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أواًل: املواد املقبولة للنشر: 
متنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته، وتضيف جديدًا للمعرفة التخصصية يف جمال الرتبية وعل -1

حبوث  النفس، وميكن أن تكون البحوث مكتوبة إبحدى اللغتني العربية واإلجنليزية، ومل يسبق نشرها من قبل وغري مستلة من رسائل علمية وكتب أو
 سابقة، ويف حال قبول البحث للنشر ابجمللة أال تنشر املادة يف أي دورية أخرى دون إذن كتايب من رئيس التحرير.

املتصلة تنشر اجمللة ترمجات البحوث، والقراءات، ومراجعات الكتب، والتقارير واملتابعات العلمية حول املؤمترات والندوات واألنشطة األكادميية -2
 اصها.حبقول اختص

االبتكارات والتجارب الرتبوية والنفسية املميزة، بغرض عرضها وتوثيقها. - 3
تثري اجمللة أعدادها الصادرة مبقاالت فكرية ختصصية عميقة تشخص حااًل، أو ترسم خطاً مستقبلياً، أو تستنتج العرب من دروس املاضي، أو -4

جمللة بتلك املقاالت وأبصحاهبا.تقدم أفكاراً وتطبيقات ختصصية عاملية ثرية، وترحب ا
أفكار ومقرتحات حبثية )فردية ومجاعية( على املستوايت احمللية والعربية. -5

اثنيًا: معايري النشر:
يُقدم صاحب البحث املادة العلمية على هذا )النموذج(، ويُ َعبَّأ النموذج اخلاص ابلنشر.  -1
يف غضون شهر كحد أقصى، وحيق هلا بدئي، من قبل هيئة التحرير، لتقرير صالحيتها للنشريتم إخضاع مجيع البحوث املستلمة للفحص امل  -2

أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب.
ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي قبل نشرها يف اجمللة.  -3
يف حال عدم قبول نشر البحث، فإنه ال يعاد للباحث.  -4
ملنشور على اجمللة اإللكرتونية كاملة من خالل موقع اجمللة اإللكرتونية، وال مينح الباحث نسخة مطبوعة منيتم حصول صاحب البحث ا  -5

اجمللة.
مينح الباحث )خطاب قبول للنشر( عند إعادته للبحث يف صورته النهائية، بعد األخذ ابلتعديالت املطلوبة، واستكماهلا إن وجدت يف  -6

نح ذلك اخلطاب يف تلك اخلطوة أبي حال من األحوال.غضون شهر كحد أقصى، وال مي
اثلثًا: قواعد تسليم البحث:

يرسل البحث على النموذج اإللكرتوين للمجلة، وستتم موافاته برسالة تُفيد استالم اجمللة للبحث يف غضون أسبوع من اترخيه.  -1
ً منشوراً، ومل ميأل الباحث )اإلقرار( والذي يفيد أن البحث مل يسبق نشره، وأنه -2 ليس مستاًل من رسالة ماجستري، أو أطروحة دكتوراه، أو كتااب

يقدم للنشر جلهات أخرى، وكذلك لن يقدم للنشر يف جهة أخرى يف الوقت نفسه حلني انتهاء إجراءات التحكيم، ويتعهد ابلقيام ابلتعديالت 
 التعديالت ابلربيد اإللكرتوين.املطلوبة، وإرسال البحث يف شكله النهائي خالل أسبوعني من وصول 

لكرتوينجيب أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثني، وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد اإل  -3
ب البحث، أو أية إشارات تكشف واتريخ البحث، ومن أجل ضمان سرية عملية التحكيم، فيجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني يف صل

 عن أشخاصهم، وعند رغبة الباحث، أو الباحثني يف تقدمي الشكر ملن أسهم، أو ساعد يف إجناز البحث، فيكون ذلك يف صفحة مستقلة.
ل ملخص يف صفحة( كلمة، ويكون ك150( كلمة، وآخر ابلغة اإلجنليزية حبد أقصى )150جيب تقدمي ملخص للبحث ابللغة العربية حبد أقصى )  -4

مستقلة، أن حيتوي كل ملخص على عنوان البحث، وبدون ذكر أمساء أو بياانت الباحثني.
ضرورة إرفاق ملخص البحث ابللغتني العربية واإلجنليزية يف صورته النهائية، ويف حال عدم إرفاقه يؤجل نشره إىل عدد الحق.  -5
صفحة(، مبا يف ذلك املراجع، واجلدول، واألشكال، واملالحق. 30عدد صفحات البحث ال يتجاوز أبي حال )  -6
(، وبتباعد أسطر بقدر مسافتني )شاملة اهلوامش، واملراجع، واملقتطفات، واجلداول، A4أمناط وصيغ الكتابة تكون كالتايل: مقاس الصفحة )  -7

ط الكتابة:سم كحد أدىن( لكل من أعلى وأسفل وجانيب الصفحة، ومن 2,5واملالحق( وهبوامش )
 .14حجم اخلط  Traditional Arabicللغة العربية: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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10حجم اخلط  Times New Roman للغة اإلجنليزية:
ث،يف حال استخدم الباحث ألداة من أدوات مجع البياانت، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك األداة، إذا مل يكن قد مت ورودها يف أصل البح -8

اق مواد البحث كاملة كمالحق ترفق مع البحث.أو مالحقه، وكذلك إرف
تعمل اجمللة على أتصيل منهج البحث العملي، وتعتقد أبن البحوث املرسلة جيب أن تتكون من األجزاء التالية: -9

 . مقدمة البحث.1
 . مشكلة البحث.2
 . أسئلة الدراسة.3
 . أمهية البحث.4
 . أهداف البحث.5
 . حمددات البحث.6
ابملصطلحات.. التعريف 7
 . منهجية البحث:8

 اجملتمع والعينة. -
 أداة البحث. -
 صدق وثبات األداء. -
األساليب اإلحصائية. -

 . عرض النتائج.9
. مناقشة النتائج.10
 . التوصيات.11

 American) (APA)يتم توثيق املراجع واملصادر سواء داخل البحث أو يف قائمة املراجع، وفقا لنظام مجعية علم النفس األمريكية  -13

psychological Association 6 th edition) سواء أكانت إجنليزية أم عربية، وللطريقة حول االقتباسات من مواقع وصفحات إلكرتونية
(Websites) و مصادر معلوماتية متعددة، أو كتب إلكرتونية ، أ(E-BOOKS) وتوثيق الكتب بطبعتها الورقية واألحباث والدراسات واملراجع ،

.(APA format)يُرجى قراءة امللف املرفق بعنوان 

، ويسران التواصل معك بريداًيعزيزي الباحث: إذا كان لديك استفسارات أو سؤال فتفضل بكتابته وإرساله على الربيد اإللكرتوين للمجلة -14
 وهاتفياً إذا رغبت.

.واالستنتاجاتتعترب املواد املقدمة للنشر عن آراء مؤلفيها ويتحمل املؤلفون مسؤولية صحة ودقة املعلومات  حقوق الطبع:
.ؤلف إىل اجمللةمجيع حقوق النشر حمفوظة للناشر )جامعة أم القرى( وعند قبول البحث للنشر يتم حتويل ملكية النشر من امل
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هدف ومجال المجلة 

اجمللة دورية علمية حمكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة أم القرى هبدف نشر البحوث األصلية 
يف اجملاالت الرتبوية والنفسية، ومراجعات الكتب التخصصية، وتقارير أحباث املمولة وتوصيات املؤمترات 
والندوات واألنشطة العلمية، وملخصات الرسائل اجلامعية اجملازة من اجلامعة أو من خارجها ابللغتني العربية 
–واإلجنليزية، واليت مل يسبق نشرها أو تقدميها للنشر لدى جهات أخرى  بعد مراجعتها من قبل هيئة 

التحرير وحتكيمها من قبل املختصني من خارج هيئة التحرير.
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القرى أم بجامعة الخاصة التربية قسم وطالبات لدى طالب الذاتية الكفاءةمستوى 
 إعداد

 د. محمد مثري الحويطي
 جامعة أم القرى -كلية الرتبية  - قسم الرتبية اخلاصة

الملخص
القرى يف ضوء  أم جامعة يف اخلاصة الرتبية إىل قياس مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة احلالية الدراسة ىدفت

 ادلهارات األساسية ادلطلوبة من قبل "رللس األطفال غري العاديني" للمعلمني يف برامج إعداد معلمي الرتبية اخلاصة،
مستوى الكفاءة الذاتية ذلؤالء الطلبة وفقًا لكل من متغريات: جنس طلبة الرتبية اخلاصة )ذكر، أثى(، والتخصص  ومقارنة

، اإلعاقة السمعية، اإلضطرابات السلوكية والتوحد(، وادلستوى الدراسي اجلامعي الدقيق )اإلعاقة العقلية، صعوبات التعلم
 اخلاصة الرتبية لقسم وطالبة تابعني طالباً ( 103) من الدراسة عينة تألفت وقد )السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة(.

 مت والذين ،(ه3416-ه3415) الدراسي للعام يةالسعود العربية ادلملكة يف ادلكرمة مكة مبنطقة القرى أم جامعة يف
الكفاءة  مستوى تقيس مسحية إستبانة الدراسة أدوات وقد مشلت الدراسة. رلتمع ضمن من عشوائية بطريقة إختيارىم

الكفاءة الذاتية لدى الطلبة  أن درجةاىل  الدراسة نتائج أظهرت وقد لطلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى. الذاتية
توسطة. واىل عدم وجود فروق ذات داللة مبشكل عام كانت   ادلعلمني يف ختصص الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى

والتخصص الدقيق، وادلستوى الدراسي إحصائية يف مستوى الكفاءة الذاتية بينهم تعزي اىل كل من متغري اجلنس، 
اجلامعي. كما أكدت الدراسة على أمهية مشول برامج الرتبية اخلاصة إلعداد ادلعلمني على مناىج تطبيقية شاملة تزيد من  

  كفاءة ىؤالء الطلبة ادلعلمني الذاتية يف عملية تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة. 

