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 : ةالدراس لخصم

من القضايا احملورية يف الطالب ذوى اإلعاقات بإعتبارها إعداد معلمي تنطلق هذه الدراسة من أمهية جودة     
، وقد هدفت الدراسة يف تساؤهلا الرئيس اىل التعرف على  معايري ؤسسات التعليم العاىلمبأقسام التربية اخلاصة 

، وقد  اجلودةالتربية اخلاصة يف ضوء مدخل  عداد معلمإل امليدانيةالواجب توفرها عند اختيار مؤسسات التربية 
فرعيا ميكن إستخدمها عند  معيارا) 57(حماور رئيسية ا  حددت الدراسة قائمة حتوى على على مخسة

إختيار مؤسسة التدريب امليداىن مت التعرف على وجهة نظر القائمني على التدريب امليداين بقسم التربية اخلاصة 
  .بشان أمهيتها

  ، قسم التربية اخلاصة، مدخل اجلودة مؤسسات التدريب امليداينمعايري إختيار، : الكلمات املفتاحية

Abstract 

the study was aimed to identify the criteria that should be available at 

selected institutions of education field for the preparation of teachers 

of special education in light of the entrance of quality, have been 

identified study a list containing the five main themes of (57) sub-

standard can be used when selecting the Field training Foundation 

has been identified on the point of view based on field training, 

Department of Special Education on importance. 
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:ةممقد  

عداد املهىن ملعلم التربية اخلاصة، حيث توفر له الفرصة احلقيقة لتطبيق تعد التربية امليدانية مرحلة هامة ىف اإل    
وذلك حىت يكون قادراً على ممارسة  ،والتربوية واألخرى املساعدة ،ما مت تدريسه نظرياً يف املقررات التخصصية
  .عاقاتمهنة التدريس مستقبال لطالبه من ذوى اإل

من القضايا احملورية يف أقسام التربية اخلاصة مبؤسسات  التربية اخلاصةعلمي املهىن ملعداد اإلوتعد قضية جودة   
 الذين يعدون أساس منظومة التربية اخلاصة، وأصبح لزاما علي التعليم العايل ألمهية تلك النوعية من املعلمني

نطالق من مجلة من املعايري املوضوعية اإل -معلمي التربية اخلاصة يف املستقبل - تلك األقسام عند إعداد طالا 
    .للوصول إىل منتج تعليمي كفء

ىف امليدان التربوى عندما  Quality managementاجلودة مفاهيم عتماد على مفهوم اإل أوقد بد    
عداد إعادة النظر يف نوعية اإل ، معىف مناحى احلياة املختلفةعايري عتماد على تلك املقترح بعض التربويني اإلإ

  . يف مؤسسات التعليم العايل من خالل هذا املدخلاملهىن 

 ،توقعة يف املنتج التعليميىل جممل اإلجراءات واملواصفات واخلصائص املإ ىف التعليماجلودة مدخل شري يو  
يهدف تنفيذها إىل التحسني املستمر الىت حتقق تلك املواصفات، وبصورة العمليات واألنشطة إعادة تشكيل و

تتفق والتوقعات الوطنية واتمعية من املخرج التعليمى مبؤسسات  حتقيق نتائج مرضية و يف املنتج التعليمى
  .التعليم العاىل

أصبح مطلباً أساسياً يف ظل التطورات املعاصرة (QM)أن منهج اجلودة  )٩٧، ٢٠٠٤(عليمات ويؤكد     
حىت ميكن أداء األعمال التربوية والتعليمية بشكل صحيح، وبأقل جهد وأقل تكلفة، كذلك إشباع حاجات 

سواء من  املتعلمني وزيادة اإلحساس بالرضا لدى مجيع العاملني يف املؤسسة التعليمية، وحتقيق جودة املتعلم
  .حيث اجلوانب املعرفية أو املهارية أو األخالقية

طار مدخل إىف  - بإعتبارها احد املكونات االساسية ىف االعداد املهىن  –صبحت التربية امليدانية أومن هنا     
ربوى ىف املالحظة والواعية لفنيات العمل الت ىل يئة املواقف العملية اليت متكن الطالب املعلمإحتتاج  اجلودة

 من تأكداملهىن املستقبلى، لل دورهلمارسة للتجريب وامل معاهد وفصول التربية اخلاصة، كذلك إتاحة الفرصة
  .املهىن املتوقعحسن أدائه 
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مؤسسات إعداد املعلم تقوم بتضمني التربية امليدانية يف برامج  أن )191ص، 1999( الذكيذا يشري ل 
تدريباً عملياً على أرض الواقع بتوجيه  اكو،اإلعدادهذا النوع من عصب ها اعتبارب التربوى لطالا اإلعداد

   .ومتابعة املشرفني

لتطوير ومراجعة  عددا من املربرات الىت جيب اعتبارها سنداً )201 - 200ص  ،2005(د حدد نصر وق    
 والدراسات البحوث من الكثري تأكيدللمعلم،  احلايل األداء قصور :عداد املعلم منهاإل امليدانية برنامج التربية

 إعداد يف والتطبيق النظرية بني فجوة ، وجودني أداء املعلم لتطوير شرطك املعيارية املستويات توفري أمهية على
 خاصة نوعية ، وماحتتاجه من ملالع سوق حاجةىف ضوء  اخلدمة أثناء أو اخلدمة، قبل ما مرحلة يفسواء  املعلم

  . اجلودةوفق معايري  متميزاًمهنياً  تدريباً نيدربامل املعلمني من

تتوىل عادة وحدات التدريب امليداين ا عمليات حيث بكليات التربية  وعلى الصعيد الفعلي املتبع حالياً    
التربية وفصول توزيع الطالب املتدربني على معاهد تعمل على التسجيل للطالب يف هذا املتطلب أو املقرر، مث 

وتعتمد وحدات التربية ، )إدارات التعليم يف النطاق اجلغرايف للكلية(التنسيق مع وزارة التربية والتعليم اخلاصة ب
 رغباتإضافة اىل م مع ختصص املشرف األكادميى، اتوافق ختصصأن تلطالب املعلمني ل هاتوزيعامليدانية ىف 

 . املرشحني هلاللطالب ، وقبول إدارة املدارس الطالب

ختصص (الباحث كمشرف ميداين ملقرر التربية امليدانية للطالب املعلمني بقسم التربية اخلاصة  رصدوقد      
للعديد من املعوقات اليت يواجهها الطالب املعلم إثناء فترة تدريبه امليداين ميكن إرجاعها إىل ) اإلعاقة العقلية

رير طالب التربية امليدانية يف األعوام الثالثة ختيار مكان التدريب امليداين، حيث قام الباحث بتحليل تقاإسوء 
هـ وبلغت 1431/هـ1430هـ حىت العام الدراسي 1428/هـ1427من العام الدراسي  اًالسابقة بدء

جناز للطالب املعلم اليت تصف مناخ حد مفردات ملف اإلأ، وهذه التقارير تعد )طالبا 48(جمموعات  6
، املعلمني املتعاونني الىت قدمها لهوكذلك مستوى الدعم واملساندة املهنية ، الطالب التدريب امليداين الذي مر به

املرحلى تدرج كذلك ال، الىت تعرض هلا تعامل اإلدارة املدرسية، واملمارسات التعليمية السائدةكذلك إساليب 
  .إىل التدريس الفعلي جتاهاًإمن حصص املشاهدة  الطالب املعلم بدءاًا  مرالىت 

طالب من الطالب املتدربني )  31(ستطالعية طبقها على إعد الباحث دراسة أد املالحظات الذاتية ولتأكي   
حتوت على ، وأباخلربة املهنية مختصص اإلعاقة العقلية بقسم التربية اخلاصة بكلية التربية قبل وبعد مروره

لتوقعات  ليب مساندة مهنية وفقاًن  تتصف به مؤسسة التربية امليدانية من أساأ جمموعة من املعايري ملا جيب
قرب املدرسة من حمل إقامة  متطلبأن : نتائج الدراسة االستطالعية مايلى وضحتالطالب املعلم، وقد أ

تصاف اإلدارة املدرسية بالفهم السليم لتربية الطالب ذوى كذلك إ، %)98(بنسبة  قد حظى الطالب
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، %) 86(فقد حظي بنسبة  ملتعاونعلم اامل،أما تقدمي املساندة املهنية املطلوبة من قبل %) 91(اإلعاقات بنسبة 
عدم تكليف الطالب متطلب حظي كما ، %)83(وجود وسائل تعليمية داخل املدرسة حظي بنسبة كذلك 

  .ستجابات العينةإمن جمموع %) 79(إضافية بنسبة املعلم  مبهام 

 :مشكلة الدراسة وتساؤالا

ن باقى أيف إعداد معلمي التربية اخلاصة ش أساسياً عتبارها حموراًإمن أمهية جودة التربية امليدانية ب نطالقاًوإ   
 ؛م٢٠٠٤،البيالويدراسة (هتمت ا العديد من الدراسات مثلإالىت ، وخرىصات التربوية األالتخص

وأوصت نتائجها إىل ضرورة وضع  )م2011،والشهراىن ؛هـ1428، قادى ؛م2004، والشرقاوى
 التربية امليدانية من حيث األهداف، وتنمية القدرة املؤسسية للكليات، والتنمية املهنية للعناصر تصورات لتطوير

  .سنوات اإلعدادكذلك املشاركة، و

ختيار مؤسسات التربية امليدانية إيضا من خالل ما توافر من مالحظات ذاتية للباحث توضح غياب معايري أو  
تساقا مع رغبات الطالب لقرا من الكلية، وهو ما يربز إو أباستثناء ترشيحها من قبل وحدة التربية امليدانية، 

تلك املؤسسات ليمارس الطالب املعلم تدريبه ختيار إلتعتمد على مدخل اجلودة احلاجة إىل وضع معايري مقننة 
  .امليداين ا

ختيار إاملعايري الواجب توفرها عند  ما: مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل توعليه فقد حتدد       
  مؤسسات التربية امليدانية إلعداد معلم التربية اخلاصة يف ضوء مدخل اجلودة؟

  -:ث اإلجابة عن األسئلة التاليةومن التساؤل السابق حياول البح

ملدخل  ما املعايري الواجب توافرها يف مؤسسات التربية امليدانية العاملة يف جمال التربية اخلاصة وفقاً .1
  اجلودة؟ 

 ما وجهة نظر القائمني على التدريب امليداين بقسم التربية اخلاصة يف تقديرهم ألمهية املعايري املقترحة؟ .2

  : ةأمهية الدراس

  :  تكمن أمهية الدراسة احلالية يف اآليت    
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لربنامج التربية امليدانية يف إعداد الطالب قسم التربية اخلاصة بكلية التربية، وحماولة البحث  الدور احملورى      
حدات و ،املسئولون اميكن أن يفيد منهمما ملعايري اجلودة،  ختيار مؤسسات التربية امليدانية وفقاًتقدمي معايري إلل

  . وأقسام التربية اخلاصة بكليات التربية ،التربية امليدانية

  :مصطلحات الدراسة

   Critiraاملعايري  -

فمعناه املقياس أو احملك الذي ميكن  اًصطالحإأما  مبعىن مقياس للمقارنة والتقدير، لغوياً املعيار يعرف    

  ).م2002جممع اللغة العربية،.(ستخدامه أساساً للمقارنة أو التقديرإأو ، الرجوع إليه

جمموعة من املعايري التعليمية والتربوية اهلادفة : " معايري اجلودة بأا  )٤٠٥ص ، ٢٠٠٧(املخاليف  يعرف    
إىل تطوير برامج إعداد املعلم، وتطوير األهداف، ونظام إعداد أعضاء هيئة التدريس والعاملني، ورفع مستوى 

