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الممخص _ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الميارات المينية الالزمة

كميات التربية؛ لما تكفره مف تكصيؿ المعمكمات األكاديمية

لمشرفات التدريب الميداني بقسـ التربية الخاصة .كدراسة فاعمية

النظرية بطريقة تكاممية تطبيقية في مجالي التخصص كالمعرفة

برنامج إرشادم في تنمية تمؾ الميارات .تككنت عينة الدراسة مف 14

التربكية؛ فاإلعداد السميـ لمطالب المعمـ يجعمو قاد انر عمى تكظيؼ

مشرفة ك 70مف طالبات التدريب الميداني بقسـ التربية الخاصة

جميع الميارات كالقدرات التدريسية التي اكتسبيا خالؿ داستو

بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف الرياض الفصؿ الدراسي الثاني

النظرية ،كما يعطي مؤش ار عمى قدرتو عمى التعميـ في المستقبؿ

لمعاـ الجامعي ( 1437/1436ق) .تـ استخداـ ثالثة أدكات لتحقيؽ

كفؽ نكعية اإلعداد الذم تمقاه كىك طالب.

أغراض الدراسة الحالية ىي :استبياف ميارات مشرفات التدريب

كالتدريب الميداني مف أىـ المتطمبات في برامج إعداد

الميداني بقسـ التربية الخاصة ،كمقياس ميارات المشرفة بصكرتيف أ

المعمـ بكميات التربية ،كالذم يتـ فيو تكجيو الطالب المعمـ

لممشرفة كب الطالبة مف إعداد الباحثة .استخدمت الدراسة المنيج

تكجيينا فرديان خالؿ فترة التدريب ألىـ طرؽ التدريس كالتقكيـ مف
خالؿ المكاقؼ الحقيقية التي يتعرض ليا في المكقؼ الصفي،

الكصفي ،كالمنيج التجريبي كتكصمت النتائج إلى أف الميارات الالزمة

لمشرفة التدريب الميداني بقسـ التربية الخاصة كانت" :المعرفة،

االتصاؿ كالتكاصؿ ،التدريس ،التقييـ ،إدارة المكقؼ التعميمي،

إضافة إلى أنيا تكسبو ميارة التعامؿ كاقامة عالقات مباشرة مع

الميارات اإلشرافية المينية" .ككجدت الدراسة أف ىناؾ فركقنا ذات
داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية (مشرفات

شركائو في العمؿ كاإلدارة المدرسية كفؽ أسس تربكية
كاجتماعية ،كما أنيا فرصة حقيقية الكتساب االتجاىات

التدريب الميداني) في التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ

اإليجابية نحك مينة التدريس ،كممارسة اإلدارة الصفية الناجحة

البعدم كذلؾ في الدرجة الكمية كفي كؿ مف بعد "المعرفة" ،ك"إدارة

كممارسة األنشطة الالصفية [.[1,2,3,4

المكقؼ التعميمي" ،ك"الميارات اإلشرافية المينية" .في حيف لـ تصؿ

كيشار ىنا إلى أف مقررات الخبرة الميدانية في خطة التربية

الفركؽ إلى مستكل الداللة االحصائية في االبعاد " :االتصاؿ

الخاصة بجامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف تيدؼ إلى تكفير

كالتكاصؿ ،التدريس ،كالتقييـ" كما تكصمت الدراسة كذلؾ إلى كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات القياسيف القبمي

فرصة تدريب ميداني لمطالبات خالؿ الفصؿ الدراسي األخير

كالبعدم لمجمكعة الطالبات المتدربات بعد تطبيؽ برنامج الدراسة عمى

(التدريب الميداني) مف مرحمتيا الجامعية ،كذلؾ في مؤسسات

مشرفاتيف في التدريب الميداني كذلؾ في يعدم " ممارسات المشرفة

كبرامج التربية الخاصة ،كالتي تداكـ فييا الطالبة المعممة كتسند

أثناء الزيارة الصفية كممارسات المشرفة بعد الزيارة الصفية" ،كفي

إلييا مياـ تعميمية كاممة تمثؿ اختبا انر حقيقيان لتقرير ما إذا كانت

"الدرجة الكمية لممقياس" ،في حيف لـ تصؿ الفركؽ إلى مستكل الداللة

تمتمؾ الكفايات األساسية المتكقعة لدل معممة التربية الخاصة.

االحصائية في بعد "ممارسات المشرفة قبؿ الزيارة الصفية " .كعمى

كتغطي تمؾ الفترة ميارات أساسية كالتدريس ،كالتقييـ ،كتخطيط

ضكء النتائج قدمت الباحثة عدد مف التكصيات.

المنيج ،كتفريد التدريس لكؿ طفؿ ،كما تركز عمى تحمؿ

الكممات المفتاحية :التربية الخاصة ،التدريب الميداني ،اإلشراؼ،

التعميـ الجامعي.

مسئكلية تدريس كاممة لمصؼ الدراسي .كيتـ خالؿ تمؾ الفترة
تعيف لكؿ طالبة مشرفة متمرسة متخصصة تشرؼ عمييا مف

 .1المقدمة

قبؿ القسـ ،كتتابع أدائيا داخؿ المدرسة كخارجيا مف تخطيط

تعد التربية العممية الجانب األساسي في اإلعداد الميني

الدركس إلى التطبيؽ العممي ،كارشادىا كتقكيميا.

لمطالب المعمـ في الميداف التربكم؛ التي بدكرىا تعمؿ عمى

كمما ال شؾ أف العممية التعميمية كعممية متكاممة تشكؿ

امتالكو لمكفايات التعميمية التي تستمزميا طبيعة دكره الميني في

التربية الميدانية عنص ار بار از لنجاحيا في بمكغ أىدافيا مف خالؿ

التعميـ ،كما أنيا مف أىـ الفترات في مسيرة طالب كطالبات
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التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كاإلشراؼ كالتنفيذ كالتقكيـ كالمتابعة،

مف التكيؼ مع ىذه الكظيفة بخش [ .]9كبناء عميو ترل الباحثة

كما تتكقؼ فاعميتيا عمى كفايات المشرفيف عمى التدريب

أف امتالؾ مشرفة التدريب الميداني لمميارات اإلشرافية كالكفايات

الميداني كحرصيـ كتفاعميـ مف أجؿ رفع الكفاية المينية لمطالب

المينية األساسية المناسبة مف شأنو أف يسيـ بتكظيفو الفعاؿ في

كعالمات فقط ،بؿ أصبح ينظر إليو كعممية قياس كتقكيـ ،كمف

ميداف التربية الخاصة بشكؿ خاص؛ حيث تزداد الحاجة إلى

ثـ تكجيو كتطكير ،فاإلشراؼ عمؿ تعميمي يضع أماـ الطالب

إتقاف ميارات تحميؿ البيانات كالمعمكمات أثناء عممية التعميـ

المعمـ حقائؽ كمعمكمات كمفاىيـ كأساليب جديدة ،كىك كذلؾ

كالتعمـ كتفريد التدريس ،كالى ميارات اإلعداد كالتخطيط السميـ

تغيير مرغكب فيو في ممارسات الطالب المعمـ ،كىك كذلؾ عمؿ

بما يزيد مف قدرة المعمـ عمى ممارسة الكفايات التعميمية بكفاءة

استشارم ألنو يقدـ اقتراحات كبدائؿ مناسبة كحمكالن لممشكالت [5

كاقتدار ،كتطكير ميارات متخصصة التربية الخاصة.

برامج إعداد المعمميف كتدريبيـ في الميداف التربكم عمكما كفي

المعمـ ،فمـ يعد اإلشراؼ مجرد عممية مراقبة كاعطاء تقديرات

التي تقتضي التفكير المتأمؿ لممكاقؼ كالمشكالت التي تكاجييـ؛

عمؿ تنسيقي ينفذ ضمف خطة منظمة منسقة تستيدؼ إحداث

كلعؿ المتأمؿ في الكاقع الميداني تستكقفو بعض

 .2مشكمة الدراسة

يعد التدريب الميداني حجر الزاكية في إعداد الطالب

المالحظات خالؿ عممية اإلشراؼ عمى برنامج التربية العممية

في التعميـ الجامعي؛ فيجد أنو قد تسند ميمة اإلشراؼ عمى

المعمـ ،كمف خاللو يتمكف مف اكتساب الخبرات الثقافية كالعممية،

برامج التدريب الميداني لعدد مف المشرفيف تختمؼ خبراىـ:

فيك تمؾ الفترة التي يترجـ فييا كؿ طالب/معمـ ما تمقاه مف

معارؼ إلى سمكؾ عممي داخؿ حجرة الدراسة [.[10

فمنيـ مف ىك حديث العيد باإلشراؼ ،كمنيـ مف تنقصو بعض

كتجسيدا ألىمية التدريب الميداني في إعداد معممي التربية

الكفايات اإلشرافية كالتي تنعكس سمبان عمى أدائو كعممو

اإلشرافي ،كما أف ىناؾ اختالؼ بيف المشرفيف في مستكل تقدير

الخاصة أصبحت برامج تأىيؿ معممي التربية الخاصة مطالبة

الدرجات رغـ كجكد بطاقة مالحظة كتقييـ ،باإلضافة إلى أنو قد

باستخداـ المعايير المعتمدة عمى األداء لتقييـ برامجيا ،كالتي

انعكاسات سمبية عمى الطالب المعمـ ،كما يحدث أحيانان الكثير

أقرتيا الجمعية الكطنية العتماد تأىيؿ اؿمعلمين )(NCATE
National Council of Accreditation of Teacher
 ،Educationكطكرىا مجمس األطفاؿ غير العادييف )(CEC

يقكـ بعض المشرفيف بتكجيو االنتقادات التي قد يككف ليا

كاعداد الخطة التدريسية عمى حساب المكقؼ التعميمي

 ،Council of Exceptional Childrenكالتي حددت

مف المكاقؼ التي تثير الجدؿ كخاصة في صياغة األىداؼ،

«الخبرات الميدانية» بأنيا ممارسة الطالب لمميارات كالمعارؼ

كمناقشتو]7،6،2[ .؛ كمف جانب آخر دعت دراسة كؿ مف حماد
[ ،]1كدياب كدياب [ ]5إلى ضركرة أف يتـ إعداد المشرؼ

كعمميا تحت إشراؼ كمتابعة منظمة ،كتحديد أىداؼ
ميدانيا
ن
ن
التدريب الميداني بكضكح كمياـ عمؿ الطالب كدكرىـ في

بأىداؼ كمجاالت كأساليب اإلشراؼ التربكم الحديث.

التدريب الميداني مع تكضيح ضكابط كمسئكليات التدريب

التربكم إعدادان مينيان مناسبان لمياـ ىذه الكظيفة بحيث يككف ممم نا

الميداني ،كتنمية الناحية المعرفية كالميارية كالمينية لمساعدة

كنظ انر لما إلعداد المعمـ في ميداف التربية الخاصة إعدادا

جميع الطالب عمى التعمـ.

متكامال ىك األساس في العممية التعميمية؛ لذا البد أف يككف

كتككؿ كميات التربية متابعة مجمكعة مف طالب التربية

برنامج التربية العممية منظما تنظيما دقيقا مخططا كىادفا ،لو

العممية في مدارس محددة أثناء فترة التدريب إلى "المشرؼ" -

األثر في زيادة ثقة الطالب كطمأنتو مف خالؿ اإلشراؼ المكجو

ىك أحد أعضاء ىيئة التدريس العامميف في القسـ العممي،-

قعداف ،كحميدة [ .]8كقد أشارت مراجعة األدبيات ذات الصمة

حيث يقكـ باإلشراؼ عمييـ كتكجيييـ كارشادىـ بأساليب إشرافية

بتدريب معممي التربية الخاصة عمى المستكل العالمي إلى كجكد

متنكعة ،كما يقكـ بتقكيـ أدائيـ ،كقد يطمؽ عميو (المشرؼ

صعكبات تكتنؼ عمميات التدريب؛ حيث يتضمف تدريبيـ فك انر

الميداني) كيخضع ىذا المشرؼ قبؿ قيامو بميمات عممو إلى

تربكي نا يختمؼ باختالؼ الظركؼ كالسمكؾ كالخدمات؛ كبالتالي

برامج ككرش عمؿ تساعده في أداء ميامو مف تكجيو كارشاد

يحتاج المعمـ إلى ميارات تختمؼ تبعان الختالؼ نكع كدرجة

كتقكيـ [.[11

اإلعاقة ،كظركفيا ،كسمككيات ذكم اإلعاقة ،باإلضافة لمتحديات

كيحرص قسـ التربية الخاصة بجامعة األميرة نكرة بنت عبد

التربكية التي تكاجو المعمـ كفقان لنكع اإلعاقة؛ لتحقيؽ أكبر قدر
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الرحمف إلى تحقيؽ معايير االعتماد األكاديمي في التدريب

