدام كافة الوسائل الممكنة لتعويض  أىدافيا، توسيع

فقدان حاستي السمع والبصر، والعمل عمى تخصيص وحدات سكنية لمصم المكفوفين 
مزودة بتجييزات تتناسب مع طبيعة إعاقتيم، توعية المجتمع بطبيعة واحتياجات الصم 

 المكفوفين.

تأسس  European Deafblind Union (EDBU)االتحاد األوروبي لمصم المكفوفين  -
م( وكان اليدف منو ىو تطوير التعاون بين المنظمات ;;;3ىذا االتحاد عام )

الميتمة بشئون الصم المكفوفين في جميع الدول األوروبية لمتنسيق فيما بينيا بما يحقق 
 تحسين الخدمات المقدمة ليذه الفئة.

 -The deaf-Blind Associationاليا مؤسسة فكتوريا لمصم المكفوفين في استر  -

Victoria ىذه المؤسسة عمى الدعم االجتماعي وتقديم خدمات لمصم المكفوفين  تركز
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بنظام اليوم الكامل مثل برامج لمتنزه والتسمية وتقديم تدريبات عمى الميارات االستقاللية، 
 م المكفوفين.كما تقدم دورات تدريبية إلعداد العاممين في مجال تربية وتأىيل الص

وفي المممكة العربية السعودية نجد أن المدرسة ىي البيئة الطبيعية من الناحية 
ومنيم ذوي العوق المتعدد  ذوي اإلعاقةالتربوية واالجتماعية والنفسية لمتالميذ 

 (.4238)الجبر،

ويتم تقديم خدمات التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية وفقًا لنوع ودرجة 
الفصل العادي مع وجود وفق أنماط مختمفة مثل العوق واالحتياجات الفردية لمطالب 
الفصل ، و الفصل العادي مع غرفة المصادر، و معمم التربية الخاصة داخل الصف

مراكز ، وأخيرًا المعاىد الداخمية، و د النياريةالمعاى، و الخاص بمدارس التعميم العام
 (.4226اإلقامة الدائمة )العتيبي، الغانم، الجالجل، ىوساوي، 

، مطابع ذوي اإلعاقةومن الخدمات المساندة التي تقدميا وزارة التعميم في المممكة ل 
لمكتب المكتبة المركزية و خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بطريقة بريل، 

مركز األمير سمطان بن عبد و مركز إنتاج الوسائل التعميمية لذوي اإلعاقة، و الناطقة، 
وحدة قياس السمع المتنقمة )اإلدارة العامة و العزيز لمخدمات المساندة لمتربية الخاصة، 

 (.4237لمتربية الخاصة، 

متعددي العوق وبالرغم من االزدياد المضطرد في تقديم الخدمات إال أن عدد برامج 
الموجودة في مدارس التعميم العام في المممكة العربية السعودية لم ترق بعد إلى مستوى 
الطموح كمًا وكيفًا، فوفقًا إلحصائية اإلدارة العامة لمتربية الخاصة في وزارة التعميم فإن 

نامجًا برامج متعددي العوق في المممكة العربية السعودية ال تزيد عن ثمانية وثالثين بر 
يتمقى فييا معظم التالميذ برامجيم التربوية والتعميمية في معاىد التربية الخاصة، 
ويظير من ىذه اإلحصائية أن معظم التالميذ متعددي العوق ال يستفيدون من تمك 
البرامج المقدمة داخل مدارس التعميم العام، األمر الذ يؤثر سمبًا في قدرتيم عمى 

السرطاوي، العتيبي، و ة لتحقيق أكبر قدر من االستقاللية )اكتساب الميارات الالزم
4234 .) 
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 كفايات المعممينالثاني:  المحور

 أواًل: كفايات معمم التربية الخاصة

لكي يقوم المعمم بدوره بكفاءة وفاعمية، البد أن يتمتع بقدر كاف من القدرات  
والكفايات التعميمية التي تمثل أىمية قصوى لفاعمية التدريس ورفع كفاءتو ألداء دوره 

 (.4232المنوط بو عمى أكمل وجو )شاش،

لميارات كفايات معمم التربية الخاصة بأنيا تمك اإلى ( :;;3) رالعبد الجبا وأشار
العامة في العممية التعميمية وذلك كاإللمام بالمعمومات األساسية المتعمقة بذوي اإلعاقة، 
والمعرفة بنظريات التعمم، والتشخيص والتقويم، وعممية تخطيط البرامج واألنشطة وطرق 

 تنفيذىا، وطرق التواصل، وأساليب التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة وأولياء أمورىم. 

مع معظم المشتغمين بالتربية  (Crowe, Venuto, 2001)كل من كرو وفينوتو  ويتفق
في الدول المتقدمة والنامية عمى السواء عمى أىمية تطوير نظم تدريب معمم التربية 
الخاصة، حتى يكون مدركًا لمتطورات العالمية المعاصرة ومطمعًا عمى مختمف الخبرات 
في ىذا التخصص كمصدر لتطوير العممية التعميمية، ويضيف مجمس األطفال غير 

(Council for Exceptional Children, 2000يين العاد أنو يوجد اىتمام متزايد في ىذا (
من  ذوي اإلعاقةالجانب يظير من خالل االىتمامات العالمية لتحقيق أفضل رعاية ل

 (.4239حيث تعميم وتدريب معممييم )في النيدي،

التي نشأت أواًل وتعتبر حركة التربية القائمة عمى الكفايات جزء من الحركة الثقافية 
في الواليات المتحدة األمريكية حيث اىتمت المجنة القومية المتحدة لتعميم الفئات 

م بإعداد معمم 4:;3في الواليات المتحدة األمريكية منذ عام  (UNCES)الخاصة 
التربية الخاصة بحيث تكون القدرات والميارات التي يجب أن يكتسبيا المعمم في معاىد 

ايير التي تطبق لتقويم ىذه القدرات والميارات واضحة وبالتالي يكون اإلعداد والمع
المعمم مسئول عن تحقيق تمك المعايير، وتشتمل ىذه القدرات والميارات عمى كل ما 
لدى المعمم من مفاىيم واتجاىات وأنواع سموك يمكن عن طريقيا المساعدة عمى نمو 

واالجتماعية والنفسية والجسمية، وتوجد  الطالب المعاق في النواحي العقمية والوجدانية
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ثالث معايير لتحديد ىذه القدرات والميارات وتقييميا وىي: معايير خاصة بالمعرفة 
 (.4232ومعايير خاصة باألداء ومعايير خاصة بالنتائج )شاش،

(Fredrick Macdonaldوضمن ىذا اإلطار بين فريدريك مكدونالد  أن كل أداء أو (
مكونين رئيسين ىما: المكون المعرفي ويتألف من مجموعة من كفاية تتشكل من 

اإلدراكات والمفاىيم واالجتيادات والقرارات المكتسبة المتصمة بالكفاية، أما المكون 
الثاني فيو المكون السموكي ويتألف من مجموع األعمال التي يمكن مالحظتيا، ويعد 

إلنتاج المعمم الكفء الفّعال )في  إتقان ىذين المكونين والميارة في توظيفيما أساساً 
 (.5:;3مرعي، 

إلى أنواع الكفايات الالزمة لممعمم وىي، كفايات  (Gary Borich)وأشار جاري بورش 
ترتبط بالمعارف وكفايات ترتبط باألداء وكفايات ترتبط بالنواتج، كما أشار إلى أربع 

ق صفة الكفء عمى مجاالت ليذه الكفايات وجميعيا ضرورية حتى نتمكن من أن نطم
المعمم وىذه المجاالت ىي: التمكن من المعمومات النظرية حول التعمم والسموك 
اإلنساني، والتمكن من المعمومات في مجال التخصص الذي سيقوم بتدريسو، وامتالك 
قامة العالقات اإلنسانية في المدرسة  االتجاىات التي تسيم في إسراع التعمم وا 

الميارات الخاصة بالتدريس والتي تسيم بشكل أساسي في تعمم وتحسينيا، والتمكن من 
 (.4222التالميذ )في قنديل، 

 

كفايات معمم التربية الخاصة إلى ( 4225اليجرسي ) أشارتوفي ذات السياق 
 ومنيا:

الفروق الفردية بين األطفال المعاقين في تراعي القدرة عمى استخدام طرق تدريس  -
 ة كل طفل عمى حدة والعمل عمى توفير احتياجاتو الخاصة.الفصل الواحد ودراسة حال

 القدرة عمى التعرف عمى نواحي القوة والضعف لدى الطفل المعاق. -

 الدراية التامة بطرق تعديل السموك. -
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 المعرفة بطرق التوجيو واإلرشاد ألسرة الطفل المعاق. -

 القدرة عمى التعاون مع األخصائيين اآلخرين. -

ى خمق مواقف داخل المدرسة يشترك فييا الطفل المعاق مع الطفل القدرة عم -
 العادي.

 االطالع الدائم في مجال التخصص. -

( أربع جوانب لكفايات معمم التربية الخاصة وىي 4227) يدفي حين حدد الس 
 كالتالي:

الشخصية: وتتحدد في أخالقيات المينة والقدرة عمى تحمل المسئولية وضوح  -3
 واأللفاظ والظيور بالمظير الالئق بشكل عام.الصوت 

االىتمام بتخطيط الدرس: ويتضح من خالل تحديد األىداف التعميمية والتربوية  -4
 والنشطة والميارات المناسبة ألىداف الدرس.

مراعاة أسس التعميم الجيد: بحيث يتم اكساب التالميذ الميارات عن طريق  -5
عطاء التغذية  الراجعة ومراعاة تعدد جوانب التعميم المعرفية والميارية الممارسة وا 

 والوجدانية.

القدرة عمى النمو الميني: وتتحدد في التنوع واالبتكار وزيادة المعرفة في  -6
 التخصص تقبل النقد بصدر رحب.

وجدير بالذكر أنو يوجد في جامعة شمال فموريدا في أمريكا ثالثة عشر برنامجًا  
التي يبنى عمييا برنامج إعداد معمم ذوي اإلعاقة، وفي جامعة جنوب  لمكفايات العامة

كارولينا ُتستخدم قائمة متدرجة تضم مجموعة من الكفايات التي يجب توافرىا في 
معممي ذوي اإلعاقة صممت لقياس ميارة المالحظة والقدرة عمى التقييم الذاتي كما 

 (.4232يم)شاش،تشتمل عمى المبادئ األساسية لتحسين أدوات التقي

ذوي عمى إعداد كوادر بشرية مؤىمة لخدمة  العربية السعودية حرصت المممكة وقد
بمعاىد وبرامج التربية الخاصة، حيث أولت وزارة التعميم ممثمة في اإلدارة  اإلعاقة
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العامة لمتربية الخاصة اىتمامًا كبيرًا لمنيوض بمستوى منسوبييا وذلك سعيًا منيا 
اسة التعميم في المممكة والمنصوص عمييا بالقواعد التنظيمية لمعاىد لتحقيق أىداف سي

( )الموسى، 6;3-::3( ومن )79-76وبرامج التربية الخاصة في موادىا من )
4227.) 

ومن مشاريع المممكة الرائدة في مجال إعداد المعممين ووضع المعايير المينية 
وير التعميم والذي يقوم عميو المركز إلعدادىم وأدوات تقييميا مشروع الممك عبداهلل لتط

الوطني لمقياس والتقويم )قياس(، ويعتبر المشروع من المشاريع التي ينفذىا المركز من 
قياس بيدف االرتقاء بكفاءة المعممين بما يحقق مركز خالل الشراكة بين وزارة التعميم و 

ل اإلعداد األكاديمي األىداف المرجوة من الوزارة، وليذه المعايير وظائف عديدة تتناو 
والميني لممعممين وتطوير أداؤىم، ومن المجاالت الرئيسية التي تتضمنيا المعايير 
لتخصص التربية الخاصة: األطر العامة والمفاىيم واألسس التخصصية في التربية 
الخاصة، والبدائل التربوية والخدمات المساندة، وخصائص النمو واألسباب العامة 

ق الفردية، والقياس والتقويم في مجال التربية الخاصة، وتأثير اإلعاقة لإلعاقة والفرو 
عمى التعمم، وطرق التدريس العامة والخاصة، والبرنامج التربوي الفردي، والبرامج 

 (.4239السموكية والعالجية والمينية، والميارات االستقاللية )النيدي،
 

 :ينثانيًا: كفايات معمم الصم المكفوف

فئة فريدة ليم حاجات خاصة في التعميم والتواصل  الطالب الصم المكفوفين يعتبر
وقد وضع قانون أليس ، (4232)عبد الحفيظ،  وسيولة الوصول إلى البيئة المحيطة

والذي تم تقديمو  Alice Cogsweel & Anne Sullivan Actكوقسويل وآن سوليفان ماسي 
ألطفال الصم المكفوفين، حيث أكد ىذا ( في أمريكا بنية تحتية لتربية ا4237عام )

القانون عمى إعداد معممين أكفاء وأخصائيين في التدخل المبكر وتدريب شركاء 
 (.Parker& Nelson, 2016)مبصرين لمساعدة الطالب في البيئات التعميمية 

الصم المكفوفين يواجيون تحديات في المشاركة في التفاعل والتواصل  فاألفراد
وتنمية المغة وبالتالي فإن تخطيط التدخل التعميمي ميم جدًا ليذه الفئة ويجب أن يبنى 
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 ,Vervloed)عمى بيانات تجريبية عن نمو التواصل والمغة لدييم من قبل معممييم 

RickDijk, Knoors, & JanDijk, 2006.)

 ,Engelman, Griffin, & Maddox)ذكر كل من انجممان وجريفن ومادوكس  وقد

بعض االستراتيجيات العممية التي يمكن لمعممي الصم المكفوفين وفريق العمل  (1999
استخدام الممس لمبدء في ، و االحتفاظ بالتفاعل في مستوى العين استخداميا ومنيا
، اصل مع الطالب باستخدام طرق يفيمياتعميم اآلخرين كيفية التو ، و التفاعل وانيائو

، تأسيس عالقة من االحترام والثقة مع الطالب، و ضبط التواصل عمى سرعة الطالبو 
 ترجمة بعض األحداث في البيئة لمطالب.و 

كما ينبغي عمى المعممين أيضًا دمج التدريب السمعي والبصري والتغذية الراجعة     
األشياء ووضع األثاث بشكل آمن في الصف، وأنظمة تكبير الصوت وأجيزة تكبير 

حيث تعتبر بيئة الصف عامل ميم لزيادة مشاركة الطالب، فالفصول ذات المساحات 
الصغيرة المفصولة بعوائق منخفضة توفر فرص أكبر لمزيد من التفاعل بين الطالب 
والبيئة، كذلك روتين الفصل وسموك المعمم يمكن أن يؤثر عمى مستويات مشاركة 

طالب فالسماح باستخدام جداول ثابتة يتيح لمطالب فيم معنى األحداث حيث يمكنو ال
 .(Wolsey, 2017)توقع األماكن واألنشطة

( ما يجب أن يراعيو معمم الصم المكفوفين عند 4232ومن جانبيا ذكرت عزت )
بناء ، و تحسين الظروف البيئية واالجتماعية لمطفلمثل  وضع الخطة الفردية لمطالب،

 تقديم فرص االختيار لمطفلمع  وتين لمجمسة حتى يستطيع الطفل توقع ما سيحدثر 
استكشاف العالم معًا عن طريق أسموب ، و وتقديم األنشطة التي يفضميا لجذب انتباىو

تقديم األنشطة عن طريق المعب، واختيار األلعاب التي ، و التواصل )اليد تحت اليد(
، تتبع اىتمامات الطفل والتوسع من خالليا، و شطةالتكرار في كل األن، و يفضميا الطفل

، في األلعاب االجتماعية مع األقرانو  دوار أثناء تأدية أنشطة الحياة اليوميةتبادل األو 
 إرشاد األم حتى تتعرف عمى كيفية التفاعل مع الطفل.مع التأكيد عمى 

مجموعة من  (CEC,2000)ومن الجانب اآلخر وضع مجمس األطفال غير العاديين 
المعارف والميارات والتي تمثل كفايات لمعممي الطالب الصم المكفوفين ومنيا: 
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المعرفة وااللمام بمظاىر اإلعاقة السمعية البصرية، وطرق التواصل، وتقدير الذات، 
 ,Parker)والتوجو والحركة، ونمو المفاىيم، والبيئة والمواد والموضوعات المينية 

Nelson, 2016.)

( بعض الكفايات Redbro & Andreassen, 2007كر ردبرو وأندرسون )وقد ذ
التعميمية التي يجب أن يمتمكيا معمم الصم المكفوفين أو الشريك المبصر بطبيعة 

أن ييتم المعمم بالحواس الضعيفة لدى الطالب إلى جانب االىتمام الحال، ومنيا
لبداية مع الحواس القوية، بالحواس القوية، بحيث يتم توظيف الحواس الضعيفة في ا

 وفيما بعد يمكن أن تستخدم إحدى ىذه الحواس وحدىا إذا دعت الحاجة لذلك.