  ."جودة التعليم وخمرجاته وتطويره وحتسينه 

  : Institutionمؤسسة  -

حد املدارس أب ملحقاً او فصالً الدراسة كل مؤسسة تعليمية حكومية سواء كانت معهداًيقصد ا ىف هذه    
  .للسياسة التعليمية املعلنة ذا الشان عاقات وفقاًبرامج دراسية منتظمة للطالب ذوى اإلا العادية تقدم 

  :Field-trainingالتربية امليدانية  -

إلعداد موجهة للطلبة الدارسني بكليات التربية دف إعطائهم الفرصة فترة من ا:"ا بإ تعرف التربية امليدانية   
لتطبيق املبادئ واملفاهيم والنظريات التربوية تطبيقاً أدائياً على حنو سلوكي يف امليدان إلكسام املهارات 

  ).159ص  ،2005محاد، (" التدريسية من خالل املشاهدة واملشاركة واملمارسة

الفصول  /املمارسة الفعلية ملهنة التدريس يف معاهد التربية اخلاصة: احلالية إجرائياً بأاوتعرفها الدراسة     
املدجمة  اليت يعد الطالب املعلم للتدريس ا حتت توجيه وإشراف أكادمييني متخصصني، وبذلك تعد تلك 

  .املهنيةقدراته  املعلم دوره وخيتربالطالب خالهلا ميارس من املرحلة عصب اإلعداد التربوي اليت 
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  : Sudent Teacherالطالب املعلم  -

طالب قسم التربية اخلاصة بكلية التـربية الذي يسجل يف هو ) امليداىن املتدرب(يقصد بالطالب املعلم      
، وأى مقررات ختصصية وتربوية وثقافية تؤهله للقيام بالتدريب ملهنة )499(مقرر التربية امليدانية برمز

حتت إشراف وتوجيه مشرف  بية الفكريةللطالب ذوى اإلعاقات، ويقوم بالتدرب يف مدارس الترالتدريس 
  . إدارة مدرسة التدريبتعاون و ،التربية امليدانية

  : Quality Approch اجلودة مدخل -

 واالستخدام معاً، والفعالية الكفاءة تعيناملخرجات التربوية متفقة مع املدخالت، و تكون أن عيني هو توجه    
 معني مقدار على احلصول أو معينة تربوية وخمرجات نواتج على احلصول أجل منالتربوية  للمدخالت األمثل

  . Egbert.Wali,1996, p58)( .املدخالت من قدر بأدىن املخرجات من

ومهنية  جمموعة من اخلصائص والسمات اليت تعرب بدقة ومشوليةيتطلب اجلودة  مدخلن احلاىل أيرى البحث    
 ،وخمرجات قريبة، مبا تشمله من مدخالت وعملياتبقسم التربية اخلاصة  عن أبعاد عملية اإلعداد التربوي

إىل حتقيق األهداف املنشودة  ىف النهاية تؤدي، تتصل مبكان التدريب امليداىن، لتغذية راجعةإضافة إىل وبعيدة 
  .متخصص ىف التربية اخلاصة معلمك هإلعداد

  :ةحدود الدراس

  :تتحدد هذه الدراسة باجلوانب التالية  

ختيار مؤسسات التربية امليدانية إلعداد إمعايري  حتديدقتصرت الدراسة على حماولة إ :احلدود املوضوعية -
  .معلم التربية اخلاصة يف ضوء مدخل اجلودة

واملناهج بكلية ،قتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية اخلاصةإ: احلدود املكانية -
 .عضوا) 47(وبلغت العينة ، التربية يف جامعة امللك عبد العزيز

 .هـ1431/1432مت تطبيق هذه الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدراسي : احلدود الزمانية -

  :للدراسة النظري اإلطار

تعترب التربية امليدانية العمود الفقري لربامج إعداد معلم التربية اخلاصة يف األقسام املتخصصة كوا تتيح      
للطالب املعلم فرص التطبيق العملي ملا اكتسبه من خربات نظرية  يف ختصصه، قيمة تلك املرحلة  تأتى من  أا  
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وتفاعله املباشر مع الطالب  ،حتكاكهإمن دافعتيه عرب تكسب الطالب املعلم خربات واقعية مباشرة، وتزيد 
التربية  وفصول واملعلمني واملشرفني، كما تساعده يف التكيف مع النظام املدرسي يف معاهد، ذوى اإلعاقات

  ).    27ص، 1995األغا وعبد املنعم، ( وتكسبه مهارات أدائية واجتماعية ،اخلاصة وبراجمها امللحقة

املقررات والتدريبات والربامج الىت تقدمها أو تنظمها مؤسسات : بأا) 29ص، 2008(عامر وقد عرفها    
إعداد املعلم دف مساعدة الطالب املعلمني على التعرف على اجلوانب التطبيقية للعلوم التربوية والنفسية من 

  .من جهة أخرى جهة، وتدريبهم على توظيف املعلومات املهنية ىف مواقف العمل الواقعية للمعلم

عتبارها بيئة عملية واقعية إجتاهات الطالب املهنية، بإمر الذى جيعل من التربية امليدانية فرصة لتحسني وهو األ   
، كما أن نظرية حول تعليم الطالب ذوى اإلعاقات ختبار صالحية ما سبق تعلمه من مبادئ ومفاهيمألتطبيق و

عتبارها الفترة الوحيدة إدريس خلربم املباشرة يف التربية امليدانية، بطالب كلية التربية يرجعون تقدمهم يف الت

إبراهيم ( فقط اليت جيوز للطالب املعلم أن خيطئ فيها وأن يعدل ويصحح ما قد يقع فيه من أخطاء
  ).235-237 ص،1996،

علمى تقدمه  برنامج تدريىب: التربية امليدانية أا )120ص، 2005(حممد وحوالة  وبصفة عامة يعرف   
على مدى فترة زمنية حمددة وحتت إشرافها حيث يهدف هذا الربنامج إىل إتاحة الفرصة للطالب  كليات التربية

املعلمني لتطبيق ما تعلموه من معلومات وأفكار ومفاهيم نظرية، تطبيقا عمليا ىف أثناء قيامهم مبهام التدريس 
األلفة بينهم وبني العناصر البشرية واملادية للعملية التعليمية من  الفعلى ىف املدرسة، األمر الذى يعمل على حتقيق

  .جهة، كما يعمل على اكسام اخلربات التربوية املتنوعة ىف اجلوانب املهارية واالنفعالية من جهة أخرى

املعلم وبالنسبة للطالب املعلمني بأقسام التربية اخلاصة فان تلك املرحلة تسهم يف تنمية شخصية الطالب     
وتعوده على اإلدارة الصفية الناجحة وكيفية ، بكل جوانبها ليتلخص من رهبة التعليم للطالب ذوى اإلعاقات

ممارسة األنشطة الالصفية إضافة إىل أا تكسبه مهارة التعامل مع زمالئه املعلمني ومدير معهد أو برامج التربية 
جيابية حنو مهنة إكتساب الطالب املعلم الجتاهات إلنهاية  اخلاصة  وفق أسس تربوية واجتماعية مما تنمى يف ا

وتنمي حبهم ووالءهم هلذه املهنة السامية وتشعرهم بالفخر واالعتزاز ألم أعضاء  التدريس لذوى اإلعاقات،
  . يف اتمع املدرسي، وتطرد عنهم أي سأم أو ملل أو كراهية أو خربات غري سارة سابقة حنو مهنة التدريس

 : وميكن تقسيم مرحلة التربية امليدانية ىف جمال التربية اخلاصة اىل ثالثة مراحل هي     
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ويف هذه املرحلة يتلقى الطالب املعلم معلومات وعن مهام التربية امليدانية الذي سيقوم : مرحلة التوقع - 1
علومات من خالل ومسئولياته وعادة ما يكون املشرف التربوى هومصدر تلك امل ،وحقوقه وواجباته ، به

 .االجتماعات واللقاءات الدورية التمهيدية

حيث ينضم الطالب املعلم إىل فريق العمل باملدرسة املختارة اليت سيتدرب من  :مرحلة املواجهة - 2
يتعرف تفصيالً على مهام ودقائق دوره التربوى ويتعامل مع أية صراعات أو تناقضات داخل مؤسسة  خالهلا

 .التربية امليدانية

واالكتساب حيث يبدا الطالب املعلم ىف فهم فنيات العمل واستراتيجياته ، كذلك التعامل : مرحلة التغيري - 3
جراءات اإلدارية املتبعة داخل مع تعقيدات وضغوط املرحلة ووفقا للمعايري والقيم واللوائح واألساليب واإل

حيدث التكامل يف شخصية الطالب املعلم نظمة، وثقافة املمؤسسة التربية امليدانية واليت تشكل له ما يسمى ب
، من تفكريه ح جزءا ال يتجزأ من كيانه املهينهذه املعارف والقيم ويتمثلها حبيث تصب يكتسبككل إذ 

 .ومشاعره وقيمه واجتاهاته وسلوكه املهين والشخصي

  :التالية اف مجال أهداف التربية امليدانية بقسم التربية اخلاصة يف األهدإو ميكن 

تعريف الطالب املعلم باملهام املطلوبة منه اثناء التدريب امليداين يف مؤسسات التربية اخلاصة سواء  -
 .كانت معهدا خاصا أو برناجما مدجما يف احد املدارس العادية

يئة الفرص أمام الطالب املعلم لتحويل معارفه النظرية واملبادئ التربوية اليت درسها خالل مقررات  -
 .لتخصص إىل مواقف فعلية تراعى اجلودة املهنيةا

إتاحة الفرص أمام الطالب املعلم لفهم طبيعة العمل الذي سيقوم مبزاولته بعد التخرج يف مؤسسات  -
 .التربية اخلاصة

 .مساعدة الطالب املعلم على التكيف مع املواقف اإلدارية املختلفة مبؤسسات التربية اخلاصة -
امليداين املوجه أمام الطالب املعلم لتنمية مهاراته اإلدارية املطلوبة، وملساعدته يف توفري فرص التدريب  -

 .تكوين اجتاهات وميول إجيابيه حنو املهنة اليت يتم إعداده من أجلها
تشجيع الطالب املعلم على مواجهة املشكالت اليت تعترض طريقه أثناء التدريب امليداين، وحفزه على  -

 .غلب عليهاالتفكري حللها والت
منح الطالب املعلم الفرصة للتعرف إىل أمناط السلوك املختلفة لدى املتعاملني معه وطرق تفكريه  -

 .وميوهلم، لكي يكتسب بعض املهارات اليت متكنه من التعامل معهم
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توفري فرصة أمام الطالب املعلم ملشاهدة بعض الدروس النموذجية يقدمها معلمون من ذوي اخلربة  -
  .هلم بالكفاءة يف جمال التربية اخلاصةواملشهود 

عتبارها حمطة تربوية أو نظاماً متكامالً يتصف بالشمول والتكامل حتتاج إىل إوبالنظر إىل التربية امليدانية ب    
والفعالية  ،Efficiencyنوعاً من التدقيق ىف املتطلبات اليت تتشكل منها وفقا لعاملي الكفاءة 

Effectiveness  اللذان يشكالن ركنا اجلودة التربويةEducational Quality.  