كفي ميداف التربية الخاصة قيمت عدد مف الدراسات دكر

الميداني؛ حيث تقكـ مشرفة التدريب الميداني بالقسـ بتكجيو

التدريب الميداني كاإلشراؼ األكاديمي لطمبة التربية الخاصة،

طالبات التدريب الميداني كبتقديـ التغذية الراجعة ليا بعد

فكجدت دراسة سالـ [ ]18كدراسة الجالمدة [ ]19أف أكثر

المالحظة الصفية ،كعقد لقاءات فيما بعد المالحظة عند

المعكقات التي تكاجو طالب التدريب في التربية الخاصة ىي

الحاجة ،كما تساعد المشرفة طالبة التدريب الميداني عمى فيـ

معكقات المشرؼ األكاديمي ،كتتفؽ معيا دراستا إمبابي []20

كقطناني [ ]7في ضعؼ الدكر الذم يقكـ بو المشرؼ في

بناء عمى النظريات كاألبحاث كاألسس المعرفية
جكانب عمميا ن
كأفضؿ طرؽ التدريس التي تعممتيا ،كما تشجع نمك

التدريب الميداني في تدريب طالب التربية الخاصة .كفي دراسة

طالبة التدريب الميداني الشخصي كالميني كمعممة في طكر

بشاتكه [ ]21رغـ أف دكر اإلشراؼ االكاديمي في إكساب

التدريب [.[12

الكفايات التعميمية كاف مرتفعا ؛ إال أنو في المقابؿ كاف متكسطا

في الكفايات الشخصية .كتتفؽ تمؾ الدراسات التي قيمت

كلما كانت التربية العممية مككنان أساسيان مف مككنات

اإلعداد التربكم كالميني لممعمـ كاإلشراؼ عمييا احد المككنات

االشراؼ الميداني في التربية الخاصة عمى تأثير ميارات

األساسية في نجاح برنامج إعداد المعمميف لذا فقد أكد العديد مف

كشخصية مشرؼ التدريب الميداني عمى فاعمية العممية

التربكييف عمى أىمية امتالؾ المشرؼ عمى الطمبة/المعمميف في

التدريبية .مف جانب آخر أكصت بخش [ ]9بإجراء إصالح

ليـ التغذية الراجعة السميمة التي تساعدىـ عمى تعديؿ أدائيـ

الخاصة.

جكىرم كجذرم شامؿ لممنظكمة التدريبية لمعممي التربية

التربية العممية لمميارات التي تؤىمو لإلشراؼ عمييـ مما يكفؿ

كمف الدراسات القميمة التي عممت عمى ميارات المشرؼ

التعميمي كتطكير كتساعدىـ عمى اختيار طرائؽ التدريس

الميداني كانت دراسة صكر [ ]11التي كشفت النتائج أف أىـ

المناسبة [.[13
كقد ناقشت عدد مف الدراسات المشكالت التي تكاجو

الميارات التي ال بد مف تكافرىا في مشرؼ التربية الميدانية كفؽ

أكدت دراسة كؿ مف البابطيف [ ،]14كدراسة حماد [ ]1عمى أف

الطالب/المعمـ في إعداد الخطة ،كالتفاعؿ مع المتعمميف جميعيـ

مف أىـ المشكالت التي تكاجو الطالب المعمـ تتمثؿ في عدـ

أثناء الدركس ،كالتأكيد عمى استخداـ طرائؽ تدريسية متنكعة

كجكد خطة لدل المشرؼ التربكم لتدريب الطمبة ،كقصكر

مناسبة لممكاقؼ التعميمية أثناء الدرس ،التأكيد عمى ضركرة أف

نظر

الطالب المعمـ أثناء التدريب الميداني المتعمقة بالمشرؼ؛ فقد

المتخصصيف

التربكييف،

كالتي

كانت

مساعدة

التغذية الراجعة مف قبؿ المشرؼ ،كترل كذلؾ دراسة دياب

يحسف تكزيع الكقت عمى كؿ فقرات الدرس .مف ىنا فإف البحث

كدياب [ ]5أف المشكالت التي تتعمؽ بالمشرؼ التربكم تتمثؿ
في قمة تكفر العدد الكافي كالالزـ مف المشرفيف التربكييف

الحالي يكتسب أىميتو مف ككنو يتناكؿ جانبان ميمان مف جكانب
إعداد المعمميف قبؿ الخدمة لمينة التعميـ أال كىك التعرؼ إلى

المؤىميف ،كنقص الخبرة لدل الكثير منيـ ،باإلضافة إلى عدـ

الميارات الالزمة لمشرؼ التربية العممية كالتي ترتكز بدكرىا

مكاكبتيـ لممستجدات التربكية ،كعدـ التزاميـ باألنظمة كالقكانيف

عمى فمسفة كأساليب كنظريات تتطمب في مقدمة ما تتطمبو إعداد

الخاصة بالتربية العممية .في حيف كجدت دراسة المصطفى كأبك

معمميف أكفاء كمعديف إعدادان جيدان كمدربيف تد ريبان عاليان .كفي

صالح [ ]15أف  %66فقط مف مشرفيف التدريب الميداني مف
يمتزمكف بالمحاكر كالدرجات في بطاقة التقكيـ ،كما دلت دراسة

ضكء ىذه المؤشرات كايمانان بالدكر الذم يقكـ بو مشرؼ التربية

العممية كرغبة الباحثة في االرتقاء بالمستكل الميني كاألدائي

نكر الديف [ ]16عمى أف بعض المشرفات ال يقمف بتقديـ

لمطالبات المعممات بقسـ التربية الخاصة فقد انبثقت مشكمة

تيتـ بتعريؼ الطالبات المعممات بالمشكالت التي قد تكاجييف

التربية العممية في قسـ التربية الخاصة ذلؾ أف الميارات

خالؿ فترة التدريب .كتضيؼ دراسة كشاح [ ]17أف ( )%78مف

كالمتطمبات المطمكب تكافرىا في المشرؼ عمى التربية العممية

المشرفيف يمتمككف فمسفة تربكية كاضحة ،إال أنو ال تكجد ىناؾ

ينبغي أف ال تترؾ لممصادفة أك مف خالؿ الخبرة غير المكجية

الذم يمارسكنو.

في تحديد الميارات كالقدرات التي يحتاج إلييا ىذا النكع الخاص

البحث في السعي لصياغة عدد مف الميارات الالزمة لمشرفة

التكجييات كالتغذية الراجعة لمطالبات ،كأف غالبية المشرفات ال

ألنيا ميارات مكتسبة مما يتطمب استخداـ آليات البحث العممي

عالقة ارتباطية بيف فمسفة المشرفيف التربكية كالسمكؾ اإلشرافي
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مف المشرفيف ،كعمى ضكء الميارات التي ستصؿ إلييا الدراسة

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

يتـ بناء برنامج إرشادم لتنمية ميارات مشرفة التربية الميدانية

القياسيف القبمي كالبعدم لمجمكعة الطالبات المتدربات بعد

بقسـ التربية الخاصة بجامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف.

تطبيؽ برنامج الدراسة عمى مشرفاتيف في التدريب الميداني عمى

رغـ ما تشير إليو االتجاىات التربكية الحديثة إلى ضركرة

مقياس الممارسات اإلشرافية بأبعاده الثالثة( :ممارسات المشرفة

إحداث تغيرات في النظاـ التربكم مف خالؿ دكر المشرفيف

قبؿ تنفيذ الزيارة الصفية ،ممارسات المشرفة أثناء الزيارة

القائميف عمى التربية العممية المصطفى ،كأبك صالح []15؛ إال

الصفية ،ممارسات المشرفة بعد تنفيذ الزيارة الصفية) ،كفي

أنو يالحظ أف الدراسات السابقة اىتمت بدراسة التربية العممية

الدرجة الكمية لممقياس؟

كتكصمت إلى بعض جكانب القصكر كالقكة في برامج التربية

التدريب الميداني لدل المشرفات بقسـ التربية الخاصة؟

العممية في الجامعات المحمية كالعربية؛ إال أنو ال تكجد دراسة

ب .أهداف الدراسة

 .4ما حجـ أثر برنامج الدراسة في تنمية ميارات اإلشراؼ عمى

مف خالؿ بحث كاقعيا كمشكالتيا كفاعميتيا في تحقيؽ أىدافيا،

عممت عمى إعداد برنامج إرشادم لتنمية كتطكير ميارات

 .1التعرؼ عمى الميارات كالكفايات المينية الالزمة لمشرفات

مشرؼ التدريب الميداني في التربية الخاصة في التعميـ الجامعي

التدريب الميداني بقسـ التربية الخاصة.

كالذم يعد العمكد الفقرم لبرنامج التربية العممية في أم جامعة

 .2دراسة فاعمية برنامج إرشادم في تنمية الميارات اإلشراقية

تسعى إلى النيكض ببرامج إعداد المعمميف بحيث يككنكا مؤىميف

الالزمة لمشرفات التدريب الميداني بقسـ التربية الخاصة.

ألداء دكرىـ المنكط بيـ في الحقؿ التربكم .كتعد دراسة باحاذؽ

ج .أهمية الدراسة

[ ]22كىي الدراسة التجريبية الكحيدة التي حصمت عمييا الباحثة

 .1األىمية النظرية:

رياض األطفاؿ كتدريبيف لمساعدتيف في تطكير مياراتيف في

الحالية سكؼ تمثؿ إضافة إلى التراث النفسي في المكتبة العربية

كىدفت إلى تطكير ميارات مشرفات التدريب الميداني بقسـ

 -نظ انر لتزايد االىتماـ بدراسة الميارات المينية؛ فإف الدراسة

تدريب طالبات التدريب الميداني .كلذلؾ فإف ىذه الدراسة سكؼ

في الميارات المينية لمشرفات التدريب الميداني.

تركز عمى جانب محدد كميـ في برنامج التربية العممية كىك

 -تعد الدراسة الحالية مف الدراسات التجريبية النادرة التي

كما أنيا ستتناكؿ برنامج التربية الميدانية في قسـ التربية

الميداني بقسـ التربية الخاصة؛ كبذلؾ سيسيـ ىذا البحث في

تطكير ميارات مشرفة التدريب الميداني بقسـ التربية الخاصة،

تطرقت إلى تنمية الميارات اإلشرافية الالزمة لمشرفات التدريب

الخاصة بجامعة األميرة نكرة ،كىذا البرنامج حديث النشأة نسبيان،

إثراء المكتبة العربية في ىذا المجاؿ.

كالدراسة الحالية ستسيـ في تطكير ىذا البرنامج كالنيكض بو.

 .2األىمية العممية:
 -ستسيـ نتائج الدراسة الحالية في إلقاء الضكء عمى أىمية

أ .أسئمة الدراسة

تنمية الميارات كالكفايات المينية لمشرفات التدريب الميداني؛

في ضكء ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في

كبالتالي ستكجو االنتباه إلى بناء كالبرامج التدريبية لتنميتيا.

التساؤؿ التالي :ما فاعمية برنامج الدراسة اإلرشادم في تطكير

ميارات اإلشراؼ لمشرفات التدريب الميداني بقسـ التربية

 -يمكف االستفادة مف نتائج الدراسة الحالية في تحسيف كفاءة

الخاصة؟ كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

برنامج التدريب الميداني في كمية التربية.

 .1ما الميارات كالمعارؼ التي تحتاجيا مشرفة التدريب الميداني

د .مصطمحات الدراسة

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

خصيصا إلشباع الحاجات غير العادية لطفؿ يعرؼ بأنو غير
ن
عادم أك لديو استثناء معيف فردم أك مزدكج ،قد يتطمب

بقسـ التربية الخاصة؟

 -التربية الخاصة" :ذلؾ النكع مف التعميـ الذم يتـ تصميمو

القياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية (مشرفات التدريب
الميداني) بعد تطبيؽ برنامج الدراسة عمى مقياس ميارات

استخداـ مكاد خاصة ،كاستراتيجيات تدريس معينة ،أك أجيزة

كاالتصاؿ ،التقييـ ،التدريس ،إدارة المكقؼ التعممي ،الميارات

أيضا" [.[23
كخدمات معينة ن
 -التدريب الميداني :ىي "فترة مف اإلعداد مكجية لمطمبة

اإلشراؼ عمى التدريب الميداني بأبعاده (المعرفة ،التكاصؿ
اإلشرافية المينية) ،كفي الدرجة الكمية)؟

الدارسيف بكميات التربية بيدؼ إعطائيـ الفرصة لتطبيؽ المبادئ
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 .3أداة الدراسة المستخدمة :تـ استخداـ ثالثة أدكات لتحقيؽ

كالمفاىيـ كالنظريات التربكية تطبيقان أدائيان عمى نحك سمككي في

أغراض الدراسة الحالية ىي :استبياف ميارات مشرفات التدريب

الميداف إلكسابيـ الميارات التدريسية مف خالؿ المشاىدة

الميداني بقسـ التربية الخاصة اعداد الباحثة ،كمقياس ميارات

كالمشاركة كالممارسة" [.[1

المشرفة بصكرتيف أ لممشرفة كب الطالبة إعداد الباحثة.

كتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو برنامج تدريبي يقدمو قسـ التربية

 .4منيج الدراسة :المنيج الكصفي ،كالمنيج التجريبي المعتمد

الخاصة بجامعة األميرة نكرة لطالباتو خالؿ الفصؿ الثامف

عمى مجمكعة تجريبية كاحدة كقياسيف أحداىما قبؿ تطبيؽ

كاألخير مف برنامج درجة البكالكريكس ،تقضي الطالبات فصؿ

برنامج الدراسة ،كاالخر بعد االنتياء مف تطبيؽ برنامج الدراسة.