.الدراسية السنة الدقيق، التخصص اخلدمة، ماقبل دلعلم الذاتية اءةالكف الذاتية، الكفاءة: المفتاحية الكلمات
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Abstract

The level of self-efficacy among special education students at Umm Al Qura 

University 

This current study aimed at detecting the level of self-efficacy among special 

education students at the Umm Al-Qura University In light of the basic skills required 

by the "Council of Exceptional children, CEC" for teachers in special education 

programs, and comparing their level of self-efficacy according to variables: Gender 

(male or female), specialty track (mental disability, learning disabilities, hearing 

disability, and behavioral disorders and autism), university level (second year, third 

year, and fourth year). The sample of the study consisted of (301) students from the 

Department of Special Education at Umm Al-Qura University in Makkah Region in the 

Kingdom of Saudi Arabia for the academic year (1438H-1439H), who were selected 

randomly from the study population. The study tools included a survey questionnaire 

that measured the level of special education students' self-efficacy. The results of the 

study have shown that the degree of self-efficacy of special education students at Umm 

Al-Qura University was generally moderate. The results have also indicated that there 

were no significant differences in self-efficacy of special education students due to 

gender, specialty track, and university level variables. The study also stressed the 

importance of including special education preparing programs on comprehensive 

application approaches that increase the self-efficiency of these students in the process 

of teaching students with disabilities. 
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 :المقدمة
النقص يف ىؤالء  ، ولكنالعالية ادلؤىالت ذوي ةاخلاص بيةالرت  متخصصي على كبري طلب ىناك يزال ال

الطالب ذوي اإلعاقة. فقد أشارت  مع أفراد غري مؤىلني للعمل ادلتخصصني من ذوي ادلؤىالت العالية أدى اىل توظيف
( اىل أن أكثر U.S. Department of Education, 2016الدراسات الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم األمريكية )

 اإلحصاءات ىذه %( من متخصصي الرتبية اخلاصة ىم غري مؤىلني بشكل كامل للعمل مع ىؤالء األفراد.33من )
 من اىل مزيد دفعت اإلعاقة قد ذوي بني الطالب سيما ال الوطين الصعيد على الطالب إصلاز يف ادلستمرة والثغرات

 الذين دلعلمي الرتبية اخلاصة التحقيق يف آلية إعداد معلمي الرتبية اخلاصة. لذا مت النظر اىل مفهوم الكفاءة الذاتية كمؤشر
 التدريس. من األوىل ديات السنواتحت مع التعامل على قدرة أكثر يكونون قد

اإلجتماعية إىل تصورات الفرد ومعتقداتو يف احلكم على  ادلعرفية النظرية حبسب الذاتية الكفاءة مفهوم يستند
حتقيق  على بقدرهتم الصلة ذات ادلعلمني وإىل معتقدات ،قدراتو يف حتقيق ادلستوى ادلطلوب من األداء يف العملية التعليمية

كما تعرف الكفاءة الذاتية بأهنا (. Guo, Dyna, Pelatti, & Justice, 2014) الطالب إصلاز يف ادلطلوب التغيري
 .(Lombardo-Graves, 2017) ادلرجوة النتائج حتقيق على قدرهتم ادلعلمني الشخصية يف معتقدات

 بأهنا هاعرف حيث(، Bandura, 1997)ندورا اب ألربت قبل من األصل يف الذاتية الكفاءة مفهوم تطوير مت لقد
 الذايت النظام بأهنا دتثلو  ،معينة أىداف وفعال لتحقيق مالئم بشكل األداء على قادر للفرد بأنو الشخصية ادلعتقدات

 وىي ،ادلهنية وادلهارات للمعارف ادلناسب اإلستخدام ذلك يف السلوكيات الشخصية مبا معظم على يسيطر الذي
 .(Gavora, 2010) وادلهارات للقيام مبهمة التدريس القدرات بأن لديهم ادلعلمني معتقدات

الذاتية، حيث  الكفاءة مفهوم لدراسة نظرياً  إطاراً ( Bandura, 1977) 3644باندورا عام  ألربت قدموقد 
 بسهولة وتغيريىا حتفيزىا يتم اإلدراكية األحداث لكن عملية التغيري، تتوسط ادلعرفية قدم افرتاضًا مفاده "بأن العمليات

 باندورا افرتض ذلك، إىل (. باإلضافةBandura, 1977, p. 191) "الفعال األداء عن نارتة إتقان جتربة خالل من أكثر
 توقع :مها التوقعات من بفئتني تعلقت ، وأن تلك ادلعتقداتالفرد معتقدات فيو يتحكم البشري السلوك بأن( 3664)

زلددة، يف حني أن  نتائج إىل سيؤدي معيناً  سلوكاً  أن الشخص يقدر عندما حيصلالنتائج  الفعالية. فتوقع وتوقع النتائج
ادلطلوبة. وعليو، فقد  النتائج لتحقيق ادلتوقع السلوك تنفيذ يف ينجح أن للمرء ديكن بأنو االعتقاد الفعالية يتمثل يف توقع

 مستوى على بنجاح ادلهام تنفيذ على قدرتو حول الشخص ديتلكو الذي التوقع عام بأهنا الذاتية بشكل عرف الكفاءة
 (.   Bandura, 1997األداء ) من معني

أربعة مصادر لتطوير الكفاءة  (Bandura, 1997) باندوراقد حدد أفضل،  بشكل زلددة مهام تنفيذ أجل من
من بني مصادر . و والفســـيولوجية يةالت اإلنفعالااحل، و اإلجتماعي عنا اإلقو  ،البديلة رباتاخل، و خبـرات اإلتقـانالذاتية وىي: 

 ناجحاً  كان األداء بأن اإلدراك إن ادلصدر األكثر تأثريًا بينها. تعد خربات اإلتقانتطوير الكفاءة الذاتية األربعة تلك، 
 ادلستقبل. فاحلاالت يف ناجحاً  سيكون األداء بأن االعتقاد يف يساىم شلا الفعالية، معتقدات من يرفع)خربات اإلتقان( 
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 مهارة صياغة فيها يتم اليت تلك الفشل. واخلربات البديلة ىي أو بالكفاءة الفرد شعور تزيد من والعاطفية الفسيولوجية
 زلادثات أو زميل أو مشرف من زلددة شفهية تعليقات على االجتماعي اإلقناع ينطوي وقد .آخر شخص بواسطة معينة
 الشخص ويقود الذاتية الفرد فاعلية زيادة األداءات ىذه ، تتيحناجح أداء إىل تؤدي أن ديكن آخرين زمالء من رمسية غري
أنو عند تشكيل  باندورايرى ناجحاً. و  ليصبح إضايف جهد تقدَل أو جديدة اسرتاتيجيات زلاولة أو جديدة مهمة بدء إىل

معتقد الكفاءة الذاتية فإن من الصعب تغيريه، لذلك فإن من السهل تكوين ىذه ادلعتقدات يف برامج إعداد ادلعلمني بدالً 
 .من تكوينها عندما يكون ادلعلم يف القاعات الدراسية

مني الذين ديتلكون مستويات فالدراسات اليت تناولت فعالية ادلعلمني يف ميدان الرتبية اخلاصة أشارت اىل أن ادلعل
أعلى من الكفاءة يقومون بعمل إحاالت أقل من الطلبة لتلقي خدمات الرتبية اخلاصة، ويشعرون بقدر من حتمل مسؤولية 
 الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية بشكل أكرب، وحيققون صلاحات أكثر مع الطلبة ذوي الصعوبات السلوكية واألكادديية

(Freytag, 2001). 

مواجهة التحديات اليت تواجهو يف سنواتو األوىل  على قدرتو يفترب الكفاءة الذاتية العالية للمعلم مؤشرًا قويًا تع
من التدريس، وكذلك مؤشرًا على فاعلية ادلعلم ودافعيتو وقدرتو على الصمود يف الفصول الدراسية، وثقتو يف تلبية 

(. Lombardo-Graves, 2017) اإلحتياجات ادلختلفة للطالب وحتفيزىم للتعلم وزيادة مستوى حتصيلهم الدراسي
كما أهنا ذات صلة بإعتقاد ادلعلمني بأهنم قادرين يف التأثري على  من السمات اذلامة للمعلم للنجاح يف التدريس. تعد وىي

طالهبم وتعليمهم بطريقة مناسبة مبا يف ذلك مواجهة التحديات والعقبات اليت تواجههم مثل ادلشاكل السلوكية وعدم 
ثر قدرة على تشجيعهم وتقدَل الدعم ادلناسب ذلم وتقدَل إسرتاتيجيات الدافعية أو الرغبة يف التعلم لدى الطالب فهم أك

مناسبة من أجل احلفاظ على السلوكيات ادلرغوبة وعلى إضافة طرق تعلم جديدة وعلى إدارة الفصول الدراسية بكفاءة 
 .(Gavora, 2010) عالية

ىم أكثر قدرة على تنظيم وشلارسة العملية  ،عالية ذاتيةً  لقد أثبتت البحوث بأن ادلعلمني الذين ديتلكون كفاءةً 
يف التأثري بشكل إجيايب على طالهبم بغض النظر عن أية عوامل  كما أهنم أكثر قدرةً   ،التدريسية ادلطلوبة منهم بنجاح

 & Fackler) فعية للتعلماوقلة الد ،صادي ادلتدٍل للطالبتواإلق االجتماعيالوضع  :مثل ،خارجية قد تؤثر عليهم

Malmberg, 2016 .)أكثر ، وىماجلديدة األفكار أكثر على العالية انفتاحاً  الكفاءة الذاتية ذوي كما ديتلك ادلعلمني 
على العطاء وادلثابرة مع الطالب الذين لديهم  وأكثر قدرةً  ،طالهبم إحتياجات جديدة لتلبية أساليب لتجربة إستعداداً 

 (.Leyser, Zeiger, & Romi, 2011) إحتياجات خاصة

على إدارة العملية التدريسية على الرغم من قلة  أكرب ديتلك ادلعلم ذو الكفاءة الذاتية العالية قدرةً وكذلك 
ختلفة لدعم الطالب من ذوي اإلحتياجات ادلتدريسية الطرق لل أكثر إستخداماً ىو و  ،ادلصادر التعليمية ادلتوفرة لديو

