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 :املقدهة
تعدددد فم دددمج الدددد ا ال دددل ف ا ددددا المم دددملت ال علمدددرة فدددا تر يدددج  تعمدددي  ذ   اال تيل دددلت      

الخلمج،  التا ت عى إلى  تعمدي م  فدا  ي دج اتدف تاييدداا  دإ ا دف إلددادة  لم يدلة العلديدج،  ال 
المل ددج فدا  ختمد  اليدد ا ا العم يدج، الديييددج،  د  أإ ةدذا المم ددمج ت ادد العديدد  ددإ ا ةددا  

 ا خالتيج،  التر  يدج،  اال ت لليدج،  ال مييدج،  االتتمدلديج ، ك دل أيمدل تتمدد  دا المدد  العدل  
لمتعمي  ،  الذا يرا ضر رة إتل ج المرمج لكف طللب لمدتعم   الي د  إلدى  اتمدى در دج ت د   

 . مل إ كليلته  تدراته

 فادد  الدد ا فم دمج ظدف فدا الخلمدج اال تيل لت ذ    عم  يؤديه لذاا الك ير لمد ر  يظراا 
   دد ب الخلمددج التر يددج   ددرا ا لادد اييإ  ال  ددرل إ  ال عييدد إ  لةت ددل   تأةيمدده إلدددادا  ظددا
 الددذ  فللددد ر(  لددلدييإ  غيددر لددلدييإ  تعم دديإ  ددا يتعل ددف أإ) تيتظددرا التددا المددع ج  ال مددل 
  دددرب  عمدد  إال  مددل الايددل  ي ددتطيا ال  تي لددج لديدددة  مددل   لتددأديتم   ط يعتدده  ت يددز  دده  ادد  
 خدالف  دإ يظمدر  . ي دلح    معلليدج التعمي دا ال  تد   داء الالز دج الكمليدلت  ي تمد   يدداا 

 الدرا دلت  عدض أث تدت فادد الدد ا ل ميدج ي د  ال عم ديإ ات لةدلت اخدتال  ال دل اج الدرا دلت
 الخلمددج اال تيل ددلت ذ   د ددا ي دد   ددم يج كليددت ال عم دديإ/الطددالب  ددإ ي دد ج ات لةددلت أإ

 كليدت العدل  التعمي  فا الد ا ي   الخد ج ت ف  ل ال عم يإ ات لةلت أإ ك ل العلدييإ   دارس
 ات لةدلت ظمدرت ك دل( Fathi El-Ashry,2009) الع در  فت دا درا دج فا  لء ك ل  م يج
يظدل  الدد ا فيمدل  تط يد ت  التا ال دارس فا  الع ف التدريس ي   ال عم يإ لدا  ل دة  م يج

(  درا دج 8002(  درا دج )ل  دج ال ميدرا،(Dulcic &Bakota,2008كدرا ج دليكدل   لك تدل
 (.8000)لمى الم لدا،

 لمى الرغ   إ    د  عض درا لت تميمج أ لرت إلى االت لةلت اإلي ل يج لم عم ديإ ي د       
 Jennifer)يظل يج كدرا ج  يمير د ا ذ   اال تيل لت الخلمج  ا العلدييإ فا ال دارس ال

et al., 2003) ،أإ  دل يتضد  فدا  دلدئ ا  در أإ  إال (8002 درا دج )ل دد اا الا طدليى
ات لةلتم  إي ل يج لكيمل غلل لا  ل تت  ف إلى  مي ج  عد  در رة   خ درة الدد ا  ير دا ذلد  لعدد  
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آإ  ا دد ت دف ال در ع فدا  إلداد ال عم يإ لمتعل ف  ا العلدييإ  ذ   اال تيل لت الخلمج فا
 تط يد الد ا.      

ك ددل أإ  عددض الدرا ددلت أث تددت فللميددج ال ددرا ا ال  ددتخد ج فددا تعييددر ات لةددلت ال عم دديإ       
ي دددد  الددددد ا   ددددل أثددددر  لإلي ددددلب لمددددى الطددددالب ذ   اال تيل ددددلت الخلمددددج  كدرا ددددج اليدددد ت 

(Elliot,2008)  درا ج ري يدر (Reber,2008)  درا دج ت    د إ (Thompson, 2009)  
(  تددد   (Emesih, Linda W., 2014(  درا دج اي دديش8008 درا دج )إي ددلإ ر ددب ، 

( ارت دلط ال عدد اليم دا الت لةدلت 8008(  )يعي ه  ي  ا، 8000أث تت درا ج ) ما لديلإ،
ال عم دديإ ي دد  الددد ا  أ عددلد الت افددد اليم ددا  اال ت ددللا  للي دد ج لمطددالب ال ددد  يإ خلمددج 

( أإ لتعددديف ات لةددلت  عم ددا فمدد ف الددد ا 8002ال عددلتيإ  أث تددت درا ددج )لمددراء إ ددراةي  ،
  دت ا تاددير الدذات  الدافعيدج لزي دلز لددا الطدالب ضدعل  ال د ا ال دد  يإ  اثر لمى رفدا

أإ ال عم دديإ ذ   االت لةدلت اإلي ل يددج  (Dilts, Anne R, 2015) أث تدت درا دج ديمددتس 
 الكمددلءة الذاتيددج العلليددج ت ددلا الددد ا اكثددر تدددرة لمددى تكييدد  ال يددلةا  طددرد التدددريس ل ال مددج 

 كدددددددددددددددد كس درا ددددددددددددددددج أث تددددددددددددددددت  (ل ددددددددددددددددلت الخلمددددددددددددددددجا تيل ددددددددددددددددلت طال مدددددددددددددددد  ذ   اال تي
Cox,Christine,2014) أإ ت  ددددديإ   اتددددد  ال عم ددددديإ أدا إلدددددى   دددددت يلت المدددددى  دددددإ )

ال  ددددلركج فددددا الممدددد ف الدرا دددديج  اإلي ددددلز  التكيدددد  اال ت ددددللا لمطددددالب ذ   اال تيل ددددلت 
  الخلمج.

 تدؤةمم  التدا لم اررات  العلديج المم ف  عم ا  را ا تض يإ الد ا ل ميج تتطمب  لذل       
 أثيدددلء ال عم ددديإ تددددريب ، كدددذل  الدددد ا فمددد ف فدددا الخلمدددج اال تيل دددلت ذ    دددا لمتعل دددف
 .الخد ج

  إ  يإ االت لةدلت التدا أث تدت فللميتمدل  تطعدت  را دف  تاد دج فدا التط يدد فدا   دلف     
إللدددادة   إلددداد ال عم دديإ  ضددا تمدد ر لمكمليددلت التر  يددج لمدد   الت ددلر ةددذا الكمليددلت أ ل ددل

ت ف الخد ج أ  تدري م  فدا أثيل مدل .  تدد التدت ةدذا ال ركدج ي ل دلا ك يدراا فدا ال اليدلت ال ت ددة 
 تددد  .ا  ريكيددج،   ددل كددلإ لدده اك ددر ا ثددر فددا تطدد ير ال ددرا ا الال  ددج لمددى الكمليددلت  ايت ددلرةل
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لمدددى اخت دددلر  أمددد  ت ال اليدددلت ال ت ددددة ا  ريكيدددج ال تل يدددز لممدددرد الع دددف  للتددددريس إال  يدددلء
     (. 8002الكمليلت التعمي يج ال ت افرة لديه  ال طم  ج ل عف ال ظيمج )إ راةي  الزةير  

  ظيدددت  دددرا ا إلدددداد ال عم ددديإ الال  دددج لمدددى الكمليدددلت اةت ل دددلا ك يدددراا فدددا   دددلف التر يدددج       
الخلمدددج  تطعدددت  ددد طل ك يدددراا فدددا التط يدددد   دددإ خدددالف االطدددالع لمدددى الدرا دددلت الخلمدددج 
 للكمليلت التدري يج الالز دج ل عمد  ذ   اال تيل دلت الخلمدج أ دلرت إلدى أإ كثيدراا  دإ كميدلت 

كدز ال  د ث تدد  درلت تت يدى  ت درب العديدد  دإ ا  دلليب  االت لةدلت ال علمددرة التر يدج   را
( 2004" )  دع د  ا دف"فا  درا ا إلدداد  عم دا التر يدج الخلمدج الادل   لمدى الكمليدلت كدرا دج

 لطدالب التعمي يدج الكمليدلت   ال مييدج ال خمديج ي د  لمدى  أثدرا ال يددايا التدريب أة يج   ف
  ددد ف( 2004" )ال طلييدددج أ دددل ج"  درا دددج ال دددع ديج، العر يدددج ل  مكدددج ل الخلمدددج التر يدددج ت ددد 
  درا ددج ا ردإ،  دد لف فددا الخلمددج ال ل ددلت ذ   الطددالب ل عم ددا التعمي يددج الكمليددلت تادد ي 

   اتر دددلت الخلمددج اال تيل ددلت ذ    دددا العددل ميإ تأةيددف  ددد ف( 2005" )الظددللإ    دد د"
 أة يددج  دد ف( chen. lihyuan 2005ت دديإ ليميدددا )   درا ددج ، ال  ددريإ    مكددج تط يرةددل
  للمديإ التددريس لع ميدج   لر تم  ليد ي تل  يمل     التا ال ملرات لمى ال عم يإ تدريب
 ال زا ريددج،  للعلمدد ج ذةييددل ال عددلتيإ التر  يددج الرلليددج  دد ف( 2006" ) ركددلإ    ددد"  درا ددج
 الخلمدج، اال تيل دلت  دذ   التكمدف طريدد فدا تضليل   ف( 2006)  اداد    د درا ج  كذا

  درا ددج  ددل ردإ، الخلمددج التر يددج  عم ددا تكدد يإ  ددرا ا  دد ف( 2007" )ي ددا خ لددج"  درا ددج
 ذ   الطددالب  عم ددا  تأةيددف إلددداد فددا ال ديثددج االت لةددلت  دد ف( 2007" )الددديإ كددر  ليمددى"

 ال ر دددا تكدد يإ  اتددا  دد ف( 2007" ) آخددر إ ر يعددج لال يددج"  درا ددج الخلمددج، اال تيل ددلت
 . دلل زا ر الخلمدج اال تيل دلت لدذ   التعمي يدج ال  لر دج ل تطم دلت ا دت ل ته   دا ال ختص

(  دد ف  ريدددل ا  اتدددرح إللددداد  عم دددا التر يددج الريلضددديج لدددذ   8002 درا ددج)إيملب الي دددرا   
ةدد( 0٣2١)  أخدر إ " ال د  ا ال دا ل دد" درا دجاال تيل دلت الخلمدج فدا ضد ء الكمليدلت   

 الخلمدج فدا التر يج فا العللا الد م   ل ريل ا التعمي ا اليظل  كملءةةدفت إلى  تيلس   التا
 العزيز  ت ممت إلى تل  ج  للكمليلت ال مييج  ل د ال م  ال مييج ، ل عج الكمليلت ض ء
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 لضدددر رة إضدددلفج -الخلمدددج اال تيل دددلت ذ    عمددد   دددإ تتطمدددب التعمي يدددج ال  لر دددج   إ       
 ال يدددلةا،  تكييددد  الخلمدددج التعمي يدددج الكمليدددلت ا دددتال  -العل دددج التعمي يدددج لمكمليدددلت ا تالكددده

لدددداد المدددميج،  ال ي دددج  ال  دددل ف، ر دددلد  تا ي مدددل، تيميدددذةل   تل عدددج  المرديدددج ال دددرا ا  ا   أ دددر  ا 
  إ التر ددد  ،  لإللدددداد آخدددر  عمددد  أ   دددإ ا تيل دددلا  أكثدددر الخلمدددج التر يدددج ف عمددد . ال تعم ددديإ

 فإيمددل ذلدد  لمددى لددال ة  لكيمددل ف  ددب، تعمددي  ل ميددج   ددرد لي ددت ا فددراد ةددؤالء تعمددي  ل ميددج
    ".  ت  يه  لالج إر لد ل ميج

ك ل أإ إك لب الطالب ذ   اال تيل لت الخلمدج  مدلرات ال يدلة الي  يدج يعدد ةددفلا تر  يدلا 
ت ددا    ددللدتمل  ر ي ددلا لمتر يددج الخلمددج التددا  عمددت غليتمددل الك ددرا د ددا ةددذا الم ددج فددا ال  

 ( .800٣ –لمى ال يلة الط يعيج تدر اإل كلإ)ةيلد  تعداإ ، ال يد فت ح   يدة 

 تلعددد التددا ال يلتيددج ال مددلرات لددتعم  خمدد لا    ددلالا  يعت ددر ال يزلددا االتتمددلد لمدد  أإ  دد   ال
  إلددددى يمدددد   الدددذا ، لم يدددلة فيددده الخلمدددج اال تيل دددلت ذ   إلدددداد يدددت  الدددذا ا  ف ال  دددلف

  ال يددراإ  ا مدددتلء ا ةددف  ددا التمللددف  ددإ ت كدديم  التددا ال مددلرات اكت ددلب لمددى   ددللدتم 
  االلتدزا   ال دلف، الديمس لمدى ال اليدج   د  ليج  ت  دف.    ليتمل أيم م  رلليج  فا ،  الز الء
   .ال  ت ا فا ال ل دة  ا لرا   التالليد  العلدات الا اييإ  ا ترا  ، ال  اطيج   ا  لت

 ال يدد اإللدداد إلى ت تلج ا خرا ال  اد  عم   أإ  أيمل ال يزلا االتتملد  عم ج فإإ  لذا 
 التعيددددر  تطم ددددلت    ا مددددج فمدددد  لمددددى ت ددددللدةل التددددا  للثالفددددج لتز يدددددةل ال خطددددط  التدددددريب
 . الد ا   دارس  تم يذاتمل  يلة فا  ؤثراا  لل الا  تك إ  تى د رةل فا ال  ت ر

 ا  ل دا ال عدد ةا الد ا   دارس لمتدريس ال يزلا االتتملد  عم لت إلداد  عليير  إلإ      
   دت اةل  ت ديدد التعمدي  لمدى تددرتمل  ددا ت ديدد ضد  مل فدا ي كدإ  التدا ال عم دج أداء لتاد ي 
 .ا داء ةذا لتط ير  ريل ا  يلء ي كإ   يث
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    اي مددددل الددددد ا   دددددارس لمتدددددريس ال مييددددج الكمليددددلت لتي يددددج ال لليددددج الدرا ددددج تمددددد  لددددذا     
 الد ليددج ال عددليير ضدد ء فددا ال يزلددا االتتمددلد  عم ددلت لمطلل ددلت  ال  داييددج  ا دا يددج ال عرفيددج
 .  الخلمج التر يج  عم  إللداد

  :اإلحضاس باملشكلة

 : يمى مما البحث بمشكمة اإلحساس نبع

 ال  دديطج اإلللتددج ذ    ددد ا  زاريددلا  تددراراا  ال مددريج  التعمددي  التر يددج  زارة إمدددار ظددف فددا  -
  يددددلإ فددددا الدددد زارة  ذكددددرت  2017 لعددددل  252 رتدددد    ددددف ال دددددارس كلفددددج فددددا%( 10)

 اال تيل ددددلت  ددددذ   االةت ددددل  لمددددى الد لددددج  ددددرص إطددددلر فددددا يددددأتا الاددددرار أإ مدددد ما،
 اال تيل دددددلت ذ   لدددددل  ليكددددد إ   2018 لعدددددل   مدددددر تخمددددديص ظدددددف  فدددددا الخلمدددددج،
 الدددد ا  تطم دددلت لمدددى الدددد ا   ددددارس العدددل ميإ   يدددا تددددريب الادددرار  تضددد إ الخلمدددج،
 فددا العل مددج الد ليددج المي ددلت أ  ال ك  يددج أ  ال ددديا ال  ت ددا  ؤ  ددلت  ددإ كددف    ددلركج
 .ال أإ ذات  اإلدارات اإلللتج   لف

 -ال يزلدددا االتتمدددلد  كميدددج التر ددد   لا ددد  ال ميدددا ا كدددلدي ا ال ريدددل ا لمدددى   دددلالطالع  -
 اإللددداد  ريددل ا أإ اتضدد  ،( الا دد  ال  ددج) ال اددررات ت مدديملت    را عددج  مدد اإ  ل عددج
  للكمليدددلت إ دددادةل ي دددتمد  ال أيدده فددا تمددد ر ي دد  ه ال يزلددا االتتمدددلد ل عم ددج ال ميددا
 ي  دد ال أيده ك دل  الدد ا   ددارس لمتددريس الالز دج(  ال  داييدج  ا دا يدج ال عرفيدج) ال مييج

 ال يزلدا االتتمدلد  عم لت إللداد الالز ج ال مييج  للكمليلت تل  ج( ال ل ثج لم   د د فا)
 كميدددج -التر ددد    ا ددد  ال عم دددلت الطلل دددلت أإ إلدددى ي دددير   دددل. الدددد ا   ددددارس لمتددددريس
 الالز دددج ال مييدددج الكمليدددلت كت دددلب إلدددى  ل دددج فدددا   مددد اإ  ل عدددج - ال يزلدددا االتتمدددلد
 .لميمل  التدريب الد ا   دارس لمتدريس