جرائى ميكن اعتباره إالتربية امليدانية ىف جمال التربية اخلاصة بشكل  Qualityجودة  ولتحديد مصطلح    
 األفكار مثل احلاجات مع يتناسب عتبار مابعني اإل حتياج واعي وخمطط يلىب احلاجات املهنية للطالب ويأخذإ

 احلاجات تلبية من يتاكد والتدريب وكذلك واإلجراءات،واألشخاص، واملوارد، واألساليب، واملواصفات،
 التطبيق بالطريقة يكون وأن التصميم، يطابق املنتج أن من التأكد يعىن والذي اجلودة ضبط لنظام وفقاً اتمعية

من بينها موصفات حمددة ىف .لتحقيقها اجلميع يسعى معايري وجود ذلك ويتطلب األوىل، املرة من الصحيحة
  .املدرسة املختارة للتدريب امليداىن يتوافرا معايري اجلودة

ويشكل معيار جودة التربية امليدانية داخل كليات التربية املعيار الثالث لالعتماد واجلودة من قبل  الس      
 National Council for(الوطين العتماد برامج إعداد املعلمني يف الواليات املتحدة األمريكية 
Accreditation of Teacher Education (NCATE)(على جمموعة  ، ويشمل هذه املعيار

من األبعاد الفرعية املرتبطة كمستوى الشراكة بني مؤسسة إعداد املعلم واملدارس لتوفري خربات ميدانية، 
وتنفذها، وتقومها مبا يساعد الطلبة املعلمني على أن ينموا ويظهروا املعارف، واملهارات، واالجتاهات الضرورية 

  ).NCATE, 2000,p. 10- 11(يف نظام التعليم 

بني   A Profession based on Partnershipsكما يشكل مبدأ املهنة املعتمدة على الشراكة     
مؤسسات إعداد املعلمني واملدارس احمللية مكوناً أساسيا يف برامج إعداد املعلمني يف االحتاد اإلروىب، للتأكد من 

 .   ستفادة الطالب املعلم من املعرفة األكادميية  يف سياق اجتماعيإ

  The Council for Exceptional Childrenووفقا ملعايري الس األطفال غري العاديني      
)CEC ( فان الطالب املعلم يف التربية امليدانية مطالبا بتنمية مداركه فيما خيص املفاهيم األساسية املتعلقة بتعليم

نمو النفسي ، وتقدمي الدعم ذوي اإلعاقات ، كتنظيم خربات تعلم ذات معىن، والتعرف على مراحل ال
واملساندة املطلوبة تدعم جوانب النمو املختلفة، ويدير الفروق الفردية بني التالميذ يف عملية التعلم ، ويتيح 
فرصاً تدريسية تتناسب وهذه االختالفات، وخيطط لعملية التدريس مستنداً إىل معرفته معرفة تامة ودقيقة باملادة 

ستراتيجيات تدريسية تعزز وتشجع منو إتمع وأدوات وتقييم املنهج ، كذلك يستخدم الدراسية والطالب وا
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وتزوده مبهارات التفكري الناقد وأساليب حل املشكالت ومهارات األداء، ويطبق مهارات إدارة  طالب،ال
 .عمليه التعلمالسلوك من خالل يئة بيئة تعلم تشجع  على التفاعل االجتماعي االجيايب واملشاركة الفعالة يف 

ضا أن تتوقف فعالية وجودة التربية امليدانية بقسم التربية اخلاصة على مستوى الدعم أيمن البديهي     
تلك سواء كانت  من خالل كوادرها البشرية العاملة واملساندة املهنية اليت تقدمها مؤسسة التربية امليدانية

  . عاديةالرس امن خالل املد داجماً اجماًأو مركزا خاصا لإلعاقة  أو برن  معهداًاملؤسسات 

يف مدارس حكومية يتم  تبين أسلوب التدريب املهين ىلإ )٢٠٠٣( دراسة عائل واخلطايبوقد دعت     
وتعمل مشاركة معها لتطوير برامج تعليم جيدة  اختيارها حبيث يتم التنسيق بني هذه املدارس واجلامعة أو الكلية

وهى عبارة عن احتاد   Group  Holmesاألمريكية  الفكرة نادت ا جمموعة هوملزإلعداد املعلمني،هذه 
حلوايل مائه جامعة يف الواليات املتحدة تشتمل على برامج إلعداد املعلمني، وهو األمر الذي يطرح تساؤال 

  .حول كيفية إدارة تلك املرحلة اليت مير ا الطالب يف إطار من اجلودة

إعداد املعلم، من  التأكيد على تقييم آليات برامج من) Cobb )1993دراسة كوب ه وهو ما نبهت إلي   
خالل منهجية إجراءات احلصول على املوافقة العتماد برامج إعداد املعلمني بوصفها مؤشرا جلودة الربنامج، 

استخدام معايري اعتربت الدراسة أن التقييم الذايت هو أكثر االستراتيجيات فائدة لتحسني الربنامج يف حال 
: professional Accountability،و احملاسبة املهنية public accountabilityاحملاسبية العامة

  .Quality preparationوتبىن مفهوم جلودة اإلعداد املهين  

كلية التربية من إنشاء مدرسة يتم إعدادها  بتمكني) 1998(دراسة الفرجاىن خر مغاير طالبت آوىف توجه    
تصبح موقعاً أن لتكون خمترباً تربويا للكلية، وجماالً للبحث والتطوير وتنفيذ املشروعات التطويرية والبحثية، و

  . للتربية امليدانية من ناحية ووسيلة البتداع مضامني وأساليب جديدة للتعليم من ناحية أخرى

أن مدخل اجلودة يف التربية امليدانية وتطبيقاا يتمثل مبدة التربية امليدانية،  )176ص،2007(شاهني ويرى     
وتعترب يف نفس الوقت من  ،، واليت تشكل عوامل أساسية يف جناحها أو فشلهااملختلفة ومراحلها واستراتيجياا

أحد املؤشرات وداد املعلمني، تدريب وإعالتربوية لالعديد من املؤسسات  املعتمد ىفمكونات نظام إدارة اجلودة 
  .األساسية الدالة على مستوى جناح اإلعداد املهين  للمعلمني

من املعايري الىت جيب ان تتصف ا عملية حتديد اهداف  عددا) 200-198ص ،2011(الشهراىن ويعدد    
  : التربية امليدانية والتخطيط هلا من قبل كليات التربية كالتاىل

 . امليدانية التربية لربنامج دليل يتوفر .1
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 . فيه املشاركني لكل العملية التربية برنامج أهداف توضح .2
 .التعليمية باملؤسسة املعلم إعداد برنامج أهداف مع الربنامج أهداف تتسق .3
 . املعلمني الطالب قدرات مع الربنامج أهداف تتناسب .4
 .للربنامج التخطيط يف العام التعليم مع الكلية تتعاون .5
  .التخطيط وتنفيذ وتقييم الربنامج يف امليدانية التربية بربنامج العالقة ذات األقسام تتعاون .6
 .فيه املشاركني بني العناصر البشرية اإلنسانية العالقات التربية امليدانية برنامج ينمي .7

من مبادئ تقوم على أسلوب إدارة اجلودة الشاملة اليت  Demingومن خالل االستفادة مما وضعه دمينج     
تستخدم لتحسني اجلودة يف املؤسسات التعليمية ميكن اقتراح بعض التوصيات الىت تفيد ىف رفع جودة التربية 

  :امليدانية كالتاىل

o  التربية  عداد معلمإحد مدخالت اجلودة الشاملة ىف أتبىن فلسفة اجلودة ىف التربية امليدانية باعتبارها
  .اخلاصة بكليات التربية للنهوض إىل مستوى التحدي، وحتمل املسئولية، وتعلم القيادة للتغيري

o  املستدمة مع كافة عناصر التربية امليدانية ) املادية واملعنوية(التأكيد على تنويع أنواع التحفيز املختلفة
  . الغايةللتاكيد على االهتمام باجلهود املميزة املبذولة ىف سبيل تلك 

o اية من خالل حتسني إعدم الرضى عن املستويات احلالية و ستمرار التحسني املستمر وإىل ماال
  . كفايات الطالب املعلم جتويد املدخالت االخرى ذات العالقة بعملية اعداده املهىن

o  ،والقطاعات الوظيفيةالعمل على إزالة احلواجز يف االتصاالت املوجودة بني عناصر التربية امليدانية 
  . يعملوا كفريق واحدل ،املختلفة 

هدفها على عمليات التواصل أن التربية امليدانية تعتمد ىف تنفيذ أووفقا للمبادىء السابقة  ميكن القول ب    
ىف مدرسة التربية اخلاصة املختارة سواء كانت مشرفا  التربوى االجتماعى بني كوادر اإلشراف - املهين 

وليسهموا ىف النهاية يف  لتفعيل املمارسات  متعاوناً معلماً وأدارة لتلك املدرسة، و فريق اإلأ،متخصصاً كادميىاًأ
  .     بشكل فاعل املستقبلى املهنية للطالب املعلم ، واكتسابه املهارات اليت متكنه من أداء عمله

مدرسة التربية امليدانية  على  ختيارإأن حتقيق ذلك يتوقف على  يرى) 169،ص2005(محاد  فإنوعليه      
أساس تربوي، ال على أساس قرا أو بعدها من إقامة الدارس، بل جيب دراسة كافة التسهيالت املمكنة يف 

  .املدارس وكفاءة عناصرها البشرية، وما بينهم من عالقات إنسانية طيبة

  :طار الفلسفة السابقة كما يليإ وميكن حتديد دور إدارة معهد التربية اخلاصة أو املدرسة الداجمة ىف   
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يد العون واملساعدة هلم حىت ميكن  ومد ،جيايب والترحيب مإستقبال طالب التدريب امليداين بشكل إ .1
 .جيايب حنو برنامج التربية امليدانية إبناء توجه 

وتقدمي  ،تعريف طالب التدريب امليداين مبرافق املدرسة املختلفة، واخلدمات االستشارية واملساندة .2
 .واجلدول املدرسي ،بعض البيانات عن الفصول الدراسية مثل إعداد الطلبة

مساعدة طالب التدريب امليداين يف احلصول على مناذج من الربامج الفردية، والكتب املدرسية  أدلة  .3
 .املعلم اإلرشادية املتاحة

 .بتكليفهم ببعض األنشطةتعريف الطالب املعلم باألنشطة املدرسية وتشجيعهم على االشتراك فيها  .4
 .التنسيق مع املشرف االكادميى واملعلم املتعاون خبصوص األنشطة واملهام املوكلة إليهم .5
  . املشاركة يف التقومي النهائي لطلبة التدريب امليداين ىف معايري املواظبة واحلضور والتعاون .6

 ؛2002إمباىب  ؛2004،القرعان؛ م1983،اخلطيب واخلطيب(: وترى العديد من الدراسات مثل دراسة     
  جتويد عملية التدريب عتباره مشرف تربوي مقيم يفإأن الدور اهلام ملدير املدرسة ب )1998، املغيدى 

ىف معايري  رئيساً متالكه العديد من الكفايات املهنية والشخصية وهو ما يشكل بعداًإحتتاج إىل ، الىت امليداين
 .امليداىنختيار مدرسة التدريب إ

والتقومي  ،واألساليب ،واألنشطة ،برز تلك الكفايات هي مهارات التخطيط الدراسي لتحديد لألهدافألعل    
باستخدام التخطيط التشاركي، و يئة البيئة املناسبة للمعلمني ليعملوا بكفاية وفاعلية، واإلميان مبفهوم العمل 

وإكسام  ،وإثارة دافعتيهم وتنمية اجتاهام ،تنمية العاملنيمع اجلماعات والعمل بروح الفريق، والعمل على 
وتوفري اجلو الصحي لكسب ثقة املعلمني،  ،وتبادل اخلربات القدرة على التواصل الفعال ،مهارات النمو الذايت

وإقامة عالقات طيبة معهم للتعبري عن حاجام، والقدرة على بناء خطط   ،حترام املعلمنيإواحلصول على 
وتدريب املعلمني على تنفيذها، وتدعيم العالقات العامة بني املدرسة  ،واإلرشاد املهين لتطوير املناهج ،توجيهال