كما يجب عمى المعمم أن يبدأ بتعميم الطالب األصم الكفيف من مبدأ المعموم إلى 
المجيول، وذلك ببناء روتين يمنح الطفل الفرصة لمراجعة الموقف، وحين يصبح 

لمطالب سوف يشعر باألمان ويتمكن من توقع ما سيحدث ونتيجة لذلك الروتين مألوفًا 
 (.Duquette,2012يصبح قادرُا عمى المشاركة في المواقف المختمفة بصورة أكبر )

التي يجب أن يتحمى بيا معمم الصم المكفوفين اإلحساس  الكفايات الشخصيةومن 
معرفة  تعتبر بالطالب ومعرفة متى يتم تقديم األشياء الجديدة أثناء التفاعل، حيث

التوقيت المناسب لتقديم األشياء الجديدة لمطالب األصم الكفيف من التحديات التي 
إلى تعطيل التفاعل  تواجو المعمم، فإذا لم يكن التوقيت مناسب فسوف يؤدي ذلك

عمى الطالب، أما إذا كان التوقيت مناسب فسوف يؤدي ذلك إلى المحافظة والتشويش 
عمى التفاعل وتقويتو، وذلك يحتاج إلى معمم حساس ومبدع يستطيع أن يحافظ عمى 

 .(Wolsey, 2017)التفاعل والتواصل ويقويو مع الطفل األصم الكفيف

لمكفايات الالزمة التي تمكنو مم الصم المكفوفين أىمية امتالك مع يتضح مما سبق،و 
من أداء دوره بفعالية، مثل الكفايات المعرفية والتي يندرج تحتيا المعرفة بأساليب 
التواصل مع الطالب األصم الكفيف، والكفايات التعميمية والتي يندرج تحتيا القدرة عمى 

الفردية بين الطالب،  تخطيط وتنفيذ الموقف التعميمي بما يتناسب مع الفروقات
باإلضافة إلى الكفايات المينية والتي يندرج تحتيا سعي المعمم إلى تطوير أداءه الميني 

 من خالل تمقي الدورات التدريبية أثناء وقبل الخدمة.
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة

 

 .ينالمكفوفالصم األفراد  خصائص أواًل: دراسات تناولت
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 .ينالمكفوفصم لألفراد الالمقدمة  البرامج والخدماتثانيًا: دراسات تناولت 

 .دراسات تناولت كفايات معمم التربية الخاصةثالثًا: 

 .ينالمكفوفمعمم الصم كفايات تناولت  دراساترابعًا: 

 عمى الدراسات السابقة. التعقيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
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 تمهيد:

 ىذا الفصل عدة دراسات مرتبطة بموضوع الدراسة، حيث تناولت الدراساتيضم 
، والخدمات والبرامج المقدمة ليم، والكفايات الالزمة لمعمم الصم المكفوفين خصائص

، وقد التربية الخاصة بشكل عام، والكفايات الالزمة لمعمم الصم المكفوفين بشكل خاص
ذكر اليدف، والمنيج، واألداة، والعينة، اعتمدت الباحثة في عرض كل دراسة عمى 

 :أربع محاور كالتالي عمى مع توزيع ىذه الدراسات، والنتائج

 :ينالمكفوفالصم األفراد  خصائص أواًل: دراسات تناولت

المكفوفين والكشف عن خصائصيم  فئة الصمالدراسات التي تناولت  بعضأجريت  
 (Wolsey,2017)ولسي  ودور البرامج التدريسية في تنمية قدراتيم ففي دراسة أجراىا

والتي ىدفت إلى اكتشاف خبرات ووجيات نظر الطالب الصم المكفوفين الذين يدرسون 
في جامعة مزدوجة المغة والثقافة، وقد تم استخدام المقابالت الشخصية والمالحظات 

ستكشاف كيف يتعامل الطالب الصم المكفوفين مع الحياة الجامعية وماىي ال
التأقمم التي يستخدمونيا ليتغمبوا عمى التحديات االجتماعية واألكاديمية،  تإستراتيجيا

( طالب أصم كفيف في الجامعة، وتوصمت نتائج 47وقد أجريت ىذه الدراسة عمى )
إلى المعمومات لطالب الجامعة الصم ىذه الدراسة إلى أىمية التواصل والوصول 

 المكفوفين لمحصول عمى فرص أكاديمية وخبرات تعمم إيجابية.

عمى أىمية  (Turner & Fredriksson, 2003)وأكدت دراسة تيرنر، وفريدريكسون 
تصميم برامج لتطوير الميارات االجتماعية لألفراد متعددي العوق، حيث أنيا من أكثر 
الحاجات أىمية لدى ىذه الفئة ليصبحوا أفراد فاعمين في المجتمع، حيث اشتممت عينة 

( 34-8( طفل من فئة متعددي العوق، تراوحت أعمارىم ما بين )42الدراسة عمى )
نيج التجريبي في ىذه الدراسة لمعرفة أثر تصميم برنامج لتنمية ، تم استخدام المسنة

الميارات االجتماعية لدى عينة الدراسة، وجاءت النتائج لتؤكد أىمية مثل ىذه البرامج 
 باإلضافة إلى األقران في تنمية الميارات االجتماعية.
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فية بدء إلى التعرف عمى كي(Tsuchi & Sugai, 2001)وىدفت دراسة توشيا و سوقاي
االستجابة عند الطفل األصم الكفيف حتى يتحقق التفاعل المتبادل، كما أشارت الدراسة 
إلى كيفية زيادة معرفة الطفل باألشياء والموضوعات من خالل تدخل شريك مبصر 
سامع )الباحث( مع اثنين من األطفال الصم المكفوفين والديًا، وأشارت نتائج الدراسة 

عل تأسست عمى مبادرة األطفال الصم المكفوفين، وكانت القوة إلى أن مفاتيح التفا
المحركة لمتفاعل بين الباحث والطفمين ىي األفعال االستكشافية التي يبادر فييا الطفل، 
كما أشارت النتائج إلى تصنيف العالقة بين شركاء التفاعل إلى عدة مستويات وىي 

 اف، الحوار والتفاعل المتبادل.االتصال والمشاركة، التعمق واالقتراب، االستكش

 &Turner& Baldwin& Kleinert) تيرنر، و بالدوين، وكمينيرت، وكيرنز وكشفت دراسة

Kearns, 2000)  ،عن أىم الحاجات التربوية التي يحتاجيا الطالب متعددو العوق
( مدرسة في والية كنتاكي 58( طالبًا موزعين عمى )82حيث شممت عينة الدراسة )

وأظيرت نتائج الدراسة أىمية المنيج المالئم لمطالب سواًء من خالل بناءه األمريكية، 
مكانيات وحاجات األأو تكييفو ليتناسب مع  فراد متعددي العوق، كما أشارت قدرات وا 

الدراسة إلى دور البيئة التعميمية المساندة الكتساب الميارات األكاديمية واالجتماعية 
في ظروف طبيعية من خالل تصميم برامج داعمة، وأخيرًا أىمية التعميم ضمن 

 مجموعات لتعزيز الجانب النفسي واالجتماعي واألكاديمي.
 

 صم المكفوفين:لألفراد الالمقدمة  البرامج والخدماتثانيًا: دراسات تناولت 

( إلى التعرف عمى وجية نظر أميات األطفال الصم 4237ىدفت دراسة الجبر ) 
المكفوفين نحو واقع الخدمات المقدمة ليذه الفئة وتحديد الخدمات المقدمة ليم، 

صم والوقوف عمى األسباب التي تعيق تقديم الخدمات في المراكز الخاصة بال
( أم من أميات 52المكفوفين من وجية نظر األميات، وتكونت عينة الدراسة من )

استمارات  األطفال الصم المكفوفين بالمممكة العربية السعودية، واستخدمت الباحثة 
%( من أفراد 88.9المقابمة الشخصية كأداة لمدراسة، وأوضحت نتائج الدراسة أن )

لفئة الصم المكفوفين غير مناسبة، ونسبة  العينة يرون واقع الخدمات المقدمة
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%( من أفراد العينة يرون أن الخدمات الصحية أكثر أىمية في دعم احتياجات 88.9)
فئة الصم المكفوفين، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تعيق 

لمكفوفين، تقديم الخدمات من أىميا قمة االىتمام بالتسجيل االحصائي لفئة الصم ا
 وعدم اتخاذ اإلجراءات العالجية المناسبة.

والتي ىدفت إلى الكشف عن فيما إذا كانت (White,2014)وايت وفي دراسة أجراىا    
زيادة التواصل والمشاركة مع األطفال الصم المكفوفين تؤدي إلى تحسن في جودة 
الحياة، وقد تم استخدام المقابالت شبو المنظمة كأداة لمدارسة مع أفراد العينة البالغ 

باستخدام عددىم أربعة أشخاص صم مكفوفين، وتم تحميل البيانات ليذه المقابالت 
Interpretative phenomenological analysis  وتم فحص الموضوعات المتعمقة

أن تحسين ميارات  بالتواصل وجودة الحياة، و من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
االتصال لدى أفراد ىذه الفئة يؤدي إلى تحسين مستوى جودة الحياة لدييم، إضافة إلى 

 زيد من جودة الحياة لدييم.أن وجود شريك تواصل كفء ي

إلى تحديد األسموب األمثل  (Dammeyer,2012)في حين ىدفت دراسة داماير 
لتعريف مزدوجي اإلعاقة الحسية )الصم المكفوفين( وذلك عن طريق الكشف الطبي 

( حالة وىم عدد كل المسجمين 2;3والتقييم الوظيفي معًا، وكانت عينة الدراسة ىي )
معية رعاية الصم المكفوفين في الدنمارك، وكانت األدوات في قاعدة بيانات ج

المستخدمة في ىذه الدراسة ىي : كشف النظر وكشف السمع والتقييم الوظيفي لمسمع 
والبصر، ومن نتائج ىذه الدراسة : أن الصمم وكف البصر الوالدي ال يمكن تحديده 

م األداء الوظيفي عن طريق فحص السمع والبصر فقط ولكن يجب أن يشتمل عمى تقيي
ليما، فالتقييم الوظيفي يشمل المالحظة واستخدام الحس اليدوي واستخدام السمع 
والرؤية في التفاعل المجتمعي والتواصل، كما تؤكد الدراسة عمى أن التقييم الدقيق 

 لمصمم وكف البصر الوالدي ضروري لتقديم خطة إعادة تأىيل مناسبة.

( عن طبيعة الخدمات المساندة التي 4234ي )وكشفت دراسة العتيبي والسرطاو 
يحتاجيا األطفال متعددو العوق وأسرىم، ومدى كفاية الخدمات المقدمة ليم من وجية 
نظر أولياء المور والمعممين، ولتحقيق ىدف الدراسة طبق الباحثان قائمة الخدمات 
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ومساندة  المساندة والتي اشتممت عمى محوري الخدمات المساندة لمطفل وخدمات دعم
( من أولياء أمور ومعممي األطفال متعددي العوق 328األسرة، وبمغت عينة الدراسة )

( معممًا. ومن النتائج التي توصمت إلييا 45( أبًا وأمًا، و)5:في مدينة الرياض، منيم )
حاجة األطفال متعددي العوق وأسرىم إلى مختمف الخدمات المتضمنة في الدراسة: 

ساندة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أولياء األمور قائمة الخدمات الم
والمعممين حول مدى كفاية الخدمات المقدمة لألطفال وأسرىم، حيث توزعت التقديرات 

 ما بين عدم تمقي أي خدمة عمى اإلطالق، وتمقي الخدمة بشكل غير كاف.

( دراسة ىدفت إلى التحقيق في العالقة بين 4232) Kyzarكايزر  تفي حين أجر 
التصورات عن الدعم والخدمات، وجودة حياة األسرة بالنسبة ألسر األطفال الصم 

عمى المنيج  ةالباحث ت، واعتمدأسرة (449المكفوفين، واشتممت عينة الدراسة عمى )
لخدمات وجودة عدة مقاييس كأداة لمدراسة لقياس كفاية ا ةالوصفي التحميمي، مستخدم

مقياس )كفاية الخدمات ألسر  تالحياة ألسر األطفال الصم المكفوفين، حيث استخدم
( فقرة موزعة عمى سبعة محاور وىي:) 74األطفال الصم المكفوفين( المكون من )

الصحة، التعميم، الخدمات ذات الصمة، الوصول إلى المعمومات، دعم األصدقاء 
التنسيق(، ومقياس )جودة الحياة األسرية لمركز واألسرة، رعاية الطفل، خدمات 

( فقرة موزعة عمى خمسة محاور كالتالي: ) 47( المكون من )ةالشاطئ المعني باإلعاق
تفاعل األسرة، الوالدية، الصحة العاطفية، الصحة الجسدية والمادية، الدعم الموجو 

ني باإلعاقة( والمكون ، ومقياس )الشراكة المينية األسرية لمركز الشاطئ المعلإلعاقة(
( فقرة موزعة عمى محورين ىما: )عالقات تركز عمى الطفل، عالقات تركز :3من )

أن الخدمات التي تقدم لمصم عمى األسرة(، وأظيرت الدراسة العديد من النتائج منيا 
المكفوفين تشمل )الخدمات الصحية، وخدمات التعميم، وخدمات الوصول إلى 

ية األطفال(، كما أن األسرة راضية عن الخدمات المرتبطة المعمومات، وخدمات رعا
 والتي تشمل ) التأىيل الميني، العالج الطبيعي(.

( ىدفت إلى التعرف عمى فعالية استخدام 4232وفي دراسة أجرتيا عبدالحفيظ )
مبادئ المدخل االسكندنافي في تنمية التواصل لدى عينة الدراسة )والذي ييدف إلى 
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شخاص الصم المكفوفين بيدف ارتقاء التعبيرات التواصمية من خالل التدخل مع األ
البناء المشترك لمعالقات الشخصية بين األصم الكفيف والشريك السامع المبصر، 
وىي: تكوين سياق طبيعي واستخدام األنشطة الرتقاء التواصل من خالل المعب، 

البقايا الحسية لمطفل، استخدام القنوات القوية مثل الشم والممس والتذوق وتوظيف 
احترام التدخل الموجو من الطفل كشريك في العممية التفاعمية ، التكرار والحداثة، 
استخدام األنشطة في تنمية التواصل( كما ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر ذلك 
عمى مستوى جودة الحياة كما تدركيا أمياتيم، وكانت عينة الدراسة مكونة من ثالث 

كفوفين يتمقون الخدمات التدخمية والتأىيمية بجمعية نداء المصرية، أطفال صم م
وأسفرت النتائج عن ارتقاء مستويات التواصل لدى عينة الدراسة بعد تطبيق جمسات 
التفاعل الفردية معيم، كما أظيرت التأثير االيجابي لذلك عمى جودة الحياة كما تدركيا 

 أميات العينة.

ىدفت إلى التعرف عمى مدى فعالية برنامج لمتدخل  بدراسة( 4232عزت )وقامت 
من منظور مدخل التكوين المشترك لمتواصل والذي تركز فيو عمى التعرف عمى ما 
ينشغل بو األصم الكفيف وما يفعمو عندما يستكشف عمى تنمية التواصل لديو وتأثير 

ال العينة عمى ذلك عمى سموكو التوافقي مع رصد أثر ىذه التنمية في التواصل عند أطف
توافق أمياتيم وقدرتيم عمى التواصل مع أبنائيم، وتكونت عينة الدراسة من ثالث 
أطفال الصم المكفوفين وأمياتيم ومدرسييم، وأشارت النتائج إلى ارتقاء مستوى 
التواصل عمى البروفيل االرتقائي بعد تطبيق البرنامج الفردي عمى أطفال العينة، 

الثالثة الصم المكفوفين في المجاالت الخمسة لمسموك التوافقي  وارتقاء مستوى األطفال
التي يتضمنيا مقياس كاليو أزوسا المعدل، كما أثرت تنمية التواصل ألطفال العينة 

 إيجابيًا عمى توافق األميات مع أطفاليم وقدرتيم عمى التواصل معيم.
 

