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مشكالت برنامج التدريب امليداني لطلبة 
الرتبية اخلاصة جبامعة جنران من وجهة نظر 

 الطلبة
 *وائل أمين العلي

 

 

ب املُداوي لولبت التربُت الخاؿت بجامػت هجسان مً وحهت هظس امللخص_ هدفذ هره الدزاطت إلى الىؼف غً مؼىالث بسهامج الخدٍز

ب املُداوي في الفـل الولبت ومػسفت غالكت هره  املؼىالث ببػم املخغيراث. جيىن مجخمؼ الدزاطت مً الولبت امللخدلين بملسز الخدٍز

( أبػاد. 3( فلسة مىشغت غلى )31( هالبا وهالبت. اغد الباخث اطدباهت ميىهت مً )50وغددهم )2016/2017الدزاس ي ألاٌو للػام 

ب املُداو ي واهذ بدزحت مخىطوت في بػد الوالب، في خين واهذ املؼىالث بدزحت بظُوت في وأظهسث هخائج الدزاطت أن مؼىالث الخدٍز

ب. وأظهسث وحىد فسوق في املؼىالث ما بين الوالب جبػا ملخغير الجيع في بػدي املؼسف  بػدي املؼسف ألاوادًمي واملدزطت ميان الخدٍز

 .جبػا ملخغير املػدٌ التراهمي واملدزطت وامللُاض هيل. وغدم وحىد فسوق في مؼىالث الخدٍزب املُداوي

 .مؼىالث الخدٍزب املُداوي، التربُت الخاؿت، حامػت هجسان الكلماث املفتاحيت:

 

 

 

 
 

 

 

 كليت التربيت_ حامعت هجسان _ أستاذ التربيت الخاصت املساعد *

 (NU/SHED/15/137)    البحثجم دعم هرا البحث مً قبل عمادة البحث العلمي بجامعت هجسان وزقم ** 
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مشكالث بسهامج التدزيب امليداوي لطلبت التربيت الخاصت بجامعت هجسان 

 مً وحهت هظس الطلبت
 املقدمت. 1

إغداد املػلم مً الػىاؿس ألاطاطُت في الىظام حػخبر غملُت       

خلمً إلاغداد للمػلم جصوٍده بجملت مً املػازف واملػلىماث  التربىي، ٍو

واطتراجُجُاث ألاداء الالشمت ملمازطت غملُت الخػلم هجاهب هظسي، 

ب املُداوي هجاهب غملي ًوبم فُه الوالب ما حػلم  باإلكافت إلى الخدٍز

ت ت هظٍس ب الػملي فسؿت خلُلُت مً زبراث جسبٍى ػد الخدٍز . َو

دخاج هغيره إلى الخدظين  ظُت فػلُت ٍو الهدظاب ممازطاث وزبراث جدَز

س املظخمس ملىاهبت الخغُيراث في املُدان التربىي ]  ].1والخوٍى

وجؤهد الدزاطاث أن الخجازب الػملُت املُداهُت لها جأزير إًجابي غلى         

في مسخلت ما كبل الخدمت طىاء  مػازف ومهازاث وطلىهُاث املػلمين

ب 2واهىا مػلمي حػلُم غام أو مػلمي جسبُت زاؿت ] [. وأن زبرة الخدٍز

ت ألاوادًمُت أن  املُداوي حظمذ للمػازف املىدظبت في الدزوض الىظٍس

[. وأهد املجلع اللىمي لالغخماد ألاوادًمي 3جأزر املػنى الحلُلي لها ]

