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الفروق يف مستىي املعرفة مبعايري املمارسة 
 املهنية لدي طلبة ختصص الرتبية اخلاصة

 **سلوى عبدالهادي الظفيري                        *نواف ملعب الظفيري 

 

 

غ  امللخص_ اإلاخعلمين وزصاةصهم اإلاميزة، هضفذ الضعاؾت الخعغف على مؿخىي اإلاعغفت بمعاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت )ألاؾـ واللىاعض، جؼٍى

الخصاةص والفغوق الفغصًت، الاؾتراجُجُاث الخعلُمُت، بُاهاث الخعلم والخفاعالث الاحخماعُت، اللغت، بِئت الخعلم والخسؼُؽ الخعلُمي، 

خؿب مخغير )الجيـ،  الخلُُم، اإلاماعؾت اإلاهىُت وألازالكُت، الخعاون واإلاكاعهت(، هما هضفذ أًظا الخعغف على الفغوق بهظه اإلاعاًير 

ذ، جسصص 387الخسصص الغةِس ي، الخسصص اإلاؿاهض، الؿىت الضعاؾُت(، وطلً لضي ) ( مً ػلبت ولُت التربُت ألاؾاؾُت بضولت اليٍى

التربُت الخاصت، وكض أؾفغث الىخاةج على خصٌى أغلب الؼلبت على مؿخىي مخىؾؽ مً اإلاعغفت بهظه اإلاعاًير، هما أؾفغث الىخاةج 

حىص فغوق بين الظوىع وؤلاهار، هما أظهغث الىخاةج عضم وحىص فغوق خؿب مخغير الخسصص الغةِس ي والخسصص اإلاؿاهض أًظا عً و 

 .والؿىت الضعاؾُت

 .اإلاعاًير اإلاهىُت ،: التربُت الخاصتالكلماث املفتاحيت
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 جخصص ظلبت لدى املهنيت املمازست بمعايير املعسفت مستوى  في الفسوق

