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 الالزمة االحتیاجات التدریسیة
 تالمیذ لتعلیم
ادة ـــــفي م الصفوف الخاصة

ن وجھة نظر ــمالعلوم 
المعلمین والمدراء والمشرفین 

 التربویین
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  من الطالبة
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  الدكتور األستاذ بإشراف

اا  ي  
  

  



ط 

  

 مستخلص الرسالة                             
 

ـــ   ـــدفت الدراســ ــــات التدریســـــیة ةهــ ــــذ  الـــــى تحدیـــــد االحتیاجـ الالزمـــــة لتعلـــــیم تالمیـ

ء اتوفیرها سو  الصفوف الخاصة في مادة العلوم للوقوف على هذه المتطلبات ومحاولة

مــن وزاره التربیـــة ام إدارة المـــدارس الحاویـــة علــى الصـــفوف الخاصـــة أو مـــن معلمـــي 

التربیة الخاصة ومعلماتها أو من أسرة تلمیذ الصف الخاص وفقـآ آلراء ثـالث عینـات 

والمشـرفون ، والمـدراء والمـدیرات ، ت م في البحث وهم المعلمـون والمعلمـاتم اعتماده

  ت .والمشرفات التربویا

إذ یهدف هذا البحث الى تحدید االحتیاجات التدریسیة الالزمة لتعلیم تالمیذ الصفوف 

الخاصة في مادة العلوم من وجهة نظـر المعلمـین والمعلمـات ، والمـدراء والمـدیرات ، 

  والمشرفون والمشرفات التربویات .

دارس التي یتحدد هذا البحث بمعلمي ومعلمات التربیة الخاصة ، ومدراء ومدیرات الم

، وكــذالك مشــرفي ومشــرفات  فوف الخاصــة فــي المـدارس االبتدائیــةتحتـوي علــى الصــ

التربیــة الخاصــة فــي المــدیریات العامــة للتربیــة فــي بغــداد (الرصــافة / الكــرخ ) للعــام 

  ) 2011 – 2010الدراسي (

) مدیرًا ومدیرة 439) معلمًا ومعلمة تربیة خاصة ، و (548(بلغ افراد مجتمع البحث 

) معلمـــًا 137. أمــا عینـــة البحــث فقــد اشـــتملت علــى ( ) مشــرفًا ومشــرفة تربویـــة19و(

) 130%) مــن مجتمــع البحــث ، و(26ومعلمـة تربیــة خاصــة ، وهــؤالء یمثلـون نســبة (

) مشرفًا ومشرفة تربویة 18%) إلى مجتمعهم ، و (30مدیرًا ومدیرة ، ویمثلون نسبة (

 د هــذه النســـبة مقبولــة بدرجـــة كافیـــة%) مــن مجتمـــع البحــث .وتعـــ95ویمثلــون نســـبة (

  الغراض البحث .

لعینـة مـن المعلمـین توجیـه اسـتبانة مفتوحـة  البحـث وذلـك عـن طریـق أداةبناء تم  

وذلــك مــن اجــل  یــاتالتربو  والمشــرفات والمشــرفین والمــدیرات ، والمــدراء ، والمعلمــات

تالمیــذ الصــفوف  التدریســیة الالزمــة لتعلــیمهــم فــي تحدیــد االحتیاجــات اإلفــادة مــن آرائ

ــًا علــــى مصــــدر أثــــم اعتمــــدت الباحثـــة  .الخاصـــة   وهــــو أال األداةفــــي بنــــاء  آخـــریضــ



ي 

في نهایة  االذي ساعده األمرذات الصلة ،  واألدبیاتمجموعة من الدراسات السابقة 

 :كل من فره اتو  أنما یجب  ) فقرة موزعة بین81مؤلفة من ( أداةبناء  علىالمطاف 

  وزارة التربیة .  -  أ

  سة .المدر   - ب

  المعلم في غرفة الصف . -ج  

  . التلمیذ أسرة -د  

فر الصـدق لهـا. فقـد اتـو  األمـراقتضـى  صالحة للتطبیقتكون األداة  أنومن اجل 

على عینة من الخبراء المحكمین  لألداة األولیة رتهاصو ب  األداةقامت الباحثة بعرض 

ـــتخصوالم ـــة والتربیـ ـــدریس والتربیــــة الخاصـ ـــق التـ ـــاالت طرائـ ــــنفس  ةصــــین بمجـ ـــم ال وعلـ

ـــاس والتقـــــویم ،  ــالمة صـــــوغها  إلصـــــداروالقیــ ـــالح الفقـــــرة وســـ حكمهـــــم علـــــى مـــــدى صــ

