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Research Abstract 
      

The current research aims to reach The Requirements for professional development of 

female teachers for inclusion in kindergarten stage in light of American Experience, 

through benefiting from the trends and experiences of some developed countries in this 

field such as (the United States of America), and the research has relied on the descriptive 

approach to achieve this,  Where the study sample consisted of (350) teachers, and in order 

to achieve the goal of the research, a questionnaire was constructed to assess the 

availability of professional development requirements for inclusion children’s teachers. 

The results indicated that the requirements that contribute to achieving the professional 

development of teachers of inclusion children in kindergarten are not met. therefore, some 

recommendations and proposals were presented that contribute to activating the 

professional development of the teacher of inclusion children. 
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 :مقدمة
ش دع اآلمنا األري ن اه ماًما حةيةيًا م ممًرا مهحمظًاة منلا فيما ي عه   أمالاع    ي  م عهيم األ  ا  نمي      

االح ياجاع الواتا مع أ  ان م مخ العادييخ في البيئاع ال عهيميا األ ل  ةيًداة منلا ن ي ا ج مد ل ان الدفاع عخ حةمق 

ة م غي  النا ن مكللا اال  اهاع نحمهم فضًب عخ ياع الم حدن االم يكيا المال األشواص نمي االح ياجاع الواتا

 غي  فهس اع    ي  م م عهيم م  اع بارهم جزء ال ي  زأ مخ الم  مع اللي يعيشمن في  ة األم  اللي أكد عهي ال مرن 

ما امكخ  االح ياجاع البزما ل م  انب معهم   ادره عهي  زميدهم     يبا مخ البيئا ال   ميا العاديا  مفي   يئا  عهيميا

نلاة مما يك ل ل م ال كيف السهيم مالنمم السمية اللي يمكن م مخ ا  تمار أ صي  ا ا  م مإمكانا  مة ممخ  م يصبحما 

 أعضاء فعاليخ في من  يخ في م  مع م. 
كل   ل  أن ل  شوصي   مت ا    يعد االه مام  الم ملا مخ اهم المعايي  ال ي يةاس   ا  ةدم الم  معة مي ميزحيح      

ممميزا   الواتا   ة فها  دراع ممما خ  ميز أم العفة مغالبًا ما   مق نةا  ال ميز نةا  الضعف عند األ  ا  ملكخ 

  ما  غهب عندهم مما خ الضعف عهى مما خ الةمنة مهؤالء األ  ا  هم نمي االح ياجاع الواتا.

ميع ب  ا  اه الدم  هم أحد اهم اال  اهاع ال ي  بةم ل ةديم الودماع لأل  ا  نمي االح ياجاع الواتاة المخ      

الا م  البيئيا ن س ا ال ي  ةدم في ا الودماع لأل  ا  العادييخة مع  مفي   يئا داعما لعمهيا الدم  ماعداد األ  ا  نمي 

 الم  ددن  ما ي نا ب مع اح ياجا  م.االح ياجاع الواتا له عامل مع المما ف 

كما  ع ب  ال نميا الم نيا لمعهماع الدم  في م حها ريا  األ  ا  مدرًب ا ا يًا مخ مدربع العمهيا ال   ميا      

 ةمم عهى   عهيمي عهي ان الكمن ا عمهيا مس م ن مدي  نماع الودماة مهي أ اس أي ج د يبل  إلتبح أي ناام 

" حيح أن المعهما ال  س ميع أن  عيش مدي حيا  ا  م ممعا محددن مخ "lifelong learningمدي الحيان فك ه ال عهيم 

ة مأن مخ مةمماع ن اح الدم  في م حها ريا  األ  ا  يع مد عهي  ماف  المعار  في عص  ي ميز  س عا ال غيي 

ادريخ عهي إحداث مإدارن ال غيي ة اللي يح اج ك اءاع فني  مإداريا مدر ا مف  معايي   ضمخ جمدن ال مبي ة ليكمنما  

  . داماالي ال نميا الم نيا المس

ممخ هنا انبتةم فك ه البحح في محاملا ل ةتديم الم مهبتاع البزمتا ال تي  حةت  ال نميتا الم نيتا لمعهمتا أ  تا  التدم       

لم مهبتاع البزمتا له نميتا الم نيتا  م حها ريا  األ  ا  في المء اال  اهتاع ال   ميتا المعاتت ن متخ رتب   حةيت  ا

 لهمعهما 

 :مشكله البحث
لةد أتبحم   يئ  الم ل لهدرم  في الحهةا االملي مخ ال عهيم األ ا ي  ما مخ  ماع العص ة حيح ان ش ع دمر  

إعداًدا راًتا ريا  األ  ا  ان شاًرا لم  ش ده الببد مخ  بلة مما أدي الي ظ مر نمع راص مخ المعهماع ي م إعدادهخ 

لم  عد عمهيا عشما ياة  ل أتبحم  س ند الي  مخ رب  ال امعاة لللا فإن  ضيا إعداد معهما ريا  األ  ا  الدام ا

محمدة   ناءالم ا . الن ا   البحمث المعات ن مالوب اع المك سبا في هلا  ىًءا عهأ س عهميا م نا عهىال وميط المبني 

2007 :213 . 
مخ أهميا كب ي لةضيا اإلعا ا محةمق نمي االح ياجاع الواتاة   الدملا "جم مري  مص  الع  يا"رغم ما  مليم     

اال ان  هناك  ع  الةصمر في نةص الممارد البش يا البزما لدم  األ  ا  في ال مالاع العاماة مهلا ي متل في 

 معهم  غي  مؤهه  ينةص ا العديد مخ الك اياع الم نيا.
مر معهما الدم  إال أن  ال  زا  هناك  ع  المشكبع الواتا  معهماع ريا  األ  ا ة فبال غم مأيضا رغم د      

مخ مجمد المعهماع المؤهبع مالحاتبع عهى شعب الم ملا مال   يا الواتا إال أن  مازا  يمجد  مؤ ساع ريا  

أهدا  دم  األ  ا  نمي  مما يول   حةي عهى مؤهبع غي     مياة األ  ا  الدام ا المعهماع الحاتبع

االح ياجاع الواتا ماللي يح اج إلى المعهماع المؤهبع مالمعداع جيداً ل له المظي ا ال اما. مهلا ما أكد   درا ا 

  عهى أن أغهب معهماع ريا  األ  ا  ال يم هكخ الك اياع مالم اراع البزما له دريس في 1389: 2017الة يشي ال

لد ا في ار يار معهماع ريا  األ  ا  المؤهبع عهمياً م   مياً ل له الم ماة مما أدي إلى هله الم حهاة مكللا عدم ا

 العف  حةي  ريا  األ  ا  الدام ا ألهداف ا.

العاد  محمد ة  مرغم أن الما ع المص ي  د ش د محامالع  ا ةا لهدم  إال أن ا محامالع لم  ك ب ل ا الن اح     

لأل  ا  نمي االح ياجاع الواتا في م حه  الم ملا  ة كما أن إدارن  يئاع الدم  في ال درل المبك  651ة 2007

المبك ن في مص  ما زالم في  داي  اة حيح  ع الم لهكتي  مخ الصعم اع مالمشكبع من ا نةص الكمادر المدر ا 

أن  ؤدي دمرها مبك نة حيح أن المعهما لم  س ميع لدم  الودماع العبجيا ال   ميا في البيئاع العاديا لهم ملا ال

المنم    اة إال إنا كانم هي ن س ا عهي  در مخ النض  االج ماعي مالوهةي يؤهه ا ألن  كمن نممنجا إي ا يًا لأل  ا  

 م دمن  ح لي   ا في كل  ص فا  ا مكللا أن  كمن مهما  تةافا الدم  مفهس    ماهداف .
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ه ما عنا المعات  مكللا الباحتيخ الم  ميخ مخ أن المعهما أحد العنات  األ ا يا لهعمهيا معهى المء ما يؤكد     

ال عهيميا مرصمتاً في ظل  يا ا الدم ة فبدمن معهم  مؤهه  اكاديميا ممدر ا م نياة  عي دمرها الشامل مالكبي  ال 

الن  ار المع في مال كنملمجي أتبحم هناك يس ميع أي ناام  عهيمي دام  المتم  إلي  حةي  أهداف  المنشمدنة ممع ا

ال مرن مهحا إلي معهما م ممرن م نياً م شكل مس م  يماكب رمح العص ة معهما  هبي حاجاع األ  ا  نمي 

االح ياجاع الواتا ما  ان م مخ العادييخ في ال مالاع الدام اة فالمعهما المبدعا  الب  له ممي  مالعهم مال دريب 

  شكل مس دام.

هي جمه  عمهيا الدم  ممخ هنا فأن لم    ي الباحتا أن مشكه  البحح  كمخ في أن معهما ريا  األ  ا  الدام ام    

الي   دمرن  كي يا ال عامل مع األ  ا  نمي االح ياجاع الواتاة ف لا يؤدي اكافيالدرايا   حهي المعهما  المع فا مال

  ق ال عامل مع معهما الدم  هلا  اإلالافا الي إن لم   ةخ م ة هم ل مخ عمهيا الدمل الم جمن    ادن حةي  اال عدم

األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا مم اعاه ال  مق ال  ديا  ين م  شكل جيدة ف لا يؤ    السهب ليس فةط عهي   ل 

عنص  هام ما ا ي  الدم  ملكخ أيضا عهي الم ل العادية أنن االه مام  المعهما م ال نميا الم نيا المس م ن مالدا ما ل ا

 في ناام دم  األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا في م حه  ريا  األ  ا .  

