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 الرتبيت معلم إعداد برنامج يف اجلودة معايري توفر درجت
 الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعت يف اخلاصت

 ضمان معايير توفر درجة تقدير إلى الدراسة ىذه ىدفت الممخص_
 نورة االميرة جامعة في الخاصة التربية معمم إعداد برنامج في الجودة
 إلى إضافة تخرجيم، المتوقع الطمبة نظر وجية من الرحمن عبد بنت

 الدراسة اتبعت وقد. الدرجة ىذه معرفة في التراكمي المعدل أثر معرفة
 لتحقيق أداة االستبانة الدراسة واستخدمت المسحي، الوصفي المنيج
 ستة عمى توزعت فقرة،( 59) من االستبانة ىذه وتكونت أىدافيا،
 وتقويم التدريس، وطرق والمنياج، البرنامج، أىداف: ىي مجاالت
 االستبانة طبقت وقد العممية، والتربية والتجييزات، والمرافق الطمبة،
 المتوقع الطمبة جميع من تألف والذي الدراسة، مجتمع أفراد جميع عمى

 االميرة جامعة في التربية كمية في الخاصة التربية قسم في تخرجيم
 70 منين استجاب طالبو،( 110) وعددىم الرحمن عبد بنت نورة

 إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظيرت وقد. طالبة
 الدراسة عينة أفراد متوسطات بين = a) 0،05) الداللة مستوى عند
 معمم إعداد برنامج في الجودة ضمان معايير توفر لدرجة تقديرىم حول
 لمتغير تعزى الرحمن عبد بنت نورة االميرة جامعة في الخاصة التربية
 أوصت وقد(. فأعمى جدا جيدا) لصالح وجاءت التراكمي، المعدل
 :يمي بما الدراسة

 في الخاصة التربية معمم إعداد برنامج في النظر إعادة ضرورة -
 ضمان ومعايير يتناسب بما الرحمن عبد بنت نورة االميرة جامعة
 .والعالمية المحمية الجودة

 إعداد برنامج وعناصر مكونات في الجودة ضمان معايير توظيف -
 .تطويرىا في يسيم حديث، إداري كأسموب الخاصة التربية معمم

 التربية معمم إعداد برنامج الجودة، ضمان معايير: المفتاحية الكممات
 .الرحمن عبد بنت نورة االميرة جامعة الخاصة،

. المقدمة1  
تتم عممية إعداد المعمم في التعميم الجامعي عمى منحة      

متخصصة حيث أن عممية إعداد المعمم تحتاج إلى خبرة 
ومجموعة من األساليب المختمفة المتراكمة من مراحل سابقة، 

حيث أن النزعة العالمية في المستقبل تتجو نحو إعداد معممين 
 .متخصصين في مجال التربية الخاصةمؤىمين 
وتعد قضية إعداد معمم التربية الخاصة من القضايا      

األساسية التي تتصدى ليا الدراسات التربوية العربية والعالمية 
نظرًا إلى أىمية األعداد التربوي المتخصص وما لو من فاعمية 

من معارف وميارات  اكتسابوعمى إنتاج المعمم عن طريق 
ت ومن منطمق االىتمام بتطوير برامج إعداد المعمم وخبرا

العالمية المعاصرة  االتجاىاتوضمان جودة اإلعداد من أىم 
التي تالقي اىتماما متزايدًا عمى الرغم من اختالف درجة التركيز 

السياق المجتمعي من دولة إلى  باختالففي عمميات التطوير 
دة محور أساسي أخرى بات االىتمام بضمان توفر معايير الجو 

  .تستند عميو جميع الجامعات
 مشكمة الدراسة. 2

تساعد ىذه الدراسة في تحديد أوجو القصور والضعف في      
برنامج إعداد معمم التربية الخاصة في جامعة األميرة نورة بنت 
عبد الرحمن وسيستفيد من نتائجيا القائمون عمى ىذا البرنامج و 

ولة تقدير درجة توفر معايير تتمثل مشكمة الدراسة في محا
الجودة في برنامج إعداد معمم التربية الخاصة في جامعة األميرة 
نورة من وجية نظر الطالبات المواتي متوقع تخرجين من خالل 

 :اإلجابة عمى األسئمة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ما تقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد . 1
ة الخاصة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن معمم التربي

 من وجية نظر الطالبات المتوقع تخرجين؟
 ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 2

(a = 0.05) بين متوسطات آراء الطمبة المتوقع تخرجين حول 
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تقديرىن لدرجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد  
 .معمم التربية الخاصة تعزى الى متغير المعدل التراكمي

 أهداف الدراسةب. 
 : تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية

معرفة درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد . 1
األميرة نورة وذلك من خالل معمم التربية الخاصة في جامعة 

التالية )أىداف البرنامج، والمنياج، وطرق  االستبانةمجاالت 
 (.التدريس، والتقويم، والمرافق والتجييزات، والتربية العممية

 .سطات أفراد عينة الدراسةمعرفة الفروق اإلحصائية بين متو . 2
والتوصيات التي من شأنيا أن تحسن  االقتراحاتتقديم . 3

ر من برنامج إعداد معمم التربية الخاصة في جامعة األميرة وتطو 
 .نورة بنت عبد الرحمن

 :جرائيةالتعريفات الج. 
 : درجة توفر

ىي الدرجة التي يتم الحصول عمييا من استجابات أفراد عينة 
 .الدراسة حول فقرات االستبانة

 : المعيار
برنامج ىي مجموعة الشروط والمواصفات التي يجب توافرىا في 

إعداد معمم التربية الخاصة في جامعة االميرة نورة بنت عبد 
الرحمن والمتمثمة في جودة كل من أىداف البرنامج، وطرق 
التدريس، والمنياج الدراسي، والمباني والتدريب الميداني. والتي 

 .تخدم جميع الطالبات في ىذا البرنامج
 : برنامج إعداد معمم التربية الخاصة

أكاديمي تطرحو كمية التربية في جامعة األميرة نورة  ىو برنامج
تخصص التربية الخاصة بيدف إكساب الطالبات المعارف  فب

والميارات التعميمية التي تمكنيم من ممارسة مينتيم المستقبمية 
 .بنجاح

 : المتوقع تخرجهن الباتالط
ىن جميع الطالبات من المستوى الثامن في قسم التربية الخاصة 

_  1435في تخصص التربية الخاصة من العام الدراسي 
1436  /2014  _2015 

  سةاحدود الدر د. 
معايير الحدود الموضوعية: وتتمثل في معرفة درجة توفر . 1

الجودة في برنامج إعداد معمم التربية الخاصة في جامعة األميرة 
  نورة بنت عبد الرحمن في ضوء مجاالت أداة الدراسة

الحدود المكانية: تتمثل في قسم التربية الخاصة في كمية . 2
  التربية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  2014/2015الحدود الزمنية: الفصل الدراسي األول . 3
الحدود البشرية: تتمثل في جميع ا لطالبات المتوقع تخرجيم . 4

