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تطوير الرتبية امليدانية بربنامج الدبلوم العام يف 
 يف ضوء معايري اجلودة الوطنية والعاملية الرتبية

 *سلطان بن عبد العزيز البديوي 

 

  

ضوء معايير الجودة الوطنية هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير التربية امليدانية ببرنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة القصيم في _  امللخص

( فقرة تم 42والعاملية، حيث تم استخدام املنهج الوصفي بهدف وصف صعوبات التربية امليدانية كما هي في الواقع، وتم إعداد استبانة تكونت من )

ينة على وجود الصعوبات ) موافق، توزيعهم على ثالثة محاور، ويتم االستجابة لعبارات االستبانة في ضوء مقياس ثالثي لتحديد مدى موافقة الع

طالب وطالبة( وذلك في ضوء ثالثة متغيرات )النوع:  200محايد، غير موافق (، وتم تطبيقها على عينة من طلبة الدبلوم العام في التربية قوامها )

ئج الدراسة إلى أن أعلى الصعوبات تتمثل في املعدل التراكمي باملستوى االول(، وقد توصلت نتا -التخصص العلمي في مرحلة البكالوريوس -ذكر/أنثى

درسة الصعوبات املتعلقة بالكلية والتي حصلت على أقل متوسط، يليها الصعوبات املتعلقة بعملية التقييم، وفي النهاية الصعوبات املتعلقة بامل

لطلبة نحو استبانة صعوبات التربية امليدانية وبين وتجهيزاتها، كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ا

املعدل التراكمي باملستوى االول(، كذلك وضعت الدراسة تصور  -التخصص العلمي في مرحلة البكالوريوس -املتغيرات املتعلقة بـ )النوع: ذكر/أنثى

 ملمارسة التربية امليدانية في ضوء معايير لجودة العاملية والوطنية.

 : التربية امليدانية، معايير الجودة، برنامج الدبلوم العام في التربية.فتتاحيةالكلمات ال 
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تطوير التربية امليدانية ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء معايير الجودة 

  الوطنية والعاملية
 املقدمة .1

 لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية       
ً
والتي تهدف الى  2030سعيا

تأهيل كوادر مؤهلة قادرة على العطاء والبناء في ظل التغيرات املتزايدة، 

تتسابق الجامعات في تطوير نظمها التعليمية خاصة ما يتعلق بالتعليم 

عد كليات [، و 1كمهنة تتطلب التحسين املستمر ملسايرة التحوالت الوطنية ]
ُ
ت

التربية هي املعنية بعملية إعداد املعلمين وتأهيلهم لشغل الوظائف 

التعليمية، ومن أهمها تربية جيل املستقبل ليكون قادر على التكيف مع 

 التقدم العلمي والتغيرات املتالحقة.

وتعتبر برامج إعداد املعلمين في الجامعات سواء على مستوى مرحلة  

وم العام في التربية، ذات أهمية كبيرة في إعداد املعلمين البكالوريوس أو الدبل

، حيث تكتسب برامج عداد املعلمين في الجامعات 
ً
 وثقافيا

ً
 ومهنيا

ً
علميا

أهميتها من كونها املرحلة االساسية في إعداد وتجهيز وتأهيل املعلمين في 

في مرحلة ما قبل الخدمة ملهنة املستقبل، كما أنها تساهم بصورة إيجابية 

[ إلى 3[، فقد اشار تقرير اليونسكو ]2نجاح الطلبة املعلمين ورفع مستواهم ]

أن املعلمين يلعبون الدور الرئيس ي في الجهود الرامية إلى تحسين آليات عمل 

نظم التعليم والنهوض به، كما أشارت الوكالة القومية للتعليم بالواليات 

اليوم في املدارس تتطلب أن ُيعد املتحدة األمريكية إلى أن التحديات املوجودة 

 [. 4املعلمون أفضل من ذي قبل ملواجهة التحديات املستقبلية ]

كما أكدت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية على ضرورة إعداد     

املعلمين وتأهيلهم بشكل جيد لتتوافق املخرجات مع متطلبات امليدان 

لك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير واملناهج، وخاصة بعد تطبيق مشروع امل

التعليم العام والذي يهدف إلى تقديم تعليٍم متميٍز يكتسب من خالله طالب 

اململكة وطالباتها القيم واملعارف واملهارات واالتجاهات التي تؤهلهم للقرن 

 [. 5الحادي والعشرين ]

يه دول العالم [ إلى أنه في الوقت الذي تسعى ف6كما أشار براتون وآخرون ]     

إلى توفير التعليم للجميع هناك عدد كبير من املعلمين غير مؤهلين لتلبية 

االحتياجات املستقبلية في التعليم. وعلى املستوى املحلي أشارت خطة التنمية 

( إلى أهمية تأهيل املعلمين ورفع كفاءتهم التعليمية عن طريق 1430التاسعة )

 تدريبهم بصورة تفاعلية مستمرة.

الالزمة لعملية التدريس، كما أنها الفرصة الحقيقية للطالب املعلم في      

إعداده املنهي، من اجل اكتساب مهارات وخبرات تدريسية تساعده على 

ممارسة التعليم بشكل جيد وتكوين اتجاه إيجابي نحو مهنة التدريس، فقد 

ي املستقبل على أشارت دراسة أبو شعيرة إلى أن التربية امليدانية تساعد معلم

االختالط باملجتمع التعليمي، مما له بالغ األثر في تكوين خبراتهم املستقبلية. 

كما أنها أهم عناصر بناء الطالب املعلم والتي يستطيع من خاللها اكتساب 

املهارات العملية التي ربما ال يتعرض لها أثناء دراسته النظرية، حيث يتعرف 

خصائصها ونظام املدرسة، وتنمو في هذه على متطلبات مهنة التدريس و 

 [.7الفترة بعض جوانب شخصية الطالب املعلم ]

 على ذلك فقد اشارت دراسة كل من العليمات ودراسة املالكي إلى  
ً
تأسيسا

 الوظائف االساسية التي يمكن ان تحققها التربية امليدانية فيما يلي: 

عارف واملهارات تمكين الطالب املعلم من اكتساب مجموعة من امل• 

 له في مواقف تعليمية مختلفة.
ً
 واالتجاهات، والتي تعتبر مرشدا

التعريف الواقعي بعملية التدريس، وتكوين الخبرات الالزمة ملمارسة املهنة،  •

وكيفية إدارة الصف وتوظيف استراتيجيات التدريس التي تتناسب مع 

 الطلبة.

د البدء في مزاولة مهنة تخفيف القلق الذي ينتاب الطالب املعلم عن •

 التدريس في املدرسة.

التعريف بمشكالت امليدان التربوي، ووسائل حل تلك املشكالت وكيفية  •

 التصدي لها.

املشاهدات التي يحضرها الطالب املعلم في املدرسة، خاصة مع مدرسين  •

متميزين، تساعده على التصرف بمهنية في املواقف املشابهة ومن ثم يكتسب 

 [. 8,9] ة في نفسه وفي قدراتهالثق

وعلى الرغم من أهمية التربية امليدانية ودورها في إعداد املعلم الكفء       

الذي تعتمد عليه في تطوير منظومة التعليم، إال أن هناك العديد من 

الدراسات التى أشارت إلى ضعف الجانب التطبيقي في برامج التربية العملية، 

[، 10لجانب النظري وُتهمل الجوانب العملية األخرى ]حيث يتم التركيز على ا

ومن الدراسات التي أشارت لذلك: دراسة املالكي التي اظهرت نتائجها إلى أن 

أبرز مشكالت التربية امليدانية هي املشكالت املتعلقة باملعلم املتعاون 

ية [، وكذلك دراسة عسيري التي أشارت الى افتقار التربية امليدان9باملدرسة ]

[، كما توصلت مجموعة من الدراسات الى قصور في 1ملعايير الجودة ]

[، ودراسة 11] االشراف التربوي واإلعداد املنهي للطالب املعلم كدراسة يونس

 .[2] [، ودراسة الفواعير والتوبي12خلف]

وتأكيدا لوجود قصور في برامج التربية امليدانية، فقد أشارت دراسة      

ن إسهام برامج تكوين املعلم أثناء الخدم محدودة في تطوير عبدالوارث إلى أ

التعليم خاصة برامج التربية العملية وأن تكوين املعلم يخلو من معايير 

[، وترتب على ذلك ظهور مفاهيم عدة لتحسين السلوك 13الجودة ]

التدريس ي للمعلم ومنها مفهوم التعلم للتمكن والتدريس الفعال وكفاءة األداء 

يس ي، وفي اآلونة األخيرة ظهر ما يسمى بمفهوم الجودة الشاملة كاتجاه التدر 

تطويري في العملية التربوية من أجل التحسين، واالرتقاء بمستوى األداء 

 [.14التدريس ي للمعلم. وبالتالي تحسين األداء التحصيلي للطالب ]

 باهتمام كبير على امل     
ً
ستويين حيث حظيت قضية الجودة في التعليم مؤخرا

العاملي واإلقليمي وذلك بسبب تزايد الشكوى من تدنى مخرجات التعليم 

بجميع مراحله وعدم تلبيتها الحتياجات املجتمع. وقد عقد العديد من 

املؤتمرات منذ بداية األلفية في هذا الشأن، منها مؤتمر الجودة واالعتماد 

ة باململكة العربية ( تحت رعاية جامعة طيب2009األكاديمي لكليات التربية )

( عقدت الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في 2011السعودية، وفي )

التعليم بالعاصمة اإلسبانية مدريد مؤتمرها الدولي عن جودة التعليم 

الجامعي، وقد شاركت فيه بعض الدول العربية، منها الهيئة الوطنية 

 [.15لالعتماد باململكة العربية السعودية. ]
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ع الباحث هذه االسباب واملشكالت الى عدم تبني معايير جودة محددة ويرج 

سواء في تحديد اهداف التربية امليدانية او االنشطة واملهارات التي يجب 

 يمارسها الطالب املعلم في املدرسة.

 مشكلة الدراسة .2

تسعى جامعة القصيم إلى تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي في جميع      

برامجها كمطلب استراتيجي، ويتطلب ذلك الى تقويم جميع عناصر املنظومة 

التعليمية في جميع كلياتها وبرامجها بهدف الوقوف على الواقع الفعلي 

 والتعرف على مكانه الحقيقي من معايير الجودة واالعتماد.

 ألن أهم وت     
ً
أتى كلية التربية في طليعة الكليات املنوطة بالتطوير، ونظرا

 
ً
 بما يجعله منافسا

ً
 وأكاديميا

ً
 مهنيا

ً
أهدافها ممثل في إعداد الخريج إعدادا

 عن األثر 
ً
 في سوق العمل على النطاق املحلي واإلقليمي، هذا فضال

ً
حقيقيا

مع ككل؛ فاألعداد الجيد اإليجابي الذي يتركه أداء املعلم الجيد على املجت

للمعلم في ضوء معايير الجودة سوف يلقى بظالله على نهضة املجتمع 

 وتقدمه.

