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 املهخص
تيدؼ الدراسة الراىنة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف إعداد معمـ التربية الفكرية أثناء 

، اشتممت عينة الدراسة عمى عدد  ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة الخدمة وتكويف المفاىيـ لدى طبلبو 
، ويقوموف مف المعمميف الذيف يعمموف في مؤسسات التربية الفكرية )حكومي وخاص( وعمى قيد العمؿ 

بالتدريس المباشر لمطبلب المعاقيف عقميا في مواد دراسية محددة أو معممي فصوؿ بشكؿ عاـ أو 
معممي أنشطة  ، وتـ انتقاؤىـ مف مدرسة أبو بكر الصديؽ لمتربية الفكرية كمؤسسة حكومية ، ومركز 

ختيار عدد مف رؤية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة كمؤسسة رعاية ذات طابع خاص ، كما تـ ا
أولياء أمور الطبلب المعاقيف عقميا بتمؾ المؤسسات لبياف التوضيح منيـ حوؿ تكويف المفاىيـ لدى 
 ابنائيـ المعاقيف عقميا . وقد تحددت أدوات الدراسة في مقياس إعداد معمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة

طبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة )إعداد دليؿ مبلحظة ولي األمر لتكويف المفاىيـ لدى الإضافة إلى  
الباحثاف( ، وقد أشارت أغمب النتائج البحثية إلى وجود عبلقة عكسية بيف أبعاد إعداد معمـ التربية 
الفكرية وبيف تنمية بعض المفاىيـ لدى الطبلب المعاقيف عقميا ، كما إتضح وجود فروؽ ذات داللة 

الفكرية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فيما يتعمؽ بتنمية إحصائية بيف إعداد المعمـ بالتربية 
المفاىيـ لدى طبلبيـ مف ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة ، وكانت الفروؽ لصالح إعداد المعمـ 

 بالمؤسسات التربوية  الخاصة . 
 انكهًات املفتاحية : 

 .الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة -تنمية المفاىيـ  -عداد معمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة إ
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Preparing the teacher of intellectual education during the service and its 

relationship to the development of some concepts among a sample 

 of students with slight mental disabilities 

The current study aims to reveal the nature of the relationship between 

preparing an intellectual education teacher during the service and forming 

concepts for his students with mild mental disabilities, The study sample 

included a number of teachers who work in intellectual education foundations 

(governmental and private) and are  in the course of work , and they teach 

directly to mentally handicapped students in specific study subjects or 

teachers of classes in general or teachers of activities, And they were selected 

from Abu Bakr Al-Siddiq School for Intellectual Education as a government 

institution, and Ru'ya Center for the Care of People with Special Needs as a 

special care institution, and a number of parents of mentally handicapped 

students were selected in these institutions for their Clarification statement 

about the formation of concepts among their mentally handicapped children. 

The study tools were determined in the scale of preparing the teacher of 

intellectual education during the service, in addition to the evidence of the 

parent observation for the formation of the concepts for students with slight 

mental disabilities (preparation of the two researchers), Most of the research 

results indicated the existence of an inverse relationship between the 

dimensions of preparing an intellectual education teacher and the 

development of some concepts among mentally handicapped students. It was 

also clear that there are statistically significant differences between the 

teacher’s preparation in intellectual education in public schools and private 

schools in terms of developing concepts among their students with Simple 

mental disability, and the differences were in favor of teacher preparation in 

private educational institutions.  

Preparing the teacher of intellectual education during the service - 

Concept development - Students with a slight intellectual disability.            
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 يمذية
ليا البحوث  بحيث تتصدىمف القضايا األساسية  المعمـ وكيفية إعداده وتأىيموتعد قضية 

والدراسات العربية والعالمية ، ومف أجؿ الوصوؿ إلى اإلعداد المبلئـ لممعمـ كاف حتما تطبيؽ معايير 
ذات فاعمية وذات قيمة في برامج إعداد المعمميف قبؿ وأثناء الخدمة ، لما لتمؾ المعايير مف أثر في 

تصمة بمينتو كمعمـ في المستقبؿ ، فاعمية المعمـ مف حيث إكسابو الميارات والمعارؼ البلزمة الم
ويقتضي تطبيؽ تمؾ المعايير أيضا ما يتبلءـ مع البيئات التربوية والتعميمية التي يعمؿ مف خبلليا ذلؾ 
المعمـ ، وحتما مراعاة العنصر الطبلبي ونوعيتو في ذلؾ اإلعداد ، فالنياية والنتائج تبنى لصالح 

  الطبلب أنفسيـ .
مف المتطمبات  بصفة خاصةالتربية الخاصة بشكؿ عاـ والتربية الفكرية ىذا ويعد إعداد معمـ 
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة ، ويجب أف يمتد ىذا اإلعداد طواؿ ب األساسية لمعممية التعميمية

مراحؿ تمييف ىذا المعمـ في عممو ، فيو في حاجة مستمرة وداعمة ألف يتعمـ ويتطمع ويبحث عف كؿ 
حدث يمكنو مف النجاح والفاعمية في التعامؿ التدريبي والتعميمي واالرشادي مع ما ىو جديد ومست

  طبلبو مف المعاقيف عقميا
كما يجب أف يشمؿ إعداد معمـ التربية الفكرية صقمو بالجوانب النفسية لتحمؿ طبيعة التعامؿ مع 

ؼ العمؿ وظروؼ الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية وتحمؿ الضغوط النفسية التي قد يواجييا مف ظرو 
المعيشة ، كما يجب أف يشمؿ اإلعداد أيضا الجوانب اإلجتماعية التي تتمثؿ في مواجية نظرة المجتمع 
لو لكونو يعمؿ مع فئات خاصة ، وكونو يشعر أنو في مكانة دونية مقارنة بزمبلء لو ذوي تخصصات 

لممعمـ بمؤسسات التربية الفكرية أكاديمية في مرحمة التعميـ العاـ ، كما يجب أف يشتمؿ ذلؾ اإلعداد 
الجوانب التربوية والتعميمية مف حيث إعداده بالمعارؼ والمعمومات البلزمة لمتعامؿ مع الطبلب ذوي 
االحتياحات الخاصة ، وكيفية تقديمو لممعمومة والمعرفة الموجية ليـ ونوعيتيا وطريقة الشرح والفنيات 

بحيث يتقبميا الطبلب ويستوعبوىا ، وتكوف ليـ بمثابة  واألساليب المستخدمة بشكؿ حديث ومتطور ،
 الربط الجوىري بينيـ وبيف مفاىيـ وعناصر البيئة مف حوليـ ، وتكوف ليـ جانبا تفاعميا بناءا 

والطالب المعاؽ عقميا سوؼ يظؿ دائما في حالة مف التقميؿ الفكري لمنظر والتبصر بمف حولو ، 
تفكيره أيف ىو مف مثيرات الحياة والمواقؼ مف حولو حتى يتمكف  يريد أف يعرؼ ويتطمع عمى محدودية

 مف التفاعؿ معيا بشكؿ إيجابي وميسر 
والمعمـ ىو العيف النافذة لمطالب المعاؽ عقميا بيا يعرؼ وبيا يفيـ وبيا يتعامؿ مع مف حولو ، 

المعاؽ عقميا وبيا يدرؾ ىؿ ىو يسير في اتجاه مبلئـ أـ ال ، وعف طريؽ المعمـ يكتشؼ الطالب 
 .مسميات كؿ ما حولو وما ليس حولو أيضا مف مفاىيـ وعناصر ويدرؾ العبلقات البسيطة بينيا 
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والمعمـ الجيد ىو الذي دائما يكوف جاىز ومستعد عمميا ومينيا وشخصيا لمتعامؿ مع الطالب  
ؿ محسوس المعاؽ عقميا يبسط لو األمور ويسيؿ لو الموضوعات ويشرح لو تداخبلت المواقؼ بشك

وليس مجرد ، حيث يستخدـ كؿ ما يتاح لو مف امكانات ووسائؿ وادوات وتجييزات حتى يتعامؿ مع 
مفاىيـ الطالب المعاؽ عقميا بصورة تجعؿ الطالب ذاتو يتعرؼ ويفيـ تمؾ المفاىيـ في سياقيا البسيط 

 (5002حسب قدراتو وامكاناتو المتواضعة )آماؿ المنشاوي ، 
لعقمية وقابميتيا لمتطور محددة حيث تتجسد في قدرة الطفؿ عمى التعمـ والتقدـ وتعتبر اإلعاقة ا 

في الجوانب األكاديمية ، وذلؾ مف منطمؽ أف اإلعاقة العقمية مسألة كمية وليست كيفية بمعنى أف 
ا األطفاؿ المعاقيف عقميا "القابميف لمتعمـ" يمروف بمراحؿ التطور المعرفي والعقمي نفسيا التي يمر بي
األطفاؿ األسوياء وبالترتيب نفسو ، لكف بشكؿ أقؿ سرعة وأكثر بطئا ، ويكتسبوف مستويات أقؿ 
تحصيبل عف زمبلئيـ األسوياء ويحسب أغمب عمماء التربية والتربية الخاصة أف األطفاؿ المعاقيف 

األسوياء  % مف قدرة األطفاؿ00% إلى  20عقميا يمكف أف يتقدموا في التعمـ بسرعة تتراوح ما بيف 
 (Erika , H., 2010, P.7)عمى التعمـ  

تشير كثير مف الدراسات التي أجريت عمى مميزات تعمـ األطفاؿ المعاقيف عقميا "القابميف  اكم 
لمتعمـ" أف منحنيات تعمميـ تقارب منحنيات تعمـ األطفاؿ األسوياء ، ولكف ارتقائيـ ال يصؿ إلى 

المحافظة المستوى الذي يحققو األطفاؿ األسوياء ، مما يشير إلى قدرتيـ عمى ممارسة اإلستقبللية في 
عمى الذات وعمى التكيؼ االجتماعي ، باإلضافة إلى قدرتيـ عمى الحصوؿ عمى قسط مف المعرفة 

 والتحصيؿ األكاديمي واالستفادة مف خبلؿ الخبرة المباشرة 
وأىـ ما يميز األطفاؿ المعاقيف عقميا "القابميف لمتعمـ" ىو بطء التعمـ بشكؿ ممحوظ والتأخر في  

مع عدـ القدرة عمى تعميـ الميارات ونقؿ أثر التعمـ ، حيث يعاني ىؤالء األطفاؿ  معظـ مجاالت النمو
مف نقص أو عدـ اكتماؿ لنمو القدرات العقمية المختمفة مف تخيؿ وتفكير وتذكر واستدالؿ منطقي 
دراؾ وتحميؿ وتنظيـ أفكار ، ويؤثر ذلؾ عمى قدرتيـ عمى التحصيؿ والتعمـ ونمو  وتعرؼ وفيـ وا 

 (5002ـ لدييـ )عبد المنعـ عبد القادر الميبلدي ، المفاىي
والطالب المعاؽ عقميا تتسـ نظرتو لمحياة واألمور ببساطة وتبنى أغمبيا عمى اشباع رغباتو الذاتية 
مف طعاـ وممبس وأمف ، وتدور أغمب مفاىيمو حوؿ تمؾ المحددات البيولوجية التي تربطو بنفسو 

عقميا حوؿ نفسو وحوؿ مثيرات البيئة مف حولو وتوضع في صورة وباآلخريف ، وتتكوف رؤية المعاؽ 
مفاىيـ يقبميا ويتعامؿ معيا بشكؿ إيجابي أو سمبي حسب توجيو نحوىا أو تنفيره منيا )كوكيف أوراؾ 

 ،5002) 
ويستتبع ذلؾ أف يكوف المعمـ الذي يتعامؿ تعميميا ومينيا مع الطالب المعاؽ عقميا أف يكوف عمي 

درة المفاىيمية ، ويدرؾ كيؼ يتعامؿ معيا ، وكيؼ يوجييا ، بؿ ويسعى إلى تطويرىا وعي بتمؾ الق
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وتنميتيا ، ويربط مف خبلليا الطالب المعاؽ عقميا بكؿ مكونات بيئة المكاف واألشخاص والمواقؼ مف 
 حولو .

