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تقىيم فاعلية برنامج التدريب امليداني من وجهة نظر
طلبة قسم الرتبية اخلاصة يف جامعة تبىك

الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم فاعمية برنامج التدريب

تتبانيا أقسام التربية الخاصة -تمثل عنص اًر أساسياً تستند إليو

الميداني في التربية الخاصة من وجية نظر الطمبة في كمية التربية

الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،كما أن نجاح ىذه
الخدمات وتميزىا ال يمكن أن يتم بدون إعداد معمِّم َّ
مؤىل،

بجامعة تبوك ،ومعرفة الفروق الفردية في درجة فاعمية البرنامج ،تبعاً
لمتغير جنس الطمبة ،والمسار التعميمي .شارك في ىذه الدراسة

وتدريبو وتأىيمو ].[1

( )131طالباً وطالبة ،أجابوا عمى استبانة مكونة من ( )44فقرة أعدىا

من ىنا فقد انصبت الجيود عمى اختيار أفضل المناىج،

الباحثون ،موزعة عمى خمسة محاور ،ىي :اإلمكانات ،التنظيم،

وطرائق إعداد معمّمي التربية الخاصة ،ومؤىالتيم وخبراتيم

اإلشراف ،الكفايات التعميمية ،والتقويم .وأشارت نتائج الدراسة إلى

التدريسية ،من مؤشرات االعتماد والجودة التي تتبناىا الجمعيات

حصول ثالثة محاور عمى درجة فاعمية كبيرة ،وىي :محور اإلشراف،

والمنظمات المينية في مجال التربية الخاصة ،في الدول التي

والكفايات التعميمية ،والتقويم ،بينما حقق محو ارً اإلمكانات ،والتنظيم،
درجة فاعمية متوسطة ،وكما أشارت النتائج وجود فروق ذات داللة

تقدم خدمات تربية خاصة في جامعاتيا ومعاىدىا ،ومنيا
المممكة العربية السعودية ].[2

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين المتوسطات الحسابية ،تعزى

لمتغير المسار التعميمي؛ حيث يعتبر برنامج التدريب الميداني في قسم

ولكي يتم تقديم خدمات تربية خاصة فعَّالة ،وذات نوعية

وكما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

معدين إعداداً مناسباً ،ومدربين تدريباً جيداً ،وىذا ال
مينيين ّ
ّ
يتحقق فقط بالتزويد بالمعمومات والمعارف النظرية؛ وانما

التربية الخاصة بجامعة تبوك أقل فاعمية بالنسبة لتخصص التوحد،

خاصةَّ ،
فإنو البد من تقديميا بطريقة مينية ،ومن قبل أشخاص

داللة ( )0.05بين المتوسطات الحسابية في درجة فاعمية برنامج

التدريب الميداني ،تعزى لمتغير الجنس لبرنامج التدريب الميداني من

بالممارسة الميدانية التطبيقية [.[3

الكممات المفتاحية :تقويم ،برنامج التدريب الميداني ،الطالب المعمم

َّ
أن خريجي برامج التربية الخاصة في الجامعات العربية لدييم

 .1المقدمة

يسية فإن مياراتيم ال تتناسب مع
المعارف عمى شكل ميارات تدر ّ
إعدادىم النظري ،من ىنا فقد حاول صانعو القرار من

وجية نظر الطالب أكثر فاعمية عنو من وجية نظر الطالبات.

وتنبغي اإلشارة ىنا إلى َّ
أن المالحظات الميدانية تشير إلى

في التربية الخاصة.

الكثير مما يعرفون من معمومات نظرية ،ولكنيم عند تطبيق ىذه

لقد شيد ميدان التربية الخاصة وتعميم األشخاص ذوي

المسؤولين عن برامج إعداد معممي التربية الخاصة ،التصدي

اإلعاقة وتدريبيم وتأىيميم تقدماً ممحوظاً في السنوات الماضية،
وقد تمثَّل ىذا ُّ
التقدم في الفمسفات ،واألطر النظرية ،والتوجيات

ليذه المشكمة عن طريق عقد الندوات ،والورش التدريبية الخاصة
بميارات التدريس ،عمى اختالف فئات اإلعاقة أو مستوياتيا،

اإلنسانية في المجتمع ،وضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وعمى اختالف مناىج تدريس ونظرياتو ،وباعتراف الجميع َّ
فإن

كانعكاس لإلعالنات العالمية ،والتشريعات والقوانين في مجال
حقوق اإلنسان ،كما تمثل ىذا التقدم في برامج إعداد معممي

ىناك تبايناً واضحاً بين اإلعداد النظري والتطبيق الميداني ].[3

البحوث والدراسات الموجية نحو أفضل الطرائق ،واالستراتيجيات

تدريب الطالب المعمّم عمى عممية التدريس؛ بيدف إكسابو

البرنامج التدريب الميداني :ىو برنامج تدريبي يتم من خاللو

التربية الخاصة ،واالختصاصيين المساندين وتدريبيم ،ونتائج

الميارات التدريسية ،والخبرات التعميمية الالزمة ،وذلك بعد

لتقديم خدمات نوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وقدراتيم وتكيفيم

االنتياء من دراسة معظم مواد التخصص (النظرية) والمينية في

النفسي واالجتماعي ،وتحقيق ذواتيم أسوة بأقرانيم من األشخاص

كمية التربية ،حيث يقضي الطالب المعمم فصالً دراسياً كامالً،

ذوي اإلعاقة.

يمارس فيو عبء التدريس بشكل يومي ،ولمدة ثالثة أشير

َّ
إن برامج إعداد معممي التربية الخاصة وتأىيميم وتدريبيم

تقريباً ،في أحد المراكز الحكومية ،أو الخاصة ،أو في المدارس

 بغض النظر عن فمسفات اإلعداد المختمفة والنظريات التي92

الحكومية ،أو الخاصة ،ويتم اإلشراف عميو من قبل مركز التربية

االحتياجات وتنفيذىا ،وفقاً لمساره التعميمي ].[7

أو الكمية ].[4

َّ
بأنيا :برنامج تدريبي عممي ،تقدمو كميات التربية عمى مدى فترة

العممية ،أو مشرفي التربية العممية في كمية التربية في الجامعة

يعرف محمد وحوالة [ ]8التربية الميدانية
وبصفة عامة ِّ

ويرى البعض َّ
أن التدريب كنظام فرعي ضمن نظام أساسي

زمنية محددة ،وتحت إشرافيا ،حيث ييدف ىذا البرنامج إلى

لمتربية المستمرة بحيث يتضمن َّ
كل أنشطة األفراد في المدرسة،

إتاحة الفرصة لمطالب المعممين لتطبيق ما تعمموه من معمومات

التدريب عمى ىذا القدر من األىمية فإنيا تزداد في مجال معممي

التدريس الفعمي في المدرسة ،األمر الذي يعمل عمى تحقيق

التربية الخاصة ،إذا أريد ليم االستمرار في المينة ،وفي ضوء

األلفة بينيم وبين العناصر البشرية والمادية لمعممية التعميمية من

ذلك يمكن تحميل المنظومة التدريبية عمى النحو التالي:

جية ،كما يعمل عمى إكسابيم الخبرات التربوية المتنوعة في

وأفكار ومفاىيم نظرية ،تطبيقاً عممياً في أثناء قياميم بميام

والتي تساىم في نموىم الميني المستمر ،ونمو قدراتيم ،واذا كان

الجوانب الميارية واالنفعالية من جية أخرى.

 .1مدخالت :وتتضمن الفكر التدريبي ،واألىداف ،والموارد

وبالنسبة لمطالب المعممين بأقسام التربية الخاصة َّ
فإن تمك

المادية والبشرية ،والتخطيط ،والمستيدفين من التدريب.
 .2عمميات :وتتضمن تحديد االحتياجات التدريبية ،التنفيذ،

المرحمة تسيم في تنمية شخصية الطالب المعمم ِّ
بكل جوانبيا؛

المتابعة.

وتعوده عمى
ليتخمص من رىبة التعميم لمطالب ذوى اإلعاقاتِّ ،
اإلدارة الصفية الناجحة ،وكيفية ممارسة األنشطة الالصفية،

 .3مخرجات :وتتضمن تقويم التدريب ،ومعرفة مدى تحقق

إضافة إلى َّأنيا تكسبو ميارة التعامل مع زمالئو المعممين،

مستوى األداء الذي يمكن قياسو ،وتحقيق أىداف المنظمة
يعتبر موضوع التربية العممية الميدانية من أىم المواضيع

ومدير معيد أو برامج التربية الخاصة ،وفق أسس تربوية
واجتماعية ،مما تنمى في النياية اكتساب الطالب المعمِّم

وأىداف المجتمع ].[5
التي تعتمد عمييا برامج إعداد المعممين ،في المجاالت التربوية

التجاىات إيجابية نحو مينة التدريس لذوى اإلعاقات ،وتنمي

التدريب الميداني لمطالب المتدرب في مجال التربية الخاصة

َّ
ألنيم أعضاء في المجتمع المدرسي ،وتطرد عنيم أي سأم أو

فرصة ميمة؛ تؤثر بشكل كبير عمى مستقبمو الميني ،وتترك أث اًر

ممل أو كراىية أو خبرات غير سارة سابقة نحو مينة التدريس

المختمفة ،ومن بينيا مجال إعداد معممي التربية الخاصةُّ ،
يعد

حبيم ووالءىم ليذه المينة السامية ،وتشعرىم بالفخر واالعتزاز

[.[8

واضحاً سمباً أو إيجاباً-عمى صيانة العممية ،وما سوف يصادفو
من صعوبات أو مشكالت ،وكيفية مواجيتيا [.[6

َّ
إن التدريب الميداني ىو ذلك الجانب من برنامج اإلعداد

ويمكن تقسيم مرحمة التربية الميدانية في مجال التربية

الخاصة إلى ثالث مراحل ىي:

 -1مرحمة التوقُّع :وفي ىذه المرحمة يتمقى الطالب المعمم

يتم فيو تطبيق جميع ما
الميني لمعمم التربية الخاصة ،الذي ُّ

معمومات عن ميام التربية الميدانية الذي سيقوم بو ،وحقوقو

تعممو الطالب من مقررات نظرية ،وتزويده باالتجاىات اإليجابية

وواجباتو ،ومسئولياتو.

