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 ملخص البحث
يعد التدريب أحد األدوات املهمة للتنمية البشرية، فمن خالله تنتقل املعارف وتكتسب املهارات وتعدل االجتاهات حنو 
ما حيقق األهداف، فضال عن أن الرتبية اخلاصة تقدم خدماهتا النفسية والرتبوية املتكاملة لفئات من األطفال هلم احلق 

ريبية جملموعه من التد االحتياجات، وهدف البحث إىل التعرف على اخلاصةم التعلم والنمو وفق قدراهتم وامكاناهت يف
 اليتواحملددات  اخلاصةبية الرت  يفبناء على احلاجه البحثية إىل إعداد املدرب املعتمد  اخلاصةاملتخصصني يف جمال الرتبية 

، ات التدريبيةاصة ، وفقا لالحتياجتضمن جودة إعداده ، فقد ظهرت احلاجة إىل إعداد مدرب حمرتف يف جمال الرتبية اخل
 وكذلك توصية بشأن أمهية تفعيل دور وحدة التدريب يف املؤسسات التعليمية اخلاصة .

 
  .اصةاخلؤسسات الرتبية ، وحدة التدريب مبالتدريبية االحتياجات، اخلاصةالرتبية : كلمات المفتاحية

 
 مقدمة

ليه إمساعدة األفراد على اإلملام مبجريات التقنيات احلديثة وأخر ما توصل  يفمهية التدريب أمن  احلايلانطلق البحث 
ية ومن هنا اهتمت وزارة الرتبية والتعليم بإنشاء وحدات للتدريب مبؤسسات وفصول الرتب ،العلميالعلم احلديث والبحث 

التدريب حمور لنقل وتبادل  بارباعت اخلاصةمؤسسات الرتبية  يفاملنشود  اإلجيايبمبختلف فئاهتا لتحقيق التغيري  اخلاصة
ديل من خدمات هذه املؤسسات ،وكذلك تع املستهدفةاملعارف واملهارات بني أعضاء املؤسسة باإلضافة إىل الفئات 

 تمع عن اإلعاقة ، وانواعها وجماالهتا ومسبباهتا وطرق التغلباخلاطئة من خالل نشر الوعى بني أبناء اجمل االجتاهات
تفعيلها،  يفسهم وحدات التدريب ي ملسئويلالتدريبية  االحتياجاتعليها واحلد من آثارها السلبية. كما أن الوقوف على 

داء س على جودة األعكل اخلربات مبا ينمن خالل تباد اخلاصةجماالت الرتبية  يففضالً عن حتقيق التواصل واملتخصصني 
 ضوء احتياجاهتم النفسية. يف اخلاصةالفئات والقدرات  ذويجمال التعامل مع فئات األطفال من  يف

مبحافظة  خلاصةامن كونه حبثًا ميدانيًا يتناول وحدات التدريب مبؤسسات الرتبية  وأمهيتهوتنبع مشكلة البحث 
رائح اجملتمع التدريبية لدى شرحيه مهمة من ش االحتياجاتعلى  التعرف يفالبحرية /مجهورية مصر العربية ،كما يسهم 
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تفعيل دورها ،وميكن من خالل نتائج البحث إعداد وتنفيذ  يفوهم القائمني على هذه الوحدات ،األمر الذى يسهم 
 اخلاصة الحتياجاتاالتدريبية لكل فئة من فئات ذوى  االحتياجاتوفق  اخلاصةالرتبية  يفبرنامج إعداد املدرب املعتمد 

 يفواملتخصصني  العلمي إطار البحث يفميكن أن يساعد الباحثني  وبالتايل)بصرياً، مسعياً، عقلياً فضالً عن املوهوبني(، 
 والتدريب. اخلاصةجمال الرتبية 

 -يلي: من خالل ما 
 .اخلاصة جماالت الرتبية يفظل املستجدات احلالية  يفوالتنمية خاصه  حتقيق فرص التعلم يفيسهم التدريب  -
 املدرب التدريبية عند التخطيط إلعداد الربامج التدريبية.  باحتياجات االعتبار يفاألخذ  -
 ةاخلاص االحتياجات بذويإمكانية حتقيق التعاون والتكامل بني اجلهات املختلفة املعنية  -

الرتبية  دات التدريب مبؤسساتوح ملسئويلالتدريبية  االحتياجاتوتربز أهداف البحث من خالل الكشف عن 
وذلك مبحافظة  ،سئول املوهبة باإلدارة التعليميةاعاقة مسعية( فضاًل عن م-اعاقة بصرية-)اعاقه عقلية اخلاصة

 .اخلاصةالرتبية  يفالبحرية. باإلضافة إىل اقرتاح برنامج إعداد املدرب املعتمد 
من خالل Field Researchفقد استخدمت الباحثة منهج البحث احلقلى )امليداىن( وفيما يتصل مبنهجية البحث 

