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لجنة ترقيات علم النفس  أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة.. كلية التربية.. جامعة طنطا.. عضو 

 ..والصحة النفسية
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 مقدمة : ◙
تتصدى هلا البحوث والدراسات الرتبوية على  إن قضية إعداد املعلم من أهم القضايا اليت

ا وإعداده اإلعداد املناسب ُيعد من العوامل ا جيًداملستويني احمللى والعاملى ، فاختيار املعلم اختياًر

املؤثرة فى تربية النشء ، حيث تتطلب مهنة التدريس فيمن يقوم بها الكثري من الكفايات 

املنوط بها ، وتوافر بعض السمات الشخصية واملهنية  والقدرات للقيام باملسئوليات واألدوار

 املتميزة.

البحث عن ِصَيغ  وتوجهات بوجاء اهتمام دول العامل املتقدمة والنامية على حد سواء 

جديدة من أجل إحداث التطوير الشامل فى إعداد برامج إعداد املعلم عامة ومعلم الرتبية 

وة ، خاصة فى ظل التحديات والتحوالت اخلاصة بصفة خاصة حتقيقا ألهدافها املرج

داد املعلم ممثلة فى التقدم العلمى والتكنولوجى عاجملتمعية والدولية وانعكاسها على برامج إ

وثورة املعلومات وتكنولوجيا التعليم واقتصاد املعرفة ، باإلضافة إىل التوجه العلمى حنو األخذ 

 املعلم. تطوير برامج إعداد بنظام االعتماد ومعايريه يف

وكان من الركائز األساسية لتطوير التعليم توفر معايري تربوية وأنظمة تقويم 

متكاملة حتدد مواصفات العملية التعليمية مبختلف عناصرها ، وتقدم أدوات تقويم علمية 

ميكن من خالهلا مجع الشواهد اليت تقود إىل أحكام صحيحة حول مستوى جودة العمليات 

, ندى الرميحبرامج تؤدي إىل التطوير والتحسني املستمر )من عليها  يبنى اواملخرجات وم

1432.) 

حيث تعترب من  ،ومن املداخل احلديثة للتطوير تطبيق اجلودة يف األداء الرتبوي والتعليمي

 ،أهم الوسائل واألساليب الناجحة يف حتسني بنية النظام التعليمي مبكوناته املادية والبشرية

ا متليه طبيعة احلراك التعليمي والرتبوي يف ا اسرتاتيجيًّوخياًر ،ملحةبل وأصبحت ضرورة 

 (.2007)وقران العارفة ،الوقت احلاضر 

( إىل ضرورة تطوير وتفعيل الضوابط واملعايري املعمول 2008وأشار ناصر املوسى وآخرون )

أنه ال توجد  دراستها فىكما أكدت الرميح  ،بها يف برامج دمج ذوي االحتياجات اخلاصة

 ،ْعَلنة للحكم على جودة الربامج املقدمة ومدى مناسبتها لذوي اإلعاقةحتى اآلن أي معايري ُم

وتبين  ،بضرورة األخذ مبعايري اجلودة الشاملة يف بنية وخدمات النظام الرتبوي ةمع املنادا

 نظام اجلودة الشاملة يف النظام التعليمي.
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ا ا خاصًّاهتماًم -وغريها من الدول العربية  -رية مصر العربية مجهو أولتوفى هذا الصدد 

وتدرج إىل االهتمام بإعداد معلم الرتبية اخلاصة  ،بإعداد معلم التعليم العامبالغ األهمية 

لرعاية ، امشلته مجهورية مصر العربية ب يظل نظام الدمج الذ ليقوم بالدور الفعال يف

توى جودة إعداد سالالزمة إلعداده ، والعمل على حتسني م ارد البشرية واملاديةووتوفري امل

يد املؤسسات التعليمية بالكوادر البشرية ومعلم الرتبية اخلاصة ورفع كفاءاتها، سعيا وراء تز

 متطلبات خطط التنمية مبصر ومتغريات العصر. َقْفلة ، َوؤهَّامُل

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها : ◙

بدأ بإعداد املعلم وتوفري ي هجلة سلبياتات اخلاصة ومعاالحتياجا يإن إصالح تعليم ذو

إعداده ، واستيعاب برامج إعداد املعلم  العديد من الكفايات األكادميية والشخصية واملهنية يف

تطلبات العلم احلديث وجمتمع املعرفة واحتواء املبادئ الرتبوية القائمة على فنيات مل

، والذي ظهر بوضوح يف  ( 2008) ناصر املوسى ، جيدتها دون إعداد سوإجراءات يصعب ممار

 -نتائج العديد من الدراسات يف البيئتني املصرية والسعودية فى كل جماالت اإلعاقة : عقلي 

صعوبات تعلم من القصور فى توفري هذه الكفايات التى متكن معلم الرتبية  -توحد  -مسعي 

 .(2014، 2015،2016، 2017،2018، 2019ات زينب شقري اخلاصة من األداء املهنى اجليد ) جمموعة دراس

فى إعداد معلم الرتبية اخلاصة ورصد  -يثة نسبيا دوإن كانت ح -مصر  يورغم مساع

 من القصوريرصد الكثري  يالواقع الفعل فإناإلمكانات واملوارد لتحسني برامج إعداده،  مجيع

إلعداد العام والتخصصى ، والتى فى برامج إعداد معلم الرتبية اخلاصة ، وضعف برامج ا

ظهرت بوضوح عند تنفيذ نظام الدمج الشامل للمعاقني فى مدارس التعليم العام مبصر 

حديثا ، وضعف التوازن بني اجلوانب النظرية والتطبيقية ، وضعف إسهام حمتوى املقررات 

من املوضوعات ، ونقص املقررات للعديد الرتبوية والنفسية فى إعداد املعلم ملهنة التدريس

املهمة، مثل: إعداد اخلطة الرتبوية الفردية، وتصميم الوسائل التعليمية، ونقص فرتة 

التدريب امليداني، وغري ذلك من شكوى معلمي الرتبية اخلاصة مبدارس الدمج، وأيضا شكوى 

رامج ، وقلة التعاون وتبادل اخلربات بني بطالبات الرتبية اخلاصة أثناء فرتة الرتبية العملية

عتماد ى العاملية ، ونقص تطبيق وحتقيق معايري اجلودة الشاملة واالتاإلعداد احمللية وح

، وافتقار املقررات الدراسية إىل باجلامعات فى برامج إعداد معلم الرتبية اخلاصة  ياألكادمي

 .واملؤشرات التابعة هلا بعض هذه املعايري

 : يةالتال التساؤالتعن من هنا تتمثل مشكلة الدراسة فى اإلجابة  

 لربنامج إعداد معلم اإلعاقة العقلية ؟ومؤشراتها ما معايري اجلودة الشاملة  ▪
ضوء املتغريات اجملتمعية  املقرتح لتطوير برنامج إعداد معلم اإلعاقة العقلية فى ما التصور ▪

 احمللية ومعايري اجلودة واالعتماد العاملية ومؤشرات تلك املعايري ؟

 أهداف الدراسة: ◙

 التوصل إىل معايري اجلودة الشاملة لربنامج إعداد معلم اإلعاقة العقلية. ▪
فى بناء تصور مقرتح لتطبيق معايري اجلودة الشاملة يف برنامج إعداد معلم اإلعاقة العقلية  ▪

 ضوء املتغريات اجملتمعية احمللية ومعايري اجلودة واالعتماد العاملية.
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 أهمية الدراسة: ◙

ضافة العلمية للمكتبة العربية يف جمال اجلودة الشاملة ومعايري االعتماد فى جمال اإل ▪

مما يساعد على فتح اجملال للقيام بعدد من الدراسات  ؛برنامج إعداد معلم اإلعاقة العقلية

 لية فى ظل اإلغفال الواضح للدراسات املصرية والعربية فى هذا اجملال.املستقب

قد تسهم هذه الدراسة يف الدعم اإلجيابي لعملية تطبيق معايري اجلودة فى إعداد معلم  ▪

 يبل وقد متتد جملالت إعداد معلم التى يشري إليها التصور املقرتح احلالي، اإلعاقة العقلية

 .كافة اإلعاقةالرتبية اخلاصة فى جماالت 

 مفاهيم الدراسة: ◙

 املعيار : ◙

املعيار هو املقياس للحالة املثالية لألداء، أما معايري اجلودة يف التعليم فتعرف بأنها: تلك 

، جودة اإلدارة :واليت تتمثل يف ،املواصفات والشروط اليت ينبغي توافرها يف نظام التعليم

