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 الممخص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقكيـ جكدة مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة في ضكء 

دة كاالعتماد المدرسي مف كجية نظر معممي كمعممات التربية معايير النمكذج التنظيمي لمجك 
الفكرية بمدينة الطائؼ، حيث تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كاختير عينة الدراسة بطريقة 

( معممان كمعممةن، كلتحقؽ ىدؼ الدراسة ُأعدت بطاقة تقكيـ 39عشكائية بسيطة؛ حيث بمغت )
( بعدان. كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أف جكدة 14( مؤشران مكزعة عمى )39تضمنت )

تطبيؽ معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي في مسار التربية الفكرية لدل 
المرحمة المتكسطة في الطائؼ مف كجية نظر المعمميف كالمعممات متحقؽ بدرجة كبيرة، حيث 

أف بعد )القيادة التربكية الفعالة لممدرسة( احتؿ ( درجة، كتبيف 4.94بمغ المتكسط الحسابي )
(، كجاء في الترتيب األخير ُبعد المكتبات كمصادر التعمـ 2.97المرتبة األكلى بمتكسط )

(. كأشارت النتائج إلى 4.32 –2.28(. كقد تراكحت األبعاد األخرل ما بيف )4.44بمتكسط )
تقييـ معايير المكارد البشرية كعمميات  ( في0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

التعميـ كالتعمـ كالمرافؽ كالتجييزات المدرسية بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي كلصالح حممة 
الماجستير، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح حممة البكالكريكس في تقييـ معيار اإلدارة 

( في درجات المعايير 0.05إحصائية عند )المالية كالتمكيؿ، ككجكد فركؽ جكىرية ذات داللة 
)الرسالة كالقيـ كاألىداؼ، المكارد البشرية، عمميات التعميـ كالتعمـ، تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف 
أدائيـ، تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة، المرافؽ كالتجييزات المدرسية، المكتبات كمصادر 

إلدارة المالية كالتمكيؿ، تخطيط لمجكدة كالتحسيف التعميـ، التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي، ا
-2سنكات،  2المستمر( مف كجية نظر المعمميف كالمعممات" بالنسبة لسنكات الخبرة )أقؿ مف 

سنكات لتقكيـ  2سنة فأكثر( لصالح مف لدييـ خبرة أقؿ مف  12سنة،  12-11سنكات،  11
ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ في 

كاالعتماد المدرسي. كأكصت الدراسة بضركرة تحسيف مستكل الخدمات التربكية كالتعميمية 
المقدمة لطمبة مسار التربية الفكرية مف خالؿ تطبيؽ معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد 

 المدرسي.
لمرحمة المتكسطة بالطائؼ، معايير النمكذج مسار التربية الفكرية با الكممات المفتاحية:

 التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي، تقكيـ البرامج
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Abstract: 
The current study aimed to evaluate the quality of the intellectual 

education track at the intermediate stage in light of the standards of the 
organizational model for quality and school accreditation from the point 
of view of intellectual education teachers in Taif city, where the 
descriptive analytical approach was used, and the study sample was 
chosen in a simple random way. As it reached (93) male and female 
teachers, and to achieve the goal of the study, a calendar card was 
prepared that included (96) indicators distributed over (14) dimensions. 
The study found the following results: The quality of implementing the 
standards of the organizational model for quality and school 
accreditation in the intellectual education track at the middle stage in 
Taif from the teachers ’point of view is largely achieved, with the 
arithmetic average reaching (2.64) degrees, and it was found that the 
(effective educational leadership of the school) dimension ranked first 
with an average. 2.97), and the last ranking is for libraries and learning 
resources with an average (2.22). The other dimensions ranged 
between (2.28 - 2.95). The results indicated that there are statistically 
significant differences at the level of (0.05) in the evaluation of human 
resources standards, teaching and learning processes, school facilities 
and equipment in relation to the scientific qualification variable and in 
favor of master's holders, and the existence of statistically significant 
differences in favor of bachelor’s holders in evaluating the financial 
management and financing standard, and the existence of substantial 
differences. Statistical significance of (0.05) in the degrees of standards 
(mission, values and goals, human resources, teaching and learning 
processes, evaluation of student learning and improvement of their 
performance, education of people with special needs, school facilities 
and equipment, libraries and educational resources, dealing with 
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students and the local community, financial management and finance. 
Planning for quality and continuous improvement) From the teachers 
'and female teachers' point of view, “With regard to years of experience 
(less than 5 years, 5-10 years, 10-15 years, 15 years and more) For 
the benefit of those with less than 5 years of experience to evaluate the 
course of intellectual education in the middle stage in Taif in light of the 
standards of the organizational model for quality and school 
accreditation.  The study recommended the need to improve the level of 
educational services provided to students of the intellectual education 
track by applying the standards of the organizational model for quality 
and school accreditation. 
Key words: the intellectual education track in the middle stage in Taif, 
the standards for the organizational model for quality and school 
accreditation, program evaluation 
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 المقدمة
يعد التعميـ حؽ أساسي لإلنساف بغض النظر عف أية معكقات تحكؿ دكف تعممو، كىذا 
يشمؿ األفراد ذكم اإلعاقة فال يكاد يخمك أم مجتمع مف المجتمعات البشرية مف كجكد أفرادو 
معاقيف عمى اختالؼ إعاقتيـ، كقد قدمت المممكة العربية السعكدية ىذا الحؽ ككفمتو ليذه الفئة 

 كة بغيرىا مف فئات المجتمع.أس
كالتربية التي ُتعنى بيذه الفئة يطمؽ عمييا مسمى التربية الخاصة، كتعرؼ بأنيا "جممة 
البرامج التربكية كالتعميمية الكقائية كالعالجية المتخصصة التي تقدـ لفئات مف األفراد غير 

افيـ كتنمية اتجاىاتيـ العادييف بيدؼ رعايتيـ كمساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ، كتحقيؽ أىد
اإليجابية نحك ذكاتيـ، بما يحقؽ ليـ أكبر قدر مف التكافؽ الشخصي كالتربكم كالميني 
كاالجتماعي، كتشمؿ فئاتو رئيسية؛ كاإلعاقة الفكرية، كاإلعاقة السمعية، كاإلعاقة البصرية، 

ت السمكؾ، كاإلعاقة الجسمية كالصحية، كصعكبات التعمـ، كاضطرابات التكاصؿ، كاضطرابا
 (.41، ص.4114كغيرىا" )الشريؼ، 

كقد شيدت التربية الخاصة تطكران ممحكظان في المممكة العربية السعكدية، إذ شممت 
الخدمات لذكم االحتياجات الخاصة كافة مناطؽ كمحافظات المممكة، كتميزت الخدمات بتمبية 

لتطكر اىتماـ كزارة الشئكف احتياجات األفراد المستفيديف منيا. ككاف مف أبرز مالمح ىذا ا
االجتماعية بإنشاء مراكز الخدمة االجتماعية، كصدكر قرارات مف مجمس الكزراء يتبنى تأىيؿ 

 (.4119ذكم االحتياجات الخاصة، كصرؼ اإلعانات كتأميف الرعاية )المغمكث، 
ىذا كتحظى اإلعاقة الفكرية، عمى كجو الخصكص، باىتماـ المختصيف كالباحثيف، 

ف تأثيرىا ال يقتصر عمى جانبو كاحد فقط مف شخصية الفرد، بؿ يتعداه ليشمؿ جكانب كذلؾ أل
معرفية كاجتماعية كلغكية كانفعالية، باإلضافة إلى تأثيرىا عمى األسر كالمجتمع ككؿ، كمما يزيد 

(  Jenco، 2019مف خطكرة اإلعاقة الفكرية زيادة معدؿ انتشارىا، حيث كصمت دراسة جنكك )
% في عاـ 1.4ـ إلى 4113% في عاـ 1.3اع معدؿ انتشار اإلعاقة الفكرية مف إلى ارتف
ـ، كىناؾ احتمالية لزيادة أك انخفاض ىذا المعدؿ كفقان لمظركؼ الصحية كالتعميمية 4113

 (.4111السائدة في المجتمعات )عبد اهلل، 
           ؼكقد عرَّفت الجمعية االمريكية اإلعاقة الفكرية بأنيا "عبارة عف عجز يكص

    بقصكر كاضح في األداء الكظيفي الفكرم، كالسمكؾ التكيفي، كيظير القصكر في السمكؾ
  " 11التكيفي في المجاؿ االجتماعي، كالعممي، كالمفاىيمي، كىذا العجز يككف قبؿ سف 

 (. 42، ص.4111)الناصر، 
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ذكم اإلعاقة الفكرية، كفي ىذا الصدد، أكلت المممكة العربية السعكدية اىتمامان كبيران ب
ـ في مدينة الرياض. كتكالت بعدىا المساعي 1394فقد تـ إنشاء أكؿ معيد لمتربية الفكرية عاـ 

معاىد في  3كالجيكد الخاصة بإنشاء معاىد أخرل لمتربية الفكرية في المممكة، حتى بمغ عددىا 
 (.4111مناطؽ مختمفة مف المممكة )المطيرم، 

نذ التسعينات مف القرف المنصـر تغيران ميمان عمى صعيد كشيد المجتمع السعكدم م
الخدمات التربكية المقدمة لطمبة اإلعاقة الفكرية، فقد أصبح تعميميـ يتـ في صفكؼ خاصة 
ممحقة بالمدارس العادية، كالذم ُيعتبر اعترافان ضمنيان بأف ىؤالء الطمبة لدييـ استعداد لمتعمـ 

ة إلى أف زيادة جيكد كزارة التعميـ إليجاد أفضؿ الطرؽ (. باإلضاف4119)الخطيب كالحديد، 
لتعميـ طمبة ذكم اإلعاقة الفكرية، حيث سعت الكزارة إلى تعميميـ اكسابيـ االستقاللية إضافة 

 (.1333لمميارات األكاديمية األساسية، كالقراءة كالكتابة كالحساب )المكسى، 

إلعاقة الفكرية في التعميـ ( عمى حؽ طمبة ذكم ا4113كتؤكد دراسة القحطاني )
كالتدريب، كىذا يتأكد بأىمية األىداؼ العامة التي تسعى إلييا برامج تربيتيـ كتعميميـ كىذه 
كسابيـ الكفاءة الشخصية،  األىداؼ تتمثؿ في إكسابيـ الميارات األكاديمية األساسية الكظيفية، كا 

حياتيـ قدر اإلمكاف، إضافة إلى  كذلؾ بمساعدتيـ عمى االعتماد عمى النفس كاالستقاللية في
إكسابيـ السمككيات الضركرية لمتفاعؿ االجتماعي المناسب مع اآلخريف، كتمكينيـ مف ممارسة 
 بعض الحرؼ كالميف البسيطة مما يقمؿ مف شعكرىـ باإلحباط كالدكنية، كيمتعيـ بالعيش الكريـ.

ية مختمؼ الميارات مف ( إلى أف عممية تعميـ ذكم اإلعاقة الفكر 4112كيشير ىاركف )
األمكر الشاقة لدل الكثير مف المعمميف العامميف في مجاؿ التربية الفكرية، كيرجع ذلؾ إلى عدـ 
تمكف ىؤالء المعمميف مف استخداـ أنسب استراتيجيات التدريس القائمة عمى المبادئ المستخمصة 

ليؤالء الطمبة ، كما أف مف نظريات التعمـ، كالقائمة عمى الفيـ السميـ لمخصائص الفريدة 
الخصائص العقمية كاألكاديمية ليؤالء الطمبة تعد تحديان يكاجو معممي طمبة ذكم اإلعاقة الفكرية، 

المعرفية، كيعكد -كذلؾ ككنيـ ُيعانكف مف قصكر كاضح في القدرات الكظيفية لمجكانب العقمية
كره يشير إلى أنيـ بحاجة إلى ذلؾ إلى بطء النمك العقمي لدييـ، كتدني نسبة الذكاء، كىذا بد

 كقت أطكؿ الكتساب المياـ كتعمميا.
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( إلى أف األساليب التعميمية لذكم اإلعاقة الفكرية 4114كأضافت دراسة السميماف )
بمدارس الدمج كمعاىد التربية الفكرية ينصب عمى الجكانب األكاديمية، كتكريس جيكد المعمميف 

اءة كالكتابة كالرياضيات. كىذه المكاد الدراسية، كالتي ال ننكر عمى تدريس المكاد التعميمية، كالقر 
أىميتيا، تعتمد عمى القدرة العقمية العامة "الذكاء"، كىك الجانب الضعيؼ لدل ذكم اإلعاقة 
الفكرية، كالذم تـ تصنيؼ إعاقتيـ بمكجبو. مع التغاضي الكاضح عف جكانب القكة كالقدرات 

ذ أف ىنالؾ إىماؿ كبير ليذا الجانب، إلى جانب تحديات أخرل الخاصة كما لدييـ مف مكاىب، إ
 ال يسمح المقاـ ىنا بسردىا.

كمف جيةو أخرل، تعد المرحمة المتكسطة لمتربية الفكرية مرحمة ميمة لمغاية، حيث يتـ 
فييا إمداد الطمبة القابميف لمتعمـ بالمعارؼ كالميارات المناسبة لخصائصيـ في تمؾ المرحمة 

عدادىـ لممرحمة الثانكية، كمف منظكرو عممي، تنبع أىمية ىذه المرحمة مف ككنيا مرحمة يمر  كا 
بيا طمبة التربية الفكرية الكتساب أكبر قدر مف الميارات األكاديمية كاالجتماعية كالمينية كالتي 
ة تكفرىا مفردات المقررات التي كضعت مف قبؿ إدارة التربية الفكرية في األمانة العامة لمتربي

الخاصة. كالشائع بيف بعض الناس أف تعميـ طمبة التربية الفكرية ُيمكف أف ينحصر في المرحمة 
 (.4112االبتدائية كىذا فيـه خاطئ كلغطه كبير )القرني، 

إف طمبة المرحمة المتكسطة غالبان ما يظير لدييـ تحسننا في التحصيؿ الدراسي، كما 
كتساب المعمكمات، كيتطكر اإلدراؾ لدييـ عمكمان، كما تنمك لدييـ القدرة عمى تعمـ الميارات كا

صدار األحكاـ عمى األشياء، كىذا يستدعي أف يراعي المنيج  يزداد اعتمادىـ عمى الفيـ، كا 
كييتـ بالتطكر المغكم كالحسابي كالعممي لدل ىؤالء الطمبة، ناىيؾ عف تككف المفاىيـ المعنكية 

زيد مف التكسع في الثقافة اإلسالمية، ليستطيع الطمبة أف عف الخير كالشر لدييـ، كالتي تحتاج لم
يميزكا بيف مفاىيـ الحالؿ كالحراـ، كلتنشئتيـ نشأة تربكية إسالمية صحيحة )دليؿ المعمـ 

 (.4111المرجعي لمناىج التربية الفكرية، 
إف التكجيات الحديثة جاءت لتنادم بضركرة تكظيؼ استراتيجيات تربكية تستند أساسان 

نتائج األبحاث العممية، كما دعت إلى أىمية البحكث العممية المحكمة التي يراعى فييا أدؽ  إلى
المعايير البحثية اإلجرائية لفحص مدل فاعمية تمؾ البرامج أك االستراتيجيات التربكية كنجاعتيا 
في تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا، كالعمؿ عمى حماية حقكؽ ذكم اإلعاقة كأسرىـ في ضركرة 

 (. 4114الحصكؿ عمى ممارسات تربكية فعالة )الخطيب كآخركف، 
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كحتى يتـ اعتبار أم برنامج فعَّاؿ، فال بد لمبرنامج أف يطبؽ ضمف ثالثة أىداؼ 
رئيسة، كىي تحديد البرنامج التربكم المراد استخدامو، كتطبيؽ البرنامج، كتقييـ فاعمية البرنامج 

التأكيد عمى تقديـ األدلة الكاضحة كالعممية عمى أف في إحداث التغييرات المرغكب فييا مع 
التغيير الحاصؿ إنما ىك نتاج تطبيؽ تمؾ االستراتيجية، كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ، فإف المحمؿ 
لألدب النظرم يالحظ أف المحاكالت التي تمت في الميداف التربكم الخاص بذكم اإلعاقة جاءت 

لمبادئ الممارسات المبنية عمى البحكث العممية كالتي لمتأكد مف مدل مالئمة ممارساتو التربكية 
اشتممت عمى ثالثة أنكاع مف الدراسات، كىي دراسات تختص بدراسة المعايير العامة، كدراسات 
تحميؿ البرامج التربكية كتحديد مدل فعاليتيا، كدراسات المصداقية العممية، كالتي تيدؼ إلى 

            بيف الممارسات العممية في النكع األكؿ لمتأكد مفالربط بيف الدراسات في النكع الثاني ك 
مدل المصداقية العممية كمدل فاعمية تمؾ البرامج كمالئمتيا العممية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ 

 (.4114)الخطيب، الزعبي، كمجدكليف ، 

( إلى أف عممية تطكير المعايير الخاصة بالبرامج 4114كقد أشار الخطيب كآخركف )
ة لذكم اإلعاقة الفكرية تعد أحد أىـ األكلكيات لدل التربكييف، فيذه اإلجراءات ترمي إلى المقدم

تأميف حصكؿ ذكم اإلعاقة الفكرية عمى التعميـ المالئـ. كبالتالي، فإف متطمبات تحقيؽ ذلؾ 
يقتضي تظافر جيكد جميع المعنييف في المجاالت التربكية كاالجتماعية كالصحية لمعمؿ معان 

 طط عمؿ إجرائية كمينية تتضمف بمكغ كتحقيؽ تمؾ األىداؼ.كفؽ خ

كما حظيت عمميات إصالح التعميـ باىتماـ كبير في معظـ دكؿ العالـ إلى أف أصبح يطمؽ 
عمى ىذا العصر "عصر الجكدة الشاممة" باعتبارىا إحدل الركائز األساسية لمسايرة المتغيرات 

( عبارة عف معايير 4119التعميـ كما يحددىا الزاكم ) الدكلية كمحاكلة التكيؼ معيا، كالجكدة في
عالمية لمقياس كاالعتراؼ كاالنتقاؿ مف ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة االتقاف كالتميز، كاعتبار 

( إلى أف مفيـك الجكدة في التعميـ ىك 4112المستقبؿ ىدفان نسعى إليو جميعان، كيؤكد محمد )
مؿ عمى جميع كظائؼ التعميـ كأنشطتو، مثؿ: المناىج مفيـك متعدد األبعاد ينبغي أف يش

 الدراسية، كالبرامج التربكية كالتعميمية، كالخدمات التربكية كغيرىا.
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كتتمثؿ أىمية الجكدة في المؤسسات التعميمية كأداة قياسية كتقكيمية متكاممة في إرساء مبدأ 
يمية كتحقيؽ أىدافيا بدرجة عالية مف تحقيؽ الجكدة المتمثؿ بتطكير مسار العممية التربكية كالتعم

الكفاءة كتخفيؼ األعباء كالجيكد التي تقـك بيا المؤسسة التعميمية في اإلشراؼ كالمتابعة كالتقييـ، 
كتؤكد الجكدة عمى المشاركة كالتخطيط االستراتيجي، كما تسعى الى تحسيف نكعية البرامج 

مميف في المؤسسة عمى حمؿ المسؤكلية مف كالخدمات التربكية المقدمة، كخمؽ بيئة تشجع العا
 (.4111أجؿ تحسيف الجكدة كبالتالي تشجيع الجميع عمى أخذ أدكارىـ )البكر، 

فالجكدة تعمؿ عمى القضاء عمى اليدر في الماؿ كالجيد كالكقت مف خالؿ تحسيف استعماؿ 
خدمات كالبرامج، المكارد كتقميؿ الكمؼ، كتسعى إلى التحسيف المستمر لمعمميات، كاألنشطة كال