  كميدج التددريب ل  دة  2020-2015 الخ  يج التدري يج الخطج لمى االطالع خالف   إ -
 لمددى ال عم ددلت الطلل ددلت تدددريب أةدددافمل  ددإ أإ أتضدد   مدد اإ  ل عددج ال يزلددا االتتمددلد
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 الامدد ر  ددد يددت  فمدد   معددف غيددر المددد  ةددذا أإ ك ددل الخلمددج اال تيل ددلت لددذ   التدددريس
 التدددريب إلددى تمددد   للكميددج التدددريب    دددة تدري يددج د رات إدراج طريددد لددإ الددذكر  ددل د
 .الد ا   دارس التدريس أ  الخلمج اال تيل لت لذ   التدريس لمى

 درا دج إلدى الت مدف يدت  ل  أيه ال ل ثج   دت ال ل اج الدرا لت لمى االطالع خالف   إ  -
 لمتددريس ال يزلدا االتتمدلد ل عم لت الالز ج ال مييج  للكمليلت تل  ج  يلء إلى  عت  ل اج

 لمتددريس ال مييج الكمليلت لتي يج  ريل ا   يلء اةت ت درا ج ت  د ال  أيضلا  الد ا   دارس
 .الد ا   دارس

    دد د)  درا ددج ،( 2004   ددع د  ا ددف) درا ددج   يمددل الدرا ددلت  ددإ العديددد اتماددت  تددد  -
 الكمليدددلت تددد فر أة يدددج لمدددى ،(2006  ركدددلإ،    دددد) درا دددج  كدددذل (  2005الظدددللإ،
 التعل دف كيميدج لمدى  تددري م  ال عم ديإ تأةيدف  ضدر رة الخلمدج، التر يدج ل عم ا التعمي يج

  عم ددد ا أإ(  2013العدددللى، ل دددد الكدددري  ل دددد)  درا دددج  أ ضددد ت.  الطدددالب أ ل ددد   دددا
 ذ   الطددددالب ف ددددج  ددددا لمتعل ددددف الالز ددددج الكمليددددلت  عددددض إلددددى يمتاددددر إ الخلمددددج التر يددددج

 ال عم ددديإ لت ليدددج المعددلف التددددريب  ددرا ا كلفدددج تدد فير يتطمدددب   ددل ، الخلمدددج اال تيل ددلت
 ل    لدج(  2016اليعدي ، يد  ) درا دج   ت مدمت  .الطدالب ةدؤالء  دا التعل دف  أ لليب

  ضد ر لدد  أة مدل التعمي يدج، الكمليدلت   ت ا ايخملض فا تت  ب تد إلى ال ع تلت  إ
(  2013 ال يدددل  ، راييدددل) درا دددج ت مدددمت ك دددل. التخمدددص   دددلف فدددا التدري يدددج الدددد رات
 لمتر يدج ال يزلدا االتتمدلد  عم دلت تدريب ل را ا  اتر ج ا تراتي يج تادي  إلى ةدفت  التا

 تطددد ير  ددد ف أ ريدددت التدددا الدرا دددلت يددددرة إلدددى التدري يدددج اال تيل دددلت ضددد ء فدددا الخلمددج
 .التدري يج ا تيل لتم  ض ء فا الخلمج لمتر يج ال يزلا االتتملد  عم لت تدريب  را ا

 ي د   دم يج كليدت ال عم ديإ  دإ ي د ج ات لةدلت أإ لمدى الدرا دلت  عض يتل ا دلت ك ل
 ي د  الخد دج ت دف ال عم ديإ ات لةدلت أإ ك ل العلدييإ   دارس الخلمج اال تيل لت ذ   د ا

 -Fathi El)الع ددر  فت ددا  درا ددج فددا  ددلء ك ددل  ددم يج كليددت العددل  التعمددي  فددا الددد ا
Ashry,2009) فددددا  الع ددددف التدددددريس ي دددد  ال عم دددديإ لدددددا  ددددل دة  ددددم يج ات لةددددلت    دددد د 
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( (Dulcic &Bakota,2008   لك تدل دليكدل كدرا ج فيمل الد ا يظل  تط يد ت  التا ال دارس
 (.2010الم لدا، لمى)  درا ج( 2008ال ميرا، ل  ج)  درا ج

 ال عم ددلت الطلل ددلت رأا ا ددتطالع  تمدد ي  ال ل ثددج تيددل   لل  ددكمج اإل  ددلس دلدد     ددل -
 لمتعددر ( (  عم ددلت طلل ددلت 10) ال يزلددا االتتمددلد  كميددج التر دد   ال يزلددا االتتمددلد  ا دد 
  كليدت( 1) رتد   م د ، ال د  يإ الخلمج اال تيل لت لذ ا التدريس ي   ات لةلتم  لمى
 لددددذ   التدددددريس  مددددلرات الكت ددددلب  ددددديدة  ل ددددج فددددا أيمددددإ تؤكددددد الددددرأ  ا ددددتطالع يتددددل ا

 الكمليدلت لمدى التددرب فدا رغ تمإ  أ ديإ العلدييإ؛   دارس ال د  يإ الخلمج اال تيل لت
 . الد ا   دارس لمتدريس الالز ج ال مييج

 :البحث هشكلة

 :يمى فيما البحث مشكمة تتمخص

  ا دددد  ال يزلددددا االتتمددددلد  عم ددددلت إلددددداد   ريددددل ا التر  يددددج ال اددددررات فددددا تمدددد ر   دددد د -
 لمتددريس الالز دج ال مييدج الكمليدلت تي يدج ي دتمد   لد  أيه يت دد التر    ال يزلا االتتملد
 .ال عم لت لمطلل لت الد ا   دارس

 لمطلل دلت التددريب   ددة  دإ ال اد دج التدري يدج الدد رات طريدد لدإ الامد ر ةدذا  د يت  ل  -
 .الع ف ل  د الخر ج ت ف التخرج  ديثلت لمخري لت أ  ال كلل ري س  ر مج فا ال عم لت

   دددارس لمتدددريس ال مييددج  للكمليددلت تل  ددج ت ديددد إلددى ال ل ددج  ددرزت فاددد  دد د  ددل  لكددف
 اال تيل دلت ل دد ال يزلدا االتتمدلد  عم دلت الطلل لت ي تمد  تدري ا  ريل ا  تم ي  الد ا

 التعيدر ل  اك دج الدد ا   ددارس لمتددريس ال مييدج الكمليلت لمى  تدري مإ الذكر  ل اج التدري يج
 .ال يزلا االتتملد  عم ج أد ار فا ال لدث
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 :التالي الرئيس السؤال عمى اإلجابة البحث يحاول ولذا

 الخلمدددج التر يدددج  عمددد  إللدددداد الد ليدددج ال عدددليير لمدددى تدددل    ريدددل ا تط يدددد  فللميدددج  دددل  
 لمطلل ددددلت الخلمددددج اال تيل ددددلت لددددذ   التدددددريس ي دددد   االت لةددددلت ال مييددددج الكمليددددلت لتي يددددج
 ؟ال يزلا االتتملد  عم لت

 :التالية السئمة السابق السؤال من ويتفرع

 الد ا؟   دارس لمتدريس ال يزلا االتتملد ل عم لت الالز ج ال مييج الكمليلت  ل.0

 التر يددددج  عمدددد  إللددددداد الد ليددددج ال عددددليير لمددددى تددددل   تدددددري ا ل ريددددل ا ال اتددددرح التمدددد ر  ددددل. 8
 الخلمددددج اال تيل ددددلت لددددذ   التدددددريس ي دددد   االت لةددددلت ال مييددددج الكمليددددلت لتي يددددج الخلمددددج
 ال يزلا؟ االتتملد  عم لت لمطلل لت

  ال يزلدا االتتملد  عم لت لمطلل لت ال عرفيج الكمليلت تي يج فا ال اترح ال ريل ا فللميج  ل.2
 ؟ الد ا   دارس لمتدريس لتأةيممإ  الالز ج

 ال يزلدا االتتمدلد  عم دلت لمطلل دلت ا دا يدج الكمليلت تي يج فا ال اترح ال ريل ا فللميج  ل.٣
 ؟ الد ا   دارس لمتدريس لتأةيممإ  الالز ج

 التددريس ي د  ال يزلدا االتتمدلد  عم دلت الطلل دلت ات لةدلت تي يدج فا ال ريل ا فللميج  ل .2
 الد ا؟   دارس

 أهداف البحث : 
لمتدددددريس   يددددلء تل  ددددج الكمليددددلت ال مييددددج الالز ددددج لمطلل ددددلت   عم ددددلت االتتمددددلد ال يزلددددا .0

   .  دارس الد ا

تمدد ي   ريددل ا تددل   لمددى ال عددليير الد ليددج إللددداد  عمدد  التر يددج الخلمددج لتي يددج الكمليددلت  .8
ال مييدددج  االت لةدددلت ي ددد  التددددريس لدددذ   اال تيل دددلت الخلمدددج لمطلل دددلت  عم دددلت االتتمدددلد 

 ال يزلا .
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الالز ددج لمطلل ددلت  عم ددلت تعددر  فللميددج ال ريددل ا ال اتددرح فددا تي يددج الكمليددلت ال عرفيددج  .2
 االتتملد ال يزلا  لمتدريس   دارس الد ا .

تعددر  فللميددج ال ريددل ا ال اتددرح فددا تي يددج  الكمليددلت ا دا يددج الالز ددج لمطلل ددلت  عم ددلت  .٣
 االتتملد ال يزلا  لمتدريس   دارس الد ا .

د ال يزلددا تعدر  فللميدج ال ريدل ا ال اتدرح فدا تي يدج ات لةدلت الطلل دلت  عم دلت االتتمدل .2
 ي   التدريس   دارس الد ا .

 أهوٍة البحث:
 تي ا أة يج ال  ث ال للا   ل يمى :

   اك ج االةت ل  العلل ا  ذ   اال تيل لت الخلمج فا ض ء الد ا. .0

 ال ددل عا اإللددداديلعددد ا ددت ل ج ل ددل تيددلدا  دده االت لةددلت العلل يددج ال ديثددج  ددإ ضددر رة  .8
 ل عم   دارس الد ا. ال يد

ال مت ديإ    دلف إلدداد  عم دج االتتمدلد ال يزلدا  ضدر رة تز يددةل  للكمليدلت  ي  ه يظدر .2
ال مييددج  الالز ددج لمتدددريس   دددارس الددد ا فددا ظددف االت لةددلت ال ديثددج فددا تطدد ير التعمددي  

  تزايد االةت ل   د ا ذ   اال تيل لت الخلمج .

 ياد  تل  ج  للكمليلت التدري يج الالز ج لمتدريس   دارس الد ا  .٣

  عم دددج  إلدددداد ال ي طدددج الكميدددلت ت دددف  دددإ  ددده اال تر دددلد ي كدددإ ل ريدددل ا ي  ذ دددلا  ادددد ي .2
 لمتدددريس  تأةيممددل  تا ي مددل إلدددادةل فددا الامدد ر   ايددب  ددإ  لي ددلا  لي ددد ال يزلددا االتتمددلد
 .الد ا   دارس

 .الع ف   د   تطم لت الخري لت   امملت  يإ الم  ة تضييد فا يميد تد .١

 الخد ددج أثيددلء ال يزلددا االتتمددلد  عم ددلت تدددريب لمددى الاددل  يإ ال اتددرح ال ريددل ا يميددد تددد .7
 . الد ا   دارس لمتدريس ال مييج كمليلتمإ لتي يج
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ي ددرز أة يددج تكدد يإ االت لةددلت اإلي ل يددج لدددا  عم ددلت االتتمددلد ال يزلددا ي دد  التدددريس   .2
التعمي يدج التدا لذ   اال تيل لت الخلمج ا  ر الذا تد يدفعم  إلي لد  م ف لم  دكالت 

 ت ا ه ةذا الم ج.

 -:البحث حــــدود
 :يمى في ل ال  ث  د د تت ثف 

 :   الموضوعية الحدود

 الدد ا   ددارس لمتددريس لتأةيممإ ال يزلا االتتملد  عم لت لمطلل لت تدري ا  ريل ا إلداد -
 (.   ال ت  طج ال  يطج اإلللتلت)

 :يتم قياس كل من

 اإلللتدددلت لددذ   الددد ا   ددددارس  للتدددريس الخلمددج  ال مدددلةي  ال عددلر ) ال عرفيددج الكمليددلت -
 (. ال ت  طج ال  يطج

 التا ي (. –التيميذ -التخطيط ) ا دا يج الكمليلت  -

 لدددذ   التددددريس ي ددد  االت دددلا -الخلمدددج اال تيل دددلت ذ   ي ددد  االت دددلا) ال  داييدددج الكمليدددلت  -
الرؤيج ي   تدريس االتتملد ال يزلدا لدذ   اال تيل دلت  -الد ا   دارس الخلمج اال تيل لت

رؤيدددج الطلل دددج  عم دددج االتتمدددلد ال يزلدددا ي ددد   ددد لتمل ال خمددديج  -الخلمدددج   ددددارس الدددد ا
 الالز ج لمتدريس   دارس الد ا(.

   :البشرية الحدود

كميددددج - ا دددد  االتتمددددلد ال يزلددددا التر دددد    -لييددددج  ددددإ الطلل ددددلت ال عم ددددلت  للمرتددددج الرا عددددج
 .طلل ج(  27)  إ ال  ث لييج  ل عج  م اإ  تك يت -تتملد ال يزلا اال
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 الحدود المكانية :

  ل عج  م اإ. -كميج االتتملد ال يزلا -ت  تط يد ال ريل ا التدري ا    دة التدريب

 الحدود الزمانية:

تدد  تط يددد  م ددلت ال ريددل ا ال اتددرح خددالف د رة تدري يددج فددا الممددف الدرا ددا ا  ف خددالف 
 2 ددللج  ا دد ج لمددى  8٣  )ل دددة 8/08/8007   تددى 0٣/00/8007المتددرة الز ييددج  ددإ  

  لللت  ا  ج لمى  م تيإ كف  م ج  للج  يم (.  2كف أ   ع  -أ ل يا

 أدوات البحث وهىاد املعاجلة : 
 المعالجة التدريسية :أواًل: مواد 

تل  ج  للكمليدلت ال مييدج )ال عرفيدج  ا دا يدج  ال  داييدج( الالز دج إللدداد  عم دلت االتتمدلد  .0
 ال يزلا   دارس الد ا.

ال ريل ا ال اترح الال   لمى ال عليير الد ليدج إللدداد  عمد  التر يدج الخلمدج لتي يدج الكمليدلت  .8
 تيل دددلت الخلمدددج لمطلل دددلت  عم دددلت االتتمدددلد ال مييدددج  االت لةدددلت ي ددد  التددددريس لدددذ   اال

 ال يزلا.

لمدى ال عدليير الد ليدج إللدداد  عمد  التر يدج الخلمدج لتي يدج  الادل   لم ريدل ا التدري ا الدليف  .2
الكمليدددلت ال مييدددج  االت لةدددلت ي ددد  التددددريس لدددذ   اال تيل دددلت الخلمدددج لمطلل دددلت  عم دددلت 

 االتتملد ال يزلا.
 ثانيًا: أدوات البحث :

 ي ت ف ال  ث لمى ا د ات التلليج :

اخت دددلر الكمليدددلت ال عرفيدددج لتايدددي  الكمليدددلت ال عرفيدددج لمتددددريس   ددددارس الدددد ا لمطلل دددلت  .0
  عم لت االتتملد ال يزلا  ) إ إلداد ال ل ثج(.
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 طلتدددج  ال ظدددج لتايدددي  الكمليدددلت ا دا يدددج الالز دددج لمطلل دددلت  عم دددلت االتتمدددلد ال يزلدددا  .8
 د ا ) إ إلداد ال ل ثج (.لمتدريس   دارس ال

 ايدددلس االت دددلا ي ددد  التددددريس لدددذ   اال تيل دددلت الخلمدددج  ذلددد   مدددد  الك ددد  لدددإ  .2
 ات لةلت الطلل لت ال عم لت ي   التدريس   دارس الد ا ) إ إلداد ال ل ثج (.

 فروض البحث :
ي  دددددد فدددددرد داف إ مدددددل يل  ددددديإ  ت  دددددطا در دددددلت طلل دددددلت ال    لدددددج الت ري يدددددج فدددددا  .0

 الا ما  ال عد  الخت لر الكمليلت ال عرفيج لملل  التط يد ال عد .التط يايإ 

ي  دددددد فدددددرد داف إ مدددددل يل  ددددديإ  ت  دددددطا در دددددلت طلل دددددلت ال    لدددددج الت ري يدددددج فدددددا  .8
 التط يايإ الا ما  ال عد  ل طلتج  ال ظج الكمليلت ا دا يج لملل  التط يد ال عد .

    لدددددج الت ري يدددددج فدددددا ي  دددددد فدددددرد داف إ مدددددل يل  ددددديإ  ت  دددددطا در دددددلت طلل دددددلت ال .2
 التط يايإ الا ما  ال عد  لالت لةلت ي   التدريس   دارس الد ا لملل  التط يد ال عد .

