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تقويم برنامج التدريب الميداني في التربية الخاصة في جامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة 
 المعلمين

 *د. اخالص نواف فنيخر البري 

 ملخص:
ي في التربية الخاصة في جامعة آل هدفت هذه الدراسة إلى تقويم برنامج التدريب الميدان

الطلبة/ المعلمين المسجلين بهذا البرنامج للعام  آراءالبيت، ولتحقيق هذا الهدف تّم استقصاء 
والبالغ  مجتمع الدراسة، أفراد جميععلى  طبقتمن خالل استخدام استبانة  8102/8102الدراسي 
واألدوار التي يقوم  المهمات( فقرة تتعلق ب73من )االستبانة تكونت  وقد ( طالبًا وطالبة28عددهم )

بها كل من المشرف األكاديمي ومدير المدرسة/ المركز المتعاون والمعلم المتعاون فيها، وكذلك 
بعض خصائص برنامج التدريب الميداني وإجراءات الجامعة التي تقوم بها نحوه، وقد تّم التحقق 

لدراسة من خالل المعلومات والبيانات التي تّم وتحليل نتائج ا هاوثباتمن صدق أداة الدراسة 
 :اآلتيةأبرزت النتائج  إذجمعها، 

 المطلوبة منه بدرجة مرتفعة. المهماتقيام المشرف ب 
 نخفضةالمطلوبة منهم بدرجة م المهماتقيام مديري المدارس المتعاونة ب. 
 نخفضةالمطلوبة منهم بدرجة م المهماتقيام المعلمين المتعاونين ب. 
 وكذلك إجراءات آل البيتااليجابيات في برنامج التدريب الميداني المطبق في جامعة  ظهور ،

 الجامعة.
 .برنامج التدريب الميداني، الطالب/ المعلم، التربية الخاصة الكلمات المفتاحية:
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Evaluating Field Training Program of Special Education at Al Al-

Bayt University from the Point of View of Student / Teacher 

 

Dr. Ikhlas Nawaf Funeikher Albari* 
 

Abstract: 
This study aimed to evaluate the field training program in special 

education at Al-Bayt University.To achieve this goal, the opinions of 

student /teachers enrolled in this program in the academic year 2018/2019 

were surveyed by using aquestionnaire applied on all the sample subjects 

of the study which consisted of 92 male and female student /teachers. The 

study consisted of (37) items related to the tasks and roles played by the 

academic supervisor,the school or cooperating center principal of the 

cooperating and the cooperating teacher, as well as some of the 

characteristics of the field training program and the university'sactions 

towards him or her. The validity and reliability of the study tool were 

verified and the results of the study were analyzed through the information 

and data, which were collected. 

 The supervisor performs the required tasks in a high degree. 

 The principals of the cooperating schools perform the required tasks in 

a low degree.                                              

  Cooperative teachers perform the required tasks in a low degree. 

 The emergence of the pros in the field training program applied at the 

University as well as the procedures of the university. 

Keywords: Field Training Program, Student/Teacher ،special Education. 
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  :المقدمة
يشهههد العههالم اليههوم تطههورًا هههائاًل فههي حههتى منههاعي الحيههاة االجتماسيههة واالقتصههادية والسياسههية 

الركيهزة  بوصهفهوالثقافية والتقنية وفي ظل هذا الهزخم المعرفهي ينصهب التركيهز علهى الجانهب التربهوي 
تمهع وازدههاره وتربيهة الهنتء وتهوفير متطلبهات االرتقهاء من دور في بناء المج يؤديهاألكثر أهمية لما 

 لألمة.
لتحقيهههق تلهههك اللايهههة  ليهههذهب وإعهههداده وتتطلهههع األمهههة ألوليهههك الهههذين يسههههمون فهههي صهههقل الفهههرد 

إليهههه مهمههة عساسههة  إذا ال يمتههن أن تتحقههق األهههداف التربويهههة  تاالهتمههام علههى المعلههم الههذي أوكلهه
يههه فههي مهنيههًا وأكاديميههًا  لكههي يههتمتن مههن إنجههاز مهها أوكههل إل للنظههام التربههوي إال بوجههود معلههم مؤهههل

التههدريب الميههداني، إذ إّن الجانههب الميههداني مهههم لههي   نتحههدع عههالتنشههية طلبتههه، وخصوصههًا عنههد 
مجهههرد حهههعار يرفهههع لتطبيقهههه علهههى أرل الواقهههع فقهههط، وليسهههت مجهههرد عضهههور الطلبهههة المعلمهههين إلهههى 

بههههة المعلمههههين مههههن أجههههل أن يتطههههوروا اجتماسيهههها الصههههفوف  بههههل هههههو خطههههوة أساسههههية لمسههههاعدة الطل
وحخصيا وعمليًا، لذلك فهالمعلم ههو محهور العمليهة التربويهة وقائهد مههم، فهالمعلم بالنسهبة للطالهب ذي 
اإلعاقههة هههو األذن التههي يسههمع بههها األصههم، والعههين التههي يبصههر بههها الكريهه ، والعقههل الههذي يفكههر بههه 

 المعاق عقليًا.
عجههر الزاويههة الههذي تقههوم عليههه العمليههة التعليميههة الخاصههة بههاألفراد  ويعههد معلههم التربيههة الخاصههة

ذوي اإلعاقة الخاصة، فهو لي  معلمًا فقط  وإنمها مشهّخص ومهدرم وموجهه. وههو أكثهر حهخص لهه 
عالقة مباحرة مع األطفال ذوي االعتياجات الخاصة في الميهدان المدرسهي والتربهوي، ولهذلك ظههرت 

 Supremeللتعامهل مهع ذوي االعتياجهات الخاصهة) هموتهدريب لمهينالحاجة إلهى رهرورة تيهيهل المع
Education Council, 2009.) 
فهي بنههاء المعلههم وخصوصههًا فهي رههوء المسههتجدات الحاليههة  اإلهتمههامإذن فلهي  مههن المسههتلرم 

ولهذلك يصهبو الههدف األساسهي لجميهع كليهات التربيهة فهي التي تتطلهب مهن المعلهم اإلعهداد الجيهد لها 
م وذلهك مهن خهالل برنهامج التهدريب الميهداني الهذي يعمهل علهى ترجمهة األطهر النظريهة إلهى بناء المعله

مهههن  كثيهههرمجموعههة مهههن المهههارات التهههي مهههن حههينها تيسهههير عمليهههة الههتعلم لهههد  المتعلمهههين  إذ أّكههدت 
توصيات المؤتمرات على ررورة تطوير برامج إعداد المعلمين وتوجيهها لتلبيهة الحاجهات المسهتقبلية 

التههوازن بههين الجوانههب األكاديميههة والمهنيههة مههع التركيههز علههى الجانههب العملههي ومحاولههة ربههط  وتحقيههق
 .عداد بواقع العمل الميدانياإل
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في إعداد المعلم تكمن في الحاجة الملحهة فهي تطهوير  الرئيسةلقد أّكدت الدراسات أن المشتلة 
الالزمة للتدري   ولهذلك  مقدراتالو برنامج قادر على اكسام الطلبة )المعلمين( المهارات والكفاءات 

فقد أعطت الدول اهتمامًا كبيرًا خاصة فيما يتعلق بعملية التدري  كتهل وإعهداد المعلهم خاصهة، وههذا 
التقريههر الههذي جههاء تحههت حههعار )أمههة فههي خطههر( الههذي أّكههد علههى األزمههة فههي التعلههيم فههي  ورد فههيمهها 