وعلى العكس من ذلك فإن  ،ويف التغلب على التحديات اليت تواجههم لتحقيق األىداف ادلرجوة من التعليم ،اخلاصة
ادلعلمني ذوي الكفاءة الذاتية ادلنخفضة دييلون إىل تدريس الطلبة ذوي التحصيل ادلنخفض دون أي تكييف أو تعديل 
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وليس لديهم الكثري شلا ديكنهم القيام بو لتطوير مستوى  ،مللمناىج الدراسية وتنويع يف أساليب التدريس لتلبية إحتياجاهت
 (.Chao, Chow, Forlin, & Ho, 2017) الطالب

فمعلموا الرتبية اخلاصة  ،عند إعداد معلمي الرتبية اخلاصة مهماً  إن النظر يف موضوع الكفاءة الذاتية يعد أمراً 
معرفة قوانني وتشريعات الرتبية  :مثل ،حباجة إىل تطوير مهارات متخصصة لتعليم الطالب ذوي اإلحتياجات ادلختلفة

وتقدَل اخلدمات  دعم حقوق الطالب والوالدين،و  الفردي، التعليم وتطبيق برنامج تنفيذو  اآلخرين، مع التعاونو  اخلاصة،
 (.Taylor, 2012) التعليم ادلدرسياإلنتقالية دلا بعد 

شلا يتطلب ادلزيد من التعليم  ،يقوم معلم الرتبية اخلاصة بتدريس الطالب من ذوي اإلعاقات الشديدةقد كما 
وربط التعلم اجلديد بادلعارف السابقة وإكتساب أفكار  ،ادلكثف وادلعرفة وادلهارات اخلاصة لتعليمهم بشكل أفضل

 (.Kurth, Lyon & Shogren, 2015) ومهارات جديدة

من  أظهرت الدراسات أن إمتالك كفاءة ذاتية عالية دلن يقوم بتدريس ذوي اإلعاقة يساىم يف كثريكما 
فإن معلم الرتبية اخلاصة ذو الكفاءة الذاتية العالية أكثر قدرة على حتمل  ، لذااإلجيابيات اليت تعود على ىؤالء الفئة

صلاح الطالب ذوي ادلشكالت إلية تعليم ىؤالء الطالب وأقل إحالة للطالب لربامج الرتبية اخلاصة وأكثر قدرة على و مسؤ 
.(Paneque & Barbetta, 2006) التعليمية والسلوكية ودرلهم يف ادلدارس العادية

:مشكلة الدراسة
أظهرت البحوث والدراسات اليت تناولت الكفاءة الذاتية للمعلمني قدرًا ضئياًل من االىتمام بفئة معلمي الرتبية 

ليست معدة لقياس أدوار  التعليم العام، وىي معلمي على أدوات قياس الكفاءة الذاتية احلاليةاخلاصة. فقد اقتصرت 
ن تطبيق مقاييس معدة لقياس الكفاءة الذاتية دلعلمي الرتبية لذا فإ ،الرتبية اخلاصة بشكل خاص يليات معلمو ومسؤ 

 (.Lombardo-Graves, 2017) اخلاصة إستنادا إىل معايري رللس األطفال غري العادييني يعد امراً يف غاية األمهية

ر عرضة كوهنم أكثل ، وذلككما أن البحوث اليت تتناول الكفاءة الذاتية دلعلمي الرتبية اخلاصة ذات أمهية كربى
على عاتقهم يف تدريس الطالب شلن يعانون من مشاكل  ةولية ادللقاؤ للمس نظراً  ،لإلحرتاق النفسي واإلرىاق واإلهناك

كما أن تعرض معلم الرتبية اخلاصة للضغوطات اليت   .دلعلمني العادينياب مقارنةً  ،تعليميةو  معرفيةو  حركيةو  سلوكيةو عاطفية 
 على جودة التعليم ادلقدم ذلذه الفئة والذي بدوره يؤثر جات اخلاصة تؤثر بشكل مباشريواجهها عند تعليم ذوي اإلحتيا

لذا فإن إمتالك ادلعلم  .(Ruble, Toland, Birdwhistell, McGrew & Usher, 2013) على حتصيل الطالب
كلما قلت مشكلة   ،فكلما زادت الكفاءة الذاتية ،يقلل من سلاطر تعرضو "لإلحرتاق النفسي" ،لكفاءة ذاتية عالية

 اإلحرتاق النفسي للمعلم.

 أم جامعة يف اخلاصة الرتبية مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة عن الكشف هبدف الدراسة ىذه جاءت لذا
 البحثية األسئلة عن االجابة احلالية الدراسة حاولت أدق وبشكل .السعودية العربية ادلملكة يف ادلكرمة مكة القرى مبنطقة

:التالية
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 طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى؟ الكفاءة الذاتية لدىما مستوى  .3

 طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى باختالف متغري اجلنس؟ الكفاءة الذاتية لدىىل خيتلف مستوى  .2

 ؟طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى باختالف التخصص الدقيق الكفاءة الذاتية لدىىل خيتلف مستوى  .1

طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى باختالف ادلستوى الدراسي  الكفاءة الذاتية لدىىل خيتلف مستوى  .4
 اجلامعي؟

 :أهداف الدراسة
القرى يف ضوء  أم جامعة يف اخلاصة الرتبية إىل قياس مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة احلالية الدراسة ىدفت

 قبل "رللس األطفال غري العاديني" للمعلمني يف برامج إعداد معلمي الرتبية اخلاصة،ادلهارات األساسية ادلطلوبة من 
التخصص و مستوى الكفاءة الذاتية ذلؤالء الطلبة وفقًا لكل من متغريات: جنس طلبة الرتبية اخلاصة )ذكر، أثى(،  ومقارنة

السلوكية والتوحد(، وادلستوى الدراسي اجلامعي الدقيق )اإلعاقة العقلية، صعوبات التعلم، اإلعاقة السمعية، اإلضطرابات 
 السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة(.)

 :أهمية الدراسة
ملكة العربية يف ادل القليلةتعد من الدراسات تنبع أمهية الدراسة احلالية من طبيعة ادلوضوع الذي تطرقت لو، فهي 

حيث أن أغلب الدراسات  ،معلمي الرتبية اخلاصة يف برامج إعداد ادلعلمنيدى قياس الكفاءة الذاتية لاليت تتناول السعودية 
قبل اخلدمة للكفاءة الذاتية  متالك معلمي مافا .علم الباحث حسبركزت على الكفاءة الذاتية دلعلمي الرتبية العامة 

تقييم معلمني الرتبية اخلاصة ماقبل اخلدمة  لذا فإن الفعالة. ادلعلمني وطرق تدريسهمأداء جبودة  وثيقاً  العالية يرتبط إرتباطاً 
لتأكد من أن برامج إعداد ادلعلمني تساىم بشكل فعال يف رفع ل اً ضروري اً أمر يعد من خالل "مقياس الكفاءة الذاتية" 

 .ىؤالء ادلعلمنيدى الكفاءة الذاتية ل

يف تطوير   كبرياً   علمني يلعب دوراً إن تطوير الكفاءة الذاتية دلعلمي الرتبية اخلاصة مبكرًا يف برامج إعداد ادل
 همادلعلمني بالكفاءة الذاتية العالية يؤثر يف إداراك شعور ن. كما أحيث يصعب تغيريىا فيما بعد ذلك ،كفائتهم الذاتية

تعد  ةالكفاءة الذاتية العاليم. فوبني طالهب موالعالقات ادلتبادلة بينه دلواقفهم يف الفصول الدراسية وإجتاىاهتم ضلو عملهم
 فمعلم ،فإن األمر يزداد أمهية ،ولكن عندما يتعلق األمر مبعلمي الرتبية اخلاصة بشكل عام، معلمنيلل قصوى ذا أمهية أمراً 

 .لية كبرية يف مساعدة ذوي اإلعاقة لتمكينهم من النجاح أكادديياً و الرتبية اخلاصة يقع على عاتقو مسؤ 

حتديد األولويات اليت يعتربىا الطالب ادلعلم  قدرتو على يف ادلستخدم يف الدراسة احلالية اإلستبيان تأيت أمهيةو 
يف تصميم وتنقيح الربامج مبا يتناسب مع إحتياجات  ةوذلك للمساعد ،لتدريس ذوي اإلحتياجات اخلاصة ضروريةً 

 .الطالب ادلعلمني
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 :الدراسات السابقة
 الثانوية وعدد من النتائج ادلعلم فعالية بني عالقة وجود الذاتية اىلاحلديثة حول الكفاءة  الدراسات توصلت

 Soodak( وسوداك وبودل )Hoy & Woolfolk, 1993اذلامة. فالدراستان اللتان قام هبما كل من ىوي وولفولك )

& Podell, 1993الفعالة، ادلعلم وشلارسات األعلى، األكادديي باإلصلاز إجيابًيا ارتباطًا ترتبط ادلعلم فعالية ( وجدتا أن 
 أفضل لتدريس أكادديية بيئة ختلق وحدىا العوامل ادلعلم. ىذه بوظيفة اإللتزام من أعلى ومستويات األسرة، مشاركة وزيادة

بالفعالية  ادلعلمني إحساس ( أنAshton & Webb, 1986) آشتون وويب اإلعاقة. وقد أوضح كاًل من ذوي الطالب
توصلت ، عملهم. عالوًة على ذلك جتاه ومواقفهم الدراسي، الفصل يف دلوقفهم ادلعلمني فهم على يؤثر ألنو مهماً  أمراً  يعد

اىل أن ادلعلمني الذين يتمتعون مبشاعر إجيابية يشعرون براحة أكرب حول قدرهتم على دمج  (Allinder, 1994الليندر )
 اإلعاقات. ذوي الطالب وإرشاد

والبحوث اليت تناولت موضوع الكفاءة الذاتية لدى معلمي الرتبية اخلاصة سواًء  اختلفت نتائج الدراسات وقد 
ستهدفت قياس الكفاءة الذاتية لدى امن الدراسات اليت  عددقد أظهرت كانوا يف مرحلة ما قبل اخلدمة أو اثناءىا. ف

