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درجة توفر معايير الجودة في برنامج إعداد معلم التربية الخاصة بجامعة 
األميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية من وجهة 

نظر الطالبات: دراسة مقارنة بين العامين 2014 و2017م

الملخص:
هدف��ت الدرا�صة احلالية اإىل معرف��ة درجة توفر معايري اجلودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة 
بجامع��ة الأم��رية ن��ورة بنت عب��د الرحمن يف اململك��ة العربي��ة ال�صعودية من وجه��ة نظر الطالب��ات يف العام 
2017م، ومقارنته��ا بالع��ام 2014م. وتكون��ت عين��ة الدرا�صة من )108( طالبة من طالب��ات امل�صتوى الثامن يف 
برنام��ج الرتبي��ة اخلا�ص��ة بكلية الرتبي��ة يف الع��ام 2017م، ومقارنتها بعين��ة مكونة م��ن )63( طالبة طبقت 
عليه��ن اأداة الدرا�ص��ة يف الع��ام 2014م. وجلم��ع البيان��ات ا�صتخدمت ا�صتبان��ة مكونة م��ن )59( فقرة موزعة 
عل��ى �صت��ة جمالت، ه��ي: اأه��داف الربنام��ج، واملنه��اج، وط��رق التدري���س، والتق��ومي، واملراف��ق والتجهيزات، 
والتدري��ب امليداين. واأظه��رت نتائج الختبارات الإح�صائية اأن درجة توفر معاي��ري اجلودة يف برنامج اإعداد 
معل��م الرتبي��ة اخلا�صة يف جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحم��ن يف العام 2017م ككل جاءت بدرجة تقدير 
مرتفع��ة، ومل تظه��ر فروق��ًا فيها وفقًا ملتغري املعدل الرتاكمي، كما ك�ص��فت النتائج عن وج��ود فروق ذات دللة 
اإح�ص��ائية يف درجة توفر معايري اجلودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�ص��ة يف جامعة الأمرية نورة بنت 
عب��د الرحم��ن بني العامني 2017 و2014 ل�صالح العام 2017. واأو�ص��ت الدرا�صة ب�صرورة التاأكيد على �صرورة 
تطبي��ق حماور معايري اجلودة ال�صاملة بالكفاءة املطلوبة لتحقيق الفاعلية امل�صتهدفة، وو�صوًل اإىل الأهداف 
املح��ددة باخلطة ال�صرتاتيجية للق�ص��م والكلية واجلامعة، وحتقيقًا لالعتم��اد الأكادميي الوطني. و�صرورة 

موا�صلة الهتمام با�صتيفاء املمار�صات يف معايري �صمان اجلودة و�صوًل للعاملية.

الكلم��ات املفتاحية: معايري اجلودة، برنامج اإعداد معلمة الرتبية اخلا�ص��ة، جامعة الأمرية نورة بنت عبد 
الرحمن، الطالبات يف الربنامج، درا�صة مقارنة.



129 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. هنادي اأحمد قعدان
املجلد احلادي ع�شر العدد )33( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.33.6 

Degree of Applying Quality Standards in the Program of 
Preparing Special Education Teachers at the University of 
Princess Noura bint Abdurrahman in the Kingdom of Saudi 

Arabia from the Female Students’ Perspective: 
 A comparative Study between 2014 and 2017

Abstract:

This study aimed to find out the degree of applying the quality standards 
within the program of preparing special education teachers at the University 
of Princess Noura bint Abdurrahman in the Kingdom of Saudi Arabia in the 
year 2017 compared to 2014. The study sample consisted of (108) students 
from eighth level, at the Faculty of Education – special education program in 
2017. This sample was compared with a sample of (63) students with whom 
the research tool was used in 2014. To collect the data, a questionnaire 
consisting of (59) items was developed and classified into six themes: 
program objectives, curriculum, and methods of teaching, evaluation, 
facilities, equipment, and field training. The statistical analysis showed that 
the degree of applying quality standards in the program of preparing teachers 
of special education at the University of Princess Noura bint Abdurrahman 
in 2017 was generally rated as high. There were no statistical differences 
according to the variable of cumulative average. Also, the results revealed 
statistically significant differences in the degree of applying quality standards 
in the program of preparing teachers of special education at the University of 
Princess Noura Bint Abdurrahman in the period 2014 - 2017 in favor of 2017. 
It was recommended that total quality standards should be applied so as to 
achieve the target efficiency which aims to reach the specific objectives in 
the strategic plan of the university, faculty and department, and to ultimately 
achieve the national academic accreditation. It was also recommended to 
keep practicing standards of quality in order to achieve global standards. 

Keywords: Quality standards, Special education, Teacher education program, 
Princess Noura Bint Abdurrahman University, Female students, Comparative 
study.
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المقدمة: 
بات��ت ق�صي��ة اإعداد املعلمني م��ن الق�صايا الأ�صا�صية الت��ي تت�صدى لها املجتمعات، نظ��رًا لأهمية الإعداد 
الرتبوي واملعريف املتخ�ص�س، وما له من فاعلية على اإنتاج املعلم عن طريق اإك�صابه املعارف واملهارات واخلربات، 
وق��د ب��رزت يف الآونة الأخرية اهتمام موؤ�ص�صات التعليم العايل بتطوير برامج اإعداد املعلمني، من خالل تبنيها 
لالجتاهات العاملية املعا�صرة ومعايري هيئات العتماد الأكادميي وجمال�س اعتماد تعليم املعلمني ل�صمان جودة 
اإع��داد املعلم��ني. ونظرًا لأن املعلم ميثل املحور املوؤثر يف العملية التعليمية ويقع عليه العبء الأكرب يف جناحها 
وحتقي��ق اأهدافه��ا، ف��اإن الهتم��ام باإعداد املعلم��ني – ومنهم معلم��ي الرتبية اخلا�ص��ة – اإع��دادًا جيدًا خالل 
مرحل��ة درا�صته��م �صينعك���س على اأدائهم املهن��ي، و�صيمكنهم من حتقيق اجل��ودة يف التعليم الع��ام؛ اإذ ُيعّد معلم 
الرتبي��ة اخلا�صة املحور املهم يف العملي��ة التعليمية لذوي الحتياجات اخلا�صة، فهو املنفذ الرئي�صي للربنامج 
الرتب��وي الفردي وللخطط الرتبوي��ة الفردية واملوجه للطلبة ذوي الحتياج��ات اخلا�صة يف عملية التعليم 
والتعل��م، والقائ��م على متابعة حت�صيله��م والعامل على حت�ص��ني وتطوير م�صتوياته��م و�صلوكياتهم ومهاراتهم. 
ونتيج��ة هذا التطور يرى النب��وي )2007( اأن املوؤ�ص�صات التعليمية �صع��ت اإىل مواكبة كافة التغريات التقنية 
احلديثة املت�صارعة وامل�صتمرة، واإ�صالح معظم العمليات وتغيريها ب�صورة م�صتمرة، بحيث طالت هذه التغيريات 
والإ�صالح��ات جمي��ع مدخالت العملي��ة التعليمية، مب��ا فيها البن��اء، واملنهاج، واملع��دات والأجه��زة والو�صائل 

التعليمية وطرق التدري�س وا�صرتاتيجيها.
وقد حر�صت اململكة العربية ال�صعودية، من خالل الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، على متابعة 
الربام��ج الأكادميية يف اجلامعات حتقيق��ًا ملتطلبات التطوير واجلودة والعتم��اد الأكادميي، وكذلك حر�صت 
عل��ى توقي��ع مذك��رات تفاه��م مع جمال���س اعتماد تعلي��م املعلمني من خمتل��ف اأنحاء الع��امل؛ لتاأهي��ل واإعداد 
املعلم��ني وحت�ص��ني قدراته��م ومهاراته��م قبل اخلدم��ة )العتيب��ي والربي��ع، 2012(. وقد باتت ج��ودة التعليم 
مطلب��ًا جمتمعي��ًا، وتهدف اإىل الرتقاء مب�صتوى املمار�صات املهنية، مبا ي�صمن حتقيق اأق�صى ا�صتفادة من املوارد 
وامل�ص��ادر، و�ص��وًل اإىل خمرجات عالية اجلودة. وت�صم��ل جميع الأن�صطة التي ينبغي القي��ام بها للو�صول اإىل 
م�صت��وى اأداء مع��ني، اأو احلفاظ عليه، اأو تطويره، من خالل اللتزام مبعاي��ري واإجراءات توؤدي اإىل خمرجات 

وخدمات حتقق متطلبات الأداء ومبا يعزز ثقة املعنيني باملوؤ�ص�صة وخمرجاتها.
ولتحقيق �صبط اجلودة ينبغي التاأكد من اأن ما يطبق يكون �صحيحًا، واأن يكون التطبيق بالطريقة ال�صحيحة 
م��ن امل��رة الأوىل، ويتطل��ب ذلك وجود معايري ي�صع��ى اجلميع لتحقيقها، مع مالحظة اأن املعي��ار املختار لبد اأن 
يكون منا�صبا للهدف املرجو حتقيقه، واأن التغيري يف الهدف يتطلب تعدياًل يف الت�صميم، مع اإعادة تقييم لذلك 