يعد برنامج الدبلوم العام في التربية أحد اهم برامج إعداد معلم املستقبل      

والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر التربوية القادرة على املساهمة في بناء 

التنمية الشاملة وفقا ملعايير الجودة واالعتماد األكاديمي، مجتمع املعرفة و 

حيث ًيقدم البرنامج لخريجي التخصصات غير التربوية الراغبون في العمل 

بالتعليم، وخريجو التخصصات غير التربوية الراغبون في إكمال الدراسات 

، العليا بالتخصصات التربوية، واملعلمون على رأس العمل من غير التربويين

( ساعة 38ذلك في علم دراس ي كامل مقسم الى فصلين دراسين بمعدل )

.
ً
 معتمدة اسبوعيا

كما يسجل الطالب في الفصل الدراس ي الثاني مقرر التربية امليدانية بواقع     

 حيث يحصل الطالب من خالله على املهارات  5)
ً
ساعات معتمدة( اسبوعيا

 .واملعارف التي تؤهله ملزاولة مهنة التدريس

ويأتي مقرر التربية امليدانية كمحصلة لدراسة العديد من املقررات      

التخصصية، ومواد اإلعداد العام، مثل: طرائق التدريس العامة والخاصة 

وغيرها التي يقوم الطالب بدراستها في املستويين )األول والثاني(، ثم يقوم 

فعلي في مجموعة من الطالب بتطبيق هذه املفاهيم واملعارف واملهارات بشكل 

املدارس التابعة لوزارة التعليم في محيطه الجغرافي، ويحتوي توصيف مقرر 

 من قبل وزارة التعليم، ولم 
ً
التربية امليدانية على أهداف عامة محددة سلفا

يتم مراجعتها ولم يتم مراعاة معايير الجودة واالعتماد األكاديمي سواء 

احث بدراسة استطالعية على عينة من الوطنية أو العاملية، كما قام الب

الطلبة من الذين اجتازوا الدبلوم العام في التربية كان هدفها التعرف على 

اهم مشكالت التربية امليدانية التي واجهتهم اثناء دراستهم للدبلوم، حيث 

% من العينة الى تباين في اساليب التقويم سواء من جانب مدير 70اشار 

% من العينة الى عدم 85ملتعاون باملدرسة، كما أشار املدرسة أو املعلم ا

وضوح دور الطالب في التربية امليدانية واملهارات التي يجب ان يكتسبها، 

باإلضافة الى عدم التوافق بين تخصص الطالب املعلم وتخصص املشرف 

 االكاديمي املرشح من الكلية. 

نامج التربية امليدانية وبناء عليه فإن الدراسة الحالية تهدف إلى تطوير بر  

 ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء معايير الجودة الوطنية 

ومن ثم تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في وضع تصور لتطوير برنامج  

التربية امليدانية ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء معايير الجودة 

 الوطنية.

 أ. أسئلة الدراسة

 اسة الحالية عن التساؤل التالية: تجيب الدر  

ما الصعوبات التي تواجه طالب الدبلوم العام في التربية بجامعة القصيم  .1

 في ممارسة التربية امليدانية؟". 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول  .2

خصص، املعدل صعوبات التربية امليدانية ترجع الختالف متغيرات ]النوع، الت

 في املستوى األول؟

التصور املقترح لتطوير التربية امليدانية في برنامج الدبلوم العام في  ما .3

 التربية في ضوء معايير الجودة الوطنية والعاملية؟

 ب. أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة الحالية إلى: 

الكشف عن الصعوبات التي تواجه طالب الدبلوم العام في التربية بجامعة  .1

 التربية امليدانية.القصيم في ممارسة 

الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة . 2

حول صعوبات التربية امليدانية ترجع الختالف متغيرات ]النوع، التخصص في 

 مرحلة البكالوريوس، املعدل في املستوى األول؟

لوطنية وضع تصور لتطوير التربية امليدانية في ضوء معايير الجودة ا .3

 والعاملية.

 ج. أهمية الدراسة 

 تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:  

تأتي استجابة لتوصيات املؤتمرات العاملية واإلقليمية من ضرورة االهتمام  .1

 بالجانب االدائي للمعلم وثقل مهاراته.

قد تفيد مخططي ومطوري املناهج عند إعداد الخطط الدراسية بما  .2

 حتياجات الطالب.يتناسب مع ا

تقدم ألصحاب القرار في الجامعة مجموعة الصعوبات التي قد تسهم في  .3

 عدم االستفادة من التربية امليدانية.

 د. مصطلحات الدراسة

 التربية امليدانية  •

تعرف اجرائيا في الدراسة الحالية بأنها: النشاط التربوي الذي يسمح      

فق خطة منظمة خالل فترة زمنية للطالب بممارسة عملية التدريس و 

محددة، ويطبق الجوانب النظرية التي درسها من قبل، ويتحمل مسؤولية 

قيادة التالميذ واملشاركة في األنشطة غير الصفية لتحقق أهداف التربية 

 امليدانية.

 معايير الجودة  •

 في الدراسة الحالية: بانها املعايير ا     
ً
لصادرة عن تعرف معايير الجودة إجرائيا

 واملعايير الصادرة عن املركز 
ً
املؤسسات العاملية التي تهتم بإعداد املعلم مهنيا

الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي باململكة العربية السعودية والتي ترتبط 

بالبرنامج األكاديمي وتشمل املواصفات املعرفية واملهارية واملهنية لطالب 

 التربية امليدانية.
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 الدراسة ه. حدود

 تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية: 

طالب وطالبة من  200. الحدود املكانية: تم تطبيق الدراسة على عينة من 1

 الدبلوم العام في التربية بجامعة القصيم. 

. الحدود املوضوعية: اقتصرت نتائج الدراسة الحالية على الكشف عن 2

ات التربية امليدانية: )النوع، التخصص في املتغيرات التالية وعالقتها بصعوب

 مرحلة البكالوريوس، املعدل في املستوى األول(

 . الحدود الزمنية: 3

 هـ1438/1439تم تطبيق الدراسة الحالية بالفصل الدراس ي الثاني 

 . اإلطار النظري 3

 أوال: التربية امليدانية من حيث: مفهومها وأهدافها:

عرفت التربية امليدانية تعريفات متعددة منها: أنها الجانب التطبيقي من   

[، كما عرفت 16برنامج تربية املعلمين الذي يركز على الجانب امليداني. ]

ي يقدمه التربية امليدانية بأنها الجانب التطبيقي من برنامج تربية املعلمين الذ

معهد أو كلية تربوي، وتنفذ في فترة زمنية محددة في إحدى املدارس املتعاونة 

تحت إشراف املعهد أو الكلية، بالتعاون مع املدارس املتعاونة، وذلك بهدف 

إكساب الطالب املعلم مهارات التدريس، وتمكينه من ممارسة الوظائف 

جها، وتنمية تقديره ملهنة لتعليم املتعددة التي يقوم بها املعلم في املدرسة وخار 

 [.17واألخالق التي تقوم عليها ]

تأسيسا على ذلك يمكن تحديد أهداف التربية امليدانية في النقاط التالية:  

[13,18] 

 ملمارسة عملية  إعداد •
ً
 وتربويا

ً
املعلم أو املعلمة الكفء املؤهل علميا

 .التدريس بنجاح

 .تنمية املعارف لدى الطالب املعلم والعمل على صقلها وتنميتها •

 .معرفة األعباء التي يقوم بها املعلمون عن طريق الخبرة املباشرة •

ملطلوبة منهم، معرفة كيفية تذليل الصعوبات التي تعترض أداء الوظائف ا •

 للتكيف مع الحياة املدرسية، وتقبل متطلباتها 
ً
وواجباتها    مما يؤهلهم تلقائيا

 بروح وعزيمة وثقة.

تعمل على توفير الفرص املباشرة للطالب املعلمين لتطبيق املبادئ واملفاهيم  •

واألساليب والوسائل التربوية والنفسية التي تعلموها خالل إعدادهم 

 امعة، ثم اختيار صالحياتها ومالءمتها ملوافقة متطلبات الواقع.الوظيفي بالج

 واقعية ومباشرة للمتدربين ملالحظة تالميذ املدرسة،  •
ً
تعمل على تهيئة فرصا

، ومعرفة مطالبهم وحاجاتهم 
ً
 وتربويا

ً
 وسلوكيا

ً
والتعرف على حقيقتهم نفسيا

الئمة للتفاعل وهذه املعرفة تساعد املتدربين على تطوير أساليب سلوكية م

 مع التالميذ مع توفير فرص النمو وتكيف السويين.

إتقان مهارات التدريس مثل: التخطيط، التمهيد للدرس، اختيار الوسائل  •

التعليمية املناسبة، والتعزيز املناسب، وطرح األسئلة الصفية، واإلجابة عن 

 أسئلة التالميذ.

تعليم ففي التربية العملي يعيش تنمية االتجاه اإليجابي نحو القدرة على ال •

الطالب املعلم الواقع املدرس ي ويتذوق حالوة التعليم ومرارته، ويتعرف على 

 اإليجابيات والسلبيات والعقبات التي تواجه املعلم.

تعمل على أن يتحلى الطالب املعلم بأخالقيات املهنة املبنية على منظومة  •

 وقيم وعادات املجتمع.

: واقع الت
ً
 ربية امليدانية في الدبلوم العام في التربية:ثانيا

      
ً
يقوم قسم املناهج بكلية التربية بجامعة القصيم بإعداد املعلم إعدادا

 يؤهله ملمارسة مهنة التدريس من خالل تقديم برنامج الدبلوم العام في 
ً
تربويا

( ساعة معتمدة موزعة على فصلين دراسيين، 38التربية والذي يشمل على )

تحق به الطالب بعد اجتيازه مرحلة البكالوريوس، وتعتبر التربية امليدانية يل

أحد مقررات املستوى الثاني وهي من املقررات التي يطبق بها الطالب ما 

( ساعات معتمدة 5تعلمه من معارف ومهارات باملستوى األول ويحدد له )

ربية امليدانية اسبوعيا للحضور الفعلي باملدارس، ويقوم الطالب بممارسة الت

خالل يومين في االسبوع وال يوجد مقرر تدريس مصغر يسبق التربية 

امليدانية، والجدير بالذكر ان كلية التربية تقوم بإجراء اسبوع تمهيدي للتربية 

 امليدانية لتهيئة الطالب قبل النزول للمدرسة.

ويقوم الطالب في التربية امليدانية باألنشطة التالية: املشاهدة وحضور      

حصص أو جزء منها ألحد املعلمين املتميزين باملدرسة، ثم يقوم الطالب 

بتطبيق ما تعلمه أو شاهده في مزاولة عملية التدريس، حيث ُيكلف بالتدريس 

تابعة الفعلي وتحمل مسئولية تدريس مقرر محدد حسب تخصصه، ذلك بم

من املشرف االكاديمي من الكلية وكذلك املعلم املتعاون، وفي نهاية الفصل 

الدراس ي يشترك كل من )مدير املدرسة، املعلم املتعاون( واملشرف االكاديمي 

 في تقييم الطالب. وفق استمارة محددة وموزع عليها درجات التقييم.

 ثالثا: معايير الجودة واالعتماد:

 من خالل مفهو      
ً
م الجودة والذي يهدف إلى تنفيذ العمل بشكل صحيح وفقا

[، فإن برنامج التربية امليدانية يجب أن تتحقق 19لعدد من املعايير املحددة ]

فيه عدد من املعايير التي تضمن أن ينفذ بشكل جيد، ولتحقيق ذلك قام 

الباحث باالطالع على األدبيات ذات الصلة، وكذلك معايير املركز الوطني 

للتقويم واالعتماد األكاديمي باململكة العربية السعودية، وبعض املعايير 

 العاملية من أجل تحديد املعايير التي يجب توافرها في برنامج التربية امليدانية. 