 

 

 ثالثًا: دراسات تناولت كفايات معمم التربية الخاصة:
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ومنيا ، أجريت العديد من الدراسات التي تناولت كفايات معممي التربية الخاصة
مدى توافر الكفايات التعميمية لدى  ىدفت إلى الكشف عن( والتي 4238دراسة النعيم )

معممات التربية الخاصة في مدارس الدمج الحكومية واألىمية االبتدائية لمبنات في 
أدائين، والمعوقات المتسببة في تدني مستوى مدينة الرياض، والفروق في مستوى 

كفاياتين التعميمية. اشتممت أداة الدراسة عمى ثمان محاور أساسية ىي: محور التييئة 
والعرض، إعداد وتنفيذ البرامج التربوية الفردية، االىتمام بتعديل السموك، التشجيع عمى 

عالقات االنسانية، التقويم، المشاركة والتفاعل الصفي، التعامل مع أولياء األمور، ال
( معممة 88النمو األكاديمي والميني. تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية شممت )

( معممة بمدارس أىمية بمدينة 55( معممة بمدارس حكومية، )55تربية خاصة )
الرياض، وأوضحت النتائج أن مستوى أداء الكفايات التعميمية لدى عينة الدراسة مرتفع 

جميع الكفايات باستثناء كفاية العالقات االنسانية حيث وجد مستوى األداء فييا في 
مرتفع جدًا، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات 
األداء الكمي لمكفايات التعميمة لمعممات التربية الخاصة لممرحمة االبتدائية في مدارس 

بمدينة الرياض. كما استخمصت النتائج مجموعة من الدمج الحكومية واألىمية 
المعوقات التي قد تتسبب في انخفاض مستوى الكفايات التعميمية أىميا: كثرة األعباء 
التدريسية أو اإلدارية، عدم توافر الوسائل والتقنيات التعميمية، عدم حضور الدورات 

 وي.التدريبية في مجال التخصص، عدم توفر الدعم المادي والمعن

الجوانب التي  (Topor& Rosenblum, 2013)وروزنبموم وأوضحت دراسة توبور 
الطالب المعاقين بصريًا إلى تطوير مياراتيم بشأنيا وأجريت الدراسة  ويحتاج معمم

( معمم من معممي المعاقين بصريًا وقد حددت الدراسة بعض خبرات 98عمى )
المعممين من خالل استبيان عبر شبكة االنترنت وأسفرت عن توافر خبرات لدى 

جادة طريقة برايل وأنيم المعممين مثل طرق التدريس وأساليبو واستراتيجيات التدريس و  ا 
يحتاجون إلى تطوير خبراتيم فيما يتعمق بعممية تدريس المعاقين بصريًا من 

تقان طريقة برايل.  استراتيجيات وا 
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( دراسة بيدف تقويم كفايات معممي التربية الخاصة في 4233كما أجرى التويم )
قام و لمكرمة وجدة مدارس التعميم العام في المممكة العربية السعودية بمنطقة مكة ا

( 9( مشرف،)37( معمم، )366( فرد منيم)388الباحث باختيار عينة عشوائية بمغت )
من مديري المدارس، ولجمع المعمومات واإلجابة عن التساؤالت قام الباحث بإعداد 
استبانة كأداة أساسية لجمع المعمومات، وأظيرت نتائج الدراسة حاجة معممي التربية 

ة كفاءتيم في التدريس من خالل: اإللمام بمعرفة الموائح والنظم التي الخاصة إلى زياد
تكفل حقوق ذوي الحاجات الخاصة، اإللمام باستراتيجيات وفنيات تعديل السموك، تييئة 
بيئة تعميمية تشجع التالميذ عمى المشاركة، مراعاة اختيار أسئمة التقويم المناسبة 

 لميارات التالميذ.

الكفايات  (Kesiktas& Akcamete, 2011)وأكميت سة كيسكتاس في حين تناولت درا
( 2:المينية لمعممي التالميذ المعاقين بصريًا في تركيا، وقد تم تطبيق مقياس يضم )

بند لقياس الكفايات المينية لممعممين تتوزع عمى خمسة أبعاد وتغطي مجالين ىما: 
بات عمى خمسة بنود جميعيا األىمية والتنفيذ، ومن نتائج الدراسة أن أعمى استجا

تتمثل في الجانب المياري، ويواجو المعممون مشكالت في تنفيذ تدريس المعارف 
 والميارات لمتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية.

Begovic, 2008Hasan)بيجوفيتش  ىسان وأشارت دراسة إلى الكفايات الالزمة (
لمعممي الصم الخبراء والمتعمقة بالمعارف النظرية والممارسات الميدانية ألساليب 

( معممًا من العاممين بالمدارس 3;التواصل مع الصم، شممت عينو مكونة من )
وذلك من خالل استبانة في جميورية البوسنة واليرسك الخاصة بالصم ومدارس الدمج 

إتقان المعممين لمدخل ثنائية المغة اإلشارية الشفيية يعد األسموب  أظيرت نتائجيا أن
 األكثر أىمية وفعالية لضمان حياة اجتماعية ناجحة لمصم.

الكشف عن مدى حاجة معمم الصم و  بدارسة ىدفت إلى( 4228سعيد ) وقام
المكفوفين إلى إعداد وتأىيل قبل وأثناء الخدمة وذلك من خالل استبانة احتوت عمى 

وذلك لقياس مدى ضرورة ىذه  المعممينقائمة بالكفايات األساسية الالزم توافرىا لدى 
الكفايات ألفراد العينة وممارستيم ليا ومدى حاجتيم عمى التدرب عمييا، وقد اشتممت 
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( معمم ومعممة يعممون في مدارس 2:( معمم ومعممة منيم )362عينة الدراسة عمى )
مون في مدارس المكفوفين وأظيرت نتائج الدراسة أن ( معمم ومعممة يعم82الصم و )

جميع الكفايات األساسية المتضمنة بالقائمة أساسية وبدرجة عالية لدى عينة البحث، 
كما أن ىناك العديد من المشاكل التي تواجو تدريب معممي التربية الخاصة بالسودان 

التربية الخاصة سوى أىميا عدم وجود برامج في الجامعات السودانية إلعداد معمم 
جامعة الخرطوم، كما أنو ال توجد معاىد مختصة لتدريب ىؤالء المعممين قبل وأثناء 
الخدمة، منا كشفت الدراسة عن فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت الستة 

 معممي المكفوفين (. –بمحاورىا الثالث بين المجموعتين )معممي الصم 

 & ,Luckner, Muir, Howell, Sebald)وسيبالد ويونق دراسة لوكنر وموير وىويل  أما

Young, 2005)  والتي ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية في مجال تعميم الصم
( من المعممين ومدراء المدارس وأساتذة الجامعات وأولياء 553شممت عينة قواميا )

جيات الحديثة في نتائجيا إلى أن تدريب معمم الصم عمى االستراتي األمور، وتوصمت
تعميم الصم وتقديم الخدمات التعميمية المناسبة ليم احتل األولوية األولى من أولويات 

 تدريبيم أثناء الخدمة.

( إلى تقييم مدى تحصيل معممي األطفال ذوي 4226كما ىدفت دراسات البطاينة ) 
في مدارس الحاجات الخاصة لمكفايات التعميمية من أجل التعامل مع ىؤالء األطفال 

ومراكز التربية الخاصة في شمال األردن، والكشف عن العالقة بين مستوى تحصيل 
معممي األطفال ذوي الحاجات الخاصة لمكفايات التعميمية وجنس المعمم وتخصصو 
وخبرتو التدريسية ومؤىمو العممي، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت أداة الكفايات 

و طورىا ىارون  (landers & weavers 1991)وويفرز التعميمية التي أعدىا الندرز 
( معمم ومعممة و 336( كفاية تدريسية؛ تم تطبيقيا عمى)54( وتشتمل عمى )7;;3)

أظيرت النتائج أن درجة امتالك معممي األطفال ذوي الحاجات الخاصة لمكفايات 
إحصائية في التعميمية كانت عالية أو متوسطة، كما أظيرت النتائج فروقًا ذات داللة 

الكفايات التعميمية تعزى إلى التخصص والخبرة التدريسية والمؤىل العممي، في حين لم 
 تكشف النتائج عن فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس.
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 رابعًا: دراسات تناولت كفايات معمم الصم المكفوفين:

الصم  الطالبمن الدراسات التي تناولت معممي  بعضأجريت ومن الجانب اآلخر 
والتي أجرتيا عمى عينة  (Hartmann, 2012)نىارتماالمكفوفين وكفاياتيم منيا دراسة 

( معمم من معممي التربية الخاصة إلى الكفاءة الذاتية لمعممي الطالب 9:قواميا )
( بندًا يقيس إحساس المعمم بكفاءتو 58الصم المكفوفين وذلك من خالل أداة تضمنت )

( ;بند متعمق باالستراتيجيات التعميمية، و )  (34الصم المكفوفين ) الذاتية في تعميم
( بند متعمق بتفاعل الطالب وأوضحت نتائج الدراسة 37بنود متعمقة بإدارة الصف، و )

تفاوت بين المعممين تبعًا لخبرتيم في تعميم الصم المكفوفين وتجاربيم السابقة مع ىذه 
 الفئة.

عن أىم المعيقات التي تعيق معممي التالميذ ذوي ( 4234وكشفت دراسة المعيقل )
اإلعاقات المتعددة والتي تمثمت في حاجتيم إلى التدريب عمى استخدام البرنامج التربوي 
الفردي، باإلضافة إلى حاجاتيم إلى التعرف عمى صفات وخصائص التالميذ متعددي 

صف والوقت، والتعامل العوق، وأخيرًا حاجة ىؤالء المعممين في التدريب عمى إدارة ال
 مع المشكالت السموكية.

أن استخدام خطط الدعم لمعممي األطفال الصم  (Browes,2008)وأوضحت بروس 
المكفوفين كنوع من التدريب أثناء الخدمة يسيم في تحسين كفاءات المعممين التدريسية 

خدام وينعكس بشكل إيجابي عمى تواصميم مع األطفال الصم المكفوفين، حيث تم است
خطط الدعم في ىذه الدراسة مع معممتان بحيث كانتا تسجالن التغيرات في التفكير 
والممارسات التدريسية تحت أربع نواحي من التواصل وىي: الشكل، والوظيفة، 
والمحتوى، والسياق. واستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المالحظة والمقابمة كأدوات 

غير ممحوظ في ممارسات المعممين التدريسية بعد لمدراسة، وأظيرت نتائج الدراسة ت
 تطبيق خطط الدعم مما أثر بشكل إيجابي عمى تعمم الطمبة الصم المكفوفين.
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 & ,Vervloed, RickDijk, Knoors)واستيدفت دراسة فرفمويد وريك ونورس وجان 

VanDijk, 2006)  التفاعالت التي تحدث بين المعمم واألطفال الصم المكفوفين، وذلك
من خالل دراسة حالة طفل ذكر عمره ثالث سنوات وأربع أشير، باستخدام تحميل 
التصوير المرئي لوصف ودراسة أنماط ونوعية التفاعالت التي تحدث من خالل مقاطع 

مالبس، المعب بالمواد المفضمة الفيديو خالل األنشطة اليومية )االستحمام، ارتداء ال
لمطفل( وأسفرت نتائج الدراسة عن أن الوقت المخصص لمتواصل والتفاعل بين المعمم 

 والطالب األصم الكفيف قميل جدًا ال يحفز عمى نمو التواصل والمغة.

 (Jansen, Riksen, Marianne& Dijk. 2003)وقدمت جانسين وركسين وماريان ودايك 
لتشخيصي مع األشخاص الصم المكفوفين يقوم عمى أساس تجريبي نموذجًا لمتدخل ا

ويناسب تطبيقو األطفال والمراىقين الصم المكفوفين في مختمف المواقف بيدف تعزيز 
التفاعالت المتناغمة بين األطفال الصم المكفوفين ومعممييم، وتم استخدام المنيج 

فيف عمره عشر سنوات، وقد اإلكمينيكي التجريبي من خالل دراسة حالة لطفل أصم ك
ركز نموذج التدخل التشخيصي المستخدم في الدراسة عمى  تحسين ميارات المعممين 
فيما يتعمق بإدراك وتفسير إيماءات الطفل األصم الكفيف، و تقييم مدى كفاءة وفعالية 
سموكيات المعممين التفاعمية ومدى مالئمة سموكياتيم مع سموكيات الطفل باإلضافة 

حسين قدرة المعممين عمى تعديل وتكييف السياق التفاعمي، وذلك من خالل تحميل إلى ت
الفيديو لعدة مواقف تفاعمية بين الطفل ومعممو أثناء أنشطة الحياة اليومية، وتحديد 
المشاكل التي تواجو المعمم في التفاعل وبعدىا تحديد أىداف التدخل، و كانت مدة 

( أفراد من القائمين :( جمسة تدريبية لممعمم و)33) والبرنامج خمسة عشر أسبوعًا تخمم
عمى رعاية ىذا الطفل في مدرستو الداخمية، وأشارت النتائج إلى وجود تغير ممحوظ في 

 تفاعالت الطفل مع معمميو.
 

 عمى الدراسات السابقة: التعقيب

الدراسات السابقة وجود وفرة في الدراسات التي تناولت كفايات عرض يتضح من 
معممي التربية الخاصة بشكل عام، وندرة في الدراسات التي تناولت كفايات معممي 
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الصم المكفوفين بشكل خاص، ومما خمصت إليو الباحثة من خالل مراجعة الدراسات 
 السابقة ما يمي:

تناولت الدراسات السابقة كفايات معممي التربية الخاصة بشكل عام )النعيم،  -3
( في حين لم يتم التطرق إلى كفايات معممي 4226لبطاينة، وا 4233والتويم،  4238

 Hartmann,2012 & Browes.2008 &jansen.et)الصم المكفوفين سوى في دراسة 

al.,2003 ىذه الدراسة إلى التعريف بكفايات معمم الصم  ىدفتلذا  (4234والمعيقل، ،
 المكفوفين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية.

كفايات معمم التربية  مجاالت تطرق الباحثون السابقون إلى واحدة أو اثنتين من -4
سية لدى معمم الكفايات التدري(Topor,et al., 2013)الخاصة، حيث ذكر توبور وآخرون

الكفايات  (Kesiktas.et al., 2011) بصريًا، في حين ذكر كيسكتاس وآخرون ينالمعاق
 ,Hasan Begovic)بيجوفيتش  أشارت دراسة ىسانو المينية لمعمم المعاقين بصريًا، 

إلى الكفايات المعرفية لمعممي الصم، في حين سوف تشمل الدراسة الحالية  (2008
 والمينية لمعمم الصم المكفوفين. ،والشخصيةالتدريسية، و  ،الكفايات المعرفية

الصم المكفوفين مثل  دور المعمم لألفراداتفقت الدراسات السابقة عمى أىمية  -5
( ولكنيا اختمفت في Tsuchi.et al. 2001و  4232وعبدالحفيظ،  White, 2014) دراسة

إلى  تمت اإلشارة( 4232) ، ففي دراسة عبدالحفيظالتعريف بأىمية ىذا الدورطريقة 
من خالل مبادئ المدخل االسكندنافي لتنمية التواصل، في  معمم الصم المكفوفينأىمية 

 تكثيفعن طريق ( White, 2014)في دراسة  التعريف بأىمية ىذا الدورحين تم 
( فقد (Tsuchi.et al, 2001دراسة  في مع الشخص األصم الكفيف، أما تواصل المعمم

لممعمم مع الطالب األصم من خالل التدخل المباشر  أىمية دور المعمم ىمعد يتم التأك
الكفيف، في حين أشارت الدراسة الحالية إلى أىمية دور معمم الطالب الصم المكفوفين 

 من خالل الكفايات الالزم توافرىا لديو.

مثل اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام المنيج الوصفي  -6
وسعيد  4233والتويم،  4238والنعيم،  Dammeyer,2012و White, 2014)دراسة 
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وذلك ( Topor.et al.,2013و  Hasan Becovic,2008وHartmann,2012و 4228
 الدراسة وأداتيا. لمناسبتو ألىداف

ساىمت الدراسات السابقة في صياغة مشكمة الدراسة الحالية وتكوين تصور  -7
التي يمكن واألساليب اإلحصائية نسب مناىج البحث عام لإلطار النظري وأ

 استخداميا.

 الفصل الرابع

جراءاتها  منهج الدراسة وا 
 

 منهج الدراسة.أواًل: 
 الدراسة. مجتمعثانيًا: 
 أداة الدراسة. ثالثًا:

 رابعًا: إجراءات الدراسة.
 األساليب اإلحصائية.خامسًا: 
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 الفصل الرابع

جراءاتهامنهج   الدراسة وا 

 

 تمهيد

 ومجتمع الدراسة والعينةيستعرض ىذا الفصل المنيج المتبع في الدراسة،    
جراءات التحقق من صدقيا وثباتيا، كما اوخصائصي ، وآلية بناء األداة المستخدمة، وا 

يتضمن ذكر اإلجراءات المتبعة في تطبيقيا، واألساليب اإلحصائية المستخدمة 
 .ئج الدراسةلمتوصل إلى نتا

 أواًل: منهج الدراسة:

لمناسبتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا،  ؛استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي    
ويعرف المنيج الوصفي بأنو "المنيج الذي يتم من خاللو جمع معمومات وبيانات عن 

 عمىظاىرة ما بيدف التعرف عمى تمك الظاىرة وتحديد الوضع الحالي ليا، والتعرف 
جوانب القوة والضعف فييا ويستخدم في الدراسات المسحية وأدواتو االستبيان والمقابمة 

 (.97، ص4234عبسي، وأبو عواد، الوالمالحظة واالختبار" )عباس، ونوفل، و 

 الدراسة: مجتمعثانيًا: 

من األساتذة )رجال ونساء( حممة الدكتوراه في  ىم جميع أعضاء ىيئة التدريس   
( عضو 522ة الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية، والبالغ عددىم )أقسام التربي
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، وتتضح استجاباتيم عمى األداة ىيئة تدريس كما ورد في المواقع االلكترونية لمجامعات
 (:3من خالل الجدول رقم )

 (1جدول )

 الدراسة عمى األداة مجتمعاستجابة 
 نسبة االستجابة المستعادةعدد االستبانات  عدد االستبانات الموزعة

300 196 65% 

%( من العدد الكمي، وىي 87( أن نسبة االستجابة تمثل )3يتضح من الجدول رقم )
 نسبة مقبولة لتعميم النتائج عمى كافة أفراد الدراسة.

