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was prepared by the researcher and applied on the
study. The validity of the scale was verified by a
number of peer - reviewers, and the reliability was
verified through the Alpha Cronbach and Split - half
methods.
The results of the study revealed that there were
problems faced by field training students, enrolled in
the Special Education Department at the University
of Hail. The problems’ areas came in the following
order: problems related to the School Principal (m =
12,6), problems related to the School Supervisor (m =
11,5), problems related to the Program Content (m =
9,5), problems related to the Program Objectives (m =
9,2) problems related to the Academic Supervisor (m
= 8,9). There were statistically significant differences
in the total score of the scale and in the problem areas
related to the Program Content and School Principal
due to gender, in favor of female students, and in
the problem area of Program Objectives in favor of
male students. There were no statistically significant
differences in the problem areas of School Supervisor
and the Academic Supervisor due to gender. There
were significant differences in the total score of the
scale and all its problem areas due to the variable
Academic Average, in favor of students with low
academic average.
In light of the results, the study listed a number of
recommendations, including, the need for increasing
the practical aspect of the courses taught to the student
at the levels preceding the field training, and the need
for distributing field training manual to the students
before the implementation of the training, to explore
their opinions on that period and ways of development.
Keywords: Field Training Problems, Students of
Special Education Department, University of Hail.

:مقدمة
ُتعد الرتبية امليدانية احدى املراحل املهمة يف �إعداد معلم
 ملا توفر له من فر�صة حقيقية لتطبيق ما اكت�سبه،الرتبية اخلا�صة
، ومقررات الإعداد العام الرتبوية،�أثناء درا�سة املقررات التخ�ص�صية
ً مما ي�سهم يف بناء القدرة لدية لي�صبح قادرا،والثقافية الأخرى
،على ممار�سة مهنة تدري�س الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة
ومتثل الرتبية امليدانية حلقة الو�صل بني اجلانب النظري واجلانب
 كما �أنها ت�شكل احلقيقة لواقع العمل مع الأطفال ذوي،التطبيقي
االحتياجات اخلا�صة الذي من خالله ين�ش�أ االجتاه الفعلي للطالب
.املتدرب
 �أن الرتبية امليدانية تتمتع،)2010 ،يذكر (ال�سلخي
مبكانة خا�صة يف برنامج �إعداد املعلمني ملا تت�ضمنه من
 وهو عبارة عن جميع: املكون املعريف:جوانب متعددة منها
املفاهيم الرتبوية والنف�سية والعمليات العقلية املختلفة التي
يتناولها برنامج �إعداد املعلمني
40

:ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل م�شكالت التدريب امليداين
 وفق ًا ملُتغريات،لطالب ق�سم الرتبية اخلا�صة يف جامعة حائل
)142(  وتكونت العينة من.) واملعدل الأكادميي،(النوع االجتماعي
،) �إناث38( ) ذكور و13(  من م�سار الإعاقة العقلية،طالب ًا وطالبة
 وم�سار الإعاقة،) �إناث27( ) ذكور و14( وم�سار �صعوبات التعلم
) ذكور5(  وم�سار الإعاقة ال�سمعية،) �إناث9( ) ذكور و3( الب�رصية
 وقد ا�ستخدمت.) �إناث14( ) ذكور و4(  وم�سار املوهبة،) �إناث15(و
،)الدرا�سة احلالية مقيا�س م�شكالت التدريب امليداين (�إعداد الباحث
ومت الت�أكد من �صدق املقيا�س من خالل عر�ض املقيا�س على عدد
 والت�أكد من ثبات املقيا�س من خالل كل من طريقة،من املحكمني
 و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة. وطريقة التجزئة الن�صفية، �ألفا.كرونباخ
�إىل وجود م�شكالت تواجه طلبة التدريب امليداين يف ق�سم الرتبية
 وجاء ترتيب امل�شكالت التي يعاين منها، يف جامعة حائل،اخلا�صة
،)12.6= جمال مدير املدر�سة (م:طلبة التدريب امليداين كما يلي
 وجمال حمتوى الربنامج،)11.5=وجمال امل�رشف املدر�سي (م
 وجمال امل�رشف،)9.2= وجمال �أهداف الربنامج (م،)9.5=(م
 كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة.)8.9=الأكادميي (م
،اح�صائي ًا يف الدرجة الكلية للمقيا�س وجماالت (حمتوى الربنامج
 ول�صالح الذكور يف جمال (�أهداف، ل�صالح الإناث،)ومدير املدر�سة
 ومل تظهر النتائج فروق دالة اح�صائي ًا يف جماالت،)الربنامج
، تعزى للنوع االجتماعي،) وامل�رشف الأكادميي،(امل�رشف املدر�سي
،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة اح�صائي ًا يف الدرجة الكلية
وكافة جماالت املقيا�س ل�صالح الطلبة ذوي املعدل الأكادميي
، ويف �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة عدد من التو�صيات.املنخف�ض
 �رضورة العمل على زيادة اجلانب العملي يف املقررات التي:ومنها
 �رضورة،يدر�سها الطالب يف امل�ستويات التي ت�سبق التدريب امليداين
توزيع دليل الرتبية امليدانية على الطالب قبل التدريب لالطالع على
�آرائهم عن تلك الفرتة و�سبل التطوير
 طلبة ق�سم، م�شكالت التدريب امليداين:الكلمات املفتاحية
. جامعة حائل،الرتبية اخلا�صة