 .واتمع احمللي

وعدم  ،تصاف إدارة املدرسة بالروتني املدرسي التقليديإ إىل خطورة) 38ص، 2001(محدان ويشري    
التفاعل مع األنشطة الالصفية اليت يطرحها الطالب املعلمني مثل املسابقات و الرحالت املدرسية حبجة إهدار 

وكذلك  يشري أيضاً إىل خطورة وجود مدير غري مؤهل مع مدرسة . الوقت و حتمل املدرسة تكاليف مادية
ة يف مدرسته إىل مهمة ثقيلة، وهو كذلك العامل تسري على منط تقليدي وقوانني روتينية قد حيول العملية التربوي

  . احلاسم ليس فقط لنجاح أو فشل العملية التربوية، بل أيضاً لنجاح أو فشل برامج التدريب امليداين
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ن املعلم املتعاون يلعب دورا خطريا ىف التربية امليدانية ال يقل أمهية عن دور مدير أوىف نفس السياق جند    
يث أنه يقوم بدور اخلبري املساعد للطالب املعلم،كما يسهم يف تقومي أدائه أثناء مدرسة التدريب، ح

التدريب،كما يؤثر يف سلوكه فهو يساعد الطالب املعلم على جتنب القصور أو الضعف يف أداء املوقف 
تواجهه  التعليمي، كما ويساعده على توثيق العالقة بينه وبني أعضاء اتمع املدرسي، وحل املشكالت اليت

  ).247ص، 1996إبراهيم، (

لتدريس وما نظرية لجسر اهلوة بني ما يدرسه الطالب يف الكلية من طرق أيضا من التزامات املعلم املتعاون    
أن التطبيق امليداين  باعتبارلتقريب بني ما تعلمه الطالب وما هو واقع يف املدارس فعالً، لميكن تطبيقه فعالً منها، 

  ).146،ص  2001شوق وسعيد،( .ههو البوتقة اليت تنصهر فيها خربات املعلم وهى مجاع خربات

  :تىآلوميكن حتديد دور املعلم املتعاون  ىف التربية امليدانية بقسم التربية اخلاصة كا   

  .أن يتقبل عن رضى وقناعة اإلشراف على الطالب املعلم -
التدريس الفعلى للطالب عملية حترام خماوفه املبدئية من إيقدم كل عون ومساعدة للطالب املعلم مع  -

 .ذوى اإلعاقات
الذين حيتاجون إىل ثبات الروتني  اولئك الطالب ستقبال الطالب املعلم خاصة إليئة طالب الصف  -

 .الصفي
 .ئج التشخيص الرمسي وغري الرمسي هلم إمداده بنتاوب يف الصف ستوى الطالالطالب املعلم  مب تعريف -
الىت ميكن اإلستفادة  ومصادر التعلم املتاحة، ىف التربية اخلاصة ةهج املستخدماتعريف الطالب املعلم باملن -

 .منها
ىف يمنح ، لوبشكل مدروس كمعلم مساند أو معلم ظل ،تسليم املسئوليات للطالب املعلم تدرجيياً -

 .لتدريسة ممارسة افرصالنهاية 
الطالب املعلم ال يتفق مع قبل  املناقشة اإلنسانية واملوضوعية يف حالة مالحظة سلوك تعليمي من -

 .أو قوانني املدرسة وأعرافها طالبه من ذوى اإلعاقات،أو مع طبيعة  ات التربية اخلاصة،ممارس
 .و اعتباره قادم لراحة املعلم املتعاونأ ،ستغالل الطالب املعلم يف شغل احلصصإعدم  -

    :الدراسات السابقة

الدراسات العديد من تلك ستقراء حظى جمال التربية امليدانية بالعديد من الدراسات والبحوث امليدانية، مت إ     
وعرضها حسب الترتيب الزمين  ،هتمام الدراسةإاور حسب حملتصنيفها تتصل مبوضوع الدراسة احلالية، و الىت
  :تىآلكا هلا
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  :متطلبات التربية امليدانية وجودا دراسات تناولت حتديد  .1

إىل ضرورة التمهيد للتربية امليدانية من خالل حتقيق  )م١٩٩٨(غنيمة وىف هذا احملور نبهت دراسة     
التربية  مبمارسةندماج بني مقرري طرق التدريس والتربية العملية يف بنية واحدة متكاملة، وال يسمح للطالب اإل

جتيازه لتلك املقررات، كما أوضحت الدراسة أيضا ضرورة وجود فترة يئة داخل الكلية إامليدانية إال بعد 
إنتاج الوسائل وختطيط الدروس، ولتدريب الطلبة على املهارات التدريسية املختلفة كصياغة األهداف، 

" تعقبها فترة مالحظة  مثالتدريس املصغر، والزيارات امليدانية ، استخدام فنيات بناء أدوات التقومي، والتعليمية، 
تتم داخل املدارس ألساليب إعداد وتدريس املادة العلمية، واألنشطة اليومية لتصحيح " حصص مشاهدة 

، مث مرحلة أخرى فيها يتحمل فيها الواجبات املرتلية، رصيد الغياب، وميكن مشاركة الطالب ملعلم الفصل
  .مشرفه امليداينبنفسه، حتت إشراف  الفعلى الطالب مسئولية التدريس

إىل تزويد الطالب املعلم بالتغذية املهنية الراجعة يف التربية امليدانية   )مBeck )2002بيك هدفت دراسة و  
إلعداد معلمني للمرحلة  طالبا معلما التحقوا بربنامج تأهيل بعد البكالوريا) 65(من خالل عينة بلغت 

اسة ألدوات متعددة منها املقابالت مجع البيانات املطلوبة ستخدمت الدرإتورنتو بكندا، و"االبتدائية يف 
ستبانة حول وجهة نظر الطالب املعلم يف إدارة برنامج التربية امليدانية، وأوضحت نتائج الدراسة إلباإلضافة 

وجود العديد من العناصر األساسية اليت تشكل أسس جناح للتربية العملية هي توفري الدعم املعنوي من قبل 
يف التربية امليدانية، كذلك العالقة االجيابية بني الطالب املعلم واألقران والزمالة ) املتعاونني(علمني املشاركني امل

باملعلمني املتعاونني ودرجة التعاون معهم ، وحجم العبء امللقى على عاتق الطالب املعلم، و املرونة يف احملتوى 
دريس عوامل إضافية ، وكذلك للتغذية الراجعة اليت يتلقوا واليت التعليمي اخلاص باملناهج الدراسية وطرق الت

  .تؤثر تأثريا على إجناز الطالب املعلمني يف تلك املرحلة إذا ما مت تقدميها بطرق إنسانية وأخالقية

  :اليت يعاىن منها الطالب املعلم دراسات تناولت املشكالت  .2

حتديد نوع املشكالت اليت تواجه طالب  )م1997(الدخيل و املزروعي  وىف هذا اجلانب حاولت دراسة   
عتمد الباحثان إواملعلم املتعاون، و، من قبل اإلدارة املدرسية التربية امليدانية يف كلية التربية يف جامعة أم القرى

 ت املتعلقةعلى املنهج الوصفي التحليلي لرصد تلك املشكالت من خالل بإعداد إستبانة تشمل على املشكال
من طالب ) 195(بإدارة املدرسة، ومشرف الكلية، واملعلم املتعاون، طبقت هذه اإلستبانة على عينة مقدارها (

وطالبات كلية التربية جامعة ام القرى، وكان أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة؛ أن الطالب املعلمني 
ية يف مدارس التربية امليدانية ،كذلك يفتقرون إىل التعاون يعانون من السلوك اإلداري من قبل اإلدارة املدرس
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املهين السليم من قبل املعلمني املتعاونني بتلك املدارس، كما أوضحت الدراسة وجود معاناة هلؤالء الطالب من 
  . مشريف بعض املواد الدراسية

املعلم بكلية التربية  إىل التعرف على املشكالت اليت تواجه الطالب) م1999(خليل وهدفت دراسة     
، طالب وطالبة من الفرقة الثالثة) 52(النوعية جبامعة عني مشس،واستخدمت الدراسة استبانة طبقت على 

نتائج أوضحت و ،ستخدمت املنهج الوصفي التحليلي للدراسةإطالب وطالبة من الفرقة الرابعة، و) 48(و
ضعف تبعها مشرف الكلية واملعلم املتعاون، كما أن ختالف بني طرق وأساليب التدريس اليت يإ وجودالدراسة 

تعاون املعلم املتعاون مع الطالب املعلم، كما أظهرت الدراسة أن فترة التدريب اليت يقضيها الطالب املعلم يف 
  .بصورة فعالة متالك كفايات التدريسإلمدرسة التدريب امليداين قصرية ال تؤهله 

بتحديد مشكالت التربية امليدانية لدى الطالب املعلم بقسم التربية ) م2002(امباىب هتمت دراسة او    
من  )صعوبات تعلم –ختصص ختلف عقلي(اخلاصة جامعة امللك سعود املتدرب مبعاهد وبرامج التربية اخلاصة 

مائة وتسعة عشر ) 119(اإلدارة املدرسية،معلم الفصل،التالميذ، وتكونت عينة الدراسة من:خالل حماور
طالباً ختصص صعوبات تعلم،ولتحقيق اهلدف من البحث ) 68(،وإعاقة عقليةطالباً ختصص ) 51(منهاطالباً،

سؤء معاملة اإلدارة املدرسية : النتائج التاليةهلذا الغرض، وقد توصلت الدراسة إىل  ةستبانإقام الباحث بإعداد 
عدم السماح هلم حبضور  ة،للطالب املعلمني، تكليفهم بشغل حصص االنتظار، وأداء اإلعمال اإلداري

وعدم سعيه إلقامة عالقة  سوء التوجيه، احملاضرات يف الكلية،كذلك عدم تعاون معلم الفصل بالشكل الكايف،
  .ودية مع الطالب املعلم 

إىل معرفة مدى توافق برنامج اإلعداد التربوي مع معايري اجلودة  )هـ ١٤٢٨(قادي وهدفت دراسة    
لتطبيق يف كلية التربية جبامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد الشاملة وأهم صعوبات ا

ان حمتوى مقررات الربنامج بالشكل األساسي ال يسهم  ىف عملية إعداد الطالب : توصلت إىل نتائج من أمهها 
ي رقايب ملراجعة املعلم، كذلك ضعف متابعة الربنامج جلميع عناصره وتقييم هذه لعناصر لعدم وجود نظام إدار

خطط الربنامج وأهدافه وجتديدها،وايضا ضعف تعاون برنامج اإلعداد التربوي مع األقسام املشاركة فيه 
بني 5.,) (وضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى أمجالية إوالتعليم العام، بصورة 

وصت الدراسة  بضرورة إنشاء وحدة تنظيمية أكادميية املشاركة ىف برنامج التربية امليدانية، وقد قسام اإلاأل
مستقلة تكون مهمتها األساسية ضمان جودة التعليم يف برنامج اإلعداد التربوي وتعمل على مراقبة الربنامج 

  .ستجدات والتغريات العامليةومجيع عناصره، كذلك التحديث الدوري ألهداف ومقررات الربنامج يف ضوء امل
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    :سات تناولت دور املعلم املتعاوندرا .3

ختيار إهتمت بوضع معايري إالىت  )م١٩٩٣(قورة تناولت دراسات عديدة دور املعلم املتعاون منها دراسة     
اليت املدرس املتعاون، وهو أحد املدرسني املمتازين يف تدريس مادة التخصص يتم اختياره من مدرسي املدرسة 

يتدرب فيها الطالب املعلم، مهمته اإلشراف على الطالب ومعاونته وتوجيهه ضمن جمموعة مناسبة العدد، نظري 
 .إشرافه مكافأة مالية، يتعاون مع أستاذ طرق التدريس يف الكلية أو مع بعض أعضاء هيئة التدريس