نظام وطرق التدريس املتبعة، وأهدافها،  :من حيث)الربامج التعليمية ، وسياسة القبولو

إىل  يحبيث تؤد ؛األبنية والتجهيزات املادية، وجودة املعلمني، و (التقويم واالمتحانات

سلوى  ،وتعمل على تلبية احتياجات املستفيدين )نضال شعبان ،خمرجات تتصف باجلودة

 (.2007عثمان، 

ؤسسة حبيث تصبح كل خمرجاتها أنها: نظم وحدود لتنفيذ العمل داخل املبعرف تكما 

ا لنظام قياسي معرتف به صادر من منظمة على درجة عالية من اجلودة، ويكون ذلك وفًق

 (. 20، 2008دولية أو حملية )قاموس اجلودة واالعتماد، 

 اجلودة : ◙

لغًة: هي بلوغ شيء ما درجة عالية من النوعّية اجليدة والقيمة اجليدة،  Qualityاجلودة 

ا به، ليتمّيز إجناز ما عن غريه من اإلجنازات املوجودة يف البيئة ا موثوًقجلودة معياًروُتعترب ا

ا من أّي عيب من املمكن أن يكون ا متاًمنفسها ويف اجملال نفسه، ويكمن امتيازه بأن يكون خالًي

قابلة ا لالنتقاد، ويكون ذلك عن طريق االنقياد جملموعة من القواعد والقوانني واملعايري السبًب

ا، وهذه املعايري ُوجدت لنيل رضا املستهلك أو للتحقق من مدى اجلودة، وقابلة للقياس أيًض

املنتج قد حقق معايري اجلودة جيب أن تكون نسبة العيوب به يكون العميل أو املستخدم، وحتى 

 .اتساوي صفًر

( أن 2005عام )ل EN ISO 9000:2005عياري العاملي )إيسو( اجلودة حبسب تعريف النظام امل

اجلودة حتدد مدى انطباق مواصفات منتج أو خدمة للمواصفات املطلوبة. وميكن أن توصف 

: جودة سيئة، أو جودة جيدة أو جودة ممتازة.  مثل اجلودة بعدة صفات تعرب عن تصنيفها ،

والعرض، والوزن، والنسب،  ،الطول :وميكن قياسها، مثل ،وهي ختتص بصفات الشيء ذاته

 وخواص املواد.

( تعين الدرجة (Oxford English Dictionary أكسفورداجلودة كما وردت يف قاموس 

القياسية الدولية ملصطلحات اجلودة ات صفالعالية من النوعية أو القيمة. وتضمنت املوا

تعريفا للجودة باعتبارها: جمموعة اخلواص واخلصائص الكلية اليت حيملها  1994إصدار عام 

 Fitness For -املنتج أو اخلدمة وقابليته لتحقيق االحتياجات والرضاء أو املطابقة للغرض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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Use "  ، والصالحية للغرضQuality is Fitness for use و أكثر تعريفات اجلودة ه

 مة.ءمال

وعّرفت منظمة األيزو )النظام الدولي القياسي( يف سلسليت املواصفات اليت أصدرتهما  -

(ISO14000 و ISO 9000 أن اجلودة هي مدى قدرة مواصفات املنتج أو اخلدمة على التطابق )

تازة، وتعتمد عملية مثل: جودة سيئة، وجيدة، ومم ،مع املواصفات املطلوبة، وتتخذ عدة صفات

التقييم على عوامل قابلة للقياس، مثل: الطول، والعرض، والوزن، والنسب، وخواص املواد، 

 وغريها. ،والسعر، واالستخدام

 معايري اجلودة:  ◙

مجلة املعايري اليت مت اختيارها بالرجوع إىل معايري اهليئة  :بها يف هذه الدراسة يقصد 

الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي، وكذلك معايري دعم وتطوير برامج الرتبية اخلاصة 

يف اجلامعات السعودية، وكذلك معايري جملس األطفال غري العاديني ملعلمي الرتبية اخلاصة 

(CEC) .( 

 معايري اجلودة الشاملة: ◙

ويتم على ضوئها  ،أعلى مستويات اجلودة يف األداء واملواصفات اليت ميكن الوصول إليها -

 .وبالتالي إصدار احلكم عليها ،تقويم مستويات األداء واملواصفات املختلفة ألي شيء

العالمات أو املؤشرات اليت ميكن من خالهلا حتديد مستوى جودة برامج وخدمات الرتبية  -

يف ضوء متكنها من  ،وبالتالي إصدار احلكم على أدائها ،طفولة املبكرةاخلاصة مبرحلة ال

 حتقيق هذه املعايري.

التطبيق يتم استخدامها أو توظيفها كآلية أو نظام   نظرية منظمة وطريقة  متكاملة -

كما تركز مبادئها وعناصرها على أهمية  ،يف أثناء عملية حتليل املعلومات واختاذ القرارات

 .تفعيل دور كل شخص يف إطار النظام الرتبوي من أجل التحسني والتطوير املستمر 

موعة اخلصائص/ السمات اليت تعرب أنها: جمبالتعليم : وتعرف  يفالشاملة معايري اجلودة 

بدقة ومشولية عن جوهر التعليم وحالته مبا يف ذلك كل أبعاده: مدخالت، وعمليات، 

إىل  يوخمرجات قريبة وبعيدة، وتغذية راجعة، وكذلك التفاعالت املتواصلة اليت تؤد

ت مستويات حتقيق األهداف املنشودة واملناسبة جملتمع معني، وعلى قدر سالمة اجلوهر تتفاو

 .(488، 2007اجلودة )عواف الظفر، 

 :املعلمني داءأل الشاملة ودةاجل معايري ◙

إن جودة أداء املعلم هي إتقانه األداء العلمي واملهين من خالل متكنه من ختصصه، واالطالع 

على املستجدات يف عصر تسارع املعرفة ومتابعة اجلديد فيه وكذلك تطوير مهاراته 

 ملتعلقة بتقنيات واسرتاتيجيات تدريس وتقويم طالبه. وكفايته املهنية ا

 اخلاصة: الرتبية معلم إعداد يف الشاملة اجلودة معايري ◙

 ون يتصف بها معلمأبعض معايري اجلودة اليت جيب  إىل et al Sapona,  ((2006.يشري 

تقان إوضرورة  ،وتأثر املتعلم بالعوامل املختلفة ،وهي الوعي بالنمو الطبيعي ،الرتبية اخلاصة

املعلم الربامج املتكاملة والبحث عن طرق واسرتاتيجيات بديلة لتقديم برامج الرتبية 

 .اخلاصة
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 : لذوي اإلعاقة العقلية امج الرتبية اخلاصةنبر ◙

املطبق العقلية عاقة موجه للطالب ذوي اإل فى جمال اإلعاقة العقليةامج متخصص نبر

 اليت تعمل بنظام الدمج. يف مدارس التعليم العام 

 اإلعاقة العقلية : ◙

حالة نقص أو تأخر أو ختلف أو توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي املعريف ، يولد بها 

الفرد يف سن مبكرة نتيجة عوامل وراثية أو وصفية أو بيئية تؤثر على  اجلهاز العصيب ؛ مما 

فى اجملاالت اليت ترتبط ، وتتضح آثارها يف ضعف مستوى أداء الفرد يؤدي إىل نقص الذكاء 

 .(2015) زينب شقري ، بالنضج ، والتعلم ، والتوافق النفسي، يف حدود احنرافني معياريني سالبني

 املعاق عقليا : ◙

 الطفل معاق عقليًّا هو طفل يقل معدل قدراته الذهنية  القدرات الذهنية عن املتوسط 

حتى سن السادسة عشرة من عمره ، ولديه نقص يف النضج أو خالل فرتة اكتمال اجلنني 

القابلية للتعليم ، أو التكيف االجتماعي منفردين أو جمتمعني أو كليهما مًعا )مجعية 

 (.2014ى : زينب شقري ،، ف األطباء األمريكية

 ي:اإلطار النظر ◙
عملية تطبيق جمموعة من املعايري واملواصفات التعليمية  :اجلودة يف التعليم هي

والرتبوية الالزمة لرفع مستوى جودة وحدة املنتج التعليمي بواسطة مجيع أفراد العمل 

وتهدف اجلودة الشاملة يف التعليم إىل حماولة إجياد ثقافة متميزة وسائدة بني  ،التعليمي

من أجل حتقيق  ؛العمل بشكل صحيح منذ بدايتهالعاملني باملؤسسات الرتبوية حول سبل أداء 