ك العديد من الدراسات اليت لىنايف ادلقابل ، ذاتيةالكفاءة ال من جيدلقدر  معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة إمتالكهم
  .أكدت على إفتقار معلمي الرتبية اخلاصة إىل الكفاءة الذاتية يف عدة جوانب

حاجة ادلعلمني إىل ادلعرفة وادلهارات الالزمة  النتائج أظهرت (،Taylor, 2012ففي الدراسة اليت قام هبا تايلور )
بعد  نتقالية إلعداد الطالب من ذوي اإلحتياجات اخلاصة دلرحلة مالتطبيق ادلمارسات الفعالة فيما يتعلق باخلدمات اإل

وقد أكدوا على عدم إستعدادىم للعمل  ،فهناك العديد من ادلعلمني الذين مل يتم هتيئتهم للعمل بشكل مناسب ،ادلدرسة
التعلم الفعال للطالب يؤثر  أن إمتالك ادلعلمني للثقة وادلعرفة لتعزيز وأكدوا على .هتيئتهم ذلذه ادلرحلةوعدم  مع الطالب

التدريس يف  عملية يف رئيساً  دوراً  للمعلمني الذاتية الكفاءة حيث تلعب ،بشكل مباشر على شعورىم بالكفاءة الذاتية
واليت تتمثل يف إجياد مواقف إجيابية تقرتن بأنشطة تعليمية فعالة  ،ادلدرسة بعد ما مرحلة يف إجيابية نتائج البيئة الصفية وتوقع

لذلك ينبغي على برامج إعداد معلمي الرتبية اخلاصة أن تتضمن ادلعارف وادلهارات اليت  .من شأهنا زيادة حتصيل الطالب
 .بعد ادلدرسة رامج ماتشتمل على فهم الطبيعة الكاملة لعملية اإلنتقال وادلهارات الالزمة لتنفيذ وتطوير خطط وب

على ( Ozcan & Uzunboylu, 2015) كاًل من اوزيكان واوزونبويلو  وكذلك أكدت الدراسة اليت قام هبا
حاجة معلمي الرتبية اخلاصة إىل مزيد من التدريب من حيث إعداد أدوات القياس وإستخدام ادلقاييس يف عملية التقييم 

وإستخدام طرق تدريس سلتلفة وتطوير ادلناىج الدراسية وتصميم  ،صةوالتشخيص للطالب من ذوي اإلحتياجات اخلا
احملتوى للمناىج الدراسية وكتابة أىداف/نتائج التعلم مبا يتالئم مع إحتياجات كل طالب والذي من شأنو أن يؤثر على 

 شعورىم بالكفاءة الذاتية يف تدريس الطالب من ذوي اإلحتياجات اخلاصة.

الصعوبات اليت تواجو معلمي الرتبية  ( أىمBeck Wells, 2016) بيك ويلس قام هباوتناولت الدراسة اليت 
 كل طالب من ذوي  تكييف ادلناىج وطرق التدريس لتتناسب مع وادلتمثلة يف اخلاصة عند تدريس ذوي اإلعاقات الشديدة
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 ،وإشراك الوالدين يف العملية التعليمية ،إلحتياجاهتم وعدم كفاية الوقت إلرشاد الطالب وفقاً ، اإلحتياجات الفردية
وإكمال أوراق العمل  ،ومواجهة ادلشكالت السلوكية لدى الطالب ،واحملافظة على تركيز وإنتباه الطالب أثناء التدريس
 ادلطلوبة ودمج مهارات احلياة اليومية يف التدريس.

ية استطالعدراسة ( بFreytag, 2001) يتاجفر  أما فيما يتعلق بالعملية التدريسية يف بيئة الدمج الشامل، قام
باستخدام  ما قبل اخلدمة اخلاصة يف مرحلة الرتبية معلمي من (32و) العامة، الرتبية معلمي من (13) من مؤلفة عينة على

ت ىدف . وقد(Gibson & Dembo, 1984"مقياس كفاءة ادلعلم الذاتية" الذي طوره كاًل من جيبسون ودديبو )
 على اخلدمة قبل ما ادلعلمني إعداد برامج يف الدمج مواضيع تتناول اليت ادلقررات من عدد أثر من التحقق الدراسة اىل

 درجة على الدمج ألثر مقررات احصائية داللة ذات فروق أية النتائج ومل تظهر .تصورات ادلعلمني دلستوى كفائتهم الذاتية
 بني الذاتية بالكفاءة الشخصي الشعور يف إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت ادلقابل يف ادلعلم، كفاءة
 من أعلى مستويات ديتلكون اخلاصة الرتبية معلمي أن النتائج أظهرت حيث اخلاصة، الرتبية ومعلمي العامة الرتبية معلمي

 الشامل. الدمج بيئة يف اإلعاقة ذوي األطفال تعليم عند الذاتية بالكفاءة الشعور يف الثقة

( هبدف التعرف على Patterson & Vega, 2011) باتريسون وفيجا ويف الدراسة اليت قام هبا كاًل من
للدعم ادلقدم ذلم من عدة وادلعارف اليت ديتلكوهنا، وإدراكهم  ادلهارات تصورات ادلعلمني بشأن كفائتهم الذاتية ومستوى

 يف نقص وعلى التدريس يف الذاتية الكفاءة من مرتفع دلستوى اخلاصة الرتبية معلمي إمتالك النتائج على مصادر، أكدت
 بالتعليم. اخلاصة ادلوارد

 ,Buell) بويل وىالم وجاميل وسشري من ، قام كالً وحول الكفاءة الذاتية لدى معلمي الرتبية اخلاصة

Hallam, Gamel-McCormick, & Scheer, 1999( بدراسة على عينة مؤلفة من )تربية ( معلم ومعلمة 45
: شعور ادلعلم بالكفاءة الذاتية فيما يتعلق وىي خاصة، واليت إستهدفت مدى شعورىم بالكفاءة الذاتية يف ثالثة رلاالت

بنجاح الطالب يف بيئات الدمج، وإحتياجات ادلعلمني أثناء التدريس يف بيئات الدمج، ومعرفة ادلعلمني لربامج الدعم 
إمتالك معلمي االرتبية اخلاصة لكفاءة ذاتية عالية يف تدريس الطالب من  عن لنتائجا الالزمة يف بيئات الدمج. وقد كشفت

 التعليم برامج السلوك، ووضع الدراسية، وإدارة ادلناىج وتكييف فيما خيص تقييم الطالب، ذوي اإلحتياجات اخلاصة
 واألمهات. اآلباء مع ادلساندة، والعمل التكنولوجيا وإستخدام الفردي،

فيما يتعلق بشعورىم بالكفاءة الذاتية يد من الباحثني حتديد التغريات اليت حتصل لدى الطلبة ادلعلمني حاول العد
يف مهنة التدريس منذ انضمامهم اىل برامج اعداد ادلعلمني )السنة اجلامعية األوىل( اىل حلظة اختتام تعليمهم وتدريبهم 

 ,Postareff, Lindblom-Yianneبوستارف وياٍل ونفجاي ) )هناية السنة الرابعة مثاًل(. فقد وجدت دراسة كل من

and Nevgi, 2007عن يقل ال ما يستغرق األمر وأن ببطء، تتغري الذاتية لدى الطلبة ادلعلمني الكفاءة معتقدات ( أن 
 هبا كاًل من إجيابية لديهم. وىذه النتيجة قد اكدهتا كذلك الدراسة اليت قام تأثريات ظهور أجل من التدريب من واحد عام
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أن النتائج اليت حصل عليها  توجد يت( الGilat, Kupferberg & Sagi, 2007) جيالت وكبفريبرج وساجي
 مقارنة التدريب من الرابعة السنة يف ملحوظ بشكل أعلى ( طالباً معلماً يف اختبار " مستوى الكفاءة الذاتية" كانت243)

 تدريبهم. سنوات خالل الطلبة ادلعلمني حول كفائتهم الذاتية تزدادتصورات  أن إىل يشري شلا األوىل، بالسنة

اما بالنسبة للدراسات العربية اليت تناولت موضوع الكفاءة الذاتية دلعلمي الرتبية اخلاصة أو الطلبة ادلعلمني يف 
اءة الذاتية دلعلمي الكف"بعنوان  (2005هبا عبد ) تقام اليت دراسةختصص الرتبية اخلاصة فهي زلدودة، نذكر منها ال

 ،معلمي الرتبية اخلاصة ىتوقعات الكفاءة الذاتية لد ىمستو  معرفة استهدفتواليت  "،الرتبية اخلاصة يف مدينة ادلوصل
طبق عليهم مقياس توقعات الكفاءة  ،معلم ومعلمة تربية خاصة يف مدينة ادلوصل (300)ة بلغت عينة الدراسحيث 

عال  ىىل دتتع معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة مبستو إ الدراسة توصلت. وقد (2002حجاج غاًل،)أعده  يالذاتية الذ
 .من توقعات الكفاءة الذاتية

 اإلناث فقد أظهرت نتائج الدراسات إمتالك ادلعلمات ،فيما يتعلق مبتغري اجلنس وعالقتو بالكفاءة الذاتيةو 
 الذاتية الكفاءةعلى  إىل التعرف( اليت ىدفت 2006ونة )دراسة حس ففيالذكور.  لكفاءة ذاتية عالية مقارنة بادلعلمني

اجلنس  يمتغري كل من وعالقتها بقبل اخلدمة  مادلرحلة  ومعلمة للمرحلة اإلبتدائية معلماً  (364)على عينة مؤلفة من 
، مقارنة بادلعلمني النتائج إىل أّن درجة الفاعلية الذاتية لدى ادلعلمني كبرية، وىي أعلى لدى ادلعلمات خلصت ،والتخصص

 ,Cheungوكذلك أظهرت نتائج الدراسة اليت قام هبا تشيويونغ ) مقارنة باألقسام األخرى. ولدى خرجيي القسم العلمي

