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تقييم الخطة الدراسية وبرنامج التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة بكلية التربية 
 جامعة الملك فيصل في ضوء معايير الجودة

 مقدمة:

من إعداد المعلم في الوطن العربي الكثير من التحديات والمشكالت التي تقف حائاًل  يواجه     
دون تحقيق معايير الجودة المطلوبة لكل من المعلم والخريج، وقد يرجع ذلك إلى اهتمام برامج 

على حساب الكيف، وعدم مراعاة معايير الجودة واالعتماد العالمية في مجال إعداد اإلعداد بالكم 
 لم.المع

ففي الوقت الحالي لم يعد كافيا أن يتقن المعلم المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ولم يعد      
توجيه وتحفيز الطالب  المعلم مجرد ناقل أو ملقن للمعرفة فقط، بل أصبح له دور آخر هو

ومهنيًا وثقافيًا؛ بحيث ر الذي يفرض على المعلم أن يكون معدًا إعدادًا جيدًا أكاديميًا للتعلم، األم
 يكون قادرًا على متابعة كل ما هو جديد في مجال تخصصه.

بما فيهم معلمي  –من هنا أصبحت كليات التربية مطالبة بإعداد نوعية جديدة من المعلمين      
تمتلك القدرة على التعلم مدى الحياة، فلم يعد يكفي للعمل في مهنة التدريس  –التربية الخاصة

ال بد من االطمئنان إلى جودة الخريج،  بلعلى الدرجة الجامعية والتدريب العملي؛ الحصول 
وأهليته للقيام بمسئوليات وظيفته، ثم الترخيص له بمزاولة المهنة في إطار ما يسمى باالعتماد 

    ( )*(161-161: 1المهني للمعلم. ) 

م في كافة دول العالم مما أوجد ويبدو أن هناك شعورًا بعدم الرضا عن مستوى أداء المعل     
الحاجة إلى إعادة النظر في نظم إعداده، وهو ما دفع الواليات المتحدة األمريكية على سبيل 

الذي يؤكد   No Child Left Behind    م يطلق عليه2002المثال إلى إصدار قانون عام 
 10ليم جيد. )دون تع من طفال ذوي االحتياجات الخاصةطفل خاصة األ على عدم ترك أي

:12) 

__________________ 

 .المقتبس منها )*( الرقم األول يشير إلى المرجع، والرقم الثاني يشير إلى رقم الصفحة
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 The)المجلس القومي لالعتماد المهني للمعلمين(  كما قامت الواليات المتحدة بإنشاء     

National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE)  الذي قام
معايير موحدة يقاس عليها تصنيف الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى التي  أولبإصدار 

 13إعداد المعلمين وفقا لمدى مطابقة برامج الجامعات والكليات لتلك المعايير. ) تقدم برامج
:216،211 ) 

 National Board forيات التعليمية المهنية كما تم تأسيس المجلس الوطني للمستو      

Professional Teaching Standards (NBPTS)  من المعارف وذلك بهدف تحديد مستويات
ا والمهارات التي ينبغي على المعلمين الوصول إليها لنيل شهادة المجلس الوطني، التي ُتعد رمزً 

خطة تتضمن تحديد المعارف ما وضع المجلس الوطني ك ،وعالمة على التميز في المهنة
تقانها، لتستخدم كدليل تسترشد به كليات التربية  والمهارات التي يجب على المعلمين اكتسابها وا 

في برامجها إلعداد المعلمين قبل الخدمة، وتدريبهم أثناء الخدمة بما ييسر لهم الحصول على 
 (161: 1الترخيص وتجديده كل فترة.) 

( أطلق الكونجرس األمريكى برنامج جائزة )مالكوم بالدريدج( الوطنية 1891وفي عام )     
لتقدير التميز والجودة، بهدف رفع مستوى الوعى بأهمية التميز في النوعية واألداء كأفضلية 

: 8( قام البرنامج بتحديد معايير خاصة بالمؤسسات التعليمية.) 1888تنافسية، ومنذ عام )
122) 

لى مستوى إعداد معلم التربية الخاصة فقد تم إنشاء مجلس خاص يتولى مهمة إعداد وع     
على أن  (CEC)  (Council For Exceptional Children)معايير معلم األطفال غير العاديين 

يتم التعاون والتنسيق بينه وبين المجلس القومي لالعتماد المهني للمعلمين بهدف رفع مستوى 
 ( 12-1: 61ربية الخاصة )كفاءة معلمي الت

ن هناك بأ وفي هذا الصدد فقد أوضح تقرير المجلس القومي لذوي االحتياجات الخاصة     
باعتباره يتعامل مع فئات ذات  العديد من التحديات التي تواجه إعداد معلم التربية الخاصة،

طبيعة خاصة تحتم عليه إتقان  مهارات إدارة التفاعالت داخل حجرة الدراسة، وكيفية التغلب على 
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 44. )المشكالت األكاديمية واالنفعالية واالجتماعية التي تواجه التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
:11) 

ا ا ملحً لشاملة في التعليم في الوقت الحالي مطلبً ومن ناحية أخرى فقد أصبح تطبيق الجودة ا     
من أجل التفاعل والتعامل بكفاءة مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع المعرفي والتقني، وتتزايد فيه 

األخذ بالجودة الشاملة في التعليم يمكننا من ف والمنافسة على كافة المستويات، حمى الصراع 
التنمية والتقدم، وهو ما يتطلب إعداد الكوادر  أداةلذي هو تحقيق جودة التعليم بكافة أنواعه، ا

 (14: 10المتخصصة القادرة على المنافسة العالمية. ) 

يم على لكما أصبح مفهوم كل من الجودة وضمان الجودة من القضايا الرئيسة في التع     
تعتمد على مجموعة عالم بتقديم برامج أكاديمية لالمستوى العالمي؛ حيث اهتمت العديد من دول ا

من المعايير، مما أدى إلى سعي القيادات التعليمية إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين جودة 
ن المحاسبية واالعتماد أصبحا من العناصر الرئيسة في جهود المخرج التعليمي، وبالتالي فإ

 (133:  13العديد من الدول للحاق بركب الدول المتقدمة في التعليم. )

التربوي، وشكلت هذه آخرين هما الجودة الشاملة واالعتماد ارتبطت المعايير بمفهومين وقد      
ا ثالثي األبعاد خالل فترة التسعينات؛ حتى أصبحت المعايير هي ا مترابطً ا تربويً المفاهيم فكرً 

قد ة يالمدخل الحقيقي إلى تحقيق جودة التعليم، وأصبح االعتماد هو الشهادة بأن المؤسسة التعليم
 (24:  10حققت معايير الجودة المعلنة . )

الدول العربية عملت على مواكبة حركة المعايير والجودة الشاملة  أنوتجدر اإلشارة إلى      
الموجودة على المستوى العالمي، وقد كانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول العربية التي 

وضع المواصفات والمعايير المناسبة التي يمكن استشعرت أهمية وجود هيئات وطنية تتولى 
االعتماد عليها في تقويم األداء الجامعي والتربوي داخل مؤسسات التعليم العالي؛ حيث قامت 

هـ، وهي 1424( وذلك عام NCAAAبإنشاء )الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي( )
حت إشراف مجلس التعليم ي والمالي تبالشخصية المعنوية واالستقالل اإلدار  مؤسسة تتمتع

خدم المجتمع والمؤسسات التعليمية من خالل وضع وتطبيق قواعد ومعايير التقويم العالي، لت
التعليم العالي لإلسهام في ضبط جودة التعليم العالي لضمان  لمؤسساتواالعتماد األكاديمي 
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الوطنية  الهيئةد نظمت (  وق 11كفاءة مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. )
عدة مؤتمرات لنشر ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية المختلفة؛ حيث  األكاديمي لالعتماد

 وأساليبالتعليم العالي. األسس. المعايير  األول بعنوان " الجودة فيقامت بتنظيم مؤتمرها الدولي 
 (6)اليمامة بالرياض. كليةـ بالتعاون مع ه1429 – 14/2 إلى 12التطبيق" خالل الفترة من 

 أنظمةوالمؤتمر الثاني تم تنظيمه بالتعاون مع عمادة الجودة بجامعة الملك سعود، تحت عنوان " 
 1 – 1 إلى 4التعليم فوق الثانوي. الواقع والتطلعات" والذي عقد من  بمؤسساتالجودة الداخلية 

 (1)بمدينة الرياض .  م2008/هـ 1429/ 

بإعداد وثيقة تتضمن مقاييس التقويم  األكاديميما قامت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ك    
المؤسسي والتقويم عشر الستخدامها في التقويم  اإلحدىالذاتي الخاصة بمعايير الجودة 

لمؤسسات التعليم العالي، وتؤكد الهيئة على أهمية  األكاديمياالعتماد تحقيق امجي بهدف نالبر 
س إرشادية للجوانب التي يجب مراعاتها ييااييس الخاصة بالتقويم الذاتي كمقام جميع المقاستخد

ا التركيز عليها على اعتبار أنها ستكون األساس في عملية التقويم الحقيقي للجودة فيم أو
 (1.)بعد

بالبرامج الدراسية الموجودة بالجامعات والكليات الموجودة بالوطن العربي  وفيما يتعلق    
، فقد أوضح التقرير الصادر األكاديميباعتبارها أحد المحاور الرئيسة للحصول على االعتماد 

عن اجتماع الخبراء العرب حول وضع ضوابط ومعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي 
والذي دعا إليه اتحاد الجامعات  ،ذي عقد في مدينة عمان باألردنالخاصة بالوطن العربي، وال

للتربية والثقافة والعلوم؛ أنه فيما يتعلق بالبرامج الدراسية والمناهج؛ فإنه  العربيةالعربية والمنظمة 
 ( 114،111: 10) ما يلي: مراعاةكل برنامج تقدمه المؤسسة من طلب تي

 .واجتماعياهداف العامة علميا ومهنيا تحديد األ -1

 تحديد الشهادة التي يؤدي إليها كل برنامج. -2

 من السنوات والساعات التدريسية. األدنىتحديد الحد  -3

 تحديد الكفايات التي ينتظر تحقيقها في نهاية البرنامج ومطابقتها لمستوى الشهادة. -4
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، مع التأكد من أن المقررات مواءمة بيان المقررات المقترحة بمواصفاتها التفصيلية -1
ووجود توازن بين المقررات العامة  ،لألهداف والكفايات المتوخاة، ومع التقدم العلمي

 ومقررات االختصاص، والتدرج في المقررات. 

وغني عن البيان أن برامج إعداد معلم التربية الخاصة أصبحت اآلن تحظى باهتمام كبير       
قوم به معلم التربية الخاصة في على مستوى الجامعات العربية، نظرا ألهمية الدور الذي ي

ا مقارنة ببرامج إعداد معلم التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة، وهذه البرامج ُتعد حديثة نسبيً 
التعليم العام، ولكن هذا ال يمنع بالطبع أن تخضع إلى معايير الجودة الخاصة بمجال ذوي 

من كليات التربية  عديداصة في الاالحتياجات الخاصة، خاصة في ظل انتشار أقسام التربية الخ
 على مستوى دول الوطن العربي، والتحاق عدد كبير من الطالب بهذه األقسام.

ن فإ ؛كلية التربية جامعة الملك فيصلوفيما يتعلق ببرامج إعداد معلم التربية الخاصة ب     
االحتياجات الهدف منه هو إعداد المعلم المتخصص في مجال التربية الخاصة للعمل مع ذوي 

في الوقت الحالي على ثالثة تخصصات هي  اإلعداد الخاصة في المرحلة االبتدائية، ويقتصر
عاقة سمعية ،)إعاقة عقلية منح الخريج عند التخرج درجة وصعوبات تعلم( على أن يُ  ،وا 

ا؛ من التخصصات السابقة، وهذا البرنامج حديث نسبيً  أيالبكالوريوس في التربية الخاصة في 
  .هـ1421/1429العام الدراسي  فيه ث تخرجت أول دفعهحي

قييم في ضوء معايير نه ال بد أن يخضع للتلرغم من حداثة هذا البرنامج إال أوعلى ا     
القيام بتقييم البرامج ضرورة  -ووفقا لمعايير الجودة الحديثة -نه من المعروفالجودة؛ حيث إ

التعديالت الالزمة في ضوء المتغيرات االجتماعية ة كل خمس سنوات تقريبا إلجراء يالتعليم
 والعلمية والتربوية الحديثة.

قيام من  ،كما تنبع أهمية إخضاع برنامج التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل    
قسم التربية الخاصة بالتقدم للحصول على االعتماد األكاديمي وفقا لمعايير الجودة العام الماضي 

هـ ، ويقوم اآلن باستكمال المراحل المختلفة للحصول على هذا االعتماد، ومن هنا 1429/1428
  .تنبع أهمية الدراسة الحالية
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بالتدريس لذوي  ومن ناحية أخرى وعلى الصعيد العالمي؛ فإن قيام معلمي التربية الخاصة     
تتوافر لدى  أني االحتياجات الخاصة، يتم إخضاعه اآلن للعديد من المعايير التي ينبغ

المعلمين؛ بحيث يحصلون على رخصة بمزاولة المهنة، في حالة استيفائهم للمعايير الموضوعة، 
( وتقرير 13  :12)( Glaser,2003إليه العديد من الدراسات السابقة كدراسة ) أشارتوهو ما 

ا ( الذي أوضح قيامه مؤخرً NCATE,2008( )19 :12المجلس القومي العتماد المعلمين )
افقة على وضع معايير لتقييم أداء المعلمين في مجال التربية الخاصة كشرط للعمل مع ذوي بالمو 

 االحتياجات الخاصة.

على أن برامج  (14) (2008)الدليل الخاص بإعادة تصميم برامج التربية الخاصة  أكد اكم     
 Board of( )األمريكيعلى موافقة )البورد  التربية الخاصة في الجامعات تتطلب الحصول

Regentsتفق مع معايير الجودة؛ لذلك تحرص الجامعات التي يوجد ( للتأكد من أن البرنامج ي
بها برامج إلعداد معلمي التربية الخاصة على زيادة فعالية إعداد معلميها في مرحلة البكالوريوس، 

 من خالل التركيز على دراسة الجوانب التالية:

 برامج التدخل المبكر -
 التدريس الفعال لذوي االحتياجات الخاصة -

 التدريس لإلعاقات البسيطة والمتوسطة -

 استخدام التعلم اإللكتروني -

( التي أشارت إلى ضرورة تدريب Kmens,2007( )11  :111-166وهناك دراسة ) 
قسام التربية الخاصة على بعض مهارات التدريس التي تتناسب الطالب المعلمين في أ

االحتياجات الخاصة، مثل: مهارات التدريس بالفريق، والتدريس مع طبيعة ذوي 
التعاوني، وعلى فنيات التنسيق بين معلم التربية الخاصة األساسي، وبين المعلم المساعد 

 له داخل حجرة الدراسة.

 Council of Chief State officerقامت بها مؤسسة )والدراسة التي      

School.2001) (10)  ولمعلمي التربية  ،فت تقديم دليل للمنظمات المهنيةاستهد التي
الخاصة بهدف تحقيق التدريس الفعال للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك وفقا 

 هي:ة، والتي تضمنت عدة عناصر رئيسة لمعايير الجود
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 طبيعة محتوى المناهج واستراتيجيات التدريس، وأساليب التقويم. -
 أساليب تكييف المنهج. -
طبيعة المتعلم من ذوي االحتياجات الخاصة من حيث قدراته واستعداداته، تعرف  -

 وجوانب القوة والضعف لديه.
تعرف طبيعة النظم االجتماعية التي تؤثر في طبيعة المناهج التي ُتدرس للطالب ذوي  -

 االحتياجات الخاصة.

طبيق وفي ضوء ما سبق عرضه في الدراسات السابقة، ال بد من التأكيد على ت     
معايير الجودة في التعليم العالي، وضرورة إنشاء هيئات متخصصة مستقلة تتولى 

يميون دكايقوم األ أني، على لضمان جودة برامج التربية الخاصة بالتعليم العا
والمتخصصون بوضع المعايير المطلوبة، ويشرفون على األنشطة التي تضمن جودة كل 

 (49 -46:  23برنامج )
وى برامج التربية الميدانية فقد تم تضمينها في البنود التي يتم إخضاعها وعلى مست     

للتقييم في قائمة المعايير، ومؤشراتها المختلفة كشرط لحصول كليات التربية على 
 .األكاديمياالعتماد 

وتبدأ عملية إعداد الطالب المعلم بقسم التربية الخاصة لعملية التدريس العملي أولى      
التطبيقية من خالل مرحلة المشاهدة والمشاركة التي تقتصر على قيام الطالب خطواتها 

 في أحدى مدارس أو فصول التربية الخاصة الملحقة المعلم بحضور يوم دراسي كامل
لمدة فصل دراسي كامل، ثم يعقب مرحلة المشاهدة والمشاركة مرحلة التطبيق  كل أسبوع

مدارس التطبيق لتنفيذ ريب في دة االحتكاك والتالميداني التي تتيح للطالب المعلم فرص
من مبادئ ونظريات وطرق تدريس التي تتناول كيفية التعامل والتدريس لذوي ما درسوه 

 االحتياجات الخاصة.
لذلك البد من إجراء عملية تقييم مستمرة في ضوء المعايير لبرنامج التربية الميدانية      

للتأكد من بقسم التربية الخاصة باعتباره خطوة أساسية إلعداد معلم التربية الخاصة، 
 وهو ما يسعى البحث الحالي القيام به.  توافر معايير الجودة في برنامج التربية الميدانية، 

    
 شكلة البحث:م
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معظم مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي تعاني من  أنتشير التقارير إلى      
ا ا جديدً ا عالميً عديدة نتجت عن المتغيرات التي شهدها العالم، وأوجدت نظامً  مشكالت

يعتمد على العلم والتطوير التقني المتسارع، مما يتطلب البدء بتنفيذ برامج شاملة للتطوير 
 (10:  24القدرة على المنافسة العالمية. ) العربيةمن لمؤسسات التعليم تض
 -كما هو الحال في كثير من النظم التعليمية –ويواجه نظام التعليم في المملكة     

على التعليم  نفاقاإلتحديات كمية ونوعية، وتتمثل التحديات الكمية في تزايد معدالت 
لم تتحقق بالطريقة األهداف التعليمية  أنا بعد عام، وتتمثل التحديات النوعية في عامً 

 ن هناك انخفاض في أداء المعلمين والمعلمات. المرجوة، وأ
بد من ضمان جودة ال تتواكب مؤسسات التعليم العالي مع التطور العالمي، ف ولكي     

ذي يتطلب أن تقوم المؤسسة في الخدمة التعليمية التي تقدم للطالب، وهو األمر ال
البداية بالتقييم الذاتي من خالل القيام باعتماد البرامج الدراسية التي يدرسها الطالب، 