نحو المينة من جية ،ونحو ميارات التعميم الخاصة بالفئة التي

سوف يتعامل معيا من جية ثانية ،ولقد عرفت المجموعة

 -2مرحمة المواجية :حيث ينضم الطالب المعمم إلى فريق

الفرعية التابعة لألسرة الوطنية لمتربية الخاصة في المممكة

العمل بالمدرسة المختارة التي سيتدرب من خالليا ،يتعرف

العربية السعودية ،والمنبثقة عن األمانة العامة لمتربية الخاصة

تفصيالً عمى ميام ودقائق دوره التربوي ،ويتعامل مع أية

في الفصل األخير من دراستو الجامعية ،ويتوقع منو في نياية

 -3مرحمة التغيير :واالكتساب حيث يبدأ الطالب المعمم في فيم

أن يتعرف عمى واقع التربية الخاصة ،والخدمات
ىذا المقرر ْ
التي تقدميا ،وممارسة األدوار التربوية والتعميمية ،الصفية

فنيات العمل واستراتيجياتو ،كذلك التعامل مع تعقيدات وضغوط

(1425ىـ) :التدريب الميداني َّ
بأنو مقرر عممي يسجِّمو الطالب

والالصفية،

ويشمل

ذلك

تقييم

وتشخيص

صراعات داخل مؤسسة التربية الميدانية.

المرحمة.
ويمكن إجمال أىداف التربية الميدانية بقسم التربية

االحتياجات

الخاصة في األىداف التالية:

الخاصة لمتالميذ ووضع البرامج التربوية والتعميمية الفردية؛ لتمبية
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 -تعريف الطالب المعمم بالميام المطموبة منو أثناء التدريب

اىتمام ممحوظ من النظم التربوية المعاصرة في محاولتيا تطوير

الميداني في مؤسسات التربية الخاصة.

عمميا التربوي ،والتعميمي وزيادة فاعميتو ويؤكد التربويون -في

 -تييئة الفرص أمام الطالب المعمم لتحويل معارفو النظرية

ىذا الصدد ضرورة اشتمال برنامج إعداد المعمم عمى جوانب

والمبادئ التربوية إلى مواقف فعمية تراعى الجودة المينية.

ثالثة ىي :الجانب األكاديمي ،والجانب التربوي الميني،

 -إتاحة الفرص أمام الطالب المعمم لفيم طبيعة العمل الذي

والجانب الثقافي ،وضرورة تكامميا والتوازن بينيا ،وبخاصة بين

سيقوم بمزاولتو بعد التخرج في مؤسسات التربية الخاصة.

جوانبيا النظري والعممي [.[10

 -مساعدة الطالب المعمم عمى التكيف مع المواقف اإلدارية

فبالتالي تيدف برامج إعداد المعممين إلى تأكيد استعداد المعمم

 -توفير فرص التدريب الميداني الموجو أمام الطالب المعمم

 %10-9من طمبة المدارس [.[11

لمعمل مع فئات التربية الخاصة المختمفة ،والذين تبمغ نسبتيم

المختمفة بمؤسسات التربية الخاصة.

وكان التحدي األساسي لبرامج التربية الخاصة ىو كيف

لتنمية مياراتو اإلدارية المطموبة.

نعد معممين وتربويين لتمبية الحاجات الخاصة ِّ
لكل األطفال في

 -تشجيع الطالب المعمم عمى مواجية المشكالت التي تعترض

األلفية القادمة.

طريقو أثناء التدريب الميداني ،وحفزه عمى التفكير لحميا والتغمب

ويشكل معيار جودة التربية الميدانية داخل كميات التربية

عمييا.
 -منح الطالب المعمم الفرصة لمتعرف إلى أنماط السموك

المعيار الثالث لالعتماد والجودة من قبل المجمس الوطني

المختمفة لدى المتعاممين معو ،وطرق تفكيره وميوليم ،لكي

العتماد برامج إعداد المعممين في الواليات المتحدة األمريكية،

 -توفير فرصة أمام الطالب المعمم لمشاىدة بعض الدروس

كمستوى الشراكة بين مؤسسة إعداد المعمم والمدارس لتوفِّر

النموذجية ،يقدميا معممون من ذوي الخبرة ،والمشيود ليم

خبرات ميدانية ،وتنفذىا ،وتقوميا بما يساعد الطمبة المعممين

بالكفاءة في مجال التربية الخاصة.

عمى أن ينموا ويظيروا المعارف ،والميارات ،واالتجاىات

وبالنظر إلى التربية الميدانية باعتبارىا محطة تربوية ،أو نظاماً

الضرورية [.[12

في المتطمبات التي تتشكل منيا وفقاً لعاممي الكفاءة

)َّ Children Exceptional for Council (CEC
فإن

ويشتمل ىذا المعيار عمى مجموعة من األبعاد الفرعية المرتبطة،

يكتسب بعض الميارات التي تمكنو من التعامل معيم.

ووفقاً لمعايير المجمس األطفال غير العاديين The

متكامالً يتصف بالشمول والتكامل ،تحتاج إلى نوٍع من التدقيق
 ،Efficiencyوالفعالية  Effectivenessالذين يشكالن ركني

الطالب المعمم في التربية الميدانية مطالب بتنمية مداركو فيما

الجودة التربوية ].[9

يخص المفاىيم األساسية المتعمقة بتعميم ذوي اإلعاقات ،كتنظيم

وىذا يؤكد عمى أىمية برامج إعداد المعممين في الكميات

خبرات تعمم ذات معنى ،والتعرف عمى مراحل النمو النفسي،

الجامعية والمعاىد المتخصصة ،ويمفت االنتباه مباشرة إلى

وتقديم الدعم والمساندة المطموبة تدعم جوانب النمو المختمفة،

جوىر ىذا اإلعداد وثمرتو ،وىو برنامج التدريب الميداني (التربية
العممية) الذي ال يمكن تصور برنامج فعال إلعداد المعممين

ويدير الفروق الفردية بين التالميذ في عممية التعمم ،ويتيح فرصاً
تدريسية تتناسب وىذه االختالفات ،ويخطط لعممية التدريس؛

بدونو ،ألنو يمثل الركيزة األساسية في خطط وبرامج إعداد

مستنداً إلى معرفتو معرفة تامة ودقيقة بالمادة الدراسية،

المعممين ،فالتدريب الميداني يشكل اإلطار الذي يتم فيو توظيف

والطالب ،والمجتمع ،وأدوات وتقييم المنيج ،كذلك يستخدم

المعمومات النظرية ،وتطبيق المبادئ التربوية التي تعمموىا عممياً

استراتيجيات تدريسية تعزز وتشجع نمو الطالب ،وتزوده

في

ميدانيا

الحقيقي،

كما

يكتسب

ميارات

بميارات التفكير الناقد وأساليب ،حل المشكالت ،وميارات

التدريس

األداء ،ويطبق ميارات إدارة السموك من خالل تييئة بيئة تعمم

األساسية [.[9

تشجع عمى التفاعل االجتماعي اإليجابي ،والمشاركة الفعالة في

ومن ىذا المنطمق طرأت تغييرات كبيرة في اتجاىات بمدان

عمميو التعمم [.[13

العالم نحو تقويم ومراجعة مؤسساتيا التربوية لبرامج إعداد

وتبنى مجمس األطفال غير العاديين ) (CECنمـوذجاً لتطوير

المعممين فييا ،حيث استحوذت قضية اإلعداد الجيد لممعمم عمى
94

المنياج المستقبمي إلعداد معممي التربية الخاصة ،ويشمل ىذا

عمى الناحية الميارية ،والناحية الوجدانية ،كما لم تذكر ىذه

النموذج كالً من المجاالت اآلتية [:[13

األىداف قياس أثر التدريب ،ومتابعة معممي التربية الخاصة بعد
تدريبيم [.[2

 -ديناميات المتعممين.

وتحقيقاً ألىداف سياسة التعميم في المممكة العربية

 ديناميت المينة ،وتشير إلى المعرفة بعمم التربية. -ديناميت المجال ،التي تشير إلى طمبة المدارس الذين يعانون

السعودية ،وادراكاً لحجم المشكمة التي تتمثل في َّ
أن ما ال يقل

وتتنوع برامج إعداد معممي التربية الخاصة ،وذلك

في حاجة إلى خدمات التربية الخاصية ،ومن ىنا فقد تم وضع

باالعتماد عمى فمسفة البرنامج ،وتعتمد العديد من الكميات أىمية

استراتيجية تربوية ،تيدف إلى توفير خدمات التربية الخاصة

توافر الصفات اآلتية لبرامج إعداد معمم التربية الخاصة :خبرة

لمفئات المستيدفة ،وترتكز ىذه االستراتيجية عمى عشرة محاور

عن  %20أي حوالي خمس طالب المدارس االبتدائية العادية

من اإلعاقات.