 املعايير العاملية: 

يشير كل من كيمبال، ومورتون إلى أن من أحدث االتجاهات في مجال      

ين هو التطوير على أساس معايير الجودة والتي تطوير برامج إعداد املعلم

تشتق في ضوء تصورات املؤسسات املهتمة بإعداد املعلمين ومستوى آدائهم 

[، فقد وضعت الهيئة الوطنية للمعايير املهنية للتدريس 20,21املنهي ]

بالواليات املتحدة األمريكية مجموعة من املعايير ألعداد املعلمين، شملت تلك 

 -استخدام طرق تدريس مناسبة -املعرفة املرتبطة بمهنة التدريس املعايير:

تنمية االحساس  -االعتماد على الخبرة في التعليم -أسلوب إدارة الصف

 [.22باالنتماء ]

ستة معايير  NCATEكما حدد املجلس القومي العتماد إعداد املعلمين      

 -رتبطة بمهنة التدريس أساسية إلعداد املعلمين شملت: املعرفة واملهارات امل

مؤهالت -التنوع في تصميم املناهج  -التربية امليدانية  -نظام تقويم الطالب

[، حيث يشير املعيار الثالث: التربية 23إدارة البرنامج ] -أعضاء هيئة التدريس 

امليدانية الى أن املؤسسة تقوم بتقديم خبرات ميدانية يتم تصميمها 

ون مع املدارس بما يفيد في التأهيل العلمي للطالب وتنفيذها باالشتراك والتعا

املعلمين وينمي معارفهم ومهاراتهم املهنية ويطور من خبراتهم، ويرفع من 

 [.24اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس ]

 معايير املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي: 

يمي في مؤسسات يعتبر املركز الجهة املسؤولة عن شؤون االعتماد األكاد     

م 
ُ
ظ

ُ
التعليم فوق الثانوي، ويقوم بمجموعة من املهام من أهمها )بناء ن
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للتقويم واالعتماد )املؤسس ي والبرامجي( في التعليم العالي، يتضمن القواعد 

واملعايير واملؤشرات األساسية، والضوابط واإلجراءات الخاصة بها، 

 [.25واعتمادها وتطبيقها( ]

( لتقويم البرامج  11عايير، فقد أصدر املركز )وفيما يتعلق بامل 
ً
معيارا

االكاديمية، يمثل فيها معيار )التعلم والتعليم( االهمية القصوى، على اعتبار 

أنه معيار حاكم، ومتطلب أساس ي للحصور على شهادة االعتماد، كما تم 

 ألنشطة الخبرة امليدانية، يضم املمارسات التالية:
ً
 فرعيا

ً
 تحديد معيارا

يتم تحديد نواتج التعلم املستهدفة من الخبرة امليدانية بشكل دقيق ]وذلك  •

في البرامج التي تشمل خبرات ميدانية[، كما يتم اتخاذ الخطوات الفعالة 

لضمان فهم الطلبة واملشرفين على تدريبهم في امليدان لنواتج التعلم 

 واالستراتيجيات املتبعة لتطوير ذلك التعلم.

املشرفين امليدانيين في املواقع، وبشكل دقيق، على طبيعة املهام يتم إطالع  •

 املوكلة إليهم وعلى عالقة أنشطة الخبرة امليدانية بالبرنامج ككل.

تقوم هيئة التدريس باملؤسسة بزيارات ميدانية ألماكن التدريب للقيام  •

ات باملالحظات واالستشارات مع الطلبة ومع املشرفين امليدانيين وذلك ملر 

عديدة بما يكفي لتوفير اإلشراف والدعم. )وعادة ال تقل عن مرتين خالل 

 نشاط الخبرة امليدانية(.

يتم تهيئة الطلبة بصورة كاملة للمشاركة في أنشطة الخبرة امليدانية من  •

 خالل اللقاءات التعريفية واملواد التوضيحية.

الطلبة فيها من  يتم الترتيب لعقد لقاءات أو محاضرات للمتابعة يتمكن •

إبداء آرائهم حول ما تم عمله واستخالص النتائج العامة ألنشطة الخبرة 

امليدانية، وكيفية تطبيق تلك الخبرة في املواقف التي يمكن مواجهتها عند 

 التحاقهم بالوظائف بعد تخرجهم.

يتم اختيار أماكن الخبرة امليدانية التي لديها القدرة على تحقيق نواتج  •

 م املستهدفة ويتم تقويم فاعليتها في تطوير ذلك التعلم.التعل

تقييم أداء الطلبة وتفسيرها بشكل دقيق، وتوضع  يتم تحديد محكات •

إجراءات محددة للتوفيق بين اآلراء املختلفة، وذلك في الحاالت التي يشترك 

فيها مشرفو التدريب في امليدان مع هيئة التدريس باملؤسسة في تقييمات 

 الطلبة.

تتاح الفرصة لتقويم أنشطة الخبرة امليدانية بواسطة الطلبة أنفسهم،  •

بواسطة مشرفي التدريب في امليدان، وهيئة التدريس من املؤسسة، وتتم و 

 االستفادة من نتائج تلك التقويمات عند التخطيط الحقا.

 للمخاطر التي قد  •
ً
 دقيقا

ً
يشمل اإلعداد ألنشطة الخبرة امليدانية تقييما

يتعرض لها أي طرف من األطراف املشتركة، كما يتم وضع خطط لتقليص 

 طر ولطرق التعامل معها عند وقوعها.هذه املخا

ومن خالل عرض املعايير العاملية والوطنية ملمارسات التربية امليدانية، يمكن  

 تحديد ثالثة مجاالت يجب ان تتوافر فيها تلك املعايير: 

-مجال التجهيز للتربية امليدانية: ويشمل تحديد نواتج تعلم التربية امليدانية •

برامج -اختيار مشرف التربية امليدانية-التربية امليدانية إجراءات اختيار مواقع

توفير دليل التربية امليدانية -التهيئة لكل من الطالب واملشرف األكاديمي

 لتوضيح مهام جميع األطراف املشاركة فيها. 

-األكاديميمجال تنفيذ التربية امليدانية: ويشمل الزيارات املنتظمة للمشرف  •

مهام مدير املدرسة -االنشطة واملهام التي يقوم بها الطالب في التربية امليدانية

 مهام املعلم املتعاون تجاه طالب التربية امليدانية.-تجاه طالب التربية امليدانية

مشاركة كل من -مجال تقويم التربية امليدانية: ويشمل بناء أدوات التقويم •

-املدرسة واملعلم املتعاون في عمليات التقويم املشرف األكاديمي ومدير

 مشاركة الطالب في عمليات التقويم.

 . الدراسات السابقة4

: دراسات في مجال أهمية التربية امليدانية:
ً
 أوال

[ التي هدفت الى تقويم برنامج التربية العملية في 2دراسة الفواعير والتوبي ] •

الل تحديد املعارف واملهارات كلية العلوم واآلداب بجامعة نزوى، من خ

املكتسبة خالل مرحلة التربية العملية من وجهة نظر الطالبات، حيث قام 

 66الباحثان بإعداد استبانة تقويم برنامج التربية العملية والتي تكونت من )

( 48فقرة( موزعة على سبع مجاالت، وتم تطبيق االستبانة على عينة قوامها )

ائج أن درجة اكتساب الطالبات للمهارات واملعارف من طالبة، وكانت اهم النت

 كان مجال إعداد 
ً
خالل التربية العملية كانت مرتفعة، وأكثر املجاالت اكتسابا

 خطط الدروس يليه مجال إدارة الصف ثم مجال التقييم والتغذية الراجعة.

[ التي هدفت الى تحديد املشكالت التي تواجه طالب 9دراسة املالكي ] •

لبات التربية العملية وعالقتها ببعض املتغيرات النوعية )الجنس، وطا

التخصص( في برنامج الدبلوم التربوي بكلية التربية واآلداب بجامعة الطائف، 

حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي واستبانة مكونة من اربعة محاور 

( طالب 100عبارة، وتم تطبيق االستبانة على عينة قوامها ) 32اندرج تحتها 

وطالبة، وكانت اهم النتائج، أن أبرز مشكالت التربية العملية التي تواجه 

الطلبة هي املشكالت املتعلقة باملعلم املتعاون، تلى ذلك املشكالت املتعلقة 

بالطالب املعلم، ثم املشكالت املتعلقة باملشرف االكاديمي، كما كشفت 

ينما لم يظهر نوع التخصص النتائج أن معظم املشكالت كانت لدى الطالب، ب

 أي فروق احصائية.

[ التي هدفت إلى تحديد صعوبات التربية العملية كما 26دراسة حبايب ] •

يراها طلبة كليات العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيت 

لحم، وكلية العلوم التربوية / رام هللا؛ ولتحقيق هدف الدراسة تّم اختيار 

طالب وطالبة، من طلبة السنة الرابعة امللتحقين في 207من  عينة تكونت

فقرة توزعت في خمسة  73كليات العلوم التربوية، وتكونت االستبانة من 

مجاالت، وأشارت النتائج إلى وجود صعوبات كبيرة أثناء تطبيق برنامج التربية 

م العملية في مجاالت تنفيذ عمليات التدريس، واإلشراف التربوي، واملعل

 املتعاون، واملدرسة املتعاونة، وتنظيم البرنامج التدريبي.

[ استهدفت الدراسة تعرف الصعوبات التي تواجه 27دراسة العبودي ] •

الطالبات املطبقات في مرحلة التربية العملية، وتم بناء قائمة بالصعوبات 

االشراف والتقويم( فبلغ عدد  -التدريس -بحسب املجاالت: )االدارية

( صعوبة، واستعملت الوسائل اإلحصائية 30بات بشكلها النهائي )الصعو 

املناسبة للوصول إلى نتائج البحث ومنها: ان مجال الصعوبات االدارية جاء 

باملرتبة االولى، فيما كانت صعوبات التدريس باملرتبة الثانية، اما مجال 

 صعوبات االشراف والتقويم فقد اخذ املرتبة الثالثة بعد تحقق سبع

 صعوبات.

[ هدفت هذه الدراسة إلى تعرف تقديرات 28دراسة الطراونة والهواري ] •

الطلبة املعلمين املتدربين في املدارس املتعاونة للمشكالت التي تواجههم في 

أثناء برنامج التربية العملية، واقتراح الحلول املناسبة لعالجها. تكونت عينة 

هدف الدراسة، قام الباحثان ببناء طالبا وطالبة، ولتحقيق  69الدراسة من 

فقرة موزعة على أربعة مجاالت.  60استبانة تكونت في صورتها النهائية من 
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أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر مشكالت التربية العملية حدة هي املشكالت 

املتعلقة باملدرسة املتعاونة وإدارتها، تليها املشكالت املتعلقة بإجراءات تنظيم 

ية العملية، ثم املشكالت املتعلقة باملعلم املتعاون، في حين تبين برنامج الترب

أن أقل املشكالت حدة هي املتعلقة بمشرف التربية العملية. كما أظهرت 

النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين املتوسطات الحسابية لتقديرات الطلبة 

ولصالح  املعلمين ملشكالت التربية العملية تعزى ملتغير النوع االجتماعي

 اإلناث.

[ استهدفت الدراسة تعرف درجة تقييم طلبة 29دراسة املحبوب وبودي ] •

كلية التربية بجامعة امللك فيصل لبرنامج التربية العملية من خالل تقييم 

خمسة محاور هي: دور برنامج التربية العملية في إتاحة الفرصة للطلبة 

سبة من برنامج اإلعداد املنهي، املتدربين لتوظيف املهارات واملعلومات املكت

ومهام املشرف، ومهام املعلم املتعاون، ومهام اإلدارة املدرسية، ومهام لجنة 

التربية العملية، وكانت عينة الدراسة طالب وطالبات الكلية ممن يمارسون 

( طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا. وقد 477التربية العملية وكان قوامها )

انة أداة لجمع بيانات الدراسة، وأسفرت نتائج الدراسة عن استخدمت االستب

مجموعة من النتائج من أهمها: أن عينة الدراسة من الطالب والطالبات 

حددت تقديراتهم ملحاور الدراسة مجتمعة بدرجة )متوسط( على كل محور. 

وأن عينة الدراسة من الطالب حددت تقديراتهم ملحاور الدراسة مجتمعة 

للمحاور األول، والثاني، والرابع، وبدرجة متوسط للمحور بدرجة عال 

الثالث، واملحور الخامس. أما عينة الدراسة من الطالبات فحددت تقديراتها 

ملحاور الدراسة مجتمعة بدرجة متوسط على جميع املحاور. وأن هناك فروق 

لنوع ذات داللة إحصائية في تقييم أفراد العينة ملحاور الدراسة تبعا ملتغير ا

 والتي جاءت لصالح الطالب.