املنتج اأو اخلدمة )النجار، 2007(. 
وا�صتن��ادًا ملا تق��دم، ميكن القول: اإن �صمان اجلودة يف موؤ�ص�صات التعلي��م العايل وبراجمها الأكادميية، يربز يف 
حتقي��ق جمموعة من الفوائد تع��ود على اجلامعة والطالب واأع�صاء هيئة التدري���س واملجتمع بالنفع، ومنها: 
حت�ص��ني اأداء الطالبات وانخفا���س ن�صبة غيابهم، ودوران العمل اليومي اجلامع��ي ب�صكل فعال، وحتقيق مكانة 
متميزة للجامعة، بالإ�صافة اإىل زيادة التناف�صية مع اجلامعات الأخرى، وتقدمي منتج )طالب جامعي( يتوافق 
م��ع متطلب��ات �ص��وق العمل، وي�صه��م يف تنمية املجتمع وبنائ��ه، وزيادة التع��اون على حل امل�ص��كالت املجتمعية، 
وارتف��اع الق��درات الإبداعية لأع�ص��اء هيئة التدري���س والطلبة والعامل��ني، كما يحقق �صمان اجل��ودة اإ�صباع 
حاج��ات الطلبة واأع�صاء هيئ��ة التدري�س والعاملني، ورفع م�صتوى تقدير ال��ذات واإثباتها، وارتفاع مواجهتهم 
ل�صغ��وط العم��ل والدرا�صة، وارتفاع ولئهم للجامعة، وامل�صاهمة يف زيادة الر�ص��ا والدافعية الذاتية، وتنمية 
ال�صعور بامل�صوؤولية وحتملها، وربط امل�صلحة الفردية بامل�صلحة العامة للجامعة. بل اإن جودة التعليم و�صمانها 
متثل و�صيلة اأ�صا�صية للتغلب على الو�صع الإداري الت�صيبي اأو الفو�صوي، وحتقيق �صيطرة مهنية متزايدة. ومن 
هن��ا ج��اءت رغبة الباحث��ة يف اإجراء الدرا�ص��ة احلالية للوقوف عل��ى درجة توفر معايري اجل��ودة يف برنامج 
اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن يف اململكة العربية ال�صعودية من وجهة 

نظر الطالبات يف العام 2017م، ومقارنتها مبدى توافرها يف العام 2014م.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تع��د عملي��ة �صمان اجلودة يف موؤ�ص�صات التعليم العام من اأهم املقومات الأ�صا�صية لنجاح تلك املوؤ�ص�صات يف 
تاأدي��ة ر�صالته��ا وحتقيق اأهدافها، ويتطلب ذل��ك وجود نظام ل�صبط اجلودة، حيث ي�صع��ى نظام �صبط اجلودة 
اإىل التاأك��د م��ن مدى مطابقة خمرج��ات التعليم  لالأه��داف واملعايري املو�صوعة له. ومن هن��ا جاءت فكرة هذه 
الدرا�صة التي حتاول اأن تلقي ال�صوء على واقع توفر معايري اجلودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة يف 
جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، والوقوف على الو�صع الراهن ومقارنته زمنيًا بني العام 2017م والعام 

2014م. وتتمثل م�صكلة الدرا�صة من خالل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:

ال�ص��وؤال الأول: م��ا درجة توفر معايري اجل��ودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�ص��ة بجامعة الأمرية نورة 
بنت عبد الرحمن يف العام 2017م؟

ال�ص��وؤال الث��اين: ه��ل توجد ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائية عند م�صت��وى الدلل��ة )α ≤ 0.05( يف درجة توفر 
معاي��ري اجل��ودة يف برنام��ج اإع��داد معلم الرتبي��ة اخلا�صة بجامع��ة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحم��ن يف العام 

2017م من وجهة نظر الطالبات املتوقع تخرجهن تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي )اأقل من 4 و4–5(؟

ال�ص��وؤال الثال��ث: ه��ل توجد ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائية عند م�صت��وى الدلل��ة )α ≤ 0.05( يف درجة توفر 
معاي��ري اجل��ودة يف برنامج اإعداد معل��م الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية نورة بن��ت عبد الرحمن بني العامني 

2014 و2017م؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�صة اإىل:

التع��رف عل��ى درجة توفر معايري اجل��ودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�ص��ة بجامعة الأمرية نورة   .1
بنت عبد الرحمن يف العام 2017م.

الك�ص��ف ع��ن الف��روق ذات الدلل��ة الإح�صائي��ة يف درجة توف��ر معايري اجل��ودة يف برنامج اإع��داد معلم   .2
الرتبي��ة اخلا�ص��ة بجامع��ة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحم��ن يف الع��ام 2017م من وجهة نظ��ر الطالبات 

املتوقع تخرجهن تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي )اأقل من 4 و4–5(.
الك�ص��ف ع��ن الف��روق ذات الدلل��ة الإح�صائي��ة يف درجة توف��ر معايري اجل��ودة يف برنامج اإع��داد معلم   .3

الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن بني العامني 2014 و2017م.
أهمية الدراسة:

ياأت��ي يف مقدم��ة اأهمي��ة الدرا�صة ومربراته��ا اأنها هدفت اإىل الك�ص��ف عن الفروق يف درج��ة توفر معايري 
اجل��ودة يف برنام��ج اإعداد معلم الرتبية اخلا�ص��ة بجامعة الأمرية نورة بنت عب��د الرحمن بني العامني 2014 
و2017م؛ ولذل��ك ف��اإن التتبع الزمني لتطور املعاي��ري يعطي ت�صورًا مل�صوؤويل املعاي��ري يف �صمان اجلودة بربنامج 
الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن الواقع الراهن من خالل جمالت اأداة الدرا�صة: 
)اأه��داف الربنامج، واملنهاج، وطرق التدري�س، والتقومي، واملراف��ق والتجهيزات، والتدريب امليداين(. وتقدمي 
القرتاح��ات والتو�صي��ات التي من �صاأنها اأن حت�صن م��ن برنامج اإعداد معلم الرتبي��ة اخلا�صة بجامعة الأمرية 
ن��ورة بنت عبد الرحمن وتطويرها و�صوًل بها للعاملي��ة، ولفت اأنظار الباحثني اإىل اأهمية هذا املجال ودرا�صته 

والك�صف عن الو�صع الراهن يف معايري اجلودة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل للم�صاعدة يف تطوير هذا املجال.
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حدود الدراسة: 
حتددت نتائج الدرا�صة احلالية يف الآتي:

احل��دود الب�صري��ة: اقت�ص��رت الدرا�ص��ة عل��ى عين��ة من طالب��ات امل�صت��وى الثامن يف برنام��ج الرتبية  	•
اخلا�صة.

احل��دود املكاني��ة والزمانية: ج��رت هذه الدرا�صة يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف مدينة  	•
الريا���س يف اململك��ة العربية ال�صعودي��ة يف الف�صل الدرا�صي الث��اين من العام الدرا�ص��ي 1437 /1438ه� 

املوافق للعام 2016 /2017م.
ح��دود الأداة: يح��دد تعمي��م نتائج الدرا�ص��ة يف �صوء الأداة امل�صتخدمة وم��دى الدقة يف ا�صتخال�س  	•
دللت �صدقه��ا وثباته��ا، وبقدر م��ا تتمتع به من خ�صائ�س �صيكومرتية مقبولة جلم��ع البيانات من اأفراد 

عينة الدرا�صة احلالية.
	احل��دود املو�صوعي��ة: اقت�ص��رت الدرا�ص��ة احلالية على تعرف درجة توفر معاي��ري اجلودة يف برنامج  	•
اإع��داد معل��م الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية نورة بنت عب��د الرحمن يف العام 2017م، ومقارنتها مبدى 
توافرها يف العام 2014م، والك�صف عن الفروق ذات الدللة الإح�صائية فيها وفقًا ملتغري املعدل الرتاكمي 

)اأقل من 4 و4–5(.
مصطلحات الدراسة: 

تبنت الدرا�صة احلالية امل�صطلحات الآتية:
درجة توفر: ُعرفت اإجرائيًا لغر�س هذه الدرا�صة، باأنها الدرجة التي حت�صلت عليها من خالل ا�صتجابات   -
اأف��راد عين��ة الدرا�ص��ة )طالبات جامع��ة الأمرية نورة يف برنام��ج الرتبية اخلا�صة يف امل�صت��وى الثامن يف 
الع��ام الدرا�صي 2014 /2015م والعام الدرا�ص��ي )2016 /2017م( من خالل الإجابة عن اأداة الدرا�صة 

التي اأعدت لهذا الغر�س.
معايري اجلودة: مت تعريفها اإجرائيًا، باأنها جمموعة ال�صروط واملوا�صفات التي يجب توافرها يف برنامج   -
اإع��داد معل��م الرتبي��ة اخلا�ص��ة بجامع��ة الأمرية ن��ورة بنت عب��د الرحم��ن، واملتمثلة يف ج��ودة كل من: 
)اأه��داف الربنامج، واملنهاج، وطرق التدري�س، والتقومي، واملرافق والتجهيزات، والرتبية العملية( والتي 

تخدم جميع الطالبات يف هذا الربنامج. 
برنام��ج اإعداد معل��م الرتبية اخلا�صة: هو برنامج اأكادميي تطرحه كلي��ة الرتبية بجامعة الأمرية نورة   -
يف تخ�ص���س الرتبي��ة اخلا�صة يف م�صارات: )املوهبة والتفوق، �صعوب��ات التعلم، ت�صتت النتباه والن�صاط 
الزائ��د( به��دف اإك�ص��اب الطالب��ات املعارف وامله��ارات التعليمي��ة التي متكنهم م��ن ممار�صة مهن��ة التعليم 

م�صتقباًل بكفاءة.
جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن: هي جامعة حكومية مقرها يف مدينة الريا�س يف اململكة العربية   -

ال�صعودية متنح درجة البكالوريو�س وفق الدرا�صة املنتظمة ل�صيما الإناث. 