  يشكهة انذراسة :
المفاىيـ والمثيرات مف أف الطالب المعاؽ عقميا قميؿ الفيـ ، يريد أف يتعمـ ويعرؼ ويستبصر  

 حولو في شكميا البسيط ، حتى يتمكف مف التعامؿ مع المواقؼ واآلخريف مف حولو 
وجدير بالذكر أنو كاف البد مف االىتماـ بفئة المعاقيف عقميا مف خبلؿ إعداد برامج تعميمية  

ؿ أدؽ : كيؼ خاصة وانتقاء ما يبلئميـ عمى المستوييف : المضموف والتدريس وما انسبيا ؟ وبشك
 ندرس لذوي اإلعاقة العقمية 

إلى ضرورة تنمية الميارات المفاىيمية )التصورية(  9111وقد أشار فاروؽ الروساف  
 باعتبارىا إحدى الميارات األكاديمية الميمة بالنسبة لذوي اإلعاقة العقمية .

مفاىيـ ىؤالء الطبلب  والمعمـ في التربية الفكرية في حاجة إلى إعداد وتمكيف جاىز لمتعامؿ مع 
المعاقيف عقميا مف خبلؿ المقررات المحددة منيجيا ، ومف خبلؿ الوسائؿ المتاحة لذلؾ ، لذا يجب أف 
يكوف المعمـ في حالة مف التدريب المستمر واإلعداد الدائـ لمواجية تمؾ المواقؼ التعميمية التي تمكنو 

 .لمفاىيـ والمواقؼ المحيطة بو مف توصيؿ طبلبو إلى مرحمة تعامؿ إيجابي مبسط مع ا
 وبناء عميو فقد تـ طرح السؤاؿ الرئيسي التالي :  

إلى أي مدى توجد عبلقة بيف إعداد معمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة وبيف تنمية المفاىيـ لدى طبلبو 
 مف ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة  ؟

 ، عمى النحو التالي : عدة تساؤالت فرعية السؤاؿ الرئيسي  ويتبمور مف ىذا  
النفسي لمعمـ التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ  اإلعدادتوجد عبلقة ارتباطية بيف إلى أي مدى  .9

 ؟ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة  بلبلدى الط
يـ التربوي لمعمـ التربية الفكرية وتكويف المفاى اإلعدادتوجد عبلقة ارتباطية بيف إلى أي مدى  .5

 ؟ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة  بلبلدى الط
لمعمـ التربية   الميني اإلعدادتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف إلى أي مدى  .2

 ؟ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة  بلبالفكرية وتكويف المفاىيـ لدى الط
الكمية إلعداد معمـ التربية إلى أي مدى توجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف الدرجة  .4

 الفكرية وتكويف المفاىيـ لدى الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة ؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة في إعداد  .2

 معمـ التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ لدى الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة ؟
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 راسة :هذف انذ
تيدؼ الدراسة الراىنة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف إعداد معمـ التربية الفكرية أثناء  

 . ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة الخدمة وتكويف المفاىيـ لدى طبلبو 
 أهًية انذراسة : 

 أوال ... األهًية اننظرية 
  الخاصة عموما والتربية الفكرية وضع تصور نظري حوؿ كيفية إعداد المعمـ بمؤسسات التربية

 بشكؿ خاص بالشكؿ البلئؽ لو أثناء الخدمة
 الدراسات التي ربطت بيف إعداد معمـ التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ لدى الطبلب ذوي  قمة

 اإلعاقة العقمية البسيطة 
  المفاىيـ لدى طبلبو بياف ربط االعداد الشامؿ لمعمـ التربية الفكرية أثناء فترة العمؿ بتكويف

 المعاقيف عقميا "القابميف لمتعمـ"
 حانيا ... األهًية انتطثيمية :

  عمؿ استبانة باإلعداد الشامؿ لمعمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة تبيف االحتياجات التدريبية ليا
 في ذلؾ 

 ف لمتعمـ" بناء وتصميـ دليؿ مبلحظة لتكوف المفاىيـ لدى الطبلب المعاقيف عقميا "القابمي 
  تنمية وعي المعمميف والمعممات بمؤسسات التربية الفكرية بقدرة الطبلب المعاقيف عقميا

 "القابميف لمتعمـ" عمى تكويف مفاىيـ مختمفة عف المواقؼ واألشخاص واألحداث مف حوليـ
 في يف لمتعمـ" المقدمة لمطبلب المعاقيف عقميا "القابم أىمية اإلستفادة مف المناىج الدراسية

 في تكويف المفاىيـ المختمفة ليـ . المؤسسات التربوية
 يصطهحات انذراسة :

  The Mental Retardation Teacherيعهى انرتتية انفكرية  ... أوال 
 مكنيـ القياـ مف ي تعريفا لمعمـ التربية الفكرية بأنيـ 5094قدـ حساـ الديف محمود عزب  

الى فئة المعاقيف ذىنيًا)القابميف لمتعمـ(،  دموف خدمات منظمة ىادفةبالتدريس لفئة المعاقيف ذىنيًا، ويق
وذلؾ مف اجؿ المساعدة في تعديؿ سموكيـ واكسابيـ ميارات ومعارؼ تعينيـ عمى التكيؼ مع متطمبات 
الحياة، والكسب بطريقة ال ُتشكؿ عائقًا اماـ النمو الطبيعي لممجتمع، وُيقدموف ىذه الخدمة داخؿ 

 التربية الفكرية التابعة لمدارس التربية الخاصة.فصوؿ مدارس 
 وفي الدراسة الراىنة ىـ مجتمع وعينة الدراسة محؿ اإلىتماـ . 

 



    إعداد معلم التربية الفكرية أثناء الخدمة وعالقته بتنمية بعض المفاهيم لدى عينة من الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة 
 عصام عبد الخالق& د.   ريماء صبريد.                                        

 جايعة تىرسعيذ –جمهة كهية انرتتية                         023(                                       3232– أكتىتر) –(  23انعذد )

 Preparing the teacher of Special اعذاد يعهى انرتتية انفكرية أحناء اخلذيةحانيا .... 
education during service 

والممارسة التي تقدـ لممعمـ مف خبلؿ محتوى متكامؿ تعينو وىو يعني إجراءات التدريب والتقييـ 
 عمى كيفية أداؤه لميمتو التدريسية مع الطبلب المعاقيف عقميا .

وفي الدراسة الراىنة يشير مفيـو إعداد معمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة إلى تمؾ الدرجة التي 
ية والتربوية والمينية( بعد اجتيازه فترة يحصؿ عمييا المعمـ في مجاالت االعداد المختمفة )النفس

التدريب المتكامؿ أثناء الخدمة تؤىمو لكيفية التعامؿ مع تكوف مفاىيـ الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية 
 البسيطة الذي يتـ التدريس ليـ . 

 Configure conceptsتكىين املفاهيى حانخا ...     

شياء أو األشخاص أو الحوادث أو العمميات التي وتعني المفاىيـ بأنيا عبارة عف مجموعة مف األ
يمكف جمعيا معا عمى أساس صفة مشتركة أو أكثر ، والتي يمكف أف يشار الييا بإسـ أو رمز معيف 

 ( 5002)جودت سعادة ، 
المفاىيـ كونيا عممية معرفية تقدمية يتـ تحديدىا مف  Al-Issa 2020في حيف أدركت آليسا 

مستويات : المستوى المادي ويقصد بو المعنى أو الوصؼ المقدـ لممفيـو ، والمستوى  2خبلؿ 
الوظيفي مف خبلؿ ما يقدمو ىذا المفيـو مف وظيفة وقيمة ، والمستوى التجريدي الذي يحدد تصنيفات 

 المفيـو في شكمو المبسط . 
المعاؽ الطالب الراىنة بأنيا تمؾ الدرجة التي يتـ قياسيا مف ويقاس ىذا المصطمح في الدراسة 

دليؿ مبلحظة ولي األمر لمجموع المفاىيـ التي تـ التعامؿ مف خبلليا  عقميا "القابؿ لمتعمـ" مف خبلؿ
 أثناء الدراسة الراىنة . 

 " Mentally Retarded Students :  راتعا .. انطالب املعالني عمهيا "انماتهني نهتعهى"  

اإلعاقة العقمية عبارة عف نقص جوىري في األداء الوظيفي الراىف يتصؼ بأداء ذىني وظيفي دوف 
المتوسط يكوف متبلزما مع جوانب قصور في إثنيف أو أكثر مف مجاالت الميارات التكيفية التالية : 

االستفادة مف مصادر  –لميارات االجتماعية ا –الحياة المنزلية  –العناية الشخصية  –التواصؿ 
 –قضاء وقت الفراغ  –الجوانب األكاديمية الوظيفية  –الصحة والسبلمة  –التوجيو الذاتي  –المجتمع 

 ( 5000ميارات العمؿ والحياة االستقبللية ، ويظير ذلؾ قبؿ سف الثامنة عشرة . )مدحت أبو النصر ، 
الحالية مف خبلؿ عينة الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة  وتعرؼ االعاقة العقمية في الدراسة
الحكومية والخاصة في  الذكاء( ويدرسوا في احدى المؤسساتولدييـ نقص في القدرة العقمية العامة )

 نطاؽ محافظة القاىرة  . 
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 اإلطار اننظري وانذراسات انساتمة :
 أوال .. إعذاد يعهى انرتتية انفكرية 

العممية التربوية والتأىيمية لؤلطفاؿ غير العادييف ، ليذا  أساسية الخاصة ىو أف معمـ الترب 
فإف عممية إختياره ليذه الميمة المتزايدة األعباء مف األىمية بمكاف ، حيث أنو يتولى مياما شاقة اال 

اليو  وىي التعامؿ مع فئات خاصة مف التبلميذ ، مما يزيد مف مسئولياتو ، كما تزداد الحاجة الماسة
 بسبب تزايد عدد المعاقيف في العالـ 

، حيث أف مينة تدريس الفئات  بالدرجة األولى تأتي أىمية إختيار معمـ التربية الخاصة وعميو  
الخاصة تتطمب توفر صفات وسمات شخصية ومينية متميزة قد ال تتوفر في معمـ األطفاؿ العادييف ، 

والتعرؼ عمى الدوافع واألسباب التي جعمتو يقبؿ عمى ىذه ليذا فبلبد عند إختياره مف دراسة شخصيتو 
المينة ، ومحاولة تنمية ىذه الدوافع لدى الفئات األخرى مف الشباب المقبمة عمى إختيار مينة 

 التدريس بصفة عامة وتدريس المعاقيف بصفة خاصة 
يقوموف بالتعميـ  ويقصد بمعمـ التربية الفكرية ىؤالء األفراد المؤىميف وغير المؤىميف الذيف 

والتدريس والرعاية لمطبلب ذوي اإلعاقة العقمية بمختمؼ أشكاليا وفئاتيا بغرض تنمية مياراتيـ وتعديؿ 
مكاناتيـ   سموكيـ وتعميميـ التعميـ المبسط األمثؿ لميوليـ وقدراتيـ وا 

مى أىـ الصفات المينية لدى معمـ األطفاؿ المعاقيف عقميا ع 5005وقد حددت زينب شقير  
 النحو التالي :  

إعداد تربوي ناجح يؤدي إلى زيادة إيجابية إتجاىاتو نحو المعاؽ عقميا ، وعمى زيادة معموماتو  .9
 التربوية حوؿ أفراد ىذه الفئة 

أكدت العديد مف الدراسات أىمية تأثير التدريب قبؿ وأثناء الخدمة عمى زيادة معارؼ معمـ  .5
 التربية الفكرية وتأثيرىا في رفع كفاءتو المينية 

 إلمامو الشامؿ بخصائص المعاؽ عقميا المعرفية واإلنفعالية والحركية والجسمية .. وغيرىا  .2
 بلئـ الطفؿ المعاؽ عقميا قدرتو عمى ممارسة الميارات المختمفة التي ت .4
 تدريبو عمى كيفية إدارة البيئة التعميمية ليؤالء األطفاؿ  .2
 (                              912، ص  5005قدرتو عمى إبتكار تعميمي مقبوؿ ليؤالء األطفاؿ )زينب شقير ،  .2