البحث   وميكن عرض جمتمع احلايلنظراً ألنه األنسب إجرائياً لطبيعة البحث Qualitative Data  البيانات الكيفية 
 -:كالتاىل

 -تشكل جمتمع البحث كما حيدده اجلدول التاىل:
 ( توزيع جمتمع البحث1جدول )

 العدد ةالخاصحدات التدريب بمؤسسات التربية و 
 1 مدرسة النور للمكفوفني دمنهور

 5 مدارس األمل للصم وضعاف السمع
 6 الرتبية الفكرية

 12 اإلجمالي
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 :التاليوفيما يتعلق بعينة البحث فيمكن عرضها من خالل الجدول 

 ( توزيع عينة البحث2جدول )
 العدد التربية الخاصهوحدات التدريب بمؤسسات 
 1 مدرسة النور للمكفوفني دمنهور

 دمنهور االبتدائيمدرسة األمل 
 شرباخيت واإلعدادي االبتدائيمدرسة األمل 
 إيتاى البارود واإلعدادي االبتدائيمدرسة األمل 
 واإلعدادى كفر الدوار االبتدائيمدرسة األمل 

4 

 ناصر للرتبية الفكرية
 بإيتاى البارودالرتبية الفكرية 

 الرتبية الفكرية كوم محادة
 الرتبية الفكرية كفر الدوار
 الرتبية الفكرية شرباخيت
 الرتبية الفكرية احملمودية

6 

 11 اإلجمالي
 

 ببعض أدوات البحث منها  الباحثةوقد استعانت 
   Field notsاملقابلة واملالحظات امليدانية  -
 التدريبية وحتديد األولويات االحتياجاتواستمارة  -
اإلعاقة  –التدريب لوحدات التدريب ببعض مؤسسات الرتبية اخلاصه )اإلعاقة العقلية  مسئويلمقابلة  -

 اإلعاقة البصرية( –السمعية 
 لبصرية(اإلعاقة ا –اإلعاقة السمعية  –بعض مؤسسات الرتبية اخلاصه )اإلعاقة العقلية  مديريمقابلة  -
  هبةاملو مقابلة مسئول  -
 مقابلة موجهى الرتبية اخلاصه -
 . Open-ended questionاستخدام أسئلة مفتوحه  -
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 .  Non leading question املوجهةجتنب األسئلة  -
 التدريبية تستوىف مبعرفة مسئوىل وحدات التدريب.  االحتياجاتاعداد استمارة حتديد  -
 صه والتدريبجمال علوم النفس والرتبية اخلا يفمقابلة جمموعة من اخلرباء  -
 التدريبية من خالل اخلطوات التالية  االحتياجاتتقييم  -
 (.GAPاخلطوة األوىل: بتحليل "الفجوة" ) -
 اخلطوة الثانية: حتديد األمهية واألولويات. -
 اخلطوة الثالثة: حتديد أسباب مشاكل األداء و/أو فرص التحسني. -
 اخلطوة الرابعة: حتديد احللول املمكنة وفرص النمو. -
 م البياناتتنظي -
 Codingتصنيف البيانات -
  Memoingتسجيل املالحظات -
 حتديد األمناط واألنساق -
 صياغة النتائج. -
 التحقق من النتائج -
 كتابة تقرير البحث -

 
http://faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/Pages/qualitative.aspx 

William Weiss, Paul Bolton,2000 availble at http://www.jhsph.edu/research/centers-and-

institutes/center-for-refugee-and-disaster-

response/publications_tools/publications/qualresearch.html 

 
 structural framework: الخلفية النظرية

 
 
 
 

 ىالتغيير اإليجابضرورة لتنمية البشرية وفرص ا

http://faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/Pages/qualitative.aspx
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 :كالتالي  ويمكن تناول مفاهيم البحث 
هى جمموعة من املهارات واملعارف واالجتاهات احملددة اليت   :Training Needsالتدريبيه  اتاالحتياج -1

حيتاجها فرد يف مؤسسة أو وظيفة معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. حيدث االحتياج 
ها فرد يف مؤسسة جالتدرييب عندما تكون هناك فجوة بني األداء الفعلي للفرد أو املؤسسة، واالجتاهات احملددة اليت حيتا

  .أو وظيفية معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
هتدف إىل  واليت ولويةاألجمال العمل بالرتبية اخلاصه وفق  يفالبحث احلاىل بأهنا جمموعه من املطالب  يفويقصد هبا  

 ىب.رفع مستوى أدائهم التدري يفمما يسهم  تنمية وتطوير معارف ومهارات واجتاهات مسئوىل وحدات التدريب
التدرييب عملية يتم من خالهلا حتديد وترتيب االحتياجات التدريبية  تقدير االحتياج ي:تقدير االحتياج التدريب -2

 .ووضع اخلطط بشأن تلبية هذه االحتياجات واختاذ القرارات
 ·        بالتدريب حتديد الفئة املستهدفة. 
·        تعريف وحتديد االحتياجات. 
·        ومعوقات األداء قياس مستوى القصور. 
·        ترتيب االحتياجات حسب األولوية. 