 الدراسة: عينةخصائص 

، التخصص الخبرة)وىي:  متغيرات تتعمق بعينة الدراسةاشتممت ىذه الدراسة عمى    
الدراسة في  عينة( وفي ضوء ىذه المتغيرات يمكن توضيح خصائص الجنسالدقيق، 

 (:6( و)5( و)4الجداول رقم )

 (2جدول )

 الخبرة اً لمتغيرالدراسة وفق أفرادتوزيع 
 المئويةنسبة ال تكرارال عدد سنوات الخبرة

 % 24.5 48 سنوات أو أقل 5
 % 37.2 73 سنوات 11إلى  6من 

 % 38.3 75 سنوات 11من أكثر 
 % 100.0 196 اإلجمالي

سنوات فأقل(  7) ةمن ذوي الخبر المشاركين نسبة أن  (4) رقم الجدول من يتضح   
، في %(4607( عضو بنسبة ):6كانت أقل عدد في عينة الدراسة حيث كان عددىم )

تتراوح من ذوي الخبرة التي %( 5904من عينة الدراسة )المشاركين  كانت نسبةحين 
من عينة الدراسة  المشاركين وتمثل نسبة( عضو، 95سنوات( بعدد ) 32-8من )

( عضو، وىم الفئة األكثر 97سنوات فأكثر( بعدد ) 32)من ذوي الخبرة  %(5:05)
 .الدراسة عينةمن 
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 (3) جدول

 التخصص الدقيق اً لمتغيرة وفقالدراس أفرادتوزيع 
 المئويةنسبة ال تكرارال التخصص الدقيق

 % 18.4 36 اإلعاقة السمعية
 % 13.3 26 اإلعاقة البصرية
 % 17.3 34 اإلعاقة الفكرية

 % 24.0 47 تعممالصعوبات 
 % 8.2 16 سموكيةالضطرابات االتوحد و ال

 % 11.7 23 تفوقالموهبة و ال
 % 7.1 14 مبكرالتدخل ال

 % 100.0 196 اإلجمالي

من تخصص صعوبات التعمم،  العينة من( %46أن )( 5) رقم الجدول يظير من    
كانت نسبة  حين( عضو، في 69الدراسة بعدد ) عينةتمثل الفئة األكبر من  و

جاء المشاركون  و( عضو، 58( بعدد )%3:06) المتخصصين في اإلعاقة السمعية
من ( %3505( عضو، و)56( بعدد )%3905من تخصص اإلعاقة الفكرية بنسبة )

( نسبة %3309( عضو، و )48من تخصص اإلعاقة البصرية بعدد ) العينة
في حين كانت نسبة ( عضو، 45الموىبة والتفوق بعدد ) في المتخصصين

( عضو، أما الفئة 38( بعدد )%04:) المتخصصين في التوحد واالضطرابات السموكية
( 36( وعدد )%903الدراسة فيي في تخصص التدخل المبكر بنسبة ) عينةاألقل من 

 عضو.

 (4) جدول

 الجنسمتغير ل اً وفق الدراسة أفرادتوزيع 
 المئويةنسبة ال تكرارال الجنس
 % 60.7 119 ذكر
 39.3 % 77 أنثى

 %100.0  196 اإلجمالي
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يمثمون الفئة األكبر و  %(8209نسبة الذكور ) أن( 6) رقم الجدولمن  يتضح
 .%(05;5نسبة اإلناث )، في حين كانت الدراسة أفراد من

 

 : أداة الدراسة:ثالثاً 

 .(من إعداد الباحثة)استبانة الكفايات الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين 

بناًءا عمى مشكمة الدراسة وأسئمتيا والمنيج المتبع فييا، تم إعداد استبانة كأداة    
 لمدراسة، وتشتمل عمى جزئين ىما:

 (.الجنس، التخصص الدقيق، الخبرةالبيانات األولية: ) -3

الكفايات محاور الكفايات، وتتمثل في: )الكفايات المعرفية، الكفايات التدريسية،  -4
 ، الكفايات المينية(.الشخصية

 إجراءات بناء االستبانة:

األدب التربوي المتعمق بكفايات معمم التربية الخاصة بشكل عام بعد االطالع عمى     
مثل معايير  كل خاص، واالطالع عمى المعايير الدوليةشبومعمم الصم المكفوفين 

ومعايير برامج  (National Center for Education)المركز الوطني لمتعميم في أمريكا 
الكفايات التي ُيبنى عمييا برنامج إعداد معمم ذوي اإلعاقة في جامعة فموريدا، والمعايير 

ربية الخاصة في وزارة التعميم في المممكة الخاصة باإلعداد األكاديمي والميني لمعمم الت
بكفايات معمم التربية المتعمقة الدراسات السابقة  واالطالع عمى العربية السعودية،

دراسة ودراسة  ،(Brows, 2008) ، وبروس(4226البطاينة ) مثل دراسة ،الخاصة
 من االستبانة األوليةالصورة قامت الباحثة بإعداد ، (Hartmann, 2012) نىارتما

 محاور: أربعة( عبارة موزعة عمى 62) وتتكون من: )ممحق ب(

المحور األول: ييدف إلى التعرف عمى الكفايات المعرفية الالزمة لمعممي الطالب 
 ( عبارات.:الصم المكفوفين، ويتضمن )
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المحور الثاني: ييدف إلى التعرف عمى الكفايات التدريسية الالزمة لمعممي الطالب 
 ( عبارة.36الصم المكفوفين، ويتضمن )

الالزمة لمعممي الطالب  الكفايات الشخصيةالمحور الثالث: ييدف إلى التعرف عمى 
 ( عبارات.;الصم المكفوفين، ويتضمن )

المحور الرابع: ييدف إلى التعرف عمى الكفايات المينية الالزمة لمعممي الطالب الصم 
 ( عبارات.;المكفوفين، ويتضمن )

 

 

 لمتحقق من صدق وثبات االستبانة تم اتباع ما يمي:و 

 صدق االستبانة:

 :الصدق الظاهري 
من األساتذة ين محكممن ال( 32عمى ) عرضت الباحثة الصورة األولية لالستبانة

، وذلك الستطالع آرائيم بشأن صدق )ممحق ج( المختصين في التربية الخاصة
ومالئمتيا لما وضعت لقياسو، وقد تم تحديد عبارات االستبانة، ومدى وضوح صياغتيا 

%( كنسبة التفاق المحكمين عمى قبول كل عبارة من عبارات االستبانة، وتتضح 92)
 (:7ىذه النسب في الجدول رقم )

 (5جدول )

 نسب اتفاق المحكمين عمى قبول عبارات االستبانة
رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

1 100% 2 100%  3 100%  4 100%  5 100%  
6 90.9% 7 100%  8 72.72%  9 100%  10  90.9% 
11  100% 12  72.72% 13 90%  14 90.90%  15 100%  
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16  81.8% 17 90%  18 90%  19 100%  21 100%  
21 90.9%  22 100%  23 90.9%  24 80%  25 100%  
26  100% 27  100% 28  100% 29  90% 30  90% 
31  100% 32  90% 34  100% 35  100% 36 100% 
37  100% 38  81.8% 39  100% 40 100%   

( إلى أن نسب قبول المحكمين لجميع عبارات االستبانة 7يشير الجدول رقم )   
صياغة ودمج %( ولذا تم إبقاء جميع العبارات مع تعديل 322 –94094تراوحت بين )

بحيث أصبحت الصور النيائية  ،بعضيا بناًءا عمى مالحظات بعض المحكمين
( 8ويوضح الجدول رقم ) ( عبارة موزعة عمى أربعة محاور.;5لالستبانة تشمل )

 عبارات االستبانة قبل تعديل الصياغة وبعدىا.

 (6جدول )

 صياغة بعض عبارات االستبانةتعديالت 

رقم 
 العبارة

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

 المظير العام الئق المظير العام مرتب ونظيف 26
ا المعرفة بالمسئوليات النظامية واألخالقية عندم 34

 يتعامل مع معمومات سرية
االلمام بالمسئوليات النظامية 
واألخالقية عندما يتعامل مع 

 معمومات سرية
المعرفة بخدمات التأىيل والتدريب الموجودة في  35

 بمده
االلمام بخدمات التدريب والتأىيل 

 الموجودة في بمده
المعرفة بحقوق وقوانين الصم المكفوفين عالميًا  36

 والمعمول بيا في بمده
الوعي بحقوق وقوانين الصم 

المكفوفين عالميًا والمعمول بيا 
 في بمده

معرفة الوسائل الحديثة في التشخيص والتدخل  37
 التربوي والتدريب

االطالع عمى الوسائل الحديثة في 
التشخيص والتدخل التربوي 

 والتدريب
24 
4; 

 منسوبي المدرسةالزمالء و المرونة في العمل مع 
 التعاون مع الزمالء ومنسوبي المدرسة

التعاون والمرونة في العمل مع 
 المدرسةالزمالء ومنسوبي 



53 
 

 
 

 
 

بعد ذلك سعت الباحثة إلى الحصول عمى موافقة تطبيق االستبانة من لجنة 
أخالقيات البحث العممي في جامعة الممك سعود )ممحق أ(، وتطبيقيا عمى عينة 

 استطالعية لمتحقق من ثباتيا وصدق االتساق الداخمي ليا.

  البناءصدق: 
حساب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل من خالل  البناءتم التحقق من صدق 

عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو، وتم حساب قيم معامالت االرتباط بين 
الدرجة عمى المحور والدرجة الكمية لالستبانة باستخدام معامل االرتباط بيرسون 

(Pearson Correlation)  وذلك بعد تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية مكونة من
 (: 9الجدول رقم ) معامالت االرتباط في( عضو ىيئة تدريس، وتتضح نتائج 52)

 

 (7) جدول

 قيم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة المنتمية إليها
 الكفايات 
 المعرفية

 الكفايات 
 التدريسية

 الكفايات  الشخصيةالكفايات 
 المهنية

 رقم
 العبارة 

معامل 
 االرتباط

 رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 **.668 9 **.782 23 **.405 32 **.893 
2 **.545 10 **.548 24 **.645 33 **.865 
3 **.608 11 **.800 25 **.807 34 **.805 
4 **.756 12 **.676 26 **.844 35 **.872 
5 **.827 13 **.575 27 **.791 36 **.844 
6 **.826 14 **.903 28 **.670 37 **.763 
7 **.676 15 **.833 29 **.803 38 **.856 
8 **.852 16 **.928 30 **.926 39 **.883 

 17 **.904 31 **.892  
 18 **.870   
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 19 **.868   
 20 **.667   
 21 **.690   
 22 **.737   
 31مالحظة: ن= 

 1011** مستوى الداللة = 

( إلى أن جميع قيم معامالت ارتباط العبارات بالمحاور دالة 9يشير الجدول رقم )   
ارتباطيا القوي مع محاور ( فأقل، مما يدل عمى 2023إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 .األداة

بالدرجة الكمية لالستبانة؛  المحاوركما تم حساب قيم معامالت ارتباط درجات 
 (::لمعرفة الصدق الداخمي ليا، حيث يوضح ذلك الجدول رقم )

 

 (8جدول )

 قيم معامالت ارتباط درجات المحاور بالدرجة الكمية لالستبانة
 معامل االرتباط البعد

 980.** الكفايات المعرفية
 843.** التدريسيةالكفايات 

 985.** الكفايات الشخصية
 953.** الكفايات المهنية

 31مالحظة: ن=

 1011** مستوى الداللة=

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور من :يتضح من الجدول رقم )    
محاور الدراسة والدرجة الكمية لجميع محاور الدراسة جاءت جميعيًا دالة إحصائيًا عند 

( فأقل، وىذا يدل عمى أن عبارات االستبانة صادقة، إذ تقيس ما 2023مستوى داللة )
 وضعت لقياسو.

 :الثبات -4
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كما معامل ألفا كرونباخ  من خالل استخدامتم التحقق من ثبات االستبانة 
 :(;الجدول رقم ) يوضح نتيجتو

 (9) جدول

والدرجة الكمية باستخدام قيم معامالت الثبات لالستبانة لكل محور من المحاور 
 معامل ألفا كرونباخ

 الثباتمعامل  المحور
 0.771 الكفايات المعرفية
 0.866 الكفايات التدريسية
 0.877 الكفايات الشخصية
 0.825 الكفايات المهنية

 0.927 اإلجمالي

( أن جميع قيم معامالت الثبات مرتفعة، سواء لممحاور ;يظير من الجدول رقم )    
( وىي قيم مرتفعة 49;، - 993الفرعية أو الدرجة الكمية، حيث تراوحت بين )،

 لمثبات، ولذا يمكن االطمئنان إلى صدق وثبات االستبانة عمى عينة الدراسة.
 

 رابعًا: إجراءات الدراسة:

بعد االنتياء من تحكيم االستبانة، والتحقق من صدقيا وثباتيا، وطباعتيا في     
(، قامت الباحثة باستكمال باقي اإلجراءات لتطبيقيا عمى دصورتيا النيائية )ممحق 

 أفراد الدراسة، وىي:

موافقة لجنة أخالقيات البحث العممي لمكميات اإلنسانية في جامعة الحصول عمى  -3
 إجراء الدراسة الممك سعود عمى

الحصول عمى الموافقات الرسمية لتطبيق أداة الدراسة عمى وتوزيعيا عمى أعضاء  -4
ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية، )ممحق 

 .(ه

 فرز نتائج االستبانة، ومعالجة البيانات إحصائيًا. -5
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 عرض النتائج وتفسيرىا. -6

 بحاث والتوصيات المقترحة في ضوء نتائج الدراسة.تقديم األ -7
 

 : األساليب اإلحصائية:خامساً 

أسئمة الدراسة تم تحميل البيانات التي توصمت إلييا الدراسة باستخدام  عمىلإلجابة     
 األساليب اإلحصائية التالية:

لإلجابة عن التكرارات والنسب المئوية، وحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية،  -3
السؤال األول والثاني والثالث والرابع من أسئمة الدراسة، من خالل معرفة ماىي 

والكفايات المينية الالزمة لمعممي  الكفايات الشخصيةالكفايات المعرفية والتدريسية و 
الطالب الصم المكفوفين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية 

 حكومية السعودية.الخاصة في الجامعات ال

، لإلجابة عن السؤال الخامس في (ANOVA)اختبار تحميل التباين األحادي  -4
الدراسة، من خالل حساب داللة الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة 
التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية بناًءا عمى متغير 

 الخبرة. التخصص الدقيق وعدد سنوات

لإلجابة عن السؤال الخامس في الدراسة، من خالل حساب  (T-test)اختبار ت  -5
داللة الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة 

 في الجامعات الحكومية السعودية بناًءا عمى متغير الجنس.
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 الفصل الخامس: النتائج والمناقشة
 

 .أواًل: نتائج السؤال األول
 .ثانيًا: نتائج السؤال الثاني
 .ثالثًا: نتائج السؤال الثالث
 .رابعًا: نتائج السؤال الرابع

 .خامسًا: نتائج السؤال الخامس
 سادسًا: نتائج السؤال السادس.

 .: مناقشة النتائجسابعاً 
 .: التوصياتثامناً 
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 الفصل الخامس

 الدراسة ومناقشتهانتائج 

 

 :تمهيد

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الكفايات الالزمة لمعممي الطالب الصم      
المكفوفين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في 

 الخبرة،الجامعات الحكومية السعودية، مع الكشف عن مدى اختالف ذلك حسب متغير 
 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئمة التالية:والجنس، والتخصص الدقيق، 

 أواًل: نتائج السؤال األول:

ماهي الكفايات الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر أعضاء هيئة 
 التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية؟

الصم المكفوفين من وجية نظر ولمتعرف عمى الكفايات الالزمة لمعممي الطالب 
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية الحكومية، تم حساب المتوسطات 
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( 32الحسابية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى أبعاد كل محور، والجدول رقم )
 يوضح ذلك:

 (11جدول رقم )

 محاور االستبانة بشكل عاماستجابات أفراد الدراسة عمى 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية المحور
 199. 2.88 %87,8 الكفايات المعرفية
 250. 2,80 %80,4 الكفايات التدريسية
 386. 2.54 %56,3 الكفايات الشخصية
 309. 2.71 %71 الكفايات المينية

 األىمية( أن الكفايات المينية جاءت أواًل من حيث 32يظير من الجدول رقم )     
، ثم الكفايات المينية (%206:)كفايات التدريسية بنسبة ، يمييا ال(%:90:) بنسبة
 ، في حين جاء الكفايات الشخصية أخيرًا من حيث األىمية بنسبة(%93) بنسبة

(7805%). 

