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درجة كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات كلية الرتبية 
د. خلود اأحمد �صليم خ�صاونةيف جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/املعلمة

ملخص:
اإىل تقومي كفاءة برنامج الرتبية امليدانية يف جامعة حائل من  تهدف هذه الدرا�سة 
للطالبة  الرتاكمي  املعدل  متغري  اأثر  تق�سي  اإىل  تهدف  كما  الطالبة/املعلمة.  نظر  وجهة 
الدرا�سة من )186( طالبة  على تقوميها ملجاالت برنامج الرتبية امليدانية.وتاألفت عينة 
مت اختيارهن بالطريقة الق�سدية. وكانت اأداة الدرا�سة امل�ستخدمة ا�ستبانة تكونت من)61( 
فقرة، مت التحقق من �سدقها وثباتها.واأظهرت النتائج اأن تقومي الطالبات لكفاءة برنامج 
الرتبية امليدانية كان على النحو االآتي: احتل جمال تقومي م�رشفة الرتبية امليدانية املرتبة 
املتعاونة،  فاملدر�سة  امليدانية،  الرتبية  برنامج  اإجراءات  ثم  املتعاونة،  فاملعلمة  االأوىل، 
واأخرياً مديرة املدر�سة املتعاونة. واأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
الرتبية  برنامج  لكفاءة  املعلمات  الطالبات/  تقومي  يف   )α ≥0.05( داللة  م�ستوى  عند 

امليدانية تعزى اإىل املعدل الرتاكمي.

)الكلمات املفتاحية:درجة الكفاءة، الرتبية امليدانية، الطالبة/املعلمة(.
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جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية- املجلد الثاين- ع)8(- ت�رشين اأول 2014

Abstract:
This study aimed at detecting the degree of the efficiency of Practicum 

Program in the Faculty of Education Department as represented by the 
educational supervisor, the cooperative teacher, the school principal, the 
cooperative school, and the procedures applied in the Practicum program. It 
also aimed at identifying the effect of the variables of the student’s GPA on 
his/her evaluation of the Practicum Program. 

The sample of the study consisted of (186) female students who were 
chosen in an intended way. The instrument of the study was a questionnaire 
that consisted of (61) items whose reliability and validity was verified.

The results showed that the domains of the evaluation of the Practicum 
were ranked as followed: supervisor domain, the cooperative teacher domain, 
the procedures domain, the cooperative school domain, and the cooperative 
school principal domain respectively. The results also revealed that there 
are no significant statistical differences at (α ≤0.05) in the students/teacher 
evaluation of the Practicum Program due to the teacher/ student students’ 
GPA

Keywords: Efficiency, Practicum, college education, education 
field, Director of the Collaborator, commanding educational field, teacher 
collaborator, a cooperative school, student / teacher.
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درجة كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات كلية الرتبية 
د. خلود اأحمد �صليم خ�صاونةيف جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/املعلمة

مقدمة:
توؤكد التطورات احلديثة يف االأنظمة الرتبوية على بناء املعلم املوؤهل تربوياً وعلمياً؛ 
ليقوم بامل�سوؤولية امللقاة على عاتقه يف تربية جيل �سالح قادر على التكيف مع �رشعة 
التكنولوجي يف املجاالت املختلفة، ونظراً لكون املعلم  العلمي، والتطور  التغري، والتقدم 
العن�رش االأكرث تاأثرياً يف العملية الرتبوية؛ فقد اأولته النظم الرتبوية احلديثة اهتماماً بالغاً؛ 
جيد  معلم  بناء  اأن  من  انطالقاً  وذلك  وتدريبه،  بنائه  وبرامج  اختياره  اأ�ساليب  يف  متثل 
يعني يف النهاية توفري نظام تربوي ناجح، فهو العن�رش االأ�سا�سي للعملية التعليمية، والذي 

