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 امللخص

في قسم التربية  التدريب الميداني برنامجالتعرف عمى مستوى الدراسة  ىذه ىدفت
 متغيري معرفة أثر و .الخريجين الطمبة نظر وجية من عمان األىمية جامعة فيلخاصة ا

اختيارىم  تم طالبة و ( طالبا44) الدراسة من تكونت عينة. التراكمي المعدل و الجنس
( 64) من تكونت ثباتيا، و صدقيا من التحقق بعد استبانة القصدية. استخدمت بالطريقة

 .ت( مجاال5فقرة موزعة عمى )
)الكمي( قد جاء ضمن  التدريب الميداني جودة برنامجالنتائج أن مستوى  أظيرت 

 /المشرف التربويالتالي:) كان ترتيبيم ك مجاالت البرنامج ، فقدل اما بالنسبةالمستوى العالي، 
جميعيم  و (المعممة المتعاونة ثم الميداني، إجراءات برنامج التدريب ثمفي الجامعة ، 
 ، وبمستوى متوسط.، ثمإدارة المدرسة المتعاونة(المدرسة المتعاونةي)مجال ثم بمستوى عالي،
جودة تقييم  لمتغير المعدل التراكمي داللة احصائية عمى النتائج إلى أن  أشارتكما 

إجراءات ، المؤسسة/المدرسة المتعاونة، المعممة المتعاونةبرنامج بشكل عام، وفي مجاالت )ال
في حين لم يكن لمتغير الجنس اي فروق دالة احصائيا عمى فقط ،(نيبرنامج التدريب الميدا

 النتائج.
 

 الللنات الدالة:

 ، برنامج التدريب الميداني، التربية الخاصة،  جامعة عمان االىمية، الخريجين
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Abstract 
 

This study aims to evaluate the level of the field training 

program in special education department at Al-Ahliyya Amman 

University from their graduate point of view. And the effect of 

variables: sex and the grade point average (GPA). The sample 

consisted of (34) male and female students, selected by the 

intentional method. A questionnaire has been used after being 

verified and validated, consisting of (64) paragraphs, distributed in 

(5) fields.  

The results show that the evaluation of program (as whole) 

has reached a high level. As for the fields, it was ranked (educational 

supervisor: in university, thenprocedure of the training program, 

then cooperative teacher), all at high level. Then came (cooperative 

school, then  cooperativeadministration), both at average level. 

The results indicated that the variable (GPA) has statistical 

significance on evaluation of the program in general, and in the 

fields of (cooperative teacher, cooperative school, procedures of 

program) only, while the sex variable has no statiscal significance. 
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 مكدمة: 

إعداد معمم  في ىامة خطوة أساسية وفي التربية الخاصة ب الميداني عممية التدري تعد
حي في مراكز التربية الخاصة والبدائل التربوية  ميداني تدريب لتزامو فيال التربية الخاصة 

المختمفة التي يتواجد فييا الطمبة ذوي الحاجات الخاصة والنخراطو في مينة تدريس ىذه 
ئف واألدوار التي تستوجبيا ىذه المينة، باإلضفة الى التزامو الفئات واندماجو في كافة الوظا

 ، بما كاماًل   احيً  تواجًدالواقع التعميمي،افي  تواجدهبمسؤوليات انسانية وأخالقية من خالل 
ناجح  كمعمم سيقوم بيا الوظائف والميام التي عمى الحي العممي التدريب إمكانية لو كفلي

 .والكفايات ارات يمتمك العديد من المي فيمابعد
 يةاالساس القاعدة و ريالفق العمود التربوبة الكميات برامج التدريب الميداني في وتعد

لمطالب  لمتميزة ايةالشخص لبناء تعمل أنيا إذ (،2000)كنعان، تقبلالمس معمم بناء يف
 عن طريق لمينة التدريس الالزمة ةيالميارات التربو  تكسبو أنيا االمعمم/ المتدرب ،كم

 .(5605خالل فترة التدريب )العنزي ،  مواجية المشكالت وتطبيق الخبرات
مجموعة  قسم التربية الخاصة تحقيق/ برامج التدريب الميداني  يتوخى القائمون عمى

 األىداف األتية: من
 المينففففففففي لمجففففففففالا  بأىميففففففففة المعمففففففففم فيمففففففففا بعففففففففد/الطالففففففففب المتففففففففدرب تعريففففففففف
 مفففففففن المجفففففففال ىفففففففذا عميفففففففو يشفففففففتملوماتخرجو، بعفففففففد بفففففففو يعمفففففففل سفففففففوف التربوي،الفففففففذي

تمقى عمفففففففففى عاتقفففففففففو ،و متنفففففففففوعي الحاجفففففففففاتمختمففففففففففي الخصفففففففففائص، أففففففففففراد )طمبفففففففففة( 
مسفففففففففؤولية ىفففففففففؤالء الطمبفففففففففة لتطفففففففففوير قفففففففففدراتيم وميفففففففففاراتيم ففففففففففي كاففففففففففة المجفففففففففاالت 

والتزامفففففففففو ، وزمفففففففففالء عمفففففففففل  قيفففففففففاداتالنمائيفففففففففة ، باإلضفففففففففافة الفففففففففى التعامفففففففففل مفففففففففع 
اكتسفففففففاب ميفففففففارات اجتماعيفففففففة منفففففففو يتطمفففففففب  ،ممفففففففاحيويفففففففة مفففففففؤثرة  مسفففففففؤوليات،وأدوارب

 بعد. فيما كمعمم هلماينتظر  تساعده في تكيفو 
تاحةو  من عموم نظرية تشتمل  في مرحمة البكالوريوس ما درسو توظيفلو ب الفرصة ا 

 فعاليتو و كفاءتو من يزيد ،مماالميدانفي  تربوية و تعميمية، نظريات و قواعد و عمى مبادئ
 .كمعمم

الطالب المتمقي  دور ىو و الجامعية دراستو في عميو تعود و ألفو مما لالنتقال توتييئو 
 طبيعًيا انتقاال لو يكفل التخرج،مما بعد هينتظر الدور الذي المعمم المعطي والمنتج ، دورالى 
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 ، دور دورين مختمفين  بين ما يةانتقال فترة التدريب الميداني تعد فترة أن أي .متسمسال
ليرى في الميدان استدعاء ىذه المعمومات وتوظيفيا عمميا  ثم استقبال لممعمومات وحفظيا،

 نتيجة أدائو.
مع ذوي الحاجات الخاصة في التربية الخاصة الميداني  التدريب إن :القول يمكن وبيذا

 و وتمبية حاجاتيم المختمفة في كافة المجاالت النمائية،المعرفية، والمغوية، واالجتماعية
 متطمبات ضمن حيوًيا و أساسًيا متطمًبا لمينية، والنفسية، يمثلاالنفعالية، والحركية، وا

 .2011)الخميفة،(التربية الخاصة . برامج في التخرج
 مستوى برنامج التدريب  الميداني لدىومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى 

 نظر وجية التربية الخاصة في التربية الخاصة  بجامعة عمان األىمية من قسم خريجي
عمان  جامعة في برنامج التدريب الميداني ، لتطوير مقترح تصور ، لتقديمالطمبة المتدربين

مؤسسة التدريب  التدريب الميداني، مدير عمى األكاديمي التالية:المشرف المجاالت األىمية في
 إجراءات برنامجو معمم المؤسسة المتعاون المتابع لمطمبة المتدربين ، ،مؤسسة التدريب،

 .تدريب الميداني ال
  والدراسات الشابكة :  للدراسة   االطار اليظري

أساسًيافي تطور المجتمعات والشعوب  دوًرامن خالل مؤسساتو المختمفة  يمعب التعميم
 أن بما و، جميع مجاالت الحياة يفمستمر وشامل  ىذا التطور في إحداث تغيير أسيم ثحي،

 كونو التقدير و باالىتمام العالم في جميع دول المعمم أساس التغيير،حظي التربية والتعميم ىي
إعداد جيل متماسك االساسي، وقائد العممية التربوية ومصدرىا الفعال، القادر عمى  العمود

 المعممب االىتماممؤسسات التعميم العالي  عمى وجب لذا  .قادر عمى التكيف في مجتمع متغير
 (5605يب الميداني)العنزي ، تأىيمو من خالل برامج التدر  و تدريبو و

الميداني أو ما يطمق عميو ب)التربيةالعممية(عنصًرا ىاًما  يعتبر برنامج التدريب
معممي المستقبل،في كافة التخصصات اآلكاديمية التي تعنى بتدريس  برامج إعداد في وأساسًيا

فئة من الطمبة  فئة من الطمبة العاديين الممتحقين في مدارس التعميم العام ، كما أن ىناك
ذوي الحاجات الخاصة يختمفون في خصائصيم التعميمية والسموكية ممتحقين في مراكز 
ومؤسسات تعميمية خاصة بيم لتوفر ليم التعميم والتدريب المناسبين عمى أيدي أخصائيين 
لسد حاجاتيم وتعويض نقاط الضعف لدييم التي فرضتيا عمييم إعاقتيم في أي جانب من 
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عمى اختالف الفئة التي ينتمون إلييا، ىؤالء األفراد يختمفون لحسية ، نمائية أو االجوانب ال
عن أقراتيم العاديين في كثير من الجوانب، وىم بحاجة الى كفاءات وكوادر متمكنة لتستطيع 

 تعنى الكميات في الجامعات التي جميع األخذ بيدىم الى أقصى ما تسمح بو قدراتيم،   فعمى
وضًعا مميًزا في  الميداني يأخذ برنامج التدريب أن عمى تركز أن المستقبل معممي بإعداد

 االطالب المتدرب أثناء مرحمة التدريب التي تسبق مرحمة حصول لضمان،برنامج البكالوريوس
ىذه  تدريسقادر عمى  عممم إلعداده الالزمة الخبرة و الكافي الدعم الحقيقية  عمى الخدمة

يجابية . قبل وبتالفئة والتعامل معيم   واقعية وا 
 موم فيعاآلداب وال كمية مرحمة التدريب الميداني في قسم التربية الخاصة في تبدأ و
 التي التخصص، مواد الطالب دراسة بعد األخير؛أي الدراسي الفصل عمان األىمية في جامعة
ه خصائص الطمبة ذوي الحاجات الخاصة ، ومناىج وأساليب تدريس ىذ خالليا من يتعرف

التدريب الميداني في التربية  برنامج الفئات ،وأساليب التقييم ، وأساليب تعديل السموك. ويقدم
في مراكز التربية الخاصة أو  ميداني تدريب صورة في معتمدة تنفذة ساع (05بواقع) الخاصة

 - 06فترة زمنية تتراوح ما بين ) مدارس يمتحق بيا طمبة من ذوي الحاجات الخاصة، خالل
الواحد،في  اليوم في ( حصص5 – 4بواقع ) األسبوع، في أيام ثالثة أسبوًعا،بمعدل (05

 الطمبة توزيع يتم و . الميداني لتدريباالمتعاونة مع الجامعة في برنامج  المدارس المراكز أو
 و عمييم اإلشراف يتولى و. ( طالب6–4من) مكونة مجموعات في المدارس ىذه عمى

 قسم التربية الخاصة .  في التدريس ىيئة ءأعضا من تدريبيم،مشرفون
التعميم  بمشاىدة  ضمن مراحل متتابعة ، تبدأعممية التدريب الميداني وتتسمسل 

المشاركة الجزئية في  اإلى المتدرب بعده /الطالب ينتقل أسبوعين أو ثالثة ،ثم والتدريب مدة
 ، توجييو و ، بإرشاده المشرف وميق التعميم الكمي،و إلى ينتقل أيًضا،ثم أسبوعين التعميم مدة

 خالل المعممة المتعاونة ومديرة المدرسة في من تقويمو يتم من خالل الزيارات الصفية ثم
التدريب، خالل نموذج التقييم المعد في جامعة عمان األىمية ، كما  فترة من األخيرة األسابيع

م يعده المشرف اآلكاديمي يتم تقييم طمبة التدريب الميداني من خالل نموذج أخر لمتقيي
 ليشتمل عمى جميع عناصر برنامج التدريب الميداني.