ب املُداوي مً  غلى "NCATE" لبرامج إغداد املػلمين أن بسهامج الخدٍز

ظاغده غلى الىجاح همػلم        أهم مػاًير بسامج إغداد املػلمين َو

[ 
ً
 ].4الخلا

ب املُداوي بأهه الجاهب الخوبُلي مً بسهامج إغداد          ػسف الخدٍز َو

مخد ملدة فـل دزاس ي غالبا ًللُه الوالب في أخد املدازض  املػلمين ٍو

لىم فُؼ بخوبُم املفاهُم ا ظُت مً ٍو ت واهدظاب املهازاث الخدَز لىظٍس

لىم الوالب باهدظاب هره [5] زالٌ املؼاهدة واملؼازهت واملمازطت . ٍو

ب املُداوي وهم أغلاء هُئت  الخبراث جدذ إػساف مؼسفي الخدٍز

لت في املجاٌ الػملي ع في الجامػاث ولديهم زبرة هٍى وبم 6] الخدَز [. ٍو

ب املُداوي في بسامج  التربُت الخاؿت وهي غبازة غً فـٌى الولبت الخدٍز

خم  ملحلت للولبت ذوي ؿػىباث الخػلم في مدازض للخػلُم الػام، ٍو

فهم بئدازة املدزطت والولبت  اطخلبالهم وتهُئتهم للبرهامج وحػٍس

والخدماث امللدمت للولبت مؼ إجاخت الفسؿت لهم للمؼاهدة واملؼازهت 

 .ع الفػلي للولبتبأوؼوت املدزطت واملمازطت الػملُت بالخدَز

ب املُداوي بلظم التربُت الخاؿت إلى جىفير           ويهدف بسهامج الخدٍز

الفسؾ أمام الوالب ملؼاهدة الدزوض وفهم هبُػت الػمل الري 

ظُت والخػسف  طُلىم بمصاولخه الخلا، باإلكافت إلى جىمُت مهازاجه الخدَز

إغداد  غلى أهمان الظلىن املسخلفت لدي الوالب، هما ًولب منهم

ت والػالحُت املىاطبت للوالب وإغداد  الخوى الدشخُـُت والتربٍى

ع الفػلي ًجابُت إكافت إلى إهظاههم اججاهاث . باإل ]7] الدزوض والخدَز

ً الػالكاث  هدى مهىت الخػلُم واهدظاب غاداث الػمل املنهي وجيٍى

ب املُداوي حػوي الولبت املخدزبين [6] املهىُت . هما أن زبرة الخدٍز

. [8] الفسؿت للىؿٌى إلى جفاهماث أفلل في غملُت الخػلُم والخػلم

[ بػم املػاًير التي ًجب أن ًخـف هها بسهامج 9وخدد الؼهساوي ]

ب املُداوي امللدم مً ولُاث التربُت ومنها: كسوزة جىفير دلُل  الخدٍز

ب املُداوي امللدم مً كبل اليلُت، ووكىح أهداف  لبرهامج الخدٍز

ن إبت املخدزبين غلى وحه الخددًد، و ؼازهين فُه وهم الولالبرهامج للم

جيىن املهام املولىبت منهم كمً خدود كدزاتهم، باإلكافت إلى حػاون 

الجهاث ذاث الػالكت بالبرهامج مً اليلُت التي جوسح البرهامج 

إلى أن Warger & Aldinger   [10]واملؤطظاث الخػلُمُت وافت. وأػاز

ب املُداوي يهد ف هرلً إلى الخدلم مً أهلُت املخدزب وكدزاجه الخدٍز

 
ً
 وافُا

ً
ومهازاجه وذلً مً زالٌ جلُُمها، واهه ال ٌػد بدد ذاجه ػسها

 
ً
 ].10] لىجاح املػلم مظخلبال

 مشكلت الدزاست. 2

 ت الدزاستأسئل.  أ

ب املُداوي بلظم التربُت الخاؿت في حامػت        ًىاحه هلبت الخدٍز

ب  هجسان بػم املؼىالث التي حػُم أدائهم في املُدان أزىاء الخدٍز

الػملي، وبالخالي فان هره الدزاطت خاولذ اطخلـاء هره املؼىالث 

التي جىاحههم ومػسفت غالكتها ببػم املخغيراث، طػُا إلًجاد الحلٌى 

مىً جددًد  لخلً املؼىالث لخدظين أداء الولبت الػملي في املُدان ٍو

 :مؼيلت الدزاطت باألطئلت الخالُت

ب املُداوي مً وحهت هظس الولبت امللخدلين به -1  .ما هي مؼىالث الخدٍز

ب املُداوي  -2 هل ًىحد فسوق ذاث داللت إخـائُت في مؼىالث الخدٍز

 .حػصي ملخغير الجيع

ب املُداوي  -3 هل ًىحد فسوق ذاث داللت إخـائُت في مؼىالث الخدٍز

 .حػصي ملخغير املػدٌ التراهمي

  أهميت الدزاست.  ب

ىمً أهمُت الدزاطت في طػيها الطخلـاء املؼىالث التي جىاحه ج      

ب املُداوي بلظم التربُت الخاؿت طػُا إلًجاد الحلٌى لخلً  هلبت الخدٍز

س الساحػت الخغرًت وجلدًم .املؼىالث ب بسهامج لخوٍى  املُداوي الخدٍز

 .باللظم

 محدداث الدزاست. ج

 2016/2017الحدود الصمىُت: الفـل الدزاس ي ألاٌو للػام  -

 الحدود املياهُت: حامػت هجسان -

 مـولحاث الدزاطت. د

ع املؼسف غلى الولبت املخدزبين -  املؼسف ألاوادًمي: غلى هُئت الخدَز

ب املُداوي وهي مدزطت حػلُم غام ملحم هها  - املدزطت: ميان الخدٍز

 .فـل غسفت مـادز للولبت ذوي ؿػىباث الخػلم

 

