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  :الملخص
جامعة تبوك من وجھة نظر ھدفت الدراسة إلى تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة ب

 وقد ، والتخصص التابعین لھ، ومعدالتھم التراكمیة،الطالب المعلمین واكتشاف الفروق طبقًا للجنس
تم استخدام المنھج الوصفي حیث طبقت الباحثة مقیاس تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة 

 وطالبة ، طالب١٢٦( ا العام على طالب و طالبات قسم التربیة الخاصة المتوقع تخرجھم ھذ
أھمیة مواد الخطة الدراسیة لتخصص ن أوقد أظھرت النتائج ) بالمستوى السابع والثامن

ریجین جاءت بدرجة بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة تبوك للعمل من وجھة نظر الطلبة الخ
 بین الطالب والطالبات ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ، ھمیةمتوسطة األ

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أبعاد ،لتقییمھم البرنامج وھذه الفروق لصالح الطالبات
بقسم التربیة لمتغیر تخصص الطالب المعلم مقیاس تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة ترجع 

  .ھم لبرنامج التربیة الخاصة  وجود عالقة دالة وموجبة بین معدل الطالب وبین تقییم،الخاصة
  . الطالب المعلم ، برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة،تقییم: الكلمات االفتتاحیة 

Abstract:  
An evaluation of the Bachelor of Special Education program from the 

perspective of the student teacher at Tabuk University 
The study aimed to evaluate the Bachelor of Education program at Tabuk 
University from the point of view of the teacher students and to discover 
the differences according to the sex, their cumulative rates and the 
specialization. The descriptive approach was applied. The researcher 
applied the evaluation scale of the special education program to students 
and students of the special education department expected to graduate This 
year (126 students, and the seventh and eighth level) 
The results showed that the importance of the subjects of the study plan for 
the specialization of the Bachelor of Special Education in the University of 
Tabuk to work from the point of view of the graduate students came in a 
medium degree of importance. There were statistically significant 
differences at the level of significance of 0.01 among the students for their 
evaluation of the program and these differences for the benefit of the 
students, Statistics in the dimensions of the evaluation scale of the Bachelor 
of Special Education program due to the variable specialization of the 
student teacher in the Department of Special Education, the existence of a 
positive and positive relationship between the rate of students and their 
evaluation of the program of special education. 
Keywords: Evaluation, Bachelor's Special Education Program, Student 
Teacher. 
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:المقدمة   
 فمن ھذه التحدیات التعرف ،تواجھ عملیة إعداد معلم التربیة الخاصة العدید من التحدیات

على سیكولوجیة األطفال ذوي اإلحتیاجات الخاصة االجتماعیة والتربویة والنفسیة والعقلیة 
ر تولت وفي الوقت الحاض.  والنجاح في التعامل معھم ومواجھة المشكالت الخاصة بھم ،والحركیة

قد بادرت  ،كافة النظم التعلیمیة اھتمامًا ملحوظًا بقضیة أعداد معلمین التربیة الخاصة وتدریبھم
معظم الدول إلى تعدیل برامج إعداد معلمین التربیة الخاصة وتطویرھا تمشیًا مع االتجاھات العلمیة 

  الحدیثة 
مھني للمعلمین تتضـمن أن إلى أن االنتقادات الموجھة لإلعداد ال) ١٦: ١٩٩٩(أشار توم 

. المقررات التربویة لیست ذات قیمة، وغیر عملیة، وغیر محددة االتجاه، والمناھج التربویة مجزأة
فقد أشار إلى أن أبرز جوانب القصور في برامج إعداد المعلـم فـي الـوطن ) ٢٠٠٦: ٣(أما شویطر 
 موحدة لجمیع الطلبة الملتحقین النمطیة من حیث اعتماد خطـط دراسـیة ومسـاقات: العربي ھي

ببرنامج إعداد المعلمین، واالفتقار إلى إطار نظري إلعـداد وتـدریب المعلم، وغیاب أو عدم 
وضوح أھداف برامج إعداد وتدریب المعلم، والتفـاوت فـي التركیـز علـى مستوى المكونات 

، وعدم )خصصـة، وثقافـة مسلكیةثقافة عامـة، وثقافـة مت(األساسیة لبرامج إعداد وتدریب المعلم 
التوازن في التركیز على الجوانب المعرفیة أو النظریة والجوانب األدائیة والتطبیقیـة، والفصل بین 

إن ما سبق یحمل في طیاتـھ الـدعوة لكلیات التربیة . إعداد وتدریب المعلم قبل الخدمة وأثناء الخدمة
  .یھالتقییم برامجھا لتعرف نقاط القوة والضعف ف

إن سعي كلیات التربیة إلى تطویر برامجھا، ورفع كفاءتھا، وتحسین مخرجاتھا،ومعالجة 
نقاط الضعف التي تواجھھا في إطار تحقیق الجودة، یستدعي إجراء دراسات التقییم الذاتي 

وأشار ). ٣٠٦: ١٩٩٨البطش والطویل، (لبرامجھا، بحیث یركز التقییم على محكات محددة مسبًقا 
إلى أن أھم المستویات والعناصر التي تستخدم في تقییم البرامج الجامعیة بأنواعھا ) ٢٠٠١(السعود 

تكامـل المؤسسة وشخصیتھا االعتباریة، والبرامج والمناھج، والمخرجات، : المختلفة تشـمل
نظیم وسیاسة قبول الطلبة، والخـدمات الطالبیة، والھیئة التدریسیة واإلداریة والفنیة المساعدة، والت

واإلدارة والتخطیط والموازنة والتدقیق، والمكتبة ومصادر التعلیم، واألبنیة والمرافق والتجھیزات، 
 .والمطبوعات الرسمیة

 :مشكلة الدراسة
تمثل اھتماما كبیرا للمسؤولین في Student Teacher إن عملیة إعداد المعلم الطالب

. ة التي یمر بھا المجتمع في الوقت الراھنمختلف دول العالم نظرا للتغیرات والمعطیات الحدیث
فالمعلم بال شك لھ دور كبیر في عملیة تربیة وتنشئة األجیال القادمة بمنظور یتوافق مع احتیاجات 
المجتمع وفي ظل ثوابتھ ومعطیاتھ الحالیة، لذا كان من الضروري تقویم البرامج التعلیمیة التربویة 

ج بكالوریوس التربیة الخاصة بكلیات التربیة بالمملكة العربیة فبرنام. الحالیة لتحدیثھا وتطویرھا
السعودیة یعتبر محورا أساسیا في عملیة إعداد معلم التربیة الخاصة الذي یعتبر من األدوات الحقیقة 

 خصوصا أن األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة یعتبروا فئة كبیرة من فئات - لنماء المجتمع وتقدمة 
  .المجتمع

د مشكلة الدراسة الحالیة في تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة فـي كلیـة تتحد
 :على األسئلة اآلتیة جامعة تبوك، وبالتحدید فإن الدراسة تسعى لإلجابة  –التربیة واآلداب 

ما درجة أھمیة مواد الخطة الدراسیة لتخصص بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة تبوك  .١
  الطلبة الخریجین؟للعمل من وجھة نظر
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على أبعاد )  طالبة –طالب ( توجد فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر نوع المستجیب ھل  .٢
 مقیاس تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوك ؟

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر تخصص الطالب المعلم على أبعاد مقیاس تقییم  .٣
 امج بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوك ؟برن

مقیاس تقییم برنامج  فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر المعدل الدراسي على أبعاد ھل توجد .٤
  ؟بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوك

  :مبررات الدراسة
رأي الباحثة والتي تناولت موضوع تقییم برامج بكالوریوس  قلة الدراسات العربیة والمحلیة في -١

  .التربیة الخاصة قبل الخدمة في الجامعات السعودیة
 الحاجة إلى أداة قیاس تساعد أصحاب القرار في مؤسسات التعلیم العالي في أقسام التربیة -٢

  .دائھاالخاصة لتقییم برامج اإلعداد التي تقدمھا تلك األقسام لتحدید فاعلیتھا وأ
 تقدم إطار نظري ونتائج یستفید منھا الباحثون والمھتمون في مجال التربیة الخاصة وخاصة في -٣

  .المؤسسات التعلیمة في الجامعات والكلیات
  :أھمیة الدراسة

  -: فھي تفید فیما یليالجانب النظريتكمن أھمیة الدراسة في الجانبین النظري والعملي، أما 
قة كونھا ستبنى على أسس البحث العلمي، والتي ستساعد في تقییم أنھا تقدم معلومات دقی -١

  .برامج التربیة الخاصة األخرى بالمملكة العربیة السعودیة 
أنھا تفید أصحاب القرار وخصوصا أعضاء ھیئة التدریس والمشرفین في أقسام التربیة  -٢

ا، ومن اتخاذ الخاصة في تحدید فاعلیة برامج اإلعداد وتحدید نقاط القوة والضعف فیھ
  .القرارات الالزمة بعملیة التدریس

  :تفید فيالجانب العملي وفي 
  . بناء أداة تساعد في عملیة تقییم فاعلیة وأداء برامج اإلعداد في التربیة الخاصة-١
 تفید الباحثین في التربیة الخاصة في الدول األخرى إلجراء أبحاث ودراسات مماثلة -٢

  . التربیة الخاصةلتقییم برامج إعداد معلمي
 :منھج الدراسة

استخدم المنھج الوصفي باعتباره أنسب األسالیب لھذه الدراسة حیث یھتم المنھج الوصفي 
بوصف الظاھرة وتحلیلھا كما ھي في الواقع مما یعطي مجموعة من النتائج یمكن االعتماد علیھا 