( معلم ومعلمة يف مدينة ىونج كونغ، ارتفاع مستوى 442( معلم ومعلمة يف مدينة شنغهاي، و )422( على )2008
 .دلعلمنياب نةً لدى ادلعلمات مقار  الذاتية الفاعلية

 :الدراسة اجراءات

 :الدراسة منهجية

القرى يف ضوء  أم جامعة يف اخلاصة الرتبية إىل قياس مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة احلالية الدراسة ىدفت
 ادلهارات األساسية ادلطلوبة من قبل "رللس األطفال غري العاديني" للمعلمني يف برامج إعداد معلمي الرتبية اخلاصة،

مستوى الكفاءة الذاتية ذلؤالء الطلبة وفقًا لكل من متغريات: جنس طلبة الرتبية اخلاصة )ذكر، أثى(، والتخصص  ومقارنة
الدقيق )اإلعاقة العقلية، صعوبات التعلم، اإلعاقة السمعية، اإلضطرابات السلوكية والتوحد(، وادلستوى الدراسي اجلامعي 

 يتناسب ألنو ادلسحي، الوصفي ادلنهج اتباع مت احلالية الدراسة غايات سنة الرابعة(. ولتحقيق)السنة الثانية، السنة الثالثة، ال
 .وأىدافها الدراسة طبيعة مع
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:الدراسة وعينة مجتمع

 الدراسي منطقة مكة ادلكرمة للعام يف يف جامعة أم القرى اخلاصة الرتبية طلبة رتيع من الدراسة رلتمع يتكون
( طالباً وطالبة. أما بالنسبة لعينة الدراسة احلالية فهي تتألف شلا يلي:412والبالغ عددىم ) (ه3416-ه3415)

 الدراسة أداة تطبيق ومت العشوائية بالطريقة اختيارىم مت وطالبة، طالباً ( 12) عددىا بلغ واليت: االستطالعية العينة .3
 .وثباهتا صدقها من التحقق هبدف عليهم،

( يوضح توزيع عينة الدراسة حبسب 3وطالبة. واجلدول رقم ) طالباً ( 103) من وتكونت: الرئيسية الدراسة عينة .2
متغريات الدراسة.

( أعداد طلبة التربية الخاصة لعينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة0جدول )
النسبة المئويةالعددمستوى المتغير المتغير

اجلنس
 53.8% 162ذكور

 46.2% 139اناث

ستوى الدراسي اجلامعيادل

 11.6% 35الثانية

 33.6% 101الثالثة

 54.8% 165لرابعةا

 38.5% 116صعوبات التعلم

الدقيق التخصص
 20.9% 63االضطرابات السلوكية والتوحد

 35.5% 107اإلعاقة الذىنية

 5.0% 15اإلعاقة السمعية

 100%303اجملموع

:أداة الدراسة
القرى يف ضوء ادلهارات األساسية ادلطلوبة  أم جامعة يف اخلاصة الرتبية مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبةلقياس 

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة  ،من قبل "رللس األطفال غري العاديني" للمعلمني يف برامج إعداد معلمي الرتبية اخلاصة
القرى، وذلك على النحو  أم جامعة يف اخلاصة الرتبية ذاتية لدى طلبةوادلتمثلة باستبانة مسحية تقيس مستوى الكفاءة ال

التايل:
أواًل: إجراء مسح لألدب النظري ادلتعلق بالكفاءة الذاتية لدى معلمي الرتبية اخلاصة ومعلمي الرتبية العامة 

وًة على العوامل اليت تدعم وكذلك الطلبة ادلعلمني الذين ال يزالون على مقاعد الدراسة يف ختصص الرتبية اخلاصة. عال
الكفاءة الذاتية ذلؤالء الطلبة وادلتغريات اليت تؤثر يف مستوى الكفاءة الذاتية ذلؤالء الطلبة. 
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معلمي ما دى ثانياً: بناًء على األدب النظري السابق قام الباحث ببناء الصورة األولية دلقياس "الكفاءة الذاتية ل
"، وادلكون من جزأين؛ حبيث يهدف اجلزء األول إىل احلصول على ادلعلومات اصةيف ختصص الرتبية اخلقبل اخلدمة 

يتم االجابة عليها من خالل  ،( فقرة22عددىا )البالغ الدديوغرافية العامة، أما اجلزء الثاٍل فيتكون من فقرات ادلقياس و 
 (.بدرجة كبريةموافق ، و غري موافق، وموافق بدرجة متوسطةاختيار احدى البدائل التالية )

من ذوي االختصاص يف ميدان الرتبية اخلاصة، حيث  نيزلكم (5)بصورتو األولية على  ادلقياسمت عرض ثالثاً : 
أربع فقرات نظرًا لصعوبتها  ذف، وبناًء على تلك التعديالت قام الباحث حبالتعديالت عدد من أوصى احملكمون بإجراء
 .من الناحية اللغويةصياغة بعض الفقرات  وعدم وضوحها وإعادة

( فقرة 22مؤلفاً من ) بصورتو النهائية قياسأصبح ادلحيث مت إجراء التعديالت اليت أوصى هبا احملكمون، رابعاً : 
فقرات(،  2التدريس ) فقرات(، واسرتاتيجيات 30بينهم ) فيما والفروقات الطلبة تطور موزعة على ثالثة أبعاد: مدى

على  قياسمت عرض الصورة النهائية من ادلباإلضافة إىل ادلعلومات الدديوغرافية، و فقرات(،  4وزلتواه ) ادلنهاج وختطيط
 بصورتو النهائية لغايات الدراسة احلالية. قياسادل مالئمة، حيث أرتعوا على مرة أخرى احملكمني ذوي االختصاص

 :االختبار صدق
 طريقتني بإتباع"الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصة" مقياس  صدق من التحقق مت

 :مها
من  ذتانيةمت التحقق من صدق احملتوى للمقياس من خالل عرضو على (: الظاىري الصدق) احملتوى صدق .3

احملكمني من أصحاب اخلربة وادلختصني من أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة أم القرى يف رلال الرتبية اخلاصة. وقد 
طلب من ىؤالء احملكمني إبداء الرأي يف فقرات االختبار إما باإلضافة أو احلذف أو التعديل حبسب ما يرونو 

%( على األقل بني 52رات اليت حصلت على نسبة اتفاق )مناسبًا ووفقًا جملريات الدراسة، حيث مت اعتماد الفق
 ( فقرة.22احملكمني، حبيث أصبح العدد الكلي لفقرات االختبار )

من جامعة أم  وطالبة طالباً ( 12) عددىا بلغ عشوائي بشكل استطالعية عينة اختيار مت: لالختبار البناء صدق .2
 الفقرات من فقرة كل درجة بني االرتباط معامل حساب مت حيث الدراسة، عينة خارج ومن القرى مبكة ادلكرمة،

 معامالت أنّ  يبني والذي ،(2) اجلدول رقم يف كما للمقياس الكلية الدرجة درجات أبعاد ادلقياس ومع مع
=  α)مستوى  عند ودالة عالية رتيعها كانت للمقياس الكلية والدرجة وأبعاد ادلقياس الفقرات بني االرتباط
 يف كما للمقياس الكلية الدرجة األبعاد مع من بعد كل درجة بني االرتباط معامل حساب مت. وكذلك (0.02
رتيعها كذلك   للمقياس الكلية والدرجة بني أبعاد ادلقياس االرتباط معامالت ، والذي يبني أنّ (1) رقم اجلدول
 وبالتايل ادلقياس يف البنائي الصدق معيار حتقق إىل ذلك ويشري .(α  =0.02)مستوى  عند ودالة عالية كانت
 .الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصةلقياس  استخدامو يف الثقة يُعطي

  



 محمد مثري الحويطيد.    القرى أم بجامعة الخاصة التربية قسم وطالبات طالب لدى الذاتية الكفاءة مستوى

 071   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 (2جدول رقم )
مقياس الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل الخدمة في تخصص التربية الخاصة مع معامالت االرتباط بين فقرات 

 (22الدرجة الكلية للمقياس )ن=درجات األبعاد ومع 
 بينهم فيما والفروقات الطلبة المعلمين تطور مدى البعد األول:

 المقياس البعد الفقرة
1 .327** .206** 
2 .402** .234** 
3 .374** .230** 
4 .409** .277** 
5 .243** .381** 
6 .429** .346** 
7 .399** .333** 
8 .229** .269** 
9 .235** .366** 

10 .261** .333** 
 التدريس اسرتاتيجيات البعد الثاٍل:

11 .206** .211** 
12 .612** .300** 
13 .322** .219** 
14 .449** .332** 
15 .554** .354** 

 وزلتواه ادلنهاج ختطيط البعد الثالث:
16 .323** .311** 
17 .357** .229** 
18 .262** .327** 
19 .374** .246** 
20 .287** .237** 
21 .318** .213** 
22 .423** .427** 

 (α≤ 0.03** دال عند )                                          (α≤ 0.02* دال عند )

 

 (3جدول رقم )
مع مقياس الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل الخدمة في تخصص التربية الخاصة  أبعادمعامالت االرتباط بين 

 (22الدرجة الكلية للمقياس )ن=
 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول األبعاد

  1 **608. البعد الثاٍل
 1 **662. **711. البعد الثالث

 **900. **807. **918. ادلقياس
 (α≤ 0.03** دال عند )                                          (α≤ 0.02* دال عند )
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 :االختبارثبات 

 حساب مت ،"الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصة" مقياس ثبات من للتأكد
 االستطالعية العينة على أسبوعني زمين بفارق (،4كما ىو موضح يف اجلدول رقم )  كرونباخ ألفا بطريقة الثبات معامل

 .احلالية الدراسة ألغراض مناسبةً ة تعد قيم وىي ،(0.56) الثبات معامل بلغ حيث وطالبًة، طالباً ( 10) عددىا بلغ اليت
 (4جدول رقم )

 ثبات اإلختبار بطريقة كرونباخ الفا
 كرونباخ ألفا األبعاد م
 870. البعد األول 3
 0.90 البعد الثاٍل 2
 0.92 البعد الثالث 1