 الدزاساث السابقت. 3

دزاطت هدفذ إلى جددًد مؼىالث  [11] بى اوػير وآزسونأأحسي       

ب املُداوي لدي هلبت جسـف التربُت الخاؿت في حامػت البللاء  الخدٍز

الخوبُلُت وغالكخه ببػم املخغيراث والجيع واملظخىي الدزاس ي، 

. واطخسدم الباخثىن اطدباهت 67وجيىهذ غُىت الدزاطت مً )
ً
( هالبا

سث هخائج الدزاطت أن فلسة ومىشغت غلى زالزت أبػاد. وأظه 24ميىهت مً 

مجاٌ أن بػد الخىافم بين الىظسي والخوبُلي خـل غلى أغلى 

ب املُداوي لدي الولبت في خين وان  املخىطواث في مؼىالث الخدٍز
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مجاٌ املدزطت أو ميان الخوبُم اكل املخىطواث في املؼىالث، وأظهسث 

الدازطت هرلً غدم وحىد فسوق في املؼىالث حػصي ملخغير الجيع أو 

 .مخغير املظخىي الدزاس ي

بدزاطت هدفذ إلى الخػسف غلى مؼىالث  [12] وكام طػُد وغوا     

ب املُداوي لوالب كظم التربُت الخاؿت بجامػت الوائف مً  الخدٍز

( 78وحهت هظس الوالب واملؼسفين ألاوادًمُين، وبلغذ غُىت الدزاطت)

 مىشغين غلى جســاث )إلاغاكت الظمػُت، إلاغاكت ال
ً
ػللُت، هالبا

( 73ؿػىباث الخػلم، الخىخد(. واطخسدم الباخثان اطدباهت ميىهت مً )

( مجاالث. وأظهسث الىخائج وحىد فسوق في 8فلسة ومىشغت غلى )

املؼىالث بين املؼسفين ألاوادًمُين والوالب، وأػاز الوالب إلى وحىد 

فجىة بين ما ًدزطىه والىاكؼ الفػلي وواهذ أغلى املؼىالث لديهم في 

ت وغالكتها بالىاكؼ املُداوي  زم غدم إغوائهم مج اٌ الدزاطت الىظٍس

ب  ب في مجاٌ مؤطظاث الخدٍز ت في ازخُاز املدزطت أو ميان الخدٍز خٍس

املُداوي، وواهذ مؼيلت الحىم غلى مظخىي الوالب املخدزب مً زالٌ 

خـت أو خـخين ومؼيلت كلت الاهخمام بمىاكؼت مؼىالتهم مً ابسش 

ؼسف ألاوادًمي، وأظهسث الدزاطت غدم وحىد فسوق مؼىالث مجاٌ امل

 .في املؼىالث جبػا ملخغير الخسـف للولبت

م الخدٍزب  [13] وأحسي اللمؽ والخسابؼت       دزاطت هدفذ إلى جلٍى

الػملي املُداوي لولبت دبلىم التربُت الخاؿت في ولُاث املجخمؼ ألازدهُت 

. وجيىهذ غُىت الدزاطت مً مً وحهت هظس املخدزبين واملػلمين املخػاوهين

 و)278)
ً
ب 35( هالبا . وأظهسث الىخائج وحىد أزس للخدٍز

ً
 مخػاوها

ً
( مػلما

املُداوي في الخفاغل الاحخماعي للولبت وجىمُت اللدزة لديهم غلى خل 

س مهازاتهم الػملُت في خلل  املؼىالث وأظهسث وحىد خاحت إلى جوٍى

ب املُداوي في  الخسـف وفُما ًخػلم باملػلمين املخػاوهين أطهم الخدٍز

س البرامج الدزاطُت للتربُت الخاؿت  .جوٍى

ب [ 14] وكام الهالالث       بدزاطت هدفذ إلى مػسفت مػىكاث الخدٍز

املُداوي لدي هلبت الػمل الاحخماعي في الجامػت ألازدهُت. وجيىهذ غُىت 

 مىشغين )66الدزاطت لدًه مً )
ً
 و)14( هالبا

ً
ن ( هالبت مىشغي52( هالبا

ب مُداوي وكام الباخث بئغداد اطدباهت  غلى أهثر مً مظخىي جدٍز

( فلسة مىشغت غلى أزبػت أبػاد ش وجىؿلذ هخائج الدزاطت 40ميىهت مً )