اإلطار النظري:
Ԁ :مفهوم اجلودة

ترج��ع كلم��ة اجلودة يف اللغة العربية اإىل امل�صدر جود، وتعن��ي اجليد اأي نقي�س الرديء، وجاد ال�صيء ُجودة 
وَج��ودة اأي �ص��ار جي��دًا، واأجدت ال�صيء فج��اد ال�صيء ، والتجويد مثل��ه. ويقال هذا ال�ص��يء جيد بني اجُلودة 
واجَل��ودة، وق��د جاء َجودة واأجاد: اأتى باجليد من القول اأو الفعل. ويق��ال: اأجاد فالن يف عمله واأجود وجاد 
عمله بجود َجودة )ابن منظور، 2004، 720( يف حني اأن كلمة جودة )Quality( يف اللغة الإجنليزية تعني 
الكيفي��ة اأو النوعي��ة، وكذلك تعني المتي��از ، واأحيانًا تعني تلك العالمات اأو املوؤ�ص��رات التي ميكن من خاللها 

حتديد ال�صيء اأو فهم بنيته )قعدان، 2015(.
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وتع��د اجل��ودة اإنتاج املنظم��ة ل�صلعة، اأو تقدمي خدمة لعمالئه��ا، مب�صتوى عاٍل من التمي��ز، بحيث تكون قادرة 
عل��ى الوفاء باحتياجات العم��الء ورغباتهم ب�صكل يتفق مع توقعاتهم )الكن��اين وونا�س، 2013(. اأما اجلودة 
يف التعليم فهي جملة من اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف جمال التعليم؛ لرفع م�صتوى املنتج التعليمي، مبا 

يتنا�صب مع رغبات امل�صتفيدين ومع قدرات و�صمات املنتج التعليمي )زاهر، 2005(. 
اأم��ا اإدارة اجل��ودة ال�صامل��ة فاإنها عملية اإداري��ة ت�صتند اإىل جمموعة م��ن القيم، وت�صتمد طاق��ة حركتها من 
املعلومات التي توظف القدرات العالية للعاملني، وت�صتثمر قدراتهم املعرفية يف خمتلف م�صتويات التنظيم على 
نحو اإبداعي؛ ل�صمان حتقيق التح�صني امل�صتمر للموؤ�ص�صة )Vevere, 2009(، يف حني اأن اإدارة اجلودة ال�صاملة 
يف التعلي��م تعن��ي قدرة املوؤ�ص�صة الرتبوية على تقدمي خدمة مب�صت��وى عال من اجلودة املتميزة، وت�صتطيع من 
خالله��ا الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئه��ا من الطلبة، واأولياء الأمور، واأ�صح��اب العمل )ال�صعود، 2012(. 
وق��د اأك��د اله�صي )2012( والرحمي )2013(، على اأن اجلودة ال�صامل��ة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل تهدف اإىل 
النهو���س: باأه��داف الربنامج، واخلط��ة الدرا�صية، واملق��ررات الدرا�صية، وا�صرتاتيجي��ات التدري�س، وتقنيات 
التعلي��م، واأ�صالي��ب التق��ومي امل�صتخدمة يف التدري�س. واأك��د الزعبي )2013( على اأهمي��ة اجلودة ال�صاملة يف 
موؤ�ص�ص��ات التعليم الع��ايل، حيث ت�صهم يف رفع الكفاءة العلمية للموؤ�ص�ص��ة، ويف حتقيق ر�صا الطلبة و�صعادتهم، 

و�صمان ا�صتمرارية املوؤ�ص�صة وبقائها والتفوق على الآخرين. 
Ԁ :متطلبات اجلودة الأكادميية

حتت��اج عملي��ة حتقيق اجل��ودة الأكادميية يف موؤ�ص�صات التعلي��م العايل اإىل متطلبات اأ�صا�صي��ة، لتقبل مفاهيم 
اجل��ودة ب�ص��ورة �صليم��ة قابلة للتطبيق العملي ولي�س جم��رد مفاهيم نظرية بعيدة ع��ن الواقع، ولكي ترتجم 
مفاهي��م اجل��ودة يف موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الع��ايل للو�ص��ول اإىل ر�ص��ا امل�صتفي��د الداخل��ي واخلارج��ي للموؤ�ص�ص��ة 
)ج��ودة، 2004(، ومنه��ا: اأن��ه ل بد من دعم وتاأيي��د الإدارة العليا لنظ��ام �صمان اجل��ودة، وحتديد الأهداف 
الت��ي ت�صع��ى املوؤ�ص�صة اإىل حتقيقه��ا باعتبارها املدخ��ل الأول يف نظام �صم��ان اجلودة، والأخ��ذ بعني العتبار 
الأه��داف الت��ي ت�صعى الإدارة اإىل حتقيقه��ا وتوجيهها لحتياجات ورغبات الطلبة واأولي��اء الأمور واملجتمع، 
وم�صارك��ة جمي��ع العامل��ني يف املوؤ�ص�ص��ة، وتدريب العامل��ني على كافة مناذج اجل��ودة، واإدخ��ال حت�صينات على 
الأ�صاليب والإجراءات املتبعة يف املوؤ�ص�صة، وتطوير املناهج وتبني اأ�صاليب التقومي املتطورة، وحتديث الهياكل 
التنظيمي��ة لإح��داث التجديد الرتبوي املطل��وب، وتوفر قاعدة للبيانات واملعلوم��ات والتي يرتكز عليها نظام 
�صم��ان اجل��ودة ، وت�صاعد يف عملية اتخ��اذ القرارات ال�صحيحة والدقيقة داخ��ل املوؤ�ص�صة، وت�صجيع العاملني 
ومنحهم الثقة وال�صلطة الالزمة لأداء املهام وامل�صوؤوليات املنوطة بهم، والبتعاد عن اخلوف من تطبيق �صمان 

اجلودة )النبوي، 2007(.
Ԁ :برنامج اإعداد معلمة الرتبية اخلا�صة

اأما برنامج اإعداد معلمة الرتبية اخلا�صة يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، فيهدف اإىل اإعداد معلمة 
ذات كفاءة عالية يف جمال الرتبية اخلا�صة ب�صكل عام من خالل درا�صة ثمانية م�صتويات درا�صية، تهدف فيها 
امل�صتوي��ات، الأول والث��اين والثالث والراب��ع اإىل تقدمي املقررات الدرا�صية العامة الت��ي متكن الطالبة املعلمة 
م��ن الإملام ومعرفة املفاهي��م والأ�ص�س التي يرتكز عليها تخ�ص�س الرتبية اخلا�صة، ومعرفة البدائل الرتبوية 
وخدم��ات الرتبي��ة اخلا�ص��ة واخلدمات امل�صان��دة والربام��ج التاأهيلية يف الرتبي��ة اخلا�ص��ة، ومعرفة مراحل 
وخ�صائ���س النم��و والأ�صباب العامة لالإعاق��ة والفروق الفردية، ومعرفة اأ�صالي��ب القيا�س والتقومي يف جمال 
الرتبي��ة اخلا�ص��ة، ومعرفة تاأث��ري الإعاقة على تعلم الطلب��ة ذوي الحتياجات اخلا�ص��ة، وا�صتخدام و�صائل 
وتقني��ات وا�صرتاتيجي��ات وطرق التدري���س العامة واخلا�صة ب��ذوي الحتياجات اخلا�ص��ة، واإعداد الربنامج 
الرتب��وي الفردي وتطبيقه، وتوظيف الربامج ال�صلوكية لذوي الحتياجات اخلا�صة، والإملام با�صرتاتيجيات 

تنمية املهارات احلياتية لدى الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�صة.
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يف ح��ني اأن امل�صتوي��ات اخلام���س وال�صاد���س وال�صاب��ع والثام��ن، ته��دف اإىل حتدي��د م�ص��ار الطالب��ة املعلمة يف 
تخ�ص�س واحد من الآتي: )م�صار املوهبة والتفوق، اأو م�صار �صعوبات التعلم، اأو م�صار ت�صتت النتباه والن�صاط 
الزائ��د(، حي��ث تدر�س الطالب��ة املعلمة املقررات الدرا�صي��ة التخ�ص�صية يف م�صار واحد م��ن امل�صارات ال�صابقة 
الذك��ر لإع��داد معلمة متخ�ص�صة يف جمال املوهبة والتفوق، اأو جمال �صعوبات التعلم، اأو جمال ت�صتت النتباه 

والن�صاط الزائد بعد تخرجها.
الدراسات السابقة:

حظيت اجلودة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل باهتمام وا�صع من قبل الباحثني، ونالت احلظ الوافر، و ميكن 
عر�صها على النحو الآتي:

اأجرت الكثريي )2011( درا�صة هدفت اإىل تقومي برنامج اإعداد معلم �صعوبات التعلم بق�صم الرتبية اخلا�صة 
يف جامعة امللك �صعود، وقد تكونت عينة الدرا�صة من جميع اأع�صاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم وعينة من 
املعلم��ني وامل�صرفني الذي��ن تخرجوا من الق�صم، وكذلك جميع الطالب املتوق��ع تخرجهم، وا�صتخدمت ا�صتبانة 
مكون��ة م��ن ثالثة اأج��زاء: اجل��زء الأول يتكون م��ن )4( اأ�صئلة تقي��م اأه��داف الربنامج، واخلط��ة الدرا�صية 
واملقررات الدرا�صية، ثم ا�صرتاتيجيات التدري�س والتقنيات امل�صتخدمة واأخريًا اأ�صاليب التقومي امل�صتخدمة يف 
التدري���س. اأم��ا اجلزء الثاين فيتكون من �صوؤالني تتعرف الباحثة من خاللهما عن م�صتوى الفائدة من املقررات 
امل�صمنة يف اخلطة لإعداد معلمي �صعوبات التعلم للتعامل مع تالميذ �صعوبات التعلم، وال�صوؤال الثاين يناق�س 
م��دى ارتباط هذه املقررات باإك�صاب معلم �صعوبات التعلم باملهارات التي توؤهله لتدري�س ذوي �صعوبات التعلم. 
اأم��ا اجلزء الثال��ث فمجموعة من الأ�صئلة املفتوحة الت��ي حتدد ال�صعوبات وموؤهالت م�ص��رف التدريب وقدرة 
الربنامج على اإك�صاب املعلم املهارات ال�صرورية لنجاحه يف عمله، ورابعًا اأي مقرتحات يقرتحها اأفراد العينة. 
واأظهرت النتائج اأن الربنامج يحقق اأهدافه، بينما راأى اأفراد العينة �صرورة تطوير اخلطة وحمتوى املقررات 
وا�صرتاتيجي��ات واأ�صالي��ب التدري�س والتقومي لتواكب الطموحات املرجوة ولتوؤه��ل معلم امل�صتقبل ب�صكل اأكرث 
كف��اءة، حيث ج��اءت بدرجة منخف�صة. كم��ا تو�صلت اإىل ترتي��ب منطقيي ملدى ال�صتف��ادة والتطبيق لبع�س 