 هنهج البحث: 
 ات ددددا ال  ددددث ال دددديما ال مددددما   ال دددديما  دددد ه الت ري ددددا ذ  ال    لددددج الت ري يددددج ال ا دددددة

 )الا ما/  عدا(.

  هتغريات البحث:

 يتضمن البحث المتغيرات التالية: 

 :المتغير المستقل 

ال ريل ا ال اتدرح الادل   لمدى ال عدليير الد ليدج إللدداد  عمد  التر يدج الخلمدج لت يدج الكمليدلت 
 ال مييج لمطلل لت  عم لت االتتملد ال يزلا لمتدريس   دارس الد ا.
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 :المتغيرات التابعة 

 ال يزلددددا مطلل ددددلت  عم ددددلت االتتمددددلدالكمليددددلت ال مييددددج ال عرفيددددج  ا دا يددددج الالز ددددج ل  .0
 لمتدريس لذ   اال تيل لت الخلمج   دارس الد ا 

 ات لةلت الطلل لت  عم لت االتتملد ال يزلا ي   التدريس   دارس الد ا.  .8

 :اإلجرائٍة البحث هصطلحات

 Special Education Teacher الخاصة التربية معمم -1

 تخممدج    ؤ  دج الخد دج أثيدلء أ  ت دف تدري لا  أ  إلدادا تماى الذ  ال خص يلعار   أيه
 إلك ل ه الكمليلت ال عرفيج  ا دا يج  ال  داييج الالز ج لمتدريس لذ   اال تيل لت الخلمج.

 International Standards for الخاصاة التربياة معمام إلعاداد الدولياة المعاايير  -2
the Preparation of Special Education Teacher: 

 ال  ضدد لج  ا داء ال عرفددج   ددت يلت ألمددى  أيمددل ال  ددث ةددذا خددالف  ددإ إ را يددلا  تلَعددَر        
 فدا  يدت  الخلمدج اال تيل دلت ذ    عمد   تأةيدف إللداد ال تخممج الد ليج المي لت ت ف  إ

  ال تد   اإللدداد  درا ا فدا الضدع  يالط لت ديد لميمل  ال ك  ا داء   ت يلت تا ي  ض  مل
 .تط يرةل لمى

 The Professional : الادمج بمادارس المنزلاي االقتصااد لمعمماة المهنياة الكفاياات -3
Competencies for Home Economics Students/Teachers Mainstreaming 

 ال تداخمدج  ال مدلرات  االت لةدلت  ال مدلةي  ال عدلر   دإ     لدج  أيمل إ را يلا   تلعار           
 ذ   ت ددلا ال مييددج   ا  لتمددل الايددل  ال يزلددا لمددىتدددرة الطلل ددج  عم ددج االتتمددلد  ت ددكف  التددا

 ال عرفيدج الكمليدلت  دإ تتكد إ  التدا الدت كإ  دإ    دت ا الدد ا   ددارس الخلمج اال تيل لت
 .ال  داييج ا دا يج، الكمليلت  التا تعت ر  تطم لا  ل الا لمل ،الكمليلت
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 Mainstreamingالدمج :  -4

" إ را يدددلا  أيددده أ دددد االت لةدددلت ال ديثدددج التدددا تمدددد   "Mainstreamingيلعدددر  الدددد ا     
لت ايددد   ددلدئ التر يددج الخلمددج  ددإ ال  ددل اة  تكددلفؤ المددرص التعمي يددج ل فددراد ذ   اإلللتددلت 
ال  يطج  ال ت  طج   ضعم   ا العلدييإ فدا  ي دج تر  يدج  ال  دج تم دى ا تيل دلت كدالا  يم دل 

دار   لعد إلداداا  يل  لا "  فالا   لليب   يلةا خلمج ت ت إ را   مل  ز تعمي ا  فيى  ا 

 Attitudes towards Teachingالتدريس لذوي االحتياجاات الخاصاة نحو االتجاهات  -5
Special Needs Students  

 تعرفمددل ال ل ثدددج إ را يدددلا   أيمدددل  "ذلدد  اليدددز ع ال دددتعم  أ  ال كت دددب الددذا يدددؤثر فدددا  دددم      
الطلل دددج  عم دددج االتتمدددلد ال يزلدددا ي ددد  ذ   اال تيل دددلت الخلمدددج  ي ددد  التددددريس لمددد  إ دددل 

  للا  ف أ  الرفض  ذل  يتي ج لتمللف     له  إ الكمليلت ال عرفيج  ا دا يج "

 ث :اإلطار النظري للبح
 أواًل: الدمج:

 مفهوم الدمج:
( الددد ا  ليدده خد ددج الطددالب ذ   اال تيل ددلت 8000يعددر  )ل ددد ال طمددب ل ددراإ ، 

داخف ال ريل ا الدرا دا العدلد   دا تز يددة   دلل عم يإ ال تخممديإ  الخدد لت ال  دللدة 
  دالا  إ  ضعم  فا فم ف   تامج .

لتاددلد أ   ممدد   يتضدد إ  ضددا الطددالب ( الددد ا  أيدده ا8002 يعرفدده )فددلر د الر  ددلإ،      
غيددر العددلدييإ فددا المدد  العددلد  أ  فددا ال ي ددلت التر  يددج ا تددف تاييددداا لمطللددب غيددر العددلد  
  يددث يكددد إ الددد ا   دددكف  ؤتدددت، أ    ددكف دا ددد ،   ددرط تددد فير ل ا دددف ت ددللد لمدددى ي دددلح 

 ال مم  .

"  Mainstreaming إ خالف درا ج التعريمدلت ال دل اج ت دتطيا ال ل ثدج تعريد  الدد ا      
 أيه أ دد االت لةدلت ال ديثدج التدا تمدد  لت ايدد   دلدئ التر يدج الخلمدج  دإ ال  دل اة  تكدلفؤ 
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المددرص التعمي يددج ل فددراد ذ   اإلللتددلت ال  دديطج  ال ت  ددطج   ضددعم   ددا العددلدييإ فددا  ي ددج 
تر  يددج  ال  ددج تم ددى ا تيل ددلت كددالا  يم ددل  فاددلا   ددلليب   يددلةا خلمددج ت ددت إ ددرا   مددلز 

دار   لعدددد إلدددداداا  يل ددد لا "  يختمددد  الدددد ا ال دددل ف  لدددإ الدددد ا  Inclusionتعمي دددا  فيدددى  ا 
Mainstreaming   فددا ا ددتيعل ه لددذ   اال تيل ددلت الخلمددج  عددض اليظددر لددإ يدد ع   دددة

 اإلللتج )ت  ف ذ   اإلللتلت ال ديدة(.

 ت دد ال ل ثدج ال ممد   اإل را دا لم  دث لمدى أيده الدد ا  لديس الدد ا ال دل ف يظدرا لامدج     
 لدد  دارس الد ا ال ل ف فا   م ريج  مر العر يج.

 صور الدمج وأشكاله:   

ت درا ددلت لديدددة لمددى   دد د لدددة مدد ر  أ ددكلف لمددد ا  ثددف درا ددج كددف  ددإ  ل دد إ اتمادد    
(Masson,2004) ، ( ، فت ددددددددا الع ددددددددر  )8002، ) زييددددددددب  ددددددددايرFathi El-

Ashry،8002 ،  ددد يرة الي دددلر ، 8000(   )ي يدددب خدددزا   ، 8002( ،   ) فدددلء تل ددد (  )
 ا  الدددد ا اال ت دددللا  (  تت ثدددف فدددا : الدددد ا ا كدددلدي 8008(  )لمدددراء إ دددراةي  ، 8008
 . ال ل ف الد ا

 أهداف الدمج :

ي ددعى ال ؤيددد إ لمددد ا لت ايددد   مددج  ددإ ا ةدددا  لددذ   اال تيل ددلت الخلمددج  ي  ممددل       
  -( فا اآلتا :8002) ل   أ   ت ر ،  ملل    داإ ، 

   يامف  إ اآلثلر ال م يج لم م ج  لإلللتدج  يدث يع دف  ريدل ا الدد ا لمدى زيدلدة ثادج
 لطللب  يم ه ا
   ت فير المرص التر  يج ال يل  ج لمتعمدي   التدا تع دف لمدى زيدلدة التمللدف المدما  ديإ

 الطالب ال علتيإ  أترايم  العلدييإ 
  . تعديف  تعيير االت لةلت ال م يج ي   اإلللتج  الم لت الخلمج 
  . تخمي  ا ل لء االتتملديج الالز ج لمت   ؤ  لت التر يج الخلمج 
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 تطبيق الدمج: صعوبات

إلدى أإ الع ا دف ال دؤثرة فدا د دا  (Oyugi ,et ,al., 2011) ي دير أ يدل ا  أخدريإ        
ذ   اال تيل لت الخلمج فا التعمي  العلد  ةا ات لةلت الطالب العلدييإ ي د  د دا غيدرة  
 دددإ ذ   اال تيل دددلت الخلمدددج فدددا  ؤ  دددلتم  التعمي يدددج ،    ددد  ال مدددد ال  دددذ ف فدددا ت ليدددج 

لدإ ي دلح ل ميدج ال  ت ا  ع ميج الد ا،  تعيير االت لةلت ي  ة ،  رؤيدج  تمد ر ال عم ديإ 
الد ا   ديتمل،   دا التعل إ  التي ديد  ديإ ال مدلت ال عييدج لع ميدج الدد ا،    د  ال ع تدلت 

 التا ت ا ممل ل ميج الد ا. 

( أيددده ي  دددد لددددد  دددإ الع ا دددف التدددا ي كدددإ أإ تدددؤثر لمدددى 8002 تدددرا )لمدددراء إ دددراةي      
  دارس اليظل يج  ةا :ات لةلت ال عم يإ ي   الد ا لذ   اال تيل لت الخلمج فا ال

 لد  ت فر ال عرفج الكلفيج لم عم  لإ الد ا  أيضلا لإ اإلللتلت . -

    د تم ر فا  عض ال  لت ال خميج لم عم . -

 ياص الخ رة فا التعل ف  ا الطالب ذ   اال تيل لت الخلمج. -

 ياص التدريب فا كيميج التعل ف  ثف ةذا الم لت. -

 االتجاهات نحو الدمج :

 ( إلى    د ثالثج ات لةلت ر ي يج ي    يل ج الد ا:8008 ت ير )  يرة الي لر،     

:  يعت ددر إ تعمدددي  الطدددالب ذ   اال تيل ددلت الخلمدددج فدددا  االتجااااأل الول مالمعاااارض  -
  دارس خلمج  م  اكثر فعلليج  أ يلا  را ج ،  ي اد فل دة اك ر لم  .

االت دلا فكدرة الدد ا ل دل لدذل   دإ أثدر فدا  : يؤيدد أمد لب ةدذا االتجاأل الثاني مالمؤيد  -
 تعديف ات لةلت ال  ت ا  التخمص  إ لزف ذ   اال تيل لت الخلمج 
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يدرا أمد لب ةدذا االت دلا أيده ي دب ال  ليددة  االلتدداف و االتجاأل الثالاث : مالمحاياد : -
 ضر رة لد  تمضيف  ريل ا لمى آخر،  ير إ أإ ةيل  ف لت ليس  دإ ال دمف د  مدل 

 .تادي  الخد لت الخلمج  م   إ خالف  ؤ  لت خلمج يمضف 

 إيجابيات الدمج مفوائد الدمج : 

 فوائد الدمج لذوي االحتياجات الخاصة: أوالً 

ظمددد ر الاددد اييإ  الت دددريعلت التدددا تطللدددب  إلطدددلء الطللدددب ال عدددلد  ا تددده المددد يج  -
 مدلل    دداإ ،  التر  يج  اال ت لليج أ  ة  ز ال ه الطالب العلدييإ ) ل   أ   ت در ، 

8002.) 
ي دددد ف د إ لددددزف الطددددالب ذ   اال تيل ددددلت الخلمددددج لددددإ رفددددلتم   لددددإ ا ي ددددطج  -

 ال در يج العلديج.
ي د ف د إ التركيدز لمدى التمدييملت  الت د يج  الت خيمديج التدا ت د ب ال درج لدذ    -

 اال تيل لت الخلمج .
 لمد ا ف ا د أكلدي يج   مييج .   -
ل ا لمدددى   ممددد   الدددذات  الدافعيدددج لزي دددلز  التا دددف لمدددد ا ف ا دددد يم ددديه فمددده أثدددر إي ددد -

 ال ت لدف لدا الطالب ذ   اإلللتج ال  عيج ال د  يإ  الريج  لل عز ليإ.
   .لمد ا ف ا د ا ت لليج في للد ذ   اال تيل لت الخلمج لمى ال  لركج اال ت لليج -

 فوائد الدمج لمطالب العاديين :ثانياً 

 رفلتم  ذ   اال تيل لت الخلمج ي  ا الطالب العلدييإ لمى ت  ف -
 تع يد الطللب العلد  لمى العطلء  تادي  ال  للدة لز يمه ذ  اال تيل لت الخلمج  -
  ا أ لا لطللدب  عدلد فدا إلداد أ يلء ال  تا ف  تأةيمم ، فر  ل يم   طللب الي   ال -

 .ال  تا ف
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 فوائد الدمج لممعممين  :ثالثاً 

تعديف ات لةدلت ال عم ديإ  ال تخممديإ ال دم يج ي د  ذ   اال تيل دلت الخلمدج   دل يترتدب   -
لميدددده تعددددديف ات لةددددلت الطددددالب  ا  ددددر   اإلداريدددديإ  كددددف العددددل ميإ  ددددا ذ   اال تيل ددددلت 

 الخلمج. 
 يع ف لمى تع يد فم  ال ر يإ لممر د المرديج  يإ الطالب.  -
 ذ   اال تيل لت الخلمج. إتل ج المرمج الكل مج لال تكل   للطللب  -
ي كددإ  عم ددا )التر يددج الخلمددج / العددلدييإ(  االختملمددييإ اآلخددريإ  ددإ الع ددف  عددلا لدددل    -

(  ك ددل يعت ددر الع ددف  ددا ال عددلتيإ  العددلدييإ فرمددج أ ددل  8002 عضددم   عضددل)ريدا الددديب،، 
 ددإ   يددا  ال در دديإ لتي يددج  تطدد ير  مددلراتم  ال مييددج فددا  يددلخ  ددإ الع ددف التعددل يا ال دددل  

 (.8000ا طرا  التر  يج )ك لف  ي لل  ،

 فوائد الدمج لممجتمع :رابعاً 

 ت ايد   دأ ال  ل اة  تكلفؤ المرص. -
 ي للد لمى الترا ط اال ت للا  التالرب  يإ أ ر ال علتيإ  -
 تعديف ات لةلت ال  ت ا . -
ال عدلتيإ فدا  لمد ا تي ه اتتمدلديج فدا تد فير ال تدت  ال مدد  ال دلف فدا ظدف تزايدد الطدالب  -

 عدددض ال  ت عدددلت اليل يدددج  تمدددج ال ؤ  دددلت التر  يدددج الخلمدددج ، ك دددل يعت دددر د  مددد  ل ميدددج 
ي دلزات لد  ي اامدل  ا تث لر   را لم ج  إ ال  ت ا كليت  م مدج ف ديم   دإ  ادد  طد الت  ا 

 الطالب العلدييإ  . 
 تط ر المكر المم ما التر    ال ؤيد لمكرة الد ا . -

 فوائد الدمج لألسرة  :خامساً 

 يخم   إ الضع ط التا تعليى  يمل ا  رة كلل ع ر  لإل  لط.  -
 .أيم م ل يتي ج ت  إ الطمف  تاد هت  إ   للر ال الديإ ت لا طمميم ل  كذل  ت لا  -
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تت  ددإ   ددللر ا  ددرة ت ددلا ال  ت ددا  كددف ف لتدده ليددد ل ت دددا يعل يمددل لمددى تعمددي   تدددريب  -
 ا يمل.

