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 التدريب يف رتكةاملش األطراف أدوار وأهمية حتقق درجة
 املتدربني نظر وجهة من التعلم صعىبات مبسار امليداني

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تحقؽ أدكار  _الممخص
األطراؼ المشتركة في تدريب الطالب المعمميف بمسار صعكبات 
التعمـ بقسـ التربية الخاصة بجامعة الممؾ سعكد، ككذلؾ درجة أىمية 

ية نظر المتدربيف. كلتحقيؽ ىذيف اليدفيف تمؾ األدكار، مف كج
الرئيسيف تـ أخذ آراء طالب التدريب الميداني كالبالغ عددىـ خمسيف 
متدربنا، عف طريؽ استبياف ذم جزأيف أساسييف، أحدىما يكشؼ درجة 
تحقؽ األدكار في حيف أف الثاني يستطمع درجة أىمية تمؾ األدكار. 

كار األطراؼ المشتركة في تدريب كقد تبيف مف نتائج الدراسة تحقؽ أد
طالب مسار صعكبات التعمـ، مع تفاكت كبير في درجة التحقؽ. 
كجاءت األدكار مرتبة عمى النحك التالي: دكر قسـ التربية الخاصة ثـ 
دكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات التعمـ بالمدرسة، كيميو دكر 

معة. أما مف البيئة المدرسية كأخيرا دكر عضك ىيئة التدريس بالجا
حيث أىمية أدكار تمؾ األطراؼ فقد ظير مف النتائج أنيا جميعان ذات 
أىمية عالية في نظر المتدربيف، كأنو رغـ تحقؽ تمؾ األدكار إال أنيا 
لـ تصؿ إلى ما كاف يأممو الطالب المتدربكف إال في دكر القسـ. كقد 

ممي، أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالتدريب الميداني بشكؿ ع
كالتعرؼ عمى أسباب تدني بعض الممارسات لغرض تجكيد اإلشراؼ 

 .الميداني
                                                                              .الميداني التدريب اإلشراؼ، التعمـ، صعكبات: الكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
منذ زمف طكيؿ الدكر  لقد أدرؾ عمماء التربية كالتعميـ     

الحيكم الذم يمعبو معمـ التربية الخاصة في تعميـ التالميذ الذيف 
لدييـ إعاقات، فسعت الدكؿ السابقة في ىذا المضمار إلى 
كضع منظكمة لتأىيؿ أكلئؾ المعمميف منذ أكثر مف مائة 
كخمسيف عامان، فقد بدأ تدريب المعمميف في دكر اإليكاء في 

في الكاليات المتحدة األمريكية كتدرج حتى القرف التاسع عشر 
 ].1أصبح مسؤكلية الجامعات ]

 معممػػػػيكيأتي التدريب الميداني ككاحدة مف أىـ مككنات إعداد   

التربية الخاصة، كيعتبره عدد مف الباحثيف الخبرة المينية 
COOK [2 ] األساسية لمعممي التربية الخاصة، فيك في رأم

المعمميف المينية المستقبمية، كالمرجعية المنطمؽ األكؿ لحياة 
التي يعكدكف إلييا طكاؿ عمميـ في التدريس، حيث إف التدريب 
الميداني يتمحكر حكؿ الجانب الميارم مف تأىيؿ المعمميف 

[ 3] فيتيح ليـ فرصة تطبيؽ ما درسكه في المكاد النظرية
كممارسة التدريس تحت إشراؼ معمميف أىؿ خبرة كمشرفيف ممف 

[ كما أف التدريب الميداني 4دكىـ لمينة التدريس بالجامعة ]أع
يساعد عمى إغالؽ الفجكة بيف نتائج البحكث العممية المرتبطة 
بالتدريس كالممارسات الفعمية كالتي تعتبر مف القضايا اليامة في 
ال فإف حؿ ىذه  إعداد المعمميف قبؿ االلتحاؽ بمينة التدريس، كا 

 ].2,5] مفان المشكمة سيصبح صعبان كمك
لقد جرت العادة في كثير مف برامج إعداد معممي التربية      

الخاصة أف يأتي التدريب الميداني في آخر مرحمة مف تمؾ 
[ فبعد اإلعداد النظرم كالخبرات السابقة لمتدريب 6البرامج ]

الميداني كزيارات برامج التربية الخاصة لغرض المالحظة، تأتي 
لكضع كؿ ما تعممو تحت التجريب بما فرصة الطالب الجامعي 

في ذلؾ خصائصو كمياراتو الشخصية، مما يضيؼ إلى أىمية 
 .ىذه المرحمة مف إعداده لمينة التدريس مستقبالن 

كلعؿ ىذه المرحمة تتميز عف المراحؿ السابقة في ككنيا      
ذات عالقة ثالثية مباشرة بيف المتدرب نفسو كالمعمـ المتعاكف 

طكاؿ فترة تدريبيو كالمشرؼ عمى تدريبو مف قبؿ الذم سيصحبو 
الجامعة، فيذه العالقة الثالثية تعتبر مف أىـ مقكمات التدريب 

 ].8[ الذم يحكؿ المتدرب مف طالب إلى معمـ ]7الميداني]
كمع أف التدريب الميداني ذك أىمية قصكل في إعداد      

صعكبات  [ إال أف الدراسات التي تيتـ بو في مجاؿ9,4المعمـ ]
التعمـ ما زالت قميمة، كخاصة تمؾ التي تبحث في ممارسات 
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متنكعة كميا تؤثر عمى التدريب في المممكة العربية السعكدية. 
كلذا جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضكء عمى ممارسات تدريب 
طالب جامعة الممؾ سعكد المتخصصيف في مسار صعكبات 

دريب الميداني كىي: التعمـ مستطمعة أراءىـ في أىـ جكانب الت
اإلجراءات التي يتخذىا قسـ التربية الخاصة، كالبيئة التي 
يتدربكف فييا كممارسات اإلشراؼ مف قبؿ المعمـ المتعاكف 

 .كالمشرؼ الجامعي
 مشكمة الدراسة. 2

تجمع البحكث العممية عمى أف التدريب الميداني يمثؿ      
، كأف جكدة اإلعداد المرحمة الرئيسية كالحاسمة في إعداد المعمـ

في ىذه المرحمة ذات تأثير بالغ كطكيؿ المدل عمى جكدة أدائو 
معممان، كما أف جكدة التدريب الميداني ترتبط مباشرة بجكدة 
اإلشراؼ الذم يمقاه الطالب المتدرب مف قبؿ كؿ مف المعمـ 
المتعاكف كالمشرؼ مف قبؿ الجامعة، فكالىما يمثؿ خبرات 

ي منيا المتدرب ما ينفعو في مستقبؿ حياتو عممية يمكف أف يستق
المينية، فأداء الطالب المعمـ في التدريب الميداني ىك أىـ 

 ].10معيار لمتنبؤ بنجاحو في التدريس أثناء الخدمة ]
كمع ىذه األىمية التي يحمميا التدريب الميداني كخاصة      

ب الجانب اإلشرافي منو، إال أف الدراسات التي تطرقت لمتدري
الميداني في مجاؿ صعكبات التعمـ بجامعة الممؾ سعكد لـ 
تتناكؿ الممارسات اإلشرافية كالبيئة التي يتـ فييا التدريب 

[ تناكؿ 11كاإلعداد لتمؾ المرحمة مف إعداد المعمميف. فمسعكد ]
أثر التدريب الميداني عمى نمك شخصية المتدربيف كأىميتو ليـ، 

بيف مف جميع تخصصات التربية كاستيدفت الدراسة جميع المتدر 
الخاصة، كلـ تتطرؽ لرأييـ في الممارسات اإلشرافية كالتنظيـ، 

[ بحثت في دكر المعممة المتعاكنة في 12في حيف أف العسكر ]
المعممات بمسار صعكبات التعمـ كلـ تتطرؽ  –تدريب الطالبات 

لمبنيف كال لمممارسات األخرل، كعميو تتضح الحاجة إلى التعرؼ 
ى رأم الطالب المتدربيف بمسار صعكبات التعمـ في األدكار عم

التي تقـك بيا األطراؼ المعنية بالتدريب الميداني كأىميتيا مف 
 :كجية نظرىـ. كيمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي

 ما درجة تحقؽ كأىمية أدكار األطراؼ المشتركة في التدريب 
 كجية نظر المتدربيف؟ الميداني بمسار صعكبات التعمـ مف

 أسئمة الدراسةأ. 
ما درجة تحقؽ أدكار األطراؼ المشتركة في تدريب الطالب  -1

 المعمميف في مجاؿ صعكبات التعمـ مف كجية نظرىـ؟
ما درجة أىمية أدكار األطراؼ المشتركة في تدريب الطالب  -2

 كالمعمميف في مجاؿ صعكبات التعمـ مف كجية نظرىـ؟
         ؽ ذات داللو إحصائية عند مستكلىؿ يكجد فرك  -3

(α = 0.05)  بيف درجة تحقؽ أدكار األطراؼ المشتركة في
المعمميف في مجاؿ صعكبات التعمـ كدرجة  –تدريب الطالب 

 أىميتيا مف كجية نظر المتدربيف؟
 أهداف الدراسةب. 

 :تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي
ؼ المشتركة في التعرؼ عمى درجة تحقؽ أدكار األطرا -1

تدريب الطالب المعمميف في مجاؿ صعكبات التعمـ مف كجية 
 .نظرىـ

التعرؼ عمى درجة أىمية أدكار األطراؼ المشتركة في  -2
تدريب الطالب كالمعمميف في مجاؿ صعكبات التعمـ مف كجية 

 .نظرىـ
 أهمية الدراسةج. 
تنبثؽ أىمية الدراسة مف أىمية التعرؼ عمى الممارسات      

المتبعة في التدريب الميداني بمسار صعكبات التعمـ، كمف أىميا 
اإلشراؼ أثناء تدريب الطالب المعمميف، فاإلشراؼ الذم يحظى 
بعناية كدقة مف قبؿ المشرفيف يككف أكثر فاعمية مف اإلشراؼ 

ممارسات ال[ فمعرفة طبيعة 13الذم يتصؼ بأقؿ مف ذلؾ ]
طراؼ المعنية بو مف المتبعة في التدريب الميداني تمكف األ

عداده لممارسة  تطكير التدريب الميداني لالرتقاء بنكعية الخريج كا 
 .مينة التدريس بكفاءة كفاعمية

 مصطمحات الدراسةد. 
التدريب الميداني: ىك آخر فصؿ دراسي مف إعداد معممي 
التربية الخاصة، بقسـ التربية الخاصة بجامعة الممؾ سعكد، 
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الثامف مف مرحمة البكالكريكس، كيتفرغ  كالذم يأتي في المستكل
فيو طالب القسـ لمتدرب في برامج صعكبات التعمـ بمدارس 

 .التعميـ العاـ
البيئة المدرسية: المدرسة التي يجرم فييا التدريب الميداني، 
كتشمؿ برامج صعكبات التعمـ بمدارس التعميـ العاـ، كتسمى 

 .أيضا بيئة التدريب
كل الثامف بقسـ التربية الخاصة بمسار المتدربكف: طالب المست

صعكبات التعمـ، كالذيف يتفرغكف لمتدريب الميداني في برامج 
صعكبات التعمـ في مدارس التعميـ العاـ. كيعرفكف أيضا 
 .بالطالب المعمميف، كتستخدـ الدراسة ىذيف المصطمحيف تبادليا