  متها للمجال الذي وضعت فیه .ومالء

كذلك تم صدق الفقرات ومناسبتها ،  واأكدو  ،) خبیرًا 20د بلغ عدد الخبراء (وق  

) كرونبــاخ-طریقــة االتســاق الــداخلي (الفــا كـد مــن صــفة الثبــات عــن طریــق اعتمـادالتأ

ـــتبانة ( ــــو ال لالســ ــات ن معلمـ ــ ـــدراء ال –والمعلمـ ــــدیرات مــ والمشـــــرفات مشـــــرفون ال –والمـ

ــات التربویـــات ـــغ معامــــل الثبـ ــات ، ) للمعلمــــین0,95() ، وبل   ) للمــــدراء 0,93( والمعلمـ

یعتمد  لٍ عا إتقان معامل وهو ات ،التربوی والمشرفات ) للمشرفین0,96(ووالمدیرات ، 

لكــل فقــرة مــدرج ثالثــي بعـد ان وضــع  اهزة لالعتمــادجــ األداةغــدت علیـه . وبعــد ذلــك 

لهــذا المــدرج  وأعطــى) ، األهمیــةقلیلــة  –مهمــة  –یتمثـل فــي كــون الفقــرة (مهمــة جــدًا 

النهائیـــة مـــن  بصـــیغتها األداة) علـــى التـــوالي ، وقـــد تألفـــت 1-2 – 3ثـــالث درجـــات (

، وبلــغ عــددها التربیــة  وزارةفرهــا اجــات تو احتیا. محــاور أربعــة ) فقــرة موزعــة بــین67(

ـــي احتیا. و  ) فقـــــرة24( ـــات ینبغــ ـــة و اتو  أنجــ ـــا المدرســ ـــددها (فرهـــ ــان عــ ــ .  ) فقــــــرات8كـ

ــاوافر اجــــات ینبغــــي یتیحأو  ــــم هــ ـــددها ( المعل ـــف وعـ ـــي غرفــــة الصـ  وأخیــــراً . ) فقــــرة 25فـ

على  األداة، ثم طبقت ) فقرات10وعددها ( ،هااتوفر  أن األسرةالتي على  االحتیاجات

  .عینة البحث  أفراد

الباحثة معادلـة الوسـط المـرجح والـوزن  اعتمدت اإلحصائیةلجة البیانات ولمعا  

  . )كرونباخ –لفا أ(ادلة المئوي ومع



ك 

  :هذا البحث عن عدد من النتائج االیجابیة  أسفرقد 

المحور األول : ویمثل االحتیاجات التي ینبغي أن 
   :فرھا وزارة التربیةاتو

بلــغ  ص بإجابــات المعلمــین والمعلمــاتاإن المتوســط العــام لــدرجات الحــدة الخــ -

ـــدل األوزان الم ،)2,49( ــ ــ ــغوان معــ ــ ــ ــ ــــد بلـ ــ ــ ــــة قـ ــ ــ ـــــي أن )%79,5(ئویـ ــ ـــــذا یعنـــ ــ وهــ

ــا أجمة تقـــع یـــفرهـــا وزارة الترباأو المتطلبـــات التـــي ینبغـــي ان تو  االحتیاجـــات عهـ

 حسب رأي المعلمین والمعلمات .ب مستوى المهمة جداً تقریبًا في 

في هذا والمدیرات المدراء  خاص بإجاباتأما المتوسط العام لدرجات الحدة وال -

) ، %82,1لــغ () وان معــدل األوزان المئویــة لهــم قــد ب2,46قــد بلــغ (فالمحـور 

فرها وزارة التربیة تقع اوالمتطلبات التي ینبغي ان تو  وهذا یعني ان االحتیاجات

ــًا ضـــم أجم ــا تقریبــ حســــب رأي المـــدراء والمــــدیرات ب مســــتوى المهمــــة جــــداً عهـ

 ولة بصفوف التربیة الخاصة .للمدارس المشم

ـــدرجات الحــــدة والخـــاص  - والمشــــرفات  المشـــرفین بإجابـــاتان المتوســـط العـــام ل

) ، وهـذا %78,8لـغ (المئویـة قـد ب األوزان) ، وان معـدل 2,46بلغ ( التربویات

ــا وزارة التربیـــة تقــــع اوالمتطلبــــات التـــي ینبغـــي ان تو  یعنـــي ان االحتیاجـــات فرهــ

ــًا ضــــماجم ــا تقریبــ والمشــــرفات  المشــــرفین حســــب رأيب المهمــــةمســــتوى ن عهــ

 .  التربویات

المحور الثاني : ویمثل االحتیاجات التي ینبغي 
ھــا المدرســة لتالمیــذ الصــف فراان تو

   :الخاص 

علمــین والمعلمــات فــي الم بإجابــاتان المتوســط العــام لــدرجات الحــدة الخــاص  -

ـــغ  المئویـــة لهـــم األوزان) ، وان معـــدل 2,58بلـــغ ( هـــذا المحـــور  ،)%86,4(بل

