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 امللخص

في قدع التخبية  التجريب السيجاني بخنامجالتعخف عمى مدتػى الجراسة  ىحه ىجفت
 متغيخي  معخفة أثخ و .الخخيجيغ الصمبة خنط وجية مغ عسان األىمية جامعة فيالخاصة 
اختيارىع  تع شالبة و ( شالبا43) الجراسة مغ تكػنت عيشة. التخاكسي السعجل و الجشذ
( 43) مغ تكػنت ثباتيا، و صجقيا مغ التحقق بعج استبانة القرجية. استخجمت بالصخيقة

 .( مجاالت5فقخة مػزعة عمى )
)الكمي( قج جاء ضسغ  التجريب السيجاني جػدة بخنامجالشتائج أن مدتػى  أضيخت 

 /السذخف التخبػي التالي:) كان تختيبيع ك سجاالت البخنامج ، فقجل اما بالشدبةالسدتػى العالي، 
جسيعيع  و (السعمسة الستعاونة ثع السيجاني، إجخاءات بخنامج التجريب ثعفي الجامعة ، 
 ، وبسدتػى متػسط.لسجرسة الستعاونة(، ثسإدارة االسجرسة الستعاونةي)مجال ثعبسدتػى عالي، 
جػدة تقييع  لستغيخ السعجل التخاكسي داللة احرائية عمى الشتائج إلى أن  أشارتكسا 

إجخاءات ، السؤسدة/السجرسة الستعاونة، السعمسة الستعاونةبخنامج بذكل عام، وفي مجاالت )ال
فخوق دالة احرائيا عمى في حيغ لع يكغ لستغيخ الجشذ اي فقط ،(بخنامج التجريب السيجاني

 الشتائج.
 

 الللنات الدالة:

 ، بخنامج التجريب السيجاني، التخبية الخاصة،  جامعة عسان االىمية، الخخيجيغ
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Abstract 
 

This study aims to evaluate the level of the field training 

program in special education department at Al-Ahliyya Amman 

University from their graduate point of view. And the effect of 

variables: sex and the grade point average (GPA). The sample 

consisted of (34) male and female students, selected by the 

intentional method. A questionnaire has been used after being 

verified and validated, consisting of (64) paragraphs, distributed in 

(5) fields.  

The results show that the evaluation of program (as whole) 

has reached a high level. As for the fields, it was ranked (educational 

supervisor: in university, thenprocedure of the training program, 

then cooperative teacher), all at high level. Then came (cooperative 

school, then  cooperativeadministration), both at average level. 

The results indicated that the variable (GPA) has statistical 

significance on evaluation of the program in general, and in the 

fields of (cooperative teacher, cooperative school, procedures of 

program) only, while the sex variable has no statiscal significance. 
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 مكدمة: 

إعجاد معمع  في ىامة ية وخصػة أساسفي التخبية الخاصة عسمية التجريب السيجاني  تعج
حي في مخاكد التخبية الخاصة والبجائل التخبػية  ميجاني تجريب لتدامو فيال التخبية الخاصة 

السختمفة التي يتػاجج فييا الصمبة ذوي الحاجات الخاصة والنخخاشو في ميشة تجريذ ىحه 
باإلضفة الى التدامو الفئات وانجماجو في كافة الػضائف واألدوار التي تدتػجبيا ىحه السيشة، 

 ، بسا كاماًل   احيً  تػاجًجالػاقع التعميسي،افي  تػاججهبسدؤوليات اندانية وأخالقية مغ خالل 
ناجح  كسعمع سيقػم بيا الػضائف والسيام التي عمى الحي العسمي التجريب إمكانية لو كفلي

 .والكفايات يستمظ العجيج مغ السيارات  فيسابعج
 يةاالساس القاعجة و خي الفق العسػد التخبػبة الكميات سيجاني فيبخامج التجريب ال وتعج

لمصالب  لستسيدة ايةالذخر لبشاء تعسل أنيا إذ (،0222)كشعان، تقبلالسد معمع بشاء يف
عغ شخيق مػاجية  لسيشة التجريذ الالزمة ةيالسيارات التخبػ  تكدبو أنيا االسعمع/ الستجرب ،كس

 .(0205تخة التجريب )العشدي ، خالل ف السذكالت وتصبيق الخبخات
مجسػعة  قدع التخبية الخاصة تحقيق/ بخامج التجريب السيجاني  يتػخى القائسػن عمى

 األىجاف األتية: مغ
 السيشففففففففي لسجففففففففالا  بأىسيففففففففة السعمففففففففع فيسففففففففا بعففففففففج/الصالففففففففب الستففففففففجرب تعخيفففففففف 
 مفففففففغ السجفففففففال ىفففففففحا عميفففففففو يذفففففففتسلوماتخخجو، بعفففففففج بفففففففو يعسفففففففل سفففففففػف التخبػي،الفففففففحي
تمقى عمفففففففففى عاتقفففففففففو ،و متشفففففففففػعي الحاجفففففففففاتمختمففففففففففي الخرفففففففففائز، ة( أففففففففففخاد )شمبففففففففف

مدفففففففففؤولية ىفففففففففؤالء الصمبفففففففففة لتصفففففففففػيخ قفففففففففجراتيع وميفففففففففاراتيع ففففففففففي كاففففففففففة السجفففففففففاالت 
والتدامفففففففففو ، وزمفففففففففالء عسفففففففففل  قيفففففففففاداتالشسائيفففففففففة ، باإلضفففففففففافة الفففففففففى التعامفففففففففل مفففففففففع 

اكتدفففففاب ميفففففارات اجتسا يفففففة يتصمفففففب مشفففففو  ،مسفففففاحيػيفففففة مفففففؤثخة  سدفففففؤوليات،وأدوارب
 بعج. فيسا كسعمع هلسايشتطخ  كيفو تداعجه في ت

مغ عمػم نطخية تذتسل  في مخحمة البكالػريػس درسوما  تػضي لو ب الفخصة إتاحةو 
 فعاليتو و كفاءتو مغ يديج ،مساالسيجانفي  تخبػية و تعميسية، نطخيات و قػاعج و عمى مبادئ

 .كسعمع
الصالب  دور ىػ و الجامعية دراستو في عميو تعػد و ألفو مسا لالنتقال توتييئو 
 انتقاال لو يكفل التخخج،مسا بعج هيشتطخ الجور الحي السعمع السعصي والسشتج ، دورالى الستمقي 
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، دوريغ مختمفيغ  بيغ ما يةانتقال فتخة التجريب السيجاني تعج فتخة أن أي .متدمدال شبيعًيا
في السيجان يا استجعاء ىحه السعمػمات وتػضيفيا عسم ثعاستكبال لمسعمػمات وحفطيا،  دور 

 ليخى نتيجة أدائو.
مع ذوي الحاجات الخاصة في التخبية الخاصة السيجاني  التجريب إن :القػل يسكغ وبيحا

 و وتمبية حاجاتيع السختمفة في كافة السجاالت الشسائية،السعخفية، والمغػية، واالجتسا ية
 متصمبات ضسغ حيػًيا و أساسًيا متصمًبا االنفعالية، والحخكية، والسيشية، والشفدية، يسثل

 .0200)الخميفة،(التخبية الخاصة . بخامج في التخخج
 مدتػى بخنامج التجريب  السيجاني لجىومغ ىشا جاءت ىحه الجراسة لتمقي الزػء عمى 

الصمبة  نطخ وجية التخبية الخاصة في التخبية الخاصة  بجامعة عسان األىمية مغ قدع خخيجي
عسان األىمية  جامعة في بخنامج التجريب السيجاني ، لتصػيخ حمقتخ  ترػر ، لتقجيعالستجربيغ

مؤسدة التجريب  التجريب السيجاني، مجيخ عمى األكاديسي التالية:السذخف السجاالت في
 إجخاءات بخنامجو معمع السؤسدة الستعاون الستابع لمصمبة الستجربيغ ، ،مؤسدة التجريب،
 .التجريب السيجاني 

  والدراسات السابكة :  ة للدراس  االطار اليظري

أساسًيافي تصػر السجتسعات والذعػب  دوًرامغ خالل مؤسداتو السختمفة  يمعب التعميع
 أن بسا و، جسيع مجاالت الحياة يفمدتسخ وشامل  ىحا التصػر في إحجاث تغييخ أسيع ثحي،

 كػنو التقجيخ و باالىتسام العالع في جسيع دول السعمع أساس التغييخ،حطي التخبية والتعميع ىي
إعجاد جيل متساسظ االساسي، وقائج العسمية التخبػية ومرجرىا الفعال، القادر عمى  العسػد

 السعمعب االىتساممؤسدات التعميع العالي  عمى وجب لحا  .قادر عمى التكي  في مجتسع متغيخ
 (0205تأىيمو مغ خالل بخامج التجريب السيجاني)العشدي ،  و تجريبو و

السيجاني أو ما يصمق عميو ب)التخبيةالعسمية(عشرًخا ىاًما  ج التجريبيعتبخ بخنام
معمسي السدتقبل،في كافة التخررات اآلكاديسية التي تعشى بتجريذ  بخامج إعجاد في وأساسًيا

فئة مغ الصمبة العادييغ السمتحقيغ في مجارس التعميع العام ، كسا أن ىشاك فئة مغ الصمبة 
فػن في خرائريع التعميسية والدمػكية ممتحقيغ في مخاكد ذوي الحاجات الخاصة يختم

ومؤسدات تعميسية خاصة بيع لتػفخ ليع التعميع والتجريب السشاسبيغ عمى أيجي أخرائييغ 
لدج حاجاتيع وتعػيس نقاط الزعف لجييع التي فخضتيا عمييع إعاقتيع في أي جانب مغ 
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تي يشتسػن إلييا، ىؤالء األفخاد يختمفػن عمى اختالف الفئة اللحدية ، الجػانب الشسائية أو ا
عغ أقخاتيع العادييغ في كثيخ مغ الجػانب، وىع بحاجة الى كفاءات وكػادر متسكشة لتدتصيع 

 تعشى الكميات في الجامعات التي جسيع األخح بيجىع الى أقرى ما تدسح بو قجراتيع،   فعمى
وضًعا مسيًدا في  السيجاني تجريبيأخح بخنامج ال أن عمى تخكد أن السدتقبل معمسي بإعجاد

 االصالب الستجرب أثشاء مخحمة التجريب التي تدبق مخحمة حرػل لزسان،بخنامج البكالػريػس
ىحه  تجريذقادر عمى  عمعم إلعجاده الالزمة الخبخة و الكافي الجعع الحكيكية  عمى الخجمة

 واقعية وإيجابية . بتقبل والفئة والتعامل معيع 
 مػم فيعاآلداب وال كمية لتجريب السيجاني في قدع التخبية الخاصة فيمخحمة ا تبجأ و
 التي التخرز، مػاد الصالب دراسة بعج األخيخ؛أي الجراسي الفرل عسان األىمية في جامعة
خرائز الصمبة ذوي الحاجات الخاصة ، ومشاىج وأساليب تجريذ ىحه  خالليا مغ يتعخف

التجريب السيجاني في التخبية  بخنامج جيل الدمػك. ويقجمالفئات ،وأساليب التقييع ، وأساليب تع
في مخاكد التخبية الخاصة أو  ميجاني تجريب صػرة في معتسجة تشفحة ساع (00بػاقع) الخاصة

 - 02فتخة زمشية تتخاوح ما بيغ ) مجارس يمتحق بيا شمبة مغ ذوي الحاجات الخاصة، خالل
الػاحج،في  اليػم في ( حرز5 – 3بػاقع ) األسبػع، في أيام ثالثة ( أسبػًعا،بسعجل00

 الصمبة تػزيع يتع و . السيجاني لتجريباالستعاونة مع الجامعة في بخنامج  السجارس السخاكد أو
 و عمييع اإلشخاف يتػلى و. ( شالب4–3مغ) مكػنة مجسػعات في السجارس ىحه عمى