ميدانية مكثفة ،ومن ثم تقييم فعالية تمك البرامج ،وتنوع طرق

رئيسة ،منيا تنمية الكوادر البشرية بمعاىد وبرامج التربية

التقييم ،سواء مباشرة أو غير مباشرة ،مثل :قياس رضا الطمبة

الخاصة ،وتحديد االحتياجات التدريبية [.[17
وانطالقاً من أىمية تقدير االحتياجات التدريبية ،والتي

وادراكات كادر الكمية نحو البرنامج [.[14

ومما تجدر اإلشارة إليو َّ
بأن ممخص التقرير المتعمق

تعتبر نقطة البداية لنجاح البرامج التدريبية ،كان البد من تقييم

بكفاءة المعممين الصادر عن قسم التربية األمريكي بأن برامج

فعالية برنامج التدريب الميداني ،لتحديد الفجوة بين ما ىو كائن

تحصيل الطمبة؛ ولذا فيناك ضرورة ممحة لتطوير نظام التقييم،

أن يكون من تغيرات في المفاىيم ،والمعارف،
وما يجب ْ
واالتجاىات ،والميارات ،لتمك البرامج في الكميات والجامعات.

المستمر والتغذية الراجعة ،والمتابعة لبرامج إعداد المعممين

 .2مشكمة الدراسة

إعداد المعممين ليست ذات قيمة ،أو َّأنيا ذات قيمة قميمة عمى

[.[15

يولي قسم التربية الخاصة في جامعة تبوك اىتماماً متزايداً

في برامج التدريب الميداني ،إال َّ
أن ىذا البرنامج لم يتم تقييمو

واقترح سابونا وآخرون [ ]16الطرق اآلتية في تقييم برامج

إعداد المعممين ،التقييم ربع فصمي لممساقات كل عمى حدة ،عن

لمعرفة مواطن القوة والضعف ،ولم يتم استقصاء المشكالت التي

طريق تقييم الطمبة ،إجراء مسح مستوى لمطمبة الخريجين لتحديد

تواجو الطمبة ضمن ىذا البرنامج؛ لذا كانت ىناك ضرورة ممحة

مدى مالئمة المعارف والميارات التي يدرسونيا ،من حيث

لتطوير نظام من التقييم المستمر ،والتغذية الراجعة ،والمتابعة

تحضيرىم لمعمل كمعممين لمتربية الخاصة.

لبرنامج إعداد المعممين.

ومن التجارب العربية في تدريب معممي التربية الخاصة
التجربة السعودية حيث تتعدد البرامج التدريبة لمعممي التربية

ومن ىنا َّ
فإن مشكمة ىذه الدراسة تتحدد في محاوالتيا لمتعرف
عمى مدى فاعمية برنامج التدريب الميداني "قسم التربية الخاصة

الخاصة في المممكة العربية السعودية حسب اليدف المنشود

بجامعة تبوك" .من وجية نظر الطمبة المتدربين ،وكذلك التعرف

منيا ،فيناك البرامج التأىيمية التي تؤىل المعممين لمتدريب،

عمى الفروق في تقويم درجة فاعمية برنامج التدريب الميداني تبعاً

ومنيا تأىيل المعممين الذين يعممون في التدريس دون تأىيل

لمتغير الجنس ،والمستوى الدراسي ،وبالتالي فقد حاولت الدراسة

تربوي سابق ،ومنيا البرامج التجديدية التي تيدف إلى تجديد

اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ميارات المعممين ،ورفع مستوى كفاءتيم ،وفي ىذا الصدد ،فإن

أ .أسئمة الدراسة

البرامج التدريبية التي تقوم بتنظيميا األمانة العامة لمتربية

 -ما مدى فاعمية برنامج التدريب الميداني في قسم التربية

لمتدريب [.[3

 -ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

الخاصة بو ازرة التربية والتعميم باالشتراك مع اإلدارة العامة

الخاصة بجامعة تبوك من وجية نظر الطمبة المتدربين؟

ويالحظ من أىداف ىذه البرامج  -والتي تتشابو فيما

( )α ≥ 0.05في درجة فاعمية برنامج التدريب الميداني تعزى

بينياَّ -أنيا تركز بنسبة كبيرة عمى الناحية الفنية في العممية

لمتغير المسار التعميمي؟

التعميمية ،وعمى اكتساب المعارف بنسبة أكبر بكثير من التركيز

 ىـ ـل ىنـ ـاك فـ ـ ـروق ذات دالل ـ ـة إحص ـ ـائي ـ ـة عن ـ ـد مست ـ ـوى داللة95
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تخصصية وتربوية وثقافية تؤىمو لمقيام بالتدريب لمينة التدريس
لمطالب ذوى اإلعاقات ،ويقوم بالتدرب في مدارس التربية

لمتغير الجنس؟

الفكرية تحت إشراف وتوجيو مشرف التربية الميدانية وتعاون

ب .أهداف الدراسة

إدارة مدرسة التدريب.

 -1التعرف عمى مدى فاعمية برنامج التدريب الميداني "قسم

برنامج التدريب الميداني :ىو برنامج تدريبي يقدم لطمبة التدريب

التربية الخاصة بجامعة تبوك" من وجية نظر الطمبة المتدربين.

 -2التعرف عمى الفروق في تقويم درجة فاعمية برنامج التدريب

الميداني بقسم التربية الخاصة بجامعة تبوك بقصد تدريب

الميداني تبعاً لمتغير الجنس والمستوى التعميمي.

الطالب المعمم واكسابو ميارات التدريس والخبرات التعميمية

والمينية في كمية التربية ،حيث يقضي الطالب المعمم فصال

ج .أهمية الدراسة

دراسيا كامالً يمارس بو التدريس في إحدى المراكز أو المدارس

تكمن أىمية الدراسة الحالية في تقويم الواقع الحقيقي

الحكومية أو الخاصة ،ويتم اإلشراف عميو من قبل مشرفي

لبرنامج تدريب الميداني بالتربية الخاصة بجامعة تبوك ،في

التربية العممية في قسم التربية الخاصة بكمية التربية.

الوقوف عمى مدى فاعميتيا ،والصعوبات التي تواجييا ،وسبل

التقويم :الكشف عن نتائج معينة لبرنامج التدريب الميداني

تطويرىا ،بالرغم من التطوير الممموس الذي يشيده ميدان التربية

كمعرفة مدى استفادة المتدربين من التدريب ،والتعرف الى نواحي

الخاصة ،مازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير والتحسين ،ولذلك

القوة ،والضعف في البرنامج التي تم تنفيذىا في ضوء ما حدث

فال بد من إجراء عممية تقويم برامج التدريب الميداني ،وأثرىا في

من تطور لمبرامج التدريبية لتالفي عيوبيا.

تحسين ممارسات الطمبة المعممين ،وأن يراعى في ىذه العممية

ه .محددات الدراسة

األخذ برأي الطمبة المعممين أنفسيم ،وأن يكون التطوير أوالً بأول

 -1الحدود الموضوعية :تتمثل في تقويم فاعمية برنامج التدريب

في ضوء نتائج عممية التقويم.

الميداني من وجية نظر طمبة قسم التربية في جامعة تبوك

وانطالقاً من أىمية تقويم برامج التدريب الميداني ،رأى

 -2الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى طمبة كمية

الباحثون ضرورة إجراء ىذه الدراسة في تقويم برنامج التدريب

التربية قسم التربية الخاصة بجامعة تبوك المسجمين في برنامج

الميداني في قسم التربية الخاصة بجامعو تبوك ،من وجية نظر

الطمبة المتدربين أنفسيم ،وذلك الوقوف عمى نقاط القوة،

التدريب الميداني .1437/1436

والتوصل إلى نقاط الضعف ،وتزويد القائمين بالتوصيات الالزمة

 -3الحدود المكانية :تنحصر الدراسة في كمية التربية واآلداب
جامعة تبوك قسم التربية الخاصة.

من أجل تحسين البرنامج وتطويره.

 .3الدراسات السابقة

د .التعريفات اإلجرائية

حاولت دراسة السعيد والشعبي [ ]19تقييم برنامج التربية

التدريب الميداني" :فترة من اإلعداد موجية لمطمبة الدارسين

الميدانية لكمية المعممين بأبيا ،لمتعرف عمى الجوانب اإليجابية

بكميات التربية بيدف إعطائيم الفرصة لتطبيق المبادئ والمفاىيم

والسمبية في برنامج التربية العممية ،قام الباحثان بتطبيق استبانة،

والنظريات التربوية تطبيقاً أدائياً عمى نحو سموكي في الميدان

عمى عينة من طالب التربية العممية المتدربين خالل العام

إلكسابيم الميارات التدريسية من خالل المشاىدة والمشاركة

أن نسبة عالية من
الدراسي 1991م ،وكانت أىم نتائج الدراسة ْ
الطالب أفادوا َّ
بأن المعمم المتعاون ال يؤدي دوره كما ينبغي،

والممارسة" [.[18
وتعرفيا الدراسة الحالية إجرائياً بأنيا :الممارسة الفعمية

كما َّ
أن مدير المدرسة ال يتيح الفرصة لمطالب المعممين

لمينة التدريس في معاىد التربية الخاصة  /الفصول المدمجة

لممشاركة في الجوانب اإلدارية ،كما أشارت عينة الدراسة إلى َّ
أن

التي يعد الطالب المعمم لمتدريس بيا تحت توجيو واشراف

مدارس التدريب الميداني غير مناسبة.

أكاديميين متخصصين.