 تطوير و المتدرب الطالب معارف تنمية في العممية التربية /الميداني التدريب يسيم
  .مواىبو صقل و المشكالت حل عمى قدراتو و مياراتو و معموماتو
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والمساقات الدراسية التي تمقاىا  أن الخبرة النظرية الحديثة إلى الدراسات معظمأشارت 
 قبل ما مرحمة في المعمم إعداد الطمبة أثناء مرحمة الدراسة الجامعية األولى، باإلضافة الى

 عوامل الالزمة ،كميا الميارات و المعارف خالل برنامج التدريب الميداني بإكسابو من الخدمة
 ما مرحمة في المعمم بإعداد المتعمقة ةالسابق البحوث نتائج تمخصت قد و . فعااًل  معمًما جعموت

 باآلتي:  الخدمة قبل
 مرحمة في تدريبو و الطالب/المعمم إلعداد لبرنامج التدريب الميداني العالية الجودة إن

 و الصف في يحتاجيا التي مياراتو و معارفو شخصيتو و تطوير تعمل عمى الخدمة قبل ما
 .ةتجعمو قادًرا عمى التدريس بدافعية وفاعمي

 و زيادة دافعية الطمبة ذوي الحاجات الخاصة واضح في كبير و بشكل تساىم كما 
من خالل برنامج جيد  بشكل تدربوا نالمعممين الذي إن، كما إلعاقتيم وتقبميم ىم تطوير أداء

 في يستمرونفي التدريس و يجدون المتعة التدريب الميداني الذي يمتاز بالجودة العالية ،
 .غيرىم من ثرأك التدريس مينة

 معتمدة معايير جامعة عمان األىمية بوضع فييا عات بمامالجا كل تيتم أن ينبغي لذا
 أىميتيا و الخدمة قبل ما مرحمة في المعممين برامج التدريب الميداني إلعداد جودة عمى لمحكم
 برامجقييم مستوى جودة ت خالل من ذلك و،  جيد بشكل مؤىمين و مدربين معممين إعداد في

 التدريب برنامجييم لتق الدراسة ىذه جاءت لذا. الجامعة في العممية التربية/التدريب الميداني
 . قسم التربية الخاصة بجامعة عمان األىميةوالعموم اآلداب  كمية في العممية التربية/  الميداني

 : ناٍ ذلوريًتصييف الدراسات الشابكة اىل  مت

ت تكويه برامج الرتبية العنلية يف مؤسشات التعليه يشنل دراسات استَدفاحملور األول : 

 املختلفة ميَا: 

تقويم برنامج التدريب  التي ىدفتعمان، سمطنة  ( في5607التوبي) و دراسة الفواعير
الميارات المكتسبة من وجية نظر المعممات  و المعارف التربية العممئة،بتحديد/ الميداني 

الميارات الالزمة ، أعد الباحثان  و ي اكسابين المعارفالطالبات، ومدى مساىمة البرنامج ف
( 48(مجاالت ، وتكونت عينة الدراسة من )7( فقرة موزعة عمى )66استبانة تكونت من )

طالبة من كمية العموم واألداب ممتحقات في برنامج التدريب الميداني لمعام الدراسي 
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ج الدراسة أن فاعمية برنامج نتائ في جامعة نزوى / سمطنة عمان ، اشارت 5604/5605
الميارات اكتساًبا ما  التدريب الميداني في اكساب الطالبات المتدربات كان عالًيا، وأن أكثر

الصفوف ثم أخيرًا ما  التدريس يميو المجال المتعمق في إدارة يتعمق في مجال خطط ومواد
 يتعمق في مجال التقييم والتغذية الراجعة.  

 كمية لطمبة العممية، التربية برنامج تقويم ( إلى5606دي )دراسة الزي كما ىدفت
 التعرف عمى أثر متغير الجنس و ،المعممين الطمبة وجية من بابل، جامعة األساسية التربية
 التربية كمية في عربية، لغة سنة رابعة ،تخصص طمبة عينة الدراسة من تكّونت. الطالب

 البالغ و الثاني، لدراسيال  لمفص (2015 / 2014)لدراسيا لمعام بابل، جامعة االساسية،
استخدمت استبانة تكونت  و العشوائية، بالطريقة اختيارىم تم طالبة و ( طالًبا66) عددىم
 التربية مشرف( االتية موزعة عمى المجاالت ثباتيا، و صدقيا من التحقق تم ( فقرة59من)

 المتعاونة، المدرسة ، المتعاونة المدرسة المتعاون،مدير ،المعمم)المشرفالتربوي( العممية
 التربية برنامج لمجاالت الطمبة تقويم أن النتائج أظيرت العممية. التربية برنامج اجراءات

 :التالي النحو عمى العمميةكان
 ىعم المتعاونون المعممون و  )التربوي المشرف(  العممية التربية مشرف حصل مجال

 مدير( لم تحصل مجال، و منيم المطموبة الميامدرجة عالية وىذا داللة عمى قياميما ب
عمى درجة  )العممية التربية برنامج إجراءات(و  )المتعاونة المدرسة(و  )المتعاونة المدرسة

 المجال احتل قد و، عالية وىذا داللة عمى وجود تقصير ونقاط ضعف في ىذه المجاالت
 ثم المتعاون، األولى يميو المعمم بةالمرت )التربوي المشرف(  العممية التربية بمشرف المتعمق

كما  .المتعاونة المدرسة مدير أخيرًا و المتعاونة، فالمدرسة العممية، التربية إجراءات برنامج
 .المعمم /الطالب لمتغير جنس تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت

 جامعة في الميدانية ربيةالت برنامج كفاءة تقويم ( إلى5604) وىدفت دراسة الخصاونة
 عمى لمطالبات التراكمي المعدل متغير أثر تقصي و، المعممة/الطالبة نظر وجية من حائل

 186 ) كان عدد أفراد عينةالدراسة .الميدانية في الجامعة  التربية برنامج لمجاالت تقويمين
ات من الطالبات استخدمت الباحثة  لجمع البيان .القصدية بالطريقة اختيارىن تم طالبة (

 مجالت أن النتائج أظيرت  .ثباتيا و صدقيا من التحقق ( فقرة،تم60) من تكونت استبانة
 إجراءات ثم المتعاونة، يميو مجال المعممة ،ألولىا المرتبة الميدانية احتل التربية مشرفة قويم
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 المدرسة مديرة كان بالترتيب األخير و ، المتعاونة ثم المدرسة الميدانية، التربية برنامج
 المعدل تعزى لمتغير إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج كماأظيرت .المتعاونة
 .التراكمي
 إعداد( تقييم برامج (Ergul, et al. , 2013 آخرون و ايرجول دراسة ىدفت و
تحقيقيا ألىدافيا ، أشارت نتائج  من التأكد و الخدمة قبل ما مرحمة في المعممين الطمبة

  تقييم في ضعف لدييم الخدمة أثناء و الخدمة قبل ما مرحمة في المعممين دراسة  أنال
  مع التعاون و ، اإليجابية التعميم بيئة ،و المينية التشريعات ،و الصف إدارة و ، الطمبة
 ىذه مثل تتضمن ال المعممين إعداد برامج أن اتضح قد و  .العمل فريق أعضاء مع و األسرة

 التدريسية المساقات تتضمن أن ( ضرورة5604) آخرون و ايرجول أوصى قد و .المواضيع
 مكثفا يكون أن و أطول العممية التربية /الميداني التدريب مدة تكون أن و .أكثر عممًيا تطبيًقا

 ما مرحمة في المعممين إعداد برامج في الخريجين متابعة في االستمرار بضرورة أوصوا كما .
 . .تطرأ التي االحتياجات و التطورات لمواكبة الخدمة مرحمة أثناء الخدمة و قبل

تربية العممية في مؤسسات التعميم ل( تعرف واقع ا5604كما استيدفت دراسة عًياد )
من وجية نظر الطمبة المتدربين/ مادة العموم .استخدمت  العالي في الضفة الغربية/ فمسطين

( مجاالت ىي: مؤسسة التدريب، 4عمى )( فقرة موزعة 65الباحثة استبانة مكونة من )
مناسبة المحتوى النظري لمحاجات المشرف األكاديمي، تقويم الطمبة المتدربين لمبرنامج، 

( طالًباوطالبة من: جامعة النجاح 84التطبيقية في المدارس. تكونت عينة الدراسة من )
لمعموم التربوية . أشارت الوطنية ، جامعة الخميل، جامعة القدس المفتوحة، الكمية الجامعية 

فاعمية المشرف اآلكاديمي بالدرجة كالتالي: النتائج أن متوسطات مجاالت الدراسة مرتبة
األولى ، ثم مناسبة المحتوى النظري ، يميو تعاون مركز التدريب وأخيًرا  تقويم الطمبة 

الجنس  المتدربين .كما أشارت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري،
 والمؤسسة التعميمية. 
 االشراف األكاديمي الميداني و التدريب دور ( تقييم5605) قطناني وىدفت دراسة

تكونت  .المعممون الطمبة نظر وجية من التطبيقية البمقاء جامعة في الخاصة التربية لطمبة
(  فقرة 45)(  طالًبا وطالبة، استخدمت  الباحثة استبانة مكونة من 040عينة الدراسة من) 

موزعة عمى محورين االول يقيس مدى استفادة الطمبة المتدربين من األنشطة التدريبية التي 
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يتضمنيا التدريب الميداني، والثاني يقيس مدى استفادة الطمبة المتدربين من المشرف 
االكاديمي. أشارت النتائج ان تقدير الطمبة المتدربين لمدى استفادتيم من خبرات التدريب 

لميداني متوسطة بشكل عام. وكان اعمى متوسط لخبرتي التواصل مع المعممين ا
واالختصاصيين االخرين في المدرسة او المركز، وانتاج وتصميم الوسائل التعميمية لمطمبة 
ذوي االحتياجات الخاصة، يمي ذلك القدرة عمى تنفيذ خطط تربوية فردية استنادا لحاجات 

متدربين عمى وضع خطط تعديل السموك فمم تكن بمستوى قدرتو الطالب. اما قدرة الطمبة ال
عمى تنفيذىا اذ حصمت عمى المتوسط االدنى في التقدير واعتبرت من نقاط الضعف. اما 