، وأثره يف إعداد الطالب املتدرب إىل معرفة دور املعلم املتعاون )م1994(القحطاين كما هدفت دراسة    
أثناء التربية امليدانية، ولتحقيق هدف الدراسة، طبق الباحث استبانة على الطالب املعلمني، ملعرفة دور املعلم 

، يف تقدمي اًمتوسط نسبي اًاملتعاون يف إعداد املتدرب،وقد كانت أهم النتائج تشري إىل أن للمعلم املتعاون دور
ة، واملهارات التدريسية للطالب املعلم، كما أن له دورا يف إكساب الطالب املعلم ملهارات اخلربات التعليمي

إال أن الدراسة أظهرت بعض جوانب .إدارة الصف والتقومي ويف تعريفه بإدارة املدرسة ونظامها واختباراا 
  .يقوم به القصور يف أداء املعلم املتعاون، قد تعود إىل عدم معرفته بالدور الذي جيب أن

بإجراء دراسة يف جامعة ليدن هدفت إىل التعرف على  )مMeijer et,al )2002ميجر وآخرون وقام   
إىل اآلليات اليت ميكن من خالهلا للطلبة املعلمني اكتساب اخلربات العملية من متابعة املعلمني املتعاونني، من 

ر ، واستخدام خرائط املفاهيم تصفان كيفية خالل أداتني مقترحتان مها تنشيط عملية اإلعادة أو التكرا
اكتساب الطلبة املعلمني يف اخلربات التطبيقية من املعلمني املتعاونني، واتضح من نتائج البحث إن تلك اآلليات 
املقترحة توفر فرصا للربط بني األفكار النظرية واالنطباعات الشخصية للطالب املعلمني اليت تتشكل خالل 

وميكن استخدامهما يف اجللسات مع املعلمني  علم، وتعطى فرصة لرؤية ملا وراء األفكار،عملية إعداد امل
  .املتعاونني

  :ييم برنامج التربية امليدانية دراسات تناولت تق .4

لسعيد والشعيب ن دراسة اأوىف جمال النظر للتربية امليدانية كمحور متكامل من حماور االعداد التربوى جند    
حاولت تقييم برنامج التربية امليدانية لكلية املعلمني بأا، للتعرف على اجلوانب اإلجيابية والسلبية ) م1991(

ستبانة على عينة من طالب التربية العملية املتدربني خالل العام إيف برنامج التربية العملية ، قام الباحثان بتطبيق 
لية من الطالب أفادوا بان املعلم املتعاون ال يؤدي وكانت أهم نتائج الدراسة أن نسبة عام، 1991الدراسي 

دوره كما ينبغي، كما أن مدير املدرسة ال يتيح الفرصة للطالب املعلمني للمشاركة يف اجلوانب اإلدارية، كما 
  .أشارت عينة الدراسة إىل أن مدارس التدريب امليداين غري مناسبة
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بتقومي برنامج التربية العملية يف كلية التربية جبامعة امللك فيصل باملنطقة  )م1998(املغيدي  وقامت دراسة   
، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن اًطالبا وطالبة مت اختيارهم عشوائي 150الشرقية، مشلت عينة الدراسة 

ودور املعلم  ،ذات داللة إحصائية بني وجهة نظر الطالب والطالبات يف دور املشرف التربوي هناك فروقًاً
ذات داللة إحصائية بني وجهة نظر الطالب  أًكما أن هناك فروق ،ودور مدير املدرسة لصاحل الطالبات ،املتعاون

جتاهات الطالب والطالبات إجيابية إواتضح أيضا أن  ،والطالبات حول دور مدير املدرسة لصاحل القسم العلمي
 .ةيدانيحنو أبعاد التربية امل

إىل إعداد أداة لتقييم أداء طالب كليات التربية مبصر يف جمال  )م1999(طعيمة وآخرون ة وهدفت دراس   
عبارة، تعكس مجيع املهارات ) 83(نتقادات اليت تستخدم يف هذا اال مكونة من التربية العملية لتاليف اإل

طالب وطالبة من كليات ) 3212(واملتطلبات الالزمة للنجاح يف مهنة التدريس، وقد طبقت البطاقة على 
مؤشرا  التربية يف عني مشس واملنوفية وطنطا واملنصورة،وقد خلصت الدراسة إىل حتقيق صدق األداة حيث كان

املواصفات الشخصية، املتطلبات  - :على قدرا على قياس اجلانب الذي وضعت من أجله يف النواحي التالية 
املهنية الفنية،املتطلبات اخلاصة بعملية التدريس ،العالقة مع التالميذ ، القدرة على التنظيم وحبساب صدق البناء 

من ) 0.99( يع املعامالت مبستوى داللة عند مستوى أو التكوين للمقياس ككل والصدق التالزمي جاءت مج
  .الثقة

فحص  )مKyriacou & Stephen )1999 كاريكو وستيفن ستهدفت دراسة إكذلك    
خالل فترة تنفيذ التربية امليدانية  يف املدارس العامة  "يورك "هتمامات الطلبة املعلمني امللتحقني جبامعة إ

ستخدام اللقاءات مع جمموعات بؤرية ومقابالت مسجلة، وقد خلصت إمت للحصول على شهادة يف التعليم، و
الدراسة إىل وجود العديد من االهتمامات األساسية اليت تركزت يف عدم استطاعتهم تشكيل وجهات نظر مثل 

، وحاولوا حترامإاملعلمني احلقيقيني، ومعاملتهم بطريقة متباينة من قبل اإلدارة املدرسية واملشرفني، ومل يقابلوا ب
التعامل جبدية مع عملية التدريس، وكذلك التعامل مع آليات التخطيط للتدريس بطريقة صحيحة، وأن بعض 

  .حيان أخرى غري مربرةأالتوجيهات من مشرفيهم كانت قاسية وصارمة وىف 

ية التربية إىل التعرف على مشكالت التربية العملية امليدانية لدى طلبة كل) م2002(ياسني وهدفت دراسة    
ستبانة من إعداده طبقت على عينة مكونة من إولتحقيق ذلك اهلدف قام الباحث باستخدام  احلكومية بغزة،

املنهج الوصفي على عتمد البحث أجتاه حنو التربية العملية، وقد ستخدم مقياس اإلإطالب وطالبة، كما ) 313(
مبدير وأخرى تتعلق ، نفسه اخلاصة بالطالب املعلماملشكالت وجود وكانت أهم نتائج الدراسة ، التحليلي

تبصري مدراء املدارس ت الدراسة بوقد أوص، مدرسة التدريب، مث يليها املشكالت املتعلقة باملعلم املتعاون
  .عقد ورش عمل للمعلمني املتعاوننيذلك يف تلك املدارس، كاملعلمني الطلبة  التدريبية املتعاونة بدور
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إىل التعرف على واقع التربية العملية يف مناطق جامعة القدس املفتوحة  )م2005(اد محوهدفت دراسة    
دارسة دارس و) 134(على عينة مكونة من  وزعت ةستبانإغزة ، ولتحقيق اهلدف قام الباحث بإعداد  ةمبحافظ

أن الدراسة م، وقد أظهرت النتائج  2003/ 2002مسجلني يف مساق التربية العملية للفصل الدراسي األول 
حتل املرتبة األوىل يف استجابات املفحوصني، بينما احتل احملور املتعلق مبدرسة إحمور املشرف األكادميي 

، وجاء من ضمن نتائج الدراسة اختالف ىف إساليب التدريس الىت يتبعها املعلم املتعاون  التدريب املرتبة السابعة
  .سنيىف الفصل  عن الىت يتم تدريسها نظرياً للدار

التعرف على دور التربية العملية يف إكساب الطالب املعلمني الكفايات ) م2009(خرياهللا وحاولت دراسة    
التعليمية بكلية التربية جبامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي من خالل 

وتكون اتمع األصلي من الطالب املعلمني . رحماو 5فقرة موزعة على  )44(إستبانة، وقد بلغ عدد فقراا 
طالب ) 414(م والبالغ عددهم 2005/2006خرجيي كلية التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا للعام 

من الطالب املعلمني، مث مت مجعها وحتليلها إحصائياً ) 60(وطالبة، ومت توزيع االستبانة على عينة قصديه قوامها 
بة املئوية ومعامل ارتباط بريسون واختبار مربع كأي والوسط احلسايب الفرضي، ولقد توصلت باستخدام النس

أمهية برنامج التربية العملية للتهيؤ واإلعداد الذهين للتدريس، وإكساب :الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها
تدريبه على التصرف بكفاءة يف املعلم القدرة على مراعاة الفروق الفردية بني الطالب أثناء الدرس، و/الطالب

  . املواقف التعليمية املختلفة ، والتعاون والتفاعل بينه وبني الطالب

  :قةالتعقيب على الدراسات الساب

 :ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يف أهدافها ونتائجها يرى الباحث ما يأيت 

األمهية يف مراحل إعداد املعلم آيا كان ختصصه ،  أن التربية امليدانية يف كليات التربية على جانب كبري من. 1
 ؤسسةعناصرها كم طة بكل عنصر منووهي تكتسب أمهيتها من أهدافها والعمليات اليت تواكبها واألدوار املن

 .املعلم املتعاونمسات إدارة املدرسة، أو  التربية امليدانية فعاليات

املختلفة ىف خمتلف التخصصات ، اإل أنه يوجد انية وحماورها الكثري من الدراسات بالتربية امليدرغم اهتمام  - 2
حمدودة  –يف حدود علم الباحث  –اليت حاولت التعرف على قضايا التربية امليدانية يف التربية اخلاصة قلة من 

، ومازالت حتتاج إىل مزيد البحث للتعرف على )م2004(مسعود  ودراسة، )م2002(مباىب إكدراسة  
ختيار مدرسة التدريب امليداين مبا حتتويه من جماالت متعددة لتؤدى يف النهاية إىل إاملعايري اليت يف ضوئها جيب 

  .توفري فرصة ذات جودة للتربية امليدانية للطالب املعلم يف قسم التربية اخلاصة
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ستفاد منها الباحث يف إعداد إاصة بإبعاد التربية امليدانية اليت اخلوائم قالمن  ستخدمت الدراسات عدداًا - 3 

ببعض  )مBeck )2002بيك دراسة حيث امدته نتائج  قائمة معايري مدرسة التربية امليدانية بالدراسة احلالية
 حث احلاىل منالعناصر اخلاصة بتوفري مؤسسة التدريب امليداىن للدعم التربوى للطالب املعلم ،كما استفاد الب

حول دور املعلم  )مMeijer et,al ،2002ميجر وآخرون م ؛1994القحطاىن م؛1993قورة ( دراسة
  .املتعاون ىف املؤسسة املختارة 

   :اإلجراءات املنهجية للدراسة

  :منهج الدراسة .1

تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، حبيث ميكن احلصول منها على تقدير للمتخصصني من      
أعضاء هيئة التدريس بقسمي التربية اخلاصة واملناهج ملعايري حمددة متيز املدرسة املختارة يف التربية امليدانية 

  .ة للطالب املعلمني بقسم التربية اخلاصةباجلودة وبالتاىل يصلح اختيارها ملرحلة التربية امليداني

  :جمتمع الدراسة وعينتها .2

التربية اخلاصة ومناهج وطرق التدريس  بقسميالتدريس  هيئة أعضاءيتكّون جمتمع الدراسة من مجيع   
،  هـ1432/ 1431 الدراسيللعام  الثاين الدراسيبكلية التربية جامعة امللك عبد العزيز الفصل 