وقامت دراسة المغيدي [ ]20بتقويم برنامج التربية العممية

طمبة التدريب الميداني :يقصد بطمبة التدريب (المتدرب

في كمية التربية بجامعة الممك فيصل بالمنطقة الشرقية ،شممت

الميداني) ىو طالب قسم التربية الخاصة بكمية التـربية الذي

عينة الدراسة  150طالباً وطالبة؛ تم اختيارىم عشوائياً ،وكان

يسجل في مقرر التربية الميدانية برمز ( ،)499وانياء مقررات
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من أىم نتائج ىذه الدراسة َّ
أن ىناك فروقًاً ذات داللة إحصائية
بين وجية نظر الطالب والطالبات في دور المشرف التربوي،

المعممين ،ثم تم جمعيا وتحميميا إحصائياً باستخدام النسبة

المئوية ومعامل ارتباط بيرسون ،واختبار مربع كأي والوسط

ودور المعمم المتعاون ،ودور مدير المدرسة لصالح الطالبات،

الحسابي الفرضي ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج

كما َّ
أن ىناك فروقأً ذات داللة إحصائية بين وجية نظر الطالب

أىميا :أىمية برنامج التربية العممية لمتييؤ واإلعداد الذىني

والطالبات حول دور مدير المدرسة لصالح القسم العممي،

لمتدريس ،واكساب الطالب المعمم القدرة عمى مراعاة الفروق

واتضح أيضاً َّ
أن اتجاىات الطالب والطالبات إيجابية نحو أبعاد

الفردية بين الطالب أثناء الدرس ،وتدريبو عمى التصرف بكفاءة

في المواقف التعميمية المختمفة ،والتعاون والتفاعل بينو وبين

التربية الميدانية.

الطالب.

وىدفت دراسة ياسين [ ]21إلى التعرف عمى مشكالت
التربية العممية الميدانية لدى طمبة كمية التربية الحكومية بغزة،

ومن الدراسات اإلنجميزية التي بحثت في مجال برامج

طبقت عمى عينة مكونة من ( )313طالباً وطالبة ،كما استخدم

ىدفت إلى فحص اىتمامات الطمبة المعممين الممتحقين بجامعة

التربية الميدانية الدراسة التي قام بيا كاريكو وستيفن [ ]23والتي

ولتحقيق ذلك اليدف قام الباحث باستخدام استبانة من إعداده
مقياس االتجاه نحو التربية العممية ،وقد أعتمد البحث عمى

"يورك" خالل فترة تنفيذ التربية الميدانية في المدارس العامة

المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت أىم نتائج الدراسة وجود

لمحصول عمى شيادة في التعميم ،وتم استخدام المقاءات مع

المشكالت الخاصة بالطالب المعمم نفسو ،وأخرى تتعمق بمدير

مجموعات بؤرية ومقابالت مسجمة ،وقد خمصت الدراسة إلى

مدرسة التدريب ،ثم يمييا المشكالت المتعمقة بالمعمم المتعاون،

وجود العديد من االىتمامات األساسية التي تركزت في عدم

وقد أوصت الدراسة بتبصير مديري المدارس التدريبية المتعاونة

استطاعتيم تشكيل وجيات نظر مثل المعممين الحقيقيين،

بدور الطمبة المعممين في تمك المدارس ،كذلك عقد ورش عمل

ومعاممتيم بطريقة متباينة من قبل اإلدارة المدرسية والمشرفين،

لممعممين المتعاونين.

ولم يقابموا باحترام ،وحاولوا التعامل بجدية مع عممية التدريس،

كما وىدفت دراسة حماد [ ]18إلى التعرف عمى واقع

وكذلك التعامل مع آليات التخطيط لمتدريس بطريقة صحيحة،

التربية العممية في مناطق جامعة القدس المفتوحة بمحافظة غزة،

وأن بعض التوجييات من مشرفييم كانت قاسية وصارمة ،وفى

ولتحقيق اليدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت عمى عينة

أحيان أخرى غير مبررة.
وأجرت وود [ ]24دراسة ىدفت إلى الكشف عن مساىمة

مكونة من ( )134طالباً وطالبة ،مسجمين في مساق التربية

برنامج التدريب الميداني في فيم الطمبة المعممين لعممية

العممية لمفصل الدراسي األول  2003/ 2002م ،وقد أظيرت

النتائج الدراسة َّ
أن محور المشرف األكاديمي احتل المرتبة

التدريس ،وقد تكونت عينة الدراسة من طمبة التدريب الميداني

األولى في استجابات المفحوصين ،بينما احتل المحور المتعمق

في جامعة لندن واستخدمت المقابمة كوسيمة لجمع المعمومات،

وأظيرت نتائج الدراسة َّ
أن برنامج التدريب الميداني ساىم في

بمدرسة التدريب المرتبة السابعة ،وجاء من ضمن نتائج الدراسة
اختالف في أساليب التدريس التي يتبعيا المعمم المتعاون في

إكساب الطمبة المعممين فيماً أعمق لمتدريس من خالل توظيفيم

خيراهلل [ ]22التعرف عمى دور التربية العممية في إكساب

أن بعض المعممين يفتقدون الفيم العميق لمتدريس ،و َّ
َّ
أن ىؤالء

الطالب المعممين الكفايات التعميمية بكمية التربية بجامعة

سوف يواجيون مشكالت في حياتيم العممية.

وربطيم لمدراسات النظرية بالنواحي التطبيقية ،وأشارت كذلك إلى

الفصل ،عن التي يتم تدريسيا نظرياً لمدراسي .وحاولت دراسة

السودان لمعموم والتكنولوجيا ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي

وىدفت الدراسة التي قام بيا سميث وليفاري [ ]25إلى

خمسة محاور ،وتكون المجتمع األصمي من الطالب المعممين

لمتدريس ،وكذلك تعرف مصادر الدعم لمطالب أثناء فترة

خريجي كمية التربية جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا لمعام

التدريب الميداني ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )480طالباً

توزيع االستبانة عمى عينة قصدية قواميا( )60من الطالب

نتائج الدراسة إلى فاعمية برنامج التربية العممية واسيامو في

معرفة مدى فاعمية برنامج التدريب الميداني في إعداد الطمبة

من خالل استبانة ،وقد بمغ عدد فقرات ( )44فقرة موزعة عمى

وطالبة أجابوا عمى استبانة مكونة من ( )68عبارة ،وأشارت

2006/2005م ،والبالغ عددىم ( )414طالباً وطالبة ،وتم
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سبق فإن ىذه الدراسة تتميز بأنيا دراسة عممية شاممة تناولت

وتبين َّ
أن ىناك تركي اًز عمى الجوانب النظرية أكثر من الجوانب

تقييم فاعمية برنامج التدريب الميداني من عدة محاور وىي:

والزمالء ،والمعممين المتعاونين كانوا من أىم مصادر الدعم

لعدد من المتغيرات كان أىميا متغير الجنس والمسار التعميمي،

العممية ،وأوضحت نتائج الدراسة كذلك َّ
أن المشرفين التربويين،

اإلمكانيات ،التنظيم ،اإلشراف ،الكفايات التعميمية ،والتقويم ،تبعاً

لمطمبة أثناء فترة التطبيق ،في حين َّ
أن مديري المدارس لم يقدموا

في قسم التربية الخاصة بجامعة تبوك.

الدعم الالزمة لمطمبة.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 .4الطريقة واإلجراءات

أ .منهج الدراسة

استخدم المنيج الوصفي بصورتو المسحية نظ اًر لمالئمتو

يتضح لمباحث بعد مراجعة الدراسات السابقة ان معظم

لطبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا.

ىذه الدراسات استقصت واقع الصعوبات والمشكالت التي تواجو

طمبة التدريب الميداني ،كدراسة حماد ،]18[ ،وخير اهلل،]22[ ،

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

وياسين .]21[ ،كما أظيرت بعض الدراسات أىمية تقويم فاعمية

تكونت عينة الدراسة من  98طالباً بنسبة ( )%75و33

التربية الخاصة ،كدراسة ] [25,24كما يالحظ اىتمام ىذه

مجتمع الدراسة المكون من جميع طالب قسم التربية الخاصة

المشرف التربوي ،والمعمم المتعاون ،ومدير مدرسة التدريب،

الدراسي الثاني من العام 1436ـ ـ 1437ىـ.

برنامج التدريب الميداني في إعداد الطمبة المعممين في برنامج

طالبة بنسبة ( )%25تم اختيارىم بالطريقة القصدية ،وىم يمثمون

الدراسات بمتغيرات متعددة ووجيات نظر مختمفة كادوار

بجامعة تبوك كمية التربية في مساق التدريب الميداني في الفصل

كدراسة السعيد والشعبي [ ]19المغيدي [ ، ]20وعمى ضوء ما

جدول 1

توزيع أفراد العينة حسب متغيرات :المسار التعميمي والجنس (ن = )131
المسار التعميمي

الجنـس
الذكور

اإلناث

إعاقة عقمية

صعوبات تعمم

إعاقة سمعية

إعاقة بصرية

توحد

المجمـوع الكـمي

98

33

29

21

17

21

43

131

فاعمية كبيرة إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين (أكثر من .3

ج .أداة الدراسة

استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعمومات في

4ـ ـ ـ إلى  )2 .4فاعمية متوسطة إذا كان المتوسط الحسابي

ىذه الدراسة ،وقد تم بناؤىا بمحاورىا المختمفة من خالل االطالع

يتراوح بين (أكثر من  6 .2ـ ـ  )4 .3وفعالية منخفضة إذا كان

عمى األدب التربوي ،والبحوث والدراسات ذات العالقة بموضوع

المتوسط الحسابي يتراوح بين (أكثر من  8 .1ـ ـ  ،)6 .2فاعمية

منخفضة جداً (نادرة) إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح من

الدراسة الحالية ،السيما المقاييس واالستبانات التي استخدمت

( 1ـ ـ  .)8 .1وقد تم التوصل ليذا المعيار من خالل حساب

في الدراسات السابقة .وقد تم إعداد االستبانة بصورتيا األولية؛

المدى (5ـ ـ  )1ثم قسمتو عمى عدد مقايس المتدرج (= )5 ÷4

حيث اشتممت عمى ( )50فقرة موزعة عمى خمسة محاور ىي:

 8 .0ثم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وىي ()1

محور اإلمكانات ،محور التنظيم ،محور اإلشراف ،محور الكفاية

وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الفئة ،وىكذا تصبح الفئات كما

التعميمية ،محور التقويم.