التعميمية والتربوية بصفة ىذا ويعد إعداد المعمـ الجيد مف أىـ العناصر في رفع كفاءة العممية  
عامة والتربية الخاصة عمى وجو التحديد ، فالمعمـ ىو العامؿ األساسي في إحداث التطوير المبلئـ في 
جوانب العممية التعميمية ، وال يمكف ألي جيد تربوي يستيدؼ اإلصبلح والتطوير أف يقمؿ مف أىمية 

ف توافرت دور المعمـ ألنو أحد العوامؿ الرئيسية في توجيو ال تطوير التربوي ، وىذا يعني أنو حتى وا 
مباني مدرسية ومناىج ووسائؿ وتقنيات حديثة فإنيا لف تستطيع أف تحدث التطوير المطموب دوف 
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الصفات الشخصية والمينية التي تمكنو مف إحداث نوع مف التكامؿ بيف ىذا كمو وترجمتو  معمـ لو مف
عممية تعميـ ورعاية ذوي الفعالية ، ليذا فإف القائميف عمى إلى مواقؼ تعميمية عمى درجة كبيرة مف 

الشخصية واألكاديمية ويطالبوف بضرورة  دوف باإلىتماـ بالمعمـ مف الجوانبينا اإلحتياجات الخاصة
إعداد المعمـ الذي يستطيع أف يحقؽ إحتياجات الطبلب األكاديمية والنفسية عبلوة عمى ذلؾ فقد نادى 

عمـ التربية الخاصة واإلىتماـ بالدورات التدريبية ليؤالء المعمميف أثناء الخدمة البعض برفع مستوى م
 (5، ص  5004.)زينب محمود شقير ، 

ويقصد بتدريب المعمميف أثناء الخدمة بأنو كؿ نشاط مخطط ومنظـ يمكف المعمـ مف النمو في  
مف شأنو رفع مستوى عممية المينة والحصوؿ عمى مزيد مف الخبرات الثقافية والسموكية ، وكؿ ما 

زدياد طاقة المعمـ اإلنتاجية )عبد القادر يوسؼ ،   (9192التعميـ وا 
وعميو فقد أصبحت عممية إعداد المعمـ وتدريبو المستمر أثناء الخدمة تمثؿ مكانا بارزا في  

تربية أولويات تطوير الفكر التربوي ، كما إتضح بمكاف أىمية عقد دورات تدريبية مستمرة لمعمـ ال
الخاصة في مجاؿ التدريس عمى يد متخصصيف في مجاؿ الميارات التخصصية واسترتيجيات التدريس 
الحديثة سواء العامة أو الخاصة بفئات المعاقيف ، مع توافر اآلالت واألجيزة المعينة والوسائؿ المبلئمة 

دارة المناقشة واستخداـ لتحقؽ ذلؾ الغرض ، وضرورة تدريب معمـ التربية الخاصة عمى إدارة الفصؿ و  ا 
 تكنولوجيا التعميـ .

ويمعب معمـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية دورا جوىريا في عممية تأىيميـ وتدريبيـ ،  وحتى  
يتسنى لو القياـ بيذا الدور البد مف أف يمتمؾ مستوى مناسبا مف المعمومات النظرية حوؿ الطبلب ذوي 

صيـ المميزة وأسباب اإلعاقة العقمية ونظريات التدريس .. وغيرىا اإلعاقة العقمية ، كالتعريؼ وخصائ
مف المعمومات النظرية التي يمكف اف تشكؿ لديو بنية معرفية تمكنو مف فيـ فئة التبلميذ التي يعمؿ 
معيـ ، اال أف الجانب النظري وحده ال يكفي لتمكيف معمـ التبلميذ ذوي اإلعاقة العقمية مف تحقؽ 

وة بالنسبة لو او لمطفؿ أو لذويو أو حتى المؤسسة التي يعمؿ بيا ، لذا البد إلى جانب النتائج المرج
المعمومات النظرية أف يمتمؾ مستوى مناسبا مف الميارات العممية التي تمكنو مف القياـ بواجباتو تجاه 

في الوقت التبلميذ المعاقيف عقميا ، فيجب عمى معممي التربية الخاصة أف يكونوا أكثر إستعدادا 
متبلكا لممعرفة النظرية والعممية ليستطيعوا تقديـ أفضؿ الممارسات التعميمية لمتبلميذ ذوي  الحاضر وا 

 (2، ص 5095اإلعاقة الفكرية )يحيى عبيدات ، 
وقد لوحظ أف معممي ومعممات التربية الفكرية أكثر إحتياجا لمتدريب مف كافة باقي معممي  

ذوي االحتياجات الخاصة ، فالطفؿ المعاؽ عقميا يحتاج مجيود أكبر ومعممات باؽ الفئات األخرى ل
لمفيـ واالستيعاب والتذكر ، كما أنو قد يكوف مف ذوي النشاط الزائد وفرط الحركة وقد يكوف لديو 

وجسمية ، وىذا يجعؿ مف التدريب المستمر لمعمـ التربية الفكرية تحديدا أمر بالغ  متاعب صحية
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 Arterbery , Dمف التعامؿ السميـ مع ىذه النوعية مف الطبلب المعاقيف عقميا األىمية حتى يتمكف 
, 2018 , p 29)) 

الفكرية أثناء الخدمة ، مف وقد لوحظ وجود مشكبلت عديدة مف جراء إعداد معمـ التربية  
 :أىميا
قصر فترة إعداد معممي الفئات الخاصة ، حيث تعتبر فترة غير كافية لتحقيؽ أىداؼ إعداد  .9

 المعمـ المذكور 
فترة ممارسة التدريب العممي في برامج إعداد معممي الفئات الخاصة قصيرة جدا ، ومما الشؾ  .5

اقة والتكيؼ فيو أف المعمـ يحتاج إلى فترة تدريب عممي كافية لكي يمـ بالظروؼ المحيطة باإلع
 مع التبلميذ المعاقيف 

يحتاج اإلعداد الحالي لمعممي الفئات الخاصة إلى إعادة نظر وخاصة بالنسبة لخطة الدراسة  .2
والمقررات الدراسية ، حيث أف تطوير مناىج التربية الخاصة إلى جانب إعداد البيئة التربوية 

خاصة حتى يمكف تحديد األىداؼ الحالية يحتاجوف معا إلى إعداد متطور لمعممي التربية ال
 المنشودة 

نقص المعمميف المتخصصيف لعدـ إقباليـ عمى ىذا النوع مف التعميـ لقمة حوافزه المادية ،  .4
 (2، ص  5004وبالرغـ مف صعوبة المينة )زينب شقير ، 

ؿ عاـ ومعمـ وقد نوه الباحثاف زيادة عمى المشكبلت السابقة إلعداد معمـ التربية الخاصة بشك
إفتقاده إلى كيفية تدريبو عمى التعامؿ مع المفاىيـ المختمفة التي يجب أف التربية الفكرية بصفة خاصة 

يدركيا ويتعمميا الطالب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة ، فبل توجد دورة محددة تعاممت مع كيفية تنمية 
مف أجؿ أف يتفاعموا مف  وتبسيط المفاىيـ المختمفة لدى ىؤالء الطبلب والتي ىـ يحتاجوف تعمميا

 خبلليا مع مثيرات البيئة مف حوليـ .
 ومف أبرز الدراسات التي تناولت إعداد معمـ التربية الخاصة  
محاولة الكشؼ عف قدرات الكفاءة التي ىدفت إلى  Arterbery , D., 2018دينيس آرتربيري دراسة 

المينية لممعمـ مع طبلبو ذوي االحتياجات الخاصة داخؿ حجرة الدراسة ، وقد سعت الدراسة أيضا إلى 
معمما  29معرفة معتقدات واتجاىات المعمميف تجاه الحياة المدرسية مع طبلبيـ المعاقيف ، وقد اختير 

عامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة ، وقد تـ تحديد لمكشؼ مف خبلليـ حوؿ الكفاءة المينية في الت
إدارة  –االستراتيجيات التعميمية  –العديد مف المجاالت محؿ االىتماـ مثؿ : المشاركة مع الطبلب 

الصؼ الدراسي ، وقد أكدت النتائج أىمية أف يكوف ىناؾ توجيو وتدريب مستمر لممعمميف لمتعامؿ مع 
 يف الدائمة ، وأف يكوف ىناؾ تطوير ميني ليـ بشكؿ دوري .مستحدثات ومشكبلت الطبلب المعاق

عمى حوؿ درجة انطباؽ معايير الجودة  5099وفي دراسة قامت بيا أماني عزت المصري  
برنامج اعداد معممي التربية الخاصة في جامعة االمير سطاـ بف عبد العزيز ، وكاف ىدفيا التعرؼ 
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امج اعداد معممي التربية الخاصة باستخداـ عينة مف جميع عمى درجة انطباؽ معايير الجودة عمى برن
( طالبة 10الطالبات المتوقع تخرجيف مف قسـ التربية الخاصة في كمية التربية لمبنات بالخرج عددىف )

مف مسار االعاقة الفكرية، كما تالؼ مجتمع الدراسة مف جميع عضوات قسـ التربية الخاصة في كمية 
( عضوة،واشارت النتائج الى وجود فروؽ في درجة 99المنطقة عددىف ) التربية الخاصة في نفس

انطباؽ معايير الجودة عمى برنامج اعداد معممات التربية الخاصة في جامعة االمير سطاـ بف عبد 
 العزيز ُتعزى الى متغير المعدؿ التراكمي.

ة ىدفت دراس .Chadwell, M., & Roberts, A  2020كما قدـ كؿ مف شادويؿ وروبرت 
إلى فحص مفاىيـ معممي التربية الفكرية نحو إعدادىـ لمعمؿ مع األطفاؿ المعاقيف بيف الواقع والمأموؿ 

معمـ  9512وقد استخدمت الدراسة المنيجيف النوعي والكمي.شارؾ في الدراسة عينة تكونت مف ، 
ـ بطريقة عشوائية مف بيف ومعممة بمدارس التربية الفكرية في والية نيبراسكا األمريكية، تـ اختيارى

سنوات في العمؿ بمجاؿ التربية الفكرية. أيضًا، شارؾ  4المعمميف الذيف يممكوف سنوات خبرة تزيد عمى 
(. تـ تطبيؽ 59في الدراسة مجموعة مف خبراء إعداد المعمميف بوزارة التعميـ األمريكية )العدد = 

واستخبلص النتائج ، تمثمت األدوات والمقاييس  األدوات عمى أفراد العينة لتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة
 -في :  استبانة إلكترونية حوؿ مفاىيـ المعمميف نحو اإلعداد لمعمؿ مع الطبلب ذوي اإلعاقة الفكرية 

% 00نسبة  يوجد:   لمنتائج التالية المقاببلت مع الخبراء في مجاؿ إعداد المعمميف ، وقد تـ التوصؿ 
شعورىـ باإلعداد والتأىيؿ الجيد لمعمؿ مع الطبلب ، كما أشار المفحوصوف إلى  أكدوا مف أفراد العينة

والتطوير الميني الذاتي مف بيف العناصر  المؤىؿ الدراسي والتدريب المستمر ما قبؿ وأثناء الخدمة
د التي تجعؿ معممي التربية الفكرية مستعديف لمعمؿ مع الطبلب المعاقيف ، كما أكد خبراء إعدا اليامة

عمى التكنولوجيا في التدريب  معممي التربية الفكرية  إلى أف برامج اإلعداد الرسمية وزيادة اإلعتماد
الضرورية التي تجعؿ المعمميف أكثر استعدادًا لمعمؿ  ووضع معايير واضحة لئلعداد مف بيف األساسيات

 المدارس . مع الطبلب ذوي اإلعاقة الفكرية في
 تعمية :
ات السابقة إىتماميا بإعداد معمـ التربية الخاصة لما لو مف أثر فعاؿ عمى لوحظ عمى الدراس 

جودة الحياة التعميمية لطبلبو مف ذوي االحتياجات الخاصة ، وقد إتضح ذلؾ مف خبلؿ دراسة أماني 
شادويؿ التي ربطت جودة التعميـ الخاص بجودة إعداد المعمـ ، بينما ركزت دراسة  5099المصري 
عمة تبني مفاىيـ محددة لمعمـ التربية  .Chadwell, M., & Roberts, A    2020وروبرت

