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 :امللخص

ال تخصص  في  الخريجين  للطلبة  امليداني  التدريب  برنامج  فاعلية  تقييم  إلى  الدراسة  انفسهم هدفت  الطلبة  نظر  الخاصة من وجهة  تكون  ،  تربية 

  28)  ( طالب منهم   53والذين يدرسون مساق التدريب امليداني بلغ عددهم )مجتمع الدراسة من طلبة كلية التربية قسم التربية الخاصة املتوقع تخرجهم  

، وتوصلت  ، الكفايات التعليمية، االمكانات، التقييم االشراف  محاور ربعة  أ ( فقرة تناولت  40، وتم تقييم البرنامج من خالل استبانة مكونة من )( طالبة

ظهرت نتائج أ وحسب متغير الجنس    ،والتقييم حققت درجة فاعلية كبيرة مقارنة باملحاور االخرى   ،ةن محاور االشراف والكفايات التعليمي أ لى  إ الدراسة  

 إ الدراسة  
 
احصائيا دالة  )  لى وجود فروق  ملحور   0,05عند مستوى  بينما(  والتقييم  االشراف  والكفايات    ي  االمكانات  بين محوري  دالة  يوجد فروق  ال 

 . التعليمية 

 . الطلبة ؛التربية الخاصة ؛لتدريب امليدانيا  :املفتاحيةالكلمات 

 : املقدمة

ال إ تعتبر عملية   املعلم من  ال عداد  تقدمها  هداف  التي  خبر الساسية  لطلبة  الجامعات  في  التربوية  الامج  الريجي  التربية إ و   ،تربويةعلوم  عداد معلم 

الت املنظومة   لهميتهاالخاصة جزء من 
 
العربية والعاملية نظرا التربوية  الدراسات  لها  التي تتصدى  للخبرات واملهارات   ،ربوية  املعلم  امتالك  كذلك لهمية 

التي التربوية  الطال  واملعارف  قدرة  تدعم  جميعها  دراسية  مساقات  ضمن  الطالب  بكفاءة  يتلقاها  التعليمية  العملية  تنفيذ  على  بأعلى و تساعده    ب 

امليدانيأ كذلك    ،مستوى  التدريب  تعزز   همية  والتي  الخاصة  التربية  وامتالكه  لطلبة   منظومة    تكامل شخصيته 
 
تصبح جزءا بحيث  االخالقية  ال    القيم 

املعوقين االشخاص  نحو  الشخص ي  واتجاهه  وقيمه  ومشاعره  املنهي  كيانه  من  املعوقين.  يتجزأ  الطلبة  اختالف  التربية   وبسب  ومؤسسات  مراكز  في 

ونوعهاإ اختالف    من حيث  الخاصة يعتبر  إف  ودرجتها  عاقتهم  للتعليم  ملهارات متعددة  املعلم  امتالك   مر أن 
 
 ساسيأ   ا

 
التعليمية  ا العملية  ن أ كما  ،  لنجاح 

تحتاج  إ عملية   الخاصة  التربية  في  الخريج  و إ عداد  الخبرات  توفر  الكامتاللى  و ك  التعليمية  التعليفايات  البيئة  وتوفير  املساقات  النموذجية ميمحتوى  ة 

تطور  مؤشر هام على  تعتبر  التربية الخاصة    كفاءة خريج تخصص    كما أنالعديد من العوامل كلها لتخريج معلم مؤهل لتنفيذ هذه املهمة .االشراف و و 

 (  2002. الدويغر )الشاملاالعداد الجيد  تطور  لىالتعليم يعتمد ع في مهارة  ةكذلك نجاح العملية التعليمية

  :اسةمشكلة الدر 

وتقدم نتائج    كما  ،  تساعد الدراسة الحالية في تحديد أوجه القصور والضعف في برنامج التدريب امليداني لطلبة التربية الخاصة في جامعه جدارا 

امليداني التدريب  برنامج  وتنفيذ  للمشرفين على وضع  الفائدة  ب  الدراسة  فاعلية  التعرف على  في  الدراسة  تتمثل مشكلة  التدريب بالجامعة حيث  رنامج 

التساؤالت    الطلبة  امليداني من وجهه نظر الخاصة قبل تخرجهم ويتم ذلك من خالل االجابة على  التربية  في تخصص  الخريجين  الطلبة  والذي يطبقه 

 : التالية

املي التدريب  برنامج  فاعلية  مدى  "ما  األول:  ط السؤال  نظر  وجهة  من  جدارا  جامعة  في  الخاصة  للتربية  الداني  التالية  لبة  املجاالت  في  خريجين 

 ؟ (التنظيم، اإلشراف ، تقييم، ال الكفايات التعليمية)

 ( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  "هل  الثاني:  طلبةα= 0.05السؤال  تقديرات  الخاصة   (بين  اقع   الخريجين  التربية  و حول 

عزى ملتغير الجنس  جدارافي جامعة  ب امليدانيدريالت
ُ
 ؟  ت
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    أهمية الدراسة:

 : همية النظريةاأل 

 .في تقويم محتوى برنامج التدريب امليداني املقدمة لطلبة التربية الخاصة الحالية  تبحث الدراسة .1

 .تحديد نقاط القوة والضعف في برنامج التدريب امليداني لطلبة التربية الخاصة .2

 . قديمها لطلبة التربية الخاصة في التدريب امليدانيد مستوى ونوعية البرامج الواجب تدة لتحديتوفر قاع .3

 .للقائمين على برنامج التدريب امليداني من نقاط القوة والضعف الراجعةتوفر الدراسة الحالية التغذية  .4

 . ن قبل قسم التربية الخاصة بالجامعةلم يتم اجراء تقييم لبرنامج التدريب امليداني في كلية العلوم التربوية او م .5

 : همية العمليةاال 

 .  االسهام في تطوير برامج التدريب امليداني وتنفيذها وتقويمها .1

 .توفير برامج متطورة لرفع مستوى التدريب امليداني لطلبة التربية الخاصة .2

 .توفر الدراسة اداوات للتعرف على ايجابيات وسلبيات برنامج التدريب امليداني .3

 :ود الدراسةدح

املوضوعية الخاصة :  الحدود  للتربية  امليداني  التدريب  برنامج  فاعلية  على  التعرف  على  الدراسة  هذه  التالية  اقتصرت  املحاور  الكفايات  ضمن   (