في قسم التربية الخاصة في كمية التربية في جامعة األميرة نورة 
 . بنت عبد الرحمن
 ي والدراسات السابقةالنظر  طارال. 3

  مفهوم ضمان الجودة
المصدر جود، ربية الى ترجع كممة الجودة في المغة الع     

، وجاد الشيء ُجودة وَجودة أي وتعني الجيد أي نقيض الرديء
، والتجويد مثمو. ويقال ر جيدًا، وأجدت الشيء فجاد الشيءصا

ىذا الشيء جيد بين الُجودة والَجودة. وقد جاء َجودة وأجاد :أتى 
: أجاد فالن في عممو وأجود بالجيد من القول أو الفعل. ويقال

 (Quality) [ في حين أن كممة جودة1َجودة ]وجاد عممو بجود 
و النوعية، وكذلك تعني في المغة اإلنجميزية تعني الكيفية أ

، وأحيانًا تعني تمك العالمات أو المؤشرات التي يمكن االمتياز
 ].2من خالليا تحديد الشيء أو فيم بنيتو ]

[ 3]، فقد عرفيا زاىر النسبة لمفيوم الجودة في التعميمأما ب      
، ئص التي تتعمق بالخدمة التعميميةبأنيا مجمل السمات والخصا

أو ىي جممة من  ،تستطيع أن تفي باحتياجات الطمبة وىي التي
؛ لرفع مستوى من قبل العاممين في مجال التعميمالجيود المبذولة 

 المنتج التعميمي بما يتناسب ورغبات المستفيدين ومع قدرات 
 .وسمات المنتج التعميمي

دارية أما بالنسبة إلدارة الجودة الشاممة فإنيا تعني عممية إ     
، وتستمد طاقة حركتيا من ترتكز عمى مجموعة من القيم

، وتستثمر قدراتيم عمومات التي توظف مواىب العاممينالم
؛ لضمان مستويات التنظيم عمى نحو إبداعي الفكرية في مختمف
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حين أن إدارة الجودة  في [.4تحقيق التحسين المستمر لممؤسسة ]
ة الشاممة في التعميم تعني قدرة المؤسسة التربوية عمى تقديم خدم

، وتستطيع من خالليا الوفاء بمستوى عال من الجودة المتميزة
، تياجات ورغبات عمالئيا من الطمبة، وأولياء األمورباح

[ أما بالنسبة لضمان الجودة فإنيا تعني 5وأصحاب العمل ]
يير الجودة ل التي تضمن تطبيق المؤسسة لمعامجموعة الوسائ

[ كما أنيا 6، والمحافظة عمييا باستمرار ]في الخدمات التعميمية
ناصر العممية التعميمية من تعني استيفاء الجودة لجميع ع

، وأعضاء الييئة التدريسية ومختمف مناىج، ومؤسسات وطالب
 ].7األنشطة التي ترتبط بالعممية التعميمية ]

  ت تطبيق ضمان الجودةمتطمبا
ت التعميم تحتاج عممية تحقيق ضمان الجودة في مؤسسا     

؛ حتى تستطيع تقبل مفاىيم الجودة العالي متطمبات أساسية
رد مفاىيم نظرية بصورة سميمة قابمة لمتطبيق العممي وليس مج

، ولكي تترجم مفاىيم الجودة في مؤسسات بعيدة عن الواقع
مستفيد الداخمي والخارجي إلى رضا ال التعميم العالي لموصول

[ 8، ومن ىذه المتطمبات ما أوردىا كل من عقيمي ]لممؤسسة
 ]:2ومجيد والزيادات ]

دعم وتأييد اإلدارة العميا لنظام ضمان الجودة. تحديد األىداف  -
التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا باعتبارىا المدخل األول في 

 .نظام ضمان الجودة
االعتبار األىداف التي تسعى اإلدارة الى تحقيقيا  األخذ بعين -

 .وتوجيييا الحتياجات ورغبات الطمبة وأولياء األمور والمجتمع
 .مشاركة جميع العاممين في المؤسسة -
دخال تحسينات العاممين عمى كافة نماذج الجودة تدريب - ، وا 

 .عمى األساليب واإلجراءات المتبعة في المؤسسة
، وتحديث وتبني أساليب التقويم المتطورةج تطوير المناى -

 .اليياكل التنظيمية إلحداث التجديد التربوي المطموب
تي يرتكز عمييا نظام توفر قاعدة لمبيانات والمعمومات وال -

، وتساعد في عممية اتخاذ القرارات الصحيحة ضمان الجودة
 .والدقيقة داخل المؤسسة

الالزمة ألداء الميام  تشجيع العاممين ومنحيم الثقة والسمطة -
 .والمسؤوليات المنوطة بيم

 .االبتعاد عن الخوف من تطبيق ضمان الجودة -
  المصطمحات والتعريفات الجرائيةه. 

: ىي الدرجة الكمية التي يتم الحصول عمييا من درجة توفر -
 .استجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات االستبانة

ب توافرىا في والشروط التي يج: مستوى المتطمبات المعيار -
، بحيث تكون معتمدة من قبل ىيئة ضمان المؤسسة أو البرامج
 ].9الجودة أو االعتماد ]

: ىي مجموعة الشروط والمواصفات أنوويعرف المعيار إجرائيا ب
الخاصة في  التي يجب توافرىا في برنامج إعداد معمم التربية

مة في جودة كل من والمتمث، الرحمن جامعة األميرة نورة بنت عبد
والمباني  ،وطرق التدريس، والمنياج الدراسي، أىداف البرنامج

، والتربية العممية. والتي تجعميا جميعيا والتجييزات، والتقويم
 .من ىذا البرنامج المستفيدينقادرة عمى تحقيق متطمبات 

: ىو برنامج اكاديمي رنامج إعداد معمم التربية الخاصةب- 
ت عبد الرحمن في التربية في جامعة االميرة نورة بن تطرحو كمية

؛ بيدف إكساب الطمبة المعممين المعارف تخصص تربية خاصة
 .والميارات التعميمية التي تمكنيم من ممارسة مينتيم بنجاح

: ىي جامعة سعودية معة االميرة نورة بنت عبد الرحمنجا- 
  متخصصة لمبنات

  مزايا تطبيق ضمان الجودة
[ مزايا تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات 10دة ]لخص جو 

 : التعميم العالي بما يمي
رضائيم -   الوفاء بمتطمبات الطمبة وأولياء األمور والمجتمع وا 
  مشاركة جميع العاممين في إدارة المؤسسة -
ربط أقسام المؤسسة وجعل عمميا منسجًما بدال من نظام  -

 .إداري منفرد
 .ميمية المقدمةضمان جودة الخدمات التع -
ترسيخ صورة المؤسسة لدى الجميع بالتزاميا بنظام ضمان  -

