7

2

2018

فاعلية التدريب امليداني لطالب برنامج الرتبية
اخلاصة على كفاءتهم الذاتية املدركة واجتاهاتهم
حنو الطالب ذوي صعوبات التعلم
هدى شعبان محمد**

محمد أحمد حماد*

امللخص _هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى فاعلية التدريب امليداني لطالب برنامج التربية الخاصة على كفاءتهم الذاتية املدركة
ً
واتجاهاتهم نحو الطالب ذوى صعوبات التعلم ،وأيضا العالقة بين الكفاءة الذاتية املدركة للطالب املعلمين واتجاهاتهم نحو ذوي صعوبات
ً
التعلم ،وهل هناك فروق في الكفاءة الذاتية املدركة واالتجاهات نحو ذوي صعوبات التعلم لدى الطالب املعلمين تبعا للجنس؟ ،وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )92طالب معلم ،منهم ( )40طالب معلم ( )52طالبة معلمة ،بمتوسط عمر ( )21.5عام ،وتكونت أدوات الدراسة من
مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي الطالب ذوي صعوبات التعلم ،إعداد الباحثان ،ومقياس االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم إعداد
الباحثان ،وبرنامج التدريب امليداني لبرنامج التربية الخاصة مسار "صعوبات التعلم" إعداد قسم التربية الخاصة ،جامعة نجران ،وقد
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بين الكفاءة الذاتية واالتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم ،كما أشارت النتائج إلى فاعلية
التدريب امليداني لطالب برنامج التربية الخاصة في تنمية كفاءتهم الذاتية املدركة واتجاهاتهم نحو األطفال ذوى صعوبات التعلم ،كما أشارت
ً
النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بين الطالب املعلمين والطالبات املعلمات بعد تطبيق البرنامج في مستوى الكفاءة الذاتية
لكل منهما ،ولكن وجدت فروق دالة إحصائية بين الطالب املعلمين والطالبات املعلمات بعد تطبيق البرنامج في االتجاه نحو ذوي صعوبات
التعلم لصالح الطالبات املعلماتً .
وبناء على هذه النتائج قدم الباحثان مجموعة من التوصيات التربوية والتي تؤكد على أهمية التدريب
امليداني لدى الطالب املعلمين بقسم التربية الخاصة في تنمية الكفاءة الذاتية ،وفاعليته في تكوين اتجاهات ايجابية نحو الطالب ذوي
صعوبات التعلم.
الكلمات املفتاحية :التدريب امليداني ،الكفاءة الذاتية ،االتجاهات ،الطالب املعلمين ،االطفال ذوي صعوبات التعلم.
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فاعلية التدريب امليداني لطالب برنامج التربية الخاصة على كفاءتهم
الذاتية املدركة و اتجاهاتهم نحو الطالب ذوى صعوبات التعلم
حيث محتواه ،كما تتصف االتجاهات بالثبات واالستمرار النسبي ولكن
من املمكن تعديلها وتغيرها تحت ظروف معينة [.[5
وتأتي أهمية معرفة اتجاهات األفراد نحو املعاقين فيما يترتب على هذه
االتجاهات من قرارات مثل القبول النفس ي ألفراد املجتمع تجاه هذه الفئة
وتحسين البرامج التربوية واالجتماعية والصحية واملهنية املقدمة لهم
وطرق الدمج وإعداد الكوادر الالزمة لكل فئة من فئات ذوي االحتياجات
الخاصة [.[6
وبذلك فإنه إذا كانت اتجاهات طالب الجامعة وبخاصة طالب برنامج
التربية الخاصة إيجابية نحو املعاقين فإن ذلك قد يؤثر بصورة إيجابية في
سلوكهم في املواقف الحياتية املختلفة ،وبالتالي سوف ينعكس ذلك على
نظرة هؤالء املعاقين إلى أنفسهم وإلى مجتمعهم بحيث تكون نظرة مليئة
بالتفاؤل ،وتقبل الواقع ،بخالف االتجاهات السلبية التي قد تؤثر عليهم
ً
ً
تأثيرا سلبيا ].[7
ولذلك فإن أهمية التعرف على اتجاهات الطالب املعلمين وخاصة في
مجال التربية الخاصة والذين يقومون بتقديم الخدمات التعليمية
والتربوية لفئة ذوى االحتياجات الخاصة والتي تعد من إحدى فئات
ً
املجتمع والتي تتراوح نسبتهم بين ( )%13-10من حجم السكان تقريبا من
ً
األمور الهامة جدا ،فنجاح معلم التربية الخاصة وتكوينه اتجاهات
ً
ً
ايجابية نحو التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة يرتبط ارتباطا وثيقا
باملساقات التي قام بدراستها بجانب التدريب امليداني ،بما يحمله من
خبرات ومهارات عملية تؤهله للنجاح املنهي في املستقبل [.[8
فالتدريب امليداني لطالب برنامج التربية الخاصة بما يتضمنه من تنوع
للخبرات ،وما يكتسبه الطالب املعلم من معرفة وتدريب ومهارات ،وما
ينتج من احتكاكه مع ذوى صعوبات التعلم خالل فترة تدريبه امليداني ،وما
يكتشفه من رغبات أولياء أمور ذوي صعوبات التعلم ،وآمالهم في تعليم
أبنائهم ،كل ذلك قد يؤثر في الكفاءة الذاتية املدركة لدى الطالب
املعلمين ،وتكوين اتجاهاتهم نحو العمل مع ذوى صعوبات التعلم ،لذلك
فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على الكفاءة الذاتية املدركة للطالب
املعلمين ببرنامج التربية الخاصة مسار صعوبات التعلم واتجاهاتهم نحو
العمل معهم ،وهل يمكن ملقرر التدريب امليداني التغيير في الكفاءة الذاتية
واالتجاهات لدى هؤالء الطالب املعلمين؟
 .2مشكلة الدراسة
ظهرت مشكلة الدراسة الحالية من خالل مالحظة الباحثان وعملهم
كأعضاء هيئة التدريس ببرنامج التربية الخاصة وكذلك كمشرفين لطالب
وطالبات التدريب امليداني بالبرنامج ،فقد الحظ الباحثان أن هناك بعض
الضعف في الكفاءة الذاتية للطالب أثناء التدريس والتفاعل مع األطفال
ذوى الصعوبات التعلم في بداية التطبيق في مدارس التدريب امليداني،
وقد يرجع ذلك إلى صعوبة التعامل مع هذه الفئة من االطفال من ذوي
صعوبات التعلم ،حيث أنهم مختلفين عن الطالب العاديين ،أو قد يكون
لدي الطلبة املعلمين اتجاه سلبي نحوهم ،بما ينعكس على مستوى

 .1املقدمة
ً ً
يعتبر التدريب امليداني نهاية للبرنامج الدراس ي والذي يمثل تحدیا كبيرا
ملا بحمله من أهمية قصوى في عملية إعداد وتأهيل الطالب للحياة
العملية ليكونوا معلمين ذوي كفاءة وقدرة عالية على أداء دورهم املنهي،
حیث یعتبر التدريب امليداني ترجمة عملية للمعارف النظرية ،واملهارات
التطبيقية التي سيحتاج إليها املعلم في ممارسته للحياة العملية.
كما يتيح التدريب امليداني فرصة عملية لكيفية تطبيق استراتيجيات
التدريس التي تعلمها الطالب أثناء الدراسة النظرية في بيئات الفصول
الدراسية الواقعية ،واملشاركة في األنشطة الصيفية داخل الفصل
الدراس ي [ ]1وعلى الرغم من أهمية التدريب امليداني في برنامج إعداد
املعلم ،فإن هذه الفترة تعد من أكثر الفترات التي يشعر فيها الطالب
املعلم بالضغط طوال حياته ،نتيجة ملا يمكن أن يواجهه من مشكالت
أثناء التدريب امليداني [.[2
وإذا كان إعداد معلم التربية العام قد تواجهه بعض املشكالت أثناء
إعداده وخاصة في مجال التدريب امليداني ،فإن إعداد معلم التربية
الخاصة يعد من القضايا األكثر أهمية نتيجة ملا سيتعرض له من ضغوط
نفسية تقتضيه طبيعة عمله مع فئة تختلف في طبيعتها وتتنوع مشكالتها
األكاديمية والسلوكية والنفسية.
ً
وتعد الكفاءة الذاتية من املفاهيم التي تحتل مركزا رئيسيا في تحديد
الطاقة اإلنسانية وتفسيرها وتتضمن سلوك املبادرة واملثابرة ومدى
كفايتها للتعامل مع تحديات البيئة والظروف املحيطة فهي تؤثر في الحدث
من خالل عمليات دافعية معرفية وجدانية ،ولذا تعتبر الكفاءة الذاتية
إحدى موجهات السلوك ،فالفرد الذي يعتقد في قدرته يكون أكثر نشاطا
وتقديرا لذاته.
كما تعتبر الكفاءة الذاتية املدركة أحد محددات التعلم املهمة ،والتي
تعبر عن مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط ،ولكن
بالحكم على ما يستطيع إنجازه ،فالكفاءة الذاتية ليست مجرد أراء
شخصية عامة أو مجرد مشاعر يعبر بها الفرد عن نفسه ،ولكنها تقويم
من جانب الفرد لذاته عما يستطيع القيام به ،ومدى مثابرته ،ومقدار
الجهد الذي يبذله ،ومقدار مقاومته للفشل ،ومدى مرونته في التعامل مع
املواقف الصعبة واملعقدة [.[3
ويحتاج معلم التربية الخاصة إلى الشعور بأنه يمتلك مستوى من
الكفاءة الذاتية ملواجهة الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها ملا
تقتضيه طبيعة عمله من التعامل مع فئة تختلف في طبيعتها وتتنوع
مشكالتها األكاديمية والسلوكية والنفسية ولها احتياجات ومتطلبات
ً
خاصة تختلف عن أقرانهم العاديين ،وأيضا شعوره بأنه قادر على
التدريس لهذه الفئة وأنه يستطيع توقع سلوكياتهم والتأثير االيجابي عليها
[.[4
ً
وتعد االتجاهات نتاجا للخبرة السابقة كما أنها مرتبطة بالسلوك
الحاضر ويغلب على االتجاه التوجه نحو الذاتية أكثر من املوضوعية من
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 فاعلية التدريب امليداني في تنمية الكفاءة الذاتية املدركة للطالباملعلمين املسجلين في التدريب امليداني ببرنامج التربية الخاصة بعد تطبيق
البرنامج.
 فاعلية التدريب امليداني في تعديل اتجاهات الطالب املعلمين املسجلينفي التدريب امليداني ببرنامج التربية الخاصة نحو العمل مع األطفال ذوي
صعوبات التعلم بعد تطبيق البرنامج.
الفروق في كل من الكفاءة الذاتية املدركة واالتجاه نحو ذوي صعوباتالتعلم لدى الطالب املعلمين املسجلين في التدريب امليداني ببرنامج التربية
الخاصة في ضوء متغير (الجنس).
ب .أهمية الدراسة
 األهمية النظرية: تلقى هذه الدراسة الضوء على فئة هامة من فئات املجتمع وهي فئة ذويصعوبات التعلم وكيفية إعداد معلمي التربية الخاصة الذين سيقومون
ً
بالتدريس وتقديم أوجه الرعاية لهم مستقبال .
 تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل ما تقدمه من نتائج توضح أثرالتدريب امليداني على الكفاءة الذاتية للطالب املعلمين واتجاهاتهم نحو
العمل مع ذوي صعوبات التعلم ،وبالتالي العمل من خالل القسم والكلية
في تعزيز مستوى الكفاءة الذاتية لديهم ،وتعديل االتجاهات السلبية
سواء كان على الجانب العملي من خالل التدريب امليداني ،أو من خالل
تطوير وتحسين املقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج.
 املسئولية امللقاة على عاتق الجامعة من خالل دورها في تخريج معلمينأكفاء قادرين على أداء دور فعال وناجح في التعامل مع ذوي صعوبات
التعلم ،مما يجعل من األهمية بمكان دراسة هذا املوضوع.
ب -األهمية الدراسة
 تقديم أدوات جديدة لقياس مفهوم الكفاءة الذاتية ملعلم صعوباتالتعلم ،واتجاه الطلبة املعلمين نحو األطفال ذوى االحتياجات الخاصة.
 الكشف عن فاعلية برنامج التربية الخاصة بصفة عامة والتدريبامليداني بصفة خاصة في إعداد معلمي التربية الخاصة من حيث كفاءتهم
الذاتية واتجاهاتهم نحو ذوي صعوبات التعلم ،ومن ثم تقديم املقترحات
والتوصيات التي من خاللها يمكن تحسين أو تطوير برنامج التربية
الخاصة بجامعة نجران.
 قد يستفيد الباحثون من أدوات الدراسة الحالية ومقترحاتها في بحثجوانب أخرى مكملة ملوضوع الدراسة.
ج .حدود الدراسة
 الحدود املوضوعية :تمثلت في فاعلية التدريب امليداني لطالب برنامجالتربية الخاصة على كفاءتهم الذاتية املدركة واتجاهاتهم نحو الطالب
ذوى صعوبات التعلم.
الحدود البشرية :تتمثل في طلبة التدريب امليداني بمرحلة البكالوريوسبقسم التربية الخاصة مسار "صعوبات التعلم" ،جامعة نجران.
 الحدود الزمنية :تتمثل في العام الجامعي 2017/2016م. الحدود املكانية :تتمثل في املدارس املخصصة التي يلتحق بها طلبةالتدريب امليداني ببرنامج التربية الخاصة مسار "صعوبات التعلم" بمدينة
نجران.