  (.2011 عبد الصبور، جودة املنتج بفعالية أعلى )حممد

 مبادئ اجلودة : ◙
( يف النقاط  99:  2006، بدحأمحد تعد اجلودة الشاملة فلسفة مبنية على مبادئ خلصها )

 التالية:

مة مسؤول مسؤولية أي أن مجيع من يعمل يف املنظ ،مشاركة مجيع العاملني يف التنظيم ▪

 ألن اجلودة الشاملة تتطلب يف املقام األول اإلدارة التشاركية . ؛كاملة عن جودة اخلدمة
األمر الذي يؤدي إىل تفادي العمل للكثري من  ؛أداء العمل بطريقة صحيحة من أول خطوة ▪

 العيوب.
لب ضرورة توفري األمر الذي يتط ؛قدرة اإلدارة املستمرة على تقوية مركزها اإلداري املميز ▪

 أفكار جديدة ومعلومات يعتمد عليها لتحقيق جناح واسع.
وضع مجيع العاملني يف صورة جمموعات عمل من أجل مشاركة تعاونية إلجناز العمليات  ▪

 .كافة اإلنتاجية واإلدارية
 . تنمية مفهوم الرقابة الذاتية ▪

 مراحل اجلودة : ◙

 هذه املرحلة تقرر إدارة املؤسسة رغبتها يف يف :مرحلة اقتناع وتبين اإلدارة لفلسفة اجلودة ▪

 تطبيق نظام اجلودة .
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وضع اخلطط التفصيلية للتنفيذ وحتديد اهليكل املالئم فيها يتم  :مرحلة التخطيط ▪

 واملوارد الالزمة لتطبيق النظام .
 تهيئة األرضية املناسبة للبدء يف تطبيق اجلودة.فيها يتم  :مرحلة التقويم ▪
تدريبهم على أحدث وسائل ويف هذه املرحلة اختيار األفراد املنفذين يتم  :التنفيذمرحلة  ▪

 التدريب .
يف هذه املرحلة استثمار اخلربات والنجاحات اليت مت يتم  :مرحلة تبادل ونشر اخلربات ▪

 حتقيقها من تطبيق اجلودة .

 :تتمثل فيما يلي ،لمؤسسة الرتبويةلفوائد كثرية للجودة الشاملة 

 وتطوير النظام اإلداري يف املدرسة نتيجة وضوح األدوار وحتديد املسؤوليات .ضبط  ▪
 لقلة األخطاء . خفض التكاليف بصورة ملحوظة نتيجًة ▪
  .(2000خضري كاظم،)زيادة اإلنتاجية يف أداء األعمال  ▪
 ورفع مستوى األداء جلميع العاملني يف النظام . ،زيادة الكفاءة التعليمية ▪
 والعمل بروح الفريق الواحد. ،الرتابط والتكامل بني مجيع العاملني يف النظام ▪
متكني اإلدارة من حتليل املشكالت بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من خالل  ▪

 ا . اإلجراءات التصحيحية والوقائية ملنع حدوثها مستقبًل
الشاملة تؤدي إىل إرضاء العاملني الرتبويني واملستفيدين واجملتمع من خالل إشراك  اجلودة ▪

وكذلك تسعى  ،املعلمني يف تقديم االقرتاحات وحل املشكالت بطريقة فردية أو مجاعية

دفع العاملني إىل البحث ، والستقراء آراء ورغبات املستفيدين والعمل اجلاد على حتقيقها

حممد ) مما ينعكس على النمو املعريف لديهم ؛أخرىة يف مناطق ومتابعة جتارب اجلود

  (.  1999، صاحل سواس

 :ودة اجلأبعاد  ◙
ا لألبعاد ق اجلودة بتلبيته متطلبات املستهلك، ويتم حتديد ذلك وفًقيكون املنتج قد حقَّ

 الثمانية التالية: 

مدى قدرة املنتج على تلبية متطلبات  :هد بأنَّْع(: يعرف هذا الُبPerformanceاألداء ) ▪

 املستهلك، والقيام مبا هو مطلوب منه. 

منح العميل املعلومات املوثوقة حول أقصى مدة صالحّية  :(: هيReliabilityاملوثوقّية ) ▪

 للمنتج. 

 مدى قدرة املنتج على العيش واالستمرار يف أداء عمله.  هو:(: Durabilityالتحّمل ) ▪

د عن مدى قابلية املنتج لإلصالح ومدى ْعر هذا الُب(: ُيعبServiceabilityِّم )قابلّية االستخدا ▪

 تها الزمنية. سهولته، مع األخذ بعني االعتبار تكلفة اإلصالح ومدَّ

مدى أناقته ود باملظهر اخلارجّي للمنتج، ْع(: يرتبط هذا الُبAestheticsاجلمالّيات ) ▪

 وجاذبّيته. 

د مدى قابلّية املنتج للتطوير والتحديث، ْعصف هذا الُب(: يFeaturesخصائص املنتج ) ▪

 وقدرته على أداء بعض الوظائف بعد التطوير. 

 عة للمنتج بسمعة املنتج ذاته. (: ترتبط مسعة الشركة األم املصنPerceivedِّمسعة املنتج ) ▪

صنع مدى التزام املهذا الُبْعد وّضح ي(: Conformance to Standardsاملطابقة للمعايري ) ▪

 باملواصفات املطلوبة من العميل يف تصنيع املنتج لتحقيق متطلبات العمل ورضاه. 
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 : أبعاد جودة اخلدمة ◙

 (. Time - Timelinessالوقت ودقة التوقيت ) ▪

 (. Completenessاإلحاطة ) ▪

 (. Courtesyاجملاملة أو اللياقة ) ▪

 (. Consistencyالتناسق ) ▪

 (. Accessibility - Convenienceاملوصولية والراحة ) ▪

 (. Accuracyالدقة ) ▪

  (1999،  حممد صاحل سواس)( Responsivenessاالستجابة ) ▪

 التعليم: يف اجلودة ◙

اجلودة هي درجة استيفاء املتطلبات اليت يتوقعها الشخص املستفيد من اخلدمة املتفق 

 ،املؤسسات الرتبوية والتعليميةعليها، ويقصد باجلودة التعليمية احلصول على منتج جيد يف 

وذلك من خالل حتسني مدخالت تلك املؤسسات، واليت  ،واملتمثل يف خرجيي تلك املؤسسات

وقبل واملناخ التعليمي واالجتماعي اجليد، واملوارد املالية ومرافق املدارس،  ،اإلدارة :تتضمن

خريج كل  جودة إىل املعلم وما ميتلكه من مهارات وكفايات تؤدي يف النهايةكل ذلك، 

 مؤسسة. 

  وهناك تباين يف وجهات النظر حول مفهوم اجلودة فى التعليم، نذكر منها:

أنها قدرة اإلدارة التعليمية يف مستوياتها ومواقعها املختلفة على أداء أعماهلا بالدرجة اليت 

لتنمية فى متكنها من إعداد خرجيني ميتلكون من املواصفات ما ميكنهم من تلبية احتياجات ا

 (.2003ا ملا مت حتديده من أهداف ومواصفات هلؤالء اخلرجيني )أمحد الشافعي، جمتمعهم طبًق

عاااديني  ا ◙ نااا يني ادري ال ساااتني فاااا اال  CEC  Council for Exceptionalجملس األط

Children : 

 هو منظمة عاملية تهدف إىل حتسني نوعية التعليم املقدم لألطفال غري العاديني من خالل ▪

عبيدات عن املفتى ، وضع جمموعة من املعايري املهنية للعاملني فى ميدان الرتبية اخلاصة )

2008.) 