 .في الحكم على الظاھرة موضوع الدراسة
 :حدود الدراسة

التربیة الخاصة المتوقع ه الدراسة على تناول تقییم الطالب والطالبات لبرنامج اقتصرت ھذ
  ) . وطالبة بالمستوى السابع والثامن، طالب١٢٦( تخرجھم ھذا العام 

 : الحدود البشریة
 وطالبة ، طالب١٢٦( التربیة الخاصة المتوقع تخرجھم ھذا العام طالب وطالبات قسم 

 طالبة بالخمس مسارات المختلفة لقسم ٧٤ طالب و ٥٢وینقسمون إلى ) بالمستوى السابع والثامن
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 مسار اإلعاقة – مسار اإلعاقة السمعیة – مسار اإلعاقة العقلیة –مسار التوحد ( التربیة الخاصة 
  ) مسار صعوبات التعلم –البصریة 

  :الحدود الزمانیة
  .ه ) ١٤٣٩/ ١٤٣٨(عي أجریت ھذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الجام

 التعریفات االصطالحیة واإلجرائیة
 :تضمنت الدراسة المصطلحات والتعریفات اإلجرائیة اآلتیة 

إصدار حكم شامل واضح على ظاھرة معینة بعد القیام بعملیة منظمة مستندة إلى أداة خاصة  :التقییم
 األھـداف واتخـاذ القـرارات فـي جمع المعلومات وتحلیلھا وتفسیرھا بغرض تحدیـد درجـة تحقیـق

ویعرف إجرائًیا في ھذه الدراسة الدرجة التي یحددھا أفـراد     (Royse, et al, 2001)بشأنھا
مجال درجة أھمیة : عینـة الدراسة باستجابتھم على فقرات أداة الدراسة ضمن المجاالت اآلتیة

ونظري ولكنھ قابل للتطبیق، نظري غیر قابل للتطبیق، (المواد للعمـل، ومجال طبیعة المواد 
واسع، قلیل وعمیق، متوازن من (، ومجال عمق واتساع المواد )ونظري مـع نشـاطات تطبیقیة

، )سھل، ومتوسط الصعوبة، وصـعب(، ومجال سھولة وصعوبة المواد )حیـث العمـق واالتسـاع
م المستخدمة في ومجـال طرائـق التـدریس المستخدمة في تدریس المواد، ومجال أسالیب التقوی

 .المواد، ومجال تواصـل أعضـاء ھیئة التدریس مع الطلبة
لقد حاز موضوع التطویر التربوي  االھتمام األكبر لدى الباحثین والتربویین بحیث أصبح 
أحد أولویاتھم، كما أن عملیة اإلصالح التربوي تتطلب  اعادة ھیكلة في الواقع التعلیمي في كافة 

حیث أن ). ٢٠٠٧كنعان، (لم یعتبر أحد المداخل األساسیة للعملیة التعلیمیة جوانبھ، اذ أن المع
تدریب المعلمین من أجل التنمیة المستدامة ھو نموذج تعلیمي یعتبر التطویر المھني والتعلم مدى 
الحیاة للمعلمین كمحور رئیسي لممارسة التدریس، وفي اآلونة األخیرة اجتذب تدریب المعلمین 

ع للتعلیم العالي وبیئة اعداد المعلمین االھتمام من صانعي السیاسات والتربویین النظام األوس
والباحثین الذین ھم على استعداد لجعل ھؤالء الناس یھتمون بالقضایا والمفاھیم المتعلقة بالتغییرات 

  ).Markelz,Riden&Scheeler,2017( ذات الصلة
سات ذات العالقة إعداد المعلم وتطویره باإلضافة الى أنھ من واجب النظم التربویة والمؤس

وتدریبھ بما یتناسب مع التحدیثات والتغیرات الحاصلة في المیادین التربویة، وسواء في التربیة 
العادیة أو التربیة الخاصة فھناك الكثیر من األدلة المتزایدة على أن المعلم أھم المتغیرات ضمن 

، فاألدلة تشیر الى أن اعداد المعلم یؤثر  بشكل مباشر إیجابا البیئة التربویة التي تؤثر بتعلیم الطالب
أو سلبا على تطور الطلبة ونموھم، وقد ربطت الدراسات العالقة بین برامج تأھیل معلم التربیة 
الخاصة وتحصیل الطلبة ذوي اإلعاقة، حیث أن تأھیل المعلم وإعداده یقودنا نحو الوصول 

، وتلتزم الجامعات بموارد ھائلة )٢٠١٠الخطیب والحدیدي،  (لمخرجات مرغوبة مع ھؤالء الطلبة
إلعداد معلمي التربیة الخاصة للتأثیر على نتائج الطالب األكثر ضعفا واألكثر 

  ).Markelz,Riden&Scheeler,2017(حاجة
  :برامج بكالوریوس التربیة الخاصة

حسین كفایاتھم المھنیة أمرا  لكي یعمل المعلمون وفقا لمتطلبات العالم سریع التغییر، یعتبر ت
، وفي اآلونة لقد أصبحت مسألة تأھیل و تدریب  )(Rodrigvez & Abocejo,2018ضروریا

معلمي التربیة الخاصة أحد أفضل الممارسات التي توفر الكوادر المؤھلة للعمل مع األطفال 
  في القرن الواحد واألفراد من ذوي اإلعاقة، كما أنھا تعد أحد أكثر المواضیع التربویة اھمیة
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والعشرین، وقد أصبحت من القضایا المحوریة والمواضیع الھامة التي كان لھا أثرا واسعا وكبیرا 
لدى التربویین والباحثین بسبب التحدیثات والتطورات الحاصلة في میدان تعلیم وتدریب األفراد 

  .)٢٠١٣الزبون، ( التغیر ذوي اإلعاقة، وبالتالي فإن التوجھات الحدیثة تأخذ باالستجابة لھذا
ومن البدیھي إن برامج اإلعداد بمرحلة ما قبل الخدمة التي تقدمھا الكلیات والجامعات یقع 
علیھا الدور األساسي في تطویر الكفایات والمعرفة للطلبة المعلمین في التربیة الخاصة للتعامل مع 

الخطیب (تحدیات التي تواجھھا األفراد ذوي اإلعاقة، إال أنھ من الواضح بأن ثمة عدد من ال
 ). ٢٠٠٧والحدیدي، 

أن معلمي ما قبل الخدمة لیسوا ) (Rodrigvez & Abocejo,2018وتؤكد دراسة
مجھزین بالكفاءة المطلوبة وفقا لمجال معرفتھم بالمحتوى، حیث كشفت النتائج أن معلمي ما قبل 

 وأوصت بضرورة أن یتعرضوا بشكل ،الخدمة في التعلیم الخاص لم یلبوا الحد األدنى من الكفاءة
اذ تعتبر الخبرة . كاف ألبعاد النظریة والممارسة الخاصة بالتعلیم الخاص لجعلھم مدرسین أكفاء

العملیة جزءا ال یتجزأ من أي برنامج تعلیمي، ومع ذلك بینما تتطلب مؤسسات أخرى عددا محددا 
جھ، اال أن مؤسسات أخرى التدریب من األسابیع بتدریبات مختلفة داخل الحرم الجامعي وخار

العملي لدیھا خارج الحرم الجامعي فقط، وبالتالي یتم اعتبار التدریب خارج الحرم الجامعي تجربة 
  .التدریب العملیة بأكملھا

ونظرا لعدم وجود برامج إلعداد المعلمین وتدریبھم بشكل كافي في مرحلة ما قبل الخدمة 
ضمن مجموعة كاملة من المھارات الرئیسیة في تدریب وتعیین مما یتطلب ضرورة توفر معاییر تت

الموظفین لتعلیم الطلبة ذوي االعاقة، وقد عرضت الدراسة جملة من التحدیات فیما بضعف الكوادر 
ضعف توفر البنیة التحتیة للدمج ،المدربة، وفیما یتعلق باالتجاھات نحو دمج الطلبة ذوي االعاقة

اب التخطیط المنھجي المنظم وعدم امكانیة الوصل للمناھج الدراسیة على المستوى االقلیمي، غی
  ).٢٠١٠الخطیب ومكبراید،(العامة

كما كشفت بعض الدراسات التي تناولت تدریب المعلمین قبل الخدمة عن بعض نواحي 
 ,Sucuoglu, Bakkaloglu(القصور في التدریب، فقد أظھرت  دراسة سوكوجلو وأخرون 

Karasu, Demir, & Akalin. 2014  ( أن مسار التربیة الخاصة كالتدریب قبل الخدمة لم یقدم
بشكل صحیح للمعلمین، ولم یقدم معلومات متعلقة بموضوع الدمج الشامل بما یكفي، وأنھ حان 
الوقت لتنقیح وإعادة صیاغة برامج تدریب المعلمین بالمعارف الضروریة والمھارات والخبرات 

  . األطفال بقدرات متنوعةالتي یحتاجونھا للعمل مع
وفي سیاق  الوطن العربي، فقد أظھرت مراجعة األدب بشكل مبدئي إعداد وتأھیل معلمي 

محدودیة برامج إعداد : التربیة الخاصة سواء قبل الخدمة أو أثناءھا إلى عدد من التحدیات ومنھا
تلك البرامج في تحدید معلمي التربیة الخاصة إلى المتخصصین في مجال اإلعداد والتأھیل، ونقص 