كفاءتهم الذاتية ،ويصبح هناك مشكالت في عملية التدريس أو التفاعل
معهم ،األمر الذي يؤثر على مخرجات العملية التعليمة والنتائج املرجوة
من التدريب امليداني.
وبالرجوع الي نتائج العديد من الدراسات املرتبطة بموضوع الدراسة ،نجد
أن نتائجها أشارت إلى أن التدريب امليداني قد يكون له تأثير على الكفاءة
الذاتية املدركة للطالب املعلمين واتجاهاتهم نحو العمل مع ذوى صعوبات
التعلم مثل دراسة ].[1,2,4,9,10,11,12
كما نجد أن معدل اإلنهاك أو التعب ملعلم التربية الخاصة يبلغ %36
مقارنة ب ـ  %20بمعلم التربية العامة ،وأن  %30من معلمي التربية الخاصة
من املتوقع أن يتركوا املهنة خالل ثالث سنوات ،كما أن معلمي التربية
الخاصة في السنة األولي يكونون معرضين لترك وظائفهم مرتين ونصف
أكثر من أقرانهم من معلمي التالميذ العاديين [.[13
لذلك تعتبر الكفاءة الذاتية للمعلمين من األهمية بمكان ،حيث أن
ً
املعلمين ذوي الكفاءة الذاتية املرتفعة يكونوا أكثر وعيا باحتياجات
ومشكالت طالبهم وأكثر قدرة على تذليل العقبات سواء التي يوجهونها هم
أو طالبهم ،كما أن الطالب الذين يقومون بالتدريس لهم يكون لديهم نمو
معرفي مرتفع ومستوى دراس ي جيد ،لذلك البد أن تضمن الجامعات التي
تقوم بتخريج املعلمين بشكل عام ومعلمي ذوى االحتياجات الخاصة
بشكل خاص أن مستوى الخريجين من هؤالء املعلمين لديهم مستوى عال
من الكفاءة الذاتية املدركة للدخول إلى مجال التدريس ومن ثم تحسين
مخرجات العملية التعليمية [.[14
ومن ثم نجد أن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في :هل التدريب
امليداني لطالب برنامج التربية الخاصة قد يكون له دور في تنمية الكفاءة
الذاتية املدركة لديهم؟ أو هل سيؤثر على اتجاهاتهم نحو العمل مع ذوى
صعوبات التعلم؟ ،سواء كان هذا التأثير بالسلب أو اإليجاب ،حيث أن
التفاعل املباشر مع ذوى صعوبات التعلم أثناء التدريب امليداني ورؤيتهم
للواقع الفعلي الذي سيعملون فيه قد يكون له أثر كبير على كفاءتهم
الذاتية واتجاهاتهم نحو العمل مع هذه الفئة.
ً
وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 هل هناك عالقة ارتباطية موجبة بين الكفاءة الذاتية املدركة للطالباملعلمين ببرنامج التربية الخاصة واالتجاه نحو ذوى صعوبات التعلم؟
 ما فاعلية التدريب امليداني في تنمية الكفاءة الذاتية املدركة للطالباملعلمين املسجلين في التدريب امليداني ببرنامج التربية الخاصة بعد تطبيق
البرنامج؟
 ما فاعلية التدريب امليداني في تعديل اتجاهات الطالب املعلميناملسجلين في التدريب امليداني ببرنامج التربية الخاصة نحو العمل مع
األطفال ذوي صعوبات التعلم بعد تطبيق البرنامج؟
 هل توجد فروق في كل من الكفاءة الذاتية املدركة واالتجاه نحو ذويصعوبات التعلم لدى الطالب املعلمين املسجلين في التدريب امليداني
ببرنامج التربية الخاصة في ضوء متغير (الجنس)؟
أ .أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:
 التعرف على العالقة بين الكفاءة الذاتية املدركة للطالب املعلمينببرنامج التربية الخاصة واالتجاه نحو ذوى صعوبات التعلم.
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تستخدم فيه املبادئ واملفاهيم والنظريات االساسية التي درسها الطالب
[.[16
ويعرف مسعود [ ]17التدريب امليداني بأنه :برنامج يرتبط بفترة زمنية
تمتد ملدة فصل دراس ي كامل يقضيها الطالب في أحد املعاهد أو برامج
التربية الخاصة" ،ويقوم خاللها وتحت إشراف مباشر من مشرف الكلية)
عضو هيئة التدريس بالجامعة (واملشرف املتعاون) مدرس متخصص في
املعهد واملدرسة املتعاونة (املعتمدة في مؤسسة التدريب ،بتطبيق املفاهيم
والنظريات التي درسها في مرحلة اإلعداد النظري ،وذلك بهدف تمكينه من
أداء املهام التعليمية املناطة بمعلم التربية الخاصة ،وتدعيم اتجاهاته
اإليجابية نحو املهنة ونحو التالميذ الذين يقوم بتدريسهم.
وفى الدراسة الحالية املقصود هنا بالتدريب امليداني لبرنامج التربية
الخاصة هو فترة التطبيق العملي امليداني واملسجلة ضمن خطة برنامج
التربية الخاصة مسار صعوبات التعلم ويفترض بالطالب أن يقوم
بالتسجيل به في املستوى الدراس ي الثامن بواقع ثمان ساعات معتمدة،
بهدف مساعدة الطالب على اكتساب الكفايات املهنية والتدريسية
والسلوكية التي يحتاجها أثناء تدريسه في غرفة املصادر امللحقة ببرنامج
ً
صعوبات التعلم املوجودة في املدارس العادية تمهيدا إلعدادهم كمعلمين
صعوبات تعلم بإشراف هيئة أكاديمية.
فاملمارسة املهنية تتبلور من خالل التالحم والتفاعل بين املعرفة
والفهم النظري للمعلومات والتطبيق الحقيقي لها في الواقع ومع فئات
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة أثناء التدريب امليداني ،فإن نقلها
للطالب املعلمين يتطلب عملية مستمرة من االشراف على تدريبهم في
املؤسسات وذلك إلكسابهم القدرة على تطبيق املعارف واملبادئ والقيم
املهنية التي تم استيعابها في الدراسة االكاديمية في املواقف املختلفة مع
ذوي االحتياجات الخاصة [.[18
ويبدا التدريب امليداني في املستوى الثامن ،وبمعدل  8ساعات
معتمدة ،علي مدار فصل دراس ي كامل بصورة يومية ،ويتم التدريب في
املدارس العادية التي تحتوى علي غرف مصادر والتابعة إلدارة التعليم
العام ويشرف علي عملية التدريب مشرفين ومشرفات من أعضاء قسم
التربية الخاصة ومعلمي ومعلمات ذوي صعوبات التعلم املتعاونات بمواقع
التدريب بالتنسيق مع اداراتهم ،ومديري ومديرات املدارس امللتحق بها
برامج ذوي صعوبات التعلم ،ويمر التدريب امليداني بعدة مراحل :مرحلة
التهيئة ،مرحلة املشاهدة ،مرحلة التدريب الفعلي ،مرحلة التقويم [.[19
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن هناك تفاوت كبير بين الجانب
النظري والجانب التطبيقي أثناء إعداد الطالب املعلمين الذي يتم تأهيلهم
للعمل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وذلك مثل دراسة الجالمدة
[ ،]20ودراسة قزاز [ .]21كما أشار [11] Bosse & Spörerمن أن هناك
عالقة إيجابية بين الخبرات الشخصية والتعليمية التي يكتسبها الطالب
ً
املعلم أثناء دراسته للمقررات الدراسية وأيضا أثناء التدريب امليداني وبين
االتجاهات والكفاءة الذاتية.
ومن الدراسات التي حاولت التعرف علي العالقة بين التدريب امليداني
واالتجاه نحو ذوي االحتياجات الخاصة كانت دراسة Shaukat, Sharma,
 & [22] Furlongerوالتي أشارت إلي أن التدريب امليداني للطالب املعلمين