 . ، التنظيم (، التقييم ، االشرافالتعليمية 

 ة .قسم التربية الخاص - كلية العلوم التربوية الطلبة الخريجين في :الحدود البشرية

 .  2017 \ 2016ام الجامعي الع: الحدود الزمانية 

 جامعة جدارا.  الحدود املكانية :

 :مصطلحات الدراسة

 إ :التدريب امليداني •
 
بشكل  في هذه الدراسة هو البرنامج التدريبي الذي مدته فصل دراس ي واحد،  يقوم الطالب بتطبيق كافة مهارات التدريب :جرائيا

  .هيئة تدريس متخصص بإشراف عضو التربية الخاصة في مراكز ومؤسسات  عملي

)  :التربية الخاصة • اليونسكو  التعليم ملن ال يحصلو عليهشكل من    هو  (   unesco,1983حسب تعريف  من    هن ال يحصلوا عليأ و محتمل  أ   أشكال 

 . خالل نظم التعليم املتاحة بهدف الوصول بهم إلى مستويات تعليمية واجتماعية مالئمة لعمرهم 

الخريجينطل ال •    : بة 
 
الدراسة    في  :إجرائيا هذه  الخاصة    ا هو أنالذين    الطلبة  هم حدود  التربية  تخصص  في  دراسية  ساعة  وتسعون  تسعة  من  اكثر 

 ومسجلون في مساق التدريب امليداني . 

 : طار النظري اإل 

ء الطالب في الفصول الدراسية نظرية التي يتلقاها هؤالملا كان للتدريب امليداني من أهمية بالغة في إعداد املعلمين وتوظيف الجوانب واملعارف ال

طالب التربية كذلك تمكين    ،وصقل مهاراتهم   العملية  املمارسة   في تنفيذ  املعلومات النظرية التي تساعد الطلبة   لى إكسابهم إ داخل أروقة الجامعات يؤدي  

تواجه   التي  واملعوقات  الصعوبات  اكتشاف  في  الخاالخاصة  التربية  وتدريب  معلمين  تأهيل  في  املعوقيناالصة  جوانب  و ،  شخاص  بعض  هناك  يزال  ال 

التركيز    حيثللممارسة فيما بعد    الطالب   تحضير وإعداداملطلوب في  االهتمام    حيث لم يحظى التدريب امليداني  التربية الخاصةالقصور في إعداد طالب  

 . سيناتذة الجامعات واملمار على الجانب النظري أخذ جل اهتمام املختصين من الكاديميين وأس

الطالب   يتمُّ فيه تطبيق جميع ما تعلمه  الذي  الخاصة،  التربية  املنهي ملعلم  الجانب من برنامج اإلعداد  امليداني هو ذلك  التدريب  من مقررات إنَّ 

 هة ثانية.  وف يتعامل معها من جنظرية، وتزويده باالتجاهات اإليجابية نحو املهنة من جهة، ونحو مهارات التعليم الخاصة بالفئة التي س

ِّف محمد وحوالة
برنامج تدريبي عملي، تقدمة كليات التربية على مدى فترة زمنية محددة، وتحت إشرافها، حيث هي  التربية امليدانية:    (  2005  )  يعر 

ومفاهي  وأفكار  تعلموه من معلومات  ما  املعلمين لتطبيق  للطالب  الفرصة  إتاحة  إلى  البرنامج   عميهدف هذا 
 
تطبيقا نظرية،  بمهام  ليم  قيامهم  أثناء  في   

 
ا

كما جهة،  من  التعليمية  للعملية  واملادية  البشرية  العناصر  وبين  بينهم  اللفة  تحقيق  على  يعمل  الذي  المر  املدرسة،  في  الفعلي  على   التدريس  يعمل 

 البرنامجن يكون توازن بين  أ (  من الهام    2003ومراد،)    ويذكر البنعلي  .رى إكسابهم الخبرات التربوية املتنوعة في الجوانب املهارية واالنفعالية من جهة أخ

التدريس التربية وطرائق     برنامج، والالنظري متمثل  بعلوم 
 
الفعلي ويترجم   العملي ممثال التدريس  املعلم  الطالب  التي من خاللها يمارس  العملية  بالتربية 

 .املعارف النظرية من خالل املمارسة العملية



   علي الصمادي                                                                      اجامعة جدار  ر الطلبة فيمن وجهة نظ صةبية الخافاعلية برنامج التدريب امليداني بالتر تقييم  

 408 -397، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 399 

 

افساح  ل ضر و حو  املعلم يورة  للطالب  املجال  أنه    (  2007)  حمد  ذكراملجال  الضروري فسح  الطالب  أ من  خالل تصميم بطاقات تقويم    منمام 

ي اإلعداد املستقبلان    (2015  )العمري   كما يذكر   ذاتي، وذلك لتنمية مهارته في النقد والتأمل الذاتي واإلفادة من الخطاء، وكذلك القدرة على تصحيحها. 

يتطل الكلية،للمعلم  داخل  العملية  التربية  هي:  عناصر،  ثالثة  من  العملية  التربية  تتكون  أن  يقتض ي  الذي  العملية،  للتربية  الشامل  باملفهوم  الخذ    ب 

 . املتصلة واملنفصلة، 

 : باملراحل التالية( أن برنامج التربية العملية يمر  2015وتضيف العمري )

 علم، التهيئة املعرفية للطالب امل •

 مشاهدة أفالم الفيديو املسجلة،  •

 التدريس على املستوى املصغر.  •

 املشاهدات الحية داخل مدرسة التدريب.  •

 واملشاركة في التدريس مع املعلم الساس ي بالفصل. •

 التدريس الفعلي، والتقويم والنقد البناء للتدريس .    •

ا التقويم الشامل للتربية العملية امليدانية.   •  أخير 

الطالب يحاول  أ (    2011)شتيوي  ويذكر   العملية مهمة لن  التربية  النظرية وترجمتها بشكل عملين  املعلمات  بين  العملية الربط  ؛ ولكن هل هذه 

ية النظر   ليس من السهل ربط النظرية بالتطبيق؛ لنه يفترض عند التخطيط لبرامج التربية العملية مراعاة الربط بينو   العمليةسهلة على طالب التربية  

الربط يكون بين    ،والتطبيق النظرية وتدني مستواها الهداف والقدرة على إنجازها. لن الخطة الدراسية الكاديمية مزدحمة باملقررات    تحديدلن هذا 

   .مما يجعل من الصعوبة تطبيقها التي تفوق املقررات العمليةو 

ا، وتتعاطى ن املفاهيم الحديثة ومواكبتها وتزويدهم بمضلتربية  إلى ضرورة أن تدخل كليات ا (    tang. 2003تانج)    ويشير
 