  :التايلتدريس موزعني على النحو  هيئةعضو  )62(عددهم حبوايل  إمجايل بلغالذين 

  توزيع جمتمع الدراسة وفق متغري املستوي العلمي) 1(جدول رقم 

  قسم املناهج   وطرق التدريس  قسم التربية اخلاصة  املستوي

  4  -  أستاذ دكتور

  -  1  أستاذ مشارك

 13  22 مساعد   أستاذ

  8  5  حماضر

  8  6  معيد

  33  36  اموع

من قسمى %)  59.4(عضواً من جمتمع الدراسة بنسبة مئوية بلغت ) 41(مشلت عينة الدراسة وقد       
للعام  الثاين الدراسيبكلية التربية جامعة امللك عبد العزيز الفصل التربية اخلاصة ومناهج وطرق التدريس 

  .هـ1432/ 1431 الدراسي
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  :أداة الدراسة  .3

معايري املدرسة املختارة يف التربية امليدانية وفق مدخل اجلودة ، وقد اعتمد الباحث على مت بناء استبانة لتحديد 

 م؛2007،اخلميسي م؛2002 ،مباىبإ( :دراسة الدراسات السابقة ذات العالقة يف بناء قائمة املعايريمن أمهها

  .)م2007،الغامدى

  : صدق االداة  .4

من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية اخلاصة واملناهج ) 9(على ولية مت عرض قائمة املعايري ىف صورا األ    
عايري موإضافة ، بكلية التربية جبامعة امللك عبد العزيز، لتعديل العبارات غري الواضحة أو حذف الفقرات املكررة

د ذلك وبع ،ومت تعديل القائمة يف ضوء املالحظات اليت وردت من احملكمني ،ضرورية يف القائمة ايروأخرى 
و حماور رئيسية، وأمجع أمت توزيع القائمة على أعضاء هيئة التريس لتصنيف املعايري املختارة إىل جماالت 

ختيار املدرسة ىف إاحملكمون من أعضاء هيئة التدريس أن القائمة تضم ستة من احملاور الىت ميكن ىف ضوئها 
  ).2(التربية امليدانية هي كما يوضحها اجلدول 

  وزيع فقرات قائمة املعايري على احملاور املقترحةت) 2(جدول 

 عدد الفقرات احملور م

 8 البيئية املدرسة املختارة وموقعها 1

  11  الكفاءة الداخلية للمدرسة  2

  7  املناخ االجتماعي للمدرسة  3

  13  فعالية اإلدارة املدرسية  4

  18  مسات املعلم املتعاون  5

  57  جمموع البنود الفرعية 

ست جماالت اً موزعة على فرعي معياراً) 57(ومن مث أصبحت قائمة املعايري ىف صورا النهائية مكونة من      
رئيسة، وتتم االستجابة على بنود االستبانة الكلية من خالل تدريج ثالثي تبدأ من تقدير درجة أمهية املعيار 

  .الفرعي بدرجة منخفضة أو متوسطة أو عالية

وذلك من خالل جتريبها على عينة ، تساق الداخلي لكل جمال من ااالتث حبساب صدق اإلوقام الباح    
طالب معلم ىف قسم التربية اخلاصة يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي ) 37( ستطالعية عددهاإ

  ).3(ه، كما يوضحها اجلدول رقم 1430/1431
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  ةوالدرجة الكلية لالستبان ةجماالت الستبانرتباط بني كل جمال من يوضح معامل اإل) 3(جدول 

رتباطاً ذا داللة إحصائية مع الدرجة الكلية إمرتبطة  ةأن مجيع جماالت الستبان) 2(يتضح من اجلدول     
رتباط بني كل فقرة من فقرات بإجياد معامل اإل ةتساق الداخلي لالستبان، وأيضاً مت حساب صدق اإلةلالستبان
  ):4(دول جوالدرجة الكلية اهلا كما يوضحها  ةالستبان

  اوالدرجة الكلية اهل ةستباناإلرتباط بني كل فقرة من فقرات معامل اإل) 4(جدول 

معامل   الرقم
  االرتباط

 مستوى
  الداللة

معامل   الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل   الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل   الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 **دال  0.635  49 **دال  0.562  33 **دال  0.744  17  **دال  0.478  1

 **دال  0.612  50 **دال  0.512  34 **دال  0.593  18 **دال  0.618  2

 **دال  0.495  51 **دال  0.548  35 **دال  0.544  19 **دال  0.565  3

 **دال  0.639  52 **دال  0.749  36 **دال  0.641  20 **دال  0.447  4

 **دال  0.654  53 **دال  0.418  37 **دال  0.674  21 **دال  0.753  5

 **دال  0.716  54 **دال  0.524  38 **دال  0.728  22 **دال  0.548  6

 **دال  0.689  55 **دال  0.553  39 **دال  0.657  23 **دال  0.651  7

 **دال  0.538  56 **دال  0631  40 **دال  0.643  24 *دال  0.352  8

 **دال  0.788  57 **دال  0.519  41 **دال  0.728  25 **دال  0.711  9

 **دال  0.543  42 **دال  0.549  26 **دال  0.514  10

  مالحظة

  0.01يعين دالة عند ** دال

 0.05يعين دالة عند * دال

 **دال  0.611  43 **دال  0.629  27 **دال  0.526  11

 **دال  0.745  44 **دال  0.613  28 **دال  0.629  12

 **دال  0.528  45 **دال  0.681  29 **دال  0.567  13

 **دال  0.504  46 **دال  0.646  30 **دال  0.746  14

 **دال  0.673  47 **دال  0.456  31 **دال  0.656  15

 **دال  0.432  48 **دال  0.573  32 **دال  0.679  16

  .أن مجيع الفقرات دالة إحصائياً بني الفقرات والدرجة الكلية اهلا) 4(ولقد اتضح من اجلدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات  ااالت م

  0.01دال عند   0.89 9 البيئية املدرسة املختارة وموقعها  1

  0.01دال عند   0.93  11  الكفاءة الداخلية للمدرسة  2

  0.01دال عند   0.87  7  املناخ االجتماعي للمدرسة  3

  0.01دال عند   0.94  13  اإلدارة املدرسيةفعالية   4

  0.01دال عند   0.908  18  مسات املعلم املتعاون  5

 معيار من معايري اجلودة للمدرسة املختارة 58إمجايل عبارات الستبانه 
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  : ثبات االداة .5

وذلك بإعادة تطبيق  ،للتاكد من ثبات قائمة معايري املدرسة املختارة مت حساب ثبات القائمة بإعادة التطبيق  
من الطالب املتدربني من طالب قسم التربية اخلاصة بكلية التربية جامعة امللك عبد  طالباً) 37(القائمة على 

هـ، ومت حساب قيم 1430/1431العزيز مبرحلة التربية امليدانية بالفصل الدراسي الثاين للعام الدراسى 
  :تايلرتباط بني درجات التطبيق األول والثاين، أشارت النتائج إىل بيانات اجلدول المعامالت اإل

  معامالت ثبات قائمة معايري املدرسة املختارة بإعادة التطبيق) 5(جدول 

تتضح داللة مجيع قيم معامالت الثبات ألبعاد قائمة معايري املدرسة املختارة يف التربية ) 5(من جدول      
  .مما يشري إىل ثبات القائمة بطريقة إعادة التطبيق) 0.01(مستوىامليدانية وأبعادها عند 

   :تطبيق االداة .6

قائمة معايري املدرسة املختارة يف التربية امليدانية من وجهة نظر أعضاء هيئة  –مت بتطبيق أداة الدراسة احلالية    
الدراسة خالل الفصل الدراسي على عينة  -التدريس بقسم التربية اخلاصة واملناهج جبامعة امللك عبد العزيز

  .هـ1431/1432األول 

   :ستخراج الدالالت االحصائية إ .7

من أسئلة  ىنلإلجابة عن السؤال الثا) املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والترتيب(قام الباحث باستخدام    
  ).  SPSS(ستخدام برنامج إالدراسة وذلك ب

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  : ولالسؤال الفرعى األجابة عن اإل

 مستوى الداللة معامل االرتباط  ااالت م

  0.001دال عند   0.82 البيئية املدرسة املختارة وموقعها  1

  0.001دال عند   0.79  الكفاءة الداخلية للمدرسة  2

  0.001دال عند   0.81  املناخ االجتماعي للمدرسة  3

  0.001دال عند   0.84  فعالية اإلدارة املدرسية  4

  0.001دال عند   0.87  مسات املعلم املتعاون  5

  0.001  0.826  الدرجة الكلية 
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ما املعايري الواجب توافرها يف مؤسسات التربية امليدانية "الذى نصه  السؤال هذا عن اإلجابة متت وقد    
 طارها النظرى،إالدراسة و استعراض أدبيات خالل من ،"ملدخل اجلودة؟ العاملة يف جمال التربية اخلاصة وفقاً

على  فرعيا توزعت معيارا) 58(إىل  التوصل مت حيث صورا النهائية، يف وإخراجها األداة وما مت ىف بناء
ميكن أن تشكل معايرياً ميكن إستخدمها ىف إختيار مؤسسات التدريب امليداىن للطالب  حماور رئيسية مخسة

  .املعلمون بقسم التربية اخلاصة

  : ىنجابة عن السؤال الفرعى الثااإل

ما وجهة نظر القائمني على التدريب "من أسئلة الدراسة الذى نصه  ىنجابة عن السؤال الفرعى الثاإلل    
واالحنراف  ،ستخدام املتوسط احلسايب، مت إ"امليداين بقسم التربية اخلاصة يف تقديرهم ألمهية املعايري املقترحة؟

على ) 8( )7) (6) (5(لتحديد درجة تقدير املعايري املقترحة  الىت توضحها اجلداول  والترتيب، املعياري
    . التواىل

      :البيئية املدرسة املختارة وموقعها حمور: أوالً

  ستجابات عينة الدراسة على معايري حمور البيئية املدرسة املختارة وموقعها إ) 6(جدول رقم 

قرة
الف

م 
رق

 

ايب  املعيار الفرعى 
حلس

ط ا
وس

املت
ري 

عيا
 امل

ف
حنرا

اال
 

تبة
الر

  

     1   0.00  3 .وجتهيزات معمارية مناسبة للطالب ذوى اإلعاقات تتميز املدرسة مببىن 2

 3 0.00 3 .توجد باملدرسة معامل وسائط التعليم يتم توظيفها بشكل فعال 3

 2 0.00 3 .توجد باملدرسة مكتبة ، صالة تربية بدنية ، حدائق وتستخدم بشكل فعال 4

8 
وسائل إنذار، إطفاء، لوحات اإلرشادية والوقائية،  املدرسة جمهزة بوسائل لألمن والسالمة مثل 

 .واإلسعافات الطبية عاجلة
3 0.00 4 

 5 0.421 2.96 .عاقاتالفصول التعليمية جمهزة بأثاث مالئم لعمليات التعليم والتعلم والنشاط للطالب ذوى اإل 7

 6 0.432 2.93 واملرافق ، واملالعب حيترم البناء املدرسي ومرافقه النصيب املقنن للطالب يف  مساحات الفصول 6

9  
لذوى االعاقات ىف حالـة نقـص املؤسسـات    )غري الرحبية ( ستعانة باملراكز اخلاصة ميكن اإل

  احلكومية 
2.93 0.432     7  

 8   0.579 2.43 .مبىن املدرسة له استخدامات يف أنشطة جمتمعية أخرى  5

 9  0.90 1.76 .موقع الكلية املدرسة يف النطاق اجلغرايف القريب من  1

    2.76  املتوسط العام       
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ستجابات عينة الدراسة على معايري حمـور البيئيـة املدرسـة    إومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن    
وهو مستوى يقع ىف الفئة الثالثـة مـن فئـات     ،)2.76(املختارة وموقعها قد حصلت على متوسط عام بلغ 