كامال مع مشرفة متخصصة في مؤسسات كبرامج التربية
اسيا ن
در ن
الخاصة بيدؼ إتاحة الفرصة لمطالبات المعممات بتطبيؽ ما

 .3اإلطار النظري

المعيد أك الكمية التربكية التي يدرس بيا الطالب المعمـ ،كيتكلى
كيقكـ أدائيـ [.[8
اإلشراؼ عمى عدد مف الطالب المعمميف ّ
كتعرفيا الباحثة بأنيا :ىي عضك الييئة التعميمية بقسـ

التدريسية الضركرية لنجاح العممية التعميمية؛ كنظ ار لتمؾ األىمية

التربية الخاصة المكمفة باإلشراؼ عمى الطالبات المعممات أثناء

أساسيا مف معايير المركز الكطني العتماد
معيار
نا
فإنيا أصبحت
ن
مؤسسات إعداد المعمميف [ ]3كالتي عمى ضكئيا يمنح مجمس

فترة التدريب الميداني بمؤسسات أك برامج التربية الخاصة؛

اعتمادا يكسبيا
المركز الكطني مؤسسات برامج إعداد المعمـ
ن
عالميا كفؽ ستة معايير ،ىي( :معارؼ
جكدة محمية ،كاعت ارفنا
ن
الطالب كمياراتيـ كاتجاىاتيـ ،نظاـ التقكيـ كالتقكيـ في الكمية،

الكفاءة العممية كالعممية لمقياـ بمياـ اإلشراؼ.

الخبرات الميدانية ،التنكع ،تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس كأداؤىـ

 -الميارات اإلشرافية :ىي مجمكعة مف الكفايات المعرفية

كتنميتيـ المينية ،إدارة الكمية كالمصادر) .كينص المعيار الثالث

تعد التربية الميدانية جزنء أساسيان مف عممية إعداد
المعمميف ،كاكسابيـ الميارات العممية كالمعرفية الالزمة كالكفايات

تعممنو مف مبادئ نظرية تطبيقا عمميا يكسبيـ الخبرات المتنكعة.
ّ
 -مشرفة التدريب الميداني :ىي أحد أعضاء ىيئة التدريس في

بيدؼ المتابعة كالتكجيو كاإلرشاد كالتقكيـ ،كالتي تتكفر لدييا

كالميارات الفنية العممية التي يقكـ بيا المرشد بيدؼ تحقيؽ

أىداؼ اإلشراؼ عمى التدريب الميداني بالصكرة المناسبة

الخبرات الميدانية عمى" :أف يمارس الطالب الميارات كالمعارؼ

كبالطرؽ السميمة ،كقد حددت الباحثة عدد مف الميارات ىي:

كعمميا تحت إشراؼ كمتابعة منظمة ،كيتـ تحديد أىداؼ
ميدانيا
ن
ن
التدريب الميداني بكضكح كمياـ عمؿ الطالب كدكرىـ في

(المعرفة ،كاالتصاؿ التكاصؿ ،كالتقييـ ،كالتدريس ،كادارة المكقؼ

التدريب الميداني مع تكضيح ضكابط كمسئكليات التدريب

التعميمي ،كالممارسة المينية كاألخالقية).

الميداني" .كيتضمف ىذا المعيار :تصميـ التجارب الميدانية

 الطالبة المعممة :ىي الطالبة المسجمة لمقرر التربية العمميةفي آخر فصؿ دراسي ليا في المرحمة الجامعية ،بعد اجتيازىا

كالممارسات العممية كتنفيذىا كتقكيميا ،كالتنمية مف الناحية
المعرفية كالميارية كالمينية لمساعدة جميع الطالب عمى التعمـ؛

لجميع المقررات الدراسية العممية كالتربكية التي تؤىميا لمقياـ

كىذا ما جعؿ جميع المؤسسات التربكية تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا

بمياـ التدريس الفعمي في إحدل المدارس التعميمية ،كذلؾ تحت

المعيار بما يضمف تكافر معايير اعتمادىا [.[3

يطبؽ بيا.

كما قدـ اتحاد دعـ كتقييـ المعمميف الجدد Interstate
New Teacher Assessment & Support
] Consortium (INTASC) [24عشرة معايير تعميمية

تكجيو كاشراؼ مف قبؿ الجامعة كادارة المؤسسة التعميمية التي
ه .حدود الدراسة

كنماذج أساسية لما ينبغي عمى المعمـ أف يتعممو؛ بما يضمف أف

 .1مكاف كزماف تنفيذ البحث :قسـ التربية الخاصة بجامعة

يتمكف مف الكفايات التي تؤىمو لممارسة عممية التدريس الفعاؿ،

األميرة نكرة بنت عبد الرحمف بمدينة الرياض الفصؿ الدراسي

كالذم يؤكد عمى حصكؿ المتعمـ عمى المحتكل التطبيقي

الثاني لمعاـ الجامعي (1437/1436ق).

كالمعرفي المناسب مف خالؿ التركيز عمى تطبيؽ المعرفة

 .2مجتمع كعينة الدراسة :مشرفات كطالبات التدريب الميداني

كالميارات ،كتكفير الفرص التي تحقؽ أقصى قدر مف التعمـ

بقسـ التربية الخاصة في كمية التربية بجامعة األميرة نكرة بنت

كضماف انخراط المتعمميف ضمف مكاقؼ التعمـ المتنكعة

عبد الرحمف الرياض الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي

الميدانية .كتتكزع المعايير عمى أربعة محاكر ىي :المتعمـ

(1437/1436ق).
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كالتعمـ( :تطكير المتعمـ ،تعمـ االختالفات ،بيئات التعمـ)،

كلممشرؼ التربكم دكر فعاؿ في إنجاح برنامج التربية العممية،

كمعرفة المحتكل( :معرفة المحتكل ،تطبيؽ المحتكل)،

حيث يعد المسئكؿ األكؿ عف تنفيذ برنامج التربية العممية

كالممارسات التعميمية( :التقييـ ،التخطيط لمتعميـ (لمتدريس)،

كمتابعة المتدربيف في المدارس كالبرامج العممية ،كما أنو مكجو

االستراتيجيات (التعميمية التدريسية) ،كالمسؤكلية المينية( :التعميـ

في عممية إكساب الدارسيف المعمميف الخبرات التدريسية مف

االحترافي كأخالقيات الممارسة ،القيادة كالتعاكف).

خالؿ إيجاد المناخ الجيد كتقديـ االستشا ارت الضركرية التي

كمف جانب آخر فإف معمـ التربية الخاصة ىك محكر

تساعد عمى تغيير الممارسات التدريسية الخاطئة مبارؾ [.]26

العممية التربكية مع األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة؛ لذا فيك

باإلضافة لذلؾ فإف االشراؼ عممية قيادية تتمثؿ في المقدرة عمى

التأثير في الطالب كغيرىـ ممف ليـ عالقة بالعممية التعميمية

أيضا بحاجة إلى
باإلضافة إلى حاجتو لإلعداد كمعمـ؛ فيك
ن
إعداد خاص لمتعامؿ مع األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة

التعممية كلتنسؽ الجيكد مف اجؿ التطكير كالتحسيف كتحقيؽ

المتمايزة؛ لذا ركزت معايير مجمس التربية الخاصة [ ]4عمى

األىداؼ .ككذلؾ تعد عممية ديمقراطية تقكـ عمى احتراـ الطالب

الجكانب المينية كالممارسات الميدانية كشرط لتأىيؿ معمـ التربية

كتسعى إلى تييئة فرص متكافئة لمنمك لكؿ ىذه الفئات كتشجعيا

الخاصة.

عمى االبتكار كاإلبداع .كما أف اإلشراؼ عممية عممية تعتمد

كيعرؼ أبك نعير كآخركف [ ]6التدريب الميداني بأنو

عمى البحث كالتجريب كتكظؼ نتائجيا لتحسيف التعميـ لتحقيؽ

"نشاط تعميمي مخطط ييدؼ إلى احداث تغيرات في الفرد

أىداؼ كاضحة قابمة لمقياس كالمالحظة .كىي كذلؾ عممية

كالجماعة مف ناحية المعمكمات كالخبرات كالميارات" .كما يعرفو

شاممة تعتني بجميع العكامؿ المؤثرة في تحسيف العممية التعميمية

مسعكد [ ]25بأنو" :ذلؾ البرنامج المرتبط بفترة زمنية تمتد مدة

التعممية كتطكيرىا ضمف اإلطار العاـ لألىداؼ .كعممية فنية

التربية الخاصة في أحد المعاىد ،أك البرامج التي تقدـ خدمات

كتكجيو كتنشيط النمك المستمر لمطالب كالمشرؼ نفسو .كما أنيا

تربكية تعميمية لمتالميذ مف ذكم اإلعاقات كالمكىكبيف إذ يقكـ

عممية مرنة متطكرة ال تعتمد أسمكبا كاحدا كانما تعتمد أساليب

خالليا كتحت إشراؼ مباشر مف مشرؼ الكمية كالمعمـ المتعاكف

متنكعة مما ال يتيح لممشرؼ أف يستخدـ أسمكبا كاحدا أك عددا

مرحمة اإلعداد النظرم كتدعيـ اتجاىاتو اإليجابية نحك المينة

منذ نشأة قسـ التربية الخاصة بجامعة األميرة نكرة بنت

كنحك التالميذ ذكم االحتياجات الخاصة" .كبناء عميو فإف

عبدالرحمف في عاـ  1431-1430كالقسـ يسعى إلى تحقيؽ

برنامج التدريب الميداني ىك ذلؾ البرنامج العممي كالمنظـ الذم

رؤيتو كرسالتو التي تنص عمى "تحقيؽ الريادة في إعداد ككادر

يقدمو قسـ تعمـ ما بيدؼ مساعدة الطمبة المعمميف عمى اكتساب

تربكية مؤىمة عمميان كمينيان في مجاؿ التربية الخاصة ،كاإلسياـ

التعميمية تمييدا لمينة التدريس بإشراؼ ىيئة التدريب كاالشراؼ.

البحثية كاألكاديمية كفؽ لمعايير الجكدة العالمية" .ككالة الجامعة

كلعؿ مف أبرز أىداؼ التربية العممية في المؤسسات

لمشؤكف التعميمية [ ،]28كمف ىنا كاف التركيز عمى الخبرات

التربكية :تكضيح كتعزيز المبادئ النظرية التي يدرسيا الطالب

الميدانية لتحقيؽ رسالة قسـ التربية الخاصة ؛حيث حرص القسـ

المجاؿ أماـ الطالب المعمـ كي يثبت قدرتو عمى التعميـ ،كتككيف

العممية في قسـ التربية الخاصة بجامعة األميرة نكرة بنت

اتجاىات ايجابية لديو نحك مينة التدريس ،كاكسابو القدرة عمى

عبدالرحمف إلى ثالث مراحؿ:

تقكيـ العممية التعميمية ،كاستخداـ التقنيات الحديثة في حؿ

 .1مرحمة المشاىدة كيقصد بالمشاىدة مالحظة كؿ ما يجرم في

إف اإلشراؼ عمى التدريب الميداني لمطالب عممية إنسانية

المالحظات أك تسجيؿ المكقؼ التعميمي .كذلؾ لمدة يكـ كاحد

تخصصية تيدؼ إلى تحسيف التعمـ كالتعميـ مف خالؿ رعاية

فصؿ دراسي كامؿ يقضييا الطالب – المعمـ المنتمي إلى قسـ

مف األساليب المناسبة مجتمعة لتحقيؽ ىدؼ تربكم محدد [.[27

مف مؤسسة التدريب ،بتطبيؽ المفاىيـ كالنظريات التي درسيا في

في خدمة كتطكير المجتمع كتكعيتو مف خالؿ البرامج التربكية

الكفايات المينية كالشخصية التي يحتاجكنيا في أدائيـ لمياتيـ

عمى كتكزيع الخيرات الميدانية عمى فترات ،فتنقسـ مراحؿ التربية

المعمـ ،كتعريفو بالمكقؼ التعميمي كي يعتاد عميو ،كافساح

المكقؼ التعميمي مالحظة دقيقة باستخداـ عدة طرؽ منيا تدكيف

المشكالت التعميمية [.[2

قصدية ىدفيا المعمـ كاالرتقاء بأدائو في المقاـ األكؿ ألف المعمـ

عمى مدل خمسة فصكؿ دراسية.

ىك أداة التربية لتنفيذ المنياج التي تتمثؿ فيو أىداؼ المجتمع.

 .2مرحمة التدريب الجزئي :يحتكم برنامج إعداد معممات التربية
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الخاصة في جامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف عمى سمسمة

الميدانية.

مف المقررات النظرية كالتي يتـ فيو التدريب الجزئي في مثؿ

 -المشاركة في حؿ المشكالت التي تعترض الطالب المعمـ

مقررات (دراسة الحالة ،كالشراكة المينية كحمقة النقاش) ،إذ

أثناء فترة التدريب.