كتالقي األخطاء كالتصدم ليا قبؿ حدكثيا، كتحسيف مستكيات أداء المؤسسة التعميمية، كخمؽ 
ُمناخ تنظيمي إيجابي فعَّاؿ يكفر فرص النجاح كالنجاح كالتمكف مف حؿ المشكالت التي تعيؽ 

           الكقائيةالعمؿ التعميمي بالطرؽ العممية كالتعامؿ معيا مف خالؿ اإلجراءات التصحيحية ك 
    لمنع حدكثيا مستقبالن، كتحقيؽ الترابط كالتكامؿ بيف جميع العامميف بأسمكب ركح الفريؽ 

 (.4111)الخمؼ، 

فقد أثبتت أنظمة إدارة الجكدة العالمية فاعميتيا في تحسيف كتطكير المؤسسات التعميمية 
ة. كبالتالي، فإف تطبيؽ أم نظاـ مف كمنيا المؤسسات التعميمية التي تعني بذكم اإلعاقة الفكري

أنظمة إدارة الجكدة العالمية بفاعمية مف قبؿ أية مؤسسة تعميمية كالحصكؿ عمى شيادة مف جية 
مانحة كمعتمدة عالميان، يؤدم إلى زيادة الثقة بجكدة نشاطاتيا كأدائيا، إال أف استمرار أية مؤسسة 

سيف كالتطكير كالمستمر كاإليفاء بمتطمبات تعميمية يككف منكط بمدل التزاـ المؤسسة بالتح
الجكدة. كقد تختمؼ مؤشرات كمعايير ضبط الجكدة كاالعتماد في إعدادىا كصياغتيا كعمقيا 
كاتساعيا باختالؼ الدكؿ التي تطبقيا، إال أف جميعيا تتفؽ في المحتكل كالمضمكف كالتكجيات 

 (.4111)الخطيب كالخطيب، 

تربية الخاصة تتحدد عف طريؽ قياس مدل تحقيؽ األىداؼ كنظران ألف فاعمية برامج ال
المكضكعة، فإف ضبط الجكدة أيضان ُيقاس عف طريؽ تحقيؽ األىداؼ المكضكعة. كعميو، فإف 
ضبط الجكدة في التربية الخاصة يقاس مف خالؿ البرامج المقدمة عف طريؽ مدل تحقيؽ تمؾ 

ان لتقييـ تمؾ البرامج اعتمادان عمى البرامج لألىداؼ المكضكعة كفؽ مقاييس مصممة خصيص
 (.4114معايير تقديـ الخدمة في تمؾ البرامج، كىك ما يعرؼ بضبط الجكدة )الخطيب كآخركف، 
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كمف المعايير التي تقدـ لذكم اإلعاقة الفكرية ما أعده مكتب التربية كالتعميـ لدكؿ  
ـ، 4111المدرسي في عاـ الخميج العربي، حيث أصدر النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد 

كالذم ُيعتبر أحد البرامج التي ينفذىا المكتب مف أجؿ تطكير التعميـ بالدكؿ األعضاء بمجمس 
التعاكف لدكؿ الخميج العربية، كىك نمكذج يحتكم عمى أربعة عشر معياران. كمف خالؿ ىذه 

كعية في البرامج المعايير التي كضعيا المكتب، يمكف لممختصيف االعتماد عمييا في ضبط الن
 كالخدمات التربكية المقدمة لذكم اإلعاقة الفكرية.  

كفيما يمي عرض لممعايير الرئيسة التي كضعيا مكتب التربية كالتعميـ لدكؿ الخميج  
كاألىداؼ، القيادة التربكية الفعالة لممدرسة، كالمكارد البشرية،  كالقيـ، العربي، كىي: الرسالة،
مـ، كتقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ، كالمنيج، كتعميـ ذكم االحتياجات كعمميات التعميـ كالتع

الخاصة، كالخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب، كالمرافؽ كالتجييزات المدرسية، كالمكتبات 
كمصادر التعميـ، كخدمات الصحة كالسالمة، كالتعامؿ مع الطالب كالمجتمع المحمي، كاإلدارة 

طيط لمجكدة كالتحسيف المستمر. كمؤشرات معيار تعميـ ذكم االحتياجات المالية كالتمكيؿ، التخ
الخاصة، ىي: تكفر المدرسة خدمات في مجاؿ التربية الخاصة تشمؿ الكشؼ كالمتابعة، 
كالتحكيؿ لمطالب مف ذكم االحتياجات الخاصة بما يتماشى مع النظـ السائدة في المنطقة كالبمد، 

لتحديد كتكفير االحتياجات الخاصة لمطالب الذيف لدييـ إعاقات كتتخذ المدرسة إجراءات فعالة 
أك صعكبات في التعمـ، كتتخذ المدرسة إجراءات فعالة لتحديد االحتياجات الخاصة كتكفيرىا 

أك صعكبات في ، لمطالب المتفكقيف كالمكىكبيف، كتكفر المدرسة لمطالب الذيف لدييـ إعاقات
أك إثراء داخؿ الخطة ، كتكفر المدرسة برامج رعاية التعمـ مناىج كبرامج خاصة مناسبة،

الدراسية، كتدرس المدرسة مدل فعالية البرامج المقدمة لرعاية الطالب الذيف لدييـ إعاقات أك 
صعكبات في التعمـ، ككذلؾ البرامج المقدمة لرعاية الطالب المتفكقيف كالمكىكبيف، كتكفر 

ف في مجاؿ التربية الخاصة، كتييئة بيئة تعميمية المدرسة عددنا كاؼو مف المختصيف المتدربي
مناسبة لذكم االحتياجات الخاصة، كبناءن عمى ما تقدـ، فقد جاءت ىذه الدراسة ساعيةن لتقكيـ 
مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ في ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة 

 (.4112كاالعتماد المدرسي )الرميح، 
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 الدراسة: مشكمة
( التي أظيرت نتائجيا أف نسبة 4114مف خالؿ االطالع عمى دراسة الخطيب )

مرتفعة مف مراكز كمدارس التربية الخاصة ال يكجد فييا فريؽ تقييـ كال أدكات مناسبة لمتقييـ، 
( التي أكدَّت عمى أف الييكؿ التنظيمي الحالي لممدارس الممحؽ بيا 4119كدراسة الدكيش ) 

تربية الخاصة ال يتسـ بالمركنة، كيفتقد إلى كظائؼ إدارية، كأنو ال يتـ اختيار العامميف برامج ال
في ىذه البرامج بناءن عمى معايير معينة، كال تعد دكرات تأىيمية لمعامميف فييا، كضعؼ فرص 
التكاصؿ كالتفاعؿ بيف ذكم اإلعاقة كأقرانيـ العادييف، كضعؼ اسياـ القطاع الخاص في تمكيؿ 

مدارس الممحؽ بيا برامج التربية الخاصة، كعدـ تكافر رؤية كرسالة كاضحة لممؤسسة التعميمية، ال
ناىيؾ عف ضعؼ خبرة مديرم المدارس في التعميـ العاـ بعممية الدمج، اتضح لمباحثيف أف ىناؾ 
 حاجة إلى تقكيـ مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة في ضكء معايير النمكذج التنظيمي

 لمجكدة كاالعتماد المدرسي.
( برامج التربية الخاصة لـ تتضمف برامج تعديؿ 4119كما أكدت دراسة )عبد اهلل، 

 السمكؾ، كضعؼ مشاركة األسرة في تنفيذ البرامج، كأف أساليب التدريس تفتقر إلى التنكيع.
بية كبحكـ عمؿ أحد الباحثيف في الطائؼ كمالحظتو أىمية التطكير لبرامج مسار التر 

الفكرية، كإليماف الباحثيف بأف التطكير لف يتـ إال مف خالؿ التقكيـ كما أكدتو دراسة القميزم 
( كالتي جاءت نتائجيا مؤكدةن عمى أىمية التقكيـ )تقكيـ البرامج كالمقررات التربكية في 4112)

. كما أكصت الجامعات العربية كالسعكدية( في تطكير البرامج كالمقررات في الجامعات السعكدية
بضركرة االطالع كمراجعة البحكث كالدراسات العممية الُمحّكمة كالمرتبطة بالتقكيـ حتى يتسنى 

 تحقيؽ أقصى استفادة منيا في تطكير البرامج كالمقررات التربكية.   
( أكصت باالىتماـ بالتقكيـ بشكؿو أكبر، 4112إضافة إلى أف دراسة الجيزاني )

( إلى أف التقكيـ المنتظـ يكّفر الحافز إلدخاؿ مزيدان مف 4111لكناني )كأشارت دراسة إبراىيـ كا
 التحسينات عمى المناىج الدراسية كتطكيرىا. 

كما أف تطبيؽ مؤشرات معيار تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة الذم كضعو مكتب 
ر المنطمؽ التربية كالتعميـ لدكؿ الخميج العربي أمره ضركرم كىاـ. فالمعايير بشكؿ عاـو ُتعتب

األساسي في اصالح التعميـ. كفي ىذا الصدد، تشير )المجنة القكمية لضماف الجكدة كاالعتماد، 
( بأف اصالح التعميـ "كبكصفِو سبيالن لتحقيؽ الجكدة النكعية كينظر إلى اإلصالح القائـ 4111

ارة الجكدة عمى المعايير في المؤسسات التربكية عمى أنو المدخؿ الحقيقي لضماف تطبيقات إد
 (.1الشاممة في المدرسة )ص.



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يوًيت   – السادس العدد  – 33الوجلد  324

 م2021

 رررر

إف أىمية المعايير المختارة في التقكيـ تكمف في أنيا تعزيز إجراءات المساءلة 
كالمحاسبة لممنظمات التربكية، كتركز جيكد التطكير كالتحسيف كاإلصالح كتكجيييا نحك أىداؼو 

ي الميداف التربكم، كذلؾ ألنيا كاضحة كمحددة كيمكف قياسيا.كما ُتعزز قيـ العدالة كالمساكاة ف
تشمؿ كافة الطمبة بغض النظر عف خمفياتيـ االجتماعية أك قدراتيـ العممية، إضافةن إلى أنيا 
ُتمكِّف المعمميف مف تقكيـ أدائيـ عف طريؽ قياس مدل تقدميـ نحك المستكيات المحددة، كمف 

دارس عمى المستكل المحمي أك خصائص المعايير أنيا ُتشجع عمى المنافسة البنَّاءة بيف الم
العالمي، كما تعزز مبادئ اإلدارة التشاركية كالعمؿ التعاكني داخؿ المدارس، باإلضافة إلى أنيا 
تسيـ في تقكيـ جميع جكانب العممية التربكية، كُتساعد عمى تقكيـ المدخالت كالعمميات 

الجكدة، كُتعد أداةن لمتحسيف كالمخرجات، فيي بذلؾ ُتعد أداة تشخيصية تساعد عمى الُحكـ عمى 
 (.4112الذاتي، كلمتقكيـ المفتكح كالتعاكني لمخدمات كالعمميات )الرميح،

كىي أداةه لمقياس المستمر كلممقارنة مع المنظمات المشابية، مما يسيـ في التطكير 
ر التربية كيعزز المنافسة المستمرة. كبالتالي فإف مشكمة الدراسة الحالية تتمثؿ في تقكيـ جكدة مسا

 الفكرية بالمرحمة المتكسطة في ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي.
 اسئمة الدراسة:

 تجيب الدراسة عن األسئمة اآلتية:
ما تقكيـ جكدة مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة في ضكء معايير النمكذج التنظيمي  (1

 نظر معممي كمعممات التربية الفكرية بمدينة الطائؼ؟ لمجكدة كاالعتماد المدرسي مف كجية
              ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في تقكيـ مسار التربية الفكرية بالمرحمة (4

المتكسطة في ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي كفقان لمتغير 
 )الجنس، المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخبرة(؟

 اف الدراسة:أهد
 تهدف الدراسة الحالية إلى:

 الكقكؼ عمى كاقع التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بمدينة الطائؼ. .1
تقكيـ جكدة مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة في ضكء معايير النمكذج التنظيمي  .4

 ة الطائؼ.لمجكدة كاالعتماد المدرسي مف كجية نظر معممي كمعممات التربية الفكرية بمدين
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بياف ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في تقكيـ مسار التربية الفكرية بالمرحمة  .9
          المتكسطة في ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي كفقان لمتغير 

 )عدد سنكات الخبرة، كالجنس(.
 أهمية الدراسة: 
 األهمية النظرية

راسة الحالية في قمة الدراسات العربية كالسعكدية التي تناكلت مكضكع البحث، تنبع أىمية الد .1
كىك تقكيـ مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ في ضكء معايير النمكذج 

 التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي. 
إلعاقة الفكرية بما تسيـ الدراسة الحالية في تطكير مسار التربية الفكرية التي تُقّدـ لذكم ا .4

 يتناسب كمعايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي.
تسيـ الدراسة الحالية في تسميط الضكء عمى نقاط القكة كالضعؼ في التربية الفكرية.  .9

كبالتالي، تعزيز نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعؼ كفقان لمعايير النمكذج التنظيمي لمجكدة 
 .كاالعتماد المدرسي

 األهمية التطبيقية
تسيـ الدراسة الحالية في تكجيو اىتماـ المختصيف كصناع القرار كالمسئكليف السعكدييف إلى  .1

النظر في كاقع مسار التربية الفكرية، كالدعكة إلى تضافر كتعاضد الجيكد نحك إصالح 
كمعالجة جكانب القصكر كنقاط الضعؼ في ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة 

 عتماد المدرسي، كبما يحقؽ أكبر فائدة ممكنة لذكم اإلعاقة الفكرية.كاال
التكصيات كالمقترحات التي ستقدميا الدراسة الحالية تكجو أنظار الباحثيف في المستقبؿ إلى  .4

إجراء مزيد مف األبحاث كالدراسات المتعمقة بالتربية الفكرية، كبالتالي تحقيؽ أكبر فائدة 
 فكرية. ممكنة لذكم اإلعاقة ال

 حدود الدراسة: 
اشتمؿ مكضكع الدراسة عمى كاقع معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة  الحدود الموضوعية:

كاالعتماد المدرسي، في مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة مف كجية نظر معممي 
 كمعممات التربية الفكرية بمدينة الطائؼ

سة عمى مدارس التربية الخاصة لمبنيف كالبنات بمدينة اقتصر تطبيؽ ىذه الدرا الحدود المكانية:
 الطائؼ.

 ىػ 1444طبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  الحدود الزمانية:
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شممت الدراسة معممي كمعممات مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة الحدود البشرية: 
 بمدارس مدينة الطائؼ الحككمية.

 :مصطمحات الدراسة
يعرؼ التقكيـ عمى أنو: " إصدار حكـ عمى قيمة األشياء أك األشخاص أك  التقويم:

المكضكعات، كذلؾ بإرجاعيا إلى إطار عاـ مف القكل كالعالقات. كىك بيذا يتضمف استخداـ 
لتقدير مدل كفاية الشيء  Criteria، أك المحكات Standardsأك المستكيات  Normsالمعايير 

، كقيمتو، ك   (.14.ص4113دقتو، كفعاليتو" )الحركب، المقـك
ىك عممية تحديد جكانب القصكر كجكانب القكة التي تكفر البيانات كاألدلة الكافية  التقويم إجرائيًا:

كالمتعمقة بمسار التربية الفكرية بيدؼ التحقيؽ كاتخاذ القرار المناسب الذم يسيـ في تطكير 
 كذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي. كتحسيف العممية التربكية بما يتكافؽ كالنم

              "تعميـ كتربية طمبة اإلعاقة الفكرية ممف يدرسكف في معاىد كبرامج  التربية الفكرية:
              ( 21-22التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ، كالذيف تتراكح نسبة ذكائيـ مف )

( درجة عمى اختبار ستانفكرد بينيو" 24-91، أك مف )درجة تقريبان عمى اختبار ككسمر
 (. 142، ص.4119)المطيرم، 

إجرائيان: ىك النمكذج الذم أعده مكتب معايير النموذج التنظيمي لمجودة واالعتماد المدرسي:
ـ، كالذم ُيعتبر أحد البرامج التي 4111التربية كالتعميـ لدكؿ الخميج العربي، الصادر في عاـ 

كتب مف أجؿ تطكير التعميـ بالدكؿ األعضاء بمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، ينفذىا الم
كىك نمكذج يحتكم عمى أربعة عشر معياران. مف بينيا مؤشرات معيار تعميـ ذكم االحتياجات 

 الخاصة، كىي: 
تكفر المدرسة خدمات في مجاؿ التربية الخاصة تشمؿ الكشؼ كالمتابعة، كالتحكيؿ 

م االحتياجات الخاصة بما يتماشى مع النظـ السائدة في المنطقة كالبمد، كتتخذ لمطالب مف ذك 
المدرسة إجراءات فعالة لتحديد كتكفير االحتياجات الخاصة لمطالب الذيف لدييـ إعاقات أك 
صعكبات في التعمـ، كتتخذ المدرسة إجراءات فعالة لتحديد االحتياجات الخاصة كتكفيرىا 

أك صعكبات في ، مكىكبيف، كتكفر المدرسة لمطالب الذيف لدييـ إعاقاتلمطالب المتفكقيف كال
أك إثراء داخؿ الخطة ، التعمـ مناىج كبرامج خاصة مناسبة، كتكفر المدرسة برامج رعاية

الدراسية، كتدرس المدرسة مدل فعالية البرامج المقدمة لرعاية الطالب الذيف لدييـ إعاقات أك 
برامج المقدمة لرعاية الطالب المتفكقيف كالمكىكبيف، كتكفر صعكبات في التعمـ، ككذلؾ ال

المدرسة عددنا كاؼو مف المختصيف المتدربيف في مجاؿ التربية الخاصة، كتييئة بيئة تعميمية 
 مناسبة لذكم االحتياجات الخاصة.
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 الطريقة واألجراءات:
 منهج الدراسة: 

ألسئمة الدراسة كفركضيا، كىك تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ لمالءمتو  
المنيج الذم يتـ بكاسطتو استجكاب أفراد مجتمع البحث أك عينة منو بيدؼ كصؼ الظاىرة 

 المدركسة مف حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا.
 مجتمع الدراسة: 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات مسار التربية الفكرية بالمرحمة   
( 114، كالذيف يعممكف بمدارس التربية الخاصة، كالبالغ عددىـ ) المتكسطة بمدينة الطائؼ

( معممة،حسب احصائية إدارة التربية الخاصة بإدارة 91( معممان ك )24معممان كمعممةن، منيـ )
 ق.1444التعميـ بمدينة الطائؼ لمعاـ الدراسي 

 عينة الدراسة: 
( معممان كمعممةن، بنسبة 39مغت )اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشكائية بسيطة، حيث ب     

( معممةن مف معممي كمعممات مسار التربية 43( معممان ك )94%(، تكزعت بيف ) 13.44)
 الفكرية بالمرحمة المتكسطة بمدينة الطائؼ.