ابها أن نجههاأ أي أمههة أو فشههلها يعتمههد علههى الواليههات المتحههدة االمريتيههة، والتههي كههان مههن بههين أسههب
وبههالنظر إلههى البههرامج التربويههة ونجاعههها . إعههداد معلههم قههادر علههى تحمههل مسههؤولياته والهيههام بواجباتههه

مهههن العوامهههل  عديهههدبشهههتل عهههام، وفهههي مجهههال التربيهههة الخاصهههة بشهههتل خهههاص فههه ّن ذلهههك يعتمهههد علهههى 
علههى  مقدرتهههعلههم التربيههة الخاصههة وفاعليتههه و والمتليههرات والتههي مههن أهمههها الكفايههات المتههوفرة لههد  م

 (.Borma,1990تقديم الخدمات التربوية في الواقع الميداني )
مههن هنهها تبههرز الحاجههة إلههى العمههل علههى إعههداد المعلههم وتطههوير كفاياتههه المهنيههة  إذ يعههد المعلههم 

لتربيهههة وعجهههر عنصهههرًا فهههاعاًل ومهههؤثرًا فهههي األنظمهههة التعليميهههة ولهههه الهههدور الكبيهههر فهههي تحقيهههق أههههداف ا
الزاويهههة فهههي العمليهههة التعليميهههة، وبالتهههالي فههه ّن إعهههداد المعلهههم قبهههل ممارسهههة المهنهههة وتزويهههده بالكفايهههات 
التعليمية يعد من أبرز العناصر االيجابية  وذلهك بههدف تحقيهق النجهاأ اسهتراتيجية ومواكبهة التطهور 

تقههويم األداء وإعههداد المعلههم، ويقتههرن ل الرئيسههةالجوانههب  عههدأبالتههالي تعههد الكفايههات التعليميههة العلمههي، و 
على امتالك الكفايات التعليمية، وبالتالي ف ن إعهداد  مقدرتهنجاأ المعلم في أداء عمله الوظيفي في 

المعلههم بشههتل عههام ومعلههم التربيههة الخاصههة بشههتل خههاص علههى درجههة مههن األهميههة فههي ظههل طبيعههة 
تجد مههن أمههور جديههدة مثههل الههدمج و يههره. األفههراد ذوي اإلعاقههة الههذين يتعامههل معهههم وفههي ظههل مهها يسهه

(Jawalde, 2015 .) 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تتطلع األمة ألوليك الذين يسهمون في صقل وإعداد الفرد ليتوجه االهتمام إلى المعلم الذي 
إليه مهمة عساسة  إذ يعد عصب العملية التعليمية  إذ ال يمتن تحقيق األهداف التعليمية  تأوكل

إال بوجود معلم مؤهل مهنيًا وأكاديميًا  لذلك تعد عملية اإلعداد نقطة البداية الناجحة،  التربوية
ولذلك كان ال بد أن يتون برنامج التدريب الميداني مخططًا وهادفًا لزيادة ثقة الطالب )المعلم( 

 على التصدي للمشتالت التي تواجهه في الميدان. اً قادر وجعله بنفسه 
أثنائها والذي يصب بواقع األمر المسؤولية في داد المعلم قبل الخدمة و هذا ما يؤكد على إع

على مؤسسات اإلعداد والتدريب وخصوصًا المؤسسات الجامعية التي تقوم بتزويد سوق العمل 
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 بالخريجين  لذلك ال بد من إعادة النظر في إعدادهم وتدريبهم.
يب الميداني والخبرة الميدانية في في التدر  الباعثة وقد ظهرت مشتلة الدراسة من خالل عمل

والزيارات  آل البيتمجال اإلحراف على طلبة التدريب الميداني في التربية الخاصة في جامعة 
وجد أّنه ال بدَّ من تقويم برنامج التدريب الميداني ومحاولة الوقوف  فقدالميدانية للمدارس والمراكز، 

 اطن الضعف.على عهيقته، وتعزيز مواطن القوة ومعالجة مو 
تناولت تقييم برنامج التدريب عسب علم الباعثة ويمتن اإلحارة إلى أنه ال توجد دراسة سابقة 

زيادة أعداد الخريجين في تخصص  فضاًل عن، آل البيتالميداني في التربية الخاصة في جامعة 
في التربية  التربية الخاصة، لذلك البد من الوقوف على مستو  كفاية برنامج التدريب الميداني

الخاصة وخصوصًا أّنه يتناول الجانب التطبيقي للمعارف والمهارات واالستراتيجيات التي تعلمها 
 الطالب في المواد النظرية وتطبيقها على أرل الواقع.
في كلية العلوم التربوية  برنامج التربية العمليةبناء على ذلك جاءت هذه الدراسة بهدف تقويم 

  ونظرًا ألن الطالب/ المعلم هو محور التدريب الميداني من وجهة نظر طلبة آل البيتفي جامعة 
التدريب كان لزامًا استطالع رأيه عول واقع التدريب بهدف االرتقاء والتطوير بالبرنامج  وبشتل 

 :اآلتيةأكثر تحديدًا جاءت هذه الدراسة لمحاولة اإلجابة على األسيلة 
نحو أدوار كل من  آل البيتفي جامعة  التربية الخاصة طلبة التدريب الميداني في آراءما  .0

 المركز، المعلم المتعاون؟  المشرف األكاديمي، مدير المدرسة/
ببرنامج التدريب  آل البيتفي جامعة  طلبة التدريب الميداني في التربية الخاصة آراءما  .8

 رنامج؟ الميداني واإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها الجامعة معه نحو هذا الب
 طلبة التدريب الميداني في التربية الخاصةطلبة  آراءهل توجد فروق ذات داللة إعصائية في  .7

 ببرنامج التدريب الميداني باختالف الجن ؟ آل البيتفي جامعة 
في  طلبة التدريب الميداني في التربية الخاصة آراءهل توجد فروق ذات داللة إعصائية في  .4

 والمدير والمعلم المتعاون باختالف الجن ؟ كاديميمشرف األألدوار ال آل البيتجامعة 
 أهداف الدراسة

 ي:يتهذه الدراسة إلى تحقيق ما ي تهدف
في كلية العلوم  طلبة التدريب الميداني في التربية الخاصةالمشتالت التي تواجه  التعرف إلى .0

 .آل البيتالتربوية في جامعة 



 د. اخالص نواف البري                                                  ………يتقويم برنامج التدريب الميدان

211 

آل ي التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية في جامعة تقييم كفاية برنامج التدريب الميداني ف .8
 في إعداد الطلبة للعمل في الميدان من وجهة نظر الطلبة المعلمين.   البيت

 أهمية الدراسة
طلبة التدريب الميداني في تتضح أهمية الدراسة في تحديد )تشخيص( المشتالت التي تواجه 

خالل فترة التدريب الميداني في المركز  آل البيتبجامعة  في كلية العلوم التربوية التربية الخاصة
والمدارس الدامجة  مما يساعد في تحديد المشتالت وتقديمها لصانعي القرار في الكلية لحلها 

في رفع كفاءة مستو  برنامج التدريب  والتصدي لها، وللمساعدة على ورع برنامج تدريبي يسهم
ي الدراسة أهمية أّن ما تتناوله لم يتم البحث به سابقًا على الميداني للطلبة المعلمين،ومما يعط

ومن المتوقع أن تقدم هذه الدراسة تلذية راجعة عول برنامج  -عسب علم الباعثة -مستو  الجامعة
التدريب الميداني في التربية الخاصة في الكلية، وأن يتم االستفادة منه من جميع األطراف 

ة المعلمين، والمعلمين المتعاونين، ومشرفي التدريب، ومديري المراكز المشاركة ذات العالقة: الطلب
 والمدارس واستفادة الكلية لكي تساعدهم في معرفة نقاط القوة ومواطن الضعف. 

