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  مع وضع برنامج مقترح لخفضها التربية الخاصة بجامعة الجوف
 د. جالل علي إبراهيم األنه

 
 ملخص البحث:

البحث إلى التعرف على مشكالت التدريب الميداني لطالب قسم  هدف
التربية الخاصة )الذكور( بجامعة الجوف مع وضع برنامج مقترح لخفضها، وفقًا 

(. وتكونت العينة األكاديمي لُمتغيرات )المسار التخصصي، مكان اإلقامة، المعدل
( 23، وصعوبات التعلم )( طالبا23( طالبًا، من مساري اإلعاقة العقلية )17من )

( وانحراف 33‚3( سنة، بمتوسط ) 32 – 33طالبًا، وتراوحت أعمارهم بين )
( سنة. وتم استخدام مقياس مشكالت التدريب الميداني، والبرنامج 7‚2معياري )

ترتيب مشكالت الطالب كما يلي: أشارت النتائج إلى المقترح )إعداد الباحث(. 
البرنامج  (، وأهداف73‚2)م=البرنامج  محتوى(، و 73‚3اإلدارة الصفية )م=

 (.3‚1)م=المدرسي  (، والمشرف71‚7)م=األكاديمي  (، والمشرف71‚1)م=
وأشارت نتائج الفرض الثاني وفقًا لُمتغير )نوع المسار التخصصي( إلى وجود 

 محتوى البرنامج،فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية ومجاالت مشكالت )
( لصالح الطالب ذوي مسار اإلعاقة العقلية. وفي اتجاه طالب واإلدارة الصفية

مسار صعوبات التعلم في مجال مشكالت )المشرف المدرسي( عند مستوى 
(. ولم توجد فروق بينهما في مشكالت )أهداف البرنامج(. وبالنسبة للفرض 1‚17)

درجة الكلية الثالث وفقًا لُمتغير)مكان اإلقامة( إلى وجود فروق دالة إحصائيا في ال
المشرف األكاديمي(  ومجاالت مشكالت )أهداف البرنامج، المشرف المدرسي،
(. ولم توجد فروق 1‚17لصالح الطالب ذوي اإلقامة خارج الجوف عند مستويي )
وبالنسبة للفرض الرابع  بينهما في مشكالت )محتوى البرنامج واإلدارة الصفية(. 

وجدت فروق دالة في الدرجة الكلية والمجاالت  وفقًا لُمتغير المعدل األكاديمي؛ فقد
(، وَقام الباحث 1‚17لصالح الطالب ذوي المعدل المنخفض عند مستوى )
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بمناقشة النتائج وفق األدبيات التربوية والدراسات السابقة في مجال التربية 
 الخاصة وطرح التوصيات والبحوث المستقبلية.

  الكلمات المفتاحية:
 ميداني، طالب قسم التربية الخاصة، البرنامج المقترح.مشكالت التدريب ال
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Field training at the Department of Education for 

students at   the University of Al-Jawf problems With the 

program to develop a proposal for amendment 
 

BY 

Jalal Ali Ebrahim 

 

The research aims to study the practicum's for the students of 

Department of Special Education Problems (male) Al-Jouf University 

with a proposal for a program to be modified, according to the variables 

(Specialist track, place of residence, as amended). The sample consisted 

of 71 students, from the tracks of mental retardation (32) students, and 

learning difficulties (39 students), and aged (22-25) years, with an 

average (22.9) and a standard deviation (3.1) years. It was the use of 

practicum's problems of scale, the proposed program (prepare 

researchers),. The results of research and according to the variable (track 

type Specialist) to the existence of significant differences in the areas of 

(the program content, and classroom management, academic supervisor) 

total score in favor of students with mental disabilities path at level 

(0.01). There were no differences between them in the (Objectives of 

the program, the school and the supervisor). For the imposition of the 

second, according to the variable (place of residence) to the existence of 

significant differences in the areas of (the program objectives, the 

academic supervisor, and the supervisor of the school) and the total 

score for the benefit of students with accommodation Hollow out at two 

levels (0.01-0.05). There were no differences between them in the 

(program content, and classroom management). For the third imposed 

according to a variable rate; it has found significant differences in the 

sub-areas and the total score for the benefit of students with low rate at 

the level of (0.01). The authors discuss the results in accordance with 

educational literature and previous studies in the field of special 

education and put forward recommendations for future research. 

 

Key Words: practicum's problems, students of the Department of 

Special Education, the proposed program. 
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 مقدمة:
الشخص الذي  Special education teacherُيعد معلم التربية الخاصة 

عدادهم اإلعداد  ُتوكل إليه مهمة تربية النشء ذوي االحتياجات الخاصة ، وا 
مكاناتهم، وتحقيقًا لذلك يتم  الصالح بما يواكب مطالب الحياة، ومستوى قدراتهم وا 

المعلم" على  لَيتعرف "الطالب practicum'sإدراج برنامج التدريب الميداني 
مشكالت الميدان التربوي وفق مساره الَتخصصي )اإلعاقة العقلية ، وصعوبات 

 .Brownell, Ross)التعلم ، واضطراب طيف التوحد، واإلعاقة السمعية...إلخ( 
& McCallum., 2013: 243). 

برامج اإلعداد للطالب  مكونًا رئيسًا في وُيعتبر التدريب الميداني
، وال يخلو أي Professional selfالمعلمين؛ حيث ُيهيئ وجود الذات المهنية 

برنامج إلعداد المعلمين منه، ألنه المختبر الميداني الكتساب مهارات التدريس 
Teaching Skills المشكالت،  ومعرفة أخالقيات المهنة، وتعلم أساليب حل تلك

)Tarrasch ,المجتمع التربوي وليقف على أنماط العالقات السائدة بين أطراف 
2015: 1333). 

 إعداد وأثرها على Field experienceالميدانية  التجربة ألهمية ونظراً 
 جودة على منها حرصاً  كبيرة من النظم التربوية استحوذ على عنايةً  الطالب، فقد

في  Professional Developmentالمهنية  التعليم، وألنه أولَى خطوات التنمية
إعداد المعلم. ولذلك فإنه من أهم العناصر األساسية في عملية اإلعداد،  برامج

 (.705: 4102سهيل، حيث ُتصبح برامج إعداد المعلم بدونها نظرية فقط )
الوطنية  الهيئات برامج التعليم مراجعة من ومن ناحية أخرى، َتشهد

 الجيد إلعدادحيث البحث عن ا الميداني، التدريب لالعتماد والجودة ومنها برامج
 فاعليتهامحاولة زيادة  في للطالب المعلم ليرتقي نحو المعايير العالمية

                                                

  من مسميات التدريب الميداني )التربية الميدانية ـ التربية العملية ـ التربية المهنية ـ إعداد معلم قبل الخدمة ـ إعداد
 الطالب المتدرب ـ التأهيل التربوي قبل الخدمة(ـ 
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 (Woods & Weasmer., 2009: 683).  ويمكن القول أن التدريب
الميداني خبرة واقعية يتعلم بها ومن خاللها عن طريق المحاولة والخطأ 

أكانوا من أعضاء  إشراف أعضاء مؤهلين سواءً  التربوي الدقيق، وتحت واإلشراف
 (.37: 3112هيئة التدريس بكلية اإلعداد أو من خارجها )مدكور، 

وخالفًا لما سبق، فإن البحث الراهن َيهتم بالتعرف على مشكالت التدريب 
 الميداني من وجهة نظر الطالب؛ ألن التدريب الميداني هو المجال الحقيقي في 

عن مدى وعى الطالب  فالذي يكش Teaching practiceالممارسة  تعليم
المعلمين لالستراتيجيات التعليمية المختلفة التي تعلموها نظريًا. وقد أثبتت البحوث 
المرتبطة بالتدريب الميداني أن الطالب المعلمين يرجعون كفاءتهم في التدريس 
إلى خبراتهم المباشرة في التربية الميدانية، كما أن الطالب المعلمين يحتفظون ـ 

التدريب الميداني في أعقاب تخرجهم، وأن هذه الخبرات تؤثر في  خبراتعادة ـ ب
 .(Hyland & Lo., 2009: 165)سلوكهم كمعلمين 

 :مشكلة البحث 
يأتي التدريب الميداني بكلية التربية ـ جامعة الجوف في نهاية برنامج إعداد 

ذ ُيسجل فيه معلم التربية الخاصة )المستوى الثامن( وقبل بداية الخدمة الفعلية، إ
الطالب بعد اجتيازه للمقررات األكاديمية والتربوية والثقافية. ومن ثم كان ضروريًا 

 التعرف على أفضل الظروف التي ُيمكن أن َيحدث فيها التدريب الميداني.
تأهيل المعلمين قبل  ببرامج اهتماًما التربوية للحركة المتتبع وُيالحظ

الترجمة  ألنها البرامج، لهذه األساسية اللبنة وُتمثل التربية الميدانية الخدمة،
خالل دراسته للمقررات  الطالب من والمهارات التي تعلمها الواقعية للمعارف