  قدع التخبية الخاصة . في التجريذ ىيئة أعزاء مغ تجريبيع،مذخفػن 
التعميع  بسذاىجة  ضسغ مخاحل متتابعة ، تبجأعسمية التجريب السيجاني وتتدمدل 
السذاركة الجدئية في  اإلى الستجرب بعجه /الصالب يشتقل أسبػعيغ أو ثالثة ،ثع والتجريب مجة
 ، تػجييو و ، بإرشاده السذخف يقػم التعميع الكمي،و إلى يشتقل أيًزا،ثع أسبػعيغ التعميع مجة
 خالل السعمسة الستعاونة ومجيخة السجرسة في مغ تقػيسو يتع الديارات الرفية ثع مغ خالل
التجريب، خالل نسػذج التقييع السعج في جامعة عسان األىمية ، كسا  فتخة مغ األخيخة األسابيع

يتع تقييع شمبة التجريب السيجاني مغ خالل نسػذج أخخ لمتقييع يعجه السذخف اآلكاديسي 
 ع عشاصخ بخنامج التجريب السيجاني.ليذتسل عمى جسي
 تصػيخ و الستجرب الصالب معارف تشسية في العسمية التخبية /السيجاني التجريب يديع
  .مػالبو صقل و السذكالت حل عمى قجراتو و مياراتو و معمػماتو
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أن الخبخة الشطخية والسداقات الجراسية التي تمقاىا  الحجيثة إلى الجراسات معطعأشارت 
 قبل ما مخحمة في السعمع إعجاد أثشاء مخحمة الجراسة الجامعية األولى، باإلضافة الى الصمبة
 عػامل الالزمة ،كميا السيارات و السعارف خالل بخنامج التجريب السيجاني بإكدابو مغ الخجمة

 ما مخحمة في السعمع بإعجاد الستعمقة الدابقة البحػث نتائج تمخرت قج و . فعااًل  معمًسا جعموت
 باآلتي:  الخجمة بلق

 مخحمة في تجريبو و الصالب/السعمع إلعجاد لبخنامج التجريب السيجاني العالية الجػدة إن
 و الرف في يحتاجيا التي مياراتو و معارفو شخريتو و تصػيخ تعسل عمى الخجمة قبل ما

 .تجعمو قادًرا عمى التجريذ بجافعية وفاعمية
 و ة دافعية الصمبة ذوي الحاجات الخاصةزياد واضح في كبيخ و بذكل تداىع كسا 
مغ خالل بخنامج جيج  بذكل تجربػا غالسعمسيغ الحي إن، كسا إلعاقتيع وتقبميع ىع تصػيخ أداء

 في يدتسخون في التجريذ و يججون الستعة التجريب السيجاني الحي يستاز بالجػدة العالية ،
 .غيخىع مغ أكثخ التجريذ ميشة

 معتسجة معاييخ جامعة عسان األىمية بػضع فييا عات بسامالجا كل تيتع أن يشبغي لحا
 أىميتيا و الخجمة قبل ما مخحمة في السعمسيغ بخامج التجريب السيجاني إلعجاد جػدة عمى لمحكع
 بخامجقييع مدتػى جػدة ت خالل مغ ذلظ و،  جيج بذكل مؤىميغ و مجربيغ معمسيغ إعجاد في

 التجريب بخنامجييع لتق الجراسة ىحه جاءت لحا. لجامعةا في العسمية التخبية/التجريب السيجاني
 . قدع التخبية الخاصة بجامعة عسان األىميةوالعمػم اآلداب  كمية في العسمية التخبية/  السيجاني

 : ناٍ ذلوريًتصييف الدراسات السابكة اىل  مت

ت التعليه يشنل دراسات استَدفت تكويه برامج الرتبية العنلية يف مؤسسااحملور األول : 

 املختلفة ميَا: 

تقػيع بخنامج التجريب  التي ىجفتعسان، سمصشة  ( في0207التػبي) و دراسة الفػاعيخ
السيارات السكتدبة مغ وجية نطخ السعمسات  و السعارف التخبية العسمئة،بتحجيج/ السيجاني 

أعج الباحثان  السيارات الالزمة ، و الصالبات، ومجى مداىسة البخنامج في اكدابيغ السعارف
( 34(مجاالت ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )7( فقخة مػزعة عمى )44استبانة تكػنت مغ )

شالبة مغ كمية العمػم واألداب ممتحقات في بخنامج التجريب السيجاني لمعام الجراسي 
نتائج الجراسة أن فاعمية بخنامج  في جامعة ندوى / سمصشة عسان ، اشارت 0203/0205
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السيارات اكتداًبا ما  يجاني في اكداب الصالبات الستجربات كان عالًيا، وأن أكثخالتجريب الس
الرفػف ثع أخيًخا ما  التجريذ يميو السجال الستعمق في إدارة يتعمق في مجال خصط ومػاد

 يتعمق في مجال التقييع والتغحية الخاجعة.  
 كمية لصمبة سمية،الع التخبية بخنامج تقػيع ( إلى0204دراسة الديجي ) كسا ىجفت

 التعخف عمى أثخ متغيخ الجشذ و ،السعمسيغ الصمبة وجية مغ بابل، جامعة األساسية التخبية
 التخبية كمية في عخبية، لغة سشة رابعة ،تخرز شمبة عيشة الجراسة مغ تكّػنت. الصالب

 لغالبا و الثاني، لجراسيال  لمفز (0205 / 0203)لجراسيا لمعام بابل، جامعة االساسية،
استخجمت استبانة تكػنت  و العذػائية، بالصخيقة اختيارىع تع شالبة و ( شالًبا44) عجدىع
 التخبية مذخف( االتية مػزعة عمى السجاالت ثباتيا، و صجقيا مغ التحقق تع ( فقخة55مغ)

 الستعاونة، السجرسة ، الستعاونة السجرسة الستعاون،مجيخ ،السعمع)السذخفالتخبػي ( العسمية
 التخبية بخنامج لسجاالت الصمبة تقػيع أن الشتائج أضيخت العسمية. التخبية بخنامج تاجخاءا

 :التالي الشحػ عمى العسميةكان
 ىعم الستعاونػن  السعمسػن  و  )التخبػي  السذخف(  العسمية التخبية مذخف حرل مجال

 جيخم( لع تحرل مجال، و مشيع السصمػبة درجة عالية وىحا داللة عمى قياميسا بالسيام
عمى درجة  )العسمية التخبية بخنامج إجخاءات(و  )الستعاونة السجرسة(و  )الستعاونة السجرسة

 السجال احتل قج و، عالية وىحا داللة عمى وجػد تقريخ ونقاط ضعف في ىحه السجاالت
 ثع الستعاون، األولى يميو السعمع السختبة )التخبػي  السذخف(  العسمية التخبية بسذخف الستعمق
كسا  .الستعاونة السجرسة مجيخ أخيًخا و الستعاونة، فالسجرسة العسمية، التخبية اءات بخنامجإجخ 

 .السعمع /الصالب لستغيخ جشذ تعدى  إحرائية داللة ذات فخوق  وجػد عجم الشتائج أضيخت
 جامعة في السيجانية التخبية بخنامج كفاءة تقػيع ( إلى0203) وىجفت دراسة الخراونة

 عمى لمصالبات التخاكسي السعجل متغيخ أثخ تقري و، السعمسة/الصالبة طخن وجية مغ حائل
 044 ) كان عجد أفخاد عيشةالجراسة .السيجانية في الجامعة  التخبية بخنامج لسجاالت تقػيسيغ

استخجمت الباحثة  لجسع البيانات مغ الصالبات  .القرجية بالصخيقة اختيارىغ تع شالبة (
 مجالت أن الشتائج أضيخت  .ثباتيا و صجقيا مغ التحقق قخة،تع( ف40) مغ تكػنت استبانة
 إجخاءات ثع الستعاونة، يميو مجال السعمسة ،ألولىا السختبة السيجانية احتل التخبية مذخفة قػيع
 السجرسة مجيخة كان بالتختيب األخيخ و ، الستعاونة ثع السجرسة السيجانية، التخبية بخنامج
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 السعجل تعدى لستغيخ إحرائية داللة ذات فخوق  وجػد عجم ائجالشت كساأضيخت .الستعاونة
 .التخاكسي
 إعجاد( تقييع بخامج (Ergul, et al. , 0204 آخخون  و ايخجػل دراسة ىجفت و
تحكيقيا ألىجافيا ، أشارت نتائج  مغ التأكج و الخجمة قبل ما مخحمة في السعمسيغ الصمبة

  تقييع في ضعف لجييع الخجمة أثشاء و جمةالخ قبل ما مخحمة في السعمسيغ الجراسة  أن
  مع التعاون  و ، اإليجابية التعميع بيئة ،و السيشية التذخيعات ،و الرف إدارة و ، الصمبة
 ىحه مثل تتزسغ ال السعمسيغ إعجاد بخامج أن اتزح قج و  .العسل فخيق أعزاء مع و األسخة

 التجريدية السداقات تتزسغ أن ( ضخورة0204) آخخون  و ايخجػل أوصى قج و .السػاضيع
 مكثفا يكػن  أن و أشػل العسمية التخبية /السيجاني التجريب مجة تكػن  أن و .أكثخ عسمًيا تصبيًقا

 ما مخحمة في السعمسيغ إعجاد بخامج في الخخيجيغ متابعة في االستسخار بزخورة أوصػا كسا .
 . .تصخأ التي ياجاتاالحت و التصػرات لسػاكبة الخجمة مخحمة أثشاء الخجمة و قبل

تخبية العسمية في مؤسدات التعميع ل( تعخف واقع ا0204كسا استيجفت دراسة  ًياد )
مغ وجية نطخ الصمبة الستجربيغ/ مادة العمػم .استخجمت  العالي في الزفة الغخبية/ فمدصيغ
( مجاالت ىي: مؤسدة التجريب، 3( فقخة مػزعة عمى )40الباحثة استبانة مكػنة مغ )

مشاسبة السحتػى الشطخي لمحاجات خف األكاديسي، تقػيع الصمبة الستجربيغ لمبخنامج، السذ
( شالًباوشالبة مغ: جامعة الشجاح 44التصبيكية في السجارس. تكػنت عيشة الجراسة مغ )

الػششية ، جامعة الخميل، جامعة القجس السفتػحة، الكمية الجامعية لمعمػم التخبػية . أشارت 
فاعمية السذخف اآلكاديسي بالجرجة كالتالي: سصات مجاالت الجراسة مختبةالشتائج أن متػ 

األولى ، ثع مشاسبة السحتػى الشطخي ، يميو تعاون مخكد التجريب وأخيًخا  تقػيع الصمبة 
الستجربيغ .كسا أشارت الشتائج وجػد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخي، الجشذ 

 والسؤسدة التعميسية. 
 االشخاف األكاديسي السيجاني و التجريب دور ( تقييع0200) قصشاني ةوىجفت دراس

تكػنت  .السعمسػن  الصمبة نطخ وجية مغ التصبيكية البمقاء جامعة في الخاصة التخبية لصمبة
(  فقخة 40(  شالًبا وشالبة، استخجمت  الباحثة استبانة مكػنة مغ )030عيشة الجراسة مغ) 

مجى استفادة الصمبة الستجربيغ مغ األنذصة التجريبية التي  مػزعة عمى محػريغ االول يكيذ
يتزسشيا التجريب السيجاني، والثاني يكيذ مجى استفادة الصمبة الستجربيغ مغ السذخف 



 .............................. الرتبية اخلاصة جبامعة عمان قسم خرجيي تقييم مستوى برانمج التدريب امليداين لدى

01 

االكاديسي. أشارت الشتائج ان تقجيخ الصمبة الستجربيغ لسجى استفادتيع مغ خبخات التجريب 
سط لخبختي التػاصل مع السعمسيغ السيجاني متػسصة بذكل عام. وكان اعمى متػ 

واالختراصييغ االخخيغ في السجرسة او السخكد، وانتاج وترسيع الػسائل التعميسية لمصمبة 
ذوي االحتياجات الخاصة، يمي ذلظ القجرة عمى تشفيح خصط تخبػية فخدية استشادا لحاجات 

كغ بسدتػى قجرتو الصالب. اما قجرة الصمبة الستجربيغ عمى وضع خصط تعجيل الدمػك فمع ت
عمى تشفيحىا اذ حرمت عمى الستػسط االدنى في التقجيخ واعتبخت مغ نقاط الزعف. اما 