 حدود الدراسة
 ي:يتتتحدد الدراسة الحالية بما ي   
الخاصة في كلية  الحدود البشرية: تتحدد الدراسة بعينة من طلبة التدريب الميداني في التربية .0

 .آل البيتالعلوم التربوية جامعة 
 . 8102/8102الحدود الزمانية: طبقت الدراسة الحالية في العام الجامعي  .8
في  طلبة التدريب الميداني في التربية الخاصةالحدود المتانية: أجريت الدراسة الحالية على  .7

 . آل البيتكلية العلوم التربوية جامعة 
 يةالتعريفات اإلجرائ

: هو العملية التربوية الهادفة إلى مساعدة الطالب المعلم على تطبيق التدريب الميداني
المعارف النظرية تطبيقًا عمليًا، يؤدي إلى اكسابه الكفايات الضرورية في تصميم الدروس وتنفيذها 

ومنظم  واستخدام األساليب التدريسية والوسائل التعليمية المختلفة وعمليات التقويم بشتل هادف
(Amer, 2008.) 

ذلك الجانب من برنامج اإلعداد المهني لمعلم التربية الخاصة،  :برنامج التدريب الميداني
الذي يتم فيه تطبيق جميع ما تعلمه الطالب من مقررات نظرية، وتزويده باالتجاهات االيجابية 
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ل معها من جهة ثانية نحو المهنة من جهة ونحو مهارات التعليم الخاصة بالفية التي سوف يتعام
(Smith, 2005 .) 

ًا دراسي وتعرف الباعثة برنامج التدريب الميداني إجرائيًا: هو ذلك البرنامج الذي يمتد فصالً 
  إذ يقوم الطالب بتطبيق ما تعلمه في المساقات النظرية على أرل الواقع واستخدام مهارات واعداً 

تربية الخاصة والمدارس الدامجة ب حراف عضو يشتل عملي في مراكز ومؤسسات الكافة التدريب 
 هيية تدري  متخصص. 

: هو طالب الكلية الذي يتدرم على التدري  والوظائف التي يقوم بها المعلم الطالب/ المعلم
 (.Abdullah, 2004) فيهاتحت إحراف المؤسسة التعليمية التي يدرس 

المسجل في برنامج التدريب الميداني وتعرف الباعثة الطالب/ المعلم إجرائيًا: بينه الطالب 
الذي يطبق التدري  في  آل البيتفي تخصص التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية في جامعة 

 special Educational Needs.(SENs)فترة التدريب الميداني. 
 اإلطار النظري 
مهارات الضرورية الطالم بال معلميعلى تجهيز  مقدرةالإلى برامج التعليم الحالية  تفتقر

( في المدارس النظامية، وعلى الر م من ذلك  البًا ما يقوم SENSليشتمل على المتعلمين به )
اعتياجات تدريب المعلمين  هؤالء المعلمون على تحديد المهارات والخبرات الالزمة  ولقد تبين أنّ 

وإدارة مشتالت  هوتقييممين تفسير التقدم األكاديمي للمتعل فضاًل عنالمناهج وتكييفها، في تتمثل 
 (.(Mangope, 2015السلوك )تعديل السلوك(، وهذا يدل على الحاجة الماسة لتدريب المعلمين 

هناك نوعان من برامج التدريب للمعلمين وهي: برامج التدريب قبل الخدمة، وبرامج ويوجد
 ج. أثناء الخدمة، ولذلك ال بّد من تسليط الضوء على هذه البرامفي التدريب 

 التدريب قبل الخدمة
وتكون إّما سنتين دبلوم مجتمع  والبحث العلمي من قبل وزارة التعليم العاليتقّدم هذه البرامج 

أو أربع سنوات جامعية )درجة البتالوريوس(، وهناك أيضًا برامج أخر  بعد مستو  التخرج 
 (.Amr, 2011سنتين ) وتشمل: الدبلوم العالي )سنة واعدة( ودرجة الماجستير وعادة ما تكون 

وقد أّكد بيان سالمنكا بشين المبادئ والسياسات والممارسات في تعليم ذوي االعتياجات 
ًا من عوامل تعزيز لمين على نحو يجعلهم عاماًل رئيسجميع المع أهمية إعدادالتربوية الخاصة 

ب عداد ت المتعلقة فلسفة التربية للجميع والمدارس الجامعة، وقد اقترأ بيان سالمنكا االجراءا
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 .(Khatib, 2012)المعلمين قبل الخدمة وتتمثل به:
 التركيز على تطوير المواقف اإليجابية من األطفال ذوي االعتياجات الخاصة. .0
التيكيد أن المهارات والمعارف الالزمة لتعليم هؤالء األطفال هي ذاتها المهارات والمعارف  .8

 المطلوبة للتعليم الجيد.
و  كفاية المعلم في التعامل مع األطفال ذوي االعتياجات الخاصة عند منح االهتمام بمست .7

 حهادات مزاولة المهنة.
تنظيم الحلقات الدراسية وتوفير المواد المتتوبة للمديرين والمعلمين ذوي الخبرة الواسعة ليقوموا  .4

 .هموتدريب بدورهم في دعم المعلمين األقل خبرة
 الخاصة ببرامج إعداد معلمي الصفوف العادية.دمج برامج إعداد معلمي التربية  .5
 االبتعاد قدر اإلمتان عن التدريب التصنيفي )الموجه نحو فية معينة(. .6
قيام الجامعات والمعاهد ب جراء البحوع وتنفيذ البرامج التدريبية التي تعزز فرص تطبيق التربية  .3

 .للجميع
 مراعاة قضيتين وهما:وتم التيكيد على تطوير برنامج ما قبل الخدمة من خالل 

اختيار المعلم والمقصود بذلك هو جذم الطالم األكفاء لمهنة التدري  األمر الذي يزيد من 
 على التكي . مقدرةالاعتماالت تحقيق أعلى مستو  ممتن من الكفاءة والمهارة و 

ولي تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق، والمقصود بذلك هي تحسين العالقة بين التدريب األ
 (.Vaillant, 2011)المهني ومتطلبات التطوير 

 أثناء الخدمةفي التدريب 
 يوفر التعليمية مخطط من الفرص برنامج أي" هو الخدمة بينه أثناءفي  ُيعرف التدريب
لالرتقاء بالمستو   منهم لفردا أداء تحسين بهدف المهني النمو فرص للمعلمين في المدرسة

 .(Harris, 2001)المهني، 
أثناء الخدمة في الدول العربية ومنها األردن عادة ما تكون حتل في لذلك فبرامج التدريب   

القصيرة أو ورحات العمل المعرورة من قبل المؤسسات التعليمية أو السلطات التعليمية  صفوفال
 (.Amr, 2011مثل وزارة التعليم، وفي النهاية قد يحصل على حهادة تدريبية وقد ال يحصل)