والتجديد   التدريب ودورة فى تنمية البشر إلحداث التغيير اإليجابى

 ومقاومة التغيير والخوف من المجهول

توقع ومواجهة /التدريب ومؤسسات التربية الخاصه 

 والمستقبليةوقبول التحديات الحالية 

  االحتياجات التدريبيةثقافة التدريب و

مدرب 

 معتمد

األمل  –مؤسسات التربية الخاصه )النور 

 ( الموهبه رعايه –التربية العقلية  –

 وحدات التدريب
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·        بناء على نتائج تقدير االحتياجات حتديد أهداف التدريب. 
 :إىل اآليت وعن طريق عملية تقدير االحتياجات التدريبية ميكن التوصل        ·
       نوع ومستوى التدريب املطلوب. 
       األفراد الذين حيتاجون إىل تدريب.  

  
 :والمؤسسات أهمية تقدير االحتياجات التدريبية لألفراد

·        املخطط يوفر معلومات أساسية يتم بناًء عليها وضع. 
·        التدريب يقود إىل التحديد الدقيق ألهداف. 
·         للنتائج تصميم برامج تدريب موجهةيساعد على. 
·        األفضل يؤدي على حتسني فعالية وكفاءة التدريب من خالل االستهداف. 
·        حيدد املستهدفني من التدريب. 
·        التدريب حيدد نوعية. 
·        ،كادميية والعملية، الوظائف، االهتمامات، اخللفيات األ يوفر املعلومات عن العاملني من حيث العدد، العمر

 .يتعلق بالتدريب املسئوليات واالجتاهات فيما
·        باملؤسسة حيدد الصعوبات ومشاكل األداء اليت يعانيها العاملون. 
·        يوفر وثائق ومواد للتدريب. 
·        العاملني يف مناقشة األمور املتعلقة بالعمل يزيد من مشاركة. 
·        تليب احتياجات املتدرب بدقة يساعد املدربني على تصميم برامج. 
·        التدريب وهي إضاعة الكثري من الوقت يف تناول بعض املوضوعات  يساعد على جتنب األخطاء الشائعة يف

  .نسبياً بداًل عن املوضوعات كبرية األمهية وغري املعقدة املعقدة غري اهلامة
 

 :االحتياجات التدريبية تقدير المعلومات التي يوفرها
·        إجراء التدريب حتديد نوع التدريب املطلوب ومكان. 
·        التدريبية اجلدول الزمين لألنشطة. 
 .اخل ...املوارد املطلوبة للتدريب )مواد بشرية، مالية،         ·
·        املناسبة وتصميم مواد وأساليب التدريب اختيار. 
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دركة، احبث عن ما حيتاجه الناس واملؤسسة فهم قد ال يعرفون 
ُ
اماً ماذا مت" احلاجات احلقيقية ال متثل دائماً احلاجات امل

من وجيب أن يشرتك اجلميع يف البيانات اليت مت مجعها، فديهم آراء قوية حول ما يريدون"، يريدون، ولكن قد يكون ل
املهم توفري تغذية راجعة لكل شخص طُلب منه معلومات، وهذا ضروري إذا كان ينبغي على كل شخص أن يبدي 

 أو لتطوير املؤسسة."قبوله" لكي يتم إقرار اخلطة املقرتحة للتدريب 
مبا أننا حددنا املشاكل والعجز يف األداء، جيب أن حنسب الفرق بني كلفة أي حلول مقرتحة يف مقابل الكلفة النامجة 

 قتصادي:"ا عن عدم تطبيق احلل، وهذا ما يسمى "حتليل فجوة
 أحمد 

 http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=89الخطيب
 

 وحدة التدريب بمدارس التربية الخاصة:
علية مجيع التخصصات وفق االحتياجات الف يفهى وحدات ذات طبيعة خاصة من حيث الربامج التدريبية  

 معلميكامل بني التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، ومن أهدافها الت اخلاصةللمعلمني واالخصائيني وملحقة مبؤسسات الرتبية 
 تفعيل دور موجه اإلعاقة باملدرسة وكذلك تدريب املعلمني على كل ما هو جديد ،الفينتفعيل دور التوجيه  ،املدرسة

 وما يعوق العملية التعليمية أو التواصل مع الطالب
 (2015)التوجيهات الفنية والتعليمات اإلدارية ملدارس وفصول الرتبية اخلاصة ،

قني مبؤسسات النور من امللتح اخلاصةاالحتياجات  بذويهى املعنية  احلايلمشلها البحث  اليت اخلاصةومؤسسات الرتبية 
 واألمل والرتبية الفكرية.