الفكرية أثناء إعداده لمعمؿ في مجاؿ التربية الفكرية ، وقد تعاممت الدراسات السابقة في العينة مع 
التي كانت عينتيا تشتمؿ عمى  5099معممي ذوي االحتياجات الخاصة بإستثناء دراسة أماني المصري 

ت بقسـ التربية الخاصة بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز ، وقد قد استخدمت الدراسات الطالبا
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السابقة أدوات محددة لتحديد الغرض واليدؼ منيا مثؿ استبياف الكفاءة المينية لممعمميف في تعامميـ 
ؿ والذي اشتم Arterbery , D., 2018مع الطبلب المعاقيف عقميا الذي تـ استخدامو في دراسة 

واالستراتيجيات التعميمية المتبعة ، وكميا نواتج  –وادارة الصؼ الدراسي  –عمى جوانب مشاركة الطبلب 
 Chadwell, M., & Roberts, A 2020فعالة إلعداد معمـ التربية الخاصة ، بينما استخدـ 

 -لفكرية استبانة إلكترونية حوؿ مفاىيـ المعمميف نحو اإلعداد لمعمؿ مع الطبلب ذوي اإلعاقة ا
أغمب نتائج الدراسات السابقة إلى أىمية  أكدت، وقد  المقاببلت مع الخبراء في مجاؿ إعداد المعمميف

اإلعداد الجيد لممعمميف أثناء الخدمة حتى يتمكنوا مف التعامؿ الفعاؿ مع الطبلب ذوي االحتياجات 
 في حقؿ التربية الخاصة . الخاصة ، وأىمية اتباع منظومة التطوير الميني بشكؿ دوري لممعمميف 

 حانيا : تكىين املفاهيى نذي انطالب روي اإلعالة انعمهية انثسيطة 
تعد المفاىيـ األدوات العقمية التي نطورىا لتساعدنا عمى مواجية عالمنا المعقد ، فالعالـ  

عمى يحتوي عمى تشكيمة ضخمة مف المثيرات واألشياء واألشخاص واألحداث ، إذا لـ يعمؿ الفرد 
تبسيطيا أو اختصارىا ، فإف فيمنا لمعالـ مف حولنا قد يصبح أمرا صعبا أو مستحيبل ، فنحف لف يمكننا 
أف نعطي إنتباىنا وتركيزنا لدراسة كؿ المثيرات مف حولنا بإعتبارىا ظواىر فريدة مف نوعيا ، وعمى ىذا 

ء في صورة مجاميع يسيؿ فيميا فإف األفراد يميموف منذ مرحمة مبكرة مف طفولتيـ إلى تجميع األشيا
 (92، ص  5009والتعامؿ معيا )عزة خميؿ ، 

وبذلؾ نجد أف المفاىيـ تحتؿ مكانا ىاما في حياة الفرد وذلؾ إلتماـ عممية التعمـ واكتساب  
الخبرات عف العالـ المحيط بو ، وىذا ما أثار إىتماـ عدد كبير مف عمماء النفس والتربية حيث قاموا 

معرفة أنواعيا وخصائصيا وكيفية تكوينيا وتعميميا ، فإكتساب المفاىيـ في أي مجاؿ مف بدراستيا و 
المجاالت وخاصة بالنسبة لؤلطفاؿ يساعد بشكؿ كبير في خمؽ تواصؿ أفضؿ بيف المتعمـ والقائميف 

 عمى تعميمو 
: فيمو  ولقد وردت عدة معاني لكممة مفيـو في المعاجـ العربية ، ففي القاموس المحيط يقاؿ 

فيما أي عممو وعرفو بالقمب وأحسف تصوره ، كما ورد في المعجـ الوسيط إف المفيـو يعني مجموع 
 (295، ص  5095الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كمي )عبير صديؽ أميف ، 

وقد تعددت تعريفات المفيـو حسب اختبلؼ التوجو النظري لمباحثيف ، فقد عرفيا نيمسوف بريت  
Brett , N., 2012  بأنيا مجموعة االستدالالت العقمية المنظمة التي يكونيا الفرد لؤلشياء واألحداث

 والبيئة مف خبلؿ التنظيـ العقمي الذىني والتي يربط بيا الفرد المثيرات السمبقة باألشياء في البيئة . 
خبلليا  بأنيا الخصائص المتشابية والمتماثمة التي مف 5009بينما عرفيا سعيد حامد محمد  

 يستدؿ الطفؿ أو الراشد عمى ماىية وطبيعة األشياء التي تفيده وتربطو بالعالـ مف حولو 
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وفي البحث الراىف تعتبر المفاىيـ المقدمة لمطفؿ المعاؽ عقميا عبارة عف أدوات وتشخيصات  
 متماثمة يربط بيا الطفؿ مكونات البيئة مف حولو ويستدؿ عمييا 

 يـ تبعا لوجيات النظر المختمفة ، فيناؾ نوعيف مف المفاىيـ :وقد تعددت أنواع المفاى 
  المفاىيـ التمقائية التي تنمو نتيجة اإلحتكاؾ اليومي لمطفؿ بمواقؼ الحياة المختمفة وتفاعمو مع

 الظروؼ المحيطة بو 
  المفاىيـ العممية التي تنمو نتيجة تييئة المواقؼ التعميمية 

ف طريؽ الخبرات الحسية عند التعامؿ مع العالـ الخارجي ومفاىيـ كما توجد مفاىيـ أولية وتتكوف ع
ثانوية وتتكوف نتيجة تجريد خاصية تشترؾ فييا المفاىيـ األولية ويمكف تعمميا بدوف خبرات محسوسة 

 (54، ص  5009)عزة خميؿ ، 
بيف  وتعتبر المفاىيـ لدى الطفؿ المعاؽ عقميا ذات طابع تمقائي أولي مبسط تمكنو مف الربط 

مكاناتو المحدودة ويبدأوف في  متشابيات البيئة واألحداث مف حولو بشكؿ بو واقعية تختص بقدراتو وا 
 معالجتيا مف خبلؿ سموكيات وتصرفات تمر عمييـ في خبرات وأنشطة الحياة اليومية .

 وتتضح أىمية المفاىيـ مف خبلؿ : 
 ي البيئة مف أشياء أو مواقؼ ، تقميؿ تعقد البيئة ، إذ أنيا تمخص وتصنؼ ما ىو موجود ف

فالكائنات الحية مثبل عمى كثرتيا يمكف تصنيفيا في مجموعات قميمة العدد نسبيا عف 
 طريؽ إدراؾ الخصائص المشتركة بينيا 

  إختزاؿ الحاجة لمتعمـ المستمر حينما يتعمـ الفرد المفيـو فإنو يطبقو في كؿ مرة دوف
الفرد مفيـو الثدييات فإنو ال حاجة إلى تكرار المفيـو  الحاجة إلى تعمـ جديد ، فعندما يتعمـ

 أماـ كؿ حيواف ثدي 
  تسييؿ اإلتصاؿ ، حيث أف تبسيط الواقع في صورة مفاىيـ عامة يجعؿ مف السيؿ إختزاؿ

كممات لغوية ذات معاني محددة وعامة لدى أبناء الثقافة الواحدة مما يسيؿ عممية 
 اإلتصاؿ بينيـ 

 رفي لمفرد : تسيؿ المفاىيـ عممية إدماج التكوينات الشاممة العامة )وما إثراء البناء المع
بينيا مف ارتباطات فرضية( في البناء المعرفي لمفرد ، تمؾ التكوينات تساعد بدورىا عمى 

 اكتساب معاني إشتقاقية جديدة واإلحتفاظ بيا كجزء مف البناء المعرفي لمفرد 
 حسي إلى المستوى التصوري إلى المستوى المجرد إرتفاع مستوى التفكير مف المستوى ال 
  تنظيـ التعمـ : حيث تساعدنا عمى تنظيـ تعممنا عف العالـ الخارجي بصورة ىرمية تسيؿ

 عممية اإلستدالؿ عف استخداـ المفاىيـ والتعميمات 
  تييئة فرص التعمـ الذاتي أماـ المتعمـ ، حيث أف المتعمـ حينما يكوف مفيوما يستطيع أف

 ؽ األحكاـ المتعمقة بيذا المفيـو عمى كؿ حالة خاصة تندرج تحتو يطب
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  تساعد المفاىيـ عمى التوجيو والتنبؤ ألي نشاط 
  تقمؿ المفاىيـ مف الحاجة إلى إعادة التعمـ في مواجية مواقؼ جديدة 
 فؿ وبيف يساعد تعمـ المفاىيـ في إدراؾ العناصر المتشابية بيف ما سبؽ أف تعممو الط

 عممية التعمـ  الجديدة مما ييسرالمواقؼ 
  تسمح المفاىيـ بالتنظيـ والربط بيف مجموعات األشياء واألحداث 
  تساعد المفاىيـ عمى تعييف األشياء في العالـ الخارجي 
  ، (5001يساعد تعمـ المفاىيـ عمى توجيو النشاط التعميمي . )رحاب برغوث 

لكف تعميـ الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة لممفاىيـ يجب أف يكوف لو أسس وقواعد محددة 
 في النقاط التالية  5095أوردتيا عبير أميف 

  البدء بتعميـ المفاىيـ المحسوسة فالمجردة فاألكثر تجريدا 
 ؿ إختيار المستويات التعميمية الدنيا ثـ المستويات العميا ، حسب قدرات األطفا 
  الحرص عمى التطبيؽ العممي وتوفير القدوة الحسنة والنماذج الجيدة عند تعميـ األطفاؿ 
  إعطاء أمثمة عمى المفاىيـ المجردة تجنبا لمخمط أو التشويش فييا 
  التأكد مف صحة المفاىيـ وفعاليتيا في نمو المعرفة والتفكير لدى األطفاؿ 
 اؼ الفرد والمجتمع والمرحمة التعميمية ونموىا في مراعاة أىمية المفاىيـ ومدى إرتباطيا بأىد

 المراحؿ التعميمية البلحقة . 
والطالب ذوي االحتياجات الخاصة دوما في أمس الحاجة إلى التبسيط والتيسير لكافة المثيرات مف 
حولو ، حتى يتمكف مف التفاعؿ اإليجابي معيا وحتى يندرج مع المجتمع مف حولو مف خبلليا ، وىذا 

ال يتسنى اال إذا تـ بمورة تمؾ المثيرات إلى مفاىيـ واضحة ليا خصائص مشتركة يكتسبيا الطالب قد 
تكممة  –عد  –استدالؿ  –رسـ  –كتابة  –المعاؽ عقميا مف خبلؿ إمكاناتو المتاحة سواء )قراءة 

 ربط واقعي(  –نواقص 
المعاؽ عقميا مراعيا الفروؽ وىنا عمى المعمـ أف يقـو بتوظيؼ تمؾ اإلمكانات المتاحة لمطالب  

ذا تمكف الطالب المعاؽ عقميا مف التعمـ في حدود  الفردية لتعمـ واكتساب تمؾ المفاىيـ قدر اإلمكاف ، وا 
 % مف تمؾ المفاىيـ يمكف أف نعتبر ىذا إنجازا ال بأس بو . 20

 عاقة العقمية البسيطة ومف أىـ الدراسات التي تناولت تعمـ وتكويف وتنمية المفاىيـ لدى الطبلب ذوي اإل
ىدفت إلى وضع نموذج مقترح لمبيئة البصرية بحجرة  5000دراسة قامت بيا رشا عز الديف الوليدي 

الدراسة بمرحمة التييئة بمدارس التربية الفكرية لتحديد فاعمية ىذا النموذج عمى إكساب المفاىيـ 
المفيـو ، تـ إعداد قائمة بالمواصفات البلزمة لؤلطفاؿ المعاقيف ذىنيا ، وأيضا عمى بقاء أثر تعمـ 

لممثيرات البصرية المقدمة لممعاقيف ذىنيا مف ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة بمرحمة التييئة بمدارس 
عداد  التربية الفكرية ، بطاقة مبلحظة سموؾ األطفاؿ أثناء تطبيؽ النموذج المقترح لمبيئة البصرية ، وا 
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قدـ في تجربة البحث )حيوانات البيئات المختمفة( ، وأظيرت نتائج الدراسة اختبار مصور لممفيـو الم
فاعمية النموذج المقترح عمى اكساب المفاىيـ ، وعمى بقاء أثر التعمـ لدى األطفاؿ المعاقيف ذىنيا مف 

 ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة
ج قائـ عمى التدريس إلى الكشؼ عف فاعمية برنام 5009بينما حاولت دراسة سعيد حامد محمد  

العبلجي باستخداـ الرسـو المتحركة لتنمية بعض المفاىيـ العممية لدى التبلميذ المعاقيف عقميا 
)القابميف لمتعمـ( بالمرحمة االبتدائية ، تكونت عينة الدراسة مف عينة مف بيف التبلميذ المقيديف بالصؼ 

عاما ، وكانت أدوات  92 – 92ارىـ ما بيف السادس في مدرسة التربية الفكرية ببنيا ، تراوحت أعم
( وبطاقة مبلحظة لتقدير أداء التبلميذ 4الدراسة متمثمة في مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء )الصورة 

وتقييميـ أثناء تنفيذ البرنامج ، واختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية في إحدى وحدات البرنامج )اإلنساف 
سة عمى فعالية البرنامج القائـ عمى التدريس العبلجي باستخداـ والصحة( ، وقد أكدت نتائج الدرا

الرسـو المتحركة في تنمية بعض المفاىيـ العممية لدى عينة التبلميذ المعاقيف عقميا "القابميف لمتعمـ" 
 بالمرحمة االبتدائية .