املقررات، حيث جاءت املقررات ذات ال�صلة الوثيقة بال�صعوبات يف مراتب متقدمة ومبتو�صطات مرتفعة. 
واأج��رى العتيب��ي والربي��ع )2012( درا�صة هدف��ت اإىل تقومي برامج كلي��ة الرتبية بجامعة جن��ران يف �صوء 
معاي��ري NCATE عل��ى عين��ة مكونة م��ن )51( ع�صوًا وع�ص��وة، منه��م )8( اأع�صاء اختريوا م��ن ق�صم الرتبية 
اخلا�ص��ة لتقومي برنامج الرتبية اخلا�صة. وطبقت ال�صتبانة على العينة جلمع البيانات، واأظهرت النتائج اأن 

درجة توافر معايري NCATE يف برنامج الرتبية اخلا�صة جاءت بدرجة مرتفعة. 
واأج��رى اله�ص��ي )2012( درا�صة هدفت اإىل معرفة درجة توف��ر معايري اجلودة ال�صاملة يف برامج اإعداد املعلم 
يف كلي��ات الرتبي��ة بجامعات قطاع غ��زة. وتكونت عينة الدرا�ص��ة من )546( طالبًا وطالب��ة. ولتحقيق هدف 
الدرا�ص��ة ا�صتخدم��ت ا�صتبان��ة مكون��ة م��ن )90( فق��رة، موزعة عل��ى ع�صرة جم��الت هي: اأه��داف الربنامج، 
و�صيا�ص��ات القب��ول وممار�صات��ه، وهيكلية الربنام��ج، واأداء اأع�صاء هيئ��ة التدري�س، وامل��وارد املادية، وحمتوى 
املقررات الدرا�صية، واأ�صاليب التعلم والتعليم، والتقييم، والتدريب امليداين، والطلبة املتخرجون. وقد اأظهرت 
النتائج اأن درجة توفر معايري اجلودة ال�صاملة يف برامج اإعداد املعلم جاءت متو�صطة، واأن اأهداف الربامج غري 
وا�صحة، واأن حمتوى املقررات الدرا�صية ل يلبي الحتياجات املعرفية املعا�صرة يف البعد الرتبوي والتخ�ص�س، 

اإ�صافة اإىل اأن اأ�صاليب التعلم تقليدية تعتمد على املحا�صرة فقط.
وقام��ت قع��دان )2015( باإجراء درا�صة هدف��ت اإىل الك�صف عن درجة توفر معاي��ري �صمان اجلودة يف برنامج 
اإع��داد معل��م الرتبي��ة اخلا�ص��ة يف جامعة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحم��ن يف اململكة العربي��ة ال�صعودية من 
وجه��ة نظر الطالب��ات املتوقع تخرجهن يف العام الدرا�صي 2014 /2015م عل��ى عينة مكونة من )63( طالبة 
من طالبات امل�صتوى الثامن يف برنامج الرتبية اخلا�صة. واأظهرت النتائج اأن درجة توفر معايري �صمان اجلودة 
يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة يف جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن جاءت بدرجة مرتفعة، كما 
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ج��اءت املتو�صط��ات احل�صابية لكل جمال من جمالت اأداة الدرا�صة)4.07، 4.04، 3.98، 3.88، 3.72، 3.37(: 
)اأه��داف الربنام��ج، وط��رق التدري�س، والتدريب املي��داين، واملنهاج، وتق��ومي الطالب، واملراف��ق والتجهيزات( 
عل��ى الرتتي��ب وبدرجة تقدير مرتفع��ة جلميع املجالت، با�صتثن��اء جمال املرافق والتجهي��زات جاء بدرجة 
متو�صطة، واأظهرت النتائج وجود فروق على اأداة الدرا�صة ككل وجمالتها ال�صتة تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي 

ول�صالح فئة املعدل )4–5(.
وهدف��ت درا�ص��ة Alnahdi ا)2014 ( اإىل تقيي��م برامج اإعداد معلمي الرتبي��ة اخلا�صة املقدمة يف اجلامعات 
ال�صعودي��ة، وا�صتخ��دم املنه��ج النوعي م��ن خالل ا�صتخ��دام ال�صتبانة واملقابل��ة املقننة على عين��ة مكونة من 
)350( م��ن الطلب��ة املعلم��ني امل�صجلني يف عدد من برامج اإع��داد معلمي الرتبية اخلا�صة، واأظه��رت النتائج اأن 
ت�صورات املعلمني الطلبة يف تخ�ص�س الرتبية اخلا�صة حول برامج اعداد معلمي الرتبية اخلا�صة يف اجلامعات 

ال�صعودية كانت منخف�صة.
وق��ام Chitiyo ،اOdongo،اItimu-Phiri ،اMuwana و Lipembaا)2015( باإج��راء درا�ص��ة هدفت 
اإىل تقومي برامج اإعداد معلمي الرتبية اخلا�صة املقدمة يف: كينيا، ومالوي، وزامبيا، وزميبابوي، وا�صتخدمت 
الدرا�ص��ة املنهجي��ة النوعي��ة القائمة على حتليل الوثائ��ق، حيث عمل الباحثون على حتلي��ل وتقييم حمتوى 
برام��ج الرتبي��ة اخلا�صة املقدمة يف ال��دول ال�صابقة، وقد اأ�ص��ارت النتائج اإىل اأن تقومي برام��ج اإعداد معلمي 
الرتبية اخلا�صة املقدمة يف الدول الأفريقية الأربعة جاءت بدرجة منخف�صة، واأن غياب اأ�ص�س عمل وا�صحة 
لتطوي��ر برام��ج اإعداد معلم��ي الرتبية اخلا�صة كان من اأه��م معوقات تطوير هذه الربام��ج، وبينت النتائج اأن 
برام��ج اإع��داد معلمي الرتبي��ة اخلا�صة يف دول اأفريقي��ا الغربية الأربعة تفتقر اإىل حمت��وى فاعل، واأنها غري 

قادرة على تقدمي اأن�صطة اإعدادية فاعلة للطلبة املعلمني. 
التعليق على الدراسات السابقة: 

تو�ص��ح الباحث��ة موق��ع الدرا�ص��ة احلالي��ة م��ن الدرا�ص��ات ال�صابق��ة من حي��ث مقارن��ة ه��دف الدرا�صة، 
ومنهجيتها، واأداة الدرا�صة، ونتائجها مع النتائج للدرا�صات ال�صابقة، وفيما يلي عر�س لذلك:

م��ن حي��ث الهدف: ميكن مالحظ��ة اأن هنالك ت�صابهًا بني الدرا�صة احلالي��ة والدرا�صات ال�صابقة من حيث   -
تق��ومي برامج اإع��داد املعلم يف �صوء معايري اجل��ودة، حيث تناولت درا�صة اله�ص��ي )2012( تقومي برامج 
اع��داد املعلم��ني يف كلية الرتبي��ة ب�صكل عام، يف ح��ني اأن درا�صة الكثريي )2011( تناول��ت تقومي برامج 
اإع��داد معلم��ي �صعوب��ات التعل��م، اأما درا�ص��ة العتيب��ي والربي��ع )2012(، ودرا�ص��ة Alnahdiا)2014(، 
ودرا�صة قعدان )2015(، ودرا�صة,. Chitiyo  et alا)2015 ( فقد تناولت تقومي برامج اإعداد املعلمني 

يف تخ�ص�س الرتبية اخلا�صة. 
من حيث املنهج امل�صتخدم: اتبعت بع�س الدرا�صات ال�صابقة املنهج الو�صفي مثل: درا�صة الكثريي )2011(   -
ودرا�ص��ة اله�ص��ي )2012( ودرا�صة العتيبي والربيع )2012( ودرا�صة قع��دان )2015(، يف حني ا�صتخدم 
يف درا�ص��ة Alnahdiا)2014( ودرا�ص��ة ,. Chitiyo  et alا)2015( املنه��ج النوع��ي، بينما ا�صتخدم يف 

الدرا�صة احلالية املنهج الو�صفي املقارن.
م��ن حي��ث اأداة الدرا�ص��ة: كان��ت ال�صتبان��ة ه��ي اأداة الدرا�ص��ة الرئي�صي��ة امل�صتخدم��ة يف كل الدرا�صات   -

ال�صابقة مع الختالفات يف جمالتها من درا�صة لأخرى. 
م��ن حي��ث نتائ��ج الدرا�ص��ات: خل�ص��ت معظ��م الدرا�ص��ات اإىل توف��ر جم��الت اجل��ودة يف برام��ج اإع��داد   -
ودرا�ص��ة Alnahdiا)2014(،  ودرا�ص��ة   ،)2011( الكث��ريي  كدرا�ص��ة  منخف�ص��ة  بدرج��ة   املعل��م 
 ,. Chitiyo  et alا)2015(، وبدرج��ة متو�صط��ة كدرا�ص��ة اله�ص��ي )2012(، وبدرجة مرتفعة كدرا�صة 