 .الجودة في خدماتيا
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 .رفع وزيادة مستوى وعي العاممين بجودة العمل -
 .، وحدوث األخطاء المتكررةالتقميل من البيروقراطية -
 .تخفيض اليدر في موارد ووقت مؤسسات التعميم العالي -

  الجودةخطوات الحصول عمى ضمان 
تمر عممية الحصول عمى ضمان الجودة في المؤسسات      

التي يمر بيا االعتماد وبرامجيا األكاديمية بنفس الخطوات 
، وىذه الخطوات ىي ؛ باعتبارىا وجيان لعممة واحدةاألكاديمي

[11:[ 
: وتقدم فييا المؤسسات التعميمية الخطوة األولى: الدراسة الذاتية

عن األداء مكتوب  ب ضمان الجودة تقريرأو البرامج التي تطم
ي تضعيا ، يعتمد عمى المعايير التفي المؤسسة أو البرامج

، وىذا يتطمب توثيق واسع وأدلة منظمات تمنح ضمان الجودة
 .عن جودة المؤسسة أو البرامج

: يقوم أعضاء الييئة التدريسية الخطوة الثانية: مراجعة النظير
مة بمراجعة الدراسة الذاتية واإلدارية وبعض األعضاء العا

 .لممؤسسة أو البرامج وكأنيم بمثابة فريق الزيارة الميدانية
 ، ترسل الييئةالخطوة الثالثة: الزيارة الميدانية: وفي ىذه المرحمة

؛ المانحة لضمان الجودة فريق زائر؛ لمراجعة المؤسسة أو البرامج
 .الذاتي لمتأكد من صحة المعمومات المقدمة في دراسة التقرير

: في حال اقتناع الييئة المانحة إصدار الحكم الخطوة الرابعة:
ان الجودة في المؤسسة أو لضمان الجودة باستيفاء معايير ضم

مة المؤسسات أو البرامج ، فإنيا تدرج اسميا في قائالبرامج
االختبار،  ، تحتالمعتمدة، ويكون القرار في الفئات )مشروط

 .تسنوا 5، ومدتو غير مشروط(
: تتابع الييئة منح ضمان الجودة الخطوة الخامسة: المتابعة

 ؛ لمتحققبرامج خالل فترة منح ضمان الجودةالمؤسسات أو ال
 .من االستمرار بالوفاء بمعايير ضمان الجودة

 الخاصة برنامج إعداد معمم التربية
 مفيوم برنامج إعداد معمم التربية الخاصة

، وجاء من كممة ىيئ أو جيز ة جاء من كممة أعد أواإلعداد لغ
االستعداد لألمر أو التييؤ لو. ومن ىذا المنطق يعني إعداد 

المعمم في مؤسسات وكميات إعداد المعممين التييؤ لمتعميم 
 ].12واالستعداد لو ]

، عممية دينامية مقصودة مخططة بأنويعرف اإلعداد و      
موب تيدف إلى تنمية االتجاىات والمعارف والميارات المط

؛ لكي تمكنيم من مجموعة من األفراد بطريقة منظمة توافرىا في
، وتمكنيم من االستفادة من القيام بأداء أدوارىم المستقبمية
فرة في المؤسسة إلى أقصد حد اإلمكانات المادية والبشرية المتوا

فراد أو ، وصواًل إلى رفع الكفاية اإلنتاجية ليؤالء األممكن
ويسمى اإلعداد في بعض األحيان  ،يامؤسستيم التي يعممون ب

 ].13التدريب قبل الخدمة ]
ية لممعمم كي يزاول ويقصد بإعداد المعمم وىو صناعة أول     

، وتتواله مؤسسات تربوية مثل كميات التربية. وبيذا مينة التعميم
المعنى يعد الطالب المعمم ثقافيا وعمميا وتربويا في مؤسستو 

 ].14التعميمية قبل الخدمة ]
: برنامج مخطط ومنظم وفق يعرف برنامج إعداد المعمم بأنو

، ية يقوم بو مؤسسات تربوية متخصصةالنظريات التربوية والنفس
لتزويد الطالب بالخبرات العممية والمينية والثقافية بيدف تزويد 
مدرسي المستقبل بالكفايات التعميمية التي تمكنيم من النمو في 

 .م التعميميةالمينة وزيادة إنتاجيتي
 الدراسات السابقة

إلى معرفة واقع نظام تكوين المعمم  [15ىدفت دراسة رمضان ]
بكميات التربية في ضوء معايير الجودة الشاممة في سمطنة 
ُعمان. اتبعت الدراسة المنيج الوصفي. وقد تكونت عينة الدراسة 

 40رئيس قسم، و 29عمداء، و 6( فردا، منيم )221من )
عضو ىيئة تدريس(. ولتحقيق ىدف  146ورئيس وحدة، 

الدراسة استخدم الباحث استبانة موزعة عمى سبعة مجاالت ىي: 
سياسات قبول الطالب، وأىداف البرنامج، واإلعداد الثقافي، 
والمقررات، والتربية العممية، وطرق التدريس، والتقويم 
واالمتحانات. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن واقع نظام تكوين 

عمم بكميات التربية في ضوء معايير الجودة الشاممة في الم
 .سمطنة عمان كان متوسطا
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[ إلى معرفة درجة توافق برنامج اإلعداد 16ىدفت دراسة قادي ]
بجامعة أم  التربوي مع معايير الجودة الشاممة في كمية التربية

القرى من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. اتبعت الدراسة 
( 76المسحي. وقد تكونت عينة الدراسة من )المنيج الوصفي 

عضو ىيئة التدريس تم اختيارىم بالطريقة القصدية. ولتحقيق 
استبانة موزعة عمى سبعة  ىدف الدراسة استخدمت الباحثة

مجاالت ىي: أىداف البرنامج وغاياتو، متطمبات ومقررات 
والتقييم والقياس، والتقنية  ات واألنشطة،الدراسة، والتدريب

دارة البرنامج ومصادره، وتحسين البرنامج  والمعمومات، وا 
ومراجعتو. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن درجة توافق برنامج 
اإلعداد التربوي مع معايير الجودة الشاممة في كمية التربية 

 .بجامعة أم القرى جاءت متوسطة
[ إلى إعداد مقياس لتقويم برامج 17ىدفت دراسة كنعان ]     
المعممين بجامعة دمشق في ضوء معايير الجودة. اتبعت إعداد 

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وقد اختيرت عينة الدراسة 
الرابعة /شعبة  شوائية، حيث تكونت من طمبة السنةبالطريقة الع

( طالبا وطالبة، 148معمم صف في كمية التربية والبالغ عددىم )
ة التدريس الذي كما تكونت عينة الدراسة من أعضاء ىيئ