 
 
 
 

·        التدريبية ييسر االتصال بني املؤسسة واجلهات. 
·        الرتويج للمجاالت اجلديدة يف التدريب. 

 غالية نوام
2009http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=308  

 

 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=5
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=5
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=5
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=6
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=308
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 -البيانات: أدوات جمع 
 المقابلة

تعترب املقابلة من الطرق الرئيسة جلمع املعلومات يف البحث النوعي فعن طريق املقابلة يستطيع الباحث أن  
يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر اآلخرين، كما متكن هذه الطريقة الباحث من إعادة بناء األحداث االجتماعية 

 Punch, K. (2000) .  مباشرة.اليت مل تالحظ 
وقد استخدمت الباحثة املقابلة اجلماعية من خالل العمل من جمموعة من املتخصصني ىف الرتبية اخلاصه ىف 

الباحثة إدارة احلوار وتسهيل جريانه وانسيابه لتسهيل التفاعل الذى يدور بني املشاركني مما  وقت واحد حيث كان دور
 وتنوعها.يسهم ىف تبادل اخلربات 

 ثة األسئلة املفتوحة  خدمت الباحوقد نوعت الباحثة بني املقابلة الفردية واجلماعية املنظمة وغري املنظمة حيث است
 

 -:تحليل البيانات
 التدريبية واألولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه: االحتياجاتمت حتديد 

 كما تتضح ىف اجلدول التاىل:   يب( / التخصص اإلعاقة العقلية( .فئة )املعلم()مسئول وحدة تدر  
 ( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق اإلحتياجات التدريبية3جدول )

 
 األولويات الكود

 عمل لقاءات دورية بني مدارس الفئات اخلاصه واجملال األكادميى ىف الكليات )التواصل( 1
 تدريب املدرب 2
 تفريغ املدرب ألعمال التدريب وحضور التدريبات اإلثرائية خارج املدرسة 3
 قائمة تواصل بني القائمني على الرتبية اخلاصه ىف جمال البصرى والسمعى والفكرى 4
 التواصل بني الفئات اخلاصه والرتبية العامه 5
 هدفه من التدريب.والفئة أو الفئات املست تفعيل التواصل بني املدرب والقائمني على التدريب 6
 حماولة وضع حلول للمشكالت السلوكية لدى التالميذ مثل العدوان العزله التمرد 7
 اإلهتمام مبجموعة العمل لتفعيل وحدة التدريب 8
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 :إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصهمت حتديد اإلحتياجات التدريبية واألولويات التدريبية 
 )مدير مؤسسة تربية خاصه/ التخصص اإلعاقة العقلية( كما تتضح ىف اجلدول التاىل: لفئة 

 ( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق اإلحتياجات التدريبية4جدول )

 
 لفئة )املعلم( :خلاصةاالرتبية  يفالتدريبية واألولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد  االحتياجاتمت حتديد  

 :التايلاجلدول  يف)مسئول وحدة التدريب( / التخصص اإلعاقة السمعية كما تتضح 
 يةالتدريب االحتياجاتالرتبية اخلاصه وفق  يف( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد 5جدول )

 الكود
 

 األولويات

 تدريب املدرب وفق خطة 1
 التعرف على التوحد 2
 والعامةبني املدارس اخلاصه  ،بني اجملتمع واملدرسة التواصل 3
 املنغوىل واإلعاقة الذهنية ،الدراسية لألطفال من فئة التأخر االحتياجات النفسي 4
 توعية وىل األمر لكل إعاقة 5
 وضع خطة مالئمة للتدريب 6
مهارات  –الثقة  –أساليب التعامل مع أولياء األمور وتوعية وىل األمر والتعامل مع الضغوط  7

 التواصل.
 طبيعة الطفل الكفيف 8
 سلوك.فنيات تعديل ال وبقايا البصر، –وضع حلول للمشكلة السلوكية للطفل الكفيف  9

 اللقاءات تكون مستمرة حىت يتم التواصل 10

 األولويات الكود
 وضعاف السمع من التالميذ واألطفال. التدريب اجليد املتقدم على أساليب التواصل مع الصم 1
تطوير املناهج وتبسيطها حىت تالئم الطالب األصم وذلك بإشراك املتخصصني بالرتبية اخلاصه بوضع  2

 املناهج.
 تدريب على مستوى متقدم للمدرب والتعامل مع مقاومة التغيري 3
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)املدير/  لفئة :إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصهالتدريبية واألولويات التدريبية  االحتياجاتمت حتديد  