تقكـ الطالبات بالتطبيؽ العممي في تمؾ المقررات تحت إشراؼ

 -زيارة المدرسة ألغر اض المراقبة كاإلشراؼ كالتقييـ.

استاذ المقرر.

 -العمؿ مع الطالبة المعممة عمى خطة متفؽ عمييا.

 .3مرحمة التدريب الميداني .كيدرس مقرر التدريب الميداني في

 -غياب الرصد كحاالت الطكارئ.

المستكل الثامف كمتطمب لمتخرج لمدة فصؿ دراسي كامؿ بكاقع

 -حمقة االتصاؿ بيف الكمية كالطالب كبيف الكمية كاإلدارة

 40ساعة اتصاؿ أسبكعية ،تقكـ الطالبة بالتدريب في إحدل

المدرسية.

مراكز أك برامج التربية الخاصة الحككمية أك األىمية ،تحت

 -تذليؿ الصعكبات كتسييؿ الحصكؿ عمييا ككيفية استخداميا

مف أبرز أىداؼ التدريب الميداني في قسـ التربية الخاصة

كقد حددت دراسة العجمي [ ]13سمات كأدكار مشرفة

كالتعامؿ معيا [.[12

إشراؼ مشرفة يحددىا القسـ.
كما ذكرىا مسعكد [:[25

التربية العممية المعرفية كالشخصية مف خالؿ آراء الطالبات

 -أىداؼ إدارية :كىي التعرؼ عمى مككنات النظاـ المدرسي

ككانت أىميا السمات المعرفية لمشرفة التربية العممية كالخمفية

التنظيمي التخاذ الق اررات ككيفية تشكيؿ المجاف التعميمية

كالتدريسية كالنفسية لمطالبة المعممة ،كالتسمسؿ المنطقي في

كمجالس اآلباء كالعالقة بيف المدرسة كالمجتمع.

تكجيو التعميمات ،كاالستبصار بالخطأ كقت كقكعو ككيفية

 -أىداؼ انفعالية :كتيدؼ لتنمية شخصية الطالب المعمـ

التكجيو لتصحيحو .أما أىـ السمات الشخصية فكانت التعاكف

كقدراتو التعميمية كتنمية االتجاىات اإليجابية نحك المينة كنحك

كالتفاعؿ مع الطالبات ،التكاضع كالمركنة مف خالؿ المناقشة،

 -أىداؼ معرفية :كتشمؿ ربط الجانب النظرم بالتطبيؽ

تييئة الطالبة المعممة ىك تعريفيا بأىمية التربية العممية لتتعمـ

الميداني كالتعرؼ عمى متطمبات التدريب الميداني كأىميتيا

المفاىيـ التربكية كالنظريات كطرؽ التدريس المختمفة كأساليب

كأىدافيا كخصائص التالميذ ذكم االحتياجات الخاصة.

التقييـ ،ميارة التخطيط لمدرس ،كضبط البيئة الصفية .أما أىـ

المعرفية الدقيقة في مجاؿ تخصصيا ،كالماميا بالجكانب التربكية

كالييكؿ اإلدارم التنظيمي كعممية التسمسؿ اإلدارم كالمسار

كالعدؿ كاإلنصاؼ بيف الطالبات .ككاف أىـ دكر لممشرفة في

فئات التالميذ الذيف يتعامؿ معيـ.

 -أىداؼ ميارية :كتركز عمى ميارات التدريس مف جكانبو

دكر لمشرفة التربية العممية في التفاعؿ مع الطالبة المعممة فيك

المختمفة (التخطيط كاإلعداد ،التنظيـ ،التقكيـ ،صياغة األىداؼ،

تكجيييا إلى تقبؿ النقد كاعطائيا فرصة لمتعبير عف نفسيا،

تحديد الكسائؿ كاألساليب التعميمية كميارات التكاصؿ مع

كالتعامؿ معيا بصدر رحب كغرس الثقة في نفسيا ،كمناقشتيا

التالميذ ،اإلدارة الصفية كغيرىا).

في إيجابياتيا كسمبياتيا.

كمف جانب آخر تكصمت عدد مف الدراسات إلى مجمكعة مف

كتتحدد مسئكليات مشرفة التدريب الميداني في قسـ التربية
الخاصة بتكجيو طالبات التدريب الميداني كتقديـ كرش عمؿ ليف

معكقات التدريب الميداني المرتبطة بالمشرؼ االكاديمي ،منيا:

حسب الخطة المقدمة كفؽ كؿ مسار مف مسارات التخصص،

 -عدـ معرفتو بأدبيات اإلشراؼ .أك عدـ التزامو باألنظمة

كتشجيع نمك طالبة التدريب الميداني الشخصي كالميني كمعممة

كالقكانيف الخاصة بالتربية العممية ،كتقميص عدد الزيارات لمطالب

في طكر التدريب .كذلؾ مف خالؿ اآلتي:

المتدرب أك يقكـ بزيارة أكثر مف طالب في الحصة الكاحدة،

 تكضيح أىداؼ التربية العممية كاألدكار المنكطة بالطالبالمعمـ .كالسياسات كاإلجراءات المعمكؿ بيا في الجامعة

كيجمعيـ معان لمناقشة المكاقؼ التعميمية ،أك الحضكر في
النصؼ األخير مف الحصة فقط ،أك التدخؿ في الحصة بصكرة

 -تقديـ يد العكف كالمساعدة لمطالب المعمـ في تحضير الدركس

محرجة ،ككثرة مقاطعة الطالب المعمـ أثناء الدرس.

كاكتساب الميارات التدريسية الالزمة مف خالؿ التكجيو

 -عدـ تقديـ التغذية الراجعة المناسبة كأف تككف سطحية كغير

 -تق ػدي ػـ التغ ػذي ػة ال ػراجع ػة لمط ػال ػب المعم ػـ في ضكء المالحظات

 -نقص الخبرة كعدـ مكاكبة المستجدات التربكية.

جكىرية ،أك السرعة في تقديـ التغذية الراجعة.

كالمالحظة.
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 -تركيز المشرؼ عند تكجييو لمطالب عمى السمبيات دكف

بجامعة القصيـ مف كجية نظر الطالبات المتدربات .كتككنت

اإليجابيات ،كالقسكة في التعامؿ كالنظرة السمبية التي ينظر إلييا

عينة الدراسة مف ( )268طالبة ،ككانت أداة الدراسة استبانة مف

المشرؼ تجاه الطالب المعمـ.

إعداد الباحثة .كأسفرت النتائج عف تقكيـ الطالبات لمجاالت

 -حضكر المشرؼ لمطالب مف أجؿ التقييـ فقط ال مف أجؿ

التدريب الميداني عمى النحك التالي :احتؿ مجاؿ الكفايات

التدريب فيتـ تصيد أخطاء الطالب المعمـ.

التدريسية المرتبة األكلى ،ثـ المشرؼ األكاديمي ،ثـ دكر المعممة

 -عدـ استجابة المشرؼ ألسئمة الطالب المعمـ كتفيمو لو عند

المتعاكنة ،ثـ التنظيـ ،ثـ اإلمكانيات المتاحة ،كأخي انر دكر

 .4الدراسات السابقة

قد اتفقت الدراسات إلى تأثير ميارات كشخصية مشرؼ التدريب

المديرة .كالمالحظ عمى أنو عمى ضكء تقييـ اإلشراؼ الميداني

مراجعتو استفسارات الطالب كمحاكلة مساعدتو [.[1,2,5

الميداني عمى فاعمية العممية التدريبية لطمبة تخصص التربية

تعددت األدبيات التربكية التي تناكلت اإلشراؼ عمى

الخاصة.

التدريب الميداني لطمبة التربية الخاصة ،كما تنكعت طرؽ تناكؿ
ىذا المكضكع مف دراسة إلى أخرل؛ فتناكلت عدد مف الدراسات

كتناكؿ عدد آخر مف الدراسات مشكالت كمعكقات التدريب

تقييـ العممية اإلشرافية ،فقد ىدفت دراسة قطناني [ ]7إلى تقييـ

الميداني لدل طمبة التربية الخاصة أثناء التربية العممية؛ فعممت

دراسة سعيد كعطا [ ]29عمى الكشؼ عف أىـ مشكالت التدريب

دكر التدريب الميداني كاإلشراؼ األكاديمي لطمبة التربية الخاصة

الميداني التي تكاجو طالب قسـ التربية الخاصة بجامعة

في جامعة البمقاء التطبيقية مف كجية نظر الطمبة ،كتككنت

الطائؼ ،كتمثمت العينة  78طالبا مف المتكقع تخرجيـ في نفس

العينة مف ( )141طالبان كطالبة ،كلمحصكؿ عمى تصكرات

عاـ الدراسة ،كقد اعتمدت الدراسة عمى استبانة إعداد الباحثاف،

الطمبة المتدربيف أعدت الباحثة استبانة مكزعة عمى محكريف

كتكصمت النتائج إلى أف أكثر مشكالت اإلشراؼ األكاديمي

األكؿ يقيساف مدل االستفادة مف األنشطة التدريبية التي

تأثي ار كانت ىي" :الحكـ عمى مستكل المتدرب مف خالؿ حصة

يتضمنيا التدريب الميداني ،كمدل االستفادة التي يجنييا الطالب

أك حصتيف فقط" ،ك"قمة االىتماـ بمناقشة القضايا اليامة

مف خالؿ قياـ المشرؼ األكاديمي بأدكاره المختمفة ،تـ التكصؿ

كمشكالت المتدربيف".

إلى عدة نتائج أبرزىا :أف تقدير الطمبة المتدربيف لمدل

أما دراسة أبك نعير كرفاقو [ ]6قامت بالكشؼ عف

استفادتيـ مف خبرات التدريب الميداني متكسطة بشكؿ عاـ.

مشكالت التدريب الميداني لدل طمبة تخصص التربية الخاصة

ككاف أعمى متكسط لخبرتي التكاصؿ ،كانتاج كتصميـ الكسائؿ

التعميمية ،يمي ذلؾ القدرة عمى تنفيذ خطط تربكية فردية .أما

في جامعة البمقاء التطبيقية .كتككنت عينة الدراسة مف ()67

بالنسبة لدرجة استفادة الطمبة المتدربيف مف اإلشراؼ األكاديمي

طالبا كطالبة ،كقد تـ تطكير استبانة لمكشؼ عف مشكالت

فأشارت النتائج إلى أف المياـ ذات الطابع اإلدارم حصمت عمى

التدريب الميداني لدل طمبة تخصص التربية الخاصة .كأظيرت

نتائج الدراسة أف مجاؿ التكافؽ بيف الجانب النظرم كالتطبيقي

المتكسط األعمى كتعني أف المشرؼ يقكـ بيذه المياـ دائمان ،أما

حصؿ عمى أعمى المتكسطات ،كحصؿ مجاؿ مركز التدريب

المياـ التي ناد انر ما يقكـ بيا فيي تدريب الطمبة المتدربيف عمى

الميداني كالمدرسة عمى أدنى المتكسطات.

تقييـ فاعمية البرنامج التربكم الفردم ،كحضكر الحصص كاممة.

كفي الجانب ذاتو ىدفت دراسة سالـ [ ]18إلى التعرؼ

كما بحثت دراسة بشاتكه [ ]21تقييـ اإلشراؼ األكاديمي

عمى معكقات التدريب الميداني بمعاىد كبرامج مف كجية نظر

كالتدريب الميداني في إكساب الكفايات التعميمية لطالب التربية

( )168مف الطالب ،كتكصمت النتائج إلى أف أكثر المعكقات

الخاصة بجامعة الطائؼ مف كجية نظر الطالب أنفسيـ ،كليذه

التي تكاجو طالب التدريب معكقات المشرؼ األكاديمي

الغاية تـ تصميـ استبانة مكزعة عمى مجالي الكفايات التعميمية

كبالمشرؼ التربكم الميداني فقد حصمت عمى المرتبة األكلى،

كالكفايات الشخصية .تككنت عينة الدراسة مف  60طالب

كيمييا المعكقات المرتبطة باألدكات كاالجيزة التربكية كآخر

كطالبة ،كأظيرت النتائج أف دكر اإلشراؼ االكاديمي في إكساب

المعكقات ىي المرتبطة بإدارة المعيد أك البرنامج .كما ىدفت

الكفايات التعميمية كاف مرتفعا ،في حيف كاف متكسطا في

كذلؾ دراسة الغرير [ ]30إلى التعرؼ عمى الصعكبات التي

الكفايات الشخصية .كفي نفس االتجاه ىدفت دراسة الجالمدة

تكاجو المعمميف المتدربيف في تخصص التربية الخاصة في

[ ]19إلى تقكيـ فاعمية التدريب الميداني في قسـ التربية الخاصة
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التدريب العممي الميداني في جامعة مؤتة ،كقد تـ تطكير استبانة

أحد التطبيقات الحديثة لتدريب المشرفات عف بعد في الدراسة

المعكقات كالمشكالت عمى عينة قكاميا ( )92طالبا كطالبة مف

الحالية.