االكاديسي، فاشارت الشتائج الى ان  ستفادة الصمبة الستجربيغ مغ السذخفبالشدبة درجة ا
ع تقجيخات الصمبة الستجربيغ كانت عالية الى متػسصة بذكل عام. وقج حرمت السيام ذات الصاب

االداري عمى الستػسط االعمى وتعشي ان السذخف يقػم بيحه السيام دائسا، اما السيام التي 
نادرا مايقػم بيا فيي تجريب الصمبة الستجربيغ عمى تقييع فاعمية البخنامج التخبػي الفخدي 

 وكحلظ نادرا مايتسكغ مغ حزػر الحرز كاممة. 
 تجريب ي تقييع فعالية بخنامجإل بإجخاء دراسة ىجفت(Ucar,0200)  يػكار قام و
اشتسل بخنامج التجريب، مجسػعة  و الخجمة، قبل التعميع و العمع تجريذ نحػ السعمسيغ الصمبة

التعميسي لمسػاد التعميسية وأساليب  السحتػي  و التجريذ مغ السػضػعات مشيا: شخق 
ة التجريذ، ىميغ لسيشالسعمسيغ السؤ  ( معمسًا مغ035) مغ الجراسة عيشة التقػيع،تكػنت

 نتائج أضيخت البيانات مغ خالل اإلجابة عمى فقخاتيا ،و استبانة كأداة لجسع الباحث استخجم
 السعمسيغ الصمبة الجراسة فعالية بخنامج التجريب بكافة محتػياتو، وكان  أثخه إيجابًيا عمى

 .متفاوتة بجرجات
 بكمية السيجانية إلى واقع التخبية ( التعخف0200) حمذ و كسا ىجفت دراسة العاجد

مغ عشاصخ التجريب السيجاني :  كل دور و تحديشيا سبل و بغدة، اإلسالمية بالجامعة التخبية
 التجريب تحديغ في السجرسة مجيخي  و ، الستعاون  السعمع و ، التخبػي  السذخف و التخبية، كمية

 الصمبة ػاجوت التي السذكالت أىع إلى لمتعخف باإلضافة السعمسيغ، الصمبة لجى السيجاني
 ثباتيا، تكػنت و صجقيا ( فقخة،تع التأكج مغ70اشتسمت ) الباحثان استبانة أعج ، السعمسيغ

دالة  فخوق  لتػجج انو أشارت نتائج الجراسة إلى شالبة و ( شالبا044عيشة الجراسة مغ )
 حلظك و السجرسة مجيخ و الستعاون  السعمع و التخبػي  السذخف و الكمية مغ كل احرائًيا لجور

 ذلظ و ، التخرز لستغيخ إحرائية داللة ذات فخوق  وججت بيشسا الصمبة لسعجل بالشدبة
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 الصمبة تػاجو التي السذكالت أىع كسا أشارت نتائج الجراسة أن .اإلندانية العمػم لرالح
 عجم  الثانية السذكمة و التجريب، مجارس في السعيشة التعميسية الػسائل تػافخعجم  السعمسيغ:
 .السجرسة إدارة قبل مغ السعمع بالصالب اماالىتس

 في العسمية التخبية بخنامج تقػيع ( 0225) ششجي و أخخون دراسة ابػ  كسا ىجفت
 ، التخبػي  بأبعاده اآلتية : السذخف ، السعمسيغ الصمبة نطخ وجية الخاصة مغ الدرقاء جامعة
 التخبية بخنامج إجخاءات و الستعاونة،  السجرسة و ، السجرسة مجيخ و ، الستعاون  السعمع و

 السشصقة التي جخى فييا الصالب،و )نػع بعس الستغيخات: معخفة أثخ إلى ىجفت و .العسمية
 تكػنت عيشة .العسمية( التخبية بخنامج لسجاالت تقػيسو و لمصالب، سياكخ الت السعجل و ، التجريب
 مغ الجراسة أداة تكػنتالقرجية ،  بالصخيقة اختيارىع تع شالبة و شالبا (54) مغ الجراسة

 ألبعاد بخنامج الصمبة تقػيع أن الشتائج أسفخت .ثباتيا و صجقيا مغ التحقق تع فقخة (55)
 الستعاون، األولى،يميو السعمع العسمية احتل السختبة التخبية مذخف :كاآلتي العسميةكان التخبية

 بالسختبة األخيخة مجيخ جاء و ، الستعاونة ثع السجرسة العسمية، التخبية بخنامج فإجخاءات
 /الصمبة تقػيع دالة احرائًيا في فخوق  وجػد عجم الشتائج أضيخت كسا .الستعاونة السجرسة
 .ككل التخاكسي السعجل و السعمع /الصالب نػع متغيخ تعدى  العسمية، التخبية لبخنامج السعمسيغ

 إحرائية داللة ذات ًقافخو  التجريب، و وان ىشاك فخًقا ذا داللة احرائية تعدى لستغيخ مشصقة
 .السجاالت باقي في تأثيخ ليا يكغ لع و الستعاونة، السجرسة مجيخ لسجال الصمبة تقػيع في

ومغ الجراسات التي اعتسجت رأي الصمبة الخخيجيغ الستجربيغ لتقييع بخامج التجريب 
الكذف ، والتي ىجفت الى (McMilan, 0225)السيجاني ما قبل التخخج،  ما أجخاىا ماكسالن 

واستخجم ، عغ فعالية بخنامج التجريب السيجاني ومشاسبة محتػاه لتحقيق أىجاف البخنامج 
( خخيًجا وميشًيا . أشارت نتائج 04السقابمة  لجسع السعمػمات، تكػنت عيشة الجراسة مغ )

الجراسة ، أن ىشاك اتفاًقا بيغ الصمبة الستجربيغ ومؤسدات التجريب حػل العشاصخ الالزمة 
، كسا اتفقػا عمى وجػد نقاط ضعف في محتػى  توػى البخنامج التجريبي لديادة فعاليلسحت

 البخنامج وتجريباتو. 
 السيجاني التجريب بخامج تقييع إلى ىجفت دراسة)  (Aypay, 0225يايبا وأجخى 

 بسخمخة التخبية كمية في معمسة، و ( معمسا004) مغ الجراسة شةعي تكػنت و ، السعمسيغ لمصمبة
 الشتائج أن أشارت، الفقخات مغ مجسػعة عمى شسمت استبانة الباحثان استخجم و .تخكيا في
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 وجػد الشتائج بخنامج التجريب السيجاني كان فعااًل،وضيخ أثخه في نجاحيع السيشي،كساأضيخت
 و العسمية التخبية في الفعمية السسارسة بيغ إحرائية داللة ارتباشية قػية ذات عالقة

 عالقة وجػد كحلظ السعمع في الجامعة ،و درسيا الصالب التي الشطخية ػيةالتخب السداقات
 التصبيقي العسمي الجانب و العسمية لمتخبية الشطخي  الجانب بيغ إحرائية داللة ذات ارتباشية
 .ليا

 واقع تقػيع إلى ىجفت ( بجراسة0225) الخخابذة و القسر قام الدياق نفذ في و
مغ وجية نطخ  األردنية السجتسع كميات فيم التخبية الخاصة لصمبة دبمػ  السيجاني التجريب

الصمبة الستجربيغ والسعمسيغ الستعاونيغ، صسع الباحثان استبانتيغ احجىا خاصة بالستجربيغ 
( وعج أفخاد عيشة 074والثانية خاصة بالسعمسيغ ، كان عجد أفخاد عيشة الصمبة الستجربيغ ) 

 عالججا دور لو السيجاني التجريب أن إلى الشتائج أشارت ثحي( معمًسا 45السعمسيغ الستجربيغ )
الستعاونيغ في مجال التخرز، كسا أسيع البخنامج في  السعمسيغ ميارات و معارف تشسية في

،وبالشدبة لمصمبة الستجربيغ فكان تصػيخ البخامج الجراسية لتخرز دبمػم التخبية الخاصة 
 ي وتشسية القجرة عمى حل السذكالت .لمبخنامج أثخ كبيخ في ايجاد تفاعل اجتساع

اليت واجَت الطلبة املتدربني/ معلني املستكبل أثياء  الصعوباتدراسات احملور الجاىي: 

 التحاقَه بربىامج الرتبية العنلية ) التدريب امليداىي(

التعخف عمى السذكالت التي تعتخض الصالبات ( 0205ىجفت دراسة العتيبي )
( 02بية بالسداحسية / الدعػدية ، استخجمت الباحثة استباانة تزسشت )الستجربات في كمية التخ 
( شالبة مدجالت في مقخر 000مغ ) ( أبعاد ، تكػنت عيشة الجراسة 5فقخة مػزعة عمى )

، أشارت نتائج الجراسة الى اآلتي:كانت أشج (0344/0345) التخبية العسمية لمعام الجراسي
ثع مجال الذخرية ،يمييسا مجال الستعمسة الستعاونة ، السذكالت في مجال إدارة السجرسة ، 

وجػد فخوق  كسا أشارت الشتائج الى عجمع شبيعة البخنامج ، واقميا شجة السذخفة اآلكاديسية .ث
دالة إحرائيا تعػد لستغيخات التخرز، والسعجل التخاكسي، كسا يػجج فخوقا دالة احرائيا تعػد 

 ية(، لرالح السجارس األىمية   لستغيخ نػ ية السجرسة ) أىمية،حكػم
التخبية  شمبة تػاجو التي السذكالت عمى ( التعخف0204) قيرجالىجفت دراسة 
تكػنت عيشة  .التخبية الخاصة في جامعة حائل بقدع التعمع، صعػبات العسمية في مدار
 ( شالًبا وشالبة ، استخجمت الباحثة استبانة مكػنة مغ عجد مغ الفقخات 35الجراسة مغ )
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اشمبة التخبية  وجػد مذكالت يػاجيو:( أبعاد. تػصمت نتائج الجراسةإلى3مػزعة عمى )
 اإلجخاءات(السيجانية بذكل عام، كسا  تػجج فخوق ذات داللة احرائية تتعمق ببعجي 

اإلناث،بيشسا ال تػجج فخوق ذات داللة  لستغيخ الشػع، لرالح ُتعدى )التجريب اإلدارية،مجرسة
 ي ) السذخف الفشي ، والسعمع الستعاون( .احرائية تعدى لبعج

( الكذف عغ مذكالت التجريب السيجاني لصمبة التخبية 0207كسا ىجفت دراسة العمي)
( شالًبا 52طخ الصمبة الخخيجيغ. تكػنت عيشة الجراسة مغ )الخاصة بجامعة نجخان مغ وجية ن

( أبعاد . أضيخت 4( فقخة مػزعة عمى )40ستبانةمكػنة مغ )االباحث  موشالبة ، استخج
الشتائج أن مذكالت بخنامج التجريب السيجاني الكمي كانت بجرجة بديصة  ،وبجرجة متػسصة 
في مجال الصالب الستجرب ، وكانت السذكالت بجرجة بديصة في بعجي السذخف األكاديسي ، 

ذكالت ا في السوالسجرسة التي جخى فييا التجريب، كسا أضيخت الشتائج وجػدفخوق دالة إحرائيً 
تبًعا لستغيخ الجشذ في بعجي السذخف والسجرسة والسكياس ككل ، وعجم وجػد فخوق دالة 

 إحرائًيا تبًع لستغيخ السعجل التخاكسي.
( ىجفت تعخف الرعػبات التي تػاجو شمبة التخبية 0204وفي دراسة أجخاىا حبايب)

التخبػية / رام هللا، في  العسمية في جامعتي الشجاح الػششية وجامعة بيت لحع ، وكمية العمػم
،تكػنت عيشة الجراسة مغ  0224فمدصيغ ، في الفرل الجراسي الثاني مغ العام الجراسي 

( مغ شمبة الدشة الخابعة في كميات العمػم التخبػية،أعج الباحث استبانة تكػنت مغ 027)
الجراسة ( مجاالت، تع التحقق مغ صجقيا وثباتيا. أشارت نتائج 5( فقخة مػزعة عمى )74)

الى وجػد صعػبات بجرجة عالية في تصبيق البخنامج ككل وفي جسيع مجاالت البخنامج : تشفيح 
عسميات التجريذ، واإلشخاف التخبػي، والسعمع الستعاون، والسجرسة الستعاونة ، وتشطيع البخنامج 

معات التجريبي، كسا بيشت الشتائج وجػد فخوق دالة إحرائًيا في مدتػى الرعػبة بيغ الجا
 لرالح جامعتي الشجاح وبيت لحع .