( هو عدم 2006وآخرون  ،مر الذي يثير الدهشة كما يقول )حسن البيالويولكن األ
ية ملمحكات للمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه البرامج الخاصة بع أووجود معايير 

ساءل البعض حول محتوى التعليم العالي؛ لذا قد يت التقييم عند تقديمها من قبل مؤسسات
جراءاتها ومدى عملية التقي الخاصة بها التي تقدمها لجنة  التقارير مالئمةيم ذاتها، وا 

االعتماد، وكذلك حول المؤشرات التي يتم قياسها بمعايير كمية بدال من المعايير 
 (114:  10النوعية. )

هناك  أن( إلى 2001سناء أبو دقة، و فقد أشارت )عليان الخولي،  وفي هذا الصدد     
بعض المالحظات على إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية، 

أن أغلب المعايير وضعت بصورة متسرعة، وتفتقر إلى المرونة، ومواكبة  :منها
كاف من المتخصصين بشئون االعتماد في التطورات العلمية وعدم وجود عدد 

التخصصات المختلفة، مما يشير إلى ضعف أهلية الكثير من اللجان الفنية التي تقوم 
 (110، 108: 21بالزيارات الميدانية. )

ولكي يواكب قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الملك فيصل المستجدات     
الجودة  العالمية في مجال إعداد معلم التربية الخاصة، والوصول بالمتعلم إلى مستوى

بد من إجراء تقييم للخطة ال المطلوبة كمتطلب ضمن متطلبات االعتماد األكاديمي؛ ف
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التي يتم تدريسها  -األكاديمين بنود قائمة معايير االعتماد باعتبارها بند م -الدراسية 
لطالب قسم التربية الخاصة بمساراته الثالث )إعاقة عقلية، إعاقة سمعية، صعوبات 

الدراسية لمعرفة مدى مناسبتها لتخريج  بالبرامج الخاصةتعلم( في ضوء معايير الجودة 
 صول على رخصة لمزاولة المهنة.معلم تربية خاصة متمكن من الكفايات الالزمة للح

كما أن هناك ضرورة إلخضاع برنامج التربية الميدانية المطبق على طالب قسم      
لعملية التقييم في ضوء معايير الجودة الخاصة ببرامج  التربية الخاصة بكلية التربية،

"ال جودة وضعه في االعتبار، وهو ال بد من  ة الميدانية؛ ألن هناك مبدأ أساسياً التربي
معايير" وبالتالي فإن المعايير هي األداة التي سيتم التقييم في ضوئها  في ظل عدم وجود

لمعرفة مدى توافر شروط معايير الجودة في كل من البرنامج الدراسي، وبرنامج التربية 
الميدانية لالسترشاد بهذه النتائج في مرحلة التقييم الذاتي باعتبارها مرحلة أولى من 

 تحقيق الجودة. مراحل
 ويمكن التعبير عن مشكلة البحث في التساؤالت التالية:     

ما هي معايير الجودة التي ينبغي أن تتوافر في خطة الدراسة، وبرنامج التربية  -1

 الميدانية بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل؟

قسم التربية الخاصة بكلية إلي أي مدى تتوافق الخطة الدراسة التي تدرس لطالب  -2

 التربية جامعة الملك فيصل مع معايير الجودة؟

طبق علي طالب قسم التربية إلي أي مدى يتوافق برنامج التربية الميدانية المُ  -3

الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل مع معايير الجودة من وجهة نظر أعضاء 

 قسم التربية الخاصة؟بطالب الهيئة التدريس، و 

 

 ف البحث:اهدأ
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الدراسية التي يتم تدريسها لطالب قسم التربية  خطةيهدف البحث الحالي إلى تقويم ال     

ضوء معايير  فيالخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل، وتقويم برنامج التربية الميدانية 

تأهيل  فية رنامج التربية الميدانية للمساهمتطوير الخطة الدراسية، وب الجودة، وذلك للعمل

 .األكاديميقسم التربية الخاصة للحصول على االعتماد 

 حدود البحث:

 سيقتصر البحث الحالي علي الحدود التالية:

ته االدراسية المقررة علي طالب قسم التربية الخاصة بمسار  الخططتقييم توصيف  -1

 وحتىصعوبات تعلم ( من المستوي األول  ،سمعية  إعاقة ،عقلية  إعاقة)  ةالثالث

، للمقررات الدراسية المشار إليها بالرموز )خاص، عقل، سمع، سابعالمستوي ال

 صعب( فقط.

سمعي،  ،) عقلي  ةاته الثالثتقييم برنامج التربية الميدانية لقسم التربية الخاصة بمسار  -2

 صعوبات تعلم(.

 أهمية البحث :

 يمكن للبحث المساهمة فيما يلي :         

، ، وتوصيف مقررات قسم التربية الخاصةجودة الخطة الدراسيةعمل معيار لقياس  -1

يمكن لمؤسسات التربية التي تسعي  ،ومعيار لقياس جودة برنامج التربية الميدانية

 للحصول على االعتماد األكاديمي االستفادة منهما. 
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الدراسية بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل في  خطةتطوير ال  -2

 ء معايير الجودة. ضو 

تطوير برنامج التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل  -3

 في ضوء معايير الجودة.

 مساندة جهود وحدة توكيد الجودة بكلية التربية جامعة الملك فيصل. -4

 أدوات البحث: 

 بقسم التربية الخاصة. ، وتوصيف المقررات الدراسية خطةمعيار لتقييم جودة ال -1

 معيار لتقييم جودة برنامج التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة . -2

في برنامج التربية الميدانية الُمطبق أعضاء هيئة التدريس، الستطالع آراء  استبانة -3

 حاليا.

الطالب بقسم التربية الخاصة في برنامج التربية الميدانية الستطالع آراء  استبانة  -4

 حاليا. عليهم  قطبالمُ 

 مصطلحات البحث: 

 الدراسية: خطةال -1

هي مجموعة المواد الدراسية التي يتم تدريسها ضمن خطة الدراسة بقسم التربية       

 المستوي الثامن.  ول، وحتىالخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل من المستوي األ

 : برنامج التربية الميدانية -2
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وتدريبهم الذي  المعلمين( بأنه ذلك الجانب من برامج إعداد 2000عرفه )محمود سعد،     

يتناول الجانب التطبيقي الميداني الذي يتيح للطلبة المعلمين فرصة االحتكاك، والتدريب في 

يا أدائيا وعلى مدارس التطبيق، ليطبقوا ما درسوه من مفاهيم ومبادئ ونظريات تربوية تطبيق

 (24:  34)نحو سلوكي. 

التي ترتبط بالجانب التطبيقي من برنامج  اإلجراءاتمجموعة وهناك من عرفه بأنه        

 م إلي معلم خالل فترة زمنية محددةحيث يتحول فيها الطالب من متعل عداد الطالب المعلم؛إ

 (91 :21حدي المدارس المتعاونة تحت إشراف الكلية . )في إ

 : معايير الجودة -3

التي يهدف تبنيها وتنفيذها إلي تحقيق أقصى درجة  واإلجراءاتهي مجموعة المحكات      

من األهداف المنشودة للمؤسسة والتحسين المتواصل في األداء والمنتج وفقا للمواصفات 

 (12 :10العالمية بأفضل طرق وأقل جهد وتكلفة ممكنين . )

طابقة لمتطلبات أو مواصفات معينة.   كما ُتعرف الجودة بصفة عامة على أنها الم     

بأنها  American National Standards Instituteوُيعرفها المعهد األمريكي للمعايير 

جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادًرا على الوفاء باحتياجات 

 (14:  39معينة. )

تحقيق األهداف، ويرتبط هذا الحكم  وتعني الجودة في مجال التعليم الحكم على مستوى     

باألنشطة أو المخرجات التي تتسم ببعض المالمح والخصائص في ضوء بعض المعايير 

 وسوف يتبنى البحث هذا التعريف. (14:  13واألهداف المتفق عليها. )
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 اإلطار النظري للبحث:

 : برامج التعليم العالي ومعايير الجودة:أولا 

مفهوم الجودة في البداية في مجال الصناعة واالقتصاد، ومنها انتقل إلى  لقد ظهر     

على كافة المستويات بما يتناسب مع  مطالبا بتطوير برامجه أصبحمجال التعليم الذي 

معايير الجودة التي تم وضعها لتقييم البرامج التعليمية المختلفة، باعتبار أنها السبيل الوحيد 

شهادة بأن المؤسسة قد استوفت  نزلةتماد التربوي الذي يعد بملحصول المؤسسة على االع

 الشروط والمعايير المعتمدة لدى مؤسسات التقويم التربوي.

 (490: 30)  (198،180: 14) مبررات تطبيق الجودة في التعليم العالي

 تتلخص تلك المبررات فيما يلي:

تعليم العالي في مختلف وجود زيادة كبيرة في أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات ال .1

 أنحاء العالم، وقد أثار ذلك المخاوف من حدوث تدهور في المستويات التعليمية.

قوى عاملة  االقتصادي يتطلبالتقدم  الحكومات بأنفي  المسئولينتزايد القناعة لدى  .2

 فير برامج تعليمية وتدريبية جيدة.تو جيدة اإلعداد، وهذا لن يتحقق إال من خالل 

األصوات من جانب المنظمات المهنية والثقافية واإلنسانية والهيئات المجتمعية تزايد  .3

 مختلف المستويات. فين الخدمات التعليمية المقدمة يوالدولية، بضرورة تحس

الحصول على ازدياد التنافس بين المؤسسات الجامعية على جذب الطالب، وعلى  .4

 .دعم مالي من الحكومات
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والدولية، ومنظمات التعليم  اإلقليميةلم باتفاقيات التجارة ارتباط كثير من دول العا .1

العالي الدولية، مما زاد حرص الدول على زيادة جودة الخريج لضمان حصوله على 

 فرص العمل.

 خريجي التعليم العالي بصفة عامة.ضعف مستوى  .6

 من تطبيق نظام الجودة في التعليم العالي هداف المتوقعةاأل

ق نظام الجودة في التعليم العالي سوف يساعد على توفير البيئة إن تطبيبداية      

المناسبة للتعليم والتعلم، وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة، وتوفير 

 لى تبني استراتيجيات، وطرق جديدة،حكمة للعمليات التعليمية، والعمل عالمراقبة المُ 

وتصميم البرامج التعليمية في ضوء احتياجات ومتطلبات سوق العمل والعمالء، من حيث 

سابها للمتعلمين بما يتناسب مع المهمة المتوقع د المطلوبة والكفايات المتوقع اكعدااأل

 (181:  14سوق العمل. ) ممارستها في

من قبل الجهة  ويمثل االعتماد آلية لصبغ الشرعية على الجهة طالبة االعتماد     

لبة االعتماد قادرة على تحقيق ن الجهة طا، والذي يوضح أولة عن منح االعتمادؤ سالم

 االعتماد يستند إلى عدد من المعايير. كاديمية، وهذافها من خالل برامجها األهد

وفيما يتعلق باالتجاهات العالمية لتطبيق الجودة في التعليم العالي، فقد أوضحت      

، ففي ضمان الجودة على مستوى دول العالم أنظمةي أن هناك تباين فلمقارنة االدراسات 

 داء، وكفاءة وقدرة المؤسسةتعطى لتقييم األ األولوية أننجد  األمريكيةالواليات المتحدة 

تعطي أنظمة التقييم  نجد أنفي بريطانيا  ولكن على االستمرار في تحقيق أهدافها،

بحساب المؤشرات  والبحث، وفي اليابان يهتموناألولوية لتقييم جودة عمليات التدريس 

 (31:  10) .معلمالرقمية الخاصة بمعدل الطالب وال
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ول: ما هي وتتركز عملية االعتماد في النظام األمريكي حول ثالثة أسئلة: السؤال األ     

ا ؟ السؤال الثاني: ما هي الوسائل التي نحققه أن نحاولهداف التي رسالتنا، وما هي األ

نقيم النتائج ونحدد مقدار نعتمد عليها لتحقيق هذه األهداف؟ والسؤال الثالث: كيف 

 (193:  38) ؟النجاح

متعددة ومختلفة لالعتماد، وفق الظروف السياسية  صياغاتوعلى ذلك فإن هناك       

التعليم  أنظمةلكل بلد من بلدان العالم، وبالتالي فإن عملية استيراد  والثقافيةواالجتماعية 

مع دون مراعاة لطبيعة المجتمن وتطبيقها في البالد العربية  أجنبيةالعالي نقال عن أنظمة 

:  21.)قافية وتحويلها إلى تجارب ممسوخةالث األنظمةتلك العربي؛ إنما يؤدي إلى تشويه 

108) 

حول وضع ضوابط  ،لتقرير الصادر عن اجتماع الخبراء العربفقد أوضح ا الذ     

ومعايير الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالوطن العربي، ضرورة قيام هيئات 

عملية التقويم في مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، تقوم  بإجراءوطنية خاصة 

 ي:مستويات ه ةبإجراءات التقويم واالعتماد على ثالث

التقويم جمع تقويم ذاتي داخل المؤسسة من خالل وحدة التقويم الذاتي، ويهدف هذا  -

 .أجل تحديد نقاط القوة أو الضعفوتحليل البيانات من 

، وتنشأ له هيئة مستقلة، ويكون إلزاميا ومستمرا، ويهدف هذا تقويم على مستوى الدولة -

نقاط قوة أو  ذاتي والكشف عن أيةلالتقويم إلى التحقق من النقاط الواردة في التقويم ا

ضعف إضافية، ويتطلب ذلك إجراء مقابالت وعمل زيارات ميدانية لتقييم عناصر 

 البرنامج.
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، ويكون التقويم اختياريا. مع العمل على تشجيع العربيعلى مستوى الوطن  تقويم -

 (111:  10االستعانة بالمؤسسات والهيئات الدولية في عمليات التقويم )

إلشراك الطلبة في تقييم جودة التعليم العالي؛  هناك اتجاه قوي أخرىومن ناحية      

ألن هناك أهدافا متعددة يمكن تحقيقها من خالل تقييم التعليم والتعلم من وجهة نظر 

 هداف:الطالب، ومن هذه األ

 تشجيع الطالب على إبداء آرائهم في عمليات التعليم في الجامعة. .1

 لفرصة للتعبير عن مستوى رضاهم عن العملية التعليمية.إعطاء الطلبة ا .2

ن الجامعة تعطي الطلبة الفرصة لإلدالء بآرائهم بخصوص ما توفير دليل بأ .3

 يدرسونه من مقررات.

حصول الكليات المعنية على التغذية المرتدة التي تساعد على تطوير جودة  .4

 التعليم.

يد واختيار وتطوير المقررات توفير البيانات والمعلومات التي تساعد في تحد .1

 الدراسية.

ولكن ينبغي توفير الحماية والخصوصية للبيانات التي يقدمها الطلبة في استمارة      

؛ حتى تكون عملية التقييم التقييم وتوزيع استمارات التقييم بعد إكمال المقررات الدراسية

 دقيقة. 

 نقال عن (2001فاره، ) يوسف أبو  وفي هذا السياق فقد أشارت دراسة     

(Ching,2006 إلى )إشراك الطلبة في تقييم مستوى الجودة على أبعاد جودة التعليم  أن

 (11:  40له انعكاسات إيجابية على أبعاد جودة التعليم العالي. )
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هتم ى جودة التعليم المقدم لهم، فقد أهمية أخذ رأى الطالب في تقييم مستو ونتيجة أل     

برنامج التربية أخذ رأى طالب قسم التربية الخاصة في مدى جودة بالبحث الحالي 

الميدانية، على اعتبار أن رأى الطالب المستفيدين من الخدمة ُيعد أحد المعايير التي يتم 

 في ضوئها الحكم على مدى جودة البرنامج التعليمي .

 برامج التربية الخاصة ومعايير الجودة:ثانياا: 

إن الهدف من وضع المعايير الخاصة بالتربية الخاصة هو وضع مؤشرات       

يتم في ضوئها تطوير وتعديل برامج التربية الخاصة، لحصولها  لكيواضحة ومحددة 

والترخيص للمعلمين بمزاولة  Program Accreditationعلى االعتماد البرنامجي 

ذا قمن ا باستعراض التجارب العالمية المهنة، والعمل على النمو المهني المستمر، وا 

االسترشاد بها،  لكي نتمكن منالخاصة بوضع معايير خاصة بمعلمي التربية الخاصة؛ 

نجد في الواليات المتحدة األمريكية يتولى المجلس الوطني العتماد مؤسسات إعداد 

اعتماد المؤسسات التي تقوم بإعداد المعلمين والموظفين والمهنيين الذين  ،المعلمين

 المؤهلينوالمهنيين  والموظفينيعملون في كافة مراحل التعليم، لضمان توافر المعلمين 

الذين يتسمون بالكفاءة والمهارة، وهذا المجلس عبارة عن منظمة غير حكومية ال تهدف 

جمعية وطنية تمثل مهنة التعليم بوجه عام، وتتحدد   (30)مكون من أكثر من  ،الربح

؛ حيث يتولى مسئولية ضمان بهم واالرتقاءالمعلمين  إعداد مهمته الرئيسة في تطوير

مين اكتساب خريجي المؤسسات التعليمية المعتمدة، للمعارف والمهارات الالزمة وتأ

 (1-1:  11لمساعدة الطالب كافة على التعلم. )

غير  األطفالبمعرفة مجلس  وقد نتجت عن تلك السياسة وضع قائمة من المعايير      

تم تطويرها كل بضعة سنوات بما يتناسب مع التطورات ي( وهذه المعايير CECالعاديين )
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الحديثة في مجال التربية الخاصة، والتي تعتمد اعتمادا أساسيا على األداء العملي، وهذه 

تطبيقها في برامج إعداد المعلمين التي تسعى لالعتراف بها، واعتمادها  ينبغيالمعايير 

 الدولة. على مستوى

 عناصر هي: ةوقد تم تقسيم المعايير الجديدة لالعتماد إلى ثالث     

 معايير محتوى التربية الخاصة. -1

 العالجية. ايير الخبرات الميدانية والممارساتمع -2

 .معايير نظام التقييم -3

( على CECلعاديين )اغير  األطفالوتشتمل القائمة التي تم وضعها بمعرفة مجلس 

 (22 -1:  11ات التالية: )المعارف والمهار 

معرفة المعلم بالنماذج والنظريات والفلسفات والسياسات التي تعتمد عليها التربية  -1

 الخاصة.

معرفة طبيعة نمو ذوي االحتياجات الخاصة وتأثير ذلك في النمو االجتماعي  -2

 واالنفعالي والمعرفي لديهم.