 :البحث أسئلة
 ما اإل ار الم اهيمي له نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا ؟ -1

 ما م مهباع ال نميا الم نيا لمعهماع الدم  في المء الوب ن االم يكيا؟ -2

 الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا المنيا؟ما ما ع ال نميا  -3

  :هداف البحثأ
  حديد اإل ار الم اهيمي له نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا . -1

 ال متل الي  ع  الم مهباع البزما له نميا الم نيا لمعهماع الدم  في المء الوب ن االم يكيا. -2

  حديد ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا المنيا.    -3

 أهمية البحث:
 :األهمية النظريةأوالً:

 يمكخ   متل األهميا النا يا في:

 يعد ممالمع دم  نمي االح ياجاع الواتا مخ أ  ز اال  اهاع العالميا المعات ن في م ا  ال   يا الواتا. -1

 الدمر المنم  لمعهماع أ  ا  الدم .  حديد-2

 :األهمية التطبيقيةثانياً:

 -يمكخ أن   متل األهميا ال مبيةيا في: 

 . ماليح الدمر المنم  لكل معهماع الدم  في م حها ريا  األ  ا  في المء اال  اهاع ال   ميا المعات ن-1

 عايي  ار يار معهما أل  ا  الدم .  يد موممي الب ام  ال عهيميا في ريا  األ  ا  عند مالع أ س مم-2

 حدود البحث:
   حدد الدرا ا  الحدمد ال اليا:

 -الحدود البشرية:  -

نا اً ألن م األكت  رب ن مدرايا في ال عامل   - دايا مخ معهم مساعد ح ى كبي  معهميخ -معهماع م حها ريا  األ  ا 

 مع األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا.

 الحدود المكانية:  -
 رمالاع محافاا المنيا عهى مس مي جميع اإلداراع ح ى  غمي مشكها الدرا ا  شكل حةيةي عهى مس مي المحافاا.  

 الحدود الموضوعية:  -
   متل الحدمد الممالمعيا لهبحح في م مهباع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم  في م حه  ريا  األ  ا .  

 :مصطلحات البحث
 :(inclusionمفهوم الدمج الشامل )

  .233: 2010"دم  الشيء في الشيء يعني: درل ما  حكم في " الالمع م المجيز ة:الدم  في الهغا -

  الدم  عهى أن  ال مع  يخ أ  ا  نمي 181 :2019ال Anggia & Harunمالدم  اتمبحا:فةد ع   كب مخ  -

االح ياجاع الواتا ماأل  ا  العادييخ في فصم  عاديا غي  م  انسا مع مجمد اح ياجاع ف ديا مو ه ا دارل 

ال صل الماحدة مال عهيم في فصم  الدم  ي عل األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا يممرمن م ارا  م  أن س م 
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في الن سة ف م يع ب  ج د  عهيمي لأل  ا  نمي االح ياجاع الواتا في ال مالاع لزيادن اح  ام اللاع مالتةا 

 العاما.

يةصد    إلحاق األ  ا  نمي اإلعا ا   يا  األ  ا  مالمدارس العاديا مع أ  ان م غي  المعا يخ مع  ةديم ردماع      

اإلعا ا عهى أن يةمم معهمم ريا  األ  ا  ال   يا الواتاة مالودماع المساندنة   د  اإل ب  مخ عز  األ  ا  نمي 

مالمدارس العاديا   عهيم األ  ا  نمي اإلعا ا مأ  ان م مخ األ  ا  غي  المعا يخ مخ رب   مفي  الدعم المنا ب ل م. 

  2016/2017المزارن ال   يا مال عهيمة 

لي يعمل عهى مالع الم ل نمي االح ياجاع "مفةا ل له البحح عهى إن  الب نام  الإج ا يا الدم م د ع فم الباحتا"     

   نماع في ال مالا العاديا مع األ  ا  العادييخ م  يئا الا م  المنا با إلن اح فك ن دم  6 – 4المخ الواتا 

 أ  ا  نمي االح ياجاع الواتا مع أ  ان م مخ األ مياء.

 :مفهوم التنمية المهنية لمعلمات أطفال الدمج

ماالر ةاء  مس ماهم المظي ي في جميع ما يةمممن    مخ م ام ممسئملياع  عهيميا م دريسيا  هي  ممي  ك اءن المعهماع

م حتيا مإداريا مردما الم  معة عخ   ي   مفي  كل ال  ص أمام م ل حسيخ أدا  خة م زميدهم  م ممعا مخ الب ام  

  7: 2013المو ه ا. ال مام م  ة ال أهيهيا م يةا الصها   ممي  معارف م ما  اها  م م درا  م في الم االع 

هي الم ا ل ال ادفا الي مساعدن المعهماع عهى  عهم م اراع جديدنة م نميا  درا  م في الممار اع ""ال نميا الم نيا

الم نياة م  ق ال دريسة ما  كشا  م اهيم م ةدما   صل  المح مي مالمصادر ل فع مس مي ك اءه العمل مع أ  ا  

  2003ال   يا مال عهيم: الدم . المزاره 

م ع   "ال نميا الم نيا" ايضا عهى ان ا الممار اع مالب ام  مالم ا ل ماأل اليب ال ي  س ودم لمساعدن المعهماع في 

الحصم  عهى الم اراع مالوب اع ال   ميا مالن سيا البزما ل هبيا اح ياجا  م ماالح ياجاع المؤ سيا م   بط  ال عهم 

في رفع مس مي الك اءن م نميا الةدرن عهى الةيام  م ام محددن لهمفاء  الم مهباع الم نيا البزم  ماف ها اللا ي مال غبا 

   199: 2000لهمعهماع مهي عمهي  مكمها إلعدادهم  بل الودما. الالم الس الةمميا الم وصصاة 

 أن ال نميا الم نيا ل ا  عدان: ى  إل299: 2011ميشي  الش  اني ال

  مس مي النمم اإلنساني في مو هف م احل الحيان ل نميا  دراع االنسان. األم : ي  م

 التاني: عمهيا   صل  ا  تمار الممارد مالمدربع ماألنشما اال  صاديا ال ي  ساعد عهى اإلن اج.

  :التعريف االجرائي للتنمية المهنية لمعلمات الدمج

أيضا عمهيا م مخ ال دريباع مالدمراع مالندماع مهيا مس م ن ع   الباحتا ال نميا الم نيا لمعهماع الدم   أن ا ع

من اما  ميها المدي  بدأ مخ  بل الودما أي منل ان  كمن  البا معهما ح ى ن اي  ا   د   حسيخ ادا  خ في ال عامل مع 

 أ  ا  الدم .

 :اإلطار النظري للبحث

مال كنملمجيا  شكل لم يسب  ل  متيل في أي حةبا  ا ةا مخ يش د العالم اليمم  هسها مخ الم غي اع مال ممراع المع فيا 

 اريخ البش ياة للا يمه  عهي  عص  ال     المع في مال كنملمجية مأن هلا ال ةدم المع في مال كنملمجي الم سارع  د 

 الدمر اللي يضمهع    معهماع ريا  األ  ا  مرصمتا معهماع الدم . ىأالا  مسؤملياع مماجباع جديدن عه

ار ما ع في  عددع أ اليب رعايا نمي االح ياجاع الواتا في الم م الحالي ممخ  يخ هله األ اليب ال ي حايم  ان ش

اللي يسمح لأل  ا  نمي االح ياجاع الواتا الحصم  عهى الودماع ال   ميا الكتي  مخ دم  العالم"أ همب الدم "

جاع الواتا  ضيا هاما جداً ملللا ال د مخ العمل عهى ماالج ماعيا البزماة م ع ب   ضيا الدم  للمي االح يا

  ممي ها ل حةي  أفضل الن ا  .
فم مهباع المان ن اح دم  األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا في م حه  ريا  األ  ا ة ي مهب  ماف  اإل ار 

الدم   م حها ريا  األ  ا  في الم اهيمي له نميا الم نيا لمعهماع الدم ة مال ع   عهى ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع 

محافاا المنياةممخ  م ال متل لهم مهباع البزما له نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا  في 

 ميمكخ  ماليح نلا مخ رب  المحامر ال اليا: ةالمء الوب ن االم يكيا
  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا ".اإل ار الم اهيمي له نميا الم نيا لمعهماع أ :"المحمر األم  -

 ".ع الدم  في المء الوب ن االم يكيا"م مهباع ال نميا الم نيا لمعهماالمحمر التاني: -

 المحمر التالح:"ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا المنيا".  -

 نام  المحمر األم "ما اإل ار الم اهيمي له نميا الم نيا لمعهماع  ى السؤا  األم  لهبحح  ي م نلا مخ رب لإلجا ا عه