 عاماً كما تتضح ىف اجلدول التاىل: 24التخصص اإلعاقة السمعية وبقايا السمع( ،ىف حدود 
 ( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق اإلحتياجات التدريبية6جدول )

 
 األولويات الكود

 البد من تدريب املدرب كيفية التدريب للنهوض بالوحدة 1
 التدريب على معرفة اجلديد ىف طبيعة اإلعاقة 2
 التدريب على كيفية وضع خطة دائمة حسب اإلعاقة السمعية 3
 الفصل بني التلميذ األصم والتلميذ ضعيف السمع إلعطاء كل تلميذ أسلوب التواصل اخلاص به 4
 ت عاليةاجلانب اإلنفعاىل متقلب ،احيانا يتصف باهلدوء وىف وقت آخر ضرحات وأصوا 5
 القيادة لدى الطفل األصم كبرية وميكن األستفادة منها ىف مواقف كثريه 6
 التدريب على كيفية التعامل مع املشكالت السلوكية مثل العدوان،تعديل السلوك. 7
 

)املعلم )مسئول : لفئة ةاخلاصملدرب املعتمد ىف الرتبية التدريبية واألولويات التدريبية إلعداد ا االحتياجاتمت حتديد 
 وحدة التدريب( / التخصص كف وضعف البصر كما تتضح ىف اجلدول التاىل:

 
 
 

فق من خالل وضع خطة و أن يكون مسئول وحدة التدريب متفرغًا حىت ينهض بوحدة التدريب  4
 أهداف حمددة

 التدريب على كيفية وضع خطة لإلستعانة هبا لتفعيل وحدة التدريب 5
 اخلصائص النفسية والوجدانية للفئة اخلاصه بالصم والتأكيد على أساليب التواصل املختلفة 6
 اإلستفادة من السمات الشخصية للطفل األصم حيث أن تأثرية أعلى بكثري ومؤثر . 7
الرتكيز على بعض املشكالت السلوكية مثل العدوانية للصم وذلك نتيجة سوء التعامل من اجملتمع  8

 احمليط والنشاط الزائد هلم،تعديل السلوك
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 يةالتدريب االحتياجات( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق 7جدول )
 

 
مت حتديد اإلحتياجات التدريبية واألولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه  : الفئة )موجه  

 تضح ىف اجلدول التاىل:إعاقه( / التخصص اإلعاقة السمعية وبقايا السمع ، كما ت
 بيةالتدري االحتياجاتاألولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق  ( 8جدول ) 

 
 األولويات الكود

1 
 

حجرة للتدريب هبا جتهيزات خاصه بالنسبة للصم مثل لوحات إشارية باحلروف األجبدية ولوحات 
 يستخدمها األطفال ىف حياهتم العملية.إشارية خاصه باإلشارات الىت 

ات أجهزة مسعي–وسائل مصورة  –وسائل معينة خاصة مبوضوعات التدريب )وسائل من البيئة  2
 وبصريات مثل مساعات وعدد من املرايا املستوية وعدد من امليكروفونات(

 اإلشارات واحتياجات خاصة باملدرب نفسه مثل أن يكون على قدر عاىل جدا من التمكن من  3
 اإلشارات الوصفية واإلشارات احلياتية واإلشارات املهارية.

 بصرى(.-فكرى–دراسة تربوية وختصص ىف أحد اجملاالت )مسعى  4
 على قدر عاىل من التحلى بالصرب والثقة واإلنضباط اإلنفعاىل.

 األولويات الكود
 تفريغ املدرب حبيث يكون خاص بالتدريب 1
 وفق خلطة مستوى متقدمعقد تدريبات للمدرب  2
 التدريب على كيفية وضع خطة مالئمة حسب طبيعة اإلعاقة 3
 التدريب على أحدث ما وصل من معلومات حسب طبيعة الكفيف 4
 التواصل مع املدرب وإمداده بكل ما هو جديد ىف اإلعاقة البصرية 5
 البصر(بقايا -ضعيف البصر –عمل ورش تدريب حسب طبيعة اإلعاقة )كف تام  6
 عمل ورش عمل حبيث خروج الكفيف من العزله وحبيث يصبح عنصر فعال ىف اجملتمع واملشاركة فيه 7
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حل  –العصف الذهىن -العمل–يكون املدرب متمكن من طرق التدريس املختلفة )اللعب 
 املشكالت(.