المعمـ المتعاكف: معمـ صعكبات التعمـ بالمدرسة، كالذم تـ 
اختياره مف قبؿ إدارة التعميـ لإلشراؼ عمى المتدربيف داخؿ 

 .المدرسة. كتستخدـ الدراسة المصطمحيف تبادليا
المشرؼ الجامعي: المشرؼ مف قبؿ الجامعة، كىك عضك ىيئة 
التدريس بقسـ التربية الخاصة، المكمؼ باإلشراؼ عمى 

 .المتدربيف
  اإلطار النظري. 3

مف مكضكعيف أساسيف ىما: يتككف اإلطار النظرم       
مباشرة بالتدريب المرجعية النظرية لمدراسة كالمكاضيع المرتبطة 

ف الدراسة تبحث في مجاؿ التدريب الميداني أالميداني، فبما 
كالذم يعتمد في األساس عمي عممية اإلشراؼ، فيي تعتمد في 

 .مرجعيتيا النظرية إلي نظريات اإلشراؼ
إلى  Wright, Grenier & Channell [14] فقد أشار     

أف اإلشراؼ يسير كفؽ نظريات كنماذج ىي بمثابة الدليؿ الذم 
يكجو إجراءات اإلشراؼ كيحدد النمكذج أك النماذج التي يتـ مف 
خالليا، كيكضح العالقة بيف المتدربيف كالمشرفيف مف حيث ككف 
اإلشراؼ إما تكجييي، كالذم يييمف فيو المشرؼ عمى المكقؼ، 

تكجييي كالذم يييمف فيو المتدرب عمى المكقؼ، أك  أك غير
جماعي كالذيف تككف فيو المسؤكلية متقاسمة بيف المتدرب 
ا باإلشراؼ  كالمشرؼ. ففي اإلشراؼ التكجييي، كالذم يسمى أيضن
المباشر، يقـك المشرؼ بمالحظة المتدرب ثـ يقدـ لو تغذية 

إياه لعمؿ راجعة حكؿ تدريسو بناء عمى خبرات المشرؼ مكجينا 
ما يراه أنو األفضؿ. كتشير الدراسات إلى أف ىذا النمكذج 
يناسب المتدربيف الذيف ليس لدييـ سابؽ خبرة في التدريس. أما 
النمكذج غير التكجييي فيككف المشرؼ فيو مساعدا لممتدرب 
عمى اكتشاؼ جكانب القكة كالضعؼ في تدريسو، كمشجعا لو 

ي يكاجييا. كيككف ىذا النمكذج عمى اقتراح الحمكؿ لممشكالت الت
ىك األنسب عندما يككف لدل المتدرب خبرات سابقة في التدريس 
كلكنو يحتاج إلى تطكيرىا. ىذا، كيعتمد نمكذج العمؿ الجماعي 
عمى المشاركة بيف المتدرب كالمشرؼ بالتساكم في صنع جميع 
 القرارات المتعمقة بالتدريس. كيستخدـ ىذا النمكذج عندما يتساكل
المتدرب كالمشرؼ في الخبرات. كبما أف المتدربيف بمسار 
صعكبات التعمـ بجامعة الممؾ سعكد ليس لدييـ خبرات سابقة 
في التدريس فإف النمكذج التكجييي ىك الذم يستخدـ في 

 .اإلشراؼ
أما مف حيث المكاضيع الرئيسية في ىذا البحث فيي:       

اد المعمميف كاألطراؼ مفيـك التدريب الميداني كأىميتو في إعد
المرتبطة بو مباشرة كىـ الطالب المعمـ كالمعمـ المتعاكف 

، كدكر كؿ مف ىذه المدرسة كبيئة الجامعة، قبؿ مفكالمشرؼ 
األطراؼ في التدريب. فقد جرت العادة في أكثر برامج إعداد 
المعمميف أف يمر طالب تمؾ البرامج بخبرات ميدانية أثناء 

ظرية تعرؼ بالخبرات الميدانية المبكرة، دراستيـ المكاد الن
كتتصؼ بزيارات قصيرة كمتقطعة لممدارس أك المراكز التي 
يتكاجد فييا التالميذ الذيف يعد طالب الجامعة لتدريسيـ بعد 
التخرج. كتيدؼ تمؾ الزيارات إلى ربط ما يتعممو طالب الجامعة 

خبرة بالممارسات الميدانية مف خالؿ مالحظة المعمميف ذكم ال
في التدريس كمساعدتيـ في بعض األنشطة المرتبطة بو، ككتابة 
التقارير حكؿ تمؾ الزيارات كمناقشتيا مع أعضاء ىيئة التدريس 
المعنييف لمتفكر فيما الحظكه في ظؿ ما تعممكه نظريا. كتعتبر 
ىذه الخبرات الميدانية ذات أىمية كبيرة في إعداد طالب برامج 

ة األخيرة مف إعدادىـ كىي التدريب إعداد المعمميف لممرحم
الميداني، كالذم يتحمؿ فيو أكلئؾ الطالب مسئكلية التدريس 
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كيبدؤكف يفكركف في التدريس كالتعمـ كمعمميف، كليس كطالب 
 ,Wright [5]كما كانت الحاؿ عميو في خبراتيـ السابقة

Grenier & Burn & Mutton, [14] Channel,  إذان
مف  المتدرب تنقؿ كفكرم مينيحمة تحكؿ فالتدريب الميداني مر 

طالب إلى معمـ مف خالؿ خبرات مكثفة كمستمرة طكاؿ فصؿ 
لممتدرب ] [. ككذلؾ األمر فإف 8دراسي كامؿ يمثؿ تحكالن حياتيا ن

التدريب الميداني في برامج إعداد المعمميف يعتبر الفرصة األكلى 
اؿ فترة لطالب تمؾ البرامج لمتفاعؿ الحيكم مع ما تعممكه طك 

إعدادىـ السابقة كربط تمؾ المعمكمات بالتالميذ كببيئات التعمـ 
[ كتككيف معاني كمفاىيـ كاضحة لنظريات التدريس كالتعمـ 15]

 .كخصائص التالميذ التي تؤثر عمى فاعمية التدريس
كمف أبرز خصائص ىذه المرحمة ككنيا تخضع إلشراؼ      

كف كالمشرؼ مف قبؿ مكثؼ مف قبؿ خبيريف ىما المعمـ المتعا
الجامعة. كبيذا فيي تختمؼ عف الخبرات الميدانية السابقة لو، 
فالتغذية الراجعة التي يتمقاىا المتدرب ىي مف أىـ مقكمات 
تدرجو مف معمـ مبتدئ يجيؿ الكثير مف متطمبات كاستراتيجيات 
دارة الدرس، إلى معمـ قادر عمى االستقاللية  التدريس الفاعؿ كا 

[. كمما يضيؼ إلى أىمية ىذه المرحمة في 16] في التدريس
إعداد المعمميف تأثيرىا عمى اختيار المتدرب االستمرار في مينة 
التدريس، أك البحث عف مجاؿ آخر لمعمؿ، فيناؾ مؤشرات إلى 
أف احتمالية ترؾ مينة التدريس مف قبؿ المعمـ الذم لـ يحظ 

ـ الذم يعد بإعداد جيد أكثر مف احتمالية تركو مف قبؿ المعم
[. فقد ظير مف دراسة قاـ بيا مركز 17إعدادا ن جيدنا ]

% مف المعمميف 29إحصائيات التعميـ الكطني في أمريكا أف 
الجدد الذيف لـ يمركا بالتدريب الميداني ترككا مينة التدريس 

% فقط 15خالؿ السنكات الخمس األكلى مف العمؿ مقارنة بػ 
 ].15التدريب الميداني ]مف المعمميف الجدد الذيف مركا ب

إف مرحمة التدريب الميداني مرحمة تفاعمية كفي الكقت       
نفسو مرحمة قيادة كتكجيو كنمك. فمكؿ مف أطرافيا األساسية 
الثالثة كىـ: الطالب المعمـ كالمعمـ المتعاكف كالمشرؼ مف قبؿ 
الجامعة دكر معيف كمسئكليات محددة تسير كفؽ إطار كاضح 

إف المعمـ الطالب ىك أىـ [ 4د ذكر كيممز كأخركف ]فقالمعالـ. 
مفتاح لنجاح خبرات التدريب الميداني، فيك يتحمؿ مسئكلية 
كضع الخطط التي تسير كفقيا الدركس المبنية عمى احتياجات 
كخصائص التالميذ، كيتكلى إدارة تمؾ الدركس كاألنشطة الالزمة 

اـ بالسياسات لتحقيؽ أىدافيا. ىذا إضافة إلى أف عميو اإللم
المتبعة في المدرسة كمعرفة األنظمة كالضكابط التي تحكـ 
العممية التربكية. كمف جانب آخر، ال بد أف يككف قادرنا عمى 
التكاصؿ الفاعؿ مع أكلياء أمكر التالميذ، كالمعمميف األخريف 
دارة المدرسة كالمينييف األخريف الذيف ليـ عالقة ببرامج  كا 

ية الخاصة التي تعتمد في تقديـ خدماتيا عمى التالميذ. ففي الترب
العمؿ الجماعي كالتعاكف بيف أعضاء الفريؽ، يمـز الطالب 
المعمـ أف يككف عمى عمـ بأدكار اآلخريف كيتكاصؿ معيـ حكؿ 
ما فيو إثراء لبرنامج التمميذ الذم يتمقى الخدمة. كلعؿ مف بيف 

جر  مياـ الطالب _ اء التعديالت المتدرب تقييـ تقدـ كؿ تمميذ كا 
الالزمة عمى بيئة التعمـ أك استراتيجيات التدريس كنحكىا إذا لـ 
يكف التمميذ يتقدـ كفؽ األىداؼ المرسكمة، كتنكيع استراتيجيات 

 .التدريس كأساليب تعديؿ السمكؾ كفؽ حاجة كؿ تمميذ
أما المعمـ المتعاكف فمميامو أبعاد متنكعة. فمف حيث البعد      

جاد بيئة مريحة نفسيا ن تيدئ تخكؼ كقمؽ الطالب النفسي عميو إي
 –المعمـ كتبني لديو الثقة في النفس، ففي الغالب أف الطالب 

المعمـ يأتي إلى التدريب الميداني كىك غير متأكد مف قدرتو 
عمى التعامؿ الفاعؿ مع ما ىك مقبؿ عميو مف مياـ متنكعة 

 ].4يتصدرىا التدريس كتعديؿ السمكؾ ]
عد الميـ األخر ىك أنو شريؾ الطالب المعمـ في ىذه كالب      

الخبرات كقدكتو كالمكجو لو كالمساعد لو عمى حؿ المشكالت 
كالمكاقؼ الحرجة التي قد يكاجييا بشكؿ يكمي كيشجعو عمى 

[. كما أف المعمـ 2المشاركة في االجتماعات المينية بالمدرسة ]
دارة المدرسة  المعمـ –المتعاكف ىك حمقة الكصؿ بيف الطالب  كا 

أك البرنامج مف جانب، كبيف الطالب _ المعمـ كالمشرؼ مف قبؿ 
 .الجامعة مف جانب أخر

 المتعاكفكقد أكد كثير مف الدراسات كالبحكث أىمية المعمـ      
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فقد يراه في نمكه الشخصي، المعمـ المينية ك  –حياة الطالب  في
لمكاد التي درسيا المعمـ مف ا –الطالب  ىالبعض أكثر تأثيرا ن عم

[. كقد يصؿ ذلؾ 2] أثناء إعداده ككذلؾ خبراتو الميدانية المبكرة
إلى أف يككف بينيما ىكية ذات ىيكؿ محدد ينتمياف لو 