االحتیاجات التدریبیة في التربیة الخاصة، وتباین التخصصات األكادیمیة لمعلمي التربیة الخاصة 
األمر الذي یتطلب إعادة تأھیلھم وتدریبھم أثناء الخدمة، واقتصار التدریب في بیئات ومواقع غیر 

  ).٢٠٠٩بخش، (مواقع العمل، كذلك نقص التخصصیة في التدریب 
عند النظر في سیاق المملكة العربیة السعودیة، فانھ تتوفر العدید من أقسام التربیة الخاصة و

في العدید من الجامعات التي تقدم درجة البكالوریس والدبلوم في االحتیاجات التعلیمیة الخاصة، اال 
  ).Abed & siyam,2016(أن الدراسات التحلیلیة المتاحة في األدب للواقع قلیلة جدا 
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  تطور حركة برامج إعداد معلمي التربیة الخاصة
 دورا حاسما في ،لقد كانت للجھود التي بذلھا المتخصصون في مجال التربیة الخاصة

تطور میدان التربیة الخاصة وبرامج إعداد المعلمین، حیث قام أولئك بتطویر برامج تدریبیة 
  .(Osgood, 1999)لئك األفراد متخصصة للمعلمین الذین یعملون في المؤسسات التي تخدم أو

  وعموما، فقد أشارت أدبیات التربیة الخاصة إلى ثالث مراحل مرت بھا برامج إعداد 
  -:معلمي التربیة الخاصة وھي

وتركز ھذه المرحلة على إعداد المعلمین وتأھیلھم في التعامل مع فئة محددة من : البرامج الفئویة -
  .اإلعاقة

یركز ھذا التصنیف على طبیعة الخصائص السلوكیة لألطفال ذوي االعاقة  :البرامج غیر الفئویة -
  ولیس على الفئات التي ینتمون إلیھا 

 وتركز ھذه البرامج مبدئیا على إعداد معلمین تنطبق علیھم شروط المعلم : البرامج التكاملیة-
مج، وقد جاء العادي ومعلم التربیة الخاصة، ویجب أن یتعاونا معا إلتمام عملیة نجاح الد

 ;٢٠١٣الزبون، ; ٢٠١٢یحیى،(ھذا التوجھ من الفلسفة الحدیثة التي تتبنى سیاسة الدمج 
  ).٢٠١٠خصاونة وآخرون، 

والتي ھدفت الى تطویر اطار للسیاسة العامة ) ٢٠١٠(وفي دراسة الخطیب ومكبراید 
التنمیة المھنیة للمعلمین، لبرامج وخدمات التربیة الخاصة وتنقیح المعاییر الوطنیة لخدمات 

واشتملت النتائج على وجود فجوة واسعة جدا بین النظریة والتطبیق حیث أن برامج ما قبل الخدمة 
للمعلمین غیر فعالة وال توفر فرص كافیة للممارسة، ولذلك على برامج أثناء الخدمة أن تربط بین 

عشوائي كما الوقت الراھن، باإلضافة النظریة والممارسة، وأن تكون متسقة ومتتابعة ولیس بشكل 
الى أن تكون منظمة وتوفر التفاعل بین معلمي التربیة الخاصة والعامة من خالل التعلیم التعاوني 

  .في حل المشكالت
   :تقییم برامج بكالوریوس التربیة الخاصة

 حیث أنھا       تعتبر عملیة التقییم احد العناصر الجوھریة  لبرامج إعداد وتأھیل المعلمین،
بمثابة العملیة التي یمكن من خاللھا الحكم على فاعلیة البرنامج وإجراءاتھ، ویتم تقییم معلمي ما قبل 
الخدمة وتمیزھم من حیث الكفایة المكتسبة واألداء، ویتم قیاس مستوى كفایة ما قبل الخدمة بناء 

ة، ومن ناحیة أخرى یتم قیاس على معرفتھم بالمحتوى والتعلیم الخاص ومعرفتھم بالمناھج الدراسی
أداء المدرسین قبل الخدمة في تخطیط الدروس واستراتیجیات التدریس وادارة الفصل الدراسي 

اذ یھدف كل برنامج تعلیمي الى  انتاج  ). Rodrigvez & Abocejo,2018(ومھارات االتصال
  .ھنة التدریسمعلمین ما قبل الخدمة یتمتعون بمعرفة كافیة ومواقف وكفایات أساسیة لم

ولذلك تقوم العدید من مؤسسات تعلیم المعلمین بتقییم برامجھا لتتوافق مع معاییر المسائلة 
للمصادقة علیھا، وبمجرد اعتماد برامجھم ال یتم تقییم ھذه البرامج، كما أنھ في الواقع ھنالك القلیل 

  ).Abed & Siyam,2016(من تقاریر التقییم المتاحة باألدب 
. ١: یة التقییم في برامج إعداد المعلمین سواء في التربیة الخاصة أو غیرھا إلىوتھدف عمل

التحسین والتطور، بناء على تحدید نقاط الضعف والقوة لجمیع . ٢تحقیق مبدأ المحاسبة والمساءلة، 
  ).٢٠٠٥قطناني، (تحدید فاعلیة وأداء عمل البرنامج  . ٣محتویات البرنامج وعناصره، 
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من وجود أدبیات واسعة حول تقییم أداء المعلمین ما قبل الخدمة داخل   وعلى الرغم 
      الفصول الدراسیة، لم یركز أي منھا على معلمي ما قبل الخدمة في التربیة الخاصة

.(Rodrigvez & Abocejo,2018)  
  كما أن الھدف من وراء ھذه الدراسة ھو تقییم برامج اعداد معلمي التربیة الخاصة في  

حدید مقترحات التحسین بناء على النتائج، كما یمكن تقدیم اقتراحات لمساعدة مخططي تبوك، وت
  .التعلم

  :الدراسات السابقة
، بدراسة ھدفت إلى تقییم جدوى وجودة برنامج )٢٠٠٥ (قطنانيفي البیئة األردنیة قامت 

رنامج، حیث بكالوریوس التربیة الخاصة في الجامعة األردنیة من وجھة نظر المشاركین في الب
مشارك من الطلبة المرشحین، وأعضاء الھیئة التدریسیة، ) ٢١٣(تكونت عینة دراستھا على 

والمشرفون المیدانیون، ومدراء المدارس العادیة ومراكز التربیة الخاصة في محافظة العاصمة 
ات والتي یجرى فیھا التدریب المیداني للطالب قبل التخرج، وقد استخدمت الباحثة االستبان

والمقابالت، إذ أظھرت نتائج الدراسة إلى بعض نقاط القوة للبرنامج كان أبرزھا، رضا المشاركین 
من الخریجین بشكل عام عن مستوى إعدادھم وثراء المحتوى النظري للمساقات وعمق ونجاح 
البرنامج في تزوید الطلبة اتجاھات وخصائص ایجابیة نحو الطلبة ذوي اإلعاقات، إال أن 

ركین أشاروا إلى ضرورة تناول موضوعات ھامة كالتوحد واستخدام التكنولوجیا وتوظیفھا، المشا
وأسالیب التدریس، وقضایا متطورة في التربیة الخاصة، أما أبرز نقاط الضعف وجود فجوة بین 

  . الجانب النظري والعملي للبرنامج
الخاصة في المملكة حول اعداد الجامعة لمعلمي التربیة ) ٢٠١٦(وفي دراسة عبد وصیام

السعودیة، وھدفت الدراسة الى تحلیل برنامج دبلوم التربیة الخاصة في المملكة العربیة السعودیة 
معلم، وتم جمع بیانات البحث ) ٥٠(بجامعة الملك عبد العزیز بجدة، وقد تكونت عینة الدراسة من 

وتم استخدام األرقام . ھارةواالتجاھات، والم،المعرفة:  أبعاد٣بطریقة استقصائیة تتكون من 
وأظھرت النتائج أن برنامج اعداد المعلمین یتسم . الوصفیة أیضا لتحدید السمات الفردیة لألعضاء

بالكفاءة، والكفاءة التعلیمیة لألساتذة فعالة، باإلضافة الى أن المعلمین طرحوا العدید من المقترحات 
  .الخاصة لتعزیز برنامج االعداد

بعنوان تقییم جودة دبلوم التربیة الخاصة في جامعة االمام ) ٢٠١٦(ديوفي دراسة الصما
في ضوء المعاییر المھنیة إلعداد المعلم، وقد ھدفت الدراسة الى تقییم جودة دبلوم التربیة الخاصة 

معلم ما قبل الخدمة في برنامج الدبلوم، ) ٨٠(من وجھة نظر الطالب، وتكونت عینة الدراسة من 
أبعاد تقیس تقییم الطلبة لبرنامج الدبلوم الملتحقین  ٩فقرة على ) ٩٠(انة تكونت من وتم اعداد استب

وأشارت النتائج الى وجود درجة كبیرة من الرضا حول برنامج الدبلوم وبغض النظر عن نوع . فیھ
كما أشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائیة في ) صعوبات أو اعاقة عقلیة(البرنامج
  . الطلبة لبرنامج الدبلوم تعزى لمتغیر سنوات الخبرة التدریسیةتقییمات

ھدفت ھذه الدراسة إلى تقییم برنامج ، وقد )٢٠١٧(وفي دراسة العاید والمغاربة 
 وذلك ،بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة المجمعة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