 :الدمج سمبيات
  دددإ الكثيدددر لددده ال اتدددا أرض لمدددى تط ياددده يدددت    دددر ع أ   ريدددل ا أ   ثدددف  ثمددده الدددد ا       

( 2005 الخطيدب،   دلف)  ضد مل ك دل ال دم يلت ةدذا   دإ ال م يلت،  إ  الاميف اإلي ل يلت
 : ةا ال م يلت  إ     له ةيل  أإ فا

 ال دددارس فددا  الخلمددج التر يددج   ددلف فددا  يدددا   دددر يإ  ددؤةميإ  عم دديإ تدد فر لددد  إإ -
 .إ كلييلت  إ له ت اات  م ل الد ا  را ا إف لف إلى يؤد  تد  العلديج

 طم ددج   ددلتا الخلمددج اال تيل ددلت ذ   الطددالب  دديإ الم دد ة زيددلدة لمددى الددد ا يع ددف تددد -
 ك عيددلر  العال ددلت ا كددلدي ا الي ددلح لمددى تعت ددد العلديددج ال دددارس أإ خلمددج ال در ددج
 .الطللب لمى ال ك  فا   يدا يك إ  تد أ ل ا

 تمريددد  ددإ ي ددر م  تددد العلديددج ال دددارس فددا  الخلمددج اال تيل ددلت ذ   الطددالب د ددا إإ -
 . الخلمج التر يج  راكز فا  ت افرا كلإ الذ  التعمي 

 ال در دا ال  ت دا لإ الخلمج اال تيل لت ذ   الطللب لزلج زيلدة إلى الد ا يؤد  تد -
 الدددد ا أ  ال مدددلدر غدددر  أ  الخلمدددج المدددم   فدددا الدددد ا فكدددرة تط يدددد ليدددد  خلمدددج
   ددلتا الطم ددج  ديإ   ددتركج  يم يددج ال  درا ا إي ددلد ي ددتدلا الدذ  ا  ددر ، فاددط ال كدليا
 . العزلج  إ لتخمي  العلديج ال در ج طم ج

   للتدللا الخلمدج اال تيل دلت ذ   الطدالب ليدد الم دف فكدرة تددلي  فدا الدد ا ي دلة  تد -
 إذا خلمددج الددذات لددإ ال ددم ا ال ممدد    تدددلي  الددتعم  ي دد  دافعيددتم    ددت ا لمددى التددأثير
 تط دددد العلديدددج ال ددددارس أإ  يدددث  ا  كلييلتددده ال عددد د تمددد د ال در ددديج ال تطم دددلت كليدددت
 الدذاتا ال عيدلر تط يدد إلى ي تلج ال علد الطللب أإ  يإ فا التايي  فا المما ال عيلر
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  يدده  ت تددا ةدد   ددل  ددا ال عددلد الطللددب أداء  الريددج أ ددلس لمددى يادد    الددذ  التايددي  فددا
 .المميج ال    لج أداء  ا  الريج  ليس

 متطمبات عممية الدمج :
إإ د دددا ذ   اإلللتدددج داخدددف ال ددددارس العلديدددج ل ميدددج  عاددددة  لي دددت  دددممج،  ت  دددد لددددة      

  تطم لت ال د  إ   ا متمل ليد تط يد يظل  الد ا  إ أة مل :

 التعمي يج لمطالب العلدييإ  ال د  يإ.التعر  لمى اال تيل لت  .0

  ت فير الخد لت ال يل  ج لذ   اال تيل لت الخلمج. .8

 إلداد الال  يإ لمى تر يج ذ   اال تيل لت الخلمج. .2

 إلداد  تدريب ال عم يإ. .٣

 .إلداد ال يلةا  ال را ا التر  يج .2

 .اختيلر  در ج الد ا .١

 .إلداد  تمي ج اآل ر ليظل  الد ا .7

 .الطالبإلداد  تمي ج  .2

 .ايتالء الطالب الملل يإ لمد ا .2

( 2004/2005 ،"2" مددر فددا الخلمدج لمتر يددج ال دل ف الددد ا  ركددج   در ع) أتمددد  تدد
  ركدج   در ع  أضدل  لمدد ا   دتمدفج ف دلت خ س لمى(      د المر لتى ، ال الح خللد) 

( الت  دد) الدذات   ف دج  المر لتى ال الح  أضل .   ال  ة  يإ ال تم تيإ الطالب ال ل ف الد ا
 :    ا تى فا الم لت ةذا ي  ف أإ  ي تطيا

 . Visual Impairmentضعي  ال مر -

 . Hearing Impairmentضعي  ال  ا -
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 . Mental Retardedال علت إ لاميلا  -

 .Traumatic Brainال مف الد لغا  -

 .Learning Disabilityمع  لت التعم   -

 .Autism( الت  د )الذات ا  -

 . Physical and Health Impairmentال   يج  الم يجاإلللتج  -

 اال تكلر . التمكير  ذ   Giftedness and Talents ال تم تيإ ال  ة  يإ، -

   دور معممة االقتصاد المنزلي في منظومة الدمج:
ل عم ج االتتمدلد ال يزلدا أد راا لددة  دأيمل  دأإ ال عمد  العدلد   لإلضدلفج إلدى أإ لمدل د راا   

ةل لا ي يزةل لإ غيرةل  إ  عم لت ال  اد الدرا يج ا خرا داخف  در ج الدد ا  دا التم يدذات 
  ثياددلا  ارت لطددلا  تددرت ط تخممددمل   ضد للت أإ )العلدييدلت  ذ   اال تيل ددلت الخلمددج( ، فددا

  ي يددج أكثدر التعمي يددج ال  اتد  ي عددف  ةدذا لمتم يددذات، ال خمديج  االةت ل ددلت المعميدج يدلة لل 
  تدددي   ات لةدددلت لدددلدات تكددد يإ فدددا   ل دددر   طريدددد  معلليدددج ا  دددرة ت دددلر   ةدددا ،   اتعيدددج
 ا  دددددريج ال يدددددلة    ايدددددب ال رت طدددددج  ا خالتيدددددلت  لل دددددم كيلت يتعمدددددد في دددددل  ذلددددد  ، ا  يدددددلء
 الالز ددج ا  ل دديج ال مددلرات لتكدد يإ ا  لددى ال ددذ ر  ضددا لددإ أيضددلا    دد  لج  ةددا. ال ختممددج

 ال يزلدا االتتمدلد   دلالت خالف  إ يت فر ك ل ا  رة،  رتا  علدة فا ي م  لكا فرد، لكف
أكثدددر لتمللدددف الطدددالب   يعدددلا )العدددلدييإ  ذ   اال تيل دددلت الخلمدددج( أثيدددلء  فدددرص ال ختممدددج

  ي دللد أفضدف تعمد  إلدى إ ال م ج  ا لمج  التعل إ؛ يؤد   لر ج ا ي طج   ل يضما     
فا تعديف ات لةدلت ذ   اال تيل دلت الخلمدج ي د  ايم دم   تعدديف   م تمل ي لح فا ال عم ج

ات لةدلت الطددالب العددلدييإ ي دد  أتددرايم  ذ   اال تيل ددلت الخلمددج  تعددديف ات لةددلت الطددالب 
خدددلرج  در دددج الدددد ا  ددد اء  دددا ا  دددرة أ   دددا ، ك دددل أإ لمدددل د راا   يدددزاا    يعدددلا ي ددد  الدددد ا

ال  ت ا ككف فدا تعييدر ات لةدلت آ دلء العدلدييإ  ذ   اال تيل دلت الخلمدج    دللدة ا  درة 
لمى تا ف ا  يلء ذ   اال تيل لت الخلمج   د يد العد إ لب دلء    دليدتم   تعييدر ات لةدلت 
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طدددددالب العدددددلدييإ  ذ   ال  ت دددددا ككدددددف لدددددإ طريدددددد الت ليدددددج  ل دددددف  دددددرا ا لت ليدددددج آ دددددلء ال
 اال تيل لت الخلمج.

لددذا   دددب االةت دددل   إلدددداد  تددددريب  عم دددج االتتمدددلد ال يزلدددا   دددل يتيل دددب  دددا  تعيدددرات       
العمددر  ال مددل  ال ديثدددج التددا تكمددد   مددل فدددا  يددلديإ الع ددف  ذلددد   ددإ خدددالف تطدد ير  دددرا ا 

 ج  أثيلء الخد ج .اإللداد  التدريب لمى الكمليلت ال مييج فا  ر مج  ل ت ف الخد 

 :ثانيًا: الكفايات

 مفهوم الكفاية:

 الفرق بين الكفاية والكفاءة:

فللكمددلءة ت ددير إلددى  عددليى   Efficiency الكمددلءة Competencyةيددل  خمددط  دديإ الكمليددج 
 ال يلظرة  ال  لثمج  الت ل   ،  كف  اء ي ل ا  ي ل  تى ملر  ثمه فم   كلفئ له.

الكمليج ال اء الذا يعيى لدإ غيدرا  يكمدا  د اا.  ةد  يختمد  لدإ الكمدلءة التدا  لغويًا :
 ج.ال  لثم   ال دارةتعيى 

تعر  الكمليج امطال ل  أيمل     لج ال علر   ال ملةي   ال مدلرات  االت لةدلت  اصطالحا :
  التددا ت  دده ال ددم  ،  ت ددللد لمددى أداء الع ددف    ددت ا  عدديإ  ددإ الددت كإ أ ددل الكمددلءة تعددر 

  أيمل الادرة لمى ت ايد ا ةدا  ال ي  دة.

 ددإ ةيددل يتضدد   أإ  ممدد   الكمليددج أ  ددا  ا دد ف  ددإ  ممدد   الكمددلءة، إذ ي ددد أإ الكمليددج 
تتض إ  عديإ،  عداا كيميلا يتعمد    ت ا  عيإ  إ ا داء  ال عد اآلخر ك يلا  ةد  الاددرة لمدى 

مدلءة  عدداا ك يدلا ف  دب  يعيدى الت دل   ال م ف إلى اليتل ا  أتف  تت  يي ل يتض إ  عيدى الك
  يإ  ي يإ.
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 التعريف التربوى لمكفاية: 

( أإ الكمليدددددلت التدري ددددديج:     لدددددج  دددددإ ال عدددددلر  Sullivan.2001 يدددددرا  ددددد ليملإ )      
 ال مددددل  التدري دددديج ي تمكمددددل  عمدددد ؛ تل كيدددده  ددددإ أداء ل ددددف  طددددل د لم  امددددملت ال طم  ددددج أ  

 ل دددتخدا  ا د ات أ  اآلالت أ  ا  مدددزة أ  د يمدددل  دددريطج أإ تكددد إ يت ل زةدددل،  يكددد إ ذلددد  
  تك إ ف مج لمتط يد. الكمليج:  عرّفج   كف  اض ،  ي كإ تايي مل  إ ت ف اآلخريإ،

 ( أإ: 8002 يرا )ل د ال لتا لرفج،   

 الكمليج ةا الادرة لمى الع ف، فكمليلت ال عم  ت  ف  ختم  تدراته الالز ج  داء  مل ه. -0
 إيمل تدرة  رك ج ت ت ف لمى ال علر   ال ملرات  االت لةلت.  -8
 إإ الكمليج التعمي يج ترت ط  للادرة لمى أداء ال م لت التعمي يج ال تممج   ميج التعمي .  -2

تادلإ (  أيمدل  عرفدج800٣ يدرا ) ل دد ال دى ال د  ى  آخدر إ ،   أ  العم يدج ال دلدة  ا 
 فعميدج  يلتيدج   اتد  فدا تعم ده  دل تر  دج لمدى المدرد تددرة تعيدا أيمل ك ل. ال ملرات اكت لب

  ت دعيف ا داء   دإ إلدى ت دير  ختممدج  طدرد ال عرفدج ا دتال  لمدى الذاتيدج تدرتده لمى  يلء
 . م كه  إ  زءاا  ال عرفج لتم    ع د  المكر الذةإ

 ةيل  خال   يإ  دإ ييظدر لمدل لمدى أيمدل الاددرة،   دإ ييظدر لمدل لمدى أيمدل ا داء الدذا       
( أإ الكمليدددج الالز دددج 800٣ لمدددى ةدددذا ا  دددلس يدددر  )ا  دددد خ دددر ،  ي كدددإ أإ ي ديددده المدددرد.

 لم عم  تل كف  إ  ك ييإ ر ي يإ ة ل:

    لج ال دركلت  ال ملةي    ي  ف Cognitive Component مكون معرفي  -
  االت لةلت التا تتمف  للكمليج.

    لج ا ل لف التا ي كإ   يتض إ Behavioral Componentمكون سموكى   -
  ال ظتمل 
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 ال عدددد ال عرفدددا لدددذل  فإيددده ي كدددإ الاددد ف  دددأإ لكمليدددج ال عمددد  ثالثدددج أ عدددلد ر ي ددديج ةدددا :       
ال عدددد الخدددلص  دددل داء،  أخيدددراا   اليم ددد ركا )ا دا دددى( ال عدددد الخدددلص  لل عدددلر   ال مدددلةي  ، 

 الخلص  لالت لةلت ي   التدريس  ي   الطالب . ال  دايا

 (8002ة زاإ  يت  ، )ت دد   لالت الكمليلت كللتللا:   

 :(Assessment & Diagnosis Competencies)كمليلت الايلس  الت خيص  •

 (Personal Competencies):الكمليلت ال خميج    •

 Individualized  Educational  Plan) التر  يدج المرديدج  جكمليدلت إلدداد الخطد  •
Preparation (IEP)): 

 Individualized Educational Plan): جيددالمرد التر  يددجمليددلت تيميددذ الخطددج ك  •
Execution (IEE)): 

 : (Communication Competencies with Parent)كمليلت االتملف  ل ةف• 

 :حركة الكفايات

إإ االتتددددراب  ددددإ ت ديددددد فم ددددمج تر  يددددج إللددددداد ال عمدددد   ت ضددددي  أةدددددا  ةددددذا اإللددددداد،       
  ضعمل فا م رة أي اع   ددة  دإ ال دم    للي د ج لم عمد ،  أيد اع   دددة أيضدلا  دإ اليتدل ا 

 Performance  للي د ج لم ددتعم ، تتضد  فددا  ركدج إلددداد ال عمدد  لمدى أ ددلس   ددأ ا داء
Based Teacher Educationددأ الكمليدلت    ، Competence Based Teacher 

Education ذلدد   إ أ  تعييددر ي تددلج لت ايددد الي ددلح لمددى     لددج  ددإ الادد ا  يمددل  ددل  ،
ةددد  لدددلدا،   دددل ةددد  فيدددا،   يمدددل  دددل ةددد    دددر ،  تعت دددر الاددد ا ال  دددريج ةدددا أ دددلس الع دددف 

 يددج ت اددد ا ةدددا  ال ر دد ة  ددإ   يطمددد الي ددلح، فددال ا  ييددج ال ديثددج  ال اإل كليددلت التكي ل  
 الع ميج التعمي يج  ل ل  يت افر لمل ال عم  الك ء الذ  ي تطيا اال تملدة  يمل  ت ظيممل.
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 تعت ر  ركج الكمليلت التعمي يج   ثل ج أ دد االت لةدلت ال علمدرة فدا إلدداد ال عمد  التدا 
   ددل ف  طددرد التط يددد  ي ددأت فددا إطددلر ال در ددج ال ددم كيج،  تكي ل  يددل التعمددي ، التددا تتعمددد

 الع ما لمعم  التر      ل أثر لمى  را ا اإللداد.

لادددد ي دددطت  دددرا ا إلدددداد ال عمددد  لمدددى أ دددلس الكمليدددلت التعمي يدددج  يدددذ  دددتيييلت الادددرإ 
الع ددريإ،  ت ثمددت فددا إلددداد تدد ا   تمدد  الكمليددلت   ددل يتمددف  مددل  ددإ   دد ث  درا ددلت،  فددا 

  لمددى أ ل ددمل،  تادد ي  ال عمدد  لمددى أ ددلس كمليلتدده إلددلدة  يددلء  ددرا ا  ؤ  ددلت إلددداد ال عمدد
  (8002)إ راةي  الزةير  

)    ددددد د  ددددد د  إيجابياااااات وسااااامبيات إعاااااداد معمااااام التربياااااة الخاصاااااة وفاااااق الكفاياااااات
  (:8000 اخر إ،

 :اإليجابيات: أواًل 

يعت ددد  ريددل ا إلددداد  عمدد  التر يددج الخلمددج  فددد الكمليددلت لمددى ات لةددلت تر  يددج  ديثددج  -
 التعم   إ أ ف اإلتالإ، التعمي   للتعزيز ال  ل ر. ثف 

إإ  عدددليير التادددد   الي ددد  فدددا  ريدددل ا إلدددداد  عمددد  التر يدددج الخلمدددج  فدددد الكمليدددلت لمدددى  -
 ات لةلت تر  يج  ديثج  ثف التعم   إ أ ف اإلتالإ، التعمي   للتعزيز ال  ل ر.

لدئ التعمي يدج ال ديثدج  ثدف يرالى  ريل ا إلداد  عم  التر يدج الخلمدج  فدد الكمليدلت ال  د -
 تمريد التعمي ،  يث يرالى ةذا ال ريل ا المر د المرديج  يإ ال تعم يإ  تدراتم .

إإ إلددددداد ال عمدددد   فددددد الكمليددددلت   مددددت  ركددددج ا ةدددددا  ال ددددم كيج ت  يمددددلا تل ددددلا ي دددد   -
 اليتل لت التعمي يج.

الع ميدددج،  ي ددد  إإ إلدددداد  عمددد  التر يدددج الخلمدددج  فدددد الكمليدددلت   مدددت ي ددد  ا ي دددطج  -
 تخمي  ال  ايب اليظريج فا الع ميج التدري يج.