 ].18كيتفاعالف مف خاللو أثناء الممارسات الميدانية ]
ىذا كلممشرؼ مف قبؿ الجامعة دكره الفاعؿ في تطكير       

الرقي بمستكاه في جميع متطمبات ميارات الطالب _ المعمـ ك 
إعداده إلى ما ىك مقبؿ عميو مينيا، ن كلما لمبيئة التي سيتدرب 
فييا الطالب المعمـ مف أىمية في صقؿ قدراتو المعرفية كالميارية 
فإف أىـ دكر يقـك بو المشرؼ مف قبؿ الجامعة ىك اختيار بيئة 

ؿ في حياة التدريب التي يرل أنيا ستككف ذات تأثير إيجابي فاع
المعمـ الراىنة كالقادمة. كما أف عميو دعـ المعمـ  –الطالب 

المتعاكف لمقياـ بعممو عمى أحسف كجو، كتشجيع جميع األطراؼ 
المشتركة في التدريب الميداني عمى التكاصؿ المستمر فيما بينيـ 

 ].4] فيما فيو خدمة التدريب
ىذه الحالة، أما عف بيئة المدرسة، كىي بيئة التدريب في      

[ أف البيئة التي يجرم فييا التدريب 4فقد ذكر كيممز كزمالؤه ]
تمعب دكرنا في جعؿ ىذه التجربة إيجابية، كبينكا أف مدير 
المدرسة بصفتو المسؤكؿ األكؿ عف البرامج داخؿ المدرسة 
كالعامميف بيا، بما في ذلؾ المعمـ المتعاكف، يستطيع أف يؤثر 

لميدانية. فيك قادر عمى اختيار المعمـ إيجابيا عمى الخبرات ا
المتعاكف الفاعؿ ذم الخبرة الطكيمة كالذم يمتمؾ الخصائص 
الضركرية لقيادة المتدربيف كتيسير عمميـ. كما أف المدير 
يستطيع تييئة الجك المدرسي لمتفاعؿ اإليجابي بيف جميع 
العامميف بالمدرسة حتى يشعر المتدربكف باالنتماء، كيشارككف 

أنشطة المدرسة المختمفة، كيندمجكف معنكيا مع المعمميف  في
اآلخريف، كيساىـ في حؿ المشكالت التي قد تعيؽ عمؿ 
المتدربيف. ىذا كمف أدكار بيئة التدريب تحقيؽ مستمزمات البرامج 
التي تساعد عمى تييئة المتدربيف لمعمؿ بثقة كنجاح كمعمميف 

 .مستقبال
 :الدراسات السابقة. 4

يما يمي مراجعة لعدد مف الدراسات ذات الصمة بمكضكع ف       
  .الدراسة

لمتعرؼ عمى طبيعة الممارسات في اإلشراؼ عمى الطالب      
المعمميف في برامج إعداد معممي التربية الخاصة قاـ كاندرمف  –

( برنامجان. كتبيف 61بدراسة مسحيو استجاب ليا ) [15كزمالئو ]
ة يستخدمكف المالحظة ككسيمة % مف عينة الدراس86 منيا أف

عطائيـ التغذية الراجعة. كأف التغذية  لإلشراؼ عمى المتدربيف كا 
%( كما 94%( أك شفكية كمكتكبة )98الراجعة تأتي إما شفكية )

ا )94أنيا تقدـ فكران ) %(. كأكد الباحثكف أنو ال 40%( أك الحن
ؽ المعمميف كأف الفرك  -يكجد إطار مكحد لإلشراؼ عمى الطالب 

 .بيف البرامج في ىذا الشأف كبيرة
  Cairs, Almeida & Viera [19]كقد أجرل كؿ مف     

( طالبان معممان، 295دراسة لمعرفة طبيعة الخبرات التي مر بيا )
كقد تبيف مف نتائج الدراسة رضاىـ عف تمؾ الخبرات لدرجة 
تتراكح بيف متكسط كمرتفع، كيشمؿ ذلؾ رضاىـ عف الجكانب 

كاإلشراؼ. كما ظير مف الدراسة أف التدريب الميداني اإلدارية 
قد ساعدىـ في النمك الشخصي كالميني حيث ارتفعت لدييـ 
الثقة بالنفس كالشعكر بالكفاءة العممية، كمع ىذا فمـ تخمك 

 .تجاربيـ مف الضغكط النفسية كاإلرىاؽ
 –كبيدؼ معرفة العكامؿ التي تؤثر عمى دافعية الطالب      

بدراسة   Uyulgan & Akkuzu [20]نحك التعمـ قاـالمعمميف 
(. كأشارت النتائج إلى أف شعكر الطالب 780قكاـ عينتيا )

المتدربيف بأنيـ في حاجة إلى النجاح كالتحصيؿ كالقبكؿ 
االجتماعي كالرغبة في إتقاف العمؿ كتخكفيـ مف الفشؿ كاف مف 

 .أىـ الدكافع نحك التعمـ
 & Phillips [21]بيا كؿ مفأما الدراسة التي قاـ      

Baggett – McMinn  فقد ىدفت إلى معرفة المعايير التي
تستخدميا الجامعات في الجنكب الشرقي مف الكاليات المتحدة 

المتعاكف، كقد استجاب لمدراسة  –االمريكية في اختيار المعمـ 
( جامعة. كجاء في نتائج الدراسة أف الجامعات تختمؼ في 71)

%( منيا تقـك 81,6المتعاكف، كأف ) –يار المعمـ معاييرىا الخت
كميات التربية فييا باالختيار، بينما يقـك مدير المدرسة أك إدارة 

 .%( مف الحاالت18,4المتعاكف في ) –التعميـ باختيار المعمـ 
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لمبحث في  Prater & Sileo [6] كتبيف مف دراسة أجراىا     
التربية الخاصة العالقة بيف الجامعات التي تعد معممي 

( 115كالمدارس التي يجرم فييا التدريب عمى عينة مف )
( مف تمؾ الجامعات تعمؿ مف خالؿ %72,2برنامجان، أف )

اتفاقية رسمية مكتكبة كلكنيا تؤثر بشكؿ جزئي عمى اختيار 
مكاف التدريب. أما مف حيث اإلشراؼ فقد أشارت الدراسة إلى 

كؿ مف المعمـ المتعاكف %( مف البرامج يستفيد مف 72,6أف )
 .كالمشرؼ مف قبؿ الجامعة

في  Caires & Almeida [22] ىذا، كقد بحث كؿ مف     
الجكانب اإليجابية لإلشراؼ عمى الطالب المعمميف مف كجية 

( متدربان، أبدكا آراءىـ 224نظرىـ، كتككنت عينة الدراسة مف )
لجامعة، المتعاكف كالمشرؼ مف قبؿ ا –حكؿ أداء كؿ مف المعمـ 

كقد تبيف مف النتائج أف طبيعة أىمية دكر المشرؼ مف قبؿ 
الجامعة تتغير مع تغير مرحمة التدريب الميداني. ففي بداية 
التدريب الميداني كانت الجكانب التنظيمية كاإلدارية تحتؿ 
الصدارة في األىمية، بينما جاءت التغذية الراجعة كالتكجيو في 

ر مرحمة مف التدريب الميداني. مقدمة ميارات المشرؼ في آخ
كما رأت عينة الدارسة أف تكاجد المشرؼ مف قبؿ الجامعة 

مع المتدربيف  كؿ إليو عند الحاجة كتعاطفوكسيكلة الكص
كمركنتو، تعتبر مف بيف الخصاؿ الميمة. كعف المعمـ المتعاكف 
أظيرت النتائج أف المتدربيف يركف أف أىـ خصائص المتعمـ 

ة كالفكر النير كالتعاطؼ مع المتدربيف كاإلحساس المتعاكف الركي
بالزمالة، كتبادؿ الثقة كمساندة المتدربيف معنكيان. كعمى الصعيد 
األكاديمي يرل المتدربكف أف مف أىـ خصائص المعمـ المتعاكف 
قدرتو عمى إعطاء تغذية راجعة كتكجيو كاقتراحات ذات صمة 

بيف في خبراتو، بطرؽ التدريس، باإلضافة إلى إشراؾ المتدر 
ككذلؾ كتكاجده بشكؿ يمكنيـ مف الرجكع إليو عند الحاجة. 
كيتضح مف النتائج عامة كجو التشابو في األىمية بيف خصاؿ 
 كميارات المعمـ المتعاكف كالمشرؼ مف قبؿ الجامعة، كأىمية

 .تمؾ الخصائص في اإلشراؼ عمى المتدربيف
 الخاصةالتربية  كسعيان كراء معرفة أىـ خصائص إعداد معممي  

[ دراسة كاف مف بيف أىدافيا 13كزمالؤىا ] Brownell أجرت
التعرؼ عمى طبيعة الممارسات في التدريب الميداني. كقد 

( برامجان إلعداد المعمميف معظميا 64تككنت عينة الدراسة مف )
برامج تربية خاصة. كعند تحميؿ أكصاؼ تمؾ البرامج تبيف أف 

ات ميدانية كاسعة النطاؽ، كمبنية عمى %( لدييـ خبر 84أغمبيا )
تخطيط دقيؽ، كتتمتع بإشراؼ ذم منيجية كاضحة، كتربط 
التدريب بما تعممو الطالب في المكاد التي درسكىا، كأف التدريب 
الميداني يمتد خالؿ فصؿ دراسي أك سنة دراسية كاممة. كما 
 ذكرت الدراسة أف معظـ البرامج يعتمد فييا اإلشراؼ عمى العمؿ

 .الجماعي كلكنيا لـ تذكر طبيعة ذلؾ
كمف حيث تأثير تدريب المعمـ المتعاكف عمى كيفية اإلشراؼ     

 & Giebelhaus [23] عمى الطالب المعمميف قاـ كؿ مف

Bowman ( طالبان معممان كزعكا عمى 29بدراسة قكاـ عينتيا )
( متدربان، كأخرل 14مجمكعتيف، إحداىما تجريبية مككنة مف )

متدربان(. كقد تمقى المعممكف المتعاكنكف تدريبان  15) ضابطو
خاصان عمى كيفية اإلشراؼ عمى طالب الجامعة المتدربيف، 
كأشرفكا عمى أفراد العينة التجريبية بينما سار اإلشراؼ عمى 
المجمكعة الضابطة كالمعتاد كبدكف تدريب المعمميف المتعاكنيف 

جكد فركؽ ذات داللة الذيف أشرفكا عمييـ. كظير في النتائج ك 
إحصائية في جكدة اإلشراؼ في صالح المجمكعة التجريبية، مما 
دعا الباحثيف إلى التأكيد عمى برامج إعداد المعمميف بأخذ تدريب 
المعمـ المتعاكف عمى اإلشراؼ بعيف االعتبار لما لذلؾ مف تأثير 

 .عمى تخريج معمميف فاعميف
فقد أجركا دراسة  Oh, Anakers, & Llamas [24] أما     

بيدؼ التعرؼ عمى تأثير التدريب الميداني عمى أىداؼ 
المتدربيف المينية عندما يصبحكف معمميف. كلتحقيؽ ىدؼ 

( معممان مف جميع مراحؿ التعميـ 204الدراسة استطمعكا آراء )
العاـ، ككاف أثر اإلشراؼ أثناء التدريب الميداني مف بيف ما 