 ارات الوصفية( اإلش -اإلشارية احلياتية –)قراءة الشفاه  يكون املدرب على دراية بطرق التواصل الكلى
 

)مدير إدارة الرتبية  فئة :إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه التدريبية واألولويات التدريبية االحتياجاتمت حتديد 
 اخلاصه( / كما تتضح ىف اجلدول التاىل:

 يةالتدريب االحتياجات( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق 9جدول )

التخصص اكتشاف  :  إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه مت حتديد اإلحتياجات التدريبية واألولويات التدريبية 
 ورعاية املوهوبنًي كما تتضح ىف اجلدول التاىل:

 يةت التدريب( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق اإلحتياجا9جدول )

 الكود
 

 األولويات

 –عاقة اإلفهوم تدريب مسئوىل وحدات التدريب باملدارس على مسايرة كل جديد ىف جمال اإلعاقة )م 1
دفة واإلعداد يشملها الربنامج التدريىب املعد لكل فئة مسته اليتاجملاالت  ،مفهوم التدريب ،أنواعها(-أسباهبا

 اجليد املسبق ألى برنامج تدريىب هو سر جناح الربنامج
املرونه ومهارات و اعتماد مدرب معتمد من قبل األكادميية املهنية للمعلم ملدارس الرتبية اخلاصة تتوفر به الثقة  2

 التواصل
 حتديد احتياجات كل إعاقة على حدة من حيث طرق التدريس واحملتوى واألنشطة 3
 التدريب والتقومي  4
 ألية التواصل املستمر مع مجيع أطراف العملية التعليمية 5
 احة(اإلمكانات املتاستغالل  ،التحديات آلية التطبيق، األنواع، ،االهتمام بالدمج من حيث املفهوم 6

 األولويات الكود
تدريب مسئوىل وحدات التدريب واعتماد مدرب ىف جمال الرتبية اخلاصه ملسايرة كل جديد ىف جمال املوهيه  1

)أساليب الكشف والتنمية( ،مفهوم التدريب ،اجملاالت الىت يشملها الربنامج التدريىب املعد لكل فئة مستهدفة من  
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 البرنامج التدريبى المقترح فى ضوء تحليل البيانات المتاحهLables المحاور األساسية 

   %40( ، اإلجتاهات )الرغبة( %20( واجلوانب املعرفية )%40اجلوانب املهارية )

 
 

 
 ( حماور الربنامج التدريىب املقرتح إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه 1شكل )
 إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه( مكونات الربنامج التدريىب املقرتح 10جدول )

 املكون املهارى املكون املعرىف

التوجيه نحو 
مصادر 
المعلومات

-صه التربية الخا-اسس التدريب )
%20( اللوائح والقوانين

معايير 
ييم متابعه وتق

التدريب 
واستمرار 

%20تأثيره

تحديد 
االحتياجات 
ق التدريبية وف
المهارات 
الوظيفية 

%20المطلوبه

افة إىل التفوق الرياضية ،املوهبه املوسيقية ،املوهبه اإلجتماعية ،املوهبه احلركية،املوهبه اللغوية باإلضاملوهوبني "املوهبه 
 الدراسى

 حتديد احتياجات كل نوع من أنواع املوهبه على حدة  3
 املرونه( –املهارات الشخصية والنفسية للمدرب)الثقة  4
 املوهبه والذكاءات املتعددة  5
 التواصل املستمر مع مجيع األطراف املعنية باملوهبةألية  6
 االهتمام بالكشف عن املوهبه لدى األطفال ذوى اإلحتياجات اخلاصه . 7

 االتجاهات اإليجابية نحو التدريب والتربية الخاصه
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 -الوحدة األوىل :
 التعريف بالعملية التدريبية كأداه للتغيري

 اإلجياىب 

 -الوحدة األوىل: 
 جودة توثيق أنشطة ومهام وحدة التدريب 

 -الوحدة الثانية :
 تصميم التدريب 

 -الوحدة الثانية : 
توى وذلك  وفق طبيعة اإلحتياج اخلاص الذى يتناوله احمل -تنفيد الربامج التدريبية :

 التدريىب وفقاً لكل فئة من األطفال ذوى القدرات واإلحتياجات اخلاصه 
     -الوحدة الثالثة:

 إدارة الوحدات التدريبية
ألطفال ، فنيات لالوحدة الثالثة : توظيف التدريب ىف التعامل مع املشكالت السلوكية 

 تعديل السلوك.
 -الوحدة الرابعة:

 تقييم التدريب واملدرب
 الوحدة الرابعه :متطلبات الدمج وفق اإلحتياجات التدريبية

 -الوحدة اخلامسه: 
 والتدريب املستمر  Coachingالتوجيه الفعال  

 
 -وفيما يلى تفصيل مكونات إعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه:

 أواًل: املكون املعرىف:
 -الوحدة األوىل :