إجراء  من البد كان ولذلك .(23: 3113شعيرة وغباري،  شندي وأبوالمختلفة ) النظرية
على مدى  فالعملية باستمرار، للوقو  التربية برامج بتقويم الدراسات التي تتعلق

( إن نجاح عملية 3171فاعليتها فيما ُأعدت من أجله. كما ُيضيف عيادات )
التربية أو فشلها يعتمد أساسًا على مدى كفاية المعلم، وما َيترتب على هذه المهنة 
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من أعباء إلعداد المعلم ووصوله إلى درجة الكفاية بما يجعله قادرًا على تحمل 
فإن لم يكن المعلم معدًا إعدادا جيدا فإن ذلك سينعكس مسؤولياته والقيام بواجباته، 

 (.331: 3171عيادات، عليه وعلى تالميذه )
 في مجال التربية الخاصة، وما َتشهده الملموس التطور من وعلى الرغم
حدوث  كيفية حول في المعرفة نقصاً  هناك أن إال التعليمية، النظم والممارسات

 التواصل ناحية من الفهم، وخاصة من مزيد إلى جةتلك العملية، وأنه ال َيزال بحا
برنامج الميداني  والمشرف والمؤسسة التربوية. ويستدعي هذا تقويم بين الطالب

واإلشراف،  والمحتوى، األهداف من ناحية: مكوناته كلها باستمرار وفحص
 .) ,1335Tarrasch :2015(والمؤسسة التربوية   والطالب،

 الصعوبات من اني للباحث، فقد تم رصد الكثيرومن خالل اإلشراف الميد
تلك الفترة، ومن هنا يأتي البحث  تواجه طالب قسم التربية الخاصة أثناء التي

والضعف، أو التي تحتاج إلى اإلرشاد بهدف  الحالي لمعرفة مواطن القوة
النظرية  بين الفجوة لدعوات الطالب والتعرف على أرائه لتقليص االستجابة
 .البرنامج وتحسينه بهذا ومن ثم االرتقاءوالتطبيق 

 ومما سبق، فإن مشكلة البحث تقوم على اإلجابة على األسئلة التالية: 
  ـهل يختلف ترتيب المشكالت التي تواجه طالب التدريب الميداني في قسم

 التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الجوف؟.
 لتي تواجه طالب التدريب هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت ا

الميداني والمجاالت الفرعية وفقًا لمتغير المسار التخصصي )اإلعاقة العقلية ـ 
صعوبات التعلم(، ومتغير مكان اإلقامة )داخل الجوف ـ خارج الجوف(، 

 ومتغير المعدل األكاديمي )أعلى من المتوسط ـ أقل من المتوسط(.
 :هدف البحث 

الميــداني فــي قســم التربيــة  ت التــدريبدراســة مشــكال يهــدف البحــث إلــى
الطلبـة الـذكور، مـع  نظـر وجهـة الخاصة بكلية التربية ـ جامعـة الجـوف، وذلـك مـن
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أهـداف  تقديم برنامج مقترح بناء على رؤى الطـالب. وبالتـالي فمـن المتوقـع تحقيـق
 فرعية مثل: مشاركة الطالب في النظام التربوي، وتقويم التربية الميدانية بناء على

أن  ُيمكـن التـي التوصـيات من مشكالت فعلية، ويمكن على ضوئها طرح مجموعة
ُيؤخذ بها في تصويب األخطاء لدى واضعي السياسات التربويـة المتعلقـة بالتـدريب 

 .الميداني
 :أهمية البحث 

ُيعد التدريب الميداني المجال الواقعي الذي عن طريقه الكفايات المعرفية 
Cognitive Competencies  األدائيةوالكفايات Performance Competencies ،

الطالب المعلم فيها المهارات الالزمة لتدريس المسار الذي تخصص فيه  وَيكتسب
-pre)اإلعاقة العقلية ـ صعوبات التعلم(، ألنه ُيكسب المعلمين قبل الخدمة 

service teacher training ه قواعد التدريس، إذ ُيعرف التدريب الميداني بأن
تعليمية  "إتاحة الفرصة أمام الطالب المعلمين لتطبيق ما تمت دراسته في مواقف

 .(Feng & Sass., 2013: 123)واقعية 
وعلى ذلك، َينال الطالب المعلم في التدريب الميداني عالقة عمل مباشرة 
بينه وبين أغلب عناصر المنظومة التربوية، حيث يتعلم تفاصيل وطرق تنظيم 

المعلم" القضايا الحيوية  سي، ألنها المحك الذي يتعلم فيه "الطالبالمنهج المدر 
التي سَيتعامل معها عندما يتحمل مسئوليات المهنة بالكامل، فُيدرك نواحي القوة 
والضعف في بعض جوانبه، وبالتالي ُيدرك األسباب التي قد تدعو إلى تعديل 

وبالتالي يحصل على  .(Tarrasch, 2015: 1322)بعض جوانبه أو تغييره كليًا 
قسطًا كبيرًا من التوجيهات على يد المشرفين المسئولين عن توجيهه مثل )عضو 
هيئة التدريس، مدير المدرسة، المشرف المدرسي، اإلداريين، التالميذ(، بما ُيسهم 

عداده بطريقة صحيحة )  (.482: 4101عيادات، في نمائه المهني، وا 
مكانة متميزة إذ ُيطلق عليه مرحلة  ومن هنا، َيحتل التدريب الميداني

اإلعداد قبل الخدمة، وُتصبح عملية إعداد المعلمين ذات معنى. وُيعزز هذا ما 
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ُيدركه الطالب عند التعامل مع البيئة المدرسية والتالميذ والمناهج واإلدارة 
 (.041: 4100، مبروكالمدرسية )

الراهن بهدف وبناًء على ما سبق، يرى الباحث ضرورة إجراء البحث 
لدى طالب قسم التربية الخاصة بكلية  الميداني التعرف على مشكالت التدريب

 القائمين لتزويد وذلك المتدربين، الطلبة نظر من وجهة التربية ـ جامعة الجوف
بشكل فعال  أجل تطويره وتوظيفه الالزمة من والتوصيات الراجعة، بالتغذية عليه

 األداء. يرتقي بمستوى
 لنظري للبحثاإلطار ا

منذ بدأت كليات التربية بالمملكة العربية السعودية )المعلمين سابقًا( بقبول 
ه،ـ فقد حدث تغيرًا في شكل ومضمون برنامج اإلعداد؛ حيث 7013الطالب عام 

وضعت قواعد ُتحدد الطالب الملتحقين بها. ومع تطور العملية التعليمية والتربوية 
دراكًا من المملكة بأهمية  دور معلم التربية الخاصة في برامج الدمج الكلي وا 

بالمدارس العادية المتمثلة في: غرف المصادر، والمعلم المتجول، والمعلم 
٪(، كما منحت العاملين من 21المستشار، فقد منحته عالوة تخصص بنسبة )

 (. ويتناول 721: 3117٪( )هاشم، 31غير المتخصصين في حقل المعوقين )
 

 :للدراسة  اإلطار النظري
 ـ أهمية إعداد معلم التربية الخاصة:

المعلمون هم صناع ضمير اإلنسانية وأساس المنظومة التعليمية، وعليهم 
 Brownellتُناط مسئوليات التنشئة التربوية بما يتالءم مع ثورة المعلومات. وَيذكر 

& McCallum عليم في بحثهما عن "أهمية معلم التربية الخاصة مقارنة بمعلم الت
العام" أن معلم التربية الخاصة ُيعد الشخص المسئول عن تربية وتأهيل األطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة بفئاتهم المختلفة، وعليه إكسابهم المهارات المناسبة 
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حسب قدراتهم وفق برامج خاصة، بغرض الوصول بهم إلى مستوَى أفضل، 
 المجتمعوصواًل إلى االندماج والتمكين في 

 (Brownell & McCallum., 2013: 243). 