 الخاصت التربيت
 املقدمت. 1

أصوى قً بأن اإلاعلم هى مدىع العملُت الخعلُمُت، فهى ال ًىحض      

العىصغ ألاٌو اإلاإزغ في هظه العملُت، لظا هجض الاهخمام اإلاتزاًض باعضاصه 

ئعضاصا حُضا ًدىاؾب مع ػمىح وجىكعاث اإلاجخمع مع هظا العىصغ، وال 

ًىفغص هظا الاهخمام وال ًلخصغ على معلم الخعلُم العام، بل ٌكمل هظا 

معلم التربُت الخاصت، اًماها مً اإلاجخمع بأهمُت وطغوعة وخم الاهخمام 

ىعىـ هظا الاهخمام وجظافغ  فئاث التربُت الخاصت في الخعلُم الجُض، ٍو

ت  عاث وكىاهين وبغامج حامعُت جغبٍى هظه الجهىص مً زالٌ وحىص حكَغ

مخسصصت في جأهُل وئعضاص معلمين لظوي الاخخُاحاث الخاصت. وحعض 

ذ مً الضٌو الضاعمت لخلىق طوي الاخخُاحاث الخاصت،  صولت اليٍى

فلض ؾيذ الىثير مً اللىاهين التي ؾاهمذ في الخسفُف مً معاهاة 

اإلاعاكين، وحعمل حاهضة لخىفير البرامج اإلاخسصصت لخضمت هظه الفئاث، 

ذ، بغهامج معلم التربُت  ت في صولت اليٍى ومً أخضر البرامج التربٍى

بُت ألاؾاؾُت ممثلت بلؿم التربُت الخاصت الظي جؼغخه ولُت التر 

 .الخاصت

جم اؾخدضار كؿم التربُت الخاصت في ولُت التربُت ألاؾاؾُت بضولت       

ذ باللغاع عكم / ، الصاصع عً مجلـ ئصاعة الهُئت في 2003/  39اليٍى

ش  91احخماعه عكم / . وكض حاء هظا اللغاع، 2003/  10/  19/ جاٍع

 -همإؾؿت إلعضاص اإلاعلم  -ؾاؾُتجغحمت إلًمان ولُت التربُت ألا 

 منها بكغاةذ اإلاجخمع وافت، لُظُف لبىت حضًضة ئلى البىاء 
ً
واهخماما

بي، ولُجعل مً ولُت التربُت ألاؾاؾُت، اليلُت  التربىي اإلانهي الخضٍع

ذ التي جمىذ صعحت البيالىعٍىؽ في جسصص  الىخُضة في صولت اليٍى

لُاث التربُت الخابعت لجامعاث التربُت الخاصت، على غغاع قلُلاتها في و

 .بعع الضٌو الخلُجُت والعغبُت

 :وجلىم عؾالت كؿم التربُت الخاصت على ما ًلي

ج مخسصصين أهفاء في مجاالث ؤلاعاكت لخلبُت خاحاث . 1 ئعضاص وجسٍغ

 .ؾىق العمل

ئن الفئاث الخاصت جخؼلب معلمين مإهلين في جغبُت اإلاعىكين، ليىن . 2

صها الجؿمُت والىفؿُت والعللُت اإلاسخلفت عً هظه الفئاث لها زصاة

زصاةص العاصًين، ولها اخخُاحاتها الخاصت التي جفغطها ػبُعت 

 .ؤلاعاكت

ئن هظام التربُت الخاصت هظام مخيامل ًخدضص مىطىعه باألفغاص غير . 3

العاصًين )اإلاعىكين واإلاخفىكين(، وهظا هظام له وؾاةله الدصخُصُت، 

 .بهوػغاةم الىكف الخاصت 

ًلىم الاججاه العالمي الخضًث على وحهت الىظغ التي جىاصي بظغوعة . 4

ب معلمي التربُت الخاصت على فئاث مدضصة مً ؤلاعاكت،  ئعضاص وجضٍع

ت الكاملت لجمُع  وطلً قغغ أن ٌكمل ئعضاصهم اإلاعغفت الىظٍغ

 .ؤلاعاكاث، ئطافت لبعع الخبراث العملُت

هظه الغؾالت، مً زالٌ  هما ٌؿعى كؿم التربُت الخاصت أن جصل

 :جدلُم ألاهضاف الخالُت

ت اإلاإهلت للعمل في اإلاضاعؽ واإلاإؾؿاث اإلاعىُت . 1 ئعضاص اليىاصع البكٍغ

 .بغعاًت ألاػفاٌ طوي الاخخُاحاث الخاصت وحعلُمهم

اإلاؿاهمت في بغامج زضمت اإلاجخمع مً زالٌ الىضواث واإلاإجمغاث . 2

بُت  ألولُاء ألامىع والعاملين في مجاٌ ووعف العمل والضوعاث الخضٍع

 .ععاًت ألاػفاٌ طوي الاخخُاحاث الخاصت

غ بغامج الفئاث الخاصت، وجلضًم الاؾدكاعاث . 3 اإلاؿاهمت في جؼٍى

 .للمإؾؿاث طاث العالكت بالخعاون مع الجهاث اإلاعىُت

ع والبدىر في مجاٌ التربُت الخاصت. 4  .اكتراح اإلاكاَع

ؼ بعع الصفاث هظلً ٌؿعى كؿم التربُت الخا صت ئلى جدلُم وحعٍؼ

والخصاةص، التي حؿاعض وحؿاهم في هجاح الؼالب اإلاسخص في التربُت 

الخاصت بدُاجه العملُت واإلاهىُت اإلاؿخلبلُت عىض جسغحه مً اليلُت، 

 :وجخمثل هظه الصفاث بالخالي

: الصفاث والخصاةص الصخصُت
ً
  أوال

 .خخُاحاث الخاصتامخالن الغغبت الصخصُت للخعامل مع طوي الا . 1

اللضعة على ئظهاع الخىان والىص والعؼف ججاه طوي الاخخُاحاث . 2

 .الخاصت

 .اللضعة على الصبر والخدمل في الخعامل مع طوي الاخخُاحاث الخاصت. 3

 .الثلت بالىفـ والاجؼان الاهفعالي. 4

 .الخصغف بدىمت وهضوء وعلالهُت في اإلاىاكف الؼاعةت. 5

 .صل مع طوي الاخخُاحاث الخاصت، ومع أؾغهماللضعة على الخىا. 6

ئظهاع الغغبت بالعمل الخعاووي مع الؼمالء في العمل ومع ئصاعة . 7

 .اإلاضعؾت

: الصفاث و الخصاةص اإلاهىُت وألاواصًمُت
ً
  زاهُا

امخالن زلفُت زلافُت عامت في مجالي التربُت العامت، والتربُت . 1

 .الخاصت

ـ . 2 ووؾاةلها الخاصت بظوي الاخخُاحاث اؾخسضام ػغق الخضَع

 .الخاصت

اللضعة على جؼبُم أؾالُب ومهاعاث الخعامل مع طوي الاخخُاحاث . 3

 .الخاصت

امخالن مهاعة الخعامل مع اإلاكىالث الؿلىهُت باؾخسضام جلىُاث . 4

 .حعضًل الؿلىن

 .امخالن اللضعة على جبؿُؽ الخبرة الخعلُمُت. 5

 .ص وؾماث طوي الاخخُاحاث الخاصتامخالن معغفت واؾعت بسصاة. 6

م التربىي . 7  .امخالن مهاعاث الخلٍى

ت فغصًت. 8  .اللضعة على وطع زؼت جغبٍى

غ اإلانهي الظاحي. 9  .ئظهاع الغغبت اإلاؿخمغة في الخؼٍى

 ].1اإلاثابغة على الاػالع على اإلاؿخجضاث في مُضان التربُت الخاصت ]. 10

 في قتى مىاحي الخُاة العلمُت       
ً
 ملخىظا

ً
كهض العصغ الخالي جلضما َو

واإلاهىُت والخعلُمُت والىفؿُت والاحخماعُت، واقخض الخىافـ لخلضًم 

أفظل الخضماث في قتى اإلاجاالث، وظهغث معاًير وهفاًاث جدضص حىصة 
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العمل، وؾعذ حمُع اإلاإؾؿاث ئلى جدلُم هظه اإلاعاًير، وطلً ختى 

دص مىخفعىها على أفظل ًصل العاملى  ن بها ألعلى معاًير الىفاءة، ٍو

الخضماث، وئطا واهذ اإلاإؾؿاث بصفت عامت بداحت ئلى جدلُم معاًير 

 
ً
الجىصة، فان مإؾؿاث ععاًت طوي الاخخُاحاث الخاصت أقض اخخُاحا

 ].2] ئلى جدلُم هظه اإلاعاًير

في  وجخضح مثل هظه الخاحت بخىصُاث وهخاةج الضعاؾاث الؿابلت       

[ خُث جىص ي بدىمُت مهاعاث 3هظا اإلاجاٌ، ومنها صعاؾت الظفيري ]

الضاعؾين لخسصص التربُت الخاصت، والترهيز على جىمُت وجؼىٍغ مهاعاث 

امخالن الؼلبت إلاعاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت اإلاخعضصة، وطلً في مجاٌ: 

الاؾتراجُجُاث الخعلُمُت، اللغت، الخصاةص والفغوق الفغصًت، بُاهاث 

خعلم والخفاعالث الاحخماعُت، بِئت الخعلم والخسؼُؽ الخعلُمي، ال

 .الخلُُم

هظلً جخضح أهمُت اإلاعاًير والجىصة في مجاٌ التربُت الخاصت مً         

زالٌ جلضًم هماطج ملترخت لظلً، إلاسخلف الفئاث ومسخلف ألاعماع، 

فلض كضم الىثير مً الباخثين هماطج للمعاًير وطبؽ الجىصة في مجاٌ 

[ خُث كضما همىطحا ملترخا 4التربُت الخاصت، ومنهم العخُبي وعؼاهللا ]

إلاعاًير طبؽ الجىصة في البرامج الجامعُت إلعضاص معلمي التربُت الخاصت 

دىي هظا الىمىطج معاًير زاصت  باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، ٍو

ت،  ـ، والبرامج الخعلُمُت، والهُئت ؤلاصاٍع بالؼالب، وعظى هُئت الخضَع

غ الظاحي، وألاهضاف. وهىان أًظا خؿً  والخضماث اإلاؿاهضة، والخؼٍى

اض ألاػفاٌ 5وؾلُمان ]  إلعضاص معلمت ٍع
ً
 ملترخا

ً
[ اللظان كضما هظاما

عً بعض للصم وطعاف الؿمع بجمهىعٍت مصغ العغبُت، في طىء 

ىُت  .اإلاعاًير العاإلاُت والخبرة ألامٍغ

ت الخاصت في العالم العغبي هما أصبذ الاهخمام باعضاص معلم التربُ       

طغوعة جفغطها ملخظُاث الىاكع، زاصت مع جؼاًض أعضاص ألاػفاٌ طوي 

الاعاكاث ؾىاء في اإلاضاعؽ أو اإلاغاهؼ اإلاجخمعُت والجمعُاث ألاهلُت 

الخاصت، أطف ئلى طلً خاحت أؾغ هإالء ألاػفاٌ ئلى مً ًمض لهم ًض 

أهُلهم، ومً أهم العىن في اللُام بمؿإولُت جغبُتهم وحعلُمهم وج

الخؼىاث التي ًجب الاهخمام بها في هظا الصضص هى ئعضاص وىاصع 

مخسصصت في مجاٌ التربُت الخاصت ًخمخعىن بالىفاًاث اإلاهىُت الالػمت، 

التي جمىنهم مً الخعامل مع هإالء ألاػفاٌ وحعلُمهم وجلضًم زضماث 

وطلً في الضعم اإلاسخلفت لهم في مدُؽ اإلاضعؾت، وألاؾغة، واإلاجخمع، 

 ].6طىء اإلاعاًير العاإلاُت لبرامج معلمي التربُت الخاصت ]

       [ ً [ هضفذ ئلى الخعغف عً اإلاىاءمت 7وفي صعاؾت أحغاها واعن وآزٍغ

غ اإلانهي بغُت  مين الجضص وبين معاًير الخؼٍى ِ
ّ
َعل

ُ
والخىفُم بين جلُُم اإلا

 جدؿين مؿخىي الخعلُم وحعلم الؼالب. وحضوا ان هىان عالكت بين

غ اإلانهي التي  علمين الجضص وبين بِئت الخؼٍى
ُ
ألاهظمت الجضًضة لخلُُم اإلا

علمين علب جلُُمهم
ُ
 .ًىسغغ فيها اإلا

 في صعاؾت أحغاها صوحالؽ ]       
ً
[ أن هىان بعع 8هما جبين أًظا

اإلاعاًير تهمل في جلُُماث اإلاعلمين لظلً البض مً الضفاع عً فىغة 

معاًير ول مً الخلُُم ألاولي في  اؾخسضام ملاًِـ مخعضصة في جدضًض

لترح أًظا  مغخلت الضعاؾت للمعلمين وأًظا الخلُُم النهاتي للمعلمين. ٍو

جظمين الصفاث اإلادضصة للؼالب والعملُاث اإلاكترهت التي جدخاج ألن 

 .ججعل عملُت جدضًض معاًير جلُُم اإلاعلم عاصلت أهثر وطاث معنى أعمم

أن أهم اإلاعاًير اإلاهىُت التي ًجب أن [ ب9وجبين صعاؾت الظفيري ]      