Abstract:
The present study aimed at identifying the
problems that face Special Education students in field
training at Hail University in light of two variables,
gender and academic average. The sample consisted
of 142 male and female students from the different
Department’s tracks. They were distributed as follows:
13 male and 38 female students from the Mental
Disability track, 14 male and 27 female students
from Learning Difficulties track, 3 male and 9 female
students from Visual Impairment track, 5 male and 15
female students from Hearing Impairment track, and 4
male and 14 female students from the Gifted Education
track. A scale for measuring problems in field training
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مثل عملية اتخاذ القرار ،وعمليات التطبيق ،والتحليل،
والرتكيب ،و�إ�صدار الأحكام .املكون االنفعايل :وي�شتمل على تنمية
االجتاهات الإيجابية نحو عمليتي الرتبية
والتعليم ،وما يت�صل بهذه العملية مثل الطلبة واملادة العلمية،
وت�شتمل �أي�ض ًا على تنمية القيم لدى الطلبة املتدربني التي حتدد
�سلوكاتهم وتدفعهم نحو مهنة التدري�س ،واملكون الأدائي :وهو
م�ساعدة الطلبة املتدربني على امتالك وتنمية الكفايات ال�رضورية
والالزمة لهذه املهنة حتى ي�ستطيع �أن يقوم بعمله بفاعلية وكفاية
عالية.
معلم الرتبية اخلا�صة :هو ال�شخ�ص الذي ُتوكل �إليه مهمة
تربية الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة وت�أهيلهم مبا يواكب
احتياجات احلياة وم�ستوى قدراتهم ومهاراتهم وامكاناتهم،
ولتحقيق ذلك تعترب عملية اعداد معلم الرتبية اخلا�صة من العنا�رص
الأ�سا�سية يف النظام الرتبوي كما يتم �إدراج برنامج التدريب امليداين
 practicumʼsل َيتعرف “الطالب املتدرب” على م�شكالت امليدان
الرتبوي وفق م�ساره ال َتخ�ص�صي (الإعاقة العقلية� ،صعوبات
التعلم ،االعاقة الب�رصية ،الإعاقة ال�سمعية ،املوهبة) (Brownell,
.)Ross. & McCallum. , 2013
التدريب امليداين هو مكون رئي�س يف برامج �إعداد الطلبة
املتدربني؛ ويقوم بتهيئة املتدرب لتتكون لدية الذات املهني ة �Pro
 ،fessional selfلأنه املجال العملي الكت�ساب مهارات التدري�س
 Teaching Skillsومعرفة �أخالقيات املهنة ،وتعلم �أ�ساليب
حل  امل�شكالت ،وليتعرف �إىل �أمناط العالقات ال�سائدة بني �أطراف
املجتمع الرتبوي (.)Tarrasch, 2015
وللأهمية التي تتمتع بها التجربة امليداني ة �Field experi
 enceو�أثرها على �إعداد الطالب املتدرب ،فقد ا�ستحوذت التجربة
امليدانية على عناي ًة كبرية من النظم الرتبوية حر�ص ًا منها على
جودة العملية التعليمة ،ولأنه �أول خطوات التنمية املهني ة �Pro
 fessional Developmentيف برامج �إعداد املعلمني .حيث ُت�صبح
برامج �إعداد املعلم بدونها نظرية دون �أي جانب عملي يك�سب املعلم
مهارات التعليم اال�سا�سية (�سهيل.)2014 ،
كما نالحظ ان برامج التعليم َت�شهد مراجعة من الهيئات
الوطنية لالعتماد واجلودة ومن �ضمنها برامج التدريب امليداين ،حيث
ت�سعى اىل الإعداد اجليد (للطالب املتدرب) ،بـــــــهــــــــدف اك�سابـــه
الــــــــمعايري العاملية يف حمـــــاولة زيـــــادة مــــــهـــــــاراته
وقـــــــدراتـــه (.)Woods & Weasmer. , 2009
ويهدف برنامج التدريب امليداين بق�سم الرتبية اخلا�صة اىل
توفري الفر�ص �أمام الطلبة املتدربني مل�شاهدة الدرو�س وفهم طبيعة
العمل الذي �سيقوم الطلبة مبزاولته الحقاً ،بالإ�ضافة �إىل تنمية
مهاراتهم التدري�سية والتعرف �إىل �أمناط ال�سلوك املختلفة لدى
الطلبة.
فالدرا�سة ت�سعى التعرف �إىل م�شكالت التدريب امليداين من
وجهة نظر الطلبة؛ لأن التدريب امليداين هو املجال احلقيقي الذي
يك�شف عن مدى وعي الطلبة املتدربني للطرق واال�سرتاتيجيات
التعليمية املختلفة التي تعلموها �أثناء فرتة درا�ستهم النظرية.
كما �أن الطلبة املتدربني يحتفظون بخربات التدريب امليداين يف
41

�أعقاب تخرجهم ،و�أن هذه اخلربات ت�ؤثر يف �ســــــلــوكهم وقدرتـــهم
كمعلمـــيـــــن (.)Hyland & Lo, 2009

مشكلة الدراسة:
ي�أتي التدريب امليداين يف ق�سم الرتبية اخلا�صة يف جامعة
حائل يف نهاية برنامج �إعداد معلم الرتبية اخلا�صة (امل�ستوى
الثامن) ،وقبل بداية اخلدمة الفعلية� ،إذ ُي�سجل فيه الطالب بعد
اجتيازه للمقررات التخ�ص�صية ،ومقررات الإعداد العام الرتبوية
والثقافية ،مما يتطلب التعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه الطلبة يف
التدريب امليداين لتح�سني بيئة التدريب امليداين مما ي�سهم يف زيادة
كفاءتهم التدريبية.
من خالل الإ�رشاف امليداين للباحث ،فقد ر�صدت الكثري من
امل�شكالت التي تعيق �أداء طلبة ق�سم الرتبية اخلا�صة �أثناء فرتة
التدريب امليداين ،ومن هنا ت�أتي الدرا�سة احلالية يف حماولة
اال�ستق�صاء ،والتعرف �إىل هذه امل�شكالت التي تواجههم ،بهدف
�إيجاد تو�صيات ت�سهم يف التقليل من امل�شكالت التي تواجه الطلبة
يف التدريب امليداين ،مما ي�ؤدي �إىل حت�سني �أداء الطلبة املتدربني،
ومما �سبق ف�إن م�شكلة الدرا�سة احلالية يجب �أن تقوم بالإجابة على
جمموعة من الأ�سئلة.

أسئلة الدراسة
ال�س�ؤال الرئي�س :هل هناك م�شكالت تواجه طلبة التدريب
امليداين ،وهل يختلف ترتيب هذه امل�شكالت لدى طلبة ق�سم الرتبية
اخلا�صة بجامعة حائل؟
وينبثق من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت التي
تواجه طلبة التدريب امليداين واملجاالت الفرعية وفق ًا ملتغري النوع
االجتماعي؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت التي
تواجه طلبة التدريب امليداين واملجاالت الفرعية وفق ًا ملتغري املعدل
الأكادميي؟

فروض الدراسة:
يف �ضوء الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة مت �صياغة فرو�ض 
الدرا�سة على النحو التايل:
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت التي
تواجه طلبة التدريب امليداين تعزى ملتغري النوع االجتماعي.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت التي
تواجه طلبة التدريب امليداين تعزى ملتغري املعدل الأكادميي.

هدف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل درا�سة م�شكالت التدريب امليداين
يف ق�سم الرتبية اخلا�صة يف جامعة حائل؛ وذلك من وجهة نظر
الطلبة .والك�شف عن الفروق يف م�شكالت التدريب امليداين وفق ًا
ملتغري النوع االجتماعي ،واملعدل الأكادميي.
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أهمية الدراسة:
♦ ♦الأهمية النظريةُ :يعد التدريب امليداين املجال الواقعي
الذي َيكت�سب عن طريقه الطلبة املتدربني املهارات الالزمة للتدري�س؛
لأنه ُيك�سب املعلمني قبل اخلدمة pre - service teacher training
قواعد التدري�س� ،إذ ُيعرف التدريب امليداين ب�أنه “�إتاحة الفر�صة
�أمام الطلبة املتدربني لتطبيق ما متت درا�سته يف مواقف تعليمية
واقعية (.)Feng & Sass. , 2013
ومن هناَ ،يحتل التدريب امليداين مكانة متميزة �إذ ُيطلق
عليه مرحلة الإعداد قبل اخلدمة ،و ُت�صبح عملية �إعداد املعلمني ذات
معنى .و ُيعزز هذا ما ُيدركه الطالب عند التعامل مع البيئة املدر�سية
وبناء على
والتالميذ واملناهج والإدارة املدر�سية (مربوك.)2011 ،
ً
ما �سبق ،يرى الباحث اهمية �إجراء الدرا�سة احلالية التي تكمن يف
�سعيها ال�ستق�صاء امل�شكالت التي تواجه طلبة التدريب امليداين بق�سم
الرتبية اخلا�صة يف جامعة حائل ،من وجهة نظر الطلبة املتدربني،
وذلك لتزويد القائمني عليه بالتغذية الراجعة ،والتو�صيات الالزمة
من �أجل تطويره وتوظيفه ب�شكل فعال يرتقي مب�ستوى الأداء.
♦ ♦الأهمية التطبيقية :تنبع الأهمية التطبيقية للدرا�سة
احلالية من جمموعة من النقاط منها:
 �أهمية الفئة التي تتناولها الدرا�سة ،فالطالب املتدربني
بق�سم الرتبية اخلا�صة ميثلون قطاعا كبريا من طالب كليات الرتبية
باململكة العربية ال�سعودية.
 ندرة الدرا�سات التي تهتم بالتدريب امليداين لطالب �أق�سام
الرتبية اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية.
 ال توجد يف حدود علم الباحثني درا�سة علمية اهتمت
بدرا�سة م�شكالت التدريب امليداين لطالب ق�سم الرتبية اخلا�صة
بجامعة حائل.
 تقدم الدرا�سة للقائمني على ق�سم الرتبية اخلا�صة التغذية
الراجعة عن برنامج التدريب امليداين من خالل ر�صد امل�شكالت،
وتقدمي ر�ؤية لتطوير برنامج التدريب امليداين لطالب ق�سم الرتبية
اخلا�صة ،والتي ميكن اال�ستعانة بها يف تطوير برنامج التدريب
امليداين لطالب كلية الرتبية.