وال شك أن الرسالة النبيلة لمعلمي التربية الخاصة َتتطلب جهدًا كبيرًا عند إعدادهم 
في كليات التربية حول تنمية معلوماتهم النظرية ثم مرحلة التدريب الميداني. 
ال وعلى ذلك، فالبد من أن يكون معلم التربية الخاصة الَمعني بعملية تربية األطف

ذوي االحتياجات الخاصة أن يكون قد تم إعداده تربويًا بطريقة جيدة َتجعله قادرًا 
على تقديم العون لتالميذه، وأن يكون ذا تأثير على تالميذه وخلق التفاعل 

 (.273: 3170سهيل، اإليجابي معهم )
 

  أهداف التربية الميدانية: 
 التالية: األهداف تحقيق فيمساعدة الطالب/المعلم  الميداني إلى يهدف التدريب
 مثل  :المعرفية أوال: األهداف

 األنشطة  وأوجه التدريس عملية ألبعاد المعرفية الجوانب الطالب/المعلم اكتساب
 تالميذه. ممارستها مع يستطيع التي والالصفية الصفية

 أتمها التي النظرية الدراسة في ضوء تالميذه وميول خصائص إلى التعرف 
 . بالكلية

  معها. التعامل المتوقعة وكيفية والمشكالت المدرسية البيئة قواعد رفةمع 
 الميدان في واقع المدرسية اإلدارة عن معلومات الطالب/المعلم ـاكتساب . 
 كل ومسؤوليات والعاملين، والفنيين المدرسة ومدير المعلم أدوار إلى التعرف 

 . منهم
  الفصل المقرر على وموضوعات الحصص وتوزيع المدرسي معرفة الجدول 

 .الدراسي
 (.01: 3177)إبراهيم، تطويرها  على والعمل التدريس التعرف على طرق 
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 المهارات التالية:  وَتتضمن :المهارية ثانيا: األهداف
 المعلمين الطالب لدى الدقيقة المالحظة مهارة تنمية :مثل العقلية المهارات - أ

 للدروس التدريس )التحضير اتمهار  الصفية، وتنمية والبيئة المدرسية للبيئة
 الدرس لتنفيذ وصياغة األهداف، والتخطيط المحتوى، وتحليل اليومية،
 وأساليبه، وتحديد وسائل التقويم واألنشطة، والوسائل الطرق وتحديد وتقويمه،
 الصفية(. واإلدارة والتعزيز، األسئلة، وطرح

 المتاحة تعليميةال السبورة والوسائل استخدام :مثل الحركية المهارات -ب
 سجالت مع الفصول، والتعامل داخل واالستماع الحديث بالمدرسة، وحسن

 التالميذ. وكشوف المدرسة
 واحترام االجتماعية، وااللتزام والمشاركة التعاون :مثل المهارات االجتماعية -جـ

 .ومساعدتهم اآلخرين مع النظام، والتعامل
 : الوجدانية ثالثا: األهداف

 للطالب  العام والمظهر بالسلوك واالهتمام التدريس مهنة قياتأخال تنمية
 .المعلمين

 وحب االستطالع كالدقة المعلمين الطالب لدى العلمية االتجاهات تكوين 
 (.713: 3110الفتالوي، ) والتواضع والمرونة،

 
  :أنواع التدريب الميداني 

ف إلى نموذج التدريب األسبوعي: حيث ينتقل عدد من الطالب مع المشر  .7
إحدى المدارس ويشاهدون بعض الدروس، ويقوم كل طالب بإعداد درس أو 

 أكثر ثم يقومه المشرف.
نموذج التدريب المتصل: حيث يذهب الطالب لفترة تمتد من أسبوع إلى فصل  .3

دراسي كامل، ويتدرب كل طالب تحت إشراف معلم الصف أو المشرف 
 المدرسي.
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ويذهب فيها الطالب يوم أو يومين كل نموذج التربية الميدانية المنفصلة:  .2
 أسبوع على مدى فصل دراسي كامل أو عام أو عامين كاملين.

نموذج البعثة الداخلية: وفيها َيلتحق الطالب بمدرسة التدريب في إقامة كاملة  .0
 (.707: 3117هاشم، وتحت إشراف المعلم بالتعاون مع مشرف الكلية )

 

 :مكونات التدريب الميداني 
 نات التدريب الميداني، وسنهتم في البحث الراهن بما يلي:تتعدد مكو 

 المعلمون: ـ الطالب7
وهــم طــالب المســتوى الثــامن الــذين انتهــوا مــن دراســة المقــررات المتطلبــة للميــداني، 
وُيجـــرى إعــــدادهم عمليـــا لممارســــة التـــدريس فــــي التـــدريب الميــــداني، ويمثـــل التــــزام 

فتــرة التـــدريب، وتتمثــل أدوارهـــم فيمـــا الطالــب المتـــدرب بمهامــه األســـاس فــي نجـــاح 
 :يلي

  .حضور حصص المشاهدة في المدرسة 
 اليومي بإشراف عضو هيئة التدريس ومعلم الفصل. إعداد خطط التدريس 
  .إعداد الوسائل المناسبة لتحقيق األهداف التدريسية 
  .االلتزام بالقواعد العامة المتبعة داخل المدرسة 
  التدريس المشرف واإلدارة المدرسية. التواصل الجيد مع عضو هيئة 
  .المشاركة في األنشطة المدرسية 
  731: 3177مبروك، ( تقبل النقد الموجة من المشرف أو معلم الفصل.) 

 المشرف المدرسي:   -3
ُيعتبر هو المسئول المباشر عن النمو المهني للطالب، ويقوم بتدريس نفس 

يير )الخبرة ـ المؤهالت األكاديمية التخصص، والبد أن يتم اختياره في ضوء معا
 :التربوية(، ومن أبرز مهامه

 .ـتهيئة تالميذ المدرسة الستقبال المتدربين 
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 .التنسيق لحضور الطالب حصص المشاهدة للمدرسين المتميزين في تخصصه 
 .تعريف الطالب بالمهام والمسئوليات المكلفة به خالل فترة التدريب الميداني 
  ة للطالب المعلم خالل فترة التدريب الميداني وتقويمه.الزيارات الميداني 
 .تعريف المتدرب بنظام اليوم الدراسي والبرنامج األسبوعي والشهري للمدرسة 
   تـــوفير الفـــرص للمتـــدربين للمشـــاركة فـــي األنشـــطة المدرســـية مثـــل )الطـــابور ـ

: 3177)مبــروك، اإلذاعــة المدرســية ـ حضــور اجتماعــات اللجــان ... إلــخ( 
727). 

 المشرف األكاديمي:   -2
هو أحد أعضاء هيئة التدريس، ويتم إسناد مهمة اإلشراف األكاديمي لمدة فصل 
دراسي كامل، بهدف توجيه الطالب وثقل خبراتهم وحل المشكالت التي تُقابلهم 

حيث أن هناك  من خالل الزيارات الميدانية. كما يطور من فاعلية الطالب؛
التعليم  ممارسة عملية يس وتحسين األداء خاللضرورة لتطوير أنماط التدر 

(Williamson et al., 2011: 237). 
 ُيطلق عليه "حارس حيث المشرف، عديدة أكدت على مدى أهمية دراسات وهناك

 قبله من تعهدًا مهنياً  تعني ، والتيGate keeping in Practicumبوابة الممارسة 
 & Kanno)التعليم بشكل جيد  مارسةلم وأخالقياً  يضمن رعاية الطالب أكاديميا

Koeske, 2010: 25). 
 محتوى التدريب:   -0

الدراسي،  واإلعداد الجيد للمحتوى ( أنه يجب التخطيط3112َيذكر العبادي )
التدريس،  وأساليب والتعليمية، وطرق التربوية الذي يشتمل على األهداف

التعلم، واإللمام  والوسائل، وكذلك التعرف على محتوى واألنشطة المصاحبة
والتنقيب  والبحث طريق االطالع عن فيها والتمكن المقررة، بالموضوعات

 (.721: 3112العبادي، )
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 ـ اإلدارة الصفية: -2
 وقت من كبيًرا كبيرة ألنها تأخذ جزًءا َتتطلب عملية إدارة الصف الدراسي عناية 

دارته، الصف في ضبط الحصة ة التعليمية وخاصة مما يؤثر سلًبا على العملي وا 
فعملية إدارة الصف ليست عملية جامدة،  لدى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة.

بل هي عملية ديناميكية تتأثر بعوامل متعددة أهمها خصائص الطلبة، وطبيعة 
 .(Evertson, 2005: 57)المادة، والمعلم والمدرسة واإلمكانيات المتوفرة فيها 

ل الدراسي والسيطرة على سلوكيات التالميذ الصفية وُتعتبر عملية إدارة الفص
الشغل الشاغل لمعلمي التربية الخاصة، وذلك لما لهذه السلوكيات من آثار على 
نجاح المعلم أو فشله في أداء الدور المطلوب منه. فالمعلم هو الذي ُيحقق 

وهو  األهداف التربوية وهو الذي يتخير  األنشطة التي يحتاج إليها المتعلمون،
الذي يتخير طرق التدريس التربوية وأساليب التقويم التي تحدد مدى تحقيق 
األهداف. وال يتم ذلك إال من خالل ُتمكنه من إدارة الصف الدراسي بكفاءة 

 (.20: 4112)المقيد، 

 

 :العملية التربية ـ مراحل
 :لتاليالنحو ا الميدانية على التربية في الطالب تدريب عملية مراحل تحديد يمكن

َيبدأ الطالب خبرته في الميداني بحضور حصص المشاهدة أـ حصص المشاهدة: 
لمدة )أسبوعين إلى شهر(، حيث تمتّص كثيرا من قلق الطالب، إذ َيتعرف 
فيها على الُمناخ المدرسي، ويتعرف على المشرف المدرسي وأسلوبه في 

الجوانب )اإليجابية/ التقويم، كما ُتوثق الصلة بينه وبين زمالئه، ويتعرف على 
السلبية( للذين الحظهم )فيقلد/ يتجنب/ يبدع( في تلك الجوانب أثناء تدريسه 

 (. 37: 7333)مهدي، وعبد اللطيف، 
تهدف إلى تيسير  طريقة : هو Micro Teachingالمصغر التدريس ب ـ مرحلة