ـ بىجاح ؾىاء في  جلاؽ في معلم التربُت الخاصت، إلاماعؾت مهىت الخضَع

اإلاضاعؽ الخيىمُت، أو اإلاضاعؽ الخاصت، جخمثل في اججاهاث اإلاعلم هدى 

اث التي ًغجىؼ عليها، وهظلً أهضاف  ـ، واإلاعغفت بأهمُت الىظٍغ الخضَع

 .اإلاعلم ازىاء مماعؾخه لهظه اإلاهىتالخعلُم والخعلم التي ًظعها 

ض مسغحاث اإلاإؾؿاث الخعلُمُت هبع مً        هما أن الاهخمام بخجٍى

ال بض له أن ًىافـ،  -هغيره مً الؿلع-الىظغ ئلى الخعلُم باعخباعه ؾلعت 

وأن ٌؿعى ئلى ئعطاء مؿتهليي جلً الؿلعت مً الؼالب واإلاجخمع 

ى أفظل اإلاإهالث للخصٌى والضولت. فالؼالب ًغغبىن في الخصٌى عل

جين وكلت   باػصًاص عضص الخٍغ
ً
على الفغص الىظُفُت التي جؼصاص شخا

فغص العمل، وأولُاء أمىع الؼالب ًخؼلعىن ئلى أفظل جأهُل ألبىائهم، 

أما الضولت فترهى ئلى مسغحاث حعلُمُت مخميزة جمىنها مً جدلُم أهضاف 

ت ]  ].10زؼؼها الخىمٍى

واإلاهخمىن في مجاٌ التربُت والخعلُم العالي،  لظلً ؾعى الباخثىن        

لضعاؾت حىصة الخعلُم مً زالٌ الخعغف على اإلاهاعاث واإلاعاًير 

اث واإلاكىالث وغيرها مً اإلاخغيراث طاث الصلت بجىصة  واإلاؿخٍى

الخعلُم، هظلً ؾعي الباخثين ئلى جلضًم بغامج لخىمُت مهاعاث الخضَعـ 

لتربُت الخاصت، فخبين صعاؾت هصغ إلاعلمي الخعلُم العام، أو معلمي ا

بي لخىمُت مهاعاث 11] [ التي هضفذ ئلى صعاؾت فاعلُت بغهامج جضٍع

ـ لضي معلمي العلىم للخالمُظ اإلاعاكين ؾمعُا مً اإلاغخلت  الخضَع

الابخضاةُت في طىء معاًير الجىصة، خُث أزبذ البرهامج فاعلُخه، هما 

ث لضي معلمي الفئاث أؾفغث الىخاةج عً خاحت ملخت لخىمُت اإلاهاعا

 .الخاصت

[ التي هضفذ ئلى الخعغف على مضي 3هما بُيذ صعاؾت الظفيري ]         

امخالن ػلبت ولُت التربُت ألاؾاؾُت، جسصص جغبُت زاصت إلاعاًير 

اإلاماعؾت اإلاهىُت، وكض اؾفغث هخاةج الضعاؾت عً امخالن غالبُت الؼلبت 

اةج أًظا عً عضم وحىص لهظه اإلاعاًير بضعحت مغجفعت، هما أؾفغث الىخ

 .فغوق بين الؼلبت حعؼي إلاخغير الجيـ أو الخسصص أو ؾىىاث الضعاؾت

      [ ً التي هضفذ ئلى الخعغف على  [12هما بُيذ صعاؾت الظفيري وآزٍغ

مؿخىي حىصة الخعلُم الفعاٌ لضي ػلبت التربُت الخاصت، ومعغفت 

ؿىت الفغوق في هظا اإلاؿخىي خؿب مخغير الجيـ والخسصص وال

مً ػلبت التربُت الخاصت، وبعض جؼبُم  235الضعاؾُت، وطلً عىض 

ملُاؽ حىصة الخعلُم الجامعي الفعاٌ أؾفغث الىخاةج عً جمخع ػلبت 

التربُت الخاصت بمؿخىي فىق اإلاخىؾؽ بجىصة الخعلُم الجامعي 

الفعاٌ، هما أؾفغث الىخاةج عً عضم وحىص فغوق بين الؼلبت خؿب 

 .مخغيراث الضعاؾت

[ ئلى ئبغاػ صوع معلمت 13صعاؾت أبى اللُف ] هضفذ وهظلً فلض      

صعىباث الخعلم في طىء معاًير الجىصة في الىظام الخعلُمي، وطلً عىض 

معلمت صعىباث حعلم في مضاعؽ الخعلُم العام  15عُىت بلغ كىامها 

بمىؼلت الجبُل باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، وكض ػبلذ الضعاؾت 

عباعة جلِـ معاًير ئعضاص  40ت ميىهت مً اؾخماعة ملابلت شخصُ

معلمت صعىباث الخعلم، والخلُُم اإلابضتي، وئعضاص البِئت الصفُت، 

مبِىت  وئعضاص وجىفُظ البرهامج التربىي الفغصي، وحاءث هخاةج الضعاؾت

 اث ـىبــت صعـــضاص معلمــض ئعــىصة عىـــجـغ الــاًُــم معــُـخؼبـت لــاؾــمــت الـــالخاح
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غ العملُت الخعلُمُت الخعلم وئبغاػ صوعها اإلاميز والغةِـ  .في جؼٍى

ب والخاًً ]       [ التي هضفذ ئلى الخعغف على 14هما بُيذ صعاؾت غٍغ

مضي جؼبُم اليلُاث الجامعُت اإلاخىؾؼت، إلاعاًير الجىصة الكاملت في 

اإلاىاهج ألاواصًمُت لخسصص التربُت الخاصت، وطلً على عُىت بلغ 

الؼعكاء، وكض أؾفغث  مً ػلبت ولُت ألاميرة عخمت وولُت 114كىامها 

  .الىخاةج عً عضم وحىص فغوق خؿب مخغير ؾىىاث الضعاؾت

[ التي هضفذ ئلى 15وهظلً فلض بُيذ صعاؾت عبُضاث والضواًضة ]        

الخعغف على الىفاًاث الالػمت إلاعلمي ألاػفاٌ طوي اطؼغاب الخىخض في 

طلً ، و (CEC) مضًىت حضة في طىء معاًير مجلـ ألاػفاٌ غير العاصًين

( مً معلمي ومعلماث مضًىت حضة باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، 92لضي )

وحىص فغوق بين أفغاص عُىت الضعاؾت خؿب الجيـ واإلاإهل العلمي 

 .وؾىىاث الخبرة في صعحت الامخالن وألاهمُت لهظه اإلاعاًير

الخعغف على صعحت جىافغ معاًير  لىئ[ 16صعاؾت اإلالضاص ] ضفذههما      

ألاػفاٌ غير العاصًين في بغامج التربُت الخاصت، مً وحهت هظغ  مجلـ

ؿُت في الجامعاث ألاعصهُت، وكض أؾفغث الىخاةج  أعظاء الهُئت الخضَع

عً جىافغ هظه اإلاعاًير بمؿخىي مخىؾؽ لضي أفغاص العُىت، هما أظهغث 

الىخاةج عضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخصاةُت في صعحت جىافغ هظه 

