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Abstract 

The current study aimed to determine the characteristics and specifications of special education teacher to work with 

people with special needs (mental-audio- visual-physical) in light of the characteristics of students with special needs, to 

achieve this objective researcher defining the concept of disability and their ratings and their psychological and physical 

and mental characteristics and specifications that must characterize the teacher to deal with this category of those 

characteristics that characterize this class, built to identify those characteristics included specifications and validated, and 

then apply Sample questionnaire amounted to 91 special needs teachers and faculty members in faculties of education of 

specialists in mental health and special education, curricula and teaching methods, and the importance of these 

characteristics and specifications for special education teacher, and the need to include teacher programmes and decisions 

of these categories. 
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 خصائص ومواصفات معلم التشبية الخاصة 

 في ضوء خصائص التالميز روي االحتياجات الخاصة 

 

 
سليمان حمودة محمذ داود. د  

 أعتبر ِغبػذ ِٕب٘ذ ٚطشق تذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد اإلعال١ِخ 

ثٕٙب–ثبصج ثّشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ اتخبر اٌمشاس   

 ِظش 

 
 

 : الممخص
– البصرية – السمعية – العقمية  )الدراسةالحالية إلى تحديد خصائص ومواصفات معمـ التربية الخاصة التي تؤىمو لمعمؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة  ىدفت
في ضوء خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحثبتحديد مفيـو ذوي االحتياجات الخاصة وتصنيفاتيـ وخصائصيـ  (البدنية

الجسمية والعقمية والنفسية والخصائص والمواصفات التي ال بد أف يتصؼ بيا المعمـ لمتعامؿ مع ىذه الفئة مف منطمؽ تمؾ الخصائص التي تتميز بيا ىذه الفئة 
 مف المعمميف لذوي 91، وقاـ ببناء استبانة تضمنت تمؾ الخصائص والمواصفات والتأكد مف صبلحيتيا ، ثـ قاـ بتطبيؽ االستبانة عمى عينة بمغت 

االحتياجات الخاصة وأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية مف المتخصصيف في الصحة النفسية والتربية الخاصة والمناىج وطرؽ التدريس، وتوصؿ إلى أىمية 
.ىذه الخصائص والمواصفات لمعمـ التربية الخاصة، وضرورة تضمينيا برامج ومقررات إعداد معممي ىذه الفئات  

ذوي االحتياجات الخاصة– الخصائص والمواصفات – معمـ التربية الخاصة :الكممات المفتاحية   

 

 

 

 

     :المقدمة
ذوي - ، وىذا المصطمح " المعاقيف أو ذوي اإلعاقة " ذوو االحتياجات الخاصة ىي الفئة التي كاف يطمؽ عمييا 

ىو مصطمح حديث نسبيا أطمؽ عمى ىذه الفئة وذلؾ العتبارات إنسانية في المصطمحات السابقة – االحتياجات الخاصة  
، وما قد تحممو مف حساسية بالنسبة لكؿ مف لو صمة بيذه الفئة سواء في المنزؿ أو في الشارع أو في مؤسسات المجتمع 

ىي مترادفات ، وال " ذوي االحتياجات الخاصة أو المعاقيف أو ذوي اإلعاقة " المختمفة ، وليذا فإف المصطمحات الثبلثة 

http://www.sciencereflection.com/general-letters-in-mathematics/
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فرؽ بينيا إذ أنيا تطمؽ عمى فئة واحدة ، وىي المصابة بنوع أو أكثر مف اإلعاقات ، لذا البد لمباحث مف التعرؼ عمى 
. مفيـو ذوي االحتياجات الخاصة 

": special needs" مفيـو ذوي االحتياجات الخاصة  -1
مف قصور القدرة عمى تعمـ – نتيجة عوامؿ وراثية أو بيئية مكتسبة –  ذوي االحتياجات الخاصة ىـ أفراد يعانوف 

أو اكتساب خبرات أو ميارات، أو أداء أعماؿ يقـو بيا الفرد العادي المماثؿ ليـ في العمر والخمفية الثقافية أو االجتماعية 
احتياجات تعميمية ونفسية ومينية واقتصادية – عبلوة عمى احتياجات الفرد العادي – أو االقتصادية، وبالتالي تصبح ليـ 

 .()(17، 1991فريؿ، )وصحية خاصة، يمتـز المجتمع بتوفيرىا ليـ، باعتبارىـ مواطنيف فيو 
 ـ، برقـ 1975 والمعاقوف في المغة جمع معاؽ، وقد عرفو قانوف تأىيؿ المعاقيف في مصر، والصادر في سنة 

، عمى أنو، كؿ شخص يعجز عف مزاولة عممو، أو القياـ بعمؿ آخر واالستقرار فيو، أو نقصت قدرتو عمى ذلؾ (39)
.  (15إسماعيؿ شرؼ، د ت،)نتيجة قصور عضوي أو عقمي أو حسي أو نتيجة لعجز خمقي منذ الوالدة 

 ومف المبلحظ تركيز التعريفات السابقة عمى قصور قدرات المعاقيف، بما يؤثر عمى مدى تكيفيـ االجتماعي،لذا 
. فيـ في حاجة إلى نوع مف التربية يختمؼ عف تربية العادييف

– الشخص الذي ال يستطيع "تعريفًا لممعاؽ عمى أنو  " (1994،75)محمد ناصر قطبي ومحمد بركة "  وقد قدـ 
". أف يتنافس عمى قدـ المساواة مع أقرانو في حياتو اليومية– نتيجة لعمة مزمنة تؤثر عمى قدراتو الجسمية أو النفسية 

وىو – " اختبلؼ المعاؽ عف أقرانو" وعمى الرغـ مف تأكيد التعريؼ السابؽ عمى مبدأ الفروؽ الفردية،وعمى مبدأ 
إال أف التعريؼ قد أغفؿ شريحة ميمة مف المعاقيف وىي فئة – مبدأ تربوي ميـ ويعكس احتياجات المعاؽ لتربية خاصة 

. (أوعقمياً )المعاؽ ذىنيًا 
الشخص الذي يختمؼ في صفاتو عف "تعريفًا شامبًل لمشخص المعاؽ عمى أنو  (14، 1994)" كيرؾ.أ.صمويؿ"وقد قدـ 

الشخص العادي، في العديد مف الخصائص العقمية والجسمية أو السيكولوجية أو السموؾ االجتماعي واالنفعالي، أو قدرتو 
عمى التكيؼ والتواصؿ االجتماعي مع اآلخريف، إلى المستوى الذي يحتاج عنده إلى نوع مختمؼ مف الخدمات والرعاية 

". النفسية واالجتماعية، لكي تنمو قدراتو وطاقاتو إلى أقصى ما يمكف أف تصؿ إليو 
ويرى الباحث أف شموؿ ىذا التعريؼ يرجع إلى ارتباط القصور في قدرات المعاؽ باحتياج ذلؾ المعاؽ إلى نوع مف التربية 
تختمؼ في برامجيا ومتطمباتيا، إال أنو لـ تذكر التربية الخاصة في التعريؼ بشكؿ صريح وتـ استبداليا بمفيومي الخدمات 

. والرعاية والتي قد تشترؾ فييا المؤسسات التربوية مع غيرىا مف مؤسسات المجتمع األخرى
ومف التعريفات السابقة، يتضح لنا أف اإلعاقة ىي كؿ ما َيُحد مف قدرات الفرد العقمية أو الجسدية أو النفسية، مما يجعمو 

حالة مف االعتبلؿ " غير قادر عمى ممارسة حياتو الطبيعية المتوقعة منو في حدود عمره وجنسو وظروؼ بيئتو، فيي ُتمثؿ 
العضوي أو العصبي أو النفسي، تُحد مف قدرة الفرد عمى القياـ بوظائؼ أساسية وضرورية لحياتػو اليومية، واإلعاقةبذلؾ، 
تدلؿ عمى وجود مشكبلت محددة، طويمة األجؿ تؤثر عمى الشخص وعمى سموكو، وُتشكؿ عوائؽ رئيسو أماـ تمتعو بحقوؽ 

. اإلنساف والمشاركة االجتماعية والمعيشية المستقمة
يؤثر – كمي أو جزئي -بأنو الفرد الذي ُيعاني مف خمؿ أو عجز " ذي االحتياجات الخاصة " لذا يمكف تعريؼ المعاؽ 

بحيث يؤثر ذلؾ في مدى تكيفو االجتماعي، والنفسيوالتعميمي، مقارنًة بأقرانو العادييف، في -أو أكثر -عمى إحدى قدراتو 
وفي " التربية الخاصة" وبذلؾ فيو بحاجة إلى نوع خاص مف الرعاية التربوية، ُيطمؽ عمييا .نفس السف والمستوى الثقافي

. بيئة خاصة، بيدؼ تنمية قدراتو إلى أقصى حد نستطيع الوصوؿ إليو

                                                 
 ( .اعُ اٌجبصج ، عٕخ إٌشش ، سلُ اٌظفضخ : ) ٠تجغ اٌجبصج فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اٌتٛح١ك اٌتبٌٟ (
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: ومف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف تصنيؼ ذوي االحتياجات الخاصة أو المعاقيف إلى
". المعاقيف عقميا " ذوي االحتياجات الخاصة العقمية  -1
 ".المعاقيف سمعيا " ذوي االحتياجات الخاصة السمعية  -2
 ".المعاقيف بصريا " ذوي االحتياجات الخاصة البصرية  -3
 ".المعاقيف جسميا " ذوي االحتياجات الخاصة الجسمية  -4
 .متعددي اإلعاقة -5

وسوؼ يتناوؿ الباحث كؿ نوع عمى حدة مف حيث المفيـو والخصائص بغية التوصؿ إلى السمات والخصائص التي ينبغي 
. أف يمتمكيا معمـ التربية الخاصة لكي يتعامؿ مع ىذه الفئات بكفاءة

 ذوو االحتياجات الخاصة العقمية :
ىو ذلؾ الفرد الذي يعاني حالة بطء في النمو العقمي تظير قبؿ سف الثانية عشرة مف العمر، : مفيـو المعاؽ عقميا: أوال

ويتوقؼ العقؿ منيا قبؿ اكتمالو، وتحدث ألسباب وراثية، أو بدائية، أو وراثية وبدائية معػا، ونستدؿ عمييا مف انخفاض 
مستوى الذكاء العاـ، بدرجة كبيرة عف المتوسط في المجتمع، ومف سوء التوافؽ النفسي واالجتماعي الذي يصاحبيا أو ينتج 

. (1998كماؿ إبراىيـ مرسي، )عنيا 
ويمكف أف ُيعرؼ بأنو الفرد الذي يعاني مف قصور في أدائو ويظير دوف سف الثانية عشرة، وينتج ىذا القصور في ضعؼ 

 درجة فأقؿ، كما يعاني مف قصور في ميارات االتصاؿ المغوي 70القدرة العقمية لدى الفرد، حيث يبمغ متوسط ذكائو إلى 
. (82، 2009عمي سعد وآخراف، )مف جية، وسوء التوافؽ مع المجتمع مف جية أخرى 

: تصنيفات المعاقيف عقميا:ثانيا
:       تـ تصنيؼ حاالت اإلعاقة وفقا لمقدرة عمى التعمـ إلى

 ػ:Educable Mentally Retarded، EMRحاالت القابميف لمتعمـ  .1
    ويتـ التركيز ليذه الفئة عمى تعمـ الميارات االستقبللية والميارات الحركية والميارات المغوية، والميارات األكاديمية 

"  كالقراءة والكتابة والحساب والميارات المينية واالجتماعية وميارات السبلمة والميارات الشرائية
 : Trainable Mentally Retarded ,EMRحاالت القابميف لمتدريب . 2

. ويتـ التركيز ليذه الفئة عمى البرامج التدريبية المينية، وخاصة برامج التييئة المينية
 :  Severely  Mentally Retardedحاالت االعتماديف . 3

 .ويتـ التركيز في برامج ىذه الفئة عمى ميارات الحياة اليومية
: المتخمفيف عقميا إلى أربع فئات (175،176، 2002أمؿ اليجرسي، )وتصنؼ 

 :  Slow learnerبطيء التعمـ  (1 
، ويتصؼ ىذا الطفؿ بقصور في قدرتو عمى مواءمة نفسو، مع ما 90-75    ذلؾ الطفؿ الذي يتراوح نسبة ذكاؤه بيف 

.  يعطى لو مف مناىج في المدرسة العادية
 :Educable Mentally Retardedالقابموف لمتعمـ  (2

، ويمكف ألفراد ىذه الفئة الوصوؿ إلى مستوى الصؼ الثالث أو الرابع 70-50      وقد يتراوح نسبة ذكاء أفرادىا بيف 
لما ليـ مف قدرة  (قابمونممتعمـ)وقد أطمؽ عمى ىذه الفئة .  سنوات9-6االبتدائي وأحيانا الخامس، ويتراوح العمر العقمي بيف 

. عمى االستفادة مف البرامج التعميمية العادية، وتتصؼ ىذه الفئة بقدرتيا عمى االستقبلؿ االقتصادي واالجتماعي عند الكبر
 :Trainable Mentally Retardedالقابموف لمتدريب  (3
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، وتتميز ىذه الفئة بإمكانية إكسابيا بعضا مف أساليب الرعاية الذاتية، وتحتاج إلى 49-25     وتتراوح نسبة ذكائيـ بيف 
اإلشراؼ والمساعدة طواؿ حياتيـ، وتصؿ قدراتيـ التحصيمية إلى الصؼ الثاني االبتدائي، وال يستطيع أبناء ىذه الفئة التعمـ 

.  األكاديمي ولكف يمكف تدريبيـ عمى األعماؿ اليدوية البسيطة
 :The totally dependent( االعتمادي)غير القابميف لمتدريب  (4

شراؼ كامؿ مف قبؿ اآلخريف، ويحتاج مف قبؿ األسرة أو المؤسسة مف وقت       ىذه الفئة تحتاج إلى عناية تامة، وا 
. آلخر
: خصائص الطبلب المعاقيف عقميا:ثالثا

إف لمتبلميذ المعاقيف عقمياػ خصائص وحاجات تميزىـ عف غيرىـ مف األسوياء أو المعاقيف بإعاقات أخرى، ولعؿ السبب 
الرئيس وراء تميزىـ بيذه الخصائص والحاجات، ىو اإلعاقة العقمية، فيي الفارؽ الرئيس بيف ىؤالء التبلميذ وغيرىـ مف 
الفئات األخرى، بؿ إف أثر ىذه اإلعاقة يمتد إلى جوانب النمو المختمفة   ويؤثر عمييا، ليجعؿ ليـ خصائص جسمية 

. وعقمية وأكاديمية وانفعالية واجتماعية خاصة بيـ، وحاجات خاصة تحتاج إلى إشباع
: ولتحديد ىذه الخصائص والحاجات سنتناوؿ ما يمي