نتائج الدراسة أف المعمميف الذيف  بحثت فيو الدراسة. كجاء في
مركا بخبرات التدريب الميداني كانكا أكثر رضا كظيفيان مف الذيف 
لـ يمركا بتمؾ الخبرات، كيمتمككف مستكل أعمى مف الثقة في 
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القدرة عمى إحداث تغيير إيجابي في تعمـ التالميذ. كقد أشار 
شر التي تمقكىا الذيف تمقكا تدريبان ميدانيان أف كمية اإلشراؼ المبا

 .ذات عالقة قكية برغبتيـ في البقاء في مينة التدريس
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

يتضح مف الدراسات السابقة أىمية التدريب الميداني في       
إعداد طالب الجامعة لمينة التدريس، كأف الفارؽ كاضح في 

 لذيف مركااألداء كالبقاء في مينة التدريس كالرضا الكظيفي بيف ا
ح ليـ تمؾ الخبرات. كما ظير مف بالتدريب الميداني كالذيف لـ تت

الدراسات التي تمت مراجعتيا أف عمى برامج إعداد المعمميف 
االىتماـ بيذه المرحمة مف إعداد معممي المستقبؿ مف جكانب 
عدة، كربط العمـ النظرم بالممارسات العممية كاختيار المكاف 

عداد المشرفيف الذيف  الذم سيحقؽ الغرض مف التدريب كا 
سيساىمكف في بمكرة كتطكير ميارات المتدربيف بشكؿ يمكنيـ 
مف تحقيؽ اليدؼ مف اإلشراؼ. كلعؿ ىذه الدراسات تميد 
لمدراسة الحالية كالتي تستطمع كضع الممارسات المتبعة في 
التدريب الميداني بمسار صعكبات التعمـ بقسـ التربية الخاصة 

مؾ سعكد كأىميتيا مف خالؿ أخذ رأم المتدربيف في بجامعة الم
درجة تحقؽ أدكار األطراؼ المشتركة في تدريب الطالب كأىمية 

 .تمؾ األدكار
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ.  
اتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي حيث تـ استطالع       

المتبعة  رأم المتدربيف بمسار صعكبات التعمـ في الممارسات
 .اثناء التدريب الميداني مف حيث التحقؽ كاألىمية

 مجتمع وعينة الدراسةب. 
المتدربيف ميدانينا  الطالب جميع مف الدراسة مجتمع تككف     

بمسار صعكبات التعمـ الذيف تـ استطالع آرائيـ كالبالغ عددىـ 
خمسيف متدربنا، كىـ مف طالب مرحمة البكالكريكس بقسـ التربية 

 ق، 1434/1345اصة بجامعة الممؾ سعكد لمعاـ الدراسي الخ
 .كيمثمكف عينة الدراسة

 أداة الدراسةج. 

ت الدراسة االستبياف لجمع المعمكمات عف كؿ مف استخدم     
درجة تحقؽ األدكار كدرجة أىميتيا. كقد ُأِعدت االستبانة بناء 

في  عمى ما كرد في األدبيات التي تناكلت التدريب الميداني
معممي التربية الخاصة، كما تـ برامج إعداد المعمميف عامة ك 

االستئناس بآراء عدد مف المشرفيف األكاديمييف مف أعضاء ىيئة 
التدريس، كنماذج تقييـ المتدربيف بقسـ التربية الخاصة، كعدد 
مف معممي صعكبات التعمـ الذيف سبؽ كأف أشرفكا عمى طالب 

ستبانة في صكرتيا النيائية مف التدريب الميداني. كقد تككنت اال
( لكؿ مف درجة التحقؽ كدرجة األىمية 46ست كأربعيف عبارة )

مكزعة عمى أربعة أبعاد ىي: دكر قسـ التربية الخاصة كدكر 
عضك ىيئة التدريس بالجامعة كدكر معمـ صعكبات التعمـ 

)بيئة التدريب(. كقد  المدرسة كدكر ،بالمدرسة )المعمـ المتعاكف(
غير مط الثالثي لإلجابة كىك: مكافؽ ك الدراسة الن تاستخدم

 .متأكد كغير مكافؽ
 الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة

 :أكالن: صدؽ األداة
الصدؽ الظاىرم: عرضت األداة في صكرتيا األكلية عمى  -أ

اثني عشر محكما ممف ليـ خبرة في اإلشراؼ عمى الطالب 
التدريس بقسـ التربية  المتدربيف، ثمانية منيـ مف أعضاء ىيئة

الخاصة كأربعة مف معممي صعكبات العمـ الذيف سبؽ كأف 
أشرفكا عمى الطالب المتدربيف. كشمؿ التحكيـ مالءمة العبارات 
لممكضكع كلمحاكر االستبانة، كمدل كضكح العبارات. كقاـ 
الباحث بعمؿ التعديالت التي أكصى بيا المحكمكف مف حيث 

كصمت االستبانة في صكرتيا النيائية الحذؼ أك االضافة، حتى 
( عبارة، كبعد التحقؽ مف ثبات األداة 50بعد التحكيـ الظاىرم )

ُخذؼ أربع عبارات النخفاض درجتيا، كعميو أصبحت العبارات 
 (.46) المستخدمة ستان كأربعيف عبارة

ت الدراسة معامالت استخدم :صدؽ االتساؽ الداخمي -ب
بنكد األداة بالدرجة الكمية كلمبعد  ارتباط بيرسكف لقياس ارتباط

حصائية عند اعتبار العبارات ذات الداللة اإل المنتمية إليو، كتـ
 (α = 0.01).  مستكلكذلؾ عند دالة ك  (α = 0.05) مستكل
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 1 جدول
 معامالت ارتباط أبعاد االستبانة بالدرجة الكمية لالستبانة

 معامل االرتباط األبعاد
 يةمدى األهم مدى التحقق

 **0.5343 **0.5382 دكر قسـ التربية الخاصة
 **0.4120 **0.6766 دكر اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة التدريس بالجامعة
 **0.8574 **0.8748 دكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات التعمـ بالمدرسة

 **0.8495 **0.8040 دكر البيئة المدرسية
 (α = 0.01)  دالة عند مستكل **

 :ات األداةثانيًا: ثب
الباحث معادلة ألفا  دـاستخكلمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة 

 :كركنباخ، كجاءت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي
 2جدول 

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور األداة
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 مدى األهمية مدى التحقق
 0.33 0.79 4 صةدكر قسـ التربية الخا

 0.85 0.93 11 دكر اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة التدريس بالجامعة
 0.88 0.93 19 دكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات التعمـ بالمدرسة

 0.66 0.89 12 دكر البيئة المدرسية
 0.88 0.95 46 الثبات الكمي لالستبانة

جميع  ( أف معامالت ثبات األداة في2يتضح مف جدكؿ )      
 0.95، كبثبات كمي 0.93ك 0.79عادىا األربعة تراكحت بيف أب

كبثبات كمي  0.88ك 0.33لمدل تحقؽ الممارسات، كبيف 
 -لمدل أىمية الممارسات. كىذا يدؿ عمى أف االستبانة  0.88

 .تتمتع بدرجة جيدة مف الثبات -عمى كجو العمـك 
 نتائج. ال5

 د مستكل اإلجابة عمى بنكد ػتحديي لػػكب التالػػاألسم استخدـ      

 :األداة، حيث تـ إعطاء كزف لمبدائؿ
 ( ككذلؾ )ميـ1 = ، غير مكافؽ2 = ، غير متأكد3 = مكافؽ)
( ثـ تـ تصنيؼ تمؾ 1 = ، غير ميـ2 = ، متكسط األىمية3 =

اإلجابات إلى ثالث مستكيات متساكية المدل مف خالؿ المعادلة 
 :التالية

عدد بدائؿ األداة = ÷ أقؿ قيمة(  - يمةطكؿ الفئة = )أكبر ق
:لمحصكؿ عمى التصنيؼ التالي 0.67=  3( ÷ 3-1)

 3جدول 
 توزيع لمفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث

 مدى المتوسطات الوصف الوصف
 3.00 – 2.34 ميـ مكافؽ

 2.33 – 1.68 متكسط األىمية غير متأكد
 1.67 – 1.00 غير ميـ غير مكافؽ

 :جابة عمى أسئمة الدراسة ومناقشتهااإل
نتائج السؤاؿ األكؿ: ما درجة تحقؽ أدكار األطراؼ  -1

 المشتركة في تدريب الطالب المعمميف في مجاؿ صعكبات التعمـ 
 مف كجية نظرىـ؟

ت المتكسطات الحسابية استخدملإلجابة عمى ىذا السؤاؿ،      
اءت النتائج كما كاالنحرافات المعيارية لمحاكر الدراسة، كقد ج

   :ىي مكضحة في الجدكؿ التالي
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 4جدول 
 الدراسة ألبعاد تنازلياً  وترتيبها الحسابية المتوسطات

 الترتيب المتوسط* الحسابي األبعاد
 1 2.78 دكر قسـ التربية الخاصة

 2 2.73 دكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات التعمـ بالمدرسة
 3 2.61 دكر البيئة المدرسية

 4 2.51 كر اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة التدريس بالجامعةد
 2.65 الدرجة الكمية لمدل التحقؽ

 درجات 3المتكسط مف  *
( أف الدرجة الكمية لمدل تحقؽ 4يتضح مف الجدكؿ )     

( كأف قيـ 2.65الممارسات في التدريب الميداني كانت )
ي في المتكسطات الحسابية لمحاكر ممارسات التدريب الميدان

( مما يشير 2.51( ك)2.78مجاؿ صعكبات التعمـ تمتد بيف )
إلى أف إجابات المتدربيف عمى المحاكر الرئيسية في التدريب 
الميداني بمجاؿ صعكبات التعمـ تقع ضمف نطاؽ المكافقة، فيـ 
مكافقكف عمى تحقؽ جميع المحاكر في الممارسات المطمكبة. 

المحاكر عمى النحك  كبالترتيب، ضمف نطاؽ المكافقة، جاءت
التالي: دكر قسـ التربية الخاصة ثـ دكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ 

 ا دكر ة كأخيرن ػػة المدرسيػػو دكر البيئػػة يميػػـ بالمدرسػػات التعمػػصعكب

 .عضك ىيئة التدريس بالجامعة
كلعؿ ىذه النتائج تنبئ بتحقؽ متطمبات إجراءات التدريب       

اؼ، مع كجكد مساحة لمتطكير. كستناقش الميداني كعممية اإلشر 
ىذه النتائج عند مناقشة نتائج كؿ محكر عمى حدة في االجابات 

 .عمى األسئمة أدناه
 :البعد األكؿ: اإلجراءات التي يقـك بيا قسـ التربية الخاصة -أ

التكرارات كالنسب المئكية  تاستخدملإلجابة عمى ىذا البعد، 
تنازليان إلجابات عينة الدراسة عف كالمتكسطات الحسابية كترتيبيا 

مدل مكافقتيـ عمى اإلجراءات التي يقـك بيا قسـ التربية 
الخاصة. كقد جاءت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ 

 :التالي
 5جدول 

قق اإلجراءات التي يقوم بها التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عمى تح
 قسم التربية الخاصة

المتوسط  مدى التحقق العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

 1 0.39 2.88 1 4 45 ت تكفير قائمة بالمدارس التي سيتـ فييا التطبيؽ مع بداية الفصؿ 1
% 90.0 6.0 2.0 

 2 0.45 2.86 2 3 45 ت لمتدربيف عمى المدارس في فترة ال تتجاكز األسبكع األكؿتكزيع ا 2
% 90.0 6.0 4.0 