( أعضاء. 8يدرسون في قسم معمم صف والبالغ عددىم )
ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث استبانة موزعة عمى 
تسعة مجاالت ىي: أىداف البرنامج، ومحتوى البرنامج، واإلدارة 
التعميمية، واحتياجات البرنامج، وأعضاء الييئة التدريسية، 

قنيات التعميم، والتقويم. قد وطرائق التدريس، والمنشآت، وت
 أظيرت نتائج الدراسة

إجماع أفراد عينة الدراسة من طمبة السنة الرابعة أن معايير      
الجودة التي تحقق معمما يتمتع بجودة أداء تدريسي عال لم 
تتحقق من المعارف والمواقف واالتجاىات التي مروا بيا خالل 

ماسة إلعادة النظر فييا سنوات الدراسة األربع، وأن ىناك حاجة 
بما يتناسب مع المعايير الدولية لبرامج إعداد المعمم وتدريبو. 
كما أظيرت النتائج من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس أن 

 :المعايير التالية غير متحققة

 .يمكن لمطالب المعممين مراجعة نتائجيم التحصيمية -
 .توجد معايير واضحة تحدد مستوى األداء الجيد -
 .تكشف أساليب التقويم عن مقدار ما تم إنجازه من أىدافو -

إلى معرفة درجة توفر معايير  [18ىدفت دراسة اليسي ]     
الجودة الشاممة في برامج إعداد المعمم في كميات التربية 
بجامعات قطاع غزة. اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. 

العشوائية من مجتمع وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة 
( طالب وطالبة. ولتحقيق ىدف 546)الدراسة والبالغ عددىا )

فقرة، موزعة  )90الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من )
عمى عشرة مجاالت ىي: أىداف البرنامج، وسياسات القبول 
وممارساتو، وىيكمية البرنامج، وأداء أعضاء ىيئة التدريس، 

توى المقررات الدراسية، وأساليب التعمم والموارد المادية، ومح
والتعميم، والتقييم، والتدريب الميداني، والطمبة الخريجون. وقد 
أظيرت نتائج الدراسة أن درجة توفر معايير الجودة الشاممة في 
برامج إعداد المعمم جاءت متوسطة. وقد أظيرت النتائج أن 

دراسية ال أىداف البرامج غير واضحة، وأن محتوى المقررات ال
يمبي االحتياجات المعرفية المعاصرة في البعد التربوي 
والتخصصي، إضافة إلى أن أساليب التعمم تقميدية تعتمد عمى 

 .المحاضرة فقط
[ إلى تقييم برامج إعداد المعممين 18ىدفت دراسة الرمحي ]     

ككل في جامعة بيرزيت بناء عمى معايير وكالة ضمان الجودة 
 .المنيج الوصفي المسحي. وقد اختيرت اتبعت الدراسة

( طالب 50عينة الدراسة بالطريقة العشوائية والبالغ عددىا )     
وطالبة من طمبة السنة الثانية والثالثة. ولتحقيق ىدف الدراسة 
استخدمت الباحثة استبانة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي: 

لتقييم مخرجات التعمم المقصودة، ومحتوى الخطة األكاديمية وا
المتبع، وجود فرص التعمم. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن تقييم 
برامج إعداد المعممين في جامعة بيرزيت بناء عمى معايير وكالة 

 .ضمان الجودة البريطانية جاء متوسطا
  :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 اـــــيــو في أىدافـــا تتشابــــة أنيـــابقـــــلسات اــــن الدراســـظ مــــيالح     
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لمستخدمة. وفيما االدوات الك تتشابو في المنيج و ائجيا، وكذنتو  
 : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ةيمي توضح الباحث

: تعدد االىداف التي دارت حوليا تمك من حيث االىداف
الدراسات، إال أن معظميا يشترك في معرفة درجة توفر معايير 
الجودة في إعداد المعمم في كميات التربية، فيما ىدفت دراسات 
الى معرفة واقع برامج تكوين المعمم في ضوء معايير الجودة 

[، وىدفت دراسات أخرى الى 15الشاممة مثل دراسة رمضان ]
معرفة درجة توافق برنامج االعداد التربوي مع معايير الجودة 

داد [ وىدفت دراسات أخرى الى 16ادي ]الشاممة مثل دراسة ق
مقياس لتقويم برامج إعداد المعممين في ضوء معايير الجودة 

 ].17مثل دراسة كنعان ]
: اتبعت بعض الدراسات المنيج الوصفي من حيث المنيج المتبع

[ كما اتبعت دراسات المنيج الوصفي 15ان ]مثل دراسة رمض
[ كما 18[ ودراسة الرمحي ]16المسحي مثل دراسة قادي ]

اتبعت دراسات المنيج الوصفي التحميمي مثل دراسة كنعان 
[17.[ 

 : من حيث أداة الدراسة
كانت االستبانة ىي أداة الدراسة الرئيسية المستخدمة في كل 

في مجاالتيا من دراسة الدراسات السابقة مع االختالفات 
 .ألخرى

 : من حيث نتائج الدراسات
 خمصت معظم الدراسات الى توفر مجاالت الجودة في برامج 

 .إعداد المعمم بدرجة متوسطة
 : من حيث موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

اسات السابقة من حيث تتفق الدراسة الحالية مع الدر      
جودة في برنامج إعداد المعمم، إال أن ىو معايير الاالىتمام، و 

الدراسة الحالية تيتم بمعايير الجودة في برنامج إعداد معمم 
التربية الخاصة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من 
وجية نظر الطمبة المتوقع تخرجيم. وقد استفادت الباحثة من 

ذلك ، وكالدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة ومجاالتيا
مجاالتيا، وتحديد المنيج المتبع في في تطوير أداة الدراسة و 

 .الدراسة، لتظير بالشكل الذي ىي عميو االن
 الجراءاتالطريقة و . 4

 منهج الدراسة أ. 
المسحي، نظرا لمالئمتو لطبيعة  اتبعت الدراسة المنيج الوصفي

 .أىداف الدراسة، من خالل استخدام استبانةو 
  مجتمع الدراسةب. 