: خصائص النمو المختمفة لدى التبلميذ المتخمفيف عقميا القابميف لمتعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية
:  تتعدد خصائص النمو لدى ىؤالء التبلميذ لتشمؿ اآلتي

: أػ الخصائص الجسمية والحسية
ويقصد بالخصائص الجسمية صفات الطوؿ والوزف، والتوافؽ الحركي العاـ والنوعي، والحالة الصحية العامة، والبنياف 

الجسمي لمفرد، ويتسـ األطفاؿ المعاقيف عقميا بصفة عامة بأنيـ أقؿ وزنا ومتأخروف في نموىـ الحركي، مع نقص في حجـ 
. (25، 2010أحمد جابر، بياء الديف جبلؿ، )المخ وضعؼ في حاسة السمع وقصر النظر 

كما يعاني األطفاؿ المعاقيف ذىنيا في حاالت كثيرة مف حاالت الصرع والتشنجات لذا يجب عمى مدرس التربية الخاصة أف 
يتخذ االحتياطات البلزمة تحسب لحدوث مثؿ ىذه األزمات أثناء عممية التدريس، كما يراعي ضعؼ الحواس لدييـ والتي 

يعتمدوف عمييا أثناء عممية التعمـ باستخداـ استراتيجيات تعتمد عمى مختمؼ الحواس، إذ ما ال تدركو حاسة قد تدركو 
. األخرى

 : الخصائص األكاديمية - ب
يعاني الطفؿ المعاؽ مف التأخر الدراسي، ويظير ذلؾ في التحصيؿ الدراسي المنخفض بالمقارنة بأترابو ممف ىـ في نفس 

: المرحمة العمرية لذا يتصفوف بما يمي
 .بطء النمو المغوي لدييـ -
 .ضعؼ في الذاكرة واالنتباه واإلدراؾ -
غير قادريف عمى االستفادة مف البرامج التي تقدـ لمعادييف، ولكنيـ يحققوف تقدما ممموسا في برامج التعميـ الخاصة التي  -

 .(90، 89، 2010أحمد جابر، بياء الديف جبلؿ، )تتناسب مع درجة ذكائيـ 
لذا عمى معمـ التربية الخاصة أف يعتمد عمى التكرار زيادة عمى الحد البلـز لمتعمـ إذ أنو مفيد لممعاقيف ذىنيا وغير مفيد 
. لؤلسوياء، كما ال بد مف تقديـ النماذج الحية والممموسة عند التعمـ ليسيؿ عمييـ اإلدراؾ الصحيح لممعارؼ والمعمومات

: الخصائص العقمية والمعرفية-ج
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يعاني المعاقوف ذىنيا مف نقص في كثير مف القدرات العقمية المختمفة؛ مثؿ التفكير والتخيؿ والفيـ والتحميؿ، كما أنيـ 
صبحي سميماف، )يتصفوف بذكاء أقؿ وتأخر النمو المغوي، ويتميز الطفؿ المعاؽ في الناحية العقمية والمعرفية بما يمي

2008 ،32 ،33) :
 .أداء منخفض في اختبارات الذكاء -
 .ضعؼ القدرة عمى التركيز واالنتباه -
 .قصور في الفيـ واالستيعاب وتدني المقدرة عمى التحصيؿ الدراسي -
 .تأخر النمو المغوي وقصور في المغة المفظية -
. القصور في استيعاب المفاىيـ والتفكير المجرد -

: وتستمـز ىذه الخصائص مف معمـ التربية الخاصة
التعميـ المباشر، التعميـ بالتقميد والنمذجة، األلعاب " استخداـ األساليب التعميمية وطرؽ التدريس ليذه الفئة مف خبلؿ  -1

. التعميمية
االعتماد في التدريس عمى الوسائؿ السمعية والبصرية التي تجذب انتباه ىؤالء التبلميذ والتي تعوضيـ عف القصور  -2

استخداـ التسجيؿ الصوتي ػ جياز عرض المواد المعتمة ػ استخداـ المجسمات " السمعي والبصري مف خبلؿ اآلتي 
 ". الكرتونية بيا حروؼ وكممات

 .كتابة المواد التعميمية المقدمة ليؤالء التبلميذ بخط واضح وكبير بحيث يسيؿ قراءتيا -3
 . ال بد أف يتوفر في المعمـ عمو الصوت ووضوحو حتى يعوض القصور السمعي لدييـ -4
 . االعتماد عمى األلعاب واألنشطة المغوية التي تتيح لمتبلميذ حرية الحركة والعمؿ الجماعي -5
 ذوو االحتياجات الخاصة السمعية: 

ىو الشخص الذي فقد حاسة السمع منذ الميبلد أو قبؿ تعمـ الكبلـ، بدرجة ال تسمح لو : مفيـو المعاؽ سمعيا: أوال
باالستجابة الطبيعية لؤلغراض التعميمية واالجتماعية في البيئة السمعية، إال باستخداـ طرؽ تواصؿ خاصة، أما ضعيؼ 

السمع، فيو الشخص الذي يعاني عجزًا أو نقصًا في حاسة السمع، بدرجة ال تسمح باالستجابة الطبيعية لؤلغراض 
. (1998عمي عبد النبي محمد، ). (سماعة مثبلً )التعميمية والتفاعؿ مع العادييف إال مف خبلؿ استخداـ بعض المعينات 

وبحدود مختمفة منذ الوالدة أو في سف مبكرة، األمر  (جزئيًا أو كمياً )فالمعاقوف سمعيًا، ىـ األفراد الذيف فقدوا حاسة السمع 
الذي يؤثر عمى قدراتيـ المغوية والتعميمية،وبالتالي ال يستطيعوف متابعة التعميـ االعتيادي المألوؼ، بؿ تمزميـ إجراءات 

. (55، 2000غساف عبد الحي، )التربية الخاصة وخدماتيا، لمواجية اآلثار الناجمة عف ىذا الفقداف 
ديسيبؿ مما يحوؿ دوف تمكنو مف  (70)كما يمكف تعريفو بأنو الفرد الذي يعاني مف فقداف سمعي يصؿ إلى أكثر مف 

. المعالجة الناجحة لممعمومات المغوية مف خبلؿ جياز السمع وحده، سواء باستخداـ المعينات أـ بدونيا
: (419، 1995لويسودورالج، )تصنيؼ المعاقيف سمعيا تبعًا لدرجة الفقداف السمعي :ثانيا

 ويعتمد ىذا التصنيؼ عمى القدرة عمى سمع وفيـ الكبلـ مف خبلؿ بعض وسائؿ التشخيص السمعي،والتي تحدد 
: ذلؾ

  الضعؼ السمعي الخفيؼ جدًا“Slight Hearing Impairment ” (40 – 20)ويتراوح درجة الفقداف السمعي بيف 
. ديسيبؿ

  الضعؼ السمعي البسيط“Mild Hearing Impairment " ديسيبؿ (55 –41)ويتراوح درجة الفقداف السمعي بيف. 
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  الضعؼ السمعي المتوسط“Moderately Hearing Impairment (70–56)ويتراوح درجة الفقداف السمعي بيف 
 .ديسيبؿ

  الضعؼ السمعي الشديد“Severely Hearing Impairment” ديسيبؿ (90–71)ويتراوح درجة الفقداف السمعي بيف. 
 الشديد جدًا ىالضعؼ السمع “Profoundly Hearing Impairment”ديسيبؿ90وتزيد درجة الفقداف السمعي عف  .

 .(صمـ شديد)
: خصائص المعاقيف سمعياً : ثالثا

 ليس لئلعاقة السمعية نفس التأثير عمى جميع المعاقيف سمعيًا، فيؤالء األشخاص ال يمثموف فئة متجانسة، ولكؿ 
نوع اإلعاقة : شخص خصائص فريدة، خاصة بو، ألف تأثيرات اإلعاقة السمعية تختمؼ باختبلؼ عدة عوامؿ، منيا

جماؿ )السمعية وعمر الشخص عند حدوث اإلعاقة، والقدرات السمعيػة المتبقيػة، وكيفية استثمارىا وغير ذلؾ مف العوامؿ 
:  إال أف المعاقيف سمعيًا يجمعيـ بعض الخصائص المشتركة بينيـ،ومنيا (101، 1997الخطيب، 

:  الخصائص المغوية-1
 ُيعتبر النمو المغوي لمفرد مف أكثر مظاىر نمو اإلنساف تأثرًا باإلعاقة السمعية، حيث ترتبط ظاىرة الصمـ بالبكـ 

ومف تمؾ اآلثار السمبية لئلعاقة السمعية . في أحياف كثيرة، حيث اإلعاقة السمعية، تؤثر كثيرًا عمى النمو المغوي لمطفؿ
: عمى نمو الطفؿ لغويًا ما يمي

  ألي تعزيز سمعي عندما يصدر أي صوت مف األصوات– ضعيؼ السمع أو األصـ – عدـ تمقي الطفؿ .
  ال يستطيع الطفؿ األصـ سماع كبلـ الكبار كي يقمدىا،وبالتالي فيو محرـو مف معرفة نتائج أو ردود أفعاؿ اآلخريف نحو ما

. يصدره مف أصوات
بكونيا غير غنية بالمفردات – في الغالب – وحتى في حالة اكتساب المعاقيف سمعيًا ألية ميارة لغوية فإف لغتيـ تتصؼ 

بالبطء والنبرة غير العادية، لذا ينبغي عمى معمـ التربية – عمى قمتو – والمعاني كمغة العادييف، وأيضًا يتصؼ الكبلـ 
ظيار الحركات واالنفعاالت بشكؿ مرئي ال صوتي عند التعامؿ مع ذوي اإلعاقة  الخاصة استخداـ التعزيز غير السمعي وا 

. السمعية، كما البد اله مف استخداـ باقي الحواس لدييـ لزيادة عدد المفردات والمعاني
ال يختمؼ عف ذكاء أقرانيـ مف العادييف، – كمجموعة – إف مستوى ذكاء األطفاؿ المعاقيف سمعيًا :الخصائصالمعرفية-2

فإف ذلؾ ال –بسبب تشبع تمؾ االختبارات بالناحية المفظية – وبالرغـ مف تدنى أداء المعاقيف سمعيًا عمى اختبارات الذكاء 
. يعني أنيـ أقؿ ذكاًء مف أقرانيـ مف العادييف

:  (59، 1994جيرىارت وويشاىف، )وبصفة عامة تتسـ شخصية المعاؽ سمعيًا ببعض الخصائص، مف أبرزىا  -
 سرعة نسياف المعمومات واالحتفاظ بيا، مع الحاجة إلى تكرار التوجييات الموجية إليو واختصارىا .
 قمة التركيز، مع صعوبة إدراؾ المثيرات المفظية المجردة والرمزية. 
 التبايف الكبير في سرعة التعمـ، نظرًا الختبلؼ درجات الفقداف السمعي لدى المعاقيف. 
 انخفاض الدافعية لمواصمة التعميـ خبلؿ فترات طويمة، ولذلؾ فيـ بحاجة إلى تنويع األنشطة التعميمية القصيرة التي تناسب ذلؾ. 
  نتيجة لتأخرىـ المغوي، وقمة فاعمية طرؽ التدريس المتبعة، يتأخر تحصيميـ الدراسي األكاديمي بشكؿ ممحوظ في مادة القراءة

 .والعمـو والحساب
  ىناؾ عبلقة ارتباطية عالية بيف الصعوبات التي ُيعاني منيا الطفؿ المعاؽ سمعيًا وبيف توفر عوامؿ ومثيرات بيئية معرفية

 .(334، 2001عبد المطمب القريطي، )محيطة بو 
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وىذا يتطمب مف معمـ التربية الخاصة استخداـ استراتيجيات التعمـ القائمة عمى التكرار، واختصار التوجييات كمما أمكف، 
مع مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف، وتقسيـ أوقات التعمـ إلى فترات بينيا أوقات لمراحة والمعب والمتعة، وتنويع طرائؽ 

 .التدريس وخاصة التي تعتمد عمى حواس البصر والممس والتذوؽ
: الخصائص النفسية-3

إلى العزلة وتجنب اآلخريف نتيجة إحساسيـ بالعجز عف التواصؿ – بشكؿ عاـ - إف المعاقيف سمعيًا، يميموف 
وعدـ قدرتيـ عمى المشاركة أو االنتماء إلى األفراد اآلخريف، كما أنيـ ٌيفضموف األنشطة الفردية كالتنس والجمباز والجري 

. كما أنيـ يتصفوف باالعتمادية عمى اآلخريف، والتقدير المنخفض لذواتيـ. وغير ذلؾ
 وقد يرجع ذلؾ إلى تعرضيـ لمواقؼ قد تتسـ باإلىماؿ وعدـ القبوؿ والسخرية أحيانًا أو قد تتسـ باإلشفاؽ والتعبير 

أثناء طفولتيـ لكثير مف مواقؼ اإلحباط – في الغالب -عف ىذا اإلشفاؽ أماميـ،فاألطفاؿ المعاقوف سمعيًا قد تعرضوا 
المتعددة والمتكررة والناشئة عف فشميـ، في معظـ المواقؼ، عف التواصؿ مع العادييف، وتمؾ المواقؼ المثبطة تتحوؿ لدييـ 

.  (108، 1998عمرو رفعت، )إلى مشاعر تتسـ بالعدوانية تجاه اآلخريف في كثير مف الحاالت 
لذا عمى معمـ التربية الخاصة االىتماـ بالعبلقات االجتماعية واألنشطة الجماعية التي ُتخرج المعاؽ سمعيا مف العزلة إلى 

. التفاعؿ مع اآلخريف
بفعؿ صعوبات االتصاؿ المفظي الضرورية إلقامة عبلقات اجتماعية، فإف المعاقيف سمعيًا :الخصائص االجتماعية-4

يميموف إلى تجنب مواقؼ التفاعؿ االجتماعي، ويميموف إلى مواقؼ التفاعؿ التي تتضمف فردًا واحدًا أو فرديف؛فيـ يميموف 
إلى العزلة واالنسحاب وتجنب االختبلط بالعادييف بقدر اإلمكاف، وذلؾ بسبب ضعؼ قدرتيـ عمى إقامة عبلقات اجتماعية 

. سواء مف األسرة أو المجتمعات األكبر خارج المنزؿ. عادية مع أقرانيـ العادييف
لـ يحظ النمو الجسمي لدى األطفاؿ المعاقيف سمعيًا باىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف، في :الخصائص الجسمية والحركية-5

ميداف التربية الخاصة عمى الرغـ مف أىمية ذلؾ، فاإلعاقة السمعية تقمؿ مف التواصؿ والتفاعؿ مع كثير مف المثيرات في 
، بعض القيود عمى نموه الحركي، بسبب ضعؼ التغذية -تمؾ اإلعاقة عمى المعاؽ سمعيًا -بذلؾ– البيئة، وقد تفرض 

 .المرتجعة السمعية، مما يؤثر سمبًا عمى وضع المعاؽ وحركات جسمو واستجاباتو
قد تتطور لدييـ أوضاع وحركات جسمية خاطئة، أما النمو الحركي – خاصة الصـ منيـ – وبذلؾ فبعض المعاقيف سمعيًا 

، 1997جماؿ الخطيب، منى الحديدي، )ليؤالء األشخاص فيو متأخر نسبيًا مقارنة بالنمو الحركي ألقرانيـ العادييف 
193). 