التطورات التي برزت حديث

 .  ضمن املعطيات الرئيسة في برنامج التدريب امليدانيملستجدات التربوية ا مع 

مجها حول إعداد  عات لبرا عة الجامتحظى برامج التدريب امليداني في الجامعات العربية باهتمام متزايد، وذلك من خالل تقويم ومراجفي املقابل  و 

 من الصعوبات التي تواجه طلبة التدريب امليداني، في   2004(، ودراسة؛ العبادي، )    2007طلبة التدريب امليداني. فقد أظهرت دراسة العميريين )  
 
( عددا

 تعاون .ملعلم املبرنامج التربية العملية في الردن، تتعلق باإلشراف على البرنامج، واملدرسة املتعاونة، وا 

ن معرفة ومراعاة مراحل النمو للطفل حيث يتطلع الستكشاف البيئة املحيطة في كل مرحلة من مراحل النمو مما يستدعي أ ( 2008وتؤكد الزناتي )

 يتصف ية، أو نظمحطة تربو وبالنظر إلى التربية امليدانية باعتبارها  ساليبهأ ن يتم استثمار هذا امليل من قبل املعلم في طرق التدريس و أ املعلم 
 
 متكامال

 
اما

الكفاءة   لعاملي   
 
وفقا منها  تتشكل  التي  املتطلبات  في  التدقيق  من  نوٍع  إلى  تحتاج  والتكامل،  والفعالية    Efficiencyبالشمول   ،Effectiveness    الذين

   يشكالن ركني الجودة التربوية .

العملية  أ حول  (  2005)  العياصرة يذكر   التربية  ال  للطالبهمية  العملية  تربويينفإن  التربية  تحتلها  التي  املكانة  على  يجمعون  ،  واهميتها  يكادون 

ظيم النشطة  ودورها في تزويد الطالب املعلم بالخبرة التدريسية، التي ال يصل إليها إال من خالل ممارسة التدريس والتدريب على كفايات التخطيط وتن

اله  من 
 
وانطالقا التالميذ.  تمثلوتقويم  التي  المية  التربية  أجريت ها  ، فقد 

 
 ومحليا

 
بها عامليا املتعلقة  املختلفة  الجوانب  وتطوير  لتحسين   

 
عملية، وسعيا

 دراسات حولها من أجل الوقوف على واقعها وتقويمها، وما يتعلق بها من مشكالت بهدف تطويرها وإصالحها.

أكد  و  )  قد  امل  (  2008الزناتي  إعداد  أهمية برامج  الكلعلى  الجامعية  علمين في  املتخصصةيات  اإلعداد و   إلى  ويشير  واملعاهد  مخرجاته جوهر هذا 

  .برنامج التدريب امليداني  املتمثل في

 : التدريب امليداني في التربية الخاصة

)ذكر  ت    أن(  2013الزبون 
 
اختيارا يكن  لم  املعلم  بإعداد  االأ بل    االهتمام  مع  العمل  ملتطلبات  حتمية  ضرورة  املعوقينصبح  وتحقيق    شخاص 

وطريقة  ال  الدراسية  برامجهم  في  متقدمة  عملية  برامج  توفير  يستدعي  مما  قدراتهم  تطوير  في  عملية إ هداف  في  االساس ي  املحور  يعتبر  حيث  عدادهم 

وية املختلفة،  املجاالت الترب   اد املعلمين، فيبرامج إعد  عليهايعتبر موضوع التربية العملية امليدانية من أهم املواضيع التي تعتمد  كما و   .التدريب والتأهيل

للتدريب الذي يعتبر يوفر للطالب فرصة  ومن بينيا مجال إعداد معلمي التربية الخاصة، يعدُّ التدريب امليداني للطالب املتدرب في مجال التربية الخاصة  

 لب عليها. االساس في مستقبلة املنهي كذلك التعرف على الصعوبات التي توجهه وكيفية التغ

ال بشكل  تطور  إن  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  الشخاص  انعكس على  جوانبها  في مختلف  باإلعاقة  االهتمام  في مجال  واملتسارع  وإن إ امللحوظ  يجابي، 

والكوا  والخدمات  البرامج  تطوير  على  العمل  في  يتمثل   
 
واضحا  

 
اهتماما يلحظ  الخاصة  التربية  تقدمها  التي  والبرامج  للخدمات  مع املتابع  العاملة  در 
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املعوقينا  املعوق الشخاص  ، وجميعها تهدف  للوصول إلى مستوى متقدم للخدمات والبرامج النوعية ، والتي تعتبر االساس في تطوير قدرات الشخص 

 لفضل مستوى ممكن. 

مي لدى الطالب مهارة  ا تن، كمات التعليميةن برامج التربية الخاصة بالجامعات تركز على تزويد الطالب بالكفايات واملهار أ ( 2005حمد )ويضيف ال 

 عند نقص االمكانات والتجهيزات الخاصة بتنفيذ البرنامج
 
ن يسعى املعلم قبل واثناء تنفيذ البرنامج  أ ( من الضرورة 2012. ويذكر بلوم )االبتكار خصوصا

يجابية من املعلم  إ جاهات  لب توفر مهارات واتلنجاح البرنامج تتطساس  أ لفة مع الطالب املعوق وهذه املهمة ليست بالسهلة ولكنها  ن يوجد جو من الأ 

 نحو العمل مع االشخاص املعوقين .