االكاديمي، فاشارت النتائج الى ان  ستفادة الطمبة المتدربين من المشرفبالنسبة درجة ا
طة بشكل عام. وقد حصمت الميام ذات الطابع تقديرات الطمبة المتدربين كانت عالية الى متوس

االداري عمى المتوسط االعمى وتعني ان المشرف يقوم بيذه الميام دائما، اما الميام التي 
نادرا مايقوم بيا فيي تدريب الطمبة المتدربين عمى تقييم فاعمية البرنامج التربوي الفردي 

 وكذلك نادرا مايتمكن من حضور الحصص كاممة. 
 تدريب إلي تقييم فعالية برنامج بإجراء دراسة ىدفت(Ucar,2012)  يوكار قام و
اشتمل برنامج التدريب، مجموعة  و الخدمة، قبل التعميم و العمم تدريس نحو المعممين الطمبة

التعميمي لممواد التعميمية وأساليب  المحتوي و التدريس من الموضوعات منيا: طرق
ىمين لمينة التدريس، المعممين المؤ  ( معممًا من045) من الدراسة عينة التقويم،تكونت

 نتائج أظيرت البيانات من خالل اإلجابة عمى فقراتيا ،و استبانة كأداة لجمع الباحث استخدم
 المعممين الطمبة الدراسة فعالية برنامج التدريب بكافة محتوياتو، وكان  أثره إيجابًيا عمى

 .متفاوتة بدرجات
 بكمية الميدانية إلى واقع التربية ( التعرف5600) حمس و زكما ىدفت دراسة العاج

من عناصر التدريب الميداني :  كل دور و تحسينيا سبل و بغزة، اإلسالمية بالجامعة التربية
 تحسين في المدرسة مديري و ، المتعاون المعمم و ، التربوي المشرف و التربية، كمية

 تواجو التي المشكالت أىم إلى لمتعرف اإلضافةب المعممين، الطمبة لدى الميداني التدريب
ثباتيا،  و صدقيا ( فقرة،تم التأكد من75اشتممت ) الباحثان استبانة أعد ، المعممين الطمبة
 فروق لتوجد انو أشارت نتائج الدراسة إلى طالبة و ( طالبا084عينة الدراسة من ) تكونت

 و المدرسة مدير و المتعاون المعمم و يالتربو  المشرف و الكمية من كل دالة احصائًيا لدور
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 ذلك و ، التخصص لمتغير إحصائية داللة ذات فروق وجدت بينما الطمبة لمعدل بالنسبة كذلك
 الطمبة تواجو التي المشكالت أىم كما أشارت نتائج الدراسة أن .اإلنسانية العموم لصالح

 عدم  الثانية المشكمة و التدريب، مدارس في المعينة التعميمية الوسائل توافرعدم  المعممين:
 .المدرسة إدارة قبل من المعمم بالطالب االىتمام

 في العممية التربية برنامج تقويم ( 5669) شندي و أخروندراسة ابو  كما ىدفت
 ، التربوي بأبعاده اآلتية : المشرف ، المعممين الطمبة نظر وجية الخاصة من الزرقاء جامعة

 التربية برنامج إجراءات و المتعاونة،  المدرسة و ، المدرسة مدير و ، المتعاون المعمم و
 المنطقة التي جرى فييا الطالب،و )نوع بعض المتغيرات: معرفة أثر إلى ىدفت و .العممية
تكونت  .العممية( التربية برنامج لمجاالت تقويمو و لمطالب، مياكر الت المعدل و ، التدريب
 الدراسة أداة القصدية ، تكونت بالطريقة اختيارىم تم طالبة و طالبا (96) من الدراسة عينة
 ألبعاد برنامج الطمبة تقويم أن النتائج أسفرت .ثباتيا و صدقيا من التحقق تم فقرة (59) من

 المتعاون، األولى،يميو المعمم العممية احتل المرتبة التربية مشرف :كاآلتي العمميةكان التربية
 جاء بالمرتبة األخيرة مدير و ، المتعاونة ثم المدرسة العممية، التربية برنامج فإجراءات
 /الطمبة تقويم دالة احصائًيا في فروق وجود عدم النتائج أظيرت كما .المتعاونة المدرسة
 .ككل التراكمي المعدل و المعمم /الطالب نوع متغير تعزى العممية، التربية لبرنامج المعممين

 إحصائية داللة ذات فروًقا التدريب، و صائية تعزى لمتغير منطقةوان ىناك فرًقا ذا داللة اح
 .المجاالت باقي في تأثير ليا يكن لم و المتعاونة، المدرسة مدير لمجال الطمبة تقويم في

ومن الدراسات التي اعتمدت رأي الطمبة الخريجين المتدربين لتقييم برامج التدريب 
، والتي ىدفت الى الكشف (McMilan, 2009)كمالن الميداني ما قبل التخرج،  ما أجراىا ما

واستخدم ، عن فعالية برنامج التدريب الميداني ومناسبة محتواه لتحقيق أىداف البرنامج 
( خريًجا ومينًيا . أشارت نتائج 54المقابمة  لجمع المعمومات، تكونت عينة الدراسة من )

ؤسسات التدريب حول العناصر الالزمة الدراسة ، أن ىناك اتفاًقا بين الطمبة المتدربين وم
، كما اتفقوا عمى وجود نقاط ضعف في محتوى  تولمحتوى البرنامج التدريبي لزيادة فعالي

 البرنامج وتدريباتو. 
 الميداني التدريب برامج تقييم إلى ىدفت دراسة)  (Aypay, 2009يايبا وأجرى

 التربية كمية في معممة، و ما( معم558) من الدراسة نةعي تكونت و ، المعممين لمطمبة
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 أشارت، الفقرات من مجموعة عمى شممت استبانة الباحثان استخدم و .تركيا في بمرمرة
 برنامج التدريب الميداني كان فعااًل،وظير أثره في نجاحيم الميني،كماأظيرت النتائج أن

 التربية في يةالفعم الممارسة بين إحصائية داللة ارتباطية قوية ذات عالقة وجود النتائج
 وجود كذلك المعمم في الجامعة ،و درسيا الطالب التي النظرية التربوية المساقات و العممية
 العممي الجانب و العممية لمتربية النظري الجانب بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة

 .ليا التطبيقي
 واقع تقويم إلى ىدفت ( بدراسة5669) الخرابشة و القمش قام السياق نفس في و
من وجية نظر  األردنية المجتمع كميات فيلطمبة دبموم التربية الخاصة  الميداني التدريب

الطمبة المتدربين والمعممين المتعاونين، صمم الباحثان استبانتين احدىا خاصة بالمتدربين 
عينة ( وعد أفراد 578والثانية خاصة بالمعممين ، كان عدد أفراد عينة الطمبة المتدربين ) 

 عالجدا دور لو الميداني التدريب أن إلى النتائج أشارت حيث( معمًما 45المعممين المتدربين )
المتعاونين في مجال التخصص، كما أسيم البرنامج في  المعممين ميارات و معارف تنمية في

،وبالنسبة لمطمبة المتدربين فكان تطوير البرامج الدراسية لتخصص دبموم التربية الخاصة 
 مبرنامج أثر كبير في ايجاد تفاعل اجتماعي وتنمية القدرة عمى حل المشكالت .ل

اليت واجَت الطلبة املتدربني/ معلني املشتكبل أثياء  الصعوباتدراسات احملور الجاىي: 

 التحاقَه بربىامج الرتبية العنلية ) التدريب امليداىي(

تعترض الطالبات  التعرف عمى المشكالت التي( 5609ىدفت دراسة العتيبي )
( 56المتدربات في كمية التربية بالمزاحمية / السعودية ، استخدمت الباحثة استباانة تضمنت )

( طالبة مسجالت في مقرر 555من ) ( أبعاد ، تكونت عينة الدراسة 5فقرة موزعة عمى )
أشد  ، أشارت نتائج الدراسة الى اآلتي:كانت(0448/0449) التربية العممية لمعام الدراسي

المشكالت في مجال إدارة المدرسة ، ثم مجال الشخصية ،يمييما مجال المتعممة المتعاونة ، 
وجود فروق  كما أشارت النتائج الى عدمم طبيعة البرنامج ، واقميا شدة المشرفة اآلكاديمية .ث

تعود دالة إحصائيا تعود لمتغيرات التخصص، والمعدل التراكمي، كما يوجد فروقا دالة احصائيا 
 لمتغير نوعية المدرسة ) أىمية،حكومية(، لصالح المدارس األىمية   
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التربية  طمبة تواجو التي المشكالت عمى ( التعرف5608) قيصدالىدفت دراسة 
تكونت عينة  .التربية الخاصة في جامعة حائل بقسم التعمم، صعوبات العممية في مسار

لباحثة استبانة مكونة من عدد من الفقرات ( طالًبا وطالبة ، استخدمت ا 49الدراسة من )
اطمبة التربية  وجود مشكالت يواجيو:( أبعاد. توصمت نتائج الدراسةإلى4موزعة عمى )

 اإلجراءات(الميدانية بشكل عام، كما  توجد فروق ذات داللة احصائية تتعمق ببعدي 
توجد فروق ذات داللة  اإلناث،بينما ال لمتغير النوع، لصالح ُتعزى)التدريب اإلدارية،مدرسة

 احصائية تعزى لبعدي ) المشرف الفني ، والمعمم المتعاون( .
( الكشف عن مشكالت التدريب الميداني لطمبة التربية 5607كما ىدفت دراسة العمي)

( 56ظر الطمبة الخريجين. تكونت عينة الدراسة من )الخاصة بجامعة نجران من وجية ن
( أبعاد . أظيرت 4( فقرة موزعة عمى )40ستبانةمكونة من )ا الباحث مطالًبا وطالبة ، استخد

النتائج أن مشكالت برنامج التدريب الميداني الكمي كانت بدرجة بسيطة  ،وبدرجة متوسطة 
في مجال الطالب المتدرب ، وكانت المشكالت بدرجة بسيطة في بعدي المشرف األكاديمي ، 

ا في النتائج وجودفروق دالة إحصائيً  والمدرسة التي جرى فييا التدريب، كما أظيرت
المشكالت تبًعا لمتغير الجنس في بعدي المشرف والمدرسة والمقياس ككل ، وعدم وجود 

 فروق دالة إحصائًيا تبًع لمتغير المعدل التراكمي.
( ىدفت تعرف الصعوبات التي تواجو طمبة التربية 5606وفي دراسة أجراىا حبايب)

الوطنية وجامعة بيت لحم ، وكمية العموم التربوية / رام اهلل، في  العممية في جامعتي النجاح
،تكونت عينة الدراسة من  5668فمسطين ، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

( من طمبة السنة الرابعة في كميات العموم التربوية،أعد الباحث استبانة تكونت من 567)
التحقق من صدقيا وثباتيا. أشارت نتائج الدراسة  ( مجاالت، تم5( فقرة موزعة عمى )74)

الى وجود صعوبات بدرجة عالية في تطبيق البرنامج ككل وفي جميع مجاالت البرنامج : تنفيذ 
عمميات التدريس، واإلشراف التربوي، والمعمم المتعاون، والمدرسة المتعاونة ، وتنظيم 

الة إحصائًيا في مستوى الصعوبة بين البرنامج التدريبي، كما بينت النتائج وجود فروق د
 الجامعات لصالح جامعتي النجاح وبيت لحم .