 ذوو االحتياجات الخاصة البصرية: 
الشخص الذي فقد حاسة البصر، أو كاف بصره ضعيًفا بدرجة يحتاج " يعرؼ المعاؽ بصرًيابأنو :أوال مفيـو المعاؽ بصريا

معيا إلىأساليب تعميمية ال تعتمد عمى حاسة البصر، وال يستطيع التعامؿ البصري مع مستمزماتالحياة اليومية بالقدر الذي 
 (1990،7وزارة التربية والتعميـ، )يتيح لو األخذ والعطاء والكفاءة النسبية 

 2001عبد المطمب القريطي، (ويعرؼ الكفيؼ بأنو الشخص الذي يعجز عف استخدامبصره في الحصوؿ عمى المعرفة ،
178( 

 "عبد "(الكفيؼ ىو الشخص الذي ال يستطيعالقراءة والكتابة إال باستخداـ طريقة برايؿ وذلؾ بسبب القصور البصري الحاد
  .(2001،179المطمب القريطي،

تربوًيا،بأنو الفرد الذي يعاني عجًزا بصرًيا كمًيا  وبعد استعراضالتعاريؼ التربوية لممعاؽ بصرًيا،يمكف تعريؼ المعاؽ بصرًيا
عداد مناىج خاصة، وطرؽ تدريس معينة تتناسب مع ىذا العجز  .أو جزئًيا بدرجة يحتاج معيا إلىمعمـ خاص وا 
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 :(14 – 13، 1996جماؿ عطية فايد، )تصنيؼ المعاقيف بصريا تبًعا ألغراض تعميميةوتربوية: ثانيا
أي الذيف فقدوا حاسة البصر أو كاف بصرىـ مف الضعؼ بدرجة يحتاجوف معيا إلىأساليب تعميمية ال تعتمد عمى :المكفوفوف .1

استخداـ حاسة البصر، وال يستطيعوف التعامؿ البصري معمستمزمات الحياة اليومية بالقدر الذي يتيح ليـ األخذ والعطاء في 
 .يسر وكفاءة نسبية

أي الذيف ال يمكنيمبسبب نقص جزئي في قوة اإلبصار متابعة الدراسة العادية ولكف يمكف تعميميـ :ضعاؼ البصر .2
       بأساليبخاصة تساعدىـ في استخداـ البصر

 :خصائص وحاجاتالمعاقيف بصريا: ثالثا
تؤثر اإلعاقةالبصريةعمى جوانبمتعددة مف شخصية الفرد المعاؽ بصرًيا، ويتوقؼ ذلؾ التأثير عمى العمر الذي حدثت      

والظروفالبيئية المحيطة بالمعاؽ بصرًيا، . فيياإلعاقة واألسباب التي أدت إلييا ودرجة الرؤية المتبقية بعد حدوث اإلعاقة
مثؿ االتجاىات األسرية واالجتماعية، وطبيعةالخدمات التربوية والتأىيمية واالجتماعية والنفسية التي تقدـ لممعاؽ بصرًيا، 
ولذافإنو مف الصعب أف نحدد خصائص معينة يمكف أف يندرج تحتيا جميع المعاقيف بصرًيابفئاتيـ ودرجاتيـ المختمفة، 

  .وذلؾ ألنيـ ليسوا مجموعة متجانسة
وعمى الرغـ مف صعوبةالوصوؿ إلى خصائص عامة لممعاقيف بصرًيا إال أف العديد مف الدراسات والبحوث قد       

ألقتالضوء عمى بعض ىذه الخصائص وذلؾ الرتباطيا بالجانب التربوي والتأىيمي لممعاقينبصرًيا، وتشمؿ ىذه الخصائص 
    :الجوانب األكاديمية، والعقمية، والكبلمية، والمغوية، واالجتماعية، واالنفعالية، كما ىو موضح فيما يمي

 الخصائص األكاديمية: 
ال يختمؼ المعاقينبصريا، بوجو عاـ، عف أقرانيـ مف المبصريف فيما يتعمؽ بالقدرة عمى التعمـ،واالستفادة مف المنيج      

التعميمي بشكؿ مناسب، ولكف يمكف القوؿ أف تعميـ الطالبالمعاؽ بصرًيا يتطمب تعديبًل في أسموب التدريس والوسائؿ 
التعميمية المستخدمة، لكيتتبلءـ مع الحاجات التربوية المميزة لممعاقيف بصريا، وال شؾ في أف ضعؼ البصر أوكفو يحد مف 

عبد الرحمف سيد سميماف، )قدرة الطالب عمى التعمـ بذات الوسائؿ واألساليب المستخدمة مع المبصريف 
ومف أىـ الخصائصاألكاديمية لممعاقيف بصرًيا التي اتفقت عمييا الدراسات والبحوث في ىذاالمجاؿ ما (58،ص  1999

 :يمي
 :انخفاض مستوى التحصيؿ األكاديمي .1

وفي ىذا الصدد تشيرأدبيات البحث إلى أف التحصيؿ األكاديمي لمفرد المعاؽ بصرًيا ىو أقؿ منو لدى الفردالعادي إذا      
ما تساوى كؿ منيما في العمر الزمني والعقمي، وما يؤيد ذلؾ صعوبةالتعبير الكتابي لدى الفرد المعاؽ بصرًيا عند أداء 
االمتحانات، وقد يقترب أداءالفرد المعاؽ مف أداء الفرد العادي مف الناحية التحصيمية إذا ما توافرت المواد التيتساعد 

 .(246، 1999زينب محمود شقير، (المعاؽ بصريا عمى استقباؿ المعمومات والتعبير عنيا
أف األفراد المعاقيف بصرًيا تزيد لدييـ أخطاء القراءة الجيرية " كماؿ سالمسيسالـ " يشير      :أخطاء في القراءة الجيرية .2

 (57، 56، 1997كماؿ سالـ سيسالـ، )مقارنةبالمبصريف خاصة فيما يتعمؽ بعكس الحروؼ والكممات 
 :بطء معدؿ سرعة القراءة بالنسبة لبرايموالكتابة العادية .3

أف معدؿ سرعة القراءة لمطبلب المعاقيف بصرًيا بالنسبة لبرايؿ أو الكتابةالعادية يقؿ نسبًيا " كماؿ سالمسيسالـ " يقرر     
، 1997، كماؿ سالـ سيسالـ )عف معدؿ سرعة القراءة بالنسبة لمطبلب المبصريف وتتراوح ىذىالنسبة ما بيف الربع والنصؼ

 (56ص 
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 عندما تذكر الخصائصالعقمية، فإف أوؿ ما يتبادر إلى الذىف ىو الذكاء إال أف اآلراء تنقسـ بشأف  :الخصائص العقمية
فمنيا ما يؤكد عمى وجود قصور في ذكاء المعاقيف بصرًيا، ومنيا ما ينفى ذلؾ، ويرجع : ذكاءالمعاقيف بصرًيا إلى قسميف

اختبلؼ أداء المعاقيف بصرًيا عف أداء المبصريف عمىاختبارات الذكاء إلى طبيعة الفقرات المتضمنة في اختبارات 
. (503،504، 2003مجدي عزيز إبراىيـ، (الذكاء

اإلدراؾ أقؿ حًظا مف المبصر، وذلؾ لتأثير اإلعاقةالبصريةعمى الكفاءةاإلدراكيةلمفرد،  والمعاؽ بصرًيا في مجاؿ        
حيث يصبح إدراكو لؤلشياء ناقًصا لما يتعمؽ منيا بحاسة البصر،كخصائص الشكؿ والتركيب والحجـ والموضع المكاني، 

،ممايستمـز تقديـ خبرات بديمة تتيح تفاعبل مباشرا (173، 2001عبد المطمبالقريطى،)والمونوالمسافة، والعمقوالفراغ والحركة 
   .بيف المعاقيف بصرًيا واألشياء المحيطةبيـ

وعموًما فإف المعاقبصرًيا يصاب بالقصور في العمميات العقمية العميا مثؿ القصور والتخيؿ واإلدراؾ،والتي تعتمد عمى       
معرفتو بالبيئة الخارجية، وعمى العكس مف ذلؾ فإف االنتباىوالذاكرة السمعية مف العمميات التي يتفوؽ فييا المعاقيف بصرًيا 

  .عمى المبصريف وذلكبحكـ اعتمادىـ بدرجة كبيرة عمى حاسة السمع
 الخصائص االجتماعية والنفسية: 

يجمع الباحثوف في مجااللصحة النفسية واالجتماعية عمى أف لئلعاقةالبصريةبعض الدالئبلالجتماعية والنفسية، والتي قد 
 :(2001،197عبد المطمب القريطى، )تنحو بالطفؿ ناحية البلسواء في الشخصية نذكر منياما يمي

القصور في التكيؼ مع البيئة التي لميخبرىا أو يتعرؼ عمييا، وخاصة إذا كانت اإلصابة باإلعاقة والدية، مما يترتب  .1
 .عمييعدـ الوعي بالبيئة، وقد يتسبب ذلؾ في صعوبات التكيؼ وربما يؤدي ذلؾ إلى نوع منالوحدة النفسية

أف المعاقيف بصرًيا أكثر تعرًضالبلضطرابات والضغوط النفسية مف المبصريف كالحساسية الزائدة، والسموؾ االعتمادي،  .2
 وسموكالشرود، والتشتت وسموؾ التشكيؾ والشعور بالقمؽ المتخاذؿ واالنسحاب مف المشكمةاالجتماعية

أف المعاقيف بصرًيا يغمب أف تسيطر عمييمالدونية، والقمؽ والصراع، وعدـ الثقة بالنفس، والشعور باالغتراب وانعداـ  .3
األمف،واإلحساس بالفشؿ واإلحباط، وانخفاض احتراـ الذات، واختبلؿ صورة الجسـ، وىـ أقمتوافًقا شخصًيا واجتماعًيا، وتقببل 

لآلخريف وشعورا باالنتماء لممجتمع مف المبصريف، كما أنيـ أكثر انطواء واستخداـ لمحيؿ الدفاعية في سموكيـ، كالكبت 
 والتبريروالتعويض واالنسحاب، كما أنيـ أكثر عرضة مف المبصريف لبلضطرابات االنفعالية

ويرجع الباحثونأسباب شيوع بعض االضطرابات االجتماعية والنفسية بيف المعاقيف بصرًيا إلى اعتباراتمنيا، طبيعة       
اإلعاقة، وما تفرضو مف واقع معيف عمى حياة المعاؽ بصرًيا كالقصور فيالحركة أو عدـ التعامؿ مع األعمااللبصريةمما 
يجعمييعيش في بيئة محدودة ومقيدة، مما يؤثر عمى تكيؼ المعاؽ بصريا وتقبمو إلعاقتو،ومنيا ما ىو مرتبط باتجاىات 

المبصريف نحو المعاقيف بصرًيا، حيث تؤدي االتجاىاتالسمبية أو القصور في أساليب التعامؿ سواء عمى المستوى 
  .الشخصي التربوي أو التأىيميأو العبلج إلى ظيور العديد مف االضطرابات النفسية السمبية لدى المعاقيف بصرًيا

 الخصائص المغوية والكبلمية: 
ال يعد ضعؼ حاسة اإلبصار أوفقدانيا مف العوامؿ التي تعوؽ تعمـ المغة وفيـ الكبلـ إال أف نسبة شيوع المشكبلتالمفظية 

عبدالرحمف سيد  (بيف المعاقيف بصرًيا تعد أعمى منيا عند المبصريف نتيجة لحرمانيـ مف مبلحظةالشفاه لتعمـ النطؽ السميـ
 ) .55، 2001سميماف، 

    :فيما يمي" كماؿ سالمسيسالـ " ويعاني الكثير منالمعاقيف بصرًيا مف االضطرابات المغوية والكبلمية والتي يذكرىا      
 ." ؽ" بػ " ؾ " أو " س " بػ " ش " كاستبداؿ  وىو استبداؿ صوت:االستبداؿ .1
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وىواستبداؿ أكثر مف حرؼ في الكممة بأحرؼ أخرى تؤدي إلى تغير معناىا وبالتالي عدـ فيمما يراد :التشويو أو التحريؼ .2
   .قولو

   .ويتمثؿ في ارتفاع الصوتالذي قد ال يتوافؽ مع طبيعة الحدث الذي يتكمـ عنو:العمو .3
 .عدـ التغير في طبقة الصوت بحيث يسيرالكبلـ عمى نبرة ووتيرة واحدة .4
    .القصور في استخداـ اإليماءات والتعبيراتالوجيية والجسمية المصاحبة لمكبلـ .5
والذي يمثؿ بعدـ التغير أو التحويؿ في اتجاىات الرأس عند متابعة االستماع :قصور في االتصاؿ بالعيف مع المتحدث .6

 .لشخص ما
اإلفراط في األلفاظعمى حساب المعني، وينتج ىذا عف القصور في االستخداـ الدقيؽ لمكممات أو األلفاظالخاصة :المفظية .7

 .بموضوع ما أو فكرة معينة؛ فيعمد إلى سرد مجموعة مف الكممات أو األلفاظ حتىيستطيع أف يوصؿ أو يوضح ما يريد قولو
قصور في التعبير، وينتج عف القصور فياإلدراؾ البصري لبعض المفاىيـ أو العبلقات أو األحداث وما يرتبط بو مف  .8

وفي ضوء الخصائص     (66، 65، 1997كماؿ سالـ سيسالـ، )قصور فياستدعاء الدالالت المفظية التي تعبر عنيا 
: السابقة يجب عمى معمـ التربية الخاصة لممعاقيف بصريا ما يمي

مراعاة الفروؽ الفردية لممعاقيف بصرًيافي البرامج الدراسية وضرورة إعداد برنامج تربوي خاص لكؿ معاؽ يتناسب مع  .1
  .(103، 1997كماؿ سالـ سيسالـ، )قدراتيومستوى ذكائو وخبراتو االجتماعية والدراسية

 .استخداـ طرؽ التدريس المناسبة لممعاقينبصرًيا وتكيفيا بما يتبلءـ وطبيعة اإلعاقةالبصرية .2
ضرورة اختيار األنشطة التعميميةالمبلئمة لمتبلميذ المعاقيف بصرًيا وتوظيفيا في خدمة أىداؼ التدريس، عمًما بأناألنشطة  .3