طرق تعلم ذوي االحتياجات معرفة طبيعة الفروق الفردية في التعلم وتأثير ذلك في  -3

 الخاصة.

 استراتيجيات الدمج وحل المشكالت. معرفة االستراتيجيات التعليمية مثل -4

مناسبة إلحداث التفاعالت االجتماعية  معرفة أفضل الظروف لتوفير بيئة تعلم -1

 المثمرة التي تساعد ذوي االحتياجات الخاصة على الحياة بانسجام وتوافق.

 تواصل الفعال مع ذوي االحتياجات الخاصة.معرفة استراتيجيات ال -6
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جراء التعديالت الالزمة  إتقان -1 مهارات التخطيط التعليمي إلدارة بيئة التعليم والتعلم، وا 

 في المنهج بما يتناسب مع طبيعة ذوي االحتياجات الخاصة.

 تقويمذوي االحتياجات الخاصة سواء ال لألطفالإتقان مهارات القياس والتقويم  -9

 غير الرسمي. وي أالرسم

التي تتمشى مع طبيعة العمل مع ذوي  واألخالقيةبالممارسات المهنية  االلتزام -8

والتعامل  ،االحتياجات الخاصة، مثل العمل على النمو المهني المستمر مدى الحياة

 اإلنساني مع ذوي االحتياجات الخاصة والدفاع عن حقوقهم.

 ،وتنفيذ البرنامج التربوي الفرديالتعاون مع بقية أفراد فريق العمل في تخطيط  -10

 .والعمل على التواصل بفاعلية مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة

وهذه المعايير كما هو واضح تشتمل على معظم الجوانب التي ينبغي أن يتقنها معلم      

التربية الخاصة، إلعداده للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة على اعتبار أن التعامل 

الحتياجات الخاصة يحتاج على معلم من طراز خاص متمكن من الكفايات مع ذوي ا

الالزمة التي تؤهله للتعامل بكفاءة مع ذوي االحتياجات الخاصة، وهذه الجوانب ينبغي أن 

يتم مراعاتها في محتوى مقررات الخطة الدراسية بقسم التربية الخاصة، وقد تم االستفادة 

 الخطة الدراسية.من هذه المعايير عند وضع معيار 

 

 

  سابقة في مجال العتماد والجودة في مجال التربية الخاصة:دراسات وبحوث 
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نستعرض فيما يلي بعض الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت بدراسة معايير      

االعتماد والجودة في التربية الخاصة، وأهمية تطبيق تلك المعايير، وذلك بهدف االستعانة 

 المعايير الخاصة بالبحث الحالي:بها في بناء 

استهدفت وضع عدة معايير مقترحة لالرتقاء بعملية  (18) (2001دراسة )رائد الحجار، -

االرتكاز على التربية في الجامعات الفلسطينية باالعتماد وضمان الجودة لبرامج كليات 

( وقد تضمنت الدراسة عدة معايير منها معيار خاص NCATEالنموذج األمريكي )

 بجودة محتوى البرنامج وقد تضمن المعيار بعض المؤشرات مثل:

توفر الكم والنوع المناسبين من خبرات التخصص األكاديمي والمتطلبات  -

 األكاديمية واإلعداد الثقافي.

 التوازن بين الخبرات النظرية والعملية. -

 .تنظيم خبرات البرنامج من حيث التكامل والتتابع واالستمرارية -

داء جامعة األقصى في ( استهدفت تحديد مستوى أ31) (2001دراسة )ناجي سكر،  -

ضوء بعض معايير الجودة المقترحة، وقد قام الباحث بتصميم استبيان ضم بعض 

المعايير، ومنها نوعية البرامج ومدى مالءمتها، وتم تطبيق االستبيان على عينة بلغ 

 الجامعة.( عضوا من أعضاء هيئة التدريس ب100عددها )

استهدفت إلقاء الضوء على أهمية قيام الدولة بإصدار  (29)( 2001دراسة )محمد سالم، -

تشريعات لضمان جودة التعليم واالعتماد، كما أكدت الدراسة على أهمية وضع خطط 

 مستقبلية لنشر ثقافة جودة التعليم واالعتماد لدى المعلمين.

استهدفت الدراسة الكشف عن  (20) (2009دراسة )زينب غريب، محمد عبد المنعم،  -

كما يعبر  ،معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة بالكليات التربوية بجامعة الملك فيصل
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ا لوضع تصور علمي عنها عضو هيئة التدريس ومقترحاتهم للتغلب عليها تمهيدً 

ؤشرات الجودة في الكشف عن مق الجودة بها، وقد ركزت الدراسة على لمتطلبات تحقي

خاصة في المجاالت التالية: الطالب، أعضاء هيئة التدريس، المناهج ألداء الجامعي ا

 الدراسية، اإلمكانات المادية، النظام اإلداري، البحث العلمي، التقويم، خدمة المجتمع.

ن هناك العديد من الدراسات التي التي ذكرت أ (31) (2009حمد الترتوري ، دراسة )م -

داء المنظمة لة كان له انعكاسات إيجابية على أتطبيق إدارة الجودة الشام أشارت إلى أن

 طبقها، وعلى ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي لديهم.التي تُ 

كدت على صعوبة قياس الجودة التي أ( 33)( 2008طاهر،  حاتمدراسة )محمد الحداد،  -

لقياس الجودة، وذلك في التعليم الجامعي نظرا لعدم وجود مؤشرات دقيقة متفق عليها 

نها مواصفات غير أل ان كمية لمواصفات مخرجات الجامعة؛لصعوبة إعطاء أوز 

 ملموسة، كما تتصف مخرجات النظام الجامعي بالتعدد والتنوع.

ير والمتطلبات التي أوضحت طبيعة المعاي (12) (Geiger, William,2002دراسة ) -

وقد لتدريس لمعلمي التربية الخاصة، منح رخص بمزاولة مهنة اعلى الالزمة للموافقة 

هذه المعايير تتغير من فترة ألخرى وفقا للتطورات التي تحدث  أشارت الدراسة إلى أن

في مجال تربية المعاقين، وهو ما يؤكد على أهمية الحرص على عدم السماح لغير 

 المتخصصين بالعمل في مجال التربية الخاصة.

مبادئ برامج إعداد توصيف استهدفت  (41) (Admon,Nancy,2003دراسة ) -

القيادات التربوية في مجال التربية الخاصة، وذلك بهدف الحصول على االعتماد 

 ( قسما من أقسام اإلدارة التعليمية84األكاديمي، وقد تم تطبيق الدراسة على )
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استهدفت إلقاء  (41)(CEC( )2003للمجلس الخاص باألطفال غير العاديين )دراسة  -

على المعايير األخالقية لمعلمي التربية الخاصة التي قام بوضعها المجلس الضوء 

 ( ومن أهمها:CECالخاص بذوي االحتياجات الخاصة )

اهتمام المعلمين بقضية رفع مستوى الدافعية للتعلم وتحقيق جودة الحياة لذوي  -

 االحتياجات الخاصة.

خالل التعاون مع أقرانهم اهتمام المعلمين برفع مستوى كفاءتهم التدريسية من  -

 المتخصصين.

 اهتمام المعلمين بتنفيذ أنشطة علمية تفيد الطالب وأسرهم. -

 اهتمام المعلمين بتنمية معارفهم ومهاراتهم التدريسية. -

اهتمام المعلمين بالعمل في إطار المعايير والتشريعات والسياسات الحاكمة في  -

 مجال تخصصهم.

عمال غير أخالقية ذات طابع عنيف تجاه على المعلمين عدم ممارسة أية أ -

 ذوي االختياجات الخاصة.

وهي دراسة مسحية وصفية تهدف إلى دراسة  (16) (Nagata,Noriko,2005دراسة ) -

طبيعة برامج إعداد معلمي الصم وضعاف السمع في الواليات المتحدة األمريكية، وقد 

مع قد حققت مستويات أوضحت الدراسة أن برامج إعداد المعلمين الصم وضعاف الس

%( 90عالية، وتم حصولها على االعتماد على المستوى المحلي والقومي، حيث حصل )

 من البرامج على االعتماد من الهيئات المتخصصة.

التي أوضحت بأن المدارس   (48) (Cooner,Donna & Others,2005دراسة ) -

وية مدربة البد أن يتوافر التي يوجد بها خدمات للتربية الخاصة تحتاج إلى قيادات ترب
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خاصة فيما يتعلق  ،لديها معايير الجودة التي تضمن اكتمال منظومة الجودة الشاملة

بالبند الخاص بالقيادات التربوية، ألن أي تطوير لن يكتب له النجاح في ظل عدم وجود 

قيادة تربوية فعالة توفر كافة التسهيالت لمعلم التربية الخاصة، كما أن اإلدارة تشكل 

عنصر أساسي في فريق العمل الذي يتولى وضع الخطة التربوية الفردية للتالميذ ذوي 

 حتياجات الخاصة.اال

 بأن اعتماد  أوضحتالتي  (61) ( Zionts,Laura & Others,2006  دراسة ) -

البرامج التربوية التي تؤهل معلمي التربية الخاصة مسئولية كل من المجلس القومي 

(   National Council for the Accreditation of Teacher Educationلالعتماد )

(NCATE) طفال غير العاديين والمجلس الخاص باألCouncil for Exceptional 

Children (CEC)  وهو ما يؤكد على أهمية وجود جهات مسئولة عن وضع معايير

 خاصة ببرامج التربية الخاصة نظرا ألنها ذات طبيعة تختلف عن التعليم العام.

 ( Council for Exceptional  دراسة قام بها المجلس الخاص باألطفال غير العاديين -

  Children   2003,) (49)  لوضع معايير لتقييم أداء المعلمين في مجال التربية

الخاصة بهدف إعدادهم ومنحهم رخصة بمزاولة العمل، وتم تقسيم تلك المعايير إلى 

    ثالثة أقسام هى: 

 معايير الخبرات الميدانية.  -1

 .معايير أنظمة القياس والتقويم  -2

 .الخاصةمعايير محتوى برامج التربية  -3

وقد أكدت الدراسة على ضرورة إجراء تعديالت على المعايير التي تم وضعها بما يتناسب مع   

 تغييرات العصر.
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   ( Council for Exceptional  طفال غير العاديين دراسة للمجلس الخاص باأل  -

Children    2008,) (44 ) استهدفت إلقاء الضوء على كيفية تحقيق الجودة في أداء

معلمي التربية الخاصة على كافة المستويات، وقد سلطت الدراسة على بعض أوجه 

القصور التي تعترض تقديم الخدمات التربوية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وكيفية 

وضع برنامج تدريبي للمعلمين للتدريب على استراتيجيات التدريس الفعال لذوي 

الحتياجات الفردية لكل تلميذ بجميع الصفوف االحتياجات الخاصة، بما يتناسب مع ا

 الدراسية وفقا للخطة التربوية الفردية.

    Council for Exceptional )   Childrenدراسة للمجلس الوطني لغير العاديين  -

أوضحت أن المجلس يقوم بمهمة تطوير المعايير الخاصة بالمعارف  (60) (,2008

ويتم ذلك تحت إشراف المجلس الوطني لالعتماد لمعلمي التربية الخاصة،  والمهارات

التربوي للمعلمين الذي يتولى مراجعة برامج الجامعات والكليات التي تقدم برامج للتربية 

الخاصة، وأوضحت الدراسة أن هذه المعايير التي تم وضعها بمعرفة المجلس الوطني 

 على النمو المهني. ( سوف تساعد معلمي التربية الخاصةCECلألطفال غير العاديين )

أوضحت ان  (10) (2008للمجلس الوطني العتماد مؤسسات إعداد المعلمين ) دراسة  -

المجلس يتولى اعتماد المؤسسات التي تقوم بإعداد المعلمين والموظفين والمهنيين الذين يعملون 

في كافة مراحل التعليم، لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع العاملين داخل المؤسسات 

 التربوية.

برنامج أوضحت أهمية تضمين   (18) (Sarromaa, Takala,2008وفي دراسة قام بها ) -

رامج إعداد معلم التربية الخاصة ألساليب دمج ذوي االحتياجات الخاصة، وأهمية أن تعكس ب

 متطلبات المجتمع المحلي وفلسفته وأهدافه من وراء تربية المعاقين.إعداد معلم التربية الخاصة 
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. الخاصة. مراحل إعدادها. خصائصها ثانياا: الخطة الدراسية بقسم التربية

 يمهامعايير تقي

، تم البدء في إعداد الخطة منذ أن تم إصدار قرار بإنشاء قسم للتربية الخاصة    

 (6-4: 26) الدراسية لبرنامج البكالوريوس وفقا للخطوات التالية:

اإلطالع على بعض البرامج المماثلة على مستوى جامعات وكليات المملكة، والوطن  -

 العربي والواليات المتحدة األمريكية.

البرنامج على بعض المتخصصين في جامعة الخليج العربي، وجامعة الملك رض عُ  -

 واألمانة العامة للتربية الخاصة بالمملكة لمناقشة البرنامج وتنقيحه. ،سعود

وبعد ذلك تم وضع الخطة الدراسية في صورتها األخيرة، ولكن تجدر اإلشارة إلى      

هـ بمعرفة 1430 – 1428عام الدراسي أن تلك الخطة قد تم تعديلها وتنقيحها خالل ال

قسم التربية الخاصة؛ بحيث يتم تطبيقها على الطالب الملتحقين بقسم التربية الخاصة 

، وهذه الخطة المعدلة هي التي سيتولى البحث الحالي هـ1431 – 1430للعام الدراسي 

 تقييمها في ضوء معايير الجودة.

 (1،9: 26) بية الخاصةالخصائص العامة للخطة الدراسية لقسم التر 

 إعداد عام للطالب في مجال التربية الخاصة. 4- 1المستوى من  .1

عاقة العقلية إعداد تخصصي في أى من مجاالت اإل 9 -1المستوى من  .2

 والسمعية وصعوبات التعلم.

 .( وحدة كمتطلب للتخرج126)إجمالي عدد الوحدات  .3

إال بعد  9 – 1ال يسمح للطالب بدراسة المقررات التخصصية للمستويات من  .4

 4 – 1اجتياز المقررات التخصصية للمستويات من 



21 
 

يحق للطالب أن يختار مجال التخصص الدقيق من بين التخصصات التي  .1

 يفتحها القسم، وذلك بعد اجتياز المستوى الرابع.

إال بعد اجتياز جميع  المستوى السابعال يسمح للطالب بالتدريب الميداني في  .6

 المقررات الدراسية التخصصية المتطلبة.

تقع الخطة الدراسية لبرنامج التربية الخاصة، في ثمانية فصول دراسية تستغرق  .1

 ( أسبوعا.11مدة الدراسة في كل فصل )

 معايير تقييم جودة الخطط الدراسية:

ة مراجعة وتقييم مستمر لمخرجاتها التعليمية العلمية المختلف بأقسامهاتحتاج الكليات      

توافق تلك المخرجات مع متطلبات سوق العمل، وذلك من خالل استحداث  لضمان

المعمول بها لتطويرها في ضوء متطلبات  البرامجإعادة النظر في  أوبرامج جديدة، 

 الجودة واحتياجات المجتمع، ورسالة ورؤية وأهداف الكلية.

العلمية المختلفة، البد من تحديد بعض  لألقسامالخطة الدراسية ولضمان جودة      

 (2:  12المرجعيات األكاديمية والتي تتمثل فيما يلي: )

 االسترشاد بما تصدره الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالمملكة. .1

خططها،  كاديمي في التخصصات المراد تطويرالهيئات العلمية التي تهتم باالعتماد األ .2

 تختار الكليات والبرامج التي حصلت على اعتماد أكاديمي. أنعلى 

 تحديد احتياجات المجتمع وسوق العمل، لتحديد المهارات الالزم توافرها لدى الخريج. .3

 العمل على تحكيم الخطة الدراسية من عدة جهات داخلية وخارجية. .4

بضعة مراجعة خططها الدراسية كل بالكليات  ضرورة قياموتجدر اإلشارة إلى      

 الذي تتبعه. األكاديميحسب المدة الزمنية لنظام االعتماد  سنوات 
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 (9:  12)طرق اختيار المقررات بالخطط الدراسية: 

 هناك طريقتان الختيار مقررات الخطة الدراسية:بصفة عامة      

ثم القيام بتوصيف هذه  أوالتعتمد على تحديد عناوين المقررات  الطريقة األولى:

تكرار في محتوى  أو، ولكن يؤخذ على هذه الطريقة إمكانية وجود تشابه كبير المقررات

 بعض المقررات.

وتعتمد على تحديد الموضوعات التي يجب أن يدرسها الطالب، ثم القيام  الطريقة الثانية:

إلى العنوان ومن ثم التوصل  وضوعات وفقا  لتقاربها وانتمائها،بتصنيف هذه الم

 ، وبذلك نضمن عدم وجود تشابه أو تكرار في محتوى المقررات.رالمناسب للمقر 

 عناصر توصيف المقررات الدراسية:

هناك عدة عناصر ال بد أن تتوافر عند توصيف المقررات الدراسية، وهذه العناصر      

وتوصيف لدراسية تم االعتماد عليها في البحث الحالي عند القيام بإعداد معيار الخطة ا

 (8: 12)على ما يلي:لقسم التربية الخاصة، وتشتمل هذه العناصر المقررات 

 .اسم المقرر، شريطة أن يدل على محتواه العلمي .1

 درس فيه المقرر.تحديد المستوى الدراسي الذي يمكن أن يُ  .2

تحديد عدد الساعات المعتمدة، وعدد الساعات العملي التي تتناسب وحجم  .3

 علميا وأكاديميا.المقرر 

 تحديد المتطلب السابق. .4

 تحديد أهداف المقرر. .1
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وصف المقرر. ويراعى فيه أن يكون شامال ومختصرا لتوضيح الموضوعات  .6

 – 110والمهارات المطلوب تغطيتها في المقرر، ويكون الوصف في حدود 

 كلمة. 200

 تحديد مخرجات ومهارات التعلم للمقرر. .1

 ء الطالب في المقرر.تحديد آلية قياس وتقويم أدا .9

 ا، وله وزن علمي.يكون حديثً  أنتحديد كتاب دراسي للطالب، ويشترط  .8

المقرر  أستاذتحديد الكتب المرجعية التي يمكن أن يستعين بها  .10

 والطالب.