ب التعقيدات الموجودة في عمليات التعلم. ولذلك فمن األفضل أن يقوم المتدر 
بأنشطة في مواقف جزئية وبتركيز كبير، حيث عدد الحاضرين والزمن المتاح 
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أقل من الدرس الطبيعي، ويتناول مهمة تدريسية محددة مثل: مهارة التمهيد 
دارة المناقشة )  (. 52: 3112وجمل،  الدريجللدرس، ومهارة األسئلة، وا 
رحلة مشاركة الطالب ويقصد بهذه الم :جـ ـ مرحلة المشاركة الفعلية في التدريس

المعلمين بتنفيذ المهمات التعليمية أو بعضها؛ بمعنى أن يتحمل الطالب 
مسئولية التدريس الفعلي. وينقسم إلى )التدريب الميداني الموزع على الفصل 

 (.722: 3111شلبي، الدراسي ـ التدريب الميداني المكثف( )
 مصطلحات البحث:

 لتالية:سيتم تعريف المصطلحات والمفاهيم ا
هو نشاط تربوي ُينفذ وفق خطة منظمة، خالل فترة زمنية  التدريب الميداني:أـ 

محددة، وُيمارس فيه الطالب المتدربين عملية التدريس، وُتطبق فيه 
الجوانب النظرية )التربوية والنفسية والشخصية( تحت إشراف فني دقيق، 

غير بحيث يتحملون مسؤولية المشاركة في األنشطة الصفية و 
 (.237: 3170 سهيل،داخل المدرسة ) الصفية

: وهي المشكالت التي تواجه طالب التدريب مشكالت التدريب الميدانيب ـ 
 التدريب، أهداف(الميداني، وتتحدد في البحث الراهن بالمجاالت التالية 

 المشرف المدرسي(.  اإلدارة الصفية، المشرف األكاديمي، محتوى التدريب،
اإلجرائي: فيعرفه الباحث على أنه متوسط ما َيحصل عليه طالب  ـ أما التعريف

التدريب الميداني الذكور من درجات على مقياس البحث سواء في الدرجة 
 الكلية والمجاالت الفرعية.

التربية الخاصة المسجلين في  : وهم طالب قسمطالب التدريب الميدانيجـ ـ 
هـ الموافق 7022ـ0227مقرر التدريب الميداني في العام الدراسي 

 م.3172ـ3170
: وهو تصور مقترح لخطة علمية وعملية قائمة على تعريف البرنامج المقترحـ 

النظرية المعرفية ومهارة حل المشكالت، ويمكن تطبيقه مستقباًل وفق خطة 
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الحميد،  )عبدزمنية على الطالب لتحسين البيئة المدرسية لمشكالت الميداني 
 (.33: 3113صالح، 

 دراسات السابقة:ال
 سيتم عرض الدراسات السابقة وفقا للمحورين التاليين:

 ـ أوال: دراسات تناولت أهمية التدريب الميداني:
إلى التعرف على  (Vuran & Ergenekkon., 2015)فلقد هدف بحث 

أهمية التدريب الميداني ودوره في صقل الطالب المعلم في مهنة التدريس. وذلك 
عبر اإلنترنت أو من المالحظات الميدانية للمشرفين. شاركا ( م727على عينة )

( تحديد 3( أهمية التدريب العملي، )7وتم تحديد محاور اإلشراف األساسية وهي)
( تحديد مسؤوليات الطالب 2المهارات التي يتصف بها المشرف الجامعي، )

ن ( أ2( ضرورة توفير خدمات استشارية للطالب من المشرفين، )0المعلم، )
( وصف التطبيقات العملية 2يكون المشرفين الجامعيين من ذوي الخبرة، )

 للنظريات الدراسية. 
ببحث "الكفاءة الذاتية لمعلمي قبل  (Martinussen et al., 2015)وقام 

( 20الخدمة ومدى استخدامهم للوسائط المتعددة"، وذلك على عينة مكونة من )
الباحث أسلوب المحاضرة، ومقياس الكفاءة معلمًا قبل الخدمة في كندا. واستخدم 

الذاتية، وأسلوب المقابلة والمالحظة في الفصول. وأظهرت النتائج حصول 
٪( وهي ناتجة من المعرفة الفعلية والدراسة النظرية، وبعد 22‚2)الطالب على 

 ٪( من المعرفة المطلوبة.17‚0)تطبيق المحاضرات حصل الطالب على 
"المشروح القائم على الفيديو بحث  (Joseph & Brennan., 2014)وتناول 

وهدفت إلى تحسين نوعية ، لمعلمي قبل الخدمة للممارسة في الفصول الدراسية"
التفاعل بين المعلم والطفل في تخصصات دراسات الطفولة ومنها التربية 

اشتملت ، و (Hamre et al., 2012)الخاصة. وتم استخدام نموذج إطار التدريس 
أبعاد ثم ُيعلق كل معلم على ما يعتقده أنه ُيمثل فائدة كبرى للطالب. على ستة 
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وقد دلت النتائج على أهمية إشراك الطالب المعلم في عملية تحسين قدرة الطالب 
 على زيادة التفاعالت لزيادة معدل تحسنهم. 

دراسة هدفت إلى تحديد فاعلية تدريب  (Kelley, 2007)وأجرى "كيلي" 
ين في التخصصات العلمية واألدبية كما يراها الخريجون من أجل الطلبة المتخرج

إعدادهم بشكل جيد. وأظهرت النتائج أن الطالب المعلمين للمواد العلمية يعتقدون 
أن خطة إعدادهم تمت بشكل جيد وانعكست على فترة التدريب الميداني، وذلك 

 درجاتهم أقل. مقارنة بالطالب المعلمين للمواد األدبية الذين كان متوسط 
( إلى تقويم برنامج التربية العملية في مجال 3112، المقدادي أحمدوسعى )

سؤالين وهما: ما فاعلية برنامج  توجيه خالل األردنية، من الرياضيات في الجامعة
بإعدادهم، والثاني: ما  المرتبطة الكفايات المعلمين إكساب الطالب الميداني في

 ( طالًبا، وتم31البرنامج؟. وذلك على عينة ) بيقتط الصعوبات التي واكبت هي
 في نجاح البرنامج والمقابالت. وأظهرت النتائج المعلومات باالستبانات جمع

أما  واإلدارة الصفية، الصفي للموقف بالتخطيط الطلبة الكفايات المرتبطة إكساب
وباإلشراف  باإلشراف الجامعي، التطبيق فقد ارتبطت مشكالت بخصوص

 المعلم نفسه. بالطالب ي، وبعضهاالمدرس
 

 ثانيا: دراسات تناولت عالقة التدريب الميداني ببعض المتغيرات:
( "فاعلية برنامج التدريب الميداني من 3170 فلقد درس )حسنين سهيل،

وجهة نظر طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس"، وهدفت إلى معرفة 
( 357برنامج الميداني. وشارك في الدراسة )مكونات التدريب األكثر تنبؤًا بنتائج 

( فقرة. أوضحت نتائج البحث 20وطالبة، واستخدم استبانة مكونة من ) طالباً 
فاعلية برنامج التدريب الميداني، وجاءت أهمية ترتيب مكونات الميداني كما يلي 
)األهداف، والطالب، والمشرف، ومحتوى البرنامج، والمدرسة(. وأظهرت عدم 

 روق في المتغيرات الشخصية والتعليمية على محاور الدراسة. وجود ف
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( "فاعلية البرنامج التدريبي الميداني على 3171وبحث )هيثم عيادات، 
( طالبا 22أداء طلبة التربية المهنية داخل غرفة الصف"، وتكونت العينة من )

فاعلية  وطالبة، وتم استخدام استبانة مكونة من أربعة مجاالت. وأظهرت النتائج
البرنامج التدريبي الميداني على أداء طلبة التربية المهنية داخل غرفة الصف، 
حيث جاءت أهمية مجال اإلدارة الصفية، ثم مجال التخطيط، ثم مجال تنفيذ 

 الموقف الصفي، ثم اإلدارة الصفية. 