االختيار السميـ ) المبلئمة لطبيعة اإلعاقة يمكف أف تساعد في تعويض المعاؽ ما يفتقده مف خبراتتفرضيا طبيعة إعاقتو
لموسائؿ التعميميةالمناسبة لطبيعة اإلعاقةالبصريةوالقدرة عمىإجراء التعديبلت المناسبة في تمؾ الوسائؿ حتى يمكف المعاؽ 

االستفادة منيا بمايتوافر لديو مف حواس، ُيعد مف االعتبارات اليامة في تدريس المعاقيف بصفة عامةوالمعاقيف بصرًيا بصفة 
 .خاصة

استخداـ األمثمة الحياتية والحقيقية، واستخدامالمواد الممموسة يمكف أف تساعد في ربط التعمـ المجرد بخبرة المعاؽ بصرًيا،  .4
 وكذلكيمكف استخداـ المواد اليدوية الممموسة مف أجؿ فرص حقيقية لمتعمـ الممسي

 اإلعاقة البدنية ىي اإلعاقة المتصمة بالعجز أو القصور في وظيفة عضو مف األعضاء :ذوو االحتياجات الخاصة البدنية
، مثؿ بتر الطرفيف العموييف أو أحدىما، بتر الطرفيف (56، 1991إقباؿ إبراىيـ مخموؼ، )الخاصة بالحركة في الجسـ 

 .السفمييف أو أحدىما، شمؿ األطفاؿ، الشمؿ النصفي، الرباعي، ضمور العضبلت، إصابات العمود الفقري
  :"بدنيا"أوال مفيـو المعاؽ جسميا 

المعاؽ جسميا ىو أف يكوف لدييـ قصور جسميًا أومشاكؿ صحية تمنعيـ مف الحضور إلى المدرسة أو التعمـ وىـ بحاجة 
إلى خدمات التربيةالخاصة والتدريب والمواد وتسييبلت ولدييـ خصائص متنوعة لمغاية وقد يكوف لدييـ نوعمف الموىبة ىـ 

األفراد الذيف يعانوف مف خمؿ ما فيقدرتيـ الحركية أو نشاطيـ الحركي بحيث يؤثر ذلؾ الخمؿ عمى مظاىر نموىـ 
 .العقميواالجتماعي واالنفعالي بما يستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة

ومصطمح اإلعاقة الجسمية والصحيةىو مصطمح عاـ يشمؿ حاالت عديدة ومتباينة لدرجة أنيا قد تبدو غير مترابطة 
معبعضيا البعض إال أنيا جميعيا تفرض قيودًا وصعوبات عمى المستوى الحركي واستخدامالجسد لتأدية أنشطة الحياة 
اليومية بشكؿ مستقؿ وتحد مف قدرة الطفؿ عمى تحقيؽ اإلنجازات التنموية مقارنة بأمثالو في العمر الزمف والعقمي مف 

.  األسوياء
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وتصنؼ اإلعاقات الجسدية إلى خمقية أو مكتسبة فالطبلب مع اإلعاقة الخمقية إما يولدوف :تصنيفات المعاقيف بدنيا: ثانيا
.  مع الصعوبات المادية أو يصابوف بيا بعد وقت قصير مف الوالدة

 . اإلعاقة المكتسبة ىي تمؾ التي وضعت مف خبلؿ إصابة أو مرض في حيف أف الطفؿ ينمو بشكؿ طبيعي
: خصائص المعاقيف بدنيا:ثالثا
: الخصائص األكاديمية: أوال

لذلؾ، عمى الرغـ مف أنؾ قد ال تحتاج إلى إجراء .  اإلعاقة الجسدية في الغالب ال تؤثر عمى األداء األكاديمي لمطفؿ
تعديبلت المناىج الدراسية لمطبلب مف ىذا القبيؿ، قد تحتاج إلى تعديؿ متطمبات األداء أو تنفيذ عمميات التكيؼ لمسماح 

قد يغيب في كثير مف األحياف األطفاؿ الذيف المدرسة بسبب ظروفيـ الطبية تتطمب .  لمطالب الوصوؿ إلى المواد التعميمية
.  إدخاؿ تعديبلت عمى وتيرة التدريس أو إلى مقدار المعمومات التي يجب أف تعمميا

كمساعدة الطالب في .  كما يحتاج ذوو اإلعاقات الجسدية غالبا إلى الخدمات المينية الخاصة خارج الفصوؿ الدراسية
لذا فعمى معمـ التربية الخاصة ليذه الفئة تعميـ أنشطة الحياة اليومية مثؿ ارتداء المبلبس .  استخداـ كرسي متحرؾ

: كما يجب عمى معمـ التربية الخاصة أف يكوف عمى عمـ بػ.وغيرىا
متى يكوف الطالب في حاجة إلى مساعدة أو وجود مشكمة   (1) 
. القيود وتأثيرىا عمى تحديد التوقعات المعقولةلمطالب (2)
.  كيفية التعامؿ مع حاالت الطوارئ الناجمة عف حالة الطالب (3) 

كما يجب مراعاة أف الطالب ىو فرد، وليس حالة صحية والبد مف إجراء محادثات مع الطالب حوؿ ما يعمؿ،ويسعى أوال 
وال بد مف مشاركة المتخصصيف في العبلج الطبيعي والطبيحيث تعطي فكرة عف التعديبلت . إلى فيـ الطالب كشخص

.  الفصوؿ الدراسية التي مف شأنيا ضماف أكبر فرصة لمنجاح
استيعاب الطالب مف ذوي اإلعاقة الجسدية يتطمب مف معمـ التربية الخاصة أف يدرس بعناية فصمو مف أجؿ جعؿ كؿ 

وسوؼ يقـو .  وىذا قد يعني ترتيب األثاث لجعؿ الممرات سيؿ التنقؿ فييا عمى كرسي متحرؾ.  شيء يمكف الوصوؿ إليو
.  بتصميـ الدروس التي تقدـ بدائؿ لمتعمـ الحركي والتعمـ الذي يتطمب الميارات الحركية الدقيقة

: كما يراعي معمـ التربية الخاصة لذوي اإلعاقة البدنية ما يمي
  إقامة نظاـ األصدقاء لطالب آخر بحيث يمكف تدويف المبلحظات لمطالب مف ذوي اإلعاقة الجسدية ومساعدة لو أو ليا 

.  مع متطمبات أخرى في فئتيا
 ترتيب الغرفة بحيث يمكف لمجميع التحرؾ بسيولة   .
  استخداـ شكؿ العروض البديمة بدال مف  (كما ىو الحاؿ مع الشمؿ الدماغي) اطمب مف الطبلب ذوي صعوبات النطؽ

.  اإلببلغ عف طريؽ الفـ
 تأكد مف أف جميع األنشطة تشمؿ جميع الطبلبوأف تكوف مرنة وتقبؿ االقتراحات  .
 التحدث مع الطالب حوؿ ما يحب القياـ بو  .
 التدرج في الدروسممحصوؿ عمى فرص حقيقية لمتعمـ. 

 
: الدراسات السابقة

سيعرض الباحث في ىذا الجزء الدراسات السابقة التي اىتمت بإعداد معمـ التربية الخاصة والخصائص والمواصفات البلـز 
. توافرىا في المعمـ وما تحويو برامج إعداده
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بدراسة استيدفت وضع معايير إعداد معمـ التربية الخاصة مف خبلؿ دراسة واقع برامج  (2004)قامت زينب شقير 
اإلعداد، وما ينبغي أف تكوف، وقامت بدراسة شخصية معمـ التربية الخاصة والتعرؼ عمى الدوافع واألسباب التي جعمتو 

مراعاة طبيعة ونمو )يقبؿ عمى ىذه المينة،وقامت بتحديد مياـ وخصائص معمـ التربية الخاصة في تسعة محاور ىي 
مراعاة عوامؿ – تخطيط وتصميـ وتنفيذ التعميـ - توفير بيئة تراعي احتياجات األطفاؿ – وتعمـ ذوي االحتياجات الخاصة 

استخداـ – االتصاؿ - التعاوف مع األقراف وأسر األطفاؿ والمتيميف بذوي االحتياجات الخاصة– الصحة واألماف والتغذية 
. ، كما حددت ىذه الخصائص في ضوء مفيـو الدمج والمدرسة الشاممة(التقويـ– مينية المعمـ – التكنولوجيا المبلئمة 

إلى وضع تصور إلعداد معمـ التربية الخاصة في ضوء معايير الجودة، وقاـ الباحث  (2010)وىدفت دراسة سري رشدي 
بوضع تصور لبرامج إعداد وتأىيؿ معممي ذوي االحتياجات الخاصة، قبؿ وأثناء الخدمة وضرورة وضع التدريب الميداف 
قبؿ الخدمة لمدة فصؿ دراسي دوف أف يتضمف دراسة مقررات أثناء ىذا الفصؿ وذلؾ ال كتساب خبرة ميدانية ويتكيؼ مع 

. التبلميذ
إلى تقييـ مدى تحقؽ معايير جودة خريج كميات التربية مف وجية نظر  (2010 )كما ىدفت دراسة عبد الناصر أنيس 

أعضاء ىيئة التدريس والموجييف المشرفيف عمى التدريب الميداني، وقاـ الباحث ببناء استبياف المعرفة الجوىرية لتطوير 
 موجيا مف المشرفيف 48 عضو ىيئة تدريس و40الميارات واالتجاىات التربوية لمطبلب المعمميف وتطبيقو عمى عينة مف 

عمى التدريب الميداني، وتوصؿ إلى وجود انخفاض في المعرفة التربوية الجوىرية لدى الطبلب المعمميف مف منظور 
الموجييف وأعضاء ىيئة التدريس، وأف معرفة الطبلب بأدوارىـ في مجاؿ التربية الخاصة أقؿ منيا في مجاؿ التربية 

. العامة، وأوصت بضرورة زيادة المقررات التربوية ذات العبلقة بالتعمـ الصفي وذات الطابع العممي
إلى وضع تصور مقترح لمكفايات التعميمية البلـز إلعداد معمـ التربية  (2012)وقد ىدفت دراسة صالح عبد اهلل ىاروف 

الخاصة التي تساعد في إنجاح عممية التعمـ في برامج التعمـ الفردي لذوي اإلعاقة، وقد توصؿ إلى خمسة مجاالت ىي 
الخدمات المتصمة بالبرنامج – تقييـ األىداؼ – تحميؿ األىداؼ -كتابة األىداؼ –تحديد مستوى األداء الحالي لمطفؿ )

. وتوصؿ إلى العديد مف الكفايات الفرعية والواجب تضمينيا برامج إعداد المعمـ (الفردي
إلى حصر وتحميؿ برامج إعداد معمـ التربية الخاصة داخؿ جميورية مصر  (2012)وىدفت دراسة ريياـ عمي السيد 

لى أبعاد إعداد معمـ التربية الخاصة وأف برنامج إعداده ال بد أف يتضمف  اإلعداد – اإلعداد الثقافي العاـ )العربية، وا 
، وتضمف كؿ بعد مجموعة مف المياـ والجوانب التي يجب (اإلعداد التخصصي– اإلعداد التربوي – الشخصي واالنفعالي 

أف يتمقاىا معمـ التربية الخاصة؟ 
فقداستيدفتوضع رؤية معاصرة إلعداد معمـ التربية الخاصة في ضوء المعايير  (2012)أما دراسة محمود محمد إماـ

العالمية لبرامج معممي التربية الخاصة، وتـ وضع ىذه الرؤية مف خبلؿ المتغيرات المؤثرة في برامج إعداد معمـ التربية 
المنيج،كما توصمت الدراسة إلى بعض المشكبلت التي – التكنولوجيا المعينة – الدمج – التشريعات الدولية : الخاصة وىي

تواجو إعداد معممي التربية الخاصة وأىميا تنوع ميامو داخؿ المدرسة مف تشخيص وعبلج وتدريس وقمة اإلمكانات 
. المادية، ويجب أف يتـ إعداد معمـ التربية الخاصة لمواجية تمؾ التحديات

عداده في العديد مف الدوؿ  (2015)فقامت دراسة سامي نصار وىوازف محمدودينا حسف  بتناوؿ معمـ التربية الخاصة وا 
، فتوصمت إلى أف إعداد معممي التربية الخاصة يتـ مف خبلؿ دراسة متطمبات (الياباف-إنجمترا– الواليات المتحدة )

وحاجات الدارسيف، وتضميف البرامج داخؿ الجامعة الميارات والمعارؼ الطبية والنفسية واألخبلقية وأساليب اإلشراؼ 
التربوي، واستراتيجيات التدريس الحديثة وطرؽ تصنيؼ ذوي االحتياجات الخاصة وتشخيص حاالتيـ بالتعاوف مع األسرة، 

.  شيرا18ويتـ طواؿ مدة 
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بدراسة إعداد معمـ التربية الخاصة في المممكة العربية  (2016)كما قاـ سامي نصار و ىوازف محمد و دينا حسف 
السعودية،وتـ التوصؿ إلى الخصائص والمواصفات التربوية لمعمـ التربية الخاصة والتي تيدؼ برامج التأىيؿ والتدريب إلى 

 ىدفا تربويا، كما توصمت الدراسة إلى معايير إعداد معمـ التربية الخاصة 15إكسابيا لممعمـ، وقد بمغت تمؾ المواصفات 
، كما حددت ثبلثة نظـ (النتائج – األداء – المعرفة  )بالمممكة العربية السعودية، وأنيا تنقسـ إلى معايير خاصة ب 

إعداد المعمـ الشامؿ – إعداد معمـ لفئة واحدة بناء عمى خصائص واحتياجات الفئة  )إلعداد معمـ التربية الخاصة وىي 
. (إعداد المعمـ مف الشموؿ إلى التخصص– انطبلؽ مف مبدأ الدمج 

وقد أفادت ىذه الدراسات الدراسة الحالية في وضع المحاور والمواصفات والخصائص لمعمـ التربية الخاصة، ومعرفة 
األسس التي تقـو عمييا برامج إعداد معممي التربية الخاصة، ومنيا إعداد المعمـ وفقا لخصائص التبلميذ ذوي االحتياجات 
الخاصة، وتفردت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا وضعت خصائص ومواصفات لمعمـ التربية الخاصة وفقا 

، وقد انطمؽ الباحث في ىذه (المعاقيف بدنيا– المعاقيف بصريا – المعاقيف سمعيا – المعاقيف عقميا )لخصائص كؿ فئة 
. الدراسة مف الجانب التربوي األكاديمي والجانب األخبلقي وفقا لتخصص الباحث

: تحديد المشكمة
تتحدد مشكمة البحث الحالي في افتقار ميداف التربية الخاصة إلى تحديد واضح لخصائص ومواصفات معمـ التربية 

الخاصة في ضوء خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة وذلؾ بيدؼ التركيز عمى غرسيا وتنميتيا لممعمـ أثناء 
. إعداده

:  ولمتصدي لتمؾ المشكمة ينبغي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي
السمعية -العقمية)ما خصائص ومواصفات معممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة 