أإ إلداد  عم  التر يج الخلمج  فد الكمليلت له ايعكلس لمى  ي  ال دملدات فدا ال دكف  -
  ال ض  إ، ف عمتمل  رت طج  إتالإ ال عم     لر ج كمليلت   ددة فا التدريس.
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   السمبيات:  ثانياً 

لمى الرغ   دإ تمد  اإلي ل يدلت الكثيدرة التدا تك دإ فدا إلدداد  عمد  التر يدج الخلمدج الادل         
لمددى الكمليددلت، إال أإ ةيددل  العديددد  ددإ ال ددم يلت التددا تك ددإ فددا ةددذا اليظددل ،  التددا يي عددا 

 التي يه إليمل.  لعف أة  ال م يلت :

الكمليددلت أ ددلليب غيددر ل ميددج، تعت ددر أ ددلليب إلددداد  عمدد  التر يددج الخلمددج الال  ددج لمددى  -
فما ال تثد  لل عم  ليد ل تخطدط لده كدف  داء، فأمد   التعمدي  أليدلا  أمد   ال عمد  يعمد  

  لدة زال يعم  إي ليلا.
إلدددداد  عمددد  التر يدددج الخلمدددج الادددل   لمدددى الكمليدددلت تمتدددت التددددريس إلدددى أداءات مدددعيرة،  -

 يف  العد. ممج ال ال ظج   ل  عف تا ي مل ييزف إلى   ت ا الت  
إإ إلدددداد  عمددد  التر يدددج الخلمدددج الال  دددج لمدددى الكمليدددلت  ال ت دددللد فدددا ل ميدددج التاددد ي   -

 ل ةدا  غير ال م كيج  غير  ال ظج   كف  م  س.
إإ إلددداد  عمدد  التر يددج الخلمددج الاددل   لمددى الكمليددلت تعت ددد لمددى أإ  خر ددلت ال در ددج  -

 د العيليج.ي كإ ت ديدةل    الا،   ل ل  ي دد    الا ال ي ت 
ارت ط إلداد  عم  التر يج الخلمج الال   لمى الكمليلت  لل در ج ال دم كيج ارت لطدلا  ثيادلا ،  -

  للتللا الت رت كف ال م يلت ال    دة فا ال در ج ال م كيج ةا أيضل  م يلت فدا ةدذا 
 اليظل  

 يدددد مدددع  ج فدددا إلدددداد  عمددد  التر يدددج الخلمدددج الادددل   لمدددى الكمليدددلت فدددا االةت دددل   تط -
 الكمليلت الكثيرة العدد.

فدددا إلدددداد  عمددد  التر يدددج الخلمدددج الادددل   لمدددى الكمليدددلت ال ي كدددإ الممدددف  ددديإ ا دددتال   -
 الكمليلت    ت ا ةذا الكمليج.

 أةت دددت العديدددد  دددإ الدرا دددلت   يدددلء تددد ا   لمكمليدددلت ال مييدددج  ت ديدددد الكمليدددلت الالز دددج            
 درا دددج ) ل عمددد  التر يدددج الخلمدددج ل   دددلا   عمددد  الدددد ا خم مدددلا،  كليدددت  دددإ ةدددذا الدرا دددلت

 ال د  ا أ  دد  دإ ال دا  درا دج ل دد   8002 درا دج  يدى  دمي لإ ، 8002إيملب الي درا ا،
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  درا ج ي    800٣ درا ج أ يرة    د    8000 درا ج )خللد  مي لإ ةد 0٣2١  اخر إ،
 . (800١اليعي ،

 اخلطىات اإلجرائٍة  للبحث:
 يت ا ال  ث الخط ات اإل را يج التلليج: 

االطددالع لمددى ال را ددا  ا د يددلت التر  يددج  الدرا ددلت ال ددل اج  التددا اتخددذت  ددإ   ضدد للت  .0
)ال عليير الد ليج إللداد  عم  التر يج الخلمج ،الد ا، الكمليلت ال مييج ل عم  التر يدج الخلمدج 
  عمدد  الددد ا(   دددلالا لمددل  عددرض اال دددتملدة  يمددل فدددا إلددداد اإلطددلر اليظدددر    يددلء ال ريدددل ا 

 دري ا ال اترح  أد ات ال  ث. الت

 يلء تل  ج  للكمليلت ال مييج )ال عرفيج  ا دا يج  ال  داييج( الالز دج إللدداد  عم دلت االتتمدلد  .8
 ال يزلا   دارس الد ا.

 ضددا تمدد ر  اتددرح ل ريددل ا تددل   لمددى ال عددليير الد ليددج إللددداد  عمدد  التر يددج الخلمددج لتي يددج  .2
  التددددريس لدددذ   اال تيل دددلت الخلمدددج لمطلل دددلت  عم دددلت الكمليدددلت ال مييدددج  االت لةدددلت ي ددد

 االتتملد ال يزلا .

لمدى ال عدليير الد ليدج إللدداد  عمد  التر يدج الخلمدج لتي يدج  الادل   لم ريدل ا ال ددرب دليف إلداد .٣
الكمليدددلت ال مييدددج  االت لةدددلت ي ددد  التددددريس لدددذ   اال تيل دددلت الخلمدددج لمطلل دددلت  عم دددلت 

 االتتملد ال يزلا.

ض ال ريدددل ا ال اتدددرح لمدددى     لدددج  دددإ ال  ك ددديإ  ذلددد  لمتأكدددد  دددإ مدددال يته لت ايدددد لدددر  .2
 المد   إ إلدادا  الت مف إلى الم رة اليمل يج له.

إلداد أد ات ال  ث  ض طمل لم يدلا  التعدر  لمدى  ددا مددتمل  ث لتمدل  دإ خدالف ا دتطالع  .١
 الرأ    لمل  الت مف إلى الم رة اليمل يج.
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 - ل عددج  مدد اإ -يج  ددإ طلل ددلت ت دد  التر دد    كميددج االتتمددلد ال يزلددا اختيددلر لييددج ل دد ا  .7
 المرتج الرا عج .

 تيميذ ت ر ج ال  ث  لت لع  ل يمى : .2

  تط يد ا د ات ال  ثيج ت ميلا 

 تدددريس ال ريدددل ا ال اتدددرح لمطلل دددلت ال عم دددلت  للمرتددج الرا عدددج  كميدددج االتتمدددلد ال يزلدددا- 
    دة التدريب  للكميج فا الممف الدرا ا ا  ف. ل عج  م اإ خالف د رة تدري يج 

 .تط يد ا د ات ال  ثيج  عديلا 

 إ راء ال علل لت اإل مل يج ال يل  ج  ال تخالص اليتل ا . .2

 لرض اليتل ا  ت ميممل   يلت تمل. .00

 تادي  الت ميلت  ال اتر لت   را ا الدرا ج العر يج   ا  ي يج. .00

   :لإلجابة عن السؤال الول لمبحث

 لمتااادريس المنزلاااي االقتصااااد لمعمماااات الالزماااة المهنياااة الكفاياااات ماااا  الدددذا يددديص لمدددى "
 الدمج؟" بمدارس

 :الد ا   دارس لمتدريس ال يزلا االتتملد ل عم لت الالز ج ال مييج الكمليلت تل  ج  يلء ت 

 لمتددددريس ال يزلدددا االتتمدددلد ل عم دددلت الالز دددج ال مييدددج الكمليدددلت تل  دددج تددد  ا دددتخالص  
 خ در ، ا  دد) ( 2013 لرفدج ال دلتا ل دد)  ال را ا لمى الد ا  إ خالف االطالع   دارس
أةت ددت   يددلء تدد ا   لمكمليددلت ال مييددج الالز ددج ل عمدد  التر يددج  التددا ال ددل اج الدرا ددلت   (2004

  آخدددددر إ ال دددد  ى ال ددددى الخلمددددج ل   ددددلا   عمدددد  الددددد ا خم مددددلا،   يمددددل درا ددددج ،)ل ددددد
    د د)، ( 2013 الزةيدر  إ دراةي ) ،(2008ي دى، خ لج( ،(2015، يت  ة زاإ) ،(1436،

)خللدد  دمي لإ  ،( 2008،  دمي لإ  يدى) (،8002إيمدلب الي درا ا،)، ( 2001 اخدر إ،   د
  (.800٣)أ يرة    د ،،(  2016اليعي ، ي  )، (8000
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 تدددد أ دددمرت يتدددل ا الدرا دددج لدددإ ا دددتخالص     لدددج  دددإ الكمليدددلت )المددد رة ال  د يدددج( 
  عرضددمل لمددى ال ددلدة ال  ك دديإ إل ددداء أراءةدد   دد ف ) دددا  ال  ددج الكمليددج لال  ددج ال عددليير 
ال اتر دددج  دددإ ت دددف ال ل ثدددج،  ددددا  ال  دددج الكمليدددج لط يعدددج االتتمدددلد ال يزلدددا،  ددددا  ال  دددج 
الكمليدددج  لمتددددريس   دددرا ا الدددد ا، إضدددلفج أ   دددذ  أ  تعدددديف  دددل ير يددده  يل ددد لا( ،  ك دددل تددد  

( ،   ددذل  تدد  الت مددف  0مددلد  دديإ أراء ال ددلدة ال  ك دديإ  دد ف  ددد ف رتدد  )  ددلب ي ددب االت
( 8(   كليدددت الكمليدددلت كللتدددللا  دددد ف رتددد  )2إلدددى الال  دددج فدددا مددد رتمل اليمل يدددج  م دددد رتددد )

 -الكمليددلت ا دا يددج) كمليددلت التخطدديط -كمليددلت(  00كمليددلت ال عددلر  ا  ل دديج  لددددةل ) 
الكمليدلت ال  داييدج ) كمليدلت -كمليدج( ٣١ت ال ميدج(  لدددةل )كمليلت أخالتيدل -كمليلت التيميذ

كمليددددلت الي دددد  ال ميددددا( -كمليددددلت دلدددد  أ ددددر ذ   اال تيل ددددلت الخلمددددج -أخالتيددددلت ال ميددددج
 كمليج(   ذل  ت  اإل ل ج لمى ال ؤاف ا  ف  إ أ  مج ال  ث.8٣ لددةل )

   يبين نسب اتفاق المحكمين عمى الكفايات المهنية1جدول رقم م

 م
سية

رئي
ة ال

كفاي
ال

 

ات
كفاي

ال
 

عية
لفر

ا
 

 
 مدى مالئمة الكفاية
لقائمة المعايير 
المقترحة من قبل 

 الباحثة

مدى مالئمة 
الكفاية لطبيعة 
 االقتصاد المنزلي

مدى مالئمة الكفاية  
لمتدريس ببرامج 

 الدمج

غير  مالئم
غير  مالئم مالئم

غير  مالئم مالئم
 مالئم

كفايات  والً أ
المعارف 
 الساسية

 
صفر  100%

% 
 صفر % 100% 5% 95%

الكفايات  ثانياً 
 المهارية

كفاياااااااااااااااااااااات  -أ
 %100 التخطيط

 صفر
% 95% 5% 

100
 صفر % %
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 م

سية
رئي
ة ال

كفاي
ال

 

ات
كفاي

ال
 

عية
لفر

ا
 

 

 مدى مالئمة الكفاية
لقائمة المعايير 
المقترحة من قبل 

 الباحثة

مدى مالئمة 
الكفاية لطبيعة 
 االقتصاد المنزلي

مدى مالئمة الكفاية  
لمتدريس ببرامج 

 الدمج

غير  مالئم
غير  مالئم مالئم

غير  مالئم مالئم
 مالئم

كفاياااااااااااااااااات  -ب
التنفيذ مالمهاارات 

 الدائية 
صفر  100%

 صفر % 100% 5% 95% %

كفاياااااااااااااااااات  -ج
صفر  %100 التقويم

صفر  100% %
 صفر % 100% %

الكفايات  ثالثاً 
 الوجدانية

كفاياااااااااااااااااااااات  -أ
صفر  %100 أخالقيات المهنة

 صفر % 100% 10% 90% %

كفايات دعم  -ب
أسر ذوي 
االحتياجات 
 الخاصة

100% 
صفر 
% 100% 

صفر 
 صفر % 100% %

كفايااااااااااااااات   -ج
 النمو المهني

صفر  100%
% 

صفر  100%
% 

 صفر % 100%
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   قائمة الكفايات المهنية الالزمة2جدول رقم م

 لمعممات االقتصاد المنزلي لمتدريس بمدارس الدمج 

عدد الكفايات  الكفايات الفرعية الكفاية الرئيسية  م
 الفرعية 

 المجموع

كفايات المعارف  أواًل 
 الساسية

 10  

 

 
80 

 

 17 كفايات التخطيط -أ الكفايات المهارية  ثانياً 

 20 كفايات التنفيذ م المهارات الدائية  -ب

 9 كفايات التقويم -ج

 13 كفايات أخالقيات المهنة   -أ الكفايات الوجدانية ثالثًا 

كفاياااات دعااام أسااار ذوي االحتياجاااات  -ب
 الخاصة 

7 

 4 كفايات النمو المهني   -ج

 لإلجابة عن السؤال الثاني لمبحث: 

 الدوليااة المعااايير عمااى قااائم تاادريبي لبرنااامج المقتاارح التصااور مااا  الددذا يدديص لمددى "
 لااذوي التاادريس نحااو واالتجاهااات المهنيااة الكفايااات لتنميااة الخاصااة التربيااة معماام إلعااداد

 ؟"المنزلي االقتصاد معممات لمطالبات الخاصة االحتياجات
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 :المقترح البرنامج بناء: أوالً 

 لل دددج الخلمدددج  للتر يدددج اةت دددت التدددا ال را دددا إلدددى الر ددد ع تددد  ال ريدددل ا  يدددلء  ددد يف فدددا
 ،(2013الار دى، أ يدر(، )2010  أخدر إ، الك اف دج تي دير)  -:كللتدللا  ةا خلمج  الد ا
 ،(2014) مددطما دييددل أ  ددد،  ددمير ،(2006) طعي ددج ر ددد  ،(2013) لرفددج ال ددلتا ل ددد
 الخطيدب،   دلف ،(2012)  دم    دإ أ  دد، ال ديد ال د ال  ، إيمدلب ،( 2004)خ در  ا  دد
 فدددددلر د الكياليدددددا، اا ،ل دددددد(2001) دددددعيد     دددددد  ددددد د   ددددد د ،(2003(ال ديدددددد   يدددددى

 لمتددددريس ال عم دديإ تأةيددف أ  إللددداد  ددرا ا   يدددلء اةت ددت التددا  الدرا ددلت(: 2014)الر  ددلإ
  ةددا خم مددلا  الددد ا   دددارس لمتدددريس ال عم دديإ  تأةيددف ل   ددلا  الخلمددج اال تيل ددلت لددذ  

 إيعددل ) ،(2015فت ددى، ةدددا) ،( 2014   دد د أ يددرة) ،(2008الي ددرا ا، إيمددلب) -: كللتددللا
 -: يمى  ل ت ديد فا  لل را ا ال ل ثج ا تعليت  تد ،(2016 اخر إ، أ  زيد

 :فمسفة البرنامج -1

 يا   ال ريل ا لمى     لج  إ ال يطمالت المم ميج  ةا ك ل يمى:

  الكمليددلت ال عرفيدددج  الكمليدددلت ا دا يددج لمتددددريس لدددذ   اال تيل ددلت الخلمدددج فدددا  ددددارس
 ي كإ تعم مل  اكت ل مل  تي يتمل لمطلل لت  عم لت االتتملد ال يزلا .الد ا 

  الكمليلت ال  داييج )االت لةدلت اإلي ل يدج ي د  ذ   اال تيل دلت الخلمدج  ي د  التددريس
 لم ( يلت ج  إ تمللف الكمليلت ال عرفيج  ا دا يج  علا.

  ال  دددكالت التدددا تدددد إتل دددج المرمدددج لمطلل دددلت  عم دددلت االتتمدددلد ال يزلدددا لمتمكيدددر فدددا
لر  إلي ددلد ال مدد ف تدد ا ممإ أثيددلء التدددريس لددذ   اال تيل ددلت الخلمددج   التمكيددر اال تكدد

 .ال يل  ج لمل

   التكل دددددف  ددددديإ ال ليدددددب ال عرفدددددا )ال  لضدددددرات اليظريدددددج (  ال ليدددددب التط يادددددا )التعمدددددي
ذ   ال مدعر( يتددي  المرمددج لمطلل ددج ال عم ددج الكت ددلب خ درة غيددر   ل ددرة فددا التدددريس لدد

 اال تيل لت الخلمج   دارس الد ا .
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  ت ايدددد   ددددأ الي ددد  ال ميدددا لمطلل دددلت  عم دددلت االتتمدددلد ال يزلدددا  دددإ خدددالف الخ دددرات
ال ديدددددة ال اد ددددج  لل ريددددل ا  ت ايددددد   دددددأ الددددتعم  ال  ددددت ر  تي يددددج الادددددرة لمددددى ال  ددددث 

 العم ا.

  ت  دديإ ات ددلا الطلل ددلت التيدد ع فددا لددرض ال ددلدة التدري يددج ال اد ددج  لل ريددل ا ي ددللد فددا
  عم لت االتتملد ال يزلا ي   درا ج ال ريل ا.