نامج بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة للتعرف على مدى تقییم أعضاء ھیئة التدریس لبر
المجمعة والوقوف على مجاالت القوة ونقاط الضعف فیھ، وھل یوجد فروق وفق متغیرات الجنس، 

عضو ھیئة تدریس ) ٢٠(وتكونت أفراد عینة الدراسة من . الخبرة في تقییم برنامج التربیة الخاصة 
 إعداد الباحثان وزعت على اعضاء ھیئة التدریس  وقد تم بناء استبانة تقییم من،من كال الجنسین
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أبعاد رئیسة )٧(وقد تكون االستبانة من .بعد التوصل إلى المكونات واألبعاد األساسیة لھذه األداة 
وقد تمثلت األبعاد الرئیسة لألداة كفایات المعرفة األساسیة في ،مؤشرًا فرعیًا) ٥٦(تحتوي على 

 كفایات تنفیذ محتوى التدریس ،كفایات التخطیط للتعلیم،والتقییمكفایات القیاس ،التربیة الخاصة
كفایات الممارسات المھنیة ،كفایات استخدام التكنولوجیا والوسائل والمعدات واالدوات،وممارساتھ
باإلضافة إلى استخراج ،تم التوصل إلى دالالت صدق األداة. كفایات التعاون والتواصل ،واالخالقیة
، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط درجات تقییم برنامج بكالوریوس التربیة ثبات األداة

و بدرجة مرتفعة، و كذلك على األبعاد الفرعیة للمقیاس ) ٤٫١٠(الخاصة في جامعة المجمعة بلغ 
المستخدم جاءت جمیع الدرجات مرتفعة، وأنھ ال یوجد فروق ذات داللة في درجات تقییم أعضاء 

یس لبرنامج التربیة الخاصة تعزى لمتغیر الجنس، وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ھیئة التدر
في درجات تقییم أعضاء ھیئة التدریس لبرنامج بكالوریوس التربیة الخاصة تعزى لمتغیر سنوات 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني واألخذ بمؤشرات ومعاییر الجودة العالمیة والمتعارف . الخبرة
والقیام بعملیة التقییم  ،د التخطیط لوضع برامج إعداد وتأھیل المعلمین في التربیة الخاصةعلیھا عن

للبرنامج ومدخالتھ ومخرجاتھ بشكل مستمر ودوري لمواكبة التغییرات المتسارعة في برامج إعداد 
  .بحاث على ھذا النوع من التقییم للبرامج ن وإجراء المزید من الدراسات واألالمعلمی

 إلى تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة ٢٠١٧ت دراسة العاید ھدفو 
المجمعة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس، وذلك للتعرف على مدى تقییم أعضاء ھیئة 
التدریس لبرنامج بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة المجمعة والوقوف على مجاالت القوة 

 فروق وفق متغیرات الجنس، الخبرة في تقییم برنامج التربیة ونقاط الضعف فیھ، وھل یوجد
عضو ھیئة تدریس من كال الجنسین، وقد تم بناء ) ٢٠(وتكونت أفراد عینة الدراسة من . الخاصة

استبانة تقییم من إعداد الباحثان وزعت على أعضاء ھیئة التدریس بعد التوصل إلى المكونات 
مؤشرا ) ٥٦(أبعاد رئیسة تحتوي على ) ٧(وقد تكون االستبانة من . واألبعاد األساسیة لھذه األداة

فرعیا، وقد تمثلت األبعاد الرئیسة لألداة كفایات المعرفة األساسیة في التربیة الخاصة، كفایات 
القیاس والتقییم، كفایات التخطیط للتعلیم، كفایات تنفیذ محتوى التدریس وممارساتھ، كفایات استخدام 

الوسائل والمعدات واألدوات، كفایات الممارسات المھنیة واألخالقیة، كفایات التعاون التكنولوجیا و
تم التوصل إلى دالالت صدق األداة، باإلضافة إلى استخراج ثبات األداة، وقد أشارت . والتواصل

نتائج الدراسة إلى ان متوسط درجات تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة المجمعة 
وبدرجة مرتفعة، وكذلك على األبعاد الفرعیة لمقیاس المستخدم جاءت جمیع الدرجات ) ٤٫١٠(غ بل

مرتفعة، وأنھ ال یوجد فروق ذات داللة في درجات تقییم أعضاء ھیئة التدریس لبرنامج التربیة 
الخاصة تعزى لمتغیر الجنس، وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات تقییم أعضاء ھیئة 

وقد أوصت الدراسة . تدریس لبرنامج بكالوریوس التربیة الخاصة تعزى لمتغیر سنوات الخبرةال
بضرورة تبني واألخذ بمؤشرات ومعاییر الجودة العالمیة والمتعارف علیھا عند التخطیط لوضع 
برامج إعداد وتأھیل المعلمین في التربیة الخاصة، والقیام بعملیة التقییم للبرنامج ومدخالتھ 

خرجاتھ بشكل مستمر ودوري لمواكبة التغییرات المتسارعة في برامج إعداد المعلمین وإجراء وم
  .المزید من الدراسات واألبحاث على ھذا النوع من التقییم للبرامج

  :الدراسات األجنبیة
، دراسة حول تأھیل المعلمین لألدوار الجدیدة في التربیة (Kernes, 1996)كیرنز أجرى 

بیة الخاصة بھدف تحدید مستواھا، حیث قام الباحث بإجراء مسح لعینة من خریجي العادیة والتر
أحد برامج تأھیل المعلمین من خالل تطویر استبانة لجمع المعلومات حول فاعلیة برامج اإلعداد 

وقد أشارت النتائج أن برامج إعداد المعلمین قبل الخدمة كانت فعالة بشكل عام، حیث . قبل الخدمة
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 القوة التي أشار لھا المشاركون تمثلت في القدرة على تخطیط وتنظیم األنشطة الصفیة، أن نقاط
ومھارات التعاون مع الفریق، وتصمیم الدروس والوسائل ذات المعنى لفئات غیر متجانسة من 
الطلبة، وإمكانیة تكیفھا وتعدیلھا، وتحدید النمط التعلیمي، أما نقاط الضعف التي أشار لھا 

ن فقد تمثلت بمھارات العمل مع مدى واسع من الراشدین، ومھارات تقدیم االستشارة المشاركو
   .لآلباء  وفریق العمل، ومھارات القیادة، ومھارات التخطیط

، بدراسة (Tillman, Richards & Frank, 2011) تلمان وریتشاردس وفرانككما قام 
ج اإلعداد في التربیة الخاصة للمرشحین في تقییم برام)  النوعیة-الكمیة(بعنوان استخدام الطرق 

طالب متدرب من ) ٢٠(إذ اشتملت عینة دراستھم على . فیھا في السنة األولى من تدریبھم
من المعلمین ) ٢٠( ووایتون،المتخصصین في التدخل في التربیة الخاصة في برنامج جامعة 
أعضاء من ھیئة ) ٤(فة إلى المتعاونین في المدارس والمشرفین على الطلبة المتدربین، باإلضا

التدریس في التربیة الخاصة في الجامعة، واستخدم الباحثون الطرق الكمیة والنوعیة في جمع 
وتحلیل البیانات، حیث أظھرت نتائج الدراسة أن برامج اإلعداد كانت جیدة، كما أبدى المشاركون 

فردیة وإدارة وتكییف المناھج عن إعدادھم ووصفوه بأنھ كان جید في كتابة البرامج التربویة ال
التدریسیة وتوثیق تقدم الطلبة، إال كان ھناك مجاالت محددة أثارت قلقھم حول مستوى إعدادھم بھا 

  .وھي مجال  التعاون مع المعلمین المساعدین والمعلمین والمھنیین اآلخرین، والتعاون مع األسر
لتحضیر ) Sharma,Simi &Florin, 2015 (شارما وسیمي وفلورینأشارت دراسة 

 إلى ضرورة زیادة استعداد المعلمین قبل الخدمة من خالل إعادة Solomon Islandالمعلمین في 
وأن أھمیة إصالح المعلم تربویًا وتدریب المعلمین . النظر في مسار الجامعة في التركیز على الدمج 

ومع ذلك لم یتم االستجابة  ... ةعلى المستوى العالمي لتنفیذ الدمج  بنجاح كان اعتراف لسنوات عدید
وذكرت الیونسكو أن موفري التعلیم قبل الخدمة للمعلمین في جمیع أنحاء . لحد اآلن على ھذه الدعوى

والتجارب الحدیثة . العالم ما زال یعمل بشكل كبیر بطرق التدریس التي تركز على المعلم وبشكل قلیل
الشامل ویتم تغطیة موضوع ذوي االعاقة من خالل وذات الصلة وجدت أنھم لم یتعلموا مبادئ الدمج 

وأشارت نتائج الدراسة أیضًا إلى أن المعلمین . دورات منفصلة على أساس العجز بنھج النموذج الطبي
یمتلكون خبرات ممارسة قلیلة في أوضاع الدمج  مع القلیل من التدقیق على ماذا یفعلون وكیف یكونوا 

األكادیمیین حول تزاید االتجاھات التصنیفیة للعجز والخوف من  وھناك تحفظ بین أكثر ،فعالین
وأشارت ھذه الدراسة في نتائجھا عن درجة عالیة من المخاوف . الرجوع إلى العزل في النھج الطبي

عند المعلمین قبل الخدمة في كل مراحل البرامج وكان ذلك مدعاة للقلق، وھذه نتیجة متوافقة مع األدب 
  .السابق