 التخبية شمبة تػاجو التي السذكالت عمى ( التعخف0205) وىجفت دراسة العشدي 
 مجى عمى التعخف و أنفديع، السعمسيغ الصمبة نطخ وجية شقخاء مغ جامعة في العسمية
تع  ، ( االكاديسي السعجل و الجشذ و )التخرز باختالف متغيخات السذكالت ىحه اختالف
 و التخبػي، ىي: السذخف مجاالت خسدة عمي مػزعة فقخة (34) عمى شسمت استبانة ترسيع
 عيشة السجرسة.كان عجد أفخاد شمبة و البخنامج، شبيعة و السجرسية، االدارة و الستعاون، السعمع
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( 0204/0203) الثاني الجراسي السعمسيغ/ الستجربيغ في الفرل الصمبة مغ (044)الجراسة 
ىي عمى  السعمسيغ الصمبة يػاجييا التي السذكالت أكثخ أن الجراسة إلي نتائج رتأشا م،

 نتائج تػصمت و كسا السجرسة، شمبة و البخنامج، شبيعة ثع االدارية، التختيب:السذكالت
فخوق  وججت بيشسا الجشذ، و التخرز دالة إحرائيا لستغيخي  فخوق  وجػد عجم الجراسة إلى

 .التخاكسي السعجل خدالة إحرائيا تعدى لستغي
 شمبة تػاجو التي السعيقات معخفة( 0204) الرعػب و كسا ىجفت دراسة اليػيسل

 في شالبة ( شالًبا و002) الجراسة مغ عيشة تكػنت و مؤتة جامعة في السيجاني التجريب
 أكثخ أن الجراسة الي نتائج أضيخت و( 0202/0200الجراسي ) لمعام الثاني الفرل نياية

 و التقػيع أساليب ثع  السجرسية االدارة ثع السجرسية، الكتب و السشاىج كانت فيالسعيقات 
 التي السذكالت في دالة إحرائًيا فخوق  وجػد الي الشتائج أضيخت كسا التجريذ، استخاتيجيات

 الي الشتائج أضيخت كسا . الحكػر لرالح و االجتساعي الشػع إلى تعدى  الستجربيغ الصمبة تػاجو
 .الخاصة لرالح السجارس السجرسة نػع إلى تعدى  السذكالت دالة إحرائًيا في فخوق  وجػد

 دراسة (Koosimile and Suping, 0200)ج سػبش و وكػسسيل كسا أجخى 
 جامعة في الخجمة قبل ما القزايا الخالفية الستعمقة بالسعمسيغ السذكالت و معخفة ىجفت

السعمسيغ السؤىميغ لمعسل في  تمفة ،مغدورات مخ ثالثة مغ الجراسة عيشة تكػنت بػتدػانا،
 تع التي تتسحػر حػليا مذكالت  و القزايا أىع مغ كانت و الخجمة قبل السجارس ما

الصالبية،أشارت نتائج  السشاقذات شبيعة التفاعمي لمصالب والتذاركي ،و مشاقذتيا، التعمع
 تػاجييع،كسا أن لجييع التي القزايا عخض ومشاقذة في يتخددون  السعمسيغ الصمبة الجراسة أن

مسا أدى الى عجم قجرتيع عمى مشاقذة  مذاكالت لغػية ، خاصة في مجال التعبيخالمغػي 
ميارات  التفكيخ الحخ،و و الى ميارات التفكيخ الشاقج كسا أن مشاقذتيع تفتقخ .قزاياىع، 
 كيب وميارة التجقيقالتخ  و التحميل

الصمبة  تػاجو التي لسذكالتا ( معخفة0200) الحخبي و وىجفت دراسة مشرػر
 الباحثان أعج العسمية، أثشاء بخنامج التخبية حائل بجامعة التخبية كمية في الستجربيغ/ السعمسيغ

 السعمع و السجرسية، ىي:اإلدارة أبعاد أربعة عمى ( فقخة مػزعة50) مغ مكػنة استبانة
الجراسة  عيشة تكػنت و يةالعسم التخبية إجخاءات بخنامج و االكاديسي، السذخف و الستعاون،

. أشارت ه( 0340/0342) الجراسي لمعام االول الفرل نياية في معمسة ( شالبة75) مغ
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 حيث مغ األبعاد بيغ ندبة أعمى عمى حرل العسمية التخبية بخنامج شبيعة الجراسة أن نتائج
 الجراسة نتائج أضيخت كسا ندبة أدني عمى حرل الستعاون  السعمع أن بعج حيغ السذكالت،في

السعجل  إلى تعدى  السعمسيغ الصمبة تػاجو التي السذكالت دالة احرائيا في فخوق  وجػد عجم
 . التخرز و التخاكسي

 :أسئلتَا و الدراسة مشللة

السعمسيغ قبل  مغ أىع العشاصخ التي تداىع  في إعجاد السيجاني التجريب يعتبخ مداق
 في مياراتيع و معمػماتيع، تصػيخ و ربيغالستج معارف تشسية في الخجمة فمو إسيامات جمية

الفّعالة بشًاء عمى الخرائز  التجريذ ألساليب العسمي التصبيق وفي التخبية الخاصة ، مجال
 التفاعل التعميسية الخاصة بكل فئة مغ فئات التخبية الخاصة ،كسا أن لو دوًرا ىاًما في

 السذكالت حل عمى القجرة تشسية واالجتساعي بيغ الصمبة السعمسيغ وذوي الحاجات الخاصة  ،
ربيغ؛ السيجاني  التجريب بتقييع بخنامج تتعمق دراسة إجخاء مغ بج ال كان لحلظ لجى الصمبة الستجِّ

 جاءت ذلظ عمى بشاءً  و الزعف، مػاشغ معالجة و القػة مػاشغ واقعو ،وتعديد عمى لمػقػف
 في التخبية الخاصة كالػريػسب السيجاني لصمبة التجريب تقييع بخنامج بيجف الجراسة ىحه

 السدتقبل . سيمعم/الصمبة  الستجربيغ  نطخ وجية مغ عسان األىمية جامعة
السيجاني،سسعت الكثيخ مغ  التجريب مداق عسل الباحثة  كسذخفة في خالل مغ و

السيجاني، مغ  التجريب فتخة أثشاء الصمبة في تػاجو التي الرعػبات مغ كثيخاً  الذكاوي والحطت
تمبية لمصمبات السػجية مغ قبل الصمبة  ذلظ يأتي يخت مذكمة الجراسة لجى الباحثة ،وىشا ض
الصمبة الستجربػن معمسػ  ألن نطخاً  و ، التصبيق و الشطخية بيغ السعمػمات الفجػة تقميل حػل

واقع التجريب السيجاني  حػل بخأييع األخح مغ بج ال التجريب السيجاني،كان محػر السدتقبل ىع
البخنامج وتحديشو مغ خالل ما تذيخ اليو نتائج  ىحا تصػيخ البخنامج بغخض مكػنات  وتقييع

 :اآلتية األسئمة عغ لُتجيب الجراسة ىحه جاءت تحجيجاً  أكثخ ىحه الجراسة  وبذكل
 جامعة عسان  في التخبية الخاصة التجريب السيجاني لصمبة مامدتػى بخنامج

 األىمية؟
 الجاللة مدتػى  عشج يةإحرائ داللة ذات فخوق  تػجج ىلα=2.25   بيغ

التجريب السيجاني  بخنامجمدتػى مكياس  عمى الستجابات متػسصاتا
 ؟)التخاكسيالسعجل ( لستغيخ تعدى  مجاالتو مغ كل مجال ،وعمى
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 الجاللة مدتػى  عشج إحرائية داللة ذات فخوق  تػجج ىلα=2.25  متػسصات بيغ 
 مغ مجال كل عمى السيجانية،و التخبية بخنامج مدتػى  مكياس عمى االستجابات
 ؟)الجشذ ( لستغيخ تعدى  مجاالتو

 :الدراسة أٍداف

 التخبية الخاصة في بكالػريػس التجريب السيجاني لصالبات بخنامج مدشػى . تقييع 0
عسان األىمية ، مسثاًلفي مجاالت التجريب السيجاني :السذخف  جامعة

 و الستعاونة، السؤسدة خالستعاونة،ومجيخة/مجي اآلكاديسي،والسعمسة/السعمع
الصمبة  نطخ مشػجية السيجاني، التجريب بخنامج إجخاءات السؤسدة الستعاونة،و

 الستجربيغ.
اشتقاق مجسػعة  استشاًدا الى ما تذيخ إليو نتائج الجراسة ،إلى الجراسة .  تصسح ىحه0

 عمى قادراً  تجعمو و ببخنامج التجريب السيجاني الشيػض شأنيا مغ مغ التػصيات
 .أىجافو تحقيق

 :الدراسة أٍنية

 وجية التجريب السيجاني في التخبية الخاصة مغ بخنامج تقػيسيًا لعشاصخ . تعتبخإجخاءً 0
 الستعاونة / السعمع السعمسة و ، ىي: السذخف اآلكاديسي ،والصمبة الستجربػن  نطخ
 جبخنام إجخاءات السؤسدة الستعاونة،و ،و الستعاونة السؤسدة مجيخة/ مجيخ و ،

 السيجاني.  التجريب
 التجريب السيجاني . بخنامج في لمعامميغ راجعة تغحية . تػفخ0
 . التعخف عمى نقاط القػة في البخنامج وتعديدىا.4
 الطخوف أفزل . التعخف عمى نقاط الزعف في البخنامج لمتغمب عمييا  بتػفيخ3

 لمصمبة  التجريبية
 الدراسة:  حدود

 في السجارس األساسية في السسمكة األردنية الياشسية.  الجراسة حهى إجخاء تع :السكانية الحجود
-0204(في الفرل الجراسي األول لمعام الجراسي  الجراسة إجخاء تع :الدمانية الحجود
0205.) 
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شمبة تخرز التخبية الخاصة الحيغ أنيػا مداق التجريب السيجاني في  :البذخية الحجود
 .     0204/0205 ،0204/ 0207، 0207/ 0204الدشػات ؛

 :الدراسة مصطلحات

 رىامج التدريب امليداىي:ب .1

مؤسدات التخبية  في أدائياً  تصبيقيا و االتجاىات، و الكيع، و السيارات، و مجسػعة السعارف،
مذاىجة التجريذ،والسذاركة في التجريذ،إعجاد الخصة التخبػية  :آلتيةالسخاحل ا الخاصة وفق

إعجاد الػسائل التعميسية وأوراق العسل السشاسبة،  وتعجيل أشكال الفخدية ،ومسارسة التجريذ، و 
لصمبة التجريب السيجاني الكتداب الخبخات  العسمي التصبيق فتخة خالل التقػيع و الدمػك،

 التعميسية التخبػية.
 :املتدربوٌ/الطلبة  .2

ني في السدجمػن مداق التجريب السيجاشمبة التخبية الخاصة في جامعة عسان األىمية   ىع
( ويتجربػن عمى تذخيز وتعميع ( ساعة معتسجة 00فتخة التجريب السيجاني)التخبية الخاصة )

والسيارات واكتدابيا، والتفاعل مع ذوي الحاجات الخاصة مغ خالل وتجريب وتقجيع السعخفة 
 في متخرريغ تػجيو و إشخاف في أحج السؤسدات لحوي الحاجات الخاصة تحت تجريبيع 
يكتدبػا  متعاونات في السخاكد حتى معمسات التجريذ في الجامعة ،و ىيئة زاءأع مغ السجال
التخخج خالل فرل دراسي بعج انيائيع لمسػاد األكاديسية  قبل التجريذ ميشة وميارات خبخات

 والتخبػية مغ أجل الحرػل عمى درجة البكالػريػس في التخبية الخاصة. 
 :التدريبمستوى  .3