ر االإمكانيات املادية والب�رشية يف خدمة اأهدافها. ي�سخِّ
 (Student Teacher) الطالبة/املعلمة  بناء  اأهم عنا�رش  امليدانية من  الرتبية  وتعد 
اأهمها جميعاً. ففي هذه الفرتة تتعرف  اإن مل يكن  اإعداد املعلمني قبل اخلدمة،  يف برامج 
عن  عامة  فكرة  خاللها  وتكت�سب  التدري�س،  مهنة  متطلبات  اأهم  على  الطالبة/املعلمة 
التي  التعليمية  الو�سائل  واإ�ستخدام  التدري�س  طرائق  واأب��رز  الناجح،  التعليم  خ�سائ�س 
اأثناء عملها مع طالباتها، وتتعرف كذلك على نظام املدر�سة، وعلى كيفية  ت�سادفها يف 
االإ�رشاف على هذا النظام، كما تنمو يف هذه الفرتة بع�س جوانب �سخ�سية الطالبة/املعلمة 

لت�سبح قائداً ومعلماً يف امل�ستقبل )املقدادي، 2003(.
وتقوم كلية الرتبية يف جامعة حائل مب�سوؤولية التخطيط والتنفيذ والتطوير لربنامج 
الرتبية امليدانية، حتى تواكب متغريات التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية، ولكي ت�سهم 
مهنية  وظروف  تعليمية  بيئة  يف  لعملها  الطالبة/املعلمة  ممار�سة  يف  فعالية  اأكرث  بدور 
ت�ساعدها بالفعل على معاي�سة اخلربة املبا�رشة، بالتعاون مع الطالبات، واإدارة املدر�سة، 
امليداين.  التدريب  خالل  من  باملدر�سة،  املحيطة  بالبيئة  واالت�سال  الرتبوية،  والتقنيات 
ويرتبط التدريب يف جمال الرتبية مب�سكالت ذات عالقة باملتدربني، وم�سكالت ذات عالقة 

بالربنامج التدريبي، وم�سكالت ذات عالقة باملدرِّبني.
لك�سف  املعلمات  الطالبات/  نظر  وجهة  تعرف  االعتبار  يف  الدرا�سة  هذه  وتاأخذ 
امل�سكالت التي تواجههن خالل التطبيق العملي لربنامج الرتبية امليدانية، تلك امل�سكالت 
التي يتفاعل بع�سها مع بع�س لتحدد م�ستواهم يف الرتبية امليدانية؛ وذلك بهدف ا�ستخدام 
اإحداث تطوير نوعي يف تنفيذ برنامج الرتبية امليدانية؛ ملجاراة  الدرا�سة يف  نتائج هذه 
التطورات املعا�رشة يف بناء املعلم، وملعاجلة ال�سلبيات احلالية يف خمتلف هذه اجلوانب.
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جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية- املجلد الثاين- ع)8(- ت�رشين اأول 2014

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ومن  الق�سايا  من  جمموعة  املعلمني  اإع��داد  جمال  يف  امليداين  التدريب  من  ينبثق 
املتدربني وتطوير  تنمية معارف  امليداين يف  التدريب  اإ�سهام  املتعلقة مبدى  تلك  اأبرزها 
معلوماتهم، ومهارتهم يف جمال الرتبية، وكذلك مدى اإ�سهامه يف التطبيق العملي الأ�ساليب 
حل  على  القدرة  وتنمية  االجتماعي،  التفاعل  اإيجاد  يف  كذلك  ودوره  الفّعالة،  التدري�س 
امل�سكالت لدى املتدِّربني؛ لذلك كان ال بد من اإجراء درا�سة تتعلق بتقومي برنامج الرتبية 
امليدانية للوقوف على حقيقتها، وتعزيز مواطن القوة ومعاجلة مواطن ال�سعف، وبناءً على 
ذلك جاءت هذه الدرا�سة بهدف تقومي كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات بكالوريو�س 

الرتبية يف جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/املعلمة.
وقد ظهرت م�سكلة الدرا�سة لدى الباحثة من خالل عملها يف برنامج الرتبية امليدانية؛ 
امليداين.  التدريب  اأثناء فرتة  الطالبات يف  تواجه  التي  ال�سعوبات  فقد الحظت كثرياً من 
الأن  ونظراً  والتطبيق،  النظرية  بني  الفجوة  تقلي�س  حول  للدعوات  ا�ستجابة  ذلك  وياأتي 
الطالبة/املعلمة هي حمور الرتبية امليدانية، كان ال بد من اال�ستئنا�س براأيها حول واقع 
الرتبية امليدانية بغر�س االرتقاء بهذا الربنامج وتطويره.وب�سكل اأكرث حتديداً جاءت هذه 