[ التي هدفت إلى التعرف إلى صعوبات ومشكالت 30دراسة ساركوبان ] •

التربية امليدانية من وجهة نظر الطلبة املعلمين في املدارس بمدينة أنقرة 

عبارة تم تطبيقها على عينة  32بتركيا. استخدمت الدراسة استبانة مكونة من 

أهم النتائج أن املشكالت التي يواجهها طلبة  طالب، وكانت 118مكونة من 

التربية العملية تتمثل في عدم مناسبة مدارس التربية امليدانية وقلة املواد 

واألدوات فيها، باإلضافة إلى عدم وجود دافعية لدى التالميذ نحو التعليم 

 بمدارس التربية امليدانية. 

عن وجهة نظر الطلبة  [ التي هدفت إلى الكشف31دراسة بيك وكونسنيك ] •

املعلمين حول املمارسات الجيدة للمعلم املتعاون في التربية امليدانية. وقد 

استخدمت الدراسة مقابالت شخصية مع عينة من طلبة التربية امليدانية 

طالب( بمدينة تورنتو بكندا. وكانت أهم النتائج إيجابية دور  11قوامها )

لنفس ي لطلبة التربية امليدانية، وتعاونه املعلم املتعاون في تقديم الدعم ا

معهم، حيث أنه يقدم للطلبة مساعدات متعلقة باستخدام طرق 

 واستراتيجيات التدريس.

 التعليق على الدراسات السابقة:

يتبين من تحليل الدراسات السابقة أن جميعها أتبع املنهج الوصفي واداة  •

 امليدانية.االستبانة للكشف عن مشكالت وصعوبات التربية 

كشفت نتائج بعض الدراسات السابقة عن تقييم التربية امليدانية من  •

وجهات نظر متعددة مثل دراسة املحبوب وبودي، ودراسة الطراونة والهواري، 

ودراسة الفواعير والتوبي، ودراسة بيك وكونسنيك، بينما كشفت نتائج بعض 

يدانية مثل دراسة الدراسات وجود صعوبات تحد من فعالية التربية امل

 العبودي، ودراسة حبايب، ودراسة ساركوبان. 

: دراسات في مجال معايير جودة التربية امليدانية: 
ً
 ثانيا

[ التي هدفت الى تقديم تصور مقترح لتطوير التربية 10دراسة الرويثي ] •

العملية في برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة اإلمام، من خالل تحديد 

من املجاالت الالزمة لتطوير التربية العملية، والتعرف على وجهات نظر عدد 

مشرفات التربية العملية وطالبات الدبلوم التربوي في هذه املجاالت املقترحة 

بعد تجريبها. وقد كشفت نتائج الدراسة عن موافقة وجهات نظر عينة 

باالعتماد على الدراسة على جميع مجاالت تطوير التربية العملية املقترحة، و 

 نتائج الدراسة تم تقديم تصور مقترح لتطوير التربية العملية. 

[ التي هدفت الى بناء أنموذج لتقويم برنامج التربية 32] دراسة الحيالي •

العملية لكليات التربية جامعة بغداد من وجهة نظر الطلبة املدرسين وفق 

معايير الجودة العاملية، حيث اتبعت الباحثة املنهج الوصفي على عينة قوامها 

، ابن ( طالب وطالبة من طلبة كليات التربية الثالث )ابن رشد، البنات200)

الهيثم( جامعة بغداد، وتم استخدام االستبانة لتشخيص جوانب القوة 

والضعف في برنامج التربية العملية وفق معايير العاملية في املجاالت التالية: 

)أهداف البرنامج، خطوات تطبيق البرنامج، أدوار اإلدارة املدرسية، أدوار 

م وضوح أهداف التربية املدرس املتميز واملتعاون( وكشفت الدراسة عن عد

العملية وعدم قابليتها للتحقيق، كما ان معظم املدارس ال تحرص على 

متابعة الطلبة املطبقين أثناء التربية العملية، فضال عن قلة وجود املعلم 

 املتميز واملتعاون الذي يرشد الطلبة ويعالج مشكالتهم داخل املدرسة.

الكشف عن مدى تحقق معايير [ هدفت الدراسة إلى 33دراسة العبس ي ] •

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في برنامج التربية العملية ضمن 

نشاطات الخبرة امليدانية في جامعة طيبة. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت 

الباحثة املنهج الوصفي التحليلي في إعداد وتحليل النتائج وتفسيرها، وتألفت 

طالبا وطالبة تخرجوا في برنامجي البكالوريوس  (161عينة الدراسة من )

( مشرفا ومشرفة في برنامج التربية العملية. وقد 30والدبلوم التربوي، و)

أسفرت النتائج عن وجود تدن ملحوظ في درجة تحقق معايير الجودة في 

برنامج التربية العملية، وأنه يحتاج إلى تطوير عمليات تحسين األداء بناء على 

دراسة الذاتية. كما أظهرت النتائج أن أهم جوانب القوة تكمن في تقويم ال

عقد لقاءات تعريفية بهدف تهيئة الطلبة املتدربين لنشاطات الخبرة امليدانية، 

إضافة إلى متابعة املشرف لتحضير الدروس اليومية. وكشفت النتائج عن أن 

برنامج أهم نقاط الضعف في البرنامج تنحصر في عدم االهتمام بتقويم 

التربية العملية، وعدم تكليف املتدربين إلعداد ملفات إنجاز وتقديم تقارير 

%( من استجابات املشرفين 90دورية عن نشاطات الخبرة امليدانية. وأكدت )

النتيجة نفسها، إضافة إلى افتقار البرنامج إلى تقويم املخاطر املتوقعة 

 والخطط املتبعة للوقاية منها.

[ هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة توفر معايير 13وارث ]دراسة عبد ال •

الجودة املقترحة في برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطالبات واملشرفات 

التربويات، حيث تم بناء استبانتين األولى: تقيس درجة توفر معايير الجودة في 

ر املشرفات برنامج التربية العملية لطالبات الدبلوم التربوي من وجهة نظ

التربويات. الثانية: تقيس درجة توافر معايير الجودة في برنامج التربية العملية 

من وجهة نظر الطالبات، وتم تطبيق هاتين االستبانتين على عينة مكونة من 

من الطالبات املعلمات، ومن أهم نتائج  127من املشرفات التربويات  99
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ملقدم للطالبات يسهم في تنمية استخدام الدراسة: أن برنامج التربية العملية ا

االستراتيجيات الفعالة في التدريس، ومهارات تصميم واستخدام الوسائل 

، ومهارات تصميم واستخدام األنشطة التعليمية، ومهارات 
َ
التعليمية

التقويم، ومهارات إدارة الصف والوقت، وآداب وأخالقيات املهنة، ومهارات 

ة تجاه العمل والعالقات باألخريات، ويتم ذلك من اللغة العربية، واملسئولي

 خالل التدريب في املدارس والخبرة املباشرة بالعمل امليداني.

[ التي هدفت إلى تطوير برنامج التربية العملية بكلية التربية 24دراسة عراقي ] •

بجامعة الطائف في ضوء أسس ومبادئ التعليم املتمركز حول الطالب، 

الهدف اتبع فريق البحث املنهج الوصفي التحليلي للتعرف على ولتحقيق هذا 

الوضع الراهن لبرنامج التربية العملية بكلية التربية، وكذلك دراسة وتحليل 

 –األسس  –األدبيات الخاصة بالتعليم املتمركز حول الطالب )الخصائص 

عداد آلية التنفيذ(، ودراسة وتحليل االتجاهات العاملية املعاصرة لبرامج إ

املعلمين وإعادة تأهيلهم، وبرامج التربية العملية في بعض الجامعات املحلية 

واإلقليمية والدولية، وفي ضوء نتائج هذا التحليل تم صياغة تصور مقترح 

لتطوير برنامج التربية العملية بجامعة الطائف، باإلضافة إلى نماذج لألدوات 

املعلم للمهارات التدريسية  التي يمكن استخدامها في تقويم أداء الطالب

 املتضمنة في البرنامج املقترح.

يتبين من تحليل الدراسات السابقة أن جميعها أتبع املنهج الوصفي واداة  •

االستبانة لتحديد درجة توفر معايير الجودة مثل دراسة عبد الوارث، ودراسة 

في الحيالي، ودراسة العبس ي، بينما اتبعت بعض الدراسات املنهج الوص

وتحليل املحتوى في تطوير برنامج التربية العملية مثل دراسة عراقي، ودراسة 

 الرويثي.

كشفت نتائج بعض الدراسات السابقة درجة جودة برنامج التربية العملية  •

مثل دراسة عبد الوارث، ودراسة العبس ي، بينما كانت نتائج بعض الدراسات 

دراسة عراقي، ودراسة الحيالي،  اقتراح أنموذج متطور للتربية العملية مثل

 ودراسة الرويثي.

 . الطريقة والجراءات5

 أ. منهج الدراسة

في الدراسة الحالية تم استخدام املنهج الوصفي وذلك لإلجابة عن أسئلة  

الدراسة وهو املنهج املناسب ملثل الدراسة الحالية حيث يقوم على تجميع 

موضوع الدراسة، بغرض وصفها البيانات واملعلومات املتعلقة بالظاهرة 

 وتحليلها وتفسيرها. 

 ب. مجتمع الدراسة 

تمثل مجتمع الدراسة في جميع طالب الدبلوم العام في التربية بجامعة  

 ه. 1438/1439القصيم في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 ج. عينة الدراسة

 عينة تقنين األدوات )العينة االستطالعية(

طالب وطالبة  45صدق وثبات االستبانة تم تطبيقها على عينة من للتأكد من 

بالدبلوم العام في التربية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من نفس مجتمع 

 الدراسة.

 عينة الدراسة األساسية: 

طالب وطالبة من طالب الدبلوم  200تكونت عينة الدراسة األساسية من  

اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب  العام في التربية بجامعة القصيم، تم

املستوى الثاني، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء 

 املتغيرات املختلفة:

 1جدول 

 توزيع عينة الدراسة األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة

 النسبة العدد البكالوريوسالتخصص في مرحلة  النسبة العدد النوع

 %73.5 147 تخصصات أدبية %57.0 114 ذكر

 %26.5 53 تخصصات علمية %43.0 86 أنثى

 املعدل في الفصل الدراس ي األول 

 %36.5 73 4.5ألقل من  3.5من  %19.5 39 2.5أقل من 

 %15.0 30 فأكثر 4.5من  %29.0 58 3.5ألقل من  2.5من

 من كانوا الدراسة عينة أفراد من األعلى النسبة أن الجدول  من يتضح     

 %.43.0 العينة في الطالبات نسبة كانت بينما ،%57.0 بنسبة الذكور 

 من الدراسة عينة ألفراد األكبر النسبة أن الجدول  من يتضح كذلك 

 نسبة بلغت بينما ،%73.5 بلغت البكالوريوس مرحلة في األدبية التخصصات

 %. 26.5 العلمية التخصصات

 الدراسة عينة أفراد من األعلى النسبة أن السابق الجدول  من يتضح كما 

 بلغت بنسبة 4.5 من ألقل 3.5 من األكاديمي املعدل أصحاب من كانوا

 ،%29.0 بلغت بنسبة 3.5 من ألقل 2.5 من معدلهم كان من يليهم ،36.5%

  ،%19.5 بلغت بنسبة 2.5 من أقل معدلهم كان من يليهم
ً
 كانت من وأخيرا

 %. 15.0 بلغت بنسبة فأكثر 4.5 من األكاديمية معدالتهم

 الدراسة أدوات. د

 :امليدانية التربية في الطالب تواجه التي الصعوبات استبانة.1

 في العام الدبلوم طلبة تواجه التي الصعوبات تحديد الى االستبانة هدفت 

 صورتها في االستبانة تكونت حيث امليدانية، التربية ممارستهم اثناء التربية

 :التالية املحاور  على توزيعها تم( عبارة45) من املبدئية

 صعوبات: الثاني عبارات،املحور  10 – بالكلية متعلقة صعوبات: األول  املحور 

 متعلقة صعوبات: الثالث املحور  عبارة، 20 -وتجهيزاتها باملدرسة متعلقة

 .عبارة 15 -التقييم بعملية

 : التالية الدراسات الى الرجوع تم االستبانة ولبناء 

[29,28,27,26,9,2]  