 إلى (Garf & Westerdlr, 2007)وسترودلر"  وهدفت دراسة "جرف
 في نشاطات ب الميداني وأهمية توظيف التكنولوجياالتدري فحص توجيهات

 من جمع المعلومات ( طالبا معلمًا في أمريكا. وتم32التعليم. وذلك على عينة )
العمل. وأوضحت النتائج أن  وورش ومن مجموعات النقاش االلكترونية، السجالت

 ٪( من المشرف المدرسي المباشر، ومن55الطالب يتعلمون بالمالحظة بنسبة )
٪(، وأوصت بأهمية 27٪(، ومن زمالئهم بنسبة )17المشرف الجامعي بنسبة )

استغاللهم أو توجيه األسئلة المحرجة.  وعدم المعلمين، للطالب المعنوي الدعم
أهمية تعاون اإلدارة المدرسية مع الطالب )في: إبراهيم،  أشارت إلى كما

3177.) 
سة هدفت إلى معرفة بدرا (Lin & Gorrell, 2005)وقام "لن وجوريل" 

أثر برنامج اإلعداد على قناعات الطالب والطالبات قبل فترة الخدمة. وذلك على 
( طالبا وطالبة، وتم اختيارهم عشوائيًا من أربع كليات. 31عينة مكونة من )

وشمل التقويم العمليات التعليمية وأفضل طرق التدريس واالتجاهات العامة نحو 
نتائج وجود فروق في اتجاهات الطالب المعلمين قبل مهنة التدريس. وأظهرت ال

 وبعد ممارسة التدريب الميداني. 
 آراء المعلمين التعرف على إلى هدفت دراسة (Shen, 2004)وتناول 

 المتعاونة مع برامج التدريب الميداني، باإلضافة إلى كيفية المدرسة في العاملين
العملية. وأظهرت نتائج  التربية الطالب في فترة تعلمها التي النظريات تطبيق
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التدريس بالكلية،  هيئة أعضاء من المشرفين بين تفاعل ال يوجد البحث إلى أنه
 .المدرسة داخل المشرفين أو بين
 :السابقة الدراسات على تعقيب
استخالص ما  ُيمكن البحث بموضوع العالقة ذات السابقة الدراسات عرض بعد
 يلي:
 قة أهمية التدريب الميداني بالنسبة إلعداد المعلم مثل :ـ فقد تناولت دراسات ساب7
 (Vuran & Ergenekkon., 2015; Martinussen et al., 2015; Joseph & 

Brennan., 2014; Kelley, 2007; ،باإلضافة إلى 4111، المقدادي أحمد ،)
تحديد محاور العمل الميداني ومنها: المهارات التي يتصف بها المشرف 

 وأدوار ومسؤوليات الطالب المعلم. الجامعي،
( بإبراز أثر التدريب الميداني على أداء 3171ـ واهتمت دراسة )هيثم عيادات، 3

 الميداني. البرنامج الصف، وأظهرت فاعلية الطلبة داخل غرفة
ـ وفي سياق أخر، اهتمت دراسات بالتعرف على أراء الطالب مثل دراستي 2

(Lin & Gorrell, 2005)  ودراسة(Kelley, 2007)  التي أضافت أهمية
الدراسة النظرية للتدريب الميداني كما يراها الخريجون، وأظهرت أن 
الطالب يعتقدون أن خطة إعدادهم تمت بشكل جيد، وانعكست بفاعلية 

 على فترة التدريب الميداني. 
 بأهمية توظيف التكنولوجيا (Garf & Westerdlr, 2007)ـ وأخيرًا، اهتمت دراسة 0

الميداني، وأهمية المشرف االكاديمي والمدرسي مثل دراستي  في نشاطات
(Garf & Westerdlr, 2007; (Shen, 2004) ودراسة ،(Shen, 2004) 

المتعاونة  المدرسة في العاملين آراء المعلمين إلى التعرف على التي هدفت
 مع برامج التدريب الميداني.

القيام بالبحث الراهن وفقًا لمتغيرات أهمية من عرض الدراسات السابقة ويتضح 
)المسار التخصصي، ومكان اإلقامة، والمعدل األكاديمي(، ثم وضع برنامج 

 مقترح لتعديلها بهدف تشخيص ثم تطوير التدريب الميداني.
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 فروض البحث:
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة تم صياغة فروض البحث على النحو 

 التالي:
يب المشكالت التي تواجه طالب التدريب الميداني في قسم التربية ـ يختلف ترت7

 الخاصة بكلية التربية جامعة الجوف.
ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه طالب التدريب 3

الميداني والمجاالت الفرعية وفقا لمتغير المسار التخصصي )اإلعاقة 
 العقلية ـ صعوبات التعلم(.

د فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه طالب التدريب ـ توج2
الميداني والمجاالت الفرعية وفقا لمتغير مكان اإلقامة )داخل الجوف ـ 

 خارج الجوف(.
ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه طالب التدريب 0

كاديمي )أعلى من الميداني والمجاالت الفرعية وفقا لمتغير المعدل األ
 المتوسط ـ أقل من المتوسط(.

 

 إجراءات البحث: 
 َتشمل إجراءات البحث )المنهج، العينة، األدوات، األساليب اإلحصائية( كما يلي:

 أوال: منهج البحث: 
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على الطريقة المسحية وعلى 

لى المشكالت التي تواجه طالب قسم لتربية طريقة جمع البيانات بهدف التعرف ع
 الخاصة بجامعة الجوف من خالل تطبيق أدوات البحث.

 ثانيا: العينة: 
( طالبًا بقسم التربية الخاصة، ومن مساري اإلعاقة العقلية 17تكونت العينة من )

تراوحت و ( طالبًا من الطالب الذكور، 23( طالبا، ومسار صعوبات التعلم )23)
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وتم سنة. ( 7‚2)وانحراف معياري ( 33‚3)( سنة بمتوسط 32ـ33ين )أعمارهم ب
 هـ.7022ـ7022م الموافق 3172ـ3170تطبيق البحث في الفصل األول للعام 

 ثالثا: أدوات الدراسة: 
 ـ مقياس مشكالت التدريب الميداني لطالب قسم التربية الخاصة:7

تي تظهر فيها مشكالت قام الباحث بدراسة استطالعية للوقوف على المجاالت ال
التدريب الميداني من وجهة نظر الطالب، ومن التراث النظري والدراسات السابقة 

 برنامج التدريب الميداني، أهدفتم تحديد العديد من تلك المجاالت وهي: 
األكاديمي،  البرنامج، واإلدارة الصفية، والمشرف والمؤسسة التربوية، ومحتوى
لمدرسي، التخطيط، تنفيذ الموقف الصفي، التقويم، ا ومدير المدرسة، والمشرف

التدريب الميداني، ومشكالت أخرى(. وقام الباحث بتقدير  برنامج إجراءات
 ومحتوى البرنامج، الطالب لتلك المجاالت، وأظهرت أن مجاالت )أهدف

المدرسي( هي أكثر  والمشرف األكاديمي، واإلدارة الصفية، والمشرف البرنامج،
 لتي وراء مشكالت للطالب.المجاالت ا

ومقياسي (، 3177إبراهيم،  أحالم)ـ وصف المقياس: تم االطالع على مقاييس 
(Edwards, 2003; Hyland, 2009) ، .واستفاد الباحث منهما في إعداد المقياس

 ( بندًا موزعة على المجاالت الفرعية )أهدف22ويتكون المقياس الحالي من )
 والمشرف األكاديمي، واإلدارة الصفية، والمشرف البرنامج، ومحتوى البرنامج،

 ( بنود. 1المدرسي(، ولكل مجال فرعي )
وتَتم اإلجابة باختيار : ُتصحح البنود في االتجاه اإليجابي، تصحيح المقياسـ 

وبذلك تَتراوح (، 7ـ 3ـ 2بين ثالثة بدائل )غالبًا ـ أحيانًا ـ نادرًا( وُيقابلها بالدرجات )
 (.712: 37المقياس بين ) درجات

تم االعتماد على طريقتين للصدق: األولى صدق المضمون  صدق المقياس:ـ 
)المنطقي( حيث ُعرض المقياس على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم 
التربية الخاصة، وقسم التربية وعلم النفس، ومجموعة من الطلب المتدربين 
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ية المقياس أو طرح تعديل ما، أو (. وذلك إلبداء الرأي حول صالح31)ن=
ارتباط البنود بالمجاالت الفرعية. وتم إجراء بعض التعديالت على المقياس حتى 

 استقر على صورته النهائية.
كما تم استخدام صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين 

الي هذه القيم كما المجاالت الفرعية والدرجة الكلية للمقياس، ويوضح الجدول الت
 يلي:

 يوضح صدق االتساق الداخلي من خالل حساب: (2جدول رقم )
 معامالت االرتباط بين مجاالت المشكالت الفرعية والدرجة الكلية للمقياس

 مشكالت
 المجاالت الفرعية

 أهدف
 البرنامج

 محتوى
 البرنامج

اإلدارة 
 الصفية

 المشرف
 األكاديمي

 المشرف
 المدرسي

الدرجة 
 الكلية

      7‚11 البرنامج أهدف
     7‚11 1‚537 البرنامج محتوى

    7‚11 1‚577 1‚172 اإلدارة الصفية
   7‚11 1‚517 1‚532 1‚120 األكاديمي المشرف
  7‚11 1‚521 1‚372 1‚501 1‚125 المدرسي المشرف

 7‚11 1‚237 1‚512 1‚570 1‚532 1‚253 الدرجة الكلية

ن معامالت االرتباط جيدة، وأن المقياس يتمتع يتضح من الجدول السابق أ
 بالصدق المطلوب ويمكن استخدام المقياس في البحث بشكل جيد.