كـذلك  ، ختيار مؤسسة التدريب امليـداىن إمهية احملور عند أاملقياس الثالثى بدرجة امهية كبرية ، مما يدل على 
وهـذه  ، )3مـن   3(قد حصلت على متوسط قدره ) 4،8، 3، 2(ن الفقرات رقم أ توضح النتائج السابقة

، ” ميز املدرسة مببىن وجتهيزات معمارية مناسبة للطالب ذوى اإلعاقـات تت”)  2(فقرة رقم : الفقرات هى
عاقات الىت تعد مـن  مهية التسهيالت املعمارية للطالب ذوى اإلأوهي نتيجة منطقية تعرب عن الوعي جمتمعي ب
القواعـد   عاقات الصادرة حديثا كوثيقةتفاقيات اخلاصة بذوى اإلاملعايري الدولية الىت تطالب ا العديد من اإل

تفاقية تعزيز حقوق املعاقني الصادرة ىف عام إو م،1993القياسية حلقوق املعاقني الصادرة عن االمم املتحدة عام 

وجود مكتبة باملدرسة ، صالة تربية بدنية، حدائق وتسـتخدم  "ـاخلاصة ب) 3(رقم فقرة ال، كذلك 2007
ئط التعليم باملدرسة يتم توظيفهـا بشـكل   وجود معامل وسا" بـاخلاصة ) 4(فقرة رقم الو، "بشكل فعال

، وهى معايري تبدو من وجهة نظر عينة الدراسـة  )3من  3( على متوسط حسايب قدره  اللذان حصالً" فعال
ئية يجتاهات البواإل ،نشطة صفية تنمى اجلوانب احلركية والفنيةأذات قيمة ىف تدريب الطالب املعلم على تنفيذ 

ن تكـون املدرسـة   أ)  "8(مهية فقرة رقم وجاء ىف املرتبة الرابعة من حيث األعاقات، لدى الطالب ذوى اإل
املختارة جمهزة بوسائل لألمن والسالمة مثل وسائل إنذار، إطفاء، لوحات اإلرشادية والوقائية واإلسعافات 

رواح الطالب واملعلمـني ىف املؤسسـات   أمهية احملافظة على أى بائوهو مايعكس الوعى الوق، " الطبية عاجلة

عاقات ىف حالة نقـص املؤسسـات   لذوى اإل) غري الرحبية ( ستعانة باملراكز اخلاصة اإلما معيار أالتعليمية، 
 ، ويعكـس  ةمهية كـبري أوهو يقع ىف الفئة الثالثة مبستوى )  3من 2.93(فقد حصل متوسط قدره  احلكومية

ستفادة ا ىف مكانية اإلإو، عاقةمهية دور املراكز اخلاصة ىف رعاية حاالت اإلتفهم عينة الدراسة أل هذا املتوسط

املدرسة يف النطاق اجلغرايف "ن تكون أالتربية امليدانية ىف حالة عدم توافر مؤسسات حكومية، بينما جاء معيار 
، ويقع ىف الفئة )1,76(على متوسط قدره وحصل ىف املرتبة االخرية ىف هذا احملور " القريب من موقع الكلية

نه من املعايري الرئيسة الـىت  أخري رغم مهية متوسطة، وكان ترتيب هذا املعيار األأالثانية للمقياس الثالثى بدرجة 
ختيار مدارس التدريب امليداىن للطالب املعلمني باقسام التربية اخلاصة، إتعتمد عليها وحدات التربية امليدانية ىف 

ختيارها، ولـيس  إساس أصبح متتع مؤسسة التدريب امليداىن باجلودة  هو يحبيث ، نظرعادة إىل إوهو ماحيتاج 

ام2003(عائل واخلطاىب ، ودراسة )م2005(محادالكلية، وهو ما يتفق ودراسة مقر من  اجلغراىف رد قر(  .  

  :حمور الكفاءة الداخلية للمدرسة: ثانياً

  ستجابات عينة الدراسة على معايري الكفاءة الداخلية للمدرسة املختارة إ) 7(جدول رقم 

ا ل ط  املعيار الفرعىع فا لرا  ت
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تنطلق فلسفة املدرسة من االجتاهات املعاصرة يف التربية اخلاصة كنظام الدمج ،التعلم  1
 املتعلملإلتقان، التمركز حول 

3 0.00 1 

تنفذ املدرسة برامج لإلرشاد الوقائي لطالا جتعل معدل احلوادث واإلصابات لطالا  6
 يف احلدود الدنيا

3 0.00 
2 

 4 0.481 2.93 تتوافر باملدرسة برامج للخدمات املساندة 10

اجلانب جنحت املدرسة يف انتقال بعض طالا من ذوى االعاقات ملستويات اعلي يف  8
 .املهين /األكادميي

2.73 0.571 4 

 5  0.668 2.52 .يتميز اجلدول الدراسي باملرونة يف حتقيق تنظيم العمل املدرسي  9

 6  0.695 2.51 تستخدم املدرسة أساليب متنوعة وواقعية ملتابعة تقومي طالا 11

 7  0.705 2.47 التدريس اتراعى املدرسة توزيع املهام حسب التخصص العلمي ألعضاء هيئة  3

تطبق املدرسة آليات التنمية املستدامة لتنمية قدرات أعضائها من خالل برامج تدريب  7
 متنوعة على مستوى املدرسة وخارجها

2.46 0.711  8 

 9 0.735 2.45  .تراعى املدرسة النصاب الرمسي ملعلم التربية اخلاصة من احلصص  4

 10  0.761 2.34  يف املسابقات والفعاليات احمللية والوطنية والدوليةحصدت املدرسة مراكز متقدمة   7

 11  0.726 2.22 .حتياجات اخلاصة يف احلدود الطبيعية معدل تسرب وغياب الطالب ذوى اإل  2

 12 0.851 1.36  حتاول املدرسة حتقيق املعايري الوطنية لالعتماد األكادميي 5

    2.73  املتوسط العام       

ستجابات عينة الدراسة على معايري حمور البيئيـة املدرسـة   إومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن        
وهو مستوى يقع ىف الفئة الثالثة من فئات املقياس ) 2.73(املختارة وموقعها قد حصلت على متوسط عام بلغ 

كـذلك توضـح   ، يار مؤسسة التدريب امليداىنختإمهية احملور عند أمهية كبرية، مما يدل على أالثالثى بدرجة 
فقرة :وهذه الفقرات هى ) 3من  3(قد حصلت على متوسط قدره ) 6) (1(ن الفقرات رقم أ النتائج السابقة

تنطلق فلسفة املدرسة من االجتاهات املعاصرة يف التربية اخلاصة كنظام الدمج ،التعلم ”ـاخلاصة ب) 1(رقم 
الىت تعطـى   ة،جتاهات احلديثة للتربية اخلاصة املعاصر، وهي نتيجة تعكس اإل”م لإلتقان، التمركز حول املتعل

ىل خصـائص الطالـب   إتقان، والتعلم املستند للدمج التربوى ومايرتبط به من مفاهيم موازية كالتعلم لإل وزناً
رات كل من وغايات برامج التربية اخلاصة نتجية لفعايات مؤمت ،هدافأصبحت على قمة أوهى التوجهات الىت 

تنفذ املدرسة برامج لإلرشاد الوقائي لطالا جتعل معدل "، مث تليها معيار  2000ودكار  1994سالمنكا : 
  ".احلوادث واإلصابات لطالا يف احلدود الدنيا
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ىف املرتبة الثالثة مبتوسـط  "تتوافر باملدرسة برامج للخدمات املساندة"ـاخلاصة ب) 10(وجاءت الفقرة رقم    
مهية تكاملية دور املدرسة ىف تنميـة مجيـع   إقتناع لدى عينة الدراسة ب، وهو مايعكس اإل)3من 2.93(قدره 

ما الفقـرة  أوالنفسية، ، واالجتماعية ،واحلركية، عاقة كاجلوانب اللغويةجوانب الشخصية لدى الطالب ذا اإل

علي يف اجلانب أعاقات ملستويات جنحت املدرسة يف انتقال بعض طالا من ذوى اال"ـواخلاصة ب) 8(رقم 
، وهو ما يعكس اجلودة احلقيقية )3من  2.73( ، فقد حصلت على متوسط حسايب قدره "املهين /األكادميي

حتـاول املدرسـة حتقيـق    " لدور املدرسة ىف توفري اخلدمات االنتقالية لطالا، وىف املرتبة االخرية جاء معيار  
ن عمليات أولعل ذلك مرده ) 3من  1,96(توسط قدره مبىف هذا احملور " دميياملعايري الوطنية لالعتماد األكا

  . ن باالهتمام الكاىف ىف جمال التربية اخلاصةعتماد االكادميى ملدارس التربية اخلاصة مل حتظى حىت األاإل

  :حمور املناخ االجتماعي للمدرسة: ثالثاً

  ستجابات عينة الدراسة على إ )8(جدول رقم 

  البيئية املناخ االجتماعي للمدرسة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةحمور 
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2 
تتيح املدرسة ممارسات وأنشطة يومية تعمل على دمج الطالب ذوى اإلعاقات مع غري 

 املعاقني
3 0.00 1     

 2 0.00 3 املدرسة برنامج لألنشطة الالصفية للطالب بصفة دورية منتظمةتنفذ  4

 3 0.474 2.96 يتسم العمل فيها بالتعاون واجلماعية وفق مبدأ فريق العمل 6

 4 0.432 2.93 .تنفذ املدرسة برنامج متعدد الوسائل للتواصل مع اسر وأولياء الطالب 3

 5 0.564 2.76 .وتنمية اإلحساس باجلمال لدى الطالب تتسم املدرسة مبستوى عايل من النظافة 1

 6  0.647  2.36 تنفذ املدرسة برنامج لألنشطة اخلارجية يف اتمع احمللى احمليط 5

 7  0.665  2.34 .تعمل املدرسة على إشراك طالا من ذوى االعاقات يف املناسبات الوطنية املختلفة 7

   2.76 املتوسط العام

ستجابات عينة الدراسة على معايري حمور البيئيـة املدرسـة   إومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن      
وهو مستوى يقع ىف الفئة الثالثة من فئات املقياس ) 2.76(املختارة وموقعها قد حصلت على متوسط عام بلغ 

ختيار مؤسسة التدريب إاالجتماعي للمدرسة عند مهية البيئية املناخ أمهية كبرية ، مما يدل على أالثالثى بدرجة 

وهـذه  ) 3مـن   3(قد حصلت على متوسط قدره ) 4، 2(ن الفقرات رقم أكذلك توضح النتائج ، امليداىن



 مممم2013- - - - ) ) ) ) 11((((العددالعددالعددالعدد              أحمد صالح الدين أبو الحسن. د                لضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعي    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية

 169        المجلد السادسالمجلد السادسالمجلد السادسالمجلد السادس

تتيح املدرسة ممارسات وأنشطة يومية تعمل على دمج الطالب ذوى اإلعاقـات  ”) 2(الفقرة : الفقرات هى
سـلوب تربـوى   أمهية الدمج كأثبات وجهة نظر عينة الدراسة فيما ب وهي نتيجة تعرب عن” .مع غري املعاقني

تنفذ املدرسة برنامج لألنشطة الالصفية للطالب ) " 4(يشكل غاية ىف برامج التربية اخلاصة ، يليها فقرة رقم 
نشطة الصفية ىف مهية ودور االنشطة الالصفية التكاملى مع األ، وهى قيمة تعكس فهم أل" بصفة دورية منتظمة

والشخصـية ،   ،واالجتماعيـة  ،وخاصة املهارات احلياتية ،عاقات املهارات املختلفةكساب الطالب ذوى اإلإ
وكذلك تسمح بفرص دمج طبيعى بني الطالب من كافة الفئات ىف الفصول امللحقة مبـدارس العاديـة، قـد    