المتدربيف في الميداف .خمصت النتائج إلى أف ىناؾ العديد مف

كفي منحى آخر اتجيت دراسة أباحسيف [ ]10إلى التعرؼ

المشكالت كالمعكقات التي تكاجو طمبة التدريب أبرزىا :الخطة

عمى مدل استخداـ الطالبات المتدربات بقسـ التربية الخاصة

الدراسية ،كمكاد التخصص غير كافية ،كاعتماد طريقة التدريس

ألحدث استراتيجيات التدريس مع التمميذات ذكات صعكبات

جميع فئات اإلعاقة ،كحجـ متطمبات الميداف كانت كبيرة،

مف طالبات التدريب الميداني مسار صعكبات التعمـ .تـ استخداـ

كالمراكز المختارة لمتدريب غير مناسبة لمتطبيؽ ،كشعكر الطمبة

استبانة ،كسؤاؿ مفتكح .كبعد تحميؿ البيانات اتضح أف ترتيب

بالعزلة كالرىبة في المراكز ،كصعكبة ادراؾ العالقات المينية في

االستراتيجيات المستخدمة مع ذكم صعكبات التعمـ مف قبؿ

أما في دراسة إمبابي [ ]20كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى

الحسي ثـ استراتيجية تحميؿ الميمات ثـ استراتيجية الحكاس

مشكالت الطالب المعمـ بمعاىد كبرامج التربية الخاصة أثناء

المتعددة ثـ استراتيجية تبادؿ األدكار ثـ استراتيجية العصؼ

التدريب في الرياض فقد أشارت النتائج إلى أبرز المشكالت

الذىني ثـ استراتيجية خرائط المفاىيـ .في حيف نجد أف ىناؾ

التعمـ بمدينة الرياض .كاشتممت عينة الدراسة عمى ( )30طالبة

التقميدية كتكزيع الطالب ،كاعتماد خطة تدريب ال تتناسب مع

الطالبات المعممات حسب تكرارىا عمى التكالي استراتيجية الربط

العمؿ.

تفاكتنا بيف مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات إذ كانت المقررات
الدراسية ليا النسبة األعمى الستجابات الطالبات المعممات .أما

كانت ضعؼ التنسيؽ النظامي بيف أطراؼ البرنامج ،كما أف
إدارة المدرسة ال تحسف معاممة المتدربيف مثؿ المتعمميف كال تكفر
ليـ الكسائؿ كاألدكات كاألجيزة المعينة عمى التدريب؛ مما يعكس

الدكرات التدريبية فقد حصمت عمى النسبة األقؿ .أما فيما يتعمؽ

عدـ الكضكح الكافي لدكر كؿ طرؼ مف األطراؼ في البرنامج.

بالعقبات فقد تركزت عمى عدـ التطرؽ لالستراتيجيات الحديثة

كالجدير بالمالحظة عمى ىذه الدراسات أنيا تكصمت إلى

في مقرر طرؽ تدريس صعكبات التعمـ ،كعدـ التدريب عمى

االشراؼ الميداني ،كاتفقت عمى ضعؼ الدكر الذم يقكـ بو

كمف الدراسات القميمة التي عممت عمى ميارات المشرؼ

استخداـ تمؾ االستراتيجيات أثناء مادة دراسة حالة.

معكقات مختمفة مف األىمية بمكاف في تسييؿ كانجاح عممية

الميداني كانت دراسة صكر [ ]11التي ىدفت إلى التعرؼ عمى

المشرؼ في التدريب الميداني في تدريب الطمبة.
كفي جانب االشراؼ الميداني عف بعد في إعداد معمـ

الميارات الالزمة لمشرفي التربية العممية في كمية التربية

إلى استقصاء متطمبات إعداد كتدريب معممي التربية الخاصة

التربكية كالنفسية في الكمية نفسيا ،كتمثمت أداة البحث باستبانة

باستخداـ تقنيات التعميـ عف بعد مف كجية نظر ( )49مف

أعدىا الباحث ،كشفت النتائج أف أىـ الميارات كانت ىي التي

أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في التربية الخاصة

تنص عمى مساعدة الطالب/المعمـ في إعداد الخطة اليكمية،

األساسية مف كجية نظر ( )43مف أعضاء ىيئة تدريس المكاد

التربية الخاصة فقد ىدفت دراسة عبد المعطى كأبك قمة []31

إرشاده إلى كيفية كتابة الخطة اليكمية بشكؿ صحيح ،كالتأكيد

معمما كمعممة بمدارس التربية
بالجامعات السعكدية ،ك()152
ن
الخاصة ،كمدارس الدمج بمنطقة المدينة المنكرة ،باإلضافة إلى

عمى ضركرة اىتماـ الطالب /المعمـ بترتيب السبكرة ككتابة فقرات

( )24مف مكجيي كمديرم مدارس التربية الخاصة .طبقت

الدرس كتمخيصيا ،كالحث عمى ضركرة إشراؾ المتعمميف

استبانة عف متطمبات إعداد كتدريب معممي التربية الخاصة طبقنا
لنظاـ التعميـ عف بعد .كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف آراء

جميعيـ بفاعمية أثناء الدركس كاستخداـ طرائؽ تدريسية متنكعة
مناسبة لممكاقؼ التعميمية أثناء الدرس كتحسيف تكزيع الكقت

في إعداد كتدريب معممي التربية الخاصة ،كاتفقت آراؤىـ مع

كلعؿ دراسة باحاذؽ [ ]22ىي الدراسة التجريبية الكحيدة

مديرم كمكجيي التربية الخاصة ،حيث أشاركا إلى أنو يحتاج

التي حصمت عمييا الباحثة كىدفت إلى تطكير ميا ارت مشرفات

إلى متطمبات بشرية كتقنية كتعميمية عالية المستكل ،كأف مف

التدريب الميداني بقسـ رياض األطفاؿ كتدريبيف لمساعدتيف في

التعميمية اإللكتركنية .كالجدير بالذكر أف الباحثة كقد استخدمت

الباحثة بتصميـ استبانة قبمية كبعدية خاصة بالطالبات كأخرل

عمى كؿ فقرات الدرس.

أعضاء ىيئة التدريس أكثر إيجابية نحك استخداـ التعميـ عف بعد

تطكير مياراتيف لتدريب طالبات التدريب الميداني .كقامت

معكقاتو ندرة أعضاء ىيئة التدريس القادريف عمى إعداد المكاد
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خاصة بمعيدات قسـ رياض األطفاؿ ،حيث بمغت عينة البحث

العممية كالمينية لمتخصص التربية الخاصة ،باإلضافة إلى

 242طالبة ك 38مشرفة تدريب ميداني .كقد أسفرت نتائج

سؤاؿ مفتكح يتضمف االستفسار عف الميارات الالزمة لمشرؼ

البحث عف فاعمية البرنامج التدريبي المقترح كتطكر أداء

التربية العممية في ميداف التربية الخاصة .ككفؽ نتائج االستبانة

في التدريب الميداني ،كتنكع التكاصؿ الفعاؿ بيف المشرفة

تنميتيا لدل مشرفات التربية العممية في قسـ التربية الخاصة عند

كتمكنت الباحثة مف تحديد ستة ميارات أساسية يفترض أف

الطالبات كالمشرفات أكاديميان كمينيان مف ناحية تييئة بيئة العمؿ

كالطالبة ،ككذلؾ تنكع االستراتيجيات المستخدمة في تقييـ

إشرافيف عمى الطالبات /المعممات.

الطالبات ،كتفعيؿ استخداـ التكنكلكجيا في بيئة التعمـ.

 .2مقياس الميارات اإلشرافية لمشرفات التدريب الميداني في
التربية الخاصة الصكرتاف (أ +ب):

 .5الطريقة واإلجراءات

تيدؼ األداة إلى قياس ميارات مشرفات التدريب الميداني،

أ .منهج الدراسة

كقد تـ إعداد المقياس في صكرتيف :الصكرة (أ) لممشرفة،

لمتحقؽ مف غرض الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي،

كصكرة (ب) لمطالبة .كاإلجابة لكمييما تككف باختيار درجة

كىك عبارة عف تصميـ تجريبي نفذ عمى المجمكعة التجريبية

الممارسة لمفقرات كفؽ التدرج الخماسي ()5 ،4 ،3 ،2 ،1

باستخداـ القياس القبمي كالقياس البعدم قبؿ كبعد تطبيؽ برنامج

كالتالي )1( :تعني عدـ ممارسة )2( ،ممارسة قميمة)3( ،

الدراسة ،حيث قامت الباحثة ببناء برنامج تدريبي لتنمية الميارات

ممارسة متكسطة )4( ،ممارسة في الغالب )5( ،ممارسة دائمة.

اإلرشادية يتناسب مع عينة الدراسة.

كينقسـ المقياس في صكرتيو كالتالي :صكرة (أ) نسخة المشرفة:

ب .مجتمع وعينة الدراسة

ينقسـ المقياس إلى ستة محاكر حسب الميارات المستيدفة في

تككف مجتمع الدراسة مف مشرفات كطالبات التدريب

برنامج الدراسة( :المعرفة ،االتصاؿ التكاصؿ ،التقييـ ،التدريس،

الميداني بقسـ التربية الخاصة لمفصؿ الدراسي الثاني

إدارة المكقؼ التعميمي ،الممارسة المينية كاألخالقية) .أما

 1437/1436ق كقد بمغ عدد عينة الدراسة مف ( )14مشرفة

المقياس في الصكرة (ب) نسخة الطالبة فينقسـ إلى ثالثة أقساـ

مف مشرفات التدريب الميداني ،ك( )70طالبة مف طالبات

حسب كقت الممارسات اإلشرافية التي تقكـ بيا المشرفة:

التدريب الميداني في الفصؿ الدراسي الثاني بقسـ التربية

(ممارسات المشرفة قبؿ تنفيذ الزيارة الصفية ،ممارسات المشرفة

الخاصة .كالالتي يدرسف مقرر التدريب الميداني كمتطمب

أثناء تنفيذ الزيارة الصفية ،ممارسات المشرفة بعد تنفيذ الزيارة

لمتخرج مف درجة بكالكريكس التربية الخاصة.

الصفية) .كقد قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ األداة الظاىرم

ج .أدوات الدراسة

عف طريؽ أخذ آراء المحكميف حكؿ الفقرات المختمفة مف بنكد

تـ استخداـ ثالثة أدكات لتحقيؽ غرض الدراسة الحالية تـ

االستبانة ،حيث عرضت األداة عمى  13مف أعضاء ىيئة

إعدادىا كفؽ الخطكات التالية:

التدريس بتخصص التربية الخاصة كأصكؿ التربية كعمـ النفس

 -االطالع عمى األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع الدراسة.

لالطالع عمييا كتحكيميا كالتأكد مف فيـ محتكل االستبانة كعمى

 -االطالع عمى استمارات تقكيـ طالب التدريب الميداني

جكدتيا كمطابقتيا ليدؼ البحث ،كقد تمت اإلفادة مف

الخاصة بالمشرفيف.

مالحظاتيـ لمكصكؿ إلى أفضؿ صياغة لفقرات االستبانة كذلؾ

 -معايير ككفايات معمـ التربية الخاصة المحمية كالعالمية.

بعد التعديؿ كالحذؼ كاإلضافة عمى بعض الفقرات حتى ظيرت

 -إعداد أداة الدراسة في صكرتيا األكلية.

االستبانة في شكميا النيائي .كقامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ

 -عرض األداة عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف إلبداء

االتساؽ الداخمي بتطبيقيا عمى عينة استطالعية قكاميا ()20

الرأم .كالتأكد مف صدؽ كثبات األداة.