 -التعريف بالعملية التدريبية كأداه للتغيير اإليجابى وتتضمن:
 أمهية التدريب •
 جماالت التدريب• 
 .عالقة التدريب بالتنمية البشرية •
 . مكونات العملية التدريبية •
 . أسس التدريب الفعال •
 من هو املدرب اجليد ؟ • 
 .التدريبيةاملهارات  •
 . وأسس تعليم الكبار نظريات التحفيز •
 املعتقدات الذاتية والقناعات العقلية •
 التدريبات العقلية للمدرب .•
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 خطوات التعلم السريع .•
 "األنظمة التمثيلية" ، الذكاءات املتعددة–أساليب التعلم •
 الفروق الفردية•
 التشخيص الفارق والرتبية اخلاصه•
 . دميي واملهىناإلعتماد األكا•
 رخصة ممارسة التدريب•
 للكايزن من خالل التطبيق النظرى والعملى للمدرب Continual Improvmentحتقيق التحسني املستمر•

Kaizen. 
 اللوائح املنظمة للعمل ىف ميدان الرتبية اخلاصهالتعريف بالقوانني و •
 

 تصميم التدريبالوحدة الثانية : 
 االحتياجات التدريبية. 
 . عملية حتليل احتياجات التدريب•
 . متطلبات القيام بتحليل احتياجات التدريب•
 . مراحل عملية حتليل احتياجات التدريب•
 . خطوات عملية حتليل احتياجات التدريب•
 . أساليب دراسة احتياجات األفراد واملؤسسات•
 . أساليب تقييم االحتياجات•
 . الطرق املناسبة جلمع املعلومات•

 يد األهداف التدريبيةحتد
 طريقة كتابة أهداف التدريب•
 التدريب أفعال اآلداء ىف•
التدريبية االحتياجاتوفق   تصميم الربامج التدريبية 
 احملتوى : احلقائق : التصورات : العلميات : اإلجراءات : القواعد• 
 . األداء : التذكر ، االستعمال ، االشتقاق•
 أشكال العرض •
 .وأنواعهالتعاقب •



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 17 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 .تطوير الربامج التدريبية ، التنفيذ ، التقييم•
 طرق وأساليب التدريب 

  Training Games األلعاب التدريبية•
  training lecture  احملاضرة التدريبية •
   Mini-training sessions اجللسات التدريبية املصغرة •
 Autonomous Learning التعلم الذايت•

 Cooperative Learning التعليم التعاوين
 Practical Performnce  and Demonstrationالبيان  واآلداء العملى •
 Discussion Directed املناقشة املوجهه •
  Workshops ورش العمل•
  Role Playing Learning التعلم بلعب األدوار•
  Problem – based learning التعلم بأسلوب حل املشكالت •

  Case Study احلالةدراسة  •
  Brainstorming العصف الذهين•
 Feedback التغذية الراجعة•

 إدارة الوحدات التدريبية وتتضمن  -الوحدة الثالثة:
 الوحدات  التدريبية مبؤسسات الرتبية اخلاصه•
 . تعريف الوحدات التدريبية•
 . تشكيل الوحدات  التدريبية•

 فن إعداد السرية الذاتية للمدرب •
 فن توثيق السجالت واألنشطة بوحدات التدريب مبؤسسات الرتبية اخلاصه •
 إدارة الوحدات التدريبية واإلستثمار ىف التدريب•
 

 تقييم التدريب واملدرب وتتضمن :الوحدة الرابعة
 . أنواع التقييم : تقييم األشخاص ، وتقييم التدريب •
 –وير خطة التقييم تط –حتديد معايري التقييم  –التقييم حتديد مستوى  –خطوات التقييم  –اهلدف من التقييم •

 . القيام بعملية التقييم
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 (منوذج املستويات األربعة للتقييم ) منوذج كريباتريك •
 بقاء أثر عمليات التدريب "تطبيقات عملية"•

 . تقييم العائد من التدريب •
 رفع نتائج التقييم –إعداد اخلطة  –تقرير التقييم •
 والتدريب قياس اآلداء وتقييم املدرب •
 

 ثانيًا المكون المهارى
 وتتضمنجودة توثيق أنشطة ومهام وحدة التدريب الوحدة األوىل: 

 التطبيق العملي لعملية حتديد و حصر االحتياجات التدريبية  •
 . حتليل العمل والوظيفية واملهمة •
 حتديد اإلحتياج   •
 . نيتصميم بطاقات األداء للعامل •
 . حصر وحتديد االحتياج التدرييب •
 . تصميم الربنامج التدرييب وفق لإلحتياج التدرييب •
 إعداد اإلختبارات القبلية والبعدية •

 S.W.O.T Analysis منوذج حتليل البيئة الداخلية واخلارجية •
 إعداد خطة تنفيذية للوحدات التدريبية •
 

ذى يتناوله تتنوع مكونات الربامج التدريبية  وفق طبيعة اإلحتياج اخلاص ال -التدريبية :تنفيد الربامج الوحدة الثانية: 
 احملتوى التدريىب وتتضمن