 أسس بناء البرنامج: -2

 ا تيد ال ريل ا لمى ا  س التلليج :
 .عليير إلداد  عم ج االتتملد ال يزلا لمتدريس  دارس الد ا  
 .كمليلت  عم ج االتتملد ال يزلا لمتدريس  دارس الد ا 
 د را فا لالج   كالت ذ   اال تيل لت الخلمج. ط يعج لم  االتتملد ال يزلا  
  ل لت الطلل لت  عم لت االتتمدلد ال يزلدا التدري يدج لتي يدج الكمليدلت ال مييدج )ال عرفيدج 

  ا دا يج  ال  داييج( لمتدريس   دارس الد ا .
  ال ريدددل ا ا كدددلدي ا ال ميدددا إللدددداد  عم دددج االتتمدددلد ال يزلدددا  كميدددج االتتمدددلد ال يزلدددا

 ج  م اإ. ل ع

 :العامة البرنامج الهداف  -3

إإ الت ديدددد الددددتيد ل ةددددا   التعمي يدددج  لل ريدددل ا ي دددللد لمدددى ت ضدددي    دددت ا الدددتعم  
 ا داء ال طمدد ب،  يددؤدا إلددى الي ددلح فددا ت ايددد تمدد  ا ةدددا ،  ت ددددت أةدددا  ال ريددل ا 

 :في ل يمى

  ال يزلا لمتدريس   دارس الد ا.تي يه الكمليلت ال عرفيج لمطلل لت  عم لت االتتملد 
 .تي يه الكمليلت ا دا يج لمطلل لت  عم لت االتتملد ال يزلا لمتدريس   دارس الد ا 
 .تي يه الكمليلت ال  داييج لمطلل لت  عم لت االتتملد ال يزلا لمتدريس   دارس الد ا 
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 محتوى البرنامج:  -4

تددد  ت ديدددد   تددد ا ال ريدددل ا  دددإ خدددالف االطدددالع لمدددى ا د يدددلت  درا دددج  ت ميددددف    
ال را دددا  ال  ددد ث  الدرا دددلت ال رت طدددج  لل  دددث لت ديدددد اإلطدددلر اليظدددر    يدددلء ال ريدددل ا 
لداد تل  ج  للكمليلت ال مييج الالز ج ل عم دج االتتمدلد  التدري ا ال اترح  أد ات ال  ث،  ا 

الددد ا  ا ددت ف ال ريددل ا لمددى  ددلي يإ أ ددداة ل  يظددر   ا خددر  ال يزلددا لمتدددريس   دددارس
 تط ياا.

   :ي ت ا ال ليب اليظر  لمى  ت   دات  ةا كلآلتا

  اد ج فا التر يج الخلمج. .0
 تعمي  ذ   اال تيل لت الخلمج فا  دارس العلدييإ )الد ا(. .8
 خمل ص ذ   اال تيل لت الخلمج  المر د المرديج  ييم . .2
 لمعلف لذ   اال تيل لت الخلمج.  لدئ التدريس ا .٣
 التا ي   الت خيص.  .2
 اال تراد اليم ا ل عم ا ذ   اال تيل لت الخلمج. .١

    :يحتوى الجانب التطبيقي عمى وحدتان وهي كاآلتي

  دددلدئ التددددريس المعدددلف لدددذ   اال تيل دددلت الخلمدددج )التددددريب لمدددى التخطددديط   مدددلرات   .0
 (.التيميذ  تم ي   تيميذ خطط لتعديف ال م   

التاددد ي   الت دددخيص )تمددد ي  االخت دددلرات  تاددد ي  الدددتعم   تخطددديط  تيميدددذ  تايدددي  ال ريدددل ا   .8
 التر    المرد (  .
 جلضات للجاوب التطبيقي . 5جلضة  للجاوب الىظري و 66ويتضمه البروامج 

   :وقد روعى في تنظيم محتوى البرنامج

 ال ال ج العم يج لم  ت ا،  تيظي مل  ترتي مل  يطايلا. .0
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لددددددر ط  دددددديإ ال ليددددددب ال عرفددددددا )ال  لضددددددرات اليظريددددددج (  ال ليددددددب التط ياا)التدددددددريس ا .8
ال مدعر( يتددي  المرمددج لمطلل ددج ال عم ددج الكت ددلب خ درة غيددر   ل ددرة فددا التدددريس لددذ   

 اال تيل لت الخلمج   دارس الد ا .
 التكل ف  يإ ال  ت ا العم ا لم ريل ا  الخ رات ال ل اج لمطلل لت ال عم لت. .2
 ال ريل ا ل  ثمج  التدري لت الخلمج    لف االتتملد ال يزلا. تيل ف .٣
 رق واساليب تدريس البرنامج:ط -5

يظدددراا ال تددد اء ال ريدددل ا لمدددى  ليدددب يظدددر   أخدددر تط يادددا تددد  ا دددتخدا  اال دددتراتي يلت         
 التلليج لت ايد التي ع فا لرض ال لدة التدري يج ال اد ج  لل ريل ا: 

   اتدا أيتريدت  -خرا ط ال مدلةي  -العم  الذةيا -ال يلت ج -)ال  لضرةلم ليب اليظر  
 لال تزادة  إ ال عم  لت  تي يج  ملرات ال  ث العم ا.

 التعم  الذاتا( -ال يلإ الع ما -التعم  التعل يا  -لم ليب التط ياا) رش الع ف 
 :النشطة التعميمية  -6

  دلركج اإلي ل يدج لمطلل دلت  عم دلت االتتمدلد ت م  ا ي طج التعمي يج فا زيلدة فدرص ال        
تل ددددج المرمددددج لمطلل ددددلت  عم ددددلت االتتمددددلد ال يزلددددا لمتمكيددددر اليلتددددد ال يزلددددا  فددددا الددددتعم ،    ا 

لم  ددكالت التددا تددد ت ا ممددل أثيددلء التدددريس لددذ   اال تيل ددلت الخلمددج ،  التمكيددر اال تكددلر  
 ميدا لمطلل دلت  عم دلت االتتمدلد ال يزلدا إلي لد ال م ف ال يل  ج لمل،   ت ايد   دأ الي   ال

 ددإ خددالف الخ ددرات ال ديدددة ال اد ددج  لل ريددل ا ،  ت ايددد   دددأ الددتعم  ال  ددت ر  تي يددج الادددرة 
التدددريب  -تخطدديط در س( – كليددت كللتددللا : تكميمددلت  يزليددج )أ  ددلث لمددى ال  ددث العم ددا 

التايددددي  الددددذاتا لمطلل ددددج  -التدددددريب لمددددى ا ددددتراتي يلت التدددددريس  -لمددددى  مددددلرات التدددددريس 
 تايي  الز يالت. -ال عم ج
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 المصادر التعميمية / التعممية بالبرنامج: -7

ا ددتخدا   ريددل ا ال دد ر   ييددت فددا لددرض  -فيدددي ةلت   ددإ الي تيدد ب  -كتددب   را ددا 
الت امف  ا الطلل لت ال عم لت لإ طريد  ر ب لمى ال اتس اب لتمادى ا  د مج -ال  لضرة

  -   اتددا االيتريددت لال ددتزادة - اال تم ددلرات  ال اتر ددلت  لددرض أي ددطج الطلل ددلت ال عم ددلت
الكدر ت  - راد ل دف -مل تم ير أداء الطلل لت ال عم لت لم ملرات لت تطيا الطلل ج ياد يم 

 ال ر  يج ل   مج.

 طرق وأساليب التقييم:  -8

 ت تخد  ال ل ثج أ لليب التا ي  التلليج:   

 التا ي  الا ما: -

 يمد  إلى ت ديد ال  دت ا ال  دد ا لعييدج ال  دث،  تد  فيده ا دتخدا  اخت دلر الكمليدلت         
 ل ريل ا.  ايلس االت لا   طلتج ال ال ظج، ت ف ال دء فا ا

 التا ي  التك ييا : -

يتي  لمطلل ج ال عم ج  عرفج  دا تادد مل فدا درا دج  ك يدلت ال ريدل ا،  تد  فيده ا دتخدا        
أ لليب التا ي  أثيلء تيميذ ال ريل ا  ةا : ا   مج ال م يج ،   ال ظدج   تل عدج أداء الطلل دلت 

 ل عم لت.ال عم لت أثيلء التدريب،   ال ظج  م كيلت الطلل لت ا

 التا ي  اليمل ا: -

 - يمد  إلى :      

تعدددر  ال  دددت ا الدددذا  مدددمت إليددده ال عم دددج  عدددد التددددريب،  تددد  فيدددج ا دددتخدا  اخت دددلر  -0
 الكمليلت   ايلس االت لا   طلتج ال ال ظج،  عد االيتملء  إ ال ريل ا.

 ال ل ثج.تايي  ال ريل ا  إ ت ف الطلل لت ال عم لت فا ا ت يلإ  لعد  إ ت ف  -8
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 :ضبط البرنامج  -ج

 الخطددج ي ضدد   ددد ف مدد رة فددا تممدديميلا  ال ددل اج ال ريددل ا  ك يددلت   يددا مدديلغج ت ددت
 تدد   تددد ال  ك دديإ  ددإ لدددد لمددى ال  د يددج مدد رتمل فددا لرضددمل  تدد  ال اتددرح لم ريددل ا العل ددج
 ال  ك ددديإ ال دددلدة آراء ضددد ء فدددا ال ختممدددج   ك يلتددده ال ريدددل ا لمدددى التعدددديالت  عدددض إ دددراء
 (.٣) رت   م د ال اترح لم ريل ا اليمل يج الم رة إلى الت مف ت    ذل 

إعداد معمام التربياة الخاصاة ثانيًا : إعداد دليل المدربة لتدريس البرنامج القائم عمى معايير 
 لتنمية الكفايات المهنية لمطالبات معممات االقتصاد المنزلي لمتدريس بمدارس الدمج.

 تى يت يى تدريس ال ريل ا ال اترح تل دت ال ل ثدج  إلدداد ال ريدل ا   دكف دليدف لم در دج، 
 ذل  لي تر د  ه ليد ت  يه الطلل لت ال عم لت ل ي طج العم يدج ال اتر دج  تمعيدف   دلركتم  

   ت ايد ا ةدا  ال ر  ة  إ ةذا ا ي طج.ث،   إ 

ال مدددلةي  ا  ل ددديج، ا ةددددا   -التلليدددج:ا دددت ف الددددليف لمدددى ال  ت يدددلت  محتوياااات الااادليل:
ا دتراتي يلت التددريس  ال  داييدج (، -ا دا يدج –اإل را يج الخلمج  أي دطج ال ريدل ا )ال عرفيدج 

 -ال  دددل ف التعمي يدددج   مدددلدر الدددتعم  ،أ دددلليب التاددد ي    ،  ال  دددتخد ج فدددا تددددريس ال ريدددل ا
 اإل راءات التدري يج لكف  م ج  إ  م لت ال ريل ا .

  عدددد االيتمدددلء  دددإ إلدددداد دليدددف ال در دددج تل دددت ال ل ثدددج  عدددرض ال ريدددل ا ال اتدددرح لمدددى 
    لدددج  دددإ ال دددلدة ال  ك ددديإ ال ختمددديإ فدددا   دددلف ال يدددلةا  طدددرد التددددريس االتتمدددلد 
ال يزلا ،   لف  يلةا  طرد تددريس التر يدج الخلمدج  لمد  الديمس التر د    إل دداء الدرأ  فدا 

،  ضد ح    دلط   ضد للت ال ريدل ا  للكمليدلت ال دراد ت ايامدل ددا ارت (  دإ  يدث ال ريدل ا
، إضدددلفج  اتر دددلتم    دددأإ إضدددلفج أي دددطج   ضددد للت ال ريدددل ا  ارت لطمدددل    تددد ا ال ريدددل ا 

  ديدة  إ ال  كإ تيل لمل .

  تد ت  اال تملدة  إ آراء  ت  يملت ال لدة ال  ك يإ.

 (2الم رة اليمل يج لمدليف  م د )  ت  إ راء التعديالت الالز ج   ذل  ت  الت مف إلى
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   ذل  ت ت اإل ل ج لمى ال ؤاف الثليا لم  ث.

 :إعداد أدوات البحث وتتضمن 

 :اختبار الكفايات المعرفية

 :ضبط االختبار

 :  الصدق .1

ت  ت ديد مدد االخت لر لإ طريد المددد ال يطادا  ذلد    عدرض اخت دلر الكمليدلت     
ممدددديإ  فددددا ال يددددلةا  طددددرد التدددددريس ال عرفيددددج لمددددى ل يددددج ت كددددي   ددددإ ا  ددددلتذة ال تخ

االتتمددلد ال يزلددا  التر يددج الخلمددج( ،  عددرض التأكددد  ددإ  دددا  ددم لج   ضدد ح ل لراتدده ، )
ال  دت ا ال عرفدا ال  ددد لده ،  تدد أ  دا ال  ك ديإ   دا  يل  ج ال دؤاف لايدلس المدد  فدا

   .ر لت  تعديف ميلغج  عض ا   مجلمى مال يج االخت لر لمتط يد  ا إ داء  عض ال ات

 الثباات:  .2

 :   ألمل  عل ف ت    لب  عل ف ث لت اخت لر الكمليلت ال عرفيج  ل تخدا 

 ةددا تددي   رتمعددج  ةددذا  الخت ددلر الكمليددلت ال عرفيددج ، 0.20١  ددد أإ  عل ددف ألمددل    
 التترا مل  إ ال ا د الم ي . 0.00دليف لمى ث لت االخت لر ليد   ت ا 

   بطاقة المالحظة.2م 

 ضبط البطاقة: -

 :صدق البطاقة -1

تددد  ت ديدددد مددددد ال طلتدددج لدددإ طريدددد المددددد ال يطادددا  ذلددد    عرضدددمل فدددا مددد رتمل  
ال يدلةا  طدرد التددريس) االتتمدلد ال  د يج لمى ل يج ت كي   إ ا  لتذة ال تخمميإ  فا 

(،  عددرض التأكددد  ددإ  دددا  ال  ددج الع ددلرة لم عددليير 7ال يزلددا  التر يددج الخلمددج(  م ددد رتدد  )
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ال اتر ج  إ  ت ف ال ل ثج ،  دا  ال  ج الع لرة لكمليلت   عم دج االتتمدلد ال يزلدا ال اتر دج، 
ر يددده  يل ددد لا،  تدددد أ  دددا  ددددا  ال  دددج المددديلغج المع يدددج، إضدددلفج أ   دددذ  أ   تعدددديف  دددل ي

ال  ك دددديإ لمددددى مددددال يتمل لمتط يددددد  ددددا إ ددددداء  عددددض ال اتر ددددلت  تعددددديف مدددديلغج  عددددض 
 الع لرات،   ذ   عض الع لرات لتكرار  ض  يمل  ا ل لرات أخرا.

 الثبات : -2

: االت ددلد  دديإ ال ددل ثيإ :  عيددى أيدده ي ددب لمددى ال ددل ثيإ ال ختممدديإ  يقصااد بالثبااات أوالً      
 ا لمى يمس اليتدل ا إذا ا دتخد  ا يمدس الم دلت  ط ا ةدل، ثلييدلا : االت دلد  دإ خدالف أإ ي مم

الز إ :   عيى أإ ي مدف كدف  ل دث   مدردا أ      لدج  دإ ال دل ثيإ لمدى يمدس اليتدل ا إذا 
 ط ا ا يمس ال طلتج لمى فترات ز ييج  ختممج.

 التجربة االستطالعية :

ييدج  دإ الطلل دلت  عم دلت االتتمدلد ال يزلدا ت ت ت ر ج تط يد  طلتج ال ال ظج لمى ل
 عددليرة لعييددج ال  ددث   عل يددج ثددالث  ال ظددلت  ذلدد   مددد    ددلب  دددا االتمددلد  االخددتال  

  يإ ال ل ثج  ال ال ظيإ  ل تخدا   علدلج ك  ر ل  لب ي  ج االتملد  يث.

  تد ت  الت مف إلى اليتل ا التلليج: 
 ف بين السادة المالحظين   يوضح نسب االتفاق واالختال4جدول م

 % االتفاق  عدم االتفاق  االتفاق  مجموع الداءات الرقم 

1 122 100 22 81% 

2 122 110 12 90% 

3 122 105 17 86% 
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يتضدد   ددإ ال ددد ف ال ددل د أإ ةيددل  ي دد ج اتمددلد  دديإ ال ال ظدديإ فددا ا ددتخدا  ال طلتددج 
ارتمدددلع ث دددلت ال طلتدددج   دددذل  %  ةدددذا يددددف لمدددى  20%  اتدددف ي ددد ج 20 كليدددت ألمدددى ي ددد ج 

 (.2أخذت ال طلتج م رتمل اليمل يج  م د رت  )

 :  مقياس االتجاهات3م

 ضبط المقياس:   

  س:صدق المقيا  -1

تددد  ت ديدددد مددددد ال ايدددلس لدددإ طريدددد المددددد ال يطادددا  ذلددد    عرضددده تدددى مددد رته 
 طددرد (، لمددى ل يددج ت كددي   ددإ ا  ددلتذة ال تخممدديإ  فددا ال يددلةا 2ال  د يددج  م ددد رتدد )

التددريس) االتتمدلد ال يزلدا  التر يدج الخلمدج(  عددرض التأكدد  دإ  ددا  ال  دج الع دلرة لممددد  
 ددإ ال ايددلس ،  دددا  ال  ددج الع ددلرة لم  دد ر،  دددا  ال  ددج المدديلغج المع يددج لمع ددلرة،  إضددلفج 
أ   ذ  أ   تعديف  ل ير يه  يل  لا ،  تد أ  ا ال  ك يإ لمى مال يته لمتط يد  دا إ دداء 

ض ال اتر لت  تعديف ميلغج  عض الع لرات  ،   ذ   عدض الع دلرات لتكدرار  ضد  يمل  ع
( ي ضددد  ي ددد ج اتمدددلد ال دددلدة ال  ك ددديإ  ددد ف  ايدددلس 2 ال دددد ف رتددد  )،  دددا ل دددلرات أخدددرا

 االت لةلت ي   ذ   اال تيل لت الخلمج  ي   التدريس لم .