  كما يهي:؟"أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا 
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 "اإل ار الم اهيمي له نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا ":المحور األول
 أهمية التنمية المهنية لمعلمات الدمج: 

الم نيا لمعهماع الدم  ل ا فما د عديدن مم نمعاة حيح أن ال ممر ال كنملمجي العالمي مال غي اع ي ضح أن ال نميا 

المعات ن مانعكا  ا عهى ال عهيمة مإدرا  العديد مخ الم ا ل ال كنملمجيا مما جعل ا  ودم ا مخ  بل المعهماع ممهب 

لدم ة مأن ال غي اع المس م ن في م مهباع م ن  ال مري ح ى نس ميع المتم  الي جمدن العمهيا ال عهيميا أل  ا  ا

ال دريس أل  ا  الدم ة   ؤدي الي  غيي اع في  نيا ال عهيم الدام  م بيع  ة مل لا فإن االه مام  ال نميا الم نيا 

   .لمعهماع الدم   م حها ريا  األ  ا  ممهب ال مري

أهميا كبي ه في العمهيا ال   مياة فمخ الض مري أن  نا  مخ االه مام مخ  الدام ا ريا  األ  ا  املما كان لمعهم

الةدر اللي ينا ب هلا الدمر اللي  ةمم    في إعداد األ  ا  نمي االح ياجاع الواتاة مكل نلا ي    عهى معهم  

   ال مالا الدام ا أدمار جديدن   مهب  ماف   دراع مم اراع راتا ل شكيل المما خ الصالح لهم  مع.

 أن    جع أهميا إعداد المعهما م نمي  ا م نياً إ :  14: 2002ة مالمعاني ال 396: 2004م د أمالح الوهي ا ال

   عا ال غي اع الحديتا في العالم مال ي أتبحم جزء مخ الما ع اللي نعيش . -

ي مو هف ال وصصاع يندرج ال عهيم في إ ار العمل الم ني المنامة فب د مخ إعداد العامهيخ في م نا ال عهيم ف -

مالمس مياع م األرص في م حها ريا  األ  ا ة لما ل له الم نا مخ أهميا كبي نة مما دامم م نا ال عهيم   له األهميا 

 فب د مخ إعداد الةا ميخ   ا ح ي يؤدمن دمرهم المنم    م كما ينبغي.

ل مالا أكب  مخ داره اة ممخ  م ال ممر المع في م  عا  غي  العص  مم مهبا   جعل ح م المع فا رارج ا -

أتبحم المناه  الدرا يا  ح اج إلي  ممي  دا م م حديح مس م  مكل هلا ية ضي نمعيا جديدن مخ المعهماع  حام  

 م اعان ال  مق ال  ديا  يخ األ  ا  المدم يخ مغي هم م العادييخ.

مخ رب  دمراها اتا كأدان مخ أدماع ال نميا     الم  معي     يا م عهيم األ  ا  نمي االح ياجاع الو االه مام زايد  -

في إعداد الةمي البش يا البزما ل حةي  أهدا  ال نميا االج ماعيا ماال  صاديا مالنا  إلى  عهيم أ  ا  نمي 

االح ياجاع الواتا  مت ا ا  تماراً نا عا د ا  صادي مباش ة كل هلا جعل إعداد معهما الدم  مخ مج ا نا  

     28: 1996  مي أم اً م ماً إليمان   أن ال عهيم الدام  لخ يؤدي دمره إال  ما ما المعهما الكفء. الغنيماة المومط ال 

  :أهداف التنمية المهنية لمعلمات أطفال الدمج 

أن اهدا   نمي  المعهما   183: 2000مدرا ا الال نيش م نيدانة   23: 2018درا ا اللم ي مآر منة أمالحم 

 ال الي:م نيًا  ضح في 

 مماكبا المس  داع في م ا  نا ياع ال عهيم مال عهم مالعمل عهى  مبية ا ل حةي  ال اعهيا في ال عهيم الدام . -

 مماكبا المس  داع في م ا  ال وصص م مبي  كل ما هم جديد ممس  د. -

    يخ مبدأ ال عهم المس م  مال عهم مدى الحيانة ماالع ماد عهى أ اليب ال عهم اللا ي. -

زيادن شعمر المعهما  ال الا عخ العمل مع األ  ا  نمي االح ياجاع الواتاة م ممي  شعمرها  المسؤمليا   اه  -

 عمه ا كمعهما دم .

مساعدن المعهما عهى  همغ درجا عاليا مخ األداءة مما يزيد مخ  در  ا عهى المتم  الي  حةي  مم اعان المعايي   -

 الةمميا في العمل ال عهيمي.

  ممي  م اراع المعهماع في  ةييم األ  ا  المدم يخة ماالع ماد عهى  دا ل فعالا في ال ةييم. العمل عهى -

 ال  ط  يخ النا يا مال مبي  في الم االع ال عهيميا. -

 العمل عهى  عميم مبدأ ال عهم ال عامني مال عهيم المس م  مال عهم  ما  الحيان  يخ المعهماع. -

 ال عهيم مال عهم مال ةيد   ا.م نا   أرب ياع عمي  االل زام  -

 نميا م اراع  مظيف  ةنياع ال عهيم المعات ن ما  ودام ا في  متيل المعهمماع لأل  ا  نمي االح ياجاع الواتا  -

  شكل فعا .

 كميخ المعهما مخ م اراع ا  ودام مصادر المعهمماع مالبحح عخ كل ما هم جديد مم ممر في م ا  دم  األ  ا   -

 الواتا في م حها ريا  األ  ا . نمي االح ياجاع

 المساهما في  كميخ م  معاع  عهم م ممرن  ةدم ردماع فعالا أل  ا  الدم . -

االح ياجاع الواتا  م حها ريا  األ  ا   أ همب  يالمساهما  شكل فعا  في معال ا  ضايا الدم  لأل  ا  نم -

 عهمي مم ممر.
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  الخدمةالمهنية والتدريب اثناء الفرق بين التنمية: 

كتي ا ما ي م الوهط  يخ ال نميا الم نيا لهمعهماع في ال مالاع الدام ا كم  مم مال دريب ا ناء الودماة إال أن الدرا اع 

 شي  إلى مجمد ف مق كتي ن  يخ ال نميا الم نيا مال دريب أ ناء الودماة ميمكخ إي ادها في الشكل ال الي كما أمالح ا 

  15: 2010الالح ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)شكل
 ال نميا الم نيا مال دريب ا ناء الودماال  ق  يخ 

 139 -138: 2014الالل ياني  كما امالح  ا درا ا :مجاالت التنمية المهنية لمعلمات الدمج  

 .ال ممي  مال  ديد مال حديح في الم ا  األكاديمي ال وصصي  -

 .ال عهميام ا  العب اع اإلنسانيا ماإلرشاد مال مجي  المب ي مال  اعل مال ماتل في المما ف   -

 .م ا  األداء ال دريسي ما  ودام كل ما هم معات  مم ممر في ايصا  المعهمما -

 .م ا  البحح العهمي ماإلش ا  األكاديمي -

 . م ا  ال نميا مال ممي  اللا ي مال ةييم مال ةميم اللا ي -

 . في الم ا  ال عهيمي ماال صاالعم ا   مظيف  ةنياع المعهمماع   -

  .في إ ار العمل ال   مي ماال  اهاعياع الم نا م عديل السهمكياع  أرب  االل زامم ا   -

 . يب ال ةييمالم االع  ةييم م ةميم الم عهميخ م مبي  الحديح مالم ممر في ا  -

 م االع  صميم المناه  ال عهيميا م ممي ها مف  المس  داع المعات ن في المع فا مالمعهمما -

 خصائص التنمية المهنية لمعلمات الدمج: 

 (360: 2016الشمري )م د أمالحم العديد مخ الدرا اع رصا ص ال نميا الم نيا لمعهماع الدم  كدرا ا  

أي عمهي  ما ع   غمي كل نشا اع مممارد الم  مع ال   مي م  عامل مع الم  مع ال   مي  اع باره عمهيا شامها: -

 نااًما كامًب.

ناع  بيعا م صها ممس م ن منلا لكمن ا    بط  عمهيا ال غي   إن عمهياع ال ممر مالنمم الم نيعمهيا مس م ن: -

 الممهمب مماكب  ا في الم  مع ال   مي. 

اء إن ال د  مخ ال نميا الم نيا هم  حةي  الحيان األفضل عمهيًا لهمعهما  ما ينعكس عهى األ  ا   معمهيا مومما: -

 يط كأ همب عهمي منام ل حةي  نلا.لللا ال د مخ ا  ودام ال ومنمي اح ياجاع راتا ام عادييخة

   د  إلي إالافا مع فا م نيا جديدن أم  عزيز  دراع معينا. -

إن عمهي  ال نميا  إ ارها الما ع  سعي إلحداث النمم مال ممر لمعهما الدم  في  عهيم   د  الي  حةي  ال فاهيا: -

خ  ماء المعهماع ام األ  ا  نمي االح ياجاع األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا  ما يحة  نمع مخ ال فاهيا لهم في

 الواتا. 