د مفاهيم الدراسة:
التدريب امليدانيى :Practical Training
ويعرف بأنه" مجموعة األنشطة واملهارات التدريسية التي يمارسها
الطالب املعلم خالل فترة التطبيق العملي امليداني بهدف مساعدة الطالب
على اكتساب الكفايات املهنية والتدريسية والسلوكية التي تساعده على
أداء املهام املنوط بها وتسهم في تعديل اتجاهاتهم نحو ذوي صعوبات
التعلم وفق أساليب تربوية مناسبة بإشراف هيئة أكاديمية متخصصة
ً
تمهيدا إلعدادهم كمعلمين صعوبات تعلم".
الكفاءة الذاتية املدركة ملعلم صعوبات التعلم
:Perceived self-efficacy of Learning Disability Teacher
ويعرفها الباحثان بأنها " اعتقاد الطالب املعلم ببرنامج التربية الخاصة
مسار صعوبات التعلم وتصوراته حول قدرته على العمل في مجال مهنة
التربية الخاصة ومدى رضاه وقناعاته بدوره الذي يقوم به وأدائه للمهام
املنوط بها على الرغم من وجود الكثير من الضغوط املتعلقة بهذه املهنة".
االتجاهات نحو ذوي صعوبات التعلم :Attitude toward with learning
disability
هي "مجموعة من استجابات الطلبة والتي تعكسها املشاعر واألفكار
نحو العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة .ويتم التعرف على هذه
االتجاهات من خالل استجابات الطلبة على مقياس االتجاه نحو العمل
مع ذوي االحتياجات الخاصة ،ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها
الطالب في استجابته لفقرات هذا املقياس".
الطالب ذوي صعوبات التعلم :Students with Learning Disabilities
ويقصد بهم في هذه الدراسة "الطالب ذوي صعوبات التعلم في مجال أو
أكثر من املجاالت األكاديمية أو النمائية ،وامللتحقين ببرنامج صعوبات
التعلم في مدارس مدينة نجران باململكة العربية السعودية".
 .3اإلطارالنظري والدراسات السابقة
أوال :التدريب امليداني:
نال موضوع التدريب امليداني اهتماما خاصا في برامج اعداد التربويين
فالخبرة امليدانية لها اهمية كبرى في برامج اعداد املعلم فهي توفر فرص
متاحة للممارسة العملية للمعلومات واملعارف واملفاهيم والنظريات التي
تعلموها في السنوات السابقة ،كما تعد مرحلة بناء لتهيئة الطلبة املعلمين
نفسيا ووظيفيا للقيام بمهامهم التدريسية املتنوعة بغية الوصول الي
جودة التعليم.
ولذا أكد  [15] Utleyعلى أهمية التدريب امليداني لطالب برنامج
التربية الخاصة والذي يتيح لهم فرصة ممارسة املهارات واملعارف النظرية
التي اكتسبوها أثناء البرنامج الدراس ي مثل (التدخل املبكر ،وتعديل
السلوك )....،وتطبيقها بشكل عملي وواقعي في التدريب امليداني من خالل
ً
التدريس والتفاعل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،وهذا ما أكدته أيضا
العديد من الدراسات مثل دراسة  [1] Freyفاإلعداد املنهي لطالب برنامج
التربية الخاصة يتم في مجالين االعداد األكاديمي النظري ألسس التدريس
ومهاراته وفنياته وأساليب ادارة املواقف التعليمية ،واالعداد العملي الذي
يتطلب وضع الطالب في مواقف تدريس طبيعية حيث يطبق ما درسه
نظريا وهذه املواقف تسمى بالتدريب امليداني وهو نشاط مخطط مقصود
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وطرق جديدة من أجل مساعدة طالبهم على رفع مستواهم وتقديم الدعم
والتعزيز االيجابي لهم [.[31
وهذا ما أشار إليه  [37] Banduraأن الشعور القوى بالكفاءة الذاتية
لدى الفرد يعزز من قدرته على االنجاز وأداء األعمال املكلف بها بشكل
ً
أفضل ،فاألفراد ذوي الشعور القوي بالكفاءة الذاتية يظهرون اهتماما
بأن يكونوا ذوي تأثير أعمق في املهام املكلفين بها ،وتبدو لديهم ثقة كبيرة في
قدرتهم إلحداث تغيير نحو األفضل ،على عكس األفراد الذين لديهم
كفاءة ذاتية منخفضة فأولئك يظهرون الشك في قدرتهم على أداء املهام
ويتجنبون املواقف الصعبة أو التي تتضمن تحدي يهددهم بالفشل.
ً
ومن ثم فكلما كان كان التدريب امليداني جيدا للطالب املعلمين ،وأثر
ً
تأثير فعاال في إكسابه للمهارات التدريسية الناجحة وااليجابية كلما زاد
إحساسهم بالثقة بالنفس وارتفعت كفاءتهم الذاتية ويعكس ذلك مدى
رغبتهم في االستمرار في املهنة أو العزوف عنها.
ثالثا :االتجاهات نحو ذوي صعوبات التعلم:
تعد االتجاهات من أكثر املفاهيم السلوكية شيوعا في دراسة السلوك
اإلنساني فهي من املوضوعات الهامة في علم النفس االجتماعي حيث تعد
مؤشر مهما يتوقع من خالله السلوك املميز للفرد في املواقف االجتماعية
املختلفة ،كما تعد االتجاهات من الجوانب الوجدانية األساسية
واملرتبطة بمشاعر الفرد ومعتقداته وهي من املوضوعات التي توضح
العالقة بين الفرد وبين عامله االجتماعي.
ً
ويحتل موضوع االتجاهات مكانة كبيرة أيضا ملا له من أهمية في تكوين
شخصية الفرد ،والتأثير على سلوكه وتوجيهه ،إضافة إلى أنها تعطينا
مؤشر للكيفية التي سيملكها الفرد في حياته املستقبلية ،ومن هنا فإن
دراسة االتجاهات من املوضوعات بالغة األهمية في تحديد السلوك
االيجابي نحو املهنة التي يزاولها الفرد ،حيث تقدم بعض املؤشرات على
احتماالت النجاح في املتطلبات املهنية املختلفة (املهتدي(2011 ،
وقد عرف ] Noe [32االتجاهات بأنها "هي جملة االعتقادات
واالنفعاالت املتكونة لدى الفرد والتي تجعله يسلك بطريقة معينة أو
محددة في موقف ما" .كما عرفها زهران [ ]5بأنها "تكوين فرض ي أو متغير
كامن أو متوسط يقع بين املثير واالستجابة وهو عبارة عن استعداد نفس ي
أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة املوجبة أو السالبة –القبول أو
الرفض نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف في البيئة التي
تستثير هذه االستجابة".
وتتكون االتجاهات من ثالثة عناصر رئيسية وهي :املكون املعرفي وتتضمن
الخبرات واملواقف التي يتعرض لها الفرد والتي تؤثر في وجهة نظره نحو
ش يء معين والتي بدورها تؤدي إلى تكوين االتجاه الوجداني أو العاطفي
وتشمل معتقدات الفرد وأفكاره ومعلوماته عن موضوع االتجاه ،املكون
االنفعالي :ويشير إلى مشاعر الفرد وانفعاالته حول موضوع االتجاه،
املكون السلوكي ويعنى :استعداد الفرد للقيام بأفعال واستجابات معينة
تتفق مع موضوع االتجاه.
وقد أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة كل الزعبي [،]33
املهتدى [ ]34إلى أن اتجاهات املعلمين نحو مهنتهم ترتبط بوجه عام
بإعدادهم األكاديمي قبل التخرج والتي من خاللها يتم اكتساب الخبرات
النظرية واملعرفية الكافية ملمارسة املهنة بعد التخرج ،ولذلك البد من

قبل التحاقهم بالخدمة يكسبهم اتجاها إيجابيا نحو تعليم ذوى
االحتياجات الخاصة.
ثانيا :الكفاءة الذاتية املدركة:
تعد الكفاءة الذاتية احدى محددات التعلم املهمة والتي تعبر عن
مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط ،ولكن بالحكم على
ما يستطيع إنجازه فالكفاءة الذاتية ليست مجرد مشاعر عامة ولكنها
تقويم من جانب الفرد لذاته عما يستطيع القيام به ،ومدى مثابرته،
ومقدار الجهد الذي يبذله ،ومدى مرونته في التعامل مع املواقف الصعبة
واملعقدة ومقدار مقاومته للفشل.
وعرف ] Ruddy et al [23الكفاءة الذاتية على أنها" اعتقادات الفرد
حول قدرته على التصرف أو التفاعل بنجاح في املواقف االجتماعية" ،كما
عرفها ] Raskauskas et al [24بأنها" القدرة املدركة لتنمية وتدعيم
العالقات االجتماعية والتي تعزز الرضا الشخص ي للفرد وتحميه من
ً
األحداث الضاغطة" ،ولكن التعريف األكثر شيوعا للكفاءة الذاتية هو
تعريف ] Bandura [25بأنها "مجموعة من التوقعات التي يدركها الفرد
وتجعل لديه اعتقاد في قدرته على أداء مهام محددة".
فالكفاءة الذاتية ليست املهارات التي يمتلكها الفرد ولكن هي اعتقاده
ملا يمكن أن يفعله بهذه املهارات ،فاملهارات وحدها ليست كافية ولكن البد
أن يكون لدى الفرد اعتقاد في قدرته على استثمار هذه املهارات
واستخدامها بأفضل طريقة ممكنة [.[26
ويرجع أهمية الكفاءة الذاتية إلى أنها تعتبر املفتاح الرئيس للقوى
املحركة لسلوك الفرد ،فهي تساعد على تحديد مقدار الجهد الذي
سيبذله الفرد في نشاط معين ،ومقدار املثابرة في مواجهة العقبات،
ً
ومقدار الصالبة أمام املواقف الصعبة ،كما يتضح أهميتها أيضا كما
يراها ] Pajares [27في أنها تنبع من تأثيرها في مظاهر متعددة من سلوك
الفرد تتمثل في :اختيار األنشطة ،والتعلم واإلنجاز ،والجهد املبذول
واإلصرار ,هذا وقد تم تحديد أربعة مصادر لكفاءة الفرد الذاتية ،هي:
خبرات اإلتقان ،والخبرات االبدالية ،واإلقناع اللفظي ،والحاالت
االنفعالية الفسيولوجية.
وتؤدى الكفاءة الذاتية االكاديمية املدركة دورا بارزا في التأثير في األداء
األكاديمي للطالب وتتبلور هذه الكفاءة في شكل أفكار ومعتقدات حول
الذات بشأن مدى كفاءتها ،فهذه األفكار تتوسط بين ما لديه من معرفه
ومهارات وبين أدائه الفعلي في املواقف التعليمية [.[28
ويؤكد ] Bandura [29أن مفهوم الفرد عن فاعليته الذاتية يظهر من
خالل اإلدراك املعرفي لقدرات الفرد الشخصية ومن خالل تعدد الخبرات
التي يمر بها ،حيث تعمل هذه الخبرات على مساعدة الذات في التغلب على
الضغوط التي تواجهها ،فالذين لديهم معتقدات قوية يسعون بجهد أكبر
للتغلب على التحديات التي تواجههم ،والذين لديهم ضعف في معتقدات
فاعلية الذات ينخفض جهدهم أو قد ينسحبون من املهام التي يسعون
إلنجازها.
وتحظى الكفاءة الذاتية بأهمية خاصة لدى املعلم في بداية عمله الفعلي
ورغبته في أن يصبح معلم حيث ترتبط الكفاءة الذاتية للمعلم بالدافعية
والحماس والتخطيط والتنظيم والجهد الذي يبذله أثناء عمله [ .]30ومع
ً
نمو الكفاءة الذاتية للمعلمين نجدهم أكثر استعدادا لتجربة أساليب
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واتجاه الطالب املعلمين نحو ذوي صعوبات التعلم بعد تطبيق البرنامج
باختالف الجنس (ذكور -اناث).
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منه ــج الــدراسـة
ً ً
 املنهج الوصفي :وهو املنهج الذي يصف الظاهرة املدروسة وصفا كمياً
وكيفيا ،من خالل جمع املعلومات وتصنيفها ،ومن ثم تحليلها وكشف
العالقة بين أبعادها املختلفة.
 املنهج شبه التجريبي :والذي استهدف قياس أثر متغير تجريبي مستقليتمثل في التدريب امليداني للطالب املعلمين ببرنامج صعوبات التعلم على
متغير آخر تابع وهو الكفاءة الذاتية للطالب املعلمين واتجاهاتهم نحو
الطالب ذوى صعوبات التعلم.
ب .عين ــة ال ــدراس ــة
عينة الدراسة االستطالعية:
تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( )40طالب وطالبة وذلك للتأكد
من ثبات وصدق أدوات الدراسة.
عينة الدراسة األساسية:
تكونت عينة الدراسة الحالية من ( )92طالب معلم ببرنامج التربية
الخاصة مسار "صعوبات التعلم" )40( ،من الذكور ،و( )52من اإلناث،
وتم اختيار العينة بطريقة قصدية من الطالب والطالبات في املستوى
الثامن ببرنامج التربية الخاصة بكلية التربية – جامعة نجران باململكة
العربية السعودية ،وبلغ متوسط عمر العينة 21.5عام ،وقد تم التحاق
الطالب بمقرر التدريب امليداني في العام الجامعي 2017/2016م.
ج .أدوات الدراسة
تضمنت أدوات الدراسة ما يلي:
 مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي ذوي صعوبات التعلم :إعدادالباحثان
 مقياس االتجاهات نحو ذوي صعوبات التعلم :إعداد الباحثانبرنامج التدريب امليداني :إعداد قسم التربية الخاصة كلية التربية جامعةنجران
ً
أوال -مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي ذوي صعوبات التعلم
 هدف املقياس:يهدف املقياس إلى قياس الكفاءة الذاتية ملعلمي الطالب ذوي صعوبات
التعلم ،وقد تم إعداد هذا املقياس نظرا لوجود ندرة في املقاييس العربية
– على حد علم الباحثان -التي تناولت قياس الكفاءة الذاتية املدركة
ملعلمي الطالب ذوي صعوبات التعلم.
 خطوات بناء املقياس:االطالع على الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية املتاحة التي
تناولت موضوع الكفاءة الذاتية بوجه عام والكفاءة الذاتية ملعلمي
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بوجه خاص وذلك كما في دراسة
] ،Malinen et al [41ودراسة الزغبي [ ،]4ودراسة]Jong et al [30؛
ودراسة ] Kurt, Ekicim & Gungor [42؛ ودراسة ]Lee et al [43؛ ودراسة
ملحم []44؛ ودراسة عيس ى [.[28
 االطالع على بعض الدراسات التي تحتوى على املقاييس واالختباراتً
والتي تضمنت بنودا أو عبارات تسهم في إعداد أبعاد ومفردات املقياس