 في التخصص -أنثى/ذكر: النوع:)الدراسة في التالية املتغيرات تحديد تم كما

 .االول  باملستوى  التراكمي املعدل-البكالوريوس مرحلة

 :االستبانة وثبات صدق -

 
ً
 : الصدق: أوال

 (: املحكمين صدق) الظاهري  الصدق ✓
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 مجال في واملتخصصين الخبراء املحكمين من عدد على االستبانة عرض تم 

 فيها، آرائهم وإبداء االستبانة دراسة منهم وطلب والتقويم والقياس املناهج

 االستبانة وآثرت الدراسة، أفادت قيمة مالحظات املحكمون  قدم وقد

 . جيدة بصورة إخراجها على وساعدت

 : الداخلي االتساق صدق ✓

 من للتأكد بيرسون  ارتباط معامل باستخدام االستبانة صدق من التحقق تم 

 االرتباط معامالت فكانت بينها، فيما محور  كل عبارات وتجانس تماسك مدى

 :التالي بالجدول  موضحة هي كما

 2 جدول 

 للمحور  الكلية والدرجة الستبانة محاور  من محور  كل عبارات درجات بين الرتباط معامالت

 الرتباط العبارة الرتباط العبارة الرتباط العبارة

 بعملية التقييمصعوبات متعلقة  صعوبات متعلقة باملدرسة وتجهيزاتها صعوبات متعلقة بالكلية

1 0.517** 1 0.807** 1 0.481** 

2 0.461** 2 0.397** 2 0.579** 

3 0.657** 3 0.712** 3 0.643** 

4 0.578** 4 0.679** 4 0.717** 

5 0.661** 5 0.595** 

5 0.498** 6 0.564** 6 0.538** 

7 0.772** 7 0.656** 

6 0.512** 8 0.583** 8 0.610** 

9 0.494** 9 0.648** 

7 0.476** 10 0.528** 10 0.614** 

11 0.682** 11 0.698** 

8 0.567** 12 0.515** 12 0.348** 

13 0.463** 13 0.591** 

9 0.591** 14 0.450** 14 0.453** 

15 0.555** 

10 0.628** 16 0.368** 15 0.528** 

17 0.481** 

 عند مستوى  ** دالة
ً
 (0.3721تساوي  0.01ومستوى ثقة  45قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة ) 0.01إحصائيا

 االستبانة عبارات درجات بين االرتباط معامالت أن الجدول  من يتضح       

 ودالة موجبة ارتباط معامالت العبارة إليه املنتمية للمحور  الكلية والدرجة

 
ً
 محور  كل عبارات وتجانس اتساق يؤكد ما وهو 0.01 مستوى  عند إحصائيا

 .البعض بعضها مع وتماسكها االستبانة محاور  من

 وذلك بينها فيما االستبانة محاور  تجانس صدق من التحقق كذلك تم 

 كل درجة بين االرتباط معامالت حساب في بيرسون  ارتباط معامل باستخدام

 وتجانس تماسك مدى من للتأكد وذلك لالستبانة، الكلية الدرجة مع محور 

 :التالي بالجدول  موضحة هي كما االرتباط معامالت فكانت بينها، فيما املحاور 

 3 جدول 

 لالستبانة الكلية والدرجة املحاور  درجات بين الرتباط معامالت

 صعوبات متعلقة بعملية التقييم صعوبات متعلقة باملدرسة وتجهيزاتها صعوبات متعلقة بالكلية الصعوبات

 **0.779 **0.778 **0.786 معامل االرتباط

  دالة** 
ً
 عند الجدولية االرتباط معامل قيمة) 0.01 مستوى  عند إحصائيا

 (0.3721 تساوي  0.01 ثقة ومستوى  45 عينة حجم

 االستبانة محاور  درجات بين االرتباط معامالت أن الجدول  من يتضح 

  ودالة موجبة ارتباط معامالت لالستبانة الكلية والدرجة
ً
 عند إحصائيا

 مع وتماسكها االستبانة محاور  وتجانس اتساق يؤكد ما وهو 0.01 مستوى 

 .البعض بعضها

 
ً
 :الثبات: ثانيا

 باستخدام املختلفة ومحاورها الحالية االستبانة درجات ثبات من التحقق تم 

 : التالي بالجدول  موضح هو كما كرونباخ ألفا ثبات معامل

 

 4 جدول 

 املختلفة ومحاورها لالستبانة كرونباخ ألفا ثبات معامالت

 الستبانة ككل صعوبات متعلقة بعملية التقييم صعوبات متعلقة باملدرسة وتجهيزاتها صعوبات متعلقة بالكلية

0.733 0.867 0.796 0.941 

 ثبات معامالت الفرعية ومحاورها لالستبانة أن السابق الجدول  من يتضح      

؛ ومقبولة مرتفعة
ً
 جيدة إحصائية مؤشرات لالستبانة أذن إحصائيا

 الحالية، الدراسة في استخدامها صالحية ذلك من ويتأكد[ الثبات الصدق،]

 االستجابة وتتم عبارة، 42 على النهائية صورتها في االستبانة واشتملت
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 موافق،) هي اختيارات، ثالثة بين ما االختيار خالل من االستبانة لعبارات

 الدرجات ترتيب ويعكس ،(1 ،2 ،3) الدرجات لتقابل( موافق غير محايد،

 يؤثر ال حتى للمحور  الكلية الدرجة على الحصول  عند السلبية للعبارات

 عن تعبر املرتفعة والدرجة ككل، املحور  تحقق على الحكم في العبارة اتجاه

 أعلى درجة عن تعبر الدرجات انخفضت كلما بينما الصعوبات تحقق عدم

 تحديد في التالية املحكات على االعتماد تم أنه مالحظة ويجب الصعوبات من

 تحقق درجة وكذلك االستبانة في املتضمنة الصعوبات من صعوبة كل درجة

 الوزنية واملتوسطات للعبارات الحسابية املتوسطات على بناءً  ككل املحور 

 :للمحاور 

 5 جدول 

 امليدانية التربية في الطالب تواجه التي الصعوبات درجة على الحكم محكات

 درجة الصعوبة املتوسط الوزني للمحور 

 كبيرة 1.67أقل من 

 متوسطة 2.34ألقل من  1.67من 

 ضعيفة فأكثر 2.34من 

 وتفسيرها نتائجال. 6

  
ً
 :األول  السؤال على اإلجابة نتائج: أوال

 طالب تواجه التي الصعوبات ما" على الحالية للدراسة األول  السؤال ينص

 ".امليدانية؟ التربية ممارسة في القصيم بجامعة التربية في العام الدبلوم

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة

 االستبانة عبارات من عبارة كل على الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية

 من عبارة كل تحقق درجة على للحكم وذلك الحالي البحث في املستخدمة

 :التالي في موضحة هي كما النتائج فكانت العبارات،

 :بالكلية متعلقة صعوبات: األول  املحور 

 6 جدول 

افات املتوسطات  األول  املحور  عبارات حول  العينة لستجابات املعيارية والنحر

 الترتيب درجة الصعوبة النحراف املعياري  املتوسط العبارات م

 1 ضعيفة 0.707 2.555 الى مشرفين من الكلية ذو خبرة وكفاءة امليدانيةيتم اسناد التربية  3

 2 ضعيفة 0.743 2.535 التدريسالساعات التدريسية في التربية امليدانية كافية لإلتقان مهارات  7

 3 ضعيفة 0.742 2.350 تحرص الكلية على حل مشكالت الطلبة اثناء ممارسة التربية امليدانية 10

 4 متوسطة 0.673 2.000 تتقبل الكلية امكانية تغيير املشرف في حالة طلب الطالب املتدرب وألسباب مقنعة 9

 لتخصصاتهم املناسبة مع تخصصات الطلبة يتم توزيع 4
ً
 5 متوسطة 0.798 1.855 املشرفين في التربية امليدانية وفقا

 6 متوسطة 0.422 1.770 يتم توضيح متطلبات التربية امليدانية قبل بداية التدريب 5

 7 متوسطة 0.428 1.760 يتم توزيع املدارس على أساس تخصص الطالب 2

 8 كبيرة 0.464 1.640 واضح ملقرر التربية امليدانيةهناك توصيف  6

 9 كبيرة 0.471 1.620 يوجد برنامج تهيئة قبل البدء في التربية امليدانية 1

 10 كبيرة 0.492 1.595 يتم استطالع آراء الطلبة حول ممارسات التربية امليدانية 8

 متوسطة 0.594 1.975 املتوسط الوزني لدرجات املحور ككل

 :أن السابق الجدول  من يتضح

 املتوسط بلغ حيث متوسطة بدرجة بالكلية متعلقة صعوبات هناك      

 أما ،0.594 معياري  بانحراف 1.975 املحور  هذا على الكلية للدرجات الوزني

 والتي امليدانية التربية في العام الدبلوم طالب تواجه التي الصعوبات أعلى

 متأخر ترتيب في جاءت والتي الضعيفة التحقق درجة ذات العبارات في تتمثل

 ويليها" امليدانية التربية ممارسات حول  الطلبة آراء استطالع يتم" في وتتمثل

 واضح توصيف هناك" ثم" امليدانية التربية في البدء قبل تهيئة برنامج يوجد"

 حيث من متوسطة اعتبارها يمكن صعوبات وهناك ،"امليدانية التربية ملقرر 

 يتم" ثم ،"الطالب تخصص أساس على املدارس توزيع يتم" في وتتمثل الدرجة

 توزيع يتم" وكذلك" التدريب بداية قبل امليدانية التربية متطلبات توضيح

  امليدانية التربية في املشرفين
ً
 تخصصات مع املناسبة لتخصصاتهم وفقا

 الطالب طلب حالة في املشرف تغيير امكانية الكلية تتقبل" ثم" الطلبة

 على تطويري  برنامج أي يركز أن فيجب وبالتالي ،"مقنعة وألسباب املتدرب

 النتائج مع النتائج هذه وتتفق عليها، التغلب ومحاولة الصعوبات هذه عالج

 وجود الى اشارت والتي العبودي، دراسة و حبايب، دراسة اليها توصلت التي

 .امليدانية التربية بممارسة تتعلق إدارية صعوبات

 :وتجهيزاتها باملدرسة متعلقة صعوبات: الثاني املحور 

 7 جدول 

افات املتوسطات  الثاني املحور  عبارات حول  العينة لستجابات املعيارية والنحر

 الترتيب درجة الصعوبة النحراف املعياري  املتوسط العبارات م

 1 ضعيفة 0.596 2.715 يتقبل مني املعلم املتعاون أي استفسارات بصدر رحب 4

 2 ضعيفة 0.623 2.655 يحرص مدير املدرسة على متابعة حضور الطالب املعلمين وغيابهم 13

 3 ضعيفة 0.676 2.570 يقوم بتدريسهايتمكن املعلم املتعاون من املادة التي  8
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 4 ضعيفة 0.695 2.495 يتقبل املعلم املتعاون وجهة نظر الطالب املعلم 11

 5 ضعيفة 0.769 2.455 اإلدارية الالزمة لنجاح التربية امليدانية يقدم لي مدير املدرسة التسهيالت 12

 6 ضعيفة 0.806 2.435 املعلم املتعاون يشجعني على ممارسة مهنة التدريس 3

 7 ضعيفة 0.864 2.260 يوجد باملدرسة الوسائل التعليمية املناسبة لتخصص ي 2

 8 متوسطة 0.736 2.215 يسمح مدير املدرسة بممارسة االنشطة الالصفية بمشاركة الطالب املتدرب 17