 ي:يتدريب الفعالة تتصف بما ي( إلى إن برامج الت(Khatib, 2012ار وقد أح
أنها تعمل على تلبية الحاجات قصيرة المد  وطويلة المد  للمعلمين وذلك في روء التقييم  .0
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 الموروعي لتلك الحاجات.
أنها نتاج المشاركة الفاعلة والتعاون الفعلي بين القائمين على تنظيمها والمعلمين المشاركين  .8

 يها.ف
 أنها توفر للمعلمين الحوافز المناسبة للمشاركة على نحو منتظم ومتواصل. .7
 أنها تتضمن استخدام الطرائق العلمية لتقييم فاعلية الجهود التدريبية المبذولة. .4
 .أنها تزودالمعلمين بالنشاطات والخبرات ذات العالقة المباحرة بعملية التعليم في  رفة الصف .5

 الدراسات السابقة
في  ركزت إذ، التربية العمليةمن الدراسات التربوية العربية واألجنبية بموروع  كثير متاهت
التربية العملية والقليل منها ركز على تقويم برامج المشتالت التي تواجه برنامج على األ لب 

 ومن هذه الدراسات: التربية في الجامعات
مملكة العربية السعودية دراسة في ال (Mawla&Badawi, 2017)لمولى وبدوي ا   أجر 

هدفت إلى تقويم كفاية خريجي برنامج بتالوريوس التربية الخاصة من وجهة نظر قادة المدارس في 
منطقة الجوف، وقد استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي من خالل استبيان للكشف عن أداء 

نتائج الدراسة أّن األداء ( من مديري المدارس، وأظهرت 81الخريجين، وتكونت عينة الدراسة من )
العام لخريجي بتالوريوس التربية الخاصة جاء بدرجة متوسطة وهذا يشير إلى اقترابهم من المستو  

 .هوبرامج الجيد، كما أورحت النتائج ررورة تطوير خطط إعداد معلمي التربية الخاصة
ربية الخاصة بدراسة هدفت إلى تقييم برنامج خدمات الت (Andrew, 2015وقام اندريو )

ذي العالقة باألفراد ذوي اإلعاقة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء استطالع عبر االنترنت في 
خم  دول وهي: الهند، والبرازيل، وكينيا، وماليزيا، ونيجيريا، وأظهرت نتائج الدراسة أن برنامج 

لماء النف  والرعاية التربية الخاصة يتطلب خبرة المربين الخاصين والمهنيين البارزين مثل ع
االجتماسية، والعاملين في المجال الطبي، وتشمل الخدمات إعادة التيهيل واستراتيجيات التقييم، 
وتوفير المواد والمعدات والتكنولوجيا المساعدة لألفراد الذين يعانون من اإلعاقات، كما أحارت 

ة لتقديم الخدمات لألفراد ذوي دراسية معدلة كطريق صفوفالنتائج إلى ّأن معظم البلدان لديها 
 اإلعاقات.

اعتياجات معلمي مرعلة ما ( دراسة بعنوان Akalin et al, 2014وأجرت عتالين وآخرون )
القوانين  تمت اإلحارة إلى سماأقبل المدرسة عول دمج األطفال في المدارس العادية، وفيها 
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ة مع الطلبة العاديين  مما أّد  والتشريعات في دمج ذوي االعتياجات الخاصة في اللرفة الصري
إلى ازدياد إعدادهم )ذوي اإلعاقة( في كل سنة بشتل مّطرد، ولذلك ف ن معلمي ما قبل المدرسة 

عقلية متفاوتة في البيية التعليمية  مقدراتيواجهون تحديات خطيرة عندما يدرسون أطفااًل ذوي 
رة الدمج إال أنهم في العادة ال يريدون من أّن هؤالء المعلمين يدعمون فك على الر م)اللرفة(، و 

أطفااًل ذوي إعاقة في  رفهم الصرية وذلك الفتقارهم )المعلمين( للمهارات والمعرفة الكافية التي 
تتعلق بممارسات الدمج المطلوبة، ولهذا ال بّد للمعلمين أن يتونوا جاهزين لتدري  في  رف 

 .في وقت واعدصرية تشمل طالم ذوي عاجات خاصة وطالم عاديين 
( دراسة في الواليات المتحدة Caughlan & Jiang, 2014وجيانج ) وأجر  كوهالن

األمريتية هدفت إلى الكشف عن أهمية تقويم أداء المعلمين الخريجين والكشف عن كفاءتهم 
ومهاراتهم الميدانية التي تلبي واقع الميدان التربوي والتعليمي، وأهمية المالعظة في إتمام هذا 

من مديري المدارس الحتومية، وقد استخدم في هذه مديرًا ( 71التقويم، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة االستبانة لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستو  كفاية الخريجين كان بدرجة 

ومهارات  متوسطة، كما بينت النتائج أن هناك فجوة بين ما يمتلكه المعلمون الخريجون من كفايات
وبين ما يتطلبه الواقع الميداني من مهارات وكفايات، كما أحارت النتائج إلى ررورة تطوير 

 لتتوافق مع متطلبات الميدان التعليمي. هموكفاياتمهارات المعلمين الخريجين 
دراسة هدفت إلى تقويم  (Al-Ghamsh & Kharabsh, 2009) اللمت والخرابشة   وأجر 

الميداني لطلبة دبلوم التربية الخاصة في كليات المجتمع األردنية من وجهة  واقع التدريب العملي
نظر المتدربين والمعلمين المتعاونين، وأظهرت النتائج المتعلقة بالمتدربين وجود عاجة لتطوير 
مهاراتهم العملية في عقل االختصاص، كما أحارت النتائج إلى أن الطلبة/ المعلمين يرون أن 

 ي قد أسهم في إلقاء الضوء على إمتانات المتدربين ومعلوماتهم ومهاراتهم.التدريب العمل
فقد هدفت إلى تقويم برنامج التربية العملية في  ((Abu Raya, 2007 أّما دراسة أبو ريا

ثالع تم إستخدام الجامعة األردنية من وجهة نظر المديرين والمعلمين وطلبة التربية العملية، وقد 
( طالبًا وطالبة 047)( معلمًا ومعلمة و075مديرًا و) (73على عينة متونة من ) ُطّبقتاستبانات 

وتوصلت الدراسة إلى أن الجوانب التنظيمية واإلدارية لبرنامج التربية العملية عمومًا كانت مناسبة، 
وأظهرت الدراسة وجود ررا من إدارات وهييات المدارس المتعاونة عن دور مشرف التربية العملية 

طلبة التربية  إستفادةنسجم ذلك مع تقويمهم لطلبة التربية العملية، كما أظهرت النتائج مد  وا
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 العملية من المعلم المتعاون ومشرف التربية العملية.
جاءت بعنوان تقويم برنامج التربية العملية في  قدف (Shaheen, 2007)حاهين  أّما دراسة

المعلمين في جامعة القدس المفتوعة، وقد سعت  جامعة القدس المفتوعة من وجهة نظر الطلبة
الدراسة إلى الوقوف على وجهات نظر الطلبة في محاور متعددة حملت أهداف البرنامج ومراعله 

( طالبًا وطالبة، 722وأدوار إدارة المدرسة وأدوار المعلم المتعاون، وقد تكونت عينة الدراسة من )
لمين على استبانة تقويم البرنامج في مستو  التقدير العالي وأظهرت النتائج أن تقديرات الطلبة المع

مع وجود بعض نقاط الضعف التي توزعت على محاور االستبانة األربعة، كما تبين عدم وجود 
( بين متوسطات تقديرات الطلبة المعلمين 1.15فروق ذات داللة إعصائية عند مستو  الداللة )

تليرات الجن  والحالة االجتماسية، كما أظهرت النتائج وجود على برنامج التربية العملية ُتعز  لم
( بين متوسطات تقديرات الطلبة المعلمين 1.15فروق ذات داللة إعصائية عند مستو  الداللة )

على برنامج التربية العملية وفقًا لمتليرات الحالة الوظيرية والتخصص واختيار المدرسة ومجاالت 
 االستبانة جميعها. 