يتزسغ  و محجد، مدتػى  ضسغ العسل مغ معيغ بشػع الكيام عمى ىي قياس قجرة الفخد
 غيخ الشذاشات مع التكي  عمى القجرة و تخصيصو، و العسل عجة عشاصخ ىي: تشطيع التجريب

 العادية، االنتساء الى العسل.
عمييا كل  يحرل التي الجرجات بسجسػع الحالية سةاالجر  في إجخائياً  التجريبمدتػى ا وتعخف

 .الجراسة في السدتخجمة االستبانة خالل شالب/ شالبة مغ
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 املتعاوىة: املعلنة  .4

الجامعة،والتي  مع السجرسة مع ذوي الحاجات الخاصة، الستعاونة في العاممة السعمسة ىي
 يتعمق ما ليع  بكل السشاسبة التخبػية التػجييات تقجيع و الصمبة الستجربيغ  ، تذخف عمى
 .التعميسية بالعسمية

 أداة الدراسة :

التخبية الخاصة في  قدع خخيجي لجىالتجريب السيجاني  مكياس مدتػى بخنامج
، ولبشاء أداة الجراسة تست مخاجعة األدب الشطخي الجراسة أىجاف جامعة عسان األىمية لتحقيق

 الجراسة أداة الباحثة صسست والجراسات الدابقة ذات الرمة بسػضػع الجراسةوبعج االشالع 
مدتػى جػدة ( فقخة سمبية، تكيذ 04( فقخة ايجابية و)34قخة،) ( ف43) مغتكػنت  التي

 السعمسة/ السعمع و ، مػزعة في خسدة مجاالت، ىي: مجال السذخف اآلكاديسي،البخنامج 
 بخنامج إجخاءات و ، الستعاونة  السؤسدة ،و الستعاونة السؤسدة الستعاونة،ومجيخة/ مجيخ

 ُحدبت إذ ثالثي، تقجيخ سمع ضسغ الجراسة عيشة أفخاد عشيا أجاب . السيجاني التجريب
، نادرا ( لمخيار0الجرجة)  بالشدبة دائساً  ( لمخيار4) الجرجة و أحيانَا، لمخيار (0) الجرجة و ًً
 الجرجة أحيانَا،و ( لمخيار0)  الجرجة نادرًا،و ( لمخيار4الجرجة) احُتدبت اإليجابية. و لمفقخات

 .دمبيةال لمفقخات بالشدبة دائساً  ( لمخيار0)
  صدق أداة الّدراسة:

( محكًسا في الجامعات 00لمتأكج مغ صجق األداة برػرتيا األولية ُعِخضت عمى )
 . األردنية. وقج تع األخح بآراء السحكسيغ وإجخاء التعجيالت الزخورية

كسا قامت الباحثة بالتحقق مغ الرجق البشائي مغ خالل التحقق مغ إيجاد معامل  
، والججول غ أبعاد مكياس التجريب السيجاني والجرجة الكمية عمى السكياساالرتباط بيخسػن بي

 .( يػضح ذلظ0)
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 (1انجذٔل )

 يعبيالث استببط بٛشسٌٕ بٍٛ أبعبد يمٛبس انتذسٚب انًٛذاَٙ ٔانذسجت انكهٛت عهٗ انًمٛبس

 انبعذ

يجبل انًششف 

انتشبٕ٘ / عضٕ 

ْٛئت انتذسٚس فٙ 

 انجبيعت

 إداسة  يجبل

 انًذسست

 بَٔتانًتع

يجبل انًعهًت 

 انًتعبَٔت

يجبل انًؤسست/ 

انًذسست  

 انًتعبَٔت

 يجبل إجشاءاث

 بشَبيج

انتذسٚب 

 انًٛذاَٙ

 **10699 **10803 **10783 *10551 **10818 يعبيم االستببط

 10113 10111 10111 10127 10111 يستٕٖ انذالنت

 ( α =.0.5* دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ انذالنت )

 (α =.0.1ئٛبً عُذ يستٕٖ انذالنت )** دانت إحصب

يالحظ مغ الججول أعاله أن معامالت االرتباط بيغ أبعاد مكياس التفجريب السيفجاني 
وقفج جفاءت جسيفع األبعفاد (، 2.404 – 2.552والجرجفة الكميفة عمفى السكيفاس تخاوحفت بفيغ )

ء بعففج باسففتثشا، (2.25( و)2.20ذات داللففة إحرففائية عشففج مدففتػى الجاللففة ) عمففى السكيففاس
مؤشفخ (، وىفحا 2.25الستعاونة( جاء دال إحرائيا عشفج مدفتػى الجاللفة ) إدارة السجرسة )مجال

عمفى مفجى صفالحيتو لكيفاس مفا عمى أن السكيفاس يتستفع بسؤشفخات صفجق بشفائي مختفعفة تفجلل 
 وضع لكياسو وىػ تقييع بخنامج التجريب السيجاني.

خالل التحقق مغ إيجاد معامل االرتباط كسا قامت الباحثة بالتحقق مغ الرجق البشائي مغ 
بيخسػن بيغ كل فقخة مغ فقخات مكياس التجريب السيجاني والجرجة الكمية عمى البعج الحي 

 .( يػضح ذلظ0، والججول )تشتسي لو الفقخة
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 (2انجذٔل )

عذ انز٘ تُتًٙ يعبيالث استببط بٛشسٌٕ بٍٛ كم فمشة يٍ فمشاث يمٛبس انتذسٚب انًٛذاَٙ ٔانذسجت انكهٛت عهٗ انب

 نّ انفمشة

 يستٕٖ انذالنت يعبيم االستببط سلى انفمشة يستٕٖ انذالنت يعبيم االستببط سلى انفمشة

 يجبل انًششف انتشبٕ٘ / عضٕ ْٛئت انتذسٚس فٙ انجبيعت

1 .036. .01.1 9 .0.43** .0..1 

2 .0456 .0..6 1. .0831** .0... 

3 .0..6 .0982 11 .0135- .0619 

4 .05..* .0.19 12 .033.- .02.2 

5 .0636** .0..8 13 .0154 .0569 

6 .0.86 .0.53 14 .0423 .01.3 

. .05.2* .0.21 15 .05.3* .0.4. 

8 .023.- .03..    

 انًتعبَٔت انًذسست إداسة  يجبل

16 .03.2 .0255 22 .0555* .0.26 

1. .0.5.** .0..1 23 .0638** .0..8 

18 .05.8* .0.45 24 .0525* .0.3. 

19 .03.. .015. 25 .0564* .0.23 

2. .0..5** .0..3 26 .0539* .0.31 

21 .0651** .0..6    

 يجبل انًعهًت انًتعبَٔت

2. .0551* .0.2. 32 .08.6** .0... 

28 .058.* .0.24 33 .0..6** .0... 

29 .01.2- .0523 34 .0928** .0... 

3. .0.36** .0..1 35 .0843** .0... 

31 .0386- .014. 36 .015.- .058. 

 يجبل انًؤسست/ انًذسست  انًتعبَٔت

3. .0..5** .0... 43 .05.5* .0.46 

38 .0113 .06.6 44 .0599* .0.14 

39 .0654** .0..6 45 .0654** .0..6 

4. .026. .033. 46 .016. .0535 

41 .0342 .0194 4. .0461 .0..2 

42 .0516* .0.41 48 .054.* .0.28 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ بشَبيج يجبل إجشاءاث

49 .0481 .0.59 5. .0.32 .09.5 

5. .0368 .016. 58 .064.** .0... 

51 .06.6* .0.13 59 .0616* .0.11 

52 .0469 .0.6. 6. .064.** .0..9 

53 .0825** .0... 61 .08.4** .0... 

54 .0843** .0... 62 .041. .01.9 

55 .0811** .0... 63 .09.6** .0... 

56 .0262 .032. 64 .0334 .02.6 

 ( α =.0.5* دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ انذالنت )

 (α =.0.1** دانت إحصبئٛبً عُذ يستٕٖ انذالنت )
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يالحظ مغ الججول أعاله أن معامالت االرتبفاط بفيغ فقفخات مجفال السذفخف التخبفػي 
جة الكمية عمى مجال السذفخف التخبفػي / عزفػ ىيئفة / عزػ ىيئة التجريذ في الجامعة والجر 

 – 2.447-التففجريذ فففي الجامعففة احففج مجففاالت مكيففاس التففجريب السيففجاني تخاوحففت بففيغ )
( 2.20ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللفة )( 02، 5، 5)وقج جاءت الفقخات (، 2.440

مدففففتػى الجاللففففة  ( ذات دالففففة إحرففففائية عشففففج05، 7، 3فيسففففا جففففاءت الفقففففخات )، (2.25و)
( غيففخ دالففة 03، 04، 4، 4، 0، 0( والتففي يشرففح بتعففجيميا، بيشسففا جففاءت الفقففخات )2.25)

( والتي يشرح بتعجيميا أو حفحفيا، كسفا جفاءت 2.25( و)2.20إحرائية عشج مدتػى الجاللة )
( والتففي 2.25( و)2.20( غيففخ دالففة إحرففائية عشففج مدففتػى الجاللففة )00، 00، 4الفقففخات )
عمفى مؤشخ عمى أن السكياس يتستع بسؤشفخات صفجق بشفائي مختفعفة تفجلل وىحا  فيا،يشرح بحح

 مجى صالحيتو لكياس ما وضع لكياسو وىػ تقييع  بخنامج  التجريب السيجاني.
 إدارة السجرسة يالحظ مغ الججول أعاله أن معامالت االرتباط بيغ فقخات مجالكسا 

الستعاونفة احفج مجفاالت مكيفاس التفجريب  سجرسفةإدارة ال الستعاونفة والجرجفة الكميفة عمفى مجفال
( ذات 04، 00، 02 ،07)وقفج جفاءت الفقفخات (، 2.757 – 2.420السيفجاني تخاوحفت بفيغ )

، 03، 00، 04(، فيسا جاءت الفقفخات )2.25( و)2.20داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )
بتعفففجيميا، بيشسفففا ( والتفففي يشرفففح 2.25( ذات دالفففة إحرفففائية عشفففج مدفففتػى الجاللفففة )04، 05

( والتفي 2.25( و)2.20( غيخ دالفة إحرفائية عشفج مدفتػى الجاللفة )05، 04جاءت الفقخات )
مؤشخ عمى أن السكياس يتستفع بسؤشفخات صفجق بشفائي مختفعفة وىحا  يشرح بتعجيميا أو ححفيا،

 عمى مجى صالحيتو لكياس ما وضع لكياسو وىػ تقييع  بخنامج  التجريب السيجاني.تجلل 
حفففظ مفففغ الجفففجول أعفففاله أن معفففامالت االرتبفففاط بفففيغ فقفففخات مجفففال السعمسفففة يالو 

الستعاونة والجرجة الكمية عمى مجال السعمسفة الستعاونفة احفج مجفاالت مكيفاس التفجريب السيفجاني 
ذات ( 45، 43، 44، 40، 42)وقفج جفاءت الفقففخات (، 2.504 – 2.444-تخاوحفت بفيغ )

( 04، 07فيسففا جففاءت الفقففختيغ )، (2.25( و)2.20داللففة إحرففائية عشففج مدففتػى الجاللففة )
( والتفي يشرفح بتعفجيميا، بيشسفا جفاءت الفقفخات 2.25ذات دالة إحرائية عشج مدفتػى الجاللفة )

( والتففي يشرففح 2.25( و)2.20( غيففخ دالففة إحرففائية عشففج مدففتػى الجاللففة )44، 40، 05)
عمفى مفجى عفة تفجلل مؤشخ عمفى أن السكيفاس يتستفع بسؤشفخات صفجق بشفائي مختفبححفيا، وىحا 

 صالحيتو لكياس ما وضع لكياسو وىػ تقييع بخنامج التجريب السيجاني.
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يالحظ مغ الججول أعاله أن معامالت االرتباط بفيغ فقفخات مجفال السؤسدفة/ وأيًزا 
السجرسففة الستعاونففة والجرجففة الكميففة عمففى مجففال السؤسدففة/ السجرسففة الستعاونففة احففج مجففاالت 

، 45، 47)وقفج جفاءت الفقفخات (، 2.775 – 2.004خاوحفت بفيغ )مكياس التجريب السيجاني ت
، 30فيسفا جفاءت الفقفخات )، (2.25( و)2.20ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )( 35
( والتي يشرفح بتعفجيميا، بيشسفا 2.25( ذات دالة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )34، 33، 34

( 2.20إحرفائية عشفج مدفتػى الجاللفة )( غيفخ دالفة 37، 34، 30، 32، 44جاءت الفقخات )
مؤشففخ عمففى أن السكيففاس يتستففع بسؤشففخات وىففحا  ( والتففي يشرففح بتعففجيميا أو حففحفيا،2.25و)

عمففى مففجى صففالحيتو لكيففاس مففا وضففع لكياسففو وىففػ تقيففيع  بخنففامج  صففجق بشففائي مختفعففة تففجلل 
 التجريب السيجاني.