التأكيد على رفع مستوى إعداد الطالب في هذه الكليات ال من أجل تكوين
اتجاهات تربوية ايجابية نحو مهنة التدريس فحسب ،بل من اجل
ً
مساعدتهم على تحمل الضغوط الناجمة عن العمل أيضا ،والتي من
ً
شأنها تؤثر سلبا على صحتهم النفسية وفي أدائهم املنهي.
ويمكن القول بأن تعديل اتجاهات الطالب املعلمين نحو األشخاص
املعاقين وتعزيز االيجابي وتغيير السلبي منها يعتبر من املتطلبات التربوية
التي ينبغي التركيز عليها والبحث كذلك في التغيرات املؤثرة فيها لدى طلبة
الجامعة بشكل عام ،وتخصصات التربية الخاصة بوجه خاص ،وذلك
ألنهم تحت اإلعداد والتدريب قبل الخدمة والذين ستكون لهم العالقة
ً
املباشرة بذوي االحتياجات الخاصة مستقبال [.[35
وبالتالي فإن الدراسة النظرية للمقررات الدراسية ال يمكن االعتماد
عليها وحدها في تهيئة وتشكيل اتجاه الطالب املعلم وخاصة طالب التربية
الخاصة نحو العمل في مجال التعليم بوجه عام ومجال التربية الخاصة
بوجه خاص .ولذلك يرى] Macy, Squires, & Barton [36أهمية التدريب
العملي لطالب التربية الخاصة من خالل حصولهم على التغذية املرتدة من
قبل املشرفين مما يساعدهم على اكتساب الخبرات في كيفية التعامل مع
ذوي االحتياجات الخاصة ،وهذا ما أكدته العديد من الدراسات مثل
دراسة ].[10,37,38
وقد ارتبطت الكفاءة الذاتية املدركة للطالب املعلم باالتجاه االيجابي
نحو ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث أشارت العديد من الدراسات إلى
أنه كلما ادرك املعلم لكفاءته الذاتية وشعوره بأنه لديه العديد من
املهارات التدريسية الناجحة وااليجابية التي اكتسبها أثناء التدريب
امليداني وانه أصبح لديه الخبرة في التعامل مع ذوي صعوبات التعلم زادت
ثقته بنفسه وأصبح اتجاه نحو هذه الفئة أكثر ايجابية ،ومن اهم هذه
الدراسات ومن الدراسات التي تناولت ربطت بين الكفاءة الذاتية املدركة
للمعلم واالتجاهات نحو تعليم ذوي االحتياجات الخاصة كانت دراسة
]Urton, Wilbert, & Hennemann [39والتي اشارت نتائجها الي وجود
عالقة إيجابية بين املتغيرين ،وهذا ما توصلت اليه كذلك دراسة & Emam
] Mohmed ;[40ودراسة];Malinen, Savolalinen, & Xu [41
ودراسة .[22] Shaukat,
فروض الدراسة:
 توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية لدرجات الطالباملعلمين والطالبات املعلمات على مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي
الطالب ذوي صعوبات التعلم ودرجاتهم مع مقياس االتجاه نحو ذوي
صعوبات التعلم.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد املجموعةالتجريبية على مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي الطالب ذوي
صعوبات التعلم بعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد املجموعةالتجريبية على مقياس اتجاه الطلبة املعلمين نحو ذوي صعوبات التعلم
بعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي.
 ال توجد فروق بين متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية علىمقياس ي الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي الطالب ذوي صعوبات التعلم
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 ًبناء على أراء السادة املحكمين املختصين تم تعديل بعض الفقرات من
حيث الصياغة ،لزيادة وضوحها للطالب املعلمين ،وبدون حذف أي
فقرات من املقياس.
 تم تطبيق املقياس بطريقة فردية على عينة استطالعية من الطالباملعلمين قوامها ( )40طالب ،من أجل التعرف على مدى فهم الطالب
ً
لتعليمات املقياس ومفرداته ،وذلك تمهيدا لتطبيقه على عينة الدراسة
األساسية.
 في ضوء هذه الدراسة االستطالعية ،تم إجراء تعديالت طفيفة فيصياغة بعض فقرات املقياس ،وبذلك تم إعداد مقياس الكفاءة الذاتية
ملعلمي الطالب ذوي صعوبات التعلم ،ملحق (.)1
صدق وثبات املقياس:
صدق املحكمين:للتحقق من مدى كفاية األبعاد ،ووضوح الفقرات ومدى مالءمتها
ألبعاد املقياس ،تم عرض املقياس على سبعة محكمين من أعضاء هيئة
التدريس في تخصصات الصحة النفسية وعلم النفس والتربية الخاصة،
وفي ضوء نتائج التحكيم تمت مراجعة الصورة األولية من املقياس،
وإجراء بعض التعديالت لبعض الفقرات كما تم إجراء بعض التعديالت
على الصياغة اللغوية لبعض الفقرات .وأصبح املقياس مكون من ()23
فقرة موزعة على أبعاد املقياس.
 االتساق الداخلي:تم حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون على
مستويين ،املستوى األول :على مستوى ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة
الكلية للمقياس كما بالجدول التالي:

ومنها دراسة ]Urton et al [39؛ ودراسة ]Sharma et al [45؛ ودراسة
]Malinen et al [41؛ ودراسة ] ،Lombardo-Graves [46ودراسة ][11
.Bosse, & Spörer
يتكون املقياس من ( )23فقرة موزعة على ثالثة أبعاد ،البعد األول(الكفاءة التدريسية) وعدد فقراته  10فقرات ،وهي الفقرات رقم (،4 ،2
 ، )22 ،20 ،18 ،15 ،13 ،11 ،10 ،8والبعد الثاني (الكفاءة في إدارة
السلوك) ويتكون من  7فقرات وهي أرقام (، )23 ،21 ،19 ،17 ،9 ،7 ،5
والبعد الثالث (اإلصرار واملثابرة) ويتكون من  6فقرات وهي أرقام (،3 ،1
 ،)16 ،14 ،12 ،6وتتم اإلجابة على هذا املقياس من خالل تقدير خماس ي
ً
متدرج مكون من خمس بدائل (بدرجة كبيرة جدا ،بدرجة كبيرة ،بدرجة
ً
متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جدا) ،وعلى املستجيب قراءة كل
فقرة وتحديد استجابة واحدة ،وتتراوح الدرجة على كل فقرة ما بين درجة
واحدة إلى خمس درجات ،ويتكون املقياس من  16فقرة ايجابية 7 ،فقرة
سلبية ،ويتم تصحيح العبارات السلبية بشكل عكس ي ،وبذلك تكون أعلى
درجة يحصل عليها الطالب هي ( )115درجة ،وأدنى درجة هي ( )23درجة.
وكلما ارتفعت درجة الطالب على املقياس دل ذلك على مستوى مرتفع من
الكفاءة الذاتية لدى الطالب املعلم.
 تم صياغة الصورة املبدئية ملقياس الكفاءة الذاتية املدركة ملعلميالطالب ذوي صعوبات التعلم ،بحيث تكون جاهزة للعرض على السادة
املحكمين ،وقد تم مراعاة وصياغة أن تكون صياغة األبعاد والفقرات
وبأسلوب سهل وغير ركيك ،وأن يكون محدد املعني والداللة.
 تم عرض املقياس في صورته املبدئية على سبعة من السادة املحكمينمن أساتذة الصحة النفسية والتربية الخاصة وذلك بهدف تقييم مدى
مالئمة األبعاد والفقرات ملا وضعت لقياسه ،ومدى وضوح صياغة
الفقرات ،وذلك بعد اطالعهم على أهداف املقياس.