ب املُداوي لدي هلبت الػمل الاحخماعي التي حػىد  إلى أن مػىكاث الخدٍز

إلى الولبت أهفظهم وللمؼسفين ألاوادًمُين حاءث بمظخىي مىسفم، 

ب حاءث أما امل ػىكاث املسجبوت باملؼسف املُداوي ومؤطظت الخدٍز

بمظخىي مخىطى، وواهذ أغلى املػىكاث دزحت هي املسجبوت باملؼسفين 

املُداهين وأكلها املسجبوت باملؼسفين ألاوادًمُين، وغلى امللُاض هيل 

واهذ املػىكاث بدزحت مخىطوت. وأظهسث الىخائج وحىد فسوق ذاث 

جيع لـالح إلاهار، وغدم وحىد فسوق ذاث داللت داللت حػصي ملخغير ال

ب املُداوي  .حػصي ملخغير املظخىي الدزاس ي أو مخغير مظخىي الخدٍز

مل والـػىب ]       [ دزاطت هدفذ إلى الخػسف غلى 15وأحسي الهٍى

ب املُداوي بجامػت مؤجت، وجيىهذ  املػىكاث التي جىاحه هلبت الخدٍز

( هالبت 96( هالب و)9( هالبا مىشغين والخالي )105غُىت الدزاطت مً )

جم جىشَػهم غلى مدازض خيىمُت وزاؿت، وكام الباخثان بئغداد 

( مجاالث. وأظهسث هخائج 8فلسة مىشغت غلى ) (53اطدباهت جيىهذ مً )

ب املُداوي غلى مسخلف مجاالث  الدزاطت وحىد مػىكاث في الخدٍز

كلها ما أاث ما ًخػلم باإلدازة املدزطُت و الاطدباهت وواهذ أهثر املػىك

ًخػلم بىزغ الػمل. وأظهسث الىخائج هرلً وحىد فسوق في املػىكاث 

وأظهسث وحىد فسوق لخددًد في  حػصي ملخغير الجيع لـالح الروىز،

 .املػىكاث حػصي ملخغير هىع املدزطت لـالح املدازض الخاؿت

بدزاطت بػىىان املؼىالث التي جىاحه Al-Hiary et al [16]  وكام       

مػلمي التربُت الخاؿت في مسخلت ما كبل الخدمت في ألازدن ومػسفت أزس 

ب، وميان الدزاطت بػم املخغيراث والجيع وفئت إلاغاكت وميان الخد ٍز

 148الجامػُت غلى هره املؼىالث، وجيىهذ غُىت الدزاطت لدًه مً 

 و)61مىشغين غلى )
ً
( هالبت، واطخسدم الباخثىن اطدباهت 87( هالبا

( فلسة مىشغت غلى زمظت أبػاد. وأػازث الىخائج إلى 82ميىهت مً )

سوكا غدم وحىد فسوق ذاث داللت فُما ًخػلم بمخغير الجيع، وأظهسث ف

في املؼىالث ما بين الجامػاث املسخلفت، وغدد الظاغاث الجامػُت 

 .املػخمدة

 الطسيقت وإلاحساءاث. 4

 الدزاست مىهج .أ

جم اطخسدام املىهج الىؿفي لخددًد املؼىالث التي جىاحه هالب        

ب املُداوي  .التربُت الخاؿت أزىاء الخدٍز

 ب. مجتمع وعيىت الدزاست

في هلبت كظم التربُت الخاؿت امللخدلين جمثل مجخمؼ الدزاطت        

ب املُداوي للفـل الدزاس ي ألاٌو للػام الجامعي  ببرهامج الخدٍز

 18وغددهم ) 2016/2017
ً
( هالبت وجم جىشَؼ أداة الدزاطت 42و) ( هالبا

 
ً
 و)18( بىاكؼ )49ووان غدد املسججؼ منها ) غليهم حمُػا

ً
( 32( هالبا

 .هالبت وػيلىا غُىت الدزاطت

 الدزاست ب. أداة

س اطدباهت لخددًد املؼىالث التي جىاحه الولبت في بسهامج        جم جوٍى

ب املُداوي وذلً بػد السحىع لألدب الظابم مً زطائل وأبدار  الخدٍز

[ 13اللمؽ ] Al-Hiary [16] ،[14] ، الهالالث [11]وػير ابى طابلت مثل

( 3غلى )(  فلسة مىشغت 31وجيىهذ الاطدباهت بـىزتها النهائُت مً )

)غلى هُئت  أبػاد هي بػد الوالب املخدزب، بػد املؼسف ألاوادًمي

ع(، بػد املدزطت ميان الخدٍزب  .الخدَز

  :ؿدق ألاداة •

( مً 9جم الخدلم مً ؿدق ألاداة مً زالٌ غسكها غلى )       