مبتوسط حسايب قدره "  ق مبدأ فريق العمليتسم العمل فيها بالتعاون واجلماعية وف) "6(حصلت الفقرة رقم 
تاحة الفرصة للطالب املعلمني باملرور بانشطة إوهى معايري تبدو من وجهة نظر عينة الدراسة هامة ىف ) 2.96(

من توصيات، كمـا    )م2004(مسعود خمتلفة تدعم ممارستهم املهنية ، وهو ما تتفق مع ماجاءت به دراسة 

تنفذ املدرسة برنامج متعدد الوسائل للتواصل مع " )  3( مهية الفقرة رقم حيث األجاء ىف املرتبة الرابعة من 
سـرة  مهية الشراكة بـني األ أقدره مايعكس الوعى ب) 2.93(مبتوسط حسايب قدره ". اسر وأولياء الطالب

ذوى تعمل املدرسة على إشراك طالـا مـن   " عاقات، بينما جاء معيار واملدرسة ىف تعليم الطالب ذوى اإل
  ).2.34(ىف املرتبة االخرية ىف هذا احملور على متوسط قدره  "عاقات يف املناسبات الوطنية املختلفةاإل

  الية اإلدارة املدرسيةفع حمور: رابعاً

  ستجابات مفردات الدراسة على عبارات حمور فعالية اإلدارة املدرسية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةإ )9(جدول رقم 
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12 
تلتزم اإلدارة املدرسية باملهام املنصوص عليها للطالب املعلم من قبل وحدة التربية 

  امليدانية
3 0.00 1 

13 
تقدم تغذية راجعة حول تقدم الطالب املعلمني للمشرف األكادميي ووحدة التربية 

  امليدانية وفقا لبيانات موثقة
3 0.00 2 

 3 0.00 3 .جتتمع اإلدارة املدرسية بالطالب املعلمني دوريا لالستماع إىل مالحظتهم وأرائهم 11

 4 0.00 3 تتعامل اإلدارة بشكل جيد مع الطالب املعلمني 10

 5  0.622 2.72 لدى مدير املدرسة قدرا مناسبا من املعرفة مبجال التربية اخلاصة 2

 . 2.37 0.639  6تم إدارة املدرسة مبشاركة اآلباء يف وضع توقعات ألداء ألبنائهم 6

 7  0.647 2.26 توفر إدارة املدرسة بيئة مدرسية تنطلق من مبدأ التعليم للجميع 1

 8  0.663 2.23 .تقلل من الدور الرقايب وتعزز املساندة والقدوة والنموذج 8
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 9  0.681 2.18 .قيادات صاعدة من العاملني باملدرسةتعمل على تنمية  7

 10  0.681 2.18 .توفر فرصة اإلدارة الذاتية للطالب واملعلمني 9

 11  0.714 2.13 تسمح إدارة املدرسة للعاملني باملدرسة باملشاركة يف اختاذ القرارات 3

 12  0.721 2.11 بني اعضائها تلتزم إدارة املدرسة بتحقق العدالة و االنضباط واالستقرار النفسي 5

4 
تشجع إدارة املدرسة العاملون علي إجراء البحوث اليت تتناول مشكالت وقضايا التربية 

 .اخلاصة
2.10 0.729 13 

    2.48  املتوسط العام       

ستجابات عينة الدراسة على معايري حمـور فعاليـة اإلدارة   إومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن        
وهو مستوى يقع ىف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثى ) 2.48(املدرسية قد حصلت على متوسط عام بلغ 

ن اجلـدول  أكمـا   ،ختيار مؤسسة التدريب امليـداىن إمهية هذا احملور عند أمهية كبرية ، مما يدل على أبدرجة 
، وجاءات الفقـرة   )3من  3(قد حصلت على متوسط ) 13،12،11،10(ن الفقرات رقم أضح السابق يو

"   تلتزم اإلدارة املدرسية باملهام املنصوص عليها للطالب املعلم من قبل وحدة التربية امليدانيـة )  "12(رقم 
لتزام باملعايري واملهام املوضـوعة  ىف املرتبة االوىل ، وهى ترتبط جبودة التربية امليدانية من خالل نظم احملاسبة واال

تقدم تغذية راجعة حول تقـدم الطـالب   ) "13(ما الفقرة رقم أمن قبل وحدة التربية امليدانية بكلية التربية، 
يضا معيار ميكـن تصـنيفه   أوهى ". املعلمني للمشرف األكادميي ووحدة التربية امليدانية وفقا لبيانات موثقة

مـا الفقـرة   أ، )مCobb )1993كوب وهو مايتفق ودراسة  ،للتربية امليدانيةحد بنود تطبيقات اجلودة أك

سـتماع إىل مالحظتـهم   جتتمع اإلدارة املدرسية بالطالب املعلمني دوريا لإل" على التواىل ) 10(، ) 11(
مها من البنود الىت تـنظم العالقـة بـني ادارة    " تتعامل اإلدارة بشكل جيد مع الطالب املعلمني" "  وأرائهم

مسـعود  م ؛2002،  مباىبإ(: دراسة املدرسة والطالب املعلمني وتقلل من بعض مشكالم، وهو مايتفق مع 
  .)م2004،

  :حمور مسات املعلم املتعاون ومهامه: خامساً

  )10(جدول رقم 

  املتعاون ومهامه مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقةستجابات مفردات الدراسة على عبارات حمور مسات املعلم إ
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 1 0.00 3 .أن يكون حاصل على شهادة جامعية يف التربية اخلاصة 1

 2 0.00 3 .ميتلك  مهارات االتصال الفعال مع الطالب املعلمني 5

 3 0.00 3 ميتلك كفايات اإلرشاد املهين لتقدميها للطالب املعلم 6

 4 0.00 3 .ميلك الرغبة الشخصية يف اإلسهام يف تدريب الطالب املعلمني 4

 5 0.00 3 .أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل من اخلربة التدريسية الناجحة 2

 6 0.00 3 .الدراسي يتواجد باملدرسة بشكل منضبط ومستمر طوال اليوم 11

 7  0.609 2.38 خيطط ألنشطة التعليمة حتترم اخلصائص الفردية لطالبه  14

 8  0.647 2.36 .ينفذ األنشطة التعليمية لتنمية مجيع جوانب الشخصية للطالب املعاق 12

7 
يقدم تقارير دورية موثقة إلدارة املدرسة حول أداء الطالب املعلم ويستخدمها إلبـداء  

 راية يف اية فترة التدريب 
2.33 0.663  9 

 10  0.695 2.28 .يستخدم أنشطة التعليمية تراعى ميول واجتاهات وقدرات املتعلم 13

15 
اتمع احمليط باملدرسة من خالل يربط ما يعلمه للطالب املعاق باملهارات احلياتية يف 

 .األنشطة الصفية والالصفية
2.27 0.714  11 

 12 0.723 2.21  .لكل طالب يتخذ كأساس للتقومي (Portfolio)حيتفظ مبلف إجناز  16

 13 0.731 2.18 يستخدم بطاقات ملالحظة أداء الطالب ورصد املهارات املكتسبة 17

 14 0.735 2.16 يتواصل مع أولياء األمور بالوسائل املتاحة  18

 15 0.743 2.11 .أن يرشحه هلذه املهمة مدير مدرسته وأحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 3

    2.12  املتوسط العام       

ستجابات عينة الدراسة على معـايري حمـور فعاليـة اإلدارة    إومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن      
وهو مستوى يقع ىف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثى ) 2.12(املدرسية قد حصلت على متوسط عام بلغ 

كما يوضج اجلـدول   ،مهية هذا احملور عند اختيار مؤسسة التدريب امليداىنأبدرجة امهية كبرية، مما يدل على 
ساسية ترى أ، وهى معايري )3من  3(قد حصلت على متوسط ) 1،5،6،4،2،11(ن الفقرات رقم أالسابق 

أن يكون حاصل على شهادة جامعيـة يف التربيـة   :  " تصاف املعلم املتعاون ا مثلإعينة الدراسة وجوب 
يتواجد باملدرسة "،."يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل من اخلربة التدريسية الناجحة" ، وأن"اخلاصة

ميتلك كفايات اإلرشاد املهين لتقدميها للطالـب  "، ومعيار  ."بشكل منضبط ومستمر طوال اليوم الدراسي
، وهى معايري يتفق مع الدور املطلوب من املعلم ىف توفري املساندة املهنية الصحيحة للطـالب املعلمـني   "املعلم

ارير دورية موثقة إلدارة املدرسة حول أداء الطالـب املعلـم   يقدم تق" خالل التربية امليدانية ، كذلك معيار 
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حد بنود تطبيقات اجلـودة للتربيـة   أالذى  ميكن تصنيفه ك" ويستخدمها إلبداء راية يف اية فترة التدريب

ميتلك  "، كذلك معيار )م1996،ابراهيم ه؛ 1430،الشهراىن : (كل من امليدانية ، ويتفق مع نتائج دراسة 
ميلك الرغبة الشخصية يف اإلسهام يف تدريب "وايضا معيار "  تصال الفعال مع الطالب املعلمنيمهارات اال

وهو معايري تربز الكفايات املهنية الواجب على املعلم املتعاون امتالكها لالداء دوره بكفاءة ." الطالب املعلمني

ـ  م؛1994،القحطاين  م؛١٩٩٣ ،قورة (: ، وما سبق يتفق ودراسة كل من  Meijerر وآخـرون  ميج
et,al ، 2002أن يرشحه ) "3(من اجلدول السابق ايضا جاء ت الفقرة  رقم  )م2001،وشوق وسعيد م؛

  ).2.11(ىف املركز االخري مبتوسط قدره " هلذه املهمة مدير مدرسته وأحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية

  :توصيات الدراسة

  : يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحث باآليت 

ختيار مدرسة التربية امليدانية الواردة ذه الدراسة، وتوظيفها يف تطوير برنامج إاإلفادة من قائمة معايري  .1
 .التربية امليدانية بقسم التربية اخلاصة بكليات التربية 

عملية التدريب  يفيدانية يوجه مجيع العناصر املشاركة ملا التربية بربنامج خاص شامل دليل وضع .2
 يتم حبيث و املعلم املتعاون،أمدرسة التدريب  إدارةو أ التربويو املشرف أسواء كانت الطالب  امليداين

 .دارة تلك املرحلةإ يف عليه االعتماد
وحدة (الكلية  دارةإبالتدريب  خاصة مدارس حتديد يف االختصاص ذات اجلهات بني تفعيل التعاون .3

حبيث  التربية اخلاصة التابعة له، وإدارةدارة التعليم إمن ناحية و) التربية امليدانية، و قسم التربية اخلاصة
 .حمددة تراعى معايري اجلودة معايري وفق اختيارهايتم 

 التربوينيوتقارير املشرفني  ،راء الطالب املعلمنيأتصميم تقارير يتم االستفادة من حتليلها تشمل  .4
 .حتقيق جودة التربية امليدانية أمام تقف حائالً اليتاملدرسية لعالج الفجوات والثغرات  واإلدارة

  مقترحات الدراسة 

الفعال مـن   امليداينمؤسسات التدريب  اختيارإجراء دراسة تستهدف التعرف على مدى توفر معايري  .1
 .وجهة نظر للطالب املعلمني بقسم التربية اخلاصة

لتقييم فعالية مؤسسات  امليداينمؤسسات التدريب  يفإجراء دراسة تستخدم املعايري الواجب توافرها  .2
  .التدريب احلالية لطالب قسم التربية اخلاصة

 بتقديراتبقسم التربية اخلاصة  األكادميينيإجراء دراسة تستهدف مقارنة تقديرات كل من املشرفني  .3
 .نيةطالم جلودة برامج التربية امليدا
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