ألفراد حيملون إعاقات أو  يأكرب منظمة دولية مهنية مهتمة بتحسني النجاح التعليم ▪

ويقع املكتب الرئيس االحتياجات التعليمية االستثنائية(.  األطفال والشباب ذوىمواهب )

الواليات املتحدة األمريكية. وهذا اجمللس يدعو إىل سياسات حكومية  هلذا اجمللس يف

مناسبة، ووضع جمموعات من املعايري املهنية، وتقديم تنمية مهنية، والدفاع عن األفراد 

وف املناسبة واحلصول على املوارد الضرورية االستثنائيني، ومساعدة املهنيني لتهيئة الظر

للممارسة املهنية الفعالة. وخيدم املعلمني، واإلداريني، والطلبة، وأولياء األمور، ومقدمى 

 (.2007،)وقران العارفة  اخلدمات الداعمة ذات الصلة

عاة  ◙ جلاام باا صااااة  خلاا ياة ا عاداد معلم الرتب ناامج إ مااد  يفبر عاايري اجلودة واالعت ضاااوء م

 :ياألكادمي

والتى جيب أن  ،هناك عدة معايري ينبغى أن يتضمنها برنامج إعداد معلم الرتبية اخلاصة

 ي، ثم تطويعها ملعايري االعتماد األكادمييالعلم يتستند إىل معايري االعتماد األكادمي
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جملس األطفال االستثنائيني )غري العاديني ( التى معايري  إىل والتى تستند ،احمللية لكل بلد

االحتياجات اخلاصة ) خالد احملارب  يتبنتها جامعة امللك سعود فى إعداد برامج تعليم ذو

، يئة الوطنية للجودة واالعتمادمن اهل ي( ، وساعدتها فى احلصول على االعتماد األكادمي2010،

 : هي فيما يلي هذه املعايريو

 ايري العامة:املع ــ أوال ◙

الرتبية اخلاصة مبجموعة من املراحل والتجارب  يجيب أن تقوم مؤسسات إعداد معلم

االحتياجات  يامليدانية جلميع املنتسبني إليها الذين سوف يقومون بالعمل كمعلمني لذو

متنحهم الرتخيص ملزاولة املهنة وُتِعدُّهم  اخلاصة فيما بعد، وأن تيسر هلم فرص التعاون اليت

وأن يتوىل اإلشراف على هذه اخلربات والتجارب جمموعة من  ،ألدوار اليت سوف يقومون بهال

 األساتذة واملشرفني والفنيني املؤهلني لذلك: 

 : األسس واملبادئ1املعيار  ◙

الرتبية اخلاصة أن يفهموا امليدان الذى يعملون فيه كعملية متطورة  يجيب على معلم 

ومتغرية على أساس الفلسفات واملبادئ املستندة إىل األدلة والنظريات وعالقتها بالقوانني 

ا، والسياسات ذات الصلة ، واالختالف فى وجهات النظر، والقضايا اإلنسانية التى أثرت تارخييًّ

ل الرتبية اخلاصة سواء يف املدرسة واجملتمع ، كما جيب أن يعرفوا تؤثر فى جما وال تزال

العوامل ذات التأثري على األداء املهنى لديهم، مبا فى ذلك التخطيط التعليمى والتنفيذ وتقييم 

 الربنامج. 

 : تطوير خصا ص املتعلمني:  2املعيار  ◙

ميذهم والتعامل معهم الرتبية اخلاصة أن يتعرفوا أهمية تقديرهم لتال يجيب على معلم

متميزين، وأن يفهموا التشابهات واالختالفات فى اخلصائص األساسية بني  اأفراًدبوصفهم 

االحتياجات اخلاصة وبني العاديني، وكذلك كيفية التفاعل مع جماالت  ياألفراد ذو

االحتياجات  يلوجية املختلفة لألفراد ذوونسانية، واستخدام معارفهم السيكالتنمية اإل

ياجات اخلاصة ميكن أن يؤثر على األسر وقدرة تاالح ياخلاصة، وكيف أن خربات األفراد ذو

 .افعاًل اعضًوبوصفه والتعامل مع اجملتمع  يالفرد على التعلم والتعايش االجتماع

 : الفروق الفردية:  3املعيار  ◙

االت معلمو الرتبية اخلاصة حيب أن يتعرفوا التأثريات التى تكون موجودة فى احل 

ويفهموا أن العادات والتقاليد  ،اخلاصة لتعلم األطفال فى املدارس وخالل حياتهم اليومية

اجملتمع مع أسرهم وأيضًا مع  عالقتهم بباقى التالميذوالقيم املختلفة ميكن أن تؤثر على 

ا للمعرفة فى أن اللغة الرتبية اخلاصة جيب أن يكونوا مصدًر يوبالتاىل فإن معلم ؛املدرسى 

 يوتؤثر على النواح ،االحتياجات اخلاصة ياألساسية والثقافة وخلفية األسرة تتداخل مع ذو

، وأن تفهم هذه الفروق ياألكادميية واالجتماعية واالجتاهات والقيم وامليول والنمو الوظيف

األسس حياة هؤالء يساهم بقدر كبري فى وضع  السيكولوجى فىالفردية وإمكانية التدخل 

االحتياجات اخلاصة حبيث  يالتى تبنى عليه عملية التعلم الفردى التى تقدم  لألفراد ذو

 تكون عملية التعلم ذات معنى. 
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 : االسرتاتيجيات التدريسية: 4املعيار ◙

اسرتاتيجيات تعليمية معلمو الرتبية اخلاصة ميتلكون الكثري من األدلة املستندة إىل 

االحتياجات اخلاصة ، وخيتارون ويستخدمون هذه  يلتفريد التعليم لألفراد ذو

االسرتاتيجيات لتشجيع نتائج التعلم القوية فى املناهج العامة واملتخصصة ومبا يتناسب مع 

االحتياجات اخلاصة ، كما أنهم يشجعون عمليات التعلم والتفكري الناقد وحل  ياألفراد ذو

مما يزيد الوعي الذاتي واإلدارة  ؛االحتياجات اخلاصة يلألفراد ذو ياملشكالت واألداء املهار

 االحتياجات اخلاصة.  يالذاتية، وضبط النفس، واالعتماد على الذات، واحرتام الذات، لدى ذو

 : بيئة التعلم والتفاعالت االجتماعية:  5املعيار  ◙

فهم الثقافة واألمن والعاطفة  يتنم تعلم اليتمعلمو الرتبية اخلاصة يصممون بيئة ال 

باإلضافة إىل أنهم ، السليمة والتفاعالت االجتماعية اإلجيابية واملشاركة الفاعلة للطالب

بيئة التعلم من أجل ينمون البيئة فى جمتمع خمتلف الثقافات، فيعملون على حتسني 

 ،واإلعالن عن النفس ، لديهم الشخصيةقوة  تشجيع ذوى األحتياجات اخلاصةعلى إظهار

ويقدمون  ،واملشاركة فى أنشطة تعليمية ذات معنى ، كما أنهم ينسقون كل هذه اجلهود

والتوجيه  يرشادات فى الفصول الدراسية ، فهم  يشجعون االستقالل، والدافع الذاتكل اإل

 االحتياجات اخلاصة . ي، والدعوة الذاتية لألفراد ذوي، والتمكني الشخصيالذات

 : اللغة:  6عيار امل ◙

معلمو الرتبية اخلاصة يفهمون تطورات اللغة النمطية وغري النمطية وسبل تنميتها، 

فهم يستخدمون اخلطط الفردية لتشجيع  ،ميكن من خالهلا استخدام اللغة والطرق اليت

االحتياجات اخلاصة ، كما أنهم  يوتدريس مهارات التواصل لدى األفراد ذو ،تطوير اللغة

دعيم وتنمية التواصل لألفراد تعلى دراية بالبدائل والوسائل والتكنولوجيا املساعدة ل نيكونو

ألنهم يضعون أساليب فى التواصل إىل درجة إجادة لغة األفراد،  ؛االحتياجات اخلاصة يذو

ويستخدمون اسرتاتيجيات  ،ةا للغا فعاًلوالثقافات واالختالفات اللغوية ، ويقدمون منوذًج

 االحتياجات اخلاصة.  يالتواصل لتسهيل فهم املوضوعات واملواد الالزمة لألفراد ذو

 : التخطيط التعليمي. 7املعيار ◙

املنهج العام  ةمتضمن يمعلمو الرتبية اخلاصة يطورون خطة طويلة األجل للتعلم الفرد

الفردية إىل خطط قصرية األجل باإلضافة إىل ذلك فإنهم يرتمجون اخلطط  ،واملتخصص

وأهداف إجرائية واضعني فى االعتبار قدرات األفراد وبيئة التعلم ومزيد من عوامل الثقافة 

الفعال لتوكيد طلب  يتركز على النمذجة واألداء اإلرشاد يواللغة ، فخطط التعلم الفرد

كذلك تأثرياتها على املعرفة واإلتقان من خالل االحتفاظ والتعميم ، وتفهم هذه العوامل و

 االحتياجات اخلاصة. ياألفراد ذو

 .: التقييم 8املعيار  ◙

الفئات اخلاصة،  يال يتجزأ من عملية صنع القرار وطرق تعليم ذو االتقييم جزًء يعد

ا متعددة من املعلومات لتقييم القرارات الرتبوية معلمو الرتبية اخلاصة أنواًعويستخدم 