جدول 1
معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية على مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي الطالب ذوي صعوبات التعلم (ن=)40
معامل االرتباط
*0.33
**0.69
**0.49
**0.61
**0.61
**0.53

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6

رقم الفقرة
7
8
9
10
11
12

رقم الفقرة
13
14
15
16
17
18

معامل االرتباط
**0.53
**0.48
**0.43
**0.69
**0.53
**0.66

معامل االرتباط
**0.67
**0.73
**0.62
**0.53
**0.64
**0.61

رقم الفقرة
19
20
21
22
23
-

معامل االرتباط
**0.71
*0.35
**0.68
**0.65
**0.66
-

املستوى الثاني :تم حساب االتساق الداخلي للمقياس من خالل درجة كل
بعد والدرجة الكلية ملقياس كفاءة معلمي التربية الخاصة وقد جاءت
معامالت االرتباط كما بالجدول التالي:

**دالة عند  *0.01دالة عند 0.05
يتضح من الجدول ( )1أن جميع معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة
من فقرات مقياس مهارات كفاءة معلمي التربية الخاصة والدرجة الكلية
للمقياس دالة عند مستوى (.)0,05 ،0,01

جدول 2
حساب معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي الطالب ذوي صعوبات التعلم والدرجة الكلية (ن=)40
معامالت االرتباط
**0.94
**0.85
**0.93

أبعاد مقياس
الكفاءة التدريسية
الكفاءة في إدارة السلوك
اإلصرار واملثابرة

 -معامل الثبات:

**دالة عند 0.01
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تم حساب ثبات املقياس بالطرق اآلتية:
 طريقة ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachاستخدمت معادلة ألفا كرونباخفي حساب ثبات كل بعد من أبعاد املقياس ودرجته الكلية ،وقد كانت
معامالت الثبات ألبعاد املقياس كالتالي :البعد األول ،)0.77( :البعد الثاني:
( ،)0.86البعد الثالث ،)0.80( :الدرجة الكلية ( ،)0.89وكلها معامالت
ً
ثبات ذات معدالت مرتفعة ،ويعد ذلك مؤشرا على ثبات املقياس.
 طريقة إعادة تطبيق االختبار Test-Retestاستخدم الباحثان طريقة إعادة االختبار لحساب ثبات املقياس بعد
تطبيقه على أفراد عينة الدراسة ( )40طالب معلم ،ثم أعيد تطبيقه بعد
أسبوعين على نفس العينة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين
درجات الطالب في التطبيق األول والثاني ألبعاد املقياس والدرجة الكلية،
وقد كانت معامالت الثبات ألبعاد املقياس كالتالي :البعد األول،)0.75( :
البعد الثاني ،)0.80( :البعد الثالث ،)0.78( :الدرجة الكلية ( ،)0.82وكلها
معامالت ثبات ذات معدالت مرتفعة ،مما يشير إلى درجة عالية من الثبات
للمقياس ككل وأبعاده.
ثانيا :مقياس االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم :إعداد الباحثان
 هدف املقياس:يهدف املقياس إلى قياس االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم  ،وقد تم
إعداد هذا املقياس نظرا لوجود ندرة في املقاييس العربية – على حد علم
الباحثان -التي تناولت االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم.
 خطوات بناء املقياس: االطالع على الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية املتاحة التيتناولت موضوع االتجاه نحو ذوي االحتياجات الخاصة بوجه عام
واالتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم بوجه خاص وذلك كما في
دراسة ].[7,22,47,48,50,51,52
ً
 االطالع على بعض املقاييس واالختبارات السابقة والتي تضمنت بنودا أوعبارات تسهم في إعداد أبعاد ومفردات املقياس ومنها دراسة (الصمادي،
السرطاوي [ ،]53ودراسة فراج والحاروني ]Power, Green, & ،[54
WHOQOL [55]; Cullen, Gregory, & Noto [56].
 في ضوء ما سبق تم إعداد مقياس االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم،ً
ويشتمل ( )35فقرة موزعة على ثالثة أبعاد وهم أوال( :دمج ذوي صعوبات
التعلم) ،والبعد الثاني (التوقعات من ذوي صعوبات التعلم) ،البعد
الثالث (التعامل مع ذوي صعوبات التعلم).
 تم صياغة الصورة املبدئية ملقياس االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم،بحيث تكون جاهزة للعرض على السادة املحكمين ،وقد تم مراعاة
وصياغة أن تكون صياغة األبعاد والفقرات وبأسلوب سهل وغير ركيك،
وأن يكون محدد املعني والداللة.
 تم عرض املقياس في صورته املبدئية على سبعة من السادة املحكمينمن أساتذة الصحة النفسية والتربية الخاصة وذلك بهدف تقييم مدى

مالئمة األبعاد والفقرات ملا وضعت لقياسه ،ومدى وضوح صياغة
الفقرات ،وذلك بعد اطالعهم على أهداف املقياس.
 ًبناء على أراء السادة املحكمين املختصين تم تعديل بعض الفقرات من
حيث الصياغة ،لزيادة وضوحها للطالب املعلمين ،وبدون حذف أي
فقرات من املقياس.
 تم توزيع فقرات املقياس بطريقة دائرية وأصبح البعد األول "دمج ذويصعوبات التعلم" يتكون من  12فقرات وهي (،19 ،16 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1
 ،)33 ،31 ،28 ،25 ،22والبعد الثاني " التوقعات من ذوي صعوبات
التعلم " يتكون من  10فقرة وهي (،26 ،23 ،20 ،17 ،14 ،11 ،8 ،5 ،2
 ،)29والبعد الثالث " التعامل مع ذوي صعوبات التعلم " يتكون من 13
فقرة وهي ( ،)35 ،34 ،32 ،30 ،27 ،24 ،21 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3وتم
تحديد نظام االستجابة على فقرات املقياس من خالل تقدير خماس ي
متدرج مكون من خمس بدائل (موافق بشدة ،موافق ،غير متأكد ،غير
موافق ،غير موافق بشدة) ودرجاتها ( ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5ويتكون املقياس من
 22فقرة ايجابية 13 ،فقرة سلبية ،ويتم تصحيح العبارات السلبية بشكل
عكس ي ،وبذلك تكون أعلى درجة يحصل عليها الطالب هي ( )175درجة،
وأدنى درجة هي ( )35درجة .وكلما ارتفعت درجة الطالب على املقياس دل
ذلك على اتجاهات الطالب املعلم االيجابية نحو األطفال ذوي صعوبات
التعلم.
 تم تطبيق املقياس بطريقة فردية على عينة استطالعية من الطالباملعلمين قوامها ( )40طالب ،من أجل التعرف على مدى فهم الطالب
ً
لتعليمات املقياس ومفرداته ،وذلك تمهيدا لتطبيقه على عينة الدراسة
األساسية.
 في ضوء هذه الدراسة االستطالعية ،تم إجراء تعديالت طفيفة فيصياغة بعض فقرات املقياس ،وبذلك تم إعداد مقياس االتجاه نحو ذوي
صعوبات التعلم ملحق (.)2
صدق وثبات املقياس:
 صدق املحكمين:للتحقق من وضوح الفقرات ومدى مالءمتها ألبعاد املقياس ،تم عرض
املقياس على سبعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات
الصحة النفسية وعلم النفس والتربية الخاصة ،وفي ضوء نتائج التحكيم
تمت مراجعة الصورة األولية من املقياس  ،وإجراء بعض التعديالت
لبعض الفقرات ،كما تم إجراء بعض التعديالت على الصياغة اللغوية،
وأصبح املقياس مكون من ( )35فقرة.
 االتساق الداخلي:تم حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون،
وذلك عن طريق مستويين:
املستوى األول :استخراج معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية
والجدول ( )3يوضح ذلك:

جدول  3معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية على مقياس االتجاهات نحو ذوي صعوبات التعلم (ن=)40
رقم الفقرة
1
2

معامل
االرتباط
**0.60
**0.50

رقم الفقرة
8
9

معامل
االرتباط
**0.49
**0.52

معامل
االرتباط
**0.47
**0.56

رقم الفقرة
15
16
8

رقم الفقرة
22
23

معامل
االرتباط
*0.31
**0.41

رقم الفقرة
29
30

معامل
االرتباط
**0.42
**0.56

رقم الفقرة
3
4
5
6
7

معامل
االرتباط
**0.56
**0.48
**0.50
*0.32
**0.43

رقم الفقرة
10
11
12
13
14

معامل
االرتباط
**0.68
**0.45
**0.66
**0.49
**0.60

معامل
االرتباط
**0.42
**0.49
**0.51
**0.38
**0.39

رقم الفقرة
17
18
19
20
21

رقم الفقرة
24
25
26
27
28

معامل
االرتباط
**0.50
**0.44
**0.39
**0.52
**0.51

رقم الفقرة
31
32
33
34
35

معامل
االرتباط
**0.39
**0.51
**0.58
**0.42
**0.43

املستوى الثاني :تم حساب االتساق الداخلي للمقياس من خالل درجة كل
بعد والدرجة الكلية ملقياس االتجاهات نحو االعاقة وقد جاءت معامالت
االرتباط كما بالجدول التالي:

**دالة عند  *0.01دالة عند 0.05
يتضح من الجدول ( )3أن جميع معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة
من فقرات مقياس االتجاهات نحو االعاقة والدرجة الكلية للمقياس،
دالة عند مستوى (.)0,05 ،0,01

جدول 4
حساب معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االتجاهات نحو ذوي صعوبات التعلم والدرجة الكلية (ن=)40
معامالت االرتباط
**0.71
**0.79
**0.61

أبعاد املقياس
دمج ذوي صعوبات التعلم
التوقعات من ذوي صعوبات التعلم
التعامل مع ذوي صعوبات التعلم

الطالب املعلمين من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة،
باإلضافة الى االستعانة بمعلم غرفة املصادر داخل املدرسة ،ويتم عقد
ورش عمل للمشرفين امليدانيين لتعريف الطالب املعلمين بكافة
املوضوعات املتعلقة بالتدريب امليداني ،وباإلضافة الى التدريس داخل
غرف املصادر فإن الطالب املعلمين يمارسون عدة أنشطة منها املشاركة
في فعاليات اليوم الدراس ي ،املشاركة في مختلف األنشطة املنهجية
والالمنهجية داخل املدرسة ،القيام بالتدريس الفعلي للطالب ذوي
صعوبات التعلم داخل غرفة املصادر.
ويتم تدريب الطالب املعلمين على كيفية تطبيق االختبارات واملقاييس
على الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،تعرف الطالب املعلم على كيفية بناء
الخطة التربوية والتعليمية والفردية ،أن يطبق الطالب املعلم مهارات
التدريس الفعال داخل غرفة املصادر ،أن يصنف الوسائل التعليمية
الخاصة بعملية التدريس ،أن يتعاون مع مدرس الفصل في العملية
التعليمية ،أن ينجز ملفات التدريب في الوقت املناسب ،أن يستخدم
الحاسب اآللي في تصميم برامج تعليمية محوسبة لذوي صعوبات التعلم،
أن يفسر نتائج تطبيق مقياس املهارات األساسية باللغة العربية
والرياضيات على الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،أن يستخدم استراتيجية
الحواس املتعددة أثناء عملية التدريس ،أن يستخدم لغة جسد مناسبة
أثناء عرض الدروس.
ويتم في نهاية الفصل الدراس ي تقييم الطالب من خالل استبيانات
محكمة من خالل املعلم األساس ي في املدرسة ،واملشرف امليداني من
أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة ،ملعرفة مدي اكتسابهم
ملهارات التدريس لذوي صعوبات التعلم ،والتفاعل واملشاركة في تحقيق
أهداف املقرر.