    م  النمم اإلنساني. -

 عمهيا    كز عهى  حسيخ األداءة أي عمهيا  ممريا. -

 عمهيا ا  تماريا: أي  س ودم كل الممارد الم احا في  بيل  ممي  المعهماع م نيًا. -

 التدريب اثناء الخدمة التنمية المهنية

 تبدأ قبل التعيين.-
 حق مكتسب للجميع.-
 تأتي بدافعية ذاتية ووظيفية.-
 يستفيد منها الجميع.-
 عملية مستمرة.-
مبنية على االحتياجات -

 التدريبية.
 تقودها خبرات متنوعة.-

 يبدأ بعد التعيين.-
 يأتي بدافعية وظيفته.-
 عملية متقطعة.-
 مبني على تقدير مسئول العمل.-
 يقوده المدربون المتخصصون.-
يركز على احتياجات صاحب -

 العالقة فقط.
 تنظم بطريقة فردية.-
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  عالياة مال نميا  ع مد في األ اس عهى ك اءه ال  از اإلداري.م عني مجمد أج زن اداري  ناع فاعهيا عمهيا إداريا: -

 انواع التنمية المهنية لمعلمات الدمج: 

  :8: 2002ال الح   ع مد ال نميا الم نيا عهى انماع مم ا ل عديدن مهي كما امالح ا 

ال عهم ال عامني مالعمل مع المشاركا في اله ان مف ق العمل في ال مالا: مفي ا  ك سب المعهما  يًما إالافيا متل  -

 االر يخ.

 حيح يكمن لكل معهم  رب اع  س ميع ان  نةه ا لآلر يخ  حيح  س  يد هي   دريب االر يخ ال دريب مع االر يخ: -

عهى م ممع  مخ الم اراع اإلالافيا مع  عزيز ل مانب  م  ا ميس  يد االر من من ا في  حسيخ جمانب الضعف 

 لدي م.

ال دريب ا ناء الودما شكل مخ اشكا  ال نميا الم نيا مهم الشكل االكت  شيمًعا ل ا ممخ ربل  الم بادلا:الزياراع  -

  حصل المعهما عهى الوب اع البزما ل ا مال ي  ؤهه ا لهعمل دارل ال مالاع الدام ا.

ناام  ديل له مجي  ماإلش ا  ال مأما  يخ المعهماع: مهم أ همب أرل في االن شار في  ع  الدم  متل   يمانيا مهم  -

ال نية ميع مد هلا الناام عهى ر ط المعهماع  عض م  بع  ر مًا من  يًا  حيح  س  يد كل معهما مخ األر ى في 

 م االع ال وميط مال دريس مال ةميم مأ اليب ال عامل مع أ  ا  الدم .

مفي م ا  أ همب ال دريس مال ةميم ما  ودام  مهي عباره عخ   اءاع نا يا في م ا  ال وصص العهميم اللا ي:ال عه -

 ال كنملمجيا في العمهيا ال عهيميا.

الدمراع الةصي ن مالندماع:  ساعد  شكل كبي  في  نمي  المعهماع م نيًاة مي م  ةديم ا كنشا  رارج ال مالاة حيح  -

 عاة م  م دارل ال مالا مرارج ا.  ةمم ج اع رارجيا   مميه ا ميحاملمن في ا  ةديم ال ديد مخ العهم  ةدر اال  ما

 مهي  عني  ةديم الدعم اإلي ا ي مخ هيئ  ناع رب ن في م ا  ال نميا الم نيا. مجي  مالدعم مخ ال  اع المو صا:ال -

حهةاع المنا شا: مهلا النمع ل  فما د كتي ه رصمًتا في حل المشكبع ال ي  ماج  ا المعهماة مفي  ممي  العمل مع  -

 االح ياجاع الواتا. األ  ا  نمي

 :تعقيب
  عةيبا عهى ما  ب    ي الباحتا أن مخ اهم م ا ل ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   كمخ في:  

ال دريب ال  يخ اللي يةمم عهى المزج  يخ ال عهم مج ًا لمج ة مال عهم عب  االن  نمة حيح ان  ي يح ال  تا أمام -1

 يا المس داما  ال غهب عهى العا   الزمني مال غ افي.ال ميع له عهيم مال نميا الم ن

ال دريب االلك  مني اللي يةدم الب ام  ال دريبيا مال عهيميا عب  م ا ط الك  منيا م نمعا  شمل األ  اص المدم ا -2

 مشبكا االن  نم  أ همب م زامخ أم غي  م زامخ م اع ماد مبدأ ال درب اللا ي ام ال درب  مساعدن مدرب.

 أن    ي الباحتا أن آلياع  ن يل م ا ل ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم    م عخ   ي  اال ي: كما

 ال نميا الم نيا لهمعهما مخ رب    ام  ال دريب مال ممي  أ ناء الودما.أمال:

 ال نميا الم نيا لهمعهما مخ رب  آلياع ال ممي  اللا ي ميمكخ أن ي م مخ رب : انيا:

 اللا ي عخ   ي  الحةا ب ال عهيميا مال دريبيا.ال ممي   -

 ال ممي  اللا ي عخ   ي  ال عهيم المب م . -

  التا: ال نميا الم نيا لهمعهما مخ رب  ال ةنياع المعات ن منلا مخ رب :

 ال ممي  اللا ي عخ   ي    م ياع الحا مب. -

 ال ممي  اللا ي عخ   ي  ال عهيم االلك  مني. -

   ي  ال عهم عخ  عد. ال ممي  اللا ي عخ -

لإلجا ا عهى السؤا  التاني لهبحح  ي م نلا مخ رب   نام  المحمر التاني "ما م مهباع ال نميا الم نيا لمعهماع الدم  

 في المء الوب ن االم يكيا؟" كما يهي:

 " م مهباع ال نميا الم نيا لمعهماع الدم  في المء الوب ن االم يكيا":المحور الثاني
الةهيها المااليا  صدرع  ضيا دم  نمي االح ياجاع الواتا أجنده دم  العالم مال يئاع الدمليا عهى  في السنماع

اع بار أن ا أداه مخ أدماع  حةي  العد  االج ماعية مان دم  هؤالء األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا مع األ  ا  

ا ال مارق ال  ديا ماالج ماعيا مالن سيا  يخ األ  ا  األ مياء  ال مالاع العاديا نا  أ ي  كبي  مفا دن عايما في إنا 

 نمي االح ياجاع الواتا ما  أن م مخ األ  ا  العادييخ.
 :ج في الواليات المتحدة األمريكيةمبررات اختيار الدم

لم حدن م ع ار يار الباحتا لهمالياع الم حدن األم يكيا كنممنج ال  اه الدم  لعده مب راعة مخ أهم ا أن المالياع ا 

األم يكيا أح زع  ةدماً ها بً في م ا  ال   يا الواتا مالدم   شكل راصة متدر عخ ال ش يع األم يكي م ممع  
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الشامها الضامنا لحةمق األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا في ال عهيم الدام ية مال  زا  هله مخ ال ش يعاع مالةمانيخ 

 Chitiyo)جي ي  في م ا   عهيم األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا. الالةمانيخ ح ى اليمم  عد مبادئ أ ا يا م م

 سعي دا ما المالياع الم حدن األم يكيا إلى ره  ناام  عهيمي  ادر عهي ا  يعاب ال ميع ماال   ادن مخ  12 :2008,

كافا الممارد البش يا الممجمدنة منلا مخ رب  إ احا ال  ص الم كافئا مالعادلا في ظل إ ار  ش يعي يعمل عهى 

 الح ياجاع الواتا. نايم كافا الةضايا ال ي   عه      يا م عهيم األ  ا  نمي ا

 :اتجاهات التنمية المهنية لمعلمات الدمج في الواليات المتحدة األمريكية

   بل المتم  الي ال ممي  الم ني لمعهماع الدم  في المالياع 173:181 :2015ال Gomez et alأظ  ع درا ا 

 الم حدن مخ رب  العديد مخ اال  اهاع:

                                                                                                                                                                                                                                                                                :(ه األول )اتجاه التنمية المهنيةاالتجا
من ي ا ل ممر الحاجا الي ال نميا الم نيا في المالياع الم حدن مراًتا  عد تدمر   اراع دم  األ  ا  نمي  

االح ياجاع الواتاة  ةمم الكهياع ال ي مدع الدرا ا   ا عاميخ  منح ش اداع اع ماد لهم اراع ال ي  يح اج الي ا 

ع األ  ا  نمي االح ياجاع الواتاة مفي حالا الحصم  عهي ش اداع  عهيميا المالباع المعهماع له عامل المباش  م

موصصا في م حها الم ملا المبك نة  مف  الدمراع الدرا يا ال  تا لهمالباع المعهماع لهمشاركا في ال دريب 

 ا العمهياة اال العمهية مال ع   عهي نا ياع نمم الم ل نمي االح ياجاع الواتا مالم ل العادي مالمناه  مالممار

أن  ع  المالياع  دأع في رفع الحد األدنى مخ المؤهبع البزما لهمعهماع في هلا الم ا ة م ةدم ش اداع الدرا اع 

العهيا في ال عهيم في م حها الم ملا المبك ن أيضا في العديد مخ المؤ ساع لمدن ار ع  نماع ل حةي  م مهباع ال نميا 

 الم نيا المس داما.