 خصائص أفراد عينة الدراسة:
برة( تكزعت عينة الدراسة في ضكء متغيرات الدراسة ) الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخ      

 كما في الجدكؿ التالي:
 ( الخصائص الديموغرافية لمعينة1جدول )

 النسبة % العدد التصنيؼ

 :الجنس
 % 68.8 64 ذكر
 % 31.2 29 أنثى
 % 100.0 93 المجمكع

 :المؤىؿ العممي
 % 67.7 63 بكالكريكس
 % 32.3 30 ماجستير
 % 100.0 93 المجمكع

 :سنكات الخبرة

 % 3.2 3 سنكات 2أقؿ مف 
 % 37.6 35 سنكات 11 -2مف 
 % 36.6 34 سنة 12-11مف 
 % 22.6 21 سنة فأكثر 15

 % 100.0 93 المجمكع



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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%(، ككاف المؤىؿ العممي 91.1يالحظ أف عدد العينة مف الذككر كانت األكبر كبنسبة )      
ت عدد العينة %(، كما كان 92.2الذم شكؿ النسبة األعمى مف حممة البكالكريكس كبنسبة ) 

 %(. 92.9سنكات كبنسبة بمغت )  11 – 2األكبر مف الذيف يممككف سنكات خبرة ما بيف 
 أداة الدراسة: 

سعيان إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عمى أسئمتيا ُأعدت أداة الدراسة كتمثمت في 
راسة مف حيث أداة تقكيـ اشتممت عمى ثالثة أجزاء، تضمف الجزء األكؿ معمكمات عف عينة الد

المتغيرات التالية: المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخبرة، الجنس.في حيف تضمف الجزء الثاني مف 
 ( بعدان، كما يآتي:14( عبارة مكزعة عمى )39األداة )
كاألىداؼ، القيادة التربكية الفعالة لممدرسة، كالمكارد البشرية، كعمميات  كالقيـ، الرسالة،      

، كتقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ، كالمنيج، كتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة، التعميـ كالتعمـ
كالخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب، كالمرافؽ كالتجييزات المدرسية، كالمكتبات كمصادر 
التعميـ، كخدمات الصحة كالسالمة، كالتعامؿ مع الطالب كالمجتمع المحمي، كاإلدارة المالية 

 ط لمجكدة كالتحسيف المستمر.كالتمكيؿ، التخطي
كقد تـ االسترشاد في عممية بناء األداة بشكؿ رئيس بالمعايير التي كضعيا مكتب 

بكسـ "النمكذج التنظيمي لمجكدة  4111التربية كالتعميـ لدكؿ الخميج العربي في اإلصدار 
 كاالعتماد المدرسي"، كقد صيغت مجمكعة مف المؤشرات التي ترتبط بتمؾ المعايير.

 صدق أداة الدراسة: 
 الصدق الظاهري: .1

تـ عرض بطاقة التقكيـ عمى عدد مف الخبراء كالمختصيف في مجاؿ البحث العممي، كفي       
مجاؿ التربية الخاصة، مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات كالمشرفيف التربكييف بإدارة التعميـ 

المتيا المغكية كمدل مناسبتيا،كذلؾ بالطائؼ، كذلؾ إلبداء آرائيـ في مدل كضكح عباراتيا كس
بياف درجة ارتباط المؤشرات لكؿ بعد، كدرجة ارتباط كؿ بعد بأىداؼ الدراسة، كقاـ الباحثاف 
خراج  بمراجعة مالحظات المحكميف كاجراء التعديالت الالزمة في ضكء آرائيـ كمقترحاتيـ، كا 

( مؤشران، كالجدكؿ التالي يكضح 39ك) ( بعدان 14بطاقة التقكيـ في الصكرة النيائية مشتممةن عمى )
 أبعاد بطاقة التقكيـ كعدد المؤشرات لكؿ بعد.
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( توزيع فقرات بطاقة التقويم عمى أبعاد النموذج التنظيمي لمجودة واالعتماد 2جدول )
 المدرسي

عدد  األبعاد ـ
 المؤشرات

عدد  األبعاد ـ
 المؤشرات

 2 شادية كشؤكف الطالب.الخدمات اإلر  1 3 الرسالة كالقيـ كاألىداؼ. 1
 2 المرافؽ كالتجييزات المدرسية. 3 2 القيادة التربكية الفعالة لممدرسة. 4
 2 المكتبات كمصادر التعميـ. 11 2 المكارد البشرية. 9
 4 خدمات الصحة كالسالمة. 11 1 عمميات التعميـ كالتعمـ. 4
 2 طالب كالمجتمع المحمي.التعامؿ مع ال 14 1 تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ. 2
 1 اإلدارة المالية كالتمكيؿ. 19 9 المنيج. 9
 9 التخطيط لمجكدة كالتحسيف المستمر 14 2 تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة 2

 صدق االتساق الداخمي: .4
تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة التقكيـ مف خالؿ حساب معامؿ االرتباط         

 درجة كؿ بعد مع الدرجة الكمية لمبطاقة، كما في الجدكؿ التالي:  )بيرسكف( بيف
 ( يوضح معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد بطاقة التقويم والدرجة الكمية لمبطاقة3جدول )

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف البعد
 0.001** 0.82 الرسالة كالقيـ كاألىداؼ

 0.001** 0.77 مدرسةالقيادة التربكية الفعالة لم
 0.001** 0.79 المكارد البشرية

 0.001** 0.84 عمميات التعميـ كالتعمـ
 0.001** 0.91 تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ.

 0.001** 0.85 المنيج
 0.001** 0.92 تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة

 0.001** 0.88 الخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب.
 0.001** 0.64 ييزات المدرسيةالمرافؽ كالتج

 0.001** 0.93 المكتبات كمصادر التعميـ
 0.001** 0.93 خدمات الصحة كالسالمة .

 0.001** 0.92 التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي.
 0.001** 0.91 اإلدارة المالية كالتمكيؿ

 0.001** 0.93 تخطيط لمجكدة كالتحسيف المستمر.

     0.01 ** دالة إحصائيا عند
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( كجميع  1.39 – 1.94( يبّيف أف جميع معامالت قد تراكحت ما بيف ) 9جدكؿ رقـ )      
(، كبذلؾ تعتبر فقرات بطاقة التقكيـ 1.11ىذه القيـ مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل داللة )

رات صادقة، كمناسبة لقياس ما ُأعدت لقياسة، كما تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لعبا
األبعاد عف طريؽ حساب معامالت ارتباط )بيرسكف( بيف كؿ عبارة مع الدرجة الكمية لمبعد الذم 

 تنتمي إليو العبارة فكانت النتائج كما في الجداكؿ التالية:
( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: الرسالة والقيم واألهداف وبين الدرجة الكمي 4جدول )

 لمبعد.

 كاألىداؼالرسالة كالقيـ 
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ

1 1.911 1.111 ** 2 1.433 1.111 ** 
4 1.221 1.111 ** 9 1.934 1.111 ** 
9 1.943 1.111 ** 2 1.241 1.111 ** 
4 1.211 1.111 ** 1 1.221 1.111 ** 

أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد الرسالة كالقيـ يتبيف مف الجدكؿ السابؽ       
(، كما أف مستكل 1.244 -1.943كاألىداؼ كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

 (.1.11(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة )1.11الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
وبين  القيادة التربوية الفعالة لممدرسةن بين عبارات بعد: ( معامل ارتباط بيرسو5جدول )

 الدرجة الكمي لمبعد.

 القيادة التربكية الفعالة لممدرسة
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.929 1.111 ** 2 1.244 1.111 ** 
4 1.242 1.111 ** 9 1.411 1.111 ** 
9 1.214 1.111 ** 2 1.294 1.111 ** 
4 1.242 1.111 **    

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد القيادة التربكية      
(، كما أف 1.242 -1.411الفعالة لممدرسة كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة 1.11أقؿ مف )مستكل الداللة لكؿ عبارة 
(1.11.) 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وبين الدرجة الكمي لمبعد. الموارد البشرية( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 6جدول )
 المكارد البشرية

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.214 1.111 ** 2 1.422 1.111 ** 
4 1.912 1.111 ** 9 1.421 1.111 ** 
9 1.949 1.111 ** 2 1.211 1.111 ** 
4 1.221 1.111 **    

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد المكارد 
(، كما أف مستكل 1.214 -1.42البشرية كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )  

 (.1.11(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة )1.11الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
وبين الدرجة الكمي  عمميات التعميم والتعمم( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 7جدول )

 لمبعد.
 عمميات التعميـ كالتعمـ

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ اللةمستكل الد معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.919 1.111 ** 2 1.999 1.111 ** 
4 1.241 1.111 ** 9 1.914 1.111 ** 
9 1.914 1.111 ** 2 1.229 1.111 ** 
4 1.213 1.111 ** 1 1.212 1.111 ** 

بعد عمميات التعميـ يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية ل      
(، كما أف مستكل الداللة 1.999-1.914كالتعمـ كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

 (.1.11(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة )1.11لكؿ عبارة أقؿ مف )
وبين  ائهمتقويم تعمم الطالب وتحسين أد( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 8جدول )

 الدرجة الكمي لمبعد.
 تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.221 1.111 ** 2 1.992 1.111 ** 
4 1.911 1.111 ** 9 1.224 1.111 ** 
9 1.141 1.111 ** 2 1.241 1.111 ** 
4 1.292 1.111 ** 1 1.912 1.11 



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد تقكيـ تعمـ      
(، كما 1.141 -1.992الطالب كتحسيف أدائيـ كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

  ئيان عند مستكل(، كىي بذلؾ تككف دالة احصا1.11أف مستكل الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
 (.1.11داللة )

 وبين الدرجة الكمي لمبعد. المنهج( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 9جدول )

 المنيج
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.921 1.111 **  4 1.949 1.111 ** 
4 1.994 1.111 ** 2 1.411 1.111 ** 
9 1.239 1.111 ** 9 1.949 1.111 ** 

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد المنيج       
(، كما أف مستكل الداللة لكؿ 1.239-1.411كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

 (.1.11عند مستكل داللة ) (، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان 1.11عبارة أقؿ مف )
وبين  تعميم ذوي االحتياجات الخاصة( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 10جدول )

 الدرجة الكمي لمبعد.

 تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.292 1.111 ** 2 1.119 1.111 ** 
4 1.212 1.111 ** 9 1.292 1.111 ** 
9 1.291 1.111 ** 2 1.299 1.111 ** 
4 1.222 1.111 **    

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد تعميـ ذكم       
(، كما أف 1.119- 1.292االحتياجات الخاصة كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة 1.11مستكل الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
(1.11.) 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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وبين  الخدمات اإلرشادية وشؤون الطالب( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 11جدول )
 الدرجة الكمي لمبعد.

 الخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة ط بيرسكفمعامؿ االرتبا ـ

1 1.213 1.111 ** 2 1.919 1.111 ** 
4 1.211 1.111 ** 9 1.931 1.111 ** 
9 1.242 1.111 ** 2 1.211 1.111 ** 
4 1.944 1.111 **    

ة لبعد الخدمات يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمي     
(، 1.213 -1.242اإلرشادية كشؤكف الطالب كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل 1.11كما أف مستكل الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
 (.1.11داللة )

وبين  يزات المدرسيةالمرافق والتجه( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 12جدول )
 الدرجة الكمي لمبعد.

 المرافؽ كالتجييزات المدرسية
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ

1 1.449 1.111 ** 2 1.214 1.111 ** 
4 1.442 1.111 ** 9 1.921 1.111 ** 
9 1.292 1.111 ** 2 1.491 1.111 ** 
4 1.414 1.111 **    

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد المرافؽ        
(، كما أف 1.214-1.449كالتجييزات المدرسية كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

مستكل داللة  (، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند1.11مستكل الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
(1.11.) 



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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وبين الدرجة  المكتبات ومصادر التعميم( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 13جدول )
 الكمي لمبعد.

 المكتبات كمصادر التعميـ
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.224 1.111 ** 4 1.199 1.111 ** 
4 1.149 1.111 ** 2 1.219 1.111 ** 
9 1.131 1.111 **    

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد المكتبات       
(، كما أف 1.131-1.224كمصادر التعميـ كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة (1.11مستكل الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
(1.11.) 

وبين الدرجة  خدمات الصحة والسالمة( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 14جدول )
 الكمي لمبعد.

 خدمات الصحة كالسالمة
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.411 1.111 ** 9 1.291 1.111 ** 
4 1.111 1.111 ** 4 1.221 1.111 ** 

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد خدمات الصحة       
(، كما أف مستكل 1.111 -1.41كالسالمة كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

 (.1.11(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة )1.11الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
 التعامل مع الطمبة والمجتمع المحمي( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 15جدول )

 وبين الدرجة الكمي لمبعد.
 التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي

 مستكل الداللة كفمعامؿ االرتباط بيرس ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.411 1.111 ** 2 1.114 1.111 ** 
4 1.294 1.111 ** 9 1.124 1.111 ** 
9 1.149 1.111 ** 2 1.192 1.111 ** 
4 1.211 1.111 **    



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد التعامؿ مع      
(، كما أف 1.124-1.4عبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )الطمبة كالمجتمع المحمي كال

(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة 1.11مستكل الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
(1.11.) 

وبين الدرجة  اإلدارة المالية والتمويل( معامل ارتباط بيرسون بين عبارات بعد: 16جدول )
 الكمي لمبعد.

 المالية كالتمكيؿاإلدارة 
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.114 1.111 ** 2 1.112 1.111 ** 
4 1.111 1.111 ** 9 1.229 1.111 ** 
9 1.234 1.111 ** 2 1.924 1.111 ** 
4 1.119 1.111 ** 1 1.112 1.111 ** 

ؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد اإلدارة المالية يتبيف مف الجدك        
(، كما أف مستكل 1.119 -1.924كالتمكيؿ كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

 (.1.11(، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة )1.11الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
 التخطيط لمجودة والتحسين المستمررتباط بيرسون بين عبارات بعد: ( معامل ا17جدول )

 وبين الدرجة الكمي لمبعد.

 التخطيط لمجكدة كالتحسيف المستمر
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط بيرسكف ـ
1 1.941 1.111 ** 4 1.921 1.111 ** 
4 1.212 1.111 ** 9 1.291 1.111 ** 
9 1.111 1.111 ** 2 1.994 1.111 ** 

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لبعد التخطيط لمجكدة      
(، كما أف 1.111 -1.941كالتحسيف المستمر كالعبارات التي تنتمي إليو مكجبة كتتراكح بيف )

، كىي بذلؾ تككف دالة احصائيان عند مستكل داللة (1.11مستكل الداللة لكؿ عبارة أقؿ مف )
(1.11.) 
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 ثبات أداة الدراسة:
عمييا  تشتمؿ التي قياس المتغيرات  في المستخدمة الدراسة أداة ثبات درجة مف التأكد تـ      

 لالتساؽ (Cronbach Alpha) معامؿ الفا كركنباخ احتساب خالؿ مف بطاقة التقكيـ
 تككف النتيجة إذ امالت الثبات ألبعاد بطاقة التقكيـ األربعة عشر،الداخمي،حيث تـ حساب مع

% دؿ 111مف الكاحد أم  القيمة ( ككمما اقتربت1.91) أكبر قيمتو كانت إذا إحصائيان  مقبكلة
 عمى ثبات أعمى ألداة الدراسة، كفيما يمي نتائج الثبات باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ:

 باستخدام طريقة ألفا كرونباخ( يوضح نتائج الثبات 18جدول )

معامؿ ألفا  عدد الفقرات البعد
 كركنباخ

 1.222 3 الرسالة كالقيـ كاألىداؼ
 1.214 2 القيادة التربكية الفعالة لممدرسة

 1.944 2 المكارد البشرية
 1.929 1 عمميات التعميـ كالتعمـ

 1.144 1 تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ.
 1.934 9 المنيج

 1.193 2 تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة
 1.924 2 الخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب.

 1.224 2 المرافؽ كالتجييزات المدرسية
 1.129 2 المكتبات كمصادر التعميـ
 1.249 4 خدمات الصحة كالسالمة .

 1.114 2 التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي.
 1.314 1 اإلدارة المالية كالتمكيؿ

 1.113 9 تخطيط لمجكدة كالتحسيف المستمر.
مسار التربية الفكرية في ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة 

 1.323 39 كاالعتماد المدرسي

يّتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت الثبات الفا كركنباخ ألبعاد بطاقة التقكيـ أعمى مف     
كؿ لمثبات، حيث بمغ معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لمدرجة (، كىك الحد األدنى المقب1.91القيمة )

( كجميعيا قيـ 1.314 - 1.249(، كتراكحت قيمو لألبعاد مابيف )1.323الكمية لبطاقة التقكيـ )
 .مرتفعة تدؿ عمى أف بطاقة التقكيـ تتمتع بدرجة عالية مف الثبات
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 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
البحث كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا، تـ استخداـ العديد مف األساليب  لتحقيؽ أىداؼ     

 Statistical"اإلحصائية المناسبة باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 
Package for the Social Sciences  (SPSS)"  البيانات بخمس قيـ ، كذلؾ بعد ترميز

( تعني 4( تعني بشكؿ بسيط، كالقيمة )1غير متحقؽ، كالقيمة )( كالتي تعني 1كىي القيمة )
( تعني كبير جدان،كتـ تحديد اتجاه اإلجابة عف 4( تعني كبير، كالقيمة )9متكسط، كالقيمة )

 طريؽ المتكسط الحسابي كاألكزاف النسبية كما في الجدكؿ التالي: 
 بي لكل فقرة( درجة الموافقة عمى الفقرات تبعُا لممتوسط الحسا19جدول )

 المتكسط الحسابي درجة المكافقة ـ
 1.22إلى أقؿ  1مف  بسيط 1
 4.2إلى أقؿ مف  1.22مف  متكسط 4
 9.42إلى  4.2مف  كبير 9
 4إلى  9.42مف  كبير جدنا 4

 األساليب اإلحصائية:
النسب المئكية، كالتكرارات، كالكزف النسبي، كيستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض  (1

ة تكرار فئات متغير ما، كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة المبحكثة،كاإلجابة معرف
 عف السؤاؿ األكؿ كالثالث.

 .بطاقة التقكيـلمعرفة ثبات فقرات   (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كركنباخ  (4
؛ لقياس درجة االرتباط،  (Pearson Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط بيرسكف  (9

كيقـك ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف، كقد تـ استخدامو لحساب االّتساؽ 
 .، كالعالقة بيف المتغيرات بطاقة التقكيـالداخمي، كالصدؽ البنائي ل

؛ لقياس اذا ما كاف المتكسط الحسابي (one sample t test)اختبار ت لعينة كاحدة  (4
 لألبعاد مساكم لدرجة الكسطية.