يمي 1( :ـ ـ ( ،)8 .1أكثر من  8 .1ـ ـ ( ،)6 .2أكثر من 6 .2

وقد استخدم في األداة مقياس متدرج خماسي من نوع ليكرت

ـ ـ ( ،)4 .3أكثر من 4 .3ـ ـ ـ ( ،)2 .4أكثر من  2 .4ـ ـ ـ .)5

بحيث تأخذ الموافقة الدرجات التالية( 5 :موافق بشدة)4 ،

صدق األداة:

(موافق) ( 3محايد) ( 2غير موافق) ( 1غير موافق بشدة).

 -1الصدق الظاىري( :صدق المحكمين) تم عرض االستبانة

وقد تم تحديد درجة فاعمية البرنامج وذلك كونيا كبيرة جداً،

في صورتيا األولية عمى عشرة محكمين خبراء في التربية

أو كبيرة أو متوسطة أو منخفضة حسب المعيار التالي :فاعمية

الخاصة ،والتربية في جامعة تبوك ،وذلك لمحكم عمى مدى

كبيرة جداً إذا كان المتوسط الحساب (أكثر من  2 .4ـ ـ ـ ،)5
98

مالئمة المحاور ووضوح العبارات وصياغتيا المغوية ،إضافة إلى

 -محور الكفاية التعميمية ( )8فقرات

معرفة مدى انتماء كل عبارة لممحور الذي تندرج تحتو ،وفي

 -محور اإلشراف ( )11فقرات

ضوء مالحظات المحكمين ومقترحاتيم ،تم إجراء التعديالت

 -محور اإلمكانات ( )8فقرات

المناسبة عمى االستبانة لتأخذ صورتيا :النيائية ،إذ تم حذف

 -محور التنظيم ( )7فقرات

ست فقرات لتصبح االستبانة النيائية مكونة من  44فقرة موزعة

 -محور التقويم ( )10فقرات

عمى المحاور الخمسة التالية:

جدول 2

معامالت االرتباط بين العبارة والمحور الذي تنتمي اليه
المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس

محور الكفاية التعميمية

محور اإلشراف

محور اإلمكانات

محور التنظيم

محور التقويم

الفقرة

معامل

الفقرة

االرتباط
1

**. 596

2

. 711

2

. 652

3

. 692

4

5

**. 704

5

6

. 671

6

. 739

7

**. 564

8

**

3

**

4

**
**

7
8

الفقرة

االرتباط

1

**

معامل

معامل

9
10
11

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

الفقرة

االرتباط

. 599

1

. 764

2

. 770

3

. 751

4

. 833

5

. 836

6

. 777

7

. 736

8

**
**
**
**
**
**
**
**

معامل

الفقرة

االرتباط

. 757

1

. 744

2

. 729

3

. 708

4

. 698

5

. 764

6

. 715

7

**
**
**
**
**
**
**

االرتباط

. 754

1

. 745

2

. 762

3

. 820

4

. 746

5

. 592

6

. 627

7

. 679

معامل

8

. 692

9

. 677

10

**
**
**
**
**
**
**
**

. 821
. 749
. 692
. 683
. 472
. 613
. 671
. 556

**
**

491

. 615

. 670
معامل ارتباط سبيرمان

طالباً وطالبة ،من مستوى السنة الرابعة في كمية التربية قسم

 -2صدق االتساق الداخمي:
لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لالستبانة تم حساب

التربية الخاصة اختيروا بالطريقة العشوائية ،ثم طبق مرة

معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات

االختبار مرة أخرى بعد مرور عشرة أيام من التطبيق األول عمى

االستبانة ،والدرجة الكمية لممحور الذي يتضمنيا ،وقد تراوحت

العينة نفسيا ،والتي تم استبعادىا عند تطبيق االستبانة بصورتيا

قيم معامالت االرتباط بين يوضح ذلك .الجدول ( )2معامالت

النيائية ،وتم حساب معامل الثبات عن طريق سبيرمان

االرتباط بين العبارة والمحور الذي تنتمي إليو.

) (Spearman's rhoمعامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة،

ثبات األداة:

وقد تراوحت معامالت الثبات بين ( 74 .0ـ ـ ـ  ،)87 .0كما
يظير في الجدول (:)2

تم تقدير ثبات أداة الدراسة بطريقة تطبيق االختبار

واعادة تطبيقو ) (Test –Retestعمى عينة مكونة من 20

جدول  .3معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة
المحور

معامل الثبات

محور اإلشراف

87 .0

محور الكفايات التعميمية

82 .0

محور اإلمكانات

79 .0

محور التقويم

76 .0

محور التنظيم

74 .0
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المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لكل محور من

 .5النتائج ومناقشتها

محاور الدراسة ،ورتبت تنازلياً وفقاً لدرجة فاعميتيا ،كما ىو مبين

لإلجابة عن السؤال األول لمدراسة والذي ينص عمى" :ما

بالجدول (.)4

مدى فاعمية برنامج التدريب الميداني في قسم لتربية الخاصة
بجامعة تبوك من وجية نظر الطمبة المتدربين؟" فقد تم حساب

جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة مرتبة تنازلياً وفقاً لدرجة فاعميتها
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

المحور

14 .4

65 .0

1

4

81 .0

2

محور التقويم

9 .3

83 .0

3

محور اإلمكانات

4 .3

93 .0

4

محور التنظيم

3 .3

92 .0

5

7 .3

69 .0

محور الكفاية التعميمية
محور اإلشراف

الكمي

يتضح من الجدول (َّ )4
أن درجة فاعمية برنامج التدريب

حسابي ( ،)9 .3وانحراف معياري ( ،)83 .0وفي المرتبة

الميداني كانت كبيرة بشكل عام ،حيث بمغت قيمة المتوسط

الرابعة جاء محور اإلمكانات بمتوسط حسابي ( ،)4 .3وبدرجة

(أكثر من  4 .3ـ ـ ـ  ،)2 .4المرتفعة وبانحراف معياري ،69 .0

ويبين الجدول كذلك َّ
أن محور الكفاية التعميمية جاء في الترتيب

 ،)3وانحراف معياري ( )92 .0وبدرجة فاعمية متوسطة أيضاً.

ولمتعرف بشكل تفصيمي عمى النواحي السمبية واإليجابية في كل

األول من بين المحاور الخمسة بمتوسط حسابي قدره (،)14 .4

محور من محاور الدراسة ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية

اإلشراف في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( ،)4وانحراف

الحسابية والجداول ( )9 ،8 ،7 ،6 ،5تبين تمك النتائج.

فاعمية متوسطة ،وأخي اًر جاء محور التنظيم بمتوسط حسابي (.3

الحسابي لممقياس الكمي ( )7 .3وىي تقع نطاق مقياس لفاعمية

واالنحرافات المعيارية لكل عبارة ،ورتبت تنازلياً تبعاً لمتوسطاتيا

بانحراف معياري ( ،)65 .0وبدرجة فاعمية كبيرة ،تاله محور
معياري ( ،)81 .0ثم محور التقويم في المرتبة الثالثة بمتوسط

جدول 5

الترتيب التنازلي لفقرات محور الكفاية التعميمية
المتوسط الحسابي

المنوال

الترتيب
1

يساعد التدريب الميداني عمى اكتمال إعداد الخبرة التربوية لممتدرب

35 .4

5

2

ينمي التدريب الميداني لدى الطالب القدرة عمى مراعاة الفروق الفردية

19 .4

5

3

يساعد التدريب الميداني عمى تحقيق عالقة اجتماعية بين المتدرب والمعممين في المدرسة

17 .4

5

4

يساعد التدريب الميداني الطالب عمى تفيم مصادر الق اررات وممارستيا

13 .4

4

5

ينمي التدريب الميداني االتجاىات اإليجابية لدى الطالب نحو مينة تدريس ذوي الحاجات الخاص

12 .4

5

6

ينمي التدريب الميداني القدرة عمى إدارة الوقت في الصف والمدرسة

06 .4

4

7

يساعد التدريب الميداني عمى تنمية الجانب األدائي مثل إعداد الخطة التربوية الفردية

03 .4

5

96 .3

4

8

الفقرة

يساعد التدريب الميداني الطالب في عمى مشكالت الطالب وحميا

تنص عمى َّ
أن التدريب الميداني يساعد الطالب فيفيم المشكالت

يبين الجدول ( )5المتوسطات الحسابية والمنوال لكل فقرة

وحميا.