 التربية طمبة تواجو التي المشكالت عمى ( التعرف5605) وىدفت دراسة العنزي
 مدى عمى التعرف و أنفسيم، المعممين الطمبة نظر وجية شقراء من جامعة في العممية



 .............................. التربية الخاصة بجامعة عمان قسم خريجي تقييم مستوى برنامج التدريب الميداني لدى

- 666 - 

تم  ، ( االكاديمي المعدل و الجنس و )التخصص باختالف متغيرات المشكالت ىذه اختالف
 و التربوي، ىي: المشرف مجاالت خمسة عمي موزعة فقرة (44) عمى شممت استبانة تصميم
 عينة المدرسة.كان عدد أفراد طمبة و البرنامج، طبيعة و المدرسية، االدارة و المتعاون، المعمم

( 5604/5604) الثاني الدراسي لفصلالمعممين/ المتدربين في ا الطمبة من (046)الدراسة 
ىي عمى  المعممين الطمبة يواجييا التي المشكالت أكثر أن الدراسة إلي نتائج أشارت م،

 نتائج توصمت و كما المدرسة، طمبة و البرنامج، طبيعة ثم االدارية، الترتيب:المشكالت
فروق  وجدت ينماب الجنس، و التخصص دالة إحصائيا لمتغيري فروق وجود عدم الدراسة إلى

 .التراكمي المعدل دالة إحصائيا تعزى لمتغير
 طمبة تواجو التي المعيقات معرفة( 5604) الصعوب و كما ىدفت دراسة اليويمل

 في طالبة ( طالًبا و056) الدراسة من عينة تكونت و مؤتة جامعة في الميداني التدريب
 أكثر أن الدراسة الي نتائج رتأظي و( 5606/5600الدراسي ) لمعام الثاني الفصل نياية

 و التقويم أساليب ثم  المدرسية االدارة ثم المدرسية، الكتب و المناىج المعيقات كانت في
 التي المشكالت في دالة إحصائًيا فروق وجود الي النتائج أظيرت كما التدريس، استراتيجيات

 الي النتائج أظيرت كما . كورالذ لصالح و االجتماعي النوع إلى تعزى المتدربين الطمبة تواجو
 .الخاصة لصالح المدارس المدرسة نوع إلى تعزى المشكالت دالة إحصائًيا في فروق وجود

 دراسة (Koosimile and Suping, 2011)ج سوبن و وكوسميل كما أجرى
 جامعة في الخدمة قبل ما القضايا الخالفية المتعمقة بالمعممين المشكالت و معرفة ىدفت

المعممين المؤىمين لمعمل في  دورات مختمفة ،من ثالثة من الدراسة عينة تكونت ،بوتسوانا
 تم التي تتمحور حوليا مشكالت  و القضايا أىم من كانت و الخدمة قبل المدارس ما

الطالبية،أشارت نتائج  المناقشات طبيعة التفاعمي لمطالب والتشاركي ،و مناقشتيا، التعمم
 تواجييم،كما أن لدييم التي القضايا عرض ومناقشة في يترددون ينالمعمم الطمبة الدراسة أن

مما أدى الى عدم قدرتيم عمى مناقشة  مشاكالت لغوية ، خاصة في مجال التعبيرالمغوي
ميارات  التفكير الحر،و و الى ميارات التفكير الناقد كما أن مناقشتيم تفتقر .قضاياىم، 

 كيب وميارة التدقيقالتر  و التحميل

الطمبة  تواجو التي المشكالت ( معرفة5600) الحربي و فت دراسة منصوروىد
 الباحثان أعد العممية، أثناء برنامج التربية حائل بجامعة التربية كمية في المتدربين/ المعممين
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 المعمم و المدرسية، ىي:اإلدارة أبعاد أربعة عمى ( فقرة موزعة55) من مكونة استبانة
الدراسة  عينة تكونت و العممية التربية إجراءات برنامج و كاديمي،اال  المشرف و المتعاون،

. أشارت ه( 0440/0446) الدراسي لمعام االول الفصل نياية في معممة ( طالبة75) من
 حيث من األبعاد بين نسبة أعمى عمى حصل العممية التربية برنامج طبيعة الدراسة أن نتائج

 الدراسة نتائج أظيرت كما نسبة أدني عمى حصل اونالمتع المعمم أن بعد حين المشكالت،في
المعدل  إلى تعزى المعممين الطمبة تواجو التي المشكالت دالة احصائيا في فروق وجود عدم

 . التخصص و التراكمي
 :أسئلتَا و الدراسة مشللة

المعممين قبل  من أىم العناصر التي تساىم  في إعداد الميداني التدريب يعتبر مساق
 في مياراتيم و معموماتيم، تطوير و المتدربين معارف تنمية في فمو إسيامات جمية الخدمة
الفّعالة بنًاء عمى الخصائص  التدريس ألساليب العممي التطبيق وفي التربية الخاصة ، مجال

 التفاعل التعميمية الخاصة بكل فئة من فئات التربية الخاصة ،كما أن لو دوًرا ىاًما في
 المشكالت حل عمى القدرة تنمية الطمبة المعممين وذوي الحاجات الخاصة  ،واالجتماعي بين 

الميداني  التدريب بتقييم برنامج تتعمق دراسة إجراء من بد ال كان لذلك لدى الطمبة المتدِّربين؛
 جاءت ذلك عمى بناءً  و الضعف، مواطن معالجة و القوة مواطن واقعو ،وتعزيز عمى لموقوف

 في التربية الخاصة بكالوريوس الميداني لطمبة التدريب تقييم برنامج بيدف الدراسة ىذه
 المستقبل . ميمعم/الطمبة  المتدربين  نظر وجية من عمان األىمية جامعة

الميداني،سمعت الكثير من  التدريب مساق عمل الباحثة  كمشرفة في خالل من و
الميداني، من  التدريب فترة أثناء الطمبة في تواجو التي الصعوبات من كثيراً  الشكاوي والحظت

تمبية لمطمبات الموجية من قبل الطمبة  ذلك يأتي ىنا ظيرت مشكمة الدراسة لدى الباحثة ،و
الطمبة المتدربون معممو  ألن نظراً  و ، التطبيق و النظرية بين المعمومات الفجوة تقميل حول

واقع التدريب الميداني  حول رأييمب األخذ من بد ال التدريب الميداني،كان محور المستقبل ىم
البرنامج وتحسينو من خالل ما تشير اليو نتائج  ىذا تطوير البرنامج بغرض مكونات  وتقييم

 :اآلتية األسئمة عن لُتجيب الدراسة ىذه جاءت تحديداً  أكثر ىذه الدراسة  وبشكل
 جامعة عمان في التربية الخاصة التدريب الميداني لطمبة مامستوى برنامج 

 األىمية؟
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 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىلα=0.05   بين
 التدريب الميداني ،وعمى برنامجمستوى مقياس  عمى الستجابات متوسطاتا
 ؟)التراكميالمعدل ( لمتغير تعزى مجاالتو من كل مجال

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىلα=0.05  متوسطات بين 
 من مجال كل عمى الميدانية،و التربية برنامج مستوى مقياس عمى ستجاباتاال

 ؟)الجنس ( لمتغير تعزى مجاالتو
 :الدراسة أٍداف

 التربية الخاصة في بكالوريوس التدريب الميداني لطالبات برنامج مسنوى. تقييم 0
عمان األىمية ، ممثاًلفي مجاالت التدريب الميداني :المشرف  جامعة
 و المتعاونة، المؤسسة المتعاونة،ومديرة/مدير ي،والمعممة/المعمماآلكاديم

الطمبة  نظر منوجية الميداني، التدريب برنامج إجراءات المؤسسة المتعاونة،و
 المتدربين.

اشتقاق مجموعة  استناًدا الى ما تشير إليو نتائج الدراسة ،إلى الدراسة .  تطمح ىذه5
 عمى قادراً  تجعمو و مج التدريب الميدانيببرنا النيوض شأنيا من من التوصيات

 .أىدافو تحقيق
 :الدراسة أٍنية

جراءً 0  وجية التدريب الميداني في التربية الخاصة من برنامج تقويميًا لعناصر . تعتبرا 
 المتعاونة / المعمم المعممة و ، ىي: المشرف اآلكاديمي ،والطمبة المتدربون نظر
 برنامج إجراءات المؤسسة المتعاونة،و ،و ةالمتعاون المؤسسة مديرة/ مدير و ،

 الميداني.  التدريب
 التدريب الميداني . برنامج في لمعاممين راجعة تغذية . توفر5
 . التعرف عمى نقاط القوة في البرنامج وتعزيزىا.4
 الظروف أفضل . التعرف عمى نقاط الضعف في البرنامج لمتغمب عمييا  بتوفير4

 لمطمبة  التدريبية
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 الدراسة:  دحدو

 في المدارس األساسية في المممكة األردنية الياشمية.  الدراسة ىذه إجراء تم :المكانية الحدود
-5608(في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي  الدراسة إجراء تم :الزمانية الحدود
5609.) 
اني في طمبة تخصص التربية الخاصة الذين أنيوا مساق التدريب الميد :البشرية الحدود

 .     5608/5609، 5608/ 5607، 5607/ 5606السنوات ؛
 :الدراسة مصطلحات

 رىامج التدريب امليداىي:ب .1

مؤسسات التربية  في أدائياً  تطبيقيا و االتجاىات، و القيم، و الميارات، و مجموعة المعارف،
طة التربوية مشاىدة التدريس،والمشاركة في التدريس،إعداد الخ :آلتيةالمراحل ا الخاصة وفق

عداد الوسائل التعميمية وأوراق العمل المناسبة،  وتعديل أشكال  الفردية ،وممارسة التدريس، وا 
لطمبة التدريب الميداني الكتساب الخبرات  العممي التطبيق فترة خالل التقويم و السموك،

 التعميمية التربوية.
 :املتدربوٌ/الطلبة  .2

المسجمون مساق التدريب الميداني في ن األىمية  طمبة التربية الخاصة في جامعة عما ىم
( ويتدربون عمى تشخيص وتعميم ( ساعة معتمدة 05فترة التدريب الميداني)التربية الخاصة )

والميارات واكتسابيا، والتفاعل مع ذوي الحاجات الخاصة من خالل وتدريب وتقديم المعرفة 
 في متخصصين توجيو و إشراف تفي أحد المؤسسات لذوي الحاجات الخاصة تح تدريبيم 
يكتسبوا  متعاونات في المراكز حتى معممات التدريس في الجامعة ،و ىيئة أعضاء من المجال
التخرج خالل فصل دراسي بعد انيائيم لممواد األكاديمية  قبل التدريس مينة وميارات خبرات

 والتربوية من أجل الحصول عمى درجة البكالوريوس في التربية الخاصة. 
 :التدريبمشتوى  .3

يتضمن  و محدد، مستوى ضمن العمل من معين بنوع القيام عمى ىي قياس قدرة الفرد
 غير النشاطات مع التكيف عمى القدرة و تخطيطو، و العمل عدة عناصر ىي: تنظيم التدريب