الصعوبات التي  التعرف إلى( بدراسة هدفت إلى Kelebay, 2006لي باي )قام كي 
تواجه الطلبة / المعلمين في برنامج التربية العملية، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة 

وزعت  إذ( mc jeelالبتالوريوس المسجلين إلدارة التربية العملية في كلية التربية بجامعة مك جل )
لمعرفة الصعوبات التي تواجههم في أثناء التربية العملية، وقد توصلت نتائج الدراسة عليهم استبانة 

إلى أّن أبرز المشتالت للتربية العملية ذات عالقة ببرنامج التربية العملية والمتمثلة في: عدم وجود 
االتفاق  أدلة وبرامج مورحة للبرنامج، والمباللة في االعتماد عليها إلعداد معلم المستقبل، وعدم

عول دور الجوانب النظرية والجوانب التطبيهية من عيُث المحتو  وأساليب التدري  والتطبيق 
 الميداني أو العملي وقصر فترة التدريب.
معرفة مشاعر  منها هو ( كان الهدفRoos,2002وفي الدراسة التي أجراها روس )

جات الخاصة في المدارس العامة المعلمين عول مد  كفاءتهم في تدري  الطلبة من ذوي االعتيا
والكفاءة عائدة لكمية التدريب المقدم لهم  والدعم الذي تلقونه   مقدرةوبيان فيما إذا كانت مشاعر ال

( معلمًا من معلمي التربية الخاصة والعامة، الذين يحملون درجة 71الدراسة من ) وقد تكون أفراد
والكفاءة في  مقدرةالالنتائج إلى إن المعلمين يشعرون بالبتالوريوس والماجستير والدكتوراه   وأحارت 

تعليم الطلبة ذوي االعتياجات الخاصة على اختالف درجة اإلعاقة، إذا تلقوا الدعم المناسب 
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والتدريب المناسب وأن مد  الشعور بالكفاية يقل كلما ازدادت حدة اإلعاقة لد  الطفل، كما 
في تدري   مقدرةتلقوا تدريبًا أكبر يشعرون أنهم أكثر كفاءة و أحارت النتائج إلى أن المعلمين الذين 
 الطلبة ذوي االعتياجات الخاصة.

( في الواليات المتحدة األمريتية هدفت إلى crokett, 2002وفي دراسة قام بها كروكيت )
استخدم في هذه الدراسة االستبانة لجمع  فقدمتابعة الخريجين الجدد من تخصص التربية الخاصة، 

( معلمة، وأورحت الدراسة أّن المهارات التي يفترل أن 68لبيانات إذ تكونت عينة الدراسة من )ا
يتتسبها معلمو التربية الخاصة من برامج اإلعداد بلض النظر من الورع التربوي يعملون به 
جاءت بدرجة متوسطة في مجال التعليم األكاديمي للطالم الذي يواجهون مشتالت تعليمية، 

وتعديل المشتالت الشديدة وتعديلها، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، والمعرفة بالتربية  وإدارة
 الخاصة.  

 تالتعقيب على الدراسا
، ف ّن مجمل هذه الدراسات برنامج التربية العمليةبالنظر إلى الدراسات السابقة التي تناولت 

لم، إذ ركزت معظم الدراسات على أّن التدريب الميداني له دوٌر كبيٌر في إعداد المع أّكدت
المشتالت في التدريب الميداني ولم تركز على تقويم التدريب الميداني، وخاصة فيما يتعلق 

 بالتدريب الميداني في التربية الخاصة.
 جيانجو  أرف إلى ذلك أّن بعض الدراسات تناولت أداء المعلمين الخريجين كدراسة كوهالن

(Caughlan & Jiang, 2014)  جاءت بدرجة متوسطة، وبينت كذلك وجود فجوة بين ما يمتلكه و
الخريجون من مهارات وبين ما يتطلبه الواقع الميداني من مهارات وكفايات، في عين جاءت دراسة 

( لتقييم كفاية خريجي بتالوريوس التربية الخاصة في السعودية، وبينت أّن 8103المولى وبدوي )
 رجة متوسطة. األداء العام للخريجين جاء بد

وبمقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يتضح أّن الدراسة الحالية تتميز عن باقي 
، آل البيتالدراسات بينها تهدف إلى تقويم برنامج التدريب الميداني في التربية الخاصة في جامعة 

وهذا ما لم تتناوله الدراسات السابقة، أرف إلى ذلك أّن ما يميز الدراسة الحالية عن  يرها من 
، آل البيتالدراسات السابقة أّنها تهتم ببرنامج التربية العملية في كلية العلوم التربوية في جامعة 

ة وتكون نقطة انطالق وبناء على ذلك يتوقع أن تيخذ الدراسة الحالية موقعًا بين الدراسات السابق
 لدراسات أخر  في هذا المجال.  
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 الطريقة واإلجراءات
عررًا للطريقة واإلجراءات التي تم اتباعها في تنفيذ الدراسة، كما تشتمل الجزءيتضمن هذا 

توريح مجتمع الدراسة وعينتها وطريقة  فضاًل عنعلى منهجية الدراسة التي تّم استخدامها، 
ي توريح يتها ودرجة الّصدق والثبات وفيما يتي تم استخدامها، وطريقة إعداداختيارها وأدواتها ال

 ذلك: 
 منهج الدراسة

أفراد عينة  آراءتّم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي وذلك من خالل استطالع 
الدراسة من خالل توزيع أداة الدراسة، وتّم رصد االستجابات والخروج بالتوصيات المناسبة في 

 نتائج الدراسة.  روء
 مجتمع الدراسة

احتمل مجتمع الدراسة على جميع طلبة البتالوريوس في تخصص التربية الخاصة المسجلين 
 8102/8102للعام الدراسي  آل البيتفي برنامج التدريب الميداني في التربية الخاصة في جامعة 

 ( طالبًا وطالبة. 28وعددهم )
 أداة الدراسة

ة قامت الباعثة في بناء استبانة الدراسة بهدف جمع المعلومات لتحقيق أهداف الدراس
( 8113كدراسة )أبو ريا،  والبيانات الالزمة من خالل االستفادة من الدراسات السابقة ذات العالقة

االستناد إلى الخبرة في ميدان  فضاًل عن( 8103المولى وبدوي )دراسة ( و 8113حاهين )ودراسة 
 ونت االستبانة من جزأين:، إذ تكالتربية العملية

الجزء األول: يتضمن معلومات عول أفراد عينة الدراسة، وتشمل الجن  ومجموع عالمة 
 الطالب في مادة التدريب الميداني.
فقرة ( 73وتكون من ) طلبة التدريب الميداني في التربية الخاصةالجزء الثاني: يتعلق بتقويم 
 ة هي: موزعة على أربعة محاور رئيس