ـ ثبات المقياس: تم استخدام طريقتي ألفا ـ كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، وتم 
 ( طالبا، ويوضح الجدول التالي هذه القيم.25التطبيق على )
وطريقة التجزئة النصفية  بطريقة ألفا ـ كرونباخقيم الثبات : (0جدول رقم )

 ( طالبا  85)ن=
التجزئة  ألفا ـ كرونباخ مجاالت المقياس

 النصفية
 1‚13 1‚11 البرنامج أهدف
 1‚10 1‚12 البرنامج محتوى



 د. جالل علي إبراهيم األنه..........    الجوفالجوف  بجامعةبجامعة  الخاصةالخاصة  التربيةالتربية  قسمقسم  طالبطالب  لدىلدى  ييالميدانالميدان  التدريبالتدريب  مشكالتمشكالت
  

411                                                                

 1‚51 1‚12 اإلدارة الصفية
 المشرف
 األكاديمي

11‚1 12‚1 

 1‚51 1‚57 المدرسي المشرف
 1‚57 1‚52 الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط للثبات مقبولة، وبالتالي 
 ُيمكن االعتماد على المقياس في البحث.

ـ البرنامج المقترح لخفض مشكالت التدريب الميداني لطالب قسم التربية 3
 الخاصة:

 من اإلجراءات كما يلي: عدد يستند البرنامج المقترح إلى
 برنامج:ال بناء ـ خطوات

ـ تحديد الفئة المستهدفة من البرنامج وهم طالب قسم التربية الخاصة الذين 
 يحصلون على درجات أقل من المتوسط في المقياس.

 ـ االطالع على البرامج السابقة للتخفيف من مشكالت التدريب الميداني واالستفادة
 البرنامج المقترح الراهن. بناء في منها

مج بحيث تتالئم مع طبيعة الطالب المعلمين لذوي التربية ـ تصميم جلسات البرنا
 الخاصة.

 البرنامج. ستطبق خالل ـ إعداد االستراتيجيات والفنيات المناسبة التي
 من مالئمته ألهداف البرنامج للتأكد محكمين مجموعة على البرنامج ـ عرض

جراء التعديالت  البرنامج. من الصورة النهائية المطلوبة، واستخراج وشموليته، وا 
 

 :المنهج المقترح للبحث
تقسـيم العينـة إلـى مجمـوعتين )تجريبيـة ـ  خـالل من التجريبي المنهج سيتم استخدام
 فـي ونتـرك المجموعـة الضـابطة )البرنـامج( التجريبـي العامـل نـدخل ضـابطة(، ثـم

 بالعامل التجريبية المجموعة تأثر عن ناتجاً  الفرق يكون الطبيعية، وبذلك ظروفها
 لتجريبي.ا
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 :البرنامج  تحكيم
هيئـة  أعضـاء مـن مجموعـة مـن المحكمـين علـى البرنـامج المقتـرح عـرض سـيتم

بقسم التربية الخاصة وقسم علم النفس، باإلضافة إلى الطـالب المعلمـين،  التدريس
 ثـم تحديــد الصـورة النهائيـة ثـم معرفـة أرائهــم وتعـديل مالحظــاتهم علـى البرنــامج،

 للبرنامج.
 نامج:البر  أهداف
 التالية: األهداف المقترح على البرنامج يحتوى

للبرنـامج: بنـاء برنـامج مقتـرح لخفـض مشـكالت التـدريب الميـداني  العـام أــ الهـدف
 لطالب التدريب الميداني.

ضافة ب ـ األهداف بعض المعارف الخاصة  الخاصة: وتشمل على تعديل وا 
دراك الطالب المعلم ين لخطورة وجود تلك بكيفية التعامل مع المشكالت. وا 

 المشكالت.
 اإلرشادي المستخدم: ـ األسلوب

 طبيعة تقتضيه لما تبعاً  الجماعي اإلرشاد طريقة استخدام على البرنامج يقوم
 وقت،عالوة وأسرع تكلفة وبأقل المسترشدين، من عدد يستفيد أكبر حيث الدراسة،

 (. 17: 3177 علي،واجتماعية ) نفسية على أسس الطريقة تقوم هذه أن على
 أهمية البرنـامج المقترح:

تتضح أهمية البرنامج في خفض مشكالت التدريب الميداني لطالب التدريب 
األزمات. كما  وتكتنفها الميداني، حتى ال تكون فترة التدريب الميداني مرحلة توتر

                                                

 مج المقتـــرح: د. أحمــد النبـــوي )جامعــة جـــدة(، د. ســعيد خيـــري، د. عبـــاس أســماء الســـادة محكمــي المقيـــاس والبرنــا
 الجنزوري، د. فوزي عبده، د. رائد سلمان، د. مالك الخوالدة )جامعة الجوف(، د. على الشرعة )جامعة حائل(.
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 تقترح مستقبلية دراسات أمام المجال أنه ُيمكن لنتائج تطبيق البرنامج المقترح فتح
 على التغلب في استخدامها ُتمكن الطالب المعلمين من جديدة، وأساليب طرقاً 

 مشكالتهم.
 ـ تطبيق البرنامج:

ومدة الجلسة، ومكان التطبيق،  وتشمل إجراءات )مدة البرنامج وعدد الجلسات
وفترة المتابعة التي تستمر لمدة شهر(، وبشكل عام يستغرق البرنامج ستة أسابيع، 

-02مدة الجلسة بين ) جلسة، بمعدل جلستين أسبوعيا، وتتراوح( 73مكونة من )
 ( دقيقة. وفيما يلي جدول توضيحي لجلسات البرنامج.21

 توزيع جلسات البرنامج: (3جدول رقم )

الموضوع  م
الفنيات  موضوع الجلسة العام

 المستخدمة
 الجلسة

(7) 
الجلسة 

 التمهيدية:
 .الجلسات ـ التعريف بالبرنامج ونظام

طاء فكرة عامة للطالب المعلمين أهمية البرنامج، ـ إع
 .واإلجراءات المتبعة، وأهمية ما تسفر عنه النتائج

المحاضرة 
والمناقشة 
 الجماعية

مجال:  3-2
 أهدف

البرنامج 
 الميداني

البرنامج الميداني( ـ تحديد المشكالت  التعريف بـ )أهدف
واقعية. طرح  أمثلة عرض التي واجهها الطالب،

 قشة وطرق الحل والتعامل معها.المنا

المحاضرة، 
 والتعزيز
 اإليجابي

مجال:  0-2
 محتوى
 البرنامج

البرنامج( ـ تحديد المشكالت التي  التعريف بـ )محتوى
واقعية. طرح المناقشة  أمثلة عرض واجهها الطالب،

 وطرق الحل والتعامل معها.

إعادة البناء 
العقالني، 
 والمناقشة

مجال:  2-1
اإلدارة 
 الصفية

البرنامج( ـ تحديد المشكالت التي  التعريف بـ )أهدف
واقعية. طرح المناقشة  أمثلة عرض واجهها الطالب،

وطرق الحل والتعامل معها. ويفضل في تلك الجلسات 
حضور أعضاء هيئة التدريس الحالة.س المكلفين 

 بمقررات طرق التدريس ودر

المناقشة، 
عادة  وا 
البناء 

العقالني، 
ث واألحادي
 الذاتية

إعادة البناء البرنامج( ـ تحديد المشكالت التي  التعريف بـ )أهدفمجال:  5-3
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 المشرف
 األكاديمي

واقعية. طرح المناقشة  أمثلة عرض واجهها الطالب،
وطرق الحل والتعامل معها. ومن الجيد حضور بعض 

 المشرفين األكاديميين تلك الجلسات

العقالني، 
 والمناقشة

مجال:  71-77
 المشرف
 المدرسي

البرنامج( ـ تحديد المشكالت التي  التعريف بـ )أهدف
واقعية. طرح المناقشة  أمثلة عرض واجهها الطالب،

وطرق الحل والتعامل معها. ومن الجيد حضور بعض 
 المشرفين المدرسيين تلك الجلسات

المناقشة ـ 
عادة  وا 
البناء 

العقالني، 
 والتعزيز
 اإليجابي

الجلسة 
(73) 

 

سة الجل
 الختامية 

 

 .ـ إنهاء البرنامج وتقويمه
 تعميم سلوكياتهم المعلمين على الطالب ـ تشجيع
 أن يجب التي المواقف جميع على الجديدة ومعارفهم
 معها يتفاعل

 ـ المراجعة العامة وطرح التوصيات.