؟ (متعددي اإلعاقة– الجسمية – البدنية – البصرية – 
: ويندرج تحت ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمُة الفرعية التالية

السمعية -العقمية)ما الخصائص األخبلقية لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة  -1
 ؟(متعددي اإلعاقة– البدنية– البصرية – 

ما الخصائص والمواصفات األكاديمية العامة لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي االحتياجات  -2
 ؟(متعددي اإلعاقة– البدنية– البصرية – السمعية -العقمية)الخاصة 

ما الخصائص والمواصفات األكاديمية لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة  -3
 ؟(العقمية)

ما الخصائص والمواصفات األكاديمية لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة  -4
 ؟(السمعية)

ما الخصائص والمواصفات األكاديمية العامة لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي االحتياجات  -5
 ؟(البصرية)الخاصة 

ما الخصائص والمواصفات األكاديمية العامة لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي االحتياجات  -6
 ؟(البدنية)الخاصة 

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير عينة البحث ألىمية خصائص ومواصفات معمـ التربية  -7
: الخاصة في ضوء خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة في كؿ محور مف محاور االستبانة، تعزى لمتغيرات

المؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة؟ 
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: حدود البحث
: تقتصر الدراسة الحالية عمى

معممي ذوي االحتياجات الخاصة العقمية والسمعية والبصرية والبدنية، حيث إف ىذه الفئات ىي األكثر انتشارا ويتـ - 
. وضعيا في مدارس خاصة بكؿ فئة في الغالب، وليا معمموف يتـ تأىيميـ لمتدريس ليذه الفئات

الخصائص والمواصفات األخبلقية والخصائص والمواصفات األكاديمية؛ حيث إف ىذه الخصائص ترتبط بالجانب - 
. التدريسي وتخصص الباحث

. (2016-2015)خبلؿ العاـ الدراسي (تطبيؽ االستبانة)تطبيؽ الجانب اإلجرائي لمبحث - 
: تحديد مصطمحات البحث

: معممو التربية الخاصة .1
ُيقصد بمعممي التربية الخاصة في البحث الحالي، أولئؾ الحاصموف عمى إجازات عممية لمتدريس لذوي اإلعاقة الفكرية أو 

البصرية أو السمعية أو البدنية، والذيف يقوموف بالتدريس داخؿ مدارس التربية الفكرية أو مدارس النور لممكفوفيف أو مدارس 
. األمؿ لمصـ والبكـ أو معاىد التأىيؿ البدني

: ييدؼ ىذا البحث إلى: أىداؼ البحث
التعرؼ عمى خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة العقمية والنفسية والتربوية والبدنية، وذلؾ لتأىيؿ معمـ قادر  -1

. عمى التعامؿ مع ىؤالء التبلميذ بكفاءة
. تحديد خصائص معممي التربية الخاصة األخبلقية واألكاديمية -2

: إجراءات البحث
: تسير إجراءات البحث وفقًا لمخطوات اآلتية 

:  تحديد قائمة بالخصائص األخبلقية واألكاديمية لمعممي التربية الخاصة، وذلؾ مف خبلؿ -1
. دراسة البحوث والدراسات السابقة في مجاؿ إعداد المعمميف لذوي االحتياجات الخاصة - أ

. دراسة األدبيات التي تناولت التربية الخاصة وذوي اإلعاقات - ب
عداد قائمة بيا - ت .  حصر الخصائص والمواصفات الخاصة بمعمـ التربية الخاصة، وا 
.  إعادة صياغة القائمة في صورة استبانة، وعرضيا عمى المحكميف - ث
. تعديؿ االستبانة في ضوء آراء المحكميف، ووضعيا في صورتيا النيائية - ج
 تحديد مجتمع الدراسةوعينتو، وذلؾ مف خبلؿ تحديد الميتموف بالتربية الخاصة، كأساتذة الصحة النفسية والتربية الخاصة  -2

. بكميات التربية، ومعممي التربية الخاصة بمدارس التربية الفكرية والنور واألمؿ ومعاىد التأىيؿ البدني
. تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة بمحافظة القميوبية -3
.  جمع االستبانات المطبقة عمى عينة الدراسة، وتفريغ بياناتيا ودرجاتيا في جداوؿ -4
.  معالجة الدرجات إحصائيًا وبياف أىـ الخصائص والمواصفات لمعممي التربية الخاصة -5
.  تفسير النتائج وتقديـ التوصيات والمقترحات -6

: أىمية البحث
:  يستمد ىذا البحث أىميتو مما يمكف أف يسيـ بو في

. تزويد المختصيف في إدارة التربية الخاصة بقائمة دقيقة بخصائص ومواصفات المعمـ الذي يقـو بالتدريس ليذه الفئة - أ
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 إعادة النظر في خطط التدريب الحالية المقدمة لمعممي التربية الخاصة، وصياغتيا في ضوء خصائص الطبلب ذوي  - ب
. االحتياجات الخاصة

 تزويد برامج إعداد معممي التربية الخاصة بكميات التربية بالخصائص والمواصفات ليؤالء المعمميف بحيث يتـ مراعاة ىذه  - ت
. الخصائص والمواصفات في أثناء إعدادىـ

 . فتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء دراسات عديدة في مجاؿ إعداد معممي التربية الخاصة - ث
: إجػػػراءات الدراسة

. منيج الدراسة: أوالً 
نظًرا ألف اليدؼ الرئيس مف البحث الحالي ىو تحديد خصائص ومواصفات معمـ التربية الخاصة ؼ ضوء خصائص 

التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة، فإف المنيج الوصفي ىو المنيج المناسب ليذا البحث، والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة 
 (247، 2007عبيدات وعدس وكايد، ). كما توجد في الواقع، وييتـ بوصفيا وصفًا دقيًقا، ويعبر عنيا كيفًيا وكمًيا

المنيج الوصفي المسحي الميداني، الذي يتـ بواسطتو استجواب عينة مف أفراد مجتمع – تحديًدا – وقد استخدـ الباحث 
 (191، 2003العساؼ، ). الدراسة؛ وذلؾ بيدؼ وصؼ الظاىرة المدروسة

 (االستبانة)بناء أداة البحث : ثانًيا
وقع اختيار الباحث عمى االستبانة لتكوف أداة ىذا البحث؛ ألنيا مف األدواتالمبلئمة لمحصوؿ عمى معمومات وبيانات 

 (109، 2007عبيدات وعدسوكايد، ). وحقائؽ مرتبطة بواقع معيف
: وقد تـ بناء االستبانة وفًقا لمخطوات التالية

 :اعتمد الباحث في بناء االستبانة عمى. تحديد مصادر بناء االستبانة - أ
 .دراسة البحوث والدراسات السابقة المتعمقة بذوي االحتياجات الخاصة ومعممي التربية الخاصة -
 .استطبلع آراء العديد مف معممي التربية الخاصة الموجوديف بالميداف -

 .(في صورتيا المبدئية) بناء االستبانة  - ب
في ضوء المصادر السابقة، تـ بناء االستبانة في صورتيا األولية، وقد اشتممت عمى غبلؼ ومقدمة تخاطب الُمحكَّميف 

االسـ، جية العمؿ، المؤىؿ، )والمرجو منيـ في أثناء تحكيميا، ثـ الجزء األوؿ مف االستبانة، ويشمؿ معمومات عف المحكـ 
: أما القسـ الثاني فقد اشتمؿ عمى خصائص معمـ التربية الخاصة، وقد تـ توزيعيا في ستة محاور، ىي. (سنوات الخبرة

 .الخصائص األخبلقية لمعمـ التربية الخاصة: المحور األوؿ -
 .الخصائص األكاديمية العامة لمعمـ التربية الخاصة:المحور الثاني -
 .الخصائص األكاديمية لمعمـ ذوي االحتياجات الخاصة العقمية:المحور الثالث -
 .الخصائص األكاديمية لمعمـ ذوي االحتياجات الخاصة البصرية: المحور الرابع -
. الخصائص األكاديمية لمعمـ ذوي االحتياجات الخاصة السمعية: المحور الخامس -
 الخصائص األكاديمية لمعمـ ذوي االحتياجات الخاصة البدنية: المحور السادس -

ويندرج تحت كؿ محور العديد مف الخصائص والمواصفات، وبذلؾ تـ إعداد االستبانة في صورتيا المبدئية تمييًدا 
 () .لضبطيا

 . ضبط االستبانة - ت
: تـ ضبط االستبانة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا وفًقا لمخطوات التالية

                                                 

 "االستبانة في صورتيا المبدئية "(2)انظر ممحؽ  (1)
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 :تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة، وأنيا صالحة لقياس ما وضعت منأجمو وذلؾ مف خبلؿ: صدؽ االستبانة -1
 وتـ ذلؾ مف خبلؿ عرض االستبانة في صورتيا المبدئية عمى عدد مف المحكميف : التأكد مف الصدؽ الظاىري لبلستبانة

؛ لمعرفة آرائيـ حوؿ مدى أىمية العبارة () المتخصصيف في التربية الخاصة والصحة النفسية والمناىج وطرؽ التدريس
وقد أبدى المحكموف . ، ومدى مناسبة صياغات العبارات، ومدى انتماء كؿ عبارة لممحور التي تندرج تحتو(الخصيصة)

عدًدا مف المبلحظات والتعميقات، كاف أبرزىا دمج بعض العبارات في عبارة واحدة، وحذؼ بعض العبارات التي ال تمثؿ 
 .وقد تـ إعادة صياغة االستبانة في ضوء آراء المحكميف. أىمية لمعممي التربية الخاصة

 مف  (25)فبعد إعادة صياغة االستبانة، تـ تطبيقيا عمى عينة قواميا : التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة
عاقة بدنية)الميتميف بالتربية الخاصة  عاقة سمعية وا  عاقة بصرية وا  مف غير العينة األصمية ) (معممو إعاقة عقمية وا 

، وقد تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي (لمبحث
إليو، وكذلؾ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة، كما تـ حساب 

معامبلت االرتباط بيف مجموع درجات كؿ محور والدرجة الكمية لمقائمة، وقد تراوحت معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 
وىى معامبلت ارتباط دالة إحصائيًا عند  (0,9 - 0,67)عبارة مف عبارات االستبانة ودرجة المحور المنتمية إليو ما بيف 

، كما تراوحت معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة ما بيف (0,01)مستوى 
وىى معامبلت ارتباط دالة إحصائيًا، كما تراوحتمعامبلت االرتباط بيف مجموع درجات كؿ محور مف  (0,89 - 0,65)

، (0,01)وىى معامبلت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى  (0,91 - 0,71)محاور االستبانة والدرجة الكمية لمقائمةما بيف 
. مما يشير إلى صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة

مف خبلؿ التطبيؽ السابؽ لبلستبانة، قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لحساب معامؿ الثبات، : ثبات االستبانة -2
، كما بمغ معامؿ ألفا لمدرجة الكمية لمقائمة (0,94-0,92)حيث تراوحت معامبلت ألفا لمحاور القائمةما بيف 

. مما يشير إلى ثبات االستبانة (0.01)،وىي معامبلت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى (0,93)
 () .وبذلؾ أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية صالحة لمتطبيؽ بعد التأكد مف صدقيا وثباتيا

ف مجتمع البحث مف مجموعة مف أساتذة التربية الخاصة والصحة النفسية والمناىج وطرؽ التدريس .مجتمع البحث: ثالثًا تكوًّ
بالعديد مف كميات التربية ومعممي مدارس التربية الفكرية ومدارس النور ومدارس األمؿ ومعاىد اإلعداد البدني بمحافظة 

 .القميوبية
. تحديد عينة البحث: رابًعا

عضو ىيئة تدريس ومعمما بطريقة عشوائية ممف أبدى  (140)تـ اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية، حيث تـ اختيار 
 (19)استبانة، تـ استبعاد منيا  (110)الرغبة في تطبيؽ االستبانة ليتـ التطبيؽ عمييـ، وبعد التطبيؽ عاد لمباحث فقط 

وبذلؾ أصبحت العينة . استبانات نتيجة عدـ اكتماؿ استجابات فييا، وقمة جديتيـ في تسجيؿ استجاباتيـ عمى االستبانة
-وفًقا لمتغيرات المؤىؿ وسنوات الخبرة – وقد اتسمت عينة البحث . عضو ىيئة تدريس ومعمما (91)النيائية لمبحث ىي 
. بالخصائص التالية

 
 
 

                                                 

 "قائمة المحكميف "(1)انظر ممحؽ  (2)
 "االستبانة في صورتيا النيائية " (3)انظر ممحؽ  (3)
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(1)جدول   

 يوضح خصائص عينة الدراسة وفًقا لممتغيرات المختمفة
  اٌّتغ١شاد  َ

 تمغ١ّبد اٌّتغ١ش 
  اٌّؼٍّْٛ ٚأػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ

 إٌغجخ  اٌؼذد

 %43.96 40 ثىبٌٛس٠ٛط اٌّؤً٘ 1

 %16.48 15 ِبرغت١ش

 %27.47 25 دوتٛساٖ 2

11 أعتبر ٚأعتبر ِغبػذ  12.09% 

عٕٛاد  3

 اٌخجشح

 %28.57 26  عٕٛاد5ألً ِٓ

 %49.45 45  عٕٛاد10 -5

عٕٛاد10أوخش ِٓ  20 21.98% 

 
 

: المعالجات اإلحصائية: خامًسا
: استخدـ الباحث في معالجاتو اإلحصائية، األساليب التالية

 .التكرارات والنسب المئوية لوصؼ عينة البحث -1
 .معامؿ ألفا كرونباخ لضبط االستبانة -2
 .المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لترتيب االحتياجات وفًقا الستجابات عينة البحث -3
 .لدراسة الفروؽ بيف المجموعات ذات المستويات األربعة والثبلثة (One way Anova)اختبار تحميؿ التبايف األحادي  -4
 .لصالح أي المجموعات-إف وجدت– لتحديد الفروؽ  (Scheffe)اختبار شيفيو  -5

 وقد أسفر تطبيؽ ىذه األساليب اإلحصائية عف العديد مف النتائج يمكف إجماليا وتفسيرىا مف خبلؿ تناوؿ 
. المحور التالي
 .نتائج البحث وتفسيرىا: المحور الرابع

: وتحقيًقا ليذا اليدؼ يتـ تناوؿ اآلتي.  يستيدؼ ىذا المحور عرض النتائج المتعمقة بأسئمة البحث، وتفسيرىا
: نتائج تتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ: أوالً 

ما الخصائص األخبلقية لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي االحتياجات : ينص السؤاؿ األوؿ عمى
؟ (متعددي اإلعاقة– البدنية– البصرية – السمعية -العقمية)الخاصة 