ت مجال إجخاءات بخنامج التجريب يالحظ مغ الججول أعاله أن معامالت االرتباط بيغ فقخاو 
السيجاني والجرجة الكمية عمى مجال إجخاءات بخنامج التجريب السيجاني احج مجاالت مكياس 

، 55، 53، 54)وقج جاءت الفقخات (، 2.524 – 2.240التجريب السيجاني تخاوحت بيغ )
يسا ف، (2.25( و)2.20ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )( 44، 40، 42، 54

( والتي يشرح 2.25( ذات دالة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )55، 50جاءت الفقختيغ )
( غيخ دالة إحرائية عشج 43، 40، 57، 54، 50، 52، 35بتعجيميا، بيشسا جاءت الفقخات )

مؤشخ عمى أن ( والتي يشرح بتعجيميا أو ححفيا، وىحا 2.25( و)2.20مدتػى الجاللة )
عمى مجى صالحيتو لكياس ما وضع صجق بشائي مختفعة تجلل  السكياس يتستع بسؤشخات

 لكياسو وىػ تقييع  بخنامج  التجريب السيجاني
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 ثبات أداة الّدراسة:

باستخجام معادلة كخونباخ ألفا ألداة الجراسة ومجاالتيا اسُتخِخجت معامالت الثبات 
"Cronbach's alpha"( 4، كسا ىػ مػضح في الججول.) 

 ( 3انجذٔل )

 (32يالث انثببث ألداة انذساست ٔيجبالتٓب ببستخذاو يعبدنت كشَٔببخ أنفب )ٌ=يعب

 

يعبيم  عذد انفمشاث انًجبالث

 كشَٔببخ أنفب

يجبل انًششف انتشبٕ٘/عضٕ ْٛئت انتذسٚس فٙ 

 انجبيعت

15 .081. 

 0.31. 11 يجبل إداسة انًذسست انًتعبَٔت

 0.42. .1 يجبل انًعهًت انًتعبَٔت

 0.86. 12 /انًذسست انًتعبَٔتيجبل انًؤسست

 0.88. 16 يجبل إجشاءاث بشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ

 0838. 64 األداة )انكهٙ(
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( إلى أن معامالت الثبات ألداة الجراسة ومجاالتيا كانت 4تذيخ الشتائج في الججول )
 %(. 42مشاسبة ألغخاض الّجراسة الحالية؛ ألنيا تديج عغ )

ى تكييه طلبة الرتبية اخلاصة اخلرجيني جلودة برىامج معيار احلله لتكدير مستو

 التدريب امليداىي

ألغخاض الحكع عمى مدتػى تقييع شمبة التخبية الخاصة الخخيجيغ في جامعة عسان 
األىمية لجػدة بخنامج التجريب السيجاني، وفقًا لفئات السكياس الثالثي السدتخجم في اإلجابة 

 بجرجة عميو متػسصة، تشصبق بجرجة عميو كبيخة، تشصبق رجةبج عغ فقخات األداة )تشصبق عميو
( وتع استخخاج السجى بالصخيقة 0، 0، 4قميمة(، أعصيت ليا الكيع التامة عمى التػالي )

 التالية: 
 .0=  0-4السجى، ويسثل السجى الفخق بيغ أعمى درجة وأقل درجة بالسكياس =  -
 لفئات الثالث لمسكياس.تسثل شػل كل فئة مغ ا 2.47=  4÷ 0شػل الفئة =  -

 وعميو تكػن الفئة األولى لكيع الستػسط الحدابي ىي: 
( 3(، وىكحا بالشدبة لبكية قيع الستػسصات الحدابية، والججول )2.47+  0( إلى )0مغ )

مدتػى تقييع شمبة التخبية الخاصة الخخيجيغ في جامعة عسان يػضح معيار الحكع عمى 
 . وفقًا لفئات االستجابة الثالث، انياألىمية لبخنامج التجريب السيج

 ( 4انجذٔل )

 يعٛبس انحكى نتمذٚش يستٕٖ تمٛٛى طهبت انتشبٛت انخبصت انخشٚجٍٛ نبشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ

يستٕٖ انتمٛٛى نبشَبيج  انًتٕسظ انحسببٙ يستٕٚبث االستجببت

 انتذسٚب انًٛذاَٙ

 يُخفض .106 – ..10 لهٛهت بذسجت عهّٛ تُطبك

 يتٕسظ 2034 – 1068 يتٕسطت بذسجت هّٛع تُطبك

 عبنٙ ..30 – 2035 بذسجتكبٛشة تُطبك عهّٛ

 :الدراسة دلتنع
عسان  التخبية الخاصة بجامعة قدع التجريب السيجاني في شمبة مغ الجراسة مجتسع تكّػن 

، 0207/ 0204الثاني لألعػام ، الجراسي الفرل بالتجريب السيجاني في التحقػا األىمية ،مسغ
 .(شالًبا وشالبة  43عجدىع) ، والبالغ0205/ 0204،  0204/ 0207
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 :عييةالدراسة

  جخى  و القرجية، بالصخيقة ُاختيخوا ، شالبة (04( شالًبا و)00مغ ) سةاالجر  تتكػن عيشة
 الججول يػضح كسا الجراسة في مدتقمة ، والجشذ كستغيخاتالتخاكسي السعجل حدب تػزيعيا

(5) 
 (5انجذٔل )

ٛت، حسب انًعذل ُٛت انذساست يٍ طهبت انتشبٛت انخبصت انخشٚجٍٛ فٙ جبيعت عًبٌ األْهتٕصٚع ع 

 انتشاكًٙ، انجُس

 اإلحصائية:املعاجلة 

( في تحميل البيانات، حيث SPSSتع استخجام بخنامج الحدم اإلحرائية االجتسا ية )
تع استخجام اإلحراء الػصفي لإلجابة عغ الدؤال األول، وتسثل في استخخاج الستػسصات 

 الحدابية، االنحخافات السعيارية.
 One Way)الثاني تع استخجام تحميل التبايغ األحادي  ولإلجابة عغ سؤال الجراسة 

ANOVA) لمكذف عغ الفخوق بيغ استجابات أفخاد عيشة الجراسة وفًقا لستغيخ السعجل ،
، لمكذف عغ مرجر (LSD)التخاكسي، متبػعًا بالسقارنات البعجية بصخيقة "أقل فخق دال" 

استخجام اختبار "ت" لمعيشات السدتقمة  الفخوق. ولإلجابة عغ سؤالي الجراسة الثالث والخابع تع
(Independent Samples T-test)  لمكذف عغ الفخوق بيغ استجابات أفخاد عيشة

 .و السعجل التخاكسيالجراسة وفًقا لستغيخي: الجشذ 
 
 
 

 انُسبت انًئٕٚت انعذد فئبث انًتغٛش انًتغٛش

 انًعذل انتشاكًٙ

 

 %3503 12 جٛذ جذاً فأكثش

 %3802 13 جٛذ

 %2605 9 يمبٕل

 %..1 34 انًجًٕع

 %6108 21 ركش انجُس

 %3802 13 أَثٗ

 %..1 34 انًجًٕع
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 ىتائج الدراسة:

ني يف اليتائج املتعلكة باإلجابة عً السؤال األول: "ما مستوى تكييه طلبة الرتبية اخلاصة اخلرجي

 ربىامج التدريب امليداىي "؟لجامعة عناٌ األٍلية 

تع استخخاج الستػسط الحدابي، واالنحخاف السعياري والتختيب الستجابات أفخاد العيشة 
عمى أداة الجراسة التي تكيذ مدتػى تقييع شمبة التخبية الخاصة الخخيجيغ في جامعة عسان 

 (.4لشتائج كسا في الججول )األىمية لبخنامج التجريب السيجاني، وكانت ا
 ( 6انجذٔل )

انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت الستجبببث عُٛت انذساست حٕل يستٕٖ تمٛٛى طهبت انتشبٛت 

 يشتبت تُبصنٛبً  ٔعُبصشِ  انخبصت انخشٚجٍٛ فٙ جبيعت عًبٌ األْهٛت نبشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ،

 انًجبل انشلى نشتبتا
انًتٕسظ 

 انحسببٙ

الَحشاف ا

 انًعٛبس٘
 انًستٕٖ

1 2 
انًششف انتشبٕ٘/عضٕ ْٛئت 

 انتذسٚس فٙ انجبيعت

2055 .03. 
 عبنٙ

2  
انًتٕسظ انعبو نًجبل إجشاءاث 

 بشَبيج انتذسٚب انًٛذاَٙ

2044 .021 
 عبنٙ

3 3 
انًتٕسظ انعبو نًجبل انًعهًت 

 انًتعبَٔت

 عبنٙ .03. 2041

4  
يجبل انًؤسست/انًذسست 

 انًتعبَٔت

 يتٕسظ 023. .201

5  
انًتٕسظ انعبو نًجبل إداسة 

 انًذسست انًتعبَٔت

 يتٕسظ 032. 2011

  
انًتٕسظ انعبو نتمٛٛى بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ )انكهٙ(

 عبنٙ 015. 2035

-0.55الستػسصات الحدابية السئػية قج تخاوحت مابيغ )أن ( 4يبيغ الججول ) 
دتػى تقييع شمبة التخبية الخاصة الخخيجيغ في ( أن م4ُتطيخ الشتائج في الججول )، (0.00

جامعة عسان األىمية لبخنامج التجريب السيجاني )الكمي(، قج جاء ضسغ السدتػى العالي، حيث 
(. وبالشدبة 2.05( وانحخاف معياري )0.45بمغ الستػسط الحدابي الستجابات أفخاد العيشة )

لسيجاني، فقج جاء مجال السذخف لسدتػى تقييع الصمبة لسجاالت ا لبخنامج التجريب ا
التخبػي/عزػ ىيئة التجريذ في الجامعة في التختيب األول مغ حيث التقييع، بستػسط 

 ىحه في الدبب يعدى  قج و ( وبسدتػى عالي،2.42( وانحخاف معياري )0.55حدابي )
 شخافاإل تؤىمو عمسية مؤىالت ،و عالية تجريبية السذخف التخبػي بكفايات تستع إلى الشتيجة
 في محجد ىػ ما وفق جيج بذكل إليو السػكمة باألدوارػم يق أنو الصمبة الستجربيغ ،كسا عمى
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 تقجيع و ،الصمبة الستجربيغ / معمسي السدتقبل  بستابعة اىتسامو و ، السيجاني التجريب بخنامج
ج ع باستسخار ، وتمبية احتياجاتيع واإلجابة عمى تداؤالتيع ، وعقلي اإلشخافية الخجمات

مديج مغ  إلى ؛مسايؤدياجتساعات دورية قج تكػن أسبػ ية لسشاقذة القزايا السذكمة لجييع 
 تحديغ اآلداء. و التصػر

وجاء مجال إجخاءات بخنامج التجريب السيجاني في التختيب الثاني، بستػسط حدابي 
 وضػح إلى يعػد ذلظ في الدبب ،ولعل( وبسدتػى عالي2.00( وانحخاف معياري )0.33)
 القدع ولجشة التجريب السيجاني. جخاءاتإ

 االستعجاد والتشطيسػ التخصيط مخحمة مغ بجأ فقج تدمدل مخاحمو و البخنامج، بخرػص
 السعمسة قبل مغ الذامل بالتقػيع السيجانية،بخصػاتيا الستكاممة ،وانتياءً  اللتخبية بسخاح مخوراً 