والتي شارك فیھا ) Forlin & Chambers, 2011 (دراسة  فلورین وشامبرت كما اشار
یجب أن یشمل أعداد المعلمین للتنوع وزیادة (معلم قبل الخدمة  في استرالیا بأن التدریب األولي ) ٦٧(

فرص االتصال بین المعلمین واالشخاص ذوي االعاقة قبل الخدمة لتعزیز التأھب للدمج الشامل، 
سة بضرورة وجود وحدة متخصصة لدراسة التنوع جنبًا إلى جنب مع مزید من التركیز وأوصت الدرا

على تعدیل المناھج في جمیع التخصصات، والحاجة لمزید من االبحاث لتحسین اتجاھات المعلمین 
تجاه الدمج والحد من المخاوف والضغط من أجل المساعدة في استبقاء المعلمین الجدد، حیث أن نتائج 

من المعلمین الجدد في المجتمعات الغربیة یستقیل أو % ٤٠ -% ٢٥ة أشارت إلى أنھ ما بین الدراس
 سنوات من التعلیم، ووفقًا للتقریر الوطني للتحقیق مع المعلمین ٥-٣یصاب باالحتراق النفسي خالل 

نوعیة في استرالیا وبشأن معدل االستنزاف لمعلمین الدراسات العلیا أوحى بأنھ ھناك أوجھ قصور ب
  . إعداد المعلمین قبل الخدمة، أو في مستوى الدعم المقدم للمعلمین
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  :من خالل االطالع على الدراسات السابقة نجد أن
 معظمھا ركز على حاجة برامج إعداد معلمي التربیة الخاصة قبل الخدمة  للمراجعة -

ب المختلفة حیث أكدت العدید منھا على وجود قصور وضعف في عدد من الجوان،والتنقیح
التي تقدمھا برامج اعداد المعلمین وخاصة بما یتناسب مع التوجھات الحدیثة نحو التعلیم 
الدامج وحاجة معلمي التربیة الخاصة الى معرفة محتوى المناھج العامة والتدریب على 

  .االستجابة للتنوع داخل الفصول الدراسیة
رامج بكالوریوس التربیة الخاصة بشكل شامل  وجود ندرة في الدراسات التي أجریت حول تقییم ب-

  .وعلى مستوى الجامعات وخاصة بالمنطقة العربیة
  :الطریقة واإلجراءات

استخدمت الباحثة المنھج الوصفي باعتباره أنسب األسالیب لھذه الدراسة حیث یھتم المنھج 
ائج یمكن االعتماد الوصفي بوصف الظاھرة وتحلیلھا كما ھي في الواقع مما یعطي مجموعة من النت

 فالھدف من الدراسة تقییم درجة مناسبة محتوى ،علیھا في الحكم على الظاھرة موضوع الدراسة
برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوك من وجھة نظر الطلبة 

  . والتخصص الدراسي والمعدل الدراسي ،الخریجین باختالف الجنس
  :سةمجتمع الدرا

 للعام التربیة الخاصة المتوقع تخرجھمالطالب والطالبات لبرنامج یتكون من جمیع 
 تم الحصول على ١٨٧ ھـ بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوك وعددھم ١٤٣٩ – ١٤٣٨الجامعي 

  .عددھم من عمادة القبول والتسجیل وكذلك أسمائھم 
  :عینة الدراسة

التربیة الخاصة المتوقع الطالب والطالبات لبرنامج اقتصرت ھذه الدراسة على تناول تقییم 
 ٥٢وینقسمون إلى ) .  وطالبة بالمستوى الدراسي السابع والثامن ، طالب١٢٦( تخرجھم ھذا العام 

 مسار اإلعاقة –مسار التوحد (  طالبة بالخمس مسارات المختلفة لقسم التربیة الخاصة ٧٤طالب و 
  ) مسار صعوبات التعلم – مسار اإلعاقة البصریة – مسار اإلعاقة السمعیة –العقلیة 

  )١(جدول 
  توزیع أفراد العینة على مستویات المتغریات المختلفة

مستویات   العدد الكلي  المتغیر
  المتغیر

عدد أفراد 
  الدراسة

  النسبة المئویة

  ١٢٦  الجنس  %٤١٫٣  ٥٢  ذكر
  %٥٨٫٧  ٧٤  أنثى

  %١٤٫٣  ١٨  صعوبات تعلم
  %١٩  ٢٤  توحد

  %٩٫٥  ١٢  إعاقة بصریة

  ١٢٦  التخصص الدراسي

  %٢٥٫٤  ٣٢  إعاقة سمعیة
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مستویات   العدد الكلي  المتغیر
  المتغیر

عدد أفراد 
  الدراسة

  النسبة المئویة

  %٣١٫٨  ٤٠  إعاقة عقلیة
 ≤١١٫١  ١٤  ٤٫٥%  
>٤٫٥  
≤٤٫٠  

١٥٫١  ١٩%  

>٤٫٠  
≤٣٫٥  

٢٠٫٦  ٢٦%  

>٣٫٥  
≤٣٫٠  

٢٥٫٤  ٣٢%  

  ١٢٦  المعدل الدراسي

>٢٧٫٨  ٣٥  ٣٫٠%  
  :أداة الدراسة

   :الخاصة بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوكمقیاس تقییم برنامج بكالوریوس التربیة 
  :بناء األداة 

قامت الباحثة ببناء المقیاس وھو یھدف إلى تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم 
التربیة الخاصة بجامعة تبوك من وجھة نظر الطالب والطالبات المتوقع تخرجھم بالعام الدراسي 

وقد قامت الباحثة . المعدل الدراسي ،التخصص الدراسي و، ھـ باختالف الجنس١٤٣٩ – ١٤٣٨
ببناء المقیاس من خالل مراجعة األدب المتعلق بإجراءات التقییم وطرائقھ وأدواتھ التي تستخدمھا 
أبحاث بناء وتطویر األدوات والمقاییس التي تقیس تقییم برامج التربیة الخاصة عموما وبرامج 

خاص، واإلطالع على معاییر الممارسة المھنیة والمعاییر بكالوریوس التربیة الخاصة بشكل 
المعاییر التي :  إلى المصادر التالیةالمفترضة في برامج إعداد معلمي التربیة الخاصة، إذ أستندت

طورھا مجلس األطفال ذوي اإلعاقة، ومعاییر اإلتحاد المشترك لدعم وتقییم المعلمین الجدد، 
ومعاییر المجلس الوطني العتماد إعداد المعلم، ومعاییر ھیئة كالیفورنیا العتماد المعلم، ومعاییر 

م مراجعة األدب السابق من دراسات والكتب والیة ألینوي للتخصص في التربیة الخاصة، كما ت
مراجعة خطط أقسام التربیة الخاصة ببعض جامعات  وكذلك ،العلمیة والمقاالت العلمیة ذات العالقة

   .المملكة العربیة السعودیة ومن ضمنھم جامعة تبوك
 ،نامجأھداف البر: وھم وقد قامت الباحثة بتحدید بنود المقیاس من خالل ستة أبعاد للمقیاس 

التدریب  ،أسالیب التقویم واالختبارات ،أعضاء ھیئة التدریس وطرق التدریس ،المقررات الدراسیة
   .مخرجات البرنامج ،المیداني

 فقرة ٥٨ أبعاد تتضمن  ٦وتكون المقیاس في صورتھ النھائیة بعد الحذف واالضافة من 
من فقرات المقیاس یمكن اإلجابة  وكل فقرة ، فقرات بعد عرضھ على المحكمین٨حیث تم حذف 

  ) لیكرت الخماسي ( علیھا متدرجة من خمس مستویات 
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  :ثبات المقیاس
ات عالیة جدَا باستخدام معادلة أشارات نتائج الثبات إلى أن األداة تتمتع بدالالت ثب

  . للدرجة الكلیة ٠٫٨٣كانت ) كرونباخ ألفا (
  )٢(جدول 

 تخصص بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة تبوكمواد الخطة الدراسیة ل بعادأثبات 
  الثبات بطریقة ألفا  األبعاد

 81.  أھداف البرنامج
 80.  المقررات الدراسیة

 80.  أعضاء ھیئة التدریس وطرق التدریس
 83.  أسالیب التقویم واالختبارات

 84.  التدریب المیداني
 82.  مخرجات البرنامج

  :صدق االتساق الداخلي
تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم التربیة تحقق من صدق مقیاس       لل

محكما ومقیما من ذوي الخبرة األكادیمیة في ) ١٢( فقد ُعرض المقیاس على ،الخاصة بجامعة تبوك
عدد من الجامعات السعودیة و العربیة والممارسین المیدانین في عدد من المؤسسات والمراكز ذات 

 للوصول إلى دالالت صدق المحتوى للمقیاس، حیث ُاعتمدت المؤشرات ،تربیة الخاصةالعالقة بال
 كذلك اعتمدت اإلضافات ،من المحكمین بحسب تقدیر الباحثة% ٨٠التي اتفق علیھا نسبة 

والتعدیالت اللغویة والقابلة للقیاس التي أجریت من قبلھم على األبعاد الرئیسیة للمقیاس والمؤشرات 
  .التي تتضمنھاالفرعیة 

  )٣(جدول 
 مواد الخطة الدراسیة لتخصص بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة تبوك صدق ابعاد