ن بناء الخطط الدراسية عمل علمي يخضع ألسس وقواعد ا على ما سبق؛ فإوتأسيسً      

عد ترجمة أن يتم العمل بها لضمان جودة فعالية تلك الخطط التي تُ  ومعايير مختلفة ال بد

ير كل بضعة سنوات لألهداف التعليمية التي تسعى األقسام العلمية إلى تحقيقها، والتطو 

تطرأ على طبيعة المجتمع وأهدافه، وعلى نظرا للتغيرات التي  ،ديدةفي ضوء معايير ج

طبيعة المتعلم وطبيعة احتياجات سوق العمل،  طبيعة المواد التعليمية التخصصية، وعلى

 .المستمر وبالتالي فإن هناك حاجة دائما إلى إخضاع الخطط الدراسية للتقييم والتطوير

 

 ثالثاا: برنامج التربية الميدانية ومعايير الجودة:

باعتبارها لطالب المعلم ، ل العملية حياةالتمثل التربية الميدانية اللبنة األولى في      

خبرة تربوية يمر بها الطالب المعلم بكليات التربية بهدف تعرفه على واقع العملية 

وبصورة مباشرة بعيدا عن الجانب النظري الذي غالبا ما يرسم  ،التعليمية على الطبيعة
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صورة مثالية تختلف عما هو موجود في الواقع، كما أنها اختبار عملي يوضح مدى قدرة 

دارة المواقف التعليمية المختلفة داخل المدرسة.الطالب على ال  تدريس وا 

ا إلى أن تتبلور ا فشيئً ب شيئً الية الميدانية على التدرج مع الطوتعتمد فلسفة الترب     

التربية الميدانية لم له أسلوبه في التدريس، وعندما يبدأ الطالب المعلم في عشخصيته كم

 -لتالميذ ذوي االحتياجات الخاصةالتعامل مع اخاصة عند  -قد ينتابه الخوف والرهبة 

 (18: 34رعان ما يتكيف مع الوضع الجديد بشكل تدريجي.)إال أنه سُ 

 أهداف التربية الميدانية:    

تهدف التربية الميدانية التي تطبق على طالب قسم التربية الخاصة، إلى تحقيق       

 (32 -21:  9)(102 – 89: 21ما يلي: )

األدوار التي يقوم بها معلم التربية الخاصة عن طريق الخبرة  تعرف طبيعة .1

 العملية المباشرة.

تعرف طبيعة التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة خالل المواقف التعليمية على  .2

 الطبيعة.

تطبيق الطالب للمبادئ والمعارف والنظريات التي اكتسبها على المستوى  .3

 النظري بصورة عملية.

 التواصل والتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.إتقان مهارات  .4

 إتقان مهارات التدريس والتي تشتمل على التخطيط والتنفيذ والتقويم. .1

التدريب على كيفية وضع الخطة التربوية الفردية التي تتناسب مع طبيعة قدرات  .6

 واستعدادات كل تلميذ وفقا لطبيعة إعاقته.
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مية واإلدارية لكل من العاملين بالمدرسة االستفادة من الخبرات التربوية والتعلي .1

بالمشرفين من  ا من إدارة المدرسة، والمعلمين، والمعلمين المتعاونين، وانتهاءً بدءً 

 قبل الكلية.

اكتساب الطالب المعلم القدرة على التعامل مع الطالب، ومع معلمي المدرسة،  .9

 وجهازها اإلداري، ومع أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة.

 تنمية قدرة الطالب على النقد الذاتي، وتقبل نقد اآلخرين برحابة صدر. .8

 اكتساب خبرات إدارية مختلفة داخل المدرسة. .10

تنمية اتجاهات الطالب نحو العمل مع التالميذ ذوي االحتياجات  .11

 الخاصة.

من خالل األهداف السابقة يتضح لنا مدى أهمية فترة التربية الميدانية في إعداد       

طالب المعلم، والتي تساعده على اكتساب مهارات التعامل والتواصل مع ذوي ال

االحتياجات الخاصة، بما يمكننا من تحقيق الجودة في مجال التربية الخاصة على 

 اعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية.

دى تمكن الطالب إن تحقيق الجودة في برنامج التربية الميدانية مرهون بمكما      

المعلم من الكفايات الالزمة للتدريس لذوي االحتياجات الخاصة، ومدى وعيه بحقوقه 

وواجباته خالل فترة التربية الميدانية، وذلك بهدف توفير المناخ المناسب للطالب لكي 

ضغوط نفسية قد يتعرض لها  دون أيمن يتمكن من التطبيق الميداني بسهولة ويسر و 

للتالميذ ذوي االحتياجات  والتدريس ،بالتالي في جودة أدائه في التعاملمما قد يؤثر 

 .الخاصة
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وفيما يلي حقوق وواجبات الطالب المعلم التي ينبغي أن ُيلم بها قبل قيامه       

قسم ب تبصيره بها من خالل مكتب التربية الميدانيةبالتطبيق الميداني، والتي ينبغي 

 (116 – 110: 32 ( )111 -111: 21 )التربية الخاصة:

 حقوق الطالب المعلم:

 وتتمثل فيما يلي:

 أن يؤخذ رأيه في الحسبان عند توزيع المدارس وتوزيع الحصص. .1

أن يعامل باحترام من إدارة المدرسة ومن معلميها، مثله مثل أى معلم في تلك  .2

 المدرسة.

ياجات أن يزوده المعلم المتعاون بمعلومات كافية عن التالميذ ذوي االحت .3

 الخاصة ونظام العمل بالمدرسة.

أن يوجه إليه النصح واإلرشاد من قبل المشرفين عليه بطريقة مقبولة تخلو من  .4

 التجريح، وفي مكان ال يسمح لآلخرين سماع النقد الموجه إليه.

أن يحصل على تقويم موضوعي من قبل المعلم المشرف، والمعلم المتعاون،  .1

 ومدير المدرسة.

بأول، ويكون له الحق في  المالحظات التي يسجلها المشرف أوالً أن يطلع على  .6

 مناقشتها لمعرفة وجهة نظره.

أن ُيطلعه مكتب التربية الميدانية أو المشرف على التربية الميدانية على طبيعة   .1

 حقوقه وواجباته من خالل إعطائه دليل مطبوع عن التربية الميدانية.

 واجبات الطالب المعلم:

  .على األنظمة والتعليمات المعمول بها بالمدرسة وااللتزام بهاطالع اال .1
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 التعرف على البيئة المدرسية بكل جوانبها. .2

 إعداد الدروس التي يقوم بتدريسها وفقا لما تم تدريبه عليه. .3

 واقتدار. ةأداء عمله بأمان .4

 تقبل آراء  المشرف والمعلم المعاون برحابة صدر. .1

 ع زمالئه المعلمين.التعاون مع إدارة المدرسة وم .6

 إبالغ المشرف أو مكتب التربية الميدانية بالمشكالت التي تعترضه. .1

 تنفيذ طرق واستراتيجيات التدريس التي تتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة. .9

 المشاركة في جميع األنشطة التربوية والتعليمية التي تنفذها المدرسة. .8

خالص واحترامالتعامل مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاص .10  ة بحب وا 

 .استغالل وقت الحصة بما يفيد التلميذ ذوي االحتياجات الخاصة .11

:  34) (122-120:  21)مسئوليات كل من مدير المدرسة والمعلم المتعاون:          

11 )(28  :40 – 43) 

على قيام كل من الطالب والمشرف بأدوارهم  التربية العمليةال يتوقف نجاح     

التي يتم  مكملة البد أن يقوم بها كل من مدير المدرسة أدوارابكفاءة، ولكن هناك 

ن عليهم تسهيل مهمة الطالب المعلم داخل التطبيق بها، والمعلم المتعاون؛ أل

مل المدرسة، وتشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة داخل وخارج المدرسة وتح

بعض المسئوليات اإلدارية المكملة لدوره داخل الفصل، كما أن لمدير المدرسة 

، وهو ما يتطلب وجود تنسيق في تقييم الطالب المعلممهما والمعلم المتعاون دورا 

لكي ال يحدث تناقض بين  ؛بين كل من المعلم المشرف والمدير والمعلم المتعاون
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اون، فالمعلم المشرف يمتلك خبرات نظرية، توجيهات المعلم المشرف والمعلم المتع

لذا فال غنى عن دور كل منهما في توجيه  ؛والمعلم المتعاون يمتلك خبرات عملية

 .الطالب المعلم، وفي تحقيق األهداف المرجوة من فترة التربية الميدانية

 : ميدانيةأدوار مكتب التربية ال

يتولى العديد من المهام التنظيمية التي  ميدانيةالبد من وجود مكتب للتربية ال    

يقه في الواقع؛ تضمن فاعلية تنفيذ خطة التربية الميدانية على النحو المطلوب تحق

ن على مكتب التربية العملية مهمة جمع بيانات وافية عن حيث يتولى القائمو 

الطالب من حيث تخصصاتهم ورغباتهم، وقائمة بالمدارس المتعاونة، كما يتولى 

تب التربية العملية عقد سلسلة من اللقاءات مع الطالب المطبقين قبل وأثناء مك

المدارس المتعاونة  دانية، وكذلك عقد لقاءات مع مديريوعقب انتهاء التربية المي

تعترض  أنوالمعلمين المتعاونين للتنسيق فيما بينهم، وحل المشكالت التي يمكن 

ربية الميدانية يشتمل على كل المعلومات الطالب، كما يتولى مهمة إعداد دليل للت

كما  األساسية عن التربية الميدانية ليتم توزيعه على الطالب قبل التطبيق الميداني،

يتولى مهمة إعداد أدوات التقويم من بطاقات المالحظة، التي سوف يستخدمها كل 

متكاملة  من المعلم المشرف والمعلم المتعاون ومدير المدرسة لتقييم الطالب بصورة

وشاملة وموضوعية، وفي نهاية التطبيق الميداني يتولى مكتب التربية الميدانية إعداد 

تقريرا شامال عن التربية الميدانية يستعرض فيه كل اإليجابيات والسلبيات التي 

لتربية الميدانية اكشفت عنها عملية التطبيق العملي للتربية الميدانية لتطوير برنامج 

 تالية.في السنوات ال
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ذا استعرضنا االتجاهات العالمية في       مجال تنظيم برامج التربية الميدانية، نجد وا 

 خصص للتربية الميدانية، تُ ة بجامعة أكسفوردأن كلية التربي :على سبيل المثال

بشقيها المشاهدة والتطبيق في اإلعداد التكاملي عدد ال يقل عن خمسة وعشرين 

المتحدة األمريكية يتم تنفيذ  أسبوعا توزع على سنوات اإلعداد األربعة، وفي الواليات

 لتربية الميدانية على ثالث مراحل متتابعة هي: ا

 ويكتفية، . حيث يتعرف الطالب المعلم على البيئة المدرسيمرحلة المشاهدة -1

 .المتعاونون الطلبة بمشاهدة ما يقوم به المعلمون

، وتستمر في المتوسط مدة فصل دراسي كامل، يقضي مرحلة التطبيق الجزئي  -2

بتحليل  يقوم فيها، ( أيام أسبوعيا في المدرسة المتعاونة4 -3الطالب من )

 المناهج ، والتدريب على إعداد الخطط الدراسية.

ن عادة في فصل تخرج الطالب المعلم وتستمر لمدة فصل ، وتكو قامةمرحلة اإل -3

، دراسي كامل بواقع خمسة أيام في األسبوع؛ حيث يتفرغ الطالب لعملية التدريس

ويتم تزويد الطالب بدليل للتربية العملية يتضمن مهامه وواجباته وطريقة التنسيق 

ربوي عادة بزيارة طراف المشاركة في التربية الميدانية، ويقوم المشرف التبين األ

 ، ويتولى اإلشراف على عدد ال يزيد عن( زيارة12يقل عن ) العدد الطالب 

، ويسمح له بتصوير الطالب ، لضمان عدم زيادة العبء عليهطالب فقط ةست

 (13: 22)  هدف مناقشتهم وتقويمهم فيما بعد أثناء قيامه بالتدريس ب بالفيديو

 من خالل ما سبق عرضه من اتجاهات عالمية في مجال التربية الميدانية      
نالحظ مدى الحرص على تقييم الطالب في ضوء عدد مناسب من الزيارات التي 
يقوم بها المشرف، وكذلك االلتزام بتخصيص عدد قليل من الطالب لكل مشرف 
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الميدانية، ومعايير  تربوي؛ حتى تتحقق األهداف المرجوة من اإلشراف على طلبة
 الجودة الخاصة ببرامج التربية الميدانية.

حرص على التدرج المنطقي في تنفيذ برنامج التربية النالحظ مدى  كما     
الميدانية؛ حيث يبدأ الطالب بالمالحظة، ثم التطبيق الجزئي، ثم اإلقامة الكاملة في 

قسم التربية الخاصة قد خلت المدرسة، ولكننا نالحظ أن الخطة الدراسية الجديدة ل
التي من مرحلة المشاهدة والمشاركة التي كانت متضمنة في الخطة السابقة للقسم، و 

المدرسة فيها بالطالب  يتواجد ؛ حيثكانت تتم خالل يوم واحد فقط في األسبوع
هذا  ، وقد تمالتواصل مع التالميذ المعاقينطرق و  ،لمشاهدة كيف تتم عملية التدريس

 دون وجود مبرر منطقي لحذف المشاهدة والمشاركة.من  التعديل
  سابقة في مجال التربية الميدانية:دراسات وبحوث 
نستعرض فيما يلي بعض الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت بدراسة برامج      

وأوجه القصور بها والمعايير الواجب توافرها بها،  ،التربية الميدانية من حيث مواصفاتها

 وذلك بهدف االستعانة بها في بناء أدوات البحث الحالي:

التي استهدفت دراسة واقع التقويم في التربية الميدانية  (2) (1896دراسة )أحمد الشيخ،  -

ة بكلية التربية جامعة الملك سعود، وقد أكدت الدراسة على ضرورة تحديد مدى مناسب

طالب التربية الميدانية لمهنة التدريس في فترة التربية الميدانية من خالل بطاقة تقويمية 

 محددة.

واألنشطة استهدفت بناء قائمة باألدوار،  (11) (1881دراسة )راشد الكثيري، -

والمسؤوليات التي يجب أن يقوم بها الطالب المتدرب، وتحديد أهمية هذه األدوار من 

 المتدربين ومشرفي الكلية، بكلية التربية جامعة الملك سعود.وجهة نظر الطالب 

استهدفت تقويم برنامج التربية الميدانية في كلية  (3) (1889دراسة )الحسن المغيدي،  -

التربية بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية، وقد تمت عملية التقويم من خالل أربعة 
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المعلم المتعاون، ودور مدير المدرسة،  أبعاد رئيسة هي: دور المشرف التربوي، ودور

 ودور ورش التربية الميدانية.

التي استهدفت تقويم برنامج التربية الميدانية بكلية  (31) (2000دراسة )هاله بخش،  -

التربية جامعة أم القرى من وجهة نظر الطالبات المعلمات، وقد أشارت الدراسة إلى أن 

هناك بعض المشكالت التي تواجه التربية الميدانية مثل: اختيار المعلم المتعاون بصورة 

مين على نصاب المشرف الجامعي عشوائية، وضعف تأهيله، وزيادة عدد الطالب المعل

مما يؤثر في قلة اللقاءات التي تتم بين المشرفين والطالب، وأن هناك بعض المدارس 

 التي تتعامل مع الطالب المعلم على أنه زائر وليس معلم.

استهدفت دراسة واقع اإلشراف على الطلبة  (21) (2002دراسة )مبارك حمدان،  -

نين بالمملكة العربية السعودية، وقد استعان الباحث المعلمين في كليات التربية للب

لجمع البيانات، وزعت على عدة محاور هي: دور المشرف األكاديمي، ودور  باستبانة

 الطالب المعلم المتعاون، ودور مدير المدرسة.

استهدفت التعرف على المشكالت  (11) (2003باسودان،فاء كوله، و سوسن دراسة ) -

لمتدربة في كلية إعداد المعلمات بمكة أثناء ممارسة التربية التي تواجه الطالبة ا

الميدانية، وأسباب تلك المشكالت وقد أوضحت الدراسة أن المشكلة الرئيسة تتمثل في 

 قلة عدد زيارات المشرفات على طالبات التربية الميدانية، وقلة االستفادة من توجيهاتها.

التي أوضحت نتائجها ضعف قدرة المشرفين  (36) (2004دراسة )نرمين محمدي،  -

التربويين على القيام بوظائف اإلشراف التربوي بكفاءة نتيجة لضعف وعيهم بطبيعة 

مسئولياتهم، وقلة اهتمامهم بالتخطيط لعملية اإلشراف، وقلة التنسيق بين المشرفين 

 التربويين ومدراء المدارس.
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هدفت وضع معايير علمية لتقويم أداء التي است (9) (2001دراسة )إيمان المريعي،  -

طالبات التدريب الميداني، وقد تضمنت هذه المعايير )معايير الشخصية، تخطيط 

 ة، تقويم الدروس(يالدروس، تنفيذ الدروس، استخدام الوسائل التعليم

التي استهدفت تقويم برنامج التربية الميدانية في  (32) (2001دراسة )محمد شاهين، -

المفتوحة من وجهة نظر الطالب المعلمين، وقد أوصت الدراسة بضرورة جامعة القدس 

عادة تنظيم برنامج التربية الميدانية بما يتمشى ومتطلبات العصر، مع ضرورة توفير إ

 دليل خاص بالتربية العملية لكل من المشرف والطالب ومدير المدرسة والمعلم المتعاون.

 بناء أدوات الدراسة:

 الخطة الدراسية لتقييم ة بناء معيار الجود -1

طالع على الدراسات والبحوث السابقة في مجال بناء معايير الجودة لتقييم في ضوء اال     

، من حيث عدد ككل الخطط الدراسية؛ فقد تم بناء معيار الجودة الخاص بالخطة الدراسية

واالختيارية، ومتطلبات ، ومقررات متطلبات الجامعة اإلجباريةالوحدات الدراسية المعتمدة، 

، وغير موافق لبنود، وتم وضع االستجابة بموافقتخصص كل إعاقة على حده، وغيرها من ا

من القائم  ةفقط، مع وجود خانة إلبداء المالحظات، وذلك للحصول على استجابة محدد

ة تلي ذلك عرض المعيار على مجموعة من السادإبداء الرأي في الخطة الدراسية، قد بعملية 

بداء الرأي حول بنوده، وقد تم وضع المعيار في صورته النه ائية في المحكمين، لضبطه وا 

 اً ( بندا، وأصبح جاهز 30شتمل المعيار على )ضوء تلك المالحظات، وقد ا

 (1)ملحقللتطبيق.