 :الثاني: نتائج السؤال ثانياً 

ة نظر ماهي الكفايات المعرفية الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من وجه
 ات الحكومية السعودية؟عأعضاء هيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجام

الطالب الصم المكفوفين من  يولمتعرف عمى الكفايات المعرفية الالزمة لمعمم    
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية تم حساب 
المتوسطات الحسابية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى أبعاد ىذا المحور، والجدول 

 ( يوضح ذلك:33رقم )

 (11جدول )

 بالكفايات المعرفية استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات المحور األول المتعمقة
 االنحراف المتوسط مهم جداً  مهم غير مهم العبارة
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نسبة ال تكرارال
 المئوية

نسبة ال تكرارال
 المئوية

نسبة ال تكرارال
 المئوية

 المعياري الحسابي

المعرفة بنظريات التعمم الرئيسية 
 وتطبيقاتها

- - 13 6.6 183 93.4 2.93 .2492 

عن معرفة المعمومات الالزمة 
الحاجات التربوية لمصم 

 المكفوفين

- - 7 3.6 189 96.4 2.96 0.186 

معرفة االتجاهات الحديثة في 
 مجال تعمم الصم المكفوفين

- - 31 15.8 165 84.2 2.84 0.366 

المعرفة بخصائص الطالب الصم 
 المكفوفين

- - 24 12.2 172 87.8 2.88 0.329 

معرفة مكونات البرنامج الفردي 
 األصم الكفيف لمطالب

- - 27 13.8 169 86.2 2.86 0.346 

المعرفة بأساليب التواصل 
المختمفة مع الطالب الصم 

 المكفوفين

- - 18 9.2 178 90.8 2.91 0.290 

المعرفة بأساليب تعديل السموك 
 وتطبيقاتها مع الصم المكفوفين

- - 37 18.9 159 81.1 2.81 0.392 

الوسائل المعرفة بكيفية استخدام 
والتقنيات التدريسية ذات الصمة 
 بتعميم الطالب الصم المكفوفين

- - 29 14.8 167 85.2 2.85 .3562 

تقييم أعضاء ىيئة التدريس ألىمية الكفايات ( أن 33ويظير من الجدول رقم )    
المتعمقة  اتالكفايميمة جدًا( حيث أظيرت النتائج أن  -المعرفية تراوحت بين )ميمة

ىي أكثر الكفايات  نالمعمومات الالزمة عن الحاجات التربوية لمصم المكفوفي معرفةب
العينة بأنيا "ميمة جدًا"، أفراد %( من 806;المعرفية أىمية حيث أشار ما نسبتو )

ما حيث حصمت عمى  يمييا في األىمية المعرفة بنظريات التعمم الرئيسية وتطبيقاتيا
يمي ذلك في ، من تأييد أفراد العينة عمى أنيا كفاية " ميمة جدًا" %(506;) تونسب

األىمية المعرفة بأساليب التواصل المختمفة مع الطالب الصم المكفوفين، حيث أشار 
في حين جاءت كفاية المعرفة  %( من أفراد العينة بأنيا " ميمة جدًا"،:20;ما نسبتو )

%( من أفراد ;3:0ميمة" من وجية نظر ) بأساليب تعديل السموك وتطبيقاتو بأنيا "
العينة، يمي ذلك كفاية معرفة االتجاىات الحديثة في مجال تعمم الصم المكفوفين بنسبة 
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، في حين أشار ما %( من وجية نظر أفراد العينة بأنيا كفاية "ميمة":370تأييد )
بوي الفردي %( من أفراد العينة إلى كفاية معرفة مكونات البرنامج التر :350نسبتو )

 بأنيا كفاية "ميمة".

 :الثالث: نتائج السؤال ثالثاً 

ماهي الكفايات التدريسية الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر 
 ات الحكومية السعودية؟عأعضاء هيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجام

ولمتعرف عمى الكفايات التدريسية الالزمة لمعمم الطالب الصم المكفوفين من وجية    
نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية تم حساب المتوسطات 

( 34الحسابية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى أبعاد ىذا المحور، والجدول رقم )
 يوضح ذلك:

 (12جدول )

 راد الدراسة عمى عبارات المحور الثاني المتعمقة بالكفايات التدريسيةاستجابات أف
 المتوسط مهم جداً  مهم غير مهم المهارة

 الحسابي
 االنحراف
نسبة ال تكرارال المعياري

 المئوية
نسبة ال تكرارال

 المئوية
نسبة ال تكرارال

 المئوية
القدرة عمى تخطيط الدرس 

 بشكل جيد
- - 48 24.5 148 75.5 2.76 0.431 

القدرة عمى تدريس القراءة 
 لمصم المكفوفين

- - 38 19.4 158 80.6 2.81 0.396 

القدرة عمى تدريس الكتابة 
 لمصم المكفوفين

13 6.9 33 16.8 150 76.5 2.70 0.587 

القدرة عمى التعامل مع 
الطالب الصم المكفوفين أثناء 

 العممية التدريسية

5 2.6 22 11.2 169 86.2 2.84 0.434 

القدرة عمى صياغة األىداف 
 قصيرة المدى وطويمة المدى

- - 48 24.5 148 75.5 2.76 0.431 

القدرة عمى صياغة األىداف 
 اليومية

1 0.5 56 28.6 139 70.9 2.70 0.469 
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القدرة عمى استخدام 
استراتيجيات مختمفة لتوفير 
 المزيد من الفرص التدريسية

- - 51 26.0 145 74.0 2.74 0.440 

القدرة عمى جذب انتباه 
الطالب لمدرس واستثارة 

 دافعيتيم

1 0.5 26 13.3 169 86.2 2.86 0.365 

القدرة عمى تقييم مستوى 
 الطالب بشكل مستمر

- - 44 22.4 152 77.6 2.78 0.418 

القدرة عمى استخدام أسموب 
التواصل الصحيح مع الطالب 

 الصم المكفوفين

- - 20 10.2 176 89.8 2.90 0.303 

القدرة عمى تنمية المغة لدى 
 الطالب الصم المكفوفين

- - 26 13.3 170 86.7 2.87 0.340 

القدرة عمى استخدام الوسائل 
والتقنيات المختمفة ذات العالقة 

 بتعميم الصم المكفوفين

- - 21 10.7 175 89.3 2.89 0.310 

القدرة عمى تحميل وتفسير 
المعمومات إلعداد الخطة 

 التربوية الفردية

- - 49 25.0 147 75.0 2.75 0.434 

القدرة عمى تعديل البرنامج 
الفردي في ضوء التقييم 

 المستمر

- - 31 15.8 165 84.2 2.84 0.366 

قدرة عمى استخدام أسموب بال( أن الكفاية المتعمقة 34يظير من الجدول رقم )    
ىي أكثر الكفايات التدريسية أىمية  التواصل الصحيح مع الطالب الصم المكفوفين

القدرة عمى يمييا %( من أفراد العينة بأنيا "ميمة جدًا"، :0;:حيث أشار ما نسبتو )
حيث أشار ما  استخدام الوسائل والتقنيات المختمفة ذات العالقة بتعميم الصم المكفوفين

ي األىمية القدرة يمي ذلك فكفاية "ميمة جدًا"،  بأنيا%( من أفراد العينة 05;:) نسبتو
%( من أفراد العينة يرون 809:عمى تنمية المغة لدى الطالب الصم المكفوفين بنسبة )

%( من أفراد العينة أن كفاية القدرة 4:08أنيا "ميمة جدًا"، في حين يرى ما نسبتو )
القدرة عمى استخدام عمى صياغة األىداف اليومية تعتبر كفاية "ميمة"، يمي ذلك 

%( من أفراد العينة 48مختمفة لتوفير المزيد من الفرص التدريسية بنسبة ) استراتيجيات
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القدرة عمى تحميل وتفسير المعمومات إلعداد يمييا في األىمية ، يرون أنيا كفاية "ميمة"
 .%( من أفراد العينة يرون أنيا كفاية "ميمة"47الخطة التربوية الفردية بنسبة )

 :الرابع: نتائج السؤال رابعاً 

الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر  الكفايات الشخصيةاهي م
 ات الحكومية السعودية؟عأعضاء هيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجام

الالزمة لمعمم الطالب الصم المكفوفين من وجية  الكفايات الشخصيةولمتعرف عمى    
نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية تم حساب المتوسطات 

( 35الحسابية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى أبعاد ىذا المحور، والجدول رقم )
 يوضح ذلك:

 (13جدول )

 الكفايات الشخصيةالثالث المتعمقة باستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات المحور 
 المتوسط مهم جداً  مهم غير مهم المهارة

 الحسابي
 االنحراف
نسبة ال تكرارال المعياري

 المئوية
نسبة ال تكرارال

 المئوية
نسبة ال تكرارال

 المئوية
المرونة والتعاون في العمل مع 
 الزمالء ومنسوبي المدرسة

- - 58 29.6 138 70.4 2.70 0.458 

 0.482 2.70 70.9 139 28.1 55 1.0 2 الثقة في النفس ألداء العمل

 0.619 2.30 38.3 75 53.1 104 8.7 17 المظهر العام الئق

يحاول اكتساب الخبرة كمما أتيحت 
 له الفرصة لذلك

- - 98 50.0 98 50.0 2.50 0.501 

القابمية لمتغير لألفضل وتقبل 
 النقد البناء من أصحاب الشأن

6 3.1 81 41.3 109 55.6 2.53 0.559 

القدرة عمى تحمل المسئولية في 
 المهام الموكمة إليه

- - 72 36.7 124 63.3 2.63 0.483 

القدرة عمى معالجة المشكالت 
التي قد تطرأ في الصف أو 
 المدرسة بأسموب مالئم

- - 75 38.3 121 61.7 2.62 0.487 

 0.614 2.41 48.0 94 45.4 89 6.6 13القدرة عمى تكوين عالقات طيبة 
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 اآلخرينمع 
القدوة الحسنة لمطالب داخل 

 الصف وخارجه
16 8.2 75 38.3 105 53.6 2.45 0.643 

ىي بالثقة في النفس ألداء العمل ( أن الكفاية المتعمقة 35يتضح من الجدول رقم )   
أفراد العينة بأنيا %( من ;920أكثر الكفايات الشخصية أىمية حيث أشار ما نسبتو )

%( من أفراد العينة يعتقدون 05;:"ميمة جدًا"، في حين أشارت النتائج أن ما نسبتو )
ىي كفاية "ميمة جدًا"،  المرونة والتعاون في العمل مع الزمالء ومنسوبي المدرسةأن 

محاولة المعمم اكتساب %( من أفراد العينة أن 7202من ناحية أخرى يرى ما نسبتو )
%( يرون 7202ىي ميارة "ميمة" مقابل ما نسبتو ) كمما أتيحت لو الفرصة لذلك الخبرة

فقد أظيرت النتائج  المظير العام الئقاً أنيا "ميمة جدًا"، وبالنسبة لمكفاية المتعمقة بكون 
%( من أفراد العينة يعتقدون أنيا " غير ميمة" في حين يرى ما نسبتو 09:أن )

 ا "ميمة جدًا".%( من أفراد العينة أني5:05)

باإلضافة إلى ذلك وعند النظر إلى قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد     
نجد بشكل عام أن أقل قيمة متوسط حسابي بمغت  الكفايات الشخصيةالعينة حول 

وىذا يشير إلى أنو من وجية نظر  بكون المظير العام الئقاً المتعمقة  لمميارة( 4052)
الدراسة بأن ىذه الكفاية تعد "متوسطة" األىمية، في حين أن أكبر قيمة عينة  أفراد

، الثقة في النفس ألداء العمل( لكٍل من الميارتين 4092متوسط حسابي بمغت )
وىذا يشير إلى أنو من ، المرونة والتعاون في العمل مع الزمالء ومنسوبي المدرسةو 

ت الشخصية المدرجة في الجدول رقم وجية نظر أفراد عينة الدراسة فإن جميع الكفايا
( من الضروري تواجدىا في معممي الصم المكفوفين باستثناء كفاية المظير العام 33)

 الالئق حيث تم اعتبارىا من وجية نظرىم أنيا "متوسطة" األىمية.

 :الخامس: نتائج السؤال خامساً 

من وجهة نظر ماهي الكفايات المهنية الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين 
 ات الحكومية السعودية؟عأعضاء هيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجام
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ولمتعرف عمى الكفايات المينية الالزمة لمعمم الطالب الصم المكفوفين من وجية   
نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية تم حساب المتوسطات 

( 36الستجابات أفراد الدراسة عمى أبعاد ىذا المحور، والجدول رقم )الحسابية والرتب 
 يوضح ذلك:

 

 

 

 (14جدول )

 استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات المحور الرابع المتعمقة بالكفايات المهنية


 المتوسط مهم جداً  مهم غير مهم المهارة
 الحسابي

 االنحراف
نسبة ال تكرارال المعياري

 المئوية
نسبة ال تكرارال

 المئوية
نسبة ال تكرارال

 المئوية
االلمام بالمسئوليات النظامية 
واألخالقية عندما يتعامل مع 

 معمومات سرية

1 0.5 39 19.9 156 79.6 2.79 0.420 

االلمام بخدمات التأهيل والتدريب 
الموجودة في المممكة العربية 

 السعودية

6 3.1 75 38.3 115 58.7 2.56 0.556 

الوعي بحقوق وقوانين الصم 
المكفوفين عالميًا والمعمول بها 
 في المممكة العربية السعودية

- - 47 24.0 149 76.0 2.76 0.428 

االطالع عمى الوسائل الحديثة في 
التشخيص والتدخل التربوي 

 والتدريب

- - 52 26.5 144 73.5 2.73 0.443 

االلمام باالتجاهات التربوية 
بتربية وتعميم  الحديثة الخاصة

 الصم المكفوفين

1 0.5 32 16.3 163 83.2 2.83 0.393 

 0.488 2.65 65.8 129 33.7 66 0.5 1االطالع المستمر عمى أحدث 
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المستجدات والقضايا في تربية 
 وتعميم الصم المكفوفين
االستعانة باستشارات 

المتخصصين متى ما دعت 
 الحاجة لذلك

- - 60 30.6 136 69.4 2.69 0.462 

القدرة عمى تنمية عالقة مهنية 
 مع الطالب الصم المكفوفين

1 0.5 64 32.7 131 66.8 2.66 0.485 

باالتجاىات التربوية الحديثة  اإللمام( أن الكفاية المتعمقة ب36يظير الجدول رقم )   
ىي أكثر الكفايات المينية أىمية حيث أشار ما  الخاصة بتربية وتعميم الصم المكفوفين

%( من العينة بأنيا "ميمة جدًا"، في حين أشارت النتائج أن ما نسبتو 504:نسبتو )
االلمام بالمسئوليات النظامية واألخالقية عندما %( من العينة يعتقدون أن 08;9)

خرى فإن الكفاية ىي أيضًا كفاية "ميمة جدًا"، من ناحية أ يتعامل مع معمومات سرية
 بخدمات التأىيل والتدريب الموجودة في المممكة العربية السعودية باإللمامالمتعمقة 

%( فقط من العينة في حين يرى ما 503تعتبر "غير ميمة" من وجية نظر ما نسبتو )
%( من العينة أنيا "ميمة جدًا"، باإلضافة إلى ذلك وعند النظر إلى قيم 7:09نسبتو )

الحسابية الستجابات العينة حول الكفايات المينية نجد بشكل عام أن أقل المتوسطات 
 اإللمامالمتعمقة ب لمميارة( 4078قيم المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين القيمة )

 (40:5، والقيمة )بخدمات التأىيل والتدريب الموجودة في المممكة العربية السعودية
ت التربوية الحديثة الخاصة بتربية وتعميم الصم باالتجاىا اإللمامالمتعمقة ب لمميارة

وىذا يشير إلى أنو من وجية نظر أفراد عينة الدراسة فإن جميع الكفايات  ،المكفوفين
( من الضروري تواجدىا في معممي الصم 34المينية المدرجة في الجدول رقم )

 المكفوفين.
 

 :السادس: نتائج السؤال سادساً 

هل تختمف الكفايات الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر  
أعضاء هيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية 

 (؟، والجنستبعًا لمتغير )الخبرة، والتخصص الدقيق
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ام ولحساب دالالت الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس بأقس   
والتخصص  ،الخبرة التربية الخاصة بالجامعات الحكومية السعودية بناًءا عمى متغير

لمعينات المستقمة في حال كان  (T-test)استخدمت الباحثة اختبار ت  والجنس، الدقيق،
اختبار تحميل التباين استخدمت الباحثة المتغير المستقل ذو فئتين مثل متغير الجنس، و 

في حال كان المتغير المستقل ذو ثالث فئات أو أكثر مثل  (ANOVA)األحادي أنوفا 
 متغيري الخبرة والتخصص الدقيق.