جميع الطالبات المشاركات في برنامج التربية الخاصة في كمية 
 .التربية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  عينة الدراسةج. 
لتربية الخاصة، ىي من الطالبات المشاركات في برنامج ا

 110البالغ عددىن المستوى الثامن والمواتي يتوقع تخرجين و 
كعينة قصدية حسب معدالتين طالبة  70طالبة وتم اختيار 

 .ومساراتين
 1جدول 

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير المسار
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 7.81 5.0 صعوبات تعمم
 53.13 34.0 تعدد اعاقة
 35.94 23.0 تدخل مبكر
 3.13 2.0 موىبة
 100 .640 المجموع

 الدراسة عينة أفراد من% 53.13 أن نالحظ( 1) الجدول من
 ."اعاقة تعدد" ىو لمسار يتبعون

 ىو لمسار يتبعون الدراسة عينة أفراد من%  3.13 وأن 
 ."موىبة"
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 2 جدول
 التراكمي المعدل متغير حسب الدراسة عينة افراد توزيع

 النسبة المئوية  التكرار الفئة 
 1.6 1 3.30 – 3المعدل من 
 27.0 17 4 – 3.31المعدل من 

 71.4 45 5 – 4المعدل من 
 100.0 63 المجموع

 عينة أفراد من%  71.4 أن( 2) الجدول من نالحظ    
 المعدل بين معدالتين تتراوح الالتي الطالبات من ىن الدراسة

 نجد بينما الدراسة، عينة أفراد من نسبة أعمى وىن( 5 – 4) من
 الالتي الطالبات من ىن الدراسة عينة أفراد من% 1.6 أن

 من فئو أقل وىن( 3.30 – 3 من المعدل) بين معدالتين تتراوح
 واالىتمام الوعي عمى ويؤكد يدل وىذا. الدراسة عينة فئات

 .تخصصاتين باختالف لألفراد المجال ىذا في الدراسة وأىمية
  الدراسة د. أداة

 أىداف لتحقيق رئيسية كأداة االستبانة الباحثة استخدمت     
 السابقة والدراسات النظري األدب الى الرجوع بعد وذلك الدراسة،

 ودراسة ،[15] رمضان دراسة مثل الدراسة بموضوع العالقة ذات
 ودراسة[ 19] الشرعي ودراسة ،[17] كنعان ودراسة ،[16] قادي
 عمى توزعت فقرة( 59) من األداة تكونت وقد[. 18] اليسي
 التدريس، وطرق والمنياج، البرنامج، أىداف: ىي مجاالت ستة

 .الميداني والتدريب والتجييزات، والمرافق الطمبة، وتقويم
 توفر درجة لتقدير الخماسي ليكرت سمم استخدام تم وقد      
 في الخاصة التربية معمم إعداد برنامج في الجودة ضمان معايير
 جدا، كبيرة) وبدرجات الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة
 المعيار اعتماد تم وقد( جدا وقميمة وقميمة، ومتوسطة، وكبيرة،
 كبيرة،( 4) جدا، كبيرة( 5) التوفر درجة عمى الحكم في التالي

 .جدا قميمة( 1) قميمة،( 2) متوسطة،( 3)

 التعامل يتم الحسابية المتوسطات قيم فإن لذلك، واستنادا     
 الحسابي المتوسط قيمة كانت إذا: التالي النحو عمى معيا

ذا جدا، كبيرة التوفر درجة تكون( 5.00 الى 4.20) لمفقرات  وا 
 الى 3.40) من لمفقرات الحسابية المتوسطات قيمة كانت
ذا كبيرة، التوفر درجة تكون( 4.20  المتوسطات كانت وا 

 التوفر درجة تكون( 3.40 من أقل الى 2.60) من الحسابية
ذا متوسطة،  1.80) من لمفقرات الحسابية المتوسطات كانت وا 

ذا قميمة، التوفر درجة تكون( 2.60 من أقل الى  قيمة كانت وا 
( 1.80 من أقل الى 1.00) من لمفقرات الحسابية المتوسطات

 .جدا قميمة التوفر درجة تكون
  وثباتيا األداة صدق
  الدراسة أداة صدق
 عمى بعرضيا الباحثة قامت االستبانة صدق من لمتأكد     

 قسم في التدريس ىيئة أعضاء من المحكمين من مجموعة
 في و الرحمن، عبد بنت نورة األميرة جامعة في الخاصة التربية
 بعضيا وحذف الفقرات، بعض تعديل تم مالحظاتيم، ضوء

ضافة  .جديدة فقرات وا 
 بالدرجة الفقرة ارتباط معامل حسب األداة صدق من لمتحقق
 نتائجو تظير والذي األداة أبعاد لصدق كمؤشر لمبعد الكمية

 (:3) بالجدول
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 3جدول 
 البعد مع الفقرة ارتباط معامالت

 التدريب الميداني المرافق والتجهيزات تقويم الطالب المنهاج التدريس هدف البرنامج
رقم  االرتباط رقم الفقرة االرتباط رقم الفقرة

 الفقرة
رقم  االرتباط

 الفقرة
رقم  االرتباط

 الفقرة
رقم  االرتباط

 الفقرة
 االرتباط

1 0.50 9 0.65 20 0.53 28 0.45 37 0.43 42 0.54 
2 0.53 10 0.64 21 0.64 29 0.33 38 0.65 43 0.43 
3 0.54 11 0.76 22 0.68 30 0.61 39 0.66 44 0.51 
4 0.79 12 0.69 23 0.79 31 0.64 40 0.57 45 0.67 
5 0.65 13 0.57 24 0.74 32 0.61 41 0.54 46 0.68 
6 0.67 14 0.60 25 0.83 33 0.59   47 0.72 
7 0.65 15 0.66 26 0.83 34 0.57   48 0.75 
8 0.57 16 0.62 27 0.80 35 0.52   49 0.66 
  17 0.53   36 0.52   50 0.68 
  18 0.59       51 0.64 
  19 0.73       52 0.60 
          53 0.67 
          54 0.62 
          55 0.74 
          56 0.43 
          57 0.70 
          58 0.58 
          59 0.55 
 مع الفقرات ارتباط معامالت بأن( 3) الجدول من يتضح     

 األداة فقرات أن إلى يشير مما 0.30 من أعمى كانت أبعادىا
 إلى يشير مما أبعادىا مع مناسبة ارتباط بمعامالت تمتعت
 .مناسبة صدق بمؤشرات تمتعيا

 : الدراسة ثبات
 الداخمي االتساق معامل استخدم الدراسة اداة ثبات من لتحقق

 ...بالجدول نتائجو تظير الذي الفا كرونباخ بمعادلة المحسوب

 4جدول 
 الفا بمعامل المحسوبة الدراسة اداة ثبات معامالت

 معامل الثبات المجال
 0.86 ىدف البرنامج

 0.90 المنياج
 0.91 التدريس

 0.83 الطالبتقويم 
 0.79 المرافق والتجييزات
 0.93 التدريب الميداني
 0.96 الدرجة الكمية

 ( بأن معامالت الثبات تروحت ما4يتضح من الجدول )     
( لألبعاد الفرعية وأن معامل الثبات الكمي 0.93-0.79بين )

 وتعد معامالت الثبات مناسبة وتفي  0.96ألداة الدراسة بمغت 

 .بأغراض الدراسة الحالية
 الدراسة نتائج. 5

 :ولالسؤال األ
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ما تقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد 
بنت عبد الرحمن  معمم التربية الخاصة في جامعة األميرة نورة
 من وجية نظر الطالبات المتوقع تخرجين؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية، لتقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة 

في برنامج إعداد معمم التربية الخاصة في جامعة األميرة نورة 
لمتوقع تخرجين، بنت عبد الرحمن من وجية نظر الطالبات ا