 .إلاخغيري الجيـ وعضص ؾىىاث الخبرة اإلاعاًير جبعا

[ التي هضفذ ئلى الخعغف على مضي 17هما بُيذ صعاؾت الغؼو ]     

امخالن معلمي التربُت الخاصت بضولت الاماعاث العغبُت اإلاخدضة للمهاعاث 

اإلاىبثلت مً معاًير حمعُت ألاػفاٌ غير العاصًين، وكض أؾفغث الىخاةج 

هما أظهغث الىخاةج وحىص فغوق عً عضم وحىص فغوق حعؼي للجيـ، 

لؿىىاث الخبرة، هما بُيذ الىخاةج وحىص جفاوث في وؿب الامخالن 

 .%73% و 46للمهاعاث بين ألابعاص ألاعبعت للملُاؽ جغاوخذ بين 

[ التي هضفذ الى الخعغف على أهم 18وبُيذ صعاؾت الظفيري ]     

ذ، أن أهم زصاةص الخىمُت اإلاهىُت إلاعلم الفاةلين في صولت  اليٍى

اإلاعاًير اإلاهىُت إلاعلم التربُت الخاصت بكيل عام، ومعلم الفاةلين بكيل 

ـ الفعالت واإلاسخلفت،  زاص جخمثل في الىفاءة، واؾخسضام ػغق الخضَع

واججاهاث اإلاعلم هدى ػلبت التربُت الخاصت، باإلطافت ئلى صافعُت اإلاعلم 

ـ فئاث التربُت الخاصت، والضوعاث الخ بُت في الخسصص هدى جضَع ضٍع

 .ووعف العمل التي ًدصل عليها اإلاعلم

 مشكلت الدزاست. 2

حؿعى البلضان حاهضة بدسخير مإؾؿاتها إلاض ًض العىن وجلضًم       

اإلاؿاعضة لخضمت طوي الاخخُاحاث الخاصت في مجخمعاتها، وجخضح 

ت اإلاإهلت للعمل في  بعع هظه اإلاؿاعي مً زالٌ ئعضاص اليىاصع البكٍغ

واإلاإؾؿاث اإلاعىُت بغعاًت طوي الاخخُاحاث الخاصت  اإلاضاعؽ

وحعلُمهم، فاالججاه العالمي الخضًث ًلىم على وحهت الىظغ التي جىاصي 

ب معلمي التربُت الخاصت، لظا باث مً الظغوعي  بظغوعة ئعضاص وجضٍع

ب، مً هىا جبلىعث مكيلت الضعاؾت  الخعغف هجاح هظا ؤلاعضاص والخضٍع

خعغف على مؿخىي معغفت معلمي اإلاؿخلبل الخالُت في مداولت لل

 .بخسصص التربُت الخاصت بمعاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت لهظا اإلاجاٌ

 أسئلت الدزاستأ. 

: ما مؿخىي امخالن ػلبت كؿم التربُت الخاصت إلاعاًير  الؿإاٌ ألاٌو

 اإلاماعؾت اإلاهىُت؟

اث معاًير  الؿإاٌ الثاوي: هل جىحض فغوق بين عُىت الضعاؾت في مؿخٍى

إلاماعؾت اإلاهىُت خؿب مخغير )الجيـ، الخسصص الغةِس ي، الخسصص ا

  اإلاؿاهض، الؿىت الضعاؾُت(؟

 أهداف الدزاستب. 

حؿلُؽ الظىء على مؿخىي الخعلُم الجامعي في ولُت التربُت  •

ألاؾاؾُت في جسصص التربُت الخاصت، ومضي معغفت الؼلبت إلاعاًير 

 .اإلاماعؾت اإلاهىُت

راث على معاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت لضي ػلبت صعاؾت أزغ بعع اإلاخغي •

 .جسصص التربُت الخاصت

غ  • ئحغاء جدلُل قامل إلاعاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت )ألاؾـ واللىاعض، جؼٍى

اإلاخعلمين وزصاةصهم اإلاميزة، الخصاةص والفغوق الفغصًت، 

الاؾتراجُجُاث الخعلُمُت، بُاهاث الخعلم والخفاعالث الاحخماعُت، اللغت، 

الخعلم والخسؼُؽ الخعلُمي، الخلُُم، اإلاماعؾت اإلاهىُت وألازالكُت، بِئت 

الخعاون واإلاكاعهت(، بغُت جدضًض مضي جىافغها لضي ػلبت التربُت 

 .الخاصت

الىصٌى ببعع اإلالترخاث والخىصُاث في طىء هخاةج البدث التي  •

غ العملُت الخعلُمُت في ولُت التربُت ألاؾاؾُت  .ًمىً أن حؿهم في جؼٍى

 أهميت الدزاستب. 

حؿعى الضعاؾت الخالُت ئلى جؼوٍض اللاةمين على جسصص التربُت  •

غ  الخاصت بمعلىماث مهمت، ًمىً أن حؿهم في اجساط كغاعاث لخؼٍى

اإلاؿخىي الخعلُمي في اليلُت لخسصص التربُت الخاصت، وطلً بمعالجت 

ؼ هلاغ اللىة  .هلاغ الظعف وحعٍؼ

ص التي جبظلها ولُت التربُت ألاؾاؾُت جيسجم أهمُت الضعاؾت مع الجهى  •

ذ هدى الخصٌى على الجىصة والاعخماص ألاواصًمي   .في صولت اليٍى

ً مً أهم  • ً وغير اإلاباقٍغ ٌعض جلبُت خاحاث اإلاؿخفُضًً اإلاباقٍغ

مباصب الجىصة الكاملت عامت والخعلُم زاصت وهظه الضعاؾت جلىم على 

ء ولُت التربُت ألاؾاؾُت أزظ آعاء اإلاؿخفُضًً )الؼلبت( بمضي ئًفا

 .وجسصص التربُت الخاصت بداحاث مىدؿبيها وجلبُت ػمىخاتهم

 العسيقت وإلاجساءاث. 3

 منهج الدزاستأ. 

الضعاؾت الخالُت اإلاىهج الىصفي إلاالةمخه مع ئحغاءاث هظه  بعذجا     

الضعاؾت، فهى عاصة ٌكخمل على صعاؾت الظاهغة وبُان زصاةصها 

حمع اإلاعلىماث وجدلُلها واؾخيباغ الاؾخيخاحاث وحجمها، بل ًمخض ئلى 

لخيىن أؾاؾا لخفؿيرها وجىحيهها، والضعاؾت الخالُت تهخم بمعغفت 

مؿخىي الؼلبت بمعاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت لخسصصهم، ومً زم معغفت 

الفغوق بين الؼلبت خؿب الخسصص الغةِس ي واإلاؿاهض والؿىت 

  .لبتالضعاؾت، وهظلً الفغق بين الجيؿين مً الؼ

 عينت الدزاستب. 

( مً ػلبت ولُت التربُت 387بلغذ عُىت الضعاؾت الخالُت )      

ذ، جسصص التربُت الخاصت، وحغؼي هظه العُىت  ألاؾاؾُت بضولت اليٍى

حمُع مخغيراث الضعاؾت الخالُت )الجيـ، الخسصص الغةِـ، 

بين الجضٌو عكم ) ( جىػَع 1الخسصص اإلاؿاهض، الؿىت الضعاؾُت(، ٍو

 .ت الضعاؾت خؿب هظه اإلاخغيراثعُى
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 1 جدول 

 جوشيع عينت الدزاست حسب املتغيراث الديموغسافيت للدزاست

 املجموع العدد ستوياثامل                                   املتغير                               

 387 189 طوىع  الجيـ

 198 ئهار

 

 الخسصص الغةِـ

 387 138 لغت عغبُت

اطُاث  45 ٍع

 61 علىم

 143 جغبُت ئؾالمُت

 

 الخسصص اإلاؿاهض

 387 105 جفىق ومىهبت

 144 ئعاكت عللُت

 138 صعىباث الخعلم

 387 57 الثاهُت الؿىت الضعاؾُت

 

 

 178 الثالثت

 152 الغابعت

 الدزاست أداةج. 