 3 0.71 2.70 7 1 42 ت تزكيد المتدربيف بالمياـ المطمكبة منيـ 4
% 84.0 2.0 14.0 

 4 0.69 2.64 6 6 38 ت تزكيد المتدربيف بآلية التدريب الميداني 3
% 76.0 12.0 12.0 

 2.77 *المتكسط العاـ لمبعد       
 درجات 3المتكسط الحسابي مف  *

 ( أف المتكسط العاـ لمحكر5يتبيف مف الجدكؿ )      
( مما 2.77اإلجراءات التي يقـك بيا قسـ التربية الخاصة ىك )

يشير إلى مكافقة المتدربيف عمى العبارات الكاردة فيو. كبالنظر 
كؿ عبارة يتضح أف ىناؾ تفاكت في درجة  إلى إجاباتيـ عمى

تمؾ المكافقة كلكف المكافقة تعتبر عالية. فيظير مف الجدكؿ أف 
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متطمبات اإلجراءات التي يقـك بيا القسـ لتسييؿ عممية التدريب 
الميداني في مجاؿ صعكبات التعمـ متحققة. كلعؿ التنسيؽ 

ـ التربية المسبؽ بيف إدارة صعكبات التعمـ بإدارة التعميـ كقس
الخاصة بجامعة الممؾ سعكد قد ساعد قسـ التربية الخاصة عمى 
استقباؿ المتدربيف كتعريفيـ بمتطمبات التدريب كآلية العمؿ. فمف 
خالؿ ذلؾ التنسيؽ تقـك إدارة التعميـ بتزكيد الجامعة بقائمة 
         بالبرامج المرشحة لمتدريب كفؽ معايير قد اتفؽ عمييا 

          ق. كىذا يتفؽ مع ما ذكره 1425منذ عاـ بيف الطرفيف 
 [ مف أىمية التييئة لمتدريب الميداني قبؿ تكجيو 4كلمز كآخركف ]

 المتدربيف كالتي مف ضمنيا التنسيؽ مع الجيات التي سيتدربكف 
 .فييا
البعد الثاني: دكر اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة التدريس  -ب

 بالجامعة
عد تـ استخداـ التكرارات كالنسب المئكية لإلجابة عمى ىذا الب    

كالمتكسطات الحسابية كترتيبيا تنازليان إلجابات عينة الدراسة عف 
مدل مكافقتيـ عمى تحقؽ دكر اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة 
التدريس بالجامعة بمسار صعكبات تعمـ، كقد جاءت النتائج كما 

 :ىي مكضحة في الجدكؿ التالي
 6جدول 

نسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عمى دور اإلشراف من قبل عضو هيئة التكرارات وال
 التدريس بالجامعة عمى المتدربين بمسار صعوبات تعمم

المتوسط  مدى التحقق العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
غير  موافق

 متأكد
غير 

 وافقم
 1 0.68 2.68 6 4 40 ت تكضيح متطمبات التقييـ 11

% 80.0 8.0 12.0 
 2 0.70 2.62 6 7 37 ت تكضيح عناصر )محتكل( التقييـ 12

% 74.0 14.0 12.0 
 3 0.76 2.60 8 4 38 ت إعطاء تغذية راجعة عف أداء المتدربيف أثناء الزيارات 13

% 76.0 8.0 16.0 
 4 0.76 2.56 8 6 36 ت جيع المتدربيف عمى محاكلة حؿ المشكالت التي قد يكاجيكنياتش 7

% 72.0 12.0 16.0 
 4 0.67 2.56 5 12 33 ت إعطاء المتدربيف فرصان إلبداء آرائيـ حكؿ التدريب 8

% 66.0 24.0 10.0 
 6 0.74 2.52 7 10 33 ت إعطاء تكجييات حكؿ الخطة التدريسية عند بداية التدريس 5

% 66.0 20.0 14.0 
 7 0.81 2.46 10 7 33 ت القياـ بزيارات ميدانية كفؽ جدكؿ كاضح معركؼ لدل الجميع 10

% 66.0 14.0 20.0 
 8 0.79 2.44 9 10 31 ت القياـ باإليضاح عمميان لما قد يصعب فيمو مف ميارات التدريس 14

% 62.0 20.0 18.0 
 9 0.81 2.42 10 9 31 ت ع المتدربيف عمى المصارحة دكف الخكؼ مف عكاقب سمبيةتشجي 9

% 62.0 18.0 20.0 
 9 0.78 2.42 9 11 30 ت التعامؿ مع مشكالت المتدربيف بتفيـ دكف اإلخالؿ بالعمؿ 15

% 60.0 22.0 18.0 
المساىمة في حؿ المشكالت غير األكاديمية التي قد تكاجو  6

 تدربيفالم
 11 0.79 2.30 10 15 25 ت
% 50.0 30.0 20.0 

 2.51 *المتكسط العاـ لمبعد        
      درجات 3المتكسط الحسابي مف  *
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( أف المتكسط العاـ لمحكر دكر 6يالحظ مف الجدكؿ )       
( 2.51اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة التدريس بالجامعة ىك )

بيف عمى العبارات الكاردة فيو عمى مما يشير إلى مكافقة المتدر 
. كيتضح مف إجاباتيـ عمى كؿ عبارة أف التفاكت  كجو العمـك

، في عشر 2.42إلى  2.69في درجة تمؾ المكافقة يتدرج مف 
مف العبارات اإلحدل عشرة، أما عبارة "المساىمة في حؿ 

 ظالتي قد تكاجو المتدربيف" فمـ تحالمشكالت غير األكاديمية 
عمى مكافقة جميع أفراد عينة الدراسة حيث جاءت اإلجابات 

( كىذا يقع في نطاؽ غير متأكد. كعند 2.30بمتكسط حسابي )
% مف العينة مكافقكف بيمنا الػ 50دراسة الجدكؿ يتضع أف 

% اآلخركف تراكحت اجاباتيـ بيف غير متأكد كغير مكافؽ. 50
ميـ مف مياـ كىذا يشير إلى ضركرة العناية بيذا الجانب ال

عضك ىيئة التدريس الذم يشرؼ عمى المتدربيف. كربما أف ىذا 
الفرؽ في تحقؽ ىذه الممارسة يعكد إلى قمة الكقت الذم يقضيو 
 المشرؼ الجامعي في التفاعؿ مع المتدربيف، فقد أشار كؿ مف

Gut, Beam, Henning, Cochran & Knight  [25] إلى
ف المشرؼ كالمتدربيف تؤثر أف كمية الكقت المتاح لمتفاعؿ بي

سمبينا أك إيجابينا عمى العالقة بيف المشرؼ كالمتدربيف، ككذلؾ 
عمى استراتيجيات المشرؼ. كما قد تعكد ىذه النتيجة إلى الفركؽ 
بيف أعضاء ىيئة التدريس المشرفيف عمى المتدربيف، فاإلشراؼ 

يتـ مف قبؿ خمسة أعضاء ىيئة تدريس، قد يرل بعضيـ أف ىذه 
ميامو بينما قد يتركيا البعض اآلخر لممعمـ المتعاكف. كىذا  مف

يشير إلى الحاجة إلى تكحيد مياـ المشرفيف كتكضيحيا ليـ قبؿ 
[ إلى أف جكدة مخرجات 10التكميؼ باإلشراؼ، فقد أشار كلر ]

التدريب الميداني تتأثر بجكدة اإلشراؼ، كما أكد رايت كزمالؤه 
ف خصيصا لإلشراؼ عمى [ عمى ضركرة تدريب المشرفي14]

المتدربيف نظرا ألىمية اإلشراؼ مف قبؿ الجامعة، فعضك ىيئة 
ىك األقدر عمى ربط الممارسات  [2] التدريس كما أشار ككؾ

بالعمـ النظرم. كتجدر اإلشارة بأف دكر المشرؼ مف قبؿ 
الجامعة جاء في آخر األبعاد األربعة تحققا، كىذا أمر في غاية 

ف قسـ التربية الخاصة أف يكليو اىتماما الخطكرة كيستدعي م
 .خاصا

البعد الثالث: دكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات التعمـ  -ج
 ).بالمدرسة )المعمـ المتعاكف

التكرارات كالنسب المئكية  استخداـلإلجابة عمى ىذا البعد تـ     
كالمتكسطات الحسابية كترتيبيا تنازليان إلجابات عينة الدراسة عف 

كافقتيـ عمى دكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات التعمـ مدل م
بالمدرسة، كقد جاءت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ 

 :التالي

 7جدول 
بل معمم التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عمى تحقق دور اإلشراف من ق

 التعمم بالمدرسةصعوبات 
 م

 العبارات
المتوسط  مدى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

 1 0.28 2.96 1  49 ت تكفير فرص لممتدربيف لممشاركة في إعداد الخطط التدريسية 23
% 98.0  2.0 

 1 0.20 2.96  2 48 ت مالحظة المتدربيف أثناء عمميـ بشكؿ منظـ 26
% 96.0 4.0  

 3 0.36 2.90 1 3 46 ت تكفير فرص لممتدربيف لمقياـ بعممية التشخيص باستقاللية 22
% 92.0 6.0 2.0 

 4 0.52 2.82 3 3 44 ت تعريؼ المتدربيف بنظاـ العمؿ في المدرسة 17
% 88.0 6.0 6.0 

 4 0.56 2.82 4 1 45 تبات التعمـ داخؿ تعريؼ المتدربيف بآلية عمؿ برامج صعك  19
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 8.0 2.0 90.0 % المدرسة
تكفير فرص لممتدربيف لمقياـ بعممية التشخيص تحت تكجيو  21

 المعمـ
 4 0.48 2.82 2 5 43 ت
% 86.0 10.0 4.0 

 7 0.56 2.76 3 6 41 ت تكفير فرص لممتدربيف لمقياـ بالتدريس تحت تكجيو المعمـ 25
% 82.0 12.0 6.0 

 7 0.59 2.76 4 4 42 ت تكفير بيئة مريحة نفسيان  32
% 84.0 8.0 8.0 

 7 0.59 2.76 4 4 42 ت إعطاء التكجييات بطريقة غير محبطة 34
% 84.0 8.0 8.0 

 10 0.63 2.74 5 3 42 ت تكفير فرص لممتدربيف لمالحظة المعمـ كىك يقكـ بالتدريس 24
% 84.0 6.0 10.0 

 11 0.65 2.70 5 5 40 ت تعريؼ المتدربيف بإدارة المدرسة كىيئة التدريس 16
% 80.0 10.0 10.0 

 11 0.65 2.70 5 5 40 ت تعريؼ المتدربيف بالقكاعد التنظيمية لبرامج التربية الخاصة 18
% 80.0 10.0 10.0 

 11 0.58 2.70 3 9 38 ت ىناؾ تقبؿ آلراء المتدربيف كلك لـ يؤخذ بيا 28
% 76.0 18.0 6.0 

 14 0.59 2.68 3 10 37 ت التكاجد المستمر في حالة حاجة المتدربيف لتكجيو أك حؿ مشكمة 30
% 74.0 20.0 6.0 

 15 0.62 2.68 4 8 38 ت تقدير المحاكالت الجادة كلك لـ تكف صائبة 33
% 76.0 16.0 8.0 

 16 0.63 2.66 4 9 37 ت اجعة لممتدربيف حكؿ أدائيـإعطاء تغذية ر  27
% 74.0 18.0 8.0 

تكفير فرص لممتدربيف لمالحظة المعمـ كىك يقكـ بعممية  20
 التشخيص

 17 0.70 2.62 6 7 37 ت
% 74.0 14.0 12.0 

 17 0.60 2.62 3 13 34 ت تشجيع المتدربيف عمى التفكير كاإلبداع في العمؿ 31
% 68.0 26.0 6.0 

 19 0.76 2.52 8 8 34 ت تكفير فرص لممتدربيف لممشاركة في صنع القرارات 29
% 68.0 16.0 16.0 

 2.73 * المتكسط العاـ لمبعد        
 درجات 3المتكسط الحسابي مف  *
( أف المتكسط العاـ لمحكر دكر 7يظير مف الجدكؿ )       

( 2.73) ت التعمـ بالمدرسة ىكاإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبا
مما يشير إلى مكافقة المتدربيف عمى تحقؽ الممارسات المطمكبة 
مف المعمـ المتعاكف. فجميع اإلجابات تقع في نطاؽ "مكافؽ" 

، كيعني ىذا أف معمـ صعكبات 2.52ك 2.96تراكحت بيف ك 
التعمـ بالمدرسة يقـك بدكره بشكؿ جيد مف كجية نظر المتدربيف. 