( والجدول 5،6،7،8،9،10وكما ىو موضح في الجداول رقم )
( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5رقم )

 بحسب ىدف البرنامج.
 5جدول 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الترتيب
 مرتفع 0.73 4.43 القيم الثقافية واالجتماعية والدينية في المجتمع السعودي.تراعي أىداف البرنامج  1
 مرتفع 0.82 4.25 تؤكد اىداف البرنامج عمى تنمية ميارات التفكير العميا لدى الطمبة. 2
 مرتفع 0.83 4.21 تواكب اىداف البرنامج التطورات العممية المعاصرة في مجال التخصص. 3
 مرتفع 0.74 4.11 البرنامج جمع مكونات شخصية الطالب)المعرفة، والوجدانية، والميارات(.تشمل اىداف  4
 مرتفع 0.82 4.10 تواكب اىداف البرنامج التطورات العممية المعاصرة في المجاالت التربوية. 5
 مرتفع 0.85 4.08 تحدد اىداف البرنامج نتائج التعمم المتوقعة من الخريجين. 6
 مرتفع 0.97 3.94 اىداف واضحة ومعمنة لمبرنامج.وجود  7
 متوسط 1.10 3.56 تتفق اىداف البرنامج مع احتياجات سوق العمل. 8

 مرتفع 0.62 4.07 متوسط المجال
نالحظ من الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية لفقرات      

( 3.56-4.43مجال ىدف البرنامج من البرنامج تتراوح بين )
حيث كان اعمى متوسط حسابي لمفقرة " تراعي أىداف البرنامج 
القيم الثقافية واالجتماعية والدينية في المجتمع السعودي." 

(. كما ان 0.73( وبانحراف معياري )4.43بمتوسط حسابي )

أقل متوسط حسابي كان لمفقرة " تتفق أىداف البرنامج مع 
 3.56احتياجات سوق العمل " والذي بمغ متوسطيا الحسابي 

ن المتوسط الحسابي لممجال  1.10وبانحراف معياري مقداره  وا 
( وىو ضمن 0.62) ( وبانحراف معياري4.07ككل بمغ )

 .المستوى المرتفع
 6جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب مجال المنهاج
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الترتيب الرقم
 مرتفع 0.86 4.23 يراعي محتوى المنياج القيم الثقافية واالجتماعية والدينية لممجتمع السعودي 1 13
ينمي المنياج الميارات التالية: حل المشكالت التعمم التعاوني، التفكير االبداعي،  2 17

 البحث العممي، االتقان في العمل، اتخاذ القرار، والبحث عن مصادر المعرفة.
 مرتفع 0.85 4.21

 مرتفع 0.86 4.08 ليا. المحددةىداف تحقق طرق التجريس األ 3 19
 مرتفع 1.02 4.00 التوازن بين الجانب النظري والجانب التطبيقي.يراعي محتوى المنياج  4 14
 مرتفع 0.93 4.00 يتناسب عدد الساعات الدراسية المعتمدة في الخطة مع محتوى المنياج. 5 18
 مرتفع 0.87 3.95 يغطي المحتوى االحتياجات المعرفية في المجال التربوي. 6 10
 مرتفع 0.79 3.84 البرنامج بشكل واضح.يعكس محتوى المنياج اىداف  7 9
 مرتفع 0.95 3.75 يمبي المحتوى االحتياجات المعرفية في مجال التخصص. 8 11
 مرتفع 1.01 3.74 يوائم محتوى المنياج المعرفة المعاصرة في مجال التخصص. 9 12
 مرتفع 0.83 3.66 يراعي محتوى المنياج خبرات التعمم السابقة لدى الطمبة. 10 16
 متوسط 1.08 3.53 يراعي محتوى المنياج الفروق الفردية بين الطمبة. 11 15
 مرتفع 0.65 3.88   
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( نجد أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال 6من الجدول )
( حيث كان 4.23-3.53المنياج من البرنامج تتراوح بين )

أعمى متوسط حسابي لمفقرة " يراعي محتوى المنياج القيم الثقافية 
واالجتماعية والدينية لممجتمع السعودي." بمتوسط حسابي 

قل متوسط +(. كما أن أ0.86( وبانحراف معياري )4.23)

حسابي كان لمفقرة يراعي محتوى المنياج الفروق الفردية بين 
وبانحراف معياري  3.53الطمبة. " والذي بمغ متوسطيا الحسابي 

( 3.88وأن المتوسط الحسابي لممجال ككل بمغ ) 1.08مقداره 
 .( وىو ضمن المستوى المرتفع0.65) وبانحراف معياري

 7جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب مجال طرق التدريس

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الترتيب الرقم
 مرتفع 0.75 4.39 توظيف الوسائل التكنولوجية في التدريس. 1 21
والمناقشة تنمي طرق التدريس الميارات التالية: )التواصل مع االخرين الحوار،  2 20

اتخاذ القرار، البحث عن مصادر المعرفة، التعمم التعاوني، التفكير الناقد، 
 والمقدرة عمى حل المشكالت(.

 مرتفع 0.74 4.33

 مرتفع 0.80 4.30 تستخدم طرق تدريس متنوعة ومتعددة. 3 22
 مرتفع 0.92 4.00 مناسبة طرق لعدد جيد من مجموعة من الطالب. 4 27
 مرتفع 0.86 3.95 طرق التدريس لعدد جيد من مجموعة من الطالب.مناسبة  5 26
 مرتفع 1.04 3.89 تراعي طرق التدريس خبرات التعمم لدى الطمبة. 6 25
 مرتفع 1.06 3.82 تراعي طرق التدريس الفروق بين الطمبة. 7 23
تراعي طرق التدريس مبادئ التعمم من القريب الى البعيد ومن الكل الى  8 24

 الجزء.
 مرتفع 1.05 3.81

 مرتفع 0.71 4.04 متوسط المجال 
( نجد أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال 7من الجدول )

( حيث 4.39 -3.81طرق التدريس من البرنامج تتراوح بين )
كان أعمى متوسط حسابي لمفقرة " توظيف الوسائل التكنولوجية 

( وبانحراف معياري 4.39في التدريس." بمتوسط حسابي )
طرق  (. كما أن اقل متوسط حسابي كان لمفقرة تراعي0.76)

التدريس مبادئ التعمم من القريب الى البعيد ومن الكل الى الجزء 
وبانحراف معياري مقداره  3.81" والذي بمغ متوسطيا الحسابي 

( 4.04وان المتوسط الحسابي لممجال ككل بمغ ) 1.05
 .( وىو ضمن المستوى المرتفع0.71) وبانحراف معياري