                                                                :ه الثاني )االعتراف بكفاءة معلمات الدمج(االتجا

مهم في الغالب ا  اه  ممعي  مبيع  ة مي مهب هلا اال  اه االع  ا   ك اءن معهماع الدم  في م حها ريا   

األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا  شكل مباش ة  مي م  األ  ا ة حيح يا   المعهماع ك اء  م في ال وميط لهعمل مع

منح أمراق االع ماد المس ندن الي الك اءن عندما  كمن المعهما  د ا  مفم م ممعا مخ الك اءاع ال ي  تبم معارف ا 

مم ارا  اة ف ةمم المعهماع الليخ يسعمن لهحصم  عهي  ياناع االع ماد مالك اءن  إعداد مماد  مالح كيف  كمن 

 شح  لهحصم  عهي  ياناع االع ماد مالك اءنة مالمشاركا في الدرا ا اللا يا مال ةييمة  م  ةديم هله المعهمماع م

لهم اجعا الي هيئ  أمراق االع مادة مغالباً ما  كمن مناما عضميا ام جمعيا م نياة  اإلالافا الي نلا ي ب عهي 

احد المو صيخ الليخ يحكممن عهي ك اء  م مفةاً لم ممعا مخ  الم شحيخ أيضا أداء أعمال م  م ق  ا    درا  م امام

 المعايي  المحددن مسبةاً.

 :االتجاه الثالث )التطوير المهني المستمر القائم على الخبرة(

يح اج معهماع الدم  في م حها الم ملا المبك ن الي الحاجا ل  تا المشاركا في ال ممي  الم ني  ما  حيا  م 

جميع المالياع ان يشارك معهماع م حها الم ملا المبك ن في ال ممي  الم ني كل عامة هناك أر ع الم نياة م ش    

ال عهيم الةا م عهى مرش العمل مال ي  -  ق له ممي  الم ني المس م ة عادن ما  شارك في ا الم ملا المبك ن مهي: 

  يئا  عهيميا  شب  ال صم  الدرا يا. ي ع   مخ ربل ا المعهماع عهى ممالمع محدد لعدد معيخ مخ الساعاع في

م  معاع الممار ا مال ي ي  مع في ا معهماع الدم  في م حها الم ملا المبك ن ف  ن زمنيا  ميها كم ممعا لهدرم   -

 في ممالمع مش  ك.

 المساعدن ال نيا.ال نميا الم نيا  ال مالا أم ال نميا الم نيا اللا ي ماللي يمه  عهيا احياناً ال دريب أم ال مجي  أم  -

االع ماد عهى الوب اع ال عهيميا السا ةاة حيح  ةمم المعهماع الليخ كانما يمار من العمل مع األ  ا  نمي  -

االح ياجاع الواتا في م حها الم ملا المبك ن لعداد مخ السنماع  إنشاء مهف ان از يمالح       م في م ا  

 ممالمع معيخ يوص الدم .

 :تدريب االلكتروني(االتجاه الرابع )ال

ال ةدم ال كنملمجي لم يكخ ف يداً في  ياق المالياع الم حدنة ماالن  ةدم العديد مخ ال معياع الم نيا مالمناماع  

الم  معيا حهةاع عمل ممؤ م اع عب  االن  نم مخ رب  الندماع الشبكيا مغي ها مخ المنصاع ال  اعهيا العهى  بيل 

ا ل عهيم األ  ا  الصغار ال  تا لألعضاء لش اء أجزاء مخ مؤ م ها السنمي مخ   نام  المتا    يح ال ا ما الم ني

البح المباش  ة غي  ان ال كنملمجيا  مج  عام  ع ب  أدان ماعدن معمهيا يمكخ مخ ربل ا  عزيز إمكانيا الحصم  عهى 

 الدعم الم اح لمعهمي الدم  في م حها الم ملا المبك ن م حسيخ نمعي  .
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 :االتجاه الخامس )إمكانية الوصول والدعم والمشاركة(
  ان الدم  في م حها ريا  األ  ا  في المالياع الم حدن 2019ال Illinois State Board of Educationأمالحم

ي  يومط لم ق  مفي  إمكانيا المتم  مالدعم مالمشاركا ح ى األم يكيا ال ي ضمخ معهم  فةط ملكخ ي ضمخ ف 

أل  ا  مخ ال عهم  شكل مس ةل  در اإلمكانة مي م ار يار هلا ال  ي   د ا حيح ي ب ان ي م ع  م اراع ي مكخ جميع ا

 ماتل جيدنة مان يكمنما م نيخ ل هبيا جميع اح ياجاع األ  ا ة مي كمن ف ي  الدم  مخ اشواص مخ دارل مرارج 

 ال مالا يعمهمن معاً لدعم األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا:

 معهماع ال مالا العاما   دريس المناه  ل ميع األ  ا  العادييخ منمي االح ياجاع الواتا. ةمم  -

يساعد معهمي ال عهيم الواص معهماع ال مالاع العاما عهى  وميط كي يا دم  اهدا  األ  ا  ال  ديا في إج اءاع  -

 الصف مانشم  م.

ع مالمعال يخ ماالرصا ييخ لدعم مشاركا األ  ا   عمل المعهماع المساعداع في الص م  الدرا يا مع المعهما -

 الكامها في أنشما الصف.

أعضاء ال يئا اإلداريا يةمدمن الب ام  في ال مالاة كما ي أكدمن مخ ان معهماع الصف لدي م الممارد ال ي  -

 يح اجمن ا لهعمل  ن اح مع األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا ما  ان م مخ العادييخ.

ماع نم الصها مهم معال يخ النم  مالكبم ام المعال يخ الم نييخ ام المعال يخ ال يزيا ييخة ان م يساعدمن مةدمم الود -

معهماع الصف في  ة ي  كي يا العمل مع األ  ا  نمي االح ياجاع الواتاة كما ان م يساعدما األ  ا  عهى  ممي  

 م ارا  م م درا  م.

 أ  ال م ماح ياجا  م. يةدم اآل اء معهمماع م ما حم   ةدم -

مي ضح مما  ب  إن مؤ ساع ال عهيم العالي مالمناماع المشاركا في م ا   نميا الم ل نمي االح ياجاع الواتا 

مالم هس الم ني لمعايي  ال عهيم الم ني لدي ا آلياع لضمان جمدن ال ممي  الم ني اللي  ةدماة مي م اج اء عدد كبي  

مالمرش لدعم معهماع الدم  في ال ممي  الم ني معهي نحم م زايدة م سمح الب ام  في مخ الندماع مالمؤ م اع 

المالياع  ا  ودام ال مانب العهميا في ال ممي  الم ني مالمالياع  زيد مخ ال زام ا  ال ممي  الم ني فعهي  بيل المتا  

اً  عهيم األ  ا  نمي االح ياجاع الواتاة في الحاالع ال ي  مجد في ا مكا ب حكمميا ل عهيم الم ملا المبك ن مرصمت

 يكمن لدي ا في كتي  مخ األحيان  ياداع ممعهميخ مارصا ييخ يك  من عمه م لهن م   ال ممي  الم ني.

لإلجا ا عهى السؤا  التالح لهبحح  ي م نلا مخ رب   نام  اإلج اءاع المن  يا لهدرا ا الميدانيا "ما ما ع ال نميا 

 أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا المنيا؟" الم نيا لمعهماع

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

 منهج البحث:
 م  مت  ا مت اً اللي يسعي إلى درا ا الااه ن كما  مجد في الما ع مي ا ا الحاليا عهى "المن   المت ي" ع مد الدر

ممخ  م ال متل  ة312: 2010الفان داليخة ما لهدرا امالمعهمماع البزمنلا عخ   ي  جمع البياناع د يةا م حهيه اة

 لم مهباع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا  في المء اال  اهاع ال   ميا المعات ن. 

 إجراءات الدراسة الميدانية:
  د  إلى ال ع   عهى ما ع ال نميا    بانا  ضمخ هله اإلج اءاع  صميم أدماع الدرا ا الميدانيا مهي   متل في ا

   عبارن مةسما إلى رمسا محامر22مكمنا مخ الالم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا المنياة 

 مهي كاال ي:

 المحمر االم : االح ياجاع ال دريبيا لمعهماع الدم . -

 لمعهماع الدم .المحمر التاني: االح ياجاع ال دريسيا مالم نيا  -

 المحمر التالح: االح ياجاع الم اريا لمعهماع الدم . -

 المحمر ال ا ع: االح ياجاع المع فيا لمعهماع الدم . -

 المحمر الوامس: االح ياجاع المجدانيا مالشوصيا لمعهماع الدم . -

 :مصادر بناء االستبانة

 .ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا اال بع عهى الدرا اع السا ةا الع  يا ماألجنبيا ال ي  ناملم  -

في البهدان اآلر ى الع  يا  ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا الممالمعاع ال ي  ناملم  -

  مأجنبيا  مخ رب  شبكا االن  نم.