  دة المحكمين حىل مقياس االتجاهاث( نسبت اتفاق السا5جذول رقم )                          

 نحى روي االحتياجاث الخاصت ونحى التذريس لهم                                        

 نسبة االتفاق مقياس االتجاأل نحو التدريس لذوي االحتياجات الخاصة م

 %95 مدى مالئمة العبارة  لمهدف من المقياس. 1

 %90 مدى مالئمة العبارة لممحور 2

 %85 مدى مالئمة الصياغة المغوية لمعبارة 3
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( أإ ةيدل  اتمدلد ك يدر  ديإ ال دلدة ال  ك ديإ تتدرا ح  دل  ديإ 2)  يتض   إ ال د ف رت       
%(   دد ف  دددا  ال  ددج الع ددلرة  لممددد   ددإ ال ايددلس    ال  ددج الع ددلرة لم  دد ر 22-22%)

   ال  ج الميلغج المع يج لمع لرة.

 لاد تل ت ال ل ثدج  دإ راء التعدديالت التدا أ دلر إليمدل ال دلدة ال  ك ديإ  تعدديف مديلغج       
 عددض الع ددلرات،   ددذ   عددض الع ددلرات لتكددرار  ضدد  يمل  ددا ل ددلرات أخددرا   ددذ   ددل ال 
ير يدده  يل دد لا،  فددا ضدد ء إ ددراء التعددديالت الالز ددج  فاددلا ل ددل أ ددلر إليدده ال ددلدة ال  ك دديإ تدد  

 (.00الم رة اليمل يج لم ايلس  م د رت  )الت مف إلى 

 :صدق االتساق الداخمي -2

تدد    ددلب المدددد  ل ددتخدا  االت ددلد الددداخما  ذلدد     ددلب  عل ددف االرت ددلط )  عل ددف       
 الدر ج الكميج لم ايلس ككدف،  ال دد ف التدللا  الدر ج الكميج لكف    رارت لط   ير  إ (  يإ 

 ي ض  ذل :
 الدرجة الكميةبين   قيم معامالت االرتباط 6جدول م

 والدرجة الكمية لممقياس ككل لكل محور من محاور المقياس 

 الداللة االرتباط محاور المقياس  

 0.01 0.687 المحور الول:  النظرة نحو ذوي االحتياجات الخاصة

الخاصااة المحااور الثاااني: الرؤيااة نحااو تاادريس االقتصاااد المنزلااي لااذوي االحتياجااات 
 بمدارس الدمج

0.868 0.01 

المحور الثالث: رؤية الطالبة معممة االقتصاد المنزلي نحو سماتها الشخصاية الالزماة 
 لمتدريس بمدارس الدمج.

0.854 
0.01 

المحاور الراباع : التقيايم الاذاتي لمقادرات والمعاارف المهنياة الالزماة لمتادريس بماادارس 
 الدمج.

0.546 
0.01 
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( التترا مدل 0.00يتض   إ ال د ف أإ  عل الت االرت لط كممل دالدج ليدد   دت ا )      
 .لمى مدد  ت ليس   ل ر ال ايلس   إ ال ا د الم ي    ل يدف

 الثبات : -3

 ات دلته   ، ،  لد  تيلتضده  دا يم ده يامد  للث لت دتج االخت لر فا الايلس  ال ال ظج     
 اطددرادا في ددل يز ديددل  دده  ددإ  عم  ددلت لددإ  ددم   ال م دد ص ،  ةدد  الي دد ج  دديإ ت ددليإ الدر ددج 

،   تددد    دددلب الث دددلت لدددإ طريدددد  لمدددى ال ايدددلس التدددا ت دددير إلدددى ا داء المعمدددا لم م ددد ص
 Alpha Cronbachالمل كر ي لخ   عل ف

 مقياس االتجاهات   قيم معامل الثبات لمحاور7جدول م

 الداللة معامل الفا المحاور

 0.01 0.716 النظرة نحو ذوي االحتياجات الخاصة:  المحور الول

المحور الثاني: الرؤياة نحاو تادريس االقتصااد المنزلاي لاذوي االحتياجاات الخاصاة 
 0.01 0.855 بمدارس الدمج

المحااور الثالااث: رؤيااة الطالبااة معممااة االقتصاااد المنزلااي نحااو سااماتها الشخصااية 
 0.01 0.875 لمتدريس بمدارس الدمج.الالزمة 

المحور الرابع : التقييم الذاتي لمقدرات والمعارف المهنية الالزمة لمتدريس بمدارس 
 0.01 0.664 الدمج.

 0.01 0.777 ثبات مقياس االتجاهات ككل

 عل دف المدل دالدج ليدد   دت ا يتض   إ ال د ف ال ل د أإ   يا تدي   عدل الت الث دلت :         
   ل يدف لمى ث لت ال ايلس.  0.00
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 خامسًا: إجراء تجربة البحث 

 ددددج ال  ددددث لمددددا تدددد  إ ددددراء ت ر ددددج ال  ددددث  تيميددددذ ال ريددددل ا ال اتددددرح  تددددد ا ددددت مت ت ر 
 اال راءات التلليج:

 ا ددتك ف الددد رة   مددمإ لمددى  ( طلل ددج  عم ددج ٣0)تاددد  لاللت ددلد  للددد رة التدري يددج  .0
 ( طلل ج  إ كميج االتتملد ال يزلا  ل عج  م اإ.87ال ملدات  )

تدد  تط يددد أد ات ال  ددث ت ميددل   تمدد ي مل لرمددد در ددلت الطم ددلت ال عم ددلت لييددج  .8
ال  دددث فدددا كدددف  دددإ ) اخت دددلر الكمليدددلت ال عرفيدددج ،  طلتدددج  ال ظدددج الكمليدددلت ا دا يدددج ، 

 ريس لذ   اال تيل لت الخلمج (. ايلس االت لةلت ي   التد
تدد   تدددريس   يددا أي ددطج ال ريددل ا ال اتددرح ال  ددددة  ددمملا  ذلدد  فددا الممددف الدرا ددا  .2

   .8002-8007ا  ف  إ العل  الدرا ا 
تدد  التط يددد ال عددد   د ات ال  ددث  عددد االيتمددلء  ددإ تدددريس ال ريددل ا   تدد  تمدد ي   .٣

أداة  دإ أد ات ال  دث  ذلد  لز ل دج  ا د ات   رمد در لت الطلل لت ال عم دلت فدا كدف
 لما ا   مج  )الرا ا ،   الخل س ،   ال لدس ، ال ل ا(  إ أ  مج ال  ث .

   سادسًا: نتائج البحث

 :النتائج الخاصة بالفرض الول والذى ينص عمى

ي  دددددد فدددددرد داف إ مدددددل يل  ددددديإ  ت  دددددطا در دددددلت طلل دددددلت ال    لدددددج الت ري يدددددج فدددددا 
  ال عد  الخت لر الكمليلت ال عرفيج لملل  التط يد ال عد "التط يايإ الا ما 

لداللددددج المددددرد  دددديإ  ت  ددددطا    دددد لتيإ  ددددرت طتيإ  t-testتدددد  ا ددددتخدا  اخت ددددلر "ت" 
  دد ( أيده ي0  دكف )( 2)الايل يإ الا ما  ال عدد ( لمت ادد  دإ المدرض،  اتضد   دإ  دد ف )

فددرد داف  دديإ  ت  دددطا در ددلت ال    لدددج الت ري يددج فدددا اخت ددلر الكمليدددلت ال عرفيددج لمدددلل  
 .  0.00،  ةا تي ج دالج ليد   ت ا 82.222الايلس ال عد ؛  يث كليت تي ج ت   
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   نتائج اختبار "ت" لمفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية8جدول م
 الكفايات المعرفيةالختبار في القياسين القبمي والبعدي 

 التط يد
ال ت  ط 
 ال  ل ا

" " 

االي را  
 ال عيلر 

 "ع"

لددد أفراد 
 العييدج

 "إ"

در دلت 
 ال ريدج

 "د.ح"
 تي دج ت

  ت ا 
الداللج 
  ات لةمل

    
 التأثير

  ر ا إيتل

 ٣.022 82.8١ الا مددا

87 8١ 82.222 
0.00 

لملل  
 ال عد 

0.2١ 

.20 ال عددد  تأثير ك ير
27 

2.
702 

، "،  ل ددتخدا   علدلددج " ر ددا إيتددلفددا تي يددج الكمليددلت ال عرفيددج ريددل ا ثدد  تدد    ددلب   دد  أثددر ال
 فادل ل  د   0.0٣%،  ةدا تي دج ذات تدأثير ك يدر  يمدل أك در  دإ 2١  معت تي ج  ر دا إيتدل 

 (.١١2، ١١7: 8002ك ةيإ )لمى  لةر خطلب، 

  اإل ل ج لمى ال ؤاف الثللث.  ذل  يك إ ت  الت اد  إ المرض ا  ف لم  ث    

 ي كددإ إر ددلع ةددذا اليتددل ا إلددى ا تدد اء ال ريددل ا لمددى طددرد  تي لددج لمتدددريس  ا ددتخدا         
التكي ل  يدددل ال ديثدددج  ا ي دددطج ال تي لدددج  ال دددرص لمدددى   دددلركج الطلل دددلت  تيظدددي  ال عرفدددج 

  ال عم  لت   كف  يد  ا التعزيز ال  ت ر  إ ت ف ال در ج.

   دد ت ا دد  8002 دا  دل ي دير اليده كدف  دإ )لمدى  يمدا،ج المدرض ا  ف  تتمدد يتي د
( أيده ت دف Barker& Switherland,2004 8008 ي يدب خدزا   آخدر إ ،8002اليمدر، 

تيميذ أا  ريل ا لمد ا ال د  إ ت فير     لج  إ ال عم يإ ال عديإ اإللدداد ال يل دب لتعمدي  
تيطددد   لمدددى ت دددديلت    دددكالت لديددددة  ذ   اال تيل دددلت الخلمدددج  يدددث إإ ل ميدددج الدددد ا

ت تدددلج إلدددى  عم ددديإ لدددديم  الكمليدددلت التدري ددديج  التر  يدددج الالز دددج لمتددددريس لدددذ   اال تيل دددلت 
الخلمدددج   عرفدددج كيميدددج إ دددراء  دددل يمدددز   دددإ تعدددديالت فدددا طدددرد التددددريس ل  ا مدددج ال ل دددلت 
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 عرفددج أ ددلليب  الخلمددج لددذ   اال تيل ددلت الخلمددج لم عددلتيإ فددا الممددف العددلد ، إلددى  ليددب
ر لد الطالب العلدييإ   ل ي للدة  لمى تا ف أترايم  ذ   اال تيل لت الخلمج.  ت  يه  ا 

 التدددا ةددددفت إلدددى إلدددداد  دددرا ا لم عم ددديإ  (Thompson,2009) كدددذل   دددا درا دددج  
العددل ميإ فددا ال دددارس الثلي يددج  ددللري  إل دددادة   لل عم  ددلت ا  ل دديج الخلمددج  للطم ددج ذ   

 التددأثير لمددى ات لةددلتم  لددد ا ةددؤالء الطم ددج فددا فمدد لم   كليددت يتددل ا ال ريددل ا  اإلللتددلت،
إي ل يددددج،  أ دددددثت زيددددلدة فددددا ال عم  ددددلت لدددددا ال عم دددديإ ك ددددل  دددد مت تعيددددرات إي ل يددددج فددددا 

    ات لةلتم .

(  د ف  ريددل ا  اتددرح إللدداد  عم ددا التر يددج الريلضدديج 8002)إيمددلب الي ددرا     درا دج 
 .درا جخلمج فا ض ء الكمليلت   لذ   اال تيل لت ال

 التدا ةددفت إلدى التعدر  لمدى د ر  دلدة  (Dilts, Anne R, 2015) درا دج       
التر يدددج الت ميديدددج الخلمدددج فدددا ت دددكيف االت لةدددلت  ال دددع ر  للكمدددلءة الذاتيدددج ت دددف الخد دددج، 

 اإ   ت مددمت إلددى أإ ال عم دديإ ال ي تمكدد إ اإللددداد الددالز  لمتدددريس   دددرس الددد ا ال ددل مج
ات لةدددددلت  عم دددددا الدددددد ا العل دددددف ا كثدددددر أة يدددددج فدددددا ي دددددلح الطدددددالب  اإ ال عم ددددديإ ذ   
االت لةدددلت اإلي ل يدددج  الكمدددلءة الذاتيدددج العلليدددج ت دددلا الدددد ا اكثدددر تددددرة لمدددى تكييددد  ال يدددلةا 

       طرد التدريس ل ال مج ا تيل لت طال م  ذ   اال تيل لت الخلمج .

 :والذى ينص عمىالنتائج الخاصة بالفرض الثاني 

ي  ددددد فددددرد داف إ مددددل يل  دددديإ  ت  ددددطا در ددددلت طلل ددددلت ال    لددددج الت ري يددددج فددددا  "
 ".التط يايإ الا ما  ال عد  ل طلتج  ال ظج الكمليلت ا دا يج لملل  التط يد ال عد .

لداللددددج المددددرد  دددديإ  ت  ددددطا    دددد لتيإ  ددددرت طتيإ  t-testتدددد  ا ددددتخدا  اخت ددددلر "ت" 
  دد ( أيده ي8  دكف )( 2)الايل يإ الا ما  ال عدد ( لمت ادد  دإ المدرض،  اتضد   دإ  دد ف )

فددرد داف  ددديإ  ت  ددطا در دددلت ال    لدددج الت ري يددج فدددا  طلتدددج  ال ظددج الكمليدددلت ا دا يدددج 
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 ةا   يعل تدي  دالدج  ،22.٣22   2.878لملل  الايلس ال عد ؛  يث ترا  ت تي  ت  يإ 
 .  0.00ليد   ت ا 

،  ل دددتخدا  " ر دددا ايتدددل"؛ فدددا تي يدددج الكمليدددلت ا دا يدددج ريدددل ا ثددد  تددد    دددلب   ددد  أثدددر ال
%،  ةا   يعل تي  ذات تدأثير ك يدر  يمدل أك در  دإ 22%   78 ترا  ت تي   ر ا إيتل  يإ 

  فال ل    ك ةيإ. 0.0٣
 متوسطي المجموعة التجريبية  نتائج اختبار "ت" لمفرق بين 9جدول م

 لبطاقة مالحظة الكفايات الدائيةفي القياسين القبمي والبعدي 
 

 المحور
 

 التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

 "م"

االنحراف 
 المعياري

 "ع"

 
 ح.د

 
 قيماة ت

مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

 حجم التأثير
 مربع إيتا

أخالقيااااااااااااااات  . 1
 المهنة

 8١ 0.200 2.22 الا مددا
02.082 

0.01 
لملل  
 ال عد 

0.22 
 0.٣١2 ٣.70 ال عددد  تأثير ك ير

التخطاااااااااااااااااااااايط .2
 لمتدريس 

 0.202 ٣.8١ الا مددا
2.878 

0.01 
لملل  
 ال عد 

0.78 
 0.١82 2.27 ال عددد  تأثير ك ير

 تنظاااااايم .3
دارته التدريس   وا 

 0.١٣2 ٣.٣2 الا مددا
2.822 

0.01 
لملل  
 ال عد 

0.72 
 0.222 2.22 ال عددد  تأثير ك ير

 7.٣22 27.00 الا مددا التنفيذ .4
22.2٣0 

0.01 
لملل  
 ال عد 

0.22 
 7.٣80 22.07 ال عددد  تأثير ك ير

 0.2١0 7.22 الا مددا التقويم .5
0٣.700 

0.01 
لمدددددددددددددددددددددددددددلل  

 ال عد 

0.22   
 0.207 00.22 ال عددد  تأثير ك ير

   ذل  يك إ ت  الت اد  إ المرض الثليا  اإل ل ج لمى ال ؤاف الرا ا لم  ث. 
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 ي كإ إر لع ةذا اليتل ا إلى ا تخدا  طرياج التدريس ال معر  تم ير الطلل دلت أثيدلء 
التددددريس  يادددد كدددف طلل دددج ليم دددمل  يادددد ز يالتمدددل لمدددل   دددل أثدددر  لإلي دددلب لمدددى أداء الطلل دددلت 

 ال عم لت .