 . التخبػي  السذخف و السجرسة مجيخة و الستعاونة
( وانحخاف 0.30في التختيب الثالث مجال السعمسة الستعاونة بستػسط حدابي )تاله  
 السعمسات معطع امتالك إلى يعػد ذلظ في الدبب ولعل ( وبسدتػى عالي،2.42معياري )
البكالػريػس في التخبية الخاصة ، إضافة الى الخبخة السيجانية ، كسا أن  لجرجة الستعاونات

لعامالت في مخاكد ومؤسدات التخبية الخاصة يتستعغ بدسات السعمسات الستعاونات ا معطع
 .شخرية مشاسبة لعسميغ مع فئة ذوي الحاجات الخاصة 

( 0.07وفي التختيب الخابع حّل مجال السؤسدة/السجرسة الستعاونة بستػسط حدابي )
 إدارة سعي إلى يعػد ذلظ في الدبب ،ولعل( وبسدتػى متػسط،2.04وانحخاف معياري )

عسان بغس الشطخ  مشصقة مغ مختمفة مشاشق في الشسػذجية السجارس اختيار عمى جالبخنام
 .عغ السدافات 

أما مجال إدارة السجرسة الستعاونة فقج جاء في التختيب الخامذ واألخيخ، بستػسط 
وتفدخ الباحثة ىحه الشتيجة ( وبسدتػى متػسط.2.40( وانحخاف معياري )0.00حدابي )

باألمػر اإلدارية لجرجة تؤثخ عمى اىتساميا الكافي بالستجربات لكػنو  بانذغال مجيخة السجرسة
 ى في السجرسة. وكمت ىحه السيسة الى أشخاف أخخ 

( 0207نتائج ىحه الجراسة مع نتائج الجراسات اآلتية: الفػاعيخ والشػبي) وتتفق 
(، ودراسة يػكار) 0225)  ششجي و اخخون ( ، ودراسة ابػ 0203ودراسة الخراونة)
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(، التي أشارت نتائج كل مشيا الى فعالية البخنامج التجريبي، وأشادت بأىسية مجاالت 0200
 البخامج وأنيا حقققت أىجافيا.

( ، 0203كسا اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع نتائج الجراسات اآلتية: دراسة الخراونة)
د فخوق ذات (، التي أشارت نتائج كل مشيا الى عجم وجػ 0225) ششجي و اخخون ودراسة ابػ 

.مغ جية أخخى ، اختمفت نتائج ، والجشذ داللة إحرائية تعدى لستغيخات السعجل التخاكسي 
 وحمذ ،( ، ودراسة العاجد0204ايخجػل وأخخون ) ىحه الجراسة مع نتائج الجراسات اآلتية:

لع تكغ  ( بأن بخامج التجريب السيجاني في ىحه الجراسات0225( ، ودراسة ماكسالن)0200)
لة ولع تحقق األىجاف ، وىشاك العجيج مغ نقاط الزعف الجػىخية في عشاصخ ىحه البخامج. فعا

اليتائج املتعلكة باإلجابة عً السؤال الجاىي: "ٍل توجد فروق ذات داللة إحصائية عيد مستوى 

بني متوسطات االستجابات على مكياس تكييه برىامج التدريب امليداىي، وعلى كل  (α=0.05)الداللة 

  ال مً دلاالتُ تعىى ملتي ر الدراسة )املعدل الرتاكني( "؟دل

بخنامج التجريب السيجاني  جػدة لتحجيج الفخوق بيغ استجابات أفخاد العيشة حػل تقييع
بذكل عام، وعمى كل مجال مغ مجاالتو، تبعًا لستغيخ السعجل التخاكسي )جيج ججًا فأكثخ، جيج، 

ػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية، الستجابات أفخاد مقبػل(، فقج تع بجايًة استخخاج الست
بخنامج التجريب السيجاني ومجاالتو الخسدة، وفقًا لستغيخ  جػدة العيشة عمى مكياس تقييع

 (.7السعجل التخاكسي، وكانت الشتائج كسا في الججول )
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 ( .انجذٔل )

نعُٛت حٕل تمٛٛى بشَبيج انتذسٚب انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت الستجبببث أفشاد ا

 انًٛذاَٙ بشكم عبو، ٔعهٗ كم يجبل يٍ يجبالتّ، تبعبً نًتغٛش انًعذل انتشاكًٙ

يجبالث تمٛٛى بشَبيج انتذسٚب 

 انًٛذاَٙ

 يتغٛش انًعذل انتشاكًٙ اإلحصبءاث انٕصفٛت

 يمبٕل جٛذ جٛذ جذاً فأكثش

يجبل انًششف انتشبٕ٘/عضٕ 

 تْٛئت انتذسٚس فٙ انجبيع

 .205 2055 .206 انًتٕسظ انحسببٙ

 031. .03. 032. االَحشاف انًعٛبس٘

 ..20 2016 2014 انًتٕسظ انحسببٙ يجبل إداسة انًذسست انًتعبَٔت

 028. 029. 038. االَحشاف انًعٛبس٘

 2022 2041 2056 انًتٕسظ انحسببٙ يجبل انًعهًت انًتعبَٔت

 023. 031. 026. االَحشاف انًعٛبس٘

جبل انًؤسست/انًذسست ي

 انًتعبَٔت

 .109 .202 2028 انًتٕسظ انحسببٙ

 018. 019. 022. االَحشاف انًعٛبس٘

يجبل إجشاءاث بشَبيج انتذسٚب 

 انًٛذاَٙ

 2029 2046 2053 انًتٕسظ انحسببٙ

 021. .02. 018. االَحشاف انًعٛبس٘

 2022 .203 2044 انًتٕسظ انحسببٙ األداة )انكهٙ(

 013. 014. 011. ف انًعٛبس٘االَحشا

( إلى وجػد اختالف ضاىخي في استجابات 7تذيخ الستػسصات الحدابية في الججول )
أفخاد العيشة حػل تقييع بخنامج التجريب السيجاني بذكل عام، وعمى كل مجال مغ مجاالتو 

مفخوق في الخسدة، وذلظ تبًعا لستغيخ السعجل التخاكسي، ولسعخفة مدتػى الجاللة اإلحرائية ل
الستػسصات الحدابية تبًعا لستغيخ السعجل التخاكسي )جيج ججًا فأكثخ، جيج، مقبػل(، تفع 

، (α=2.25)( عشج مدتػى الجاللة One Way ANOVAاستخجام تحميل التبايغ األحفادي )
 (. 4وكانت الشتائج كسا ىػ مػضح في الججول )
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 ( 8انجذٔل )

ٍ دالنت انفشٔق بٍٛ يتٕسطبث استجبببث أفشاد ( نهكشف عOne Way ANOVAَتبئج تحهٛم )

 انعُٛت، تبعبً نًتغٛش انًعذل انتشاكًٙ

يجبالث تمٛٛى بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ

يجًٕع  يصذس انتببٍٚ

 انًشبعبث

دسجبث 

 انحشٚت

يتٕسظ 

 انًشبعبث

" Fلًٛت "

 انًحسٕبت

يستٕٖ 

 انذالنت

 اتجبِ

 انذالنت

يجبل انًششف 

انتشبٕ٘ /عضٕ 

فٙ  ْٛئت انتذسٚس

 انجبيعت

 غٛش 0.48. 0293. 0.28. 2 0.56. بٍٛ انًجًٕعبث

داخم  دانت

 انًجًٕعبث

20945 31 .0.95 

  33 ...30 انًجًٕع

يجبل إداسة انًذسست 

 انًتعبَٔت

بٍٛ 

 انًجًٕعبث

 غٛش 0495. 0.19. 5..0. 2 0151.

 دانت

داخم 

 انًجًٕعبث

3025. 31 .01.5 

  33 304.1 انًجًٕع

يجبل انًعهًت 

 انًتعبَٔت

بٍٛ 

 انًجًٕعبث

 دانت *0.31. 30894 0291. 2 0581.

داخم 

 انًجًٕعبث

20314 31 .0..5 

  33 20895 انًجًٕع

يجبل انًؤسست 

 /انًذسست انًتعبَٔت

بٍٛ 

 انًجًٕعبث

 دانت *4..0. 60529 .026. 2 0521.

داخم 

 انًجًٕعبث

10236 31 .0.4. 

  33 .10.5 انًجًٕع

يجبل إجشاءاث 

بشَبيج انتذسٚب 

 انًٛذاَٙ

 دانت *0.32. 30848 0146. 2 0293. بٍٛ انًجًٕعبث

داخم 

 انًجًٕعبث

1018. 31 .0.38 

  33 104.3 انًجًٕع

بٍٛ  األداة )انكهٙ(

 انًجًٕعبث

 دانت *2..0. .068. 0125. 2 .025.

داخم 

 انًجًٕعبث

.05.5 31 .0.16 

  33 0.55. عانًجًٕ

 (α= .0.5)* دانت إحصبئٛب عُذ يستٕٖ انذالنت    

( إلى أن الفخوق في استجابات أفخاد العيشة حػل تقييع 4تذيخ الشتائج في الججول )
السؤسدة/السجرسة ، السعمسة الستعاونةبخنامج التجريب السيجاني بذكل عام، وفي مجاالت )

( كانت دالة إحرائًيا، وذلظ تبًعا لستغيخ السعجل يجانيإجخاءات بخنامج التجريب الس، الستعاونة
" السحدػبة لمفخوق بيغ استجابات الفئات الثالثة لستغيخ Fالتخاكسي، حيث تخاوحت قيع "
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(، وىحه الكيع دالة إحرائيًّا عشج مدتػى الجاللة 7.447( و)4.434السعجل التخاكسي ما بيغ )
(α= 2.25)السذخف التخبػي أفخاد العيشة عمى مجالي ) ، في حيغ أن الفخوق في استجابات

( لع تكغ دالة إحرائًيا تبًعا لستغيخ السجرسة الستعاونة، إدارة /عزػ ىيئة التجريذ في الجامعة
 السعجل التخاكسي.

ولمكذف عغ مرجر الفخوق لػجػد داللة إحرائية لستغيخ السعجل التخاكسي في 
السعمسة جريب السيجاني بذكل عام، وفي مجاالت )استجابات أفخاد العيشة حػل تقييع بخنامج الت

(، تع إجخاء إجخاءات بخنامج التجريب السيجاني، السؤسدة/السجرسة الستعاونة، الستعاونة
 (.5، كسا في الججول )(LSD)مقارنات بعجية بصخيقة "أقل فخق دال" 

 ( 9انجذٔل )

فٙ استجبببث أفشاد انعُٛت، تبعبً " نهكشف عٍ يصذس انفشٔق LSDَتبئج انًمبسَبث انبعذٚت بطشٚمت "

 نًتغٛش انًعذل انتشاكًٙ

يجبالث تمٛٛى بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ

انًعذل يتغٛش 

 انتشاكًٙ

 يمبٕل جٛذ جٛذ جذاً فأكثش 


X 
2056 2041 2022 

 *034. 015. - 2056 جٛذ جذاً فأكثش يجبل انًعهًت انًتعبَٔت

 019. - - 2041 جٛذ

 - - - 2022 يمبٕل

يجبل انًؤسست 

 /انًذسست انًتعبَٔت
 



X 
2028 202. 109. 