مصطلحات الدراسة:
�سيتم تعريف امل�صطلحات واملفاهيم التالية:
◄◄التدريب امليداين :هو ن�شاط تربوي ُينفذ وفق خطة
منظمة ،خالل فرتة زمنية حمددة ،ويمُ ار�س فيه الطلبة املتدربني
عملية التدري�س ،حتت �إ�رشاف فني دقيق ،بحيث يتحملون م�س�ؤولية
امل�شاركة يف الأن�شطة ال�صفية وغري ال�صفية داخل املدر�سة (�سهيل،
 .)2014يق�صد به بهذه الدرا�سة :جمموعة من املتطلبات التي يجب
�أن يقوم بها الطلبة امل�سجلني يف مقرر التدريب امليداين يف ق�سم
الرتبية اخلا�صة بجامعة حائل.
◄◄م�شكالت التدريب امليداين :وهي امل�شكالت التي تواجه
طلبة التدريب امليداين.
�أما التعريف الإجرائي :فيعرفه الباحث على �أنه متو�سط

ما َيح�صل عليه طلبة التدريب امليداين من درجات على مقيا�س
امل�شكالت التدريب امليداين يف هذه الدرا�سة.
◄◄طلبة التدريب امليداين :وهم طلبة ق�سم الرتبية اخلا�صة
بجامعة حائل امل�سجلني يف مقرر التدريب امليداين يف العام
الدرا�سي  2017 /2016م.

حمددات الدراسة:
 احلدود الزمنية :الف�صل الدرا�سي الثاين للعام 2017 /2016
 احلدود املكانية :جامعة حائل.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
يعد التدريب امليداين �أحد الركائز والعمليات الأ�سا�سية لدرا�سة
الطلبة املتدربني واكت�سابهم مهنة الرتبية اخلا�صة ،وذلك حتت
�إ�رشاف م�رشيف التدريب امليداين الذين لديهم اخلربة املهنية الطويلة
والغنية ليقوموا بنقلها �إىل الطلبة (ا�شتيه.)2007 ،
ميكن تعريف التدريب امليداين يف الرتبية اخلا�صة ،ب�أنه
العملية التي تتم من خاللها املمار�سة امليدانية ،وت�ستخدم فيها
�أ�س�س متعددة تهدف مل�ساعدة الطلبة على ا�ستيعاب املعارف
وتزويدهم باخلربات امليدانية و�إك�سابهم املهارات الفنية والعملية
وتعديل �سماتهم ال�شخ�صية ،مبا ي�ؤدي �إىل منوهم املهني عن طريق
ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي (قا�سم و�آخرون.)2004 ،
ومنذ بداية كليات الرتبية باململكة العربية ال�سعودية بقبول
الطلبة عام 1989م ،فقد حدث تغرياً يف �شكل وم�ضمون برنامج
اعداد املعلمني؛ حيث و�ضعت قواعد تحُ دد الطلبة امللتحقني
بها .ومع تطور العملية التعليمية والرتبوية و�إدراك ًا من اململكة
العربية ال�سعودية ب�أهمية دور معلم الرتبية اخلا�صة يف برامج
الدمج باملدار�س العادية ،فقد منح عالوة تخ�ص�ص (�صعوبة عمل)
بن�سبة ( )30%من املرتب اال�سا�سي ،كما منح العاملني من غري
املتخ�ص�صني يف حقل الرتبية اخلا�صة عالوة ( )20%من املرتب
اال�سا�سي (ها�شم.)2001 ،
ويتناول الإطار النظري للبحث املو�ضوعات التالية:
♦ ♦�أهمية �إعداد معلم الرتبية اخلا�صة:
�أن معلم الرتبية اخلا�صة ُيعد ال�شخ�ص امل�سئول عن تربية
وت�أهيل الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة بفئاتهم املختلفة،
وعليه �إك�سابهم املهارات املنا�سبة ح�سب قدراتهم وفق برامج
م�ستوى �أف�ضل ،و�صو ًال �إىل
خا�صة ،بغر�ض الو�صول بهم �إىل
َ
االندماج والتمكني يف املجتمع (.)Brownell & McCallum. , 2013
�أن الر�سالة النبيلة ملعلمي الرتبية اخلا�صة َتتطلب جهداً كبرياً
عند �إعدادهم يف كليات الرتبية حول تنمية معلوماتهم النظرية
ومهاراتهم التطبيقية ،وعلى ذلك فالبد من اعداد معلم الرتبية
اخلا�صة �إعداده تربوي ًا جيدة تجَ عله قادراً على تقدمي العون لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،و�أن يكون ذات ت�أثري عليهم ويخلق التفاعل
الإيجابي معهم (�سهيل.)2014 ،
♦ ♦�أهمية التدريب امليداين:
تعترب الرتبية امليدانية العمود الفقري لربامج �إعداد معلم
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د .علي محمد فالح الشرعة