ع بجامػت هجسان ، وجم  املدىمين املخســين مً أغلاء هُئت الخدَز

% وهلب منهم جدىُمها والحرف 80جلل غً اغخماد وظبت اجفاق ال 

وإلاكافت والخػدًل بما ًسوهه مىاطبا وجم خرف بػم الفلساث وإغادة 

ؿُاغت بػلها وجم الخػدًل بدظب أزاء املدىمين لخـبذ الاطدباهت 

 .بـىزتها النهائُت

 :زباث ألاداة •

جم الخدلم مً زباث ألاداة بدظاب مػامل هسوهبار ألفا لألبػاد       

الزت ولألداة هيل بـىزة ولُت وبلغ مػامل الثباث لألبػاد الثالزت غلى الث

( 0.84( وبلغ مػامل الثباث الىلي لألداة )0.82/0.85/ 0.87الخىالي: )

 .واغخبرث كُمت ملبىلت ألغساق الدزاطت

 :إحساءاث الدزاطت

ب  -  كام الباخث بػد الاهتهاء مً إغداد ألاداة بالخىاؿل مؼ هلبت الخدٍز



657107 

196 

ب املُداوي ومؼسفيهم للفـل الدزاس ي ـً مللــمسجلُـاوي الدــمُـــال  سز الخدٍز

 .1437/1438ألاٌو للػام 

جىشَؼ الاطدباهت غليهم والولب منهم أن ًملؤونها بؼفافُت وحمػها  -

 .منهم، وإهماٌ إحساءاث املػالجاث إلاخـائُت الالشمت واطخسساج الىخائج

 ىتائج. ال5

: وهى ما هي  ب املُداوي مً وحهت هخائج الظؤاٌ ألاٌو مؼىالث الخدٍز

هظس الولبت امللخدلين به ولإلحابت غلُه جم خظاب املخىطواث 

ت هما هى مبين في حدٌو زكم )  (.1والاهدسافاث املػُاٍز

 1حدول 

 امليداوي مً وحهت هظسهمًىضح املتىسطاث والاهحسافاث املعيازيت للمشكالث التي جىاحه طلبت التدزيب 

 املستىي  الاهحساف املعيازي  املتىسط الحسابي البعد

 مخىطوت 508. 2.03 بػد الوالب املخدزب

 بظُوت 669. 1.58 بػد املؼسف ألاوادًمي

 بظُوت 742. 1.87 بػد املدزطت ميان الخوبُم

 بظُوت 559. 1.84 حمُؼ ألابػاد

الخظ مً الجدٌو أن مظخىي املؼىالث غلى ألابػاد ولها )بػد       ٍو

ب(  الوالب املخدزب، بػد املؼسف ألاوادًمي، وبػد املدزطت ميان الخدٍز

وان بدزحت بظُوت، بِىما واهذ املؼىالث غلى بػد الوالب بدزحت 

ب  مخىطوت، وواهذ غلى بػدي املؼسف ألاوادًمي واملدزطت ميان الخدٍز

 .بدزحت مخىطوت

هخائج الظؤاٌ الثاوي وهى هل ًىحد فسوق ذاث داللت إخـائُت غىد 

ب املُداوي للولبت حػصي ملخغير  (α ≥ 0.05) مظخىي  في مؼىالث الخدٍز

ت  الجيع ولإلحابت غلُه جم خظاب املخىطواث والاهدسافاث املػُاٍز

ملػسفت أزس مخغير الجيع والجدٌو الخالي  (T test) باإلكافت إلى ازخباز ث

 :ذلًًىضح 

 2 حدول 

 ويىضح املتىسطاث والاهحسافاث املعيازيت واختباز ث ألثس متغير الجيس على مشكالث بسهامج التدزيب امليداوي

قيمت  الاهحسافاث املعيازيت املتىسطاث الجيس البعد

 ث

 الداللت إلاحصائيت دزحاث الحسيت

- 498. 1.86 18= ذوىز  بػد الوالب املخدزب

1.863- 

47 .069 

 493. 2.13 31 = إهار 

- 485. 1.27 ذوىز  بػد املؼسف ألاوادًمي

2.613- 

47 .012 

 701. 1.76 إهار

- 533. 1.56 ذوىز  بػد املدزطت ميان الخوبُم

2.380- 

47 .021 

 790. 2.05 إهار

- 452. 1.59 ذوىز  حمُؼ ألابػاد

2.559- 

47 .014 

 568. 1.99 إهار

ًالخظ مً الجدٌو وحىد فسوق في املؼىالث حػصي ملخغير الجيع         

ب، وهرلً هىان  في بػد املؼسف ألاوادًمي، وبػد املدزطت ميان الخدٍز

فسوق في الجيع غلى ألاداة هيل لـالح إلاهار الن املخىطى الحظابي 

في البػدًً الثاوي والثالث غلى الخىالي وهرلً لإلهار أغلى مىه للروىز 

 .غلى ألاداة هيل

هخائج الظؤاٌ الثالث: وهى هل ًىحد فسوق ذاث داللت إخـائُت غىد 

ب املُداوي للولبت حػصي ملخغير  (α ≥ 0.05) مظخىي  في مؼىالث الخدٍز

املػدٌ التراهمي، ملػسفت ذلً جم خظاب املخىطواث والاهدسافاث 

ت ملؼىال  ب املُداوي بدظب مخغير املػدٌ التراهمي املػُاٍز ث الخدٍز

 .( ًىضح ذل3ًوالجدٌو زكم )