**دالة عند 0.01
 معامل الثبات:تم حساب ثبات املقياس بالطرق اآلتية:
 طريقة ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachاستخدمت معادلة ألفاكرونباك في حساب ثبات كل بعد من أبعاد املقياس ودرجته الكلية ،وقد
كانت معامالت الثبات ألبعاد املقياس كالتالي :البعد األول ،)0.69( :البعد
الثاني ،)0.61( :البعد الثالث ،)0.74( :الدرجة الكلية ( ،)0.70وكلها
ً
معامالت ثبات ذات معدالت مرتفعة ،ويعد ذلك مؤشرا على ثبات
املقياس.
 طريقة إعادة تطبيق االختبار Test-Retestاستخدم الباحثان طريقة إعادة االختبار لحساب ثبات املقياس بعد
تطبيقه على أفراد عينة الدراسة ،ثم أعيد تطبيقه بعد أسبوعين على
نفس العينة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب في
التطبيق األول والثاني ألبعاد املقياس والدرجة الكلية ،وقد كانت معامالت
الثبات ألبعاد املقياس كالتالي :البعد األول ،)0.60( :البعد الثاني،)0.72( :
البعد الثالث ،)0.77( :الدرجة الكلية ( ،)0.89وكلها معامالت ثبات ذات
معدالت مرتفعة ،مما يشير إلى درجة عالية من الثبات للمقياس ككل
وأبعاده.
البرنامج التدريبي :مقرر التدريب امليداني:
يقدم هذه املقرر ببرنامج التربية الخاصة بكلية التربية جامعة نجران،
ً
ويهدف هذا املقرر إلى إعداد معلم في مجال صعوبات التعلم قادرا على
إعداد دراسة حالة والقيام بالتدريس الفعلي لذوي صعوبات التعلم
امللتحقين بغرف املصادر وتجهيز وسائل وأساليب وأنشطة تعليمية
منسجمة مع الخطة التربوية الفردية واملشاركة في أنشطة التوعية كإلقاء
املحاضرات ألسر ذوي صعوبات التعلم وتقييم مدى تحقق األهداف
التربوية الواردة في الخطة التربوية الفردية .ويحضر الطالب يوم دراس ي
كامل طوال أيام األسبوع ملدة فصل دراس ي ،ويتم اختيار املشرفين على
9
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وللتحقق من صدق هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط " بيرسون"
للتعرف على العالقة بين درجات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس
الكفاءة الذاتية املدركة ودرجاتهم على أبعاد مقياس االتجاه نحو ذوي
صعوبات التعلم ،وأسفر التحليل عن بيانات الجدول التالي:

 .5النتائج ومناقشتها
نتائج الفرض األول ومناقشتها:
ينص الفرض األول على أنه " توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة
إحصائية لدرجات الطالب املعلمين والطالبات املعلمات على مقياس
الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي الطالب ذوي صعوبات التعلم ودرجاتهم مع
مقياس االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم".

جدول 5
ي
معامالت االرتباط بين متوسطات درجات أفراد العينة األساسية من الطلبة املعلمين على مقياس ي الكفاءة الذاتية املدركة ملعلمي الطالب ذو صعوبات التعلم
واالتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم
أبعاد الكفاءة الذاتية املدركة
أبعاد االتجاه نحو ذوي االحتياجات الخاصة
دمج ذوي صعوبات التعلم
التوقعات من ذوي صعوبات التعلم
التعامل مع ذوي صعوبات التعلم
الدرجة الكلية

الكفاءة التدريسية
**0.51
**0.31
**0.39
**0.46

الكفاءة في إدارة
السلوك
*0.26
*0.22
**0.37
**0.41

اإلصرارواملثابرة

الدرجة الكلية

*0.24
**0.44
**0.50
**0.49

**0.41
**0.38
**0.41
**0.48

تدريس الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مما ينعكس بشكل ايجابي على
اتجاهاتهم نحو هؤالء الطالب.
كما يرى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اتجاهات املعلمين
نحو ذوي االحتياجات الخاصة من هذه العوامل مدى الكفاءة األكاديمية
التي يتمتع بها املعلم باإلضافة الى مستوى التدريب الذي تلقاه قبل
التحاقه بالتدريس ،وبالتالي فإن العديد من الدراسات مثل دراسة كل
من ][41,60,61؛ أشارت إلى أنه كلما كان هناك مستوى مرتفع من الكفاءة
الذاتية والتي تتضمن الكفاءة االكاديمية واالجتماعية واالنفعالية وغيرها
كلما أثر ذلك على اتجاهاتهم بشكل ايجابي نحو ذوي صعوبات التعلم
ودمجهم في العملية التعليمية.
وهذا ما أيده  [62] Lopez, Monteiro, Sil, Rutherford, & Quinnمن أن
املعلمين الذين لديهم كفاءة ذاتية منخفضة يعتقدون انهم سيواجهون
صعوبات في التعامل مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مما ينعكس
ً
سلبيا على اتجاهاتهم نحوهم.
مما سبق يتضح مدى العالقة االرتباطية املوجبة بين الكفاءة الذاتية
واالتجاه نحو ذوي االحتياجات الخاصة ،والتي تتضح من خالل مدى
كفاءة املعلم الذاتية وشعوره بالثقة بالنفس وقدرته على مواجهة
الصعوبات والتحديات تنعكس بصورة ايجابية على اتجاها نحو ذوي
االحتياجات الخاصة ومنهم فئة ذوي صعوبات التعلم ،وأن انخفاض
مستوى الكفاءة الذاتية لدى املعلم قد تؤثر بشكل سلبي على اتجاهات
ً
نحو رغبته في العمل مع ذوي صعوبات التعلم بل أيضا رفضه لعملية
دمجهم في العملية التعليمية.
نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:
ينص الفرض الثاني على (ما فاعلية التدريب امليداني في تنمية مستوى
الكفاءة الذاتية املدركة لدى الطالب املعلمين ببرنامج التربية الخاصة
بجامعة نجران؟) وللتحقق من صدق هذا الفرض تم استخدام اختبار ت
لداللة الفروق بين املتوسطات املرتبطة والجدول ( )6يبين نتائج ذلك:

**دالة عند  * 0,01دالة عند 0.05
يتضح من جدول ( )5وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا
عند مستوى  ،0.01ومستوى  0.05بين أبعاد مقياس ي مهارات الكفاءة
الذاتية املدركة ملعلمي الطالب ذوي صعوبات التعلم واالتجاه نحو ذوي
صعوبات التعلم لدى عينة الدراسة األساسية من الطلبة املعلمين،
وبذلك تتحقق صحة الفرض األول.
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات
ومنها دراسة كل من ] ،[22,39,40,57,58حيث أشاروا إلى أن هناك عالقة
ارتباطية ايجابية بين الكفاءة الذاتية املدركة وبين االتجاه نحو ذوي
صعوبات التعلم فكلما كان الكفاءة الذاتية لدى الطلبة املعلمين عالية
كلما كان اتجاههم ايجابي نحو ذوي صعوبات التعلم ،وقد أشار ][45
 Sharma, Loreman, & Forlinإلى أن الطالب ذوي الكفاءة الذاتية
العالية يؤثر ذلك بشكل كبير ايجابيا نحو قدرتهم على التدريس في الفصل
واعتقادهم بأنهم سيكونون معلمين ناجحين ومؤثرين على طالبهم .كما
أشار  [59] Ellins & Porterإلى أن املعلمين الذين لديهم شعور أكبر
بالكفاءة الذاتية يكون لديهم اتجاهات ايجابية نحو ذوي االحتياجات
ً
الخاصة واحساسهم أيضا بقدرتهم على املثابرة والصبر مع الطالب الذين
لديهم صعوبات تعلم.
وينظر الى االتجاهات بأنها عبارة عن انعكاسات للمشاعر السلبية
وااليجابية تجاه الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،ويمكن ان تؤدى
كفاءة املعلم الذاتية إلى إحداث تغير ايجابي في تعليم هذه الفئة من
األطفال [.[45
ً ً
كما تلعب الكفاءة الذاتية لدى الفرد دورا هاما في عمليات التخطيط
والتنفيذ ومعالجة املهام الصعبة ،وهذا ما أشار اليه] Bandura [25من
األفراد الذين لديهم شعور جيد بالكفاءة الذاتية قادرون على مواجهة
التحديات ،وبذل كثير من الجهد وقدرة على التحمل ومعالجة املهام
الصعبة .ومن ثم فإن هؤالء املعلمين يكونون لديهم ثقة بأنفسهم في
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جدول 6
اختبارت ملقارنة داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية
االنحراف املعياري
قيمة ت
متوسط الفروق
التطبيق
أبعاد املقياس
الكفاءة التدريسية
الكفاءة في إدارة السلوك
التخطيط واملناهج
اإلصرار واملثابرة

35.5
40.84
22.93
25.27
25.5
28.49
83.93
95.06

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

**دالة عند 0,01
يتضح من جدول ( )6وجود فروق بين دالة احصائية عند مستوى
( )0.01بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في القياسين
القبلي والبعدي في أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية املدركة ،وهذه الفروق
لصالح التطبيق البعدي.
وتتفق نتائج هذا الفرض مع العديد من الدراسات مثل دراسة كل من
][1,63,64والتي أكدت نتائجها أن خبرة التدريب امليداني يسهم في تنمية
الكفاءة الذاتية املدركة لدى الطالب املعلمين ،حيث أن الخدمات
املباشرة التي توفرها املدرسة لتالميذها ذوي صعوبات التعلم من خالل
غرفة املصادر وما بها من تجهيزات متكاملة ،واالشراف املباشر من معلم
صعوبات التعلم وتوجيهاته لهم ،تساعد الطالب املعلمين على احراز تقدم
وتحقيق ألهداف الخطة الفردية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم.
كما أن دليل برنامج التربية الخاصة والذي تم توزيعه على الطالب وما
يتضمنه من خطة واضحة تنفذ عبر مراحل متتالية ويسهم في اكتساب
املهارات ،مع تحديد اهداف الخطة الفردية ووضعها في ضوء قدرات
وامكانيات كل طفل من ذوي صعوبات التعلم ساعد في تحقيق هذه
األهداف مما انعكس بشكل ايجابي على الطالب املعلمين وساهم في تنمية
احساسهم بالكفاءة الذاتية لديهم .وهذا النتائج مماثلة لنتائج
دراسة ].[65,66,67
كما أسهم التدريب امليداني في زيادة معارف املتدربين ومعلوماتهم
ً
النظرية والعملية معا في التخصص ،فاألسئلة التي يوجهونها الطالب
املعلمين إلى أخصائي صعوبات التعلم باملدرسة ومشرفي التدريب امليداني
من اعضاء هيئة التدريس بدون أي إحراج وبسالسة لم تكن متوفرة
داخل املحاضرات والتي قد تكون مقيدة بعض الش يء ،ساعدهم في تنمية
ً
معارفهم النظرية والعملية معا ،كما ساعدهم التدريب امليداني في تنمية
املهارات التدريسية من خالل تطبيق أساليب تدريسية فعالة سواء
اكتسبوها من خالل املقررات النظرية بالبرنامج أو من خالل اكتسابها من
معلمي صعوبات التعلم في املدرسة أو من خالل مشرفي التدريب امليداني،