 *031. 0.8. - 2028 جٛذ جذاً فأكثش

 *023. - - .202 جٛذ

 - - - .109 يمبٕل

يجبل إجشاءاث بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ
 



X 
2053 2046 2029 

 *024. ..0. - 2053 جٛذ جذاً فأكثش

 .01. - - 2046 جٛذ

 - - - 2029 يمبٕل

  األداة )انكهٙ(


X 
2044 203. 2022 

 *022. ..0. - 2044 جٛذ جذاً فأكثش

 *015. - - .203 جٛذ

 - - - 2022 يمبٕل

 (α= .0.5)* لًٛت انفشق فٙ انًتٕسطبث انحسببٛت دال إحصبئٛبً عُذ انذالنت       

 



 .............................. الرتبية اخلاصة جبامعة عمان قسم خرجيي تقييم مستوى برانمج التدريب امليداين لدى

32 

أفخاد ( أن مرجر الفخوق الجالة إحرائيا في استجابات 5تبيغ الشتائج في الججول )
العيشة حػل تقييع بخنامج التجريب السيجاني بذكل عام، وفي مجال )السؤسدة/السجرسة 
الستعاونة(، كان بيغ استجابات أفخاد العيشة ذوي السعجل التخاكسي )جيج ججًا فأكثخ( مغ جية، 
وبيغ استجابات أفخاد العيشة ذوي السعجل التخاكسي )جيج، ومقبػل( مغ جية أخخى ولرالح 

سعجل التخاكسي )جيج ججًا فأكثخ(، في حيغ كان مرجر الفخوق الجالة إحرائيا في ذوي ال
استجابات عيشة الجراسة عمى مجالي )السعمسة الستعاونة، وإجخاءات بخنامج التجريب السيجاني( 
بيغ استجابات ذوي السعجل التخاكسي )جيج ججًا فأكثخ( واستجابات ذوي السعجل التخاكسي 

 ي السعجل التخاكسي )جيج ججًا فأكثخ(.)مقبػل( ولرالح ذو 
وىحه الشتيجة تعشي أن الصمبة ذوي السعجل التخاكسي )جيج ججًا فأكثخ( قّيسػا بخنامج التجريب 
السيجاني بذكل عام وفي مجال السؤسدة/السجرسة الستعاونة بجرجة أعمى مغ الصمبة ذوي 

التخاكسي )جيج ججًا فأكثخ( قّيسػا  السعجل التخاكسي )جيج، ومقبػل(، كسا أن الصمبة ذوي السعجل
مجالي: السعمسة الستعاونة، وإجخاءات بخنامج التجريب السيجاني بجرجة أعمى مغ الصمبة ذوي 

 السعجل التخاكسي )مقبػل(.
مبة ذوي السعجل الص عجد ندبة زيادة الصمبة ،و الختالف معجالت يعػد ذلظ في الدبب ولعل

 بالبخنامجػن السمتحق الكميمبة الص عجد إلىالتخاكسي ) جيج جًجا وأكثخ ( 
اليتائج املتعلكة باإلجابة عً السؤال الجالح: "ٍل توجد فروق ذات داللة إحصائية عيد مستوى 

بني متوسطات االستجابات على مكياس تكييه برىامج التدريب امليداىي، وعلى كل  (α=0.05)الداللة 

 "؟دلال مً دلاالتُ تعىى ملتي ر الدراسة )اجليس( 

لتحجيج الفخوق بيغ استجابات أفخاد العيشة حػل تقييع بخنامج التجريب السيجاني بذكل 
عام، وعمى كل مجال مغ مجاالتو، تبعًا لستغيخ الجشذ )ذكخ، أنثى(، فقج تع استخخاج 
الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية، الستجابات أفخاد العيشة عمى مكياس تقييع 

لسيجاني ومجاالتو الخسدة، وفقًا لستغيخ الجشذ، كسا تع إجخاء اختبار بخنامج التجريب ا
(Independent Samples T-test)  لمكذف عغ مدتػى داللة الفخوق، وكانت الشتائج

 (.02كسا في الججول )
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 ( .1انجذٔل )

 (Independent Samples T-test)انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت َٔتبئج اختببس 

 (32نهكشف عٍ دالنت انفشٔق بٍٛ يتٕسطبث استجبببث أفشاد انعُٛت، تبعبً نًتغٛش انجُس )د0ح=

يجبالث تمٛٛى بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ
 انعذد انجُس

انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

( tلًٛت )

 انًحسٕبت

يستٕٖ 

 انذالنت

اتجبِ 

 انذالنت

يجبل انًششف 

انتشبٕ٘/عضٕ ْٛئت 

 نجبيعتانتذسٚس فٙ ا

 .03. 2051 21 ركش

.0949 .035. 
غٛش 

 031. 2062 13 أَثٗ دانت

يجبل إداسة انًذسست 

 انًتعبَٔت

 034. 2013 21 ركش
.0363 .0.19 

غٛش 

 .03. 20.8 13 أَثٗ دانت

يجبل انًعهًت 

 انًتعبَٔت

 035. 2041 21 ركش
.0.55 .0956 

غٛش 

 019. 2042 13 أَثٗ دانت

يجبل 

ت/انًذسست انًؤسس

 انًتعبَٔت

 025. 2014 21 ركش

.084. .04.. 
غٛش 

 .02. 2021 13 أَثٗ دانت

يجبل إجشاءاث بشَبيج 

 انتذسٚب انًٛذاَٙ

 023. 2039 21 ركش
106.5 .01.4 

غٛش 

 .01. 2051 13 أَثٗ دانت

 األداة )انكهٙ(
 018. 2033 21 ركش

10143 .0261 
غٛش 

 0.6. 2039 13 أَثٗ دانت

( وجػد اختالف ضاىخي بيغ استجابات 02تػّضح الستػسصات الحدابية في الججول )
أفخاد العيشة حػل تقييع بخنامج التجريب السيجاني بذكل عام، وفي السجاالت الخسدة، وذلظ 

" لمعيشات السدتقمة، لمكذف عغ Tتبًعا لستغيخ الجشذ )ذكخ، أنثى(، وقج تع إجخاء تحميل "
ستجابات أفخاد العيشة في ضػء متغيخ الجشذ )ذكخ، أنثى(، حيث أضيخت داللة الفخوق بيغ ا

الشتائج أن الفخوق بيغ استجابات أفخاد العيشة حػل تقييع بخنامج التجريب السيجاني بذكل عام، 
" السحدػبة لمفخوق بيغ Tوفي السجاالت الخسدة لع تكغ دالة إحرائيًا، إذ تخاوحت قيع "

(، وىحه الكيع غيخ دالة إحرائيًّا عشج مدتػى 0.475( و )2.255الحكػر واإلناث ما بيغ )
 (.  α=2.25الجاللة اإلحرائية )

وىحه الشتيجة تعشي أن الصمبة )ذكػرًا وإناثًا( قّيسػا بخنامج التجريب السيجاني بذكل عام 
وفي السجاالت الخسدة بجرجة متذابية، أي أن متغيخ الجشذ ال ُيعج عاماًل مؤثخًا في تقييع 

 لصمبة لبخنامج التجريب السيجاني بذكل عام وفي جسيع مجاالتو.ا
 جػىخية فخوق  وجػد عجم و ، سصحية و متقاربة الفخوق  أن ذلظ في الدبب ولعل
 باإلضافة ، األكاديسي اإلعجاد حيث مغ الجامعية الصمبة ضخوف في التذابو إلى يعػد واضحة
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 و العاجد دراسة مع الجراسة ىحه تتفق وبحلظ .الستعاونة  السجارس في الطخوف تذابو إلى
 .العسمية التخبية بخنامج في رأيو في السعمع  /الصالب لجشذ أثخ وجػد عجم حيث مغ، حساد
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 املراجع:

 في العسمية التخبية بخنامج ،تقػيع (0225). ، ثائخغباري خالج و  أبػشعيخة، يػسف و أبػششجي، 10
 5، اإلندانية الجراسات و لمبحػث الدرقاء مةمج ، تصػيخه مقتخحات و الخاصة الدرقاء جامعة

(0.) 
 في التخبػية العمػم كميات شمبة يخاىا كسا العسمية التخبية ،  صعػبات (0204)حبايب، عمي  20

 (.4)34  دراسات العمػم التخبػية،،  الفمدصيشية الجامعات
 في التخبية ةكمي لصالبات السيجانية التخبية بخنامج كفاءة درجة ،(0203 ) ، خمػدالخراونة 30

 و لألبحاث السفتػحة القجس جامعة مجمةالسعمسة،  /الصالبة نطخ وجية مغ حائل جامعة
 ( تذخيغ أول.4) 0، الشفدية و التخبػية الجراسات

 الصبعةالخامدة،التجريذ، شخق  و السشاىج الي مجخل  (،0200 )جعفخ. الخميفة،حدغ 40
 .مكتبةالخشجالخياض: 

 بابل جامعة األساسية التخبية كمية في العسمية التخبية بخنامج ، تقػيع (0204 ).، عجيالديجي 50
 / اإلندانية و التخبػية لمعمػم األساسية التخبية كمية مجمة السعمسيغ، /الصمبة نطخ وجية مغ

 ( .04، العجد )جامعةبابل
 صعػبات لسدار العسمية التخبية شمبة ُتػاجو التي السذكالت ، (0204 ).، حدشية دمحمالرجيق 60

، (05) 0مجمة جامعة السجيشة العالسية السحكسة ، حائل،  جامعة-الخاصة التخبية بقدع لتعمعا
 .400ص  

 التخبية بكمية السيجانية التخبية واقع،  (0200).دروير ،داود حمذ و فؤاد عمي ، العاجد 0.
 سمدمةالجراسات( اإلسالمية الجامعة مجمة .تحديشيا سبل و بغدة اإلسالمية بالجامعة
 .34-0 (،0)05، )انيةاإلند

السذكالت التي تػاجو شالبات التخبية العسمية بكمية التخبية ،  (0205 )العتيبي ، مشيخة. 80
مجمة الجامعة االسالمية لمجراسات التخبػية والشفدية  ،بالسداحسية أثشاء فتخة التجريب السيجاني

 .327 -444(، ص 0) 07
تجريبالسيجاني لصمبة التخبية الخاصة بجامعة ، مذكالت بخنامج ال( 0207 ).، وائل اميغالعمي 90

 .022-054، (5) 4 السجمة التخبػية الجولية الستخررة،نجخان مغ وجية نطخ الصمبة، 
 شقخاء مغ جامعة في العسمية لتخبية اةشمب تػاجو التي ،  السذكالت( 0205 )العشدي، سعػد. 1.0

 / اإلندانية و التخبػية لمعمػم اسيةاألس التخبية كمية جمةم أنفديع، السعمسيغ الصمبة نطخ وجية
 .(04أول، ) تذخيغ بابل جامعة
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واقع اتخبية العسمية في مؤسدات التعميع العالي في الزفة الغخبية/ ،"  (0204) ًياد، حشان.  110
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة الشجاح الػششية  فمدصيشسغ وجية نطخ الصمبة السعمسيغ"

 ، نابمذ، فمدصيغ.
، تقػيع بخامج التجريب السيجاني / التخبية العسمية في (0207)التػبي، عبجهللا. و  عيخ، احسجالفػا 120

جامعة  –مجمة الجراسات التخبػية والشفدية عسان،  ىدوى،سمصشة جامعة كمية العمػم واآلداب في
 .057- 030، عجد ابخيل، 00الدمصان قابػس، 

 الصمبة اكداب في االكاديسي االشخاف و انيالسيج التجريب دور ،  تقييع(0200)قصشاني،ليام. 130
 الصمبة نطخ وجية مغ التصبيكية البمقاء جامعة في الخاصة التخبية في السيشية السيارات
 مرخالعخبية. ،جسيػريةجامعةاسػان-مجمةكميةالتخبية .الستجربيغ

لصمبة  ، تقػيع التجريب العسمي السيجاني (0225)الخخابذة، عسخ دمحم.و  القسر، مرصفى نػري  140
دبمػم التخبية الخاصة في كميات السجتسع األردنية مغ وجية نطخ الستجربيغ والسعمسيغ 

 .( مارس0)02مجمة العمػم التخبػية والشفدية،الستعاونيغ ، 
جامعةدمذق، ، كميةالتخبية، الصالب و السذخف دليل العسمية التخبية(، 0222).كشعان،أحسج 150

 سػريا.
 الصمبة تػاجو التي ، السذكالت( 0200)شارش.  بغ هللا بجناصخ و الحخبي،ع مشرػر،عثسان 160

 عمع و التخبية رسالة .العسمية التخبية تصبيق أثشاء حائل بجامعة التخبية كمية في السعمسيغ
 003-075(، ص:44)، الشفذ

 في السيجاني لتجريب شمبةا تػاجة التي السعيقات، (0200)ماجج.  ، و الرعػب عسخ اليػيسل، 1.0
 .044-045(، 44) 4 ، مرخ شسذ التخبية،عيغ كمية مجمة .مؤتة جامعة
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