 ال امعاع مالكهياع؛ فةامم الباحتا  بناء ا  بانا  مجي اع السادن المش فيخ عهى الدرا ا معدد مخ أعضاء هيئا ال دريس  -

  . عهى ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا المنيا مخ  درج  ب ي هد  إلى ال ع  
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 :مجتمع وعينة الدراسة
 126لهةمانييخ ال انمن الم ل ر م مخ رمالاع محافاا المنيا حيح أن كل ال مالاع دام ا  بةاً البحح    كمن عينا

 ة م امم الباحتا   مبي  أدان الدرا ا عهى 2017لسن   252  مالة اراع المزاريا ال  ار مزاري ر م 2008لسن  

 -مهمي -أ م    اص -المنيا - مالم  - ني مزارة مماي -مغاغا -معهماع ريا  األ  ا   اإلداراع ال سع الالعدمن

 مة مكانم  مزيع العينا حسب ال دم  ال الي:2020/2021دي مماس  لهعام الدرا ي 

  (1)جدول
 جدم   مزيع عينا الدرا ا

 النسبا % ال ك ار م غي اع عينا الدرا ا

 الم اكز ال ي ين مي إلي ا المعهماع عينا الدرا ا

 %4.3 15 العدمن

 %11.4 40 مغاغا

 %11.4 40  ني مزار

 %10 35 مماي

 %12.8 45  مالم 

 %21.5 75 المنيا

 %8.6 30 أ م    اص

 %11.4 40 مهمي

 %8.6 30 دي مماس

 %100 350 اإلجمالي

   مزيع العينا حسب كل إدارن فبهغم العينا األ ا يا ال ي  م  مبيت  أدان الدرا تا عهي تا  تإدارن 1 بيخ مخ ال دم  ر م ال

اال ت مبعياة ممتتهم العينتا األ ا تيا ال تي  تم ال مبيت  عهي تا  تإدارن   ل مبي  العينا 40  معهم ة  م أرل ال75المنيا ال

  معهمتتاة 35  معهمتتاة م تتإدارن ممتتاي ال40  معهمتتاة م تتإدارن  نتتي متتزار ال40  معهمتتاعة م تتإدارن مغاغتتا ال15العتتدمن ال

  معهمتا. 30ال  معهماة م إدارن دي مماس 40  معهماة م إدارن مهمي ال30 ة م إدارن أ م    اص ال45م إدارن  مالم  ال

 م م ع   نسبا العينا ال عهيا ممةارن  ا  الم  مع األتهي لهعينا في ال دم  السا  .

 صدق وثبات أدوات الدراسة:
 :الصدق:أوال

 م ا  ودام معامل االر با  لحساب تدق اال ستاق التدارهي ألدان الدرا تا  تيخ درجتا كتل عبتارن مالمحتمر التلي  ن متي 

 م د جاءع الن ا   عهى النحم ال الي:   معهما.40عينا ا  مبعيا  مام ا الإلي ة منلا  ال مبي  عهى 

 ( 2)جدول
  22ن= اللب  باناتدق اال ساق الدارهي  يخ درجا كل عبارن مالدرجا الكهيا 

 لالستبانةأرقام العبارات ومعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم العبارة

 *0.34 **0.46 *0.31 **0.65 **0.80 **0.79 **0.44 *0.31 *0.31 *0.21 معامل االرتباط

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 رقم العبارة

 *0.31 *0.21 *0.37 **0.41 **0.57 *0.38 **0.72 **0.68 **0.61 **0.72 معامل االرتباط

         22 21 رقم العبارة

         *0.31 *0.27 معامل االرتباط

 0.01ال**  دا  عند مس مى                       0.05ال*  دا  عند مس مى  

 ي ضح مخ ن ا   ال دم  السا  : 

  امحم معامبع االر با   يخ درجا كل عبتارن متخ مالدرجتا الكهيتا لب ت بانا ما تع ال نميتا الم نيتا لمعهمتاع األ  تا  

 ة مجميع تا معتامبع ار بتا  دالتا إحصتا يًا 0.80: 0.21ما  يخ المنيا األ  ا   محافاا الالمدم يخ في م حه  ريا  

  ؛ مما يشي  إلى  م ع األدان  معدالع تدق ا ساق دارهي م   عا.0.01ة 0.05عند مس مياع داللا ال
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 :Reliabilityالثبات  (1)

م اع االج اء المو ه اة كما يشي  إلى أن األدان يشي  التباع إلى ا ساق الدرجاع ال ي يحصل عهي ا ن س االف اد في 

ة السيدالاال  بانا   كمن  ا    إن أن ا  عمي ن س الن ا    ة يبا إنا أعيد  مبية ا عهى الم ممعا ن س ا م ن آر ي. ال

 مله أكد مخ  باع المةياس  امم الباحتا  حساب  باع األدان  ا  ودام معامل إل ا ك منباخة 378: 2006

ي  إلى ؛ مما يش0.01جميع معامبع التباع الواتا  أدان الدرا ا ممحامرها المو ه ا جاءع دالا عند مس مى حيح أن 

  م ع األدان  تباع م   ع.

حساب المزن النسبي   مة  امم الباحتا  ال مبي  الن ا ي لب  بانا عهى العينا الكهياة م عد حساب الصدق مالتباع لبداه

  كما هم ممالح  ال دم  ال الي: .SPSS ا  ودام   نام  العينا  مالنسبا المئميا آلراء

 (3)جدول
  يم التباع ألدان الدرا ا ممحامرها

 معامل أل ا ك منباخ أدان الدرا ا

 **0.91 المحمر األم 

 **0.78 المحمر التاني

 **0.81 المحمر التالح

 **0.67 المحمر ال ا ع

 **0.68 المحمر الوامس

 **0.77 األدان ككل

                               0.01ال**  دا  عند مس مى 

 ي ضح مخ ن ا   ال دم  السا  : 

؛ ممتا يشتي  إلتى 0.01أن جميع معامبع التباع الواتا  أدان الدرا ا ممحامرها المو ه ا جاءع دالا عند مس مى      

  م ع األدان  تباع م   ع.

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها: 
  الدراسة: السؤال الثالثاإلجابة على 

 ؟ما ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا المنيا 

ملإلجا ا عهى هلا ال ساؤ   م حساب الم م ط مالمزن النسبي مالنسبا المئميا مال   يب آلراء العينا لكل محمر مخ 

 :المحامرة كما  مالح ا ال دام  اآل يا

 ( 4)جدول
 المزن النسبي مالنسبا المئميا مال   يب آلراء العينا لعباراع

  350الن=  ياجاع ال دريبيا لمعهماع الدم  االحالالمحمر االم :
 العينة الكلية العبارات

 التكرار لدرجة التحقق

ط
س

تو
لم

ا
 

 النسبة المئوية الوزن النسبي

ب
تي

تر
ال

 

 ال متوسطة كبيرة

 تتحقق

البرامج التدريبية في مواجهة مشكالت وضغوط تُسهم 

 العمل مع أطفال الدمج بمرحلة رياض األطفال.

21 122 207 1.46 514 48.95 1 

تلبى البرامج التدريبية في مجال الدمج االحتياجات 

 التدريبية لمعلمات رياض األطفال الدامجة.

11 114 225 1.38 486 46.28 3 

مستمرة لمعلمات رياض تًعقد دورات تدريبية بصفة 

 األطفال الدامجة.

13 119 218 1.41 495 47.14 2 

  2030تتضمن البرامج التدريبية المقدمة رؤية مصر  

 في مجال دمج أطفال الروضة.

14 104 232 1.37 482 45.90 4 

%47.07 1977 1.40 اإلجمالي العام   

 ا يهي:  م4ي ضح مخ ال دم  ال

  امحم النسب المئميا آلراء عينا الدرا ا حم  المحتمر األم  الم عهت  االح ياجتاع ال دريبيتا لمعهمتاع التدم  متا  تيخ 

 ة حيح جاءع عبارن " ُس م الب ام  ال دريبيا في مماج ا مشكبع مالغم  العمل مع أ  ا  الدم  45.90: 48.95ال

 2030عبارن "  ضمخ البت ام  ال دريبيتا المةدمتا رؤيتا مصت  م حها ريا  األ  ا " في ال   يب األم ة فيما جاءع 

 في م ا  دم  أ  ا  ال مالا" في ال   يب األري .
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إلى العف في االح ياجاع ال دريبيا لمعهماع الدم  "47.07منسب  ا المةدرن ب" األم م شي  الدرجا الكهيا لهمحمر 

حة " في جميع عباراع  يار عينا الدرا ا لبديل "ال   مانو ا  معدال  ة م النا  إلى ال دم   نهحظ ار  اع نسبا ار

مما يؤكد عهى العف في االح ياجاع ال دريبيا لمعهماع الدم  في هلا المحمرةمةارناً  بديل"  حة   درجا كبي ن"ة

 ال مالاع الدام ا.

 ( 5)جدول
 المزن النسبي مالنسبا المئميا مال   يب آلراء العينا لعباراع

  350ن= ال دريسيا مالم نيا لمعهماع الدم  االح ياجاع الالالمحمر التاني: 

 العبارات

 العينة الكلية

 التكرار لدرجة التحقق

ط
س

تو
لم

ا
 

 النسبة المئوية الوزن النسبي

ب
تي

تر
ال

 

 متوسطة كبيرة
 ال

 تتحقق

تمتلك المعلمة القدرة على استخدام طرائق التدريس 

 المختلفة مع مراعاة الفروق الفردية.
13 111 226 1.39 487 46.38 4 

 3 59.71 627 1.79 86 251 13 تستخدم المعلمة وسائل تعليمية رقمية مالئمة لكل إعاقة.