مشرفة ك 50طالبة  -مف خارج أفراد عينة الدراسة -مف

 .1قائمة الميارات الالزمة لمشرفات التدريب الميداني:

مشرفات كطالبات المشاىدات الميدانية ،كمف بيانات العينة

مف أىداؼ البحث الحالي تحديد الميارات الالزمة

االستطالعية قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف

لمشرفات التدريب الميداني بقسـ التربية خاصة ،كقد قامت

لمعرفة الصدؽ الداخمي لالستبانة حيث تـ حساب معامؿ

الباحثة بإعداد قائمة بالميارات ،كتـ تكجيييا إلى عدد ( )35مف

االرتب ػ ػاط بيػ ػف درج ػة ك ػؿ مج ػاؿ ب ػاألداة الكمي ػة كم ػا ىك يكضحيا

المتخصصيف في المجاالت التربكية كالنفسية متضمنة لمكفايات
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الجدالف التالياف:
جدول 1
معامالت ارتباط بيرسون لمجاالت األداة الصورتين (أ) و(ب)
الصورة (أ)
المجاؿ

الصورة (ب)
معامؿ بيرسكف

معامؿ بيرسكف

المجاؿ

المعرفة

**0.605

ممارسات المشرفة قبؿ تنفيذ الزيارة الصفية،

**0.605

االتصاؿ التكاصؿ

**0.764

ممارسات المشرفة أثناء تنفيذ الزيارة الصفية

**0.764

التقييـ

**0.712

ممارسات المشرفة بعد تنفيذ الزيارة الصفية

**0.712

التدريس

**0.632

-

-

إدارة المكقؼ التعميمي

**0.743

-

-

الممارسة المينية كاألخالقية

**0.867

-

-

يتضح مف الجداكؿ ( )1أف قيـ معامالت ارتباط مجاالت

كعميو فإف ىذه النتيجة تكضح صدؽ عبارات كمحاكر أداة

مستكل الداللة ( )0.01مما يشير إلى أف جميع مجاالت

االستبانة احتسبت قيمة معامؿ "الفا كركنباخ" ،كجاءت النتائج

الدراسة كصالحيتيا لمتطبيؽ الميداني .كما تـ التأكد مف ثبات

االستبانة بالدرجة الكمية لالستبانة مكجبة كدالة إحصائيان عند

عمى النحك التالي في الجدكؿ رقـ (.)2

المقياس في صكرتيو (أ) ك(ب) تمتع بدرجة صدؽ مرتفعة؛

جدول 2

حساب معامل ألفا كرونباخ لثبات األداة الصورتين (أ) و(ب).
الصورة (أ)
المجال

الصورة (أ)
المجال

معامل كرونباخ ألفا

معامل كرونباخ ألفا

المعرفة

0.92

ممارسات المشرفة قبؿ تنفيذ الزيارة الصفية،

0.87

االتصاؿ التكاصؿ

0.87

ممارسات المشرفة أثناء تنفيذ الزيارة الصفية

0.88

التقييـ

0.96

ممارسات المشرفة بعد تنفيذ الزيارة الصفية

0.91

التدريس

0.91

-

-

إدارة المكقؼ التعميمي

0.88

-

-

الممارسة المينية كاألخالقية

0.95

-

-

الدرجة الكمية

0.97

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )2أف قيـ الثبات تتراكح بيف

0.87

مدة البرنامج :فصؿ دراسي كامؿ ،تـ تقديـ الكرش عمى مدل

( ،)0.97 -0.87كىي قيـ ثبات عالية ،كتعد مؤش انر جيدان عمى

ستة أسابيع ،مع المتابعة إلى نياية الفصؿ.

د .برنامج الدراسة:

مدة الجمسة الكاحدة  30دقيقة.

 -اليدؼ العاـ لمبرنامج :تنمية بعض الميارات كالفنيات

مكاف تنفيذ البرنامج :قسـ التربية الخاصة بكمية التربية.

اإلرشادية لدل مشرفات التربية العممية بقسـ التربية الخاصة

التصميـ التجريبي :تـ استخداـ التصميـ التجريبي لعينة كاحدة

بجامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف.

مع تطبيؽ قياسيف قبمي كبعدم؛ حيث قامت الباحثة بالقياس

 .1تبصير مشرفات التربية العممية بأىمية الميارات اإلرشادية

تطبيؽ قياس بعدم لممقارنة بيف أدائيف قبؿ كبعد تطبيؽ

كاإلشرافية لمرحمة التدريب الميداني كضركرة إتقانيا.

البرنامج.

 .2تدريب مشرفات التربية العممية عمى مجمكعة مف الميارات

الميارات التي تناكليا البرنامج :بعد االطالع األدبيات التي

الفئة المستيدفة :مشرفات التدريب الميداني بقسـ التربية الخاصة

المكجية لممختصيف؛ تـ إعداد البرنامج التدريبي كعرضو عمى

بجامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف.

المحكميف إلبداء المالحظات كالتعديالت كالتكجييات ،تـ تحديد

المدة الزمنية لمكرشة الكاحدة :ساعتاف ،مقسمة إلى أربع جمسات

أف األداة صالحة لمتطبيؽ ،كيمكف االعتماد عمى نتائجيا.

القبمي لميارات المشرفات ،ثـ بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي ،تـ

 -األىداؼ الخاصة لمبرنامج:

تناكلت اإلشراؼ االكاديمي ،ككذلؾ تحميؿ نتائج االستبانة

الالزمة لمقياـ بالعممية اإلشرافية الفردية كالجماعية مع الطالبات.
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ستة ميارات أساسية كتندرج تحتيا عدد مف الميارات الفرعية،

 .4استخداـ استمارات التقييـ

كىي عمى النحك التالي:

الكرشتاف السابعة كالثامنة :ميارات التدريس األساسية.

 .1المعرفة

أىداؼ الكرشة :تطكير ميارات تدريسية لدل مشرفة التدريب

 .2االتصاؿ كالتكاصؿ

الميداني تساىـ في رفع مستكل التكجيو كالتقييـ لطالبات

 .3التقييـ

االشراؼ الميداني.

 .4التدريس

محاكر الكرشة

 .5إدارة المكقؼ التعميمي

 .1ميارات التدريس القبمية( :الخطة بعيدة المدل  -الخطة

 .6الممارسة المينية كاألخالقية

متكسطة المدل -الخطة قصيرة المدل (الخطة اليكمية أك خطة

الكرش المقدمة في البرنامج 12 :كرشة مدة كؿ كرشة عمؿ

الدرس).

ساعتاف ،تـ تقديميا اعتمادا عمى التعميـ المدمج ما بيف 6

 .2تخطيط التدريس( :ميارة تحديد كصياغة األىداؼ التدريسية

جمسات مباشرة كجيا لكجو ،ك 6جمسات أخرل عف بعد عف

كتحديد المحتكل  -ميارة اختيار استراتيجيات التدريس كأنشطة

طريؽ التطبيقات اإللكتركنية .كالتي امتدت عمى ستة أسابيع،

التعمـ -ميارة اختيار كاستخداـ الكسائؿ التعميمية  -ميارة اختيار

الكرشتاف األكلى كالثانية :المعرفة:

إثارة الدافعية  -ميارة تنفيذ التدريس).

أىداؼ الكرشة تقديـ قاعدة معرفية مناسبة عف التدريب الميداني

 .3ميارة التييئة لمتدريس ( :ميارة الشرح  -ميارة الغمؽ -

كاالشراؼ عميو.

تقكيـ التدريس).

أساليب التقكيـ  -ميارة التفاعؿ المفظي كغير المفظي  -ميارة

بكاقع كرشتيف أسبكعيا .عمى النحك التالي:

 .4ميارات تقكيـ التدريس( :ارتباط التقكيـ باألىداؼ التعميمية –

محاكر الكرشة:

تنكيع كسائؿ التقكيـ كأدكاتو مع مراعاة اإلمكانات المتاحة).

 .1أسس التربية الميدانية كمبادئيا
 .2أىداؼ التربية الميدانية

الكرشتاف التاسعة كالعاشرة :إدارة المكقؼ التعميمي

 .3أدكار كمياـ ككاجبات المشاركيف في اإلشراؼ عمى التربية

أىداؼ الكرشة :رفع كفاية المشرفة في إدارة المكقؼ التعميمي

 .4األنظمة كالقكانيف في التدريب الميداني

محاكر الكرشة:

الكرشتاف الثالثة كالرابعة :تطكير مفاىيمي لعممية االتصاؿ

 .1اتخاذ القرار كاصدار األحكاـ كصنع القرار التعميمي.

كالتكاصؿ في االشراؼ الميداني :المككنات كالميارات.

 .2فف العمؿ في الفريؽ كالقيادة.

أىداؼ الكرشة :تنمية ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ

 .3ميارة حؿ المشكالت.

 .1مفيكـ االتصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ.

الكرشتاف الحادية عشرة كالثانية عشرة :الممارسات المينية:

 .2األنماط السمككية كاإلدراكية في مجاؿ االتصاؿ

أىداؼ الكرشة :تطكير سياقات مينية لممارسة االشراؼ عمى

 .3تكظيؼ التكنكلكجيا

التدريب الميداني ،كتنمية قدرة المشرفة عمى تشكيؿ عالقة

أثناء العممية اإلشرافية عمى التدريب الميداني.

الميدانية

 .4ميارة اإلدارة الصفية.

محاكر الكرشة:

 .4بيئة التعمـ كالتفاعالت االجتماعية

إشراقية عممية مع الطالبات.

الكرشتاف الخامسة كالسادسة :آلية التقييـ.

محاكر الكرشة:

أىداؼ الكرشة :تطكير ميارات المشرفة الميدانية في استخداـ

 .1آلية اإلشراؼ التربكم في التدريب الميداني.

أساليب التقييـ كصياغة أحكاـ التقييـ االشرافي.

 .2حقكؽ كمسؤكليات الطالبة أثناء التدريب الميداني

 .1أساليب التقييـ كمراحمو كتنكيعيا في االشراؼ الميداني.

 .4العالقة اإلشرافية بيف الطالبة كالمشرفة

 .2مراعاة الفركؽ الفردية

التصكر النظرم لمبرنامج:

 .3التقييـ االشرافي

يبيا يستند في إطاره النظرم ككذلؾ
نامجا تدر ن
استخدمت الباحثة بر ن

 .3التغذية الراجعة

محاكر الكرشة:
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يشرفف عمييف في التدريب الميداني.

في خطكاتو التدريبية إلى النظرية السمككية المعرفية كالنظرية
العقالنية ،كىدفت الباحثة مف خالؿ ىاتيف النظريتيف إلى:

مرحمة التطبيؽ :كتشمؿ تطبيؽ كرش البرنامج حيث كانت

أ .تعديؿ المعمكمات حكؿ ماىية بعض الميارات كأىميتيا.

كرشتاف أسبكعيا لكؿ ميارة احداىما كجيا لكجو ،كاألخرل كانت

ب .إكساب مشرفات التدريب الميداني المعمكمات النظرية

عف بعد.

السميمة حكؿ الميارات اإلرشادية كاإلشرافية التي يقمف بيا.

مرحمة اإلنياء :بعد انتياء الكرش تـ تطبيؽ القياس البعدم

ج .إتقاف المشرفات ليذه الميارات مف خالؿ التمريف كالتدريب

لممشرفات كالذم كاف في نياية الكرش باألسبكع السادس ،في

العممي عمييا.

حيف تـ تطبيؽ القياس البعدم لمطالبات في نياية الفصؿ

استراتيجية البرنامج:

األسبكع الرابع عشر.
ق .إجراءات الدراسة:

استخدمت الباحثة مجمكعات العمؿ كاستراتيجية أساسية،

 .1تقديـ استبانة بأسئمة مفتكحة لمعرفة حاجات المشرفات

يتـ مف خالليا تنفيذ فنيات المناقشة كالحكار كالتطبيؽ العممي
لمميارات اإلرشادية في جمسات تدريبية خالؿ كرش العمؿ،

كالميارات الالمة ألدائيف مياميف اإلشرافية لتنميتيا في إشراؼ

كالتطبيؽ خالؿ اليمؿ الميداني.

التدريب الميداني.

الفنيات المستخدمة:

 .2إعداد مقاييس الدراسة كتحكيميا كالتحقؽ مف خصائصيا

 .2ميارة المناقشة كالحكار مع مجمكعات العمؿ

 .3تطبيؽ القياس القبمي لعينة الدراسة.

 .3التدعيـ اإليجابي

 .4تنفيذ البرنامج لمشرفات التدريب الميداني لفترة ستة أسابيع

 .4التككيد الذاتي

متتالية.

 .5التعزيز

 .5تطبيؽ القياس البعدم لمشرفات التدريب الميداني بعد

السيككمترية.

 .1ميارة اإللقاء

 .6القبعات الست في التفكير

االنتياء مف كرش البرنامج التدريبي ،كما تـ تطبيؽ القياس

األدكات كالكسائؿ المستخدمة:

البعدم لطالبات التدريب الميداني في األسبكع الرابع عشر بعد

محاضرات مصحكبة بعركض "بكربكينت" كعركض أفالـ فيديك

نياية التدريب الميداني.

لمناقشة األمثمة كتطبيقات عممية لممشرفات.

 .6النتائج

المادة العممية المطبكعة التي ستكزع عمى المشاركات حكؿ

 .1ما الميارات كالمعارؼ التي تحتاجيا مشرفة التدريب الميداني

الميارات المستيدفة.

بقسـ التربية الخاصة؟

تقديـ نماذج عممية مف قبؿ كؿ مجمكعة في نياية الجمسة.

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرار النسبي الستجابات

بعض المكحات كالرسكمات التكضيحية.

عينة الدراسة مف المتخصصيف في التربية كالتربية الخاصة عمى

مراحؿ تطبيؽ البرنامج:

االستبانة المفتكحة لميارات مشرفة التدريب الميداني بقسـ التربية

مرحمة البدء :تـ إجراء القياس القبمي قبؿ بدء البرنامج بإرساؿ

الخاصة ،كالذيف كاف عددىـ ( )35كما يكضحيا الجدكؿ رقـ

الراب ػط اإللكتركني لممقياس لجميع المشرفات ،كالطالبات الالتي

(.)3
جدول 3

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة عمى استبيان المهارات الالزمة لمشرفة التدريب الميداني
االستبيان
الميارات الالزمة
لمشرفة التدريب الميداني

التكرار

المهارات

التكرار النسبي

المعرفة

35

%100

االتصاؿ كالتكاصؿ

32

%91

التدريس

31

%88

التقييـ

34

%97

إدارة المكقؼ التعميمي

33

%94

الميارات اإلشراقية المينية

35

%100
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5

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )3الميارات التي حصمت عمى

12

2016

اإلشراؼ عمى التدريب الميداني بأبعاده (المعرفة ،التكاصؿ

كاالتصاؿ ،التقييـ ،التدريس ،إدارة المكقؼ التعممي ،الميارات

تك اررات نسبية أكثر مف ( )%85مف استجابات عينة الدراسة

اإلشرافية المينية) ،كفي الدرجة الكمية؟

كبناء عمى
مف المتخصصيف في التربية كفي التربية الخاصة،
ن
ذلؾ تـ بناء برنامج كمقياسي الدراسة.