  كلیةمعامل االرتباط بالدرجة ال  األبعاد
 67.  أھداف البرنامج

 69.  المقررات الدراسیة
 70.  أعضاء ھیئة التدریس وطرق التدریس

 71.  أسالیب التقویم واالختبارات
 69.   المیدانيالتدریب

 65.  مخرجات البرنامج
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  :تصحیح المقیاس
أبعاد رئیسیة، حیث حدد لكل ) ٩(وموزعة على ) ١٠٢(تم تصحیح المقیاس الذي یشتمل 

ینطبق دائما، ینطبق بدرجة متوسطة، (درجات حسب طریقة لكرت وھي ) ٤(فقرة سلم یشتمل على 
مج إعداد المعلمین، فقد اعتمد الباحث على نقاط ، ولتحدید تقییم مستوى برا)ینطبق نادرا، ال ینطبق

وتشیر إلى مستوى متوسط، ) ٢٫٢٠-١٫٣١(وتشیر إلى مستوى مرتفع، و) ٣-٢٫٢١( :القطع اآلتیة
  .وتشیر إلى مستوى منخفض) ١٫٣٠- ٠(و

  :نتائج الدراسة
أھمیة مواد الخطة الدراسیة :  والذي ینص علىللتحقق من صحة الفرض األول للدراسة .١

 بكالوریوس التربیة الخاصة في جامعة تبوك للعمل من وجھة نظر الطلبة الخریجین لتخصص
 .تم استخدام المتوسطات والنسب المئویة ویبین الجدول التالي نتائج ذلك. متوسطة

  )٤(جدول 
لمواد الخطة الدراسیة لتخصص بكالوریوس  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة

  في جامعة تبوكالتربیة الخاصة

الدرجة الكلیة   األبعاد
االنحراف   المتوسط  للبعد

  المعیاري
النسبة المئویة 

  %للمتوسط
 %53.42 8.938 26.71  50  أھداف البرنامج

 %53.38 8.532 26.69 50  المقررات الدراسیة
أعضاء ھیئة التدریس وطرق 

  التدریس
50 26.40 7.838 52.80% 

 %51.02 10.510 25.51 50  أسالیب التقویم واالختبارات

 %54.38 7.819 27.19 50  التدریب المیداني
 %45.62 7.165 18.25  40  مخرجات البرنامج

 %51.98 46.487 150.75  290  الدرجة الكلیة
أھمیة مواد الخطة الدراسیة لتخصص بكالوریوس التربیة یتضح من الجدول السابق ان 

الطلبة الخریجین جاءت بدرجة متوسطة االھمیة كما الخاصة في جامعة تبوك للعمل من وجھة نظر 
وھي خارج قسمة متوسط البعد على النھایة العظمى (یتبین من قیم النسب المئویة للمتوسطات 

، فیما عدا المخرجات التي انخفضت نسبتھا المئویة ٥٤٫٣٨إلى % ٥١٫٠٢وقد تراوحت بین ) للبعد
  %.٤٥٫٦٢الى 

وق المتوسط مما یدل إلى أن البرنامج یحقق األھداف ویتضح أن أھداف البرنامج جاءت ف
وكانت أعلى الفقرات وضوح أھداف البرنامج وتركیز . التي وضعت ألجلھ بنسبھ فوق المتوسطة  

البرنامج على التطویر المھني لمعلم التربیة الخاصة وتوازن أھداف البرنامج بین الجوانب المعرفیة 
ة مناسبة المقررات الدراسیة وقد تبین عند مراجعة التخصصات وكذلك درج. والمھاریة والوجدانیة 

لدرجة االستجابة الرضاء التام لطالب وطالبات مساري التوحد وصعوبات التعلم على المقررات 
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الدراسیة التي یقومون بدراستھا في تخصصھم أكثر من باقي المسارات وفسرت الباحثة ذلك بأن 
وطبقًا الستجابة . ت التعلم ھم األعلى معدل دراسي طالب وطالبات مساري التوحد وصعوبا

أعضاء ھیئة التدریس وطرق ( الطالب والطالبات على فقرات المقیاس قد حصل البعد الثالث 
على ) مخرجات التعلم (  والبعد السادس ،)أسالیب التقویم واالختبارات (  البعد الرابع ،)التدیس 

ھتمام بطرق التدریس المستخدمة وإعادة النظر في مخرجات  وھذا یشیر إلى ضرورة اال،أقل درجة
البرنامج ومراجعة األھداف مع المخرجات كذلك مراجعة أسالیب التقویم واالختبارات والتنوع بین 

التدریب المیداني على أعلى درجة وھذا یدل على التعاون ( بینما نال بعد .أسالیب التقویم المختلفة 
 ،بات من قبل المشرفین على التدریب المیداني كذلك إدارات المدارسالذي یقدم للطالب والطال

ویدل أیضًا على رضاء الطالب والطالبات على دراسة التربیة الخاصة ونجاحھم في التعامل مع 
 .ذوي االحتیاجات الخاصة 

ال توجد فروق ذات داللة :  والذي ینص علىللتحقق من صحة الفرض الثاني للدراسة .٢
مقیاس تقییم برنامج بكالوریوس على أبعاد )  طالبة –طالب ( یر نوع المستجیب إحصائیة لمتغ

تم استخدام اختبار ت للعینات المستقلة ویبین  . التربیة الخاصة بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوك
 .الجدول التالي نتائج ذلك

  )٥(جدول 
اس تقییم برنامج لداللة الفروق بین الطالب والطالبات في مقی" ت"نتائج اختبار 

  والدرجة الكلیة بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوك
  "ت " قیمة   االنحراف المعیاري  المتوسط  عدد األفراد  العینة  أبعاد

  أھداف البرنامج  7.704 24.00 53  طالب
 9.299 28.68 73  طالبة

2.996**  

  المقررات الدراسیة 7.602 24.51 53  طالب
 8.865 28.27 73  طالبة

2.496*  

  أعضاء ھیئة التدریس 6.863 23.77 53  طالب
 7.989 28.32 73  طالبة

3.339**  

أسالیب التقویم  10.421 22.02 53  طالب
 9.893 28.04 73  طالبة  واالختبارات

3.298**  

  التدریب المیداني 7.002 24.51 53  طالب
 7.848 29.14 73  طالبة

3.417**  

  مخرجات البرنامج 6.075 15.55 53  طالب
 7.295 20.21 73  طالبة

**3.790  

  الدرجة الكلیة 40.847 134.36 53  طالب
 46.960 162.66 73  طالبة

**3.524  

  ٠٫٠٥دالة عند  * ٠٫٠١دالة عند ** 
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  : یتضح من الجدول السابق ما یلي

  بین الطالب والطالبات في تقییمھم  ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة
  .ألھداف البرنامج وھذه الفروق لصالح الطالبات

  بین الطالب والطالبات في تقییمھم ٠٫٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
  . وھذه الفروق لصالح الطالباتللمقررات الدراسیة

  الطالب والطالبات في تقییمھم  بین ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة
 . وھذه الفروق لصالح الطالباتألعضاء ھیئة التدریس

  بین الطالب والطالبات في تقییمھم ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
 . وھذه الفروق لصالح الطالباتألسالیب التقویم واالختبارات

 بین الطالب والطالبات في تقییمھم ٠٫٠١ وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
 . وھذه الفروق لصالح الطالباتلتدریب المیدانيل
  بین الطالب والطالبات في تقییمھم ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 . وھذه الفروق لصالح الطالباتلمخرجات البرنامج
  بین الطالب والطالبات في الدرجة ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 .الكلیة لتقییمھم البرنامج وھذه الفروق لصالح الطالبات
 )ودراسة  ) ٢٠١٤ ،عبداهللا( اتفقت نتیجة الفرض الثاني لھذه الدراسة مع كل من دراسة 

thomas & loadman , 2011 ) والتي تبین أن توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر 
 جیب لصالح الطالبات نوع المست
ال توجد فروق ذات داللة :  والذي ینص علىللتحقق من صحة الفرض الثالث للدراسة .٣

لمتغیر تخصص الطالب مقیاس تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة ترجع إحصائیة في أبعاد 
ه ویبین الجدول تم استخدام تحلیل التباین أحادي االتجا . بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوكالمعلم 

 .التالي نتائج ذلك
 )٦(جدول 

مقیاس تقییم برنامج  للفروق وفقا لمتغیر التخصص على أبعاد أحادي االتجاهنتائج تحلیل التباین 
  بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم التربیة الخاصة بجامعة تبوك

مجموع  مصدر التباین أبعاد
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
" ف"

 وداللتھا
 168.453 4 673.813 بین المجموعات

أھداف  76.958 121 9311.902 داخل المجموعات
 البرنامج

  125 9985.714 المجموع الكلي

2.189 
  غیر دالة

 165.825 4 663.300 بین المجموعات
المقررات  69.441 121 8402.315 داخل المجموعات

 الدراسیة
  125 9065.615 موع الكليالمج

2.388 
 غیر دالة

 1.286 78.256 4 313.024 بین المجموعاتأعضاء ھیئة 
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مجموع  مصدر التباین أبعاد
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
" ف"

 وداللتھا
 التدریس 60.871 121 7365.333 داخل المجموعات
  125 7678.357 المجموع الكلي

  غیر دالة

 260.657 4 1042.628 بین المجموعات
 105.146 121 12722.641 داخل المجموعات

  أسالیب
 التقویم 

  125 13775.269 المجموع الكلي واالختبارات

2.479 
 غیر دالة

 133.804 4 535.218 بین المجموعات
التدریب  57.774 121 6990.652 داخل المجموعات

 المیداني
  125 7525.870 المجموع الكلي

2.316 
 غیر دالة

 105.406 4 421.625 بین المجموعات
مخرجات  49.552 121 5995.748 خل المجموعاتدا

 البرنامج
  125 6417.373 المجموع الكلي

2.127 
  غیر دالة

 4926.509 4 19706.038 بین المجموعات
 الدرجة الكلیة 2069.631 121 250425.335 داخل المجموعات
  125 270131.373 المجموع الكلي