وؼ تصورا حوؿ مفيـو المستقبؿ لدى طبلب الصف Pederson , M., 2012وقد قدـ ميت بيدرسوف 
المتوسطة والثانوي ، وتوقعات المعمميف تجاه تطور ىذا المفيـو لدى الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة 
مف ذوي اإلعاقة العقمية ، وقد حاوؿ المعمموف تصميـ بيئة تعميمية صفية تقـو عمى مبدأ االختيار 

المعمميف مع  الحر لمتعرؼ مف التبلميذ حوؿ تصورىـ البسيط حوؿ مفيـو المستقبؿ ، وقد تصرؼ
الطبلب مف خبلؿ بعض المقررات الدراسية ومف خبلؿ المسئولية المينية الواقعة عمييـ ، وقد استنتج 
المعمميف بعض تصورات الطبلب المعاقيف عقميا حوؿ وجيتيـ بمجرد االنتياء مف النظاـ والحياة 

بؿ بشكمو البسيط في نتائج الدراسة أف اغمب توجيات الطبلب نحو المستق أكدتالمدرسية ، وقد 
أذىانيـ ينحصر في حدود العمؿ واألخطار التي مف المحتمؿ أف يواجيوىا ومسئوليتيـ تجاه تغيير نمط 
حياتيـ ، وقد أكدت نتائج الدراسة أيضا أىمية وجود برنامج تخطيط تعميمي يبلئـ حدود وامكانات 

ي ، ويثبت ليـ ىذا المفيـو كعناية الطبلب المعاقيف عقميا بمعاونة معممييـ يعدىـ لمدور المستقبم
 مؤكدة لتطمعيـ لتحقيؽ بعض طموحاتيـ .

ىدفت منيا التعرؼ عمى فاعمية استخداـ األنشطة التربوية  5092في حيف قامت ماجدة محمود صالح 
 90إلكساب األطفاؿ المعاقيف عقميا "القابميف لمتعمـ" بعض المفاىيـ الزمنية تكونت عينة الدراسة مف 

عاما مف مدرسة الرمؿ لمتربية الفكرية بمحافظة 95-1معاقيف عقميا بدرجة بسيطة مف عمر أطفاؿ 
اإلسكندرية ، واشتممت األدوات البحثية عمى استمارة بيانات خاصة بالطفؿ وعمى مقياس مفيـو الزمف 

لمقترح المصور لؤلطفاؿ المعاقيف عقميا "القابميف لمتعمـ" ، وقد أوضحت النتائج فاعمية البرنامج ا
باستخداـ األنشطة التعميمية في إكساب األطفاؿ المعاقيف عقميا بعض المفاىيـ الزمنية مثؿ : تسمسؿ 

 األحداث والمصطمحات الدالة عمى الزمف وادراؾ الزمف بالساعات والمدى الزمني لؤلحداث 
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ة قياسية أدا Ramirez , L., 2015وحوؿ مفيـو المينة لدى المعاقيف عقميا قدـ لوبيز راميرز 
ربية الفكرية مف وجية نظر المعمميف ، وقد إشتممت العينة عمى لتوقعات مفيـو المينة لدى طبلب الت

مف معممي التربية الخاصة تـ تدريبيـ وظيفيا لمتعامؿ مع مستحدثات فكرة المينة لدى طبلبيـ  904
مة في رؤيتيـ مف ذوي االحتياجات الخاصة ، وقد روعي في الطبلب عدة عوامؿ قد تكوف حاس

العوامؿ االنفعالية( ، وقد بينت نتائج البحث  –شدة اإلعاقة  –وتصورىـ عف المينة مثؿ : الجنس 
تحقؽ األداة القياسية في حكميا عمى مفيـو المينة لدى الطبلب المعاقيف عقميا ، كما بينت الدراسة 

ا المفيـو ، كما أعتبر في أىمية العامؿ المعرفي لدى المعمميف حيف تعامميـ مع طبلبيـ حوؿ ىذ
الطبلب المعاقيف عقميا أىمية ضبط الجوانب االنفعالية لتحقؽ الوعي بمفيـو المينة ، كما كاف لشدة 

 اإلعاقة دور أيضا في ذلؾ .
دراسة حوؿ التعرؼ  McMahon , D., Cihak , F., 2020وقد قدـ كؿ مف مكماىوف وسيياؾ 

عمى أسس تنمية بعض المفاىيـ العممية والرياضية مف خبلؿ إستخداـ تكنولوجيا الواقع اإلفتراضي ، 
 – 9مف الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة تراوحت أعمارىـ ما بيف  2وتكونت عينة الدراسة مف 

طبيؽ بعض اإلختبارات التحصيمية عاما بأحد مدارس التعميـ األساسي في مدينة ساندييجو ، تـ ت 99
أسابيع لتكنولوجيا الواقع  4فيما يتعمؽ بالمفاىيـ العممية والرياضية كما تـ اخضاع التبلميذ لفترة 

اإلفتراضي لتعمـ تمؾ المفاىيـ المتضمنة ، وقد أظيرت نتائج الدراسة تمكف الطبلب المعاقيف عقميا مف 
 خداـ تقنيات الواقع اإلفتراضي . اكتساب المفاىيـ العممية والرياضية بإست

 تعمية :
مف المبلحظ عمى الدراسات السابقة أف أغمبيا ركز عمى تنمية مفاىيـ محددة بواسطة برامج  

  McMahon , D., Cihak , F., 2020ودراسة  5009معينة عمى ذلؾ ، فدراسة سعيد حامد 
ي حيف كاف تركيز دراسة ماجدة صالح ركزت عمى المفاىيـ العممية تجاه الطبلب المعاقيف عقميا ، ف

تركز  Pederson , M., 2012ميت بيدرسوف حوؿ المفاىيـ الزمنية ، بينما كانت دراسة  5092
حوؿ مفيـو المستقبؿ لدى عينات الطبلب المعاقيف عقميا ، كانت كؿ عينات الدراسات السابقة مف 

التي  Ramirez , L., 2015ز راميرز لوبيالطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة بإستثناء دراسة 
مف معممي التربية الخاصة وقد كاف أغمب أعمار الطبلب المعاقيف  904كانت العينة ممثمة في عدد 

عاما( ، وقد ركزت أغمب أدوات  95عقميا في الدراسات السابقة مف الفئات المتوسطة )بمتوسط 
مفاىيـ محؿ الدراسة )رشا حسيف الوليدي الدراسات المستخدمة حوؿ بطاقات مبلحظة تعمـ الطبلب لم

( كما استخدمت بعض الدراسات السابقة تصميمات برامج معدة 5009وسعيد حامد يحيى  5000
لتنمية وتكويف المفاىيـ لدى عينات الطبلب المعاقيف عقميا مثؿ دراسة كؿ مف سعيد حامد يحيى 

 , McMahon , D., Cihak في حيف إستحدثت دراسة 5092ودراسة ماجدة محمود صالح  5009
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F., 2020  اقع االفتراضي ، أكدت نتائج العديد احدى تقنيات الوسائؿ التعميمية اال وىي تكنولوجيا الو
أىمية تعمـ المفاىيـ أيا كانت مع إختبلفيا لدى الطبلب المعاقيف عقميا باستخداـ  مف الدراسات السابقة

 الطرؽ والوسائؿ المتاحة . 
 فروض انذراسة :

  توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف االعداد النفسي لمعمـ التربية الفكرية وتكويف
  الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة المفاىيـ لدى 

  توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف االعداد التربوي لمعمـ التربية الفكرية وتكويف
  لعقمية البسيطة الطبلب ذوي اإلعاقة االمفاىيـ لدى 

 لمعمـ التربية الفكرية وتكويف   لمينيتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف االعداد ا
 الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة المفاىيـ لدى 

  التربية الفكرية   الدرجة الكمية إلعداد معمـتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف
 الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة ى وتكويف المفاىيـ لد

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة في إعداد معمـ
 التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ لدى الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة ؟

 ينهج انذراسة :
الوصفي اإلرتباطي الذي يقيس العبلقة بيف المنيج المتبع في الدراسة الراىنة ىو المنيج  

متغيري الدراسة )اعداد معمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة وتكويف المفاىيـ لدى الطبلب ذوي اإلعاقة 
 العقمية البسيطة(
 عينة انذراسة :

اشتممت عينة الدراسة عمى عدد مف المعمميف الذيف يعمموف في مؤسسات التربية الفكرية )حكومي 
( ، ويقوموف بالتدريس المباشر لمطبلب المعاقيف عقميا في مواد دراسية محددة أو معممي وخاص

 فصوؿ بشكؿ عاـ أو معممي أنشطة 
وتـ انتقاؤىـ مف مدرسة أبو بكر الصديؽ لمتربية الفكرية كمؤسسة حكومية ، ومركز رؤية  

 لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة كمؤسسة رعاية ذات طابع خاص 
اختيار عدد مف أولياء أمور الطبلب المعاقيف عقميا بتمؾ المؤسسات لبياف التوضيح كما تـ  

  منيـ حوؿ تكويف المفاىيـ لدى ابنائيـ المعاقيف عقميا .
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 أدوات انذراسة 
 أوال : يمياس إعذاد يعهى انرتتية انفكرية أحناء اخلذية 

والعديد مف المقاييس المرتبطة  قاـ الباحثاف بعد اإلطبلع عمى عدد مف أدبيات البحث التربوي 
بإعداد معمـ التعميـ العاـ بصفة عامة ومعمـ التربية الخاصة عمى وجو الخصوص مثؿ دراسة محمود 

التي ىدفت إلى التحقؽ مف نموذج متكامؿ إلعداد وتأىيؿ المعمـ المبدع  5090عبد الحميـ منسي 
لمصري المعنونة بدرجة إنطباؽ معايير والمتميز مف التمييف إلى التمكيف ، ودراسة أماني عزت ا

الجودة عمى برنامج إعداد معممي التربية الخاصة في جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز ، وأيضا 
التي سعت لمتحقؽ مف مدى تطبيؽ إستراتيجيات التدريس الحديثة  5092دراسة أروى عمي عبد اهلل 

، مف خبلؿ ماسبؽ سعى الباحثاف إلى بناء عمى ذوي اإلعاقة مف وجية نظر المعمميف والمعممات 
وتصميـ مقياس إلعداد معمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة يقيس مف خبللو كيفية تعامؿ الدورات 
التدريبية التي حصؿ عمييا المعمـ أثناء فترة خدمتو بالوظيفة مع المفاىيـ التي يجب أف يكتسبيا 

 الطالب ذي اإلعاقة العقمية البسيطة 
 جوانب في ىذا اإلعداد عمى النحو التالي  2قياس ثبلثي األبعاد يقيس والم 

 ( أبعاد إعداد معمـ التربية الفكرية 9جدوؿ )
 الدرجة عدد العبارات  التوصيؼ لو البعد ـ
وىو يشير لمحالة االنفعالية والمزاجية لممعمـ قبؿ  النفسي 9

 وأثناء التدريب 
94 94 

وىي تشير لممحتوي التعميمي والفني الذي يتـ  التربوي 5
 تقديمو لممعمـ أثناء التدريب ورؤيتو الذاتيو حولو 

99 99 

وىو يعني أوجو اإلستفادة المينية تبعا لمتدريب  الميني 2
 المقدـ لممعمـ / المعممة

1 1 

 24 24  المقياس 
 والمقياس لو استجابتيف )نعـ / ال( 

 0ال =     9نعـ = 
وتعتبر الدرجة المرتفعة معبرة عف سوء أو عدـ توافؽ المعمـ مع اإلعداد المقدـ لو بما ال  

يتناسب مع تعممو لممفاىيـ المختمفة التي يجب أف يقـو ىو بالتدريس ليا لمطالب ذوي اإلعاقة العقمية 
 البسيطة . 