كلمتحقؽ مف صحة الفرض تمت المقارنة بيف متكسطات درجات

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار

الميداني) بعد تطبيؽ برنامج الدراسة عمى مقياس ميارات

كانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ رقـ ( )4التالي:

باستخداـ اختبار "ت " لداللة الفركؽ بيف العينات المستقمة ،كقد

القياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية (مشرفات التدريب

جدول 4

يوضح اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات في القياسين القبمي والبعدي الختبار مهارات اإلشراف عمى التدريب الميداني لعينة
المشرفات ن = 14
أبعاد المقياس

القياس

متوسط الدرجات

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

المعرفة

القبمي

14.7

2.04

9.38

0.01

البعدم

19.6

0.67

القبمي

29.5

2.07

البعدم

33.6

1.14

القبمي

32.5

3.5

البعدم

37.1

0.4

القبمي

24.4

2.89

البعدم

30.6

1.88

القبمي

33.2

3.5

البعدم

43.4

1.27

القبمي

24.9

1.8

البعدم

30.2

1.7

القبمي

162.3

11.5

البعدم

192.3

1.08

االتصاؿ كالتكاصؿ
التدريس
التقييـ
إدارة المكقؼ التعميمي
الميارات اإلشراقية المينية
الدرجة الكمية لممقياس

0.03
0.024
0.01
2.37
1.77
6.19

غير دالة
غير دالة
غير دالة
0.05
0.05
0.01

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )4أف ىناؾ فركؽ ذات داللة

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف متكسط درجات المجمكعة

القياسيف القبمي كالبعدم لمجمكعة الطالبات المتدربات بعد

التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم

تطبيؽ برنامج الدراسة عمى مشرفاتيف في التدريب الميداني عمى

الفركؽ في بعدم "إدارة المكقؼ التعميمي ،كالميارات اإلشرافية

قبؿ تنفيذ الزيارة الصفية ،ممارسات المشرفة أثناء الزيارة

المينية" .في حيف لـ تصؿ الفركؽ إلى مستكل الداللة

الصفية ،ممارسات المشرفة بعد تنفيذ الزيارة الصفية) ،كفي

االحصائية في االبعاد" :االتصاؿ كالتكاصؿ ،التدريس ،كالتقييـ"؛

الدرجة الكمية لممقياس؟

مقياس الممارسات اإلشرافية بأبعاده الثالثة( :ممارسات المشرفة

كذلؾ في الدرجة الكمية كفي بعد "المعرفة" ،ككانت مستكل داللة

كلمتحقؽ مف صحة الفرض تمت المقارنة بيف متكسطات درجات

كبيذا يككف الفرض األكؿ قد تـ قبكلو جز نئيا؛ فقد دلت النتائج
عمى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار

التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ

التفكير التأممي باستخداـ اختبار "ت " لمعينات غير المستقمة،

البرنامج التدريبي في ميارات االشراؼ عمى التدريب الميداني

كقد كانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ رقـ ( )5التالي:

كما تقيسيا أداة الدراسة.
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جدول 5
يوضح اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعة طالبات التدريب الميداني في القياسين القبمي والبعدي الختبار الممارسات
اإلشرافية ن = 77

المقياس

القياس

متوسط الدرجات

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

ممارسات المشرفة قبؿ

القبمي

15.07

4.82

7.83

0.01

الزيارة الصفية

البعدم

43.5

5.72

ممارسات المشرفة

القبمي

17.06

4.07

أثناء الزيارة الصفية

البعدم

34.07

5.16

ممارسات المشرفة بعد

القبمي

20.41

6

تنفيذ الزيارة الصفية

البعدم

42.77

4.98

الدرجة الكمية لممقياس

القبمي

52.5

14,3

البعدم

120.3

12.16

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5أف ىناؾ فركؽ ذات داللة

1.13

غير دالة
0.01

2.48

0.05

1.48

كما يقيسيا مقياس.

إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف متكسط درجات مجمكعة

 .4ما حجـ أثر برنامج الدراسة في تنمية ميارات اإلشراؼ عمى

الطالبات المتدربات في التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ

التدريب الميداني لدل المشرفات بقسـ التربية الخاصة؟

البعدم كذلؾ في يعدم "ممارسات المشرفة قبؿ الزيارة الصفية

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ

كممارسات المشرفة بعد الزيارة الصفية" ،ككانت درجة داللة

"مربع ايتا" لمكشؼ عف أثر المتغير التابع "برنامج تطكير

حيف لـ تصؿ الفركؽ إلى مستكل الداللة االحصائية في بعد "

اإلشرافية ،كذلؾ لقيمة "ت" لمقياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة

ممارسات المشرفة قبؿ الزيارة الصفية "؛ كبيذا يككف الفرض

التجريبية( .مجمكعة مشرفات التدريب الميداني) ،كذلؾ في

الثاني قد تـ قبكلو جر نئيا؛ فقد دلت النتائج عمى أنو تكجد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التطبيقيف القبمي

الميارات التي كاف لدييا فركؽ دالة احصائيا بيف التطبيقيف كما

يكضحيا جدكؿ رقـ ( .)6ككانت النتائج كما يكضحيا جدكؿ

كالبعػ ػدم لممجم ػكع ػة التجػريبية قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي

رقـ ( )5التالي:

ميارات مشرفة التدريب الميداني" عمى المتغير المستقؿ الميارات

الفركؽ عند مستكل ( )0.05في "الدرجة الكمية لممقياس" ،في

جدول 6

يوضح قيم معامل مربع ايتا ( (η²لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي
المجموعة

ن

قيمة ت

درجات الحرية

قيمة ( )η²

التجريبية

المعرفة

14

9.38

13

0.65

(قياس قبمي  -قياس

إدارة المكقؼ التعميمي

14

2.37

13

0.60

بعدم)

الميارات اإلشرافية المينية

14

1.77

13

0.73

الدرجة الكمية لممقياس

14

6.19

13

0.90

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6قيمة مربع إيتا في التطبيؽ البعدم

ىدفت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عمى التساؤؿ حكؿ

بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فقد تراكح

فاعمية برنامج الدراسة االرشادم التدريبي عمى تطكير الناحية

ما بيف ()0.90 – 0.60؛ كىذه القيـ تدؿ عمى تأثير كبير

األكاديمية كالمينية لمشرفة التدريب الميداني بقسـ التربية

تنمية كؿ مف ميارة المعرفة كادارة المكقؼ التعميمي كالميارات

كالتكاصؿ ،التدريس ،التقييـ ،إدارة المكقؼ التعميمي ،الميارات

اإلشرافية المينية كالدرجة الكمية لدل مشرفات التدريب الميداني

اإلشرافية المينية) كمدل أثر ىذا التطكير في أدائيا مف كجية

بقسـ التربية الخاصة كبيذا يككف الفرض الثاني كذلؾ قد تحقؽ

نظر طالباتيا في التدريب الميداني .كبداية بدأت الدراسة بتحديد

 .7مناقشة النتائج

مف خالؿ السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة فقد دلت التك اررات

لحجـ أثر لتطبيؽ برنامج الدراسة لتنمية الميارات اإلشرافية عمى

جزئيان.

الخاصة في عدد مف المجاالت ىي( :المعرفة ،االتصاؿ

الميارات الالزمة لمشرفة التدريب الميداني بقسـ التربية الخاصة
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النسبية لمميارات عمى استبياف المتخصصيف التربكييف عمى أف

النتائج أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية (مشرفات التدريب الميداني) في التطبيقيف

إدارة المكقؼ التعميمي ،الميارات اإلشرافية المينية" .كىذه

القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم كذلؾ في "الميارات

(NCATE) National

ممارستيف المينية اإلشرافية؛ فأظيرف سمككا أكثر دقة في متابعة

،Council of Accreditation of Teacher Education

الطالبة المتدربة ،كتقديـ التغذية الراجعة المناسبة باستمرار،

كطكرىا مجمس األطفاؿ غير العادييف (CEC) Council of

كتكضيح لممتدربة اليدؼ مف الزيارة الصفية كتقديـ ممخص عف

[ ]11التي كشفت أف أىـ الميارات كانت عمى مساعدة

كاالستقالؿ الذاتي في العممية التدريبية ،كالتركيز عمى جكانب

الطالب/المعمـ ميارات التدريس.

القكة لدل الطالبة المتدربة لتعزيزىا كجكانب الضعؼ لتعديميا؛

كقد كجدت الدراسة أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية
بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية (مشرفات التدريب

كىذا ما يسعى إليو البحث مف تحسف كتطكر فاعمية التعميـ
كالتعمـ عند طالبات التدريب الميداني.

كذلؾ في الدرجة الكمية كفي كؿ مف بعد "المعرفة" ،ك"إدارة

مشرفة التدريب الميداني في قسـ التربية الخاصة التي تشمؿ

المكقؼ التعميمي" ،ك"الميارات اإلشرافية المينية" .في حيف لـ

تكضيح لمطالبة أىداؼ التربية العممية كاألدكار المنكطة بيا،

تصؿ الفركؽ إلى مستكل الداللة االحصائية في االبعاد:

كالسياسات كاإلجراءات المعمكؿ بيا في الجامعة كجيات

كبير لحجـ أثر تطبيؽ برنامج الدراسة لتنمية الميارات اإلشرافية

الدركس كاكتساب الميارات التدريسية الالزمة مف خالؿ التكجيو

عمى تنمية كؿ مف ميارة المعرفة كادارة المكقؼ التعميمي

كالمالحظة ،كتقديـ التغذية الراجعة ،كالمشاركة في حؿ

كالميارات اإلشرافية المينية كالدرجة الكمية لدل مشرفات التدريب

المشكالت التي قد تعترض الطالبة المعممة أثناء فترة التدريب

كحيث كجدت النتائج كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف

جاء في دراسة العجمي [ ]13ألدكار مشرفة التربية العممية كالتي

متكسطي درجات التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية

كاف أىميا دكر لممشرفة في تييئة الطالبة المعممة كتعريفيا

قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي في "المعرفة"؛ مما يدؿ عمى

بأىمية التربية العممية ،كطرؽ التدريس المختمفة كأساليب التقييـ،

أف المشرفات تطكرت مياراتيف المعرفية عف اإلشراؼ في

ميارة التخطيط لمدرس ،كضبط البيئة الصفية.

كأكثر إد ار نكا ألساليب كممارسات اإلشراؼ المتنكعة ،كمعرفة
بآلية تحقيؽ نكاتج التعمـ المتكقعة لمتدريب الميداني .كما كجدت

حمكنال لمعكقات التدريب الميداني المرتبطة بالمشرؼ األكاديمي

الميارات كانت" :المعرفة ،االتصاؿ كالتكاصؿ ،التدريس ،التقييـ،
النتيجة تتفؽ مع معايير إعداد المعمـ كالتي أقرتيا الجمعية
الكطنية العتماد تأىيؿ المعمميف

اإلشرافية المينية"؛ مما يؤكد عمى أف المشرفات قد تطكرت

الطالبة المتدربة ،كتشجيع الطالبة المتدربة عمى تكلي المسؤكلية

 Exceptional Childrenكما تتفؽ مع نتائج دراسة صكر

كتتفؽ النتائج ىنا مع االطار النظرم الذم يحدد مسئكليات

الميداني) في التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم

التدريب ،كتقديـ يد العكف كالمساعدة لمطالبة المعممة في تحضير

"االتصاؿ كالتكاصؿ ،التدريس ،كالتقييـ" كما أتضح كجكد تأثير

(دليؿ التدريب الميداني .)2015 :كما تعد النتائج تحقيقا لما

الميداني بقسـ التربية الخاصة.

كترل الباحثة أف النتائج التي تكصمت ليا الدراسة تقدـ

التدريب الميداني؛ حيث كف أكثر معرفةن بكاجباتيف كمشرفات،

التي تكصمت ليا عدد مف الدراسات ،كمنيا :عدـ معرفة

النتائج كذلؾ أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية بيف متكسط
درجات مشرفات التدريب الميداني في التطبيقيف القبمي كالبعدم

المشرؼ بأدبيات اإلشراؼ ،كعدـ التزامو باألنظمة كالقكانيف

الخاصة بالتربية العممية ،كعدـ تقديـ التغذية الراجعة المناسبة،

لصالح التطبيؽ البعدم كذلؾ في "إدارة المكقؼ التعميمي"؛ كىذا

كالتركيز عند تكجييو الطالب عمى السمبيات دكف اإليجابيات،

يدؿ عمى تطكر ميارات المشرفة في إدارة المكقؼ التعميمي؛

كعدـ استجابة المشرؼ ألسئمة الطالب المعمـ كتفيمو لو عند

حيث أظيرف ميارات أعمى في إدارة الكقت أثناء الزيارة الصفية،

مراجعتو استفسارات كمحاكلة مساعدتو ] .[1,2,5كتتفؽ النتائج

كمتابعة أكضاعيف ،كاالطالع عمى النشاطات التدريبية لمطالبة

ميارات مشرفات التدريب الميداني بقسـ رياض األطفاؿ،

المتدربة ،كتكثيقيا كتنظيميا في سجؿ خاص ،كتقديـ مقترحات

كأسفرت عف تطكر أداء الطالبات كالمشرفات أكاديميان كمينيان مف

كذلؾ مع نتائج دراسة باحاذؽ [ ]22التي ىدفت إلى تطكير

كفي العمؿ عمى حؿ المشكالت التي تكاجو الطالبة المتدربة،

ناحية تييئة بيئة العمؿ في التدريب الميداني.