   .ن يمتلك العديد من االساليب في التعليم بسبب تنوع االعاقات من حيث النوع والدرجةأ ن معلم التربية الخاصة يجب أ ( 2012مام )إ ويذكر 

ن يمتلك االساليب والتنوع في  أ في مجال التخصص ولكن يجب  ك املعارف واملعلومات  لخاصة ال يكفي ان يمتلن معلم التربية ا أ (  1999ويبين وزان )

املعل لتوصيل  التدريس  وتثبيتهاو طرق  امليدانية  تشيرو   .مة  العربية    إلى  املالحظات  الجامعات  في  الخاصة  التربية  خريجي  معلومات    م لديهأنَّ  من  الكثير 

املعارف   ا النظرية وهذه  تتناسب مع مهاراتهم  العملي،  لعملية ويظهر ذلك في مرحال  التطبيق  التدريبية  لة  الندوات والورش  ترتب على ذلك ضرورة عقد 

 : ( 2016) حسب العطوي  داف التاليةالهالخاصة في  داف التربية امليدانية بقسم التربيةأهويمكن إجمال ، لتطوير قدراتهم العملية

 .امليداني في مؤسسات التربية الخاصة يبالتدر  أثناء منهوبة املطل ام باملهم املعلتعريف الطالب  •

 . نيةاملهعى الجودة ا ية تر فعل واملبادئ التربوية إلى مواقف  النظرية معارفهم لتحويل املعليئة الفرص أمام الطالب ته •

 .التخرج في مؤسسات التربية الخاصة بعد اولتةسيقوم بمز  م طبيعة العمل الذي لفهم املعلإتاحة الفرص أمام الطالب  •

أمام الطالب   املوجهتوفير فرص التدريب امليداني      -فة بمؤسسات التربية الخاصة  املختل  ى التكيف مع املواقف اإلداريةعلم  املعلمساعدة الطالب   •

 وبة.املطلاإلدارية  مهاراتهلتنمية  م املعل

 ا . عليه بوالتغلى التفكير عل وحفزه  أثناء التدريب امليداني، طريقهتعترض ة املشكالت التي مواجهى علم املعلتشجيع الطالب  •

الطالب   • الفرصة  املعلمنح  السموكللم  أنماط  إلى  لدى  املختل  -تعرف  تفكيره  معهين  املتعاملفة  لكيوميوله، وطرق  بعض    م،  التي  ا ار املهيكتسب  ت 

 م . معهمن التعامل  تمكنه

الطالب   • أمام  فرصة  الدروسملشاهم  املعلتوفير  بعض  الخبرة،  لمعا  يقدمهالنموذجية،    دة  ذوي  من  التربية   م لهود  واملشهمون  مجال  في  بالكفاءة 

توافر الصفات اآلتية   باالعتماد على فلسفة البرنامج، وتعتمد العديد من الكليات أهمية  وتتنوع برامج إعداد معلمي التربية الخاصة، وذلك .  الخاصة

 :  broun,2013)كما يذكرها برون ) ية الخاصةلبرامج إعداد معلم الترب

   .مكثفةخبرة ميدانية  .1

  .البرامجك تلتقييم فعالية   .2

 .تنوع طرق التقييم  .3

العاديين )مجلوتبنى     CECس الطفال غير 
 
اآلتيةلتطوير  ( نموذجا املجاالت  النموذج  الخاصة، ويشمل هذا  التربية  املستقبلي إلعداد معملي  كما   املنهاج 

 ( saponar,2006ذكرها )

 ديناميات املتعلمين.  •

 . شير إلى املعرفة بعلم التربيةملهنة، وتديناميت ا  •

 .ديناميت املجال، التي تشير إلى طلبة املدارس الذين يعانون من اإلعاقات •

 .ى فلسفة البرنامجعلباالعتماد  تتنوع برامج إعداد معلمي التربية الخاصة، وذلك •

  :سابقةالدراسات ال

هذه هدفت  ، حيث  علمين لعمليةالتدريس"لتدريب امليداني في فهم الطلبة املبعنوان "الكشف عن مساهمة برنامج ا( دراسة  2005جرت وود )أ •

من  الدراسة   الدراسة  عينة  تكونت  وقد  لعمليةالتدريس،  املعلمين  الطلبة  فهم  في  امليداني  التدريب  برنامج  مساهمة  عن  الكشف  طلبة جميع  إلى 

امليداني في جامعة لندنالتدري  نتائجقد توصل، و طالب  90والبالغ عددهم    ب  إلى     ت  الطلبة الدراسة  إكساب  امليداني ساهم في  التدريب  أنَّ برنامج 

عمق للتدريس من خالل توظيفهم وربطهم للدراسات النظرية بالنواحي التطبيقية، 
 
فتقدون  وأشارت كذلك إلى أنَّ بعض املعلمين يكما  املعملين فهم ا

 ت في حياتهم العملية . الفهم العميق للتدريس، وأنَّ هؤالء سوف يواجهون مشكال 

  )  عينة الدراسة من  توقد تكونعلى واقع التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة بمحافظة غزة،    تعرفلإلى ا   (2005كما وهدفت دراسة حماد ) •

ا 134 التربية  في مساق  وطالبة، مسجلين   
 
طالبا الد(  ملفصل  الول  را لعملية  املشرف إ سة  الدرا نتائج  توصلت  وقد    2003م\  2002س ي  أنَّ محور  لى 
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ائج الدراسة  الكاديمي احتل املرتبة الولى في استجابات املفحوصين، بينما احتل املحور املتعلق بمدرسة التدريب املرتبة السابعة، وجاء من ضمن نت

 للمدر اختالف في أساليب التدريس التي يتبعه
 
 سين.ا املعلم املتعاون في الفصل، عن التي يتم تدريسيا نظريا

)قام  و  • وليفاري  الطلبة"إب(  2005سميث  إعداد  في  امليداني  التدريب  برنامج  فاعلية  بعنوان "مدى  دراسة  الدراسة  جراء  إلى  بحيث هدفت هذه 

تكونت  ذلك تعرف مصادر الدعم للطالب أثناء فترة التدريب امليداني، وقد معرفة مدى فاعلية برنامج التدريب امليداني في إعداد الطلبةللتدريس، وك

 وطالبة أجابوا على استبانة مكونة من )480)سة من  ا عينة الدر 
 
اسة إلى فاعلية برنامج التربية العملية واسهامه ر ( عبارة، وأشارت نتائج الد68( طالبا

جوانب العملية، وأوضحت نتائج هنة التدريس، وتبين أنَّ هناك تركيز  على الجوانب النظرية أكثر من الالالزمة ملهارات  في إعداد الطالب، واكسابهم امل

حين  الد في  التطبيق،  فترة  أثناء  للطلبة  الدعم  أهم مصادر  كانوا من  املتعاونين  واملعلمين  والزمالء،  التربويين،  املشرفين  أنَّ  أنَّ مديري  راسة كذلك 

 م الالزم للطلبة. املدارس لم يقدموا الدع

بعنوان "مقترحات لتحسين التطبيق العملي ملعلمي الصف املتدربين أثناء فترة   دراسة( Walelign & Fantahun, 2006جرى واليلين وفانتون )وأ •

امليداني". امليداني    التطبيق  التطبيق  فترة  أثناء  املتدربين  الصف  ملعلمي  العملي  التطبيق  لتحسين  العام  هدفت وضع مقترحات  ينفذ خالل  الذي 