 بناء معيار الجودة الخاص بتوصيف المقررات -2
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ات الدراسية المتضمنة في خطة تم بناء معيار آخر للجودة مرتبط بتوصيف المقرر كما      

الدراسة في قسم التربية الخاصة التي تحمل رمز )خاص، عقل، سمع، صعب( من المستوى 

األول حتى المستوى السابع، وذلك بهدف تقييم تلك التوصيفات بكافة عناصرها في ضوء 

ر معيار علمي يوضح مدى مراعاة توصيف المقررات لمعيار الجودة التي ينبغي أن تتواف

فيها، وذلك من حيث وضوح وصحة مسمى المقرر، ومناسبة المستوى الدراسي الذي يدرس 

فيه، وعدد الساعات المعتمدة، ومتطلباته السابقة، ومدى جودة صياغة األهداف ومدى 

شمولها ومناسبتها لطبيعة المقرر، وطبيعة موضوعات المقرر ومدى ارتباطها باألهداف، 

المتبعة، والمصادر التي يمكن للطالب الرجوع إليها، وغيرها  وطرق واستراتيجيات التدريس

من البنود، وقد تم وضع االستجابة بموافق أو غير موافق، مع إضافة جزء في نهاية المعيار 

لكي يتمكن المحكم من إضافة أية مالحظات يود إضافتها على توصيف المقرر، والجدير 

تم تطبيقه على جميع توصيف المقررات التي تحمل رمز )خاص،  ن هذا المعياربالذكر أ

المستوى السابع، وقد بلغ عدد تلك المقررات  عقل، سمع، صعب( من المستوى األول حتى

بداء ( مقرر 41) ، وتلي ذلك عرض المعيار على مجموعة من السادة المحكمين، لضبطه وا 

ائية في ضوء تلك المالحظات، وقد نهالرأي حول بنوده، وقد تم وضع المعيار في صورته ال

 (2)ملحق للتطبيق. اً ( بندا، وأصبح جاهز 22شتمل المعيار على )ا

 بناء معيار لتقييم برنامج التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة -3

تم بناء معيار لتقييم برنامج التربية الميدانية من وجهة نظر السادة أعضاء هيئة      

في قسم التربية  شراف على طالب وطالبات التربية الميدانيةإلا التدريس الذين يتولون

، وُطلب من السادة المحكمين إبداء الرأي أمام ، وقد تضمن المعيار بعض المؤشراتالخاصة

، وقد تم عرض المعيار على استجاباتهم مفتوحة غير مقيدةون تلك المؤشرات بحيث تك
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شتمل وضعه في صورته النهائية حيث ا ذلكمجموعة من السادة المحكمين لضبطه، وتلي 

 (3)ملحق  ( مؤشرًا وبذلك أصبح جاهزا للتطبيق.21المعيار على )

بقسم  إعداد استبانة للتعرف على آراء الطالب لتقييم برنامج التربية الميدانية -4

 التربية الخاصة

ور حـــول وُتعـــرف االســـتبانة علـــى أنهـــا أداة تتضـــمن مجموعـــة مـــن العبـــارات أو األســـئلة تـــد     
 (      300: 16موضوع واحد، وتعد االستبانة مصدرا هاما لجمع المعلومات عن موضوع معين.) 

 خطوات إعداد االستبانة: 

تحديــد الهــدف مــن االســتبانة، وهــو التعــرف علــى آراء الطــالب فــي مــدى جــودة برنــامج التربيــة  -
 الميدانية.

وقـد بلغـت صياغة عبارات االستبانة بوضوح ودقة، صياغة عبارات االستبانة، وقد تم مراعاة  -
باالستجابة من خالل درجة  طالب( عبارة؛ بحيث يقوم ال30عدد العبارات التي تم صياغتها )

موافقــة خماســية تضــم )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد غيــر موافــق، غيــر موافــق بشــدة ( وذلــك 
 (1 – 2 – 3 – 4 – 1لزيادة درجة حساسية االستبانة، وقيمها كالتالي: )

إخـــراج االســـتبانة، وقـــد اعتمـــدت عمليـــة اإلخـــراج علـــى مـــا يلـــي: )كتابـــة عنـــوان االســـتبانة  -
 كتابة التعليمات التي توضح طريقة اإلجابة( –بشكل واضح ومختصر 

المالحظـات، وتــم تـم عـرض االسـتبانة علـى السـادة المحكمــين لضـبطها، وقـد أبـدوا بعـض  -
 (4)ملحق  أصبحت االستبانة صالحة للتطبيق.تعديل االستبانة في ضوئها، وبذلك 

 
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 تطبيق معيار تقييم الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة ككل - 1    

من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية  عضوا (11تم توزيع المعيار على عدد )     
، كما تم تزويدهم بنسخ من هيكل الخطة الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل

الدراسية العامة لقسم التربية الخاصة بمساراتها الثالثة )عقلي، سمعي، صعوبات( كل 
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وقد أسفرت المعالجة اإلحصائية عن النتائج الموضحة في عضو وفقا لتخصصه الدقيق، 
 (1جدول )

 ( نتائج تطبيق معيار تقييم الخطة الدراسية ككل1جدول )

ود 
بن

يار
لمع

ا
 

فق
موا

ة% 
نسب

ال
فق 
موا
ير 

غ
 

ة%
نسب

ال
يار 
لمع

ود ا
بن

 

فق
موا

 % 
سبة

الن
فق 

موا
ير 

غ
 

% 
سبة

الن
 

1 14 8330 1 130 16 8 6030 6 4030 
2 1 - 10 100 11 8 6030 6 4030 
3 13 9636 2 1334 19 14 8330 1 130 
4 6 4030 8 6030 18 - - 11 100 
1 11 100 - - 20 12 9030 3 2030 
6 13 9636 2 1334 21 12 9030 3 2030 
1 1 2130 10 1130 22 8 6030 6 4030 
9 4 2631 11 1333 23 14 8330 1 130 
8 11 100 - - 24 13 9636 2 1334 

10 9 1333 1 4631 21 13 9630 2 13,4 
11 8 6030 6 4030 26 11 100 - - 
12 8 6030 6 4030 21 6 4030 8 6030 
13 13 9636 2 1334 29 14 8330 1 130 
14 12 9030 3 2030 28 13 9636 2 1333 
11 12 9030 3 2030 30 11 100 - - 
  

 من خالل الجدول السابق يمكن استخالص النتائج التالية:
%( 100بلغــت نســبتها ) تامــة علــى موافقــة ن بنــداأربعــة بنــود مــن جملــة ثالثــيحصــلت 

 وهي على التوالي:
 المعتمدة لمتطلبات القسم أو التخصص ككل كافية عدد الوحدات -

 مقررات متطلبات الكلية اإلجبارية مناسبة إلعداد طالب التربية الخاصة -

مقــررات اإلعــداد العــام مــن المســتوى األول حتــى المســتوى الرابــع تتــيح الفرصــة أمــام  -
 الطالب اإللمام بكل فئات التربية الخاصة

 ورسالة قسم التربية الخاصةالخطة الدراسية تتناسب مع رؤية  -

 %( وهو:100حصل بند واحد فقط على عدم موافقة بلغت نسبته )
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 عدد الساعات المخصصة لدراسة اللغة اإلنجليزية كافية.  -         

وهــذا يعنــي أن هنــاك حاجــة ماســة إلــى تخصــيص عــدد ســاعات أكثــر فــي الخطــة الدراســية       
طـالع علـى أحـدث إعـداد طالـب التربيـة الخاصـة فـي االها فـي لدراسة اللغة اإلنجليزية نظرا ألهميت

 االتجاهات في مجال التربية الخاصة.

%( 8333%( إلـى )90علـى موافقـة تراوحـت نسـبتها بـين )( بنـدا 30من جملـة ) ابند( 14)حصل 
 وهي على التوالي:

 %(8333) عدد الوحدات المعتمدة لمتطلبات الجامعة اإلجبارية ككل كافية -

 %(9636) دات المعتمدة لمتطلبات الكلية اإلجبارية ككل كافيةعدد الوح -

 %(9636) عدد الوحدات المعتمدة للساعات الحرة كافية -

ــــة العقليــــة - ــــدة يمكــــن تدريســــها لطــــالب مســــار اإلعاق ــــررات تخصصــــية جدي ــــاك مق  هن
(9636)% 

 هنــــاك مقــــررات تخصصــــية جديــــدة يمكــــن تدريســــها لطــــالب مســــار اإلعاقــــة الســــمعية -
(90)% 

 قــــررات تخصصــــية جديــــدة يمكــــن تدريســــها لطــــالب مســــار صــــعوبات الــــتعلمهنــــاك م -
(90)% 

 %(8333) نسبة المقررات التربوية إلى المقررات النفسية مقبولة -

 عــدد الســـاعات العمليـــة فـــي الخطـــة ككـــل كافيـــة الكتســـاب الطـــالب للمهـــارات العمليـــة -
(90)% 

 النظريــــةتوجــــد بعــــض المقــــررات فــــي حاجــــة إلــــى ســــاعات عمليــــة بجانــــب الســــاعات  -
(90)% 

 %(8333) المتطلبات السابقة للمقررات واضحة -

 %(9636)هناك تكامل رأسي بين المقررات الدراسية الموجودة في الخطة ككل -
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هنـــــــــاك تكامـــــــــل أفقـــــــــي بـــــــــين المقـــــــــررات الدراســـــــــية الموجـــــــــودة فـــــــــي كـــــــــل مســـــــــتوى  -
 %(9636)دراسي

إعـــداد معلـــم المقـــررات التخصصـــية تتناســـب مـــع االتجاهـــات العالميـــة المعاصـــرة فـــي  -
 %(8333) التربية الخاصة

 المقـــررات الدراســـية تتناســـب مـــع متطلبـــات ســـوق العمـــل فـــي مجـــال التربيـــة الخاصـــة -
(9636)% 

، ولكن هناك بعض أوجه بصفة عامة الخطة الدراسية ككل مقبولة أنوهذا يعني 
القصور؛ حيث أشار معظم أفراد العينة أن هناك  مقررات تخصصية جديدة يمكن 

 وتتمثل فيما يلي: لطالب مسار اإلعاقة العقلية تدريسها
 .إضافة مقرر عن االضطرابات االنفعالية لذوي اإلعاقة العقلية 

 إضافة مقرر عن إعاقة الشلل الدماغي 

 إضافة مقرر عن متالزمة داون 

 وهناك مقررات جديدة ينبغي إضافتها لطالب مسار صعوبات التعلم وهي:          

 بطئ التعلم 

  الدراسيالتأخر 

 وهناك مقرر يمكن إضافته لطالب مسار اإلعاقة السمعية وهو:         

 تطبيقات تربوية باستخدام لغة اإلشارة 
 

 وهي على التوالي: ،على نسبة كبيرة من عدم الموافقة أربعة بنودحصل 
 %( 11) عدد الوحدات المعتمدة لمتطلبات الجامعة االختيارية ككل كافية -

مــن  أكثــرهنــاك حاجــة لتوســيع فــرص االختيــار أمــام الطــالب مــن بــين  أنوهــذا يعنــي 
 مقرر.

 %(11مقررات متطلبات الجامعة اإلجبارية مناسبة إلعداد طالب التربية الخاصة ) -
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ـــــة الخاصـــــة  - ـــــة مناســـــبة إلعـــــداد طـــــالب التربي ـــــات الجامعـــــة االختياري ـــــررات متطلب مق
(1333)% 

واختياريــة، يمكــن أن تضــاف إلــى  وهــذا يعنــي أن هنــاك متطلبــات أخــرى إجباريــة     
الخطة الدراسـية بـدال مـن اقتصـارها علـى اللغـة العربيـة والتـاريخ اإلسـالمي فقـط، وهـو 

 ما ينبغي مراعاته مستقبال.

مســـمى المقـــررات الدراســـية واضـــحة ودقيقـــة مـــن الناحيـــة العلميـــة. حصـــل علـــى نســـبة  -
هنـاك حاجـة إلعـادة النظـر فـي مسـميات بعـض  أن%( من الموافقة، وهذا يعنـي 60)

؛ حيــث أشــار معظــم أفــراد العينــة إلــى عــدد مــن المقترحــات الهامــة المقــررات الدراســية
 التي تتلخص فيما يلي:

  يتم تعديل مسمى  مقرر )االضطرابات السلوكية وتعديل السلوك( الموجـود
 همـــــــا، علـــــــى أن يـــــــتم وضـــــــعبالمســـــــتوى الرابـــــــع؛ بحيـــــــث يـــــــتم الفصـــــــل بين

 ضطرابات السلوكية في مقرر مستقل، وتعديل السلوك في مقرر آخر.اال

 ( الموجود  استراتيجياتيتم تعديل مسمى مقرر )التدخل المبكر والدمج
ات التدخل المبكر في بالمستوى الخامس؛ بحيث يتم الفصل بين استراتيجي

مقرر مستقل، واستراتيجيات الدمج في مقرر آخر، وذلك على اعتبار أن 
المبكر يتم في مرحلة مبكرة قبل االلتحاق بالمدرسة في حين أن  التدخل

استراتيجيات الدمج تتم عقب دخول المدرسة، وهذه االستراتيجيات تختلف 
 عن استراتيجيات التدخل المبكر.

  )المقرر  يتم تعديل مسمى مقرر )التخلف العقلي في ضوء النظريات
لي( غير مقبول من ألن مصطلح )التخلف العقعلى المستوى الخامس؛ 

كما  ليصبح )اإلعاقة العقلية(لذا ينبغي تعديله  ،لتربوية والنفسيةاالناحية 
أن هناك غموض فيما يتعلق بدراسة اإلعاقة العقلية في ضوء نظريات 

 رى بعض أفراد العينة أن هناك نوععلم النفس وغيرها من النظريات، وي
وهى نفس المالحظات  من افتعال مسمى لهذا المقرر غير دقيق علميا،

 التي تنطبق على مسمى مقرر )صعوبات التعلم في ضوء النظريات(
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 ( )( 1يتم تعديل مسمى مقرر )طرق التواصل الشفوي واليدوي والكلي
المقرر على المستوى الخامس، وتعديل مسمى مقرر )طرق التواصل 

ا ( المقرر على المستوى السابع، ألن بينهم2الشفوي واليدوي والكلي( )
هناك عدم دقة في التسمية؛ ألن طرق التواصل  أنبرر، كما تكرار غير مُ 

الشفوي واليدوي تندرج تلقائيا ضمن مهارات التواصل الكلي، ولذلك يقترح 
ألول )طرق التواصل الشفهي( والتي تضم اتسمية المقرر  أفراد العينة

السمع( ويتم )قراءة الكالم، وتدريبات النطق، ومخارج الحروف، وتدريبات 
تسمية المقرر الثاني )طرق التواصل اليدوي( والتي تضم )لغة اإلشارة 

 وهجاء األصابع، والطرق التي تجمع بين الهجاء واإلشارة(

  مقرر )التقويم والتشخيص في التربية الخاصة( الموجود في المستوى
ا السادس لكافة المسارات يتم تغيير تسميته بحيث يتم تخصيص االسم وفق

، وبالتالي تتغير المسميات إلى: تشخيص وتقويم كل إعاقة على حدةل
)التقويم والتشخيص لذوي اإلعاقة العقلية( )التقويم والتشخيص لذوي 

 اإلعاقة السمعية( )التقويم والتشخيص لذوي صعوبات التعلم(
 

أوضحت النتائج أن فقد  ؛لبعض المقررات خصصةفيما يتعلق بالساعات العملي الم -
%( من أفراد العينة 90اجة إلعادة النظر في تلك الساعات؛ حيث أشار )هناك ح

أنه توجد بعض المقررات في حاجة إلى ساعات عملية بجانب الساعات النظرية، 
مثل: مقرر )اإلحصاء التربوي( الموجود في المستوى األول،  ومقرر )تطبيقات 

عاقة التوحد( الموجود في الحاسب في التعليم( الموجود في المستوى الثالث ومقرر )إ
المستوى السابع لمسار اإلعاقة العقلية، ومقرر )تصميم وتطوير الدروس( الموجود 

 في المستوى السابع لكل المسارات.

فقد  فيما يتعلق بتوزيع مقررات متطلبات التخصص على سنوات ومستويات الدراسة -
حيث أشاروا إلى  %( من أفراد العينة40كانت هناك بعض المالحظات من حوالي )

 ضرورة مراعاة المالحظات التالية:
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  مقرر )التربية الفنية لذوي االحتياجات( الموجود  في المستوى السابع
لمسار اإلعاقة العقلية، يتم وضعه في المستوى الخامس ليتمكن الطالب 

 من إتقان المهارات الفنية قبل التطبيق الميداني بفترة كافية.

  يتم وضعه في المستوى السابع في كل المسارات بدال  (دراسة الحالة)مقرر
من المستوى السادس ليتمكن الطالب من توظيف جميع المقررات في 

 .دراسة حاالت ذوي االحتياجات الخاصة على الطبيعة

 ى السابع إلى المستوى ستو مقرر)صعوبات التعلم األكاديمية( ينقل من الم
التفرقة بينه وبين موضوعات السادس؛ بحيث يستطيع الطالب الخامس، أو 

 مقرر )صعوبات التعلم النمائية( الموجود بالمستوى الخامس.