الرتبية اخلا�صة كونها تتيح للطالب املتدرب فر�ص التطبيق العملي
ملا اكت�سبه من خربات نظرية يف تخ�ص�صه ،كما ت�ساعده على التكيف
مع النظام املدر�سي يف معاهد ومدار�س وف�صول الرتبية اخلا�صة
ضال عما يكت�سبه الطالب املتدرب من مهارات �أدائية
وبراجمها ،ف� ً
واجتماعية وتنظيمية �إدارية (�أبو احل�سن.)2013 ،
التدريب امليداين هو الفرتة التي يفرت�ض �أن يوظف فيها
الطالب املتدرب املعارف النظرية التي اكت�سبها خالل درا�سته
املقررات الدرا�سية بحيث يحدث التكامل بني اجلانب النظري
واجلانب العملي من جهة ومن جهة �أخرى يحدث التكامل يف
�شخ�صية الطالب املتدرب ،حيث يتلقى هذه املعارف واملهارات
والقيم فت�صبح جزءاً ال يتجز�أ من �شخ�صيته املهنية وم�شاعرة وقيمه
واجتاهاته و�سلوكه املهني من جهة �أخرى (.)Leko et al, 2012
للتدريب امليداين �أهمية خا�صة لكل من امل�رشفني والطالب
واملجتمع كما ذكر (حمدان( ،)2002 ،العجمي ،)2002 ،و(اخلمي�س،
 .)2004هي كما ي�أتي:
تتمثل �أهمية التدريب امليداين ،بالن�سبة للم�رشفني االكادمييني
يف ما يوفره التدريب امليداين من فر�ص جيدة لالت�صال بالواقع
احلقيقي والتعرف على طبيعة امل�شكالت املوجودة يف املجتمع
واملعوقات التي تواجه عملية املمار�سة ،بالن�سبة مل�رشيف م�ؤ�س�سات
التدريب امليداين ف�إنه ي�سهم يف توا�صلهم وتعاونهم مع �أق�سام
الرتبية اخلا�صة باجلامعات وا�ستفادتهم واكت�سابهم لكل ما هو
جديد يف جمال تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة ،واال�ستفادة من جهود
الطالب و�إجناز بع�ض الأعمال واملهام ،كما يتيح التدريب امليداين
لطالب الرتبية اخلا�صة فر�ص ًا الكت�ساب املهارات واخلربات العلمية
واحلقيقية من امليدان ،وحتويل املعارف النظرية �إىل مهارات ميكن
من خاللها حل امل�شكالت التي تواجه الطلبة واملجتمع مبا يتفق
مع ثقافاتهم وقيمهم ،من خالل التدريب امليداين ميكن اعداد طلبة
م�ؤهلني ت�أهي ًال جيداً ميتلكون من خالله اخلربة واملهارة ويكونون
قادرين على ممار�سة املهنة بكفاءة وفاعلية ،وي�سهم التدريب
امليداين يف خدمة املجتمع من خالل درا�سة امل�شكالت التي تواجه
املجتمع وتقدمي احللول املنا�سبة لها ،والوقاية من الوقوع فيها.
وبهذا ميثل التدريب امليداين خربة غنية جلميع عنا�رصه
من خالل تبادل اخلربات بني العاملني يف هذا امليدان والطالب
املتدربني الذين ميثلون حمور التدريب امليداين من خالل حتقيق
اق�صى درجة من الفائدة ،وكذلك يتعرف امل�رشف الأكادميي على
الواقع وم�شكالت التي تواجه هذا امليدان ،وكل من امل�رشف الرتبوي
واملعلم املتعاون يتعرفون على كل جديد يف جمال تخ�ص�صهم من
خالل التوا�صل مع امل�رشفني الأكادمييني.
♦ ♦�أهداف التدريب امليداين:
للتدريب امليداين �أهداف ال بد و�أن تكون حمددة ووا�ضحة
يف �أذهان الطلبة املتدربني ،ومن �أبرز امل�شكالت التي تواجه
الطلبة املتدربني عدم توافر دليل للرتبية العملية يو�ضح �أهدافها
(اال�سطل .)2003 ،كما �أكدت درا�سة (الهوميل ،وال�صعوب)2013 ،
�أن عدم وجود فل�سفة حمددة ور�ؤية وا�ضحة حول �أهداف الرتبية
امليدانية من �أكرب املعيقات التي تواجه برامج الرتبية العملية.
ويهدف التدريب امليداين يف الرتبية اخلا�صة �إىل م�ساعدة املتدرب
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على تطبيق اجلانب النظري يف اجلانب التطبيقي ،وربط اخلربات
املبا�رشة يف تدريبه امليداين على ما ح�صل عليه من ا�ستيعاب
�أكادميي للمفاهيم مبا ي�ؤدي �إىل معاونة املتدربني على تكامل
اخلربة املهنية لديهم ،وبالتايل يدركون �أن درا�سة الرتبية اخلا�صة
تتطلب الفهم والإح�سا�س ،ثم العمل واملمار�سة ،وبناء على ذلك ف�إن
اخلربة امليدانية ت�ساعد على حتقيق عدد من الأهداف (Morewood
.)& Condo, 2012
وقد �أجمل (�أبو احل�سن� )2013 ،أهداف الرتبية امليدانية بق�سم
الرتبية اخلا�صة فيما يلي:
تعريف الطالب املتدرب باملهام املطلوبة منه �أثناء التدريب
امليداين يف م�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�صة �سواء كانت معهداً �أو برناجم ًا
يف �أحد املدار�س العادية ،تهيئة الفر�ص �أمام الطالب املتدرب
لتحويل معارفه النظرية واملبادئ الرتبوية التي در�سها خالل
مقررات التخ�ص�ص �إىل مواقف مهنية فعلية� ،إتاحة الفر�ص �أمام
الطالب املتدرب لفهم طبيعة العمل الذي �سيقوم مبزاولته بعد التخرج
يف م�ؤ�س�سات وبرامج الرتبية اخلا�صة ،م�ساعدة الطالب املتدرب على
التكيف مع املواقف الإدارية املختلفة مب�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�صة،
توفري فر�ص التدريب امليداين املوجه �أمام الطالب املتدرب لتنمية
مهاراته الإدارية املطلوبة ،ومل�ساعدته يف تكوين اجتاهات وميول
�إيجابية نحو املهنة ،ت�شجيع الطالب املعلم على مواجهة امل�شكالت
التي تعرت�ض طريقه �أثناء التدريب امليداين ،وحفزه على التفكري
حللها والتغلب عليها ،منح الطالب املتدرب الفر�صة للتعرف على
�أمناط ال�سلوك املختلفة لدى املتعاملني معه وطرق تفكريهم
وميولهم ،لكي يكت�سب بع�ض املهارات التي متكنه من التعامل
معهم ،وتوفري فر�صة �أمام الطالب املتدرب مل�شاهدة بع�ض الدرو�س
النموذجية يقدمها معلمون من ذوي اخلربة وامل�شهود لهم بالكفاءة
يف جمال الرتبية اخلا�صة.
♦ ♦�أنواع التدريب امليداين:
ذكر (ها�شم� ،)2001 ،أنواع التدريب امليداين وهي :منوذج
التدريب الأ�سبوعي :حيث ينتقل عدد من الطلبة مع امل�رشف �إىل
�إحدى املدار�س وي�شاهدون بع�ض الدرو�س ،ويقوم كل طالب ب�إعداد
در�س �أو �أكرث ثم يقومه امل�رشف ،منوذج التدريب املت�صل :يذهب
الطلبة لفرتة متتد من �أ�سبوع �إىل ف�صل درا�سي كامل ،ويتدرب كل
طالب حتت �إ�رشاف معلم ال�صف �أو امل�رشف املدر�سي ،منوذج الرتبية
امليدانية املنف�صلة :يذهب فيها الطلبة يوم ًا �أو يومني كل �أ�سبوع
على مدى ف�صل درا�سي كامل �أو عام �أو عامني كاملني ،ومنوذج
البعثة الداخلية :وفيها َيلتحق الطلبة مبدر�سة التدريب يف �إقامة
كاملة وحتت �إ�رشاف املعلم بالتعاون مع م�رشف الكلية.
♦ ♦فريق عمل التدريب امليداين:
يتكون فريق التدريب امليداين من جمموعة من املخت�صني
وذوي اخلربة امليدانية وهم:
1 .1امل�رشف الأكادميي:
هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم الرتبية اخلا�صة،
ويتم �إ�سناد مهمة الإ�رشاف الأكادميي ملدة ف�صل درا�سي كامل،
بهدف توجيه الطالب و�صقل خرباتهم وحل امل�شكالت التي
ُتقابلهم من خالل الزيارات امليدانية الدورية التي يقوم بها.
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لتطوير �أمناط التدري�س وحت�سني الأداء خالل عملية ممار�سة
التعليم ( .)Williamson et al., 2010
2 .2مدير املدر�سة:
�أن الدور الهام ملدير املدر�سة باعتباره م�رشف تربوي
على تطوير عملية التدريب امليداين حتتاج �إىل امتالكه العديد من
الكفايات املهنية وال�شخ�صية ،وهو ما ي�شكل بعداً رئي�س ًا يف معايري
اختيار مدر�سة التدريب امليداين ،ومن �أبرز مهامه كما ترى درا�سة
(القرعان )2004 ،ودرا�سة (�إمبابي :)2002 ،التخطيط الدرا�سي
لتحديد الأهداف والأن�شطة والأ�ساليب والتقومي با�ستخدام التخطيط
الت�شاركي ،تهيئة البيئة املنا�سبة للمعلمني املتدربني ليعملوا
بكفاية وفاعلية ،والإميان مبفهوم العمل مع اجلماعات والعمل
بروح الفريق ،العمل على تنمية العاملني و�إثارة دافعيتهم وتنمية
اجتاهاتهم ،و�إك�سابهم مهارات النمو الذاتي وتبادل اخلربات،
توفري اجلو ال�صحي لك�سب ثقة واحرتام املعلمني ،و�إقامة عالقات
طيبة معهم للتعبري عن حاجاتهم ،القدرة على بناء خطط التوجيه
والإر�شاد املهني لتطوير املناهج ،وتدريب املعلمني على تنفيذها،
وتدعيم العالقات العامة بني املدر�سة واملجتمع املحلي.
3 .3امل�رشف املدر�سي:
ُيعترب هو امل�سئول املبا�رش يف متابعة النمو املهني للطالب
املتدرب ،ويقوم بتدري�س نف�س التخ�ص�ص ،والبد �أن يتم اختياره
يف �ضوء معايري (اخلربة امل�ؤهالت الأكادميية) ،ومن �أبرز مهامه:
تهيئة تالميذ املدر�سة ال�ستقبال املتدربني ،التن�سيق حل�ضور الطالب
ح�ص�ص امل�شاهدة للمدر�سني املتميزين يف تخ�ص�صه ،تعريف
الطالب باملهام وامل�سئوليات املكلفة به خالل فرتة التدريب
امليداين ،الزيارات امليدانية للطالب املعلم خالل فرتة التدريب
امليداين وتقوميه ،تعريف املتدرب بنظام اليوم الدرا�سي والربنامج
الأ�سبوعي وال�شهري للمدر�سة ،توفري الفر�ص للمتدربني للم�شاركة
يف الأن�شطة املدر�سية مثل (الطابور الإذاعة املدر�سية ح�ضور
اجتماعات اللجان� ...إلخ) (مربوك.)2011 ،
4 .4الطلبة املتدربني:
وهم طلبة امل�ستوى الثامن الذين انتهوا من درا�سة املقررات
املتطلبة للتدريب امليداين ،و ُيجرى �إعدادهم عملي ًا ملمار�سة التدري�س
يف التدريب امليداين ،وميثل التزام الطلبة املتدربني مبهامهم
الأ�سا�سية يف جناح فرتة التدريب ،وتتمثل �أدوارهم فيما يلي:
ح�ضور ح�ص�ص امل�شاهدة يف املدر�سة� ،إعداد خطط التدري�س اليومي
ب�إ�رشاف ع�ضو هيئة التدري�س ومعلم الف�صل� ،إعداد الو�سائل املنا�سبة
لتحقيق الأهداف التدري�سية ،االلتزام بالقواعد العامة املتبعة داخل
املدر�سة ،التوا�صل اجليد مع ع�ضو هيئة التدري�س امل�رشف والإدارة
املدر�سية ،امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية ،تقبل مالحظات امل�رشف
�أو معلم الف�صل (مربوك.)2011 ،
♦ ♦مراحل التدريب امليداين:
ميكن حتديد مراحل التدريب امليدانية على النحو الآتي:
مرحلة ح�ص�ص امل�شاهدةَ :يبد�أ الطالب خربته يف امليداين بح�ضور
ح�ص�ص امل�شاهدة ملدة (�أ�سبوعني �إىل �شهر) ،حيث تقلل كثرياً من
قلق الطالب� ،إذ َيتعرف فيها على املُناخ املدر�سي ،ويتعرف على
امل�رشف املدر�سي و�أ�سلوبه يف التقومي ،كما ُتوثق ال�صلة بينه وبني