 ( طالب  285الدراسة من )    الجامعي الخير للطلبة في اثيوبيا، . وقد تكونت عينة
 
( مشرفين من الطاقم  7وطالبة من كافة التخصصات، إضافة إلى )  ا

الطلبة يتابع تدريب هؤالء  الذي  ينفذ بدرجة مالئمة،الكاديمي  التدريبي  البرنامج  أن  الدراسة  نتائج  التسهيالت  . وأظهرت  النقص في  الضرورية    لكن 

جدية   مشكلة  أكثر  هو  أثناالطلب  تواجهوالخدمات  للبرنامجة  اإلدارة  نظام  وأن  العملي،  التطبيق  فترة     ء 
 
اهتماما يعطي  ال     التدريبي 

 
لتحقيق    كافيا

أن معظماالحتياجات للمتدربين، وال يراعي اهتماماتهم  اتجاهاتهم  %( را   58.3الطلبة )  . وأشارت النتائج إلى  العملي، وأن  ضون عن سياسة التدريب 

 املجتمعية العامة تجاه هذه املهنة. عالية بالنظرة نحو مهنة التعليم تتأثر بدرجة 

• ( هندي  بعنوان  (2006وقام  دراسة  الجامعة  "  بإجراء   في  الصف  معلم  تخصص  في  املعلمين  الطلبة  تواجه  التي  امليداني  التطبيق  مشكالت 

استبا نة طبقت على )خالل  "الهاشمية   امليداني، من خالل  التطبيق  ة  ا وطالبة هم. ج53فتر  ا ( طالب  املعلمين  الطلبة  التربية  ميع  ملسجلين في مقرر 

  وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم مشكالت التطبيق امليداني التي تواجه الطلبة املعلمين هي على 2001( في الفصل الثاني من العام الدراس ي 2العملية ) 

التربية العملية  الترتيب: املشكالت املدرسة   ، وبرنامج التربية العملية، واملناهج املدرسية املقررة،املتعلقة باملدرسة املتعاونة، واإلشراف على  وتالميذ 

 
 
ا عدم وجود فروق دالة إحصائيا أيض  النتائج  أظهرت  . كما  التطبيق  املتعاونة  إلى جنس  بين متوسطات مشكالت  الطلبة ومعدالتهم   امليداني تعزى 

 التراكمية. 

)وأجرى    اكم •   seferoglu, 2006سفرجلو 
 
دراسة في  "  وانبعن (  املعلمين  إعداد  برنامج  الطلبة  تقويم  نظر  وجهة  استطالع  خالل  من  تركيا، 

تكون مجتمع الدراسة  ملعلمين، بحيث هدفت هذه الدراسة تقويم برنامج إعداد املعلمين في  تركيا، من خالل استطالع وجهة نظر الطلبة ا  ،"املعلمين

الخمعلم(    479من)   لبرنامج ما قبل  املكونة  ا للعناصر  املتخصصين في  املعلمين  للطلبة  لهم  دمة  تتح  الطلبة لم  أن  الدراسة  أظهرت  اإلنجليزية.  للغة 

   .من حيث املحتوى ضئيلةالفرصة الكافية ملمارسة املواقف التدريسية، وأن االرتباط بين املساقات النظرية والتربية العملية 

كالت التي تواجه الطلبة املعلمين في كلية ا لعلوم التربوية لوكالة الغوث من وجهة  فة املشإلى معر بإجراء دراسة هدفت  (2007أبو نمرة وغانم )  قام و  •

ثناء فترة التطبيق العملي من خالل استبانه مكونة من  التربية العملية أ   ( من امللتحقين ببرنامج88. وتكونت عينة الدراسة من )نظر الطراف املتعاونة

أربعة مجاال   66)   امليداني من وجهة    .ت( فقرة موزعة على  التطبيق  أثناء  املعلمين  الطلبة  الدراسة عدم وجود مشكالت حادة تواجه  نتائج  وأظهرت 

في حين توجد مشكالت حادة في   .املشرفين ومد يري املدارس املتعاونة واملعلمين في مجاالت اإلشراف التربوي، وإدارات املدارس، واملعلم املتعاون   نظر

. وبينت الدراسة عدم وجود فروق في وجهةنظر الطراف املتعاونة نحو املشكالت التي تواجه الطلبة املتعلمين  يم البرنامجبتنظاملجال الول الخاص  

  توجد فروق ذات داللة ملتغير الوظيفة ولصالح املشرفين على مجاالت إدارة املدارس واملعلم املتعاون   تعزى ملتغيرات الجنس، ومكان العمل، في حين 

 .  الطلبة ء املشكالت التي تواجه قصاإلى است

السودان  (2009وحاولت دراسة خيرهللا ) • التربية بجامعة  بكلية  التعليمية  الكفايات  املعلمين  الطالب  العملية في إكساب  التربية  ،  التعرف على دور 

( فقرات  عدد  بلغ  وقد  استبانة،  خالل  من  الوصفي  املنهج  الباحثة  خ44واستخدمت  على  موزعة  فقرة  من  سم(  الصلي  املجتمع  وتكون  محاور،  ة 

للعلوم والتكنولوجيا  والبالغ عددهم ) السودان  التربية جامعة  املعلمين خريجي كلية  الدراسة من )( طالب وطالبة414الطالب  (    60، تكونت عينة 

 باستخدام النسبة املئوية ومعا،  طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة قصدية
 
ت الد راسة إلى عدد  توصل، وقد  باط بيرسون تر مل ا تم التحليل إحصائيا

العملية   التربية  أهمية برنامج  أهمها:  النتائج  أثناء من  الطالب  بين  الفردية  الفروق  القدرة على مراعاة  املعلم  الطالب  للتدريس، واكساب  واإلعداد  

 بينه وبين الطالب. لعوالتفاالدرس، وتدريبه على التصرف بكفاءة في املواقف التعلمية املختلفة، والتعاون 

   " مشكالت التطبيق امليداني ملقرر التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظر الدارسين"  بعنواندراسة    (  2010  شاهين )  جرى أو  •

التي  بحيث   امليداني  التطبيق  التعرف على مشكالت  إلى  الدراسة  املفتوحة  تواجههدفت  القدس  جامعة  في  التدريب وعالقتها  تفأثناء    الدارسون  رة 
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،  ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت 40لذلك طورت أداة للدراسة تضمنت ) ببعض املتغيرات النوعية )الجنس، والتخصص (، والتفاعل بينهم وتحقيقا