ولمتعرؼ عمى درجة أىمية ىذه الخصاص لمعمـ التربية الخاصة، فقد تـ حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات 
، وقد جاءت (الخصائص األخبلقية لمعمـ التربية الخاصة)الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات المحور األوؿ 

. النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي
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(2)جدول   
 يوضح استجابات عينة البحث عمى عبارات محورالخصائص األخالقية لمعمم التربية الخاصة

اٌّتٛعظ  دسرخ اٌّٛافمخ   اٌتىشاس اٌؼجبسح َ

 اٌضغبثٟ

دسرخ 

%إٌغجخ  اٌّٛافمخ ِّٙخ  

 رذا

ِتٛعطخ  ِّٙخ

 األ١ّ٘خ

ِّٙخ 

إٌٝ صذ 

 ِب

غ١ش 

 ِّٙخ

اٌم١بَ ثٛارجبتٗ  1

.ثئخالص ٚأِبٔخ  

 ُِٙ 3.55 8 13 18 25 27 ن

% 29.67 27.47 19.78 14.29 8.79 

اٌذلخ فٟ اٌؼًّ  2

.ٚاٌظذق  

 ُِٙ 3.67 7 12 16 25 31 ن

% 34.07 27.47 17.58 13.19 7.69 

أال ١ّ٠ض ث١ٓ اٌطالة  3

.ػٍٝ أٞ أعبط وبْ  

 ُِٙ 3.56 6 16 17 25 27 ن

% 29.67 27.47 18.68 17.58 6.59 

ػذَ إفشبء أعشاس  4

.اٌطالة  

 ُِٙ 3.54 8 15 17 22 29 ن

% 31.87 24.18 18.68 16.48 8.79 

اٌتؼبًِ ِغ أ١ٌٚبء  5

.األِٛس ثأِبٔخ  

 ُِٙ 3.59 5 15 19 25 27 ن

% 29.67 27.47 20.88 16.48 5.49 

اصتشاَ اٌطالة  6

ٚآسائُٙ ِٚؼبٍِتُٙ 

.ثىً تمذ٠ش  

 ُِٙ 3.6 7 14 15 27 28 ن

% 30.77 29.67 16.48 15.38 7.69 

إثذاء اال٘تّبَ ٌىً  7

عٍٛو١بد اٌطالة 

ٚتم٠ُٛ غ١ش اٌظض١ش 

ِٕٙب ثبٌطش٠مخ 

.إٌّبعجخ  

 ُِٙ 3.69 7 12 15 25 32 ن

% 27 25 18 13 8 

 اٌّتٛعظ اٌؼبَ ٌٍّضٛس اٌفشػٟ األٚي

 

3.6  ُِٙ 
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-الذي سيطبقو الباحث عمى جميع النتائج في ىذه الدراسة-وتـ حساب المتوسطحسب المقياس الخماسي لممتوسط المرجح 
 :اآلتي

يوضح طريقة حساب المتوسط المرجح (3)جدول رقم   
غير ميمة  1. 79 إلى 1مف 
ميمة إلى حد ما  2. 59 إلى 1. 8٠مف 
متوسطة األىمية  3.39 إلى 2. 6٠مف 
ميمة  4. 19 إلى 3.40مف 
ميمة جدا  5 إلى 4. 2٠مف 

 
أف المتوسط الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث عمى الخصائص األخبلقية لمعممي التربية  (2)يتضح مف الجدوؿ 

، وىو ما يعني أف ىذه المواصفات والخصائص ميمة (3.69)و (3.53)الخاصة الواردة في ىذا المحور، قد تراوح بيف 
ويشير المتوسط العاـ لدرجة موافقة عينة البحث عمى الخصائص والمواصفات . ويجب أف يتصؼ بيا معمـ التربية الخاصة

 .إلى أف درجة الموافقة عمى جميع الخصائص والمواصفات بالمحور ميمة (3.6)األخبلقية في ىذا المحور والبالغ
مف - وبذلؾ يستطيع الباحث أف يحكـ عمى أىمية الخصائص األخبلقية لمعممي التربية الخاصةبأنيا ميمة ويرجع ذلؾ 

إلى أف معممي التربية الخاصة يتعامموف مع أشخاص غير عادييف ويتصفوف في الغالب بالحساسية -وجية نظر الباحث
ويحتاجوف معاممة خاصة في المعاممة، مع أف المعمميف جميعا ال بد أف يتصفوا بيذه الخصائص؛ إال أف معممي التربية 
الخاصة ال بد أف يتضمف برنامج تأىيميـ عمى مقرر في أخبلؽ المينة ألنو كالطبيب فكؿ تمميذ عنده يعتبر عند أىمو 
مريضا والمعمـ ىو مف يقـو بعبلجو، لكنو عند المعمـ فرد لو حقوؽ ويستحؽ رعاية وعناية خاصة، وعميو فيناؾ أسرار 

. تخص التمميذ وعائمتو ويجب عمى المعمـ مراعاة ىذه المشاعر لدى األسرة ولدى التمميذ نفسو
: نتائج تتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ الثاني: ثانًيا

ما الخصائص والمواصفات األكاديمية العامة لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص : ينص السؤاؿ الثاني عمى
؟ (متعددي اإلعاقة– البدنية– البصرية – السمعية -العقمية)الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة 

ولمتعرؼ عمى أىمية الخصائص األكاديمية العامة لمعمـ التربية الخاصة، فقد تـ حساب التكرارات، والنسب المئوية، 
الخصائص األكاديمية العامة لمعمـ التربية )والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات المحور الثاني 

. ، وقد جاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي(الخاصة
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(4)رذٚي   

 

 ٠ٛضش اعتزبثبد ػ١ٕخ اٌجضج ػٍٝ ػجبساد ِضٛس اٌخظبئض األوبد١ّ٠خ اٌؼبِخ ٌّؼٍُ اٌتشث١خ اٌخبطخ
اٌّتٛعظ  دسرخ اٌّٛافمخ   اٌتىشاس اٌؼجبسح َ

 اٌضغبثٟ

دسرخ 

%إٌغجخ  اٌّٛافمخ ِّٙخ  

 رذا

ِتٛعطخ  ِّٙخ

 األ١ّ٘خ

ِّٙخ 

إٌٝ صذ 

 ِب

غ١ش 

 ِّٙخ

لبدس ػٍٝ تشخ١ض صبٌخ اٌطفً  1

.ِٓ خالي ِالصظبتٗ اٌؼ١ٍّخ  

 

 ن

35 25 15 12 4 

3.82  ِّٙخ 

% 
38.46 27.47 16.48 13.19 4.40 

لبدس ػٍٝ تض١ًٍ ِب ٠غّغ ِٓ  2

.اٌطفً أٚ اٌّض١ط١ٓ ثٗ  

 

 ن
40 29 15 6 1 

4.11  ِّٙخ 

% 
43.96 31.87 16.48 6.59 1.10 

لبدس ػٍٝ اخت١بس األعئٍخ إٌّبعجخ  3

 اٌتٟ ٠ٛرٙٙب ٌٍطفً أٚ اٌٛاٌذ٠ٓ

 ن
38 26 15 10 2 

3.97  ِّٙخ 

% 
41.76 28.57 16.48 10.99 2.20 

ٌذ٠ٗ ٔظش٠خ وبف١ٗ صٛي اٌّمب١٠ظ  4

 إٌف١غخ

 ن
35 22 17 12 5 

3.77  ِّٙخ 

% 
38.46 24.18 18.68 13.19 5.49 

ٌذ٠ٗ خجشح ػ١ٍّخ وبف١خ فٟ ِزبي  5

 تطج١ك االختجبساد اٌّختٍفخ

 ن
32 33 15 9 2 

3.92  ِّٙخ 

% 
35.16 36.26 16.48 9.89 2.20 

ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ تفغ١ش ٔتبئذ  6

 االختجبس

 ن
34 33 15 6 3 

3.98  ِّٙخ 

% 
37.36 36.26 16.48 6.59 3.30 

لبدس ػٍٝ تفغ١ش اٌغٍٛن اٌظبدس  7

ٔبتذ ِٓ ظشٚف )ػٓ اٌّفضٛص 

.(ث١ئ١خ أٚ إػبلخ  

 ن
35 30 15 7 4 

3.93  ِّٙخ 

% 
38.46 32.97 16.48 7.69 4.40 

٠شاػٟ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ  8

 اٌّتؼ١ٍّٓ

4.35 2 3 6 30 50 ن ِّٙخ  

 رذا

 

 

% 
54.95 32.97 6.59 3.30 2.20 
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تمغ١ُ أٚلبد اٌتؼٍُ إٌٝ فتشاد  9

ث١ٕٙب أٚلبد ٌٍشاصخ ٚاٌٍؼت 

 ٚاٌّتؼخ

 ن
48 31 7 3 2 

4.32 ِّٙخ  

 رذا

% 
52.75 34.07 7.69 3.30 2.20 

٠ؼشف ِتٝ ٠ىْٛ اٌطبٌت فٟ  10

 صبرخ إٌٝ ِغبػذح 

 ن
45 35 6 3 2 

ِّٙخ  4.3

 رذا

% 
49.45 38.46 6.59 3.30 2.20 

11 ٠ؼشف اٌم١ٛد ٚتأح١ش٘ب ػٍٝ تضذ٠ذ  

 اٌتٛلؼبد اٌّؼمٌٛخ ٌٍطبٌت

 ن
41 36 8 3 3 

ِّٙخ  4.2

 رذا

% 
45.05 39.56 8.79 3.30 3.30 

٠ؼشف و١ف١خ اٌتؼبًِ ِغ صبالد  12

 اٌطٛاسا إٌبرّخ ػٓ صبٌخ اٌطبٌت

 ن
42 36 7 2 4 

4.21 ِّٙخ  

 رذا

% 
46.15 39.56 7.69 2.20 4.40 

٠ؼٍُ أْ اٌطبٌت ٘ٛ فشد، ١ٌٚظ  13

 صبٌخ طض١خ

 ن
40 30 12 7 2 

4.09  ِّٙخ 

% 
43.96 32.97 13.19 7.69 2.20 

٠زشٞ ِضبدحبد ِغ اٌطبٌت صٛي  14

 ِب ٠ؼًّ

 ن
34 30 10 10 7 

3.81  ِّٙخ 

% 
37.36 32.97 10.99 10.99 7.69 

٠غؼٝ أٚال إٌٝ فُٙ اٌطبٌت  15

 وشخض

 ن
27 25 18 13 8 

3.55  ِّٙخ 

% 
29.67 27.47 19.78 14.29 8.79 

٠تأوذ ِٓ أْ ر١ّغ األٔشطخ تشًّ  16

ر١ّغ اٌطالة ٚأْ تىْٛ ِشٔخ 

 ٚتمجً االلتشاصبد

 ن
31 25 16 12 7 

3.67  ِّٙخ 

% 
34.07 27.47 17.58 13.19 7.69 

٠تذسد فٟ اٌذسٚط ثّب ٠ت١ش ٌىً  17

 طبٌت فشطخ اٌتؼٍُ اٌضم١مٟ

 ن
27 25 17 16 6 

3.56  ِّٙخ 

% 
29.67 27.47 18.68 17.58 6.59 

3.97 اٌّتٛعظ اٌؼبَ ٌٍّضٛس اٌفشػٟ اٌخبٟٔ  ِّٙخ 
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أف المتوسط الحسابي لدرجة موافقة عينة الدراسة عمى الخصائص األكاديمية العامة لمعممي التربية  (4)يتضح مف الجدوؿ 
، أي أف متوسط درجة األىمية في ىذا المحور بيف ميمة (4.35)و (3.55)الخاصة الواردة في ىذا المحور، قد تراوح بيف 

في حيف يشير المتوسط العاـ لدرجة أىمية ىذه الخصائص والمواصفات وضرورة توافرىا لدى معمـ التربية . وميمة جدا
وعميو؛ فإف جميع الخصائص والمواصفات الواردة في ىذا المحور تعتبر . (3.97)الخاصة الواردة في ىذا المحور بمغت 

ضرورية والزمة لمعممي التربية الخاصة، ويجب تأىيؿ معممي التربية الخاصة بما يجعميـ يتصفوف بيذه الخصائص 
. والمواصفات، وال ينبغي أف يقـو بالتدريس ليذه الفئة إال مف يمتمؾ تمؾ الخصائص والمواصفات األكاديمية العامة

:  ويمكف تفسير ىذه النتيجة بما يمي
جراءات التشخيص والعبلج بجانب درايتو بطرؽ التدريس  - معمـ التربية الخاصة البد أف يكوف عمى دراية بأدوات وا 

والتقويـ، حيث يتعامؿ مع أفراد ذوي احتياجات خاصة وتتابيف الفروؽ الفردية فيما بينيـ، وقد يحتاج كؿ فرد إلى 
لى  برنامج تدريسي خاص بو إلى جانب برنامج عبلجي، فيو محتاج إلى معرفة بناء وسائؿ التشخيص وتطبيقيا وا 

بناء برامج عبلجية وتطبيقيا، إلى جانب الميارات األكاديمية والخصائص والمواصفات التي يتصؼ بيا معمـ 
. العادييف

: نتائج تتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ الثالث: ثالثاً 
ما الخصائص والمواصفات األكاديمية لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب : ينص السؤاؿ الثالث عمى
؟ (العقمية)ذوي االحتياجات الخاصة 

ولمتعرؼ عمى أىمية الخصائص والمواصفات األكاديمية لمعممي ذوي اإلعاقة العقمية وما يجب أف يتوافر لدييـ مف 
خصائص ومواصفات؛ فقد تـ حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث 

، وقد جاءت النتائج كما يوضحيا (الخصائص األكاديمية لمعمـ ذوي االحتياجات الخاصة العقمية)لعبارات المحور الثالث 
 .الجدوؿ التالي

 
 

(5)رذٚي   

 ٠ٛضش اعتزبثبد ػ١ٕخ اٌجضج ػٍٝ ػجبساد ِضٛس اٌخظبئض األوبد١ّ٠خ ٌّؼٍُ رٚٞ االصت١بربد اٌخبطخ اٌؼم١ٍخ
اٌّتٛعظ  دسرخ اٌّٛافمخ   اٌتىشاس اٌؼجبسح َ

 اٌضغبثٟ

دسرخ 

%إٌغجخ  اٌّٛافمخ ِّٙخ  

 رذا

ِتٛعطخ  ِّٙخ

 األ١ّ٘خ

ِّٙخ إٌٝ 

 صذ ِب

غ١ش 

 ِّٙخ

لبدس ػٍٝ اتخبر االصت١بطبد اٌالصِخ  1

تضغت ٌضذٚث صبالد اٌظشع 

 ٚاٌتشٕزبد أحٕبء ػ١ٍّخ اٌتذس٠ظ

 ن
33 25 15 12 6 

3.74  ِّٙخ 

% 

36.26 27.47 16.48 13.19 6.59 

٠غتخذَ إعتشات١ز١بد تؼتّذ ػٍٝ  2

 ِختٍف اٌضٛاط

 ن
38 27 17 6 3 

 ِّٙخ 4

% 
41.76 29.67 18.68 6.59 3.30 

٠ؼتّذ ػٍٝ اٌتىشاس ص٠بدح ػٍٝ اٌضذ  3

 اٌالصَ ٌٍتؼٍُ

 ن
36 29 11 10 5 

3.89  ِّٙخ 

% 
39.56 31.87 12.09 10.99 5.49 
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٠مذَ إٌّبرد اٌض١خ ٚاٌٍّّٛعخ ػٕذ  4