زمالئه ،ويتعرف على اجلوانب (الإيجابية ،ال�سلبية) للذين الحظهم
(فيقلد ،يتجنب ،يبدع) يف تلك اجلوانب �أثناء تدري�سه (مهدي ،وعبد
اللطيف ،)1999 ،مرحلة التدري�س امل�صغر :هي طريقة تهدف �إىل
تي�سري التعقيدات املوجودة يف عمليات التعلم .ولذلك فمن الأف�ضل
�أن يقوم املتدرب ب�أن�شطة يف مواقف جزئية وبرتكيز كبري ،حيث
عدد احلا�رضين والزمن املتاح �أقل من الدر�س الطبيعي ،ويتناول
مهمة تدري�سية حمددة مثل :مهارة التمهيد للدر�س ،ومهارة الأ�سئلة،
و�إدارة املناق�شة (الدريج وجمل ،)2005 ،ومرحلة امل�شاركة الفعلية
يف التدري�س :ويق�صد بهذه املرحلة م�شاركة الطالب املعلمني بتنفيذ
املهمات التعليمية �أو بع�ضها؛ مبعنى �أن يتحمل الطالب م�سئولية
التدري�س الفعلي .وينق�سم �إىل التدريب امليداين املوزع على الف�صل
الدرا�سي والتدريب امليداين املكثف (�شلبي.)2000 ،
قامت (عبدالفتاح ،)2016 ،بدرا�سة هدفت �إىل تقييم دورة
التدريب العملي كما يراها ( )55طالبة وطالبة يف تخ�ص�ص
�صعوبات التعلم والرتبية الفكرية يف ق�سم الرتبية اخلا�صة مبحافظة
وادي الدوا�رس ،جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز ،من خالل
التعرف على �أهم امل�شكالت التي تواجه الطالب املعلمني يف مدار�س
التدريب امليداين ،وم�ستوى ر�ضاهم عن برنامج التدريب� .أو�ضحت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�شكلة عدم توفر �أو تن�شيط غرفة امل�صادر كان
يف املرتبة الأوىل لعينة الدرا�سة كاملة ،يف حني �أن م�شكلة الغياب
املتكرر للطالب ذوي التخلف العقلي كان يف املرتبة الأوىل لعينة
الدرا�سة يف الرتبية الفكرية .كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى ر�ضا الطالب عن الدورة التدريبية ،ب�سبب
التخ�ص�ص ل�صالح عينة الدرا�سة من �صعوبات التعلم.
هدفت درا�سة فوران وارجنكون (Vuran & Ergenekkon,
 )2015التعرف �إىل �أهمية التدريب امليداين ودوره يف �صقل الطالب
املعلم يف مهنة التدري�س .وذلك على عينة ( )131م�شاركا عرب
الإنرتنت �أو من املالحظات امليدانية للم�رشفني .وحددت حماور
الإ�رشاف الأ�سا�سية وهي (� )1أهمية التدريب العملي )2( ،حتديد
املهارات التي يت�صف بها امل�رشف اجلامعي )3( ،حتديد م�س�ؤوليات
الطالب املعلم� )4( ،رضورة توفري خدمات ا�ست�شارية للطالب من
امل�رشفني� )5( ،أن يكون امل�رشفني اجلامعيني من ذوي اخلربة)6( ،
و�صف التطبيقات العملية للنظريات الدرا�سية.
وقام مارتين�سن وزمالئه ( )Martinussen et al. , 2015ببحث
“الكفاءة الذاتية ملعلمي قبل اخلدمة ومدى ا�ستخدامهم للو�سائط
املتعددة” ،وذلك على عينة مكونة من ( )54معلم ًا قبل اخلدمة
يف كندا .وا�ستخدم الباحثون �أ�سلوب املحا�رضة ،ومقيا�س الكفاءة
الذاتية ،و�أ�سلوب املقابلة واملالحظة يف الف�صول .و�أظهرت النتائج
ح�صول الطالب على ( )56٪‚3وهي ناجتة من املعرفة الفعلية
والدرا�سة النظرية ،وبعد تطبيق املحا�رضات ح�صل الطالب على
( )71٪‚4من املعرفة املطلوبة.
وقد �أجرى الهالالت ( )2015درا�سة هدفت التعرف �إىل
معوقات التدريب امليداين لدى طلبة العمل االجتماعي يف اجلامعة
االردنية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )66طالب ًا منهم ( )14طالب ًا
و ( )52طالبة موزعني على �أكرث من م�ستوى تدريب ميداين وقام
الباحث ب�إعداد ا�ستبانة مكونة من ( )40فقرة موزعة على �أربعة
�أبعاد .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن معوقات التدريب امليداين لدى
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د .علي محمد فالح الشرعة