العتيبي والربيع )2012(، ودرا�صة قعدان )2015(.
م��ن حيث موقع الدرا�صة احلالية من الدرا�صات ال�صابق��ة: تتفق الدرا�صة احلالية مع الدرا�صات ال�صابقة   -
م��ن حي��ث الهتمام، و هو معايري اجل��ودة يف برنامج اإع��داد املعلم، لكّن الدرا�صة احلالي��ة اهتمت بدرجة 
توافر معايري اجلودة يف برنامج اإعداد معلمة الرتبية اخلا�صة يف جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن 
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م��ن وجه��ة نظر الطالب��ات املتوقع تخرجه��ن يف الع��ام 2017م ومقارنته��ا بالعام 2014م. وق��د ا�صتفادت 
الباحث��ة من الدرا�صات ال�صابقة يف حتديد م�صكلة الدرا�ص��ة وجمالتها، وكذلك يف تطوير اأداة الدرا�صة 

وجمالتها، وحتديد املنهج املتبع يف الدرا�صة، لتظهر بال�صكل الذي هي عليه الآن. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�صة:
اتبع يف اإجراء هذه الدرا�صة املنهج الو�صفي املقارن، لتحقيق اأهداف الدرا�صة، والإجابة عن اأ�صئلتها، من خالل 
درا�ص��ة الو�ص��ع الراهن لدرجة توفر معايري اجلودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة يف جامعة الأمرية 
ن��ورة بن��ت عبد الرحم��ن2017م ثم مقارنتها بواق��ع العام 2014م. ويق�ص��د باملنهج الو�صفي املق��ارن وهو ذلك 
املنه��ج الذي يعتمد على املقارنة يف درا�ص��ة الظاهرة حيث يربز اأوجه ال�صبه والختالف فيما بني ظاهرتني اأو 
اأك��رث يف جمالت حمددة ويف �صوء معاي��ري علمية، ويعتمد الباحث من خالل ذلك على جمموعة من اخلطوات 

من اأجل الو�صول اإىل احلقيقة العلمية املتعلقة بالظاهرة املدرو�صة )مطاوع واخلليفة، 2014(.
جمتمع الدرا�صة:

تك��ون جمتم��ع الدرا�ص��ة من جمي��ع الطالبات يف امل�صت��وى الثامن يف برنام��ج الرتبية اخلا�ص��ة: )م�صار املوهبة 
والتف��وق، وم�صار �صعوبات التعل��م، وم�صار ت�صتت النتباه والن�صاط الزائد( يف كلية الرتبية يف جامعة الأمرية 
نورة بنت عبد الرحمن يف اململكة العربية ال�صعودية، والبالغ عددهن )388( طالبة، ح�صب اإح�صائيات وحدة 

الت�صجيل يف الكلية يف الف�صل الدرا�صي الثاين من العام الدرا�صي 1437 /1438 املوافق للعام 2016 /2017.
عينة الدرا�صة:

تكونت عينة الدرا�صة على النحو الآتي:
العين��ة الأوىل: تكون��ت م��ن )108( طالب��ة من طالب��ات امل�صتوى الثام��ن يف م�صارات برنام��ج الرتبية اخلا�صة 
 يف كلي��ة الرتبي��ة بجامع��ة الأم��رية ن��ورة بنت عب��د الرحم��ن يف الف�ص��ل الدرا�صي الث��اين من الع��ام الدرا�صي
 1437 /1438ه���، حيث مت اختيارهن بالطريق��ة الق�صدية؛ نظرًا ملوافقتهن على تطبيق الأداة، وامل�صاركة يف 

الدرا�صة احلالية. واجلدول )1( يو�صح توزيع العينة وفق متغري املعدل الرتاكمي.
جدول )1(: التكرارات والن�شب املئوية لعينة الدرا�شة ح�شب متغري املعدل الرتاكمي

الن�صبةالتكرارالفئاتاملتغري
املعدل الرتاكمي

4–549%  45.4

%59اأقل من 4  54.6

%108املجموع  100.0

العين��ة الثاني��ة: تكونت م��ن )63( طالبة من طالبات امل�صت��وى الثامن يف برنامج الرتبي��ة اخلا�صة يف م�صارات 
برنام��ج الرتبي��ة اخلا�صة يف كلية الرتبية بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، حيث طبقت الأداة عليهن 

يف الف�صل الدرا�صي الثاين من العام الدرا�صي 1435/1436ه� )قعدان، 2015(.
اأداة الدرا�صة: 

ا�صتخ��دم يف الدرا�ص��ة احلالية ا�صتبانة قعدان )2015( كاأداة رئي�صية لتحقي��ق اأهداف الدرا�صة، وقد تكونت 
الأداة م��ن )59( فق��رة موزع��ة يف �صتة جمالت، ه��ي: اأهداف الربنام��ج وفقراته )1–8(، واملنه��اج وفقراته 
)9–19(، وط��رق التدري�س وفقراته )20–27(، وتقومي الطلبة وفقرات��ه )28–36(، واملرافق والتجهيزات 
وفقرات��ه )37–41(، والرتبي��ة العملية وفقراته )42–59(. وا�صتخدم �صل��م ليكرت اخلما�صي لتقدير درجة 
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توف��ر معاي��ري �صمان اجلودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة يف جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن 
بدرج��ات: )كب��رية جدًا، كبرية، متو�صطة، قليلة، قليلة جدًا(، وق��د مت اعتماد املعيار الرقمي الآتي يف احلكم 

على واقع التوفر: )5( كبرية جدًا، )4( كبرية، )3( متو�صطة، )2( قليلة، )1( قليلة جدًا. 
تقنني اأداة الدرا�صة )ال�صدق والثبات(:

ال�ص��دق: قامت قعدان )2015( بالتحقق من �صدق حمت��وى الأداة بعر�صها ب�صورتها الأولية على ع�صرة   .1
حمكم��ني من ذوي اخلربة والخت�صا���س يف علم النف�س والرتبية اخلا�ص��ة والقيا�س والتقومي يف جامعة 
المرية نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث طلب منهم التحقق من مدى مالئمة الفقرات للمجال ولالأداة ككل، 
والتاأك��د م��ن دقة ال�صياغة اللغوية ومالءمة الأداة لتحقيق اأهداف الدرا�صة، ويف �صوء اآراء واقرتاحات 
اأهمي��ة تعديلها من  %( من املحكمني على  املحكم��ني، اأُجري��ت التعدي��الت املطلوبة، بن�صبة اتف��اق )80 
ناحي��ة ال�صياغة اللغوية والإمالئي��ة، ويف �صوء ذلك اأُخرجت الأداة ب�صورتها النهائية. كما حتققت من 
�صدقه��ا البنائي با�صتخدام �صدق البناء، من حيث ارتب��اط الفقرة باملجال، وات�صحت اأن جميع معامالت 
الرتب��اط تراوح��ت ب��ني )0.33–0.80( وهذا موؤ�صر على توف��ر �صدق مرتفع ل��الأداة، ومنا�صب لتحقيق 

هدف الدرا�صة احلالية.
الثب��ات: قام��ت قعدان )2015( بتطبي��ق الأداة على )20( طالبة من طالب��ات امل�صتوى الثامن يف برنامج   .2
الرتبي��ة اخلا�ص��ة يف م�ص��ارات برنام��ج الرتبي��ة اخلا�ص��ة يف كلي��ة الرتبي��ة بجامع��ة الأمرية ن��ورة بنت 
عب��د الرحم��ن، وح�صب��ت معام��ل ثب��ات الأداة بح�ص��اب معامل ثب��ات الت�ص��اق الداخلي "كرونب��اخ األفا" 
)Cronbach’s Alpha(، وبل��غ معام��ل الت�ص��اق الداخل��ي الكلي ل��الأداة )0.96(، وتراوحت معامالت 

الثبات على جمالت الأداة بني )0.79–0.93(. 
 )test-retest( وللتاأك��د م��ن ثبات الأداة يف الدرا�صة احلالية قامت الباحثة بتطبيق الأداة واإعادة تطبيقها
عل��ى عين��ة مكون��ة من )35( طالبة م��ن طالبات امل�صتوى الثام��ن يف م�صارات برنامج الرتبي��ة اخلا�صة يف كلية 
الرتبي��ة بجامع��ة الأمرية نورة بنت عبد الرحم��ن يف الف�صل الدرا�صي الثاين من الع��ام 1437 /1438ه�، وقد 
مت اختيارهن من خارج عينة الدرا�صة، ثم اأعيد تطبيق الأداة على العينة نف�صها بفارق زمني مدته اأ�صبوعان 
ب��ني التطبي��ق الأول والتطبيق الثاين، ومت ح�صاب معامل ارتباط بري�ص��ون بني درجات املفحو�صني على الأداة 
يف التطبيق��ني، وعل��ى كل جمال من جمالتها، وبل��غ معامل الثبات الكلي ل��الأداة )0.91(، اأما الطريقة الثانية 
فتم��ت بح�صاب معام��ل ثبات الت�صاق الداخلي "كرونباخ األف��ا" )Cronbach’s Alpha( لالأداة وبلغ معامل 
الت�ص��اق الداخل��ي الكلي لالأداة )0.94(، كما مت ح�صاب معامالت الثب��ات على جمالت الأداة اأي�صًا، واجلدول 

)2( يبني ذلك.
جدول )2(: معامل ثبات االإعادة واالت�شاق الداخلي كرونباخ األفا ملجاالت اأداة الدرا�شة

الت�صاق الداخلي كرونباخ األفاثبات الإعادة معامل ارتباط بري�صوناملجال

0.840.71اأهداف الربنامج
0.870.78املنهاج

0.820.74التدري�س
0.870.84تقومي الطالب

0.880.86املرافق والتجهيزات
0.830.82التدريب امليداين
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وبالنظ��ر اإىل القي��م الواردة يف اجلدول )2( ُيالحظ اأنها ذات معامل ثب��ات مرتفع، وعليه اعتربت هذه القيم 
مالئمة لغايات هذه الدرا�صة وحتقيق غر�صها.