 3 حدول 

 املتىسطاث والاهحسافاث املعيازيت ملشكالث التدزيب امليداوي بحسب متغير املعدل التراكمي

 املعيازي الاهحساف  املتىسط الحسابي العدد املعدل التراكمي البعد

 بػد الوالب املخدزب

 

 649. 1.97 6 ممخاش

 439. 2.03 14 حُد حدا

 627. 2.19 13 حُد

 ٌ  411. 1.93 16 ملبى

 508. 2.03 49 املجمىع

 560. 1.28 6 ممخاش بػد املؼسف ألاوادًمي

 473. 1.47 14 حُد حدا

 928. 1.92 13 حُد

 ٌ  539. 1.51 16 ملبى

 669. 1.58 49 املجمىع
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 379. 1.30 6 ممخاش بػد املدزطت ميان الخوبُم

 506. 1.87 14 حُد حد

 958. 2.21 13 حُد

 ٌ  724. 1.81 16 ملبى

 742. 1.87 49 املجمىع

 505. 1.56 6 ممخاش حمُؼ ألابػاد

 396. 1.80 14 حُد حدا

 776. 2.12 13 حُد

 ٌ  432. 1.76 16 ملبى

 559. 1.84 49 املجمىع

 .( ًىضح ذل4ًالخباًً ألاخادي والجدٌو ) ولبُان داللت الفسوق بين املخىطواث الحظابُت جم اطخسدام جدلُل    

 4 حدول 

 هظس الطلب جحليل التباًً ألاحادي لبيان أثس متغير املعدل التراكمي ملشكالث التدزيب امليداوي مً وحهت

 الداللت إلاحصائيت ف مسبع املتىسطاث دزحاث الحسيت مجمىع املسبعاث 

 587. 651. 171. 3 514. بين املجمىغاث بػد الوالب

   264. 45 11.859 زازج املجمىغاث

    48 12.374 املجمىع

 162. 1.796 765. 3 2.296 بين املجمىغاث بػد املؼسف ألاوادًمي

   426. 45 19.177 زازج املجمىغاث

    48 21.473 املجمىع

 092. 2.281 1.162 3 3.485 بين املجمىغاث بػد املدزطت

   509. 45 22.915 زازج املجمىغاث

    48 26.400 املجمىع

 156. 1.827 542. 3 1.626 بين املجمىغاث حمُؼ ألابػاد

   297. 45 13.348 زازج املجمىغاث

    48 14.974 املجمىع

ظهس الجدٌو أغاله غدم وحىد فسوق ذاث داللت إخـائُت في      ٍو

ب املُداوي حػصي لػامل املػدٌ التراهمي  .مؼىالث الخدٍز

 مىاقشت الىتائج. 6

 ٌ  : مىاكؼت هخائج الظؤاٌ ألاو

فذ الىخائج بان أغلى املؼىالث واهذ ما ًخػلم بالبػد ألاٌو هؼ      

وهى بػد الوالب املخدزب خُث بلغ املخىطى الحظابي له وهى بػد 

وبدزحت مخىطوت  2.03الوالب املخدزب خُث بلغ املخىطى الحظابي له 

وواهذ أغلى الفلساث فُه الفلسة السابػت وهي )أزي أن ًيىن هىان 

ب غملي في الػام الجامعي ألازير خُث وان مخىطى الفلسة   3.18جدٍز

ب  ادة مدة الخدٍز وهي بدزحت مسجفػت وهرا ٌػىع خاحت الوالب لٍص

املُداوي غً فـل دزاس ي وذلً الن الجاهب الػملي في جسـف التربُت 

الخاؿت بجامػت هجسان ًلخـس غلى الفـل الدزاس ي ألازير في الجامػت 

ب املُداوي، وجخفم  وهى الفـل الري ٌسجل فُه الوالب ملسز الخدٍز

وهرلً واهذ مؼيلت وحىد  [13] برلً مؼ دزاطت اللمؽ والخسابؼت

ت والجاهب الػملي زاوي اهبر املؼىالث في هفع  فسق بين الدزاطت الىظٍس

 ( وجخفم بالىدُجت مؼ دزاطت أبى أوػير2.67مخىطى )البػد وذلً ب

، في خين واهذ اكل املؼىالث في البػد مؼيلت هلف الثلت [11]