 العادية، االنتماء الى العمل.
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عمييا كل  يحصل التي درجاتال بمجموع الحالية سةاالدر  في إجرائياً  التدريبمستوى ا وتعرف
 .الدراسة في المستخدمة االستبانة خالل طالب/ طالبة من

 املتعاوىة: املعلنة .4

الجامعة،والتي  مع المدرسة مع ذوي الحاجات الخاصة، المتعاونة في العاممة المعممة ىي
 مقيتع ما ليم  بكل المناسبة التربوية التوجييات تقديم و الطمبة المتدربين  ، تشرف عمى

 .التعميمية بالعممية
 أداة الدراسة :

التربية الخاصة في  قسم خريجي لدىالتدريب الميداني  مقياس مستوى برنامج
، ولبناء أداة الدراسة تمت مراجعة األدب النظري الدراسة أىداف جامعة عمان األىمية لتحقيق

 الدراسة أداة حثةالبا صممت والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسةوبعد االطالع 
مستوى جودة ( فقرة سمبية، تقيس 08( فقرة ايجابية و)46( فقرة،) 64) منتكونت  التي

 المعممة/ المعمم و ، موزعة في خمسة مجاالت، ىي: مجال المشرف اآلكاديمي،البرنامج 
 برنامج إجراءات و ، المتعاونة  المؤسسة ،و المتعاونة المؤسسة المتعاونة،ومديرة/ مدير

 ُحسبت إذ ثالثي، تقدير سمم ضمن الدراسة عينة أفراد عنيا أجاب . الميداني تدريبال
، نادرا ( لمخيار0الدرجة)  بالنسبة دائماً  ( لمخيار4) الدرجة و أحيانَا، لمخيار (5) الدرجة و ًً
 الدرجة أحيانَا،و ( لمخيار5)  الدرجة نادرًا،و ( لمخيار4الدرجة) احُتسبت اإليجابية. و لمفقرات

 .السمبية لمفقرات بالنسبة دائماً  ( لمخيار0)
  صدق أداة الّدراسة:

( محكًما في الجامعات 05لمتأكد من صدق األداة بصورتيا األولية ُعِرضت عمى )
جراء التعديالت الضرورية  . األردنية. وقد تم األخذ بآراء المحكمين وا 

حقق من إيجاد معامل كما قامت الباحثة بالتحقق من الصدق البنائي من خالل الت 
، والجدول االرتباط بيرسون بين أبعاد مقياس التدريب الميداني والدرجة الكمية عمى المقياس

 .( يوضح ذلك1)
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 (1انجذٔل )

 يعبيالث استببط بٛشسٌٕ بٍٛ أبعبد يمٛبس انتذسٚب انًٛذاَٙ ٔانذسجت انكهٛت عهٗ انًمٛبس

 انبعذ

يجبل انًششف 

انتشبٕ٘ / عضٕ 

فٙ  ْٛئت انتذسٚس

 انجبيعت

 إداسة  يجبل

 انًذسست

 انًتعبَٔت

يجبل انًعهًت 

 انًتعبَٔت

يجبل انًؤسست/ 

انًذسست  

 انًتعبَٔت

 يجبل إجشاءاث

 بشَبيج

انتذسٚب 

 انًٛذاَٙ

 **0600. **00.0. **0700. *...0. **00.0. يعبيم االستببط

 0..0. ...0. ...0. 7..0. ...0. يستٕٖ انذالنت

 ( α =0.05يستٕٖ انذالنت )* دانت إحصبئٛبً عُذ 

 (α =0.01** دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ انذالنت )

يالحظ من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بين أبعاد مقيفاس التفدريب الميفداني 
وقفد جفاءت جميفع األبعفاد (، 0.813 – 0.550والدرجفة الكميفة عمفى المقيفاس تراوحفت بفين )

باسففتثناء بعففد ، (6.65( و)6.60مسففتوى الداللففة )ذات داللففة إحصففائية عنففد  عمففى المقيففاس
مؤشفر (، وىفذا 6.65المتعاونة( جاء دال إحصائيا عنفد مسفتوى الداللفة ) إدارة المدرسة )مجال

عمففى مففدى صفالحيتو لقيففاس مففا عمفى أن المقيففاس يتمتفع بمؤشففرات صففدق بنفائي مرتفعففة تفدلل 
 وضع لقياسو وىو تقييم برنامج التدريب الميداني.

الباحثة بالتحقق من الصدق البنائي من خالل التحقق من إيجاد معامل االرتباط  كما قامت
بيرسون بين كل فقرة من فقرات مقياس التدريب الميداني والدرجة الكمية عمى البعد الذي 

 .( يوضح ذلك2، والجدول )تنتمي لو الفقرة
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 (2انجذٔل )

تذسٚب انًٛذاَٙ ٔانذسجت انكهٛت عهٗ انبعذ انز٘ تُتًٙ يعبيالث استببط بٛشسٌٕ بٍٛ كم فمشة يٍ فمشاث يمٛبس ان

 نّ انفمشة

 يستٕٖ انذالنت يعبيم االستببط سلى انفمشة يستٕٖ انذالنت يعبيم االستببط سلى انفمشة

 يجبل انًششف انتشبٕ٘ / عضٕ ْٛئت انتذسٚس فٙ انجبيعت

1 06360 061.1 9 06.43** 06001 

2 06456 060.6 10 06831** 06000 

3 06006 06982 11 06135- 06619 

4 065..* 06019 12 0633.- 06202 

5 06636** 06008 13 06154 06569 

6 06086 06.53 14 06423 06103 

. 065.2* 06021 15 06503* 0604. 

8 0623.- 063..    

 انًتعبَٔت انًذسست إداسة  يجبل

16 06302 06255 22 06555* 06026 

1. 06.5.** 06001 23 06638** 06008 

18 06508* 06045 24 06525* 0603. 

19 063.. 06150 25 06564* 06023 

20 06.05** 06003 26 06539* 06031 

21 06651** 06006    

 يجبل انًعهًت انًتعبَٔت

2. 06551* 0602. 32 06806** 06000 

28 06580* 06024 33 06..6** 06000 

29 061.2- 06523 34 06928** 06000 

30 06.36** 06001 35 06843** 06000 

31 06386- 06140 36 06150- 06580 

 يجبل انًؤسست/ انًذسست  انًتعبَٔت

3. 06..5** 06000 43 06505* 06046 

38 06113 066.6 44 06599* 06014 

39 06654** 06006 45 06654** 06006 

40 06260 06330 46 0616. 06535 

41 06342 06194 4. 06461 060.2 

42 06516* 06041 48 0654.* 06028 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ بشَبيج يجبل إجشاءاث

49 06481 06059 5. 06032 06905 

50 06368 06160 58 0664.** 0600. 

51 06606* 06013 59 06616* 06011 

52 06469 0606. 60 0664.** 06009 

53 06825** 06000 61 068.4** 06000 

54 06843** 06000 62 0641. 06109 

55 06811** 06000 63 06906** 06000 

56 06262 0632. 64 06334 06206 

 ( α =0.05* دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ انذالنت )

 (α =0.01** دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ انذالنت )
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ي يالحظ من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بفين فقفرات مجفال المشفرف التربفو 
/ عضو ىيئة التدريس في الجامعة والدرجة الكمية عمى مجال المشفرف التربفوي / عضفو ىيئفة 

 – 0.337-التففدريس فففي الجامعففة احففد مجففاالت مقيففاس التففدريب الميففداني تراوحففت بففين )
( 6.60ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللفة )( 06، 9، 5)وقد جاءت الفقرات (، 0.831

( ذات دالففففة إحصففففائية عنففففد مسففففتوى الداللففففة 05، 7، 4فقففففرات )فيمففففا جففففاءت ال، (6.65و)
( غيففر دالففة 04، 04، 6، 4، 5، 0( والتففي ينصففح بتعففديميا، بينمففا جففاءت الفقففرات )6.65)

( والتي ينصح بتعديميا أو حفذفيا، كمفا جفاءت 6.65( و)6.60إحصائية عند مستوى الداللة )
( والتففي 6.65( و)6.60الداللففة )( غيففر دالففة إحصففائية عنففد مسففتوى 05، 00، 8الفقففرات )

عمفى مؤشر عمى أن المقياس يتمتفع بمؤشفرات صفدق بنفائي مرتفعفة تفدلل وىذا  ينصح بحذفيا،
 مدى صالحيتو لقياس ما وضع لقياسو وىو تقييم  برنامج  التدريب الميداني.

 إدارة المدرسة يالحظ من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بين فقرات مجالكما 
المتعاونفة احفد مجفاالت مقيفاس التفدريب  إدارة المدرسفة اونفة والدرجفة الكميفة عمفى مجفالالمتع

( ذات 54، 50، 56 ،07)وقفد جفاءت الفقفرات (، 0.757 – 0.302الميفداني تراوحفت بفين )
، 54، 55، 08(، فيما جاءت الفقفرات )6.65( و)6.60داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( والتفففي ينصفففح بتعفففديميا، بينمفففا 6.65عنفففد مسفففتوى الداللفففة ) ( ذات دالفففة إحصفففائية56، 55
( والتفي 6.65( و)6.60( غير دالفة إحصفائية عنفد مسفتوى الداللفة )09، 06جاءت الفقرات )

مؤشر عمى أن المقياس يتمتفع بمؤشفرات صفدق بنفائي مرتفعفة وىذا  ينصح بتعديميا أو حذفيا،
 تقييم  برنامج  التدريب الميداني.عمى مدى صالحيتو لقياس ما وضع لقياسو وىو تدلل 

يالحفففظ مفففن الجفففدول أعفففاله أن معفففامالت االرتبفففاط بفففين فقفففرات مجفففال المعممفففة و 
المتعاونة والدرجة الكمية عمى مجال المعممفة المتعاونفة احفد مجفاالت مقيفاس التفدريب الميفداني 

ذات ( 45، 44، 44، 45، 46)وقفد جفاءت الفقففرات (، 0.928 – 0.386-تراوحفت بفين )
( 58، 57فيمففا جففاءت الفقففرتين )، (6.65( و)6.60داللففة إحصففائية عنففد مسففتوى الداللففة )
( والتفي ينصفح بتعفديميا، بينمفا جفاءت الفقفرات 6.65ذات دالة إحصائية عند مسفتوى الداللفة )

( والتففي ينصففح 6.65( و)6.60( غيففر دالففة إحصففائية عنففد مسففتوى الداللففة )46، 40، 59)
عمفى مفدى المقيفاس يتمتفع بمؤشفرات صفدق بنفائي مرتفعفة تفدلل  مؤشفر عمفى أنبحذفيا، وىذا 

 صالحيتو لقياس ما وضع لقياسو وىو تقييم برنامج التدريب الميداني.
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حظ من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بفين فقفرات مجفال المؤسسفة/ يالوأيًضا 
ة احففد مجففاالت المدرسففة المتعاونففة والدرجففة الكميففة عمففى مجففال المؤسسففة/ المدرسففة المتعاونفف

، 49، 47)وقفد جفاءت الفقفرات (، 0.775 – 0.113مقياس التدريب الميداني تراوحفت بفين )
، 45فيمفا جفاءت الفقفرات )، (6.65( و)6.60ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 45
( والتي ينصفح بتعفديميا، بينمفا 6.65( ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة )48، 44، 44

( 6.60( غيفر دالفة إحصفائية عنفد مسفتوى الداللفة )47، 46، 40، 46، 48لفقرات )جاءت ا
مؤشففر عمففى أن المقيففاس يتمتففع بمؤشففرات وىففذا  ( والتففي ينصففح بتعففديميا أو حففذفيا،6.65و)

عمففى مففدى صففالحيتو لقيففاس مففا وضففع لقياسففو وىففو تقيففيم  برنففامج  صففدق بنففائي مرتفعففة تففدلل 
 التدريب الميداني.