%( 68ف إجاباتيـ عمى كؿ عبارة أف معظـ العبارات )كيتبف م
( فما فكؽ، كأف التفاكت 2.70) كقعت في نطاؽ "مكافؽ مرتفع"

في المتكسطات الحسابية لـ يصؿ إلى درجة ضعيفة. إف ىذه 

النتيجة تشير إلى جكدة تحقؽ ىذا البعد مف التدريب الميداني 
ية دكر كىذا أمر ىاـ حيث يشير عدد مف الباحثيف إلى أىم

عدادىـ  المعمـ المتعاكف في تدريب المقبميف عمى التدريس كا 
لممينة أكاديميا كنفسيا، فيك القدكة األكلى التي يمكف أف تؤثر 

[. كيمكف تعميؿ تحقؽ دكر المعمـ 2في مستقبميـ الميني ]
المتعاكف بيذه الدرجة بجكدة اختيار المعمميف المتعاكنيف حيث 

أف يككنكا أىؿ خبرة في التدريس ال  إف مف بيف معايير اخيارىـ
تقؿ عف خمس سنكات، كأف يككنكا متميزيف في عمميـ كفؽ 
معايير تقييـ المعمميف. كىذا يتفؽ مع ما جاء في الدراسة التي 

 ات ػػػػػف الجامعػػػ% م84ف أف ػػ[ م15الؤه ]ػػاف كزمػػدرمػػػا كانػػراىػػأج
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 .اكف بناء عمى خبراتوالتي شممتيا الدراسة يختاركف المعمـ المتع
 دكر البيئة المدرسية -د

 ة التكرارات كالنسب المئكي ـااستخدلإلجابة عمى ىذا البعد، تـ    

 كالمتكسطات الحسابية كترتيبيا تنازليان إلجابات عينة الدراسة عف 
مدل مكافقتيـ عمى تحقؽ دكر البيئة المدرسية، كقد جاءت 

 :النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ التالي
 8جدول 

 سيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عمى تحقق دور البيئة المدر 
 م

 العبارات
المتوسط  مدى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

 1 0.48 2.82 2 5 43 ت ربيف لممارسة مياميـتكفير المكاف لممتد 41
% 86.0 10.0 4.0 

 2 0.55 2.78 3 5 42 ت االىتماـ بمصمحة التالميذ جميعان  36
% 84.0 10.0 6.0 

 3 0.56 2.76 3 6 41 ت االىتماـ بمصمحة التالميذ الذيف لدييـ صعكبات تعمـ 37
% 82.0 12.0 6.0 

 4 0.61 2.70 4 7 39 ت متدربيف لممارسة مياميـتكفير الكقت لم 40
% 78.0 14.0 8.0 

 5 0.69 2.64 6 6 38 ت متابعة سير التدريب الميداني بصكرة منتظمة 43
% 76.0 12.0 12.0 

 5 0.69 2.64 6 6 38 ت تشجيع المتدربيف عمى المشاركة في أنشطة المدرسة الالصفية 44
% 76.0 12.0 12.0 

تسييؿ التكاصؿ بيف المتدربيف كمعممي التعميـ العاـ فيما يخدـ  46
 التالميذ

 5 0.66 2.64 5 8 37 ت
% 74.0 16.0 10.0 

 8 0.73 2.58 7 7 36 ت تشجيع المتدربيف عمى االندماج المعنكم في المدرسة 38
% 72.0 14.0 14.0 

 9 0.67 2.56 5 12 33 ت المدرسة تشجيع المتدربيف عمى االندماج الميني في 39
% 66 24.0 10.0 

 10 0.71 2.54 6 11 33 ت تكفير الكسائؿ لممتدربيف لممارسة مياميـ 42
% 66.0 22.0 12.0 

 11 0.74 2.48 7 12 31 ت تكفر نظاـ إدارم كاضح 35
% 62.0 24.0 14.0 

 12 0.83 2.20 13 14 23 ت ميذتسييؿ اتصاؿ المتدربيف بأكلياء أمكر التال 45
% 46.0 28.0 26.0 

 2.61 *العاـ لمبعد المتكسط       
 درجات 3 مف الحسابي المتكسط *

 ىك المحكر ليذا العاـ المتكسط أف( 8) الجدكؿ مف يتضح     
 فيو الكاردة العبارات عمى الدراسة عينة مكافقة يدؿ مما ،2.61
 بعيف عبارة كؿ عمى ـإجاباتي أخذ كعند. العمـك كجو عمى

 عمى كافقكا قد أنيـ الحسابية المتكسطات مف يتضح االعتبار
 إال( 2.48 - 2.82) بيف تراكحت بمتكسطات الفقرات جميع

" التالميذ أمكر بأكلياء المتدربيف اتصاؿ تسييؿ: "كىي كاحدة
 غير" نطاؽ في يقع كىذا( 2.20) حسابي بمتكسط جاءت حيث
 المتدربيف مف% 46 أف يتضح الفقرة ىذه دراسة كعند". متأكد
 مف% 54 يرل بينما تحققت، قد الممارسة ىذه أف يركف

 بيف التفاكت إلى ذلؾ يعكد كربما. تتحقؽ لـ أنيا المتدربيف
 المتدربيف بيف التكاصؿ تسييؿ عمى حرصيـ في المدارس
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 في أىميتيا أك تعمـ، صعكبات لدييـ الذيف التالميذ أمكر كأكلياء
 تطكير إلى حاجة في زالت ما أنيا إلى يشير مما سة،المدر  نظر

 نظاـ كتكفير منخفضة بدرجة تحققت التي العناصر في كخاصة
. التالميذ أمكر أكلياء مع المتدربيف تكاصؿ كتسييؿ كاضح إدارم
 المتدربكف كىـ الطرفيف كعي بقمة االنخفاض ىذا تعميؿ كيمكف

 بالمدرسة لعامميفا جميع بيف الجماعي العمؿ بأىمية كالمدارس
 ذكره ما سياؽ في ىذا كيأتي. التعمـ صعكبات خدمات نجاح في

 التعمـ بيئة أف Yavetz, Goldman & Pe’er [26] مف كؿ
 األفراد بيف التفاعالت تسكده كاجتماعي كسياسي ثقافي كياف
 تتحقؽ حتى البيئة تمؾ فيـ الجامعة طالب عمى كأف فيو،

 .المطمكبة الممارسات
 األطراؼ أدكار أىمية درجة ما: الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج

 التعمـ صعكبات مجاؿ في المعمميف الطالب تدريب في المشتركة
 نظرىـ؟ كجية مف

 9 جدول
 الدراسة ألبعاد تنازلياً  وترتيبها الحسابية المتوسطات

 الترتيب المتوسط* الحسابي األبعاد
 1 2.90 دكر قسـ التربية الخاصة

 2 2.89 شراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات التعمـ بالمدرسةدكر اإل
 3 2.88 دكر اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة التدريس بالجامعة

 4 2.87 دكر البيئة المدرسية
 2.89 الدرجة الكمية لمدل األىمية

 أدكار أىمية لمدل الكمية الدرجة أف( 9) الجدكؿ مف يتضح     
 قيـ كأف( 2.89) كانت يالميدان التدريب في المشتركة األطراؼ

 بيف تمتد الممارسات تمؾ أىمية لمحاكر الحسابية المتكسطات
 عمى المتدربيف إجابات أف إلى يشير مما( 2.87)ك( 2.90)

 التعمـ صعكبات بمجاؿ الميداني التدريب في الرئيسية المحاكر
 محاكر جميع أىمية عمى مكافقكف فيـ المكافقة، نطاؽ ضمف تقع

 عمى المحاكر جاءت كقد. عالية بدرجة مكبةالمط الممارسات
 قبؿ مف اإلشراؼ دكر ثـ الخاصة التربية قسـ دكر: التالي النحك

 التدريس ىيئة عضك دكر يميو بالمدرسة، التعمـ صعكبات معمـ
 المدرسية البيئة دكر كأخيرا بالجامعة

 كالممارسات األدكار ىذه أىمية عمى تؤكد النتائج ىذه كلعؿ    
 اإلشراؼ، كعممية الميداني التدريب جراءاتإل كمتطمبات
 في حدة عمى محكر كؿ نتائج مناقشة عند النتائج ىذه كستناقش

 .أدناه المحاكر عمى جاباتاإل
 التربية قسـ بيا يقـك التي اإلجراءات: األكؿ البعد 4-2-1

 :الخاصة
 يقوم التي اإلجراءات أهمية بمدى رأيهم عن الدراسة عينة إلجابات اً تنازلي وترتيبها الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات. 11 جدول

 الخاصة التربية قسم بها

المتوسط  مدى األهمية العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 غير موافق غير متأكد موافق

تكفير قائمة بالمدارس التي سيتـ فييا التطبيؽ مع بداية  1
 الفصؿ

 1 0.34 2.92 1 2 47 ت
% 94.0 4.0 2.0 

 2 0.30 2.90  5 45 ت تزكيد المتدربيف بآلية التدريب الميداني 3
% 91.8 8.2  

 2 0.36 2.90 1 3 46 ت تزكيد المتدربيف بالمياـ المطمكبة منيـ 4
% 92.0 6.0 2.0 

تكزيع المتدربيف عمى المدارس في فترة ال تتجاكز األسبكع  2
 ؿاألك 

 4 0.35 2.86  7 43 ت
% 86.0 14.0  

 2.90 * العاـ لمبعد المتكسط        
      درجات 3المتكسط الحسابي مف  *
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 ( أف المتكسط العاـ لمحكر أىمية10يتبيف مف الجدكؿ ) 
( مما 2.90اإلجراءات التي يقـك بيا قسـ التربية الخاصة ىك )

دة فيو. كبالنظر يشير إلى مكافقة المتدربيف عمى العبارات الكار 
إلى إجاباتيـ عمى كؿ عبارة يتضح أف التفاكت في درجة تمؾ 

، 2.86ك 2.90المكافقة صغير جدنا حيث تمتد المتكسطات بيف 
أىمية تمؾ  -كبدرجة كبيرة  -فيظير أف المتدربيف يركف 

اإلجراءات لتسييؿ عممية التدريب الميداني في مجاؿ صعكبات 

ىك إعداد المتدربيف لمينة التدريس التعمـ كتحقيؽ الغاية منو ك 
( 14( في جدكؿ )2.77[. كبمقارنة األىمية بدرجة التحقؽ )3]

يتضح عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية مما يؤكد أف ما قاـ 
 .بو القسـ يتكافؽ مع ما كاف يأممو المتدربكف

البعد الثاني: اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة التدريس  -4-2-2
 :بالجامعة

 11جدول 
ئة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة عن رأيهم بمدى أهمية اإلشراف من قبل عضو هي