ولحساب داللة الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس في أقسام    
التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية، حسب متغير )عدد سنوات الخبرة(، 

 ( يوضح ذلك:37، والجدول رقم )(ANOVA)يل التباين األحادي الباحثة تحم استخدمت
 (15) جدول

 نتائج تحميل التباين األحادي لمحاور الدراسة تبعاَ لمتغير عدد سنوات الخبرة

مجموع  مصدر اإلختالف المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
F  

القيمة 
 االحتمالية

الكفايات 
 المعرفية

 0.258 1.363 0.054 2 0.107 بين المجموعات
   0.039 193 7.603 ضمن المجموعات

    195 7.711 اإلجمالي
الكفايات 
 التدريسية

 0.594 0.523 0.033 2 0.066 بين المجموعات
   0.063 193 12.152 ضمن المجموعات

    195 12.218 اإلجمالي
الكفايات 
 الشخصية

 0.490 0.716 0.107 2 0.214 بين المجموعات
   0.149 193 28.775 ضمن المجموعات

    195 28.989 اإلجمالي
الكفايات 
 المهنية

 0.112 2.213 0.210 2 0.419 بين المجموعات
   0.095 193 18.280 ضمن المجموعات

    195 18.699 اإلجمالي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 37يظير من الجدول رقم )    
( فأقل، في وجات نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة 2027الداللة )
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في الجامعات الحكومية السعودية تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة تجاه الكفايات الالزم 
 توافرىا لدى معمم الطالب الصم المكفوفين. 

لة الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس في أقسام ولحساب دال    
التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية بناًءا عمى متغير التخصص الدقيق، 

، فجاءت النتائج كما يظير في (ANOVA)استخدمت الباحثة تحميل التباين األحادي 
 (:38الجدول رقم )

 

 

 

 (16) جدول

 التباين األحادي لمحاور الدراسة تبعاً لمتغير التخصص الدقيقنتائج تحميل 

االختالفمصدر  المحور مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
F المحسوبة 

القيمة 
 االحتمالية

الكفايات 
 المعرفية

 0.763 0.558 0.022 6 0.134 بين المجموعات
   0.040 189 7.577 ضمن المجموعات

    195 7.711 اإلجمالي
الكفايات 
 التدريسية

 0.326 1.166 0.073 6 0.436 بين المجموعات
   0.062 189 11.782 ضمن المجموعات

    195 12.218 اإلجمالي
الكفايات 
 الشخصية

 0.716 0.618 0.093 6 0.558 بين المجموعات
   0.150 189 28.431 ضمن المجموعات

    195 28.989 اإلجمالي
الكفايات 
 المهنية

 0.651 0.699 0.068 6 0.406 بين المجموعات
   0.097 189 18.293 ضمن المجموعات

    195 18.699 اإلجمالي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 38يتضح من الجدول رقم )   
التربية  ( فأقل، في وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام2027الداللة )
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الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية تجاه الكفايات الالزم توافرىا لدى معمم 
 الطالب الصم المكفوفين.

ولحساب داللة الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس في أقسام    
التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية تبعًا لمتغير الجنس، استخدمت 

 ( يوضح ذلك:39) رقم لمعينات المستقمة، والجدول T-Testاختبار حثة البا

 (17جدول )

 الدراسة تبعاً لمتغير الجنس أفراددراسة الفرق في وجهة نظر نتائج اختبار ت ل
المتوسط  العدد الجنس المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
 ت

مستوى 
 الداللة

الكفايات 
 المعرفية

 0.526 0.636 0.20181 2.8887 119 ذكر
 0.19496 2.8701 77 أنثى

الكفايات 
 التدريسية

 0.860 0.177- 0.27370 2.7959 119 ذكر

 0.21078 2.8024 77 أنثى
الكفايات 
 الشخصية

 0.271 1.104- 0.39456 2.5135 119 ذكر

 0.37059 2.5758 77 أنثى

الكفايات 
 المهنية

 0.848 0.191 0.32480 2.7132 119 ذكر

 0.28670 2.7045 77 أنثى

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجيات  (39)ويظير من الجدول رقم    
نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية 

 الصم المكفوفين.الطالب تبعًا لمتغير الجنس، تجاه الكفايات الالزم توافرىا لدى معمم 
 

 سادسًا: مناقشة النتائج:
 مناقشة نتائج السؤال األول:

حيث جاءت في المرتبة األولى من أىمية الكفايات المعرفية أظيرت نتائج الدراسة     
ذات أىمية لدى معمم بأن الكفايات المعرفية الباحثة ىذه النتيجة تفسر و ، حيث األىمية

الطالب الصم المكفوفين فبدون أساس نظري يستند إليو المعمم في معرفة ماىية 
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وماىي التوجيات الحديثة في تربية وتعميم الفئة القائم عمى االحتياجات التربوية لطالبو 
تعميميا لن يستطيع أن يترجميا إلى واقع عممي ممموس يستطيع من خاللو اختيار 

التدريس وطرق التواصل المناسبة لطالبو، وتتفق ىذه النتيجة مع  تيجياأفضل استرات
Luckner,et al., 2005) و دراسة،(Turner, et al., 2000)دراسة   Hasan)، ودراسة(

Begovic, 2008)، الكفايات المعرفية لممعممحيث أكدت ىذه الدراسات عمى أىمية. 
في حين احتمت الكفايات الشخصية المرتبة األخيرة من حيث األىمية وفقًا لنتائج     

 ,.Jansen,et al)، ودراسة (Hartmann, 2012)، وىذا يختمف مع دراسة الدراسة الحالية

، وتفسر الباحثة ، المذان أكدا عمى أىمية الكفايات الشخصية لمعمم ذوي اإلعاقة(2003
ايات الشخصية ُتكتسب بالممارسة المينية، كالثقة في بأن معظم الكفىذه النتيجة 

وىذا ما ، وبناء عالقات مينية مع الطالب، والمرونة في التعامل مع الزمالء ،النفس
(، حيث أشار إلى أن اكتساب المعمم لمكفايات الشخصية 4237أكد عميو الخطيب )

 أثناء الخدمة ُيسيم بشكل كبير في رفع مستوى أداءه.
 

 :الثانيائج السؤال مناقشة نت
كشفت نتائج الدراسة عن أىمية جميع العبارات المتعمقة بالكفايات المعرفية لمعممي    

حيث جاءت كفاية معرفة المعمومات الالزمة عن الحاجات الطالب الصم المكفوفين، 
التربوية لمصم المكفوفين في المرتبة األولى من حيث األىمية، يمييا المعرفة بنظريات 

حيث أشاروا ( Turner, et al., 2000) التعمم الرئيسية وتطبيقاتيا، وىذا يتفق مع دراسة
 ةالباحثوترى إلى أىمية االحتياجات التربوية واألكاديمية لمطالب ذوي تعدد العوق، 

ضرورة امتالك معمم الصم المكفوفين لجميع المعارف والنظريات التربوية التي تساىم 
وبتالي اختيار األنشطة  عمى فيم احتياجات طالبو التربوية بشكل أكبر توفي مساعد

وىذا ما أكد عميو كل من فريدريك  ،واالستراتيجيات التي تتناسب مع ىذه االحتياجات
حيث أشارا إلى أىمية  ( Gary Borich(، وجاري بورش )Fredric Macdonaldمكدونالد )

ال التخصص الذي يقوم بتدريسو، حيث أن تمكن المعمم من المعمومات النظرية في مج
، كما أكد العبدالجبار المكون المعرفي يعتبر مكون رئيسي من مكونات الكفايات

مية التعميمية وذلك م( عمى ضرورة امتالك المعمم لمميارات العامة في الع:;;3)
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، وىذا ، والمعرفة بنظريات التعممذوي اإلعاقةكاإللمام بالمعمومات األساسية المتعمقة ب
)قياس( المخول بتقييم كفاءات المعممين في المممكة العربية السعودية  مركزما اشترطو 

حيث جعل اإللمام باألطر العامة والمفاىيم واألسس التخصصية في التربية الخاصة 
 من ضمن معايير إعداد المعمم. 

جاءت كفاية المعرفة بأساليب تعديل السموك في المرتبة األخيرة يسبقيا معرفة و    
وىذه النتيجة تتفق مع دراسة االتجاىات الحديثة في مجال تعميم الصم المكفوفين 

(Hasan Begovic, 2008) ودراسة ،(Luckner,et al., 2005)  حيث أشارت كال الدراستين
عمم التربية الخاصة، فيما اختمفت مع نتائج دراسة إلى أىمية الكفايات المعرفية لدى م

(Browes, 2008) التي توصمتا إلى أن التدريب قبل وأثناء (4228سعيد )، ودراسة ،
وتفسر الباحثة ، تزويده بالكفايات المعرفية منأىمية لمعمم التربية الخاصة  أكثرالخدمة 

مستوى كفايات المعمم وبالتالي سيم في رفع ىذه النتيجة بأن التدريب أثناء الخدمة يُ 
، وىذا يتفق مع ما ذكراه باركر ونيمسون ينعكس بشكل إيجابي عمى تدريس الطالب

(Parker, Nelson, 2016 حيث أكدا عمى أن كاًل من اإلعداد والتدريب قبل وأثناء )
شارت إليو المجنة الدولية لمثقافة ، وىذا ما أالخدمة ميم في مجال تأىيل المعممين

عموم التابعة لميونسكو إلى أن عمى مسؤولي التربية في دول العالم تحسين كفايات وال
المعممين وتطويرىا نظريًا وعمميًا وذلك باعتماد برامج إعداد المعممين قبل الخدمة 

( عمى أن الغرض األساسي من 4237الخطيب )(، كما أكد 4236، شحاتووأثنائيا )
من اكتساب  ذوي اإلعاقةىو تمكين معممي  برامج التدريب الميني أثناء الخدمة

 الخبرات والميارات والمعارف بما ينعكس ايجابيًا عمى أدائيم التعميمي داخل الصف.
 

 :الثالثمناقشة نتائج السؤال 
، حيث الدراسة أىمية جميع العبارات المتعمقة بالكفايات التدريسيةنتائج أوضحت    

جاءت الكفاية المتعمقة بالقدرة عمى استخدام أسموب التواصل الصحيح مع الطالب 
القدرة عمى استخدام الوسائل والتقنيات ذات الصم المكفوفين في المرتبة األولى، يمييا 

أىمية امتالك معمم الصم المكفوفين الباحثة  وترى ،المكفوفين العالقة بتعميم الصم
لطرق التواصل الكمي الشامل لموصول بالطالب األصم الكفيف إلى أعمى سقف من 
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حيث أشارا ( Rodbro, Andersson. 2007)كد عميو ردبرو وأندرسون أقدراتو، وىذا ما 
 ، وأكدإلى أن فمسفة التواصل الكمي تعد المدخل الرئيسي لمتعامل مع الصم المكفوفين

عمى أىمية  (Engelman, Griffin, Maddox, 1999)كل من انجممان وجريفن ومادوكس 
تدريب العاممين مع األفراد الصم المكفوفين عمى استخدام أكبر قدر ممكن من طرق 

بذلك يكون لدى الفرد األصم الكفيف إمكانية وصول جيدة إلى أكبر قدر و التواصل 
حيث يؤدي الفقدان الكمي أو الجزئي لحاستي السمع  ممكن من أشكال التعبير والتمقي،

بالتواصل والوصول إلى المعمومات وبتالي والبصر إلى الكثير من الصعوبات المتعمقة 
الصم المكفوفين  الطالبفإن اكتساب المعمم لمكفايات الخاصة بطرق التواصل مع 

لك استخدام المعمم كذ ،طالبوُيسيم بشكل كبير في التقميل من التحديات التي يواجييا 
لمتقنيات الحديثة في التعميم ينعكس بشكل إيجابي عمى تحصيل طالبو األكاديمي، وىذا 

( حيث أكد 4227يتفق مع توصيات مؤتمر التربية الخاصة العربي )الواقع والمأمول، 
بما يحقق أىداف التربية  ذوي اإلعاقةعمى ضرورة تطوير التقنية الحديثة في خدمة 

الب بشكل فردي دمج وتطبيق الخطة التربوية الفردية التي تتعامل مع الطالخاصة كال
ىذه األىداف دون توفر عناصر ميمة مثل  قبناءًا عمى امكانياتو وقدراتو، ولن تتحق

زالة جميع العقبات التي تحول دون  المعمم الكفء، وتوفير التقنيات الحديثة وا 
 استخداميا.

في حين جاءت كفاية القدرة عمى صياغة األىداف اليومية، والقدرة عمى تحميل    
وتفسير المعمومات إلعداد الخطة التربوية الفردية في المراتب األخيرة من حيث 

(، ودراسة 4226(، ودراسة البطاينة )4238النعيم )األىمية، وىذا يختمف مع دراسة 
(Luckner,et al., 2005الذين يرون أىم ،) ية امتالك المعمم لكفاية إعداد الدرس والتي

عداد الخطة الفردية. في حين اتفقت  نتائج الدراسة منيا صياغة األىداف اليومية وا 
(، حيث 4233، ودراسة التويم )(Topor& Rosenblum, 2013مع دراسة ) الحالية

، ية الخاصةأشارت نتائج ىذه الدراسات إلى أىمية الكفايات التدريسية لدى معممي الترب
ىذه النتيجة بأن الصم المكفوفين فئة غير متجانسة وبالتالي امتالك  وتفسر الباحثة

مساعدة المعمم عمى استخدام طرق تدريس  المعمم لمكفايات التدريسية الالزمة من شأنو
عداد خطط تربوية تراعي الفروق الفردية بين الطالب، وىذا ما أشارت إليو أمل  وا 



73 
 

 
 

( حيث أكدت عمى ضرورة امتالك المعمم لمكفايات التدريسية التي :422اليجرسي )
 عمى تمبية لمعملتمكنو من مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في الفصل الواحد، 

( عمى ضرورة امتالك معمم التربية الخاصة 4227، وأكد السيد )احتياجاتيم التربوية
لكفايات التدريسية والتي منيا تخطيط الدرس من خالل تحديد األىداف التعميمية 

 والتربوية واألنشطة والميارات المناسبة ألىداف الدرس.
 

 :الرابعمناقشة نتائج السؤال 
، حيث الكفايات الشخصيةأىمية جميع العبارات المتعمقة بالدراسة نتائج أظيرت    

واًل، يمييا المرونة والتعاون مع الزمالء ومنسوبي جاءت كفاية الثقة في النفس أ
المدرسة، في حين جاءت القدرة عمى تكوين عالقات طيبة مع اآلخرين، والقدرة عمى 

رة من حيث األىمية، اكتساب الخبرة عند توافر الفرص المناسبة في المراتب األخي
، (Jansen,et al., 2003)، ودراسة (Hartmann, 2012)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

حيث أكدت نتائج ىاتين الدراستين عمى أىمية الكفايات الشخصية لدى معممي الطالب 
التعامل مع لمكفايات التي تمكنو من ، وترى الباحثة بأن امتالك المعمم الصم المكفوفين

لعمل متعدد التخصصات كالمرونة والثقة في النفس واالستفادة من الفرص فريق ا
والخبرات المتاحة، سوف تسيم بشكل إيجابي في رفع مستوى قدرات الطالب ومياراتيم 

(، حيث أشار إلى أن من 4227) السيد، وىذا يتفق مع ما ذكره األكاديمية واالجتماعية
جوانب كفايات معمم التربية الخاصة القدرة عمى تحمل المسئولية وتقبل النقد بصدر 

وحيث أن العمل مع فئة الصم المكفوفين يمثل تحديًا لممعمم نظرًا لطبيعة  ،رحب
كالمرونة، واالستعانة  الشخصية لمكفايات، فإن امتالك المعمم وخصائص ىذه الفئة

الحاجة لذلك، والقدرة عمى تنمية عالقة مينية  تارات المتخصصين متى ما دعباستش
مع الطالب من شأنو مساعدة المعمم عمى التكيف مع مواقف الفشل واإلحباط التي قد 

( 4238القحطاني )، وىذا ما أكد عميو تواجيو، ومساعدتو عمى تحقيق أىدافو التعميمية
تقديم جميع الخدمات التربوية لمطالب ذوي فحتى يتمكن معمم التربية الخاصة من 

اإلعاقة، يجب عميو أن يكون مؤىاًل تأىياًل تربويًا وتتوافر لديو الميارات والكفايات 
 الشخصية وذلك لتأثير اإلعاقة عمى مظاىر النمو المختمفة بدرجات متفاوتة.
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، األىميةوقد جاءت كفاية أن يكون المظير العام الئق باعتبارىا كفاية متوسطة    
ذو أولوية في كفايات معمم عتبر المظير العام يُ  قد الىذه النتيجة بأنو الباحثة تفسر و 

ىذه الكفاية ككفاية أساسية في الدراسات التي رد الصم المكفوفين الشخصية حيث لم ت
، ودراسة (Hartmann, 2012)اىتمت بالخصائص الشخصية لممعمم مثل دراسة 

(Jansen,et al., 2003). 
 