طبيعة اإلعداد الذي مر بو والمعمـ ىنا يضع عبلمة مبلئمة حوؿ االستجابة التي يراىا مبلئمة لشكؿ و 
 أثناء الخدمة خاصة في الدورات األخيرة المتعمقة بمجاؿ عممو 
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 صذق يمياس إعذاد يعهى انرتتية انفكرية أحناء اخلذية 
 صدؽ المفردات: -9

 ىو مدى ارتباط درجة المفردة فى البعد  التى تنتمى لو بالدرجة الكمية لممقياس.
 (5جدوؿ )
 بالدرجة الكمية لممقياسارتباط مفردات المقياس 

صدؽ  رقـ المفردة
 المفردات

 ـ
 

صدؽ 
 المفردات

صدؽ  ـ
 المفردات

9 495. 92 459. 52 422. 
5 421. 94 209. 52 092. 
2 521. 92 925. 50 209. 
4 520. 92 222. 59 299. 
2 924. 90 242. 51 219. 
2 401. 99 452. 20 220. 
0 292. 91 021. 29 559. 
9 409. 50 229. 25 222. 
1 010. 59 409. 22 094. 
90 049. 55 250. 24 221. 
99 909. 52 299. - - 
95 292. 54 290. - - 

 معامؿ االتساؽ الداخمى لمقياس إعداد معمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة  -5
مدى موضوعية تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمى بيف ابعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس لبياف 

 المقياس وامكانية االعتماد عمية فيما وضع لقياسة.
 (2جدوؿ )

 معامؿ اإلتساؽ الداخمي ألبعاد مقياس إعداد معمـ التربية الفكرية
 معامؿ االتساؽ الداخمى ابعاد المقياس رقـ البعد

 .**129 اإلعداد النفسي 9
 .**141 اإلعداد التربوي 5
 .**000 اإلعداد الميني 2
 0, 0 9**داؿ عند مستوى 
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 ثبات مقياس إعداد معمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة 
 ثبات ألفا ؿ"كرونباخ"  -

تـ حساب معامؿ ألفا لمفردات مقياس إعداد معمـ التربية الفكرية وذلؾ فى حالة حزؼ المفردة مف 
وقد تـ حزؼ ( 22-29-50-52-91-95-4 -2درجة البعد التى تنتمى الية المفردات المحزوفة )

 ىذه المفردات  ألنيا تمثؿ درجة اكبر مف الدرجة الكمية لممقياس .
 (4جدوؿ )

 معامؿ الفا لمفردات مقياس إعداد معمـ التربية الفكرية
 معامؿ ألفا بعد حزؼ المفردة ـ معامؿ ألفا بعد حزؼ المفردة رقـ المفردة

9 140. 94 120. 
5 140. 92 149. 
2 124. 92 121. 
4 140. 90 149. 
2 149. 99 140. 
2 149. 91 129. 
0 122. 50 120. 
9 122. 59 121. 
1 122. 55 140. 
90 140. 52 121. 
99 120. 54 121. 
95 122. 52 129. 
92 129. 52 121. 

 .149معامؿ ألفا العاـ لممقياس ككؿ= 
 حانيا : دنيم يالحظة ويل األير نتكىين املفاهيى نذي انطالب روي اإلعالة انعمهية انثسيطة 

قاـ الباحثاف في الدراسة الراىنة بتصميـ أداة لولي األمر مف خبلؿ اإلطبلع عمى عدد مف 
التي قدمت دراسة حوؿ خبرات متكاممة  5095المقاييس المتماثمة مثؿ دراسة عبير صديؽ أميف 

ة بعض المفاىيـ الحياتية لدى المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ ، ومف خبلؿ ذلؾ صمـ الباحثاف لتنمي
مقياس يتـ مف خبللو قياس درجة استيعاب األبناء ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة لمعديد مف المفاىيـ 

 مف تمؾ المقاييس( عمى النحو التالي : 0)تـ انتقاء عدد 
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 (2جدوؿ )
 ؿ الدراسة وعباراتيا والدرجة الكمية بعض المفاىيـ مح

 الدرجة عدد العبارات  المفيـو ـ
 50 2 الفواكو 9
 92 4 السماء 5
 50 2 المواقيت 2
 59 0 الطيور 4
 54 2 األلواف 2
 54 2 أفراد األسرة 2
 59 0 الصموات 0
 920 40 محموع ػػػػػػػػػػػػػ

 أبدا( –نادرا  –أحيانا  –استجابات )دائما  4والمقياس لو 
 وتتـ حساب الدرجة مف خبلؿ التصحيح التالي : 

 9، أبدا =  5، نادرا =  2، أحيانا =  4دائما = 
وعمى ولي األمر قراءة العبارات بشكؿ جيد ، ثـ يضع ما يراه مبلئما مف استجابات حوؿ تكويف المفاىيـ 

 المعدة لمطالب المعاؽ عقميا  
( معبرة عف قمة تمكف الطالب مف التعرؼ عمى المفاىيـ محؿ 9وتعتبر الدرجة المنخفضة )العبارة = 

 الدراسة  . 
 صذق يمياس يالحظة ويل األير نتنًية املفاهيى نذي انطانة روي اإلعالة انعمهيةانثسيطة:

 صدؽ المفردات: -9
 درجة الكمية لممقياسىو مدى ارتباط درجة المفردة فى البعد  التى تنتمى لو بال

 (2جدوؿ )
 صدؽ مفردات مقياس مبلحظة ولي األمر لتنمية المفاىيـ لدى الطالب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة 

 صدؽ المفردات ـ صدؽ المفردات رقـ المفردة
9 509. 59 242. 
5 040. 55 010. 
2 220. 52 920. 
4 222. 54 992. 
2 229. 52 020. 
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2 900. 52 922. 
0 090. 50 094. 
9 292. 59 591. 
1 229. 51 052. 
90 052. 20 052. 
99 442. 29 950. 
95 219. 25 015. 
92 295. 22 444. 
94 412. 24 520. 
92 220. 22 940. 
92 210. 22 422. 
90 229. 20 249. 
99 225. 29 204. 
91 202. 21 254. 
50 420. 40 029. 

 الداخمى لممقياس الثانى:معامؿ االتساؽ  -5
تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمى بيف ابعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس لبياف مدى موضوعية 

 المقياس وامكانية االعتماد عمية فيما وضع لقياسة.
 (0جدوؿ )

 العقمية البسيطةمعامؿ اإلتساؽ الداخمي لمقياس مبلحظة ولي األمر لتنمية المفاىيـ لدى الطالب ذوي اإلعاقة 
 معامؿ االتساؽ الداخمى ابعاد المقياس رقـ البعد
 .*402 مجموعات الفواكو 9
 .**292 مجموعات السماء 5
 .**091 مجموعة المواقيت 2
 .**040 مجموعة الطيور 4
 .922 مجموعة األلواف 2
 .945 افراد األسرة 2
 .**022 الصموات 0
 0,0 2* داؿ عند مستوى                           0,0 9** داؿ عند مستوى 
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 ثبات مقياس مبلحظة ولي األمر لتنمية المفاىيـ لدى الطالب ذوي اإلعاقة العقميةالبسيطة:
 ثبات ألفا ؿ"كرونباخ"  -

تـ حساب معامؿ ألفا لمفردات مقياس مبلحظة ولي األمر لتنمية المفاىيـ لدى الطالب ذوي اإلعاقة 
-9حالة حزؼ المفردة مف درجة البعد التى تنتمى الية المفردات المحزوفة ) العقمية البسيطة وذلؾ فى

( وقد تـ حزؼ ىذه  22-40 -5-2-55-52-54-52-25-50-59-51-20-29-25
 المفردات  ألنيا تمثؿ درجة اكبر مف الدرجة الكمية لممقياس .

 (9جدوؿ )
اىيـ لدى الطالب ذوي اإلعاقة العقمية معامؿ ثبات الفا كرونباخ لمقياس مبلحظة ولي األمر لتنمية المف

 البسيطة
معامؿ ألفا بعد حزؼ  رقـ المفردة

 المفردة
معامؿ ألفا بعد حزؼ  ـ

 المفردة
9 102. 92 100. 
5 100. 94 109. 
2 100. 92 102. 
4 100. 92 102. 
2 102. 90 100. 
2 102. 99 102. 
0 100. 91 100. 
9 104. 50 109. 
1 102. 59 104. 
90 109. 55 104. 
99 104. 52 102. 
95 109. 54 104. 

 .109معامؿ ألفا العاـ لممقياس ككؿ= 
 نتائج انذراسة :

 انفرض األول:
توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف االعداد النفسي لمعمـ التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ 

  الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة لدى 
 



    إعداد معلم التربية الفكرية أثناء الخدمة وعالقته بتنمية بعض المفاهيم لدى عينة من الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة 
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 ( 1جدوؿ )
العبلقة بيف اإلعداد النفسي لمعمـ التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ لمطبلب ذوي اإلعاقة العقمية 

 البسيطة

البعد  البعد
 األسرة االلواف الطيور المواقيت السماء الفواكو النفسي

      9 0.942- الفواكو 9
     9 **0.042 0.042 السماء 5
    9 *0.420 0.009 *0.444 المواقيت 2
   9 **0.254 0.521 0.099- 0.954 الطيور 4
  9 0.592 0.009- 0.550- 0.210 0.942- االلواف 2

- 0.090- 0.009- 0.945 0.222 األسرة 2
0.005 

-
0.214 9 

- 0.002 0.220 **0.201 **0.209 0.295 0.942- الصموات 0
0.950 

   0.09)**( دالة عند مستوى داللة       0.02)*( دالة عند مستوى داللة 
 وإلختبار ىذا الفرض تـ حساب معامؿ سبيرماف لبحث العبلقات اإلرتباطية بيف المتغيريف  

واتضػػػح مػػػف النتػػػائج وجػػػود عبلقػػػة عكسػػػية بػػػيف البعػػػد النفسػػػي وتكػػػويف المفػػػاىيـ لػػػدى الطػػػبلب 
، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف المعممػػػػيف لػػػػـ يسػػػػتفيدوا مػػػػف التػػػػدريبات التػػػػي ذوي اإلعاقػػػػة العقميػػػػة البسػػػػيطة 

مػػػػروا بيػػػػا أثنػػػػاء الخدمػػػػة )نفسػػػػيا( فػػػػي تعػػػػامميـ مػػػػع المفػػػػاىيـ التػػػػي مػػػػف المفتػػػػرض اف يعمموىػػػػا 
 لطبلبيـ المعاقيف عقميا . 