ول أعاله أن معامالت االرتباط بين فقرات مجال إجراءات برنامج التدريب يالحظ من الجدو 
الميداني والدرجة الكمية عمى مجال إجراءات برنامج التدريب الميداني احد مجاالت مقياس 

، 55، 54، 54)وقد جاءت الفقرات (، 0.906 – 0.032التدريب الميداني تراوحت بين )
فيما ، (6.65( و)6.60ة عند مستوى الداللة )ذات داللة إحصائي( 64، 60، 66، 58

( والتي ينصح 6.65( ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة )59، 50جاءت الفقرتين )
( غير دالة إحصائية عند 64، 65، 57، 56، 55، 56، 49بتعديميا، بينما جاءت الفقرات )

مؤشر عمى أن ىذا ( والتي ينصح بتعديميا أو حذفيا، و 6.65( و)6.60مستوى الداللة )
عمى مدى صالحيتو لقياس ما وضع المقياس يتمتع بمؤشرات صدق بنائي مرتفعة تدلل 

 لقياسو وىو تقييم  برنامج  التدريب الميداني



 .............................. التربية الخاصة بجامعة عمان قسم خريجي تقييم مستوى برنامج التدريب الميداني لدى

- 669 - 

 ثبات أداة الّدراسة:

باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ألداة الدراسة ومجاالتيا اسُتخِرجت معامالت الثبات 
"Cronbach's alpha"(.4و موضح في الجدول )، كما ى 

 ( 3انجذٔل )

 (32يعبيالث انثببث ألداة انذساست ٔيجبالتٓب ببستخذاو يعبدنت كشَٔببخ أنفب )ٌ=

( إلى أن معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتيا كانت مناسبة 4تشير النتائج في الجدول )
 %(. 66د عن )ألغراض الّدراسة الحالية؛ ألنيا تزي

معيار احلله لتكدير مشتوى تكييه طلبة الرتبية اخلاصة اخلرجيني جلودة برىامج 

 التدريب امليداىي

ألغراض الحكم عمى مستوى تقييم طمبة التربية الخاصة الخريجين في جامعة عمان 
جابة األىمية لجودة برنامج التدريب الميداني، وفقًا لفئات المقياس الثالثي المستخدم في اإل

 بدرجة عميو متوسطة، تنطبق بدرجة عميو كبيرة، تنطبق بدرجة عن فقرات األداة )تنطبق عميو

عذد  انًجبالث

 انفمشاث

يعبيم 

 كشَٔببخ أنفب

يجبل انًششف انتشبٕ٘/عضٕ ْٛئت انتذسٚس فٙ 

 انجبيعت

15 06810 

 06.31 11 يجبل إداسة انًذسست انًتعبَٔت

 06.42 10 هًت انًتعبَٔتيجبل انًع

 06.86 12 يجبل انًؤسست/انًذسست انًتعبَٔت

 06.88 16 يجبل إجشاءاث بشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ

 06838 64 األداة )انكهٙ(
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( وتم استخراج المدى بالطريقة 0، 5، 4قميمة(، أعطيت ليا القيم التامة عمى التوالي )
 التالية: 

 .5=  0-4المدى، ويمثل المدى الفرق بين أعمى درجة وأقل درجة بالمقياس =  -
 تمثل طول كل فئة من الفئات الثالث لممقياس. 6.67=  4÷ 5ة = طول الفئ -

 وعميو تكون الفئة األولى لقيم المتوسط الحسابي ىي: 
( 4(، وىكذا بالنسبة لبقية قيم المتوسطات الحسابية، والجدول )6.67+  0( إلى )0من )

ة عمان مستوى تقييم طمبة التربية الخاصة الخريجين في جامعيوضح معيار الحكم عمى 
 . وفقًا لفئات االستجابة الثالث، األىمية لبرنامج التدريب الميداني

 ( 4انجذٔل )

 يعٛبس انحكى نتمذٚش يستٕٖ تمٛٛى طهبت انتشبٛت انخبصت انخشٚجٍٛ نبشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ

يستٕٖ انتمٛٛى نبشَبيج  انًتٕسظ انحسببٙ يستٕٚبث االستجببت

 انتذسٚب انًٛذاَٙ

 يُخفض .166 – 1600 لهٛهت سجتبذ عهّٛ تُطبك

 يتٕسظ 2634 – 1668 يتٕسطت بذسجت عهّٛ تُطبك

 عبنٙ 3600 – 2635 بذسجتكبٛشة تُطبك عهّٛ

 :الدراسة دلتنع
عمان  التربية الخاصة بجامعة قسم التدريب الميداني في طمبة من الدراسة مجتمع تكّون

، 5607/ 5606الثاني لألعوام ، دراسيال الفصل بالتدريب الميداني في التحقوا األىمية ،ممن
 .(طالًبا وطالبة  44عددىم) ، والبالغ5609/ 5608،  5608/ 5607

 :عييةالدراسة

  جرى و القصدية، بالطريقة ُاختيروا ، طالبة (04( طالًبا و)50من ) سةاالدر  تتكون عينة
 الجدول يوضح كما الدراسة في مستقمة ، والجنس كمتغيراتالتراكمي المعدل حسب توزيعيا

(5) 
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 (5انجذٔل )

ٛت، حسب انًعذل تٕصٚع عُٛت انذساست يٍ طهبت انتشبٛت انخبصت انخشٚجٍٛ فٙ جبيعت عًبٌ األْه 

 انتشاكًٙ، انجُس

 اإلحصائية:املعاجلة 

( في تحميل البيانات، حيث SPSSتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية االجتماعية )
تم استخدام اإلحصاء الوصفي لإلجابة عن السؤال األول، وتمثل في استخراج المتوسطات 

 المعيارية.الحسابية، االنحرافات 
 One Way)ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم استخدام تحميل التباين األحادي  

ANOVA) لمكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير المعدل ،
، لمكشف عن مصدر (LSD)التراكمي، متبوعًا بالمقارنات البعدية بطريقة "أقل فرق دال" 

ة عن سؤالي الدراسة الثالث والرابع تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمة الفروق. ولإلجاب
(Independent Samples T-test)  لمكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة

 .و المعدل التراكميالدراسة وفًقا لمتغيري: الجنس 
 
 

 ىتائج الدراسة:

توى تكييه طلبة الرتبية اخلاصة اخلرجيني يف اليتائج املتعلكة باإلجابة عً الشؤال األول: "ما مش

 ربىامج التدريب امليداىي "؟لجامعة عناٌ األٍلية 

 انُسبت انًئٕٚت انعذد فئبث انًتغٛش انًتغٛش

 انًعذل انتشاكًٙ

 

 %3563 12 جٛذ جذاً فأكثش

 %3862 13 جٛذ

 %2665 9 يمبٕل

 %100 34 انًجًٕع

 %6168 21 ركش انجُس

 %3862 13 أَثٗ

 %100 34 انًجًٕع
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تم استخراج المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري والترتيب الستجابات أفراد العينة 
عمى أداة الدراسة التي تقيس مستوى تقييم طمبة التربية الخاصة الخريجين في جامعة عمان 

 (.6ة لبرنامج التدريب الميداني، وكانت النتائج كما في الجدول )األىمي
 ( 6انجذٔل )

انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت الستجبببث عُٛت انذساست حٕل يستٕٖ تمٛٛى طهبت انتشبٛت 

 يشتبت تُبصنٛبً  ٔعُبصشِ  انخبصت انخشٚجٍٛ فٙ جبيعت عًبٌ األْهٛت نبشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ،

 انًجبل انشلى شتبتنا
انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘
 انًستٕٖ

1 2 
انًششف انتشبٕ٘/عضٕ ْٛئت 

 انتذسٚس فٙ انجبيعت

2655 0630 
 عبنٙ

2  
انًتٕسظ انعبو نًجبل إجشاءاث 

 بشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ

2644 0621 
 عبنٙ

3 3 
انًتٕسظ انعبو نًجبل انًعهًت 

 انًتعبَٔت

 عبنٙ 0630 2641

4  
يجبل انًؤسست/انًذسست 

 انًتعبَٔت

 يتٕسظ 0623 .261

5  
انًتٕسظ انعبو نًجبل إداسة 

 انًذسست انًتعبَٔت

 يتٕسظ 0632 2611

  
انًتٕسظ انعبو نتمٛٛى بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ )انكهٙ(

 عبنٙ 0615 2635

-5.55المتوسطات الحسابية المئوية قد تراوحت مابين )أن ( 6يبين الجدول ) 
( أن مستوى تقييم طمبة التربية الخاصة الخريجين في 6ُتظير النتائج في الجدول )، (5.00

جامعة عمان األىمية لبرنامج التدريب الميداني )الكمي(، قد جاء ضمن المستوى العالي، حيث 
(. وبالنسبة 6.05( وانحراف معياري )5.45بمغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة )

الطمبة لمجاالت ا لبرنامج التدريب الميداني، فقد جاء مجال المشرف  لمستوى تقييم
التربوي/عضو ىيئة التدريس في الجامعة في الترتيب األول من حيث التقييم، بمتوسط 

 ىذه في السبب يعزى قد و ( وبمستوى عالي،6.46( وانحراف معياري )5.55حسابي )
 اإلشراف تؤىمو عممية مؤىالت ،و عالية بيةتدري المشرف التربوي بكفايات تمتع إلى النتيجة
 في محدد ىو ما وفق جيد بشكل إليو الموكمة باألدواروم يق أنو الطمبة المتدربين ،كما عمى

 تقديم و ،الطمبة المتدربين / معممي المستقبل  بمتابعة اىتمامو و ، الميداني التدريب برنامج
اجاتيم واإلجابة عمى تساؤالتيم ، وعقد م باستمرار ، وتمبية احتيلي اإلشرافية الخدمات
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مزيد من  إلى ؛ممايؤدياجتماعات دورية قد تكون أسبوعية لمناقشة القضايا المشكمة لدييم 
 تحسين اآلداء. و التطور

وجاء مجال إجراءات برنامج التدريب الميداني في الترتيب الثاني، بمتوسط حسابي 
 وضوح إلى يعود ذلك في السبب ،ولعلي( وبمستوى عال6.50( وانحراف معياري )5.44)

 القسم ولجنة التدريب الميداني. إجراءات
 االستعداد والتنظيمو التخطيط مرحمة من بدأ فقد تسمسل مراحمو و البرنامج، بخصوص