 الدراسة ومناقشتها:نتائج 
سعت الدراسة الحالية لتقكيـ جكدة مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة في ضكء 
معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي مف كجية نظر معممي كمعممات التربية 

 الفكرية، كفيما يمي عرض لنتائج اإلجابة عمى أسئمة الدراسة.
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سؤال األول: ما تقويم جودة مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة في اإلجابة عمى ال     
ضوء معايير النموذج التنظيمي لمجودة واالعتماد المدرسي من وجهة نظر معممي ومعممات 

 التربية الفكرية بمدينة الطائف؟

لمتعرؼ عمى جكدة تطبيؽ معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي في 
التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة في الطائؼ مف كجية نظر المعمميف كالمعممات، قاـ  مسار

الباحثاف بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لجميع األبعاد الرئيسية لبطاقة 
 التقكيـ، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:

واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ( النسبة المئوية والمتوسط الحسابي 20جدول )
 لجميع األبعاد الرئيسية لبطاقة التقويم

المتكسط  البعد ـ
درجة  االنحراؼ المعيارم الحسابي

 الترتيب التحقؽ

 5 كبيرة 0.51 2.84 الرسالة كالقيـ كاألىداؼ 1
 1 كبيرة 0.53 2.97 القيادة التربكية الفعالة لممدرسة 2
 6 كبيرة 0.52 2.82 ريةالمكارد البش 3
 3 كبيرة 0.46 2.91 عمميات التعميـ كالتعمـ 4
 8 كبيرة 0.66 2.60 تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ. 5
 7 كبيرة 0.59 2.78 المنيج 6
 9 كبيرة 0.69 2.59 تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة 7
 4 كبيرة 0.49 2.86 الخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب. 8
 2 كبيرة 0.51 2.95 رافؽ كالتجييزات المدرسيةالم 9
 14 متكسطة 0.91 2.22 المكتبات كمصادر التعميـ 10
 10 كبيرة 0.66 2.58 خدمات الصحة كالسالمة . 11
 12 متكسطة 0.88 2.35 التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي. 12
 13 متكسطة 0.93 2.28 اإلدارة المالية كالتمكيؿ 13
 11 كبيرة 0.74 2.50 مجكدة كالتحسيف المستمر.تخطيط ل 14

مسار التربية الفكرية في ضكء معايير النمكذج 
 - كبيرة 0.58 2.64 التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي
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تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لدرجة 
د المدرسي في مسار التربية الفكرية لدل تطبيؽ معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتما

( درجة، 4.94المرحمة المتكسطة في الطائؼ مف كجية نظر المعمميف كالمعممات بمغ )
%(، كىذا يشير إلى أف المكافقة 92.3( درجة، كبمغ الكزف النسبي )1.21كبانحراؼ معيارم )

النمكذج التنظيمي لمجكدة  عمى جميع األبعاد كانت بدرجة كبيرة مما يعني جكدة  تطبيؽ معايير
كاالعتماد المدرسي في مسار التربية الفكرية لدل المرحمة المتكسطة في الطائؼ مف كجية نظر 

( 4119المعمميف كالمعممات، كتتفؽ ىذه النتيجة، بشكؿو نسبي، مع دراسة )الخطيب كالشرماف، 
ربية الفكرية في منطقة حائؿ التي تناكلت كاقع البرامج كالخدمات المقدمة في مؤسسات كمراكز الت

بالمممكة العربية السعكدية في ضكء المعايير العالمية، حيُث أشارت إلى أف متكسط االنطباؽ 
عمى جميع أبعاد األداة ككؿ جاء بدرجة متكسطة، كيعزك الباحثاف ذلؾ إلى عدـ اىتماـ 

ؼ الفني كالمتابعة المسئكليف كأصحاب القرار بقضية ضبط الجكدة كالنكعية، أك بغياب اإلشرا
كالتقييـ المستمريف عمى البرامج. كىذا، مف جيةو أخرل، يشير إلى أف الجيات المعنية بدأت في 
 اآلكنة األخيرة تبذؿ جيكدان كبيرة في ىذا ميداف التربية الخاصة بعامة، كالتربية الفكرية بخاصة. 

لمرتبة األكلى مف حيث درجة كما يتبيف أف بعد )القيادة التربكية الفعالة لممدرسة( احتؿ ا
%، ، 73.7%، تاله بعد )المرافؽ كالتجييزات المدرسية( بكزف نسبي 24.9المكافقة كبكزف نسبي 

%، يميو الخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب بكزف نسبي 24.9يميو عمميات التعمـ كالتعميـ 
%، يميو المكارد 21.1%، يميو في المرتبة الخامسة الرسالة كالقيـ كاألىداؼ بكزف نسبي21.4

%، يميو تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف 93.4% يميو المنيج بكزف نسبي 21.4البشرية بكزف نسبي 
%، يميو في 94.9%، يميو تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة بكزف نسبي 92.1أدائيـ بكزف نسبي 

لمجكدة %، يميو البعد تخطيط 94.9المرتبة العاشرة خدمات الصحة كالسالمة بكزف نسبي 
%، يميو بعد التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي بكزف 94.2كالتحسيف المستمر بكزف نسبي 

%، كبالمرتبة األخيرة 29.3%، كقبؿ األخير اإلدارة المالية كالتمكيؿ بكزف نسبي 21.1نسبي 
 %.22.9مف حيث التطبيؽ المكتبات كمصادر التعمـ بكزف نسبي 

األبعاد الرئيسية لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ كتحديد كلمتعرؼ عمى مدل تكافر       
درجة المكافقة لممؤشرات الرئيسية لكؿ بعد تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف 

 النسبي لدرجات بطاقة التقكيـ، كالنتائج مكضحة فيما يمي:
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 البعد األول: الرسالة والقيم واألهداف:
وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى ( المت21جدول رقم )

توافر الرسالة والقيم واألهداف لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر 
 المعممين والمعممات

 الفقرة م
غير 

 متحقق
 كبير جداً  كبير متوسط بسيط

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق

تيب التر 

حسب 

درجة 

 الموافقة

1 

تتبع المدرسة 
رسالة ورؤية 
تتناسب مع 

احتياجات طالب 
مسار التربية 
 الفكرية بشكل:

 5 كبيرة 954. 2.74 % 15.1 58.1% % 19.4 1.1% %  6.5

2 

رؤية  تمثل
ورسالة المدرسة 
التي تتبناها في 
البعد االنساني 

 :بشكل

 4 كبيرة 765. 2.82 % 15.1 % 55.9 26.9% % 0.0 2.2%

3 

تحقيق  يمكن
الرسالة المطموبة 

من خالل 
األهداف العامة 
التي تضعها 
 :المدرسة بشكل

 2 كبيرة 778. 3.12 % 32.3 % 50.5 % 15.1 % 1.1 %  1.1

4 

المدرسة  تضع
أهداف قابمة 
لمتحقيق من 
خالل البرامج 
المقدمة في 
مسار التربية 

 :بدرجة الفكرية

 7 كبيرة 864. 2.67 % 11.8 53.8% % 26.9 % 4.3 % 3.2



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفقرة م
غير 

 متحقق
 كبير جداً  كبير متوسط بسيط

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق

تيب التر 

حسب 

درجة 

 الموافقة

5 

الهيئة  تشارك
التدريسية في 
صياغة الرؤية 
والرسالة 

 :واألهداف بشكل

 3 كبيرة 870. 3.06 % 36.6 % 36.6 % 24.7  % 1.1 1.1%

6 

المدرسة  تعمل
عمى إعادة 

صياغة وترتيب 
رؤيتها ورسالتها 
وأهدافها دوريًا 

 :بشكل

 6 كبيرة 904. 2.71 % 15.1 % 51.6 % 26.9 % 2.2 % 4.3

7 
الرؤية  تتميز

بأنها رؤية 
 :طموحة بشكل

 1 كبيرة 784. 3.16 % 35.5 % 48.4 % 14.0 % 1.1 %  1.1

8 

رؤية  تخاطب
ورسالة المدرسة 
الجانب العقمي 
والعاطفي 
لمنسوبي 
 :المدرسة بشكل

 8 كبيرة 842. 2.65 % 18.3 % 32.3 % 46.2 % 2.2 % 1.1

9 

المدرسة  تحفز
ى العاممين عم

تحقيق رؤيتها 
وأهدافها 

 :المطموبة بشكل

 9 كبيرة 905. 2.65 % 12.9 % 50.5 % 29.0 % 3.2 % 4.3

 - كبيرة 510. 2.84 المعيار األول "الرسالة والقيم واألهداف"

يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ       
 .111ضرب الناتج في 



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )الرسالة كالقيـ كاألىداؼ(       

%، مما يدؿ عمى تكافر الرسالة 21.1كبمغ الكزف النسبي  1.211درجة بانحراؼ معيارم  4.14

 كالقيـ كاألىداؼ لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.

تتميز الرؤية  ( القائمة: "7الفقرة )ة األكلى مف حيث درجة المكافقة جاءت في المرتبحيث       

ككزف  1.214درجة بانحراؼ معيارم  9.19حيث بمغ المتكسط الحسابي  بأنها رؤية طموحة "

يمكن ( القائمة " 9%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، يمييا الفقرة رقـ )23.1نسبي 

حيث بمغ المتكسط من خالل األهداف العامة التي تضعها المدرسة"  تحقيق الرسالة المطموبة

%، مما يدؿ عمى درجة 21.1ككزف نسبي  1.221درجة بانحراؼ معيارم  3.12الحسابي 

 مكافقة كبيرة جدان عمى الفقرة.

تخاطب  ( القائمة: "8الفقرة )درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث       

حيث بمغ المتكسط ورسالة المدرسة الجانب العقمي والعاطفي لمنسوبي المدرسة ."  رؤية

%، مما يدؿ عمى درجة 99.1ككزف نسبي  1.144درجة بانحراؼ معيارم  4.92الحسابي 

( القائمة: 9الفقرة )درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  مكافقة كبيرة عمى الفقرة،

حيث بمغ المتكسط الحسابي ممين عمى تحقيق رؤيتها وأهدافها المطموبة ." المدرسة العا "تحفز

%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة 99.1ككزف نسبي  1.312درجة بانحراؼ معيارم  4.92

 عمى الفقرة.
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 البعد الثاني: ما مدى توافر القيادة التربوية الفعالة: 

المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 22جدول رقم )

توافر القيادة التربوية الفعالة لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر 

 المعممين والمعممات

 الفقرة م
غير 
 متحقق

 كبير جداً  كبير متوسط بسيط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 

إدارة  ستخدمت
المدرسة التقنية 
الحديثة في 
دارة  التخطيط وا 
العممية التعميمية 

 :بشكل

 7 كبيرة 966. 2.62 %  19.4  % 34.4 % 39.8 2.2% % 4.3

2 

إدارة  تمتزم
المدرسة بتقديم 
الخدمات لطمبة 
مسار التربية 
الفكرية في 
 األوقات المحددة

 :بشكل

 6 كبيرة 786. 2.76 %  14.0   %53.8 % 29.0 % 1.1 % 2.2

3 

إدارة  تقوم
المدرسة بتقييم 
األداء الوظيفي 
لمعممي التربية 
الفكرية بصفة 
 :مستمرة بشكل

 4 كبيرة 690. 3.04 % 22.6 % 62.4 % 11.8 % 3.2 % 0.0

4 

إدارة  تتسم
المدرسة بالصدق 

والوضوح 
والشفافية الكاممة 
في التعامل مع 
 منسوبي المدرسة

 :بدرجة

 5 كبيرة 966. 2.83 % 20.7 % 56.1 % 12.2 % 7.3 % 3.7



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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 الفقرة م
غير 
 متحقق

 كبير جداً  كبير متوسط بسيط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

5 

المدرسة  يقود
إدارة تممك 

مهارات ومعارف 
وخبرات في مجال 
التربية الفكرية 

 :بشكل

 2 كبيرة 686. 3.17 % 30.1 % 60.2 % 6.5 % 3.2 % 0.0

6 

إدارة  تفعل
المدرسة الخدمات 

التعميمية 
)الجداول 

الدراسية، الخطط 
 الدراسية، محتوى

الموائح المنهج، 
واألنظمة،...( 
عبر الوسائل 
اإللكترونية 
 :الحديثة بشكل

كبيرة  871. 3.26 % 45.2 % 41.9 % 8.6 % 2.2 % 2.2
 1 جداً 

7 

إدارة  تحدد
المدرسة بدقة 
المهام 

والمسؤوليات 
المناطة بمعممي 
مسار التربية 

 :بشكل الفكرية

 3 كبيرة 923. 3.13 % 41.9 % 34.4 % 20.4 % 1.1 % 2.2

 - كبيرة 527. 2.97 لمعيار الثاني "القيادة التربوية الفعالة لممدرسة"ا

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم      

 .011ضرب الناتج في 

ة في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )القيادة التربكية الفعال     

%، مما يدؿ عمى 24.9كبمغ الكزف النسبي  1.242درجة بانحراؼ معيارم  4.32لممدرسة( 

 تكافر القيادة التربكية الفعالة لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يوًيت   – السادس العدد  – 33الوجلد  325

 م2021

 

تفعل إدارة  ( القائمة: "6الفقرة )جاءت في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة حيث 

لتعميمية )الجداول الدراسية، الخطط الدراسية، محتوى المنهج، الموائح المدرسة الخدمات ا

درجة  9.49حيث بمغ المتكسط الحسابي  واألنظمة،...( عبر الوسائل اإللكترونية الحديثة"

عمى 23.9ككزف نسبي  1.214بانحراؼ معيارم  %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة جدا ن

يقود المدرسة إدارة تممك مهارات ومعارف وخبرات في مجال ائمة "( الق2الفقرة، يمييا الفقرة رقـ )

ككزف نسبي  1.919درجة بانحراؼ معيارم  9.12حيث بمغ المتكسط الحسابي التربية الفكرية" 

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.23.9

 تمتزم القائمة: "( 2الفقرة )درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

حيث بمغ إدارة المدرسة بتقديم الخدمات لطمبة مسار التربية الفكرية في األوقات المحددة" 

%، مما يدؿ عمى 93.1ككزف نسبي  1.219درجة بانحراؼ معيارم  4.29المتكسط الحسابي 

( 1قرة )الفدرجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة،

دارة العممية التعميمية"  القائمة: " حيث تستخدم إدارة المدرسة التقنية الحديثة في التخطيط وا 

%، مما يدؿ 92.9ككزف نسبي  1.399درجة بانحراؼ معيارم  4.94بمغ المتكسط الحسابي 

 عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :البعد الثالث: الموارد البشرية
وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى ( المت23جدول رقم )

توافر الموارد البشرية لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر المعممين 
 والمعممات

غير  الفقرة م
المتوسط  كبير جداً  كبير متوسط بسيط متحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 

معممو مسار  يحمل
التربية الفكرية مؤهل 
البكالوريوس في 
التربية الخاصة، 
 ولديهم مؤهالت

ودورات في مجال 
 :التربية الفكرية بشكل

 5 كبيرة 828. 2.80 % 19.4 % 45.2 % 33.3 % 0.0 % 2.2

2 

المشرف التربوي  يحمل
المتابع لمعممي التربية 
الفكرية مؤهاًل بدرجة 

التربية  ماجستير فيال
الخاصة ولديه خبرات 
ودورات في مجال 
 :التربية الفكرية بشكل

 1 كبيرة 842. 3.14 % 35.5 % 49.5 % 9.7 % 4.3 % 1.1

3 

داخل المدرسة  يعمل
           متخصصون في

) العالج الطبيعي، 
النفسي، طبيب، 
 :ممرض،...( بشكل

 6 كبيرة 1.291 2.51 % 28.0 % 31.2 % 9.7 % 25.8 % 5.4

4 

في المدرسة  يعمل
معممون لديهم دورات 
تدريبية في مجال 

التربية الفكرية تتجاوز 
تدريبية  ساعة 50

 :معتمدة بشكل

 7 متوسطة 940. 2.49 % 20.4 % 16.1 % 59.1 % 1.1 % 3.2

5 
العاممون  يشعر

بالمدرسة باألمان 
 : الوظيفي بشكل

 2 كبيرة 944. 3.00 % 28.0 % 54.8 % 11.8 % 0.0 % 5.4

6 

المدرسة مزايا  تقدم
مناسبة بالمقارنة 
بالمؤسسات األخرى 
التي تعمل في نفس 

 :المجال بشكل

 3 كبيرة 660. 2.90 % 14.0 % 64.5 % 20.4 % 0.0 % 1.1

7 

إدارة الموارد  تقدم
البشرية والشؤون 
اإلدارية خدمات 
 :مرضية بشكل

 4 كبيرة 797. 2.87 % 19.4 % 53.8 % 22.6 % 3.2 % 1.1

 - كبيرة 518. 2.82 المعيار الثالث "الموارد البشرية"



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ       

 .111ضرب الناتج في 

 4.14في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )المكارد البشرية(       

%، مما يدؿ عمى تكافر المكارد 21.4كبمغ الكزف النسبي  1.211بانحراؼ معيارم  درجة

 البشرية لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.

( القائمة: "يحمل 2الفقرة )جاءت في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة  حيث      

ؤهاًل بدرجة الماجستير في التربية الخاصة المشرف التربوي المتابع لمعممي التربية الفكرية م

درجة  9.14حيث بمغ المتكسط الحسابي  ولديه خبرات ودورات في مجال التربية الفكرية"

%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، 21.2ككزف نسبي  1.144بانحراؼ معيارم 

حيث بمغ المتكسط مان الوظيفي" يشعر العاممون بالمدرسة باأل( القائمة " 2يمييا الفقرة رقـ )

%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة 22.1ككزف نسبي  1.344درجة بانحراؼ معيارم  9.1الحسابي 

 كبيرة عمى الفقرة.

 ( القائمة: "يعمل3الفقرة )درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث      

حيث بمغ  نفسي، طبيب، ممرض،...("داخل المدرسة متخصصون في ) العالج الطبيعي، ال

%، مما يدؿ عمى 94.9ككزف نسبي  1.431درجة بانحراؼ معيارم  4.21المتكسط الحسابي 

( 4الفقرة )درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة،

لتربية الفكرية تتجاوز القائمة: "يعمل في المدرسة معممون لديهم دورات تدريبية في مجال ا

 1.341درجة بانحراؼ معيارم  4.43حيث بمغ المتكسط الحسابي  ساعة تدريبية معتمدة " 50

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.94.4ككزف نسبي 



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :البعد الرابع: عمميات التعمم والتعميم
األوزان النسبية لفقرات مدى ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 24جدول رقم )

توافر عمميات التعمم والتعميم لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر المعممين 
 والمعممات

غير  الفقرة م
المتوسط  كبير جداً  كبير متوسط بسيط متحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 
خطيطًا المدرسة ت تتبع

لعممية تعميمية ممنهجة 
 :بشكل

 3 كبيرة 866. 3.01 % 24.7 % 61.3 % 7.5 % 3.2 % 3.2

2 

المراحل الدراسية  تتسمسل
الخاصة بطالب مسار 
التربية الفكرية بحسب 
 قدراتهم واستعداداتهم

 :بشكل

 1 كبيرة 895. 3.06 % 35.5 % 41.9 % 17.2 % 4.3 % 1.1

3 

البرامج المقدمة  تراعي
مبة مسار التربية لط

الفكرية االحتياجات 
 :الالزمة لهم بشكل

 2 كبيرة 771. 3.05 % 26.9 % 57.0 % 10.8 % 5.4 % 0.0

4 

األساليب  تستخدم
واالستراتيجيات التعميمية 
المتنوعة في عمميات 
 تعميم وتعمم طمبة مسار
 :التربية الخاصة بشكل

 8 كبيرة 968. 2.73 25.8% 29.0% 40.9% 1.1% 3.2%

5 

األهداف التدريسية  تراعي
المستويات المعرفية 
والعقمية والنفسية 
 والحركية لطالب التربية

 :الفكرية بشكل

 7 كبيرة 713. 2.76 11.8% 55.9% 30.1% 1.1% 1.1%

6 

التكنولوجيا  تستخدم
والوسائل التعميمية 

الحديثة في تدريب طمبة 
 مسار التربية الفكرية

 :بشكل

 5 كبيرة 738. 2.90 17.2% 60.2% 19.4% 2.2% 1.1%

7 

األساليب التدريسية  تتنوع
لممعمم ألجل زيادة 

الدافعية والتشويق واإلثارة 
الفكرية  لطالب التربية
 :بشكل

 4 كبيرة 850. 2.92 23.7% 51.6% 20.4% 2.2% 2.2%

8 
الوسائل واألدوات  تستخدم

المساعدة في تنفيذ 
 :استراتيجيات التعمم بشكل

 6 كبيرة 854. 2.80 %  18.3 49.5% 29.0% 0.0% 3.2%

 - كبيرة 462. 2.91 المعيار الرابع "عمميات التعمم والتعميم"



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ 

 .111ضرب الناتج في 

ات التعمـ كالتعميـ( في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )عممي

%، مما يدؿ عمى تكافر 24.9كبمغ الكزف النسبي  1.494درجة بانحراؼ معيارم  4.31

 عمميات التعمـ كالتعميـ لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.