2.380 
  غیر دالة

مقیاس تقییم ائیة في أبعاد عدم وجود فروق ذات داللة إحصیتضح من الجدول السابق 
بقسم التربیة الخاصة لمتغیر تخصص الطالب المعلم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة ترجع 

 . وھذا یؤكد سالمة الخطة الدراسیة ومحتوى البرنامج لكل التخصصات  .بجامعة تبوك
ة توجد عالقة دالة وموجب: للتحقق من صحة الفرض الرابع للدراسة والذي ینص على .٥

مقیاس تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة بقسم التربیة الخاصة بین المعدل الدراسي وأبعاد 
 .تم استخدام معامل ارتباط سبیرمان ویبین الجدول التالي نتائج ذلك. بجامعة تبوك
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  )٧(جدول 
  مقیاس تقییم برنامجالمعدل الدراسي وأبعاد قیم معامالت االرتباط بین 

 ربیة الخاصةبكالوریوس الت
  المعدل  األبعاد

  **646.  أھداف البرنامج
  **659.  المقررات الدراسیة

  **631.  أعضاء ھیئة التدریس وطرق التدریس
  **652.  أسالیب التقویم واالختبارات

  **631.  التدریب المیداني
  **677.  مخرجات البرنامج

  **709.  الدرجة الكلیة
  

 دالة وموجبة بین معدل الطالب وبین تقییمھم یتضح من الجدول السابق وجود عالقة
لبرنامج التربیة الخاصة بجامعة تبوك وھذه العالقة قویة وموجبة وجمیعھا قیم دالة عند مستوى 

  .٠٫٧٠٩ الى ٠٫٦٣١ فقد تراوحت قیم االرتباط بین ٠٫٠١داللة 
  :التوصیات

ث التنوع والشمول االھتمام بطرق التدریس التي یستخدمھا أعضاء ھیئة التدریس من حی .١
وكذلك مد أعضاء ھیئة التدریس بالدورات وورش العمل الخاصة بأسالیب التقوینم وبناء 

 .االختبارات 
ضرورة التركیز عند وضع أھداف برامج التربیة الخاصة على المعاییر المھنیة المعتمدة من  .٢

  .(CEC)مجلس األطفال لذوي االحتیاجات الخاصة 
ر تھدف لتقییم البرامج المقدمة لمرحلة البكالوریوس من قبل إجراء دراسات بشكل مستم .٣

 .الطالب المعلم وكذلك من قبل عضو ھیئة التدریس 
 ورغبة الطالب ،دراسة أثر عوامل أخرى عند التقییم كالمعدل الدراسي بالمرحلة الثانویة .٤

 .بااللتحاق بقسم التربیة الخاصة 
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 :المراجع
تقییم خریجي الجامعة األردنیة إلعدادھم ): ١٩٩٨( البطش، محمد والطویل، ھاني .١

األكادیمي والعملي والشخصي واالجتماعي واإلعداد الجامعي ككل، مجلة دراسات، العلوم 
 )٢. (٢٥التربویة، 

،وضع اطار لسیاسات برامج التربیة الخاصة )٢٠١٠( شیرلي مكبراید،.جمال  الخطیب، .٢
مین مھنیا للتطور المھني أثناء الخدمة، وخدماتھا وتنقیح المعاییر الوطنیة لتنمیة المعل

 . وزارة التربیة والتعلیم ،)٤ و٣المكون( التقریر النھائي للمرحلة الثانیة من مشروع ایرفكي
جامعة المجمعة تقییم جودة برامج التربیة الخاصة في .انشراح  ،العاید، یوسف، المغاربة .٣

ة التربیة، جامعة  ھیئة التدریس، المجلة العلمیة لكلیمن وجھة نظر أعضاء
 .٤٣٠- ٣٩٥).٢(٣٣،أسیوط

دراسة تقویمیة لبرنامج إعداد المعلم بكلیة التربیة ): ٢٠٠٥(أبو دقة، سناء واللولو، فتحیة  .٦
، ١٥، المجلد )سلسلة الدراسات اإلنسانیة(بالجامعة اإلسالمیة، مجلة الجامعة اإلسالمیة 

 .العدد األول
 إعداد معلم العلوم في كلیة التربیة بجامعة صنعاء تقییم برنامج): ٢٠٠٦(الجھراني، ایمان  .٧

في ضوء معاییر الجودة الشاملة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة 
 .صنعاء

تقییم برنامج إعداد المعلمین في جامعة بیر زیت بناء على معاییر ): ٢٠١٣(الرمحي، رفاء  .٨
لي، جامعة ي الثالث لضمان جودة التعلیم العاوكالة ضمان الجودة البریطانیة، المؤتمر العرب

 .٢٠١٣ ابریل ٤ - ٢ردن، من الزیتونة األردنیة، األ
ضمان النوعیة في مؤسسات التعلیم العالي بین التقویم ): ٢٠٠١(السعود، محمد فتحي  .٩

الذاتي واالعتراف وتقدیر الرتب، ورقة مقدمة للندوة العالمیة عن المؤتمر العالمي للیونسكو 
 – ٥لتعلیم العالي بین الواقع والتفعیل في دول الخلیج العربیة، جامعة قطر، دیسمبر حول ا

٧. 
دراسة تقویمیة لبرنامج إعداد المعلم بكلیة التربیة جامعة ): ٢٠٠٩(الشرعي، بلقیس،  .١٠

السلطان قابوس وفق متطلبات معاییر االعتماد األكادیمي، المجلة العربیة لضمان جودة 
 ).٤(، العدد )٢(المجلد التعلیم الجامعي، 

تقویم برنامج إعداد معلم العلوم في كلیات المعلمین بالمملكة ): ٢٠٠٤(الشریف، محمد  .١١
 ).٩٢(العربیة السعودیة، مجلة الخلیج العربي، الریاض، السعودیة، العدد 

تقویم برامج كلیة التربیة بجامعة نجران في ): ٢٠١٢(العتیبي، منصور والربیع، علي  .١٢
 ).٩(، العدد )١(، المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، المجلد NCATE رضوء معایی

، تقییم برنامج التربیة الخاصة بجامعة الخلیج العربي، )٢٠٠١(، إسماعیل، العلوي .١٣
 .١٦، المجلد ٦١ العدد المجلة التربویة،

المدخل إلى ). ١٩٩٥(، السرطاوي، عبدالعزیز والصمادي، جمیل .، یوسفالقریوتي .١٤
  .، دار القلم للنشر، اإلمارات العربیة المتحدة)الطبعة األولى. (ة الخاصةالتربی

الدورات التدریبیة أثناء الخدمة وعالقة ذلك بفعالیة المعلم ): ٢٠٠٥(بركات، زیاد  .١٥
 .واتجاھاتھ نحو مھنة التدریس، مجلة اتحاد الجامعات العربیة، العدد الخامس واألربعون
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یكلة برامج إعداد المعلمین، ترجمة بشیر العیسوي، إعادة ھ): ١٩٩٩(توم، أالن آر  .١٦
 .السلسلة العالمیة للتربیة والتعلیم، السعودیة، دار النشر الدولي

، ٢٠١٢/ ١٨/٨دلیل كلیة العلوم التربویة، تم االسترجاع في ): ٢٠١٢(جامعة جرش،  .١٧
 :متوفر على

:http//jpu.www.edu.jo/major.1aspx?id=0701&lang=1&flg1= 
التربیة الخاصة بین ، )٢٠١٠(ة، خالد وغباري، ثائر ، أبو شعیر.، محمدخصاونة .١٨

مكتبة المجتمع العربي للنشر : ، عمان)الطبعة األولى. (التوجھات النظریة والتطبیقیة
 .والتوزیع

تطویر برنامج تدریبي قائم على الكفایات التعلیمیة التعلمیة ): ٢٠٠٦(شویطر، عیسى  .١٩
 الثانویة في األردن وأثره في ممارساتھم لتلك إلعداد معلمي الدراسات االجتماعیة للمرحلة

: الكفایات، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان
 .األردن

تقویم برنامج تربیة الطفل بكلیة مجتمع العلوم ): ٢٠٠٨(صالح، نجوى وصبیح، لینا  .٢٠
سلسلة (مجلة الجامعة اإلسالمیة المھنیة والتطبیقیة من وجھة نظر الطالبات الخریجات، 

 .١، العدد ١٦، المجلد )الدراسات اإلنسانیة
، تقییم الجودة دبلوم التربیة الخاصة في جامعة األمام في )٢٠١٦(أسامة ،صمادي .٢١

 ).٣(٤٣ضوء المعاییر المھنیة العداد المعلم، مجلة دراسات العلوم التربویة،
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 نظر الطالب المعلم بقسم التربیة مقیاس تقییم برنامج بكالوریوس التربیة الخاصة من وجھة
  الخاصة بجامعة تبوك

  البیانات الشخصیة
  الجنس: 

  العمر: 

  مستوى الدراسة: 

  المعدل التراكمي األخیر: 

 مسار التخصص: 

  تاریخ االلتحاق بالجامعة: 

  معدل التوجیھي: 