 فرهـا المدرسـة تقـعاالمتطلبـات التـي ینبغـي ان تو  أواجات تیحوهذا یعني ان اال

 حسب رأي المعلمین والمعلمات.ب مستوى المهمة جداً عها تقریبًا ضمن أجم

مدراء والمدیرات في هـذا ان المتوسط العام لدرجات الحدة والخاص بإجابات ال -

ـــغ ( المحـــور ـــغ (المئو  األوزان) وان معـــدل 2,42بل ، وهـــذا  )%78,5یـــة لهـــم بل

ــات حتیایعنــــي ان اال ـــة ان تو  أوجــ ــعاالمتطلبــــات التــــي ینبغــــي للمدرسـ ــا تقـــ  فرهــ



ل 

ت للمـدارس حسـب رأي المـدراء والمـدیراب مستوى المهمةعها تقریبًا ضـمن اجم

 الخاصة . المشمولة بالصفوف

 والمشـــرفات شـــرفین الم بإجابـــاتان المتوســـط العـــام لـــدرجات الحـــدة والخـــاص  -

ـــي هــــذا المحــــور یــــاتالتربو  ـــغ ( فـ ـــم  األوزان) ، وان معــــدل 2,55بلـ ـــة لهـ المئویـ

المتطلبات التي ینبغي للمدرسة ان  أوجات حتیا) ، وهذا یعني ان اال85,3%(

حسـب رأي المشــرفین ب جـداً  مسـتوى المهمـةعهـا تقریبـًا ضـمن أجمفرهـا تقـع اتو 

 . والمشرفات التربویات

 

ـــث ا ـــور الثال ـــل االحتیا –لمح ـــات اوویمث  ج

من ا ھا  جب اتباع بات الوا لم  لمتطل خل المع دا
 : الصف الخاص 

لمـات فــي ان المتوسـط العـام لـدرجات الحـدة والخــاص بإجابـات المعلمـین والمع -

) ، %83,9بلـــغ ( وان معــدل األوزان المئویــة لهــم ) ،2,51بلــغ ( هــذا المحــور

ــااال نأوهـــذا یعنـــي  ــا  أوت حتیاجـ المتطلبـــات التـــي ینبغـــي علـــى المعلـــم توفیرهـ

حسـب ب مسـتوى المهمـة جـداً عهـا تقریبـًا ضـمن جمأتقـع  الخاص اخل الصفد

 رأي المعلمین والمعلمات .

مدراء والمدیرات في هـذا ان المتوسط العام لدرجات الحدة والخاص بإجابات ال -

) ، وهــذا %79,9بلــغ ( وان معــدل األوزان المئویــة لهــم ) ،2,39بلــغ ( المحـور

فرهــا المعلــم فــي غرفــة االتــي ینبغــي ان یو جــات او المتطلبــات حتیایعنــي ان اال

حسـب رأي المـدراء ب مستوى المهمةعها تقریبًا ضـمن جمأتقع  الخاص الصف

 الخاصة . الصفوفوالمدیرات للمدارس المشمولة ب

ــاص بإجابـــات الم - ـــدرجات الحــــدة والخـ والمشــــرفات  شـــرفینان المتوســـط العـــام ل

بلــغ  ألوزان المئویــة لهـموان معـدل ا ) ،2,51بلــغ ( فـي هــذا المحـور التربویـات

فرهـا اجات او المتطلبـات التـي ینبغـي ان یو حتیا) ، وهذا یعني ان اال83,9%(

مســتوى المهمــة عهــا تقریبــًا ضــمن تقــع اجم الخــاص فــي غرفــة الصــف المعلــم

 . والمشرفات التربویات حسب رأي المشرفینب جداً 



م 

ـــع  ـــال الراب ـــل االحتی –المج ـــات او ویمث اج

غي  تي ینب بات ال ھا اان توالمتطل فر
 :لتلمیذ اسرة ا

علمـین والمعلمـات فــي ان المتوسـط العـام لـدرجات الحـدة والخــاص بإجابـات الم -

، وهـذا )%91( بلـغ ان المئویـة لهـم) ، وان معـدل األوز 2,72بلغ ( هذا المحور

تقــع  فرهــا أســرة التلمیــذالمتطلبــات التــي ینبغــي أن تو جــات أو احتیاالیعنــي أن ا

 حسب رأي المعلمین والمعلمات .ب ى المهمة جداً مستو عها تقریبًا ضمن اجم

مدراء والمدیرات في هـذا ان المتوسط العام لدرجات الحدة والخاص بإجابات ال -

) ، وهــذا %84,9عــدل األوزان المئویــة لهــم بلــغ (وان م ) ،2,54لــغ (ب المحـور