تتسمسل  ( القائمة: "2الفقرة )جاءت في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة حيث 

حيث بمغ  ية الخاصة بطالب مسار التربية الفكرية بحسب قدراتهم واستعداداتهم"المراحل الدراس

%، مما يدؿ عمى 29.9ككزف نسبي  1.132درجة بانحراؼ معيارم  9.19المتكسط الحسابي 

ة مسار تراعي البرامج المقدمة لطمب( القائمة " 9درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، يمييا الفقرة رقـ )

درجة بانحراؼ  9.12" حيث بمغ المتكسط الحسابي التربية الفكرية االحتياجات الالزمة لهم

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.29.9ككزف نسبي  1.221معيارم 

( القائمة: "تراعي 5الفقرة )درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

 يسية المستويات المعرفية والعقمية والنفسية والحركية لطالب التربية الفكرية"األهداف التدر 

مما  %،93.1ككزف نسبي  1.219درجة بانحراؼ معيارم  4.29حيث بمغ المتكسط الحسابي 

درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة،

ستخدم األساليب واالستراتيجيات التعميمية المتنوعة في عمميات تعميم ( القائمة: "ت4الفقرة )

درجة بانحراؼ معيارم  4.29حيث بمغ المتكسط الحسابي  وتعمم طمبة مسار التربية الخاصة"

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.91.9ككزف نسبي  1.391



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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 :البعد الخامس: تقويم تعمم الطالب وتحسين أدائهم
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 25جدول رقم )

توافر تقويم تعمم الطالب وتحسين أدائهم لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة 
 نظر المعممين والمعممات

غير  الفقرة م
المتوسط  كبير جداً  كبير متوسط بسيط متحقق

 الحسابي
اف االنحر 

 المعياري
درجة 
 التحقق

الترتيب حسب 
 درجة الموافقة

1 

في المدرسة كوادر  تتوفر
متخصصة ومؤهمة تقوم 
بتشخيص ومالحظة 
 سموك طمبة مسار التربية

 :الفكرية بشكل

 8 متوسطة 1.235 2.23 % 17.2 % 33.3 % 8.6 % 36.6 % 4.3

2 

أدوات وأساليب  تتنوع
التقييم المستخدمة لتقييم 

ر التربية طمبة مسا
 الفكرية )المالحظة،

المقابمة، االختبارات، 
 ممف الطالب التعميمي

 :بشكل ("البورتفوليو"

 6 كبيرة 925. 2.57 %  16.1 % 34.4 % 44.1 % 1.1 % 4.3

3 

في المدرسة أدوات  تتوفر
تقييم وتشخيص تتالءم 
مع طمبة مسار التربية 

 :الفكرية بشكل

 5 كبيرة 849. 2.60 % 14.0 % 39.8 % 40.9 % 3.2 %  2.2

4 

أساليب وأدوات  تتناسب
التقويم مع الخصائص 
الجسمية والعقمية 

والنفسية لطالب مسار 
 :الفكرية بشكل التربية

 4 كبيرة 918. 2.63 % 20.4 % 29.0 % 47.3 % 0.0 % 3.2

5 

عممية تقويم الطمبة  تتم
وفقًا لمتقويم المستمر 
الذي يستخدم االختبار 

شفهي كل ال الكتابي أو
حسب قدرته البدنية 

 :والحركية بشكل

 1 كبيرة 811. 3.13 % 31.2 % 57.0 % 7.5 % 2.2 % 2.2

6 

التكنولوجيا في  توظف
اجراء االختبارات وتقويم 
طمبة مسار التربية 

 :الفكرية بشكل

 7 متوسطة 1.004 2.28 % 10.8 % 32.3 % 34.4 % 19.4 % 3.2

7 

المدرسة لممعممين  توفر
تدريبهم وتطوير فرصًا ل

مهاراتهم في استخدام 
المناسبة  أدوات التقويم

لطالب مسار التربية 
 :الفكرية بشكل

 3 كبيرة 893. 2.65 % 19.4 % 32.3 % 44.1 % 2.2 % 2.2

8 

عمميات تقويم  تضمن
الطمبة كافة جوانبهم 
المعرفية والمهنية 
 واالقتصادية والحركية
ومهارات التفاعل 
 :االجتماعي بشكل

 2 كبيرة 948. 2.72 % 19.4 % 44.1 % 30.1 % 2.2 % 4.3

 - كبيرة 659. 2.60 المعيار الخامس " تقويم تعمم الطالب وتحسين أدائهم"



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ 

 .111ضرب الناتج في 

درجة الكمية لبعد )تقكيـ تعمـ الطالب في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لم

%، مما يدؿ 92.1كبمغ الكزف النسبي  1.923درجة بانحراؼ معيارم  4.91كتحسيف أدائيـ( 

          عمى تكافر تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ

 بدرجة كبيرة.

( القائمة: "تتم عممية تقويم 5الفقرة ) في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقةحيث 

الطمبة وفقًا لمتقويم المستمر الذي يستخدم االختبار الكتابي أو الشفهي كل حسب قدرته 

ككزف  1.111درجة بانحراؼ معيارم  9.19حيث بمغ المتكسط الحسابي  البدنية والحركية"

تضمن ( القائمة "1الفقرة رقـ ) %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، يمييا21.4نسبي 

عمميات تقويم الطمبة كافة جوانبهم المعرفية والمهنية واالقتصادية والحركية ومهارات التفاعل 

ككزف نسبي  1.341درجة بانحراؼ معيارم  4.24" حيث بمغ المتكسط الحسابي االجتماعي

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.91.1

( القائمة: "توظف 6الفقرة )درجة المكافقة المرتبة قبل األخيرة من حيث  بينما جاءت في

حيث بمغ المتكسط  التكنولوجيا في اجراء االختبارات وتقويم طمبة مسار التربية الفكرية"

مما يدؿ عمى درجة مكافقة  %،22.1ككزف نسبي  1.1درجة بانحراؼ معيارم  4.41الحسابي 

( القائمة: 1الفقرة )درجة المكافقة المرتبة األخيرة من حيث وجاءت في  متكسطة عمى الفقرة،

"تتوفر في المدرسة كوادر متخصصة ومؤهمة تقوم بتشخيص ومالحظة سموك طمبة مسار 

ككزف نسبي  1.1درجة بانحراؼ معيارم  4.41حيث بمغ المتكسط الحسابي  التربية الفكرية"

 رة.%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة عمى الفق22.1



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 :البعد السادس: المنهج
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 26جدول رقم )

 توافر المنهج لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر المعممين والمعممات

غير  الفقرة م
المتوسط  كبير جداً  كبير متوسط بسيط متحقق

 الحسابي
ف االنحرا

 المعياري
درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 

محتويات  تتناسب
المنهج الدراسي مع 
احتياجات ومتطمبات 
طمبة مسار التربية 

 :الفكرية بشكل

 2 كبيرة 934. 2.77 % 21.5 44.1% %  28.0 % 3.2 % 3.2

2 

المهارات  تدمج
الحياتية واالجتماعية 
ضمن محتوى 
المنهج الدراسي 

 :بشكل

 3 كبيرة 843. 2.75 % 17.2 % 47.3 %  31.2 % 2.2 % 2.2

3 

محتويات  تتكيف
المنهج الدراسي وفقًا 
لقدرات واستعدادات 
وحاجات طمبة التربية 

 :بشكل الفكرية

 4 كبيرة 922. 2.73 % 21.5 % 37.6 % 36.6 % 1.1 % 3.2

4 

محتويات  تشتمل
المنهج الدراسي 
موضوعات ممتعة 
ومثيرة لإلهتمام 

 :كلبش

 5 كبيرة 922. 2.73 % 26.9 % 24.7 % 43.0 % 5.4 % 0.0

5 

الخطط الفردية  تبنى
قصيرة المدى وطويمة 
المدى استنادًا إلى 
األهداف الموضوعة 

عمى  وبناء
التشخيص لكل طالب 

 :بشكل

 1 كبيرة 1.005 2.89 % 29.0 % 43.0 % 20.4 % 3.2 % 4.3

6 

محتويات  تتضمن
المنهج الدراسي 

تطبيقات أنشطة و 
 :بشكل عممية

 6 كبيرة 884. 2.69 % 20.4 % 34.4 % 39.8 % 4.3 % 1.1

 - كبيرة 578. 2.76 المعيار السادس " المنهج"



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ       

 .111ضرب الناتج في 

درجة  4.29لحسابي لمدرجة الكمية لبعد )المنيج( في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط ا      

%، مما يدؿ عمى تكافر المنيج لدل مدارس 93.1كبمغ الكزف النسبي  1.923بانحراؼ معيارم 

 المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.

( القائمة: "تبنى الخطط 5الفقرة )في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة حيث 

دى وطويمة المدى استنادًا إلى األهداف الموضوعة وبناء عمى التشخيص الفردية قصيرة الم

ككزف نسبي  1.1درجة بانحراؼ معيارم  4.13حيث بمغ المتكسط الحسابي  لكل طالب"

تتناسب ( القائمة "1%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، يمييا الفقرة رقـ )24.9

" حيث بمغ ت ومتطمبات طمبة مسار التربية الفكريةمحتويات المنهج الدراسي مع احتياجا

%، مما يدؿ عمى 93.4ككزف نسبي  1.3درجة بانحراؼ معيارم  4.22المتكسط الحسابي 

 درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.

( القائمة: "تشتمل 4الفقرة )درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

حيث بمغ المتكسط الحسابي  وضوعات ممتعة ومثيرة لإلهتمام"محتويات المنهج الدراسي م

مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى  %،91.9ككزف نسبي  1.3درجة بانحراؼ معيارم  4.29

( القائمة: "تتضمن 6الفقرة )درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  الفقرة،

درجة  4.93حيث بمغ المتكسط الحسابي  ية"محتويات المنهج الدراسي أنشطة وتطبيقات عمم

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.92.4ككزف نسبي  1.11بانحراؼ معيارم 



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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 :البعد السابع: تعميم ذوي االحتياجات الخاصة
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 27جدول رقم )
وي االحتياجات الخاصة لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر توافر تعميم ذ

 المعممين والمعممات

غير  الفقرة م
المتوسط  كبير جداً  كبير متوسط بسيط متحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب درجة 
 الموافقة

1 

المدرسة  توفر
خدمات في مجال 
التربية الفكرية 

لكشف تشمل ا
والمتابعة والتحويل 

يتماشى مع  بما
األنظمة التعميمية 

 :بشكل

 2 كبيرة 849. 2.77 % 23.7 % 33.3 % 39.8 % 3.2 % 0.0

2 

المدرسة  تتخذ
إجراءات فعالة 
لتحديد وتوفير 

االحتياجات الخاصة 
 لطمبة مسار التربية
 :الفكرية بشكل

 5 رةكبي 1.017 2.51 % 15.1 % 37.6 % 36.6 %  4.3 % 6.5

3 

المدرسة  توفر
لطمبة مسار التربية 
الفكرية مناهج 
وبرامج خاصة 
 :ومناسبة بشكل

 3 كبيرة 936. 2.67 19.4% 37.6% 36.6% 3.2% 3.2%

4 

توفر المدرسة 
برامج رعاية و إثراء 

داخل الخطة 
الدراسية العامة 
 :لممدرسة بشكل

 4 كبيرة 948. 2.58 % 17.2 % 34.4 % 41.9 % 2.2 % 4.3

5 

المدرسة  تدرس
مدى فعالية البرامج 
المقدمة لرعاية 

طمبة مسار التربية 
 :الفكرية بشكل

 6 متوسطة 1.058 2.34 % 15.1 % 29.0 %  35.5   % 16.1 % 4.3

6 

المدرسة عددًا  توفر
كافيًا من 
المختصين 

المؤهمين في مجال 
تعميم طمبة مسار 

الفكرية  التربية
 :بشكل

 7 متوسطة 1.109 2.29 % 18.3 % 23.7 % 28.0 % 29.0 % 1.1

7 

المدرسة بيئة  تهيئ
تعميمية مناسبة 

لطمبة مسار التربية 
 :الفكرية بشكل

 1 كبيرة 763. 2.94 %  18.3 % 62.4 % 16.1 % 1.1 % 2.2

 - كبيرة 68. 2.6 المعيار السابع " تعميم ذوي االحتياجات الخاصة"



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحساب

 .111ضرب الناتج في 

في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )تعميـ ذكم االحتياجات 

%، مما يدؿ عمى تكافر 94.9كبمغ الكزف النسبي  1.91درجة بانحراؼ معيارم  4.9الخاصة( 

 مرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة لدل مدارس ال

( القائمة: "تهيئ المدرسة بيئة 7الفقرة )في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة حيث 

درجة بانحراؼ  4.34حيث بمغ المتكسط الحسابي  تعميمية مناسبة لطمبة مسار التربية الفكرية"

كبيرة عمى الفقرة، يمييا الفقرة %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة 29.1ككزف نسبي  1.29معيارم 

توفر المدرسة خدمات في مجال التربية الفكرية تشمل الكشف والمتابعة ( القائمة "1رقـ )

درجة بانحراؼ  4.22" حيث بمغ المتكسط الحسابي والتحويل بما يتماشى مع األنظمة التعميمية

 ى الفقرة.%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عم93.4ككزف نسبي  1.3معيارم 

( القائمة: "تدرس 5الفقرة )درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

حيث بمغ المتكسط  المدرسة مدى فعالية البرامج المقدمة لرعاية طمبة مسار التربية الفكرية"

مما يدؿ عمى درجة مكافقة  %،21.9ككزف نسبي  1.1درجة بانحراؼ معيارم  4.94الحسابي 

( القائمة: 6الفقرة )درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  كسطة عمى الفقرة،مت

 "توفر المدرسة عددًا كافيًا من المختصين المؤهمين في مجال تعميم طمبة مسار التربية الفكرية"

%، مما يدؿ 22.9ككزف نسبي  1.1درجة بانحراؼ معيارم  4.43حيث بمغ المتكسط الحسابي 

 جة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.عمى در 



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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 :البعد الثامن: الخدمات اإلرشادية وشؤون الطالب
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 28جدول رقم )

توافر الخدمات اإلرشادية وشؤون الطالب لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة 
 مماتنظر المعممين والمع

 الفقرة م
غير 
 متحقق

 كبير جداً  كبير متوسط بسيط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب درجة 
 الموافقة

1 
المدرسة مبدأ  تعزز  

الشراكة والتعاون بين 
 :األسرة والمدرسة بشكل

 7 كبيرة 1.012 2.60 % 21.5 % 29.0 % 43.0 % 1.1 % 5.4

2 

درسة في الم تتوفر 
الخدمات اإلرشادية الالزمة 

لطمبة مسار التربية 
 :الفكرية بشكل

 5 كبيرة 764. 2.78 %  20.4 % 37.6 % 41.9 % 0.0 % 0.0

3 

المدرسة ألولياء  توفر 
األمور المعمومات 

والمهارات والدعم المناسب 
أبنائهم  لتمبية حاجات
 :بشكل

 2 يرةكب 806. 2.96 %  23.7 % 53.8 % 18.3 % 3.2 % 1.1

4 

المدرسة أولياء  تزود  
األمور بالنشرات التوعوية 
والتثقيفية العامة في مجال 

 :الخاصة بشكل التربية

 3 كبيرة 764. 2.88 % 20.4 % 49.5 % 29.0 % 0.0 % 1.1

5 

المدرسة دور  تفعل 
المرشد الطالبي من خالل 
االجتماعات الدورية، 
 والمقاءات المجدولة مع

 :كلأولياء األمور بش

 4 كبيرة 955. 2.82 % 23.7 % 44.1 % 26.9 % 1.1 % 4.3

6 

المدرسة بفاعمية  تسهم
في تدريب أولياء األمور 
عمى طرق التعامل السميم 

التربية  مع طمبة مسار
 :الفكرية بشكل

 6 كبيرة 839. 2.72 % 23.7 % 25.8 % 49.5 % 1.1 % 0.0

7 

المدرسة األسرة  تزود
بتقارير واضحة لنتائج 

لتقييم الدورية لكل طالب ا
 :بشكل

 1 كبيرة 865. 3.24 % 44.1 % 41.9 % 8.6 % 4.3 % 1.1

 - كبيرة 491. 2.86 المعيار الثامن " الخدمات اإلرشادية وشؤون الطالب"



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ 

 .111ضرب الناتج في 

السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )الخدمات اإلرشادية كشؤكف  في الجدكؿ

%، مما يدؿ عمى 21.4كبمغ الكزف النسبي  1.43درجة بانحراؼ معيارم  4.19الطالب( 

 تكافر الخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.

( القائمة: "تزود المدرسة 7الفقرة )حيث درجة المكافقة  في المرتبة األكلى مفحيث 

 9.44حيث بمغ المتكسط الحسابي  األسرة بتقارير واضحة لنتائج التقييم الدورية لكل طالب"

%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى 11.3ككزف نسبي  1.12درجة بانحراؼ معيارم 

لمدرسة ألولياء األمور المعمومات والمهارات والدعم توفر ا( القائمة "9الفقرة، يمييا الفقرة رقـ )

درجة بانحراؼ معيارم  4.39" حيث بمغ المتكسط الحسابي المناسب لتمبية حاجات أبنائهم

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.29.3ككزف نسبي  1.11

( القائمة: "تسهم 6الفقرة )درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

المدرسة بفاعمية في تدريب أولياء األمور عمى طرق التعامل السميم مع طمبة مسار التربية 

ككزف نسبي  1.14درجة بانحراؼ معيارم  4.24" حيث بمغ المتكسط الحسابي الفكرية

وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، %،91.1

" ( القائمة: "تعزز المدرسة مبدأ الشراكة والتعاون بين األسرة والمدرسة1الفقرة )جة المكافقة در 

%، مما 92.1ككزف نسبي  1.11درجة بانحراؼ معيارم  4.91حيث بمغ المتكسط الحسابي 

 يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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 :البعد التاسع: المرافق والتجهيزات المدرسية
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 29جدول رقم )

توافر المرافق والتجهيزات المدرسية لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر 
 المعممين والمعممات

 الفقرة م
غير 
 متحقق

 كبير جداً  كبير متوسط بسيط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 
القاعات الصفية لطالب  تتناسب

مسار التربية الفكرية مع أعداد 
 :الطمبة بشكل

 1 كبيرة جداً  731. 3.52 % 59.1 % 37.6 % 1.1 % 0.0 % 2.2

2 

أعداد طمبة مسار التربية  تتناسب
الفكرية في حاالت اإلعاقة 

 طمبة لكل معمم( 6الشديدة )
 :بشكل

 2 كبيرة جداً  861. 3.27 % 48.4 % 34.4 % 14.0 % 2.2 % 1.1

3 

أعداد طمبة مسار  تتناسب 
التربية الفكرية في حاالت اإلعاقة 

 طمبة لكل معمم(10البسيطة ) 
 :بشكل

 4 كبيرة 914. 3.03 % 33.3 % 44.1 % 17.2 % 3.2 % 2.2

4 

في القاعة الصفية الوسائل  تتوفر
بة واألدوات التعميمية المناس

الفكرية  لطمبة مسار التربية
 :بشكل

 6 كبيرة 876. 2.67 % 22.6 % 25.8 % 47.3 % 4.3 % 0.0

5 

األساليب التعميمية  تستخدم
المتنوعة بسهولة وبطريقة 
منظمة داخل القاعة الصفية 

 :بشكل

 5 كبيرة 879. 2.71 % 17.2 % 45.2 % 31.2 %  4.3 % 2.2

6 
السالمة العامة داخل  تراعى 

 :درسة بشكلالم
 3 كبيرة 1.044 3.23 % 50.5 % 33.3 % 9.7 % 1.1 % 5.4

7 
غرفة خاصة الجراء  توجد

عمميات التشخيص مجهزة ومعدة 
 :إعدادًا مناسبًا بشكل

 7 متوسطة 1.307 2.20 % 20.4 % 29.0 % 7.5 % 36.6 % 6.5

 - كبيرة 508. 2.95 المعيار التاسع " المرافق والتجهيزات المدرسية"

تـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ي

 .111ضرب الناتج في 
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في الجدكؿ السابؽ لغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )المرافؽ كالتجييزات 

%، مما يدؿ عمى 29.2كبمغ الكزف النسبي  1.21درجة بانحراؼ معيارم  4.32المدرسية( 

 لمرافؽ كالتجييزات المدرسية لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.تكافر ا