ويشػػػػير الباحثػػػػاف فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد إلػػػػى أف المعمػػػػـ فػػػػي مجػػػػاؿ التربيػػػػة الفكريػػػػة عميػػػػو أف  
يكػػػوف لديػػػو تييئػػػة نفسػػػية لمػػػا يقػػػدـ لػػػو مػػػف محتػػػوى تػػػدريبي يمكػػػف أف يفيػػػد بػػػو المجػػػاؿ الطبلبػػػي ، 
وأف يكػػػوف أيضػػػا متقػػػببل لمػػػا يعطػػػى لػػػو حتػػػى يػػػتمكف أف ينقػػػؿ الصػػػورة التدريبيػػػة التػػػي حصػػػؿ عمييػػػا 

 ياجات الخاصة لطبلبو ذوي االحت
كمػػػا أف المعمػػػـ يحتػػػاج دومػػػا إلػػػى التأىيػػػؿ النفسػػػي حتػػػي يػػػتمكف مػػػف اجتيػػػاز أزمػػػة التعامػػػؿ  

 اإليجابي مع الطبلب المعاقيف عقميا 
وقػػػد إتفقػػػت نتيجػػػة تمػػػؾ الفرضػػػية مػػػع نتػػػائج عػػػدد مػػػف الدراسػػػات مثػػػؿ دراسػػػة زينػػػب شػػػقير  
معمػػػـ التربيػػػة الخاصػػػة وأكػػػدت  التػػػي وضػػػع العديػػػد مػػػف المعػػػايير المينيػػػة الختيػػػار وتػػػدريب 5005

أىميػػػػة تػػػػوافر سػػػػمات شخصػػػػية لػػػػدى ىػػػػذا المعمػػػػـ ودوافػػػػع محػػػػددة لمعمػػػػؿ مػػػػع الفئػػػػات الخاصػػػػة 
إلػػػى مثػػػؿ   Arterbery 2018وبالتػػػالي تقبػػػؿ التػػػدريب الػػػوارد ليػػػـ ، كمػػػا اشػػػارت أيضػػػا دراسػػػة 
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نتيجػػة تمػػػؾ الفرضػػػية مػػف خػػػبلؿ تأكيػػػده عمػػػى تحديػػد إتجاىػػػات المعممػػػيف بشػػكؿ تكػػػاممي تجػػػاه الحيػػػاة 
 المدرسية مع الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة .

 انفرض انخاني:
توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف االعداد التربوي لمعمـ التربية الفكرية وتكويف 

 ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة  الطبلبالمفاىيـ لدى 
 (90جدوؿ )

العبلقة بيف اإلعداد التربوي لمعمـ التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ لمطبلب ذوي اإلعاقة العقمية 
 البسيطة

البعد  البعد
 األسرة االلواف الطيور المواقيت السماء الفواكو التربوي

      9 0.504- الفواكو 9
     9 **0.042 0.029 السماء 5
    9 *0.420 0.009 *0.429 المواقيت 2
   9 **0.254 0.521 0.029- 0.919 الطيور 4
  9 0.592 0.009- 0.550- 0.210- 0.099 االلواف 2

- 0.090- 0.009- 0.945 0.901 األسرة 2
0.005 

-
0.214 

9 

- 0.002 0.220 **0.201 **0.209 0.295 **0.229 الصموات 0
0.950 

 0.09)**( دالة عند مستوى داللة               0.02مستوى داللة  )*( دالة عند
 وإلختبار ىذا الفرض تـ حساب معامؿ سبيرماف لبحث العبلقات اإلرتباطية بيف المتغيريف  

واتضػػػح مػػػف النتػػػائج وجػػػود عبلقػػػة عكسػػػية بػػػيف البعػػػد التربػػػوي وتكػػػوف المفػػػاىيـ لػػػدى الطػػػبلب 
وجػػػود عبلقػػػة موجبػػػة بػػػيف االعػػػداد التربػػػوي لممعمػػػـ ومفيػػػـو ذوي اإلعاقػػػة العقميػػػة البسػػػيطة ، رغػػػـ 

الصػػػموات ، وىػػػذا قػػػد يػػػدؿ عمػػػى أف المعمػػػـ قػػػد يكػػػوف لديػػػو حػػػرص عمػػػى تعمػػػـ الطػػػبلب أمػػػور ديػػػنيـ 
 حتى ولو لـ يكف لذلؾ أثر تدريبي .  

وقػػػد أشػػػػارت العديػػػد مػػػػف الدراسػػػػات تأكيػػػدىا حػػػػوؿ نتيجػػػة ذلػػػػؾ الفػػػػرض مثػػػؿ دراسػػػػة زينػػػػب  
دت عمػػػى أىميػػػة وجػػػود إعػػػداد تربػػػوي نػػػاجح وفعػػػاؿ لمعمػػػـ التربيػػػة الخاصػػػة التػػػي أكػػػ 5005شػػػقير 

يمكنػػػػو مػػػػف التعامػػػػؿ اإليجػػػػابي مػػػػع مشػػػػكبلت المعػػػػاؽ عقميػػػػا ، كمػػػػا أف ىػػػػذا اإلعػػػػداد ينمػػػػي لديػػػػو 
المعمومػػػات التربويػػػة حػػػوؿ أفػػػراد ىػػػذه الفئػػػة ، وأيضػػػا أكػػػدت دراسػػػة يحيػػػى عبيػػػدات ىػػػذا األمػػػر مػػػف 

المعمػػػػػـ فػػػػػي مجػػػػػاؿ التربيػػػػػة الخاصػػػػػة مسػػػػػتوى جيػػػػػد مػػػػػف خػػػػػبلؿ تأكيػػػػػده عمػػػػػى أىميػػػػػة أف يمتمػػػػػؾ 
 المعمومات النظرية التي تشكؿ لديو بنية معرفية تربوية في مجاؿ التخصص 



    إعداد معلم التربية الفكرية أثناء الخدمة وعالقته بتنمية بعض المفاهيم لدى عينة من الطالب ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة 
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 انفرض انخانج:
لمعمـ التربية الفكرية وتكويف   لمينيتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف االعداد ا

 الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة المفاىيـ لدى 
 (99جدوؿ )

 العبلقة بيف اإلعداد الميني لمعمـ التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ لمطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة

البعد  البعد
 األسرة االلواف الطيور المواقيت السماء الفواكو الميني

      9 0.022- الفواكو 9
     9 **0.042 0.059- السماء 5
    9 *0.420 0.009 0.902 المواقيت 2
   9 **0.254 0.521 0.029- 0.019 الطيور 4
  9 0.592 0.009- 0.550- 0.210- 0.955- االلواف 2

- 0.090- 0.009- 0.945 0.050- األسرة 2
0.005 

-
0.214 9 

 0.950 0.002 0.220 **0.201 **0.209 0.295 *0.452 الصموات 0
 0.09)**( دالة عند مستوى داللة               0.02دالة عند مستوى داللة )*( 

 وإلختبار ىذا الفرض تـ حساب معامؿ سبيرماف لبحث العبلقات اإلرتباطية بيف المتغيريف  
واتضػػػح مػػػف النتػػػائج وجػػػود عبلقػػػة عكسػػػية بػػػيف البعػػػد المينػػػي وتكػػػوف المفػػػاىيـ لػػػدى الطػػػبلب ذوي 

 .  اإلعاقة العقمية البسيطة
وقػػػد وضػػػحت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات ىػػػذا األمػػػر بكثيػػػر مػػػف األىميػػػة وىػػػو الػػػربط بػػػيف القيمػػػة  

المينيػػػة لمػػػا يتػػػدرب عميػػػو معمػػػـ التربيػػػة الخاصػػػة وبػػػيف التعامػػػؿ السػػػميـ والفعػػػاؿ مػػػع طبلبػػػو داخػػػؿ 
ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ تنويييػػػػا عمػػػػى رفػػػػع الكفػػػػاءة  5005حجػػػػرة التػػػػدريب ، فقػػػػد أكػػػػدت زينػػػػب شػػػػقير 

بالتربيػػػة الخاصػػػة مػػػف خػػػبلؿ تمػػػؾ التػػػدريبات التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا ، كمػػػا أكػػػد ذلػػػؾ المينيػػػة لممعمػػػـ 
الػػػػذي أشػػػػار إلػػػػى أىميػػػػة التػػػػدريبات المقدمػػػػة لمعمػػػػـ التربيػػػػة  9192أيضػػػػا عبػػػػد القػػػػادر يوسػػػػؼ 

 5095الخاصػػػػة فػػػػي رفػػػػع كفاءتػػػػو االنتاجيػػػػة مػػػػع طبلبػػػػو ، ونفػػػػس السػػػػياؽ أكػػػػده يحيػػػػى عبيػػػػدات 
يحصػػػػؿ عمييػػػػا المعمػػػػـ فػػػػي تقديمػػػػو ألفضػػػػؿ الممارسػػػػات التػػػػي أكػػػػد عمػػػػى اىميػػػػة التػػػػدريبات التػػػػي 

 التعميمية داخؿ حجرة الدراسة ، 
 انفرض انراتع:

التربية الفكرية وتكويف   الدرجة الكمية إلعداد معمـتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف 
 الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة المفاىيـ لدى 
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 عصام عبد الخالق& د.   ريماء صبريد.                                        

 جايعة تىرسعيذ –جمهة كهية انرتتية                         033(                                       3232– أكتىتر) –(  23انعذد )

 (95جدوؿ )
الدرجة الكمية إلعداد معمـ التربية الفكرية وتكويف المفاىيـ لمطبلب ذوي اإلعاقة العقمية العبلقة بيف 

 البسيطة

اعداد معمـ  البعد
 األسرة االلواف الطيور المواقيت السماء الفواكو ت.ؼ

      9 0.921- الفواكو 9
     9 **0.042 0.054 السماء 5
    9 **0.420 0.009 *0.491 المواقيت 2
   9 **0.254 0.520 0.029- 0.922 الطيور 4
  9 0.592 0.009- 0.550- 0.210- 0.014- االلواف 2

- 0.090- 0.009- 0.945 0.994 األسرة 2
0.005 

-
0.214 9 

- 0.002 0.220 **0.201 **0.209 0.295 **0.299 الصموات 0
0.950 

 ’( 09)** دالة عند مستوى      0.02)*( دالة عند مستوى داللة 
 وإلختبار ىذا الفرض تـ حساب معامؿ سبيرماف لبحث العبلقات اإلرتباطية بيف المتغيريف  

واتضػػػح مػػػف النتػػػائج وجػػػود عبلقػػػة بػػػيف الدرجػػػة الكميػػػة لمقيػػػاس اعػػػداد معمػػػـ التربيػػػة الفكريػػػة وتكػػػوف 
قػػػػة العقميػػػػة البسػػػػيطة . واتضػػػػح مػػػػف النتػػػػائج وجػػػػود عبلقػػػػة بػػػػيف المفػػػػاىيـ لػػػػدى الطػػػػبلب ذوي اإلعا

 الدرجة الكمية لمقياس اعداد معمـ التربية الفكرية ومفيـو الصموات.
ونفػػػس تمػػػؾ النتيجػػػة أشػػػارت الييػػػا أغمػػػب الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف أىميػػػة اإلعػػػداد المتكامػػػؿ  

ئمػػػة لمطػػػبلب داخػػػؿ حجػػػرة لمعمػػػـ التربيػػػة الخاصػػػة حتػػػى يػػػتمكف مػػػف تقػػػديـ الصػػػورة التعميميػػػة المبل 
التػػػي أكػػػد مػػػف خبلليػػػا   Chadwell , Roberts 2020الدراسػػػة ، وبصػػػفة خاصػػػة دراسػػػة 

قيمػػػػة التػػػػدريب المقػػػػدـ لممعممػػػػيف فػػػػي انعكاسػػػػيـ عمػػػػى تصػػػػوراتيـ الكميػػػػة ألنفسػػػػيـ ورضػػػػاىـ العػػػػاـ 
طػػػػبلب المعػػػػاقيف داخػػػػؿ حجػػػػرة عمػػػػا يقػػػػدـ ليػػػػـ إذا كػػػػاف ذلػػػػؾ يفيػػػػدىـ فػػػػي مجػػػػاؿ التعامػػػػؿ مػػػػع ال

 .اسةالدر 
 انفرض اخلايس:

توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف اعػػػػػداد معمػػػػػـ التربيػػػػػة الفكريػػػػػة بالمػػػػػدارس الحكوميػػػػػة 
. ولمتحقػػػؽ والمػػػدارس الخاصػػػة تبعػػػا لتنميػػػة المفػػػاىيـ لػػػدى الطػػػبلب ذوي االعاقػػػة العقميػػػة البسػػػيطة