المحاضرة 
والمناقشة 
 الجماعية

رافات المعيارية، األساليب اإلحصائية: تم استخدام حساب المتوسطات واالنح
 لداللة الفروق، ومعامل ارتباط )بيرسون(. t. Testواختبار "ت" 

 :نتائج البحث 
 سوف يتم عرض نتائج البحث كما يلى:

 ـ نتيجة الفرض األول: 
وينص على: يختلف ترتيب المشكالت التي تواجه طالب التدريب الميداني في 

ولإلجابة على هذا  قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الجوف.
السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والوزن النسبي 

 والترتيب، ويوضح الجدول التالي هذه النتائج.
 ترتيب المجاالت الفرعية والمتوسط الحسابي: (4جدول رقم )

 واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمشكالت طالب التدريب الميداني
 المجاالت

 رعيةالف
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
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 7 ٪02‚2 5‚7 73‚3 اإلدارة الصفية
 3 ٪03‚2 3‚0 73‚2 البرنامج محتوى
 2 ٪20‚1 1‚2 71‚1 البرنامج أهدف

 0 ٪20‚7 1‚3 71‚7 األكاديمي المشرف
 2 ٪22‚7 1‚3 3‚1 المدرسي المشرف

حسابية واالنحرافات المعيارية والوزن َيتضح من الجدول السابق أن المتوسطات ال
مشكالت المجاالت الفرعية جاء ترتيبها كما يلي: اإلدارة الصفية النسبي ل

(، 71‚1)م=البرنامج  (، وأهدف73‚2)م=(، ومحتوى البرنامج 73‚3)م=
 (.3‚1)م=المدرسي  وأخيرًا المشرف (،71‚7)م=األكاديمي  والمشرف

 : ـ نتيجة الفرض الثاني
ق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه طالب التدريب توجد فرو

الميداني والمجاالت الفرعية وفقا لمتغير المسار التخصصي )اإلعاقة العقلية ـ 
 صعوبات التعلم(.

وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
ة الفروق، ويوضح الجدول التالي هذه لدالل t. Testالمعيارية واختبار قيمة "ت" 

 النتائج. 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق : (8جدول رقم )

وفقا  لُمتغير نوع المسار التخصصي على مقياس مشكالت  لطالب الميداني
 التدريب الميداني ومجاالته الفرعية

 قيمة
 "ت"

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

المتوسطا
 ت
 ()م

 العدد
الفروق حسب  )ن(

 األبعاد نوع المسار

2‚7 
 أهدف اإلعاقة العقلية 23 71‚5 3‚2

 صعوبات التعلم 23 3‚33 3‚3 البرنامج
3‚2 

** 
 محتوى اإلعاقة العقلية 23 72‚5 3‚7

 صعوبات التعلم 23 77‚2 3‚3 البرنامج
اإلدارة  اإلعاقة العقلية 23 72‚7 3‚2 2‚7
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 قيمة
 "ت"

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

المتوسطا
 ت
 ()م

 العدد
الفروق حسب  )ن(

 األبعاد نوع المسار

 الصفية صعوبات التعلم 23 73‚2 2‚5 **

22‚1 
 المشرف اإلعاقة العقلية 23 3‚3 7‚5

 صعوبات التعلم 23 3‚2 3‚3 األكاديمي
2‚3 

** 
 المشرف اإلعاقة العقلية 23 73‚7 2‚2

 صعوبات التعلم 23 70‚2 0‚7 المدرسي
2‚0 

** 
المجموع  اإلعاقة العقلية 23 23‚2 1‚5

 مصعوبات التعل 23 23‚1 2‚7 الكلي

 (1‚12( * دال عند )1‚17** دال عند )
َيتضح من الجدول السابق وفقًا لُمتغير )نوع المسار التخصصي( إلى وجود فروق 

واإلدارة  دالة إحصائيا في الدرجة الكلية ومجاالت مشكالت )محتوى البرنامج،
(. وفي 1‚17الصفية( لصالح الطالب ذوي مسار اإلعاقة العقلية عند مستوى )

طالب مسار صعوبات التعلم في مجال مشكالت )المشرف المدرسي( عند اتجاه 
 البرنامج(. (. ولم توجد فروق بينهما في مشكالت )أهدف1‚17مستوى )

 : ـ نتيجة الفرض الثالث
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه طالب وينص على: 

ر مكان اإلقامة )داخل التدريب الميداني والمجاالت الفرعية وفقا لمتغي
 الجوف ـ خارج الجوف(.

 ويوضح الجدول التالي هذه النتائج. 
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق : (6جدول رقم )
وفقا  لُمتغير مكان اإلقامة على مقياس مشكالت التدريب  لطالب الميداني

 الميداني ومجاالته الفرعية
 قيمة
 "ت"

ف االنحرا
 المعياري )ع(

 المتوسطات
 )م(

 العدد
 )ن(

الفروق 
حسب 
 اإلقامة

 األبعاد

2‚3 * 
 داخل الجوف 02 3‚1 7‚3

 البرنامج أهدف
 خارج الجوف 35 77‚3 3‚1

75‚1 
 داخل الجوف 02 73‚1 3‚2

 البرنامج محتوى
 خارج الجوف 35 73‚2 3‚5

31‚1 
 داخل الجوف 02 73‚1 3‚2

 اإلدارة الصفية
 خارج الجوف 35 73‚3 3‚0

7‚0 ** 
 داخل الجوف 02 3‚0 7‚3

 األكاديمي المشرف
 خارج الجوف 35 77‚0 3‚3

3‚3 ** 
 داخل الجوف 02 3‚2 7‚2

 المدرسي المشرف
 خارج الجوف 35 71‚2 3‚0

5‚3 ** 
 داخل الجوف 02 22‚5 2‚5

 المجموع الكلي
 خارج الجوف 35 25‚2 3‚7

سابق وفقًا لُمتغير )مكان اإلقامة( إلى وجود فروق دالة أوضحت نتائج الجدول ال
إحصائيا في الدرجة الكلية ومجاالت مشكالت )أهداف البرنامج، المشرف 

المشرف األكاديمي( لصالح الطالب ذوي اإلقامة خارج الجوف عند  المدرسي،
(. ولم توجد فروق بينهما في مشكالت )محتوى البرنامج 1‚12ـ  1‚17مستويي )

 دارة الصفية(.واإل
 : ـ نتيجة الفرض الرابع

توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه طالب وينص على: 
التدريب الميداني والمجاالت الفرعية وفقا لمتغير المعدل األكاديمي )أعلى من 

 المتوسط ـ أقل من المتوسط(. ويوضح الجدول التالي هذه النتائج. 
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توسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" للفروق بين الم: (7جدول رقم )
وفقا  لُمتغير المعدل األكاديمي على مقياس مشكالت التدريب  طالب الميداني

 الميداني ومجاالته الفرعية
 قيمة
 "ت"

االنحراف 
 المعياري )ع(

 المتوسطات
 )م(

 العدد
 )ن(

 الفروق حسب
 المعدل

 األبعاد

1‚0 ** 
 أهدف متوسطأعلى من ال 01 3‚0 7‚2

 أقل من المتوسط 27 77‚2 3‚0 البرنامج

2‚2 ** 
 محتوى أعلى من المتوسط 01 77‚3 3‚2

 أقل من المتوسط 27 70‚3 3‚7 البرنامج

1‚0 ** 
اإلدارة  أعلى من المتوسط 01 77‚1 7‚3

 أقل من المتوسط 27 72‚3 3‚7 الصفية

7‚2 ** 
 المشرف أعلى من المتوسط 01 3‚7 7‚0

 أقل من المتوسط 27 71‚5 3‚1 كاديمياأل

7‚2 ** 
 المشرف أعلى من المتوسط 01 3‚0 7‚0

 أقل من المتوسط 27 77‚7 3‚1 المدرسي

3‚1 ** 
المجموع  أعلى من المتوسط 01 21‚5 2‚3

 أقل من المتوسط 27 27‚2 2‚2 الكلي

( إلى وجود فروق أوضحت نتائج الجدول السابق وفقًا لُمتغير )المعدل األكاديمي
دالة إحصائيا في الدرجة الكلية وكافة مجاالت مشكالت )أهداف البرنامج، 
والمشرف المدرسي، والمشرف األكاديمي، ومحتوى البرنامج، واإلدارة الصفية( 

 (. 1‚17لصالح الطالب ذوي المعدل األكاديمي المنخفض عند مستوى داللة )
 تفسير ومناقشة النتائج:
حث الراهن على أن ترتيب مشكالت المجاالت الفرعية دلت نتائج الب

البرنامج ـ  كانت على النحو التالي)اإلدارة الصفية ـ محتوى البرنامج ـ أهدف
 )حسنين سهيل،المدرسي(. فيما أظهرت دراسة  األكاديمي ـ المشرف المشرف
 والمشرف، على وجود المشكالت المتعلقة باألهداف، ثم محاور )الطالب، (3170

)هيثم عيادات، البرنامج(، ثم محور )مكان التدريب(. كما أظهرت دراسة  محتوىو 
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على وجود مجال اإلدارة الصفية ثم مجال التخطيط ثم مجال تنفيذ  (3171
( وجود مشكالت اإلدارة 3112أحمد المقدادي، الموقف الصفي. كما أظهرت دراسة )

ثم المشكالت التي ترجع ثم اإلشراف المدرسي،  الجامعي، ثم اإلشراف الصفية،
 .إلى الطالب المعلمين أنفسهم

ويتضح من تلك النتائج اتفاق نتائج البحث الحالي مع البعض واختالفها 
مع البعض اآلخر، ويرى الباحث أن ذلك يرجع إلى اختالف العينة المستخدمة. 
ومن الواضح في أغلب تلك النتائج أن مشكالت اإلدارة الصفية دائمًا ما تتصدر 
المشكالت ويعود ذلك إلى أهميتها، وفي نفس الوقت إلى قلة خبرة الطالب، وهكذا 