تتناسب القاعات  ( القائمة: "1الفقرة )في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة حيث 

 9.24حيث بمغ المتكسط الحسابي  الصفية لطالب مسار التربية الفكرية مع أعداد الطمبة"

%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة جدان عمى 12.3ككزف نسبي  1.29درجة بانحراؼ معيارم 

تتناسب أعداد طمبة مسار التربية الفكرية في حاالت اإلعاقة ( القائمة "4الفقرة، يمييا الفقرة رقـ )

 1.19درجة بانحراؼ معيارم  9.42" حيث بمغ المتكسط الحسابي طمبة لكل معمم( 6الشديدة )

 يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة جدان عمى الفقرة.%، مما 11.2ككزف نسبي 

( القائمة: "تتوفر 4الفقرة )درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

" حيث بمغ في القاعة الصفية الوسائل واألدوات التعميمية المناسبة لطمبة مسار التربية الفكرية

مما يدؿ عمى  %،99.2ككزف نسبي  1.12درجة بانحراؼ معيارم  4.92المتكسط الحسابي 

( 7الفقرة )درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، 

" حيث بمغ القائمة: "توجد غرفة خاصة الجراء عمميات التشخيص مجهزة ومعدة إعدادًا مناسباً 

%، مما يدؿ عمى 22.1سبي ككزف ن 1.91درجة بانحراؼ معيارم  4.41المتكسط الحسابي 

 درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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 :البعد العاشر: المكتبات ومصادر التعميم
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 30جدول رقم )

توافر المكتبات ومصادر التعميم لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر 
 عممين والمعمماتالم

غير  الفقرة م
المتوسط  كبير جداً  كبير متوسط بسيط متحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 

في  تتوفر
المدرسة المصادر 

والوسائل 
التعميمية 
           المتطورة

) شبكات انترنت، 
الكترونية،  سبورة

جهاز داتا شو، 
...( كمبيوتر، .
 :بشكل

 1 كبيرة 802. 2.51 % 9.7 % 38.7 % 46.2 % 3.2 % 2.2

2 

قاعة  تتناسب
المكتبة لمصادر 
التعمم ولدعم 

عممية تعميم طمبة 
مسار التربية 
 :الفكرية بشكل

 4 متوسطة 1.172 2.13 % 12.9 % 30.1 % 20.4 % 30.1 % 6.5

3 

المراجع  تكفي
الموجودة في 
المكتبة 

الحتياجات طمبة 
ر التربية مسا

 الفكرية ومعمميهم
 :بشكل

 3 متوسطة 1.056 2.19 %  10.8 % 29.0 % 34.4 % 20.4 % 5.4

4 

المكتبة  توفر
قواعد بيانات 
إلكترونية تسهم 
في سهولة 
الحصول عمى 
المعمومة بأقل 

وأقصر وقت  جهد
 :بشكل

 2 متوسطة 1.036 2.33 % 17.2 % 22.6 % 37.6 % 21.5 % 1.1

5 

 موجودات تحتوي
المكتبة عمى 
برنامج مفهرس 
آليًا باإلضافة 
 :لمورقي بشكل

 5 متوسطة 1.429 1.96 % 17.2 % 24.7 % 17.2 % 18.3 % 22.6

 - متوسطة 0.91 2.22 المعيار العاشر " المكتبات ومصادر التعميم"
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يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ 

 .111لناتج في ضرب ا

في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )المكتبات كمصادر التعميـ( 

%، مما يدؿ عمى تكافر المكتبات  55.6كبمغ الكزف النسبي 0.91درجة بانحراؼ معيارم  4.44

 كمصادر التعميـ لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة متكسطة.

( القائمة: "تتوفر في المدرسة 1الفقرة )األكلى مف حيث درجة المكافقة  في المرتبةحيث 

المصادر والوسائل التعميمية المتطورة ) شبكات انترنت، سبورة الكترونية، جهاز داتا شو، 

ككزف نسبي  1.11درجة بانحراؼ معيارم  4.21حيث بمغ المتكسط الحسابي  كمبيوتر، ..("

توفر المكتبة ( القائمة "4قة كبيرة عمى الفقرة، يمييا الفقرة رقـ )%، مما يدؿ عمى درجة مكاف94.9

" حيث قواعد بيانات إلكترونية تسهم في سهولة الحصول عمى المعمومة بأقل جهد وأقصر وقت

%، مما يدؿ عمى 21.9ككزف نسبي  1.1درجة بانحراؼ معيارم  4.99بمغ المتكسط الحسابي 

 درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.

( القائمة: 2الفقرة )درجة المكافقة نما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث بي

" حيث "تتناسب قاعة المكتبة لمصادر التعمم ولدعم عممية تعميم طمبة مسار التربية الفكرية

مما يدؿ عمى  %،29.4ككزف نسبي  1.4درجة بانحراؼ معيارم  4.19بمغ المتكسط الحسابي 

الفقرة  درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  ، ى الفقرة،درجة مكافقة متكسطة عم

" حيث بمغ ( القائمة: "تحتوي موجودات المكتبة عمى برنامج مفهرس آليًا باإلضافة لمورقي5)

%، مما يدؿ عمى 41.3ككزف نسبي  1.49درجة بانحراؼ معيارم  1.39المتكسط الحسابي 

 درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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 رررر

 :البعد الحادي عشر: خدمات الصحة والسالمة
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 31جدول رقم )

توافر خدمات الصحة والسالمة لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر 
 المعممين والمعممات

 الفقرة م
غير 
 متحقق

 جداً كبير  كبير متوسط بسيط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 

في  تتوفر
المدرسة وسائل 
السالمة واآلمان 
)طفاية حريق، 
حقيبة اسعافات 
أولية، شبك 

 حماية
لمنوافذ،...( 

 :بشكل

 1 كبيرة 789. 2.91 % 12.9 % 75.3 % 6.5 % 1.1 %  4.3

2 

تتوفر الرعاية 
الالزمة  الطبية

لمطمبة طوال 
 :الوقت بشكل

 4 متوسطة 1.273 2.29 %  25.8 % 19.4 % 15.1 % 37.6 % 2.2

3 

تتوزع وسائل 
األمن والسالمة 
بكل مرافق 
 :المدرسة بشكل

 3 كبيرة 924. 2.84 % 14.0 % 71.0 % 6.5 % 2.2 % 6.5

4 

تقيم المدرسة 
دورات تدريبية 
لممعممين والطمبة 

اإلسعافات  عمى
 :ولية بشكلاأل 

 2 متوسطة 1.012 2.27 % 14.0 % 24.7 % 36.6 % 23.7 % 1.1

 - كبيرة 659. 2.58 المعيار الحادي عشر " خدمات الصحة والسالمة"

يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ 
 .111ضرب الناتج في 
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لحسابي لمدرجة الكمية لبعد )خدمات الصحة كالسالمة( في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط ا

%، مما يدؿ عمى تكافر  64.4كبمغ الكزف النسبي  1.923درجة بانحراؼ معيارم  2.58

 خدمات الصحة كالسالمة لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة كبيرة.

في المدرسة  ( القائمة: "تتوفر1الفقرة )في المرتبة األكلى مف حيث األىمية حيث 

حيث  وسائل السالمة واآلمان )طفاية حريق، حقيبة اسعافات أولية، شبك حماية لمنوافذ،..("

%، مما يدؿ 24.1ككزف نسبي  1.21درجة بانحراؼ معيارم  4.31بمغ المتكسط الحسابي 

سالمة ( القائمة: "تتوزع وسائل األمن وال3)عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، يمييا الفقرة رقـ 

ككزف  1.3درجة بانحراؼ معيارم  4.14" حيث بمغ المتكسط الحسابي بكل مرافق المدرسة

 مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة. %،21.1نسبي 

تقيم ( القائمة "4)الفقرة درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

" حيث بمغ المتكسط الحسابي ات األوليةالمدرسة دورات تدريبية لممعممين والطمبة عمى اإلسعاف

%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة 29.2ككزف نسبي  1.1درجة بانحراؼ معيارم  4.42

( القائمة: "تتوفر 2الفقرة )درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  عمى الفقرة،

درجة بانحراؼ  4.43الحسابي حيث بمغ المتكسط الرعاية الطبية الالزمة لمطمبة طوال الوقت" 

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.22.9ككزف نسبي  1.42معيارم 



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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 :البعد الثاني عشر: التعامل مع الطمبة والمجتمع المحمي
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 32جدول رقم )

ة والمجتمع المحمي لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة توافر التعامل مع الطمب
 نظر المعممين والمعممات

 كبير جداً  كبير متوسط بسيط غير متحقق الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 

المدرسة األسرة عمى  تشجع 
التفاعل مع طمبة التربية 

كرية وتدعم مشاركتهم الف
مع األصدقاء  واختالطهم

 :واألقارب بشكل

 1 كبيرة 691. 3.02 % 18.3 % 71.0 % 6.5 % 3.2 % 1.1

2 

متابعة سموك طمبة  تتم 
مسار التربية الفكرية أثناء 
تعاممهم مع أسرهم وأفراد 

من خارج المدرسة  المجتمع
 :بشكل

 4 متوسطة 1.205 2.30 % 23.7 % 20.4 % 18.3 % 37.6 % 0.0

3 
المدرسة برامج تعميمية  تقيم 

 :وتدريبيه منزلية بشكل
 7 متوسطة 1.412 1.91 % 12.9 % 32.3 % 11.8 % 19.4 % 23.7

4 

المدرسة أولياء  تشارك 
األمور في عمميات التخطيط 
والمتابعة والتقييم والتشخيص 

المصدر األول  باعتبارهم
 :لممعمومات بشكل

 5 متوسطة 1.089 2.29 % 14.0 % 31.2 % 29.0 % 21.5 % 4.3

5 

المدرسة فرص التفاعل  تتيح 
االجتماعي لطمبة مسار 
التربية الفكرية مع أقرانهم 

المحيطين من خالل  ومع
 :األنشطة االجتماعية بشكل

 3 متوسطة 1.153 2.32 % 20.4 % 23.7 % 25.8 % 28.0 % 2.2

6 

المدرسة برامج ترفيهية  توفر 
مثل القيام وأنشطة الصفية 

برحالت وزيارات خارجية 
 :بشكل

 2 متوسطة 1.305 2.33 % 30.1 % 14.0 %   17.2 % 36.6 % 2.2

7 

المدرسة مع الجهات  تتعاون
والمنظمات األخرى عند 
تحويل الطالب إليها بقصد 

معمومات  الحصول عمى
 :دقيقة في التشخيص بشكل

 6 متوسطة 1.075 2.27 % 17.2 % 20.4 % 36.6 % 23.7 %  2.2

 - متوسطة 882. 2.35 المعيار الثاني عشر " التعامل مع الطمبة والمجتمع المحمي"

يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ 
 .111ضرب الناتج في 
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بة في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )التعامؿ مع الطم

%، مما يدؿ 21.1كبمغ الكزف النسبي  1.11درجة بانحراؼ معيارم  4.92كالمجتمع المحمي( 

         عمى تكافر التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ

 بدرجة متكسطة.

درسة ( القائمة: "تشجع الم1الفقرة )في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة حيث 

األسرة عمى التفاعل مع طمبة التربية الفكرية وتدعم مشاركتهم واختالطهم مع األصدقاء 

ككزف نسبي  1.93درجة بانحراؼ معيارم  9.14حيث بمغ المتكسط الحسابي واألقارب" 

( القائمة: "تتتوفر 6)%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة، يمييا الفقرة رقـ 22.2

" حيث بمغ امج ترفيهية وأنشطة الصفية مثل القيام برحالت وزيارات خارجيةالمدرسة بر 

مما يدؿ عمى  %،21.9ككزف نسبي  1.91درجة بانحراؼ معيارم  4.99المتكسط الحسابي 

 درجة مكافقة متكسطة.

تتعاون ( القائمة "2)الفقرة درجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

الجهات والمنظمات األخرى عند تحويل الطالب إليها بقصد الحصول عمى المدرسة مع 

 1.1درجة بانحراؼ معيارم  4.42" حيث بمغ المتكسط الحسابي معمومات دقيقة في التشخيص

وجاءت في المرتبة  %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة،29.2ككزف نسبي 

( القائمة: "تقيم المدرسة برامج تعميمية وتدريبيه 3الفقرة )درجة المكافقة األخيرة من حيث 

%، 42.1ككزف نسبي  1.41درجة بانحراؼ معيارم  1.31حيث بمغ المتكسط الحسابي منزلية" 

 مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.
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 :البعد الثالث عشر: اإلدارة المالية والتمويل
فات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى ( المتوسطات الحسابية واالنحرا33جدول رقم )

توافر اإلدارة المالية والتمويل لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة نظر 
 المعممين والمعممات

غير  الفقرة م
المتوسط  كبير جداً  كبير متوسط بسيط متحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب 
درجة 
 الموافقة

1 

الموارد  تتوفر
المالية الالزمة 
لمبرامج والخدمات 

واألنشطة 
الضرورية 
 :لممدرسة بشكل

 3 متوسطة 1.095 2.40 % 18.3 % 29.0 %  30.1 % 19.4 % 3.2

2 

المدرسة  تمتمك 
الموازنة السنوية 

الالزمة 
الحتياجاتها 

 :بشكل

 4 متوسطة 1.060 2.35 % 14.0 % 33.3 % 31.2 % 17.2 % 4.3

3 

المدرسة  حافظت
عمى الموازنة بين 
الموارد المالية 
والمصروفات 

 :بشكل

 5 متوسطة 1.020 2.22 % 10.8 % 28.0 % 37.6 %  19.4 % 4.3

4 
مصادر  تتنوع

الدخل لممدرسة 
 :بشكل

 7 متوسطة 1.326 2.12 % 25.8 % 9.7 % 21.5 %  36.6 % 6.5

5 

المدرسة  تتمقى
الدعم المالي 
الكافي لتغطية 

ريف من المصا
وزارة التعميم 

 :بشكل

 8 متوسطة 1.484 2.05 % 23.7 % 22.6 % 7.5 % 28.0 % 18.3

6 

المدرسة  تقوم 
بإعداد تقارير 
دورية خاصة 
بالشؤون المالية 

 :بشكل

 2 متوسطة 1.106 2.41 % 20.4 % 25.8 % 30.1 % 21.5 % 2.2

7 

المدرسة  تقوم 
بالمراقبة الدقيقة 
لإلنفاق واإللتزام 

يزانية، بالم
 وبإعداد التقارير

 :بشكل

 1 متوسطة 985. 2.48 % 17.2 % 31.2 % 35.5 % 15.1 % 1.1

8 

المدرسة  تقوم 
بإعداد خطط 

واحتياطات مالية 
كافية لمواجهة 
المخاطر 

 :المحتممة بشكل

 6 متوسطة 1.215 2.18 % 16.1 %  32.3 % 8.6 % 39.8 % 3.2

 - متوسطة 0.93 2.28 والتمويل" المعيار الثالث عشر " اإلدارة المالية
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يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ 

 .111ضرب الناتج في 

في الجدكؿ السابؽ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعد )اإلدارة المالية كالتمكيؿ( 

%، مما يدؿ عمى تكافر اإلدارة 29.3سبي كبمغ الكزف الن 1.39درجة بانحراؼ معيارم  4.41

 المالية كالتمكيؿ لدل مدارس المرحمة المتكسطة بالطائؼ بدرجة متكسطة.

( القائمة: "تقوم المدرسة 7)في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة الفقرة حيث 

متكسط الحسابي حيث بمغ ال بالمراقبة الدقيقة لإلنفاق واإللتزام بالميزانية، وبإعداد التقارير"

مما يدؿ عمى درجة مكافقة  %،94.1ككزف نسبي  1.33درجة بانحراؼ معيارم  4.41

( القائمة: "تقوم المدرسة بإعداد تقارير دورية خاصة بالشؤون 6الفقرة )متكسطة، يمييا 

ككزف نسبي  1.11درجة بانحراؼ معيارم  4.41حيث بمغ المتكسط الحسابي المالية" 

 ى درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.%، مما يدؿ عم91.4

تتمقى ( القائمة "4) الفقرةدرجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 

" حيث بمغ المتكسط الحسابي المدرسة الدعم المالي الكافي لتغطية المصاريف من وزارة التعميم

مى درجة مكافقة متكسطة %، مما يدؿ ع29.1ككزف نسبي  1.99درجة بانحراؼ معيارم  4.14

( القائمة: "تقوم 5الفقرة )درجة المكافقة وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  عمى الفقرة،

 4.12حيث بمغ المتكسط الحسابي المدرسة بإعداد تقارير دورية خاصة بالشؤون المالية" 

            ة%، مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسط21.9ككزف نسبي  1.41درجة بانحراؼ معيارم 

 عمى الفقرة.
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 :البعد الرابع عشر: تخطيط لمجودة والتحسين المستمر
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات مدى 34جدول رقم )

توافر تخطيط لمجودة والتحسين المستمر لدى مدارس المرحمة المتوسطة بالطائف من وجهة 
 اتنظر المعممين والمعمم

غير  الفقرة م
المتوسط  كبير جداً  كبير متوسط بسيط متحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

الترتيب 
حسب درجة 
 الموافقة

1 

المدرسة عمى  تسعى
االستفادة من نتائج التقويم 
والتشخيص في التخطيط 

المقدمة  لمبرامج التربوية
لطالب مسار التربية الفكرية 

 :بشكل

 2 كبيرة 981. 2.59 % 19.4 % 34.4 % 34.4 % 9.7 % 2.2

2 

المدرسة الفرصة  تتيح
لممعممين لإللتحاق بدورات 
تدريبية لتطوير خبراتهم 

ومهاراتهم المهنية  التعميمية
 :بشكل

 3 كبيرة 916. 2.53 % 15.1 % 32.3 % 47.3 % 1.1 % 4.3

3 

تحرص المدرسة عمى مشاركة 
طمبة المدرسة والمجتمع 

ضور المؤتمرات المحمي في ح
والممتقيات بهدف  والندوات

متابعة المستجدات المتعمقة 
بمجال التربية الخاصة 

التعميمية  وتطوير المؤسسة
 :بشكل

 6 متوسطة 1.150 2.37 % 18.3 % 32.3 % 20.4 % 25.8 % 3.2

4 

التقارير والتقييمات  تستخدم
الوظيفية لمعاممين بالمدرسة 
في تطوير وتحسين الخطط 

التي تقدمها  اتوالخدم
 :المدرسة بشكل

 5 متوسطة 1.152 2.39 % 22.6 % 22.6 % 28.0 %  24.7 % 2.2

5 

المدرسة قياس األداء  تتخذ
التشغيمي معياراً لحساب 
التطور والتحسن في األداء 

 :بشكل

 4 متوسطة 1.068 2.44 % 17.2 % 28.0 % 45.2 % 1.1 % 8.6

6 

المدرسة بقياس مدى  تهتم
دين من رضى المستفي

خدماتها من خالل ردود 
عن  أفعالهم وانطباعاتهم

 :الخدمات المقدمة لهم بشكل

 1 كبيرة 946. 2.68 % 17.2 % 44.1 %  33.3 % 0.0 %  5.4

 - متوسطة 74. 2.45 المعيار الرابع عشر " تخطيط لمجودة والتحسين المستمر"

الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ يتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمى 
 .111ضرب الناتج في 

)تخطيط لمجكدة كالتحسيف تكسط الحسابي لمدرجة الكمية لبعدفي الجدكؿ السابؽ بمغ الم    
مما يدؿ عمى تكافر %،94.2كبمغ الكزف النسبي  1.24م درجة بانحراؼ معيار  4.42المستمر( 

 لمتكسطة بالطائؼ بدرجة متكسطة.تخطيط لمجكدة كالتحسيف المستمر لدل مدارس المرحمة ا
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( القائمة: "تهتم المدرسة 6)في المرتبة األكلى مف حيث درجة المكافقة الفقرة حيث 
بقياس مدى رضى المستفيدين من خدماتها من خالل ردود أفعالهم وانطباعاتهم عن الخدمات 