 املختلفة.
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اصة يستخدمون نتائج التقييم للمساعدة فى حتديد االحتياجات معلمو الرتبية اخل

ومن ثم يكون  ؛ووضع وتنفيذ برامج التعليم فردية ، وحتسني عمليات التعلم ،التعليمية

معلمو الرتبية اخلاصة على دراية بالسياسات القانونية واملبادئ األخالقية للقياس والتقييم 

 ييط الربنامج ، وطرق التعليم ، ووضع األفراد ذواإلحالة ، واألهلية ، وختطباملتصلة 

على  نكما أنهم يكونو ،االحتياجات اخلاصة مبا فيهم من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة

دراية بنظرية القياس، وخربة باألداءات اخلاصة ملعاجلة قضايا املوثوقية ، والقواعد، والتحيز، 

املقرر على  يوغري الرمس يوبالتاىل فهم ميارسون التقييم الرمس ؛وتفسري نتائج التقييم

السلوك والتعلم والتحصيل، ويستخدمون املعلومات اخلاصة بالتقييم لتحديد التعديالت 

االحتياجات اخلاصة من أجل الوصول إىل املناهج العامة ،  يويدعمون األفراد ذو ،طلوبةامل

وأسلوب احلضور للمدرسة ، وتقييم الربامج ، كما أنهم يرصدون بانتظام التقدم الذى 

االحتياجات اخلاصة فى املناهج التعليمية العامة واملتخصصة ، باالضافة  وحيرزه األفراد ذو

 مون التكنولوجيا املناسبة لدعم تقييماتهم.إىل أنهم يستخد

 .: املمارسات املهنية واألخالقية 9املعيار  ◙

معلمو الرتبية اخلاصة يسرتشدون باملعايري األخالقية واألداءات املهنية ، وميارسون 

ملسائل القانونية إىل جانب االعتبارات املهنية بامما يتطلب االهتمام املستمر  ؛األدوار املتعددة

 واليت يستفيد منها األفراد ذو يألخالقية، واملشاركة فى األنشطة املهنية والتعلم اجملتمعوا

الرتبية اخلاصة جيب أن يعتربوا  يهم ، كما أن معلمؤاالحتياجات اخلاصة وأسرهم وزمال

كيف أن  يهم، وهم على وعءوعادة ما يتأقلمون ويقيمون أدا ،أنفسهم متعلمني مدى احلياة

دائهم ، فهم خيططون أشخصية وطرق التواصل مع اآلخرين ميكن أن تؤثر على اجتاهاتهم ال

تعزز منوهم املهين ، ويعرفون حدودهم اخلاصة بهم  بفاعلية ويشرتكون فى األنشطة اليت

 من املمارسة والتعامل من خالهلا.

  .: التعاون 10املعيار  ◙

ني ومقدمي اخلدمات ذات معلمو الرتبية اخلاصة يتعاونون بفاعلية مع غريهم من املرب

الصلة ، واملوظفني من قطاعات اجملتمع بطرق تستجيب للثقافات املختلفة. هذا التعاون 

االحتياجات اخلاصة يتم التعامل معها من خالل التمدرس  ييؤكد أن احتياجات األفراد ذو

الحتياجات ا يواإلعالم والتشجيع من أجل عمليات التعلم اجلادة واحلياة الكرمية لألفراد ذو

 ياخلاصة عرب مدى واسع من األطر وجمموعة من اخلربات التعليمية املختلفة، فينظر ملعلم

متخصصني يسعون بنشاط وتعاون لفهم القوانني والسياسات ذات بوصفهم الرتبية اخلاصة 

 االحتياجات اخلاصة.  يالصلة باألفراد ذو

 املعايري املتقدمة  للمحتوى: ــ ثانيا ◙
من معلمى الرتبية اخلاصة يكملون منوهم  بعد التمكن من معايري الرتبية اخلاصة، كثرٌي

 :مثل ،ا للمعايري املهنية املتقدمة للرتبية اخلاصة فى مستوى ما بعد البكالوريوساملهنى وفًق

ا للخربات املتعلقة وتفهًم الديهم تعميًق يهذا يضفووبرامج الدكتوراه،  ،دراسات املاجستري

بعض معلمي و .ويضيف مسئوليات جديدة للقيادة داخل الفصول الدراسية ،بالرتبية اخلاصة

االحتياجات اخلاصة  يالتخصص الدقيق فى إحدى فئات األفراد ذو نالرتبية اخلاصة خيتارو



 

50 

عالعدد  ر        ع الساب  ل                             س  رب  ب 
 2021 أ 

 

 https://eij.journals.ekb.eg: املوقع اإللكرتوني 
 

ص فى مرحلة وبعضهم خيتار التخص،  (... البصرية، صعوبات التعلم )مثل: اإلعاقة السمعية،

 ...(.  عمرية معينة )الطفولة املبكرة، املرحلة االبتدائية

 الرتبية اخلاصة تكون لديهم جمموعة من املهام واملسؤوليات املشرتكة اليت يإن معلم

تعكس القواسم املشرتكة بني أصحاب اجملال الواحد، وجملس األطفال غري العاديني قد 

 يينبغى أن تكون لدى مجيع معلم املهارات اليتجمموعة من املعارف و ىصادق ووافق عل

من استعداداتهم للممارسة املتقدمة ، وهذه  ازًءبوصفها جوينبغي أن تظهر  ،الرتبية اخلاصة

ستة معايري تسمى املعايري املتقدمة للمحتوى ، وهى تصف  املعارف واملهارات قد انتظمت فى

الربامج بلتحاقهم ابشكل عام ما هو متوقع من الرتبويني فى جمال الرتبية اخلاصة عند 

 املتقدمة.

  .  : القيادة والسياسة1املعيار ا ◙

أن يتعلم املشاركون فيها استخدام وفهم بالرتبية اخلاصة  يتهتم برامج إعداد معلم

الرتبية اخلاصة، وحمتوى املعايري القانونية واألخالقية، والقضايا الناشئة لتوفري  تاريخ

ومساعدة اآلخرين على فهم احتياجات  ،وتشجعهم على التوقعات املهنية العالية ،القيادة

والرتويج للسياسة التعليمية القائمة على أدلة قوية ذات  ،األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة

وهو ما  ،اجلودة لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة يأجل دعم التعليم عال من أساس معريف

يدعو إىل توفري املوارد املناسبة لضمان أن يكون مجيع املوظفني العاملني فى التحضري على 

من استخدام معارفهم  -فيما بعد -مستوى جيد، وحتى يتمكن معلمو الرتبية اخلاصة 

ت يف اجملتمع لتعزيز املمارسات القائمة على األدلة اخلاصة حول احتياجات خمتلف الفئا

ومن ثم يكون املشاركون فى  ؛االحتياجات اخلاصة يوحتديد التوقعات بالنسبة لألفراد ذو

ا ُيحتَذى به جلميع األفراد من حيث املمارسات االحتياجات اخلاصة منوذًج يبرامج إعداد ذو

بية وإنتاجية للعمل واإلجنازات ويعززون ألنهم يساعدون على خلق بيئات إجيا ؛األخالقية

 االحتياجات اخلاصة. يالتوقعات العالية ألنفسهم ، وغريهم من املهنيني، واألفراد ذو

 .  : تطوير وتنظيم الربامج2املعيار ا ◙

الرتبية اخلاصة أن يطبق املشاركون فيها معارفهم فى العلوم  يتهتم برامج إعداد معلم

املعرفية، ونظرية التعلم، والتقنيات التعليمية لتحسني الربامج التعليمية ، كما تساعدهم 

االحتياجات اخلاصة،  يعلى الرتويج لربامج وخدمات خمتلفة لتوكيد ودعم األفراد ذو

لربنامج واخلدمات لضمان تؤكيد اخلدمات والعمل على وجود سلسلة متصلة من خيارات ا

كما أنها تساعدهم على تصميم  ،التعليمية املناسبة لألفراد ذوى االحتياجات اخلاصة

وتقديم النتائج املتمركزة املستمرة للتنمية املهنية لدعم استخدام األدلة على املمارسات 

دمون فهمهم للتأثريات إنهم يستخ .والشواهد على مجيع املستويات التنظيمية ذات الصلة

لإلعالم عن تطوير الربامج واخلدمات  ؛الثقافية واالجتماعية، واالختالفات االقتصادية

االحتياجات اخلاصة. فمعلمو الرتبية اخلاصة باستمرار يوسعون ويعمقون  يلألفراد ذو

تيجيات معارفهم املهنية، ويكتسبون خرباتهم مع التقنيات التعليمية ومعايري املناهج واسرتا