 

 :الخامسمناقشة نتائج السؤال 
حيث جاءت الدراسة أىمية جميع العبارات المتعمقة بالكفايات المينية، نتائج أظيرت    

كفاية االلمام باالتجاىات التربوية الحديثة الخاصة بتربية وتعميم الصم المكفوفين في 
المرتبة األولى، يمييا االلمام بالمسئوليات النظامية واألخالقية عند التعامل مع 

و دراسة  (، Hartmann,2012وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من )معمومات سرية، 
أشارت نتائج ىذه الدراسات إلى أىمية الكفايات المينية لدى معمم (، حيث 4228سعيد)

حيث أشار إلى ضرورة ( 4239النيدي ) إليو أشارما يتفق مع وىذا ، التربية الخاصة
امتالك معمم التربية الخاصة لمكفايات المينية المتمثمة في األخالقيات المينية عند 

رىم وأكد عمى السرية عند التعامل مع التعامل مع الطالب ذوي اإلعاقة وأولياء أمو 
التي أكدت عمى امتالك معمم معمومات ذات خصوصية، ومن المرجعيات الدولية 

التربية الخاصة لمكفايات المينية مجمس األطفال غير العاديين حيث طور معايير 
 إعداد المعمم والتي منيا الممارسات األخالقية والمينية.

في حين جاءت كفاية االلمام بخدمات التأىيل والتدريب الموجودة في المممكة    
واالطالع عمى الوسائل الحديثة في التشخيص والتدخل التربوي في العربية السعودية، 

المراتب األخيرة من حيث األىمية، وىذا يختمف مع دراسة كل من 
(Kesiktas&Akcamete,2011( ودراسة ،)Browes, 2008ال ،) ذين يرون أىمية إلمام

معمم التربية والخاصة ومعمم الصم المكفوفين بجميع الكفايات المينية الالزمة لمتعامل 
، وترى الباحثة ضرورة امتالك معمم الصم المكفوفين لمكفايات ذوي اإلعاقةمع الطالب 

تطوير المعمم بحيث يكون عمى اطالع بالتطورات العالمية المينية التي من شأنيا 
معاصرة في مجال تخصصو، وذلك عن طريق تطوير نظم تدريب المعممين أثناء ال
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يؤثر بشكل فّعال عمى تربية وتعميم الطالب  يالخدمة من دورات وورش عمل األمر الذ
 ,Crowe, Venutoالصم المكفوفين، وىذا يتفق مع ما أكد عميو كل من كرو وفينوتو )

مختمف الخبرات في مجال مطمعًا عمى  ( حيث أشارا إلى أنو كمما كان المعمم2001
 تخصصو كان ذلك مصدرًا لتطوير العممية التعميمية.

 

 :السادسمناقشة نتائج السؤال 
الدراسة إلى أنو ال توجد اختالفات ذات دالالت إحصائية عند نتائج وصمت وت   

( فأقل، في وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في 2027مستوى الداللة )
الدراسة حول الكفايات الالزم توافرىا لدى معمم الطالب الصم المكفوفين تبعًا لمتغيرات 

ىذه النتيجة  وتفسر الباحثةس(، الدراسة )عدد سنوات الخبرة، التخصص الدقيق، الجن
شابية، مما قد يقمل من الفروقات فيما تالدراسة يعممون في بيئات عمل م عينةبأن 
باإلضافة إلى عدم وجود أعضاء ىيئة تدريس متخصصين في تربية وتعميم ، بينيم

الصم المكفوفين ونظرًا لحداثة تصنيف ىذه الفئة يجعل من استجابات أعضاء ىيئة 
وجود معايير دولية ل المتخصصين في المسارات األخرى متشابية، وأيضًا نظراً لتدريس 

ولوائح تنظيمية، تحدد بعض الكفايات الالزم توافرىا لدى معمم التربية الخاصة وبالتالي 
، حيث أكد المركز الوطني لمتعميم في ىناك اتفاق مسبق عمى أىمية مثل ىذه الكفايات

م ذوي اإلعاقة في جامعة فموريدا، والمعايير الخاصة ، و برامج إعداد المعمأمريكا
باإلعداد األكاديمي والميني لمعمم التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية عمى 

 .أىمية مثل ىذه الكفايات لدى معمم التربية الخاصة بشكل عام
 
 

 :والبحوث المقترحة سابعًا: التوصيات
  العناية بإعداد توجيو أقسام التربية الخاصة في الجامعات السعودية بضرورة

الصم المكفوفين، وذلك لتخريج معممين أكفاء  معمم يستطيع التعامل مع فئة
 يخدمون ىذه الفئة.

  التوجيو بأىمية عقد دورات تدريبية لمعممي اإلعاقة السمعية ومعممي اإلعاقة
 زدوجي اإلعاقة الحسية )الصم المكفوفين(.البصرية وتأىيميم لمتعامل مع م
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 فوفين لتأىيميم الستخدام التوجيو بأىمية عقد دورات تدريبية لمعممي الصم المك
 التقنيات الحديثة في تربية وتعميم الصم المكفوفين.

  التوجيو بأىمية عمل المحاضرات وورش العمل لمعممي الصم المكفوفين أثناء
 المعرفية والتدريسية والشخصية والمينية.الخدمة لرفع مستوى الكفايات 

  ،القيام بالمزيد من الدراسات العممية التي تتناول كفايات معممي الصم المكفوفين
وتقترح الباحثة في ذلك موضوع )تأثير المعمم الكفء في رفع مستوى التحصيل 

(، و المشرفين التربوييناألكاديمي لمطالب الصم المكفوفين من وجية نظر 
ة معممي الطالب الصم المكفوفين بأىمية الكفايات الالزم توافرىا لدى )توعي

 معمم التربية الخاصة(.
 

 
 

 
 المراجع
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية

(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات 4236سمير السيد. )إبراىيم ، شحاتو
-364(، 5) 3. التربية الخاصة والتأىيلمجمة التدريسية لمعممي الصم بدينة عرعر. 

398. 

. الرياض: الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة(. ه3659اإلدارة العامة لمتربية الخاصة. )
 شركة تطوير لمخدمات التعميمية.

تم  .خصائص نمو األطفال الصم المكفوفين(. 4233. )ذوي اإلعاقةأطفال الخميج 
من  ;423س استرجاعو في الخامس والعشرين من مار 

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=6954 

دور المشرف التربوي في تطوير الكفايات التعميمية (. 4234. )آل مقصود، عبد اهلل
منشورة، جامعة الممك سعود: . رسالة ماجستير غير الالزمة لمعممي المواد االجتماعية

 المممكة العربية السعودية.

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=6954
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=6954
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(. برنامج ارشادي لتخفيف حدة الضغوط النفسية لدى أميات 4236امبابي، ىند. )
 .;36-6;(، 4) 3. . مجمة التربية الخاصة والتأىيلاألطفال الصم المكفوفين

(. تقويم الكفايات التعميمية لمعممي األطفال ذوي الحاجات 4226البطاينة، أسامة. )
(، 4) 3. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسالخاصة في شمال األردن. 

53-6;. 

المعمم الجديد: دليل المعمم في اإلدارة (. 4228الترتوري، محمد، والقضاة، محمد. )
 عّمان: دار الحامد لمنشر والتوزيع.. الصفية الفعّالة

. الرياض: مكتبة تربية وتعميم التالميذ الصم وضعاف السمع(. 4227التركي، يوسف. )
 الممك فيد الوطنية.

ذوي الكفايات لدى معممي التربية الخاصة لتدريس (. 4233التويم، نايف عبد اهلل. )
مة رسالة الخميج العربي مجبمنطقة مكة المكرمة.  بمدارس التعميم العام اإلعاقة

 .492-486(، 343) 54. السعودية

(. واقع الخدمات المقدمة لفئة الصم المكفوفين من 4237الجبر، إيمان عبد العزيز. )
، المجمة التربوية الدولية المتخصصةوجية نظر األميات بالمممكة العربية السعودية. 

 .336-363(، :) 6األردن. 

طرق التواصل (. 4226. )، عبدالوىاب محمدالسعدونعمي عبد رب النبي، و حنفي، 
 . الرياض: فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية.3. طلممعوقين سمعياً 

 . عّمان: درا الفكرمقدمة في اإلعاقة السمعية(. 4227الخطيب، جمال. )

(. تقييم برامج التقييم الميني لمعممي الطمبة ذوي 4237الخطيب، عاكف عبداهلل. )
مجمة األكاديمية صعوبات التعمم أثناء الخدمة في مممكة البحرين من وجية نظرىم. 

 73-58، 35. لمدراسات االجتماعية واإلنسانية
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ي الصم والبكم إعداد وتأىيل معمم المعاقين بالسودان شريحت(. 4228سعيد، طو محمد. )
. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية. والمكفوفين
 الخرطوم.

تنمية الكفايات المينية لممعممات في كيفية إعداد (. 4227السيد، يسري مصطفى. )
. جامعة اإلمارات الخطط العالجية لتحسين المستوى التحصيمي لمتمميذات الضعيفات

 المتحدة، كمية التربية.العربية 

الكفايات الشخصية والمينية الالزمة لنجاح معممي (. 4232شاش، سيير محمد سالمة. )
. المؤتمر العممي )اكتشاف ورعاية الموىوبين بين الواقع والمأمول(، التربية الخاصة

 كمية التربية. جامعة بنيا.

مدخل إلى (. 4234. )عباس، محمد، ونوفل، محمد، والعبسي، محمد، وأبو عواد، فلاير
 . عّمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.مناىج البحث في التربية وعمم النفس

(. الكفايات الالزمة لمعمم األطفال المعاقين سمعيًا. :;;3العبد الجبار، عبد العزيز. )
 .8:-69(، 3) 5 مجمة كمية التربية جامعة عين شمس

دخل االسكندنافي في تحسين جودة حياة استخدام الم(. :422عبدالحفيظ، سيير. )
: رصد الواقع ذوي اإلعاقة. المؤتمر الدولي السادس )تأىيل األشخاص الصم المكفوفين

 واستشراق المستقبل(، معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.

(. استخدام المدخل االسكندنافي في تحسين جودة حياة 4232عبدالحفيظ، سيير. )
 لمكفوفين. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة الزقازيق: القاىرة.األشخاص الصم ا

العتيبي، بندر صالح، والغانم، عادل عبد اهلل، والجالجل، صالح محمد، وىوساوي، عمي 
اإلطار العام ه(. 3647محمد، والدىام، عبد الرحمن محمد، والخزامين، سعيد محمد. )

التخصصية لمتعددي العوق والعوق  . المجموعة االستشاريةلبرنامج متعددي العوق
 الحركي. وزارة التعميم: المممكة العربية السعودية.
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(. الخدمات المساندة التي 4234العتيبي، بندر ناصر، والسرطاوي، زيدان أحمد. )
يحتاجيا األطفال متعددو العوق وأسرىم ومدى توفرىا من وجية نظر أولياء األمور 

(، 3) 46. العموم التربوية والدراسات اإلسالمية -عودمجمة جامعة الممك سوالمعممين. 
347-37:. 

تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال الصم المكفوفين باستخدام (. 4232عزت، أمل. )
. المؤتمر العممي )اكتشاف ورعاية الموىوبين بين الواقع مبادئ المدخل االسكندنافي

 والمأمول(، كمية التربية. جامعة بنيا.

فعالية التدخل من منظور التربية التشخيصية في تنمية التواصل (. :422أمل. )عزت، 
. المؤتمر العممي األول لقسم الصحة دراسة حالة –لدى األطفال الصم المكفوفين 

 النفسية، جامعة بنيا.

. وتطوير التعميم 4252رؤية المممكة (. :423الغبيوي، عبد اهلل بن عبد الرحمن. )
 ;423تم استرجاعو في الرابع عشر من مارس  االلكترونية.صحيفة الوئام 

https://www.alweeam.com.sa/543568وتطوير-4252-المممكة-/رؤية-
 .التعميم

زمة لمعممي التالميذ ذوي (. الكفايات المينية الال4238القحطاني، عبد اهلل حجاب. )
المجمة الدولية التربوية اإلعاقة البصرية بمدينة تبوك في ضوء بعض المتغيرات. 

 .668-:64(، 34) 7. المتخصصة

. القاىرة: 3. طالصم المكفوفون تربيتيم وطرق التواصل معيم(. 4228القرشي، أمير. )
 عالم الكتب.

عداد(. 4222قنديل، عبد الرحمن. ) . الرياض: مكتبة الممك فيد المعمم التدريس وا 
 الوطنية.

، 5(. ط4229مجمس التعميم العالي، نظام مجمس التعميم العالي والجامعات ولوائحو. )
 الرياض: مكتبة الممك فيد الوطنية.

https://www.alweeam.com.sa/543568/رؤية-المملكة-2030-وتطوير-التعليم
https://www.alweeam.com.sa/543568/رؤية-المملكة-2030-وتطوير-التعليم
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ما يجب أن يعرفو كل معممي التربية الخاصة: (. 4234مجمس األطفال غير العاديين. )
، )ترجمة عمي ىوساوي(. الرياض: جامعة والمبادئ التوجيييةاألخالقيات والمعايير 

 (.;422الممك سعود. )العمل األصمي نشر في عام 

. األردن: دار الفرقان لمنشر الكفايات التعميمية في ضوء النظم(. 5:;3مرعي، توفيق. )
 والتوزيع.

الكفايات المينية لمعممي الطالب الصم (. 4237مصطفى، فتحي محمد محمود. )
. مركز المعمومات التربوية. جامعة وضعاف السمع في ضوء بعض المتغيرات

 الزقازيق.

تجربة المممكة العربية السعودية في مجال دمج (. 4227الموسى، ناصر بن عمي. )
. األمانة العامة لمتربية األطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في المدارس العادية

 مكة العربية السعودية.الخاصة، وزارة التعميم، المم

(. إعداد معمم التربية الخاصة 4237نصار، سامي، ونتو، ىوازن، وعبد الشافي، دينا. )
 .856-827(، 5) 4. مجمة العموم التربويةبالمممكة العربية السعودية. 

(. الكفايات التعميمية لمعممات التربية الخاصة 4238النعيم، نوف عبد اهلل عبد العزيز. )
االبتدائية لمبنات في برامج الدمج بالمدارس الحكومية واألىمية بمدينة الرياض. المرحمة 

 .644-;:5(، 33) 5. مجمة التربية الخاصة والتأىيل

(. واقع تأىيل معممي التربية الخاصة في ضوء الكفايات 4239النيدي، غالب حمد. )
. تربية الخاصة والتأىيلمجمة الالالزمة لمعممي التربية الخاصة ولمعممي التعميم العام. 

7 (3; ،);-69. 

سيكولوجية األطفال غير العاديين (. :422ىاالىان، دانيال. وكوفمان، جيمس. )
 األردن: دار الفكر لمنشر والتوزيع. -، ترجمة: محمد، عادل. عّمانوتعميميم

 .. القاىرة: دار الفكر العربيتربية األطفال المعاقين عقمياً (. 4225اليجرسي، أمل. )
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ترجمة ، التربية الخاصة لذوي اإلعاقة المزدوجة (.4233. )شكيرم ألكسندرياكوف، 
)العمل األصمي نشر في عام  القاىرة: مكتبة زىراء الشرق. .(رضوان، فوقية حسن)
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 أداة الدراسة في صورتها األولية
 

 سلمكم اهلل  سعادة الدكتور /الدكتورة                                                                           
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
كفايات معلمي الطالب الصم ) تقوم الباحثة بإجراء دراسة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير بعنوان

( المكفوفين من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية
والكفايات المهنية الالزم توافرىا  الكفايات الشخصيةلكفايات المعرفية والكفايات التدريسية و معرفة ماىي ابهدف 

في معلم الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات 
 .الحكومية السعودية

وتعرف الباحثة كفاية معلم الصم المكفوفين بأنها: مجموعة من الخبرات والمعارف العلمية في ميدان التخصص 
يقابلها مجموعة من المهارات األدائية التي توجو سلوك معلم الصم المكفوفين والتي يمكن معرفتها من خالل أداة 

 –الكفايات التدريسية  –يات المعرفية محددة تتضمن عدداً من المعارف والمهارات في مجاالت )الكفا
 الكفايات المهنية(. – الكفايات الشخصية

 لذا آمل من سعادتكم تحكيم عبارات االستبيان من حيث:
 ـ مدى وضوح العبارة من حيث الصياغة.

 ـ مدى ارتباط العبارة بالبعد.
 ـ أي مالحظات أو مقترحات ترونها ذات أىمية.

 مقياس ثالثي األبعاد كاآلتي: علماً أن الباحثة ستستخدم -
 )مهم جداً، مهم، غير مهم(.