 المعممة قبل من الشامل بالتقويم الميدانية،بخطواتيا المتكاممة ،وانتياءً  اللتربية بمراح مروراً 
 . التربوي المشرف و المدرسة ةمدير  و المتعاونة
( وانحراف 5.40تاله في الترتيب الثالث مجال المعممة المتعاونة بمتوسط حسابي ) 
 المعممات معظم امتالك إلى يعود ذلك في السبب ولعل ( وبمستوى عالي،6.46معياري )
، كما أن البكالوريوس في التربية الخاصة ، إضافة الى الخبرة الميدانية  لدرجة المتعاونات

المعممات المتعاونات العامالت في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة يتمتعن بسمات  معظم
 .شخصية مناسبة لعممين مع فئة ذوي الحاجات الخاصة 

( 5.07وفي الترتيب الرابع حّل مجال المؤسسة/المدرسة المتعاونة بمتوسط حسابي )
 إدارة سعي إلى يعود ذلك في بالسب ،ولعل( وبمستوى متوسط،6.54وانحراف معياري )

عمان بغض النظر  منطقة من مختمفة مناطق في النموذجية المدارس اختيار عمى البرنامج
 .عن المسافات 

أما مجال إدارة المدرسة المتعاونة فقد جاء في الترتيب الخامس واألخير، بمتوسط 
ة ىذه النتيجة وتفسر الباحث( وبمستوى متوسط.6.45( وانحراف معياري )5.00حسابي )

بانشغال مديرة المدرسة باألمور اإلدارية لدرجة تؤثر عمى اىتماميا الكافي بالمتدربات لكونو 
 ى في المدرسة. وكمت ىذه الميمة الى أطراف أخر 

( 5607نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات اآلتية: الفواعير والنوبي) وتتفق 
(، ودراسة يوكار) 5669)  دي و اخرونشن( ، ودراسة ابو 5604ودراسة الخصاونة)

(، التي أشارت نتائج كل منيا الى فعالية البرنامج التدريبي، وأشادت بأىمية مجاالت 5605
 البرامج وأنيا حقققت أىدافيا.



 .............................. التربية الخاصة بجامعة عمان قسم خريجي تقييم مستوى برنامج التدريب الميداني لدى

- 674 - 

( ، 5604كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات اآلتية: دراسة الخصاونة)
لتي أشارت نتائج كل منيا الى عدم وجود فروق ذات (، ا5669) شندي و اخرونودراسة ابو 

.من جية أخرى ، اختمفت نتائج ، والجنس داللة إحصائية تعزى لمتغيرات المعدل التراكمي 
 وحمس ،( ، ودراسة العاجز5604ايرجول وأخرون ) ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات اآلتية:

لم تكن  الميداني في ىذه الدراسات( بأن برامج التدريب 5669( ، ودراسة ماكمالن)5600)
فعالة ولم تحقق األىداف ، وىناك العديد من نقاط الضعف الجوىرية في عناصر ىذه البرامج. 
اليتائج املتعلكة باإلجابة عً الشؤال الجاىي: "ٍل توجد فروق ذات داللة إحصائية عيد مشتوى 

برىامج التدريب امليداىي، وعلى  بني متوسطات االستجابات على مكياض تكييه (α=0.05)الداللة 

  كل دلال مً دلاالتُ تعزى ملتغري الدراسة )املعدل الرتاكني( "؟

برنامج التدريب الميداني  جودة لتحديد الفروق بين استجابات أفراد العينة حول تقييم
 بشكل عام، وعمى كل مجال من مجاالتو، تبعًا لمتغير المعدل التراكمي )جيد جدًا فأكثر، جيد،
مقبول(، فقد تم بدايًة استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، الستجابات أفراد 

برنامج التدريب الميداني ومجاالتو الخمسة، وفقًا لمتغير  جودة العينة عمى مقياس تقييم
 (.7المعدل التراكمي، وكانت النتائج كما في الجدول )

 (.انجذٔل )
َحشافبث انًعٛبسٚت الستجبببث أفشاد انعُٛت حٕل تمٛٛى بشَبيج انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاال

 انتذسٚب انًٛذاَٙ بشكم عبو، ٔعهٗ كم يجبل يٍ يجبالتّ، تبعبً نًتغٛش انًعذل انتشاكًٙ

( إلى وجود اختالف ظاىري في استجابات 7تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )
 يتغٛش انًعذل انتشاكًٙ اإلحصبءاث انٕصفٛت يجبالث تمٛٛى بشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ

 يمبٕل جٛذ جٛذ جذاً فأكثش
انتشبٕ٘/عضٕ ْٛئت  يجبل انًششف

 انتذسٚس فٙ انجبيعت
 2650 2655 2660 انًتٕسظ انحسببٙ

 0631 0630 0632 االَحشاف انًعٛبس٘
 2600 2616 2614 انًتٕسظ انحسببٙ يجبل إداسة انًذسست انًتعبَٔت

 0628 0629 0638 االَحشاف انًعٛبس٘
 2622 2641 2656 انًتٕسظ انحسببٙ يجبل انًعهًت انًتعبَٔت

 0623 0631 0626 االَحشاف انًعٛبس٘
 .169 2620 2628 انًتٕسظ انحسببٙ يجبل انًؤسست/انًذسست انًتعبَٔت

 0618 0619 0622 االَحشاف انًعٛبس٘

 2629 2646 2653 انًتٕسظ انحسببٙ يجبل إجشاءاث بشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ

 0621 0620 0618 االَحشاف انًعٛبس٘

 2622 .263 2644 سظ انحسببٙانًتٕ األداة )انكهٙ(
 0613 0614 0611 االَحشاف انًعٛبس٘
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أفراد العينة حول تقييم برنامج التدريب الميداني بشكل عام، وعمى كل مجال من مجاالتو 
، ولمعرفة مستوى الداللة اإلحصائية لمفروق في الخمسة، وذلك تبًعا لمتغير المعدل التراكمي

المتوسطات الحسابية تبًعا لمتغير المعدل التراكمي )جيد جدًا فأكثر، جيد، مقبول(، تفم 
، (α=0.05)( عند مستوى الداللة One Way ANOVAاستخدام تحميل التباين األحفادي )

 (. 8وكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول )
 ( 8انجذٔل )

( نهكشف عٍ دالنت انفشٔق بٍٛ يتٕسطبث استجبببث أفشاد One Way ANOVAَتبئج تحهٛم )

 انعُٛت، تبعبً نًتغٛش انًعذل انتشاكًٙ

يجبالث تمٛٛى 

بشَبيج انتذسٚب 

 انًٛذاَٙ

يجًٕع  يصذس انتببٍٚ

 انًشبعبث

دسجبث 

 انحشٚت

يتٕسظ 

 انًشبعبث

" Fلًٛت "

 انًحسٕبت

يستٕٖ 

 انذالنت

 اتجبِ

 انذالنت

بل انًششف يج

انتشبٕ٘ /عضٕ 

ْٛئت انتذسٚس فٙ 

 انجبيعت

 غٛش 06.48 06293 06028 2 06056 بٍٛ انًجًٕعبث

 06095 31 26945 داخم انًجًٕعبث دانت

  33 36000 انًجًٕع

يجبل إداسة 

انًذسست 

 انًتعبَٔت

 غٛش 06495 06.19 060.5 2 06151 بٍٛ انًجًٕعبث

 06105 31 36250 داخم انًجًٕعبث دانت

  33 36401 انًجًٕع

يجبل انًعهًت 

 انًتعبَٔت

 دانت *06031 36894 06291 2 06581 بٍٛ انًجًٕعبث

 060.5 31 26314 داخم انًجًٕعبث

  33 26895 انًجًٕع

يجبل انًؤسست 

/انًذسست 

 انًتعبَٔت

 دانت *06004 66529 06260 2 06521 بٍٛ انًجًٕعبث

 06040 31 16236 بثداخم انًجًٕع

  33 .16.5 انًجًٕع

يجبل إجشاءاث 

بشَبيج انتذسٚب 

 انًٛذاَٙ

 دانت *06032 36848 06146 2 06293 بٍٛ انًجًٕعبث

 06038 31 16180 داخم انًجًٕعبث

  33 164.3 انًجًٕع

 دانت *06002 .668. 06125 2 06250 بٍٛ انًجًٕعبث األداة )انكهٙ(

 06016 31 06505 نًجًٕعبثداخم ا

  33 06.55 انًجًٕع

 (α= 0.05)* دانت إحصبئٛب عُذ يستٕٖ انذالنت    

( إلى أن الفروق في استجابات أفراد العينة حول تقييم 8تشير النتائج في الجدول )
المؤسسة/المدرسة ، المعممة المتعاونةبرنامج التدريب الميداني بشكل عام، وفي مجاالت )

( كانت دالة إحصائًيا، وذلك تبًعا لمتغير المعدل إجراءات برنامج التدريب الميداني، متعاونةال
" المحسوبة لمفروق بين استجابات الفئات الثالثة لمتغير Fالتراكمي، حيث تراوحت قيم "

(، وىذه القيم دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة 7.687( و)4.848المعدل التراكمي ما بين )
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(α= 0.05)( المشرف التربوي ، في حين أن الفروق في استجابات أفراد العينة عمى مجالي
( لم تكن دالة إحصائًيا تبًعا لمتغير المدرسة المتعاونة، إدارة /عضو ىيئة التدريس في الجامعة

 المعدل التراكمي.
ولمكشف عن مصدر الفروق لوجود داللة إحصائية لمتغير المعدل التراكمي في 

المعممة ت أفراد العينة حول تقييم برنامج التدريب الميداني بشكل عام، وفي مجاالت )استجابا
(، تم إجراء إجراءات برنامج التدريب الميداني، المؤسسة/المدرسة المتعاونة، المتعاونة

 (.9، كما في الجدول )(LSD)مقارنات بعدية بطريقة "أقل فرق دال" 
 ( 9انجذٔل )

" نهكشف عٍ يصذس انفشٔق فٙ استجبببث أفشاد انعُٛت، تبعبً LSDبطشٚمت " َتبئج انًمبسَبث انبعذٚت

 نًتغٛش انًعذل انتشاكًٙ

يجبالث تمٛٛى بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ

انًعذل يتغٛش 

 انتشاكًٙ

 يمبٕل جٛذ جٛذ جذاً فأكثش 


X 
2656 2641 2622 

 *0634 0615 - 2656 جٛذ جذاً فأكثش يجبل انًعهًت انًتعبَٔت

 0619 - - 2641 ذجٛ

 - - - 2622 يمبٕل

يجبل انًؤسست 

 /انًذسست انًتعبَٔت
 



X 
2628 2620 169. 