تمتلك المعلمة القدرة على تنمية المهارات االدراكية 

 والحسية ألطفال الدمج.
11 265 74 1.82 637 60.66 2 

 2 60.66 637 1.82 67 279 4 تلم المعلمة بأحدث طرق تعليم أطفال الدمج.

 1 64.38 676 1.93 52 270 28 تعد المعلمة خطط فردية وفقًا لخصائص أطفال الدمج.

%58.36 3064 1.75 اإلجمالي العام   

   ما يهي:5ي ضح مخ ال دم  ال

اع الدم  لمعهم  امحم النسب المئميا آلراء عينا الدرا ا حم  المحمر التاني الم عه  االح ياجاع ال دريسيا مالم نيا 

ل   يب في اف ديا مفةًا لوصا ص أ  ا  الدم "  عد المعهما رمط ةحيح جاءع عبارن"46.38: 64.38ما  يخ ال

ال   يب   م ها الةدرن عهى ا  ودام   ا   ال دريس المو ه ا مع م اعان ال  مق ال  ديا." فياألم ةفيما جاءع عبارن"

" إلى العف االح ياجاع ال دريسيا مالم نيا 58.36التاني منسب  ا المةدرن ب"م شي  الدرجا الكهيا لهمحمر األري .

لمعهماع الدم ة م النا  إلى ال دم   نهحظ ار  اع نسبا ار يار عينا الدرا ا لبديل "ال   حة " في جميع عباراع هلا 

 يا مالم نيا لمعهماع الدم .المحمرة مةارناً  بديل "  حة   درجا كبي ن"ة مما يؤكد عهى العف االح ياجاع ال دريس

 ( 6)جدول
 المزن النسبي مالنسبا المئميا مال   يب آلراء العينا لعباراع

  350ن= الح ياجاع الم اريا لمعهماع الدم  الالمحمر التالح: اال

 العبارات

 العينة الكلية

 التكرار لدرجة التحقق

ط
س

تو
لم

ا
 

 النسبة المئوية الوزن النسبي

ب
تي

تر
ال

 

 متوسطة كبيرة
 ال

 تتحقق

تمتلك المعلمة مهارة على استخدام اسلوب التشويق مع 

 أطفال الدمج.
31 226 93 1.82 638 60.76 1 

تمتلك المعلمة المهارة في دمج وتنفيذ التكنولوجية التعليمية 

 المساندة في البرامج التدريبية والتعليمية ألطفال الدمج.
16 47 287 1.22 429 40.85 3 

تمتلك المعلمة مهارة في التخطيط واالشراف على خطط 

 التعليم الفردى.
5 85 260 1.27 445 42.38 2 

تتوفر لدى المعلمة مهارة في تصميم بيئات تعليمية تشجع 

 على مشاركة أطفال الدمج في األنشطة الفردية والجماعية.
10 57 283 1.21 427 40.66 4 

على مواجهة وحل تتوفر لدي المعلمة مهارة القدرة 

 المشكالت التي يتعرض لها أطفال الدمج.
7 59 284 1.20 423 40.28 5 

%44.99 2362 1.34 اإلجمالي   

   ما يهي:6ي ضح مخ ال دم  ال

   امحم النسب المئميا آلراء عينا الدرا ا حم  المحمر التالح الم عه  االح ياجاع الم اريتا لمعهمتاع التدم  متا  تيخ 

  م هتتا المعهمتا م تتارن عهتى ا تت ودام ا تهمب ال شتتمي  متع أ  تتا  التدم  " فتتي ةحيتح جتاءع عبارن"40.28: 60.76ال

الةدرن عهى مماج ا محتل المشتكبع ال تي ي عت   ل تا       مف  لدي المعهما م ارن ال   يب األم ة فيما جاءع عبارن"

 في ال   يب األري . "أ  ا  الدم
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" إلى العف االح ياجاع الم اريا لمعهماع الدم  44.99حمر التالح منسب  ا المةدرن ب"م شي  الدرجا الكهيا لهم

 ال مالاع الدام ا مانو ا  فعالي  اة م النا  إلى ال دم   نهحظ ار  اع نسبا ار يار عينا الدرا ا لبديل "ال 

د عهى العف االح ياجاع   حة " في جميع عباراع هلا المحمرة مةارناً  بديل "  حة   درجا كبي ن"ة مما يؤك

 الم اريا لمعهماع الدم   ال مالاع الدام ا.

 ( 7جدول )
 المزن النسبي مالنسبا المئميا ال   يب آلراء العينا لعباراع

  350الن= ح ياجاع المع فيا لمعهماع الدم  الالمحمر ال ا ع: اال
 العينة الكلية العبارات

 التكرار لدرجة التحقق

ط
س

تو
لم

ا
 

 النسبة المئوية الوزن النسبي

ب
تي

تر
ال

 

 ال متوسطة كبيرة

 تتحقق

تستطيع المعلمة التعرف على اساليب الكشف 

 المبكر لألطفال المدمجين.

10 102 238 1.34 472 44.95 2 

تعرف المعلمة اللوائح والتشريعات والقوانيين 

 المرتبطة بدمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

12 71 267 1.27 445 42.38 4 

 3 44.76 470 1.34 238 104 8 تلم المعلمة بطرق بناء شخصية طفل الدمج.

تلم المعلمة بمراحل النمو المختلفة ألطفال الدمج 

 وبمبادئ الصحة النفسية وأسس التوجيه واالرشاد.

22 195 133 1.68 589 56.09 1 

%47.04 1976 1.40 اإلجمالي العام   

 يهي:  ما 7ي ضح مخ ال دم  ال

  امحم النسب المئميا آلراء عينا الدرا ا حم  المحمر ال ا ع الم عه  االح ياجاع المع فيا لمعهماع الدم  في   

 هم المعهما  م احل النمم المو ه ا أل  ا  الدم   ة حيح جاءع عبارن"42.38: 56.09ال ال مالاع الدام ا ما  يخ

 ع   المعهما الهما ح ماالرشاد"في ال   يب األم ةفيما جاءع عبارن"ا الن سيا مأ س ال مجي  م مبادئ الصح

 في ال   يب األري .األ  ا  نمي االح ياجاع الواتا."مال ش يعاع مالةمانييخ الم  بما  دم  

" إلى العف االح ياجاع المع فيا لمعهماع الدم  في 47.04م شي  الدرجا الكهيا لهمحمر ال ا ع منسب  ا المةدرن ب"

في جميع عباراع   حة ""ال نسبا ار يار عينا الدرا ا لبديل مالاع الدام اة م النا  إلى ال دم   نهحظ ار  اعال 

مما يؤكد عهى العف االح ياجاع المع فيا لمعهماع الدم  في ةمةارناً  بديل"  حة   درجا كبي ن"ةهلا المحمر

 ال مالاع الدام ا.

 ( 8)جدول
 ل   يب آلراء العينا لعباراعالمزن النسبي مالنسبا المئميا ما

  350الن= (مجدانيا مالشوصيا لمعهماع الدم الالمحمر الوامس: االح ياجاع ال

 العبارات

 العينة الكلية

 التكرار لدرجة التحقق

ط
س

تو
لم

ا
 

 النسبة المئوية الوزن النسبي

ب
تي

تر
ال

 متوسطة كبيرة 
 ال

 تتحقق

عملها مع ال تعاني المعلمة من ضغوط نفسية اثناء 

 أطفال الدمج.
9 124 217 1.40 492 46.85 2 

تتمتع المعلمة باتجاهات ايجابية نحو مهنة التدريس 

 لألطفال المدمجين.
11 86 253 1.30 458 43.61 3 

تمتلك المعلمة القدرة على تغيير اتجاهات اولياء 

 األمور نحو الدمج.
11 82 257 1.29 454 43.23 4 

والبشاشة والسماحة اثناء  تتحلي المعلمة بالصبر

 عملها مع أطفال الدمج.
35 189 126 1.47 609 58 1 

%47.92 2013 1.36 اإلجمالي العام   

   ما يهي:8ي ضح مخ ال دم  ال

  امحم النسب المئميا آلراء عينا الدرا ا حم  المحمر الوامس الم عه  االح ياجاع المجدانيا مالشوصيا لمعهماع 

حا ا ناء "  حهي المعهما  الصب  مالبشاشا مالسما ةحيح جاءع عبارن43.23: 58 يخالالدم  في ال مالاع الدام ا ما 

املياء األممر  عبارن "  م ها المعهما الةدرن عهى  غيي  ا  اهاع في ال   يب األم ة فيما جاءععمه ا مع أ  ا  الدم ."