اٌتؼٍُ ١ٌغًٙ ػ١ٍُٙ اإلدسان اٌظض١ش 

 ٌٍّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد

 ن
35 23 17 11 5 

3.79  ِّٙخ 

% 
38.46 25.27 18.68 12.09 5.49 

٠غتخذَ األعب١ٌت اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚطشق  5

اٌتؼ١ٍُ " اٌتذس٠ظ ٌٙزٖ اٌفئخ ِخً 

اٌّجبشش، اٌتؼ١ٍُ ثبٌتم١ٍذ ٚإٌّزرخ، 

"األٌؼبة اٌتؼ١ّ١ٍخ  

 ن
36 34 9 9 3 

 ِّٙخ 4

% 

39.56 37.36 9.89 9.89 3.30 

٠ؼتّذ فٟ اٌتذس٠ظ ػٍٝ اٌٛعبئً  6

اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ اٌتٟ تززة أتجبٖ 

٘ؤالء اٌتال١ِز ٚاٌتٟ تؼٛضُٙ ػٓ 

 اٌمظٛس اٌغّؼٟ ٚاٌجظشٞ

 ن
34 35 10 6 6 

3.93  ِّٙخ 

% 

37.36 38.46 10.99 6.59 6.59 

٠ىتت اٌّٛاد اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌّمذِخ ٌٙؤالء  7

اٌتال١ِز ثخظ ٚاضش ٚوج١ش ثض١ج 

 ٠غًٙ لشاءتٙب

 ن
33 30 15 6 7 

3.84  ِّٙخ 

% 
36.26 32.97 16.48 6.59 7.69 

٠تٛفش ف١ٗ ػٍٛ اٌظٛد ٚٚضٛصٗ صتٝ  8

 ٠ؼٛع اٌمظٛس اٌغّؼٟ ٌذ٠ُٙ

 ن
36 35 9 8 3 

4.02  ِّٙخ 

% 
39.56 38.46 9.89 8.79 3.30 

٠ظُّ ٠ٕٚفز األٌؼبة ٚاألٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ  9

اٌتٟ تت١ش ٌٍتال١ِز صش٠خ اٌضشوخ 

 ٚاٌؼًّ اٌزّبػٟ

 ن
31 34 12 8 6 

3.84  ِّٙخ 

% 
34.07 37.36 13.19 8.79 6.59 

3.89 اٌّتٛعظ اٌؼبَ ٌٍّضٛس اٌفشػٟ اٌخبٌج  ِّٙخ 

 
 

أف المتوسط الحسابي لدرجة أىمية الخصائص والمواصفات األكاديمية الخاصة بمعممي ذوي  (4)يتضح مف الجدوؿ 
، أي أف متوسط درجة االتفاؽ عمى أىمية ىذه (4.02)و (3.74)اإلعاقة العقمية في ىذا المحور، قد تراوح بيف 

الخصائص والمواصفات لمعمـ ذوي اإلعاقة الواردة في ىذا المحور كميا ميمة، كما يشير المتوسط العاـ لدرجة االتفاؽ 
وعميو، فإف الخصائص والمواصفات في ىذا المحور تعتبر ضرورية والزمة . (3.89)عمى أىمية ىذه الخصائص إلى

. لمعممي ذوي اإلعاقة الفكرية
ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف معممي اإلعاقة الفكرية يحتاجوف إلى مواصفات أكاديمية خاصة تؤىميـ لمعمؿ مع ذوي 
اإلعاقة العقمية بجانب المواصفات والخصائص األخبلقية والخصائص والمواصفات األكاديمية العامة، حيث إف التمميذ 

المعاؽ عقميا لديو قصور في أىـ مكوف وأىـ عضو يحتاج إليو اإلنساف في التعمـ أال وىو العقؿ، وفي الغالب يتبع ذلؾ 
قصور في األعضاء األخرى كالسمع والنطؽ والبصر، وربما صاحبو قصور في الجانب الجسدي، وكؿ ذلؾ يقتضي تأىيؿ 

. خاص لمعمـ ذوي اإلعاقة العقمية
: نتائج تتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ الرابع: رابعاً 
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ما الخصائص والمواصفات األكاديمية لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص الطبلب ذوي : ينص السؤاؿ الرابع عمى -1
 ؟(السمعية)االحتياجات الخاصة 

ولمتعرؼ عمى أىمية الخصائص والمواصفات األكاديمية الخاصة بمعمـ اإلعاقة السمعية فقد تـ حساب التكرارات، والنسب 
المئوية، والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات المحور الرابع الخصائص األكاديمية لمعمـ ذوي 

 .االحتياجات الخاصة السمعية، وقد جاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي
 

 

(6)رذٚي   

 ٠ٛضش اعتزبثبد ػ١ٕخ اٌجضج ػٍٝ ػجبساد ِضٛس اٌخظبئض األوبد١ّ٠خ ٌّؼٍُ رٚٞ االصت١بربد اٌخبطخ اٌغّؼ١خ
اٌّتٛعظ  دسرخ اٌّٛافمخ   اٌتىشاس اٌؼجبسح َ

 اٌضغبثٟ

دسرخ 

%إٌغجخ  اٌّٛافمخ ِّٙخ  

 رذا

ِتٛعطخ  ِّٙخ

 األ١ّ٘خ

ِّٙخ إٌٝ 

 صذ ِب

غ١ش 

 ِّٙخ

٠غتخذَ اٌتؼض٠ض غ١ش اٌغّؼٟ ٚإظٙبس  1

اٌضشوبد ٚاالٔفؼبالد ثشىً ِشئٟ 

 ػٕذ اٌتؼبًِ ِغ رٚٞ اإلػبلخ اٌغّؼ١خ

 ن
33 26 16 12 4 

3.79  ِّٙخ 

% 
36.26 28.57 17.58 13.19 4.40 

٠غتخذَ ثبلٟ اٌضٛاط ٌذٜ رٚٞ  2

اإلػبلخ اٌغّؼ١خ ٌض٠بدح ػذد اٌّفشداد 

 ٚاٌّؼبٟٔ

 ن
40 28 16 6 1 

 ِّٙخ 4.1

% 
43.96 30.77 17.58 6.59 1.10 

٠غتخذَ إعتشات١ز١بد اٌتؼٍُ اٌمبئّخ  3

ػٍٝ اٌتىشاس، ٚاختظبس اٌتٛر١ٙبد 

 وٍّب أِىٓ

 ن
38 27 14 10 2 

3.98  ِّٙخ 

% 
41.76 29.67 15.38 10.99 2.20 

٠ٕٛع طشائك اٌتذس٠ظ ٚخبطخ اٌتٟ  4

تؼتّذ ػٍٝ صٛاط اٌجظش ٚاٌٍّظ 

 ٚاٌتزٚق

 ن
35 26 13 12 5 

3.81  ِّٙخ 

% 
38.46 28.57 14.29 13.19 5.49 

٠ٙتُ ثبٌؼاللبد االرتّبػ١خ ٚاألٔشطخ  5

اٌزّبػ١خ اٌتٟ تُخشد اٌّؼبق عّؼ١ب ِٓ 

 اٌؼضٌخ إٌٝ اٌتفبػً ِغ ا٢خش٠ٓ

 ن
27 24 20 15 5 

3.58  ِّٙخ 

% 

29.67 26.37 21.98 16.48 5.49 

أداء ٚفّٙب ٚتشرّخ )٠ز١ذ ٌغخ اإلشبسح  6

(ٚتذس٠غب  
 2 4 9 26 50 ن

ِّٙخ  4.3

 رذا

% 54.95 28.57 9.89 4.40 2.20 

3.92 اٌّتٛعظ اٌؼبَ ٌٍّضٛس اٌفشػٟ اٌشاثغ  ِّٙخ 

أف المتوسط الحسابي لدرجة اتفاؽ عينة البحث عمى أىمية الخصائص والمواصفات األكاديمية  (6)يتضح مف الجدوؿ 
، مما يعني أف ىذه الخصائص (4.3)و (3.58)الخاصة بمعممي المعاقيف سمعيا في ىذا المحور، قد تراوح بيف 

والمواصفات في ىذا المحور كميا ميمة وميمة جدا لمعممي ذوي اإلعاقة السمعية، وأكثرىا أىمية ضرورة استخداـ المعمـ 
جادة لغة اإلشارة كما يشير المتوسط العاـ لدرجة اتفاؽ عينة البحث في ىذا . لباقي الحواس عند التدريس لممعاقيف سمعيا وا 
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وعميو، فإف جميع . إلى أف درجة الموافقة عمى جميع الخصائص والمواصفات بالمحور ميمة (3.85)المحور والبالغ
الخصائص والمواصفات الواردة في ىذا المحور تعتبر ضرورية والزمة لمعممي ذوي اإلعاقة السمعية ويجب أف يتميز بيا 

. معمـ التربية الخاصة ليذه الفئة
:  ويمكف تفسير ذلؾ بما يمي

ذو اإلعاقة السمعية قد فقد أىـ حاسة لدى اإلنساف عند تعممو وىي السمع، ومف البدىي أف المعاؽ سمعيا رغـ سبلمة 
إال أنو يفقد القدرة عمى الكبلـ لكونو فاقد القدرة عمى السمع، ويحتاج إلى أف يكوف -الجياز الصوتي – أعضائو األخرى 

التركيز في تعميمو عمى حاسة البصر في الغالب ومف خبلؿ لغة اإلشارة التي يتـ التدريس بيا، كما البد لممعمـ مف القدرة 
، واالىتماـ باألشياء المجردة والمفاىيـ التي ال تدرؾ -أيضا–عمى استخداـ طرؽ تدريسية تعتمد عمى حاستي الشـ والممس 

. بالسماع
: نتائج تتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ الخامس: خامًسا

ما الخصائص والمواصفات األكاديمية العامة لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص : ينص السؤاؿ الخامس عمى
؟ (البصرية)الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة 

ولمتعرؼ عمى أىمية الخصائص والمواصفات األكاديمية الخاصة بمعمـ اإلعاقة البصرية، فقد تـ حساب التكرارات، والنسب 
الخصائص األكاديمية لمعمـ ذوي )المئوية، والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات المحور الخامس 

 .، وقد جاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي(االحتياجات الخاصة البصرية
 

(7)رذٚي   

٠ٛضش اعتزبثبد ػ١ٕخ اٌجضج ػٍٝ ػجبساد ِضٛس اٌخظبئض األوبد١ّ٠خ ٌّؼٍُ رٚٞ االصت١بربد اٌخبطخ 

 اٌجظش٠خ
اٌّتٛعظ  دسرخ اٌّٛافمخ   اٌتىشاس اٌؼجبسح َ

 اٌضغبثٟ

دسرخ 

%إٌغجخ  اٌّٛافمخ ِّٙخ  

 رذا

ِتٛعطخ  ِّٙخ

 األ١ّ٘خ

ِّٙخ إٌٝ 

 صذ ِب

غ١ش 

 ِّٙخ

٠ؼذ ثشٔبِزب تشث٠ٛب خبطب ٌىً ِؼبق  1

٠تٕبعت ِغ لذساتِٙٛغتٜٛ روبئٗ 

 ٚخجشاتٗ االرتّبػ١خ ٚاٌذساع١خ

 3 8 25 25 30 ن
3.78  ِّٙخ 

% 32.97 27.47 27.47 8.79 3.30 

٠غتخذَ طشق اٌتذس٠ظ إٌّبعجخ  2

ٌٍّؼبل١ٕجظش٠ًب ٠ٚى١فٙب ثّب ٠تالءَ 

.ٚطج١ؼخ اإلػبلخاٌجظش٠خ  

 

 1 3 26 29 32 ن
3.97  ِّٙخ 

% 35.16 31.87 28.57 3.30 1.10 

٠ختبس األٔشطخ اٌتؼ١ّ١ٍخاٌّالئّخ  3

ٌٍتال١ِز اٌّؼبل١ٓ ثظش٠ًب ٠ٚٛظفٙب فٟ 

 خذِخ أ٘ذاف اٌتذس٠ظ

 2 8 26 26 29 ن
3.79  ِّٙخ 

% 31.87 28.57 28.57 8.79 2.20 

٠ختبس اٌٛعبئً اٌتؼ١ّ١ٍخإٌّبعجخ  4

ٌطج١ؼخ اإلػبلخاٌجظش٠خٚاٌمذسح 

ػٍىئرشاء اٌتؼذ٠الد إٌّبعجخ فٟ تٍه 

 اٌٛعبئً

 5 6 24 22 34 ن
3.81  ِّٙخ 

% 37.36 24.18 26.37 6.59 5.49 

٠غتخذَ األِخٍخ اٌض١بت١خ ٚاٌضم١م١خ،  5

ٚاعتخذاِبٌّٛاد اٌٍّّٛعخ ٠ّىٓ أْ 
 5 15 25 20 26 ن

3.52  ِّٙخ 
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تغبػذ فٟ سثظ اٌتؼٍُ اٌّزشد ثخجشح 

 اٌّؼبق ثظش٠ًب

 
% 28.57 21.98 27.47 16.48 5.49 

لشاءح ٚوتبثخ )٠ز١ذ ٌغخ ثشا٠ً  6

(ٚتذس٠غب  
 3 3 15 17 53 ن

4.25 ِّٙخ  

 رذا

% 58.24 18.68 16.48 3.30 3.30 

3.85 اٌّتٛعظ اٌؼبَ ٌٍّضٛس اٌفشػٟ اٌخبِظ  ِّٙخ 

 
 

أف المتوسط الحسابي لدرجة اتفاؽ عينة البحث عمى أىمية الخصائص والمواصفات األكاديمية  (7)يتضح مف الجدوؿ 
، وىي متوسطات تراوحت بيف (4.3)و (3.52)الخاصة بمعممي المعاقيف بصريا الواردة في ىذا المحور، قد تراوح بيف 

ميمة وميمة جدا،كما يشير المتوسط العاـ لدرجة اتفاؽ عينة البحث عمى أىمية الخصائص والمواصفات األكاديمية 
إلى أف درجة االتفاؽ عمى جميع الخصائص  (3.92)الخاصة بمعممي المعاقيف بصريا الواردة في ىذا المحور والبالغ 