4.68
4.39
2.29
2.59
2.81
3.85
8.77
9.73

**7.99
**6.47
**7.25
**8.14

كما ساعد التدريب امليداني في تنمية قدرة الطالب على حل املشكالت
والتفاعل االجتماعي من خالل احتكاكهم بمجتمع جديد من معلمي
املدرسة والطالب والتفاعل معهم من خالل التعرف على مشكالت الطالب
وكيفية التعامل معها واستخدام االساليب التربوية في معالجتها ،وهذا ما
أيدته العديد من الدراسات مثل دراسة لقمش ،والخرابشة []2؛ ذياب
[.[68
كما أن النجاح الذي يحققوه في تدريب الطالب ذوي صعوبات التعلم
على بعض الصعوبات التي لديهم سواء في الكتابة أو القراءة أو الرياضيات
ساعدهم في تنمية الثقة بالنفس ،ونمى عندهم مستوى تقدير الذات
لديهم ،مما جعلهم يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة الذاتية.
كما يتيح برنامج التدريب امليداني للطالب املعلمين فرصة اكتشاف
ومراعاة الفروق الفردية بين تالميذهم من ذوي صعوبات التعلم ،ومن ثم
ً
يمكنهم من تحديد أهداف الخطة التربوية الفردية وفقا ال مكانيات
وقدرات تالميذهم ،ومن ثم تتكون لديهم خبرة ميدانية عملية في التعامل
ً
مع ذوي صعوبات التعامل كل فرد وفقا إلمكانياته وقدراتهم املتنوعة .كما
اتاح التدريب امليداني للطالب املعلمين فرصة لنمو مهارة املالحظة والتي
تساعدهم على فهم انفعاالت التالميذ من ذوي صعوبات التعلم وداللة
ً
تلك االنفعاالت ،كما ساهم التدريب ايضا في تنمية مهارات التشخيص
لديهم من خالل ما مارسوه من تشخيص للعديد من الحاالت من ذوي
صعوبات التعلم سواء كانت هذه االختبارات اختبارات تشخيصية
أكاديمية أو تشخيصية ....وهذا ما اكدته دراسة كل من[1] Frey؛ الربيع
[.[69
نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:
ينص الفرض الثاني على "ما فاعلية التدريب امليداني في تعديل اتجاهات
الطالب املعلمين ببرنامج التربية الخاصة بجامعة نجران نحو الطالب ذوي
صعوبات التعلم) ،وللتحقق من صدق هذا الفرض تم استخدام اختبار
ت لداللة الفروق بين املتوسطات املرتبطة والجدول ( )7يبين نتائج ذلك:

جدول  7اختبارت ملقارنة داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على أبعاد مقياس االتجاه نحو الطالب ذوي
صعوبات التعلم
االنحراف املعياري
قيمة ت
متوسط الفروق
التطبيق
أبعاد املقياس
5.61
33.55
قبلي
دمج ذوي صعوبات التعلم
*3.38
4.95
37.55
بعدي
**6.48
6.34
29.77
قبلي
التوقعات من ذوي صعوبات التعلم
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االنحراف املعياري
قيمة ت
متوسط الفروق
التطبيق
أبعاد املقياس
5.14
38.15
بعدي
7.84
35.57
قبلي
التعامل مع ذوي صعوبات التعلم
**4.47
6.96
43.00
بعدي
17.29
98.90
قبلي
الدرجة الكلية
**5.91
12.21
118.70
بعدي

املعلمين كونهم سيكون لديهم عالقة مباشرة في املستقبل مع ذوي
صعوبات التعلم بصفتهم معلمين لهم يجب ان تبنى هذه العالقة على
التقبل واحترام وتقدير اآلخر وأنه بدون هذا العالقة االرشادية سيكون
لديهم صعوبة في التدريس والتعامل معهم وتحقيق النجاح املرجو من
هذه العالقة ،مما انعكس بشكل ايجابي على اتجاهاتهم نحو الطالب ذوي
صعوبات التعلم وهذا ما أكدته دراسة الصرايرة ،الشعالن []35؛ ودراسة
شعيب وأخرون [.[50
وتعتبر الحوافز املادية التي يتلقونها بنسب زيادة عن املعلمين العاديين
ينظرون بإيجابية نحو الطالب ذوي صعوبات التعلم من خالل أنه قد
يبذلون جهد اكبر في التعامل مع ذوي صعوبات التعلم ولكن هللا سبحانه
وتعالي يكافوهم عن ذلك املجهود في تعليم ذوي صعوبات التعلم  ،كما أن
ً
ً
الدولة تكافهم أيضا وتميزهم ماديا عن أقرانهم من املعلمين العاديين
بحوافز مادية أكبر.
كما أشارت دراسة  [72] Cookأن الطالب املعلمين في برامج التربية
الخاصة تكون اتجاهاتهم ايجابية نحو الطالب ذوي صعوبات التعلم أكثر
من الطالب الذين لديهم اعاقة عقلية أو اضطرابات سلوكية ،وأنهم
يفضلون العمل والتفاعل مع هذه الفئة.
نتائج الفرض الرابع ومناقشتها:
ينص الفرض الرابع على أنه " ال توجد فروق بين متوسط درجات أفراد
املجموعة التجريبية على مقياس ي الكفاءة الذاتية املدركة للطلبة املعلمين
واالتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم بعد تطبيق البرنامج باختالف الجنس
(ذكور -اناث)" .وللتحقق من صحة هذا الفرض ،تم حساب املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) وداللتها االحصائية بين
الذكور واإلناث على مقياس ي الكفاءة الذاتية املدركة للطلبة املعلمين
واالتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم ،والجدول رقم ( )8يوضح ذلك.

**دالة عند  * 0,01دالة عند 0.05
يتضح من جدول ( )7وجود فروق بين دالة احصائية عند مستوى
( )0.01، 0.05بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في
القياسين القبلي والبعدي في أبعاد مقياس االتجاه نحو ذوي صعوبات
التعلم ،وهذه الفروق لصالح التطبيق البعدي.
وقد يرجع ذلك في ضوء ما تتضمنه املواقف والخبرات التدريسية
والعملية في التدريب امليداني في التعامل املباشر مع ذوي صعوبات
التعلم ،والتطبيق الجزئي لبعض املقررات الدراسية في برنامج التربية
الخاصة ،والزيارات امليدانية من مشرفي التدريب امليداني وتقديم الدعم
والتعزيز للطالب املعلمين ،وما لألنشطة التعليمة من التي يقدمها الطالب
املعلمين للطالب ذوي صعوبات التعلم.
كما أتاح التدريب العملي للطالب املعلمين فرصة التفاعل مع األطفال
ذوي صعوبات التعلم في بيئة داعمة ،كما ان االتصال املتكرر على املدى
ً
الطويل ملدة ستة ساعات يوميا في اليوم ملدة تتجاوز التسعين يوم وهي
ً
مدة الفصل الدراس ي كامال ،والتعامل املباشر مع األطفال ذوي صعوبات
التعلم والتواصل املتكرر في بيئة التعليم والتعلم ساعد في تكوين عالقات
ايجابية بينهم وبين هؤالء األطفال،
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع العديد مثل دراسة كل من ][9
Samuel et al ; [70] Lieberman, and Sandy؛ العمري [ ]71والذين
أشاروا إلى أن التواصل املتكرر والتفاعل ملدة طويلة مع الطالب املعلمين
أثناء فترة التدريب امليداني وبين األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يسهم
في تكوين اتجاهات ايجابية نحو هؤالء األطفال.
كما أن ما تم مناقشته من قبل مشرفي التدريب امليداني من أعضاء
هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة مع الطالب املعلمين اثناء الزيارات
امليدانية عن الطالب ذوي صعوبات التعلم اثناء املمارسة العملية معهم
وطبيعة هذه الفئة وخصائصها وكيفية التعامل معها ،وان الطالب

جدول  8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة (ت) وداللتها االحصائية بين عينة الدراسة من الذكور واإلناث على مقياس ي الكفاءة الذاتية املدركة
للطلبة املعلمين واالتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم
إناث ن ()43
ذكور ن ( )37
قيمة
البيان
املقياس
ت
األبعاد
ع
م
ع
م
NS 0.92
3.77
39.76
4.19
38.94
الكفاءة التدريسية
مقياس الكفاءة
NS 0.17
2.29
42.51
2.39
24.60
الكفاءة في إدارة السلوك
الذاتية املدركة
NS 0.22
2.99
28.06
3.11
27.91
اإلصرار واملثابرة
NS 0.56
8.14
92.44
8.79
91.37
الدرجة الكلية
**6.82
4.05
39.84
4.46
33.19
دمج ذوي صعوبات التعلم
مقياس االتجاه نحو
**3.74
4.57
35.77
6.47
31.13
التوقعات من ذوي صعوبات التعلم
ذوي االحتياجات
ي
**3.50
7.71
40.95
7.85
34.88
التعامل مع ذو صعوبات التعلم
الخاصة
**3.49
10.38
116.66
18.29
105.72
الدرجة الكلية

**دالة عند  * 0.01دالة عند  0.05غير دالة
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ً
كما قد يرجع ذلك أيضا إلى أن األنثى بطبعها وفطرتها وملا حباه هللا بها
من قدرة على التحمل والصبر والحنان والعطف ساعدها في أن يكون
اتجاهها نحو ذوي االحتياجات الخاصة أكثر ايجابية من الذكور .وهذا ما
ً
أكده أيضا جميعان ،الشهري [ ]49من أن طبيعة املرأة في تعاطفها مع
ذوي االحتياجات الخاصة نمى لديها اإلحساس بمسؤولياتها تجاههم
بشكل أفضل مقارنة بالذكور.
ً
وهذا ما أشار اليه أيضا عسيلة ،جودة [ ]7من أن اتجاه األنثى نحو
ذوي االحتياجات الخاصة أكثر ايجابية من الذكور ألن املرأة أكثر أفراد
ً
ً
الجنس البشري حنانا وعطفا سواء أكان ذلك لزوجها أو أطفالها أو
إخوانها أو حتى جيرانها ،وال يخرج ذوي االحتياجات الخاصة بالنسبة
للطالبات املعلمات عن واحد من هؤالء ،حيث تعتبر سمة التعاطف سمة
أساسية في شخصية املرأة.
كما أن املرأة تعتمد على مشاعرها وأحاسيسها في حين يعتمد الرجل
على عقله وتفكيره في مواجهة املواقف أيا كانت ،وعندما خلق هللا املرأة
ً
منحها من تلك السمة حظا أوفر من الرجل وسمة العطف تبدو أنثوية ملا
تظهره املرأة من رقة وحنان في تعاملها مع الغير مما يجعلها أكثر ايجابية في
اتجاهاتها نحو ذوى االحتياجات الخاصة ودليل ذلك أن أغلبية من
يتعامل مع األطفال أصحاء أو مرض ي ومع املسنين هم من اإلناث [.[76
 .6التوصيات
 .1االهتمام بقياس اتجاهات الطالب نحو ذوي االحتياجات الخاصة بوجه
عام وذوي صعوبات التعلم بوجه خاص عند االلتحاق ببرنامج التربية
الخاصة ،لضمان ان يتم قبول الطالب الذين لديهم اتجاهات ايجابية
نحو ذوي االحتياجات الخاصة.
 .2ضرورة توفير البرامج والتدريبات واألنشطة املختلفة التي تؤدى الى
تنمية الكفاءة الذاتية لدى طالب برنامج التربية الخاصة وطالب التدريب
امليداني في السنة النهائية بوجه خاص.
 .3أن يقوم قسم التربية الخاصة بعقد العديد من اللقاءات والزيارات
املتبادلة بينها وبين املؤسسات املعنية بذوي االحتياجات الخاصة لتوفير
فرص التفاعل والحوار بين الطالب املعلمين واألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة بشكل عام وذوي صعوبات التعلم بشكل خاص .
 .4تصميم دورات وبرامج للمقبلين من الطالب املعلمين على التدريب
امليداني بهدف تهيئتهم للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم.
 .5أن تتضمن املقررات الدراسية لبرنامج التربية الخاصة مواقف عملية
وزيارات ميدانية قدر اإلمكان ،بهدف تقليل الفجوة بين املقررات النظرية
والفصل الدراس ي الخاص بالتدريب امليداني.
شكر وتقدير:
يتقدم الباحثان بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى عمادة البحث العلمي
بجامعة نجران على دعمها لهذا املشروع البحثي رقم
) (NU/SHED/15/070للعام الجامعي  1438/1437هـ .
املراجع
أ .املراجع العربية
] [2القمش ،مصطفى؛ الخرابشة ،عمر ( .)2009تقويم التدريب العملي
امليداني لطلبة دبلوم التربية الخاصة في كليات املجتمع األردنية من