 ھل تم االلتحاق بأي برنامج دراسي قبل ھذا البرنامج ؟ 
  .....................كر البرنامج السابق في حال اإلجابة بعم أرجو ذ

  عبارات المقیاس
  أھداف البرنامج : البعد األول 

أوافق   العبارة  م
ال أوافق   ال أوافق  صحیح  أوافق  بشدة

  بشدة

            أھداف البرنامج محددة وواضحة  ١

سمون    ٢ التھ یت ھ ورس امج ورؤیت داف البرن أھ
  بالواقعیة

          

ة    ٣ بة لتنمی داف مناس و   األھ ة نح ات إیجابی  اتجاھ
  مھنة تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة

          

تركز أھداف البرنامج على التطویر المھني لمعلم   ٤
  التربیة الخاصة

          

ارات    ٥ ساب مھ ى اكت امج عل داف البرن ز أھ ترك
  التعلم الذاتي

          

ارات    ٦ ویر المھ ن تط م م ب المعل ین الطال تمك
  الالزمة لضبط الموقف الصفي 

          

            أھداف البرنامج متناسبة مع إمكانیات الكلیة  ٧

ل من          ٨ تلبي أھداف البرنامج احتیاجات سوق العم
  معلمین متخصصین في التربیة الخاصة

          

ي     ٩ ة ف ات الحدیث ب االتجاھ امج تواك داف البرن أھ
  إعداد معلم التربیة الخاصة

          

ب المعرف   ١٠ ین الجوان امج ب داف البرن وازن أھ ة ت ی
  والمھاریة والوجدانیة 
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  المقررات الدراسیة: البعد الثاني 

أوافق   العبارة  م
ال   صحیح  أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة

ساري       ١ ة لم یة المقدم ررات الدراس دد المق ع
  كان كافیًا

          

داف   ٢ ق أھ یة یحق ررات الدراس وى المق محت
  البرنامج

          

ش    ٣ یة ی ررات الدراس وى المق ع محت مل جمی
  جوانب إعداد المعلم أكادیمیًا ومھنیًا وثقافیًا

          

ة     ٤ تربط مقررات البرنامج بین الدراسة النظری
  والعملیة

          

ة     ٥ امج متوافق ي البرن ة ف ررات المطروح المق
مع المقررات المطروحة لبرنامج بكالوریوس 

  التربیة الخاصة في الجامعات األخرى

          

            وى مقررات مساريیوجد تكرار في محت  ٦

ة      ٧ ساري حدیث ال م ي مج ررة ف ع المق المراج
  ومفیدة

          

ب     ٨ یة للطال ررات الدراس وى المق یح محت تت
  فرصة البحث والدراسة

          

ؤھلني    ٩ ساري ت ي م ة ف ررات المطروح المق
امج    ة وبرن ة فردی ة تربوی ل خط ام بعم للقی

  تربوي فردي في مجال تخصصي

          

ررات الم  ١٠ ساعدني  المق ساري ت ي م ة ف طروح
ي      اقین ف ال المع شخیص األطف یم وت ي تقی ف

  تخصصي

          

  
  أعضاء ھیئة التدریس وطرق التدریس: البعد الثالث 

أوافق   العبارة  م
ال   صحیح  أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة

تراتیجیات       ١ دریس اس ة الت ضاء ھیئ ستخدم أع ی
  حدیثة ومتعددة للتدریس

          

ضاء ھ   ٢ ف أع تعلم یوظ ة ال دریس أنظم ة الت یئ
  اإللكتروني في التدریس

          

ة       ٣ دریس إدارة القاع ة الت ضو ھیئ ستطیع ع ی
  الدراسیة بكفاءة عالیة

          

ساعات    ٤ اء ال دریس أثن ة الت ضاء ھیئ د أع یتواج
  المكتبیة بمكاتبھم
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أوافق   العبارة  م
ال   صحیح  أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة

اون          ٥ ى التع ھ عل دریس طالب ة الت ضو ھیئ یشجع ع
  یة التعلموالتشارك فیما بینھم خالل عمل

          

ین         ٦ ة ب یراعي عضو ھیئة التدریس الفروق الفردی
  الطالب بالصف الدراسي

          

ب     ٧ دى الطال ي ل ستخدمة تنم دریس الم الیب الت أس
ارات   ن المھ د م شكالت ( العدی ل الم ارة ح  ،مھ

   ...........)، اتخاذ القرارات،التفكیر الناقد

          

الیب       ٨ دریس أس ة الت ضو ھیئ ستخدم ع دریس ی  ت
  تمكن من ربط المادة الدراسیة بالواقع العملي

          

تعلم            ٩ ارة ال دریس المستخدمة تنمي مھ أسالیب الت
  الذاتي

          

ى        ١٠ م عل یساعد أعضاء ھیئة التدریس الطالب المعل
  تنمیة كفایاتھ المھنیة

          

  
  أسالیب التقویم واالختبارات: البعد الرابع 

أوافق   العبارة  م
ال   صحیح  أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة

ن        ١ ر م دریس أكث ة الت ضو ھیئ ستخدم ع ی
  طریقة لتقییم الطالب في المقرر الدراسي

          

            وقت أداء االختبارات الفصلیة والنھائیة كافیًا  ٢

ة     ٣ ن الذاتی دة ع وعیة بعی ارات موض االختب
  ومتدرجة الصعوبة

          

ستخدمة الف    ٤ ویم الم ائل التق ي وس روق تراع
  الفردیة بین الطلبة 

          

            یوجد توزیع واضح للدرجات بورقة األسئلة  ٥

ة       ٦ ة الراجع الب بالتغذی اتذة الط زود األس ی
  التصحیحیة لالختبارات أثناء الدراسة

          

            تتنوع األسئلة بین المقالیة والموضوعیة  ٧

ل     ٨ ة لك تعلم التابع ات ال ئلة مخرج یس األس تق
  مقرر

          

ة    ٩ ستویات متنوع ارات م ئلة االختب یس أس تق
  من الفھم

          

نھج     ١٠ ل الم املة لك ون ش ارات تك االختب
  الدراسي
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  البعد الخامس التدریب المیداني

أوافق   العبارة  م
ال   صحیح  أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة

ة          ١ ة العملی ة للتربی داني كافی دریب المی ساعات الت
  لإلعدادي المھني

          

ة        ٢ ف التعلیمی توظیف النظریات العلمیة في المواق
  أثناء التدریب المیداني

          

یط    ٣ ى تخط ین عل الب المعلم دریب الط ام بت االھتم
ي   ررات الت ة للمق شطة المتنوع ذ األن وتنفی

  سیقومون بتدریسھا

          

ة       ٤ ستمرة للخط ة الم شرف بالمتابع وم الم یق
دى ت   ى م د عل ة والتأكی ة الفردی ق التربوی طبی

  محتواھا

          

الب      ٥ ع الط ا م ة ومعلمیھ اون إدارة المدرس تتع
دریب         المعلمین المتدربین لتحقیق الھدف من الت

  المیداني

          

م      ٦ یقدم المشرف كل العون والتوجیھ للطالب المعل
ارات    الل زی داني خ دریب المی رة الت اء فت أثن

  توجیھیة وإرشادیة

          

ى    ٧ داني عل دریب المی ل الت ب یعم ز الجوان تعزی
  اإلنسانیة لدى الطلبة نحو التربیة الخاصة

          

دى       ٨ ة ل ینمي التدریب المیداني االتجاھات اإلیجابی
ات     ذوي االحتیاج دریس ل ة الت و مھن الب نح الط

  الخاصة

          

ة       ٩ دورات التدریبی ة ال ة الخاص سم التربی وفر ق ی
دریب    ة الت ف بطبیع ة للتعری اءات الكافی واللق

  المیداني  

          

ة      ١٠ ات الجامعی ادیمي بالتعلیم شرف األك زم الم یلت
  المتعلقة لعملیة تقویم الطالب المعلم
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  مخرجات البرنامج: البعد السادس 

أوافق   العبارة  م
ال   صحیح  أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  بشدة

ق       ١ دف لتحقی ررات تھ م المق ات تعل مخرج
  مخرجات البرنامج

          

ب ال  ٢ زود الطال ي  یت بة ف الخبرات المناس م ب معل
ة       ات الخاص معرفة طبیعة الطف ذوي االحتیاج

  وخصائص نموه

          

م             ٣ ب المعل امج إكساب الطال ات البرن من مخرج
  مھارات ومعارف في مجال تخصصھ

          

م       ٤ ب المعل د الطال امج م ات البرن ن مخرج م
ة     ات العملی ي متطلب تحكم ف ى ال درة عل الق

  التعلیمیة

          

م      من مخ   ٥ ب المعل ساب الطال رجات البرنامج اكت
ل      ة لك ائل التعلیمی اج الوس ى إنت درة عل الق
ع      ب م ا یتناس سھ بم راد تدری وع ی موض

  خصائص األطفال التابعین لمجال تخصصھم

          

م    ٦ ة بفھ د الطلب امج تزوی ات البرن ن مخرج م
  كیفیة حدوث التعلم

          

م       ٧ ب المعل د الطال امج م ات البرن ن مخرج م
  ات الفنیة للتدریسبالمھار

          

ة    ٨ دعین لمواجھ ین مب ة معلم تج طلب ین
دارس  ة بالم رة الخاص ات المتغی المتطلب

  واألطفال من ذوي اإلحتیاجات الخاصة

          

 
 

 