زف نسبي كك  1.32درجة بانحراؼ معيارم  4.91حيث بمغ المتكسط الحسابي  المقدمة لهم"
( القائمة: "تسعى المدرسة عمى 1الفقرة )مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة، يمييا  %،99.3

االستفادة من نتائج التقويم والتشخيص في التخطيط لمبرامج التربوية المقدمة لطالب مسار 
ككزف نسبي  1.33درجة بانحراؼ معيارم  4.23حيث بمغ المتكسط الحسابي التربية الفكرية" 

 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة كبيرة عمى الفقرة.94.1

تستخدم ( القائمة "4) الفقرةدرجة المكافقة بينما جاءت في المرتبة قبل األخيرة من حيث 
التقارير والتقييمات الوظيفية لمعاممين بالمدرسة في تطوير وتحسين الخطط والخدمات التي 

ككزف نسبي  1.12درجة بانحراؼ معيارم  4.93" حيث بمغ المتكسط الحسابي تقدمها المدرسة 
وجاءت في المرتبة األخيرة من حيث  %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة،23.2

( القائمة: "تحرص المدرسة عمى مشاركة طمبة المدرسة والمجتمع 3الفقرة )درجة المكافقة 
المستجدات المتعمقة بمجال  المحمي في حضور المؤتمرات والندوات والممتقيات بهدف متابعة

درجة بانحراؼ  4.92حيث بمغ المتكسط الحسابي التربية الخاصة وتطوير المؤسسة التعميمية" 
 %، مما يدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة عمى الفقرة.23.1ككزف نسبي  1.12معيارم 

اإلجابة عمى السؤال الثاني: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(α<0.05 بين درجات واقع ) تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة بالطائف في

ضوء معايير النموذج التنظيمي لمجودة واالعتماد المدرسي من وجهة نظر المعممين 
 والمعممات تعزى إلى )نوع الجنس، المؤهل العممي، عدد سنوات الخبرة(؟

ربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ في اليجاد الفركؽ بيف درجات تقكيـ مسار الت
ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي مف كجية نظر المعمميف كالمعممات" 
بالنسبة لممتغيرات الديمكغرافية )نكع الجنس، المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخبرة(، تـ استخداـ 

( كاختبار تحميؿ التبايف األحادم Independent sample t testاختبار ت لمعينات المستقمة )
((one way ANOVA :النتائج مكضحة مف خالؿ الجداكؿ التالية ، 
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 بالنسبة لنوع الجنس:
( يوضح نتائج اختبار ت بين درجات تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة 35جــــــدول )

واالعتماد المدرسي من وجهة  المتوسطة بالطائف في ضوء معايير النموذج التنظيمي لمجودة
 نظر المعممين والمعممات" بالنسبة لنوع الجنس

 قيمة الداللة اختبار ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الجنس المعايير

 5.2 25.1 29 أنثى 0.513 66. 4.3 25.8 64 ذكر الرسالة والقيم واألهداف

 4.1 19.8 29 أنثى 0.069 1.84 3.3 21.3 53 ذكر القيادة التربوية الفعالة لممدرسة

 4.1 18.8 29 أنثى 0.114 1.59 3.4 20.1 64 ذكر الموارد البشرية

 3.8 22.2 29 أنثى 0.059 1.91 3.6 23.7 64 ذكر عمميات التعميم والتعمم

 5.0 21.0 29 أنثى 0.846 19.- 5.4 20.7 64 ذكر تقويم تعمم الطالب وتحسين أدائهم.

 3.8 15.8 29 أنثى 0.124 1.55 3.4 17.1 59 ذكر المنهج

 4.7 18.0 29 أنثى 0.933 08. 4.9 18.1 64 ذكر تعميم ذوي االحتياجات الخاصة

 3.6 19.7 29 أنثى 0.560 58. 3.4 20.1 64 ذكر الخدمات اإلرشادية وشؤون الطالب.

 3.7 19.7 29 أنثى 0.077 1.79 3.4 21.1 64 ذكر المرافق والتجهيزات المدرسية

 4.1 11.6 29 أنثى 0.477 71.- 4.7 10.9 64 ذكر المكتبات ومصادر التعميم

 3.0 10.4 29 أنثى 0.803 25.- 2.5 10.3 64 ذكر خدمات الصحة والسالمة

 5.4 17.7 29 ثىأن 0.194 1.31- 6.4 15.9 64 ذكر التعامل مع الطمبة والمجتمع المحمي.

 6.0 19.6 29 أنثى 0.176 1.37- 7.9 17.6 64 ذكر اإلدارة المالية والتمويل

 4.2 15.1 29 أنثى 0.830 22.- 4.6 14.9 64 ذكر تخطيط لمجودة والتحسين المستمر.

 52.3 254.6 29 أنثى 0.714 37.- 57.4 252.6 64 ذكر الدرجة الكمية

في الدرجة الكمية درجات  (α>0.05) د فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائيةجك لكحظ عدـ ك       
تقكيـ مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ في ضكء معايير النمكذج التنظيمي 

مما بالنسبة لنكع الجنس)ذكر، أنثى(، كالمعممات" فالمعممي مف كجية نظر لمجكدة كاالعتماد المدرسي
التربية  الذككر كاالناث لدييـ كجيات نظر متقاربة حكؿ درجات تقكيـ مسار يدؿ أف المعمميف

 كاالعتماد المدرسي، لمجكدة نظيميالت النمكذج في ضكء معايير بالطائؼ بالمرحمة المتكسطة الفكرية
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التي خمصت إلى كجكد فركؽ ذات دالة (4111ذه النتيجة تختمؼ مع نتيجة دراسة)الطالؿ، كى
كقد عزا الباحث ذلؾ عمى المعممات.ى متغير الجنس، كذلؾ لصالح المعمميف إحصائية ُتعزل إل

 كنظران لمكاقع االجتماعي المعاش. ر،إلى تمتع المعمميف بحرية اجتماعية أكب
 بالنسبة لممستوى التعميمي:

( يوضح نتائج اختبار ت بين درجات تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة 36جــــــدول )
الطائف في ضوء معايير النموذج التنظيمي لمجودة واالعتماد المدرسي من وجهة المتوسطة ب

 نظر المعممين والمعممات" بالنسبة لممستوى التعميمي

 مستوى الداللة اختبار ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي المعايير

 2.6 25.2 30 ماجستير 0.544 61. 5.3 25.7 63 بكالوريوس الرسالة والقيم واألهداف

 1.9 21.6 19 ماجستير 130. 1.53- 4.1 20.6 63 بكالوريوس القيادة التربوية الفعالة لممدرسة

 2.1 20.7 30 ماجستير 0.021* 2.35- 4.1 19.2 63 بكالوريوس الموارد البشرية

 0.030* 2.20- 4.2 22.8 63 بكالوريوس عمميات التعميم والتعمم
 1.9 24.2 30 ماجستير

 4.8 20.1 30 ماجستير 0.398 85. 5.5 21.1 63 بكالوريوس تقويم تعمم الطالب وتحسين أدائهم.

 2.1 16.6 30 ماجستير 0.892 14. 4.1 16.7 58 بكالوريوس المنهج

 3.5 17.4 30 ماجستير 0.293 1.06 5.3 18.4 63 بكالوريوس تعميم ذوي االحتياجات الخاصة

 0.648 46.- 3.9 19.9 63 بكالوريوس الخدمات اإلرشادية وشؤون الطالب.
 2.3 20.2 30 ماجستير

 0.000** 3.65- 4.1 20.0 63 بكالوريوس المرافق والتجهيزات المدرسية
 1.1 22.0 30 ماجستير

 0.181 1.35 4.5 11.6 63 بكالوريوس المكتبات ومصادر التعميم
 4.7 10.2 30 يرماجست

 2.5 10.2 30 ماجستير 0.716 36. 2.7 10.4 63 بكالوريوس خدمات الصحة والسالمة

 0.325 99. 6.1 16.9 63 بكالوريوس التعامل مع الطمبة والمجتمع المحمي.
 6.3 15.5 30 ماجستير

 اإلدارة المالية والتمويل
 7.0 19.4 63 بكالوريوس

2.31 *0.023 
 7.7 15.7 30 ماجستير

 3.7 14.4 30 ماجستير 0.356 93. 4.8 15.3 63 بكالوريوس تخطيط لمجودة والتحسين المستمر.

 الدرجة الكمية
 58.5 256.6 63 بكالوريوس

.65 0.515 
 49.1 246.2 30 ماجستير

                    0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
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 ( لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائيةα>0.05 في الدرجة الكمية درجات )
تقكيـ مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ في ضكء معايير النمكذج التنظيمي 

بالنسبة لنكع لممستكل  "لمجكدة كاالعتماد المدرسي مف كجية نظر المعمميف كالمعممات
كريكس، ماجستير(، مما يدؿ أف المعمميف باختالؼ مؤىالتيـ العممية لدييـ التعميمي )بكال

كجيات نظر متقاربة حكؿ درجات تقكيـ مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ 
 في ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي.

 ( لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائيةα<0.05ف ) ي درجات معايير )المكارد
البشرية، عمميات التعميـ كالتعمـ، المرافؽ كالتجييزات المدرسية، اإلدارة المالية كالتمكيؿ( مف 

بالنسبة لممستكل التعميمي )بكالكريكس، ماجستير(، ككانت  "كجية نظر المعمميف كالمعممات
البشرية، عمميات التعميـ الفركؽ لصالح حممة الماجستير بالنسبة لتقييـ معايير )المكارد 

كالتعمـ، المرافؽ كالتجييزات المدرسية(، كلصالح حممة البكالكريكس بالنسبة لتقييـ معيار 
( في 4111اإلدارة المالية كالتمكيؿ، كتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة )العجمي كالمطيرم، 

ة تحتاج إلى تطكير أف األخيرة قد خمصت إلى أف بالممارسات التعميمية كالكسائؿ التعميمي
كتحديث لتككف متماشية مع معايير الجكدة، كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما خمصت إليو دراسة 

(، فيما يتعمؽ بالتجييزات كالخدمات المقدمة كيفتقد لمكظائؼ 4119)الخطيب كالشرماف، 
عميمية مف اإلدارية كالفنية، كأنيا جميعان ال ترقى الى المستكل المطمكب، كعدـ كجكد ككادر ت

حممة الماجستير يشرفكف عمى عمميات التعميـ كالتعمـ. كما أنيا تتفؽ، نسبيان، مع دراسة 
( فيما يتعمؽ بالتجييزات المدرسية، كطبيعة البيئة التعميمية ككؿ. 4119)الخطيب كالشرماف، 

قر إلى حيث تفتقر مدارس اإلعاقة الفكرية إلى التجييزات الالزمة لمبيئة التعميمية، كما تفت
التنظيـ الالـز لبرامج األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية، كما كتختمؼ الدراسة الحالية، نسبيان، مع 

            ( في معيار "التجييزات المدرسية"، إذ خُمصت األخيرة4111دراسة )الخطيب، 
إلى أف معيار البيئة المدرسية ظير بمستكل فاعمية متكسط، كما كتختمؼ مع دراسة 

            ( في معيارم "الخدمات كالبرامج"، إذ خُمصت األخيرة إلى أف 4111يب، )الخط
معيارم الخدمات كالبرامج ظير بمستكل فاعمية مرتفع، في حيف ظير عكس ذلؾ في الدراسة 

 الحالية.
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 بالنسبة لعدد سنوات الخبرة:
الفكرية بالمرحمة ( يوضح نتائج اختبار ت بين درجات تقويم مسار التربية 37جــــــدول )

المتوسطة بالطائف في ضوء معايير النموذج التنظيمي لمجودة واالعتماد المدرسي من وجهة 
 نظر المعممين والمعممات" بالنسبة لعدد سنوات الخبرة

العد سنوات الخبرة المعايير
 د

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الفروقات البعدية
1 2 3 4 

الرسالة 
والقيم 
 واألهداف

 1.5 31.7 3 سنوات 5أقل من 

3.54 *0.018 

 
**0.007 0.061 *0.017 

 5.3 24.3 35 سنوات 10 -5من 
  

*0.035 0.565 

 4.2 26.6 34 سنة 15-10من 
   

0.204 

 3.3 25.0 21 سنة فأكثر 15
    

القيادة 
التربوية 
الفعالة 
 لممدرسة

 1.5 25.3 3 نواتس 5أقل من 

2.41 0.073 

 
0.022 0.028 0.189 

 3.9 20.3 35 سنوات 10 -5من 
  

0.805 0.142 

 3.6 20.5 34 سنة 15-10من 
   

0.192 

 2.4 22.2 10 سنة فأكثر 15
    

الموارد 
 البشرية

 1.0 24.0 3 سنوات 5أقل من 

3.86 *0.012 

 
*0.011 *0.039 0.178 

 4.3 18.6 35 سنوات 10 -5من 
  

0.226 *0.011 

 3.4 19.6 34 سنة 15-10من 
   

0.128 

 1.9 21.1 21 سنة فأكثر 15
    

عمميات 
التعميم 
 والتعمم

 0.0 28.0 3 سنوات 5أقل من 

3.55 *0.018 

 
**0.009 *0.022 0.117 

 4.2 22.3 35 سنوات 10 -5من 
  

0.425 *0.027 

 3.5 23.0 34 سنة 15-10من 
   

0.126 
 2.3 24.5 21 سنة فأكثر 15

    
تقويم تعمم 

الطالب 

وتحسين 

 أدائهم.

 2.08 27.67 3 سنوات 5أقل من 

4.12 **0.009 

 
*0.020 0.064 **0.004 

 5.80 20.49 35 سنوات 10 -5من 
  

0.214 0.141 

 4.48 22.00 34 سنة 15-10من 
   

*0.012 

 4.64 18.43 21 سنة فأكثر 15
    

 المنهج

 0.58 20.67 3 سنوات 5أقل من 

2.02 0.117 

 
0.025 0.081 0.092 

 4.11 15.89 35 سنوات 10 -5من 
  

0.236 0.250 

 2.98 16.93 29 سنة 15-10من 
   

0.945 

 3.15 17.00 21 سنة فأكثر 15
    

تعميم ذوي 
االحتياجات 
 الخاصة

 0.58 25.67 3 سنوات 5أقل من 

3.29 *0.024 

 
**0.005 *0.012 **0.003 

 4.99 17.66 35 سنوات 10 -5من 
  

0.421 0.608 

 4.59 18.56 34 سنة 15-10من 
   

0.228 

 4.27 17.00 21 سنة فأكثر 15
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العد سنوات الخبرة المعايير
 د

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الفروقات البعدية
1 2 3 4 

الخدمات 
اإلرشادية 
وشؤون 
 الطالب.

 1.00 24.00 3 سنوات 5أقل من 

1.55 0.207 

 0.063 0.038 0.044 

 0.650 0.571   3.70 20.14 35 سنوات 10 -5من 

 0.968    3.48 19.68 34 سنة 15-10من 
     2.87 19.71 21 سنة فأكثر 15

المرافق 
والتجهيزات 
 المدرسية

 0.58 24.33 3 سنوات 5أقل من 

4.08 **0.009 

 *0.047 *0.024 0.342 
 0.027* 0.478   3.57 20.23 35 سنوات 10 -5من 
 0.005**    4.12 19.65 34 سنة 15-10من 

     1.20 22.33 21 سنة فأكثر 15

المكتبات 
ومصادر 
 التعميم

 1.15 17.33 3 سنوات 5أقل من 

5.65 **0.001 

 *0.016 *0.049 **0.001 
 0.028* 0.263   4.61 11.09 35 سنوات 10 -5من 
 0.002**    3.72 12.24 34 سنة 15-10من 

     4.58 8.48 21 سنة فأكثر 15

خدمات 
الصحة 
 والسالمة

 1.00 13.00 3 سنوات 5أقل من 

2.69 0.051 

 0.073 0.163 0.021 
 0.200 0.316   2.99 10.20 35 سنوات 10 -5من 
 0.034    2.22 10.82 34 سنة 15-10من 

     2.43 9.29 21 سنة فأكثر 15
التعامل مع 
الطمبة 
ع والمجتم
 المحمي.

 1.53 23.67 3 سنوات 5أقل من 

4.90 **0.003 

 *0.022 //0.144 **0.006 
 0.234 0.037*   6.52 15.54 35 سنوات 10 -5من 
 0.003**    4.53 18.50 34 سنة 15-10من 

     6.64 13.62 21 سنة فأكثر 15

اإلدارة 
المالية 
 والتمويل

 2.00 28.00 3 سنوات 5أقل من 

7.92 **0.000 

 **0.011 0.086 **0.001 
 0.023* 0.038*   7.59 17.60 35 سنوات 10 -5من 
 0.000**    4.75 21.00 34 سنة 15-10من 

     7.99 13.33 21 سنة فأكثر 15
تخطيط 
لمجودة 
والتحسين 
 المستمر.

 1.15 21.67 3 سنوات 5أقل من 

3.42 *0.021 

 *0.010 *0.018 *0.003 
 0.237 0.592   4.80 14.89 35 سنوات 10 -5من 
 0.103    3.93 15.44 34 سنة 15-10من 

     4.14 13.48 21 سنة فأكثر 15

الدرجة 
 الكمية

 6.6 335.0 3 سنوات 5أقل من 

3.37 *0.022 

 *0.011 *0.028 **0.004 
 0.317 0.372   59.0 249.3 35 سنوات 10 -5من 
 0.079    47.2 262.1 34 نةس 15-10من 

     55.3 233.9 21 سنة فأكثر 15

                    0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
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( في درجات معايير النمكذج α>0.05لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ) -
التالية )القيادة التربكية الفعالة لممدرسة، المنيج، التنظيمي لمجكدة كاالعتماد المدرسي 

الخدمات اإلرشادية كشؤكف الطالب، خدمات الصحة كالسالمة( مف كجية نظر المعمميف 
سنة،  12-11سنكات،  11-2سنكات،  2كالمعممات" بالنسبة لعدد سنكات الخبرة )أقؿ مف 

سة )الخطيب كالشرماف، سنة فأكثر(، كتختمؼ ىذه النتيجة مع ما خمصت إليو درا 12
(، فيما يتعمؽ بجكدة اإلدارة التعميمية، فيناؾ غياب لعنصر القيادة التربكية الفاعمة 4119

كذات الجكدة العالية. كتعزك الباحثة ذلؾ إلى بدء اىتماـ كزارة التعميـ كأصحاب القرار 
ة الفكرية بخاصة، بالجكانب اإلدارية كالقيادية داخؿ مدارس التربية الخاصة بعامة، كالتربي

كتقديـ أفضؿ الخدمات اإلرشادية التي تعني طمبة ذكم االحتياجات الخاصة بعامة، كذكم 
( فيما يتعمؽ بالخدمة، 4112اإلعاقة الفكرية. كما كتختمؼ مع دراسة )ىكسام كالعريفي، 

فاألخيرة تشير إلى أف الخدمات المساندة، كىي إحدل حقكؽ ذكم اإلعاقة الفكرية، غير 
كفرة بالقدر المناسب. كيعزك الباحثيف ذلؾ إلى محدكدية الخدمات المساندة في المممكة مت

( في معيار "جكدة 4111كتأخير تطبيقيا، كما كتتفؽ الدراسة الحالية، مع دراسة )الخطيب، 
اإلدارة"، إذ خُمصت األخيرة إلى أف معيار اإلدارة كالعامميف ظير بمستكل فاعمية متدني، 

بالبرامج كالخدمات، ىناؾ اتفاؽ بيف الدراسة الحالية كدراسة )الخطيب كالشرماف،  كفيما يتعمؽ
(، التي كشفت عف أف بعدم "الخدمات كالبرامج" قد حصال عمى درجة مرتفعة، كذلؾ 4119

ألف إعداد الخطط التربكية كالتعميمية يعداف مف المككنات الميمة كاألساسية لمبرامج التربكية 
عاقة الفكرية. كتعزك الباحثة ذلؾ إلى االىتماـ الكبير الذم يكليو المعمميف الخاصة بذكم اإل

 كالقائميف عمى ىذه المدارس بالبرامج كالخدمات الخاصة بذكم اإلعاقة الفكرية.
           ( في درجات المعايير α<0.05لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ) -

البشرية، عمميات التعميـ كالتعمـ، تقكيـ تعمـ الطالب  )الرسالة كالقيـ كاألىداؼ، المكارد
كتحسيف أدائيـ.، تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة، المرافؽ كالتجييزات المدرسية، المكتبات 
كمصادر التعميـ، التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي، اإلدارة المالية كالتمكيؿ، تخطيط 

لمعمميف كالمعممات" بالنسبة لعدد سنكات الخبرة لمجكدة كالتحسيف المستمر( مف كجية نظر ا
وتم إيجاد الفروقات سنة فأكثر(،  12سنة،  12-11سنكات،  11-2سنكات،  2)أقؿ مف 

 بالنسبة لعدد سنوات الخبرة، حيث تبين أن: LSDالبعدية من خالل اختبار 
مسار  سنكات لتقكيـ 2درجات تقييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف  

التربية الفكرية بالمرحمة المتكسطة بالطائؼ في ضكء معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتماد 
سنكات فأكثر، كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية،  2المدرسي أعمى مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة 

 بينما ال يكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات األخرل.