 9 متوسطة 0.401 1.800 يحرص املعلم املتعاون على متابعتي وتوجيهي اثناء التدريب 5

 10 متوسطة 0.412 1.785 يحرص املعلم املتعاون على مناقشتي حول مشكالت العملية التدريسية 6

 11 متوسطة 0.412 1.785 ساعدني املعلم املتعاون في حـّل بعـض مشكالت التالميـذ التحصيلية والسلوكية 10

 12 متوسطة 0.437 1.745 الصفينوع املعلم املتعاون طرق تدريسية أثناء مشاهداتي لـه في  9

 13 متوسطة 0.457 1.705 يقدم مدير املدرسة للطالب املتدرب الحوافز املعنوية 14

 14 كبيرة 0.869 1.635 املدرسة التي اتدرب فيها تبعد مسافة كبيرة عن مقر سكني 1

 15 كبيرة 0.792 1.625 الطالب املتدرب باألعباء اإلدارية التي تأتي على حساب العملية التربوية يثقل مدير املدرسة 15

 16 كبيرة 0.778 1.590 يشعر املعلم املتعاون بعدم الراحة لوجودي في صفه اثناء املشاهدات 7

 17 كبيرة 0.501 1.510 يتوفر باملدرسة مكتب أو غرفة للطلبة املتدربين 16

 متوسطة 0.339 2.193 املتوسط الوزني لدرجات املحور ككل

 وتجهيزاتها باملدرسة متعلقة صعوبات هناك أن السابق الجدول  من يتضح      

 املحور  هذا على الكلية للدرجات الوزني املتوسط بلغ حيث متوسطة بدرجة

 طالب تواجه التي الصعوبات أعلى أما ،0.339 معياري  بانحراف 2.193

 التحقق درجة ذات العبارات في تتمثل والتي امليدانية التربية في العام الدبلوم

 سلبية،) العبارة اتجاه مراعاة مع متأخر ترتيب في جاءت والتي الضعيفة

 للطلبة غرفة أو مكتب توفر عدم" في الصعوبات أعلى وتتمثل( إيجابية

 ."املتدربين

 اثناء صفه في لوجودي الراحة بعدم املتعاون  املعلم يشعر" العبارات أما      

 التي اإلدارية باألعباء املتدرب الطالب املدرسة مدير يثقل"  و" املشاهدات

 مسافة تبعد فيها اتدرب التي املدرسة"و"  التربوية العملية حساب على تأتي

 التحقق درجة حيث من متأخر ترتيب في جاءت والتي" سكني مقر عن كبيرة

 .صعوبات عن يعبر ال تحققها وعدم سلبية عبارات فهي

 املدرسة مدير يقدم" متوسطة بدرجة ولكنها كذلك الصعوبات ومن      

 تدريسية طرق  املتعاون  املعلم ينوع" يليها" املعنوية الحوافز املتدرب للطالب

 بعـض حـّل  في املتعاون  املعلم ساعدني" ثم" الصف في لـه مشاهداتي أثناء

 على املتعاون  املعلم يحرص" يليها" والسلوكية التحصيلية التالميـذ مشكالت

 على املتعاون  املعلم يحرص" ثم" التدريسية العملية مشكالت حول  مناقشتي

 " التدريب اثناء وتوجيهي متابعتي
ً
 بممارسة املدرسة مدير يسمح" وأخيرا

 العبارات هذه تتحقق ال حيث" املتدرب الطالب بمشاركة الالصفية االنشطة

 النتائج هذه وتتفق متوسطة، بدرجة صعوبات تمثل فهي وبالتالي كبيرة بدرجة

 والتي ساركوبان ودراسة الهواري، الطراونة، ودراسة املالكي، دراسة نتائج مع

 سواء امليدانية، التربية فيها تمارس التي باملدارس صعوبات وجود الى اشارت

 متعلقة صعوبات أو املتعاون  املعلم أو املدرسة بمدير خاصة صعوبات

 الدراسة نتائج تختلف بينما امليدانية، للتربية ومناسبتها املدرسة بتجهيزات

 ممارسات جودة الى اشارت التي وكوسنيك، بيك دراسة نتائج مع الحالية

  املتعاون، املعلم
ً
 وتغذية توجيهات من امليدانية التربية لطلبة يقدمه ملا نظرا

 .راجعة

 :التقييم بعملية متعلقة صعوبات: الثالث املحور 

 8 جدول 

افات املتوسطات  الثالث املحور  عبارات حول  العينة لستجابات املعيارية والنحر

النحراف  املتوسط العبارات م

 املعياري 

 درجة

 الصعوبة

 الترتيب

 1 ضعيفة 0.650 2.640 األكاديمي مع الطالب املتدرب لتوضيح املطلوب منه يجتمع املشرف 8

 2 ضعيفة 0.657 2.605 يستجيب املشرف ألسئلتي ومالحظاتي عند مراجعته 7

 3 ضعيفة 0.684 2.565 يحرص املشرف على حضور حصص للطالب املتدرب 11

 4 متوسطة 0.803 2.280 باالطالع على دفتر التحضير بشكل مستمريقوم املشرف  3

 5 متوسطة 0.898 2.130 هناك توازن في توزيع درجات التقييم بين املشرف واملدرسة 2

 6 متوسطة 0.294 1.905 يحرص املشرف على إقامة عالقات ودية مع الطلبة املعلمين اثناء زيارته 6

 7 متوسطة 0.343 1.865 يتم تقييم الطالب في ضوء استمارة مقننة وفق بنود يعلمها الطالب 1

 8 متوسطة 0.348 1.860 يناقشني املشرف عقب زيارته الصفية لتزويدي بالتغذية الراجعة 5

 9 متوسطة 0.753 1.855 يقيمني املشرف في التربية امليدانية بشكل غير 4

 10 متوسطة 0.358 1.850 التقييم جميع جوانب العملية التعليمية تغطي عملية 10

 11 متوسطة 0.368 1.840 يحرص املشرف على االجتماع مع مدير املدرسة ملناقشته حول مستوى الطالب املتدرب 14

 12 متوسطة 0.381 1.825 تشتمل استمارة التقييم على بنود متعلقة باألنشطة الالصفية التي يمارسها الطالب املتدرب باملدرسة 12

 13 متوسطة 0.415 1.780 يتابع املشرف سجل انجاز الطالب ويقدم له التغذية الراجعة املناسبة 15
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 14 متوسطة 0.440 1.740 يوجد برنامج منظم للزيارات الصفية للمشرف 9

 15 متوسطة 0.450 1.720 الفترة الزمنية التي يقضيها املشرف باملدرسة كافية إلجراء تقييم موضوعي للطالب املتدرب 13

 متوسطة 0.523 2.031 املتوسط الوزني لدرجات املحور ككل

 التقييم بعملية متعلقة صعوبات هناك أن السابق الجدول  من يتضح     

 املحور  هذا على الكلية للدرجات الوزني املتوسط بلغ حيث متوسطة بدرجة

 طالب تواجه التي الصعوبات أعلى أما ،0.523 معياري  بانحراف 2.031

 التحقق درجة ذات العبارات في تتمثل والتي امليدانية التربية في العام الدبلوم

 الفترة" في الصعوبات أعلى وتتمثل متأخر ترتيب في جاءت والتي الضعيفة

 للطالب موضوعي تقييم إلجراء كافية باملدرسة املشرف يقضيها التي الزمنية

 يتابع" ثم" للمشرف الصفية للزيارات منظم برنامج يوجد" ثم" املتدرب

 ثم" املناسبة الراجعة التغذية له ويقدم الطالب انجاز سجل املشرف

 يمارسها التي الالصفية باألنشطة متعلقة بنود على التقييم استمارة تشتمل"

 مدير مع االجتماع على املشرف يحرص" ثم" باملدرسة املتدرب الطالب

 التقييم عملية تغطي" ثم" املتدرب الطالب مستوى  حول  ملناقشته املدرسة

 امليدانية التربية في املشرف يقيمني" ثم" التعليمية العملية جوانب جميع

 لتزويدي الصفية زيارته عقب املشرف يناقشني" يليها" موضوعي غير بشكل

 بنود وفق مقننة استمارة ضوء في الطالب تقييم يتم" ثم" الراجعة بالتغذية

 الطلبة مع ودية عالقات إقامة على املشرف يحرص"  يليها" الطالب يعلمها

 املشرف بين التقييم درجات توزيع في توازن  هناك" ثم" زيارته اثناء املعلمين

 بشكل التحضير دفتر على باالطالع املشرف يقوم" النهاية وفي" واملدرسة

 الطالب أن يعني مما ضعيفة بدرجة متحققة جاءت العبارات فتلك" مستمر

 توصلت التي النتائج مع النتائج هذه وتتفق الجوانب، تلك في صعوبات يواجه

 وجود الى اشارت والتي العبودي، دراسة و الهواري، الطراونة، دراسة اليها

 .امليدانية التربية بتقييم تتعلق صعوبات

 الثالثة بمحاوره السؤال هذا إجابة في نتائج من إليه التوصل تم ما ومجمل

 صعوبات-وتجهيزاتها باملدارس متعلقة صعوبات-بالكلية متعلقة صعوبات)

 :التالي الجدول  في تلخيصه يمكن ،(التقييم بعملية متعلقة

 9 جدول 

 امليدانية التربية ممارسة في العام الدبلوم طالب يواجهها التي الصعوبات

 درجة التحقق النحراف املعياري  املتوسط الوزني الصعوبات

 متوسطة 0.594 1.975 صعوبات متعلقة بالكلية

 متوسطة 0.339 2.193 صعوبات متعلقة باملدارس وتجهيزاتها

 متوسطة 0.523 2.031 صعوبات متعلقة بعملية التقييم

 متوسطة 0.485 2.066 الدرجة الكلية للصعوبات

     

 في العام الدبلوم طالب تواجه التي الصعوبات أن السابق الجدول  من يتضح

 الكلية للدرجات املتوسط قيمة بلغت حيث متوسطة درجتها امليدانية التربية

 الفرعية املحاور  بشأن أما ،0.485 معياري  بانحراف 2.066 االستبانة في

 والتي بالكلية املتعلقة الصعوبات في تتمثل الصعوبات أعلى فكانت لالستبانة

 وفي التقييم، بعملية املتعلقة الصعوبات يليها متوسط، أقل على حصلت

 بين الفروق أن مالحظة مع وتجهيزاتها، باملدرسة املتعلقة الصعوبات النهاية

 .بكبيرة ليست الثالث الصعوبات متوسطات

 
ً
 :الثاني السؤال على اإلجابة نتائج: ثانيا

 داللة ذات فروق توجد هل" على الحالية للدراسة الثاني السؤال ينص 

 ترجع امليدانية التربية صعوبات حول  العينة أفراد استجابات بين إحصائية

 في املعدل البكالوريوس، مرحلة في التخصص النوع،) متغيرات الختالف

  ؟(األول  املستوى 

 :النوع ملتغير بالنسبة .1

-Independent Samples T املستقلة للمجموعات" ت" اختبار استخدام تم

Test حول  الدراسة عينة أفراد استجابات في الفروق داللة عن الكشف في 

 فكانت( إناث ذكور،) النوع الختالف والراجعة امليدانية التربية صعوبات

 :التالي الجدول  في موضحة هي كما النتائج

 10 جدول 

 (198= الحرية درجة) النوع باختالف امليدانية التربية صعوبات حول  العينة أفراد استجابات في الفروق دللة

 مستوى الدللة قيمة "ت" النحراف املعياري  املتوسط الحسابي النوع صعوبات التربية امليدانية