طلبة العمل االجتماعي التي تعود �إىل الطلبة �أنف�سهم وللم�رشفني
الأكادمييني جاءت مب�ستوى منخف�ض� ،أما املعوقات بدرجة
متو�سطة .و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغري
اجلن�س ل�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي �أو متغري م�ستوى التدريب امليداين.
وتناول جوزيف وبرينان ()Joseph & Brennan. , 2014
بحث “امل�رشوح القائم على الفيديو ملعلمي قبل اخلدمة للممار�سة
يف الف�صول الدرا�سية” ،وهدفت �إىل حت�سني نوعية التفاعل بني
املعلم والطفل يف تخ�ص�صات درا�سات الطفولة ومنها الرتبية
اخلا�صة .ومت ا�ستخدام منوذج �إطار التدري�س (Hamre et al.
 ،), 2012وا�شتملت على �ستة �أبعاد ثم ُيعلق كل معلم على ما
يعتقده �أنه يمُ ثل فائدة كربى للطالب .وقد دلت النتائج على �أهمية
�إ�رشاك الطالب املعلم يف عملية حت�سني قدرة الطالب على زيادة
التفاعالت لزيادة معدل حت�سنهم.
وقد در�س (�سهيل“ )2014 ،فاعلية برنامج التدريب امليداين
من وجهة نظر طلبة اخلدمة االجتماعية يف جامعة القد�س” ،وهدفت
�إىل معرفة مكونات التدريب الأكرث تنب�ؤاً بنتائج برنامج امليداين.
و�شارك يف الدرا�سة ( )281طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدم ا�ستبانة مكونة
من ( )64فقرة� .أو�ضحت نتائج الدرا�سة فاعلية برنامج التدريب
امليداين ،وجاءت �أهمية ترتيب مكونات امليداين كما يلي (الأهداف،
والطالب ،وامل�رشف ،وحمتوى الربنامج ،واملدر�سة) .و�أظهرت
عدم وجود فروق يف املتغريات ال�شخ�صية والتعليمية على حماور
الدرا�سة.
�أما الهوميل وال�صعوب ( ،)2013فهدفت درا�ستهم التعرف �إىل
املعوقات التي تواجه طلبة التدريب امليداين بجامعة م�ؤته ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )105طالب ًا موزعني كالتايل )9( :طالب و ()96
طالبة مت توزيعهم على املدار�س احلكومية واخلا�صة ،وقام الباحثان
ب�إعداد ا�ستبانة تكونت من ( )53فقرة موزعة على ( )8جماالت.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود معوقات يف التدريب امليداين على
خمتلف جماالت اال�ستبانة وكانت �أكرث املعوقات تتعلق بالإدارة
املدر�سية و�أقلها تتعلق بور�ش العمل .و�أظهرت النتائج كذلك وجود
فروق يف املعوقات تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،و�أظهرت
وجود فروق لتحديد املعوقات تعزى ملتغري نوع املدر�سة ل�صالح
املدر�سة اخلا�صة.
وبحث (عيادات“ )2010 ،فاعلية الربنامج التدريبي امليداين
على �أداء طلبة الرتبية املهنية داخل غرفة ال�صف” ،وتكونت العينة
من ( )53طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدمت ا�ستبانة مكونة من �أربعة
جماالت .و�أظهرت النتائج فاعلية الربنامج التدريبي امليداين على
�أداء طلبة الرتبية املهنية داخل غرفة ال�صف ،حيث جاءت �أهمية
جمال الإدارة ال�صفية ،ثم جمال التخطيط ،ثم جمال تنفيذ املوقف
ال�صفي ،ثم الإدارة ال�صفية.
واجرى القم�ش واخلراب�شة ( )2009درا�سة هدفت �إىل تقومي
التدريب امليداين لطلبة دبلوم الرتبية اخلا�صة يف كليات املجتمع
الأردنية من وجهة نظر املتدربني واملعلمني املتعاونني .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )278طالب َا و ( )35معلم ًا متعاوناً .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود �أثر التدريب امليداين يف التفاعل االجتماعي
للطلبة وتنمية القدرة لديهم على حل امل�شكالت و�أظهرت نتائج
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الدرا�سة وجود حاجة �إىل تطوير مهارات التدريب امليداين يف حقل
التخ�ص�ص وفيما يتعلق بدور املعلمني املتعاونني و�أ�سهم التدريب
امليداين يف تطوير الربامج الدرا�سية للرتبية اخلا�صة.
و�أجرى كيلي ( )Kelley, 2007درا�سة هدفت �إىل حتديد فاعلية
تدريب الطلبة املتخرجني يف التخ�ص�صات العلمية والأدبية كما
يراها اخلريجون من �أجل �إعدادهم ب�شكل جيد .و�أظهرت النتائج �أن
الطلبة املعلمني للمواد العلمية يعتقدون �أن خطة �إعدادهم متت ب�شكل
جيد وانعك�ست على فرتة التدريب امليداين ،وذلك مقارنة بالطالب
املعلمني للمواد الأدبية الذين كان متو�سط درجاتهم �أقل.

الطريقة واإلجراءات:
أ .منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي الذي يعتمد على الطریقة
امل�سحیة وعلى طريقة جمع البیانات بهدف التعرف على امل�شكالت
التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية اخلا�صة بجامعة حائل من خالل
تطبيق �أداة الدرا�سة.
ب .عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )142طالب ًا وطالبة يف ق�سم الرتبية
اخلا�صة كان عدد الذكور ( ،)39وعدد الإناث ( ،)103موزعني على
امل�سارات كما هو مو�ضح يف جدول ( )1كما ي�أتي:
جدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والمسار الدراسي