ت�صحيح اأداة الدرا�صة: 
لأج��ل احت�ص��اب الدرجة الكلية لالأداة مت و�صع خم�صة بدائل تخت��ار امل�صتجيبة اأحد هذه البدائل التي تعرب 
عن راأيها، واأعطيت الدرجات: )5، 4، 3، 2، 1( للبدائل اخلم�صة على التوايل للفقرات، اإذ اأعطيت الدرجة )5( 
عل��ى البدي��ل كبرية جدًا، والدرجة )4( للبديل كبرية، واأعطيت الدرجة )3( على البديل متو�صطة، واأعطيت 
الدرج��ة )2( عل��ى البديل قليلة، واأعطيت الدرجة )1( على البديل قليلة جدًا، وقد تراوحت درجات الأداة 

بني الدرجة )59( لتمثل اأقل درجة و)295( لتمثل اأعلى درجة يف الأداة.
وا�صتن��ادا لذلك ف��اإن قيم املتو�صطات احل�صابية، يتم التعامل معها على النح��و الآتي: اإذا كانت قيمة املتو�صط 
احل�صاب��ي للفقرات )4.20 اإىل 5.00( تك��ون درجة التوفر كبرية جدًا، و اإذا كانت قيمة املتو�صطات احل�صابية 
للفق��رات م��ن )3.40 اإىل 4.20( تكون درج��ة التوفر كب��رية، واإذا كانت املتو�صطات احل�صابي��ة من )2.60 اإىل 
اأق��ل م��ن 3.40( تكون درج��ة التوفر متو�صطة، واإذا كان��ت املتو�صطات احل�صابية للفقرات م��ن )1.80 اإىل اأقل 
م��ن 2.60( تك��ون درجة التوفر قليلة، واإذا كانت قيمة املتو�صطات احل�صابي��ة للفقرات من )1.00 اإىل اأقل من 

1.80( تكون درجة التوفر قليلة جدًا.

اإجراءات الدرا�صة:
متثلت اإجراءات الدرا�صة على النحو الآتي: بعد حتديد م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها ومتغرياتها، وحتديد اأبعاد 
جودة برنامج الرتبية اخلا�صة، مت اإعداد اأداة الدرا�صة بعد التحقق من دللت �صدقها وثباتها، ثم الجتماع 
م��ع اأف��راد عين��ة الدرا�ص��ة يف القاع��ات الدرا�صية يف كلي��ة الرتبية بجامع��ة الأمرية نورة بن��ت عبدالرحمن، 
وتوزي��ع اأداة الدرا�ص��ة عليه��ن جلمع البيان��ات، وتو�صيح اإج��راءات الإجابة عن اأداة الدرا�ص��ة. وبعد ذلك مت 
جم��ع اأداة الدرا�صة وت�صحيحها، وتدقيقها واإدخالها يف ذاك��رة احلا�صوب وا�صتخدام نظام )SPSS( يف حتليل 

البيانات، وا�صتخل�صت النتائج ونوق�صت ثم كتبت التو�صيات واملقرتحات البحثية يف �صوء تلك النتائج.
متغريات الدرا�صة:

.)5–4 ،4 من  )اأقل  فئتان:  وله  الرتاكمي،  املعدل  امل�صتقل:  املتغري  	•
اخلا�صة. الرتبية  برنامج  جودة  التابع:  املتغري  	•

املعاجلة الإح�صائية:
لالإجاب��ة عن اأ�صئل��ة الدرا�صة ا�صتخدمت: املتو�صطات احل�صابية والنحراف��ات املعيارية، واختبار "ت" ملعرفة 

دللة الفروق بني املتو�صطات احل�صابية. 

نتائج الدراسة:
النتائ��ج املتعلق��ة بال�ص��وؤال الأول: م��ا درج��ة توف��ر معايري اجل��ودة يف برنامج اإع��داد معلم الرتبي��ة اخلا�صة 

بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن يف العام 2017؟
لالإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�صوؤال، ا�صتخرج��ت املتو�صط��ات احل�صابية والنحراف��ات املعيارية لدرج��ة توافر معايري 
اجل��ودة يف برنام��ج اإع��داد معلم الرتبية اخلا�ص��ة بجامعة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحم��ن يف العام 2017م، 

واجلدول )3( يو�صح ذلك.
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جدول )3(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لواقع توفر معايري اجلودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�شة 
بجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن يف العام 2017م مرتبة تنازلياً ح�شب املتو�شطات احل�شابية

الدرجةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجالالرقمالرتبة
مرتفعة جدا4.300.48ًتقومي الطلبة14
مرتفعة جدا4.220.60ًاملرافق والتجهيزات25
مرتفعة جدا4.210.49ًاأهداف الربنامج31
مرتفعة4.150.49طرق التدري�س43
مرتفعة4.080.47املنهاج52
مرتفعة4.070.43التدريب امليداين66

مرتفعة4.150.40االأداة ككل

يب��ني اجلدول )3( اأن املتو�صطات احل�صابية قد تراوحت بني )4.07–4.30(، حيث جاء جمال تقومي الطلبة 
يف املرتب��ة الأوىل باأعل��ى متو�ص��ط ح�صابي، بل��غ )4.30( وانحراف معي��اري )0.48( ودرج��ة تقدير مرتفعة 
ج��دًا، وج��اء جمال املراف��ق والتجهي��زات يف املرتبة الثانية مبتو�ص��ط ح�صابي بل��غ )4.22( وانحراف معياري 
)0.60( ودرج��ة تقدي��ر مرتفعة جدًا. وجاء جمال اأهداف الربنام��ج يف املرتبة الثالثة مبتو�صط ح�صابي بلغ 
)4.21( وانحراف معياري )0.49( ودرجة تقدير مرتفعة جدًا، تاله يف املرتبة الرابعة جمال طرق التدري�س 
مبتو�ص��ط ح�صاب��ي بل��غ )4.15( وانح��راف معي��اري )0.49( ودرجة تقدي��ر مرتفعة. وجاء جم��ال املنهاج يف 
املرتب��ة اخلام�ص��ة مبتو�صط ح�صاب��ي بلغ )4.08( وانح��راف معي��اري )0.47( ودرجة تقدي��ر مرتفعة، بينما 
ج��اء جمال التدريب املي��داين يف املرتبة ال�صاد�صة ومبتو�صط ح�صابي بل��غ )4.07( وانحراف معياري )0.43( 
ودرجة تقدير مرتفعة، وبلغ املتو�صط احل�صابي لالأداة ككل )4.15( وانحراف معياري )0.40( ودرجة تقدير 

مرتفعة.
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف 
واق��ع توف��ر معايري اجلودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن يف 

العام 2017م تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي )اأقل من 4، 4–5(؟
لالإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ص��وؤال، ا�صتخرجت املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحراف��ات املعيارية لدرج��ة توفر معايري 
اجل��ودة يف برنام��ج اإع��داد معل��م الرتبية اخلا�صة بجامع��ة الأمرية نورة بن��ت عبد الرحم��ن يف العام 2017م 
ح�ص��ب متغ��ري املعدل الرتاكم��ي، ولبيان الفروق الإح�صائية ب��ني املتو�صطات احل�صابية ا�صتخ��دم اختبار "ت"، 

واجلدول )4( يو�صح ذلك.
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جدول )4(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" الأثر املعدل الرتاكمي على درجة توفر معايري اجلودة 
يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�شة بجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن يف اململكة العربية ال�شعودية من وجهة نظر 

الطالبات يف العام 2017م

 جمالت الأداة
 املتو�صطالعددالفئاتوالأداة ككل

احل�صابي
 النحراف

املعياري
قيمة
"ت"

 درجات
احلرية

 الدللة
الإح�صائية

اأهداف الربنامج
4-5494.18.468-.498106.619

594.23.517اأقل من 4
املنهاج

4-5494.11.422.438106.662
594.07.500اأقل من 4

طرق التدري�س
4-5494.20.489.902106.369

594.11.499اأقل من 4
تقومي الطلبة

4-5494.36.4611.081106.282
594.25.508اأقل من 4

املرافق والتجهيزات
4-5494.29.6111.183106.239

594.16.597اأقل من 4
 التدريب امليداين

4-5494.06.400-.221106.825
594.08.447اأقل من 4

االأداة ككل
4-5494.17.362.441106.660

594.14.432اأقل من 4

يتبني من اجلدول )4( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية )α ≤ 0.05( تعزى لأثر متغري املعدل الرتاكمي 
يف جميع املجالت ويف الأداة ككل.

النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≤ 0.05( يف 
درج��ة توفر معايري اجل��ودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة بجامع��ة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن 

بني العامني 2014 و2017م؟
لالإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ص��وؤال، ا�صتخرجت املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحراف��ات املعيارية لدرج��ة توفر معايري 
اجل��ودة يف برنام��ج اإع��داد معلم الرتبية اخلا�صة بجامع��ة الأمرية نورة بنت عبد الرحم��ن ح�صب متغري العام 
)2017م( ومقارنته��ا بالع��ام )2014م( عل��ى عين��ة الدرا�ص��ة الأوىل )ن=108( والعين��ة الثاني��ة )ن=63(، 

ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�صطات احل�صابية، ا�صتخدم اختبار "ت"، واجلدول )5( يو�صح ذلك.
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جدول )5(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" الأثر العام على درجة توفر معايري اجلودة يف برنامج 
اإعداد معلم الرتبية اخلا�شة بجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن

 املتو�صطالعددال�صنةالداة وجمالتها
احل�صابي

 النحراف
املعياري

قيمة
"ت"

 درجات
احلرية

 الدللة
الإح�صائية

اأهداف الربنامج
20171084.210.491.716169.088
2014634.070.62

املنهاج
20171084.150.491.362169.175
2014634.040.71

طرق التدري�س
20171084.150.491.362169.175
2014634.040.71

تقومي الطلبة
20171084.300.497.549169.000
2014633.720.63

املرافق والتجهيزات
20171084.220.608.728169.000
2014633.370.84

 التدريب امليداين
20171084.070.431.335169.184
2014633.980.70

االأداة ككل
20171084.150.404.791169.000
2014633.850.35

يتب��ني م��ن اجل��دول )5( وجود ف��روق ذات دللة اإح�صائي��ة)α ≤ 0.05( تعزى لأثر متغ��ري العام يف جمالت 
املنه��اج، وتقومي الطلب��ة، واملرافق والتجهي��زات، ويف الأداة ككل وجاءت الفروق ل�صال��ح العام 2017م، وعدم 

وجود فروق ذات دالة اإح�صائية يف باقي املجالت: )اأهداف الربنامج، طرق التدري�س، التدريب امليداين(.
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مناقشة النتائج:
اأوًل: مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول:

اأظه��رت نتائ��ج هذا ال�صوؤال، اأن املتو�صط احل�صابي لدرجة توافر معايري اجلودة يف برنامج اإعداد معلم الرتبية 
اخلا�ص��ة يف جامع��ة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن ككل بلغ )4.15( وبدرجة تقدير مرتفعة مقارنة بدرجة 
توافرها )3.85( يف العام 2014م. وقد يعزى ذلك اإىل تعيني امل�صت�صارين ذوي الكفاءة العالية يف جمال �صمان 
اجل��ودة وحتديده��م املعايري املطلوبة ب�صكل دقي��ق، وا�صتنادهم اإىل هيئات حملي��ة وعاملية يف جمال اجلودة، 
كما �صعت جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن اإىل ا�صتقطاب العديد من اأ�صحاب الكفاءة واخلربة يف جمال 
التطوي��ر واجل��ودة، و�صمان اجلودة يف الربامج الأكادميية لتحقق اأعلى م�صتوى مطلوب وم�صتهدف، وا�صتفادت 
م��ن خ��ربات اجلامع��ات العريق��ة املحلي��ة كجامعة املل��ك �صع��ود وجامعة الأم��ام حممد ب��ن �صع��ود الإ�صالمية 
 يف جم��ال التطوي��ر واجل��ودة و�صم��ان ج��ودة برام��ج الرتبي��ة، وكذلك تبن��ي املعاي��ري العاملية كمعاي��ري هيئة 
هيئ��ة  )NCATE(اNational  Council  for Accreditation of  Teacher Educationوه��ي 
العتم��اد املهن��ي للمدار�س والكليات واإدارات الرتبي��ة والتعليم املعرتف بها من قب��ل وزارة الرتبية الأمريكية 
والهيئة اخلا�صة بالعتماد الرتبوي التي واكبت امل�صتجدات الرتبوية احلديثة، و�صعت لتطوير برنامج اإعداد 

املعلمني قبل اخلدمة واأثنائها.
واتفق��ت نتائ��ج هذا ال�ص��وؤال ونتائج درا�ص��ة العتيبي والربي��ع )2012( الت��ي اأظهرت اأن درج��ة توافر معايري 
NCATE يف برنام��ج الرتبي��ة اخلا�ص��ة يف جامع��ة جن��ران ج��اء بدرجة مرتفع��ة، ودرا�صة قع��دان )2015( 
الت��ي بين��ت نتائجه��ا اأن درج��ة توفر معايري �صمان اجل��ودة يف برنامج اإع��داد معلم الرتبي��ة اخلا�صة بجامعة 
الأم��رية ن��ورة بن��ت عب��د الرحمن ج��اءت بدرجة مرتفع��ة. يف حني اأنه��ا اختلفت م��ع معظم نتائ��ج الدرا�صات 
الرتبي��ة  تخ�ص���س  يف  الطلب��ة  املعلم��ني  ت�ص��ورات  ان  بين��ت  الت��ي  Alnahdiا)2014(  كدرا�ص��ة  ال�صابق��ة 
 اخلا�ص��ة ح��ول برامج اإع��داد معلمي الرتبي��ة اخلا�ص��ة يف اجلامعات ال�صعودي��ة كانت �صلبي��ة، وكذلك درا�صة
,.Chitiyo  et alا)2015( الت��ي بين��ت اأن برام��ج اإع��داد معلم��ي الرتبي��ة اخلا�صة املقدم��ة يف دول افريقيا 

الغربية تفتقر اإىل حمتوى فعال، وغري قادرة على تقدمي اأن�صطة فاعلة للطلبة املعلمني. 
ثانيًا: مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين:

اأظه��رت نتائ��ج هذا ال�ص��وؤال عدم وجود فروق ذات دلل��ة اإح�صائية يف درجة توفر معاي��ري اجلودة يف برنامج 
اإع��داد معل��م الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحمن تعزى لأثر متغ��ري املعدل الرتاكمي يف 
جميع املجالت ويف الأداة ككل باملقارنة بنتائج العام )2014( التي ظهرت فيها فروق دالة اإح�صائيًا يف درجة 
تواف��ر معايري �صمان اجلودة يف برنامج اإعداد معل��م الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن 

ككل وجمالتها تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي ل�صالح فئة املعدل )4–5(.
وميك��ن تف�ص��ري ذل��ك يف �صوء البيئ��ة الأكادميية الت��ي تعي�صها الطالب��ات؛ حيث �صعرن مبدى التق��دم والتطور 
يف الكلي��ة والربام��ج الت��ي تقدمها يف جميع املج��الت كاأه��داف الربنامج، واملنه��اج، وتقومي الطلب��ة، واملرافق 

والتجهيزات، وطرق التدري�س، التدريب امليداين( ومل�صن ذلك على اأر�س الواقع. 
ثالثًا: مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث:

اأظهرت نتائج هذا ال�صوؤال وجود فروق ذات دللة اإح�صائية تعزى لأثر متغري العام يف جمالت املنهاج، وتقومي 
الطلب��ة، واملراف��ق والتجهي��زات ويف الأداة ككل، وجاءت الفروق ل�صالح الع��ام 2017م وعدم وجود فروق ذات 
دال��ة اإح�صائي��ة يف باق��ي املج��الت؛ مما ي��دل على وجود حت�ص��ن ملحوظ يف درج��ة توافر معاي��ري اجلودة يف 
برنامج اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، حيث ميكن تف�صري ذلك يف �صوء 
ما خطته جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن من خطوات �صريعة ملواكبة الع�صر والعمل على حت�صني جميع 
جم��الت الربامج الأكادميي��ة حتقيقًا للعاملية والنهو�س باجلامعة و�صم��ان ا�صتمراريتها وبقائها والتفوق على 

الآخرين، ومواكبة متطلبات �صوق العمل، ويف حتقيق ر�صا الطالبات و�صعادتهن، واإ�صباع ميولهن ورغباتهن.



143 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. هنادي اأحمد قعدان
املجلد احلادي ع�شر العدد )33( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.33.6 

االستنتاجات:
اأظه��رت نتائ��ج الختب��ارات الإح�صائي��ة اأن درجة توف��ر معيار تق��ومي الطالبات يف برنام��ج اإعداد معلم   .1
الرتبي��ة اخلا�ص��ة بجامعة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحمن ج��اء مبتو�صط ح�صابي بل��غ )4.30( ودرجة 
تقدي��ر مرتفعة ج��دًا، مما يدل على وجود اآلي��ات واأدوات التقومي للطالبات معلن��ة م�صبقًا، وتتنا�صب مع 

الفروق الفردية لديهن.
اأظه��رت نتائ��ج الختبارات الإح�صائية اأن درجة توفر معيار املراف��ق والتجهيزات يف برنامج اإعداد معلم   .2
الرتبي��ة اخلا�ص��ة بجامعة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحمن ج��اء مبتو�صط ح�صابي بل��غ )4.22( ودرجة 
تقدير مرتفعة جدًا، مما يدل على مواكبة اجلامعة للتطور املعريف والتقني، وكذلك اهتمام اإدارة الكلية 
وحر�صه��ا عل��ى توفري اأف�صل الظروف البيئ��ة املنا�صبة للطالبات من خالل توفري اأع��داد كافية من معامل 
احلا�ص��ب الآيل، ومعم��ل الرتبية اخلا�صة، واملكتب��ة، وتوفري كافة التقنيات اللكرتوني��ة داخل القاعات 

الدرا�صية لتي�صر عملية التعليم والتعلم، وكذلك توفري اأماكن لال�صرتاحة كاملطاعم وامل�صلى وغريها.
اأظه��رت نتائ��ج الختب��ارات الإح�صائي��ة اأن درجة توف��ر معيار اأه��داف الربنامج يف برنام��ج اإعداد معلم   .3
الرتبي��ة اخلا�صة يف جامع��ة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن جاء مبتو�ص��ط ح�صابي بلغ )4.21( ودرجة 
تقدي��ر مرتفع��ة جدًا، وهذا يدل عل��ى وجود روؤية وا�صح��ة للكلية والق�صم من حي��ث موا�صفات ومعايري 