 غير دالة 0.884 3.304 19.930 ذكر صعوبات متعلقة بالكلية

 3.325 19.512 أنثى

 غير دالة 0.913 5.920 36.956 ذكر صعوبات متعلقة باملدارس وتجهيزاتها

 5.579 37.709 أنثى

 غير دالة 0.321 4.264 30.544 ذكر صعوبات متعلقة بعملية التقييم

 4.250 30.349 أنثى

 غير دالة 0.094 10.570 87.430 ذكر الدرجة الكلية للصعوبات

 10.344 87.570 أنثى

  دالة فروق توجد ال أنه السابق الجدول  من يتضح       1.660 تساوي  198 حرية ودرجة 0.01 ثقة مستوى  عند الجدولية" ت" قيمة
ً
 استجابات في إحصائيا

 النوع الختالف ترجع امليدانية التربية صعوبات حول  الدراسة عينة أفراد
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 دراسة اليها توصلت التي النتائج مع النتائج هذه وتختلف(. إناث ذكور،)

 لصالح احصائية داللة ذات فروق وجود الى اشارت والتي وبودي، املحبوب

 .الطالب

 :البكالوريوس مرحلة في التخصص ملتغير بالنسبة. 2

 Independent Samplesاملستقلة للمجموعات" ت" اختبار استخدام تم    

T-Test حول  الدراسة عينة أفراد استجابات في الفروق داللة عن الكشف في 

 مرحلة في التخصص الختالف والراجعة امليدانية التربية صعوبات

 :التالي الجدول  في موضحة هي كما النتائج فكانت( أدبي علمي،) البكالوريوس

  11 جدول 

 (198= الحرية درجة) البكالوريوس مرحلة في التخصص باختالف امليدانية التربية صعوبات حول  العينة استجابات في الفروق دللة

 مستوى الدللة قيمة "ت" النحراف املعياري  املتوسط الحسابي التخصص في البكالوريوس صعوبات التربية امليدانية

 غير دالة 1.640 3.168 19.980 أدبي صعوبات متعلقة بالكلية

 3.636 19.113 علمي

 غير دالة 0.115 5.875 37.252 أدبي صعوبات متعلقة باملدارس وتجهيزاتها

 5.537 37.358 علمي

 غير دالة 0.504 4.110 30.551 أدبي صعوبات متعلقة بعملية التقييم

 4.642 30.208 علمي

 غير دالة 0.658 10.413 87.782 أدبي الدرجة الكلية للصعوبات

 10.601 86.679 علمي

 1.660 تساوي  198 حرية ودرجة 0.01 ثقة مستوى  عند الجدولية" ت" قيمة

  دالة فروق توجد ال أنه السابق الجدول  من يتضح      
ً
 استجابات في إحصائيا

 الختالف ترجع امليدانية التربية صعوبات حول  الدراسة عينة أفراد

 مع النتائج هذه وتتفق ،(علمي أدبي،) البكالوريوس مرحلة في التخصص

 فروق وجود عدم الى اشارت والتي املالكي، دراسة اليها توصلت التي النتائج

  ترجع امليدانية التربية صعوبات تحديد في احصائية داللة ذات

 (.علمي أدبي،) البكالوريوس مرحلة في التخصص الختالف

 :األول  املستوى  في املعدل ملتغير بالنسبة. 3

 داللة عن الكشف في االتجاه أحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم

 امليدانية التربية صعوبات حول  الدراسة عينة أفراد استجابات في الفروق

 من ألقل 2.5 من ،2.5 من أقل) األول  املستوى  في املعدل الختالف ترجع والتي

 في موضحة هي كما النتائج فكانت( فأكثر 4.5 من ،4.5 من ألقل 3.5 من ،3.5

 :التالي الجدول 

افات الحسابية املتوسطات 12 جدول    امليدانية التربية صعوبات حول  العينة لستجابات املعيارية والنحر
 
 األول  املستوى  في للمعدل وفقا

 صعوبات التربية امليدانية األول  املستوى املعدل في 

 الدرجة الكلية للصعوبات صعوبات متعلقة بعملية التقييم صعوبات متعلقة باملدارس وتجهيزاتها صعوبات متعلقة بالكلية

 معياري  انحراف متوسط انحراف معياري  متوسط انحراف معياري  متوسط انحراف معياري  متوسط

 10.435 88.462 4.001 30.128 5.776 37.513 2.846 20.821 2.5أقل من 

 9.010 87.724 4.298 30.948 5.242 37.086 3.147 19.690 3.5ألقل من  2.5من 

 11.934 87.425 4.405 30.110 6.140 37.671 3.630 19.644 4.5ألقل من  3.5من 

 9.450 85.933 4.164 30.800 6.009 36.400 3.129 18.733 فأكثر 4.5من 

 10.448 87.490 4.248 30.460 5.774 37.280 3.311 19.750 العينة ككل

 13 جدول 

 األول  املستوى  في األكاديمي املعدل لختالف ترجع والتي امليدانية التربية صعوبات حول  العينة أفراد استجابات في الفروق دللة

 مستوى الدللة قيمة ت متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين التربية امليدانية صعوبات

 غير دالة 2.382 25.579 3 76.736 بين املجموعات صعوبات متعلقة بالكلية

 10.739 196 2104.764 داخل املجموعات

  199 2181.500 الكلي

 غير دالة 0.383 12.899 3 38.698 بين املجموعات صعوبات متعلقة باملدارس وتجهيزاتها

 33.651 196 6595.622 داخل املجموعات

  199 6634.320 الكلي

 غير دالة 0.561 10.184 3 30.553 بين املجموعات صعوبات متعلقة بعملية التقييم

 18.169 196 3561.127 داخل املجموعات

  199 3591.680 الكلي

 الدرجة الكلية للصعوبات

 

 غير دالة 0.342 37.666 3 112.999 بين املجموعات

 110.250 196 21608.981 داخل املجموعات

  199 21721.980 الكلي
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 تساوي  0.05 ثقة ومستوى ( 196 ،2) حرية درجات عند الجدولية ف قيمة

2.996 

 :أنه السابق الجدول  من يتضح 

  دالة فروق توجد ال
ً
 نحو الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائيا

 .األول  املستوى  في املعدل الختالف ترجع امليدانية التربية صعوبات

 
ً
 :الثالث السؤال عن اإلجابة نتائج: ثالثا

 التربية لتطوير املقترح التصور  ما: "على الحالية للدراسة الثالث السؤال ينص

 الوطنية الجودة معايير ضوء في التربية في العام الدبلوم برنامج في امليدانية

 والدولية

 في التالية العناصر توفر ضرورة على والوطنية الدولية املعايير تفقت ✓

 : امليدانية التربية

 واملهارات املعرفة على توصيفه في امليدانية التربية برنامج يشتمل أن -

 التعلم لنواتج ودقيق واضح تحديد مع التدريس، بمهنة املرتبطة

 .امليدانية التربية من املستهدفة

 اإلشراف على القائمون  التدريس هيئة أعضاء وخبرات مؤهالت مناسبة -

 .امليدانية التربية على

 .امليدانية التربية في الطالب لتقويم نظام وجود -

 الكلية بين والتعاون  باالشتراك امليدانية للتربية والتنفيذ التخطيط تم -

 .واملدرسة

 على املواقع، في امليدانيين املشرفين إطالع امليدانية التربية تنفيذ يسبق -

 .وموثق مكتوب بشكل املهام تلك وجود مع إليهم، املوكلة املهام طبيعة

 األكاديمي للمشرف( زيارتين عن تقل ال) مقننة متابعة زيارات وجود -

 ومع الطلبة مع واالستشارات باملالحظات للقيام امليدانية التربية ألماكن

 .املدرسة من املسئولين

 في للمشاركة كاملة بصورة الطلبة تهيئة امليدانية التربية تنفيذ يسبق -

 .لها يتعرض قد التي املخاطر على واطالعهم امليدانية الخبرة أنشطة

 يتمكن للمتابعة محاضرات أو لقاءات بعقد األكاديمي املشرف يقوم -

 النتائج واستخالص عمله تم ما حول  آرائهم إبداء من فيها الطلبة

 .امليدانية الخبرة ألنشطة العامة

 نواتج تحقيق على القدرة لديها التي امليدانية الخبرة أماكن اختيار يتم -

 .التعلم ذلك تطوير في فاعليتها تقويم ويتم املستهدفة التعلم

 باإلضافة امليدانية الخبرة أنشطة في للطلبة ذاتي تقويم هناك يكون  أن -

 .األكاديمي واملشرف املتعاون  واملعلم املدرسة مدير تقويم الى

  التربية ممارسة إلجراءات التالي التصور  اقتراح يمكن ثم ومن ✓

 :امليدانية

 :ويشمل امليدانية للتربية التجهيز مجال

 التعلم نواتج تحقق والتي: ودقيق واضح بشكل امليدانية التربية أهداف تحديد

 : وهي الجودة، معايير عليها ونصت للمؤهالت، الوطني اإلطار أقرها التي

  املعرفة -أ

 .للتدريس مالئمة جيدة بيئة إعداد من الطالب يتمكن أن -

 املدرسة داخل التعليمية بالعملية الطالب يشارك أن -

 .علمية أسس وفق الدرس خطة إعداد من الطالب يتمكن أن -

 (:اإلدراكية) املعرفية املهارات -ب

 .الفعال التدريس مهارات يستخدم أن -

 .املحتوى  حسب التعليمية االستراتيجيات من ينوع أن -

 .بالتدريس الخاصة التعليمية الوسائل بإعداد يقوم أن -

 :واملسئولية( الشخصية) البينية العالقات مهارات – ج

 .الفصل وإدارة تنظيم يستطيع أن -

 .جيد بشكل الحصة وقت يستثمر أن -

 .التعليمية العملية في الفصل مدرس مع يتعاون  أن -

 .املناسب الوقت في به الخاصة التدريب ملفات ينجز أن -

 .فعال بشكل اإللقاء مهارات ويمارس بالنفس الثقة يظهر أن -

 (:العددية) الحسابية واملهارات املعلومات، وتقنية االتصال، مهارات -د

 .للحصة التجهيز في اآللي الحاسب يستخدم أن -

 .عالقة ذات بموضوعات الحصة إلثراء اإلنترنت مواقع يستخدم أن -

  الحركية املهارات - هـ

 .الدروس عرض أثناء اللفظية وغير اللفظية اللغة الطالب يستخدم أن -

 :يلي فيما تحديدها يمكن والتي: امليدانية التربية مواقع اختيار إجراءات

  امليدانية التربية مدارس تحديد -
ً
 .سكنه من وقربها الطالب، لتخصص وفقا

  امليدانية التربية مدارس تحديد -
ً
 الحصص عدد) االمكانيات لتوفر وفقا

 (امليدانية التربية لطلبة غرفة-املتاحة

 :التالية الشروط وفق: امليدانية التربية مشرف اختيار

 امليدانية التربية طلبة تخصص مع التخصص مناسبة -

 التربوي  باملجال أو امليدانية بالتربية سابقة خبرة لديه -

 :على تشتمل والتي: األكاديمي واملشرف الطالب من لكل التهيئة برامج وجود

 إليهم املوكلة واملهام منهم كل أدوار على واملشرف الطالب تعريف -

  ومواجهة الصف وإدارة للدرس التخطيط كيفية على الطالب تدريب -

 .املختلفة األنشطة وإعداد املختلفة، املواقف

 الطالب تقييم ووسائل االختبارات إعداد كيفية على الطالب تدريب -

 فيها، املشاركة األطراف جميع مهام لتوضيح امليدانية التربية دليل توفير

 : على يشتمل والذي

 .ومتطلباتها أهدافها حيث من امليدانية التربية عن معلومات -

 .امليدانية التربية اثناء الطالب وأدوار مهام -

 امليدانية التربية في الطالب تقويم وأدوات وسائل عن معلومات -

 للدرس التخطيط اجراءات -

 تطبيقها وكيفية التدريس استراتيجيات انواع -

 :ويشمل امليدانية التربية تنفيذ مجال •

 :يلي فيما تلخيصها يمكن والتي األكاديمي، للمشرف املنتظمة الزيارات

 متابعة بهدف امليدانية للتربية األقل على مرتين األكاديمي املشرف زيارة -

 .وتوجيههم الطلبة

 على للوقوف امليدانية التربية طلبة مع الكلية داخل متابعة لقاءات تحديد -

 .لها التصدي وكيفية تواجههم التي املشكالت

 يمكن والتي امليدانية، التربية في الطالب بها يقوم التي واملهام االنشطة

 :يلي فيما تلخيصها

 .املناسبة التعليمية الوسائل وإعداد للدرس بالتخطيط متعلقة مهام -

 .باملدرسة املرتبطة اإلدارية واالنشطة الصفية باألنشطة متعلقة مهام -

 .املتعاون  املعلم مع حصص وحضوره الطالب بمشاهدات متعلقة مهام -
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 .للطلبة النهائي والتقويم املستمر التقويم بعمليات متعلقة مهام -