االعاقة
ال�سمعية

املوهبة

العدد
الكلي

ذكور

13

14

3

5

4

39

�إناث

38

27

9

15

14

103

اجلن�س

االعاقة �صعوبات االعاقة
العقلية التعلم الب�رصية

ومت تطبيق الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام /2016
.2017
ج :أداة الدراسة:
♦ ♦مقيا�س م�شكالت التدريب امليداين لطلبة ق�سم الرتبية
اخلا�صة:
قام الباحث ب�إعداد مقيا�س بعد الرجوع للأدب ال�سابق من
ر�سائل و�أبحاث �سابقة مثل الهالالت ( ،)2015و (AL - Hiare
 ،(2015واالطالع على مقايي�س �إبراهيم ( ،)2011ومقيا�سي
) .Hyland (2009وتكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )45فقرة
موزعة على املجاالت الفرعية (�أهدف الربنامج ،وحمتوى الربنامج،
وامل�رشف الأكادميي ،وامل�رشف املدر�سي ،ومدير املدر�سة) ،ولكل
جمال فرعي ( )9فقرات.
♦ ♦ت�صحيح املقيا�سُ :ت�صحح البنود يف االجتاه الإيجابي،
و َتتم الإجابة باختيار بني ثالثة بدائل (دائم ًا �أحيان ًا نادراً)
و ُيقابلها بالدرجات ( ،)1 - 2 - 3وبذلك َترتاوح درجات املقيا�س
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ما بني (.)135 - 45
♦ ♦�صدق املقيا�س :مت التحقق من �صدق املقيا�س من خالل
ُعر�ضة على ( )15من املحكمني �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم الرتبية
اخلا�صة ،وق�سم الرتبية ،وق�سم علم النف�س ،وق�سم املناهج .وذلك
لإبداء �أراءهم حول �صالحية املقيا�س �أو طرح �أي تعديل ،وارتباط
البنود باملجاالت الفرعية .و�أجريت بع�ض التعديالت ح�سب �آراء
املحكمني على املقيا�س حتى ا�ستقر ب�صورته النهائية.
كما ا�ستخدم �صدق االت�ساق الداخلي من خالل ح�ساب
معامالت االرتباط بني املجاالت الفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س،
ويو�ضح اجلدول ( ،)2هذه القيم كما ي�أتي:
جدول ()2
صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين مجاالت المشكالت الفرعية
والدرجة الكلية للمقياس

م�شكالت
املجاالت
الفرعية
�أهدف
الربنامج
حمتوى
الربنامج
الإدارة
ال�صفية
امل�رشف
الأكادميي
امل�رشف
املدر�سي

�أهدف
الربنامج

مدير الدرجة
حمتوى امل�رشف امل�رشف
الربنامج الأكادميي املدر�سي املدر�سة الكلية

األساليب اإلحصائية:
ح�سبت املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ،واختبار «ت»
 t-testلداللة الفروق ،ومعامل ارتباط (بري�سون).

عرض النتائج ومناقشتها:
�سوف تعر�ض نتائج الدرا�سة كما يلى:
◄◄نتيجة ال�س�ؤال الرئي�س وين�ص على :هل هناك م�شكالت
تواجه طلبة التدريب امليداين ،وهل يختلف ترتيب هذه امل�شكالت
لدى طلبة ق�سم الرتبية اخلا�صة بجامعة حائل .وللإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ،ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والرتتيب ،ويو�ضح اجلدول ( )4هذه النتائج.
جدول ()4
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب للمشكالت التي تواجه طلبة التدريب
الميداني من وجهة نظرهم

0.99

الدرجة الكلية

0.901

1.00

0.733

0.831

0.98

0.744

0.875

0.791

1.00

0.788

0.867

0.943

0.837

1.00

0.719

0.845

0.804

0.775

0.681

1.00

يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامالت االرتباط جيدة ،و�أن
املقيا�س يتمتع بال�صدق املطلوب وميكن ا�ستخدام املقيا�س يف
الدرا�سة احلالية.
♦ ♦ثبات املقيا�س :ا�ستخدمت طريقتي كرونباخ� .ألفا ،وطريقة
التجزئة الن�صفية ،وطبق على ( )48طالب وطالبة ،ويو�ضح اجلدول
( )3هذه القيم.
جدول ()3
قيم الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية (ن= )48طالباً

جماالت املقيا�س

�ألفا كرونباخ

التجزئة الن�صفية

�أهدف الربنامج

0.71

0.72

حمتوى الربنامج

0.72

0.75

الإدارة ال�صفية

0.77

0.78

امل�رشف الأكادميي

0.75

0.78

امل�رشف املدر�سي

0.80

0.81

الدرجة الكلية

0.80

0.84

املجاالت الفرعية

املتو�سط

االنحراف ملعياري

الرتتيب

مدير املدر�سة

12.6

7.9

1

امل�رشف املدر�سي

11.5

9.1

2

حمتوى الربنامج

9.5

8.2

3

�أهدف الربنامج

9.2

7.6

4

امل�رشف الأكادميي

8.9

8.1

5

ويالحظ من اجلدول (� )4أن هناك م�شكالت تواجه طلبة
التدريب امليداين بق�سم الرتبية اخلا�صة يف جامعة حائل ،وجاء ترتب
امل�شكالت ح�سب (املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية)
كما يلي :مدير املدر�سة (م= ،)12.6وامل�رشف املدر�سي (م=،)11.5
وحمتوى الربنامج (م= ،)9.5و�أهداف الربنامج (م= ،)9.2و�أخرياً
امل�رشف الأكادميي (م=.)8.9
نتيجة الفر�ض الأول:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت التي تواجه
طلبة التدريب امليداين تعزى ملتغري النوع االجتماعي .وللتحقق من
�صحة هذا الفر�ض فقد ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية واختبار قيمة «ت»  t-testلداللة الفروق ،ويو�ضح اجلدول
( )5هذه النتائج.
جدول ()5
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” لداللة الفروق لطالب التدريب الميداني وفقاً
لمُتغير الجنس على مقياس مشكالت التدريب الميداني ومجاالته الفرعية

الأبعاد
امل�رشف
املدر�سي
حمتوى
الربنامج

يت�ضح من اجلدول (� )3أن قيم معامالت االرتباط للثبات
مقبولة ،وبالتايل يمُ كن االعتماد على املقيا�س يف الدرا�سة احلالية.
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الفروق ح�سب العدد املتو�سطات االنحراف
املعياري (ع)
(م)
(ن)
اجلن�س
�إناث

103

10.9

2.2

ذكور

39

9.9

2.1

�إناث

103

13.7

2.2

ذكور

39

11.5

2.8

قيمة
“ت”
1.6

** 3.9

مشكالت التدريب امليداني لدى طالب قسم التربية اخلاصة بجامعة حائل

الفروق ح�سب العدد املتو�سطات االنحراف
املعياري (ع)
(م)
(ن)
اجلن�س

الأبعاد
مدير املدر�سة
امل�رشف
الأكادميي
�أهداف
الربنامج
املجموع الكلي

�إناث

103

13.2

2.2

ذكور

39

12.5

3.7

�إناث

103

10.0

1.7

ذكور

39

9.7

2.1

�إناث

103

12.0

3.2

ذكور

39

14.7

4.0

�إناث

103

59.4

7.7

ذكور

39

52.6

6.0

د .علي محمد فالح الشرعة

قيمة
“ت”
** 3.1

تفسري ومناقشة النتائج:

0.53

** 2.6

** 4.3

** دال عند ()01.0

جند من قراءة اجلدول ( )5وفق ًا ملُتغري اجلن�س �إىل وجود
فروق دالة �إح�صائيا يف الدرجة الكلية وجماالت م�شكالت (حمتوى
الربنامج ،ومدير املدر�سة) ل�صالح الإناث عند م�ستوى (.)0.01
ول�صالح الذكور يف جمال م�شكالت (�أهدف الربنامج) عند م�ستوى
( .)0.01ومل توجد فروق بينهما يف م�شكالت (امل�رشف املدر�سي،
وامل�رشف الأكادميي) تعزى ملتغري النوع االجتماعي.
نتيجة الفر�ض الثاين:
وين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت
التي تواجه طلبة التدريب امليداين واملجاالت الفرعية وفق ًا ملتغري
املعدل الأكادميي (�أعلى من املتو�سط �أقل من املتو�سط) .ويو�ضح
اجلدول ( )6هذه النتائج.
جدول ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة “ت” للفروق بين طلبة التدريب الميداني وفقاً
لمُتغير المعدل األكاديمي على مقياس مشكالت التدريب الميداني ومجاالته الفرعية