نهم يستخدمون فهمهم إ .التدريس الفعال، والتكنولوجيا املساعدة لتدعم احلصول على التعلم

 االحتياجات اخلاصة.  يالعميق لكيفية تنظيم املعايري التعليمية لتلبية احتياجات األفراد ذو
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  : األحباث واالستقصاء. 3املعيار ا ◙

الرتبية اخلاصة بتقدميها  يتهتم برامج إعداد معلم أحد املعايري املتقدمة للمحتوى اليت

حيث تهدف إىل أن يكون معلمو الرتبية اخلاصة يعرفون  ،إىل املشاركني فى هذه الربامج

النماذج والنظريات والفلسفات ، واألساليب البحثية التى تشكل األساس للممارسات القائمة 

مصادر املعلومات ، وطرق مجع  :ة تشملهذه املعرفوعلى األدلة فى جمال الرتبية اخلاصة، 

ومن ثم تكون لديهم القدرة على تقييم مدى  ؛البيانات، واسرتاتيجيات حتليل البيانات، وغريها

ألنهم  ؛مالءمة منهجيات البحث فيما يتعلق باملمارسات التى قدمت فى األطر النظرية

ات التدخل، واملواد يستخدمون البحوث الرتبوية لتحسني أساليب التدريس، واسرتاتيجي

 املنهجية. 

الرتبية اخلاصة يهيئون البيئة التعليمية الداعمة للتحسني املستمر،  يمعلم إن

قادرين على استخدام األدبيات  نويشرتكون فى تصميم وتنفيذ البحوث العملية، ويكونو

ند إىل حلل قضايا املمارسة املهنية، ومساعدة اآلخرين على فهم األدلة املختلفة التى تست

 املمارسات املختلفة.

  : تقويم الطالب والربامج. 4املعيار ا ◙

حيث  ،الرتبية اخلاصة يأهمية للممارسة املتقدمة من ِقَبل معلم اا ذالتقييم أمًر يعد

ضافة التقويم على املعرفة اخلاصة بنظم ونظريات التقييم الرتبوى بشكل عام، باإل يحيتو

  .تنفيذ املمارسات القائمة على األدلة فى جمال التقييم إىل املهارات فى

معلمو الرتبية اخلاصة يصممون وينفذون أنشطة البحوث الرامية إىل تقييم فعالية 

بهدف تقييم التقدم حنو حتقيق رؤية املؤسسة ورسالتها وأهدافها  ؛األداءات املختلفة

، حيث تستخدم فى اختيار أدوات  حمايدةأن تكون إجراءات التقييم  املهموبراجمها، فمن 

 ربامج واألفراد على حد سواء.لالتقييم واألساليب واإلجراءات الالزمة ل

الرتبية اخلاصة يعدون على مستوى  يأما خبصوص التقييم اخلاص باألفراد ، فإن معلم 

ن على تطبيق معارفهم ومهاراتهم يف مجيع املراحل، وأغراض ييكونون قادرحبيث متقدم 

يم مبا فى ذلك الفحص، واالستدالل، والفرز، واألهلية لالستفادة من خدمات الرتبية التقي

 اخلاصة. 

الرتبية اخلاصة على الرصد واإلبالغ عن التقدم فى العملية التعليمية  يإن قدرة معلم

تعد من األهداف األساسية للربنامج الرتبوى الفردى ــــ وخاصة فى املناهج الدراسية وغريها 

 االحتياجات اخلاصة. يلق باألفراد ذواملتع

 . : التنمية املهنية واملمارسات األخالقية5املعيار ا ◙

معلمو الرتبية اخلاصة يسرتشدون باألخالقيات املهنية ومعايري األداء، وعليهم مسؤولية 

 االحتياجات اخلاصة ، وإرشاد أسرهم وزمالئهم .  يوتعزيز جناح األفراد ذو

اصة يهيئون بيئات تعليمية وتربوية داعمة من شأنها محاية إن معلمى الرتبية اخل

يتعلمون أن يكونوا كما أنهم االحتياجات اخلاصة وأسرهم،  ياحلقوق القانونية للطالب ذو

ا حيتذى به فى تشجيع املمارسات األخالقية واملهنية. إنهم خيططون للتنمية املهنية منوذًج

 املهنية.ا ألدوارهم املستدامة وفًق
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 .  : التعاون6املعيار ا ◙

الرتبية اخلاصة على املستوى املتقدم بأن  ييتم إعداد املشاركني فى برامج إعداد معلم

يكون لديهم الفهم العميق ألهمية التشاور والتعاون لألدوار داخل الرتبية اخلاصة ، واستخدام 

ليمية، فهم يفهمون أهمية االحتياجات التع يهذا الفهم العميق لدمج اخلدمات لألفراد ذو

األدوار التعاونية من أجل أصحاب املصلحة على الصعيدين الداخلي واخلارجي ، ويطبقون 

مهاراتهم لتشجيع التفاهم وحل املشكالت، وبناء التوافق فى اآلراء بني أصحاب املصلحة على 

ة وأسرهم، االحتياجات اخلاص يالصعيدين الداخلى واخلارجى لتوفري اخلدمات لألفراد ذو

التعاون والتشاور  :املعرفة احلديثة للبحث عن املراحل والنماذج فى كل من وأن ميتلكون من

واملمارسات األخالقية، واملسائل القانونية املتصلة بالتشاور والتعاون. عالوة على ذلك، فإن 

م فهم املعلمني فى جمال الرتبية اخلاصة يعدون من خالل املستوى املتقدم ألن يكون لديه

وكيفية  ،عميق للتفاعالت املمكنة من اللغات والتنوع والثقافة والدين مع العوامل الظرفية

 .استخدام التعاون والتشاور لتعزيز الفرص املتاحة لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة

 ختصص لمصور مقرتح الستبانة معايري اجلودة فى برنامج إعداد معت

 تضمنة بهذه املعايرياإلعاقة العقلية واملؤشرات امل

 

 : عقليا املعاقني وتعليم تربية وأهداف وفلسفة ومبادئ أسس ــــ األول املعيار

 

 املعايري م

 االحتياج درجة

 متوسطة كبرية
 قليلة
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   وتصنيفاتها. العقلية اإلعاقة مفهوم ُتحدد 2
 

2 

 عقليا املعاقني دمج اسرتاتيجية حنو إجيابي اجتاه تبين

 العادية. املدارس يف العاديني مع

  
 

   مبصر. عقليا املعاقني تعليم تطوير تاريخ تعرف 3
 

4 

 خبصوص األخالقية واملبادئ والسياسات القانون

 اخلاص والتنفيذي والتخطيطي اإلداري السلوك

 عقليا. املعاقني بتعليم

  
 

5 

 وطالبات طالب بني عقليا املعاقني انتشار نسبة تعرف

 الدمج. املدارس

  
 

   امليدان. يف املستجدة والدراسات األحباث ُتتابع 6
 

   . التعليم عملية فى األسرة ودور األسري النظام 7
 

8 
 حمليا عقليا املعاقني وتعليم رعاية وأنظمة بقوانني إملام

 ودوليا.
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 : عقلية اإلعاقة ذوي من املتعلم خصائص تطوير ـــ الثاني املعيار

 

9 
 على وتأثريها احمليطة والبيئة الثقافية والتأثريات اخلصائص

 العقلية. اإلعاقة ذوي األفراد

  
 

   والعاديني. العقلية اإلعاقة ذوي األفراد بني واالختالف التشابه 10
 

11 
 من وغريهم العقلية اإلعاقة ذوي األفراد بني واالختالف التشابه

 األخرى. اإلعاقات ذوي

  
 

12 
 للمعاقني والرعاقة التنمية تدعيم فى األسر ودور األسري النظام

 عقليا.

  
 

13 
 والنفسية واالجتماعية واألكادميية املعرفية اخلصائص وصف

 العقلية. اإلعاقة ذوي للتالميذ

  
 

14 
 اإلعاقة ذوي التالميذ تعلم بكيفية املتعلقة والنظريات املفاهيم

 العقلية.