عشوائية   طبقية  عينة  على  الدراسة  طبقت  مجتمع   246)تكون 
 
دارسا ب  (  تعليمية  مناطق  خمس  من  أخذت  املعودارسة،  العنقودية.  ياطريقة  نة 

، مرتبة أن ترتيب املشكالت التي تواجه الدارسون أثناء التطبيق امليداني في املجاالت الربعة التي اشتملت عليها أدا ة الدراسة  الدراسة    وأظهرت نتائج

كاآلتي الدارسين  نظر  وجهة  من  أهميتها  الكاديمحسب  املشرف  دور  مجال  املي:  املدرسة  فمجال  مج،  ثم     لاتعاونة، 
 
وأخيرا التدريس،  طلبة    خطة 

العملي التطبيق  التي تواجههم في  املشكالت  الجنسين من حيث  بين  أن هناك فروقا دالة إحصائيا  النتائج  أظهرت  املتعاونة. كما  إذ تعاني املدرسة  ؛ 

ياضيات واللغة العربية أعمق منها في ر لين ضمن تخصص ا اإلناث من هذه املشكالت بدرجة أعلى من الذكور في كافة املجاالت. وكانت معاناة الدارس

 دالعدم وجود فروق  التخصصات الخرى . ولم تظهر النتائج  
 
الدارسون أثناء   تواجهللتفاعل بين الجنس والتخصص على املشكالت التي    ة إحصائيا

   التطبيق امليداني.

اقع التربية العملية ف "(2011وفي دراسة الجعافرة والقطاونة ) • هدفت الدراسة ،وجهة نظر الطلبة معلمي الصف الخريجين" نمي جامعة مؤتة و

الباحثان  قام  الدراسة،  هدف  ولتحقيق  الخريجين،  الصف  الطلبة معلمي  نظر  مؤتة من وجهة  جامعة  في  العملية  التربية  واقع  تعرف  إلى   الحالية 

( تكونت من  استبانة  أظهر 74بإعداد  أربعة مجاالت.  ا ( فقرة موزعة على  أن  الدراسة،  قد  تلت  الطلبة،  جامعة مؤتة من وجهة نظر  في  العملية  ربية 

احتل  مجال   بينما  الولى، وبدرجة فاعلية مرتفعة،  املرتبة  املشرف التربوي  احتل  مجال  إدارة  حصلت على درجة فاعلية متوسطة لألداة ككل، وقد 

الخيرة، وبدرجة فاعلية ضعيفة، ول  املتعاونةاملدرسة    ذات داللة إحصائية من وجهة نظر الطلبة، حول واقع التربية فر م تظهر الدراسة  املرتبة 
 
وقا

 ذات داللة إحصائية في وجهات نظر الطلبة، حول واقع التربية العملية في
 
جامعة   العملية في جامعة مؤتة تعزى للجنس، وقد أظهرت الدراسة فروقا

 .الميرة نورة بنت عبد الرحمن ةفي جامع ةالخاصمؤتة، تعزى للمعدل التراكمي ولصالح فئة املمتاز. 

التعرف على املشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة شقراء من وجهة نظر الطلبة املعلمين  دراسة    (2015جرى العنزي )أو  • إلى  هدفت 

الهدف صمم الباحث استبانة    يمي، ولتحقيق هذا أنفسهم، والتعرف على مدى اختالف هذه املشكالت باختالف التخصص والجنس واملعدل االكاد

( فقرة موزعة علي خمسة مجاالت هي املشرف التربوي، واملعلم املتعاون واالدارة املدرسية، وطبيعة البرنامج، وطلبة املدرسة. تكونت  43شملت على )

لطالب املعلمون هي املشكالت االدارية، ثم ا   تواجهملشكالت التي  أن أكثر ا   ى، وتوصلت نتائج الدراسة إل( من الطلبة املعلمين136عينة الدراسة من )

البرنامج وطلبة  بينما وجدت   طبيعة  التخصص والجنس،  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغيري  الدراسة  نتائج  املدرسة، كما وتوصلت 

 فروق ذات داللة إحصائية ملتغير املعدل التراكمي. 

ميرة نورة بنت  م التربية الخاصة في جامعة ال لتوفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد مع  سة هدفت إلى تقدير درجةدرا   (2015جرت هنادي )أو  •

املن الدراسة  اتبعت  وقد  الدرجة.  هذه  معرفة  في  التراكمي  املعدل  أثر  معرفة  إلى  إضافة  تخرجهم،  املتوقع  الطلبة  نظر  وجهة  من  الرحمن  هج  عبد 

واست املسحي،  االستبانةالوصفي  الدراسة  االستبانة من    خدمت  وتكونت  أهدافها،  لتحقيق  أهداف   ( 59)أداة  هي:  توزعت على ستة مجاالت  فقرة، 

، والتربية العملية، وقد طبقت االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة،  البرنامج، واملنهاج، وطرق التدريس، وتقويم الطلبة، واملرافق والتجهيزات

تألف ت  والذي  املتوقع  الطلبة  )من جميع  الرحمن وعددهم  بنت عبد  نورة  االميرة  جامعة  في  التربية  كلية  في  الخاصة  التربية  في قسم  (   110خرجهم 

منين  طالبة استجاب  الدراسة    70،  أفراد عينة  بين متوسطات  إحصائية  داللة  ذات  النتائج وجود فروق  أظهرت  وقد  الداللة طالبة.    عند مستوى 

(0.05=α )لدرجة توفر معايير تقديرهم  تعزى    حول  الرحمن  بنت عبد  نورة  االميرة  جامعة  في  الخاصة  التربية  إعداد معلم  برنامج  في  الجودة  ضمان 

 ملتغير املعدل التراكمي. 