النحػػػػو مػػػػف الفػػػػرض اعتمػػػػد الباحثػػػػاف  عمػػػػى اسػػػػتخداـ اختبػػػػار ت المسػػػػتقمة وكانػػػػت النتػػػػائج عمػػػػى 
 التالي:
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 (92جدوؿ )
فروؽ إعداد معمـ التربية الفكرية في المدارس الحكومية والخاصة فيما يتعمؽ بتنمية المفاىيـ لدى 

 الطبلب المعاقيف عقميا 

االنحراؼ  المتوسط ف المدرسة البعد
درجة  قيمة ت المعياري

حجـ  الداللة الحرية
 التأثير

مفيوـ 
 الفواكة

 5.22 99.40 92 الخاصة
9.04 52 0.209 

 -- غير داؿ
 2.04 90.50 90 الحكومية

مفيوـ 
 السماء

 5.52 9.90 92 الخاصة
0.44 52 0.225 

 -- غير داؿ
 5.29 1.20 90 الحكومية

مفيوـ 
 التوقيت

 5.92 9.12 92 الخاصة
2.50 52 0.004 

 داؿ
0.209 
 5.02 95.20 90 الحكومية متوسط

مفيوـ 
 الطيور

 4.59 94.20 92 الخاصة
0.11 52 0.222 

 غير داؿ
-- 

 4.94 92.40 90 الحكومية
مفيوـ 
 االلواف

 5.02 99.90 92 الخاصة
0.22 52 0.044 

 -- غير داؿ
 4.92 99.20 90 الحكومية

مفيوـ 
 االسرة

 5.42 95.92 92 الخاصة
0.11 52 0.225 

 -- غير داؿ
 5.12 92.20 90 الحكومية

مفيوـ 
 الصموات

 92.90 90.40 92 الخاصة
2.24 52 0.009 

 داؿ
0.222 
 2.55 91.40 90 الحكومية متوسط

 وقد أسفرت النتائج عما يمي:
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اعداد معمـ التربية الفكرية بالمدارس الحكومية  عدـ وجود .9

تنمية المفاىيـ لدى الطبلب ذوي  في بعد مفيـو الفواكو عمى مقياسوالمدارس الخاصة 
 .االعاقة العقمية البسيطة

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اعداد معمـ التربية الفكرية بالمدارس الحكومية  عدـ وجود .5
تنمية المفاىيـ لدى الطبلب ذوي  في بعد مفيـو السماء عمى مقياسوالمدارس الخاصة 

 .االعاقة العقمية البسيطة
ة إحصائية بيف اعداد معمـ التربية الفكرية بالمدارس الحكومية والمدارس فروؽ ذات دالل وجود .2

تنمية المفاىيـ لدى الطبلب ذوي االعاقة العقمية  في بعد مفيـو التوقيت عمى مقياسالخاصة 
 لصالح معمـ المدارس الحكومية. البسيطة
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دارس الحكومية فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اعداد معمـ التربية الفكرية بالم عدـ وجود .4
تنمية المفاىيـ لدى الطبلب ذوي  في بعد مفيـو الطيور عمى مقياسوالمدارس الخاصة 

 االعاقة العقمية البسيطة
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اعداد معمـ التربية الفكرية بالمدارس الحكومية  عدـ وجود .2

لدى الطبلب ذوي االعاقة  تنمية المفاىيـ في بعد مفيـو األلواف عمى مقياسوالمدارس الخاصة 
 .العقمية البسيطة

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اعداد معمـ التربية الفكرية بالمدارس الحكومية  عدـ وجود .2
تنمية المفاىيـ لدى الطبلب ذوي  في بعد مفيـو أفراد االسرة عمى مقياسوالمدارس الخاصة 

 االعاقة العقمية البسيطة
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اعداد معمـ التربية الفكرية بالمدارس الحكومية والمدارس  وجود .0

تنمية المفاىيـ لدى الطبلب ذوي االعاقة العقمية  في بعد مفيـو الصموات عمى مقياسالخاصة 
 لصالح معمـ المدارس الحكوميةالبسيطة

اردة مف تمؾ الفرضية تؤكد عدـ وجود فروؽ وقد نوه الباحثاف في تمؾ الفرضية إلى أف أغمب النتائج الو 
دالة احصائيا بيف العامميف في الحقؿ الحكومي والحقؿ الخاص مف حيث درجة وأىمية التدريب المقدـ 
ليـ أثناء ممارستيـ لمعمؿ ، حيث أف العمؿ في مجاؿ التربية الخاصة يحتاج دوما إلى الصقؿ النفسي 

ميا أو خاصا فالتعامؿ مع الطبلب متماثؿ لحد كبير رغـ توفر والتعميمي والميني سواء كاف العمؿ حكو 
االمكانات في المجاؿ الخاص ، لكف التدريبات المقدمة لممعمـ ودرجة إستفادتو ليا قد ال تكوف ليا 
عبلقة محددة بكونو يعمؿ حكوميا أو خاصا ، فالمعمـ أيا كاف مجاؿ عممو في أمس الحاجة الى جرعة 

وأىمية عممو وتحدد لو آليات التعامؿ الفعاؿ تربويا ونفسيا ومينيا مع الطبلب تدريبيو تبصره بقيمو 
 ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة .

 تىصيات انذراسة 
أىمية زيادة الدورات التدريبية لمعمـ التربية الفكرية أثناء الخدمة تحدد لو كيفية التعامؿ  .9

 لمختمفة ليـ مع الطبلب المعاقيف عقميا فيما يخص تعميـ المفاىيـ ا
عمؿ تبادؿ زيارات بشكؿ دوري بيف المؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعمؽ بنقؿ أثر  .5

 المعرفة التدريبية بيف العامميف والمعمميف في الجيتيف 
أىمية أف تكوف الدورات المقدمة لممعمميف تجمع بيف العامميف في القطاع الحكومي  .2

 والقطاع الخاص في تدريب مشترؾ 
مدير المؤسسة التربوية عمى المعمميف في مجاؿ التربية الخاصة عمى نقؿ أف يؤكد  .4

 واستفادة ما تعمموه مف محتوى تدريبي عمى المؤسسة التي يعمؿ مف خبلليا 
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عمؿ تدريبات بشكؿ مستمر لآلباء لتبصيرىـ كيفية التعامؿ االرشادي واألكاديمي مع  .2
 أبنائيـ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة 

 حة :حبىث يمرت
فاعمية برنامج تدريبي لممعمـ في مجاؿ التربية الخاصة إلكسابو ميارات تعمـ المفاىيـ لطبلبو  .9

 مف ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة 
العبلقة بيف التصور البصري المكاني لعينة مف طبلب التربية الفكرية وتكوف مفيومي المكاف  .5

 والزمف لدييـ 
دراسة تجريبية لتنمية بعض المفاىيـ الحياتية لدى عينة مف الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية  .2

 البسيطة 
العبلقة بيف محددات نظرية العقؿ لدى عينة مف الطبلب المعاقيف عقميا وبعض المفاىيـ  .4

 السببية لدييـ 
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 راجعامل
( : نمو مفيومي الزمف والسببية لدى األطفاؿ المتأخريف عقميا 5002آماؿ عمى المنشاوي ) .9

 .)فئة التأخر العقمي البسيط( ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب جامعة المنوفية 
( : درجة إنطباؽ معايير الجودة عمى برنامج إعداد معممي 5099أماني عزت نعماف المصري ) .5

، مجمة كمية التربية  9عدد  24التربية الخاصة في جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز ، مجمد 
 . 222 – 292، جامعة أسيوط ، ص 

العمـو والتربية االجتماعية ، ( : تدريس مفاىيـ المغة العربية والرياضيات و 5002جودت سعادة ) .2
 بيروت ، دار الجبؿ 

الخصائص السيكومترية لمقياس الرضا الميني والنفسي  ( :5094حساـ الديف محمود عزب ) .4
 011، مجمة اإلرشاد النفسي جامعة عيف شمس ، ص  21لدى معممي التربية الفكرية ، العدد 

– 925  . 
برنامج أنشطة مقترح إلكساب بعض  ( : مدى فاعمية5001رحاب صالح محمد برغوث ) .2

المفاىيـ المكانية لممتخمفيف عقميا ، رسالة ماجستير ، المعيد العالي لدراسات الطفولة ، جامعة 
 عيف شمس .

( : فاعمية نموذج مقترح لمبيئة البصرية بمدارس التربية 5000رشا عز الديف حسيف الوليدي ) .2
ذىنيا بمرحمة التييئة ، رسالة دكتوراه كمية التربية الفكرية إلكساب المفاىيـ لؤلطفاؿ المعاقيف 

 )تكنولوجيا التعميـ( جامعة حمواف .
سمسمة سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقيف ، خدمات ذوي  ( :5005زينب محمود شقير ) .0

 ، القاىرة ، مكتبة النيضة المصرية   2اإلنتاجية الخاصة ، المجمد 
عمـ التربية الخاصة بيف الواقع والمأموؿ ، المؤتمر ( : إعداد م5004زينب محمود شقير ) .9

العممي التاسع "معايير ومستويات التعميـ الجامعي في مصر" ، كمية التربية جامعة طنطا ، ص 
9-99 

( : فعالية برنامج قائـ عمى التدريس العبلجي باستخداـ الرسـو 5009سعيد حامد محمد يحيى ) .1
مية لدى التبلميذ المعاقيف عقميا "القابميف لمتعمـ" بالمرحمة المتحركة لتنمية بعض المفاىيـ العم

، دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ، الجمعية المصرية لممناىج  921االبتدائية ، عدد 
 جامعة عيف شمس . –وطرؽ التدريس ، كمية التربية 

الخدمة ، القاىرة ( : تنمية الكفاءات التربوية وتدريب المعمميف أثناء 9192عبد القادر يوسؼ ) .90
 ، دار الكتاب العربي  
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( : ذوي االحتياجات الخاصة )المعاقوف ذىنيا( ، 5002عبد المنعـ عبد القادر الميبلدي ) .99
 األسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة 

خبرات متكاممة لتنمية بعض المفاىيـ الحياتية لدى المعاقيف  ( :5095عبير صديؽ أميف ) .95
كمية رياض األطفاؿ ،   90، ، مجمة الطفولة والتربية ، عدد  4مجمد  عقميا القابميف لمتعمـ ،

 . 290 – 519جامعة األسكندرية ، ص 
، القاىرة ، دار الفكر  2( : األنشطة في رياض األطفاؿ ، طبعة 5009عزة عبد الفتاح خميؿ ) .92

 العربي  . 
،  دار الفكر لمطباعة ، عماف  9( : مقدمة في اإلعاقة العقمية ، طبعة 9111فاروؽ الروساف ) .94

 والنشر . 
( : تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة 5002كوكيف أوراؾ ، ترجمة أحمد الشامي وعادؿ الدمرداش ) .92

، الجزء الثاني ، مركز األىراـ لمترجمة والنشر ، مؤسسة األىراـ ،  9)كتاب لكؿ معمـ( ، طبعة 
 القاىرة 

األطفاؿ المعاقيف عقميا )القابميف لمتعمـ( ( : فاعمية إكساب 5092ماجدة محمود محمد صالح ) .92
، مجمة عالـ القراءة والمعرفة ،  922بعض المفاىيـ الزمنية باستخداـ األنشطة التربوية ، عدد 

 جامعة عيف شمس   –الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ، كمية التربية 
عداد وتأىيؿ المعمـ المبدع ( : نحو نموذج متكامؿ إلنتقاء 5090محمود عبد الحميـ منسي ) .90 وا 

، المؤتمر الدولي الثالث : مستقبؿ إعداد المعمـ  9والمتميز مف التمييف إلى التمكيف ، مجمد 
 أكتوبر 2وتنميتو بالوطف العربي ، كمية التربية جامعة 

( : اإلعاقة العقمية ، المفيـو واألنواع وبرامج الرعاية ، سمسمة برامج 5000مدحت أبو النصر ) .99
رعاية وتأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة ، مجموعة النيؿ العربية ، القاىرة ، الييئة المصرية و 

 العامة لمكتاب .  
( : تقييـ كفايات معممي التبلميذ المعاقيف عقميا في ضوء معايير 5095يحيى عبيدات ) .91

األمريكية ، الممارسة المينية المعتمدة مف مجمس األطفاؿ غير العادييف في الواليات المتحدة 
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