متخرجات برنامج الرتبية اخلا�صة املُعد ملهنة امل�صتقبل.
اأظه��رت نتائ��ج الختب��ارات الإح�صائي��ة اأن درج��ة توفر معيار ط��رق التدري���س يف برنامج اإع��داد معلم   .4
الرتبي��ة اخلا�ص��ة بجامعة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحمن متو�صط ح�صابي بل��غ )4.15( ودرجة تقدير 
مرتفع��ة، مم��ا يدل على اأن وجود نظ��ام متكامل متبع يف تو�صيف املقررات الدرا�صي��ة، من حيث ا�صتخدام 
ط��رق التدري���س التي تنم��ي مهارات التوا�ص��ل مع الآخري��ن واحلوار واملناق�ص��ة واتخاذ الق��رار والبحث 
ع��ن م�ص��ادر املعرفة والتعل��م التعاوين والتفك��ري الناقد واملقدرة عل��ى حل امل�صكالت، وتوظي��ف الو�صائل 

التكنولوجية يف التدري�س، وتراعي الفروق بني الطالبات وخرباتهن.
اأظه��رت نتائ��ج الختب��ارات الإح�صائي��ة اأن درج��ة توف��ر معي��ار املنهاج يف برنام��ج اإعداد معل��م الرتبية   .5
اخلا�ص��ة بجامع��ة الأم��رية نورة بن��ت عبد الرحمن ج��اء مبتو�صط ح�صاب��ي بل��غ )4.08( ودرجة تقدير 
مرتفع��ة، وه��ذا يدل عل��ى اأن حمتوى املنهاج يعك�س اأه��داف الربنامج ب�صكل وا�ص��ح، ويغطي الحتياجات 
املعرفي��ة يف املجال الرتبوي ويلب��ي الحتياجات املعرفية يف جمال التخ�ص���س، ويوائم املعرفة املعا�صرة 
يف جم��ال التخ�ص�س، ويراع��ي القيم الثقافية والجتماعي��ة والدينية للمجتمع ال�صع��ودي، ويوازن بني 

اجلانب النظري واجلانب التطبيقي.
اأظه��رت نتائ��ج الختب��ارات الإح�صائية اأن درج��ة توفر معيار التدري��ب امليداين يف برنام��ج اإعداد معلم   .6
الرتبي��ة اخلا�ص��ة بجامعة الأمرية ن��ورة بنت عبد الرحمن ج��اء مبتو�صط ح�صابي بل��غ )4.07( ودرجة 
تقدي��ر مرتفعة. ويرتبط ذلك بعدة اأ�صب��اب، منها: و�صوح اأهداف التدريب امليداين للطالبة، حيث تعلن 
من��ذ بداي��ة الأ�صبوع الأول من خالل عقد اللق��اءات والجتماعات اخلا�صة بذل��ك، ووجود مكتب خا�س 
لربنام��ج التدري��ب امليداين يف الق�صم، وتوفر دلي��ل للتدريب امليداين للطالبة/املعلم��ة الذي ي�صهل عليها 
التطبيق الفعلي لنظريات التعلم والتعليم، وميكنها من التطبيق الفعلي للخطة الرتبوية الفردية ح�صب 
التخ�ص���س، وم��ن و�صع الأه��داف اخلا�صة بال�صل��وك التكيفي ينم��ي التدريب امليداين ق��درات الطالبة/ 
املعلم��ة يف بن��اء اخلط��ط الرتبوية الفردي��ة، وكيفية ممار�ص��ة العملي��ة التدري�صية ب�ص��كل كامل داخل 
غرفة امل�صادر. كما اأن التدريب امليداين ملدة ف�صل كامل مع وجود نظام متكامل لالإ�صراف امليداين من بني 

اأ�صاتذة الق�صم وم�صريف الرتبية العملية ي�صهم يف تذليل ال�صعوبات اأمام املعلمة/الطالبة.
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التوصيات:
يف �صوء النتائج التي خل�صت اإليها الدرا�صة، تو�صي الباحثة بالآتي:

التاأكي��د على �صرورة تقرير التطبيق ملحاور معايري اجلودة ال�صاملة بالكفاءة املطلوبة لتحقيق الفاعلية   -
امل�صتهدف��ة، وو�صوًل اإىل الأهداف املح��ددة باخلطة ال�صرتاتيجية للق�صم والكلي��ة واجلامعة، وحتقيقًا 

لالعتماد الأكادميي الوطني.
�صرورة موا�صلة الهتمام با�صتيفاء املمار�صات يف معايري �صمان اجلودة و�صوًل للعاملية.  -

ميكن اإجراء درا�صة مماثلة للدرا�صة احلالية بتناول برامج الرتبية اخلا�صة يف جميع اجلامعات باململكة   -
العربية ال�صعودية.

المراجع:
اب��ن منظ��ور، حمم��د بن مكرم ب��ن منظ��ور الفريق��ي امل�ص��ري )2004(. ل�صان الع��رب املحيط. ب��ريوت: دار 

الر�صالة.
جودة، حمفوظ )2004(. اإدارة اجلودة ال�صاملة: مفاهيم وتطبيقات. عمان: دار وائل للن�صر.

الرحم��ي، رف��اء )2013(. تقيي��م برام��ج اإع��داد املعلمني يف جامع��ة بريزيت بن��اء على معاي��ري وكالة �صمان 
اجل��ودة الربيطاني��ة. ورقة عمل مقدمة اإىل املوؤمتر العربي الدويل الثالث ل�صمان جودة التعليم العايل، 

4/ مايو، جامعة الزيتونة، الأردن.
زاه��ر، �صي��اء الدي��ن )2005(. اإدارة النظ��م التعليمي��ة للج��ودة ال�صامل��ة. القاه��رة: دار ال�صح��اب للن�ص��ر 

والتوزيع.
الزعب��ي، عل��ي )2013(. دور اإدارة اجل��ودة ال�صاملة يف تقلي��ل املخاطر يف موؤ�ص�صات التعلي��م العايل الأردين 
يف ظ��ل الأزمة القت�صادية العاملي��ة: درا�صة تطبيقية. املجلة العربية ل�صم��ان جودة التعليم اجلامعي، 

.43–1 ،)11(6
ال�صع��ود، رات��ب )2012(. اإدارة اجل��ودة ال�صاملة: منوذج مقرتح لتطوي��ر الإدارة املدر�صية يف الأردن، جملة 

جامعة دم�صق، 18)2(، 55–105. 
العتيب��ي، من�ص��ور، الربي��ع، عل��ي )2012(. تق��ومي برام��ج كلي��ة الرتبي��ة بجامعة جن��ران يف �ص��وء معايري 

NCATE. املجلة الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة، 1)9(، 559–586.
قع��دان، هن��ادي )2015(. درج��ة توفر معايري اجل��ودة يف برنامج اإع��داد معلم الرتبي��ة اخلا�صة يف جامعة 

الأمرية نورة بنت عبد الرحمن. املجلة الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة، 4)5(، 167–182.
الكثريي، نورة )2011(. تقومي برنامج اإعداد معلم �صعوبات التعلم بق�صم الرتبية اخلا�صة. مركز البحوث، 

كلية الرتبية بجامعة امللك �صعود الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية.
الكن��اين، عايد، ونا���س، عزيز )2013(. درجة حتقيق معايري اإدارة اجلودة ال�صاملة كما يراها اأع�صاء هيئة 
التدري���س يف كلي��ة الرتبي��ة الريا�صية جامعة كربالء. املجل��ة العربية ل�صمان ج��ودة التعليم اجلامعي، 

.53–35 ،)14(6
مطاوع، �صياء، اخلليفة، ح�صن )2014(. مبادئ البحث ومهاراته يف العلوم الرتبوية والنف�صية والجتماعية. 

الريا�س: مكتبة املتنبي.
النبوي، اأمني )2007(. العتماد الأكادميي واإدارة اجلودة ال�صاملة يف التعليم اجلامعي: حالة كلية الرتبية 

منوذجًا. القاهرة: الدار امل�صرية.
النج��ار، عبدالوه��اب )2007(. العتم��اد الأكادمي��ي ملوؤ�ص�ص��ات اإعداد املعلم��ني كو�صيلة ل�صم��ان اجلودة يف 
موؤ�ص�ص��ات التعلي��م العام. ورقة عمل مقدم��ة اإىل اللقاء ال�صنوي الرابع ع�صر للجمعي��ة ال�صعودية للعلوم 

الرتبوية والنف�صية )ج�صنت(، 15–16 مايو، الق�صيم، اململكة العربية ال�صعودية.



145 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. هنادي اأحمد قعدان
املجلد احلادي ع�شر العدد )33( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.33.6 

اله�ص��ي، جم��ال )2012(. واق��ع اإعداد املعلم يف كلي��ات الرتبية بجامعات قطاع غ��زة يف �صوء معايري اجلودة 
ال�صاملة )ر�صالة ماج�صتري(، جامعة الأزهر، غزة، فل�صطني.

Alnahdi, G. (2014). Special Education Teacher Transition-Related 
Competencies and Preparation in Saudi Arabia. International Journal of 
Special Education, 29(2), 1-9.

Chitiyo, M., Odongo, G., Itimu-Phiri, A., Muwana, F., & Lipemba, M. (2015). 
Special education teacher preparation in Kenya, Malawi, Zambia, and 
Zimbabwe. Journal of International Special Needs Education, 18(2), 51-
59.

Vevere, N. (2009). Analysis Of The Quality Assurance System In The Higer 
Educational Establishment. Journal of Business Management, 14(2), 198-
223.