 ( فقرات.01: وتكون من )كاديميالمشرف األدور 
 ( فقرات.2دور مدير المدرسة: وتكون من )
 ( فقرات.2دور المعلم المتعاون: وتكون من )

( 01دور البرنامج التدريبي وإجراءات الجامعة نحو اإلعداد للبرنامج وتنفيذه: ويتكون من )
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 فقرات. 
 :صدق األداة

انة بعررها على مجموعة من المحتمين من ذوي قامت الباعثة بالتيكد من صدق االستب
االختصاص في التربية الخاصة، وذلك إلبداء مالعظاتهم عولها من عيُث: مد  مناسبتها وعالقة 
كل منها بالمحور الذي تمثله من عيُث دّقة الصيا ة الللوية واقتراأ أو عذف أي من الفقرات، وقد 

 المطلوبة من المحتمين. تّم التعديل على االستبانة عسب التعديالت 
 : ثبات األداة

للتحقق من ثبات مهياس أدوار المشرف والمدير والمعلم تم استخراج معامل الثبات بطريقة 
للمحاور الفرسية للمهياس والدرجة الكلية للمهياس تساق الداخلي باستخدام معادلة )كرونبا  الفا( اال

 يبين هذه النتائج: )(والجدول 
لمقياس  (كرونباخ الفا)الت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة ( معام1الجدول )

 :أدوار المشرف والمدير والمعلم
 معامل ثبات االتساق الداخلي المحور الرقم
 0.951 كاديميدور المشرف األ 0
 0.946 دور مدير المدرسة 8
 0.931 دور المعلم المتعاون  7
 0.955 المهياس كتل 
( أن معامالت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة 1يبين الجدول )

( ولمحور دور مدير المدرسة 1.250بللت ) كاديميلمحور دور المشرف األ (كرونبا  الفا)
( وهي قيم مرتفعة وتدل 1.255( وللمهياس كتل بللت )1.270( ولدورالمعلم المتعاون )1.246)

 المهياس.على ثبات 
 ي: تدريبال للبرنامج ثبات األداة

االتساق الداخلي  بطريقة للتحقق من ثبات مهياس التدريب الميدان تم استخراج معامل الثبات
 ةوهي قيم( 1.245)( وبلغ معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي كرونبا  الفا) باستخدام معادلة

 :اآلتيلمحاور والفقرات تم استخدام المعياري للحتم على ا. و مناسبة وتدل على ثبات المهياس
 (/ عدد الفياتى تدريجأدن –أعلى تدريج المد  = )

 ( =7-0/)7  =1.66 
 0.66إلى  0المستو  المنخفض من 
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 8.77إلى  0.63المستو  المتوسط من 
 7إلى  8.74المستو  المرتفع من 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
نحو  آل البيتطلبة التدريب الميداني في جامعة  آراء اماألول: النتائج المتعلقة بالسؤال 

 أدوار كل من المشرف األكاديمي، مدير المدرسة/المركز، المعلم المتعاون؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستو  

 مدير األكاديمي، المشرف من كل أدوار نحو آل البيت جامعة في الميداني التدريب طلبة آراء
 يبين هذه النتائج: )(والجدول  المتعاون، المعلم المركز، /المدرسة

 جامعة في الميداني التدريب طلبة آراءمستوى لحسابية واالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات ا2الجدول )
 المتعاون  لمالمع المركز، /المدرسة مدير األكاديمي، المشرف من كل أدوار نحو آل البيت

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المحور الرقم
 مرتفع 371. 2.77 دور المشرف األكاديمي 0
 منخفض 212. 1.40 دور مدير المدرسة 8
 منخفض 182. 1.39 دور المعلم المتعاون  7
 متوسط 173. 1.91 المهياس كتل 

 في الميداني التدريب طلبة راءكتل آل( أن المتوسط الحسابي للمهياس 2يبين الجدول )
 المتعاون  المعلم المركز، /المدرسة مدير األكاديمي، المشرف من كل أدوار نحو آل البيت جامعة
األولى بيعلى متوسط  في الرتبةجاء محور المشرف األكاديمي  فقد متوسط،( وبمستو  0.20بلغ )

( 0.41)المتعاون بمتوسط عسابي تاله محور دور المعلم  مرتفع،( وبمستو  8.33)عسابي 
 (0.72)األخيرة محور دورمدير المدرسة بيقل متوسط عسابي  في الرتبةوجاء  منخفض،وبمستو  

 وتاليا تفصيل لفقرات كل محور: وبمستو  منخفض.
 المحور األول: دور المشرف األكاديمي

 جامعة في الميداني التدريب لبةط آراء( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى 3الجدول )
 دور المشرف التربوي  نحو آل البيت

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 467. 2.78 يلتقي المعلم مع الطالب باستمرار 0
 مرتفع 552. 2.69 يطلع باستمرار على الخطط التربوية الفردية ويضفي مالعظات 8
 مرتفع 379. 2.89 على االلتزام بالحضور والدواميؤكد بشدة  7

 مرتفع 491. 2.74 يشجع الطلبة على تنمية مهارات 4
 مرتفع 437. 2.82 يقدم المساعدة للتللب على الصعوبات التي تواجههم 5
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 453. 2.80 يحترم رأي الطلبة ويتقبل وجهات النظر المتنوعة 6

 مرتفع 534. 2.74 لتدري  القائمة على األدلة والبراهينالحث على استخدام استراتيجيات ا 3
 مرتفع 491. 2.74 يراعي الفروق الفردية بين الطلبة 2
 مرتفع 431. 2.76 يشجع على االعتماد على الذات 2

 مرتفع 416. 2.78 عند مراجعته قبل الطلبةيستجيب لألنشطة التي تقدم من  01

آل طلبة التدريب الميداني في جامعة  راءآلابية ( أن المتوسطات الحس3يبين الجدول ) 
جاءت الفقرة )يؤكد بشدة  فقد( 8.22و 8.62المشرف األكاديمي تراوعت بين ) نحو دور البيت

 مرتفع،( وبمستو  8.22األولى بيعلى متوسط عسابي ) في الرتبة( بالحضور والدوام على االلتزام
األخيرة بيقل متوسط عسابي  في الرتبةط( في عين جاءت الفقرة )يطلع باستمرار على الخط

 ( وبمستو  مرتفع.8.62)
عّبر عنه أفراد مجتمع الدراسة من خالل  كما -وهتذا يتضح أن المشرف األكاديمي 

المطلوبة منه بدرجة عالية وبخاصة فيما يتعلق  المهماتب يقوم -األداة  عن فقراتاستجاباتهم 
الطلبة  آراءة للتللب على الصعوبات التي تواجههم واعترام بالتيكيد على االلتزام وتقديم المساعد

لهم  أثناء الزيارات الميدانيةفي ، ويعود ذلك إلى البقاء فترة طويلة مع الطالب/ المعلم وتقبلهم
والحضور عند جميع الطلبة، كما وتحرص الجامعة أن يتون المشرفون من عملة درجة الدكتوراه 

 ختصاص والخبرة. في التربية الخاصة من أهل اال
 : دور مدير المدرسةالمحور الثاني

طلبة التدريب الميداني في جامعة  آراءمستوى لحسابية واالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات ا4الجدول )
 مدير المدرسة نحو دور آل البيت

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المستوى  المعياري 

 منخفض 618. 1.44 ز / المدرسة الستهبال الطلبةينسق من قبل إدارة المرك 0
 منخفض 494. 1.41 المعلم –تثق إدارة المدرسة بالطالب  8