 0.89 ادلقياس
 :اجراءات التطبيق

على أفراد عينة  الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصة""الكفاءة  مقياسبعد تطبيق 
. مث (1، وموافق بدرجة كبرية = 2، وموافق بدرجة متوسطة = 3غري موافق = كاآليت )  الدراسة، مت إعطاء درجة لكل فقرة

يع فقرات ادلقياس، استخرجت الدرجة الكلية لكل مفحوص، عن طريق رتع الدرجات ادلتحققة لكل مفحوص على رت
بصورهتا القصوى(، وأدٌل درجة ىي  كفاءة الذاتية( درجة )تعكس ال33وىكذا فإن أعلى درجة شلكنة على ادلقياس ىي )

 بصورهتا الدنيا(. الكفاءة الذاتية( درجة )تعكس 22)
 :منهجية البحث

 تألفت ادلتغريات ادلستقلة شلا يلي:لقد مت استخدام ادلنهج الوصفي ادلسحي لإلجابة عن أسئلة الدراسة، حيث 
 اجلنس، ولو مستويان مها: .3

 ذكر. .أ 

 أنثى. .ب 

 مستويات وىي: ثالث، ولو ستوى الدراسي اجلامعيادل .2

 السنة الثانية. .أ 
 السنة الثالثة. .ب 
 السنة الرابعة. .ج 

 مستويات وىي: أريعادلسار أو التخصص الدقيق، ولو  .1

 .صعوبات التعلم .أ 

 .االضطرابات السلوكية والتوحد .ب 

 .إلعاقة الذىنيةا .ج 

 اإلعاقة السمعية .د 

 .الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصةوديثل ادلتغري التابع مبستوى 
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 :المعالجة االحصائية
لإلجابة عن السؤال األول للدراسة، قام الباحث حبساب الوزن النسيب لبدائل االستجابة على فقرات ادلقياس 

 يل:على النحو التا

 الفئات عدد/ ادلدى=  الفئة طول. 
 الفقرة على االستجابة بدائل عدد( / االستجابة بديل درجة) درجة وأصغر أكرب بني الفرق=  ادلدى. 
 2.34= 1( / 3-1= ) ادلدى. 

 مبستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصةوبالتايل يكون مقياس احلكم على 
  (.2ىو موضح يف اجلدول رقم ) احلسابية كماوفق ادلتوسطات 

 (5جدول رقم )
 مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل الخدمة في تخصص التربية الخاصة وفق المتوسطات الحسابية

 درجةال المتوسطات الحسابية الرقم
 منخفضة  3.34إىل أقل من  3من  3

  متوسطة  2.11إىل أقل من  3.34من  2

  مرتفعة  2.11إىل أقل من  3.34من  1

أما بالنسبة لسؤال الدراسة الثاٍل، فقد مت استخراج متوسطات الدرجات على رتيع الفقرات تبعًا دلتغريات 
الدراسة، تبعها استخدام اختبار )ت( للعينات ادلستقلة للداللة على الفروق بني ادلتوسطات تبعًا دلتغريات اجلنس )ذكور، 

ناث(. أما بالنسبة ألسئلة الدراسة )الثالث والرابع( فقد مت استخراج متوسطات الدرجات على رتيع الفقرات تبعاً وإ
، والتخصص الدقيق(، تبعها استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ستوى الدراسي اجلامعيدلتغريات الدراسة: )ادل

(ANOVAللداللة على الفروق بني ادلتوسطات تبعاً ل ).تلك ادلتغريات 

 :نتائج الدراسة
الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية ىدفت الدراسة احلالية إىل الوقوف على مستوى 

يف ضوء ادلهارات األساسية ادلطلوبة من قبل "رللس األطفال غري العاديني" للمعلمني يف برامج  يف جامعة أم القرىاخلاصة 
عًا دلتغريات: جنس الكفاءة الذاتية لدى الطلبة ادلعلمني تب وكذلك دراسة الفروق يف مستوى إعداد معلمي الرتبية اخلاصة.

 لدقيق.التخصص او ، ستوى الدراسي اجلامعيطلبة الرتبية اخلاصة، وادل

" طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى؟ الكفاءة الذاتية لدىما مستوى ولإلجابة عن سؤال الدراسة األول " 
( 3قام الباحث باستخراج ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية الستجابات الطلبة ادلعلمني على فقرات ادلقياس، واجلدول رقم )

  يوضح ذلك.
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 ( 6) رقم جدول
 (310المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة )ن= 

 الفقرة الرقم
المتويط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطةً   0.68 2.04 بينهم فيما والفروقات الطلبة ادلعلمني تطور مدى البعد األول:

 متوسطةً  19 0.57 1.87 أستطيع إعداد خطة تدخل عالج سلوكي. 1

2 
أمتلك القدرة على تسهيل مهمة دمج ذوي 

االحتياجات اخلاصة يف الصفوف العادية بالتعاون مع 
 معلمي التعليم العام.

 متوسطةً  14 0.66 2.16

3 
أمتلك اخلربة يف تطبيق ادلقاييس الرمسية وغري الرمسية 

األكادديية اخلاصة لطلبة ذوي  لتحديد اإلحتياجات
 االحتياجات اخلاصة.

 منخفضةً  22 0.70 1.64

4 
أمتلك القدرة على قيادة اجتماع مراجعة الربنامج 

 الرتبوي الفردي السنوي والعمل على تسهيل تنفيذه.
 متوسطةً  21 0.74 1.78

5 
لدي القدرة على صياغة األىداف السلوكية قصرية 

 بناء على نتائج التقييم.ادلدى مكتملة العناصر 
 مرتفعةً  8 0.64 2.36

6 
ديكنين التعاون مع رتيع أعضاء فريق الربنامج الرتبوي   

 الفردي لتطويراألىداف السنوية ادلناسبة.
 مرتفعةً  4 0.67 2.41

7 
أستطيع إكمال ادلتطلبات الالزمة إلعداد الربنامج 

 الرتبوي الفردي.
 متوسطةً  12 0.70 2.19

8 
ديكنين إنشاء خطة إنتقالية للطالب ذوي   

اإلحتياجات اخلاصةلتهيئتهم لالنتقال للمراحل 
 .الدراسية  التالية

 متوسطةً  18 0.71 1.88

9 
لدي ادلعرفو بأنظمة ولوائح  الرتبية اخلاصة يف ادلملكة   

 .العربية السعودية
 متوسطةً  17 0.74 1.95

10 
أستطيع تكوين شراكات داعمو مع أسر ذوي   

 االحتياجات اخلاصة.
 متوسطةً  13 0.69 2.18

 مرتفعةً   0.61 2.42 التدريس اسرتاتيجيات البعد الثاٍل:

 مرتفعةً  1 0.60 2.53 ديكنين مساعدة الطالب ادلتعثرين وتقدَل الدعم ذلم.   11

12 
أستطيع حتفيز وهتيئة الطالب ذوي ضعف الدافعية   

 للتعلم )غري الراغبني يف التعلم(
 مرتفعةً  5 0.61 2.40

 مرتفعةً  3 0.63 2.49 .لدي القدرة على تعزيز التعلم التعاوٍل  13

14 
لدي القدرة على التغلب على ادلواقف السلبية اليت    

 .تعيق تعلم الطالب
 مرتفعةً  6 0.59 2.40
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 مرتفعةً  9 0.63 2.28 ديكنين  معاجلة وتوجيو السلوكيات الفوضوية.   15

 متوسطةً   0.68 2.15 وزلتواه ادلنهاج البعد الثالث: ختطيط

16 
ديكنين استخدام إجراءات التقييم الوظيفي للسلوك  
لتحديد أسباب السلوكيات السلبية  لدى الطالب  

 الشديدة.ذوي اإلعاقات ادلعرفية والتواصلية 

 متوسطةً  20 0.71 1.80

17 
أستطيع أن أقوم بتكييف وتعديل ادلناىج على     

 أساس إحتياجات الطالب
 متوسطةً  16 0.72 1.99

18 
ديكنين استخدام رلموعة متنوعة من اإلسرتاتيجيات 

 .دلساعدة  الطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة
 مرتفعةً  7 0.63 2.36

19 
مندرلني يف تنفيذ أداء ادلهمة أستطيع جعل الطالب 

 .التعليمية ادلطلوبة
 متوسطةً  11 0.63 2.21

20 
أستطيع تسجيل البيانات بشكل متكرر يف خطة 

 التدخل السلوكي.
 متوسطةً  15 0.70 2.08

21 
ديكنين  تقدَل إسرتاتيجيات تعلم متنوعة بناء على   

 االحتياجات ادلختلفة لكل طالب
 متوسطةً  10 0.68 2.25

22 
ديكنين إستخدام أجهزة التكنولوجيا ادلساندة لدعم   

والتعلم، وحتسني القدرات الوظيفية  ، مهارات التواصل
 لألفراد  ذوي اإلعاقة.