 8جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب مجال تقويم الطمب

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الترتيب الرقم
 مرتفع 0.81 4.23 توفر المناخ االمن لمطالب عند تطبيق التقييم. 1 36
 مرتفع 0.85 4.20 وجود سجالت أكاديمية لعالمات الطمبة. 2 35
 مرتفع 0.97 3.84 التقويم شاممة لجميع جوانب العممية التعميمية.أساليب  3 34
 مرتفع 0.91 3.74 تقيس اساليب التقويم بتوفر عنصر الموضوعية والبعد عن التحيز. 4 32
 مرتفع 0.98 3.73 تقيس أساليب التقويم الميارات العميا )تحميل، تركيب، تقويم(. 5 31
 متوسط 0.91 3.64 استخدام اساليب تقويم متنوعة 6 28
 متوسط 1.12 3.59 يمكن لمطمبة مراجعة نتائج امتحاناتيم. 7 33
 متوسط 0.99 3.56 تعتمد أساليب التقويم عمى الحفظ واالستظيار. 8 29
 متوسط 1.10 3.24 تراعي اساليب التقويم الفروق الفردية بين الطمبة. 9 30

 مرتفع 0.63 3.72 متوسط المجال 
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( نجد أن المتوسطات الحسابية لفقرات 9من الجدول )     
( 4.24 -3.24مجال تقويم الطمبة من البرنامج تتراوح بين )

حيث كان أعمى متوسط حسابي لمفقرة " توفر المناخ االمن 
( وبانحراف 4.23لمطالب عند تطبيق التقييم " بمتوسط حسابي )

(. كما ان اقل متوسط حسابي كان لمفقرة " 0.81معياري )

اليب التقويم الفروق الفردية بين الطمبة" والذي بمغ تراعي اس
وان  1.10وبانحراف معياري مقداره  3.24متوسطيا الحسابي 

 ( وبانحراف معياري3.72المتوسط الحسابي لممجال ككل بمغ )
 .( وىو ضمن المستوى المرتفع0.63)

 9جدول 
 افات المعيارية لفقرات مجال المرافق والتجهيزاتالمتوسطات الحسابية واالنحر 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الترتيب الرقم
 مرتفع 1.00 3.71 كفاية قاعات التدريس. 1 37
 متوسط 1.06 3.52 مالئمة قاعات التدريس لالغراض الدراسية. 2 38
 متوسط 1.50 3.48 البرنامج.توفر المعامل واألدوات بشكل كاف لتحقيق أىداف  3 39
 متوسط 1.37 3.23 يتوفر في المكتبة الكتب والدوريات والمراجع ذات العالقة بالبرنامج. 4 40
وجود برنامج إرشاد لمطمبة بكيفية استخدام المصادر والوسائل والخدمات التعممية  5 41

 المتوفرة في المكتبة.
 متوسط 1.25 3.11

 متوسط 0.84 3.37 متوسط المجال 
( نجد أن المتوسطات الحسابية لفقرات 9من الجدول )     

 -3.11مجال المرافق والتجييزات من البرنامج تتراوح بين )
( حيث كان أعمى متوسط حسابي لمفقرة " كفاية قاعات 3.71

(. 1.00معياري ) وبانحراف( 3.71التدريس " بمتوسط حسابي )
كما ان أقل متوسط حسابي كان لمفقرة " وجود برنامج ارشاد 

لمطمبة بكيفية استخدام المصادر والوسائل والخدمات التعممية 
 3.11المتوفرة في المكتبة " والذي بمغ متوسطيا الحسابي 

ن المتوسط الحسابي لممجال 1.25وبانحراف معياري مقداره ) ( وا 
( وىو ضمن 0.84) حراف معياري( وبان3.37ككل بمغ )

 .المستوى المتوسط
 11جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب مجال التدريب الميداني
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الترتيب الرقم
 مرتفع 0.81 4.44 الميداني.يخصص فصل دراسي في البرنامج لمتدريب  1 54
 مرتفع 0.93 4.36 ينمي التدريب الميداني قدرات الطالب/ المعمم في بناء الخطط التربوية الفردية. 2 49
 مرتفع 0.95 4.36 ينمي التدريب الميداني فنيات المالحظة لدى الطالب/ المعمم. 3 50
 مرتفع 0.90 4.30 الالزمة لتدريس فئات التربية الخاصة.ينمي التدريب الميداني ميارات الطالب/ المعمم  4 47
ينمي التدريب الميداني ميارات الطالب/ المعمم الالزمة في وضع االىداف الخاصة بالسموك  5 48

 التكيفي.
 مرتفع 0.94 4.27

 مرتفع 1.07 4.20 يقوم مشرف التدريب الميداني بدورة اإلشرافي بصورة فاعمة. 6 57
 مرتفع 0.95 4.18 القسم نظاما لإلشراف بين أساتذة القسم ومشرفي التربية العممية.يضع  7 55
 مرتفع 1.08 4.15 تعد الفترة المحدد لمتدريب الميداني كافية. 8 56
 مرتفع 1.05 4.15 يتم تقويم الطمبة/ المعممين بعد االنتياء من التطبيق الميداني بنموذج تقويم يعده القسم. 9 58
 مرتفع 0.99 4.15 يحدد قسم التربية الخاصة عدد الطمبة المعممين بالنسبة لكل مشرفة. 10 59
يمكن التدريب الميداني الطالب /المعمم من التطبيق الفعمي لمخطة التربوية الفردية حسب  11 46

 التخصص.
 مرتفع 0.99 4.11

 مرتفع 1.04 4.10 المسار.يرتبط التدريب الميداني بالمساقات الدراسية األكاديمية ضمن  12 53
 مرتفع 1.07 4.00 أىداف التدريب الميداني واضح لمطالب. 13 42
 مرتفع 1.17 3.97 ة بشكل كامل داخل غرفة المصادر.ييمارس الطالب/ المعمم العممية التدريس 14 51
 مرتفع 1.18 3.87 والتعميم.يمكن التدريب الميداني الطالب /المعمم من التطبيق الفعمي لنظريات التعمم  15 45
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يساعد التدريب الميداني الطالب/ المعمم عمى المشاركة في عمميات التشخيص ضمن فريق  16 52
 العمل.

 مرتفع 1.26 3.67

 متوسط 1.30 3.22 يوجد دليل لمتدريب الميداني لمطالب /المعمم. 17 44
 متوسط 1.25 3.14 يوجد مكتب خاص لبرنامج التدريب الميداني في القسم. 18 43

 مرتفع  0.70 3.98 متوسط المجال 
( نجد أن المتوسطات الحسابية لفقرات 10من الجدول )     

 – 3.14مجال التدريب الميداني من البرنامج تتراوح بين )
( حيث كان أعمى متوسط حسابي لمفقرة " يخصص فصل 4.44
( 4.44بمتوسط حسابي )" لمتدريب الميداني.ي في البرنامج دراس

(. كما أن أقل متوسط حسابي كان 0.81معياري ) وبانحراف
لمفقرة " يوجد مكتب خاص لبرنامج التدريب الميداني في القسم." 