وأعمى متوسط حسابي ىو  35 .4لمفقرة األولى التي تنص عمى
َّ
أن التدريب الميداني يساعد عمى اكتمال إعداد الخبرة التربوية

أما المتوسطات الحسابية فتراوحت بين ( 35 .4ـ ـ ـ )96 .3

لممتدرب وأدني متوسط حسابي كان  96 .3لمفقرة الثامنة والتي

وجميعيا تقع ضمن نطاق الفاعمية (أكثر من  4 .3ـ ـ ـ 2 .4
المرتفعة).
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جدول 6
الترتيب التنازلي لمحور اإلشراف
المتوسط الحسابي

المنوال

الفقرة

الترتيب
1

يعمل المشرف األكاديمي عمى حل المشكالت التي يواجييا الطالب في الميدان

19 .4

5

2

يناقش المشرف األكاديمي في بداية التدريب الخطوط العريضة المتعمقة ببرنامج التدريب

19 .4

5

3

يوضح المشرف األكاديمي المتطمبات الفعمية لممتدرب

09 .4

5

4
5

يقدم المشرف األكاديمي دليالً لمتدريب الميداني

07 .4

5

يقوم المشرف بالمتابعة المستمرة لمخطة التربوية الفردية والتأكيد عمى تطبيق المحتوى

06 .4

4

6

يمتزم المشرف األكاديمي بالحضور لممدرسة بشكل متواصل

05 .4

5

7

يجتمع المشرف األكاديمي مع الطالب بشكل دوري

02 .4

5

8
9

يقدم المشرف األكاديمي لطالبو أفكا اًر جديدة

99 .3

5

يؤكد المشرف األكاديمي عمى النشاطات الصفية والالصفية

98 .3

4

10

يناقش المشرف األكاديمي المالحظات مع الطالب بعد انتياء الحصة

87 .3

5

11

يوفر قسم التربية الخاصة الدورات التدريبية والمقاءات الكافية لمتعريف بطبيعة التدريب

55 .3

5

الميداني ومياراتو

كما يبين الجدول (َّ )6
أن المتوسطات الحسابية لمحور

المفردة األكثر شيوعاً في إجابات الطالب (المنوال) ىي اإلجابة

( )5الدالة عمى عبارة موافق بشدة ،كما توجد ببعض العبارات

اإلشراف تتراوح بين ( 19 .4ـ ـ ـ  ،)55 .3وجميعيا تقع في

مقياس الفاعمية (أكثر من  4 .3ـ ـ ـ  )2 .4المرتفعة .كما َّ
أن

اإلجابة ( )4كمنوال وىي دالة عمى عبارة موافق.

جدول 7

المتوسطات الحسابية لفقرات محور اإلمكانات
المتوسط الحسابي

المنوال

الفقرة

الترتيب
1

يوزع المعمم المشرف طالب التدريب بما يتناسب ليختار كل واحد حالتين خالل الفترة التدريب

79 .3

5

2

يناقش المعمم المشرف في حل احتياجات واشكاليات الطالب المتدربين

65 .3

4

3

يعرف المعمم المشرف الطالب المتدربين عمى ىيكل المدرسة التنظيمي

61 .3

4

4

توزع الحصص بالتساوي عمى طالب التدريب في المدرسة

58 .3

4

5

توفر المدرسة عدد كافياً من المعممين المشرفين عمى العممية التدريبية

48 .3

3

30 .3

4

05 .3

1

89 .2

2

6
7

توفر المدرسة مكاناً مناسباً لطالب التدريب الميداني
توفر المدرسة الوسائل التعميمية واإليضاحية

8

توفر المدرسة صاالت وقاعات تساعد في تنفيذ الندوات

الفقرات من (الفقرة  5ـ ـ وحتى الفقرة  )8عمى اإلمكانات المتعمقة

يبين الجدول ( )7المتوسطات الحسابية والمنوال إلجابات

المبحوثين عمى كل فقرة من فقرات محور اإلمكانات والتي

بالمدرسة ،وتراوحت متوسطاتيا بين ( 48 .3ـ ـ ،)89 .2

تراوحت بين ( 79 .3ـ ـ ـ )89 .2؛ حيث دلت الفقرات من (الفقرة

وجميعيا تقع في نطاق الفاعمية (أكثر من  6 .2ـ ـ )4 .3

 1ـ ـ وحتى الفقرة  )4عمى محور اإلمكانات المتعمقة بالمعمم،

المتوسطة .كما يالحظ َّ
أن المنوال يتراوح بين (1ـ ـ  )3ماعدا

وتراوحت متوسطاتيا بين (79 .3ـ ـ  ،)58 .3وجميعيا تقع في

الفقرة المتعمقة بالمكان الذي توفره المدرسة لطالب التدريب حيث

َّ
أن المنوال ( )4دالة عمى عبارة موافق.

مقياس الفاعمية (أكثر من  4 .3ـ ـ ـ  )2 .4المرتفعة .بينما دلت
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جدول 8

المتوسطات الحسابية لفقرات محور التنظيم
المتوسط الحسابي

المنوال

الفقرة

الترتيب
1

يؤكد برنامج التربية الخاصة عمى المتدرب استخدام طرق واساليب التدريس الحديثة

81 .3

4

2

يتعاون منسق التدريب الميداني بقسم التربية الخاصة مع المتدربين

65 .3

5

3

توفر الجامعة موقع خاص الستقبال شكاوى المتدربين

63 .3

1

4
5

يتم إعداد الطالب نظرياً وعممياً من قبل القسم وفقاً لبرامج و ازرة التعميم

57 .3

4

يتم اختيار المدارس المؤىمة لمتدريب الميداني من قبل القسم

47 .3

5

6

يتم التعاون بين إدارة المدرسة وقسم التربية الخاصة بالجامعة لتحقيق أفضل فرص التعمم لممتدربين

41 .3

4

7

يراعى الموقع الجغرافي لسكن الطالب والمدرسة التي يتدرب فييا

66 .2

1

متوسطاتيا بين ( 81 .3ـ ـ  ،)57 .3وجميعيا تقع ضمن نطاق

يوضح الجدول ( )8المتوسطات الحسابية والمنوال لفقرات

الفاعمية (أكثر من  4 .3ـ ـ ـ  )2 .4المرتفعة.

محور التنظيم مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي؛ حيث

بينما الفقرات من (الفقرة  5ـ ـ وحتى الفقرة  )7والمتعمقة

تراوحت متوسطاتيا بين ( 81 .3ـ ـ  .)66 .2الفقرات من (الفقرة
 1وحتى الفقرة )4والمتعمقة باستخدام طرق التدريس الحديثة،

باختيار المدرسة المؤىمة من قبل القسم ،التعاون بين إدارة

تعاون منسق التدريب بالكمية مع المتدربين ،استقبال الشكاوى

المدرسة وقسم التربية الخاصة بالجامعة ،مراعاة الموقع الجغرافي

قبل القسم عمى الترتيب من حيث المتوسطات ،حيث تراوحت

متوسطاتيا بين ( 4 .3ـ ـ ـ  )66 .2وجميعيا تقع ضمن نطاق

لسكن الطالب والمدرسة التي يتدرب بيا الطالب ،تراوحت

عمى موقع خاص بالجامعة ،إعداد الطالب نظرياً وعممياً من

الفاعمية (أكثر من  6 .2ـ ـ  )4 .3المتوسطة.
جدول 9

المتوسطات الحسابية لفقرات محور التقويم
المتوسط الحسابي

المنوال

الفقرة

الترتيب
1

يمتزم المشرف األكاديمي بالتعميمات الجامعية المتعمقة بعممية التقويم لممتدربين

03 .4

5

2

المالحظات المقدمة من قبل المشرف األكاديمي تساعد في تحسين مستوى المتدرب في العممية التدريبية

03 .4

5

3

يتابع المشرف األكاديمي تنفيذ المتدرب لممالحظات التي يسجميا في زيارتو السابقة العتماده في التقويم

97 .3

4

4

يستخدم المشرف األكاديمي أساليب تقويم مناسبة ومتنوعة

88 .3

4

5

تشارك إدارة المدرسة في عممية التقويم

88 .3

4

6

أسموب التقويم المطبق من قبل المشرف األكاديمي يحقق العدالة بين الطالب في التقويم

87 .3

4

7

عدد زيارات المشرف األكاديمي كافية لتقويم المتدرب

79 .3

4

8

أسموب التقويم يوفر قناعة لدى المتدرب بموضوعية التقويم

77 .3

4

9

يستخدم المشرف األكاديمي أساليب التقويم المرحمي

69 .3

4

10

الزيارات التوجييية واإلرشادية كافية قبل مرحمة التقويم

60 .3

4

يوضح الجدول ( )9الترتيب التنازلي لفقرات محور التقويم

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والذي ينص عمى " ىل ىناك

شيوعاً) لكل فقرة؛ حيث تراوحت متوسطات فقرات ىذا المحور

درجة فاعمية برنامج التدريب الميداني تعزى لمتغير المسار

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في

حسب المتوسطات الحسابية ،كما يوضح المنوال (المفردة األكثر
بين ( 03 .4ـ ـ ـ  ،)6 .3وجميعيا تقع ضمن نطاق الفاعمية

التعميمي "ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين

(أكثر من  4 .3ـ ـ ـ  )2 .4المرتفعة .كما يتراوح المنوال ليذه

) (ANOVAلممقارنة بين المتوسطات الحسابية بحسب المسار
التعميمي ،كما ىو موضح في الجدول التالي:

الفقرات بين (5ـ ـ ـ  )4وجميعيا دالة عمى عبا ارت الموافقة عمى

نص الفقرة ( = 5موافق بشدة = 4 ،موافق).
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جدول 11
المحاور
محور الكفايات التعميمية