 التدريس بالجامعة

 العبارات م
المتوسط  مدى األهمية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

 1 0.24 2.94  3 47 ت مبات التقييـتكضيح متط 11
% 94.0 6.0  

 1 0.24 2.94  3 47 ت التعامؿ مع مشكالت المتدربيف بتفيـ دكف اإلخالؿ بالعمؿ 15
% 94.0 6.0  

 1 0.24 2.94  3 47 ت إعطاء تغذية راجعة عف أداء المتدربيف أثناء الزيارات 13
% 94.0 6.0  

ف عمى محاكلة حؿ المشكالت التي قد تشجيع المتدربي 7
 يكاجيكنيا

 4 0.30 2.90  5 45 ت
% 90.0 10.0  

 4 0.30 2.90  5 45 ت إعطاء تكجييات حكؿ الخطة التدريسية عند بداية التدريس 5
% 90.0 10.0  

تشجيع المتدربيف عمى المصارحة دكف الخكؼ مف عكاقب  9
 سمبية

 4 0.30 2.90  5 45 ت
% 90.0 10.0  

 4 0.36 2.90 1 3 46 ت تكضيح عناصر)محتكل( التقييـ 12
% 92.0 6.0 2.0 

القياـ باإليضاح عمميان لما قد يصعب فيمو مف ميارات  14
 التدريس

 4 0.30 2.90  5 45 ت
% 90.0 10.0  

 9 0.42 2.84 1 6 43 ت إعطاء المتدربيف فرصان إلبداء آرائيـ حكؿ التدريب 8
% 86.0 12.0 2.0 

 10 0.48 2.82 2 5 43 ت القياـ بزيارات ميدانية كفؽ جدكؿ كاضح معركؼ لدل الجميع 10
% 86.0 10.0 4.0 

المساىمة في حؿ المشكالت غير األكاديمية التي قد تكاجو  6
 المتدربيف

 11 0.53 2.74 2 9 39 ت
% 78.0 18.0 4.0 

 2.88 *لمبعدالعاـ  المتكسط        
 درجات 3المتكسط الحسابي مف  *

 ( أىمية الدكر الذم يقـك بو عضك11يتضح مف الجدكؿ )     
ىيئة التدريس في اإلشراؼ عمى المتدربيف حيث بمغ متكسط 

كىي درجة مرتفعة مف  2,88إجابات العينة عمى ىذا البعد 
ىذه  المكافقة عمى العبارات الكاردة في ىذا البعد. كعند مقارنة

( يظير البكف الكبير بيف كاقع 2,51النتيجة بمدل التحقؽ )
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الممارسات كما يجب أف تككف عميو مف كجية نظر المتدربيف، 
كما في  0,01كقد كاف ىذا الفرؽ ذا داللة إحصائية عند 

(. كتشير ىذه النتيجة إلى أف ثمة حاجة إلى 14الجدكؿ )
ف الدكر الفاعؿ الذم االىتماـ بيذا الجانب، كأف المتدربيف يدركك 

يمعبو عضك ىيئة التدريس في حياتيـ المينية. كتتفؽ ىذه 

 & Renzaglia, Hutchinsالنتيجة مع أشار إليو كؿ مف

Lee  [27] مف أف العمـ كالميارات التي يمتمكيا عضك ىيئة
 .التدريس تؤثر عمى نجاح التدريب الميداني

كبات التعمـ : اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعالثالث البعد -4-2-3
 (:بالمدرسة )المعمـ المتعاكف

 12جدول 
الدراسة عن رأيهم بمدى أهمية اإلشراف من قبل معمم صعوبات  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة
 التعمم بالمدرسة

 العبارات م
المتوسط  مدى األهمية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رتيبالت
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

 1 0.20 2.96  2 48 ت تكفير فرص لممتدربيف لممشاركة في إعداد الخطط التدريسية 23
% 96.0 4.0  

 2 0.24 2.94  3 47 ت تكفير فرص لممتدربيف لمالحظة المعمـ كىك يقكـ بالتدريس 24
% 94.0 6.0  

 2 0.24 2.94  3 47 ت بيف حكؿ أدائيـإعطاء تغذية راجعة لممتدر  27
% 94.0 6.0  

تعريؼ المتدربيف بآلية عمؿ برامج صعكبات التعمـ داخؿ  19
 المدرسة

 2 0.24 2.94  3 47 ت
% 94.0 6.0  

تكفير فرص لممتدربيف لمالحظة المعمـ كىك يقكـ بعممية  20
 التشخيص

 2 0.24 2.94  3 47 ت
% 94.0 6.0  

تكفير فرص لممتدربيف لمقياـ بعممية التشخيص تحت تكجيو  21
 المعمـ

 2 0.24 2.94  3 47 ت
% 64.0 6.0  

 2 0.24 2.94  3 47 ت تكفير فرص لممتدربيف لمقياـ بعممية التشخيص باستقاللية 22
% 94.0 6.0  

 2 0.24 2.94  3 47 ت تكفير بيئة مريحة نفسيان  32
% 94.0 6.0  

 9 0.36 2.90 1 3 46 ت تعريؼ المتدربيف بنظاـ العمؿ في المدرسة 17
% 92.0 6.0 2.0 

 9 0.36 2.90 1 3 46 ت تشجيع المتدربيف عمى التفكير كاإلبداع في العمؿ 31
% 92.0 6.0 2.0 

 9 0.36 2.90 1 3 46 ت إعطاء التكجييات بطريقة غير محبطة 34
% 92.0 6.0 2.0 

 12 0.39 2.88 1 4 45 ت تكفير فرص لممتدربيف لممشاركة في صنع القرارات 29
% 90.0 8.0 2.0 

 13 0.35 2.86  7 43 ت تعريؼ المتدربيف بإدارة المدرسة كىيئة التدريس 16
% 86.0 14.0  

 13 0.35 2.86  7 43 ت تكفير فرص لممتدربيف لمقياـ بالتدريس تحت تكجيو المعمـ 25
% 86.0 14.0  

 13 0.40 2.86 1 5 44 ت تقدير المحاكالت الجادة كلك لـ تكف صائبة 33
% 88.0 10.0 2.0 
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 16 0.39 2.84  9 41 ت التكاجد المستمر في حالة حاجة المتدربيف لتكجيو أك حؿ مشكمة 30
% 82.0 18.0  

 16 0.42 2.84 1 6 43 ت لبرامج التربية الخاصةتعريؼ المتدربيف بالقكاعد التنظيمية  18
% 86.0 12.0 2.0 

 18 0.46 2.78 1 9 40 ت مالحظة المتدربيف أثناء عمميـ بشكؿ منظـ 26
% 80.0 18.0 2.0 

 18 0.42 2.78  11 39 ت ىناؾ تقبؿ آلراء المتدربيف كلك لـ يؤخذ بيا 28
% 78.0 22.0  

 2.89 *لمبعدالعاـ  المتكسط        
 درجات 3المتكسط الحسابي مف  *

( أف عينة الدراسة يركف أىمية 12يتضح مف الجدكؿ )      
الدكر الذم يمعبو المعمـ المتعاكف في اإلشراؼ عمييـ، حيث بمغ 

كىي درجة مرتفعة.  2,89متكسط إجابات العينة عمى ىذا البعد 
ر الفرؽ بيف ( يظي2,73كعند مقارنة ىذه النتيجة بمدل التحقؽ )

 كاقع الممارسات كما يجب أف تككف عميو مف كجية نظر
 = α) داللة إحصائية عند االمتدربيف، كقد كاف ىذا الفرؽ ذ

(. كتشير ىذه النتيجة إلى إدراؾ 14كما في الجدكؿ ) (0.01
المتدربيف لمدكر الفاعؿ الذم يمعبو المعمـ المتعاكف في إعدادىـ. 

 ,Renzaglia [27] كده كؿ مفكتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أ

Hutchins & Lee  مف أف المعمـ المتعاكف لما يمتمكو مف

ميارات كمعمكمات يؤثر عمى نجاح التدريب الميداني، مثمو في 
ذلؾ مثؿ المشرؼ مف قبؿ الجامعة. كما تتكافؽ نتائج ىذه 

مف ضركرة  Gareis & Grant [28] الدراسة مع ما ذكره
مى اإلشراؼ لما لذلؾ التدريب مف تأثير تدريب المعمـ المتعاكف ع

إيجابي في رفع إيمانو بقدرتو عمى التأثير عمى المتدربيف، فيقكد 
ذلؾ إلى ممارسات أكثر فاعمية. كمف المالحظ في ىذه الدراسة 

( مع المشرؼ الجامعي في درجة 2.89تقارب المعمـ المتعاكف )
إف ىذه ( مما يؤكد عمى أىميتيا لممتدربيف. 2,88األىمية )

النتيجة تتماشى مع الدراسات التي أكدت عمى أىمية ىذيف 
 ].23,7الطرفيف في صقؿ ميارات المتدربيف ]

 :البعد الرابع: البيئة المدرسية -4-2-4
 13جدول 
 المدرسية إلجابات عينة الدراسة عن رأيهم بمدى أهمية البيئة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 

 العبارات م
المتوسط  مدى األهمية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

41 
 تكفير المكاف لممتدربيف لممارسة مياميـ

 1 0.28 2.96 1  49 ت
% 98.0  2.0 

35 
 تكفر نظاـ إدارم كاضح

 2 0.34 2.92 1 2 47 ت
% 94.0 4.0 2.0 

38 
 تشجيع المتدربيف عمى االندماج المعنكم في المدرسة

 2 0.34 2.92 1 2 47 ت
% 94.0 4.0 2.0 

37 
 االىتماـ بمصمحة التالميذ الذيف لدييـ صعكبات تعمـ

 4 0.36 2.90 1 3 46 ت
% 92.0 6.0 2.0 

42 
 تكفير الكسائؿ لممتدربيف لممارسة مياميـ

 4 0.36 2.90 1 3 46 ت
% 92.0 6.0 2.0 

تسييؿ التكاصؿ بيف المتدربيف كمعممي التعميـ العاـ فيما يخدـ  46
 التالميذ

 4 0.36 2.90 1 3 46 ت
% 92.0 6.0 2.0 

36 
 االىتماـ بمصمحة التالميذ جميعان 

 7 0.44 2.88 2 2 46 ت
% 92.0 4.0 4.0 
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39 
 سةتشجيع المتدربيف عمى االندماج الميني في المدر 

 7 0.33 2.88  6 44 ت
% 88.0 12.0  

40 
 تكفير الكقت لممتدربيف لممارسة مياميـ

 7 0.44 2.88 2 2 46 ت
% 92.0 4.0 4.0 

43 
 متابعة سير التدريب الميداني بصكرة منتظمة

 7 0.33 2.88  6 44 ت
% 88.0 12.0  

45 
 تسييؿ اتصاؿ المتدربيف بأكلياء أمكر التالميذ

 11 0.56 2.74 3 7 40 ت
% 80.0 14.0 6.0 

44 
 تشجيع المتدربيف عمى المشاركة في أنشطة المدرسة الالصفية

 12 0.61 2.70 4 7 39 ت
% 78.0 14.0 8.0 

 2.87 * العاـ لمبعد المتكسط        
 درجات 3المتكسط الحسابي مف  *

ية ( أف المتكسط الحسابي ألىم13يتضح مف الجدكؿ )       
( كىي درجة 2,87دكر بيئة المدرسة في إعداد المتدربيف ىك )

مرتفعة تشير إلى المكافقة عمى عبارات ىذا البعد. كعند مقارنة 
( يتضح التفاكت بيف كاقع 2,61ىذه النتيجة بمدل التحقؽ )