وبانحراف معياري مقداره  3.14والذي بمغ متوسطيا الحسابي 
ن المتوسط الحسابي لممجال ككل بمغ )1.25)  ( 3.98( وا 

 .( وىو ضمن المستوى المرتفع0.70) نحراف معياريوبا
 : نتائج السؤال الثاني

 ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
(a = 0.05)  بين متوسطات آراء الطمبة المتوقع تخرجيم حول

تقديرىم لدرجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد 
 المعدل التراكمي؟معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير 

)ت( لعينتين مستقمتين،  عن ىذا السؤال تم إجراء اختبار لإلجابة
 ( النتائج الخاصة بالسؤال الثاني11) ويبين الجدول

 11جدول 
توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد نتائج اختبار ت لعينتين مستقمتين لالختالف في آراء الطمبة المتوقع تخرجهم حول تقديرهم لدرجة 

 معمم التربية الخاصة تعزل متغير المعدل التراكمي
 المعدل المجال

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة ت

 0.82 0.22- 0.63 4.04 19 3.99 – 3.31 ىدف البرنامج
4 – 5 45 4.08 0.62   

 0.73 0.34- 0.73 3.84 19 3.99 – 3.31 مجال المنياج
4 - 5 45 3.90 0.63   

 0.29 1.08- 0.85 3.89 19 3.99 – 3.31 مجال طرق التدريس
4 - 5 45 4.10 0.65   

 0.44 0.77- 0.65 3.63 19 3.99 – 3.31 مجال تقويم الطمب
4 - 5 45 3.76 0.62   

 0.62 0.49 1.00 3.45 19 3.99 – 3.31 مجال المرافق والتجييزات
4 - 5 45 3.34 0.78   

 0.58 0.56- 0.65 3.91 19 3.99 – 3.31 مجال التدريب الميداني
4 - 5 45 4.01 0.72   

 0.58 0.56- 0.63 3.83 19 3.99 – 3.31 الدرجة الكمية
4 - 5 45 3.91 0.55   

   ( يتضح بأن قيم االحصائي )ت( بمغت 11من الجدول )    
(-0.22 ،-0.34 ،-1.08 ،-0.77 ،0.49 ،-0.56 ،-

( لمجاالت )ىدف البرنامج، مجال المنياج، مجال طرق 0.56
، مجال المرافق والتجييزات، مجال الطمبمجال تقويم  التدريس،

  مـــــــــــــــــــــالتدريب الميداني، الدرجة الكمية( بالترتيب، وجميع ىذه القي

( فأقل، لذا ليس ىناك فروق ذات 0.05ليست دالة عند مستوى )
بين متوسطات  (a = 0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

آراء الطمبة المتوقع تخرجيم حول تقديرىم لدرجة توفر معايير 
ضمان الجودة في برنامج إعداد معمم التربية الخاصة تعزى 

 .لمتغير المعدل التراكمي
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 النتائج ةمناقش. 6
 رمضان يالحظ من نتائج ىذه الدراسة أنيا تتفق مع دراسة كل

 ].17[ ودراسة كنعان ]16[، دراسة قادي ]15]
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن درجة توفر معايير ضمان      

الجودة في برنامج إعداد معمم التربية الخاصة في جامعة االميرة 
وسط حسابي بمغ نورة بنت عبد الرحمن جاءت متوسطة وبمت

.(، حيث جاء مجال التدريب 727(( بانحراف معياري 3.17)
( 3.37الميداني في المرتبة األول بمتوسط حسابي بمغ )

.( وقد يعزى ذلك الى تعيين 684) بانحراف معياري بمغ،
ذوي الكفاءة وتحديد المعايير المطموبة من قبميم،  األخصائيين

لمرتبة الثانية بمتوسط وجاء مجال المرافق والتجييزات في ا
وجاء مجال  (.810( بانحراف معياري )3.31حسابي بمغ )

( 3.24تقويم الطمبة في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ )
.(، وجاء المنياج في المرتبة الرابعة 882بانحراف معياري )

.(، وجاء 754( بانحراف معياري )3.09بمتوسط حسابي بمغ )
المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بمغ مجال طرق التدريس في 

.( وقد يعزى ذلك الى إسناد 812( بانحراف معياري )2.97)
التدريس الى كفاءات مختمفة في المستوى التعميمي، وجاء مجال 
أىداف البرنامج في المرتبة السادسة واألخيرة، بمتوسط حسابي 

.(. كما أظيرت نتائج 969( بانحراف معياري )2.88بمغ )
وجود فروق ذات داللة بين متوسطات أفراد عينة الدراسة  الدراسة

إحصائية عند مستوى الداللة  حول تقديرىم لدرجة توفر معايير
(0.05 (α =   لضمان الجودة في برنامج إعداد معمم التربية

الخاصة في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن تعزى لمتغير 
 .جيد جدا فأعمى المعدل التراكمي، وجاءت،
 التوصيات. 7

تطوير برنامج إعداد معمم التربية الخاصة في جامعة االميرة نورة 
بنت عبد الرحمن بما يتناسب ومعايير ضمان الجودة المحمية 

 .والعالمية
توظيف معايير ضمان الجودة في مكونات وعناصر برنامج  -

 الىإعداد معمم التربية الخاصة كأسموب إداري حديث، ييدف 

 .تربية خاصة متميزإعداد معمم 
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PREPARATION OF SPECIAL EDUCATION 
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ABSTRACT_ This study aimed to assess the degree of availability of quality in the preparation of 

special education teacher at the University of Princess Noura Abdul Rahman girl from the 

viewpoint of students expected to graduate program assurance standards, in addition to 

knowledge of the impact of the cumulative average knowledge in this class. The study was 

descriptive method survey was done, the study used the questionnaire tool to achieve their goals, 

and formed the resolution of (59) items distributed on six areas: the goals of the program, 

curriculum, teaching methods, and evaluation of students, facilities and equipment, and practical 

education, it has applied questionnaire on All members of the study population, which consisted of 

all students expected to graduate in the Department of Special Education in the College of 

Education at the University of Princess Noura Abdul Rahman girl and the number (110) students, 

70 of whom responded to a student. The study results showed a statistically significant differences 

at the level of significance (0,05 = a) between the mean study sample about their appreciation for 

the degree of availability of quality assurance standards in the preparation of special education 

teacher at the University of Princess Noura girl Abdul Rahman due to the variable cumulative 

GPA program, and came in favor of (very well and above). The study recommended the following: 

- Need to reconsider the special education teacher preparation program at the University of 

Princess Noura Abdul Rahman girl commensurate with the standards of the local and global 

quality assurance. 

- Employment of quality assurance in the components and elements of special education as a way 

of administrative teacher preparation program modern standards, contributing to its development. 

Key words: standards of quality assurance, special education teacher preparation program, the 

University of Princess Noura Abdul Rahman girl. 

 

 

 

 

 