 في ال   يب األري .نحم الدم ."
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جدانيا إلى العف م  اجع في االح ياجاع الم"47.92الوامس منسب  ا المةدرن ب"م شي  الدرجا الكهيا لهمحمر 

عينا الدرا ا لبديل "ال   حة " في جميع  م النا  إلى ال دم   نهحظ ار  اع نسبا ار يارمالشوصيا لمعهماع الدم  ة

مما يؤكد عهى العف في االح ياجاع المجدانيا مالشوصيا رناً  بديل "  حة   درجا كبي ن"ةمةاعباراع هلا المحمرة

 .في ال مالاع الدام ا لمعهماع الدم 

 ( 9)جدول
ع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا  ما ع ال نميا الم نيا لمعهماالمزن النسبي مالنسبا المئميا مال   يب لمحامر 

  محافاا المنيا

 ال   يب النسبا المئميا المزن النسبي الم م ط المحامر

 3 %47.07 1977 1.40 المحمر األم 

 1 %58.36 3064 1.75 المحمر التاني

 5 %44.99 2362 1.34 المحمر التالح

 4 %47.04 1976 1.40 المحمر ال ا ع

 2 %47.92 2013 1.36 المحمر الوامس

  %49.07 11392 1.45 الدرجا الكهيا لهما ع

   ما يهي:7ي ضح مخ ال دم  ال

ا المنيا ما   امحم النسب المئميا لمحامر ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافا

ال دريسيا مالم نيا لمعهماع الدم " في ال   يب االح ياجاع  ةحيح جاء المحمر التاني الواص"44.99: 58.36 يخ ال

 في ال   يب األري . ح ياجاع الم اريا لمعهماع الدم "األم ة فيما جاء المحمر التالح الواص " اال

م شي  الدرجا الكهيا لمحامر ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا المنيا 

%  إلى العف ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   محافاا  49.07مالمةدرن  نسبا ال

ة مفي الم مل فإن %66المنياة حيح أن الدرجا الكهيا لمحامر الما ع أ ل مخ درجا الم م ط ال  الي مالمةدرن  نحم 

ع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا  الدرجا اإلجماليا  شي  إلى مجمد  صمر في ما ع ال نميا الم نيا لمعهما

  محافاا المنيا.

في ما ع ال نميا الم نيا لمعهماع أ  ا  الدم   م حها ريا  األ  ا   م  جع الباحتا الةصمر مالضعف الماالح

لي  ه   ةديم االح ياجاع ال دريبيا البزما ل نميا المعهماع م نيًاة حيح ان االح ياجاع ال دريبيا ال د ان  محافاا المنيا إ

رما ف دياة ا   ا ي ياع  مبي   شمل العديد مخ الم االع ال ي  ساعد المعهما عهي ال نميا الم نيا متل كي يا  ممي  

...مما الي نلاة م المبع هلا ي جع الي  ها اه مام م اكز ال دريب الدم ة م  ق ما اليب ال عامل مع الم ل المدم ...

متل االكاديميا الم نيا مالنةا اع   دريب المعهماع عهي ناام الدم ة مان  ماجدع ال دريباع فإن ا  كمن  مةا ل مادي 

عاد  محمد مما يؤدي الي عزم  المعهماع عخ الحضمرة م     هله الن ي ا مع العديد مخ الدرا اع كدرا ا 

  ال ي اشارع الي مشكبع مالصعم اع ال ي  ماج  ناام الدم  في 2012  مدرا ا حسخ ال660 -635: 2007ال

 مؤ ساع ريا  اال  ا  مهي عدم مجمد معهما مؤهها  ادره عهي ال نميا الم نيا. 

رد المالياة  ها األم اع الم احاة م ال غم مخ أهميا ال نميا الم نيا لمعهماع الدم  إال أن ا مازالم  عاني مخ  ها المما

 Mcالعف ك اءن ال دريبة العف أدماع ال ةييمة مغياب آلياع م ا عا ان ةا  أ   ال دريب مهلا ي    مع درا ا ال

Caw, et al, 2004.  

وبعد استعراض نتائج البحث توصلت الباحثة إلى المتطلبات التي تسهم في تحقيق التنمية المهنية لمعلمات أطفال 

 مج بمرحلة رياض األطفال هي كاالتي:  الد

 ممي  ال  از اإلداري الةا م عهتى  ومتيط الوتدماع ال عهيميتا لأل  تا  نمي االح ياجتاع الواتتا  ال مالتاع  -

 الدام ا في المء اال  اهاع العالميا إلدارن الدم .

عهى مس مي األ  ا    كتيف عدد الدمراع ال دريبيا لمعهماع ا  ا  الدم  مخ أجل  حسيخ أدا  م مما ينعكس -

 المدم يخ.

  ممي  ناام ال نميا الم نيا لمعهماع الدم   االر كاز عهي مدرل  حهيل النام. -

 زيادن عدد البعتاع الوارجيا لمعهماع أ  ا  الدم  لهحصم  عهى أحدث  ةنياع  يا ا الدم  العالميا. -

 عهي عدن مس مياع أهم ا:ال ؤيا المس ةبهيا ل ممي    ام  ال نميا الم نيا ي ب أن يش مل  -
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 مخ  بل ا  شارييخ مم وصصيخ في إعداد الب ام .مس مي ال وميط لهب ام : -1

ياة م حهيل م حديد االح ياجاع ال دريبى م احل  ن يل الب ام  كال  يئاةماإلعدادةميش مل عهمس مي ال ن يل: -2

 م صميم الب ام .البياناع مالمعهمماعة

 ال مالاع العاما ل ةبل فك ن الدم  مخ رب  الم م  عهى أهم مزايا ناام   ا  الدم  در العامهاالمعهماع أ  يئا الكما -

 الدم .

م م  ا ال وميط مالم ا عا مال ةميم لب ام  ال نميا الم نيا  –م كزيا ممحهيا  –ال مرن ا  حداث محداع م وصصا  -

   .الممج ا لمعهماع الدم ة منلا مخ رب  ا  ةماب مس شاريخ م وصصيخ ل لا الغ

زيادن الحمافز الماديا ال ي  عمل عهى زيادن ال الا المظي ي لدي المعهماع م مكن خ مخ مماج ا مشكبع العمل في  -

 الميدان.

 اع ماد ال وميط العهمي كأ اس ما   ا ي يا عمل في منامما ال دريب عهى  يا ا الدم . -

  وب اع الدم  الم ةدما.مالع رؤيا شامها ممس ةبهيا ل دريب معهماع الدم  مع اال  عانا  -

 مماكبا مح مي   ام  إعداد م دريب معهماع الدم  لب  اهاع ال   ميا المعات ن. -

 م منا مح مي ال دريب المةدم لمعهماع الدم  مف  االح ياجاع المس  دن لهمعهماع. -

  كافؤ ف ص ال دريب  يخ المعهماع مخ حيح السخ مالوب ن مال نس. -

 خ.اال  اه نحم ال دريب ال  ي -

 زيادن ا  ودام ال دريب االلك  مني  دال مخ ال دريب ال ةهيدي.

 ا  ش اق المس ةبل فيما يوص ال نميا الم نيا لمعهماع الدم  في م حها ريا  األ  ا . -

 :توصيات البحث
 :لدرا ا فةد أمتم الباحتا  ما يهي ناء عهى ما  متهم الي  ا

 مال ةميم ال   مي ح ى   مكخ مخ ا  ودام أ اليب ال عهيم المب ما. دريب المعهما عهى أدماع الةياس الن سي  -

م اعان البم كزيا في   اراع الدم   حيح  عمي لكل رمالا  عهيميا ف ص لهمعهماع له عامل مع حاالع  -

 الدم   بةاً لهما ع.

األ  ا  نمي  اال   ادن مخ المناماع الدمليا المتل مناما اليمنسكم  في  مفي  منح مرب اء في م ا  دم  -

 االح ياجاع الواتا.

إعداد المعهما أ ناء الودما  صمرن   عه ا  ادرن عهى ف م اإلعا اع مانماع ا مكي يا  شويص ا ممع فا   -

 الوصا ص المو ه ا ل ا ممع فا كي يا إج اء ما يهزم مخ  عديبع في المناه  ماألنشما المةدما م  ق ال دريس.

أل حاث مخ  بل ال  اع المو صا م مزيع ا عهى ال مالاع لب بع عهي ا  مفي  الدرا اع مالمنشمراع ما -

 ماال   ادن من ا.

  عيل ناام الحمافز المو ه ا المنا ب ل  د المعهما م ةديم مزيد مخ الدعم المادي أمالً مالمعنمي  انياً إلن اح  -

  يا ا الدم .

ا الةمن الدافعا لهعمهيا ال عهيميا  ما ي ماف  مع م دريب ا  اع باره الدم  إعادن النا  في   ام  إعداد معهما -

 م مهباع العص .

الم م   كل السبل عهى اال  اهاع العالميا المعات ن لهبهدان الم ةدما في م ا  إعداد م دريب المعهماع  -

 ماال   ادن من ا  ما ي نا ب مع ظ م  مامكانياع ناام ال عهيم في جم مريا مص  الع  يا.

 :البحوث المقترحة

درا ا  مالح العب ا  يخ معهما ال   يا الواتا  معهما ريا  األ  ا  مخ الناحيا الم نيا مال نيا مخ اجل  -

  حةي  الدم .

  صمر مة  ح لمعايي  جمده ال يا  الدام ا في جم مريا مص  الع  يا. -
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