. والمواصفات بالمحور جاءت بدرجة ميمة
خصائص تحتاج إلى معمـ لو مواصفات وخصائص – أيضا – ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف ذوي اإلعاقة البصرية ليـ 

أكاديمية معينة حتى يراعي ما لدى طبلبو مف احتياجات تربوية، فالمعاؽ بصريا ىو مف أكثر المعاقيف قدرة عمى التعمـ وال 
يجد صعوبة إال فيما يتعمؽ بمفاىيـ الضوء والموف لفقده القدرة عمى اإلبصار ولكف حاسة سمعو تعمؿ وبكفاءة، لذا ال بد 

لممعمـ لذوي اإلعاقة البصرية أف يتصؼ بخصائص ومواصفات أكاديمية تمكنو مف التدريس ليذه الفئة معتمدا عمى حواسو 
وىي أىـ المواصفات والخصائص - طريقة برايؿ– األخرى، ولو القدرة عمى تعميمو القراءة والكتابة مف خبلؿ حاسة الممس 

. األكاديمية لمعمـ التربية الخاصة لذوي اإلعاقة البصرية مف وجية نظر عينة الدراسة
: نتائج تتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ السادس: سادسا

ما الخصائص والمواصفات األكاديمية العامة لمعممي التربية الخاصة في ضوء خصائص : ينص السؤاؿ السادس عمى -1
؟ (البدنية)الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة 

ولمتعرؼ عمى أىمية الخصائص والمواصفات األكاديمية الخاصة بمعمـ اإلعاقة البدنية، فقد تـ حساب التكرارات، والنسب 
الخصائص األكاديمية لمعمـ ذوي )المئوية، والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات المحور السادس 

 .، وقد جاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي(االحتياجات الخاصة البدنية
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(8)رذٚي   

 ٠ٛضش اعتزبثبد ػ١ٕخ اٌجضج ػٍٝ ػجبساد ِضٛس اٌخظبئض األوبد١ّ٠خ ٌّؼٍُ رٚٞ االصت١بربد اٌخبطخ اٌجذ١ٔخ
اٌّتٛعظ  دسرخ اٌّٛافمخ   اٌتىشاس اٌؼجبسح َ

 اٌضغبثٟ

دسرخ 

%إٌغجخ  اٌّٛافمخ ِّٙخ  

 رذا

ِتٛعطخ  ِّٙخ

 األ١ّ٘خ

ِّٙخ إٌٝ 

 صذ ِب

غ١ش 

 ِّٙخ

٠شبسن اٌّتخظظ١ٓ فٟ اٌؼالد  1

اٌطج١ؼٟ ٚاٌطجٟ ثأفىبس ػٓ تؼذ٠الد 

فٟ اٌفظٛي اٌذساع١خ ِٓ شأٔٙب ضّبْ 

. أوجش فشطخ ٌٍٕزبس  

 

 ن
31 24 26 6 4 

3.79  ِّٙخ 

% 
34.07 26.37 28.57 6.59 4.40 

٠ذسط فظٍٗ ثؼٕب٠خ ِٓ أرً رؼً وً  2

 شٟء ٠ّىٓ اٌٛطٛي إ١ٌٗ

 ن
31 29 24 5 2 

 ِّٙخ 3.9

% 
34.07 31.87 26.37 5.49 2.20 

٠ظُّ اٌذسٚط اٌتٟ تمذَ ثذائً ٌٍتؼٍُ  3

اٌضشوٟ ٚاٌتؼٍُ اٌزٞ ٠تطٍت اٌّٙبساد 

اٌضشو١خ اٌذل١مخ إٌّبعجخ ٌٍّؼبل١ٓ 

 رغذ٠ب

 ن
33 24 22 10 2 

3.84  ِّٙخ 

% 

36.26 26.37 24.18 10.99 2.20 

٠م١ُ ٔظبَ األطذلبء ثض١ج ٠ّىٓ تذ٠ٚٓ  4

اٌّالصظبد ٌٍطبٌت رٞ اإلػبلخ 

 اٌزغذ٠خ

 ن
35 22 21 8 5 

3.81  ِّٙخ 

% 
38.46 24.18 23.08 8.79 5.49 

تشت١ت اٌغشفخ اٌذساع١خ ثض١ج ٠ّىٓ  5

 ٌٍز١ّغ اٌتضشن ثغٌٙٛخ

 ن
26 25 24 12 4 

3.63  ِّٙخ 

% 
28.57 27.47 26.37 13.19 4.40 

3.79 اٌّتٛعظ اٌؼبَ ٌٍّضٛس اٌفشػٟ اٌغبدط  ِّٙخ 

 
 

أف المتوسط الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث عمى الخصائص والمواصفات األكاديمية الخاصة  (8)يتضح مف الجدوؿ 
، أي أنيا جميعا (3.9)و (3.63)بمعمـ التربية الخاصة لذوي اإلعاقة البدنية الواردة في ىذا المحور، قد تراوح بيف 

كما يشير المتوسط العاـ لدرجة اتفاؽ عينة البحث عمى أىمية الخصائص والمواصفات . خصائص ومواصفات ميمة
. إلى أف درجة الموافقة عمى جميع الخصائص والمواصفات بالمحور ميمة (3.79)الواردة في ىذا المحور والبالغ 

ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف ذوي اإلعاقة البدنية لدييـ كؿ ما يساعدىـ عمى التعمـ إال في جانب واحد وىو الجانب 
الحركي، فيـ يمتمكوف جميع حواس التعمـ الميمة السمع والبصر، كما ال يعانوف مف قصور في القدرات العقمية، لذا يجدوف 
الصعوبة في التعمـ الحركي أو أداء الميارات الحركية مع اختبلؼ نوع اإلعاقة الحركية لدييـ، كما يحتاجوف إلى صفوؼ 
لى العبلج الطبيعي لمساعدتيـ عمى تبلفي آثار اإلعاقة  دراسية منظمة بطريقة معينة تسيؿ ليـ الحركة داخؿ الصؼ، وا 
لدييـ، لذا جاءت المواصفات والخصائص المذكورة لمعمـ ذوي اإلعاقة العقمية لتمبي تمؾ االحتياجات والخصائص لدى 

 .تبلميذىـ
: نتائج تتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ السابع: سادًسا
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ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير عينة البحثؤلىمية خصائص : ينص السؤاؿ السادس عمى
ومواصفات معمـ التربية الخاصة في ضوء خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة في كؿ محور مف محاور 

 المؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة؟: االستبانة، تعزى لمتغيرات
ولمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير عينة البحث ألىمية خصائص 

ومواصفات معمـ التربية الخاصة في ضوء خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة في كؿ محور مف محاور 
: المؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة فقد قاـ الباحث باآلتي: االستبانة، تعزى لمتغيرات

 .تحديد الفروؽ بيف المعمميف تبًعا لمتغير المؤىؿ العممي -1
لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ بيف متوسطات تقديرات عينة البحث ألىمية خصائص ومواصفات معمـ التربية 

الخاصة في ضوء خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة في كؿ محور مف محاور االستبانة، تعزى لمتغير المؤىؿ 
إليجاد الفروؽ بيف المجموعات األربعة، وجاءت النتائج  " One way Anovaؼ "الدراسي، فقد استخدـ الباحث اختبار 

: كما يوضحيا الجدوؿ التالي
 

(9)رذٚي سلُ   

 ٠ٛضش اٌفشق ث١ٓ ِتٛعطبد تمذ٠شاد ػ١ٕخ اٌجضج ٚفمبً ٌّتغ١ش اٌّؤً٘ اٌذساعٟ
ِزّٛع  اٌّزّٛػخ اٌّضبٚس

 اٌّشثؼبد

دسربد 

 اٌضش٠خ

ِتٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 اٌذالٌخ ف

اٌّضٛس 

 األٚي

 0.16 1.7 1.7 3 5.1 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 0.98 87 85.5 داخً اٌّزّٛػبد

 90 90.6 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌخبٟٔ

 0.27 1.3 0.6 3 1.8 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 0.45 87 39.6 داخً اٌّزّٛػبد

 90 41.4 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌخبٌج

 0.41 0.97 1.2 3 3.83 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 1.3 87 114.5 داخً اٌّزّٛػبد

 90 118.4 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌشاثغ

 0.39 1.01 1.2 3 3.6 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 1.18 87 103.16 داخً اٌّزّٛػبد

 90 106.7 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌخبِظ

 0.66 0.52 0.6 3 1.8 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 1.1 87 98.9 داخً اٌّزّٛػبد

 90 100.7 اٌىٍٟ
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ِزّٛع  اٌّزّٛػخ اٌّضبٚس

 اٌّشثؼبد

دسربد 

 اٌضش٠خ

ِتٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 اٌذالٌخ ف

اٌّضٛس 

 اٌغبدط

 0.6 0.62 0.76 3 2.29 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 1.2 87 106.3 داخً اٌّزّٛػبد

 90 108.59 اٌىٍٟ

 
 

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات عينة البحث في كؿ محور مف  (9)يتضح مف الجدوؿ 
محاور االستبانة، وفي ىذه الحاؿ ال يحتاج الباحث إلى تطبيؽ اختبار شيفيو لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، 

ويمكف تفسير ذلؾ بأف الخصائص والمواصفات المدرجة في االستبانة ذات أىمية لمعمـ التربية الخاصة مف وجية نظر 
 .(أستاذ وأستاذ مساعد– دكتوراه – ماجستير -بكالوريوس)عينة البحث بغض النظر عف المؤىؿ الدراسي سواء كاف 

 .تحديد الفروؽ بيف المعمميف تبًعا لمتغير الخبرة -2
لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ بيف متوسطات تقديرات عينة البحث ألىمية خصائص ومواصفات معمـ التربية 

الخاصة في ضوء خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة في كؿ محور مف محاور االستبانة، تعزى لمتغير سنوات 
إليجاد الفروؽ بيف المجموعات األربعة، وجاءت النتائج كما  " One way Anovaؼ "الخبرة، فقد استخدـ الباحث اختبار 

 :يوضحيا الجدوؿ التالي
(10)رذٚي سلُ   

٠ٛضش اٌفشق ث١ٓ ِتٛعطبد تمذ٠شاد ػ١ٕخ اٌجضج ٚفمبً ٌّتغ١ش عٕٛاد اٌخجشح 
ِزّٛع  اٌّزّٛػخ اٌّضبٚس

 اٌّشثؼبد

دسربد 

 اٌضش٠خ

ِتٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 اٌذالٌخ ف

اٌّضٛس 

 األٚي

 0.06 2.8 2.7 2 5.5 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 0.96 88 85.15 داخً اٌّزّٛػبد

 90 90.6 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌخبٟٔ

 0.6 0.45 0.21 2 0.41 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 0.46 88 40.9 داخً اٌّزّٛػبد

 90 41.4 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌخبٌج

 0.24 1.4 1.8 2 3.7 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 1.3 88 114.6 داخً اٌّزّٛػبد

 90 118.4 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌشاثغ

 0.21 1.5 1.8 2 3.7 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 1.17 88 103.06 داخً اٌّزّٛػبد
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ِزّٛع  اٌّزّٛػخ اٌّضبٚس

 اٌّشثؼبد

دسربد 

 اٌضش٠خ

ِتٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 اٌذالٌخ ف

 90 106.7 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌخبِظ

 0.19 1.6 1.8 2 3.6 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 1.1 88 97.095 داخً اٌّزّٛػبد

 90 100.7 اٌىٍٟ

اٌّضٛس 

 اٌغبدط

 0.22 1.5 1.8 2 3.6 ث١ٓ اٌّزّٛػبد

 1.19 88 104.9 داخً اٌّزّٛػبد

 90 108.5 اٌىٍٟ

 
 

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات عينة البحث في كؿ محور مف  (10)يتضح مف الجدوؿ 
إلى تطبيؽ اختبار شيفيو لعدـ وجود فروؽ ذات داللة - أيضا– محاور االستبانة، وفي ىذه الحاؿ ال يحتاج الباحث 

إحصائية، ويمكف تفسير ذلؾ بأف الخصائص والمواصفات المدرجة في االستبانة ذات أىمية لمعمـ التربية الخاصة مف 
- 10 إلى سنوات 5مف –  سنوات 5أقؿ مف  )وجية نظر عينة البحث بغض النظر عف عدد سنوات الخبرة  سواء كاف 

، أف ىذه الخصائص والمواصفات ال بد أف يتصؼ بيا معمـ التربية الخاصة وال بد مف تضمينيا ( سنوات10أكثر مف 
لمقررات إعداد معممي التربية الخاصة، حيث يحتاج التبلميذ ذوو االحتياجات الخاصة إلى معمميف يراعوف خصائصيـ 

 (النفسية– التربوية – االجتماعية – العقمية – الجسمية  )المختمفة 
 .التوصيات والمقترحات: سادًسا

: في ضوء نتائج البحث الحالي، يمكف تقديـ عدد مف التوصيات والمقترحات فيما يمي
 :في ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتائج، يوصي الباحث باآلتي: توصيات البحث -1

تضميف برامج إعداد معمـ التربية الخاصة لمقررات أخبلؽ المينة وتقويـ الطبلب المعمميف في ىذه المقررات بما يضمف  -
 .تخريج معمميف مؤىميف أخبلقيا لمتدريس والتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة

وضع برامج ومقررات لمعمـ التربية الخاصة تؤىمو أكاديميا لمتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة، والتركيز عمى ميارات  -
 .التشخيص والعبلج والتقويـ

 .وضع برامج ومقررات لمعمـ كؿ فئة مف فئات ذوي االحتياجات الخاصة انطبلقا مف خصائصيا -
 .عقد دورات تدريبية لمعممي ذوي اإلعاقة السمعية في لغة اإلشارة حتى يتمكف منيا المعمـ تدريسا وأداء وترجمة -
 .عقد دورات تدريبية لمعممي ذوي اإلعاقة البصرية في لغة برايؿ حتى يتمكف منيا تدريسا وكتابة وقراءة -
 :يمكف اقتراح عدد مف األفكار البحثية المنبثقة عف البحث الحالي، منيا. مقترحات البحث -2

 .برنامج مقترح لتنمية كفايات معممي التربية الفكرية في ضوء خصائص التبلميذ -
 .برنامج مقترح لتنمية كفايات معممي مدارس النور لممكفوفيف في ضوء خصائص التبلميذ -
 .برنامج مقترح لتنمية كفايات معممي مدارس األمؿ لمصـ والبكـ في ضوء خصائص التبلميذ -
 .برنامج مقترح لتنمية كفايات معممي معاىد ذوي اإلعاقة البدنية في ضوء خصائص التبلميذ -
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 .تقويـ برامج إعداد معممي التربية الخاصة في كميات التربية في ضوء خصائص التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة -
خصائص ومواصفات معممي الموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ في ضوء خصائص التبلميذ الموىوبيف وذوي صعوبات  -

 .التعمـ
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