 مرتفعةً  7 0.72 2.37

 متوسطةً  -  0.67 2.16 (الكفاءة الذاتيةادلقياس ككل )

الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصة يف جامعة  ( أن درجة3) رقم دولاجليظهر   
 على الطلبة درجات متوسطات (، بينما تراوحت2.16مبتوسط حسايب مقداره ) توسطةمبشكل عام كانت   أم القرى
 الفقرة احتلت وقد ،(2.53) إىل( 1.64) من ذلا احلسابية ادلتوسطات تراوحت حيث مرتفعة، إىل منخفضة بني الفقرات

الطلبة ادلشاركني،  الكفاءة الذاتية لدى يف األوىل ادلرتبة" ديكنين مساعدة الطالب ادلتعثرين وتقدَل الدعم ذلم" ادية عشراحل
أمتلك اخلربة يف تطبيق ادلقاييس الرمسية وغري الرمسية لتحديد اإلحتياجات األكادديية اخلاصة " لثةالثا الفقرة جاءت بينما

الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية  يف األخرية ادلرتبة يف" ذوي االحتياجات اخلاصةلطلبة 
 .اخلاصة

الطلبة  الكفاءة الذاتية لدى أما بالنسبة لألبعاد، فقد احتل البعد الثاٍل "اسرتاتيجيات التدريس" ادلرتبة األوىل يف
(. بينما احتل البعد الثالث "ختطيط ادلنهاج 0.61( واضلراف معياري قدره )2.42قدره ) )مرتفع( ادلشاركني مبتوسط حسايب

(. يف حني احتل البعد األول 0.68( واضلراف معياري قدره )2.15قدره ) )متوسط( تواه" ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايبزلو 
( واضلراف معياري 2.04قدره ) )متوسط( حسايببينهم" ادلرتبة الثالثة مبتوسط  فيما والفروقات الطلبة ادلعلمني تطور "مدى
 (.0.68قدره )
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 ( ادلرتبة األوىل بني الفقرات ادلكونة للبعد األول3وعلى مستوى الفقرات ادلكونة لألبعاد، احتلت الفقرة رقم )
حني (، يف 0.34( واضلراف معياري قدره )2.43مبتوسط قدره ) بينهم" فيما والفروقات الطلبة ادلعلمني تطور "مدى

( واضلراف معياري قدره 3.34( ادلرتبة األخرية من الفقرات ادلكونة لذلك البعد مبتوسط قدره )1احتلت الفقرة رقم )
( ادلرتبة األوىل بني الفقرات ادلكونة لذلك 33، فقد احتلت الفقرة رقم )"اسرتاتيجيات التدريس" (. أما البعد الثاٍل0.40)

( ادلرتبة األخرية من 32(، يف حني احتلت الفقرة رقم )0.30معياري قدره ) ( واضلراف2.21البعد مبتوسط قدره )
"ختطيط ادلنهاج  (. أما البعد الثالث0.31( واضلراف معياري قدره )2.25الفقرات ادلكونة لذلك البعد مبتوسط قدره )

( واضلراف 2.14مبتوسط قدره ) ( ادلرتبة األوىل بني الفقرات ادلكونة لذلك البعد22، فقد احتلت الفقرة رقم )وزلتواه"
( ادلرتبة األخرية من الفقرات ادلكونة لذلك البعد مبتوسط قدره 33(، يف حني احتلت الفقرة رقم )0.42معياري قدره )

     .(0.43( واضلراف معياري قدره )3.50)

هارات اليت أوالىا قسم امتالك الطلبة ادلعلمني جملموعة من ادلعارف وعدد من ادل ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل
الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى اىتماماً كبرياً، واليت زادت من ثقتهم بأدائهم وكفاءهتم على تنفيذىا. ولعل من أىم تلك 

إستخدام أجهزة التكنولوجيا ادلساندة لدعم ادلهارات اليت اوضحتها نتائج الدراسة احلالية ىي تلك ادلتعلقة بإمكانية 
استخدام رلموعة ، وتدريب الطلبة ادلعلمني على التواصل، والتعلم، وحتسني القدرات الوظيفية لألفراد ذوي اإلعاقةمهارات 

معاجلة و ، وتعزيز قدرهتم على إصلاح التعلم التعاوٍل، متنوعة من اإلسرتاتيجيات دلساعدة الطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة
الطلبة  قدرة. باإلضافة اىل لتغلب على ادلواقف السلبية اليت تعيق تعلم الطالبعلى اوقدرهتم  ،وتوجيو السلوكيات الفوضوية

التعاون مع رتيع أعضاء ، و على صياغة األىداف السلوكية قصرية ادلدى مكتملة العناصر بناء على نتائج التقييم ادلعلمني
 .األىداف السنوية ادلناسبة فريق الربنامج الرتبوي الفردي لتطوير

حث نتيجة الدراسة احلالية كذلك اىل حاجة الطلبة ادلعلمني يف جامعة ام القرى اىل ادلزيد من التدريب ويعزو البا
والتطوير جملموعة ادلهارات وادلعارف الالزمة ذلم لالرتقاء مبستوى كفائتهم الذاتية يف تعليم وتدريب الطلبة ذوي 

يت توصلت اليها نتائج الدراسة احلالية ىي تلك ادلتعلقة اإلحتياجات اخلاصة. ولعل من أىم تلك ادلعارف وادلهارات ال
اخلربة يف تطبيق ادلقاييس الرمسية وغري الرمسية لتحديد اإلحتياجات األكادديية اخلاصة لطلبة ذوي االحتياجات  بامتالك
 .يل تنفيذهالقدرة على قيادة اجتماع مراجعة الربنامج الرتبوي الفردي السنوي والعمل على تسهوامتالك ، اخلاصة

 بويل من كالً  قام مع نتائج الدراسة اليت قام هبا اىل حد ما وقد اتفقت نتيجة السؤال األول للدراسة احلالية
 إمتالك اليت كشفت عن( Buell, Hallam, Gamel-McCormick, & Scheer, 1999) وسشري وجاميل وىالم
 الطالب، تقييم خيص فيما اخلاصة اإلحتياجات ذوي من الطالب تدريس يف عالية ذاتية لكفاءة اخلاصة االرتبية معلمي

 اآلباء مع والعمل ادلساندة، التكنولوجيا وإستخدام الفردي، التعليم برامج ووضع السلوك، وإدارة الدراسية، ادلناىج وتكييف
امتالك معلمي الرتبية  ( واليت أظهرتFreytag, 2001قت كذلك مع نتيجة الدراسة اليت قام هبا فريتاج )واتف .واألمهات

الشامل  الدمج بيئة يف اإلعاقة ذوي األطفال تعليم عند الذاتية بالكفاءة الشعور يف الثقة من أعلى اخلاصة مستويات
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 ,Patterson & Vegaمقارنًة مبعلمي الرتبية العامة. وىذا ما أكدتو الدراسة اليت قام هبا كاًل من باتريسون وفيجا )

واتفقت ىذه  التدريس. يف الذاتية الكفاءة من مرتفع دلستوى اخلاصة الرتبية معلمي اىل إمتالك( واليت أشارت 2011
دتتع معلمي ومعلمات الرتبية واليت توصلت اىل  (2005) النتيجة أيضًا مع نتيجة الدراسة العربية اليت قامت هبا عبد

 عال من توقعات الكفاءة الذاتية ىاخلاصة مبستو 

لخربة يف تطبيق ادلقاييس الرمسية وغري الرمسية لتحديد ل تالك الطلبة ادلعلمنيأمحدودية ما يف ما يتعلق مبأ
اً ضمن النتيجة ادلتعلقة بسؤال الدراسة سابق، وادلشار اليها اإلحتياجات األكادديية اخلاصة لطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

 & Ozcanكاًل من اوزيكان واوزونبويلو )قام هبا  احلالية األول، فقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة الدراسة اليت 

Uzunboylu, 2015 واليت أكدت على حاجة معلمي الرتبية اخلاصة إىل مزيد من التدريب من حيث إعداد أدوات )
القياس وإستخدام ادلقاييس يف عملية التقييم والتشخيص للطالب من ذوي اإلحتياجات اخلاصة، وإستخدام طرق تدريس 

ير ادلناىج الدراسية وتصميم احملتوى للمناىج الدراسية وكتابة أىداف/نتائج التعلم مبا يتالئم مع إحتياجات كل سلتلفة وتطو 
 طالب والذي من شأنو أن يؤثر على شعورىم بالكفاءة الذاتية يف تدريس الطالب من ذوي اإلحتياجات اخلاصة.

طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم  الذاتية لدى الكفاءةىل خيتلف مستوى ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاٍل "
الكفاءة الذاتية  لدرجة ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات باستخراج" قام الباحث القرى باختالف متغري اجلنس؟

 يوضح ذلك. (4) تبعاً دلتغري اجلنس، واجلدول رقم طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى لدى
  (7) رقم جدول

مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل الخدمة في تخصص التربية الخاصة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 واختبار )ت( تبعاً لمتغير الجنس

 ن الجنس /المقياساألبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اختبار ت

 الداللة دح ت

 البعد األول
 523. 299 639. 4.67 20.56 162 ذكور

  298.975 646. 4.04 20.24 139 إناث

 البعد الثاٍل
 182. 299 1.338 2.39 12.25 162 ذكور
  298.057 1.348 2.16 11.90 139 إناث

 البعد الثالث
 878. 299 154.- 3.56 15.02 162 ذكور
  298.105 155.- 3.22 15.08 139 إناث

 ادلقياس
 551. 299 597. 9.52 47.83 162 ذكور
  298.992 604. 8.21 47.22 139 إناث

 لتلك إحصائية داللة وجود من وللتأكد ادلتوسطات، تلك يف ظاىرية فروق وجود إىل (4يشري اجلدول رقم )
 متوسطات يفللفروق  إحصائية داللة وجود عدم إىل يشري والذي ادلستقلة للعينات( ت) اختبار استخدام مت الفروق

طلبة  الكفاءة الذاتية لدى. وبعبارة أخرى مل خيتلف مستوى طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى الكفاءة الذاتية لدى
 ناث(.إ / الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى باختالف متغري اجلنس )ذكور
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ليت اشارت اىل الكفاءة الذاتية ويعزو الباحث ىذه النتيجة اىل ارتباطها بنتيجة السؤال األول للدراسة احلالية وا
ادلتوسطة اليت ديتلكها الطلبة ادلعلمون سواًء كانوا ذكورًا أم إناثاً. فالربامج وادلساقات التدريسية لكليهما ىي واحدة، 
وىنالك حاجات تدريبية لكال الطرفني حباجة اىل توفريىا لتطوير مستوى الكفاءة الذاتية لكل من الطلبة ادلعلمني الذكور 

( واللتان 2006؛ حسونة، 2005وقد اختلفت ىذه النتيجة مع نتيجة الدراستني اللتان قام هبما كالً من )عبد،  واإلناث.
 أشارتا اىل امتالك ادلعلمات اإلناث دلستوى من الكفاءة الذاتية أعلى من الطلبة الذكور.

طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم  لدىالكفاءة الذاتية ىل خيتلف مستوى ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث "
الستجابات أفراد  ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية باستخراج؟" قام الباحث القرى باختالف التخصص الدقيق

 يوضح ذلك. (5) واجلدول رقم "الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصة" مقياس العينة على
  (8) رقم جدول

مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل الخدمة في تخصص التربية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 بحسب التخصص الدقيق الخاصة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسار أو التخصص الدقيق /المقياساألبعاد

 البعد األول
 

 4.57 20.31 116 صعوبات التعلم 

 3.51 19.95 63 طرابات السلوكية والتوحد ضاال

 4.53 20.96 107 اإلعاقة العقلية

 5.03 19.20 15 اإلعاقة السمعية

 البعد الثاٍل

 2.50 12.09 116 صعوبات التعلم 

 2.21 11.63 63 طرابات السلوكية والتوحد ضاال

 2.07 12.43 107 اإلعاقة العقلية

 2.26 11.53 15 السمعيةاإلعاقة 

 البعد الثالث

 3.47 15.28 116 صعوبات التعلم 

 3.01 14.63 63 طرابات السلوكية والتوحد ضاال

 3.45 15.21 107 اإلعاقة العقلية

 3.97 13.80 15 اإلعاقة السمعية

 ادلقياس

 9.46 47.69 116 صعوبات التعلم 

 7.32 46.22 63 طرابات السلوكية والتوحد ضاال

 8.95 48.60 107 اإلعاقة العقلية

 10.21 44.53 15 اإلعاقة السمعية

 ( إىل وجود فروق ظاىرية يف ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على اإلختبار5يشري اجلدول رقم )
 األحادي التباين حتليل استخدام مت الفروق لتلك إحصائية داللة وجود من التخصص الدقيق. وللتأكد الختالفتبعًا 

(ANOVA )طلبة الرتبية اخلاصة يف  الكفاءة الذاتية لدى يف إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود إىل يشري والذي
الكفاءة الذاتية وبعيارة أخرى مل خيتلف مستوى  (.6اجلدول رقم ) يف كما الدقيق التخصص تعزى دلتغري جامعة أم القرى

 طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى باختالف التخصص الدقيق لديهم. لدى
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 (9جدول رقم )
 تبعاً  مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل الخدمة في تخصص التربية الخاصةلتحليل التباين األحادي نتائج 

 لمتغير التخصص الدقيق

 مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد/المقياس
 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة ف

 البعد األول
 

 310. 1.199 22.994 3 68.982 بني اجملموعات

     19.178 297 5695.935 داخل اجملموعات

       300 5764.917 اجملموع

 البعد الثاٍل
 125. 1.929 10.020 3 30.060 بني اجملموعات

     5.194 297 1542.518 داخل اجملموعات

       300 1572.578 اجملموع

 البعد الثالث
 292. 1.248 14.419 3 43.257 بني اجملموعات

     11.549 297 3430.092 داخل اجملموعات

       300 3473.349 اجملموع

 ادلقياس
 203. 1.543 122.461 3 367.382 بني اجملموعات

     79.344 297 23565.169 داخل اجملموعات

       300 23932.551 اجملموع

مزيد من  ىم حباجةألفراد ذوي اإلعاقة على اختالف فئاهتم الطلبة ادلعلمني لالباحث ىذه النتيجة إىل أن ويعزو 
التدريب من حيث إعداد أدوات القياس وإستخدام ادلقاييس يف عملية التقييم والتشخيص للطالب من ذوي اإلحتياجات 
اخلاصة، وإستخدام طرق تدريس سلتلفة وتطوير ادلناىج الدراسية وتصميم احملتوى للمناىج الدراسية وكتابة أىداف/نتائج 

لب والذي من شأنو أن يؤثر على شعورىم بالكفاءة الذاتية يف تدريس الطالب من التعلم مبا يتالئم مع إحتياجات كل طا
 & Ozcanذوي اإلحتياجات اخلاصة. وىذا يتفق مع نتيجة الدراسة اليت قام هبا كاًل من اوزيكان واوزونبويلو )

Uzunboylu, 2015.) 

( حول أىم Beck Wells, 2016وأكدت ىذه النتيجة كذلك نتائج الدراسة اليت قام هبا بيك ويلس )
الصعوبات اليت تواجو معلمي الرتبية اخلاصة عند تدريس ذوي اإلعاقات الشديدة وادلتمثلة يف تكييف ادلناىج وطرق 
التدريس لتتناسب مع كل طالب من ذوي اإلحتياجات الفردية، وعدم كفاية الوقت إلرشاد الطالب وفقًا إلحتياجاهتم، 

التعليمية، واحملافظة على تركيز وإنتباه الطالب أثناء التدريس، ومواجهة ادلشكالت السلوكية وإشراك الوالدين يف العملية 
 لدى الطالب، وإكمال أوراق العمل ادلطلوبة ودمج مهارات احلياة اليومية يف التدريس.

جامعة أم  طلبة الرتبية اخلاصة يف الكفاءة الذاتية لدىىل خيتلف مستوى ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع "
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات  باستخراج" قام الباحث القرى باختالف السنة الدراسية أو ادلستوى الدراسي اجلامعي؟

كما  "الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ختصص الرتبية اخلاصة" مقياس إلستجابات أفراد العينة على ادلعيارية
 (.30رقم ) دولاجلىو موضح يف 
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  (01) رقم جدول
مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل الخدمة في تخصص التربية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 مستوى الدراسي الجامعيبحسب ال الخاصة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى الدراسي الجامعيال األبعاد/المقياس

 
 4.96 20.11 35  الثانيةالسنة 

 4.06 20.09 101 السنة الثالثة

 4.45 20.67 165 السنة الرابعة

 البعد الثاٍل
 2.07 11.86 35  السنة الثانية

 2.15 12.25 101 السنة الثالثة

 2.42 12.04 165 السنة الرابعة

 البعد الثالث
 3.59 14.11 35  السنة الثانية

 3.58 14.88 101 السنة الثالثة

 3.22 15.35 165 السنة الرابعة

 ادلقياس
 9.64 46.09 35  السنة الثانية

 8.59 47.22 101 السنة الثالثة

 9.00 48.06 165 السنة الرابعة

 ( إىل وجود فروق ظاىرية يف ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على اإلختبار30يشري اجلدول رقم )
 التباين حتليل استخدام مت الفروق لتلك إحصائية داللة وجود من ادلستوى الدراسي اجلامعي. وللتأكد الختالفتبعًا 

طلبة  الكفاءة الذاتية لدىمستوى  يف إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  إىل يشري والذي( ANOVA) األحادي
وبعبارة أخرى مل  (.33اجلدول رقم ) يف اجلامعي كماادلستوى الدراسي  تعزى دلتغريالرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى 

 طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى باختالف ادلستوى الدراسي اجلامعي لديهم. الكفاءة الذاتية لدىخيتلف مستوى 
 (00جدول رقم )

 تبعاً  التربية الخاصةمستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي ما قبل الخدمة في تخصص لتحليل التباين األحادي نتائج 
 مستوى الدراسي الجامعيلمتغير ال

 مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد/المقياس
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة ف

 البعد األول
 

 525. 645. 12.424 2 24.849 بني اجملموعات

   19.262 298 5740.068 داخل اجملموعات

    300 5764.917 اجملموع

 البعد الثاٍل
 635. 454. 2.389 2 4.777 بني اجملموعات

   5.261 298 1567.801 داخل اجملموعات

    300 1572.578 اجملموع

 البعد الثالث
 126. 2.085 23.961 2 47.923 بني اجملموعات

   11.495 298 3425.426 داخل اجملموعات

    300 3473.349 اجملموع

 ادلقياس
 446. 809. 64.603 2 129.207 اجملموعاتبني 

   79.877 298 23803.345 داخل اجملموعات

    300 23932.551 اجملموع
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حاجة الطلبة ادلعلمني اىل الشعور بالكفاءة الذاتية يف مهنة تدريس األفراد ذوي  الباحث ىذه النتيجة إىلويعزو 
وقد اختلفت  اإلحتياجات اخلاصة منذ حلظة انضمامهم اىل برامج اعداد ادلعلمني، اىل حلظة اختتام تعليمهم وتدريبهم.

-Postareff, Lindblomونفجاي ) نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة الدراسة اليت قام هبا كاًل من بوستارف وياٍل

Yianne, and Nevgi, 2007وأن ببطء، تتغري الذاتية لدى الطلبة ادلعلمني الكفاءة معتقدات ( واليت أشارت اىل أن 
إجيابية لديهم. وكذلك اختلفت مع نتيجة  تأثريات ظهور أجل من التدريب من واحد عام عن يقل ال ما يستغرق األمر

أن  وجدت ( اليتGilat, Kupferberg & Sagi, 2007كاًل من جيالت وكبفريبرج وساجي )  الدراسة اليت قام هبا
 السنة يف ملحوظ بشكل أعلى ( طالباً معلماً يف اختبار " مستوى الكفاءة الذاتية" كانت243النتائج اليت حصل عليها )

 خالل ادلعلمني حول كفائتهم الذاتية تزدادتصورات الطلبة  أن إىل يشري شلا األوىل، بالسنة مقارنة التدريب من الرابعة
 تدريبهم. سنوات

 :التوصيات

 يف ضوء ما مت عرضو من نتائج للدراسة احلالية، ديكننا التوصل اىل التوصيات التالية:

تطبيقية شاملة تزيد من كفاءة ىؤالء الطلبة ادلعلمني أمهية مشول برامج الرتبية اخلاصة إلعداد ادلعلمني على مناىج  .3
 الذاتية يف عملية تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة.

تطبيق ادلقاييس الرمسية وغري الرمسية لتحديد  الرتكيز على تنمية معارف طلبة الرتبية اخلاصة ومهاراهتم بأساليبأمهية  .2
 .الذاتية، دلا لذلك من دور كبري يف تعزيز كفاءهتم اإلحتياجات األكادديية اخلاصة لطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

الشعور بالكفاءة الذاتية يف مهنة تدريس األفراد ذوي اجراء ادلزيد من البحوث الكمية والنوعية اليت تناقش  .1
 كادديية يف مناطق سلتلفة.  أوذلك ضمن مؤسسات وجامعات تعليمية و  اإلحتياجات اخلاصة لدى الطلبة ادلعلمني
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