تقــع فرهــا أســرة التلمیــذ اتو جــات او المتطلبــات التــي ینبغــي ان حتیان االیعنــي أ

ت حســـب رأي المـــدراء والمـــدیراب جـــداً  مســـتوى المهمـــةعهــا تقریبـــًا ضـــمن أجم

 .الخاصةللمدارس المشمولة بالصفوف 

ــاص بإجابـــات الم - ـــدرجات الحــــدة والخـ والمشــــرفات شـــرفین ان المتوســـط العـــام ل

بلــغ  وان معـدل األوزان المئویــة لهـم ) ،2,53بلــغ ( فـي هــذا المحـور التربویـات

فرهـا توا جات او المتطلبـات التـي ینبغـي انیاحتن اال) ، وهذا یعني أ84,5%(

 مســتوى المهمــة جــداً عهــا تقریبــًا ضـمن أجمتقــع اسـر تالمیــذ الصــف الخــاص 

  حسب رأي المشرفین التربویین .ب

   : االستنتاجات

 التیةحصلت الباحثة على االستنتاجات ا

  ًتدلل النتائج المستخلصة من إجابات أفراد العینات الثالث على أن هناك وعیا 

مــن األبنـاء ومــا تحتــاج  إلـى االطمئنــان بشــؤون هـذه المجموعــة ودرایـة یــدعوان

إلیـه مــن رعایــة وأسـالیب تعامــل فــي البیـت داخــل األســرة وفـي المدرســة وغرفــة 

ي تسـهل لتالمیــذ التعلیمیـة والوســائل التعلیمیـة التــ ، وكـذلك المتطلبــاتالصـف 

مـادة ال تقـل أهمیـة الن هـذه ال .فهـم مـادة العلـوم بدرجـة جیـدة  الصـف الخـاص

  عن بقیة المواد األخرى.

  والنظر إلـیهم  همإن هذه اإلجابات تدلل أیضًا على ایجابیة النظرة السلیمة نحو

ر أن یكونــوا فـي هــذا الصـنف مــن نهــم شـریحة مــن األبنـاء شــاءت األقـداعلـى أ



ن 

رعایتهم هي علـى عـاتق  ةوال ذنب لهم في اختیاره ، لذلك فأن مسؤولی االعاقة

الخـاص بهـم  طراف ذات العالقة ، ولیست من مهمات معلم الصف جمیع األ

 . فحسب

بعـــدد مـــن التوصـــیات والمقترحـــات التـــي مـــن شـــأنها اإلفـــادة مـــن وقـــد اوصـــت الباحثـــة 

  البحث . 
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Abstract 

 
 the subject of the slow learning of new topics is relatively 

in the field of special education, and fill the minds of many 

parents, educators and researchers in this field because he is 

under study the characteristics of that category of students and 

identify the difficulties which they suffer and the most 

appropriate strategies and methods of therapeutic intervention 

and teaching appropriate to alleviate the problem as much as 

possible. Requires all these students provide a learning 

environment and support the course appropriate care and 

individual appropriate to deal with the strengths and focus on 

and strengthen, and reduce the identified weaknesses they have, 

to teach them the basic skills they need, as well as strategies of 

education The methods that will help them to carry on in their 

studies according to their mental abilities . And to enable the 

researcher to study the most important requirements of teaching 

special education class students are slow learners or learning to 

stand on these requirements and try to be provided either by the 

Ministry of Education or school administration containing the 

ranks of Special Education or by the teachers of special 

education or by the family of the student is slow to learn and in 

accordance with the views of the three Samples have been using 

them in the search are : Parameters and parameters, managers 

and supervisors, as the current research aims to identify the 

needs of faculty to teach the slow learners in science. 

A 



  

 

Determined by the current search parameters, and teachers and 

school administrators that contain the rows in the primary 

schools, as well as administrators and supervisors of special 

education directors in the General Education in Baghdad (Karkh 

/ Rusafa) for the academic year (2010-2011). 

 The number of the  earch community (548) teachers and 

administrators and(439)managers administrators and(19) 

supervisors of special education in six departments of education 

in the Karkh and Rasafa , the sample of the study consist of 

(137) teacher represent (26%) , (130) head teachers represent 

(30%) and (18) supervisors represent (95%) of the total sample 

and  selected randomly. 

The researcher then guided open-ended question for this 

sample to attract their views on the teaching requirements, then 

built a tool resolution consisting of (67) ltem after ascertaining 

the veracity of the stability of the tool applied to the sample. 

The relaibality of test was (0.95) for the teachers , (0.93) 

for the head teachers and (0.96) for the supervisors  

 And data processing and statistical researcher used the 

equation and the weighted average percentage weight equation - 

alpha Cronbach. 

 This has resulted in research on the number of positive 

results, also emerged the researcher put same  recommendations 

and proposals, and hopes.  
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