الأبعاد
�أهدف
الربنامج
حمتوى
الربنامج
مدير
املدر�سة
امل�رشف
الأكادميي
امل�رشف
املدر�سي
املجموع
الكلي

الفروق ح�سب
املعدل

العدد املتو�سطات االنحراف
املعياري (ع)
(م)
(ن)

�أعلى من املتو�سط

97

9 .5

1 .6

�أقل من املتو�سط

45

11 .2

2 .3

�أعلى من املتو�سط

97

11 .0

2 .4

�أقل من املتو�سط

45

14 .0

2 .2

�أعلى من املتو�سط

97

11 .8

2 .0

�أقل من املتو�سط

45

14 .1

2 .0

�أعلى من املتو�سط

97

9 .3

1 .5

�أقل من املتو�سط

45

11 .1

2 .8

�أعلى من املتو�سط

97

9 .2

1 .3

�أقل من املتو�سط

45

10 .9

2 .6

�أعلى من املتو�سط

97

52 .5

5 .4

�أقل من املتو�سط

45

63 .0

6 .5

الأكادميي) �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية وجميع
جماالت املقيا�س (�أهداف الربنامج ،وامل�رشف املدر�سي ،وامل�رشف
الأكادميي ،وحمتوى الربنامج ،والإدارة ال�صفية) ل�صالح الطلبة
ذوي املعدل الأكادميي املنخف�ض عند م�ستوى داللة (.)0.01

قيمة
“ت”
** 4.0

** 5.7

** 4.6

** 3.2

** 3.2

** 7.9

ويالحظ من نتائج جدول ( )6وفق ًا ملُتغري (املعدل
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◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الرئي�س:
ك�شفت النتائج بوجود م�شكالت متعلقة بالتدريب امليداين من
وجهة نظر الطلبة ،وكانت ترتيب املجاالت على مقيا�س م�شكالت
التدريب امليداين ح�سب املتو�سط احل�سابي يف املركز الأول جمال
مدير املدر�سة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذا املجال ()12.6
بدرجة مرتفعة وكانت �أعلى الفقرات اتفاق بني الطلبة هي الفقرة
رقم ( )8وهي (هل ادارة املدر�سة تقوم بتكليف الطلبة املتدربني
مبهام ال تت�ضمنها مهام معلم الرتبية اخلا�صة)� .أما جمال امل�رشف
املدر�سي فكان يف املركز الثاين من حيث �أعلى امل�شكالت مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)11.5ويف املركز الثالث جمال حمتوى الربنامج
وبلغ املتو�سط احل�سابي على هذا املجال (� ،)9.5أما املركز الرابع
فحل به جمال �أهداف الربنامج مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)9.2وكان
جمال امل�رشف الأكادميي �أقل املجاالت من حيث امل�شكالت ح�سب
ر�أي الطلبة وبلغ املتو�سط احل�سابي لهذا املجال ( )8.9بدرجة
منخف�ضة مقارنة باملجاالت الأخرى ،وهذا يرجع �إىل اهتمام
امل�رشفني الأكادمييني بالزيارات الدائمة وتقدمي الإر�شادات
والتغذية الراجعة للطلبة املتدربني واملهارة العالية لدى امل�رشفني
يف �إعطاء املالحظات وتوجيه املتدربني ملا هو �أف�ضل للمتدربني
لتقدمي اخلدمات لذوي احلاجات اخلا�صة .تتفق الدرا�سة احلالية مع
درا�سة الهالالت ( ،)2015حيث كان بعد امل�رشف الأكادميي �أقل
بعد يف م�شكالت التدريب امليداين ،كما اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية
مع درا�سة الهوميل وال�صعوب ( ،)2013حيث كان بعد مدير املدر�سة
(�إدارة املدر�سة) �أعلى الأبعاد يف م�شكالت التدريب امليداين.
◄◄مناق�شة نتائج الفر�ض الأول:
�أو�ضحت نتائج الفر�ض الأول وفق ًا ملُتغري النوع االجتماعي،
�إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف الدرجة الكلية وجماالت مقيا�س
م�شكالت التدريب امليداين حمتوى الربنامج مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)13.7وجاء جمال مدير املدر�سة مبتو�سط ح�سابي بلغ ()13.2
ل�صالح الإناث .ول�صالح الذكور يف جمال م�شكالت �أهداف الربنامج
,وبلغ املتو�سط احل�سابي ( ،)14.7ومل توجد فروق بينهما يف جمال
م�شكالت امل�رشف املدر�سي وامل�رشف الأكادميي تعزى ملتغري النوع
االجتماعي ،واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة الهوميل
وال�صعوب ( ،)2013يف جمال مدير املدر�سة ل�صالح الإناث ،وقد
يعود ذلك �إىل �أن االناث �أكرث حر�ص ًا ومتابعة للتدريب امليداين
و�أكرث انتظام ًا بالدوام من الذكور ،كما اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع
درا�سة الهالالت ( ،)2015يف جمال �أهداف الربنامج ل�صالح الذكور،
وقد يعود ذلك لعدم رغبة الطالب الذكور بااللتزام ب�أهداف برنامج
التدريب امليداين ملا يتطلبة من وقت للأعداد والتجهيز واملتابعة
بعد انتهاء الدوام الر�سمي لأهداف الربنامج.
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◄◄مناق�شة نتائج الفر�ض الثاين:
�أو�ضحت نتائج الدرا�سة احلالية وفق ًا ملُتغري (املعدل
الأكادميي) �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف الدرجة الكلية وكافة
جماالت م�شكالت (�أهداف الربنامج ،وامل�رشف املدر�سي ،وامل�رشف
الأكادميي ،وحمتوى الربنامج ،والإدارة ال�صفية) ل�صالح الطلبة
ذوي املعدل الأكادميي املنخف�ض عند م�ستوى داللة ( .)0.01وقدر
يرجع ذلك حلر�ص الطلبة ذوي املعدالت املنخف�ضة على حتقيق
م�ستوى مرتفع يف مقرر التدريب امليداين لي�ساعدهم لتحقيق املعدل
املطلوب للح�صول على وثيقة التخرج.

التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5

يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه النتائج ،يو�صي الباحث مبا يلي:
1توزيع دليل الرتبية امليدانية على الطلبة قبل التدريب بوقت
كاف حتى يت�سنى لهم معرفة حقوقهم وواجباتهم و�آلية العمل
ِ
يف تلك الفرتة.
2العمل على �إيجاد توافق بني اجلانب النظري واجلانب العملي
يف حمتوى املنهاج املقدم للطلبة من قبل الق�سم ،والكلية.
3زيادة اجلانب العملي يف املقررات التي يدر�سها الطالب يف
امل�ستويات التي ت�سبق التدريب امليداين.
4اختيار �أماكن منا�سبة اللتحاق الطلبة بالتدريب امليداين.
5عقد لقاءات مع مديري املدار�س وامل�رشفني بعد فرتة التدريب
لالطالع على �آرائهم عن تلك الفرتة و�سبل التطوير.
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1515القرعان� ،أحمد خليل حممد ( .)2004الإدارة املدر�سية احلديثة ،عمان :دار
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