 .امليدانية التربية بطالب الخاص البورتفليو بإعداد متعلقة مهام -

 فيما تلخيصها يمكن والتي امليدانية، التربية طالب تجاه املدرسة مدير مهام

 :يلي

 .امليدانية التربية طالب وانصراف لحضور  اليومية املتابعة -

 .امليدانية التربية لطالب واملشاهدات للتدريس محددة ساعات تخصيص -

 .الخبرات الكتساب متنوعة إدارية بأعمال الطالب تكليف -

 .املدرسة أنشطة في للمشاركة للطالب الفرصة اتاحة -

 .األكاديمي املشرف مع املستمر التواصل -

 .املدرسة في الطالب تواجه التي الصعوبات تذليل -

 فيما تلخيصها يمكن والتي امليدانية، التربية طالب تجاه املتعاون  املعلم مهام

 :يلي

 الدروس شرح عمليات أثناء امليدانية التربية طالب متابعة -

 املعلم خبرات من لالستفادة مشاهدات لحضور  للطالب الفرصة اتاحة -

 .املتعاون 

 .امليدانية التربية طالب مع إرشادية جلسات عقد -

 .امليدانية التربية طالب تقويم في االشتراك -

 :ويشمل امليدانية التربية تقويم مجال •

 التقويم أدوات بناء

 عمليات في املتعاون  واملعلم املدرسة ومدير األكاديمي املشرف من كل مشاركة

 التقويم

 :وتشمل: امليدانية التربية وتقويم ممارسة في استخدامها يمكن التي األدوات •

 امليدانية التربية بطالب الخاص االنجاز ملف

 وتشتمل( درجة 20) لها ويخصص: املدرسة بمدير الخاصة التقويم استمارة

 :التالية العناصر على

 املسئولية تحمل على القدرة -

 املدرس ي الدوام على املحافظة -

 الصباحي الطابور  حضور   -

 مواعيدها في الحصص حضور   -

 املدرسية األنشطة في املشاركة  -

 املدرسة إدارة مع التعاون   -

 باملدرسة وزمالئه التالميذ مع التعامل  -

 املدرسة مدير من الدروس تحضير دفتر اعتماد  -

 املدرسة اجتماعات في املشاركة  -

  واإلرشاد للتعليمات تقبله مدى  -

 العام باملظهر االهتمام -

 وتشتمل( درجة 30) لها ويخصص: املتعاون  باملعلم الخاصة التقويم استمارة

 :التالية العناصر على

 املعلم للطالب الشخصية الجوانب -

 للدرس بالتخطيط الخاصة املهارات -

 .الفصل وإدارة الدرس بتنفيذ الخاصة املهارات -

 .الشرح أثناء التالميذ مع بالتعامل الخاصة املهارات -

( درجة 50) لها ويخصص: األكاديمي باملشرف الخاصة التقويم استمارة

 :التالية املهارات على وتقسم

 .للدرس والتخطيط اإلعداد -

  الفصل وإدارة التدريس  -

 العلمية املادة من التمكن -

  التعليمية الوسائل وتوظيف إعداد -

 الصفية األنشطة تطبيق -

 الطالب وتقويم االختبارات إعداد -

 توصياتال . 7

 :يلي بما التوصية يمكن الحالية الدراسة نتائج على بناءً 

 إجراءات على امليدانية التربية على املشرفين التدريس هيئة أعضاء تدريب .1

 .الطلبة تقويم عملية وآليات امليدانية التربية

 املدارس بمشاركة امليدانية للتربية والتخطيط باإلعداد الجامعة تقوم أن .2

 .امليدانية التربية لطالب تهيئة برنامج إعداد مع

 .محددة ومعايير اسس وفق امليدانية التربية مدارس اختيار يتم أن .3

 مدير) الطالب تقويم عملية في امليدانية التربية أطراف جميع إشراك .4

 (.األكاديمي املشرف نفسه، الطالب املتعاون، املعلم املدرسة،

 من ذلك من التحقق يتم وان امليدانية، التربية تعلم نواتج بتحقيق االلتزام .5

 .التقويم عمليات خالل

 لضمان امليدانية التربية وتنفيذ تصميم عند الجودة بمعايير االلتزام .6

 .املرجوة لألهداف تحقيقها

 استبانة خالل من املعلمين الطالب نظر وجهة من امليدانية التربية تقويم .7

 .التطوير عمليات في منها ويستفاد البرنامج نهاية في تطبيقها يتم

 املراجع

 العربية املراجع. أ

 في امليدانية التربية برنامج فاعلية تقييم(. 2017) شعبان فاطمة عسيري،[ 1]

 بعض وفق الجودة معايير ضوء في خالد امللك بجامعة التربية كلية

 . 385- 332: 2ج ،172ع. مصر- األزهر جامعة. التربية. املتغيرات

 التوبي محمد بن سيف بن هللا وعبد عودة، جالل محمد أحمد الفواعير،[ 2]

 العلوم كلية في العملية التربية /امليداني التدريب برامج تقويم(. 2017)

 سلطنة- والنفسية التربوية الدراسات مجلة. نزوى بجامعة واآلداب

 . 257- 242: 2ع ،11مج. عمان

 اللغة معلمي إعداد برنامج تطوير(. 2003) حافظ أحمد رضا األدغم،[ 4]

 .املنصورة جامعة التربية، كلية. العصر متطلبات ضوء في العربية

 اململكة. العام التعليم لتطوير العزيز عبد امللك مشروع. التعليم وزارة[ 5]

 /https://www.tatweer.edu.sa. السعودية العربية

 الواقع بين التعليم في امليداني التدريب(. 2013) محمد خالد شعيرة، أبو[ 7]

 .املجتمع مكتبة: عمان واملأمول،

 العلوم كلية في العملية التربية طلبة مشكالت(. 2008) على العليمات،[ 8]

 الجزء] مستقبلية رؤى: العملية التربية. البيت آل بجامعة التربوية

 .والتوزيع للنشر العربي املجتمع مكتبة: عمان[ األول 

 طالب تواجه التي املشكالت(. 2017) مسفر عيضة بن مسفر املالكي،[ 9]

." الطائف جامعة بتربة واآلداب التربية بكلية العملية التربية وطالبات

 السعودية- الشمالية الحدود جامعة- اإلنسانية للعلوم الشمال مجلة

 . 84- 57: 1ع ،2مج
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 التربية لتطوير مقترح تصور (. 2017) أحمد محمد إيمان الرويثي،[ 10]

 بن محمد اإلمام جامعة في التربية في العام الدبلوم برنامج في العملية

 سعود بن محمد اإلمام جامعة- التربوية العلوم مجلة. اإلسالمية سعود

 .242 – 169: 9ع السعودية- اإلسالمية

 التربية برنامج طلبة تواجه التي املشكالت(. 2008) خليل كمال يونس،[ 11]

 الفلسطينية املجلة العملية، التربية في املفتوحة القدس بجامعة

 .الثاني العدد. األول  املجلد. بعد عن املفتوحة للتربية

 املتعاونة املدارس ومديرات مديري  تقديرات(. 2007) محمود خلف،[ 12]

 العلوم دراسات. العملية التربية في تواجههم التي املشكالت لدرجة

 .568-459: 34. ع.التربوية

(. 2012)سليمان سعيد محمد وسميحة علي، سمية الوراث، عبد[ 13]

 معايير ضوء في الطائف بجامعة العملية التربية لبرنامج تقويمية دراسة

 الدبلوم وطالبات التربويات املشرفات نظر وجهة من الشاملة الجودة

 . 192- 131: 8 ع ،2 مج. السعودية – الطائف جامعة مجلة. التربوي 

 األداء لتحسين مقترح بيتدري برنامج(. 2003) إبراهيم عالء زايد،[ 14]

 معايير ضوء في العامة الثانوية املرحلة في التاريخ ملعلمي التدريس ي

 كلية. جديدة أللفية العربي بالوطن املعلم إعداد في الشاملة الجودة

 .مارس 13-12 حلوان، جامعة. التربية

 ألدوار مستقبلي تصور  فاعلية(. 2010) حلمي أماني الحميد، عبد[ 15]

  السعودية العربية باململكة العربية اللغة معلمات
ً
 الجودة ملعايير طبقا

 املناهج في دراسات. تطبيقها نحو اتجاهات على والوقوف الشاملة

 .209-124: 157ع. التدريس وطرق 

. والتطبيق النظرية بين العملية التربية(. 2000) حسان حمود سعد،[ 16]

 .الفكر دار: عمان

 برامج في ومكانتها العملية التربية(. 2004) صالح الرحمن عبد هللا، عبد[ 17]

 .وائل دار: األردن. املعلمين تربية

 العزيز عبد سعد وإيهاب الطرقي، جبيب بن سعود الرويلي،[ 18]

 واآلداب التربية بكلية امليدانية للتربية مقترح دليل(. 2015)النبراوي 

 مجلة. الشاملة الجودة معايير ضوء في الشمالية الحدود بجامعة

. السعودية – خالد امللك جامعة- التربوية للعلوم خالد امللك جامعة

 . 322- 283: 25ع

 معايير تحقق مدى(. 2010)ناصر بن هللا عبد بن ناصر الشهراني،[ 19]

 اململكة جامعات بعض في امليدانية التربية برنامج في الشاملة الجودة

 . 221- 190: 105 ع. مصر– واملعرفة القراءة مجلة. السعودية العربية

 لتطوير مقترحة استراتيجية(. 2011) السعيد محمود السعيد عراقي،[ 24]

 بعض ضوء في الطائف جامعة التربية بكلية العملية التربية برنامج

. ع مصر- النوعية التربية بحوث مجلة. املعاصرة العاملية االتجاهات

22 :185 -235 . 
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https://www.ncaaa.org.sa/Portal/AboutCenter/Pages/default
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ABSTRACT: The study aimed to develop pre-service teaching in the general diploma program in education 

at Qassim University in light of the national and international quality standards. The study adopted a 

descriptive method to define the difficulties of pre-service teachers as its nature and degrees of its existence. 

The study prepared a questionnaire consisting of (42) points divided into three themes. Responses to the 

questionnaire are answered using a tri scale to determine whether the sample agrees to the difficulties 

(agree, neutral, disagree) to meet the grades (3, 2, 1), respectively. The study's questionnaire was applied on 

200 male/female students of general education diploma in light of three variables (gender: male / female - 

major at the bachelor degree - the Grade Point Average (GPA) in the first semester). The study found that 

the highest difficulties were the difficulties related to the college, which received the lowest average, followed 

by the difficulties related to the evaluation process, and finally the difficulties related to the school and its 

equipment. The study revealed that there were no statistically significant differences between the students' 

responses to the identification of the difficulties of pre-service teaching and the variables related to (gender: 

male / female - major at the bachelor degree - the Grade Point Average (GPA). The study also developed 

recommendations for the practice of pre-service teaching in light of national and international quality 

standards. 

KEY WORDS: Pre-service teaching, quality standards. General Diploma in Education. 

 

 