محور اإلشراف

محور اإلمكانات

محور الكفايات التعميمية

محور اإلشراف

محور اإلمكانات

المسار التعميمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة F

درجة الحرية

مستوى الداللة اإلحصائية

صعوبات تعمم

21

5 .4

48 .0

26 .8

4

000 .0

إعاقة عقمية

29

5 .4

40 .0

توحد

43

1 .4

62 .0

بصرية

20

78 .3

88 .0

سمعية

17

98 .3

45 .0

المجموع

130

1 .4

65 .0

صعوبات تعمم

21

41 .4

46 .0

إعاقة عقمية

29

26 .4

82 .0

توحد

43

61 .3

87 .0

بصرية

21

12 .4

79 .0

سمعية

17

90 .3

59 .0

المجموع

131

4

81

صعوبات تعمم

21

72 .3

63

إعاقة عقمية

29

85 .3

85 .0

توحد

43

77 .2

87 .0

بصرية

21

79 .3

90 .0

سمعية

17

305

68 .0

المجموع

131

42 .3

93 .0

صعوبات تعمم

21

5 .4

48 .0

إعاقة عقمية

29

5 .4

40 .0

توحد

43

1 .4

62 .0

بصرية

20

78 .3

88 .0

سمعية

17

98 .3

45 .0

المجموع

130

1 .4

65 .0

صعوبات تعمم

21

41 .4

46 .0

إعاقة عقمية

29

26 .4

82 .0

توحد

43

61 .3

87 .0

بصرية

21

12 .4

79 .0

سمعية

17

90 .3

59 .0

المجموع

131

4

81

صعوبات تعمم

21

72 .3

63

إعاقة عقمية

29

85 .3

85 .0

توحد

43

77 .2

87 .0

بصرية

21

79 .3

90 .0

سمعية

17

305

68 .0

المجموع

131

42 .3

93 .0

تظير النتائج الواردة في الجدول (َّ )10
أن قيمة )(F

43 .5

53 .10

26 .8

43 .5

53 .10

4

4

4

4

4

0000 .0

0000 .0

000 .0

0000 .0

0000 .0

القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى إحصائية )(a>0. 01

والعائدة لمتغير المسار التعميمي لمحاور الكفايات التعميمية،

أي أنو توجد فروق بين الطمبة في إدراكيم لفاعمية التدريب

اإلشراف ،اإلمكانات ،التنظيم ،التقويم تساوي.5 ،26 .8( :

التعاوني حسب المسار التعميمي ،وجاءت لصالح صعوبات

 )38 .4 ،69 .21 ،53 .10 ،43عمـ ـى الت ـ ـوالـ ـي ،وجمي ـع ىذه

تعمم ،إعاقة عقمية ،توحد في محور الكفاية التعميمية ،حيث
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10

بمغت متوسطاتيا عمى التوالي ،)4 ،5 .4 ،5 .4( :بينما بمغت

 )65عمى التوالي ،بينما بمغت متوسطات التوحد والسمعية.3( :

متوسطات السمعية والبصرية )78 .3 ،98 .3( :عمى التوالي.

 )49 .2 ،46عمى التوالي.

كما جاءت في محور اإلشراف لصالح صعوبات تعمم،

كما جاءت في محور التقويم لصالح إعاقة عقمية،

إعاقة عقمية ،بصرية ،حيث بمغت متوسطاتيا عمى التوالي.4( :

صعوبات تعمم ،بصرية ،حيث بمغت متوسطاتيا عمى التوالي:

 ،)12 .4 ،26 .4 ،41بينما بمغت متوسطات السمعية

( )93 .3 ،03 .4 ،23 .4عمى التوالي ،بينما بمغت متوسطات

والتوحد )61 .3 ،9 .3( :عمى التوالي.

السمعية والتوحد )47 .3 ،82 .3( :عمى التوالي.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي ينص عمى " ىل ىناك

كما جاءت في محور اإلمكانات لصالح إعاقة عقمية،

بصرية ،صعوبات تعمم ،حيث بمغت متوسطاتيا عمى التوالي:

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في

( ،)72 .3 ،79 .3 ،85 .3بينما بمغت متوسطات السمعية

درجة فاعمية برنامج التدريب الميداني تعزى لمتغير الجنس "

والتوحد )77 .2 ،5 .3( :عمى التوالي.

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين )(ANOVA
لممقارنة بين المتوسطات الحسابية بحسب المسار التعميمي كما

وجاءت في محور التنظيم لصالح إعاقة عقمية ،بصرية،

ىو موضح في الجدول التالي:

صعوبات تعمم ،حيث بمغت متوسطاتيا.3 ،68 .3 ،94 .3( :

جدول 11
نتائج اختبار (انوفا) لممقارنة بين المتوسطات الحسابية لمعينات المستقمة لمجاالت الدراسة حسب متغير الجنس
المتوسط

االنحراف

المحاور

الحسابي

المعياري

محور الكفايات

ذكر

97

26 .4

60 .0

التعميمية

أنثى

33

77 .3

67 .0

المجموع

130

13 .4

65 .0

ذكر

98

21 .4

68 .0

أنثى

33

40 .3

87 .0

المجموع

131

4

81 .0

ذكر

98

74 .3

76 .0

أنثى

33

46 .2

72 .0

المجموع

131

42 .3

93 .0

ذكر

98

67 .3

69 .0

أنثى

33

25 .2

70 .0

المجموع

131

31 .3

92 .0

ذكر

98

05 .4

75 .0

أنثى

33

25 .3

79 .0

المجموع

131

85 .3

83 .0

محور اإلشراف

محور اإلمكانات

محور التنظيم

محور التقويم

الجنس

العدد

يبين الجدول (َّ )11
أن قيمة ) (Fوالعائدة لمتغير الجنس

قيمة F
93 .14

63 .29

42 .71

3 .103

86 .26

درجة الحرية
1

1

1

1

1

مستوى الداللة اإلحصائية
000 .0

0000 .0

0000 .0

0000 .0

0000 .0

ومحور اإلمكانات.
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

كانت عمى التوالي،3 .103 ،42 .71 ،63 .29 ،93 .14( :

أظيرت النتائج َّ
أن درجة فاعمية برنامج التدريب الميداني

 )86 .26وجميع ىذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى
إحصائية ( ،)α ≥ 0.05وىذا يعني َّأنو توجد فروق ذات داللة

بشكل عام كانت كبيرة؛ حيث بمغ المتوسط الحسابي لجميع

يتعمق بفاعمية التدريب .وجاءت ىذه الفروق لصالح الطالب في

أفراد عينة الدراسة عمى كل محور من محاور االستبانة؛ نجد َّ
أن

فقرات االستبانة ( )3.7وعند النظر إلى المتوسط الكمي إلجابات

إحصائية عالية بين الطالب والطالبات عمى كافة المحاور ،فيما
جميع المحاور؛ مما يدل عمى وجود قصور وخمل في مقرر

محور الكفايات التعميمية قد احتل المرتبة األولى ،وحقق درجة

التدريـ ـب التعاونـ ـي بالنسبـ ـة لمطالبـ ـات خاص ـة فـي محور التنظيم،

فاعمية كبيرة (المتوسط الحسابي =  .)4.14مما يدل عمى
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األىمية العظمى لبرنامج التدريب في تنمية وتطوير الخبرة

فاعمية برنامج التدريب تعزى لمتغير المسار التعميمي أي أنو

التربوية لدى الطمبة لمواجية الحياة العممية بعد التخرج؛ حيث

توجد فروق بين الطمبة في إدراكيم لفاعمية التدريب التعاوني

يتحسن سموكو التعميمي( :مياراتو ،معارفو ،واتجاىاتو) ،ويمارس

حسب المسار التعميمي ،وجاءت لصالح صعوبات تعمم ،إعاقة

المعمم ىذا السموك بمستوى معين من األداء يتسم بالكفاءة

عقمية ،توحد في محور الكفاية التعميمية ،كما جاءت في محور

والفاعمية .ىذه الدراسة تتفق مع دراسة حماد [ ،]18وخيراهلل

اإلشراف لصالح صعوبات تعمم ،إعاقة عقمية ،بصرية ،السمعية

وجاء في المرتبة الثانية اإلشراف وحقق درجة فاعمية كبيرة

إعاقة عقمية ،بصرية ،صعوبات تعمم ،السمعية والتوحد ،وجاءت

(المتوسط الحسابي =  .)4وقد يعزى السبب في ىذه النتيجة إلى

في محور التنظيم لصالح إعاقة عقمية ،بصرية ،صعوبات تعمم،

والتوحد عمى التوالي ،كما جاءت في محور اإلمكانات لصالح

[ ]22من حيث نتائجيا.

َّ
أن المشرفين الذين يقومون بعممية اإلشراف ،مدرسون في الكمية

التوحد والسمعية.