 ئعضاص) الخاصت للتربُت اإلاهىُت اإلاماعؾت بمعاًير اإلاعغفت مؿخىي  ملُاؽ

 (الباخثان

 معاًير على بىاءً  للملُاؽ اإلاعاًير جدضًض في الباخثان اعخمض      

 للتربُت اإلاهىُت للمماعؾت CEC [19.20] العاصًين غير ألاػفاٌ مجلـ

 معاًير، بعكغة اإلالُاؽ خضص وكض ،[3] الظفيري  وصعاؾت الخاصت،

 اإلاعُاع، بهظه الؼالب لضي اإلاعغفت مؿخىي  جمثل واخضة عباعة وبىاكع

غ واللىاعض، ألاؾـ: فهي اإلالُاؽ ًلِؿها التي اإلاعاًير أما  جؼٍى

 الفغصًت، والفغوق الخصاةص اإلاميزة، وزصاةصهم اإلاخعلمين

 اللغت، الاحخماعُت، والخفاعالث الخعلم بُاهاث الخعلُمُت، الاؾتراجُجُاث

 وألازالكُت، اإلاهىُت اإلاماعؾت الخلُُم، الخعلُمي، والخسؼُؽ الخعلم بِئت

 إلاؿخىي  جدضًضه زالٌ مً الؼلبت اؾخجابت وجيىن  واإلاكاعهت، الخعاون 

 2 -3) عكمي وبخلضًغ( مىسفع – مخىؾؽ – مغجفع) اإلاعُاع بهظا اإلاعغفت

 وأكل 30 الؼالب عليها ًدصل أن ممىً صعحت أعلى جيىن  بدُث ،(1 -

 .10 صعحت

 والثباث الصضق

 الخالُت، الضعاؾت في للملُاؽ والثباث الصضق إلاعامالث باليؿبت       

 الخاصت، التربُت كؿم ػلبت مً 104 على اإلالُاؽ جؼبُم جم فلض

 البىاتي، للصضق الفلغاث بين الاعجباغ معامالث اؾخسغاج بغغض وطلً

 العكغ العباعاث مً عباعة ليل ألفا اعجباغ معامل اؾخسغاج جم هما

بين للملُاؽ، ٌ  ٍو  الصضق اعجباغ معامالث هخاةج( 2) عكم الجضو

 .البىاتي

 2 جدول 

 البنائي الصدق ازجباط معامالث

 معامل الازجباط معياز املمازست املهنيت

عاث في مجاٌ التربُت الخاصت. اث واللىاهين والدكَغ سُت واللىاعض والضعاؾاث والىظٍغ  0.306 مؿخىي اإلاعغفت باألؾـ الخاٍع

 0.219 بالخصاةص وألاؾباب واإلاظاهغ لفئاث التربُت الخاصت. مؿخىي اإلاعغفت

 0.393 مؿخىي اإلاعغفت بالفغوكاث الفغصًت في حعلُم طوي الاخخُاحاث الخاصت بما ًدىاؾب مع كضعاتهم وزصاةصهم.

للتربُت الخاصت بما ًدىاؾب مع مؿخىي اإلاعغفت باالؾتراجُجُاث وألاؾالُب وألاصواث والىؾاةل الخعلُمُت اإلاؿخسضمت مع الفئاث اإلاسخلفت 

 كضعاتهم اإلاعغفُت والعللُت.

0.404 

 0.393 مؿخىي اإلاعغفت ببِئاث الخعلم اإلاسخلفت لظوي الخخُاحاث الخاصت والخفاعالث الاحخماعُت اإلاخىىعت في هظه البِئاث.

 0.382 خخُاحاث الخاصت.مؿخىي اإلاعغفت بمظاهغ الىمى اللغىي وػغق جىمُت اللغت والازخالفاث في طلً لضي طوي الا 

 0.383 مؿخىي اإلاعغفت بالخسؼُؽ والخىفُظ لعملُت حعلُم وحعلم فئاث التربُت الخاصت.

 0.328 مؿخىي اإلاعغفت باحغاءاث الدصخُص والخلُُم واللُاؽ وألاصواث اإلاؿخسضمت لخدضًض فئاث التربُت الخاصت.

الخضماث لظوي الاخخُاحاث الخاصت واإلاعغفت واإلاكاعهت مع اإلاإؾؿاث واإلاىظماث اإلاهخمت مؿخىي اإلاعغفت باإلاؿإولُت ألازالكُت لخأًُض وصعم 

 بهظه الفئاث.

0.363 

ً والعمل معهم للمؿاهمت في جدؿين أصاء طوي الاخخُاحاث الخاصت على حمُع ألاصعضة.  0.393 مؿخىي اإلاعغفت بالخعاون واإلاكاعهت مع آلازٍغ

ٌ  هخاةج مً ًخضح       البىاتي، الصضق اعجباغ إلاعامالث الؿابم الجضو

 للملُاؽ، اليلُت والضعحت معُاع ول صعحت بين ملبىلت اعجباػاث وحىص

 اللُم هظه وجضٌ ،0.404 اعجباغ وأعلى 0.219 اعجباغ أكل بلغ خُث

 الاعخماص ًمىً بدُث الصضق، مً ملبىلت بضعحت اإلالُاؽ جمخع على

 هغوهبار زباث معامالث ئًجاص جم فلض الثباث معامالث أما. هخاةجه على

ٌ  مبين هى هما معُاع، ليل ألفا  (.3) عكم بالجضو
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 3 جدول 

 ألفا كسونباخ ثباث معامالث

 معامل الازجباط معياز املمازست املهنيت

سُت واللىاعض والضعاؾاث  عاث في مجاٌ التربُت الخاصت.مؿخىي اإلاعغفت باألؾـ الخاٍع اث واللىاهين والدكَغ  0.675 والىظٍغ

 0.689 مؿخىي اإلاعغفت بالخصاةص وألاؾباب واإلاظاهغ لفئاث التربُت الخاصت.

 0.660 مؿخىي اإلاعغفت بالفغوكاث الفغصًت في حعلُم طوي الاخخُاحاث الخاصت بما ًدىاؾب مع كضعاتهم وزصاةصهم.

باالؾتراجُجُاث وألاؾالُب وألاصواث والىؾاةل الخعلُمُت اإلاؿخسضمت مع الفئاث اإلاسخلفت للتربُت الخاصت بما ًدىاؾب مع مؿخىي اإلاعغفت 

 كضعاتهم اإلاعغفُت والعللُت.

0.658 

 0.674 مؿخىي اإلاعغفت ببِئاث الخعلم اإلاسخلفت لظوي الخخُاحاث الخاصت والخفاعالث الاحخماعُت اإلاخىىعت في هظه البِئاث.

 0.662 مؿخىي اإلاعغفت بمظاهغ الىمى اللغىي وػغق جىمُت اللغت والازخالفاث في طلً لضي طوي الاخخُاحاث الخاصت.

 0.662 مؿخىي اإلاعغفت بالخسؼُؽ والخىفُظ لعملُت حعلُم وحعلم فئاث التربُت الخاصت.