تطبيق معيار تقييم توصيف مقررات خطة الدراسة لقسم التربية  -2
 الخاصة

بعد تطبيق معيار الخطة الدراسية ككل، تم تطبيق معيار لتقييم توصيف جميع      
اصة والتي تحمل رمز )خاص، عقل، سمع مقررات خطة الدراسة بقسم التربية الخ

صعب( من المستوى األول حتى المستوى السابع، وقد بلغت عدد المقررات التي تم 
 تحليل( مقررا، وقد أسفرت عملية 41ة )مها في ضوء معيار جودة الخطط الدراسييتقي

 الموضحة في الجدول التالي: عن النتائج توصيف جميع تلك المقررات،
 نتائج تطبيق معيار تقييم توصيف مقررات خطة الدراسة( 2جدول )

النسبة  موافق بنود التقييم م
% 

غير 
 موافق

النسبة 
% 

 2334 144 1636 411 مسمى المقرر واضح ومفهوم 1
 2431 111 1134 464 مسمى المقرر صحيح من الناحية العلمية 2
 1439 81 9132 124 مسمى المقرر يدل على محتواه العلمي 3
مسمى المقرر يوجد بينه وبين مسميات مقررات أخرى في  4

 نفس الخطة تداخل أو تشابه
104 1631 111 9331 

المستوى الذي ُيدرس فيه المقرر مناسب للطالب من الناحية  1
 العلمية

161 8138 10 931 

عدد الساعات المعتمدة مناسب مع طبيعة أهمية ومحتوى  6
 المقرر

603 8930 12 138 

 1132 411 2239 140 يحتاج إلى ساعات عملي بجانب النظري 1
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 1932 112 9139 103 تم تحديد المتطلب السابق لدراسة المقرر 9
 9033 484 1831 121 تم تحديد وصياغة أهداف المقرر بطريقة إجرائية مناسبة 8

 4331 268 1633 346 أهداف المقرر شاملة للجوانب التي تعبر عن طبيعة المقرر 10
برز موضوعات المقرر بطريقة وافية ومختصرة تم وصف أ 11

 كلمة 200: 110في حدود 
334 1433 291 4131 

موضوعات المقرر ال تتشابه مع موضوعات مقرر آخر  12
 موجود بالخطة الدراسية

106 9233 108 1131 

 2431 148 1831 466 موضوعات المقرر ترتبط بأهداف المقرر بشكل واضح 13
موضوعات المقرر تتمشى مع االتجاهات العلمية الحديثة  14

 والمعاصرة في مجال التخصص
118 9434 86 1136 

موضوعات المقرر تتناسب مع الزمن المخصص للتدريس  11
 ومع عدد اللقاءات التدريسية

608 9830 6 031 

تم تحديد مخرجات ومهارات التعلم المتوقع تحقيقها من وراء  16
 تدريس المقرر

181 8630 24 338 

تم تحديد طرق واستراتيجيات التدريس التي تتناسب مع  11
 وموضوعات المقرر أهداف

161 8138 10 931 

تم تحديد أساليب قياس وتقويم أداء الطالب في المقرر  19
 بطريقة متوازنة وشاملة

180 8138 21 431 

تم تحديد كتاب دراسي للطالب حديث اإلصدار ومناسب  18
 لمخرجات المقرر

412 1331 163 2631 

تم تحديد الكتب المرجعية ومصادر المعلومات التي يمكن  20
 يستعين بها أستاذ المقرر أن

422 6936 183 3134 

تم توصيف المقرر بمعرفة الشخص المتخصص الذي يقوم  21
 بتدريس هذا المقرر

111 9430 89 1138 

 2133 169 1231 441 بصفة مستمرةتوصيف المقرر يتم مراجعته وتطويره  22

 من خالل النسب الموضحة في الجدول السابق يمكن استعراض النتائج التالية:
بلغـت  موافقـة مـن بنـود التقـويم علـى نسـبة ( بنـدا22ود مـن جملـة )بنـ سـتةحصل  -1

 %( وهم على التوالي:80أكثر من )

 %(82العلمية )المستوى الذي ُيدرس فيه المقرر مناسب للطالب من الناحية  -

 %(89عدد الساعات المعتمدة مناسب مع طبيعة أهمية ومحتوى المقرر) -

موضــــوعات المقــــرر تتناســــب مــــع الــــزمن المخصــــص للتــــدريس ومــــع عــــدد اللقــــاءات  -
 %(89) التدريسية
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تم تحديد مخرجات ومهارات التعلم التي من المتوقع تحقيقهـا مـن وراء تـدريس المقـرر  -
(86)% 

يجيات التـدريس التـي تتناسـب مـع أهـداف وموضـوعات المقـرر تم تحديد طرق واسترات -
(82)% 

 تـــم تحديـــد أســـاليب قيـــاس وتقـــويم أداء الطـــالب فـــي المقـــرر بطريقـــة متوازنـــة وشـــاملة -
(86)% 

%( إلــى  11( بنــدا مــن بنــود التقــويم علــى نســبة موافقــة مــن )22حصــل ســتة بنــود مــن جملــة ) -2
 %( وهم على التوالي:80)

 (%1636) ومفهوممسمى المقرر واضح  -

 (%1134مسمى المقرر صحيح من الناحية العلمية ) -

 (%9132مسمى المقرر يدل على محتواه العلمي ) -

 %(9139تم تحديد المتطلب السابق لدراسة المقرر ) -

موضـــــــوعات المقـــــــرر ال تتشـــــــابه مـــــــع موضـــــــوعات مقـــــــرر آخـــــــر موجـــــــود بالخطـــــــة  -
 (%9233الدراسية)

العلميـــة الحديثـــة والمعاصـــرة فـــي مجـــال موضـــوعات المقـــرر تتمشـــى مـــع االتجاهـــات  -
 (%9434التخصص )

%( 11وهذه النتائج تظهر بأن إجمالي عدد البنود التي حصلت على نسبة موافقة أكثـر مـن )    
فقــط وهــى نســبة ليســت كبيــرة، ممــا يؤكــد %( 1431( بنــدا بنســبة )22( بنــدا مــن جملــة )12بلغــت )

 ة أخرى.على أهمية إعادة النظر في توصيف المقررات مر 
بلغــت أكثــر  مــن غيــر المــوافقين ( بنــدا علــى نســبة22حصــلت ثالثــة بنــود مــن جملــة ) -1

 وهي على التوالي: %(11من )

مسـمى المقــرر يوجــد بينـه وبــين مســميات مقـررات أخــرى فــي نفـس الخطــة تــداخل أو  -
 %(9331) تشابه
 %(1132) يحتاج إلى ساعات عملي بجانب النظري -
 %(9033) المقرر بطريقة إجرائية مناسبةتم تحديد وصياغة أهداف  -

ــــد رقــــم ) ــــة  "( 11وقــــد حصــــل البن ــــم وصــــف ابــــرز موضــــوعات المقــــرر بطريقــــة وافي ت
 (4331على نسبة )"  كلمة 200: 110ومختصرة في حدود 
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ت، وهــي وهــذه النســب توضــح ضــرورة إعــادة النظــر فــي مســميات بعــض المقــررا     
راسية ككل، وضرورة إعـادة النظـر فـي عـدد ذات النتيجة التي أظهرها معيار الخطة الد

 لبعض المقررات. العمليالساعات 
كما أظهرت النتائج ضرورة إعادة النظر فـي صـياغة أهـداف المقـررات بحيـث تصـاغ  -

؛ حيـث لـوحظ أنهـا تمـت صـياغتها علـى هيئـة فقـرات متتابعـة وبالتـالي بطريقة إجرائيـة
 افتقرت إلى اإلجرائية والوضوح.

 
وفي ضوء نتائج تطبيق معيار الخطة الدراسية ككل، ومعيار تقييم توصيف        

أوجه القصور التي ينبغي  بعضوجود يتضح لنا مقررات خطة الدراسة التفصيلية، 

مراعاتها وعالجها في المستقبل في الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة بكلية التربية 

 لجودة الشاملة.جامعة الملك فيصل حتى يتحقق لها معايير ا

 تطبيق معيار لتقييم برنامج التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة  -3

مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بقسـم التربيـة  ا( عضو 11على عدد ) تم توزيع المعيار    
الخاصــة بكليــة التربيــة جامعــة الملــك فيصــل، وقــد أســفرت عمليــة التطبيــق عــن النتــائج 

 الموضحة في الجدول التالي:

 معيار لتقييم برنامج التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة بكلية التربية  ( 3دول )ج

 جامعة الملك فيصل

 % من أفراد العينة02حوالي  استجابات المؤشرات م

للقسم ال ال يوجد على مستوى الكلية، وبالنسبة  هل يوجد بالكلية/ القسم، مكتب يتولى اإلشراف على التربية الميدانية ؟ 1
يوجد تحت هذا المسمى، ولكن يوجد مسئول عن 

 كل مسار من المسارات الثالثة

مـــا مكونـــات برنـــامج التربيـــة الميدانيـــة ؟ ) مشـــاهدة ومشـــاركة / تـــدريس  2
 مصغر /  تربية منفصلة/ متصلة ....( ؟

ولكن تم إلغائها في  كان هناك مشاهدة ومشاركة
اقع أربعة الخطة الجديدة، وهناك تربية متصلة بو 

 أيام كل أسبوع
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المشــرفين علــى  طبيعــة التخصــص الــدقيق ألعضــاء هيئــة التــدريس مــا 3
 ؟علم نفس ( -التربية الميدانية )مناهج وطرق تدريس 

تخصص علم نفس، ويتم االستعانة ببعض 
أعضاء من قسم المناهج وطرق التدريس 

 المتخصصين عند الحاجة

الطالـب بشـكل جيـد لممارسـة  والمشـاركة ُتعـدى أن فترة المشـاهدة هل تر  4
 أدواره خالل فترة التطبيق الميداني ؟

عدادهم نعم مهمة لتهيئة الطالب  وا 

مــا دور األقســام المختلفــة التربويــة الموجــودة بالكليــة فــي المســاهمة فــي  1
 التربية الميدانية ؟

 القيام باإلعداد التربوي للطالب

ا تقويم طالب التربية الميدانية ؟ ) بطاقات ما األدوات التي يتم بواسطته 6
 مالحظة / استمارة مجمعة  واحدة نهائية ....( ؟

 بطاقة مالحظة، واستمارة مجمعة واحدة نهائية

هـــل تتنـــوع أدوات التقـــويم بتنـــوع نـــوع اإلعاقـــة التـــي يـــتم اإلشـــراف علـــى  1
 طالبها ) عقلي / سمعي / صعوبات تعلم ( ؟

تتنوع أدوات التقويم ) لكن الواقع الفعلي يشير إلى 
قة على اععدم وجود أدوات تقويم خاصة بكل إ

 بحيث تتناسب مع طبيعة كل إعاقة حده

هــل يــتم التنســيق بــين المشــرفين علــى التربيــة الميدانيــة وبــين المعلمــين  9
 المتعاونين ؟

 نعم يتم التنسيق بشكل جيد

شـــرفين علـــى التربيـــة الميدانيـــة يـــتم فـــي هـــل توجـــد معـــايير مـــن قبـــل الم 8
 ضوئها اختيار المعلم المتعاون ؟

ال يوجد معايير، ولكن يتم قبول ما تفرضه 
 المدرسة من معلمين متعاونين

هل توجد حوافز مادية ومعنوية للمعلمين المتعاونين مقابل جهودهم فـي  10
 المساعدة في اإلشراف على طالب التربية الميدانية ؟

 ال توجد

مع مدراء المدارس قبل بداية التربية الميدانية  عامة هل يتم عقد لقاءات 11
  معهم ؟ المتعاونة والمعلمين المتعاونين للتنسيق

 ال يوجد

ـــــة الميدانيـــــة بكافـــــة  12 ـــــد لقـــــاءات دوريـــــة مـــــع طـــــالب التربي هـــــل يـــــتم عق
تخصصاتهم لمناقشتهم في الصعوبات التي تواجههم أثناء فتـرة التطبيـق 

 الميداني ؟

ال يوجد لقاءات مجمعة، ولكن اللقاءات تتم 
 بطريقة فردية مع الطالب

هــل يــتم تزويــد طــالب التربيــة الميدانيــة بــدليل للتربيــة الميدانيــة، يشــتمل  13
على تبصير الطالب بأهداف التربية الميدانية ومسئولياته وواجباته أثناء 

 فترة التطبيق الميداني ؟

ال يوجد دليل، ولكن يتم تزويد الطالب 
 بالمعلومات شفويا بطريقة فردية
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كم عدد الطالب الذين قمـت باإلشـراف علـيهم فـي هـذا الفصـل الدراسـي  14
 ؟

 ا( طالب16إلى  12تراوح العدد ما بين )

( 19إلى  12تراوحت عدد الساعات ما بين ) كم عدد ساعاتك النظرية التي تقوم بتدريسها؟ 11
 ساعة

هل تخصصك الدقيق هو نفـس تخصـص الطـالب الـذين تشـرف علـيهم  16
 ؟

 نعم

هل تم مراعاة التجاور المكاني في المدارس التـي تقـوم باإلشـراف عليهـا  11
 ؟

 نعم بقدر اإلمكان

كم متوسط عدد الزيارات الصفية التي قمت بها لكل طالب من الطالب  19
 ؟الذين أشرفت عليهم هذا الفصل الدراسي 

 متوسط خمس زيارات

ما هو األسلوب الذي تتبعه في مالحظة طالبك أثنـاء قيـامهم بالتـدريس  18
 ؟ )بطاقة مالحظة / تسجيل مالحظات عامة / غيرها ( ؟

، ثم يلي ذلك استخدام البطاقة تسجيل مالحظات
 النهائية المجمعة الخاصة بالدرجات

خـــالل فتـــرة التربيــــة هـــل يطلـــب منـــك كتابـــة تقريـــر عــــام عمـــا شـــاهدته  20
 الميدانية ؟

 ال

هــل تراعــي فــي تقييمــك للطــالب الصــعوبات التــي تــواجههم فــي التعامــل  21
 مع ذوى االحتياجات الخاصة ؟

 نعم يتم مراعاة ذلك

هل تراعي في تقييمك للطالب ندرة توافر أعضـاء الفريـق الـالزم لوضـع  22
البرنامج التربـوي الفـردي للطـالب ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي معظـم 

 مدارس وفصول التربية الخاصة ؟ 

 نعم يتم مراعاة ذلك

هــل تجــد الوقــت الكــافي لعقــد لقــاءات بالمدرســة مــع طالبــك عقــب القيــام  23
 مباشرة لمناقشة اإليجابيات والسلبيات معهم ؟بالزيارة الصفية 

 نعم هناك وقت للمناقشة

هــــل تــــرى أن المقــــررات الدراســــية التربويــــة التخصصــــية التــــي اجتازهــــا  24
الطالــب قبــل فتــرة التربيــة الميدانيــة كافيــة لتأهيلــه للتطبيــق الميــداني مــع 

 ذوي االحتياجات الخاصة ؟

أكثر  نعم ولكنها في حاجة إلى تطبيقات عملية
 الكتساب مهارات التدريس
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 أضاف بعض أفراد العينة المالحظات التالية:كما 

ضرورة مراعاة تناسب أعداد الطالب والطالبات لكل مشرف؛ حتى تتحقق الفائدة  -
المرجوة من التربية الميدانية؛ ألن كثرة أعداد الطالب يؤثر في فعالية عملية 

 اإلشراف بالسلب.

بين إدارة التعليم؛ ألن هناك بعض العمل على إيجاد نوع من التنسيق ضرورة  -
المشكالت الميدانية التي تعترض عملية التطبيق الميداني خاصة لمسار صعوبات 
التعلم بقسم الطالبات، وأهم هذه المشكالت قلة غرف المصادر المتاحة في مدارس 

بيق الميداني، وذلك نظرا لقلة التطبيق العملي بما ال يتناسب مع أعداد طالبات التط
 عدد المعلمات المتخصصات في مجال صعوبات التعلم.

ضرورة إجراء تقييم سنوي لبرنامج التربية الميدانية لرصد اإليجابيات والسلبيات  -
 لالستفادة منه مستقبال.

ضرورة وضع دليل للتربية الميدانية أسوة ببعض الجامعات األخرى داخل وخارج  -
 المملكة.

 النتائج في النقاط التالية: أهمالل استجابات أفراد العينة يمكننا تلخيص من خ
ال يوجد مكتب للتربية الميدانية على مستوى الكلية والقسم يتولى اإلشراف على  -1

 التربية الميدانية.

دور على التربية الميدانية مع تهميش تولى تخصص علم النفس اإلشراف التام  -2
 دريس ذوي االحتياجات الخاصةتمتخصصين في مناهج وطرق ال

 أهمية فترة المشاهدة والمشاركة في تهيئة الطالب لفترة التربية الميدانية -3

زيعه على طالب التربية الميدانية، وعلى ال يوجد دليل للتربية الميدانية ليتم تو  -4
 المعلمين المتعاونين.

عضو هيئة  زيادة نسبة أعداد الطالب التربية الميدانية الذين يشرف عليهم لكل -1
 تدريس.
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 التربية الخاصةتقييم برنامج التربية الميدانية بقسم تطبيق استبانه  -4

ـــم توزيـــع االســـتبانة       ـــى عـــدد ) ت ( طالبـــا مـــن طـــالب قســـم التربيـــة الخاصـــة 40عل
بمســاراته الــثالث )عقلــي، ســمعي، صــعوبات( وذلــك فــي نهايــة فتــرة التطبيــق الميــداني، 

 وقد أسفرت عملية التطبيق عن النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 ( نتائج استجابات الطالب لتقييم برنامج التربية الميدانية في ضوء معايير الجودة 3جدول )

رات
ؤش

الم
شدة 

ق ب
مواف

 

فق
موا

ايد 
مح

 

فق
موا
ير 

غ
 

شدة
ق ب

مواف
ير 

غ
 

موع
مج
ال

 

سبة
الن

رات % 
ؤش

الم
شدة 

ق ب
مواف

 

فق
موا

ايد 
مح

 

فق
موا
ير 

غ
 

شدة
ق ب

مواف
ير 

غ
 

موع
مج
ال

 % 
سبة

الن
 

1 1 4 8 20 21 63 3131 16 40 40 21 16 1 124 6230 
2 - 9 19 24 20 10 31,, 11 111 12 6 6 1 190 8030 
3 10 12 19 34 12 96 4330 19 80 9 11 12 8 134 6130 
4 60 20 24 20 1 128 6431 18 110 9 8 12 1 146 1330 
1 1 16 30 12 18 92 41,0 20 20 4 6 36 11 91 4031 
6 21 90 12 12 1 134 6130 21 141 24 6 4 1 190 8030 
1 90 49 19 6 3 111 1131 22 11 29 24 10 10 141 1331 
9 111 20 8 2 - 196 83,, 23 41 29 30 20 4 121 6331 
8 30 62 38 12 2 141 1231 24 20 12 6 10 26 64 3230 

10 10 4 21 22 18 16 3930 21 111 12 3 2 2 114 9130 
11 20 24 24 20 12 100 1030 26 30 32 49 14 3 121 6331 
12 110 16 8 4 1 190 8030 21 30 32 24 29 8 123 6131 
13 10 90 8 6 - 161 92,, 29 80 36 11 14 1 116 19,, 
14 11 12 33 12 1 129 6430 28 91 44 6 12 4 111 1131 
11 21 40 21 24 6 116 1930 30 141 24 3 4 2 119 9830 

 

 يمكن استخالص النتائج التالية:من خالل قراءة الجدول السابق 
على نسبة  ا( مؤشر 42) جملةمن %( 32يمثلون نسبة ) ا( مؤشر 10حصل ) -1

 :هي%( فأكثر وهذه المؤشرات على التوالي 02مئوية تبلغ قيمتها من )

 %(1131يتم توزيع الطالب وفقا لالحتياجات الفعلية لكل مدرسة ) -

الخاصة، وفقا لطبيعة التخصص يتم توزيع الطالب على مدارس وفصول التربية  -
 %(8330الدقيق لكل طالب )

يطبق قسم التربية الخاصة القواعد والشروط التي تسمح للطالب بالتطبيق الميداني،  -
من حيث التفرغ، وعدد الساعات المطلوبة، والمواد التي اجتازها الطالب .. وغيرها، 

 %(12,1بدقة وعدالة )



14 
 

التطبيق الميداني بدقة وفقا لما هو مخطط له بمعرفة  يتم االلتزام ببدء وانتهاء مواعيد -
 %(8030لجنة التربية الميدانية )

التخصص الدقيق للمعلم المشرف هو نفس تخصص اإلعاقة التي يشرف على  -
 %(9231صعوبات تعلم ( ) –سمعي  –طالبها )عقلي 

من طالع على الخطط التعليمية الفردية لكل طالب يحرص المعلم المشرف على اال -
 %(8030ذوى االحتياجات الخاصة كجزء من التقييم )

 %(8030مرحلة المشاهدة والمشاركة كانت تمهيدا جيدا للتطبيق الميداني ) -

يحرص المعلم المتعاون على الحضور مع الطالب المتدرب أثناء قيامه بالشرح  -
 %(1331ليساعده في تهيئة الظروف التي تمكنه من التدريس الفعال )

 %(9130رة المدرسة مع الطالب المتدربين باعتبارهم معلمين أساسين )تتعامل إدا -

تقدم المقررات الدراسية التي تم دراستها بالكلية إطارا للطالب المتدرب للتطبيق  -
 %(1930الميداني بكفاءة )

نشطة المدرسية والقيام ببعض األعمال اإلدارية تدخل مشاركتك في تخطيط وتنفيذ األ -
 %(1131)ضمن بنود التقييم 

يتم تقييمك من قبل إدارة المدرسة والمعلم المتعاون والمعلم المشرف بطريقة  -
 %(9830موضوعية وشاملة، وبتنسيق مسبق فيما بينهم )

 

ومن خالل هذه النتائج يتضح لنا أن هناك نوعا من الدقة فيما يتعلق بتوزيع      

طالب، وأن هناك  الطالب على مدارس التطبيق الميداني وفقا لطبيعة تخصص كل

التزام ببداية ونهاية التطبيق الميداني، كما يراعى التخصص الدقيق للمشرف على 

الطالب بحيث يكون نفس تخصص اإلعاقة، وأن هناك حرص من قبل المشرف التربوي 

، كما أشارت ء ما قام به من خطط تربوية فرديةعلى تقييم الطالب المتدرب في ضو 

ا لمرحلة التطبيق ا جيدً مرحلة المشاهدة والمشاركة كانت تمهيدً  نسبة كبيرة من الطالب أن

توفر تهيئة نفسية وتربوية  الميداني، وهو ما يؤكد على أهمية المشاهدة والمشاركة التي
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للطالب المتدرب لكي يلتحق بمرحلة التطبيق الميداني بعد اكتسابه للعديد من الخبرات 

، ولكن ل بكفاءة مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصةالتربوية الميدانية التي تؤهله للتعام

أن الخطة الدراسية الجديدة لقسم التربية الخاصة قد خلت من ساعات  ينبغي التذكير

المشاهدة والمشاركة على الرغم من أهميتها كما أوضحت نتائج االستبيان، وهو ما يؤكد 

    على ضرورة إعادة النظر في إعادتها للخطة الدراسية مرة أخرى.