 اإلختبارات واملقاييس ىف جمال الكشف والتشخيص والتنمية لألطفال ذوى اإلحتياجات والقدرات اخلاصه. •
 السمعية -البصرية  –سبل اكتشاف املواهب لدى اإلطفال ذوى اإلعاقة العقلية  •
 التدريب على حاالت عملية لكل فئة من فئات اإلحتياجات اخلاصه.•

 البيئة الفيزيقية املالئمة وفق اإلحتياجات النفسية لألطفال ذوى اإلحتياجات اخلاصه.• 
 ياجات والفئات اخلاصهاإلرشاد النفسى و األطفال ذوى اإلحتبرامج  •
 واملوهوبني-السمعية  –البصرية  –برامج اإلرشاد األسرى لألطفال ذوى اإلعاقة العقلية  •
 -مهارات املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه كما يوضحها الشكل التاىل :•
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 مهارات املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه•( 2شكل )
 والتدريب املستمر.  Coaching الوحدة الثالثة :  التوجيه الفعال

 Coach) أدوار املدرب )الكوتش •و Coachingتعريف الكوتشنج  •
 التوصيات:

 التواصل واألكادميية املهنية للمعلم  إلعداد وتدريب مدرب ىف الرتبية اخلاصه.  -1
 تفعيل دور وحدات التدريب مبؤسسات الرتبية اخلاصه. -2
 اخلاصه الىت هتتم باألطفال املوهوبني .إحلاق وحدات للتدريب مبؤسسات الرتبية  -3
 إعداد قاعدة بيانات لتيسري التواصل والعاملني مبؤسسات الرتبية اخلاصه لتبادل اخلربات -4
 إعداد قاعدة بيانات لتيسري التواصل والعاملني مبؤسسات التعليم العام -5
 اشرتاك املتخصصني ىف الرتبية اخلاصع  عند إعداد ومراجعه وتطوير املناهج . -6
 العمل على إنشاء فصل رياض األطفال من ذوى اإلعاقات السمعية. -7
 . ضمن انشطة التدريب امليداىن بربامج إعداد املعلم اخلاصةتفعيل الزيارات امليدانية ملؤسسات الرتبية  -8

التعامل مع 
الضغوط 
ومقاومة 

التغيير

المرونة

ثقافة وخطة 
استيعاب 
التغيير 
لتحقيق 
األهداف

التواصل

ةالثق
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 إنشاء وحدات ذات طابع خاص بالكليات املتخصصة للتدريب على فنيات القياس والتقومي النفسى  -9
 المراجع

 المراجع العربيةأواًل 
 .الكتب، القاهرةعامل  ،( مناهج البحث2014ن سيد سليمان )عبد الرمح

التوجيهات الفنية والتعليمات اإلدارية ملدارس وفصول  ،اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة ،(2015وزارة الرتبية والتعليم )
 الرتبية اخلاصة .

 ثانيًا: المراجع األجنبية

     .Brinkerhoff, R.O., Achieving Results from Training, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1987, 

pp. 40-47. 

     .Margolis, F.H., and Bell, C.R., Understanding Training: Perspectives & Practices, University 

Associates, San Diego, 1989, pp 13-15. 

     .Stout, D., "Performance Analysis for Training", Niagara Paper Company, Niagara, WI,1995. 

Brinkerhoff, R.O., Achieving Results from Training, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1987, p. 39. 

Gilbert, T., "Performance Engineering", in What Works at Work: Lessons from the Masters, 

Lakewood Books, Minneapolis, 1988, p. 20. 

Punch, K. (2000). Introduction to social research. Quantitative and qualitative approaches. Sage: 

London. 

Steadham, S.V., "Learning to Select a Needs Assessment Strategy", Training & Development 

Journal 30, Jan. 1980, American Society for Training and Development, pp. 56-61. 

Zemke, R., & Gunkler, J., "Using Small Group Techniques for Needs Assessment, Data Gathering, 

and other Heinous Acts", seminar notes, American Society for Training and Development 

Southern Minnesota Chapter, Minneapolis, July 9, 1985. 

 

 ثالثًا :شبكة المعلومات الدولية
 2009ابــــريـل  16بتاريخ: الخميس,  أحمد الخطيب -

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=89 

 

 أكتـوبـــر 24ت, بتاريخ: السب غالية نوام -

2009 http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=30 

http://faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/Pages/qualitative.aspx -  

Training in Qualitative Research Methods for PVOs and NGOs- 

Resource for Participants Attending the PVO/NGO Training in Qualitative Methods 

January 2000 Edition 

 by William Weiss, Paul Bolton 

 Aviliable at :http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-

disaster-response/publications_tools/publications/qualresearch.html 
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