ربية الخاصة في جامعة تقييم فاعلية برنامج التدريب امليداني من وجهة نظر طلبة قسم الت  دراسة هدفت إلى    (2016العطوي )املقابل أجرى    وفي •

بجامعة تبوك، ومعرفة الفروق  ة نظر الطلبة في كلية التربيةههدفت إلى تقويم فاعلية برنامج التدريب امليداني في التربية الخاصة من وج، والتي  تبوك

 ملتغير جنس الطلبة، واملسار التعليمي. شارك في هذه الدراسة
 
 وطالبة، أجابوا على استبان  الفردية في درجة فاعلية البرنامج، تبعا

 
  (ة مكونة من) طالبا

راسة إلى  فقرة أعدها الباحثون، موزعة على خمسة محاور، هي: اإلمكانات، التنظيم، اإلشراف، الكفايات التعليمية، والتقويم. وأشارت نتائج الد )44

درجة  مكانات، والتنظيم،تعليمية، والتقويم، بينما حقق محوري  اإل حصول ثالثة محاور على درجة فاعلية كبيرة، وهي: محور اإلشراف، والكفايات ال

بين املتوسطات الحسابية، تعزى ملتغير املسار    (0.05)ية متوسطة، وكما أشارت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  فاعل

امليداني في قسم التربية الخاصة ا   التعليمي؛ حيث يعتبر برنامج التدريب  أقل فاعلية بالنسبة لتخصص  لتوحد، وكما أظهرت النتائج بجامعة تبوك 

بين املتوسطات الحسابية في درجة فاعلية برنامج التدريب امليداني، تعزى ملتغير الجنس   (0.05) داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 . نه من وجية نظر الطالباتلبرنامج التدريب امليداني من وجية نظر الطالب أكثر فاعلية ع
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 إجراءات الدراسة 

 : تم استخدام املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة .منهج الدراسة

الدراس ي  الدراسة  وعينة  مجتمع للعام  بجامعه جدارا  التربوية  العلوم  كلية  في  الخاصة  التربية  طلبة قسم  الدراسة من  تكون مجتمع   :2016  \  2017 

( عددهم  )53والبالغ  منهم  وطالبة  طالب  و)25(  طالب  و 28(  طالبة  اختيارهم  د  ق(  القصديةتم  الدراسة  بالطريقة  مجتمع   .لهذه  الطلبة  مجموع  هم 

 طالب وطالبة موزعين مناصفة.  (50الدراسة والذين استجابوا لتقييم البرنامج والبالغ عددهم )

 : أداة الدراسة

ال  الدراسة بعد االطالع على  أداة  العالقةتم تصميم  السابقة ذات  التربوي والدراسات  و دب    التي تتشابه  سات  الدرا ، 
 
الحالية،  جزئيا الدراسة  مع 

 على النحو اآلتي: )موافق بشدة، موافق،  ااستخدحيث تم    واالستعانة بخبرة املشرفين على التربية العملية
 
 من نوع ليكرت الخماس ي، متدرجا

 
م مقياسا

ابة موافق بشدة خمس درجات، وموافق أربع درجات، وغير متأكد افق بشدة( على كل  فقرة في أداة الدراسة، وأعطيت إجغير متأكد، غير موافق، غير مو 

واحدة  درجة  بشدة  وغير موافق  درجتين،  وغير موافق  درجات،  بشدة  و،  ثالث  اإلجابة موافق  أعطيت  بحيث  الدرجات،  تم عكس  السلبية  الفقرات  في 

 ة خمس درجات.  درجة واحدة، وغير موافق بشد 

 صدق األداة:

ل املحتوى  )للتحقق من صدق  في قسم    من  (10ألداة، عرضت على  تدريس،  الخاصةأعضاء هيئة  اإل     التربية  اإل وقسم  التربوي وقسم  دارة رشاد 

العملية في كلية التربية في جامعة  التربوية وقسم القياس والتقويم   اعتمدت الفقرات الجدارا ومشرفي التربية   %من املحكمين،   86تي أجمع عليها  ، وقد 

الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، تكونت االستبانة من    كذلك تعديل،  بناء على مالحظة املحكمين  ضمن املجال الواحد  اتفقر ال  بعض  دمجحيث تم  

 ( فقرة. 15(، ومجال الكفايات التعليمية )10)التقييم ، فقرات( 8)االمكانات والتجهيزات ( فقرة، 11أربعة مجاالت هي: اإلشراف) تضمن( فقرة، ت44)

 ثبات األداة:

، وحسب معامل االتساق الداخلي عن طريق15قت على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة، بلغت )طب
 
 وطالبة

 
ألفا، حيث بلغ -كرونباخ   ( طالبا

 ، ومعامل الثبات لألداة ككل. داة ت لكل مجال من مجاالت اال معامالت الثبايث يبين ح ( 1الجدول رقم)  كما في( لألداة ككل، 0.88) 

 معامل الثبات لكل مجال ولألداة ككل   :(1جدول) 
 معامل الثبات املجال

 0.85 شرافاإل 

 0.71 مكاناتاإل 

 0.76 التقييم 

 0.82 الكفايات التعليمية

 0.88 االداة ككل 

 ائية:املعالجة اإلحص

للعلوم االجتماعية الرزم اإلحصائية  الدراسة استخدم برنامج  أسئلة  املعالجات وال  لإلجابة عن   Statistical package forطرائق )حيث طبقت 

Social Sciences) :اإلحصائية اآلتية 

ثالثة • في  املتوسطات  وصنفت  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  متوس  املتوسطات  )عالية،    مستويات 
 
وفقا الفقرة  مدى  ولتحديد  ضعيفة(،  طة، 

 : قرو التدرج في العالمة كما يليأ  والتقويم، حيثاملعتمد، عرض املقياس على محكمين متخصصين في القياس  للمعيار الثالثي

  ( كبيرة . 5 – 3,68)من (متوسطة  3,67 – 2.34( متدنية، )من  2.33 - 1)من 

 الجنس.  فاعلية البرنامج حسب متغير اختبار –الفروق بين املتوسطات في تقديرات الطلبة ملدى الستخراج داللة    T-testتم استخدام 

 ملتغير املعدل التراكمي. تحليل التباين الح •
 
 ادي لفحص الفروق بين متوسطات تقديرات الطلبة، وفقا

 :النتائج ومناقشتها

)األشراف، ملية في جامعة جدارا من وجهة نظر طلبة التربية الخاصة في املجاالت  ما مدى فاعلية برنامج التربية الع  :ول لإلجابة على السؤال ال 

املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية والرتبة   حيث تم حساب ولإلجابة عن هذاالسؤال    ؟ الكفايات التعليمية(،  االمكانات والتجهيزات، التقييم

 (.2) في الجدول  كما هو مبين مجاالت الدراسةولألداة ككللكافة 
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افات املعيارية والرتبة ملجاالت الدراسة األربعة ولألداة :(2)جدول   ككل  املتوسطات الحسابية، واالنحر
 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي  املجال