 
 

                                                

 شاكرة ومقدرة لكم حسن تعاونكم                                
 المشرفة: د. مريم حافظ عمر تركستاني                  
 الباحثة: لمياء عبد الرحمن عبد اهلل الطويل                  

 Laltaweel@ksu.edu.saالبريد االلكتروني:                 
 

      
                    

 بيانات المحكمين

 االسم:

 الجامعة:

 القسم:

 الدرجةالعلمٌة:

 التوقٌع:
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 المعلومات العامة
 
 

 المعلومات الشخصية: 

يتناسب مع بياناتك: أمام ما( √لرجاء وضع عالمة )ا  

    1- اسم الجامعة:

 

الجنس:-2



ذكرأنثى





 الدرجةالعلمٌة:-3

 

 أستاذمساعدأستاذمشاركأستاذ



 الخبرةالعملٌة:-4



سنوات01منأكثرسنوات01إلى6منسنوات5منأقل



التخصصالدقٌق:-5

بصريسمعًفكريصعوبات



توحدواضطراباتسلوكٌةأخرى)تذكر(............................
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الكفايات الالزمة لمعممي الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر أعضاء استبانة 
 التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية.هيئة 

 

وىي أن يمتمك المعمم قدرًا من المعمومات الكافية في مجال  أواًل / الكفايات المعرفية:
تخصصو األكاديمي، ويشمل ذلك معرفتو لبعض الحقائق والبيانات الرئيسية فضاًل عن 

لمجال تخصصو، وأن يكون المعمم ممم بالفروع  فيمو لممفاىيم والتعميمات التي تنتمي
المختمفة في مجال تخصصو والعالقة بينيا والتنظيم المنطقي لممعارف في ىذا 

 المجال.

 

 م

 

 

 العبارات

 

مدى وضوح 
 العبارة

مدى ارتباط 
 العبارة بالبعد

 مالحظات

غير  واضحة
 واضحة

غير  مرتبطة
 مرتبطة

المعرفة بنظريات التعمم  3
 الرئيسية وتطبيقاتيا

     

معرفة المعمومات الالزمة عن  4
الحاجات التربوية لمصم 

 المكفوفين 

     

معرفة االتجاىات الحديثة في  5
 مجال تعمم الصم المكفوفين

     

معرفة الوسائل والتقنيات  6
المختمفة ذات العالقة بتعميم 

 الصم المكفوفين 
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المعرفة بخصائص الطالب  7
 الصم المكفوفين

     

القدرة عمى تحميل وتفسير  8
المعمومات إلعداد الخطة 

 التربوية الفردية

     

معرفة مكونات البرنامج  9
الفردي لمطالب األصم 

 الكفيف

     

القدرة عمى تعديل البرنامج  :
الفردي في ضوء التقييم 

 المستمر

     

المعرفة بأساليب التواصل  ;
الطالب الصم المختمفة مع 

 المكفوفين

     

المعرفة بأساليب تعديل  32
السموك وتطبيقاتيا مع الصم 

 المكفوفين
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وىي ميارات التفاعل بين المعمم وطالبو داخل الصف،  ثانيًا / الكفايات التدريسية:
ثارتيم لمتعمم، وميارة استخدام األسئمة في التدريس، وميارة  مثل ميارة تييئة الطالب وا 
استخدام المواد واألجيزة التعميمية، باإلضافة إلى شخصية المعمم والقدرة عمى إنياء 

الصف، وميارة تخطيط برامج  الدرس بصورة سميمة. كما تشمل أيضًا ميارات إدارة
التقويم والقدرة عمى تنفيذىا واستخالص نتائجيا وتنظيميا بيدف تحسين تعمم الطالب، 

 كما تشمل قدرة المعمم عمى استخدام أسموب التواصل الصحيح مع الطالب.

 

 م

 

 العبارات

 

مدى وضوح 
 العبارة

مدى ارتباط العبارة 
 بالبعد

 

 مالحظات
غير  واضحة

 واضحة
غير  مرتبطة

 مرتبطة

القدرة عمى تخطيط الدرس  33
 بشكل جيد

     

القدرة عمى تدريس القراءة  34
 لمصم المكفوفين

     

القدرة عمى تدريس الكتابة  35
 لمصم المكفوفين

     

القدرة عمى التعامل مع الطالب  36
الصم المكفوفين أثناء العممية 

 التعميمية

     

األىداف القدرة عمى صياغة  37
 قصيرة المدى وطويمة المدى

     

     القدرة عمى استخدام أسموب  38
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 التشويق مع الطالب

 

القدرة عمى جذب انتباه  39
الطالب لمدرس واستثارة 

 دافعيتيم

     

مختمفة  تاستخدام استراتيجيا :3
لتوفير المزيد من الفرص 

 التعميمية

     

القدرة عمى صياغة األىداف  ;3
 اليومية

 

 

 

    

المعرفة بكيفية استخدام  42
الوسائل والتقنيات التعميمية 
ذات الصمة بتعميم الطالب 

 الصم المكفوفين

     

القدرة عمى تقييم مستوى  43
 الطالب بشكل مستمر

     

القدرة عمى استخدام أسموب  44
التواصل الصحيح ومن ثم 
تنمية المغة لدى الطالب الصم 

 المكفوفين

     

      القدرة عمى إيجاد عالقة مينية  45
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أخالقيات المينة، والقدرة عمى تحمل  ويقصد بيا :الكفايات الشخصيةثالثًا / 
كما ترتبط باإلعداد النفسي لممعمم واتصافو بمجموعة من الكفايات المرتبطة  المسئولية،

 حركية. –بسماتو الشخصية والجسمية والعقمية واالنفعالية والنفس 

 مع الطالب

 

 م

 

 

 العبارات

 

مدى وضوح 
 العبارة

مدى ارتباط 
 العبارة بالبعد

 مالحظات

غير  واضحة
 واضحة

غير  مرتبطة
 مرتبطة

46 

 

مع  المرونة في العمل
 الزمالء ومنسوبي المدرسة

     

الثقة في النفس ألداء  47
 العمل

     

المظير العام مرتب  48
ونظيف وعدم المبالغة في 

 الكماليات

     

49 

 

يحاول اكتساب الخبرة كمما 
 أتيحت لو الفرصة لذلك

     

القابمية لمتغير لألفضل   :4
وتقبل النقد البناء من 
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 أصحاب الشأن 

التعاون مع الزمالء  ;4
 ومنسوبي المدرسة 

     

52 

 

المثابرة والقدرة عمى تحمل 
المسئولية في الميام 

 الموكمة إليو

     

القدرة عمى معالجة  53
المشكالت التي قد تطرأ 
في الصف أو المدرسة 

 بأسموب مالئم

     

54 

 

القدرة عمى تكوين عالقات 
طيبة مع اآلخرين قواميا 

 واالحترامالتعاون 

     

55 

 

القدوة الحسنة لمطالب 
 داخل الصف وخارجو
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امتالك المعمم لمقدر الكاف من المعارف والميارات  وىي: رابعًا / الكفايات المهنية
واالتجاىات اإليجابية المتصمة بأدواره وميامو المينية والتي تظير في أدائو وتوجيو 

 .المدرسية بمستوى محدد من االتقانوسموكو في المواقف التعميمية 

 

 م

 

 العبارات

 

مدى ارتباط العبارة  مدى وضوح العبارة
 بالبعد

 مالحظات

غير  واضحة
 واضحة

غير  مرتبطة
 مرتبطة

 

56 

المعرفة بالمسئوليات 
النظامية واألخالقية 
عندما يتعامل مع 

 معمومات سرية

     

 

57 

المعرفة بخدمات التأىيل 
الموجودة في والتدريب 

 بمده

     

 

58 

المعرفة بحقوق وقوانين 
الصم المكفوفين عالميًا 
 والمعمول بيا في بمده

     

 

59 

معرفة الوسائل الحديثة 
في التشخيص والتدخل 

 التربوي والتدريب

     

 

5: 

الوعي باالتجاىات  
التربوية الحديثة والقضايا 
 الخاصة بالصم المكفوفين
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5; 

المستمر عمى االطالع 
أحدث المستجدات في 

تربية وتعميم الصم 
 المكفوفين

     

االستعانة باستشارات  62
المتخصصين متى ما 

 دعت الحاجة لذلك
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 ممحق )ج(

 أسماء السادة المحكمين
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 أسماء وبيانات محكمي أداة الدراسة

 

الرتبة  االسم م
 العممية

 جهة العمل  التخصص

 جامعة الممك سعود تربية الصم وضعاف السمع أستاذ أ.د. عمي حنفي 3
 جامعة القصيم اإلعاقة البصرية أستاذ مشارك د. أشرف عبد الحميد 9
 جامعة القصيم اإلعاقة الفكرية أستاذ مشارك د. الطيب محمد يوسف ;
 القصيمجامعة  اإلعاقة السمعية أستاذ مشارك د. أمير عبد الصمد :
 جامعة الممك سعود اإلعاقة البصرية أستاذ مشارك د. حمادة عبد المعطي 8
 جامعة الممك سعود اإلعاقة الفكرية أستاذ مشارك د. ريم الرصيص 6
 جامعة الممك سعود االضطرابات السموكية أستاذ مشارك د. عبير الحربي 4
 الممك سعودجامعة  صعوبات تعمم أستاذ مشارك د. نورة الكثيري 7
 جامعة القصيم اإلعاقة البصرية أستاذ مشارك د. نيفين السيد زكريا 32
 جامعة الممك سعود صعوبات التعمم أستاذ مشارك د. وداد أباحسين 5
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 ممحق )د(

 أداة الدراسة في صورتها النهائية
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 سلمكم اهلل                                                    سعادة الدكتور /الدكتورة                         
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

الكفايات الالزمة لمعلمي ) تقوم الباحثة بإجراء دراسة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير بعنوان
لتربية الخاصة في الجامعات الحكومية الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام ا

والكفايات المهنية  الكفايات الشخصيةمعرفة ماىي الكفايات المعرفية والكفايات التدريسية و ( بهدف السعودية
الالزم توافرىا في معلم الطالب الصم المكفوفين من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في 

 .السعوديةالجامعات الحكومية 

ىذه الدراسة تتطلب تطبيق استبيان يهدف إلى معرفة ماىي الكفايات الالزم توافرىا لدى معلم الطالب الصم 
المكفوفين، لذا فإن كافة المعلومات التي ستحصل عليها الباحثة ىي معلومات سرية، وسوف تستخدم نتائج ىذه 

 الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط.

 
 

 
 

 عاونكمشاكرة ومقدرة ت
 الباحثة: لمياء عبد الرحمن الطويل

0503206861 
Laltaweel@ksu.edu.sa

mailto:Laltaweel@ksu.edu.sa
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 المعلومات العامة
 
 

 المعلومات الشخصية: 

يتناسب مع بياناتك: ( أمام ما√لرجاء وضع عالمة )ا  

    1- اسم الجامعة:

 

الجنس:-2



ذكرأنثى





 الدرجةالعلمٌة:-3

 

 أستاذمساعدأستاذمشاركأستاذ



 الخبرةالعملٌة:-4



سنوات01منأكثرسنوات01إلى6منسنوات5منأقل



التخصصالدقٌق:-5

بصريسمعًفكريصعوبات



توحدواضطراباتسلوكٌةأخرى)تذكر(............................
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الصم المكفوفين من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس في الكفايات الالزمة لمعلمي الطالب استبانة 
 أقسام التربية الخاصة في الجامعات الحكومية السعودية.

أن ميتلك املعلم قدرًا من املعلومات الكافية يف جمال ختصصو األكادميي، ويشمل ذلك معرفتو لبعض وىي  أوالً / الكفايات املعرفية:
عن فهمو للمفاىيم والتعميمات اليت تنتمي جملال ختصصو، وأن يكون املعلم ملم بالفروع املختلفة يف جمال احلقائق والبيانات الرئيسية فضاًل 

 ختصصو والعالقة بينها والتنظيم املنطقي للمعارف يف ىذا اجملال.

 
املعلم وطالبو داخل الصف، مثل مهارة هتيئة الطالب وإثارهتم للتعلم، ومهارة وىي مهارات التفاعل بني  :الكفايات التدريسيةثانيًا / 

سليمة.   استخدام األسئلة يف التدريس، ومهارة استخدام املواد واألجهزة التعليمية، باإلضافة إىل شخصية املعلم والقدرة على إهناء الدرس بصورة
ج التقومي والقدرة على تنفيذىا واستخالص نتائجها وتنظيمها هبدف حتسني تعلم كما تشمل أيضاً مهارات إدارة الصف، ومهارة ختطيط برام

 الطالب، كما تشمل قدرة املعلم على استخدام أسلوب التواصل الصحيح مع الطالب.


م



العبارات


 

 مهم جدا  

 

 مهم

 

 غير مهم

0
المعرفةبنظرٌاتالتعلمالرئٌسٌةوتطبٌقاتها



2
معرفةالمعلوماتالالزمةعنالحاجاتالتربوٌةللصم

المكفوفٌن



3
معرفةاالتجاهاتالحدٌثةفًمجالتعلمالصمالمكفوفٌن



4
المعرفةبخصائصالطالبالصمالمكفوفٌن



5
معرفةمكوناتالبرنامجالفرديللطالباألصمالكفٌف



6
المختلفةمعالطالبالصمالمعرفةبأسالٌبالتواصل

المكفوفٌن



7
المعرفةبأسالٌبتعدٌلالسلوكوتطبٌقاتهامعالصم

المكفوفٌن



8
المعرفةبكٌفٌةاستخدامالوسائلوالتقنٌاتالتعلٌمٌةذات

الصلةبتعلٌمالطالبالصمالمكفوفٌن
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م


العبارات

 

 مهم جدا  

 

 مهم

 

 غير مهم

9
القدرةعلىتخطٌطالدرسبشكلجٌد



01
المكفوفٌنالقدرةعلىتدرٌسالقراءةللصم



00
القدرةعلىتدرٌسالكتابةللصمالمكفوفٌن



02
القدرةعلىالتعاملمعالطالبالصمالمكفوفٌنأثناءالعملٌةالتعلٌمٌة



03
القدرةعلىصٌاغةاألهدافقصٌرةالمدىوطوٌلةالمدى



04
القدرةعلىصٌاغةاألهدافالٌومٌة



05
مختلفةلتوفٌرالمزٌدمنالفرصالتعلٌمٌةتاستخداماستراتٌجٌاالقدرةعلى





06
القدرةعلىجذبانتباهالطالبللدرسواستثارةدافعٌتهم







07
القدرةعلىتقٌٌممستوىالطالببشكلمستمر





08
القدرةعلىاستخدامأسلوبالتواصلالصحٌحمعالطالبالصمالمكفوفٌن





09
القدرةعلىتنمٌةاللغةلدىالطالبالصمالمكفوفٌن





21
القدرةعلىاستخدامالوسائلوالتقنٌاتالمختلفةذاتالعالقةبتعلٌمالصم

المكفوفٌن




20
القدرةعلىتحلٌلوتفسٌرالمعلوماتإلعدادالخطةالتربوٌةالفردٌة



22
ضوءالتقٌٌمالمستمرالقدرةعلىتعدٌلالبرنامجالفرديفً






م


 

 العبارات

 

 مهم جدا  

 

 مهم

 

 غير مهم
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كما ترتبط باإلعداد النفسي للمعلم واتصافو  أخالقيات املهنة، والقدرة على حتمل املسئولية، ويقصد هبا: الكفايات الشخصيةثالثًا / 
 حركية. –مبجموعة من الكفايات املرتبطة بسماتو الشخصية واجلسمية والعقلية واالنفعالية والنفس 

 
 
 
 
 
 
 

 رابعًا / الكفايات املهنية: 
  امتالك املعلم للقدر الكاف من املعارف واملهارات واالجتاىات اإلجيابية املتصلة بأدواره ومهامو املهنية  وىي


23


المرونةوالتعاونفًالعملمعالزمالءومنسوبً

المدرسة




24 

 
الثقةفًالنفسألداءالعمل




25


المظهرالعامالئق




26


ٌحاولاكتسابالخبرةكلماأتٌحتلهالفرصةلذلك




27


القابلٌةللتغٌرلألفضلوتقبلالنقدالبناءمنأصحاب

الشأن




28


القدرةعلىتحملالمسئولٌةفًالمهامالموكلةإلٌه




29


القدرةعلىمعالجةالمشكالتالتًقدتطرأفًالصفأو

المدرسةبأسلوبمالئم




31


القدرةعلىتكوٌنعالقاتطٌبةمعاآلخرٌن




30


القدوةالحسنةللطالبداخلالصفوخارجه
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م


العبارات


 

 مهم جدا  

 

 مهم

 

 غير مهم


32


االلمامبالمسئولٌاتالنظامٌةواألخالقٌةعندماٌتعامل

معمعلوماتسرٌة




33 

 
االلمامبخدماتالتأهٌلوالتدرٌبالموجودةفً

المملكةالعربٌةالسعودٌة




34


الوعًبحقوقوقوانٌنالصمالمكفوفٌنعالمٌاً

والمعمولبهافًالمملكةالعربٌةالسعودٌة




35


االطالععلىالوسائلالحدٌثةفًالتشخٌصوالتدخل

التربويوالتدرٌب




36


االلمامباالتجاهاتالتربوٌةالحدٌثةالخاصةبتربٌة

وتعلٌمالصمالمكفوفٌن




37


االطالعالمستمرعلىأحدثالمستجداتوالقضاٌا

فًتربٌةوتعلٌمالصمالمكفوفٌن




38


االستعانةباستشاراتالمتخصصٌنمتىمادعت

الحاجةلذلك




39
معالطالبالصمالقدرةعلىتنمٌةعالقةمهنٌة

المكفوفٌن
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 ممحق )ه(

 جامعات التي شممتها الدراسةلم تسهيل مهمة باحثخطابات 
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