مؤشرا على ( 42%(  من جملة )0434حصل )سبع( مؤشرات يمثلون نسبة )   -0
 وهذه المؤشرات على التوالي هي: %(02من )أقل نسبة مئوية تبلغ قيمتها 

يوجد بالقسم مكتب للتربية الميدانية يتولى مهمة اإلشراف على شئون التربية  -
 %(3131) الميدانية.

يتم التنسيق بين مكتب التربية الميدانية وبين إدارة المدرسة، قبل وأثناء فترة  -
 %(,,31الميداني )التطبيق 

يتم التنسيق بين المعلم المشرف وبين إدارة المدرسة، لالتفاق على اختيار معلم  -
 %(4330متعاون ذو كفاءة ليوجه الطالب )

يقوم مكتب التربية الميدانية بعقد لقاءات دورية مع الطالب المتدربين قبل بدء  -
 %(4130التربية الميدانية وفي أثنائها )

ب المتدرب بدليل للتربية الميدانية، يتضمن أهداف التربية الميدانية، يزود الطال -
 %(3930وواجباته وحقوقه، وطريقة تقييمه، أثناء فترة التطبيق )

يحرص المعلم المتعاون على أخذ رأى الطالب المتدرب عند القيام بتوزيع  -
 %(4031الحصص الدراسية بما يتناسب مع ميوله وقدراته )

المعلم المتعاون ببطاقة مالحظة لتقييم الطالب المتدرب بطريقة دقيقة يتم تزويد  -
 %(3230وموضوعية )

     
 
 من خالل هذه النتائج يتضح لنا ما يلي: 
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  عدم وجود مكتب للتربية الميدانية يتولى مهمة اإلشراف على شئون التربية
المدارس  التنسيق مع إدارة التعليم، ومديريالميدانية مثل: توزيع الطالب و 

والمعلمين المتعاونين، والقيام بعقد لقاءات مجمعة دورية مع الطالب لمناقشة 
 مشكالتهم والعمل على حلها.

  عدم وجود دليل مطبوع للتربية الميدانية يتم توزيعه على الطالب المتدربين
قبل قيامهم بالتطبيق الميداني؛ حتى يتعرفوا على أهداف التربية الميدانية 

اجباتهم داخل المدرسة، وكيفية تعاملهم مع إدارة المدرسة ومع وحقوقهم وو 
بقية المعلمين، ومعايير تقييم أدائهم خالل فترة التربية العملية .. وغيرها من 

 الموضوعات التي تهم الطالب المتدرب.

 المتعاونين ال يهتمون بأخذ رأى الطالب المتدرب  نسبة كبيرة من المعلمين
اسية، حيث تتم عملية التوزيع وفقا لظروف عند توزيع الحصص الدر 

المدرسة مما قد ينعكس بالسلب على أداء الطالب المتدرب الذي يقوم 
 بتدريس مقررات قد ال تتناسب مع ميوله وقدراته.

  ال توجد بطاقة مالحظة يتم توزيعها على المعلم المتعاون ليتمكن من تقييم
الكتفاء ببطاقة مجمعة نهائية الطالب المتدرب بطريقة موضوعية، إنما يتم ا

 لرصد الدرجة في نهاية الفصل الدراسي.

  هناك حاجة إلى استخدام المشرف التربوي لبطاقة المالحظة في كل زيارة
يقوم بها للطالب المتدرب بدال من االكتفاء بتسجيل مالحظات عامة على 

 .أداء الطالب

وفي ضوء نتائج تطبيق معيار تقييم التربية الميدانية على أعضاء هيئة التدريس،      

واستبانة الطالب، يتضح وجود بعض أوجه القصور التي ينبغي مراعاتها وعالجها في 

المستقبل في برنامج التربية الميدانية لقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك 

 نامج مع معايير الجودة الشاملة.فيصل حتى يتوافق البر 

 توصيات البحث:
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 ، ونتائج البحث؛ فإنه يوصي بما يلي:في ضوء طبيعة العينة

ضـــرورة تخصـــيص عـــدد ســـاعات أكثـــر لدراســـة اللغـــة اإلنجليزيـــة فـــي الخطـــة  .1
ـــى  الدراســـية، نظـــرا ألهميتهـــا بالنســـبة للطـــالب لتســـاعدهم علـــى اإلطـــالع عل

 ة الخاصة.االتجاهات العالمية في مجال التربي

العمل على  إضافة مقررات تخصصية جديدة ضمن مقررات مسـار اإلعاقـة  .2
 العقلية والسمعية وصعوبات التعلم.

إعــادة النظــر فــي عــدد الســاعات العمليــة فــي بعــض المقــررات؛ حيــث أشــارت  .3
النتــائج حاجــة بعــض المقــررات إلــى ســاعات عمليــة باإلضــافة إلــى الســاعات 

 النظرية.

إعطاء فرص أكثر للطـالب لالختيـار مـن بـين أكثـر مـن ضرورة العمل على  .4
 مقرر ضمن مقررات الجامعة االختيارية.

العمـــل علـــى مراجعـــة مســـمى بعـــض المقـــررات الدراســـية؛ حتـــى تصـــبح أكثـــر  .1
و تشـــابه بـــين أوضـــوحا ودقـــة مـــن الناحيـــة العلميـــة، وحتـــى ال يحـــدث تـــداخل 

 بعض المقررات.

ــــات ال .6 ــــع مقــــررات متطلب ــــي توزي ــــى المســــتويات إعــــادة النظــــر ف تخصــــص عل
 الدراسية بما يحقق التتابع المنطقي والعلمي لدراسة تلك المقررات.

ضــرورة صــياغة أهــداف المقــررات الدراســية عنــد توصــيف المقــررات بطريقــة  .1
 إجرائية.

 200إلـى  110مراعاة توصيف موضوعات المقرر بطريقـة وافيـة فـي حـدود  .9
 كلمة؛ لكى تتضح طبيعة الموضوعات وتفصيالتها.

ضــرورة العمــل علــى تشــكيل مكتــب للتربيــة الميدانيــة يتــولى اإلشــراف رســميا  .8
 على جميع شئون التربية الميدانية.

توسيع قاعدة المشاركة أمام أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين في  .10
ــــة  ــــى التربي ــــدريس ذوي االحتياجــــات الخاصــــة لإلشــــراف عل منــــاهج وطــــرق ت

 الميدانية.
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نهـا فتـرة أالمشاهدة والمشاركة؛ حيـث ثبـت  ضرورة إعادة النظر في إلغاء .11
 والتعامل مع المعاقين. ،مهمة لتهيئة الطالب لمرحلة التدريب الميداني

العمل على وضع دليـل للتربيـة الميدانيـة يـتم توزيعـه علـى طـالب التربيـة  .12
 وعلى المعلمين المتعاونين. ،الميدانية

ـــى عـــالج .13 ـــادة  العمـــل عل ـــذين يشـــرف علـــيهم  أعـــدادمشـــكلة زي الطـــالب ال
 المشرف التربوي، لتفعيل دوره بالقيام بعملية اإلشراف على النحو المطلوب.

ــــم المتعــــاون ومــــدير  .14 ــــد كــــل مــــن المشــــرف التربــــوي والمعل االهتمــــام بتزوي
المدرســـــة ببطاقـــــات مالحظـــــة لتقيـــــيم الطالـــــب المتـــــدرب بطريقـــــة موضـــــوعية 

 ة واحدة مجمعة نهائية.ومستمرة بدال من االقتصار على استخدام بطاق

العمــــل علــــى التنســــيق بــــين مكتــــب التربيــــة الميدانيــــة، وكــــل مــــن المعلــــم  .11
المتعــاون ومــدراء المــدارس؛  مــن خــالل تنظــيم لقــاءات دوريــة بمعرفــة مكتــب 

 التربية الميدانية؛ حتى ال يحدث تعارض بين كل منهم.

 

 :بحثمقترحات ال

وفــي ضــوء النتــائج والتوصــيات، فــي ضــوء مــا تــم مــن إجــراءات فــي هــذا البحــث،      
 ظهرت الحاجة إلى إجراء بحوث أخرى متعلقة بموضوع هذا البحث أهمها ما يلي:

تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئـة التـدريس بقسـم التربيـة الخاصـة فـي ضـوء  .1
 معايير الجودة.

لتحــاق بقســم التربيــة الخاصــة فــي ضــوء معــايير تقيــيم نظــام قبــول الطــالب لال .2
 األكاديمي.االعتماد 

تقيـــيم مســـتوى الخـــريجين مـــن قســـم التربيـــة الخاصـــة فـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة  .3
 "دراسة تتبعية"

تقيــيم الجهــود التــي  يقــدمها قســم التربيــة الخاصــة لخدمــة المجتمــع كشــرط مــن  .4
 شروط االعتماد األكاديمي.
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تقيــيم مــدى تــوافر التجهيــزات ومركــز مصــادر الــتعلم والمكتبــة كشــرط للحصــول  .1
 االعتماد األكاديمي.على 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 )مراجع البحث(

 أول: المراجع العربية:

 ، القاهرة، دار السحاب.الجودة والعتماد بالتعليم( 0220أحمد حسين عبد المعطي ) .1

الملك سعود،  امعة(  واقع التقويم في التربية الميدانية بكلية التربية ج1801أحمد محمد الشيخ ) .0
دراسة ميدانية للخصائص واألساليب والمعايير والمشكالت، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 التربية، جامعة الملك سعود.

( تقويم برنامج التربية الميدانية في كلية التربية بجامعة الملك فيصل 1880الحسن المغيدي ) .4
 .44العربية، العدد  بالمنطقة بالمنطقة الشرقية، مجلة اتحاد الجامعات
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 حول عملية التقويم الذاتي األولي، ( مقترحات0220الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد األكاديمي ) .3
 .مجلس التعليم العالي، المملكة العربية السعودية

( مقاييس التقويم الذاتي الخاصة بالتقويم 0220الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد األكاديمي ) .0
 .التعليم العالي، مجلس التعليم العالي، المملكة العربية السعودية المؤسسي في

(  المؤتمر األول، الجودة في التعليم العالي. األسس، 0228) كاديميالهيئة الوطنية لالعتماد األ  .1
  اليمامة. كليةالرياض، المعايير وأساليب التطبيق، 

اني، أنظمة الجودة الداخلية بمؤسسات (  المؤتمر الث0228الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي ) .0
 التعليم فوق الثانوي. الواقع والتطلعات، جامعة الملك سعود.

( تحديد معايير تقويم أداء طالبات التدريب الميداني المختصات في 0220إيمان على المريعي ) .0
الفنية باستخدام التربية الفنية بجامعة الملك سعود في ضوء مطالب األداء الخاصة بمعلمة التربية 

 أسلوب دلفاى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود.

، ترجمة، سمة عبد التميز في الجودة النوعية واألداء في التعليم العالي( 0221تشالز دبليو وآخرون ) .8
 ربه، الرياض، العبيكان.

عليم بين مؤشرات التميز ومعايير الجودة الشاملة في الت( 0221حسن حسين البيالوي وآخرون ) .12
 ، عمان، دار المسيرة.سس والتطبيقاتالعتماد. األ

كاديمي، الجودة الشاملة ( إدارة الجودة والعتماد األ 0228) جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .11
 www.imamu.edu.sa/aqaفي التعليم العالي متاحة على موقع 

جراءات بناء ( اللجنة 0220جامعة الملك فيصل ) .10 الدائمة للخطط والنظم الدراسية باألحساء متطلبات وا 
 الخطط الدراسية وتعديلها للمرحلة الجامعية، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي.

 ، الرياض، الدار الصولتية.ضمان الجودة والعتماد في التعليم( 0220سالمة عبد العظيم حسين ) .14

إدارة الجودة الشاملة. تطبيقات في الصناعة ( 0220مد عواد الزيادات )سوسن شاكر مجيد، مح .13
 ، عمان، دار صفاء.والتعليم

( دراسة مشكالت التربية العملية في ضوء آراء الطالبات 0224سوسن كولة، وفاء باسودان ) .10
في دراسات مجلة المتدربات من كلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة، الجمعية المصرية للمناهج، 

 ( ، القاهرة.00) المناهج وطرق التدريس

الختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية. خطـوات ( 0220صالح مراد ، أمين على سليمان ) .11
 القاهرة، دار الكتاب الحديث. إعدادها وخصائصها،

( دور مشرف الكلية في التربية الميدانية من وجهة نظره ووجهة الطالب 1880راشد الكثيري ) .10
 .14، العدد 3، مجلد المجلة التربويةالمتدرب، 
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المؤتمر العربي األول، جودة  ،( على طريق العتماد. التوجه والمشاكل0220رافع إبراهيم حقي ) .10
 مة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الشارقة.الجامعات ومتطلبات الترخيص والعتماد، المنظ

( معايير مقترحة لالرتقاء بعملية العتماد وضمان الجودة لبرامج كليات 0220رائد حسين الحجار ) .18
 ( المؤتمر العربي األول،NCATEالتربية في الجامعات الفلسطينية بالرتكاز على النموذج المريكي )

 الشارقةجامعة  جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص والعتماد،

( معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة بالكليات 0220غريب، محمد عبد المنعم ) زينب عبد الرازق .02
التربوية بجامعة الملك فيصل، ومقترحات للتغلب عليها "دراسة تحليلية آلراء أعضاء هيئة التدريس 

 ، العدد الثالث.فسية والتربويةمجلة البحوث النبها" 

، األردن، التربية العملية ومكانتها في برامج تربية المعلمين( 0223صالح عبد اهلل )الرحمن عبد  .01
 عمان، دار وائل للنشر.

 ، أربد، األردن، عالم الكتب الحديث.الدليل إلى التربية العملية( 0220عبد اهلل حسن الموسوي ) .00

 2، بيروت، الهيئة اللبنانية للعلوم التربويةضمان الجودة في الجامعات العربية (0220عدنان األمين ) .04

هرة، دار الفكر القاالتعليم العالي في الوطن العربي الطريق إلى المستقبل،( 0222على أحمد مدكور ) .03
 العربي.

المؤتمر  ( نحو أنموذج عربي لتقييم برنامج أكاديمي،0220عليان عبد اهلل الحولي، سناء أبو دقة ) .00
 العريي األول، جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص والعتماد، جامعة الشارقة

 ( الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة، بالستنسل.0220كلية التربية، جامعة الملك فيصل ) .01

( واقع اإلشراف على الطلبة المعلمين في كليات التربية للبنين بالمملكة 0220مبارك سعيد حمدان ) .00
، 02، العدد مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسعربية السعودية، من وجهة نظر المشرفين، ال

 القاهرة.

( التشريع لضمان جودة التعليم والعتماد في مصر )دراسة تحليلية كيفية( 0220محمد توفيق سالم ) .00
 المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

عملية للطالب المعلمين. مفاهيمها وكفاياتها وتطبيقاتها التربية ال( 1880محمد زياد حمدان ) .08
 ، دمشق، دار التربية الحديثة.المدرسية

( التعليم العالي ما بين التطور ومتطلبات العتماد والجودة، التجربة 0220محمد عيسى العبادي ) .42
جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص والعتماد، المنظمة العربية األردنية، المؤتمر العربي األول، 

 .جامعة الشارقةللتنمية اإلدارية، 

، األردن، دار إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي( 0220محمد عوض الترتوري ) .41
 المسيرة
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جلة جامعة م( تقويم برنامج التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة، 0220محمد شاهين ) .40
 ، المجلد الحادي عشر، العدد األول، يناير.األقصى

( قياس جودة أداء التعليم الجامعي في ليبيا: 0228محمد محجوب الحداد، حاتم عبد اهلل بن طاهر ) .44
 .30، السنة السابعة، العدد مجلة علوم إنسانيةنموذج قياس حالة، جامعة السابع من اكتوبر ، 

، عمان، األردن، دار الفكر التربية العملية بين النظرية والتطبيق( 0222محمود حسان سعد ) .43
 للطباعة.

( تقويم أداء جامعة األقصى بغزة كخطوة على طريق تحقيق جودتها الشاملة، 0220ناجي رجب سكر ) .40
 المؤتمر العربي األول، جودة الجامعات ومتطلبات الترخيص والعتماد، جامعة الشارقة.