(  د ف أة يدج التددريب ال يددايا  أثدرا 800٣ ا دف   دع د" )ةذا اليتي ج  ا درا ج   تتمد       
لمدددى ي ددد  ال خمددديج ال مييدددج   الكمليدددلت التعمي يدددج لطدددالب ت ددد  التر يدددج الخلمدددج  لل  مكدددج 

(  دد ف أة يددج تدددريب chen. lihyuan 2005ت دديإ ليميدددا ) العر يددج ال ددع ديج،  درا ددج 
     ي تل  يمل ليد   لر تم  لع ميج التدريس  للميإ.ال عم يإ لمى ال ملرات التا 

 (  التددا ت مددمت ل    لددج  ددإ ال ع تددلت 800١ تتمددد أيضددلا  ددا  درا ددج )يدد   اليعددي ،     
إلى تد تت  ب فا ايخملض   ت ا الكمليدلت التعمي يدج، أة مدل لدد   ضد ر الدد رات التدري يدج 

 .فا   لف التخمص

 :الذى ينص عمىلنتائج الخاصة بالفرض الثالث و ا

" ي  ددددد فددددرد داف إ مددددل يل  دددديإ  ت  ددددطا در ددددلت طلل ددددلت ال    لددددج الت ري يددددج فددددا 
 التط يايإ الا ما  ال عد  لالت لةلت ي   التدريس   دارس الد ا لملل  التط يد ال عد  "

لداللددددج المددددرد  دددديإ  ت  ددددطا    دددد لتيإ  ددددرت طتيإ  t-testتدددد  ا ددددتخدا  اخت ددددلر "ت" 
  دد ( أيده ي2  دكف )( 00ل عد ( لمت اد  إ المرض،  اتض   إ  د ف ))الايل يإ الا ما  ا

فددرد داف  دديإ  ت  ددطا در ددلت ال    لددج الت ري يددج فددا لالت لةددلت ي دد  التدددريس   دددارس 
،  ةدا   يعددل 07.200   2.٣02الدد ا لمددلل  الايدلس ال عددد ؛  يدث ترا  ددت تدي  ت  دديإ 

 .  0.00تي  دالج ليد   ت ا 

، فددا تي يددج االت لةددلت ي دد  التدددريس   دددارس الددد ا ريددل ا الثدد  تدد    ددلب   دد  أثددر 
%،  ةددا   يعددل تددي  ذات 28%   20 ل ددتخدا  " ر ددا ايتددل" ؛  ترا  ددت تددي   ر ددا إيتددل  دديإ 

  فال ل    ك ةيإ. 0.0٣تأثير ك ير  يمل أك ر  إ 
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    نتائج اختبار "ت" لمفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية10جدول م
 لالتجاهاث نحى التذريس بمذارس الذمجفي القياسين القبلي والبعذي 

 
 التطبيق المحور

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

االنحراف 
 المعياري

 "ع"
 قيماة ت ح.د

مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

حجم 
 التأثير
مربع 
 إيتا

 ذوي نحو النظرة-1
 .الخاصة االحتياجات

 26 13.004 30.78 القبمااي
3.408 

0.01 
لصالح 
 البعدي

0.31 
تأثير 
 3.401 39.11 البعاادي كبير

 نحو الرؤية. 2
 االقتصاد تدريس

 لذوي المنزلي
 الخاصة االحتياجات
 الدمج بمدارس

 8.693 63.48 القبمااي

9.616 
0.01 
لصالح 
 البعدي

0.78 
تأثير 
 9.784 80.04 البعاادي كبير

 الطالبة رؤية -3
 االقتصاد معممة
 سماتها نحو المنزلي

 الالزمة الشخصية
 بمدارس لمتدريس

 الدمج

 9.752 65.52 القبمااي

7.389 
0.01 
لصالح 
 البعدي

0.68 
تأثير 
 7.006 77.19 البعاادي كبير

 الذاتي التقييم-4
 والمعارف لمقدرات
 الالزمة المهنية
 بمدارس لمتدريس

 الدمج

 6.961 52.93 القبمااي

17.510 
0.01 
لصالح 
 البعدي

0.92 
تأثير 
 5.793 77.22 البعاادي كبير

 وبذلك يكون تم التحقق من الفرض الثالث واإلجابة عمى السؤال الخامس لمبحث.
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 ي كددإ إر ددلع ةددذا اليتددل ا الكت ددلب الطلل ددلت ال عم ددلت ال عددلر  ا  ل دديج الخلمددج          
  ذ   اال تيل لت الخلمج  التدريب لمى ت ظي  ةذا ال علر  خالف التدريس ال معر.

( التددا ت مددمت إلددى أيدده 8002)لمددراء    ددد إ ددراةي   تتمددد يتي ددج ال  ددث  ددا درا ددج       
التدددا ي كدددإ أإ تددددؤثر لمدددى ات لةدددلت ال عم دددديإ ي ددد  الدددد ا لددددذ   ي  دددد لددددد  دددإ الع ا ددددف 

اال تيل لت الخلمج فا ال دارس اليظل يج  ةا :لد  ت فر ال عرفج الكلفيج لم عم  لدإ الدد ا 
 أيضدددلا لدددإ اإلللتددددلت،   ددد د تمدددد ر فدددا  عدددض ال دددد لت ال خمددديج لم عمدددد   ثدددف ال ر يددددج 

التعل دف  دا الطدالب ذ   اال تيل ددلت  الت  دف  تا دف اإلللتدج   ددكف لدل  ، يادص الخ درة فددا 
 الخلمج ، ياص التدريب فا كيميج التعل ف  ثف ةذا الم لت .

 التا ةدفت إلى تيدلس اثدر د رة الت ميدد  (Dransfield, Deirdre S., 2014)  درا ج     
لمتعمي  الخلص لمى ات لةلت ال عم يإ ال  تا ميج ي   الد ا  أث تت أإ تد فير الددل  ل عم دا 

عمدددي  العدددل  أدا إلدددى ت  ددديإ   اتددد  ال عم ددديإ ي ددد  د دددا الطدددالب ذ   اإلللتدددلت الخميمدددج الت
 التا ةدفت إلى إلداد  را ا لم عم يإ العل ميإ فا ال ددارس  (Thompson,2009) درا ج 

الثلي يج  للري   لل عم  لت ا  ل يج الخلمج  للطم ج ذ   اإلللتدلت ال كت د ج،  التدأثير لمدى 
ةؤالء الطم ج فا فم لم  ،  أ ددثت زيدلدة فدا ال عم  دلت لددا ال عم ديإ ك دل  ات لةلتم  لد ا

   مت تعيرات إي ل يج فا ات لةلتم .

ك ددل تتمددد ةددذا اليتي ددج  ددا الدرا ددلت التددا أث تددت فللميددج ال ددرا ا ال  ددتخد ج فددا تعييددر        
 لإلي دددلب  ات لةددلت ال عم ددديإ ي ددد  التددددريس لدددذ   اال تيل دددلت الخلمدددج ال دددد  يإ   دددل أثدددر

 درا ددددج ري يددددر  (Elliot,2008)لمددددى الطددددالب ذ   اال تيل ددددلت الخلمددددج  كدرا ددددج اليدددد ت 
(Reber,2008)  درا ددددددددج ت    دددددددد إ (Thompson,2009)   ، درا ددددددددج )إي ددددددددلإ ر ددددددددب 

 .( (Emesih, Linda W., 2014(  درا ج اي يش8008
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 التوصيات والمقترحات:

 -يمى:فا ض ء يتل ا الدرا ج ال لليج ي مى   ل 

لاددد د رات تدري يددج    رش ل ددف  ددإ خددالف   دددات التدددريب  للكميددلت  لضددلء ةي دده  .0
التددددريس لدددإ التددددريس   ددددارس الدددد ا  ا دددتراتي يلت التددددريس  مدددل  تدددى يت كيددد ا  دددإ 

 التدريس لمطالب  للكميلت.

الت  دا فدا إي دلء  دع ج تر يدج خلمدج  كميدج االتتمدلد ال يزلدا  ل عدج  مد اإ  الكميددلت  .8
رة  تعددددديف المدددد ا   فددددا ضدددد ء تل  ددددج  عددددليير إلددددداد  عم ددددج االتتمددددلد ال يزلددددا ال يددددلظ

   .الد ا  تل  ج الكمليلت ال مييج لمتدريس   دارس
إضدددلفج  ادددرريإ ل ريدددل ا إلدددداد  عم دددج االتتمدددلد ال يزلدددا ال دددللا  أ ددددة   اد دددج فدددا  .2

ال  دددديطج التر يدددج الخلمددددج  اآلخددددر ا دددتراتي يلت التدددددريس   دددددارس الدددد ا )اإلللتددددلت 
 ال ت  ددطج  ال ددديدة(   زيددلدة فتددرة التر يددج الع ميددج لاليخددراط فددا الع ددف  الت امددف  ددا 

 الطالب ال د  يإ   ثمإ لمى ا تك لف درا تمإ العميل فا   لف التر يج الخلمج.

تيميددددذ  رش ل ددددف  ددددإ خددددالف   دددددات التدددددريب  للكميددددلت ال ي طددددج  إلددددداد  عم ددددلت  .٣
ا ال دددارس العلديددج أ   دددارس الددد ا ( أثيددلء الخد ددج االتتمددلد ال يزلددا  لم عم ددلت )فدد

 عيدد اإ   اد ددج فددا التر يددج الخلمددج  ا ددتراتي يلت تدددريس االتتمددلد ال يزلددا   دددارس 
 الد ا  كيميج العالج  ال تليج  إ اال تراد اليم ا .

إ  أإ تمت   زارة التر يج  التعمي   تعدديف ات لةدلت اإلدارات التعمي يدج  ال د  ميإ  ال عم دي .2
 - أ ليلء ا   ر  ذل   عاد لالءات لت ليج كف  إ:

اإلدارات التعمي يدددج  أة يدددج الدددد ا   دددر ط ي ل دددج لتت يلةدددل فدددا الع ميدددج التعمي يدددج -أ
 لت فر له  تطم لت الد ا ال لديج  ال عي يج  تتي  لم عم  فرمج   لر تمل.
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الدذا ي دلرس ال   ميإ  أة يج ت يى فم مه الد ا  ت د يا ال عم ديإ  إثل دج ال عمد  -ب
أ دددددلليب  ديثدددددج فدددددا التددددددريس   ددددددارس الدددددد ا لمدددددى   دددددت ا ال در دددددج  اإلدارة 

 التعمي يج  تى يك إ  لفز له  لعيرا.

أ ليددلء ا  دد ر يددت  فيمددل  ددرح فكددرة الددد ا    ددلطج  ددا إ ددراز أة يتمددل فددا ت  دديإ -ج
يتددددل ا أ يددددل م  )العددددلدييإ  ذ   اال تيل ددددلت الخلمددددج ( لكددددى ي ظددددى ال عم دددديإ 

 إ لمتدريس   دارس الد ا   تأييدة     للدتم  .ال  لر ي

 دددث ال ددددل ثيإ     ددددلف ال يددددلةا  طددددرد التدددددريس  لمدددد  الدددديمس التعمي ددددا  ع ددددف -د
درا لت لإ ا تراتي يلت التدريس ال ديثج لمتددريس   ددارس الدد ا  ت ظيممدل فدا 
ت  دددديإ الع ميددددج التعمي يددددج  ال  ددددلة ج فددددا  ددددف ال  ددددكالت التددددا ت ا دددده  عم ددددج 

ال يزلددددا أثيددددلء التدددددريس  مددددذا ال دددددارس، درا ددددج اال تيل ددددلت التدري ددددج االتتمددددلد 
ل عم ددددلت االتتمددددلد ال يزلا)ت ددددف  أثيددددلء الخد ددددج( إللددددداد د رات التدري يددددج تم ددددى 

 ا تيل لتمإ.

 املراجع العربٍة: 
 أوالً: الكتب 

(: التدريس لذ   اال تيل لت الخلمج  يإ التم ي  8002أ ير إ راةي  الار ا) .0
 ،الالةرة، للل  الكتب.0 التيميذ، ط

(:  يلةا  ا تراتي يلت 8008إيملب ال  ال  ، ال يد لمى أ  د،   إ أ  د   م ) .8
 تدريس ذ   اال تيل لت الخلمج، الريلض،  كت ج ال م  فمد ال طييج.

 ، ل لإ، دار ال  يرة.٣(:  اد ج فا التر يج الخلمج، ط8000تي ير  مم  ك اف ج) .2

(:   اد ج فا التر يج الخلمج، 800٣أ  د، دييل إ راةي   مطما) مير كل ف  .٣
 الريلض،  كت ج الر د.
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(: كمليلت  عم  التر يج الخلمج  أخالتيلت ال ميج، 8002ل د ال لتا    د لرفج ) .5
 الريلض،  كت ج الر د.

 د ا) العلدييإ  دارس فا العلدييإ غير  تعمي  (:8002ل د ال لتا    د لرفج ) .١
 .الخلمج التر يج ت   ال   عج،  ل عج التر يج ،كميج(الخلمج اال تيل لت ذ  

(: التا ي  فا التر يج الخلمج، 800٣ل د اا زيد الكياليى، فلر د فلرع الر  لإ) .7
 ل لإ، دار ال  يرة لمي ر  الت زيا.

(.  يك ل  يج ا طملف غير العلدييإ:  اد ج فا 8002فلر د فلرع الر  لإ. ) .2
 الخلمج. ل لإ: دار المكر لمط للج  الي ر  الت زيا.التر يج 

 ثانًٍا: الرصائل العلوٍة

(:  ريل ا تدري ا ل عم ا ذ   اال تيل لت الخلمج فا 800٣أ يرة أ  د  مي لإ ) .2
ض ء الكمليلت الالز ج لم ر مج اال تدا يج فا د لج الك يت، ر للج دكت راا،  عمد 

 الدرا لت التر  يج،  ل عج الالةرة.

(. ريل ا  اترح إللداد  عم ا التر يج الريلضيج لذ   8002إيملب  عد الي را  .) .00
اال تيل لت الخلمج فا ض ء الكمليلت. ر للج دكت راا. كميج التر يج الريلضيج. 

  ل عه  م اإ.

 لي لح الالز ج  ال مييج ال خميج الكمليلت ت ديد( : 2010)  لش  ال ج  مير .00
 ال اتا  يإ ال  ة  يإ  رلليج اكت ل ) العم ا ال ؤت ر. الخلمج التر يج  عم ا

 كميج التر يج  ل عج  يمل . -( ال أ  ف

 الطالب لد ا ال  ل ط  تعدد ل ريل ا  اترح تم ر(.2013. )رفللا  مطما .08
  عمد.  ل  تير ر للج. الالمميج ا ي طج خالف  إ الم  أترايم   ا العلدييإ
 .ةالالةر   ل عج. التر  يج الدرا لت

 ال ع ديج العر يج  لل  مكج الخلمج التر يج  عم  إلداد( : 2015) يت     د ة زاإ .02
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  عمد دكت راا، ر للج ،"  تا ميج رؤيج" ال علمرة العلل يج االت لةلت ض ء فا
 .           الالةرة  ل عج التر  يج، الدرا لت

 ثالثًا: الدورٌات واجملالت العلوٍة

(:  ال ثياج الا  يج ل عليير 8000  دة التعمي   االلت لد)المي ج الا  يج لض لإ  .0٣
تا ي   الت لد كميلت التر يج   مر)  ت يلت ال ؤ  ج، الخري يإ، ال را ا (، ييلير 

8000  

(:  اي ج تدري يج لمريد 800١أيعل  ل د ال كيف أ   زيد، ةدا   يإ، ا  د اد ) .02
 لم عم يإ ،   م ريج  مر العر يج .الع ف   دارس الد ا، ا كلدي يج ال مييج 

  : ا تراتي يج  اتر ج ل را ا تدريب  عم لت االتتملد 8002راييل فت ا ال يل    .0١
 -ال يزلا لمتر يج الخلمج فا ض ء اال تيل لت التدري يج،   مج الاراءة  ال عرفج

 .082-002ص  -8002ي ف  ر  0٣2 مر ع 

 ال  يد ل د  إ الر يد  ،  يإ    د  إ ،خللد ال   ا أ  د  إ ال ا ل د .07
الخلمج  التر يج فا العللا الد م   ل ريل ا التعمي ا اليظل  كملءة ةد(:0٣2١) الي لر
 ، العدد التر  يج العم     مجالعزيز،  ل د ال م  ال مييج ، ل عج الكمليلت ض ء فا

 . اآلخر ر يا ا  ف

التر  يج الالز ج ل عم ا (: الكمليلت 8002ل د العللا، ل د الكري  إ  يمى، ) .02
ا طملف ال تخمميإ لاميلا،   مج العم   اإلي لييج) ل عج   مل(، ال  مد الثليا ل ر، 

 العدد ا  ف.

 :  الرلليج التر  يج لم تخمميإ ذةييلا،   مج تي يج ال  ارد 800١   د أرزتى  ركلإ، .02
ا  ف   ف رلليج ال  ريج، العدد الثللث، الخلص  لل متاى الد لا الرا ا، ال زء 

 تأةيف ذ   اال تيل لت الخلمج،   مج تمدر لإ  خ ر تي يج ال  ارد ال  ريج 
  ل عج فر لت ل لس   طي ، ال زا ر.

 ال ر مج الخلمج التر يج ل عم لت التعمي يج الكمليلت( :  2016)اليعي ، ل داا ي   .80
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 املراجع األجنبٍة:

 : الريلض   دييج ا ةميج   ال ك  يج الد ا  لل دارس  را ا فا لم يلت اال تدا يج
 .800١ لرس  00ع   التأةيف ال  مد الثللث، الخلمج التر يج   مج  الريج، درا ج

(: ال عليير الا  يج لمتعمي ، الالةرة،  طل ا ا ةرا ، 8002 زارة التر يج  التعمي ، ) .80
 ال  مد ا  ف.
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