ً
يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا بين
متوسطي درجات الطالب املعلمين (الذكور) والطالبات املعلمات (اإلناث)
على مقياس ي الكفاءة الذاتية املدركة للطلبة املعلمين ،كما يتضح من
الجدول فروق بين الطالب املعلمين والطالبات املعلمات في متوسط
درجاتهم على مقياس االتجاه نحو ذوي صعوبات التعلم لصالح الطالبات
املعلمات.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع العديد من الدراسات مثل دراسة ][42
Kurt, et al؛ ودراسة ملحم [ ]44من أنه ليس هناك فروق في مستوى
الكفاءة الذاتية ترتبط بالجنس.
ً
وقد يرجع ذلك بأن كال من الطالب والطالبات قد تتشابه لديهم
ً
الخصائص املعرفية في هذه املرحلة النمائية ،كما أنهم أيضا يمرون بنفس
الخبرات التدريسية نفسها ،فهما يدرسون نفس املقررات الدراسية سواء
كان في التعليم العام أو في مرحلة البكالوريوس وتتشابه طرق
واستراتيجيات التدريس حيث أن خطة برنامج التربية الخاصة وتوصيف
املقررات واحدة ،كما انهم يقيمون في منطقة واحدة ،تتشابه فيها
الظروف ،كما أنهم يمارسون مهامهم كمعلم صعوبات ضمن برنامج
التدريب امليداني في ظروف متشابهة من حيث ان املشرفين عليهم من
اعضاء هيئة التدريس في نفس البرنامج ،وأن خطة التدريب امليداني
واحدة للطالب والطالبات ،وأساليب التقييم نفسها.
وهذا ما أشار إليه  [27] Pajaresمن أن الكفاءة لذاتية قد تتأثر
بالعوامل البيئية ،وأن النجاح يخضع لرغبة املتعلم وحرصه على اكتساب
العديد من املهارات وبذل الجهد واملثابرة ،وال يخضع الى نوع الجنس ،ومن
ثم فإن تشابه الخبرات لدى كل من الطالب والطالبات ببرنامج التربية
ً
الخاصة قد يكون سببا في عدم وجود فروق دالة في الكفاءة الذاتية
لديهم.
كما يؤكد ذلك نتائج دراسة الشلبي [ ]73من أنه قد يعزى السبب
لعدم وجود فروق بين الذكور واالناث في مستوى الكفاءة الذاتية إلى
التطور العلمي الحديث في مجال االتصاالت والتكنولوجيا وأصبح كل
ش يء في شتى مجال املعرفة متاح عبر االنترنت في سهولة وييسر ،مما قلل
الفجوة بين الذكور واالناث في النواحي املعرفية واألكاديمية ،كما أن
التنشئة االجتماعية واألسرية الواحدة للجنسين في نفس البيئة،
والتعرض لنفس الخبرات التعليمية في مختلف مراحل التعليم سواء
التعليم العام أو مرحلة البكالوريوس ساهمت في تقليل الفجوة بين
الذكور واالناث في الكفاءة الذاتية املدركة لكل منهما.
كما جاءت نتائج الفرض الخاصة بوجود فروق بين الطالب املعلمين
والطالبات املعلمات في االتجاه نحو االعاقة لصالح الطالبات املعلمات
متسقة مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة جميعان ،الشهري
[ ]49ودراسة [47] Findler et al؛ ودراسة الصرايرة ،الشعالن []35؛
ودراسة ] ;Shaukat et al [22ودراسة عسيلة ،وجودة []7؛ ودراسة ][75
 Bu et al [51] Shalev et alوالتي أوضحت ان اتجاهات اإلناث نحو
االطفال ذوي االحتياجات الخاصة أكثر ايجابية من اتجاه الذكور وأن
ذلك ربما يعزي إلى غلبة االنفعاالت والنواحي العاطفية والتي تمتاز بها
ً
اإلناث عن الذكور نظرا للعالقة الوثيقة بأدوارهن الحياتية في التربية
والرعاية االجتماعية.
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.884
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واالجتماعية.244-213 ،)1(23 ،
] [44ملحم ،محمد امين ( .)2015الكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طلبة
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جامعة األزهر.268-233 ،)2(164 ،
] [49جميعان ،ابراهيم فالح؛ الشهري ،عبد هللا ( .)2013اتجاهات
املعلمين نحو دمج األطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في
املدارس الحكومية :دراسة عبر ثقافية في البيئتين األردنية
والسعودية .املجلة التربوية ،الكويت.308-237 ،107 ،
] [50شعيب ،على محمود؛ محمد ،هدى شعبان؛ حماد ،محمد احمد
( .)2012فاعلية برنامج ارشادي لتنمية املسئولية االجتماعية
للطالب املعلمين بقسم التربية الخاصة بجامعة نجران لبناء
اتجاهات ايجابية نحو ذوي االحتياجات الخاصة .مجلة البحوث
التربوية والنفسية ،كلية التربية بشبين الكوم.39-1 ،)2(27 ،
] [53الصمادي ،أحمد عبد املجيد؛ السرطاوي ،عبد العزيز مصطفى
( .)1996تكوين مقياس اتجاهات طالب الجامعة نحو املعاقين.
مجلة العلوم االجتماعية.239-215 ،)2(24 ،
] [54فراج ،وهمان همام؛ الحاروني ،مصطفى محمد ( .)1999اتجاهات
طالب الجامعة نحو املعوقين وفاعلية برنامج في تنميتها .مجلة علم
النفس ،القاهرة ،عدد ديسمبر.148-130 ،
] [68ذياب ،تركي ( .)1999ميول الطلبة املعلمين نحو برامج التربية العملية
(دراسة تقويمية) .دراسات العلوم التربوية ،الجامعة األردنية
.194-142 ،)1(26
] [69الربيع ،أحمد ابراهيم ( .)2016فعالية التدريب امليداني في إكساب
طالب الخدمة االجتماعية املهارات املهنية :دراسة مطبقة على بعضا
لجامعات السعودية .مجلة الخدمة االجتماعية (الجمعية املصرية
لإلخصائيين االجتماعيين) ،مصر.496-469 ،)6(65 ،
] [71العمري ،خالد ( .)2008أثر خبرة التربية العملية على اتجاهات
الطلبة املعلمين تخصص معلم صف في جامعة اليرموك نحو مهنة
التدريس .مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية.244-213 ،)1(23 ،

وجهة نظر املتدربين واملعلمين املتعاونين .مجلة العلوم التربوية
والنفسية.66-39 ،)1(10 ،
] [3اليوسف ،رامي محمود ( .)2013املهارات االجتماعية وعالقتها بالكفاءة
الذاتية املدركة والتحصيل الدراس ي العام لدى عينة من طلبة
املرحلة املتوسطة في منطقة حائل باململكة العربية السعودية في
ضوء بعض املتغيرات .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية
والنفسية.365-327 ،)1(21 ،
] [4الزغبي ،أمل عسر ( .)2014فاعلية برنامج قائم على نظرية التعلم
املعرفي االجتماعي في تنمية الكفاءة الذاتية املهنية لدى الطالبات
معلمات التربية الخاصة (مسار صعوبات التعلم) .مجلة العلوم
التربوية والنفسية.627-583 ،)2(15 ،
] [5زهران ،حامد عبد السالم .)2003( .علم النفس االجتماعي .القاهرة:
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] [7عسيلة ،محمد إبراهيم؛ جودة ،أمال عبد القادر( .)2005اتجاهات
طالب جامعة األقص ى نحو املعوقين .مجلة كلية التربية ،جامعة
عين شمس.129-85 ،)3(29 ،
] [8رياض ،أسامة ( .)2001رياضة املعاقين :األسس الطبية والرياضية.
القاهرة :دار الفكر العربي.
] [16فخرو ,حصة ( .)2002تقييم الطالبات املعلمات الذاتي ألدائهن في
التربية العملية وتقييم مشرفاتهم لهن في عالقتهما بالتخصص
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THE EFFECTIVENESS OF PRACTICAL TRAINING
FOR SPECIAL EDUCATION PROGRAM
STUDENTS TEACHER ON PERCEIVED SELFEFFICACY AND THEIR ATTITUDES TOWARDS
STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES
Mahammad Ahmed Hammad

Huda Shabban Mahammad Awed

ABSTRACT_ The study aimed at determining The Effectiveness of practical training For Special Education
program students teacher on Perceived self-efficacy and their attitudes towards students with special needs, Also
The relationship between the self-efficacy perceived of teacher students and their attitudes towards students with
learning disability, and Are there differences in self-efficacy perceived and attitudes toward students with
learning difficulties by sex?, It enrolled a total of 92Student teacher in Special Education Programs (40 male, 52
female; mean age = 21.5 years). The tools of the study included: teachers self-efficacy perceived of students with
learning disabilities Scale was developed by the researchers, The Attitudes toward children with special needs
by the researchers, and the Practicum program by: Special Education of Department Najran University. The
results showed statistically significant relationship between Self-Efficacy Perceived and attitude toward children
with special needs, there were significant statistical effect (a < 0.05) for practical training on Special Education
program students teacher on enhancing the Perceived self-efficacy, and enhancing their attitudes towards
children with special needs, Also there are significant differences between male and female in and attitude
toward children with special needs after practical training favor of female.
KEYWORDS: practical training, Perceived self-efficacy, attitudes, students teacher, children with learning
disability.
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