(. وهؼفذ 1.35بالىفع في إدازة غسفت املـادز خُث وان مخىطوها )

الىخائج أن املؼىالث في بػدي املؼسف ألاوادًمي واملدزطت ميان 

ب واهذ بدزحت بظُوت خُث وان مخ ( 1.877158ىطى البػدًً )الخدٍز

ظهس منها أن بػد املؼسف ألاوادًمي وان اكل ألابػاد مً خُث  ٍو

ازاث  املؼىالث وهرا ًسحؼ إلى اهخمام املؼسفين ألاوادًمُين بالٍص

املخىسزة وجلدًم الخغرًت الساحػت للوالب باإلكافت إلى جلدًم بسهامج 

ب  في مً كبل املؼسفين للوالب كبل البدء بالخدٍز املُداوي. وجخفم حػٍس

وىن بػد املؼسفين ألاوادًمُين  [14] هره الىدُجت مؼ دزاطت الهالالث

الخظ أن بػد  ب املُداوي للولبت. ٍو وان اكل بػد في مؼىالث الخدٍز

املدزطت واهذ دزحت املؼىالث فُه بظُوت وهي الثاهُت في جسجِب 

مىدهم املؼىالث باليظبت للولبت وواهذ أبسش مؼىالث الولبت فُه غدم 

ت في ازخُاز املدزطت، وؿػىبت املىاؿالث في الىؿٌى للمدزطت،  الحٍس

باإلكافت إلى غدم اطخلساز املدازض ميان الخوبُم والخىلل املخىسز ملىكؼ 

سحؼ ذلً بظبب ظسوف املىولت ألامىُت  .املدزطت ٍو

 مىاكؼت هخائج الظؤاٌ الثاوي: 

هؼفذ الىخائج وحىد فسوق دالت في بػد املؼسف ألاوادًمي خُث       

ب خُث بلغ 012بلغ مخىطوه الحظابي ). (، وبػد املدزطت ميان الخدٍز

 (، وغلى ألاداة هيل بلغ املخىطى الحظابي021مخىطوه الحظابي ).

في البػدًً وغلى ألاداة هيل وجخفم بىحىد  ( وذلً لـالح إلاهار014).

ب املُداوي بين الجيظين وذلً لـالح إلاهار  الفسوق في مؼىالث الخدٍز

وكد ٌػىد ذلً إلى أن إلاهار أهثر خسؿا [ 14] مؼ دزاطت الهالالث
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ب املُداوي وأهثر اهخ نهم أظاما بالدوام به مً الروىز، هما ومخابػت للخدٍز

ب املُداوي. هما أن لديهً  أهثر زغبت في الاطخفادة مً زبرة الخدٍز

ب املُداوي أهثر مً الروىز جمثلذ في غملُت  مؼاول ببرهامج الخدٍز

الاهخلاٌ مً البِذ إلى املدزطت بظبب ؿػىبت املىاؿالث في املىولت، 

وظهسث لديهً مؼيلت هثرة أغداد الوالباث املخدزباث في املدزطت 

سحؼ ذلً إلى هثرة غدد ال ب الىاخدة ٍو والباث املسجالث في ملسز الخدٍز

املُداوي ملازهت بالوالب، باإلكافت لللت غسف مـادز الخػلم في مىولت 

والتي أػازث إلى غدم [ 11] هجسان. وجسخلف دزاطدىا مؼ دزاطت أبى أوػير

وحىد فسوق حػصي ملخغير الجيع وكد ٌػىد ذلً لحـس الباخث أداة 

كافت إلى هبُػت مىولت الدزاطت بجىاهب او مؼىالث مدددة باإل 

  .دزاطدىا وهي مدًىت هجسان

 مىاكؼت هخائج الظؤاٌ الثالث: 