 الممارسات كأىميتيا مف كجية نظر المتدربيف، كقد كاف ىذا
كما في الجدكؿ  (α = 0.01) داللة إحصائية عند االفرؽ ذ

(. كتؤكد ىذه النتيجة عمى أف بيئة التدريب ميمة في نظر 14)
المتدربيف فيي األخرل تسيـ في تسييؿ تجربتيـ الجديدة التي 
تعتبر نقطة انتقاؿ مف طمب العمـ إلى تعميمو. كتتفؽ ىذه النتيجة 

مع ما كرد في عدد مف البحكث التي تؤكد عمى دكر بيئة 
ييؿ ىذه الميمة الصعبة عمى المتدربيف أكاديمينا التدريب في تس

كما يتضح أف البيئة المدرسية ال تقؿ أىمية  [4,15,26]. كنفسينا
عف األطراؼ األخرل المشتركة في التدريب الميداني كما يظير 

 .( ألىمية تمؾ األطراؼ9مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ )
جد فركؽ ذات داللو النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: ىؿ يك 

بيف درجة تحقؽ أدكار  (α = 0.05) إحصائية عند مستكل
األطراؼ المشتركة في تدريب الطالب المعمميف في مجاؿ 

 صعكبات التعمـ كدرجة أىميتيا مف كجية نظر المتدربيف؟

 14جدول 
 المتدربين اختبار )ت( لداللة الفروق بين مدى تحقق الممارسات ومدى أهميتها من وجهة نظر الطالب

المتوسط  المقياس البعد
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 التعميق الداللة

 دكر قسـ التربية الخاصة
 غير دالة 0.067 1.87 0.45 2.77 التحقؽ
 0.18 2.90 األىمية

دكر اإلشراؼ مف قبؿ عضك ىيئة التدريس 
 بالجامعة

 0.01ستكل دالة عند م 0.000 4.53 0.57 2.51 التحقؽ
 0.21 2.88 األىمية

دكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات التعمـ 
 بالمدرسة

 0.01دالة عند مستكل  0.004 3.01 0.38 2.73 التحقؽ
 0.18 2.89 األىمية

 دكر البيئة المدرسية
 0.01دالة عند مستكل  0.000 3.84 0.43 2.61 التحقؽ
 0.26 2.87 األىمية

 يةالدرجة الكم
 0.01دالة عند مستكل  0.000 4.62 0.34 2.65 التحقؽ
 0.15 2.89 األىمية

 ( أف قيمة )ت( غير دالة في 14يتضح مف الجدكؿ رقـ )     
بعد دكر قسـ التربية الخاصة، مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ 
ذات داللة إحصائية بيف درجة تحقؽ كدرجة أىمية اإلجراءات 

ـ التربية الخاصة مف كجية نظر الطالب التي يقـك بيا قس
المتدربيف. كيمكف تفسير ىذا التكافؽ بيف التحقؽ كاألىمية بكجكد 
إجراءات محددة يتخذىا القسـ في التييئة لمتدريب الميداني مدكنة 
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في دليؿ مختصر غير قابؿ لمتغير مف قبؿ مف يقـك بتمؾ 
سـ التربية اإلجراءات. ككما ذكر سمفا فإنو يكجد اتفاقية بيف ق

دارة التعميـ تنظـ اختيار مكاف  الخاصة بجامعة الممؾ سعكد كا 
التدريب كاختيار المعمميف المتعاكنيف الذيف سيشرفكف داخؿ 
المدرسة عمى المتدربيف، كأف الترتيبات لمتدريب تتـ بفترة ال تقؿ 

 .عف شير قبؿ بداية التدريب
دالة عند ( أف قيـ )ت( 14كما يتضح مف الجدكؿ رقـ )      
في األبعاد: دكر اإلشراؼ مف قبؿ عضك  (α = 0.01) مستكل

ىيئة التدريس بالجامعة، كدكر اإلشراؼ مف قبؿ معمـ صعكبات 
التعمـ بالمدرسة، كدكر البيئة المدرسية، مما يشير إلى كجكد 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة تحقؽ كدرجة أىمية 

ظر الطالب المتدربيف، الممارسات في تمؾ األبعاد مف كجية ن
ككانت جميع تمؾ الفركؽ لصالح درجة األىمية، كما يتضح مف 

في  (α = 0.01) الجدكؿ السابؽ أف قيمة )ت( دالة عند مستكل
الدرجة الكمية، مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف الدرجة الكمية لتحقؽ األدكار كبيف الدرجة الكمية ألىميتا مف 

الطالب المتدربيف، ككانت تمؾ الفركؽ لصالح درجة  كجية نظر
ا. كيعني ىذا أف اإلشراؼ بنكعيو كبيئة المدرسة لـ  األىمية أيضن
تكف عمى المستكل الذم يتمناه المتدربكف، مما يدعك إلى ضركرة 

كىـ المتدربكف  -مراجعة الكضع الحالي كتحسينو، فرأم المستفيد
 ].19ب الميداني ]ميـ لتطكير التدري -في ىذه الحالة 

 النتائج. مناقشة 6
لقد تبيف مف نتائج الدراسة أف الممارسات المتخذة في      

التدريب الميداني بمسار صعكبات التعمـ إيجابية عمى كجو 
العمـك حيث تراكحت متكسطات إجابات عينة الدراسة عمى 
جميع األبعاد بيف متكسط كمرتفع، مما يشير إلى رضا المتدربيف 

مؾ الممارسات. كلكف عند مقارنة نتائج الممارسات بنتائج عف ت
أىميتيا يتضح أنو رغـ إيجابيات تمؾ الممارسات، إال أنيا لـ 
تصؿ إلى طمكحات المتدربيف، ما عدا في بعد التنظيـ المتعمؽ 
بدكر قسـ التربية الخاصة في التييئة لمتدريب الميداني، كالتي 

ختيار المدارس التي تشمؿ التكاصؿ مع جيات التدريب كا

ستستقبؿ المتدربيف كاختيار المعمميف المتعاكنيف. كىذا يؤكد 
ضركرة تطكير التدريب الميداني. كمما يدعك إلى الحرص عمى 
تطكير الممارسات الحالية ىك أف األدكار جاءت متقاربة جدنا مف 
حيث األىمية، كأف دكر المشرؼ مف قبؿ الجامعة جاء في آخر 

ث التحقؽ، مما يدؿ عمى الفرؽ بيف األىمية األبعاد مف حي
فإف التدريب الميداني  ,Cook [2] كالممارسة الفعمية. فكما أشار

ميـ جدنا إلكساب المتدربيف القدرة عمى تطبيؽ ما تعممكه في 
المكاد النظرية قبؿ أف يخكضكا مينة التدريس، كأف عضك ىيئة 

 .التدريس ىك القادر عمى تحقيؽ ذلؾ في المتدربيف
كما يظير مف الدراسة ضركرة االىتماـ بالمعمـ المتعاكف        

لككنو مف أىـ عناصر إعداد المتدربيف لمياميـ المستقبمية، كقد 
يككف ذلؾ بتأىيمو لإلشراؼ مف خالؿ كرش عمؿ كحمقات نقاش 
كنحكىا، كتكثيؼ التكاصؿ بينو كبيف عضك ىيئة التدريس 

كم كبارز كال يقؿ أىمية عف بالجامعة. فتأثيره عمى المتدربيف ق
كلعؿ ىذه النتائج  [10,15]. تأثير المشرؼ الجامعي إف لـ يفقو

التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ال تختمؼ كثيرنا عف نتائج العديد 
مف الدراسات التي ظير منيا أيضا أنو رغـ أف التدريب الميداني 
، يحمؿ أىمية كبرل في إعداد طالب الجامعات لمينة التدريس

إال أنو قميال ما تنظر الجامعات إلى كفايات مف يشرؼ عمى 
عمى ضركرة  [14[. كلقد أكد رايت كزمالؤه ]23المتدربيف ]

إعداد المشرفيف ليذه المرحمة اليامة في إعداد المعمميف، كعدـ 
ترؾ اإلشراؼ مف قبؿ الجامعة لمحض الصدفة. كما بيف كؿ 

المشرفيف  أف سمكؾ كتكجيياتFox & Wilson [29]  مف
تؤثر عمى العالقة الداعمة بيف المشرفيف كالمتدربيف، مما يؤكد 
ضركرة فيـ المشرفيف لكيفية تأثير البيئة االجتماعية عمى تمكيف 
المتدربيف مف المساندة الكجدانية كالمعرفية. كىذا يؤيد ضركرة 
تدريب المشرفيف عمى كيفية اإلشراؼ الفاعؿ. كعمى كؿ حاؿ، 

ميداني كخاصة اإلشراؼ يشكؿ تحدينا لجميع فإف التدريب ال
عداد مسبؽ 9األطراؼ المشتركة فيو ] [ كيحتاج إلى تخطيط كا 

 .احتى يصبح تجربة مفيدة كربما ممتعة أيضن 
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 التوصيات. 7
 :بناء عمى نتائج الدراسة يمكف التكصية بما يمي      

 إعداد المشرفيف عمى التدريب الميداني مف خالؿ كرش عمؿ  -1
تكضح فييا متطمبات اإلشراؼ كاستراتيجياتو بناء  كحمقات نقاش

عمى المعايير المعدة لذلؾ، حتى ال يككف ىناؾ فركؽ في 
 .الممارسات كيككف اإلشراؼ مبنيا عمى عناصر متفؽ عمييا

إعداد دراسة لمتعرؼ عمى أسباب تدني بعض الممارسات  -2
 لغرض تجكيد اإلشراؼ الميداني.

 لمراجعا
 أ. المراجع العربية

(. أىمية التدريب الميداني كأثره عمى 2004مسعكد، كائؿ ) [11]
نمك الشخصية المينية كالكفايات التعميمية لطالب قسـ 

-97 ،5، المجمة العربية لمتربية الخاصةالتربية الخاصة. 
  . الرياض المممكة العربية السعكدية.137

دكر معممة غرفة (. 2010العسكر، العنكد عبدالعزيز ) [12]
المعممات بمسار صعكبات  -صادر في تدريب الطالبات الم

. رسالة ماجستير غير العمـ مف كجية نظر أصحاب العالقة
منشكرة. جامعة الممؾ سعكد، الرياض، المممكة العربية 
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THE DEGREE TO WHICH STUDENT 

TEACHING SUPERVISORY ROLES 

ARE ACHIEVED, AND THEIR 

IMPORTANCE, AS PERCEIVED BY 

LEARNING DISABILITIES 

STUDENT TEACHERS 

IBRAHIM SAAD ABUNAYYAN 

King Saud University 

Department Of Special Education 

ABSTRACT_ The study aims to explore the degree to which student – teaching supervisory roles 

are achieved, and the importance of such roles. It is restricted to the learning disabilities student 

teaching at King Saud University. Fifty student teachers were given a questionnaire that covers 

both aims of the study. The results indicated that the supervisory roles have been generally 

achieved, but to varying degrees. The role of the Special Education Department ranked first in 

terms of achievement, followed by the role of cooperating teacher. The school environment role 

ranked third, while the role of the university faculty supervision came last. As for the importance 

of these roles, they all are seen as highly important by the participants. It was recommended that 

the Department of Special Education is to re-examine the existing supervision practices in the 

area of learning disabilities, in order to improve the student teaching supervisory roles that 

ranked low.  

KEYWORDS: Learning disabilities, Supervision, Student teaching. 

 

 

 

 

 

 

 