 0.672 ًض فئاث التربُت الخاصت.مؿخىي اإلاعغفت باحغاءاث الدصخُص والخلُُم واللُاؽ وألاصواث اإلاؿخسضمت لخدض

ت مؿخىي اإلاعغفت باإلاؿإولُت ألازالكُت لخأًُض وصعم الخضماث لظوي الاخخُاحاث الخاصت واإلاعغفت واإلاكاعهت مع اإلاإؾؿاث واإلاىظماث اإلاهخم

 بهظه الفئاث.

0.666 

ً والعمل معهم للمؿاهمت في جدؿين أصاء  0.660 طوي الاخخُاحاث الخاصت على حمُع ألاصعضة. مؿخىي اإلاعغفت بالخعاون واإلاكاعهت مع آلازٍغ

ٌ  هخاةج مً ًخضح        وحىص ألفا، زباث إلاعامالث الؿابم الجضو

 اعجباغ أكل بلغ خُث اإلالُاؽ، معاًير مً معُاع ليل حُضة اعجباػاث

 بضعحت اإلالُاؽ جمخع على اللُم هظه وجضٌ ،0.689 اعجباغ وأعلى 0.658

 .هخاةجه على الاعخماص ًمىً بدُث الثباث، مً حُضة

 نتائج. ال4

ٌ  الؿإاٌ هدُجت  ألاو

ٌ  الؿإاٌ عً لإلحابت  ػلبت امخالن مؿخىي  ما: على ًىص الظي ألاو

 على الاعخماص جم اإلاهىُت؟، اإلاماعؾت إلاعاًير الخاصت التربُت كؿم

ت اليؿب اؾخسغاج اث اإلائٍى  اإلاماعؾت معاًير مً معُاع ول إلاؿخٍى

بين اإلاهىُت، ٌ  ٍو  .طلً هخاةج( 4) عكم الجضو

 4 جدول 

 املعايير امتالك ملستوى  املئويت النسب

 منخفض متوسغ مسجفع املعياز

عاث في مجاٌ التربُت  اث واللىاهين والدكَغ سُت واللىاعض والضعاؾاث والىظٍغ  12.9 67.2 19.9 الخاصت.مؿخىي اإلاعغفت باألؾـ الخاٍع

 7 48.8 44.2 مؿخىي اإلاعغفت بالخصاةص وألاؾباب واإلاظاهغ لفئاث التربُت الخاصت.

 11.1 43.9 45 مؿخىي اإلاعغفت بالفغوكاث الفغصًت في حعلُم طوي الاخخُاحاث الخاصت بما ًدىاؾب مع كضعاتهم وزصاةصهم.

والىؾاةل الخعلُمُت اإلاؿخسضمت مع الفئاث اإلاسخلفت للتربُت  مؿخىي اإلاعغفت باالؾتراجُجُاث وألاؾالُب وألاصواث

 الخاصت بما ًدىاؾب مع كضعاتهم اإلاعغفُت والعللُت.

38 47 15 

 18.6 55.8 25.6 مؿخىي اإلاعغفت ببِئاث الخعلم اإلاسخلفت لظوي الخخُاحاث الخاصت والخفاعالث الاحخماعُت اإلاخىىعت في هظه البِئاث.

 22 52.5 25.6 غ الىمى اللغىي وػغق جىمُت اللغت والازخالفاث في طلً لضي طوي الاخخُاحاث الخاصت.مؿخىي اإلاعغفت بمظاه

 18.1 50.6 31.3 مؿخىي اإلاعغفت بالخسؼُؽ والخىفُظ لعملُت حعلُم وحعلم فئاث التربُت الخاصت.

 19.1 48.3 32.6 فئاث التربُت الخاصت.مؿخىي اإلاعغفت باحغاءاث الدصخُص والخلُُم واللُاؽ وألاصواث اإلاؿخسضمت لخدضًض 

مؿخىي اإلاعغفت باإلاؿإولُت ألازالكُت لخأًُض وصعم الخضماث لظوي الاخخُاحاث الخاصت واإلاعغفت واإلاكاعهت مع 

 اإلاإؾؿاث واإلاىظماث اإلاهخمت بهظه الفئاث.

45.5 38 16.5 

ً والعمل معهم للمؿاهمت  في جدؿين أصاء طوي الاخخُاحاث الخاصت على مؿخىي اإلاعغفت بالخعاون واإلاكاعهت مع آلازٍغ

 حمُع ألاصعضة.

51.7 37.2 11.1 

 %15.1 %49 %35.9 اإلاجمىع

ٌ  هخاةج مً ًخضح        الىلي اإلاجمىع أو معُاع ليل الؿابم الجضو

 باإلاعغفت مغجفع أو مخىؾؽ مؿخىي  لضيهم الؼلبت غالبُت بأن للمعاًير،

 بالخصاةص اإلاعغفت مؿخىي  خلم فلض اإلاهىُت، اإلاماعؾت بمعاًير

 وصل خُث مؿخىي  أعلى الخاصت، التربُت لفئاث واإلاظاهغ وألاؾباب

ين مجمىع  اإلاعغفت مؿخىي  خلم بِىما ،%93 واإلاخىؾؽ اإلاغجفع اإلاؿخٍى

 طوي  لضي طلً في والازخالفاث اللغت جىمُت وػغق  اللغىي  الىمى بمظاهغ

ين مجمىع وصل خُث مؿخىي  أصوى الخاصت، الاخخُاحاث  اإلاؿخٍى

با،% 78 واإلاخىؾؽ اإلاغجفع  بمعاًير اإلاعغفت مؿخىي  بأن ٌعني مما جلٍغ

 .حُض الؼلبت مً ألاهبر اليؿبت عىض اإلاهىُت اإلاماعؾت

 الثاوي الؿإاٌ هدُجت

 بين فغوق جىحض هل: على ًىص الظي الثاوي الؿإاٌ عً لإلحابت     

اث في الضعاؾت عُىت  مخغير خؿب اإلاهىُت اإلاماعؾت معاًير مؿخٍى

 ؟،(الضعاؾُت الؿىت اإلاؿاهض، الخسصص الغةِس ي، الخسصص الجيـ،)

 وؤلاهار، الظوىع  بين الفغوق لضاللت t-test) ث) ازخباع على الاعخماص جم

 خؿب الفغوق لضاللت One-Way Anova  الخباًً جدلُل وعلى

 وجبين الضعاؾُت، والؿىت اإلاؿاهض، والخسصص الغةِس ي، الخسصص

 ٌ  .خصاةُتؤلا  الخدالُل هظه هخاةج الخالُت الجضاو
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 5 جدول 

 وإلاناث الركوز  بين الفسوق لداللت( ث) اختباز

 الداللت قيمت )ث( (198 = إلاناث )ن (189 = الركوز )ن املتغير

   ع م ع م 

 0.000 3.947 3.24 17.25 3.54 18.61 الجيـ

ٌ  هخاةج مً ًخضح        ئخصاةُت صاللت طاث فغوق وحىص الؿابم الجضو

 صعحاث ومخىؾؽ الظوىع  صعحاث مخىؾؽ بين 0.001 مؿخىي  عىض

 اإلاخىؾؼاث ئلى وبالغحىع اإلاعاًير، إلالُاؽ الىلي اإلاجمىع في ؤلاهار

 مؿخىي  بأن ٌعني مما الظوىع، لصالح الفغق  هظا أن هجض الخؿابُت

 الؼالباث مؿخىي  مً أفظل اإلاهىُت اإلاماعؾت بمعاًير الؼالب معغفت

 .اإلاعاًير بهظه

 6 جدول 

 السئيس ي التخصص حسب الفسوق لداللت One-Way Anova التباين جحليل

 الداللت قيمت )ف( متوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث املصدز