 0.361 3,665 1اإلشراف  

 3.559 0.278 2االمكانات والتجهيزات  

 3.309 0.297 3التقييم  

 3.516 0.327 4الكفايات التعليمية   

 0,345 3,235 األداة ككل 

وبانحراف   (3.235جاالت جاءت متوسطة، حيث بلغ املتوسط الحسابي )مللكافة ا العملية  بية( وجهة نظر الطلبة حول فاعلية التر 2)يظهر الجدول 

 (، 0.361(، وانحراف معياري )  3,665بمتوسط حسابي )    ويبين الجدول أن مجال اإلشراف على التربية العملية جاء في املرتبة الولى،،  (0،345معياري )  

( وحل في املركز الثالث محور الكفايات التعليمية بمتوسط 3,559حراف معياري بلغ )( وان0,278)   بمتوسط حسابي   ات  االمكانات والتجهيز تاله مجال  

 أ ( و 3,516( وبانحراف معياري )0,327حسابي )
 
مجال االشراف    وربما يعود  .(  0,345( وبانحراف معياري )0,327محمور التقييم بمتوسط حسابي )  خيرا

املشر الترتيب    في يبنيها  التي  التعامل  لطبيعة  املشرفاالول  في جنس  االختالف  يكون  قد  الطلبة كذلك  تعامل   ف مع  املشرف عن  تعامل  يختلف  حيث 

والطالبات للطالب  الطلبة،  املشرف  لتقييم  ثابتة  لعدم وجود معايير  االخير  املركز  في  التقييم  يعود مجال  نتائج كقد  مع  الدراسة  نتيجة هذه  وتتفق   .

مند كل  العراسة  دراسة  مع  النتائج  هذه  )وتتفق  )2015نزي  وفانتون  داليلن  ودراسة   )2006( هنادي  ودراسة  و 2006(  )أ (  نمرة  على 2007بو  اتفقت   )

التعليمية   الكفايات  او  الفروق في ترتيب  أ طبيعة املشكالت سواء كان في االشراف  التنظيم وان كان هناك بعض  املحاور أو  لتحقق من ول  .ولويات هذه 

 عند مستوى )هل يوجد فروق دالة احصا  فرضية الدراسة
 
( ملحاور فاعلية برنامج التدريب امليداني من وجهه نظر الطلبة تعزى ملتغير الجنس    0,005ئيا

 ؟  

افات املعيارية ملحاور فاعلية التدريب امليداني وفقا ملتغير الجنس: (3) جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر
املتوسط  العدد  الجنس جالامل

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى الداللة  درجة الحرية  Fيمة ق

 0,001 1 92,64 58,8 74,2 25 رو ذك فار االش

    63,8 76،3 25 انثى 

    61,4 36,6 50 املجموع

 0,000 1 66,81 65,2 36,1 25 رو ذك التقييم

    72,6 36,6 25 انثى 

    74,3 19,3 50 املجموع

 0,001 1 41,83 72,4 48,4 25 رو ذك االمكانات 

    66,8 47,5 25 انثى 

    91,5 44,2 50 املجموع

 000’0 1 4,82 67,8 32,6 25 رو ذك يمالتقي

    68,7 34,1 25 انثى 

    88,9 30,8 50 املجموع

 0.001 1 88,61 74,3 11,3 25 رو ذك محور املقياس الكلي 

    78,6 19,8 25 انثى 

    86,2 78,6 50 املجموع

محور التقييم  ،( 0,001( وبمستوى داللة ) 92,64)( وحسب متغير الجنس ومحاور املقياس كانت في محور االشراف Fأنَّ قيمة )(  3يبين الجدول )

(  0,000( ومستوى الداللة )4,82وسجل محمر التنظيم ) (0,001( وبمستوى داللة )41,83( بينما محمور االمكانات )0,000( وبمستوى داللة )66,81)

 إ وجميع هذه الفروق دالة    .(0,001( وبمستوى داللة )88,61قياس ككل )وعلى مستوى امل
 
  شيرلصالح الطلبة حيث ت( و   α  ≤  0.05عند مستوى )  حصائيا

الطالباتإ النتائج   البرنامج من وجهه نظر  ال  .لى وجود قصور في  )أ نتائج مع ما جاء بدراسة  وتتفق هذه  العنزي )2007بونمرة  ( ودراسة 2015( ودراسة 

)داليل وفانتون  )2006ن  ودراسة هنادي   )2006( نمرة  وابو  واإل   ،(2007(  الذكور  بين  الفروق  تعود هذه  التنظيم وقد  االشراف  في محمور  لوجود   ناث 

بيعة لى طإ ن ربما يعود االختالف أ كما  ،ملتطلبات الطلبة املعلمين الذكور  قارنة لتفهمهم متطلبات املعلمات ممن الذكور يجعل من الصعب تفه  مشرفون 

 .باإلناث بالطالبات الذكور مقارنة الطلبة الشخصية لدى 
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 : التوصيات

 .االهتمام بمحتوى برامج التدريب امليداني لطلبة قسم التربية الخاصة في كلية التربية •

 .داء طلبة التدريب امليداني في التربية الخاصةأ تصميم نماذج موضوعية لتقييم  •

 .شرافي بدورات تدريبية متقدمة في برامج اإل تزويد املشرفين على التدريب امليدان •

 . خرى في مجال التدريب امليدانيأخرى وتتناول بحث متغيرات أ للتدريب امليداني في تخصصات جراء دراسات  إ  •

 :املراجع

: املراجع العربية:
 
 أوال

 ( .68) 10 .سلطنة عمان :ربوي الت مجلة التطوير  ".رؤية معاصرة إلعداد معلم التربية الخاصة" .( 2012) .محمود احمد، إمام .1

 العين: دار الكتاب الجامعي. . وين املعلمين من االعداد الى التدريب تك .( 2005) .خالد طه ،حمدال  .2
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Abstract: The study aimed to evaluate the effectiveness of the field training program for graduate students 
majoring in special education from the viewpoint of themselves students, the study population of students from 
the Faculty of Special Education Department of Education is expected to graduate and studying the course of field 
training numbered (53) students, including (28)students, were evaluation of the program through a 
questionnaire consisting of (40) items, dealt with four supervision axes, evaluation, potential, educational 
competencies, and the study found that the axes of supervision and teaching competencies, and evaluation 
achieved the degree of great effectiveness compared to axes other, according to the sex variable showed the 
results of the study to There are differences statistically significant at the level of (0.05) for central supervision 
and evaluation While there is no significant differences between the central educational capabilities and 
competencies.                                               

Keywords: Field Training; Special Education; Students. 
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