  
 

15 
 فى املسهمة والوراثية واالجتماعية العضوية املرضية العوامل

 العقلية. اإلعاقة حدوث

  
 

 

 : العقلية اإلعاقة ذوي للتالميذ الفردية الفروق  ـــ الثالث املعيار

 

 املعايري م

 االحتياج درجة

 متوسطة كبرية
 قليلة

16 
 والقيم واملواقف للمتعلمني،  واالجتماعية األكادميية القدرات أثر

 الوظيفي. والتطوير التعليم يف

  
 

17 

 وداخل الثقافات عرب والقيم والتقاليد املعتقدات يف االختالفات

 االحتياجات ذوي األفراد بني العالقات على وآثارها الواحدة، الثقافة

 املدرسي. والتعليم واألسرة، اخلاصة،

  
 

18 

 يف مبا العقلية، اإلعاقة ذوي األفراد لدى التعلم أساليب اختالف

 االختالفات. هذه معاجلة واسرتاتيجيات الثقافية االختالفات ذلك

  
 

19 

 لإلعاقة املختلفة املستويات التالميذ بني فواالختال التشابه أوجه

 والشديدة. واملتوسطة البسيطة العقلية

  
 

20 

 العقلية اإلعاقة ذوي للتالميذ املختلفة التعلم طرق

 االختالفات. هذه مع تتعامل اليت واالسرتاتيجيات

  
 

21 
 واالجتاهات االجتماعية والقدرة األكادميي التعلم تأثري

 املهنية. والتنمية التدريس على والقيم واالهتمامات

  
 

   التعلم. خربات تصميم عند التالميذ بني الفردية الفروق مراعاة 22
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 : العقلية اإلعاقة ذوي جمال يف والتشخيص التقييم  ــ الرابع املعيار

 

23 
 ذوي التالميذ طبيعة يناسب مبا التقييم عملية متطلبات حتديد

 العقلية. اإلعاقة

  
 

   والتشخيص. التقييم يف املستخدمة األساسية املصطلحات 24
 

25 

 قرار الختاذ الرمسي وغري الرمسي التشخيص طرق استخدام

 جمال يف اخلاصة الرتبية خدمات على للحصول األهلية بشأن

 العقلية. اإلعاقة

  
 

26 
 - التخطيط - التصنيف -)الفرز املعلومات مجع طرق حتديد

 والفصل(. البيت يف التلميذة ومالحظة مراقبة

  
 

27 
 تقيس اليت األخرى التقييم وأساليب واملقاييس االختبارات تصمم

 املختلفة. ومهاراته وقدراته وسلوكياته التلميذ أداء

  
 

28 
 أجل من املختلفة اجلوانب يف للتلميذ احلالي األداء مستوى حتديد

 العالجية. والربامج التدريسية باملهام القيام

  
 

29 
 وفئة التوحد وفئة العقلية اإلعاقة فئة بني الفارقى التشخيص

 الطفولة. فصام وفئة الدراسي التأخر

  
 

 

 : اجملتمعية والتفاعالت التدريسي واملوقف التعلم بيئة جودة  ــ اخلامس املعيار

 املعايري م

 االحتياج درجة

 متوسطة كبرية
 قليلة

30 
 الفعالة املشاركة على تشجع وإجيابية وداعمة آمنة بيئة تصميم

 واجلماعية. الفردية األنشطة يف

  
 

   األخرى. والبيئات للرتبية الالزمة االجتماعية املهارات توفري 31
 

32 

 اليومية احلياة مهارات وتوظف تطور جيدة بيئة تصميم

 للتلميذ. املختلفة والوظيفية االستقاللية

  
 

33 

 الفعالة املشاركة على تشجع وإجيابية وداعمة آمنة بيئة تصميم

 واجلماعية. الفردية األنشطة يف

  
 

34 

 على االعتماد وزيادة الذات عن لإلعالن املشجعة البيئة تصميم

 النفس.

  
 

35 
 واآلخرين ذاتهم بتقدير لألفراد تسمح تعلم بيئات تصميم

 واللغوية. الثقافية املوروثات خبصوص

  
 

36 

 التعليمية األطر بني الراجعة والتغذية واملعلومات اخلربات تبادل

 بيئات يف التعديالت القرتاح وتربويني وموجهني معلمني من

 التعلم.
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 : التدريسية االسرتاتيجيات  ــ السادس املعيار

 

37 
 وتعويض لتقوية تستخدم اليت والتعلم التعليم بطرق إملام

 والتذكر. والفهم االستقبال يف واملعوقات الصعوبات

  
 

38 
 فى العامة األساسية املهارات تدريس واسرتاتيجيات بطرق إملام

 عقليا. للمعاق اليومية احلياة

  
 

   وتنفيذها. لالختبارات اإلعداد اسرتاتيجيات 39
 

40 

 املعرفية العقلية العمليات فى والدقة التمكن تنمية طرق

 والكتابة القراءة : جماالت فى املعرفة اكتساب فى وتطبيقاتها

 وغريها. واحلساب

  
 

41 
 للتغلب املناسبة التدريس طرائق من متنوعة جمموعة توظيف

 التلميذ. لدى املعرفة اكتساب صعوبات على

  
 

42 

 على املعلم تساعد اليت العالجي التدريس اسرتاتيجيات تطبيق

 األكادميية باألحباث املدعومة واألساليب الطرق أحدث استخدام

 واملهارات املعرفة واكتسابهم اخلاصة اإلحتياجات ذوي تعلم فى

 اجليدة. السلوكية

  
 

   املختلفة. املواقف لتالئم التدريس عملية تكيف 43
 

44 
 خالل واحملتوى واملصطلحات للتدريس الرئيسية األفكار حتديد

 العام. املنهج

  
 

45 
 ذوي األفراد لتعلم األكادميية باألحباث املدعومة الطرق استخدام

 العقلية. اإلعاقة

  
 

46 
 البيئات يف االندماج لتيسري املناسبة االسرتاتيجيات استخدام

 املختلفة.

  
 

   التدريس. يف احلديثة والتقنية اآللي احلاسب توظيف 47
 

   البديلة. السلوكيات لتعليم اسرتاتيجيات استخدام 48
 

49 
 التعلم بيئات عرب املهارات تعميم تسهيل اسرتاتيجيات استخدام

 املختلفة.

  
 

50 
 متعددة مداخل واستخدام حديثة، تدريسية اجتاهات تبين

 معاصرة.
  

 

 موعاجمل
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 : الفردية الرتبوية واخلطة الفردي الرتبوي الربنامج وتنفيذ تصميم  ــ السابع املعيار

 

 املعايري م

 االحتياج درجة

 متوسطة كبرية
 قليلة

51 
 املعاقني ورعاية لتعليم الفردى الرتبوى الربنامج مبحتويات اإلملام

 . بدقة وحتديدها عقليا

  
 

52 

 ختصصات من الفردى الرتبوى الربنامج إعداد فريق حتديد

 عقليا. املعاقني شخصية جوانب مجيع تراعي متنوعة

  
 

53 

 والتطوير للتعديل القابل املتكامل الفردى الرتبوى الربنامج  إعداد

 املعاصرة. التغريات ضوء فى املستمر

  
 

54 

 الرتبوية اخلطة : الفردى الرتبوى الربنامج تنفيذ طرق حتديد

 السلوك تعديل خطة – التدريسية( ) التعليمية اخلطة – الفردية

 منها. طريقة كل ومستلزمات

  
 

55 

 طبقا الفردية الرتبوية للخطة املكونة الرئيسية احملتويات تعدد

 ألهدافها.

  
 

56 
 أهداف ىلإ وحتليلها ىاملد ( طويلة ) بعيدة األهداف صياغة

 .تدريسية أهداف إىل هاتوترمج ىاملد قصرية

  
 

57 

 والوسائل املستخدمة التعزيز وطرق التقييم أساليب حتديد

 الفردية. الرتبوية اخلطة فى التعليمية

  
 

58 
 الرتبوية اخلطة لتنفيذ املتطلبة املساندة والطرق األساليب حتديد

 الفردية.