 ىي ــت مظخــائُــت إخــــسوق ذاث داللـــىد فـــدم وحـــج غــائــسث الىخـــأظه       

 (α ≥ 0.05)   حػصي ملخغير املػدٌ التراهمي وكد ًسحؼ ذلً إلى اهخمام

ب املُداوي غلى ازخالف مػدالتهم التراهمُت والػمل  الولبت بملسز الخدٍز

 .غلى إلاملام بمخولباجه املجدولت وفم زوىاث مدددة شمىُا

 التىصياث. 7

 :في كىء ما جلدم مً هخائج جىص ي الدزاطت بما ًلي     

ادة الجاهب الػملي في - امللسزاث الدزاطُت في الفـٌى التي حظبم  ٍش

ب املُداوي  .دزٌى الولبت لفـل الخدٍز

الػمل غلى إًجاد جىافم ما بين الجاهب الىظسي والػملي في مدخىي  -

 .املنهاج امللدم للولبت مً كبل اليلُت

ب املىاطب وبالراث  - إجاخت الفسؾ للولبت بازخُاز ميان الخدٍز

 .الىؿٌى إلُه لديهمللوالباث لدظهُل غملُت 

ب املُداوي جيىن أهثر  - ازخُاز أماهً مىاطبت إللحاق الولبت هها للخدٍز

 .اطخلسازا وجدىي أغداد وافُت مً الولبت ذوي ؿػىباث الخػلم

ازاث، واغخماد هسق  - جلدًم الخغرًت الساحػت الفىزٍت للولبت في الٍص

م زابخت لألداء  .جلٍى

 املساحع

 املساحع العسبيت

 اللدض حامػت مىاهم في الػملُت التربُت . واكؼ)2005) ػٍسف اد،خم [5]

 الجامػت مجلت الدازطين، هظس غصة مً وحهت بمدافظاث املفخىخت

(، 13(، الػدد)1املجلد) ،) إلاوظاهُت الدزاطاث طلظلت (إلاطالمُت

 193-155ؾ 

ٌ  (. مػىكاث2007) غماد اػدُه، [6]  في الؼاملت الجىدة إلى الىؿى

ب ملُداوي ملسزاث جوبُم  في الاحخماغُت الخدمت جسـف في الخدٍز

الىجاح  حامػت ميؼىزة، غير ماحظخير املفخىخت، اللدض حامػت

 .الىهىُت

 الخدٍزب مؤطظاث ازخُاز (. مػاًير2013أخمد ) الحظً، أبى[7] 

 مدزل كىء في الخاؿت التربُت املػلمين بلظم للوالب املُداوي

 املجلد الجامعي، الخػلُم حىدة للمان الػسبُت املجلت الجىدة،

 .176-142(، ؾ 11) (، الػدد6)

(. مدي جدلم مػاًير الجىدة الؼاملت في 2011) الؼهساوي، هاؿس [9]

ب املُداهُت في الجامػاث الظػىدًت، مجلت اللساءة  بسهامج الخدٍز

 .224-190(. 105) واملػسفت، الػدد

اث، أوػير، أبى [11] ص وغبُداث، والسخامىت،غاًد  هرًس والٍص  غمس غٍص

 التربُت جسـف هلبت لدي املُداوي الخدٍزب (. مؼىالث2011)

 املخغيراث، ببػم الخوبُلُت وغالكخه البللاء حامػت في الخاؿت

ت، الػلىم دزاطاث، -1919(، ؾ 6) (، غدد38) املجلد التربٍى

1930. 

ب 2015) طػُد وغوا، خظىين طػُد،[12]  املُداوي (. مؼىالث الخدٍز

لوالب كظم التربُت الخاؿت بجامػت الوائف مً وحهت هظس 

 مجلت ولُت التربُت، (.58) 2الػدد ين.ُالوالب واملؼسفين الاوادًم

 .431-374هىوا، 

م2009) غمس مـوفى والخسابؼت، اللمؽ،[13]  ب (. جلٍى  الػملي الخدٍز

 مً ألازدهُت املجخمؼ ولُاث في الخاؿت دبلىم التربُت لولبت املُداوي

ت  الػلىم مجلت املخػاوهين، واملػلمين املخدزبين هظس وحهت التربٍى

 66-40(، ؾ 1) (، الػدد10) املجلد والىفظُت،

ب املُداوي لدي هلبت 2015) الهالالث، زلُل[14]  (. مػىكاث الخدٍز

الػلىم إلاوظاهُت  الػمل الاحخماعي في الجامػت ألازدهُت، مجلت

 (، الجامػت ألازدهُت.1) (، ملحم42) والاحخماغُت، املجلد
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PROBLEMS OF A FIELD-TRAINING 

PROGRAM FOR THE SPECIAL EDUCATION 

STUDENTS IN NAJRAN UNIVERSITY, AS 

VIEWED BY THE STUDENTS 

WEAL AMIN ALALI 

Najran University 

ABSTRACT_ This study aimed at identifying the problems of a field-training program for the 

special education students in Najran University, as seen by the students. It also aimed to know the 

relationship of these problems with certain variables. The study population consisted of the 

students enrolled in the field training course in the first semester of the 2016/2017 university year 

(n=50) male and female students. The researcher constructed a questionnaire that included (31) 

items distributed over (3) dimensions. The results of the study showed that the field training 

problems were in a medium degree in the student's dimension. On the other hand, the problems 

were in a moderate degree in the academic supervisor and school (training location) dimensions. 

The results showed differences among the students according to the gender variable, in supervisor, 

the school and the scale as a whole. Meanwhile, there were no differences in the field training 

problems attributed to the accumulative average variable. 

KEYWORDS: Field-Training Problems, Special Education, Najran University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