متجددة لتقكية ميارات الطالبة بعد كؿ زيارة إشرافيو .ككذلؾ دلت
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أما فيما يتعمؽ بالميارات" :االتصاؿ كالتكاصؿ ،التدريس،

المستقبؿ ،كتجيب عف االستفسار .إف ارتفاع استجابة الطالبات

التقييـ"؛ فإنو رغـ كجكد فركؽ بيف متكسطي القياسيف القبمي

يتفؽ مع نتائج السؤاؿ الثاني كالتي كجدت فركقا دالة لصالح

كالبعدم ،إال أنيا لـ تصؿ إلى مستكل الداللة االحصائية؛ كترل

القياس البعدم لمشرفات التدريب الميداني ،كيؤكد عمى إيجابية

الباحثة أنو نظ ار ألنو مف معايير فاعمية التعميـ مشاركة الطالب

الكرش المقدمة في البرنامج لمساعدة المشرفات في تييئة الطالبة

في التعمـ النشط كتفعيؿ مستكيات التكفير العميا كالتفكير الناقد

لبيئة عمؿ محفزة لتدريبيا.

عمى استراتيجيات التعميـ كالتعمـ الحديثة ،طرؽ التكاصؿ الفعاؿ

تحقيؽ رؤية كرسالة قسـ التربية الخاصة التي تنص عمى "تحقيؽ

كنظرياتيا ،كىذا ال يككف إال مف خالؿ السعي بتطكير ذاتيا

الريادة في إعداد ككادر تربكية مؤىمة عمميان كمينيان في مجاؿ

البرنامج أثرت عمى أداء المشرفات كلكف لـ تصؿ لدرجة الداللة

ساىـ في تفعيؿ مسئكليات مشرفة التدريب الميداني في قسـ

كترل الباحثة أف ىذا البرنامج االرشادم عمؿ عمى

كاإلبداعي ،لذا عمى مشرفة التدريب الميداني أف تككف مطمعة

مينيان كأكاديميان ،إال أف الكرش التدريبية التي قدمت في ىذا

التربية الخاصة" ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية [ .]28ككذلؾ

االحصائية ،كذلؾ قد يعكد لحاجة تمؾ الميارات لممزيد مف

التربية الخاصة مف تكجيو طالبات التدريب الميداني ،كتشجيع

التدريب كالتطكير كالتطبيؽ العممي لتمؾ الميارات في حيف كاف

نمك طالبة التدريب الميداني الشخصي كالميني كمعممة في طكر

الكقت المحدد لتمؾ الميارات ببرنامج الدراسة قصي ار نكعا ما.

التدريب .كما أف النتائج جاءت متناسبة مع ما تناكلتو عدد مف

عف فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تطكر أداء المشرفات

الميداني في تدريب الطمبة مثؿ دراسة كؿ مف أبك نعير كآخركف

في تنكع التكاصؿ الفعاؿ بيف المشرفة كالطالبة ،ككذلؾ تنكع

[ ،]6سالـ [ ]18الغرير [ ،]30إمبابي [ ،]20سعيد [.[29

الدراسات مف ضعؼ الدكر الذم يقكـ بو المشرؼ في التدريب

كالنتائج ىنا ال تتفؽ مع نتائج دراسة باحاذؽ [ ]22التي أسفرت

االستراتيجيات المستخدمة في تقييـ الطالبات ،كتفعيؿ استخداـ

 .8التوصيات

 .1تطكير قدرات مشرفة التدريب الميداني كدكرىا الفاعؿ في

التكنكلكجيا في بيئة التعمـ.

كمف جانب آخر تكصمت الدراسة كذلؾ إلى كجكد فركؽ

رفع مستكل الطالبات كتكجيييف كاكسابيف الخبرات الالزمة

ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات القياسيف القبمي

لتحسف تعمميـ في الميداف ،كاعدادىا إعدادان مينيان مناسبان لمياـ

عمى مشرفاتيف في التدريب الميداني كذلؾ في يعدم " ممارسات

اإلشراؼ التربكم الحديث.

كالبعدم لمجمكعة الطالبات المتدربات بعد تطبيؽ برنامج الدراسة

ىذه الكظيفة بحيث يككف مممان بأىداؼ كمجاالت كأساليب

المشرفة أثناء الزيارة الصفية كممارسات المشرفة بعد الزيارة

 .2األخذ بأساليب اإلشراؼ الجماعية كعدـ االقتصار عمى

الصفية" ،كفي "الدرجة الكمية لممقياس" ،في حيف لـ تصؿ
الفركؽ إلى مستكل الداللة االحصائية في بعد "ممارسات

أسمكب الزيارة الصفية فقط كأف يسبؽ التدريب الميداني تنظيـ

مشاغؿ تربكية كلقاءات كتعميـ مصغر يتـ مف خاللو التدرب

المشرفة قبؿ الزيارة الصفية " .كىذا يدؿ عمى أف برنامج الدراسة

عمى إعداد الخطط التدريسية ،كادارة الصؼ ،كتكظيؼ التقنيات

قد ساعد مشرفة التدريب الميداني عمى خمؽ بيئة تعميمية تمبي

التعميمية كادارة الكقت كالميمات التعميمية المتعمقة بالتقكيـ.

حاجات الطالبات التعميمية كالتدريبية؛ حيث أظيرف حسب كجية
نظر طالباتيف فاعمية أكبر في الممارسات اإلشرافية أثناء الزيارة

أ .المراجع العربية

الصفية :مثؿ أف تجمس داخؿ غرفة الصؼ في مكاف ال يشتت

المراجع

] [1حماد ،خميؿ (" .)2009تصكر مقترح لمتغمب عمى

انتباه األطفاؿ ،كتساعد في إدارة الصؼ ،كتعتمد في تقييميا

المشكالت التي تكاجو الطالب المعمـ أثناء التدريب

عمى المالحظة الحية ،كتنكيع أكقات زيارتيا الصفية حسب

الميداني" .كرقة عمؿ مقدمة لمؤتمر (التدريب الميداني بيف

الميارات كاألىداؼ التي تنفذىا الطالبة ،كتقديـ الدعـ المعنكم

أداء الطالب المعمـ كتكجييات المشرؼ التربكم كاإلدارة

طالباتيف أكثر فاعمية في الممارسات بعد تنفيذ الزيارة الصفية ؛

] [2حرب ،سعيد" .)2009( .المشكالت التي تكاجو الطالب

بعد نياية الدرس .كما أصبحت المشرفات حسب كجية نظر

المدرسية) .الجامعة اإلسالمية بغزة.13- 7 :

مف تعزيز النقاط اإليجابية لدييف ،كاطالعيف عمى نتائج تقييميا

المعمـ أثناء التدريب الميداني كسبؿ عالجيا المشكالت

لمزيارة الصفية ،كاعطائيف دافعان نحك تحسيف أدائيف في

التي تكاجو الطالب المعمـ أثناء التدريب الميداني كسبؿ
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عالجيا" .كرقة عمؿ مقدمة لمؤتمر (التدريب الميداني بيف

] [13العجمي ،ميا" .)2002( .رؤية تربكية لطالبات الدبمكـ

أداء الطالب المعمـ كتكجييات المشرؼ التربكم كاإلدارة

التربكم في تحديد سمات مشرفة التربية العممية كأدكارىا".

المدرسية) .الجامعة اإلسالمية بغزة.37-20 :

مجمة (دراسات في المناىج كطرؽ التدريس) كمية التربية –
جامعة عيف شمس – ع .249 :220 :81

] [5دياب ،سييؿ كدياب ،ميادة (" .)2009كاقع عممية اإلشراؼ
عمى التربية العممية كالمشكالت التي تكاجييا" .كرقة عمؿ

] [14البابطيف ،عبد الرحمف (" .)1995المشكالت اإلدارية التي

مقدمة لمؤتمر (التدريب الميداني بيف أداء الطالب المعمـ

تكاجو طالب التربية الميدانية في كمية التربية" .مجمة كمية

كتكجييات المشرؼ التربكم كاإلدارة المدرسية) .الجامعة

التربية قطر ،مج ،24ع .146-131 :115

] [15المصطفى ،عبد العزيز كأبك صالح ،كاظـ (" )2006كاقع

اإلسالمية بغزة.20-14 :

] [6أبك انعير نذير ،كالزيادات عايد ،كالرحامنة عزيز ،كعبيدات

اإلشراؼ في التربية العممية بكمية التربية بجامعة الممؾ

عمر أحمد" .)2011( .مشكالت التدريب الميداني لدل

فيصؿ بالمممكة العربية السعكدية" ،المجمة العممية لجامعة

طمبة تخصص التربية الخاصة في جامعة البمقاء التطبيقية

الممؾ فيصؿ ،مج  ،7ع.207- 196 :.2

كعالقة ذلؾ ببعض المتغيرات" .دراسات العمكـ التربكية.

] [16نكر الديف ،كداد (1423ق) "كاقع برنامج التربية العممية

] [7قطناني ،ىنادم" .)2011( .تقييـ دكر التدريب الميداني

معممات المرحمة االبتدائية في مدينة جدة" الممتقى األكؿ

مف كجية نظر الطالبة المعممة في كمية التربية إعداد

مج  .38ممحؽ .1930 -1919 :6

كاإلشراؼ األكاديمي في إكساب الطمبة الميارات المينية

لكاقع التربية العممية ،جامعة أـ القرل :مكة المكرمة.

في التربية الخاصة في جامعة البمقاء التطبيقية مف كجية

] [17كشاح" .)2007( .الفمسفة التربكية كالسمكؾ اإلشرافي

نظر الطمبة المتدربيف" .مجمة كمية التربية جامعة أسكاف .ع

لمشرفي برامج التربية العممية في الجامعات األردنية".

.249 – 26:225

مجمة المنارة لمبحكث كالدراسات  -األردف مج  13ع .3
.217 – 255

] [8قعداف ،ىنادم ،حميدة ،السيد (" )2014دليؿ التدريب

] [18سالـ ،سرم" .)2012( .معكقات التدريب الميداني في

الميداني لمطالب /المعمـ بقسـ التربية الخاصة" .مكتبة

معاىد كبرامج التربية الخاصة مف كجية نظر الطالب

الرشد .الرياض.

] [9بخش ،أميرة (" .)2009تقكيـ برامج تدريب معممي التربية

المعممكف" .مجمة التربية الخاصة  -مركز المعمكمات
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EFFECTIVENESS OF THE GUIDING
PROGRAM TO DEVELOPMENT SKILLS
FOR THE FIELD-TRAINING SUPERVISORS
OF THE SPECIAL EDUCATION
DEPARTMENT IN PRINCESS NOURAH
BINT ABDULRAHMAN UNIVERSITY
SHAREFA A. ALZOUBAIRY
Princess Nora bint Abdul Rahman University
ABSTRACT_ The study aimed to identify the required professional skills for the field-training
supervisors of the special education department, and the study the effectiveness of the guiding
program in the development of these skills. The study sample consisted of 14 supervisors and 70 of
the field-training students in the special education department, Princess Nourah bint
Abdulrahman University, Riyadh, the second semester of the academic year (2015-2016) (14361437AH). Three tools were used to conduct the purpose of this study: Questionnaire for the
supervisors’ skills in the field training of the special education department, Supervisory skills
scales consisted of two forms: form A for the supervisor and form B for the student, prepared by
the researcher. The study used a descriptive approach, experimental approach, and the results
indicated that the required field-training supervisory skills of the special education department
are:” knowledge, communication, teaching, evaluating, managing the educational situation,
professional supervisory skills”. The study found that there are significant differences between the
average score of the experimental group (field training supervisors) in favor of the two
applications pre and post, and that was in the total score and in each of these dimensions:
“knowledge”, “managing the educational situations”, “professional supervisory skills”. While the
differences did not reach the level of the statistical significance in these dimensions:
“communication, teaching, evaluating”. Also the study conducted an existence of significant
differences between the mean scores of the pre and post measurements of the intern students group
after the application of the study program on their supervisors in the field training, in the two
dimensions of:” the supervisory practices during the classes visits and the supervisory practices
after the classes visits”, and the “total score of the scale, while the difference did not reach the
level of the statistical significance in the dimension of” the supervisors practices before the classes
visits”. Based on these results, the researcher provided a number of recommendations.
KEYWORDS: special education, field training, supervision, university education.
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