 فواز عبيداهلل عبداهلل الثبيتي/  أ  تقويم مسار التربية الفكرية بالمرحمة المتوسطة
 محمد حسن سيعد آل سفران/  أ.د       
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سنكات لتكافر معيار  2ييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف درجات تق 
سنة فأكثر(،  12سنكات،و  11-2الرسالة كالقيـ ك األىداؼ أعمى مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة )

سنكات، كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية، بينما ال  11-2سنة أعمى مف  12-11كالذيف لدييـ 
داللة إحصائية بيف المجمكعات األخرل، كىذا يتفؽ مع فيما يتعمؽ  يكجد فركؽ جكىرية ذات

( في ىذا المعيار، 4111بالرسالة كالقيـ كاألىداؼ، تتفؽ الدراسة الحالية، مع دراسة )الخطيب، 
إذ خُمصت األخيرة إلى أف معيار الرؤية كالفكر كالرسالة ظير بمستكل فاعمية متدني، كتتفؽ 

( مع الدراسة الحالية في االفتقار إلى القيادة التربكية، كغياب 4111 دراسة )العجمي كالمطيرم،
اختيارىا كفؽ معايير كاضحة. كبالتالي، فإف ذلؾ يؤثر بشكؿو كبير عمى رؤية كرسالة كالبيئة 

 التعميمية كطرؽ التقييـ كالتشخيص كالبرامج كالخدمات الخاصة بمدارس اإلعاقة الفكرية.
سنكات لتكافر معيار  2لمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف درجات تقييـ المعمميف كا 

سنة(،  12-11)المكارد البشرية، عمميات التعميـ كالتعمـ( أعمى مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة )
سنكات، كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية،  11-2سنة فأكثر أعمى مف  12كالذيف لدييـ خبرة 

إحصائية بيف المجمكعات األخرل، كىذا يتفؽ مع  دراسة  بينما ال يكجد فركؽ جكىرية ذات داللة
( في أف األخيرة قد خمصت إلى أف عدـ استخداـ الكسائؿ التعميمية 4111)العجمي كالمطيرم، 

الحديثة في التعميـ. كما أظيرت أف ىناؾ غياب كعدـ اىتماـ بتحسيف أداء المعمميف، فميس 
 ية الفكرية.ىناؾ كرش عمؿ كبرامج تنمكية لمعممات الترب

سنكات لتكافر معيار  2درجات تقييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف  
سنكات  12سنكات،و  11-2تقكيـ تعمـ الطالب كتحسيف أدائيـ أعمى مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة )

ة، سنة فأكثر، كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائي 12سنة أعمى مف  12-11فأكثر(، كالذيف لدييـ 
بينما ال يكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات األخرل، كىذا يتفؽ مع  دراسة 

( في كجكد تدني كقصكر في تكافر تقكيـ تعمـ مناسب كفعاؿ 4119)الخطيب كالشرماف، 
( ذلؾ إلى 4119لمطالب، كمما يساعدىـ عمى تحسيف أدائيـ. كيعزك )الخطيب كالشرماف، 

ثة مقننة عمى البيئة السعكدية، كعدـ مشاركة األسرة في عممية التقييـ غياب مقاييس حدي
كالمشاركة في عممية التخطيط لمخدمات المقدمة ألبنائيـ، كما أكدت دراسة )ىكساكم كالعريفي، 

( عمى غياب الفرد ذك اإلعاقة الفكرية كاألسرة عف كضع التخطيط ككضع األىداؼ، كما 4112
( في معيار "التقييـ"، إذ خُمصت األخيرة إلى 4111مع دراسة )الخطيب، كتتفؽ الدراسة الحالية، 

 أف معيار التقييـ ظير بمستكل فاعمية متدني.
سنكات لتكافر معيار  2درجات تقييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف  

، كىذه الفركؽ سنكات فأكثر 2تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة أعمى مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة 
 ذات داللة إحصائية، بينما ال يكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات األخرل.
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سنة فأكثر  12سنكات ك  2درجات تقييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف  
سنة(،  12-11لتكافر معيار المرافؽ كالتجييزات المدرسية أعمى مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة )

كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية، بينما ال يكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف 
 المجمكعات األخرل.

سنكات لتكافر معيار  2درجات تقييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف  
-11ف لدييـ سنكات فأكثر، كالذي 2المكتبات كمصادر التعميـ أعمى مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة 

سنة فأكثر، كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية، بينما ال يكجد فركؽ  12سنة أعمى مف  12
 جكىرية ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات األخرل.

سنكات لتكافر معيار  2درجات تقييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف  
سنة  12سنكات،و  11-2تقييـ الذيف لدييـ خبرة )التعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمي أعمى مف 

سنكات فأكثر، كىذه الفركؽ  12سنكات،و  11-2سنة أعمى مف  12-11فأكثر(، كالذيف لدييـ 
 ذات داللة إحصائية، بينما ال يكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات األخرل.

سنكات لتكافر معيار  11- 2ة مف درجات تقييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبر  
سنكات،و  12-11سنكات،  2اإلدارة المالية كالتمكيؿ أقؿ مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة ) أقؿ مف 

 12سنة أعمى مف الذيف لدييـ  12-11سنكات ك  2سنكات فأكثر(، كالذيف لدييـ أقؿ مف  12
ركؽ جكىرية ذات داللة سنكات فأكثر، كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية، بينما ال يكجد ف

 إحصائية بيف المجمكعات األخرل.
سنكات لتكافر معيار  2درجات تقييـ المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف  

سنكات فأكثر، كىذه  2تخطيط لمجكدة كالتحسيف المستمر أعمى مف تقييـ الذيف لدييـ خبرة 
ىرية ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات الفركؽ ذات داللة إحصائية، بينما ال يكجد فركؽ جك 

(، حيث يتضح غياب االىتماـ بتحسيف 4112األخرل، كىذا يتفؽ مع دراسة )ىكسام كالعريفي، 
( 4112البرامج كالخطط كعدـ كجكد سعي حقيقي لرفع جكدتيا. فدراسة )ىكسام كالعريفي، 

لتربكية الفردية مف قبؿ القائميف تشير إلى عدـ االىتماـ بتكظيؼ التقنيات التعميمية في البرامج ا
عمى أعدادىا. كما تتفؽ الدراستاف في األسباب التي قد تككف كراء ذلؾ، كىي عدـ تدريب 
المعمميف أك معرفتيـ بالتقنيات الحديثة، كعدـ كجكد ما يؤىميـ لذلؾ. كما كتتفقاف في أف ىناؾ 

مشرفيف التربكييف ليذه البرامج، كما غيابان لمتقييـ المستمر، كذلؾ يمكف عزكه إلى ضعؼ متابعة ال
( في كجكه، حيث أنيما يشيراف إلى 4112كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )ىكساكم كالعريفي، 

عداد المكاد كالتخطيط لمدركس اليكمية،  غياب التطكير لمبرامج المقدمة لذكم اإلعاقة الفكرية، كا 
ستراتيجية، كبالتالي تحسيف أداء طمبة المتيف يعتبراف مككنيف أساسيف في تطكير المحتكل كاال

 ذكم اإلعاقة الفكرية.
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 توصيات الدراسة:
 من خالل ما توصمت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي باآلتي: 

تحسيف مستكل الخدمات التربكية كالتعميمية المقدمة لطمبة التربية الفكرية مف خالؿ 
د المدرسية، كتبني المؤشرات كالمعايير العالمية تطبيؽ معايير النمكذج التنظيمي لمجكدة كاالعتما

في ضبط جكدة برامج مسار التربية الفكرية، ككضع خطط قصيرة كطكيمة المدل لتعزيز تخطيط 
الجكدة كالتحسيف المستمر لبرامج التربية الفكرية، كدعـ مشاركة طمبة المدرسة كالمجتمع المحمي 

عطاء دكرات لتعزيز إعداد التقارير الدكرية في حضكر المؤتمرات كالندكات كالممتقيات، ك  ا 
الخاصة بالشؤكف المالية، كتعزيز التعاكف بيف المدرسة مع الجيات كالمنظمات األخرل لمخركج 
بأفضؿ الطرؽ لمتعامؿ مع الطمبة كالمجتمع المحمية، دعـ إقامة المدرسة برامج تعميمية كتدريبيو 

عاية الطبية الالزمة لمطمبة طكاؿ الكقت، كتكفير منزلية، كتعزيز الخدمات الصحية كتكفير الر 
دكرات تدريبية لممعمميف كالطمبة عمى اإلسعافات األكلية، كتحسيف مستكل المكتبات كمحاكلة 
تكفير تطبيقات الكتركنية لتسييؿ كصكليا لمطمبة، كتعزز مبدأ الشراكة كالتعاكف بيف األسرة 

لتشخيص كمالحظة سمكؾ طمبة مسار التربية  كالمدرسة، كتعزيز كجكد ككادر متخصصة كمؤىمة
 الفكرية كتكفير الخصكصية لمكادر كالمعدات الالزمة.

 المقترحات:
 إجراء دراسة مماثمة عمى باقي مسارات التربية الخاصة في مدينة الطائؼ كباقي مناطؽ المممكة.
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 المراجع:
مناىج الدراسية لممرحمة اإلعدادية (. تقكيـ ال4111إبراىيـ، خالد كاظـ، كالكناني، نيممي عكيد. )

 (.4ع)مجمة دراسات تربكية، في العراؽ في ضكء معايير دكلية. 
(. أسس معايير كنظاـ الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية 4111البكر، محمد عبد اهلل. )
 .31-14، 91، عالمجمة التربكية، جامعة الككيتكالتعميمية، 

(. أساليب حديثة في تقكيـ أداء المعمـ. عماف: دار غيداء 4113الحركب، زىير حسف حسيف. )
 لمنشر كالتكزيع. 
(. تقكيـ كتاب الرياضيات لمصؼ األكؿ المتكسط مف 4112الجيزاني، حيدر كاظـ جاسـ. )

مجمة دراسات كجية نظر مدرسي المادة كمدرساتيا في ضكء معايير محددة. 
 . 92تربكية، ع

. االعتماد كضبط الجكدة في الجامعات العربية(. 4111الخطيب، أحمد كالخطيب، رداح. )
 إربد: عالـ الكتب الحديث. 

. عماف: دار حنيف المدخؿ إلى التربية الخاصة(. 4119الخطيب، جماؿ كالحديدم، منى. )
 لمنشر كالتكزيع.  

أنمكذج مقترح لتطكير البرامج كالخدمات المقدمة لألطفاؿ (. 4111الخطيب، عاكؼ عبد اهلل. )
كم اإلعاقة العقمية كاضطراب التكحد في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في ذ

، رسالة دكتكراه، جامعة عّماف العربية، المممكة األردف في ضكء المعايير العالمية
 األردنية.

(. تقييـ 4114الخطيب، عاكؼ عبد اهلل كالزعبي، سييؿ محمكد كعبد الرحمف، مجدكليف بني. )
لتربكية في مؤسسات كمراكز اإلعاقة الفكرية كفقان لمعايير البرامج كالخدمات ا

 (.9)1، ـالمجمة الدكلية التربكية المتخصصةالعالمية، 
(. كاقع البرامج كالخدمات المقدمة في 4119الخطيب، عاكؼ عبد اهلل، كالشرماف، كائؿ محمد. )

كدية في مؤسسات كمراكز التربية الفكرية في منطقة حائؿ بالمممكة العربية السع
 (.192)1 مجمة كمية التربية،ضكء المعايير العالمية. 
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تنظيـ الخدمات التربكية المختصة باألطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية في (. 4114الخطيب، فريد. )
رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة  المؤسسات كالمراكز النيارية في األردف،

 القديس يكسؼ، لبناف. 
(. ثالكث التميز تحسيف الجكدة كانخفاض التكمفة كزيادة 4111)الخمؼ، عبد اهلل مكسى. 
 . 93. عالرياض، مجمة اإلدارة العامةاإلنتاجية. 

دليؿ المعمـ المرجعي لمناىج التربية الفكرية: األىداؼ العامة كالتعميمية كمفردات المحتكل 
(. كزارة التعميـ. مف 4111"المرحمة المتكسطة". )

https://edu.moe.gov.sa/Aflaj/Departments/PublishingImages/
Girls/.pdf-Education-Pages/Special. 

ؽ بيا برامج (. تصكر مقترح لتطكير إدارات المدارس الممح4119الدكيش، عبد العزيز سميماف. )
التربية الخاصة في ضكء بعض االتجاىات العالمية المعاصرة، رسالة دكتكراه 
غير منشكرة، كمية العمـك االجتماعية، الرياض: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

 اإلسالمية، المممكة العربية السعكدية. 
ذكم اإلعاقة  (. معايير جكدة البرامج التعميمية لألشخاص4112الرميح، ندل بنت صالح. )

)كرقة عممية(. الممتقى الخامس عشر لمجمعية الخميجية نظرة عالمية كأقميمية. 
 "، الدكحة، قطر.لإلعاقة "جكدة الخدمات المقدمة لألشخاص ذكم اإلعاقة

. القاىرة: الجكدة الشاممة في التعميـ كأسكاؽ العمؿ في الكطف العربي(. 4119الزكاكم، خالد. )
 ية.مجمكعة النيؿ العرب

(. المكاىب كالقدرات الخاصة لدل ذكات اإلعاقة الفكرية في 4114السميماف، نكرة إبراىيـ. )
مجمة جامعة طيبة لمعمـك ضكء بعض المتغيرات بمدارس الدمج بمدينة الرياض. 

 .  42-1(، ص1)3، ـالتربكية
مكتبة األنجمك ، التربية الخاصة كبرامجيا العالجية(. 4114الشريؼ، عبد الفتاح عبد المجيد. )

 المصرية.

https://edu.moe.gov.sa/Aflaj/Departments/PublishingImages/Pages/Special-Education-Girls/.pdf.
https://edu.moe.gov.sa/Aflaj/Departments/PublishingImages/Pages/Special-Education-Girls/.pdf.
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كاقع استخداـ معممي كمعممات معاىد (. 4111الطالؿ، نجكل بنت مسعكد بف سعيد الفرج. )
كبرامج التربية الفكرية لإلنترنت كمدل استفادتيـ منو في تطكير كفايتيـ المينية 

 . جامعة الممؾ سعكد. المممكة العربية السعكدية.بمدينة الرياض
(. الخطة التربكية الفردية لألطفاؿ في المدارس الدمج كمعاىد التربية 4119عبد اهلل، قاسـ. )

، مجمة الطفكلة العربيةالفكرية في مناطؽ جنكب المممكة العربية السعكدية، 
 . 2مج

(. الخدمات اإلرشادية لذكم االحتياجات الخاصة كأسرىـ. 4111عبد اهلل، ىشاـ كآخركف. )
 السعكدية.  خكارـز العممية، المممكة العربية 

(. كاقع معايير الجكدة في 4111العجمي، ناصر بف سعد، كالمطيرم، أميرة بنت صابر. )
 (.49)9، مجمة التربية الخاصة كالتأىيؿمعاىد كبرامج التربية الفكرم. 

مدل معرفة كالتزاـ العامميف ببرامج كمعاىد التربية (. 4112القحطاني، محمد عمي مفرح. )
. جامعة الممؾ سعكد، تنظيمية لمعاىد كبرامج التربية الخاصةالفكرية بالقكاعد ال

 المممكة العربية السعكدية.
االستراتيجيات التدريسية المستخدمة مف قبؿ معممي (. 4111القحطاني، معجبة بنت سالـ. )

، رسالة ماجستير منشكرة، جامعة معاىد كبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
 لعربية السعكدية.الممؾ سعكد، المممكة ا

(.  المرحمة المتكسطة ميمة لطالب التربية الفكرية. تـ 44/4/4112القرني، تركي عبد اهلل. )
 .https://a6.alriyadh.com/41343االسترجاع مف 
كالمقررات التربكية في نماذج كتجارب في تقكيـ البرامج (. 4112القميزم، حمد بف عبد اهلل. )

. )ندكة(. "التقكيـ في التعميـ الجامعي، مرتكزات كتطمعات". الجامعات العالمية
 جامعة الجكؼ، المممكة العربية السعكدية. 

(. دليؿ إرشادم إلعداد المعايير األكاديمية 4111المجنة القكمية لضماف الجكدة كاالعتماد. )
 .كزارة التربية كالتعميـ. مصر القياسية القكمية لمتعميـ العالي في

. بيركت: دار إدارة الجكدة الشاممة-جكدة التعميـ-الجكدة(. 4112محمد، مصطفى السايح. )
 نكفؿ.

https://a6.alriyadh.com/41343
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(. مشكالت تطبيؽ المناىج في معاىد كبرامج التربية الفكرية 4119المطيرم، أريج طالع. )
. شرفات التربكياتلممرحمة االبتدائية بمدينة الرياض مف كجية نظر المعممات كالم

 (.4)4، عمجمة كمية التربية
(. صعكبات تدريس الرياضيات لمتالميذ ذكم اإلعاقة 4111المطيرم، ياسر عكض اهلل. )

المجمة العربية لعمـك الفكرية مف كجية نظر معممييـ في المرحمة االبتدائية، 
 .4، عاإلعاقة كالمكىبة

ىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة: المبادئ رعاية كتأ(. 4119المغمكث، فيد بف حمد أحمد. )
 . الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية.4، طكالممارسة

األمانة العامة  مسيرة التربية الخاصة بكزارة المعارؼ، كزارة التعميـ.(. 1333المكسى، ناصر. )
 لمتربية الخاصة، الرياض.

الرياض:  قة الفكرية البسيطة.تدريس القراءة لذكم اإلعا(. 4111الناصر، يزيد بف عبد العزيز. )
 مطابع الحميضي.

(. نمكذج إستراتيجية مقترحة لتدريس كتدريب التالميذ المتخمفيف عقمينا، 4112ىاركف، صالح. )
 .149-119، ص11، الرياض، عالمجمة العربية لمتربية الخاصة

ة لذكم (. جكدة البرامج التربكية الفردي4112ىكسام، عمي محمد، كالعريفي، شيد ناصر. )
اإلعاقة الفكرية في معاىد كبرامج التربية الفكرية بحسب معايير مجمس األطفاؿ 

 (.14)4، المجمة الدكلية التربكية المتخصصة(. CECغير العادييف )
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