 *0631 0608 - 2628 جٛذ جذاً فأكثش

 *0623 - - 2620 جٛذ

 - - - .169 يمبٕل

يجبل إجشاءاث بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ
 



X 
2653 2646 2629 

 *0624 .060 - 2653 جٛذ جذاً فأكثش

 .061 - - 2646 ذجٛ

 - - - 2629 يمبٕل

  األداة )انكهٙ(


X 
2644 263. 2622 

 *0622 .060 - 2644 جٛذ جذاً فأكثش

 *0615 - - .263 جٛذ

 - - - 2622 يمبٕل

 (α= 0.05)* لًٛت انفشق فٙ انًتٕسطبث انحسببٛت دال إحصبئٛبً عُذ انذالنت       

الفروق الدالة إحصائيا في استجابات أفراد  ( أن مصدر9تبين النتائج في الجدول )
العينة حول تقييم برنامج التدريب الميداني بشكل عام، وفي مجال )المؤسسة/المدرسة 
المتعاونة(، كان بين استجابات أفراد العينة ذوي المعدل التراكمي )جيد جدًا فأكثر( من جية، 
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، ومقبول( من جية أخرى ولصالح وبين استجابات أفراد العينة ذوي المعدل التراكمي )جيد
ذوي المعدل التراكمي )جيد جدًا فأكثر(، في حين كان مصدر الفروق الدالة إحصائيا في 
جراءات برنامج التدريب الميداني(  استجابات عينة الدراسة عمى مجالي )المعممة المتعاونة، وا 

ي المعدل التراكمي بين استجابات ذوي المعدل التراكمي )جيد جدًا فأكثر( واستجابات ذو 
 )مقبول( ولصالح ذوي المعدل التراكمي )جيد جدًا فأكثر(.

وىذه النتيجة تعني أن الطمبة ذوي المعدل التراكمي )جيد جدًا فأكثر( قّيموا برنامج التدريب 
الميداني بشكل عام وفي مجال المؤسسة/المدرسة المتعاونة بدرجة أعمى من الطمبة ذوي 

، ومقبول(، كما أن الطمبة ذوي المعدل التراكمي )جيد جدًا فأكثر( قّيموا المعدل التراكمي )جيد
جراءات برنامج التدريب الميداني بدرجة أعمى من الطمبة ذوي  مجالي: المعممة المتعاونة، وا 

 المعدل التراكمي )مقبول(.
دل مبة ذوي المعالط عدد نسبة زيادة الطمبة ،و الختالف معدالت يعود ذلك في السبب ولعل

 بالبرنامجون الممتحق الكميمبة الط عدد إلىالتراكمي ) جيد جًدا وأكثر ( 
اليتائج املتعلكة باإلجابة عً الشؤال الجالح: "ٍل توجد فروق ذات داللة إحصائية عيد مشتوى 

بني متوسطات االستجابات على مكياض تكييه برىامج التدريب امليداىي، وعلى  (α=0.05)الداللة 

 االتُ تعزى ملتغري الدراسة )اجليص( "؟كل دلال مً دل

لتحديد الفروق بين استجابات أفراد العينة حول تقييم برنامج التدريب الميداني بشكل 
عام، وعمى كل مجال من مجاالتو، تبعًا لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(، فقد تم استخراج 

نة عمى مقياس تقييم برنامج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، الستجابات أفراد العي
التدريب الميداني ومجاالتو الخمسة، وفقًا لمتغير الجنس، كما تم إجراء اختبار 

(Independent Samples T-test)  لمكشف عن مستوى داللة الفروق، وكانت النتائج
 (.06كما في الجدول )
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 ( 10انجذٔل )

 (Independent Samples T-test)ختببس انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت َٔتبئج ا

 (32نهكشف عٍ دالنت انفشٔق بٍٛ يتٕسطبث استجبببث أفشاد انعُٛت، تبعبً نًتغٛش انجُس )د6ح=

يجبالث تمٛٛى بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ
 انعذد انجُس

انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

( tلًٛت )

 انًحسٕبت

يستٕٖ 

 انذالنت

اتجبِ 

 انذالنت

نًششف يجبل ا

انتشبٕ٘/عضٕ ْٛئت 

 انتذسٚس فٙ انجبيعت

 0630 2651 21 ركش

06949 06350 
غٛش 

 0631 2662 13 أَثٗ دانت

يجبل إداسة انًذسست 

 انًتعبَٔت

 0634 2613 21 ركش
06363 06.19 

غٛش 

 0630 2608 13 أَثٗ دانت

يجبل انًعهًت 

 انًتعبَٔت

 0635 2641 21 ركش
06055 06956 

غٛش 

 0619 2642 13 أَثٗ دانت

يجبل 

انًؤسست/انًذسست 

 انًتعبَٔت

 0625 2614 21 ركش

06840 0640. 
غٛش 

 0620 2621 13 أَثٗ دانت

يجبل إجشاءاث بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ

 0623 2639 21 ركش
166.5 06104 

غٛش 

 .061 2651 13 أَثٗ دانت

 األداة )انكهٙ(
 0618 2633 21 ركش

16143 06261 
غٛش 

 0606 2639 13 أَثٗ دانت

( وجود اختالف ظاىري بين استجابات أفراد 06توّضح المتوسطات الحسابية في الجدول )
العينة حول تقييم برنامج التدريب الميداني بشكل عام، وفي المجاالت الخمسة، وذلك تبًعا لمتغير 

مستقمة، لمكشف عن داللة الفروق بين " لمعينات الTالجنس )ذكر، أنثى(، وقد تم إجراء تحميل "
استجابات أفراد العينة في ضوء متغير الجنس )ذكر، أنثى(، حيث أظيرت النتائج أن الفروق بين 
استجابات أفراد العينة حول تقييم برنامج التدريب الميداني بشكل عام، وفي المجاالت الخمسة لم تكن 

( و 6.655مفروق بين الذكور واإلناث ما بين )" المحسوبة لTدالة إحصائيًا، إذ تراوحت قيم "
 (.  α=0.05(، وىذه القيم غير دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة اإلحصائية )0.675)

ناثًا( قّيموا برنامج التدريب الميداني بشكل عام وفي  وىذه النتيجة تعني أن الطمبة )ذكورًا وا 
نس ال ُيعد عاماًل مؤثرًا في تقييم الطمبة لبرنامج المجاالت الخمسة بدرجة متشابية، أي أن متغير الج

 التدريب الميداني بشكل عام وفي جميع مجاالتو.
 واضحة جوىرية فروق وجود عدم و ، سطحية و متقاربة الفروق أن ذلك في السبب ولعل

 تشابو إلى باإلضافة ، األكاديمي اإلعداد حيث من الجامعية الطمبة ظروف في التشابو إلى يعود
 عدم حيث من، حماد و العاجز دراسة مع الدراسة ىذه تتفق وبذلك .المتعاونة  المدارس في لظروفا

 .العممية التربية برنامج في رأيو في المعمم  /الطالب لجنس أثر وجود
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 املراجع:

 في العممية التربية برنامج ،تقويم (5669). ، ثائرغباريخالد و  أبوشعيرة، يوسف و أبوشندي، 16
 9، اإلنسانية الدراسات و لمبحوث الزرقاء مجمة ، تطويره مقترحات و الخاصة لزرقاءا جامعة

(0.) 
 في التربوية العموم كميات طمبة يراىا كما العممية التربية ،  صعوبات (5606)حبايب، عمي  26

 (.4)44  دراسات العموم التربوية،،  الفمسطينية الجامعات
 في التربية كمية لطالبات الميدانية التربية رنامجب كفاءة درجة ،(5604 ) ، خمودالخصاونة 36

 و لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجمةالمعممة،  /الطالبة نظر وجية من حائل جامعة
 ( تشرين أول.8) 5، النفسية و التربوية الدراسات

 الطبعةالخامسة،التدريس، طرق و المناىج الي مدخل  (،5600 )جعفر. الخميفة،حسن 46
 .ةالرشدمكتبالرياض: 

 بابل جامعة األساسية التربية كمية في العممية التربية برنامج ، تقويم (5606 ).، عديالزيدي 56
 / اإلنسانية و التربوية لمعموم األساسية التربية كمية مجمة المعممين، /الطمبة نظر وجية من

 ( .56، العدد )جامعةبابل
 صعوبات لمسار العممية التربية طمبة ُتواجو التي المشكالت ، (5608 ).، حسنية محمدالصديق 66

، (55) 5مجمة جامعة المدينة العالمية المحكمة ، حائل،  جامعة-الخاصة التربية بقسم التعمم
 .450ص  

 التربية بكمية الميدانية التربية واقع،  (5600).درويش ،داود حمس و فؤاد عمي ، العاجز 6.
 سمسمةالدراسات( اإلسالمية امعةالج مجمة .تحسينيا سبل و بغزة اإلسالمية بالجامعة
 .46-0 (،5)09، )اإلنسانية

المشكالت التي تواجو طالبات التربية العممية بكمية التربية ،  (5609 )العتيبي ، منيرة. 86
مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات التربوية والنفسية  ،بالمزاحمية أثناء فترة التدريب الميداني

 .467 -484(، ص 5) 57
، مشكالت برنامج التدريبالميداني لطمبة التربية الخاصة بجامعة ( 5607 ).ائل امين، و العمي 96

 .566-094، (5) 6 المجمة التربوية الدولية المتخصصة،نجران من وجية نظر الطمبة، 
 شقراء من جامعة في العممية لتربية اةطمب تواجو التي ،  المشكالت( 5605 )العنزي، سعود. 106

 / اإلنسانية و التربوية لمعموم األساسية التربية كمية جمةم أنفسيم، ممينالمع الطمبة نظر وجية
 .(54أول، ) تشرين بابل جامعة
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واقع اتربية العممية في مؤسسات التعميم العالي في الضفة الغربية/ ،"  (5604)عًياد، حنان.  116
نجاح الوطنية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ال فمسطينمن وجية نظر الطمبة المعممين"

 ، نابمس، فمسطين.
، تقويم برامج التدريب الميداني / التربية العممية في (5607)التوبي، عبداهلل. و  الفواعير، احمد 126

جامعة  –مجمة الدراسات التربوية والنفسية عمان،  ىزوى،سمطنة جامعة كمية العموم واآلداب في
 .557- 545، عدد ابريل، 00السمطان قابوس، 

 الطمبة اكساب في االكاديمي االشراف و الميداني التدريب دور ،  تقييم(5605)ام.قطناني،ىي 136
 الطمبة نظر وجية من التطبيقية البمقاء جامعة في الخاصة التربية في المينية الميارات
 مصرالعربية. ،جميوريةجامعةاسوان-مجمةكميةالتربية .المتدربين

، تقويم التدريب العممي الميداني  (5669)الخرابشة، عمر محمد.و  القمش، مصطفى نوري 146
لطمبة دبموم التربية الخاصة في كميات المجتمع األردنية من وجية نظر المتدربين والمعممين 

 .( مارس0)06مجمة العموم التربوية والنفسية،المتعاونين ، 
 جامعةدمشق،، كميةالتربية، الطالب و المشرف دليل العممية التربية(، 5666).كنعان،أحمد 156

 سوريا.
 الطمبة تواجو التي ، المشكالت( 5600)طارش.  بن اهلل ناصر و الحربي،عبد منصور،عثمان 166

 عمم و التربية رسالة .العممية التربية تطبيق أثناء حائل بجامعة التربية كمية في المعممين
 504-079(، ص:46)، النفس

 في الميداني لتدريب مبةاط تواجة التي المعيقات، (5605)ماجد.  ، و الصعوب عمر اليويمل، 1.6
 .566-549(، 46) 4 ، مصر شمس التربية،عين كمية مجمة .مؤتة جامعة
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