 منخفض 480. 1.35 المعلم –يورح األنظمة والقوانين للطالب  7
 منخفض 480. 1.35 باستمرار ليطمين على األوراع ومد  تقدمها اً يعقد اجتماع 4
 منخفض 454. 1.29 داخل المركز / المدرسة يوفر أماكن خاصة لالجتماع 5

 منخفض 501. 1.54 المعلم –يقدم المعلمون في المركز / المدرسة المساعدة للطالب  6

المعلم في األنشطة والفعاليات التي  –يحث على مشاركة الطالب 3
 منخفض 502. 1.53 المدرسة -يقوم بها المركز

 منخفض 459. 1.30 المعلم –اجهها الطالب يناقت مدير المدرسة الصعوبات التي يو  2

 آل البيتطلبة التدريب الميداني في جامعة  راءآل( أن المتوسطات الحسابية 4يبين الجدول )



 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  211 

الفقرة )يقدم المعلمون في جاءت  فقد (0.54و 0.82مدير المدرسة تراوعت بين ) نحو دور
 منخفض،( وبمستو  0.54عسابي ) األولى بيعلى متوسط في الرتبة/ المدرسة المساعدة( المركز

األخيرة  في الرتبة/ المدرسة( أماكن خاصة لالجتماع داخل المركزفي عين جاءت الفقرة )يوفر 
 ( وبمستو  منخفض.0.82بيقل متوسط عسابي)

أن مدير المدرسة المتعاونة ال يقوم  تشير النتائج التي توصل إليها البحث لهذا المحور
أّنه يقوم بدوره وبة كما هو متوقع، والمتمثل بدور مدير المدرسة/ المركز المطل المهماتباألدوار و 
 في اإلدارة وخصوصًا فيما يتعلق بالتنسيق من قبل اإلدارة/ المركز منخفضوبمستو   سلبي بشتل

  ولكن ما يفسر عصول فقرة مناقشة مدير المدرسة الصعوبات في توفير أماكن خاصة لالجتماع
من المديرين بالتدريب  عديدمنخفضة، ويفسر ذلك عدم اهتمام درجة الالتي يواجهها على ال

إلى اإلداريين من بعض المعلمين مثل المساعد  المهماتالميداني ويتركون تمثيل مثل هذه 
وكذلك عدم قناعة كثير من مديري المدارس  والسترتير أو  يره، نظرًا لكثرة األعمال المطلوبة منه،

طالب/ المعلم داخل المدرسة/ المركز وداخل  رفة الصف، ولتخوف مديري بالدور الذي يقوم به ال
المدارس/ المراكز من حتو  األهالي على الطلبة/ المعلمين إذا ما أخطي الطالب/المعلم. وأيضا 

إلى نوع العالقة السائدة بين الجامعات ومديري المدارس/ المراكز التي  البًا ما تكون تفسر 
تنسيق والمتابعة والتعاون وعدم العمل على إدماج مديري المدارس ببرنامج رعيفة وتفتقر إلى ال

عدم تقديم  فضاًل عنالتدريب الميداني كونه ال توجد سياسة وارحة تتبناها وزارة التربية والتعليم، 
 الجامعات الحوافز لمديري المدارس/ المراكز للبرنامج التدريبي الميداني.

 المتعاون : دور المعلم المحور الثالث
طلبة التدريب الميداني في جامعة  آراء( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى 5الجدول )

 المعلم المتعاون  نحو دور آل البيت
 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 منخفض 500. 1.45 المعلم -يوجد اتصال فعال بين المعلم المتعاون والطالب 0

 منخفض 483. 1.36 يتقبل األفكار واألساليب التدريسية الحديثة 8

 منخفض 494. 1.41 المعلم -يتساهل في تقييم الطالب 7

 منخفض 542. 1.34 المعلم-يقدم اإلرحاد والنصح للطالب  4

 منخفض 503. 1.49 يقدم المساعدة عند مواجهة الصعوبات 5

 منخفض 503. 1.51 لتي ينفذهايحرص دائما على عضور الحصص ا 6

 منخفض 480. 1.35 يساعد في تقديم المواد والوسائل التعليمية التي يحتاجها 3

 منخفض 480. 1.35 يبني عالقة طيبة وعسنة 2

 منخفض 437. 1.25 المعلم دائما وباستمرار -يشجع الطالب 2
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 آل البيتميداني في جامعة طلبة التدريب ال راءآل( أن المتوسطات الحسابية 5يبين الجدول )
 على دائما يحرصفقد جاءت الفقرة )( 0.50و  0.85المعلم المتعاون تراوعت بين) نحو دور
( وبمستو  0.50األولى بيعلى متوسط عسابي) في الرتبة( ينفذها التي الحصص عضور

يرة بيقل األخ في الرتبةالمعلم دائما وباستمرار(  -منخفض، في عين جاءت الفقرة )يشجع الطالب
ستنتج من هذه النتائج المتعلقة بدور المعلم المتعاون يو  ( وبمستو  منخفض،0.85متوسط عسابي)
، ويفسر ذلك إلى عدم ثقة المعلم المعلم /بين المعلم المتعاون والطالب اً منخفض اً أّن هناك تعاون

الميداني في مرعلة المتعاون بالطالب/ المعلم وعدم وعي المعلم المتعاون بيهمية فترة التدريب 
من قبل  اإلعداد لهذا الطالب/ المعلم، وعدم عضور عصص كاملة عند الطالب/ المعلم وتحفيزه

المعلم المتعاون، وربمايعود ذلك إلى كثرة أعداد الطلبة/ المعلمين وعدم الوعي بيساليب التعامل 
 التربوي.

 آل البيتميداني في جامعة طلبة التدريب ال آراء الثاني: ماالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ببرنامج التدريب الميداني واإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها الجامعة معه نحو هذا البرنامج؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستو  
 الخاصة،الميداني للتربية  ريبنحو برنامج التد آل البيتطلبة التدريب الميداني في جامعة  آراء

 يبين هذه النتائج: (6)والجدول 
في جامعة  طلبة التدريب الميداني آراء( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى 6الجدول )

 نحو البرنامج آل البيت
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 443. 2.74 لتربية العمليةيوجد دليل للبرنامج وا 0
 مرتفع 673. 2.35 تهيية الطلبة للبرنامج )التربية العملية والتربية الخاصة( 8
الدراسة والمقررات  فييؤثر برنامج التربية العملية تيثيرُا سلبيًا  7

 مرتفع 731. 2.42 الدراسية األخر  
 متوسط 744. 2.32 صعوبة المواصالت من وإلى المراكز/ المدرسة 4
يتميز برنامج التربية العملية والتدريب الميداني بالتخطيط  5

 مرتفع 705. 2.35 والتنظيم
 مرتفع 792. 2.34 يساعد البرنامج على الربط العملي والمساقات األخر   6
 مرتفع 652. 2.43 توجيه الطلبة وتوعيتهم بيهداف البرنامج منذ البداية 3
 مرتفع 734. 2.34 دارة البرنامج والطلبة في البرنامجعقد لقاءات مفتوعة بين إ 2
 متوسط 888. 2.01 وجد مشا ل تدريبية داخل الكلية طول فترة التدريبت 2
 متوسط 757. 2.22 تفعيل اختيار المراكز / المدارس المتعاونة 01
 مرتفع 452. 2.35 المتوسط الكلي للتدريب الميداني 
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لحسابي الكلي لمهياس التدريب الميداني للتربية الخاصة بلغ ( أن المتوسط ا6يبين الجدول )
طلبة التدريب الميداني في  آراءأن المتوسطات الحسابية لفقرات  إذ( وبمستو  مرتفع، 8.75)