( اإلشراف التربوي في رياض األطفال بجمهورية مصر العربية )دراسة 0223نرمين نايل محمدي ) .41
 تقويمية( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.

( تقويم برنامج التربية العملية بكلية التربية جامعة أم القرى من وجهة نظر 0222هاله بخش ) .40
 ة أم القرى.الطالبات المعلمات، مكه المكرمه، مطابع جامع

جامعة آل البيت  ( معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي،0220هند غسان أبو الشعر ) .40
 www.jinan.edu.16في األردن نموذجا، متاحة على موقع 

المتحدة المريكية، وتجربة ( نظام اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الوليات 0220وضاح نصر ) .48
 الجامعة األمريكية في بيروت، ضمان الجودة في الجامعات، بيروت، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية.

( إشراك الطالب في تقييم جودة التعليم العالي، المؤتمر العربي األول، جودة 0220يوسف أبو فاره ) .32
 لعربية للتنمية اإلدارية، جامعة الشارقة.الجامعات ومتطلبات الترخيص والعتماد، المنظمة ا
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 (1ملحق )

 بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل العامة معيار تقييم الخطة الدراسية

 مالحظات غير موافق موافق بنود المعيار م
    عدد الوحدات المعتمدة لمتطلبات الجامعة اإلجبارية ككل كافية 1
    عدد الوحدات المعتمدة لمتطلبات الجامعة الختيارية ككل كافية 2
    عدد الوحدات المعتمدة لمتطلبات الكلية اإلجبارية ككل كافية 3
    عدد الوحدات المعتمدة لمتطلبات الكلية الختيارية ككل كافية 4
عدد الوحدات المعتمدة لمتطلبات القسم أو التخصص ككل  1

 كافية
   

    عدد الوحدات المعتمدة للساعات الحرة كافية 6
مقررات متطلبات الجامعة اإلجبارية مناسبة إلعداد طالب  1

 التربية الخاصة
   

مقررات متطلبات الجامعة الختيارية مناسبة إلعداد طالب  9
 التربية الخاصة

   

مقررات متطلبات الكلية اإلجبارية مناسبة إلعداد طالب التربية  8
 الخاصة

   

مقررات متطلبات تخصص اإلعاقة العقلية مناسبة إلعداد  10
 الطالب في مسار اإلعاقة العقلية

   

مقررات متطلبات تخصص اإلعاقة السمعية مناسبة إلعداد  11
 الطالب في مسار اإلعاقة السمعية

   

متطلبات تخصص صعوبات التعلم مناسبة إلعداد مقررات  12
 الطالب في مسار صعوبات التعلم

   

هناك مقررات تخصصية جديدة يمكن تدريسها لطالب مسار  13
 اإلعاقة العقلية

   

هناك مقررات تخصصية جديدة يمكن تدريسها لطالب مسار  14
 اإلعاقة السمعية

   

هناك مقررات تخصصية جديدة يمكن تدريسها لطالب مسار   11
 صعوبات التعلم

   

توزيع مقررات الكلية اإلجبارية على سنوات ومستويات الدراسة  16
 تم وفق تسلسل منطقي
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 مالحظات غير موافق موافق بنود المعيار م
توزيع مقررات متطلبات التخصص على سنوات ومستويات  11

 تسلسل منطقيالدراسة تم وفق 
   

    نسبة المقررات التربوية إلى المقررات النفسية مقبولة 19
    عدد الساعات المخصصة لدراسة اللغة اإلنجليزية كافية 18
عدد الساعات العملية في الخطة ككل كافية لكتساب الطالب  20

 للمهارات العملية
   

بجانب توجد بعض المقررات في حاجة إلى ساعات عملية  21
 الساعات النظرية

   

توجد بعض المقررات مخصص لها ساعات عملي، وهي ليست  22
 في حاجة إلى تلك الساعات

   

    المتطلبات السابقة للمقررات واضحة 23
هناك تكامل رأسي بين المقررات الدراسية الموجودة في الخطة  24

 ككل
   

الموجودة في كل هناك تكامل أفقي بين المقررات الدراسية  21
 مستوى دراسي

   

مقررات اإلعداد العام من المستوى األول حتى المستوى الرابع  26
 تتيح الفرصة أمام الطالب اإللمام بكل فئات التربية الخاصة

   

    مسمى المقررات الدراسية واضحة ودقيقة من الناحية العلمية 21
العالمية المعاصرة المقررات التخصصية تتناسب مع التجاهات  29

 في إعداد معلم التربية الخاصة
   

المقررات الدراسية تتناسب مع متطلبات سوق العمل في مجال  28
 التربية الخاصة

   

    الخطة الدراسية تتناسب مع رؤية ورسالة قسم التربية الخاصة 30
 بنود أخرى تود إضافتها:

   

   

   

 (0ملحق )
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في خطة الدراسة لقسم التربية الخاصة التي تحمل رمز معيار تقييم توصيف المقررات 
 )خاص، عقل، سمع، صعب( من المستوى األول حتى المستوى السابع

غير  موافق بنود التقييم م بيانات المقرر
 موافق

 ......مقرر: 
 .....المستوى: 

 
عدد الوحدات: 

..... 

   مسمى المقرر واضح ومفهوم 1

   الناحية العلميةمسمى المقرر صحيح من  2

   مسمى المقرر يدل على محتواه العلمي 3

مسمى المقرر يوجد بينه وبين مسميات مقررات أخرى  4
 في نفس الخطة تداخل أو تشابه

  

المستوى الذي ُيدرس فيه المقرر مناسب للطالب من  1
 الناحية العلمية

  

عدد الساعات المعتمدة مناسب مع طبيعة أهمية  6
 ومحتوى المقرر

  

   ةبجانب النظري ةيحتاج إلى ساعات عملي 1

   تم تحديد المتطلب السابق لدراسة المقرر 9

تم تحديد وصياغة أهداف المقرر بطريقة إجرائية  8
 مناسبة

  

أهداف المقرر شاملة للجوانب التي تعبر عن طبيعة  10
 المقرر

  

بطريقة وافية برز موضوعات المقرر تم وصف أ 11
 كلمة 200: 110ومختصرة في حدود 

  

موضوعات المقرر ال تتشابه مع موضوعات مقرر  12
 آخر موجود بالخطة الدراسية

  

   موضوعات المقرر ترتبط بأهداف المقرر بشكل واضح 13

موضوعات المقرر تتمشى مع االتجاهات العلمية  14
 الحديثة والمعاصرة في مجال التخصص

  

موضوعات المقرر تتناسب مع الزمن المخصص  11
 للتدريس ومع عدد اللقاءات التدريسية
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تم تحديد مخرجات ومهارات التعلم التي من المتوقع  16
 تحقيقها من وراء تدريس المقرر

  

تم تحديد طرق واستراتيجيات التدريس التي تتناسب مع  11
 أهداف وموضوعات المقرر

  

أساليب قياس وتقويم أداء الطالب في المقرر تم تحديد  19
 بطريقة متوازنة وشاملة

  

تم تحديد كتاب دراسي للطالب حديث اإلصدار  18
 ومناسب لمخرجات المقرر

  

تم تحديد الكتب المرجعية ومصادر المعلومات التي  20
 يمكن أن يستعين بها أستاذ المقرر

  

المتخصص الذي تم توصيف المقرر بمعرفة الشخص  21
 يقوم بتدريس هذا المقرر

  

   توصيف المقرر يتم مراجعته وتطويره بصفة مستمرة 22

 
 مالحظات تود إضافتها:

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 - 

 

 

 (4ملحق )

 معيار لتقييم برنامج التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة 
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 بكلية التربية جامعة الملك فيصل

 الستجابات المؤشرات م
ـــى  1 هـــل يوجـــد بالكليـــةم القســـم، مكتـــب يتـــولى اإلشـــراف عل

 التربية الميدانية ؟
 

ما مكونات برنامج التربيـة الميدانيـة ؟ ) مشـاهدة ومشـاركة  0
 م تدريس مصغر م  تربية منفصلةم متصلة ....( ؟

 

هــل يقتصــر اإلشــراف علــى طــالب التربيــة الميدانيــة علــى  4
يــة الخاصــة المتخصصــين فــي منــاهج وطــرق تــدريس الترب

 فقط ؟

 

هل ترى أن فترة المشاهدة والمشـاركة تهـيء الطالـب بشـكل  3
 جيد لممارسة أدواره خالل فترة التطبيق الميداني ؟

 

ــي  0 ــة التربويــة الموجــودة بالكليــة ف مــا دور األقســام المختلف
 المساهمة في التربية الميدانية ؟

 

ــة التربويــة الموجــودة  1 ــي مــا دور األقســام المختلف بالكليــة ف
 المساهمة في التربية الميدانية ؟

 

ما األدوات التي يتم بواسطتها تقويم طالب التربية الميدانية  0
؟ ) بطاقات مالحظة م استمارة مجمعة  واحدة نهائية ....( 

 ؟

 

هـــل تتنـــوع أدوات التقـــويم بتنـــوع نـــوع اإلعاقـــة التـــي يـــتم  0
 تعلم ( ؟ اإلشراف على طالبها ) عقلي م سمعي م صعوبات

 

هل يتم التنسيق بين المشرفين على التربية الميدانية وبـين  8
 المعلمين المتعاونين ؟

 

هل توجد معايير مـن قبـل المشـرفين علـى التربيـة الميدانيـة  12
 يتم في ضوئها اختيار المعلم المتعاون ؟

 

هل توجد حوافز مادية ومعنوية للمعلمين المتعـاونين مقابـل  11
المســاعدة فــي اإلشــراف علــى طــالب التربيــة جهــودهم فــي 

 الميدانية ؟

 

المــــدارس المتعاونــــة  يريهــــل يــــتم عقــــد لقــــاءات مــــع مــــد 10
والمعلمــين المتعــاونين للتنســيق بــين سياســية قســم التربيــة 
الخاصــة للتطبيــق الميــداني، وبــين الواقــع الحــالي لمــدارس 

 وفصول التربية الخاصة ؟

 

ــتم عقــد لقــاءات دوريــة مــع 14 ــة  هــل ي ــة الميداني طــالب التربي
بكافة تخصصاتهم لمناقشتهم في الصعوبات التـي تـواجههم 

 أثناء فترة التطبيق الميداني ؟

 

هــــل يــــتم تزويــــد طــــالب التربيــــة الميدانيــــة بــــدليل للتربيــــة  13
الميدانيـــة، يشـــتمل علـــى تبصـــير الطالـــب بأهـــداف التربيـــة 
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الميـداني  الميدانية ومسئولياته وواجباته أثناء فترة التطبيق
 ؟

كم عدد الطالب الذين قمت باإلشراف عليهم في هذا الفصل  10
 الدراسي ؟

 

  كم عدد ساعاتك النظرية التي تقوم بتدريسها؟ 11
هــل تخصصــك الــدقيق هــو نفــس تخصــص الطــالب الــذين  10

 تشرف عليهم ؟
 

هــل تــم مراعــاة التجــاور المكــاني فــي المــدارس التــي تقــوم  10
 باإلشراف عليها ؟

 

كم متوسط عدد الزيارات الصفية التي قمـت بهـا لكـل طالـب  18
 من الطالب الذين أشرفت عليهم هذا الفصل الدراسي ؟

 

مـــا هـــو األســـلوب الـــذي تتبعـــه فـــي مالحظـــة طالبـــك أثنـــاء  02
ــة مالحظــة م تســجيل مالحظــات  ــدريس ؟ )بطاق ــامهم بالت قي

 عامة م غيرها ( ؟

 

عمــا شــاهدته خــالل فتــرة هــل يطلــب منــك كتابــة تقريــر عــام  01
 التربية الميدانية ؟

 

هل تراعي في تقييمك للطالب الصعوبات التي تواجههم فـي  00
 التعامل مع ذوى الحتياجات الخاصة ؟

 

هـل تراعــي فــي تقييمــك للطــالب نــدرة تــوافر أعضــاء الفريــق  04
الـــــالزم لوضـــــع البرنـــــامج التربـــــوي الفـــــردي للطـــــالب ذوي 
الحتياجـــات الخاصـــة فـــي معظـــم مـــدارس وفصـــول التربيـــة 

 الخاصة ؟ 

 

هــل تجــد الوقــت الكــافي لعقــد لقــاءات بالمدرســة مــع طالبــك  03
ــارة الصــفية مباشــرة لمناقشــة اإليجا ــات عقــب القيــام بالزي بي

 والسلبيات معهم ؟

 

هــل تــرى أن المقــررات الدراســية التربويــة التخصصــية التــي  00
ــه  ــة لتأهيل ــة الميدانيــة كافي ــرة التربي ــب قبــل فت اجتازهــا الطال

 للتطبيق الميداني مع ذوي الحتياجات الخاصة ؟
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  مالحظات أخرى تود إضافتها : 
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 (3ملحق )

 استبانه للتعرف على آراء الطالب لتقييم برنامج التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة 

 المؤشرات م

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

ق  
مواف

ير 
غ

شدة
ب

 

      يوجد بالقسم مكتب للتربية الميدانية يتولى اإلشراف على شئون التربية الميدانية 1

التربية الميدانية وبين إدارة المدرسة، قبـل وأثنـاء فتـرة التطبيـق يتم التنسيق بين مكتب  0
 الميداني

     

ــين إدارة المدرســة، لالتفــاق علــى اختيــار معلــم  4 ــم المشــرف وب ــتم التنســيق بــين المعل ي
 كفاءة ليوجه الطالب يمتعاون ذ

     

يتم التنسيق بين المعلـم المشـرف وبـين المعلـم المتعـاون، بحيـث ل يحـدث تعـارض فـي  3
 التوجيهات التي يقدمها كل منهما للطالب 

     

يقوم مكتب التربية الميدانية بعقد لقاءات دورية مع الطالب المتدربين قبل بـدء التربيـة  0
 الميدانية وفي أثنائها

     

      عند القيام بعملية التوزيع على المدارس يتم مراعاة رغبات الطالب 1

      يتم توزيع الطالب وفقا لالحتياجات الفعلية لكل مدرسة 0

ــا لطبيعــة التخصــص  0 ــة الخاصــة، وفق ــى مــدارس وفصــول التربي ــتم توزيــع الطــالب عل ي
 الدقيق لكل طالب

     

يطبق قسم التربية الخاصة القواعـد والشـروط التـي تسـمح للطـالب بـالتطبيق الميـداني،  8
من حيـث التفـر ، وعـدد السـاعات المطلوبـة، والمـواد التـي اجتازهـا الطالـب .. وغيرهـا، 

 بدقة وعدالة 

     

يـــزود الطالـــب المتـــدرب بـــدليل للتربيـــة الميدانيـــة، يتضـــمن أهـــداف التربيـــة الميدانيـــة،  12
 وواجباته وحقوقه، وطريقة تقييمه، أثناء فترة التطبيق

     

بطريقــة متــابعتهم عــدد الطــالب المتــدربين فــي المدرســة مناســب بمــا يتــيح للمشــرف مــن  11
 ةمنظمة ومقبولة ووافي
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 المؤشرات م

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا
ير 

غ
ق  

مواف
ير 

غ
شدة

ب
 

التطبيق الميداني بدقة وفقا لما هو مخطـط لـه بمعرفـة لتزام ببدء وانتهاء مواعيد ال يتم  10
 لجنة التربية الميدانية

     

التخصص الدقيق للمعلم المشرف هو نفس تخصص اإلعاقة التي يشـرف علـى طالبهـا  14
 صعوبات تعلم ( –سمعي  –)عقلي 

     

إلــى يحـرص المعلــم المشـرف علــى حضـور الحصــص مـع الطالــب المتـدرب مــن بـدايتها  13
 نهايتها

     

ـــة  10 ـــدرب باســـتخدام بطاق ـــب المت ـــيم الطال ـــى حضـــور الحصـــص وتقي ـــم المشـــرف عل يحـــرص المعل
 المالحظة

     

يحــرص المعلــم المشــرف علــى مناقشــة الطالــب المتــدرب فــي اإليجابيــات والســلبيات عقــب انتهــاء  11
 الحصة مباشرة

     

التعليميـــة الفرديـــة لكـــل طالـــب مـــن ذوى يحـــرص المعلـــم المشـــرف علـــى اإلطـــالع علـــى الخطـــط  10
 الحتياجات الخاصة كجزء من التقييم

     

الزيارات الميدانيـة للمعلـم المشـرف زودتـك بمعلومـات ومهـارات جديـدة فـي التـدريس للطـالب ذوي  10
 الحتياجات الخاصة

     

ــم المشــرف كانــت كافيــة لتقييمــك  18 بطريقــة موضــوعية عــدد الزيــارات الصــفية التــي قــام بهــا المعل
 وعادلة ودقيقة

     

يحرص المعلم المتعاون على أخذ رأى الطالب المتدرب عند القيام بتوزيع الحصص الدراسـية بمـا  02
 يتناسب مع ميوله وقدراته

     

      مرحلة المشاهدة والمشاركة كانت تمهيدا جيدا للتطبيق الميداني 01

يحــرص المعلــم المتعــاون علــى الحضــور مــع الطالــب المتــدرب أثنــاء قيامــه بالشــرح ليســاعده فــي  00
 تهيئة الظروف التي تمكنه من التدريس الفعال 

     

نموذجيــة أمــامي قبــل قيــامي بتــولي مســئولية  ص المعلــم المتعــاون علــى تــدريس حصــصيحــر  04
 التدريس

     

      يتم تزويد المعلم المتعاون ببطاقة مالحظة لتقييم الطالب المتدرب بطريقة دقيقة  03
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      تتعامل إدارة المدرسة مع الطالب المتدربين باعتبارهم معلمين أساسين 00

لعقـد اجتماعـات الطـالب المتـدرين مـع المعلـم تقوم إدارة المدرسة بتوفير مكـان مناسـب  01
 المشرف

     

تتعاون إدارة المدرسة في توفير الوسائل والمواد التعليمية الالزمة فـي عمليـة التـدريس  00
 للطالب المتدرب

     

تقـدم المقـررات الدراسـية التـي تـم دراسـتها بالكليـة، إطـارا نظريـا مناسـبا يسـاعد الطالــب  00
 التطبيق الميداني بكفاءةالمتدرب على 

     

مشاركتك في تخطيط وتنفيذ األنشطة المدرسية، والقيام بـبعض األعمـال اإلداريـة تـدخل  08
 ضمن بنود التقييم 

     

يتم تقييمك من قبل إدارة المدرسة والمعلم المتعاون والمعلم المشرف بطريقة موضوعية  42
 وشاملة، وبتنسيق مسبق فيما بينهم

     

 

 مالحظات أخرى تود إضافتها :

 