  9.031 3 27.092 بين اإلاجمىعاث

0.755 

 

 11.965 383 4582.582 صازل اإلاجمىعاث 0.520

  386 4609.674 اإلاجمىع

ٌ  هخاةج مً ًخضح       صاللت طاث فغوق وحىص عضم الؿابم الجضو

 اإلاعاًير، إلالُاؽ الىلي اإلاجمىع في الؼلبت صعحاث مخىؾؽ بين ئخصاةُت

 اإلاعغفت مؿخىي  بأن ٌعني مما الغةِس ي، الخسصص مخغير خؿب وطلً

 الخسصص بازخالف ًسخلف ال الؼلبت لضي اإلاهىُت اإلاماعؾت بمعاًير

 .الغةِس ي

 7 جدول 

 املساند التخصص حسب الفسوق لداللت One-Way Anova التباين جحليل

 الداللت قيمت )ف( متوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث املصدز

  19.536 2 39.072 بين اإلاجمىعاث

1.641 

 

 11.903 384 4570.602 صازل اإلاجمىعاث 0.195

  386 4609.674 اإلاجمىع

ٌ  هخاةج مً ًخضح       صاللت طاث فغوق وحىص عضم الؿابم الجضو

 اإلاعاًير، إلالُاؽ الىلي اإلاجمىع في الؼلبت صعحاث مخىؾؽ بين ئخصاةُت

 اإلاعغفت مؿخىي  بأن ٌعني مما اإلاؿاهض، الخسصص مخغير خؿب وطلً

 الخسصص بازخالف ًسخلف ال الؼلبت لضي اإلاهىُت اإلاماعؾت بمعاًير

 .اإلاؿاهض

 8 جدول 

 الدزاسيت السنت حسب الفسوق لداللت One-Way Anova التباين جحليل

 الداللت قيمت )ف( متوسغ املسبعاث دزجاث الحسيت مجموع املسبعاث املصدز

  32.412 2 64.823 بين اإلاجمىعاث

2.738 

 

 11.836 384 4544.851 صازل اإلاجمىعاث 0.066

  386 4609.674 اإلاجمىع

ٌ  هخاةج مً ًخضح       صاللت طاث فغوق وحىص عضم الؿابم الجضو

 اإلاعاًير، إلالُاؽ الىلي اإلاجمىع في الؼلبت صعحاث مخىؾؽ بين ئخصاةُت

 اإلاعغفت مؿخىي  بأن ٌعني مما الضعاؾُت، الؿىت مخغير خؿب وطلً

 الؿىت بازخالف ًسخلف ال الؼلبت لضي اإلاهىُت اإلاماعؾت بمعاًير

 .الضعاؾُت

 النتائج مناقشت. 5

ٌ  الؿإاٌ هدُجت حاءث        امخالن مؿخىي  مبِىت الضعاؾت مً ألاو

 الىدُجت بُيذ خُث اإلاهىُت، اإلاماعؾت إلاعاًير الخاصت التربُت كؿم ػلبت

 وؿبت أكل ًمثلىن  اإلاعاًير، هظه امخالن في اإلاىسفع اإلاؿخىي  طوي  أن

با،% 15 ئلى وصلذ بدث  اإلاؿخىي  طوي  بأن الىدُجت بُيذ هما جلٍغ

 ،%36 ًلاعب ما ًمثلىن  اإلاغجفع اإلاؿخىي  وطوي  ،%49 ًمثلىن  اإلاخىؾؽ

 كؿم ػلبت مً العظمى الغالبُت بدُث مؼمئىت الىدُجت هظه وحعض

اث ًخمخعىن  الخاصت، التربُت  امخالههم في اإلاخىؾؽ عً جلل ال بمؿخٍى

 بغامج أن على صاللت جيىن  كض الىدُجت وهظه اإلاهىُت، اإلاماعؾت إلاعاًير

 الخاصت، التربُت بلؿم ممثلت ألاؾاؾُت التربُت بيلُت الخاصت التربُت

 الغغبت وامخالن للؼلبت، واإلاغؾىمت اإلاغحىة ألاهضاف خللذ كض

 ئظهاع على واللضعة الخاصت، الاخخُاحاث طوي  مع للخعامل الصخصُت

 على واللضعة الخاصت، الاخخُاحاث طوي  ججاه والعؼف والىص الخىان

 والثلت الخاصت، الاخخُاحاث طوي  مع الخعامل في والخدمل الصبر

 مجالي في عامت زلافُت زلفُت وامخالن الاهفعالي، والاجؼان بالىفـ

ـ ػغق  واؾخسضام الخاصت، والتربُت العامت، التربُت  ووؾاةلها الخضَع

م مهاعاث امخالن الخاصت، الاخخُاحاث بظوي  الخاصت  التربىي، الخلٍى

ت زؼت وطع على اللضعة  في اإلاؿخمغة الغغبت ئظهاع فغصًت، جغبٍى

غ  مُضان في اإلاؿخجضاث على الاػالع على اإلاثابغة الظاحي، اإلانهي الخؼٍى

 واإلاهىُت الصخصُت والخصاةص الصفاث مً وغيرها الخاصت، التربُت

 .وألاواصًمُت
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 بين فغوق وحىص مبِىت الضعاؾت مً الثاوي الؿإاٌ هخاةج حاءث هما     