  
 

59 
 خطوات إىل تقسيمها طريق عن الفردية الرتبوية اخلطة تنفيذ

 . صغرية

  
 

 

 العقلية. اإلعاقات لذوي املتكاملة التعلم برامج تصميم  ــ الثامن املعيار

 

60 
 وحاجات واحملتوى املنهج أهداف بني الربط كيفية  حتديد

 املناسبة. الرتبوية اخلطة لتصميم الطالب

  
 

61 
 ومهارات األكادميية املهارات تنمية برامج بني التكامل  حتقيق

 التكيفي. السلوك

  
 

62 
 لضمان التعلم ومتسلسلة التنظيم جيدة تعليمية خربات توفر

 عقليا. املعاقني أداء تطوير

  
 

63 
 السلوكية والربامج التعليمية الربامج بني التكامل حتقيق

 عقليا. للمعاقني الالزمة والتدريبية العالجية
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64 
 أو أفقيًّا ترابطا احملتوى فى واملرتابطة املتسلسلة املوضوعات اختيار

 األساسية. احلياتية واملهارات املفاهيم لتنمية رأسيًّا

  
 

65 
 اليومية احلياة مهارات لتنمية عالجية - تشخيصية برامج تصميم

 عقليا. للمعاقني

  
 

   واملتخصصني. التعليمية املساندة أساليب توفري 66
 

67 
 فى العام والفهم والفصاحة للدقة منظم تدريسي نظام تطبيق

 والكتابة. القراءة فى اللغوية احملتويات

  
 

 

 : والتواصل اللغة  ــ التاسع املعيار

 

 املعايري م

 االحتياج درجة

 متوسطة كبرية
 قليلة

68 
 تؤدي أن ميكن اليت الثقافات بني والتواصل السلوك طرق حتديد

 الفهم. سوء إىل

  
 

   املعينة. االتصال اسرتاتيجيات تعزيز 69
 

70 

 فهم لتسهيل الالزمة واملوارد االتصال اسرتاتيجيات استخدام

 عقليا. املعاقني ختص التى املوضوعات

  
 

71 

 ذوي لألفراد االتصال مهارات وتعزيز دعم اسرتاتيجيات استخدام

 العقلية. اإلعاقة

  
 

 

 : التعاون  ــ العاشر املعيار

 

   والتعاون. التشاور واسرتاتيجيات مناذج تطبيق 72
 

73 
 احمللي اجملتمع وأفراد واملدارس واألسر عقليا املعاقني األفراد أدوار

 الفردي. الربنامج إلعداد التخطيط يف

  
 

74 

 ذوي األفراد أسر مع الفعال والتواصل باألفراد األسر اهتمامات

 هذه مع التعامل فى املستخدمة واالسرتاتيجيات العقلية اإلعاقة

 االهتمامات.

  
 

   األسر. مع اإلدارة لتقنيات الفعالة السلوكيات مشاركة 75
 

   العقلية. اإلعاقة ذوي  األفراد أسر مع الفعال التواصل 76
 

77 
 لتقييم اجملموعات بواسطة املشكالت حل مهارات استخدام

 التعاونية. األنشطة

  
 

78 
 تدعم التى التعاوني والتعلم النشط التعلم أساليب استخدام

 التالميذ. بني التواصل
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79 
 اإلعاقة ذوي األفراد خدمة فى واآلخرين األسر مع التعاون

 العقلية.

  
 

   واملهنيني. األسر بني واملفيدة احملرتمة العالقات تشجيع 80
 

81 
 مشاركني ليكونوا وأسرهم العقلية اإلعاقة ذوي األفراد مساعدة

 الرتبوي. للفريق فاعلني

  
 

82 
 اإلعاقة ذوي األفراد مع التعاونية اللقاءات وتنفيذ ختطيط

 وأسرهم. العقلية

  
 

83 
 األفراد لدمج اجملتمع وأعضاء باملدرسة العاملني هيئة مع التعاون

 املختلفة. األوضاع فى اخلاصة االحتياجات ذوي

  
 

  : املراجع ◙
(. ثقافة اجلودة يف الفكر اإلداري الرتبوي الياباني وإمكانية االستفادة منه فى 2003أمحد السيد الشافعي )

 (، األردن.1، العدد )جملة أحباث الريموكمصر، 

جملة احتاد  ،(. أمنوذج مقرتح إلدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات األردنية العامة 2006أمحد حممد بدح )

 100-89 ، (46) ، اجلامعات العربية

(. معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم العام. اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية 2007وقران العارفة )

 .69-13،الرياض جامعة امللك سعود  -) جسنت ( السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية 

 ، السعودية ، جامعة الطائف. العالجى والرعاية املتكاملة لغري العادينيالتعليم (. 2015زينب حممود شقري)

، الرياض ، دار  االحتياجات اخلاصة يالقياس والتقييم والتشخيص لذو(. 2016زينب حممود شقري)

 الزهراء.

(. دراسة استطالعية ألهم احلاجات األكادميية 2016زينب حممود شقري؛ مسرية عبد اهلل كردى )

ية واملهنية واإلدارية الالزمة للتدريب امليدانى للطالبة املعلمة بالرتبية اخلاصة )من والتدريب

 4 -2جامعة أم القرى ،  -وجهة نظر الطالبة املعلمة(، املؤمتر اخلامس إلعداد املعلم ، كلية الرتبية 

 أبريل.

ور فى احلاجات دراسة استطالعية ألوجه القص(. 2016زينب حممود شقري؛ مسرية عبد اهلل كردى )

األكادميية والتدريبية واملهنية واإلدارية الالزمة للتدريب امليدانى للطالبة املعلمة بالرتبية 

جامعة امللك خالد  -( ، مؤمتر إعداد املعلم ، كلية الرتبية   اخلاصة )من وجهة نظر الطالبة املعلمة

 نوفمرب.  30، 

(. دراسة استطالعية ألوجه القصور يف حتقيق الكفايات األكادميية والتدريبية  2018زينب حممود شقري )

واملهنية والشخصية الالزمة إلعداد معلمة الرتبية اخلاصة فى ظل جتربة الدمج اجلديدة 

إلبداعى رؤى املؤمتر العلمى الثانى " التدريب اباملدارس العادية )من وجهة نظر الطالبة املعلمة( ، 

 مارس. 15واقعية وطموحات مستقبلية "، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة بنها ،

التوجهات احلديثة فى إعداد معلم الرتبية اخلاصة وتنمية كفاياته فى ظل (. 2018زينب حممود شقري )

" رعاية األفراد ذوى  ي:لعلماملؤمتر ااالهتمام بدمج املعاقني باملدارس العادية ) رؤية مستقبلية( ، 

كلية علوم اإلعاقة بالتعاون مع ،  ، مرسى مطروح أكتوبر 18  -16الواقع واالجتاهات " ،  -اإلعاقة  

 اجلمعية املصرية للدراسات النفسية.

بناء برنامج إعداد معلم الرتبية اخلاصة لإلعاقات البسيطة واملتوسطة يف ضوء املعايري (.  2010علي اهلودىل )

 ، جامعة عدن ، اجلمهورية اليمنية ، عدن .الدولية االعتماد األكادميي
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 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب
 

(. مدى حتقق معايري اجلودة فى برنامج الرتبية امليدانية وانعكاس ذلك 2007العزيز الظفر ) عواطف عبد

، جامعة جملة كلية الرتبيةواالجتاه حنو املهنة لدى الطالبات / املعلمات،  على األداء التدريسى

 .550 - 485(، 37)2طنطا، 

  .، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعةدارة اجلودة الشاملة إ ( .2000كاظم خضري )

  http://www.fiseb.com .اجلودة الشاملة وفق املعايري الدولية ( .1999حممد صاحل سواس )

( . اجلودة الشاملة يف برامج وخدمات الرتبية اخلاصة كما تقدم من 2011حممد عبد الصبور منصور )

. العلوم الرتبوية  جملة جامعة امللك سعودوجهة نظر املعلمني وكما تدرك من جهة نظر اآلباء . 

 (.3سالمية . )والدراسات اإل

. دبي، مسرية الرتبية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية: من العزل إىل الدمج(. 2008) ناصر علي املوسى

 اإلمارات العربية املتحدة: دار القلم للنشر والتوزيع.

الدراسة الوطنية لتقييم جتربة اململكة العربية ( .2008)؛ زيدان السرطاوى ؛ العبد اجلباراملوسىناصر 

. الرياض: وزارة الرتبية الحتياجات اخلاصة يف مدارس التعليم العامالسعودية يف جمال دمج ذوي ا

 والتعليم.

. عاقة نظرة عاملية وإقليميةمعايري جودة الربامج التعليمية لألشخاص ذوي اإل(. 2015ندى صاحل الرميح )

" جودة اخلدمات املقدمة  حبث مقدم يف امللتقى اخلامس عشر للجمعية اخلليجية لإلعاقة

 بريل.أ 2 -مارس  30املوافق  1436/ 6/ 13 -10. يف الفرتة  "عاقةلألشخاص ذوي اإل

(. فعالية تدريس وحدة فى التعبري الفنى باستخدام األسلوب التكاملى 2007)نضال شعبان ؛ سلوى عثمان 

فى حتصيل مادة العلوم لدى متعلمات الصف الثالث املتوسط واجتاهاتهن حنو كل من العلوم 

 .193 - 159(، يونيو، 2)4، جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانيةية الفنية، والرتب
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