 فقد (8.34و 8.10)بين نحو برنامج التدريب الميداني للتربية الخاصة تراوعت  آل البيتجامعة 
( 8.34)األولى بيعلى متوسط عسابي في الرتبةج والتربية العملية( جاءت الفقرة )يوجد دليل للبرنام

في وجد مشا ل تدريبية داخل الكلية طول فترة التدريب( تفي عين جاءت الفقرة ) مرتفع،وبمستو  
 ( وبمستو  متوسط.8.10األخيرة بيقل متوسط عسابي ) الرتبة
يحتوي على بعض  آل البيت تشير النتائج إلى أّن برنامج التدريب الميداني في جامعةو 

النواقص مثل عدم وجود مشا ل تدريبية داخل الكلية طول فترة التدريب، وحتو  الطالم من 
صعوبة المواصالت من وإلى المدارس/ المراكز، إال أّنه يوجد إيجابيات مثل وجود دليل نظري 

لبرنامج من عيُث التخطيط لبرنامج التدريب الميداني في التربية الخاصة، وكذلك اهتمام الجامعة با
 والتنظيم.

طلبة  آراءالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
 ببرنامج التدريب الميداني باختالف الجنس؟ آل البيتالتربية الخاصة في جامعة 

ة واختبار لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
 آل البيتطلبة التربية الخاصة في جامعة  آراء"ت" للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في 

 يبين هذه النتائج: (3)والجدول  الجن ،ببرنامج التدريب الميداني باختالف 
طلبة ال راء( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للعينات المستقلة آل7الجدول )

 التدريب الميداني باختالف الجنس ببرنامج
المتوسط  العدد الجنس المقياس

 الحسابي
اإلنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري 

 الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

مهياس التدريب 
 الميداني

 423. 2.35 71 أنثى 796. 89 260. 558. 2.38 20 ذكر
ببرنامج  آل البيتتربية الخاصة في جامعة طلبة الراء( أن قيمة "ت" آل7يبين الجدول )

( وهي قيمة  ير دالة إعصائيا عند مستو  1.861)التدريب الميداني باختالف الجن  بللت
طلبة التربية  آراء( وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إعصائية في 1.15الداللة )

 الجن  بين الذكور واإلناع. التدريب الميداني باختالف ببرنامج آل البيتالخاصة في جامعة 
ببرنامج التدريب  آل البيتالطلبة/ المعلمين في جامعة  راءيتبين أّن قيمة " ت" المحسوبة آل

(  ير داللة إعصائية عسب متلير الجن ، 1.15الميداني باختالف الجن  عند مستو  داللة )
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تيثر بمتلير تالتدريب الميداني ال هم لبرنامج الطلبة/ المعلمين في تقويم آراءوبذلك يمتن القول إّن 
 الجن .

طلبة التربية  آراءالنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
والمدير والمعلم المتعاون باختالف  كاديميألدوار المشرف األ  آل البيتالخاصة في جامعة 

 الجنس؟
الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات

نحو  آل البيت جامعة في الخاصة التربية طلبة آراء"ت" للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في 
 يبين هذه النتائج: (2)والجدول  الجن ، باختالف والمعلم المتعاون  والمديردور المشرف 

الطلبة نحو  راءمعيارية واختبار "ت" للعينات المستقلة آل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال8الجدول )
 والمعلم المتعاون باختالف الجنس المشرف والمدير

المتوسط  العدد الجنس المحاور
 الحسابي

نحراف اإل 
درجات  قيمة "ت" المعياري 

 الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

 404. 2.74 71 أنثى 085. 89 1.743 172. 2.90 20 ذكر دور المشرف التربوي 
 208. 1.41 71 أنثى 462. 89 739.- 228. 1.37 20 ذكر دور مدير المدرسة
 184. 1.39 71 أنثى 798. 89 256. 182. 1.40 20 ذكر دور المعلم المتعاون 
 185. 1.89 71 أنثى 235. 89 1.196 112. 1.95 20 ذكر الدرجة الكلية للمهياس
نحو دور  آل البيت جامعة في الخاصة التربية طلبة راءيمة "ت" آل( أن ق10يبين الجدول)
 في الخاصة التربية طلبة راءقيمة "ت" آلو  (،0.347) بللت الجن  باختالفالمشرف التربوي 

 راءقيمة "ت" آلو  ،(-1.372بللت ) الجن  باختالفنحو دور مدير المدرسة  آل البيت جامعة
 الجن  باختالفنحو دور المعلم المتعاون  لبيتآل ا جامعة في الخاصة التربية طلبة
للدرجة الكلية للمهياس  آل البيت جامعة في الخاصة التربية طلبة راءقيمة "ت" آلو (، 1.856بللت)
( وهذا 1.15( وهي قيم  ير دالة إعصائيا عند مستو  الداللة )0.026بللت) الجن  باختالف

 آل البيت جامعة في الخاصة التربية طلبة آراءيدل على عدم وجود فروق ذات داللة إعصائية في 
 والدرجة الكلية للمهياس ف األكاديمي ودور مدير المدرسة ودور المعلم المتعاون،دور المشر 
 بين الذكور واإلناع. الجن  باختالف

في دور المشرف  آل البيتالطلبة/ المعلمين في جامعة  راءيتبين أّن قيمة " ت" المحسوبة آل



 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  211 

داللة  (  ير1.15مدير المدرسة والمعلم المتعاون باختالف الجن  عند مستو  داللة )و  كاديمياأل
ومدير المدرسة  كاديميإعصائية عسب متلير الجن ، وبذلك يمتن القول إّن أدوار المشرف األ

 والمعلم المتعاون ال تتيثر بمتلير الجن .
 توصيات الدراسة

 الباعثة التوصيات اآلتية: تم إقتراأي هذه الدراسة، في روء النتائج التي توصلت إليها الباعثة ف
 يري المدارس المتعاونة، لذلك يوصىأظهرت الدراسة الحالية تدني تقويم الطلبة/ المعلمين لمد 

بعقد دورات تدريبية لمديري المدارس يتم من خاللها توعيتهم بالمسؤولية الواقعة عليهم والطلب 
 لمعلمين.منهم عقد لقاءات مستمرة للطلبة/ ا

  المطلوبة منهم.  المهماتررورة تحفيز المعلمين المعاونين ليقوموا باألدوار و 
 المعلمين إحراك وزارة التربية والتعليم في عملية اإلحراف على الطلبة. 
  خبرة، يتولى  لهيتكون من فريق متخصص  آل البيتلتدريب الميداني في جامعة لإنشاء برنامج

والتقويم لبرنامج التدريب الميداني ومتابعة عل المشتالت سواء  مسؤولية التخطيط والتنظيم
 داخل الجامعة أو خارجها.

 .المراجعة الدورية والمستمرة لبرنامج التدريب الميداني لمعرفة نقاط القوة والضعف 
 في عمليات التدريب داخل الجامعة أو  مستندة لألدلة والبراهين عديثة توظي  استراتيجيات

 مراكز والمدارس المتعاونة. خارجها في ال
  مزيد من الدراسات التي تتناول تقويم برنامج التدريب الميداني وتطويره.إجراء 
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