 وطلً اإلاهىُت، اإلاماعؾت إلاعاًير الامخالن مؿخىي  في والاهار الظوىع 

 بالفلؿفاث اإلاعغفت خُث مً أفظل فمؿخىاهم الظوىع، لصالح

اث  الاخخُاحاث طوي  باألفغاص اإلاغجبؼت واللظاًا والضعاؾاث الىظٍغ

 اإلاميزة بالخصاةص أفظل لضيهم اإلاعغفت مؿخىي  هظلً الخاصت،

 مً اإلاؿخىي  في الفغق  هظا ًغحع كض والعاػفُت، والاحخماعُت الىفؿُت

ٌ  ؾُاؾت ئلى الباخثان هظغ وحهت  بما ألاؾاؾُت التربُت بيلُت اللبى

ذ، بضولت التربُت وػاعة أن فبدىم بالجيـ، ًسخص  ػبلذ كض اليٍى

 وبىاء البىين، إلاضاعؽ الابخضاةُت اإلاغخلت في اإلاعلمين بضٌ معلماث ؾُاؾت

ٌ  جىكف طلً على  ألهثر ألاؾاؾُت التربُت ولُت في البىين كبى

اطُاث العغبُت واللغت الخسصصاث  ئال الاؾالمُت، والتربُت والعلىم والٍغ

 .اإلاؿاهضة الخاصت التربُت جسصصاث في

 الؼلبت بين فغوق وحىص عضم مبِىت الثاوي الؿإاٌ هدُجت حاءث هما    

 الضعاؾُت، الؿىت أو اإلاؿاهض، الخسصص أو الغةِس ي، للخسصص ٌعؼي 

اث أن بمعنى  اعجفاع هاخُت مً اإلاخغيراث، بهظه جخأزغ ال الؼلبت مؿخٍى

 للىظام طلً وعاء الؿبب ًغحع وكض اهسفاطه، أو الامخالن، مؿخىي 

 هخاةج مً ومسخلفت مخىافلت الضعاؾت هخاةج جأحي وبظلً. باليلُت الخعلُمي

 .وزصىصُتها ػبُعتها صعاؾت فليل الؿابلت، الضعاؾاث

 التوصياث. 6

 الخىصل جم التي الىخاةج على بىاء الخىصُاث بعع اؾخسالص ًمىً     

 :الخالُت بالىلاغ الضعاؾت هظه في ئليها

 طوي  حعلُم مجاٌ في اإلاهىُت اإلاماعؾت بمعاًير اإلاعغفت أصبدذ•

 مغجفع بمؿخىي  جىافغها ًجب التي ألاؾاؾُاث مً الخاصت الاخخُاحاث

 .الخاصت التربُت لخسصص الجامعُين الؼلبت لضي

 الؼلبت عىض اإلاهىُت اإلاماعؾت بمعاًير اإلاعغفت مؿخىي  عفع على العمل•

اث طوي   .اإلاىسفظت اإلاؿخٍى

 اإلاهىُت اإلاماعؾت معاًير بمعغفت مؿخىاهً لغفع الؼالباث على الترهيز•

اث ملاعهت  .الؼالب بمؿخٍى

 حامعي حعلُم بخدلُم حؿاهم اإلاهىُت اإلاماعؾت بمعاًير الجُضة اإلاعغفت•

 عليها الظىء وحؿلُؽ الاهخمام فُجب الخعلُم لجىصة وطمان فعاٌ

 .الخسصصاث بمسخلف

 املساجع

 أ. املساجع العسبيت

ذ: ولُت التربُت ألاؾاؾُت.2016صلُل كؿم التربُت الخاصت ) [1]  (. اليٍى

م 2014أبى بىغ، وكىي ) [2] (. جصىع ملترح للمعاًير الالػم جىافغها لفٍغ

العمل مع طوي الاخخُاحاث الخاصت. مجلت عابؼت التربُت الخضًثت 

6(20 )145-170 . 

(. مضي امخالن ػلبت ولُت التربُت ألاؾاؾُت 2016الظفيري، هىاف ) [3]

 -ولي جسصص جغبُت زاصت إلاعاًير اإلاماعؾت اإلاهىُت. اإلاإجمغ الض

الخلُُم والجىصة والاعخماص ألاواصًمي في الخعلُم العالي. حامعت 

  .2016أهخىبغ  3-1الؼعكاء عمان 

(. همىطج ملترح إلاعاًير طبؽ 2009العخُبي، بىضع وعؼاهللا صالح ) [4]

الجىصة في البرامج الجامعُت إلعضاص معلمي التربُت الخاصت 

لي الؿابع: الخعلُم في باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت. اإلاإجمغ الضو 

الخعلم مضي الخُاة. معهض  -ؤلاجاخت -مؼلع ألالفُت الثالثت: الجىصة

ت حامعت اللاهغة   .2009ًىلُى  16-15الضعاؾاث التربٍى

(. هظام ملترح إلعضاص معلمت 2009خؿً، نهله وؾلُمان، منى ) [5]

اض ألاػفاٌ عً بعض للصم وطعاف الؿمع بجمهىعٍت مصغ  ٍع

ىُت. اإلاإجمغ الضولي العغبُت في ط ىء اإلاعاًير العاإلاُت والخبرة ألامٍغ

الخعلم  -ؤلاجاخت -الؿابع: الخعلُم في مؼلع ألالفُت الثالثت: الجىصة

ت حامعت اللاهغة   16-15مضي الخُاة. معهض الضعاؾاث التربٍى

 .2009ًىلُى 

(. عؤٍت معاصغة إلعضاص معلم التربُت الخاصت. 2012ئمام، مدمىص ) [6]

 .36 -32( 68حامعت الؿلؼان كابىؽ ) -ولُت التربُتمجلت 

(. اإلاكىالث ألاواصًمُت التي 2014الظفيري، هىاف وبُان، مدمض ) [10]

جىاحه ػلبت ولُاث التربُت وعالكتها ببعع اإلاخغيراث مً وحهت 

هظغ الؼلبت )صعاؾت مُضاهُت على ػلبت كؿم معلم الصف في ولُت 

التربُت بجامعت البعث(. مجلت اجداص الجامعاث العغبُت للتربُت 

 .91-70(1)12وعلم الىفـ 

داب أخمض ) [11] بي لخىمُت مهاعاث 2013هصغ، ٍع (. فاعلُت بغهامج جضٍع

ـ لضي معلمي العلىم للخالمُظ اإلاعاكين ؾمعُا مً اإلاغخلت  الخضَع

-1( 4)16الابخضاةُت في طىء معاًير الجىصة. مجلت التربُت العملُت 

51. 

(. ئعضاص معلمت صعىباث الخعلم في طىء 2014أبى اللُف، وعماث ) [13]

 .124-86( 5)2معاًير الجىصة. مجلت التربُت الخاصت والخأهُل 

ب، أًمً والخاًً، صاصق ) [14] (. واكع جؼبُم معاًير الجىصة 2014غٍغ

الكاملت باإلاىاهج ألاواصًمُت لخسصص التربُت الخاصت باليلُاث 

 38عصهُت. مجلت ولُت جغبُت عين قمـ )الجامعُت اإلاخىؾؼت ألا 

 .374 -345الجؼء الثالث( 

(. الىفاًاث الالػمت إلاعلمي 2013عبُضاث، ًديى والضواًضة، أخمض ) [15]

ألاػفاٌ طوي اطؼغاب الخىخض في مضًىت حضة في طىء معاًير 

. مجلت ولُت التربُت عين (CEC)مجلـ ألاػفاٌ غير العاصًين 

 .281-234 ( الجؼء الثاوي37قمـ )

(. صعحت جىافغ معاًير مجلـ ألاػفاٌ 2013اإلالضاص، كِـ ابغاهُم ) [16]

غير العاصًين في بغامج التربُت الخاصت مً وحهت هظغ أعظاء 

ؿُت في الجامعاث ألاعصهُت. مجلت ولُت التربُت  -الهُئت الخضَع

 .823-791( الجؼء الثالث 37حامعت عين قمـ )

(. مضي امخالن معلمي التربُت الخاصت 2011الغؼو، عماص مدمض ) [17]

للمهاعاث اإلاىبثلت مً معاًير حمعُت ألاػفاٌ غير العاصًين: مضزل 

لظمان حىصة الخعلُم في التربُت الخاصت. مجلت اللغاءة واإلاعغفت 

(113 )39-60. 
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DIFFERENCES IN THE LEVEL OF 

KNOWLEDGE OF PROFESSIONAL 

PRACTICE STANDARDS OF SPECIAL 

EDUCATION STUDENTS 
 

NAWAF AL DHAFEERI 
Professor of special education 

College of Basic Education 
 

SALWA AL THUFAIRI 
Assistant professor of special education 

College of Basic Education 
 

ABSTRACT_ The study aimed to identify the level of knowledge by the professional practices 

standards(foundations and rules, teachers professional development and distinctive, 

characteristics and individual difference instructional strategies, data learning and social 

interactions, language, learning and planning, the educational environment, evaluation, 

professional and ethical practices, cooperation and participations).It has also aimed to recognize 

the differences with these standards by the following variables (gender, major specialization, 

secondary specialization and the school year). (387) students from the basic education college- 

Kuwait, where participated in this research, their main major is special education. The results 

outcomes show that most students have achieved an average of medium level of knowledge for 

these standards, the results also led to the existence of individual differences between males and 

females. Furthermore, the study results show no differences between major specialization, 

secondary specialization and the school year variables. 

KEY WORDS: Special Education, professional Standards 

 

 

 

 

 

 

 