اختيارىم عمى أسس عممية؛ من حيث المؤىل ،والخبرة،

صعوبات تعمم ،بصرية ،السمعية البصرية ،وعميو نالحظ احتالل

مارسوا اإلشراف ،و َّأنيم يتعاممون مع الطالب بمرونة كافية ،ويتم

كما جاءت في محور التقويم لصالح إعاقة عقمية،

والشخصية .كما َّأنيم يقومون باألدوار الموكمة إلييم بشكل جيد،

تخصص التوحد المرتبة األخيرة فيما يتعمق بفاعمية برنامج

كما ىو محدد في برنامج التدريب الميداني ،وييتمون بمتابعة

التدريب في جميع المحاور ماعدا محور الكفايات التعميمية،

تحسين أداءىم .وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع السعيد والشعبي

وليفاري [ ،]25وود [ ]24حيث أظيرت نتائج الدراسة َّ
أن برنامج

وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة خيراهلل [ ،]22وسميث

الطمبة المتدربين ،وتقديم الخدمات اإلشرافية ليم ،مما يؤدي إلى

التدريب الميداني ساىم في إكساب الطمبة المعممين فيماً أعمق

[ ،]19وياسمين [.[21

لمتدريس من خالل توظيفيم وربطيم لمدراسات النظرية بالنواحي

واحتل محور التقويم المرتبة الثالثة؛ حيث بمغ متوسطو

التطبيقية ،وأشارت كذلك إلى َّ
أن بعض المعممين يفتقدون الفيم

( )3.9بدرجة فاعمية كبيرة .وقد يعزى السبب في ذلك إلى

العميق لمتدريس ،و َّ
أن ىؤالء سوف يواجيون مشكالت في حياتيم

حرص المشرفين عمى عممية التقويم الموضوعي لمطمبة ،زيادة

العممية.

عمى حرصيم عمى عدم ازدواجية التقويم ،والتي تحدث غالباً

عندما يكون ىنالك أكثر من جية إشرافية ،وىذا يعني َّ
أن عممية

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
كما أظيرت نتائج السؤال الثالث وجود فروق ذات داللة

التقويم لبرنامج التدريب الميداني تتم وفق أسس عممية.

أما محور اإلمكانات فقد جاء في المرتبة الرابعة؛ حيث بمغ

إحصائية ( )α ≥ 0.01عالية بين الطالب والطالبات عمى كافة

متوسطو ( )3.4بدرجة فاعمية متوسطة .ويمكن عزو ىذا

المحاور ،فيما يتعمق بفاعمية التدريب .وجاءت ىذه الفروق

الترتيب المتأخر ،والفاعمية المتوسطة ،إلى نقص األجيزة

لصالح الطالب في جميع المحاور؛ مما يدل عمى وجود قصور

واألدوات المساعدة في العممية التعميمية بالمدارس ،وعدم توفر

وخمل في مقرر التدريب التعاوني بالنسبة لمطالبات خاصة في

المخصصات الكافية من و ازرة التربية التعميم.
وأخي اًر في المرتبة الخامسة َّ
حل محور التنظيم ،وبمغ

محور التنظيم ،ومحور اإلمكانات .وجاءت ىذه النتيجة متفقة
مع دراسة المغيدي [ ،]20وكاريكووستيفين [ ،]23وسميث

التنظيم بواقعة الحالي غير مقبول من وجية نظر الطمبة .وىذه

التربويين ،والزمالء ،والمعممين المتعاونين كانوا من أىم مصادر

وليفاري [ ،]25حيث أوضحت نتائج الدراسة كذلك َّ
أن المشرفين

متوسطو الحسابي ( )3.3بدرجة فاعمية متوسطة ،وىذا يبين َّ
أن

الدعم لمطمبة أثناء فترة التطبيق ،في حين َّ
أن مديري المدارس لم

النتيجة تؤكد عمى ضرورة زيادة اىتمام القائمين عمى برنامج

يقدموا الدعم الالزم لمطمبة.

التدريب الميداني في كمية التربية بالنواحي التنظيمية ،والعمل
عمى التنسيق المسبق مع و ازرة التربية والمدارس المتعاونة.

 .6التوصيات

بناء عمى نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي:
ً
 -زيادة االىتمام باألمور التنظيمية ،والتنسيق مع الجيات

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
أظيرت النتائج السؤال الثاني وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة إحصائية ( )α ≥ 0.01في درجة

المعنية؛ من أج ـل إعداد معمم الغد الكفء ،الذي يسيم في إعداد
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] [6الزبون ،إيمان ( ،)2013التوجيات الحديثة في التربية

جيل المستقبل؛ لمواكبة التطور الفكري والرقمي المتسارع.

الخاصة قضايا ومشكالت ،دار الفكر لمنشر والتوزيع،

 -ضرورة حث المسؤولين عمى زيادة المخصصات المالية لدعم

وتوفير اإلمكانات والوسائل المساعدة في العممية التعميمية

عمان.

خاصة لمدارس البنات.

] [7مسعود ،وائل محمد (  .)2006أىمية تدريب الميداني وأثره

 -ضرورة حث ىيئة التدريس بشطر الطالبات في كمية التربية

عمى نمو الشخصية المينية والكفايات التعميمية لطالب

بزيادة االىتمام ببرنامج التدريب الميداني خاصة فيما يتعمق

قسم التربية الخاصة ،جامعة الممك سعود المجمة العربية

بالتنظيم والتنسيق مع الجيات ذات الصمة.

لمتربية الخاصة ،المجمد الخامس  :العدد األول.

 -االستفادة من النتائج الواردة بيذه الدراسة لتطوير برنامج

التدريب الميداني بقسم التربية الخاصة بكمية التربية .

] [8محمد ،مصطفى عبد السميع وحوالة ،سيير (.)2005

 -تصميم تقارير سنوية يتم االستفادة من تحميميا تشمل أراء

إعداد المعمم تنمية وتدريبيو ،دار الفكر .عمان :األردن.

الطالب المعممين ،وتقارير الشرفيين التربويين ،واإلدارة المدرسية

] [9العياصرة ،محمد ( )2005تقويم طمبة معممي التربية

لعالج الفجوات والثغرات التي تقف حائالً أمام تحقيق جودة

اإلسالمية لبرنامج التربية العممية في كمية التربية بجامعة

التربية الميدانية.

السمطان قابوس وفي كميات التربية لممعممين والمعممات،

 -وضع دليل شامل خاص ببرنامج التدريب الميداني يوجو

المجمة األردنية في العموم التربوية.229-215(3)11 .،

جميع العناصر المشاركة في عممية التدريب الميداني.

] [10ىندي ،صالح ذياب ( )2006مشكالت التطبيق الميداني

المراجع

التي تواجو الطمبة المعممين في تخصص معمم الصف في

أ .المراجع العربية

] [1الخطيب ،جمال ،الحديدي ،منى ( ،)1994مناىج وأساليب

الجامعة الياشمية ،دراسات العموم التربوية533- ،

] [2الخزامى ،عبد الحكم ( .)2001تنمية ميارات مسئولي

] [17الموسى ،ناصر ( ،)2008مسيرة التربية الخاصة في

التدريس في التربية الخاصة ،مطبعة المعارف ،الشارقة.

.517,(2)33

المممكة العربية السعودية من العزل إلى الدمج ،دار القمم،

التدريب ،إيتراك لمطباعة والنشر لمتوزيع ،القاىرة.

] [3المكانين ،ىشام ( ،)2015دليل التدريب الميداني األسس

اإلمارات العربية المتحدة.

النظرية والنماذج التطبيقية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع،

] [18حماد ،شريف عمي (" .)2005واقع التربية العممية في

عمان.

مناطق جامعة القدس المفتوحة بمحافظات غزة من وجية
نظر الدارسين " .مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة

] [4الجسار ،سموى والتمار ،جاسم ( .)2004واقع برنامج التربية

الدراسات اإلنسانية) :(1) 13 :ص.155 _193

العممية في كمية التربية بجامعة الكويت من وجية نظر
الطالب المعمم ،مجمة العموم التربوية ،العدد الخامس،

] [19السعيد ،سعيد محمد والشعبي ،عمي بن عيسى.)1991( .

جامعة قطر ،الدوحة :قطر.

"تقويم برنامج التربية العممية الميدانية بكمية المعممين
بأبيا" .المؤتمر الثاني إلعداد معمم التعميم العام بالمممكة

] [5بخش ،أميرة ( .)2009تقويم برامج تدريب التربية الخاصة

العربية السعودية _مكة المكرمة.

في المممكة العربية السعودية وتطويرىا في ضوء
احتياجاتيم التدريبية ،المجمة التربوية ،المجمد  ،23العدد95

] [20المغيدي ،الحسن (" .)1998تقويم برنامج التربية العممية

الكويت.

في كمية التربية بجامعة الممك فيصل بالمنطقة الشرقية،
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THE EVALUATION OF THE FIELD
TRAINING PROGRAM EFFECTIVENESS
FROM THE PERSPECTIVE OF THE SPECIAL
EDUCATION STUDENTS IN THE
UNIVERSITY OF TABUK
Ruwayda Aletewey
Tabuk University
ABSTRACT _This study aimed at evaluating the effectiveness of the field training program in the
special education specialty from the perspective of the students in the Faculty of Education at the
University of Tabuk and to figure out the individual differences in the degree of the program
effectiveness depending on two variables: student sex and student major. (131) students have
participated in this study and answered a questionnaire that is composed of (44) items prepared
by the researcher. The distributed questionnaire is composed of five pivots : facilities, organizing,
supervision, teaching efficiency, and assessment. The results of the study revealed a high degree of
effectiveness in supervision, teaching efficiency and assessment. While organizing and potential
showed a medium degree. Also the results indicated no statistically significant differences at the
level (0. 05) between the arithmetic means due to the educational major while the field training
program at the Department of Special Education at the University of Tabuk showed less
effectiveness for the major of Autism. On the other hand, the results revealed statistically
significant differences at the level (0. 05) between the arithmetic means of the degree of field
training program effectiveness due to the student sex. Where it showed more significant
effectiveness from the perspective of male students than the female students.
Key word: Evaluation, Training Program, Special Education Students.
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