 في باقي المشكالت الفرعية.
كما ُتوحي النتائج المستخرجة على أهمية دعم الطالب المعلمين، ووفقًا 

استغاللهم  وعدم إشعارهم بالراحة أنه ينبغي ،(Garf & Westerdlr, 2007)لدراسة 
أهمية تعاون اإلدارة المدرسية مع  المحرجة. كما أشارت إلىأو توجيه األسئلة 

٪( من المشرف المدرسي 55الطالب، ألن الطالب يتعلمون بالمالحظة بنسبة )
)في: ٪( 27٪(، ومن زمالئهم بنسبة )17المباشر، ومن المشرف الجامعي بنسبة )

 (.3177إبراهيم، 
 

 ـ التعليق على الفروق وفقًا لُمتغيرات البحث:
نسبة للفروق وفقًا لُمتغيرات )المسار التخصصي، مكان اإلقامة، المعدل بال

األكاديمي(. فقد أوضحت نتائج الفرض الثاني وفقًا لُمتغير )نوع المسار 
التخصصي( إلى وجود فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية ومجاالت مشكالت 

اإلعاقة العقلية.  واإلدارة الصفية( لصالح الطالب ذوي مسار )محتوى البرنامج،
وفي اتجاه طالب مسار صعوبات التعلم في مجال مشكالت )المشرف المدرسي( 
. وفي الفرض الثالث وفقًا لُمتغير)مكان اإلقامة( إلى وجود فروق دالة إحصائيا 
 في الدرجة الكلية ومجاالت مشكالت )أهداف البرنامج، المشرف المدرسي،

ي اإلقامة خارج الجوف. وبالنسبة للفرض المشرف األكاديمي( لصالح الطالب ذو 
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الرابع وفقًا لُمتغير المعدل األكاديمي؛ فقد وجدت فروق دالة في الدرجة الكلية 
 والمجاالت لصالح الطالب ذوي المعدل المنخفض.

)هيثم عيادات، ودراسة ( 3170 )حسنين سهيل،وَتختلف هذه النتائج مع دراستي 
 الشخصية المتغيرات بين فئات فروق ودوج عدم النتائج التي أظهرت( 3171

 ,Wilson & Kelly)وكيلي"  على محاور الدراسة. فيما ذكر "ويلسون والتعليمية
التدريب  خالل الطلبة تجربة على الديموجرافية تأثير المتغيرات على (2010

الميداني. ويرجع هذا االختالف إلى تغير فترة وزمن تطبيق البحث ألنه لكل 
 مشاكلها المرتبطة بتلك الفترة.مرحلة زمنية 

ن كان  وال شك أن هذه النتائج تعكس أهمية فترة التدريب الميداني حتى وا 
وجود  (Lin & Gorrell, 2005)بها مشكالت، فقد أظهرت دراسة "لن وجوريل" 

فروق في اتجاهات الطالب المعلمين قبل وبعد ممارسة التدريب الميداني. 
 فترة الطالب المعلمون )أثناء يتعلمها التي لنظرياتا تطبيق باإلضافة إلى كيفية

كلية اإلعداد. وأظهرت نتائج البحث إلى  العملية( خالل دراستهم النظرية التربية
بالتدريس في  قيامهم أثناء األفكار النظرية يجيدون تطبيق ال الطالب المعلمين أن

 . وقد اقترحت(Shen, 2004)التدريب الميداني ألنهم ما زالوا في بداية التطبيق 
التدريب  بين أطراف العالقات على التركيز (Miller, 2005)وآخرون  ميلر دراسة

العملي، كما اهتمت دراسة    التعلم سيرورة خالل تطورها وكيفية الميداني
(Weshah, 2013)  .بنفس الموضوع وحيث أوصت بزيادة فترة التدريب الميداني 

طالب المعلم" في التدريب الميداني ويرى الباحث إن مستوى أداء "ال
سيكشف عن مدى الكفاءة في أداء األعمال التي ستسند إليه مستقباًل. والحقيقة 
أن تفوق الطالب المعلم في الجانبين األكاديمي والتربوي ليس شرطًا ليكون متفوقًا 
في عمله المستقبلي، وليس مؤشرًا على نجاحه في مهنته التدريس على أكمل وجه 

قباًل، إن المقياس الحقيقي الذي من خالله يمكن الحكم بأن الطالب المعلم مست
سيكون بالفعل من صفوة المعلمين المختارين والممتازين في مهنة التدريس هو 
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مستوى أدائه للتربية العملية بطريقة منظمة وبتفوق ونجاح كبيرين. وما تقدم ال 
ربوي. إذ أنهما السند الرئيسي الذي يعنى اإلقالل من شأن الجانبين األكاديمي والت

نما َيعنى فقط أن التفوق النظري في الجانبين  يعتمد عليه المعلم في عمله. وا 
 األكاديمي والتربوي ال يكون له معنى ما لم ُيترجم داخل حجرات الدراسة.

على ضرورة العمل  (Joseph & Brennan., 2014)كما أضافت دراسة  
المعلم في عملية تحسين قدرتهم بهدف زيادة التفاعالت على أهمية إشراك الطالب 

اإليجابية وتالفي المشكالت أو التخفيف من حدتها. وفي نفس الوقت يرى الباحث 
انه ال ُيمكن إغفال مشكالت أخرى بنفس تأثير المشكالت الراهنة مثل دور 

 دعم ومساندة مدرسة التدريب، أو مدير المدرسة التي تعد من أهم مصادر
نحو المدرسة  إيجابية األكثر الطلبة اتجاهات بين ارتباط طالب حيث وجدال

 تطور مركز في هي أن مدرسة التدريب بالرغم من التدريب، من بالرضا وشعورهم
والطلبة، وفي بعض األحيان  للمشرفين داعما عنصرا واعتبارها الفعالة، التجارب

 الكافي االهتمام وانعدام فيها، المتبعة األساليب نوعية معرقاًل، بسبب تكون عامال
 (.745: 4102سهيل، من جانبهم )
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 التوصيات: 
 

 النتائج يوصي الباحث بما يلي: عنه أسفرت ما ضوء في
ـ توزيع دليل التربية الميدانية على الطالب قبل التدريب بوقت كاِف حتى يتسنى 7

 لهم معرفة حقوقهم وواجباتهم وآلية العمل في تلك الفترة.
قد لقاءات مع مدراء المدارس والمشرفين بعد فترة التدريب لالضطالع على ـ ع3

 آرائهم عن تلك الفترة وسبل التطوير. 
حصص المشاهدة وتبادل الزيارات لزمالئهم  ـ التأكيد على الطالب بضرورة2

 النقاشية بينهم. ووجود الحلقات
 

 المقترحة: البحوث
 تدريب الميداني على الطالب المعلمين.ـ فاعلية برنامج معرفي لتحسين ُمناخ ال7
ـ ـدراسة مقارنة : الفروق بين آراء مدارء المدارس والمشرفين المدرسين والمشرف 3

 األكاديمي في مشكالت التدريب الميداني.
دراسة مقارنة بين برنامج التدريب الميداني في جامعة الجوف وجامعة الملك  ـ2

 سعود.
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 المراجع
 ربيةأوال : المراجع الع

(. تقويم برامج التربية العملية إلعداد معلم 3177ـ إبراهيم، أحالم محمد. )7
 كلية التربية ـ جامعة األزهر. ماجستير،التعليم األساسي بكليات التربية. 

(. دليل التربية الميدانية. 7330ـ الخليفة، أحمد علي، والجبر، سليمان. )3
 ملك سعود.الرياض: منشورات كلية التربية ـ جامعة ال

 والتنمية التكوين المصغر التدريس(. 3112محمد. ) جمل، محمد، ـ الدريج،2
 الكتاب المتحدة: دار العربية . العين ـ اإلماراتالمهنية للمعلمين

 .الجامعي
العملية في كلية التربية من  (. تقويم برامج التربية3111محمد. ) ـ العبادي،0

(، 37)53، ة التربوية بالكويتالمجلوجهة نظر الطالبات المعلمات. 
 .712ـ722

دليل التربية الميدانية لكليات (. 3110ـ العيوني، صالح، والفالح، ناصر. )2
. الرياض: وكالة الوزارة لكليات المعلمين في المملكة العربية السعودية

 المعلمين.
. عمان: دار كفايات تدريس المواد االجتماعية(. 3112ـ الفتالوي، سهيلة. )2

 لشروق للنشر والتوزيع.ا
(. تقويم برنامج التربية العملية إلعداد المعلم في ٣٠٠٢المقدادي، أحمد. )ـ 1

 .233ـ272(، 3)21، التربوية العلوم مجلة دراساتالجامعة األردنية. 
 معلمي تواجه التي الصفية اإلدارة (. مشكالت3113مطر. ) ـ المقيد، عارف5

 كلية التربية ـ الجامعة اإلسالمية.، ماجستيراالبتدائية .  المرحلة
. الرياض: التربية العملية في دول الخليج العربية(. 7333ـ حسان، محمد. )3

 مكتب التربية العربي لدول الخليج.
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