الدرا�سة لُتجيب عن االأ�سئلة االآتية:
• ما درجة كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل؟	
• بني 	  )α=0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دالل��ة  ذات  ف��روق  توجد  هل 

متو�سطات اال�ستجابات على مقيا�س كفاءة برنامج الرتبية امليدانية، وعلى كل 
جمال من جماالته تعزى ملتغري الدرا�سة )املعدل الرتاكمي(؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل تقومي برنامج الرتبية امليدانية لطالبات بكالوريو�س الرتبية 
املدر�سة  ومديرة  املتعاونة،  واملعلمة  الرتبوية،  امل�رشفة  يف  ممثالً  حائل  جامعة  يف 
نظر  وجهة  من  امليدانية  الرتبية  برنامج  واإج���راءات  املتعاونة،  واملدر�سة  املتعاونة، 
النهو�س بهذا  �ساأنها  اإىل و�سع تو�سيات من  الدرا�سة  الطالبات/ املعلمات. وتتطلع هذه 

الربنامج وجتعله قادراً على حتقيق اأهدافه.
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درجة كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات كلية الرتبية 
د. خلود اأحمد �صليم خ�صاونةيف جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/املعلمة

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف كونها اإجراء تقوميياً لربنامج الرتبية امليدانية من وجهة 
نظر الطالبات/ املعلمات، اإذ توفر هذه الدر�سة تقومياً لعنا�رش الرتبية امليدانية )امل�رشفة 
الرتبوية، واملعلمة املتعاونة، ومديرة املدر�سة املتعاونة، واملدر�سة املتعاونة، واإجراءات 
برنامج الرتبية امليدانية(. وتاأمل الباحثة من هذه الدرا�سة اأن توفر تغذية راجعة للعاملني 
االإيجابيات يف هذا الربنامج، وتعديل  يف برنامج الرتبية امليدانية؛ وذلك بغر�س تعزيز 

ال�سلبيات،وتوفري اأف�سل الظروف التدريبية للطالبة/املعلمة.

حدود الدراسة:
• اقت�سار التقومي على وجهة نظر الطالبات/ املعلمات.	
• اقت�رشت الدرا�سة على الطالبات/ املعلمات امل�سّجالت يف برنامج الرتبية امليدانية 	

يف الف�سل الثاين من العام اجلامعي )2013/2012( يف كلية الرتبية.
• تعميم نتائج الدرا�سة على كفاية عينة الدرا�سة و�سدق وثبات اأدواتها.	

مصطلحات الدراسة:
 ا�ستملت هذه الدرا�سة على عدد من امل�سطلحات وهي:

الرتبية امليدانية (Practicum Education): وهي املعارف، والقيم، واالجتاهات، 
االآتية:  املراحل  وفق  تدري�سية  مهارات  لك�سب  املدر�سة  يف  اأدائياً  وتطبيقهم  واملهارات، 
كلية  لطالبات  العملي  التطبيق  فرتة  خالل  والتقومي  واملمار�سة،  وامل�ساركة،  امل�ساهدة، 

الرتبية يف جامعة حائل، الإك�سابهن اخلربات الرتبوية من خالل معاي�ستهن.

الرتبية  بكلية  امللتحقة  الطالبة  هي   :(Student Teacher) الطالبة/املعلمة 
اإ�رشاف وتوجيه  التدري�س يف مواقف فعلية حتت  يف جامعة حائل، وتقوم بالتدرب على 
متخ�س�سني يف املجال من اأع�ساء هيئة تدري�س، ومعلمات متعاونات حتى تكت�سب خربات 

ومهارات مهنة التدري�س قبل اأن تتخرج، وت�سبح معلمة ب�سفة ر�سمية.

درجة الكفاءة: هي درجة القدرة على القيام بنوع معني من العمل على م�ستوى حمدد، 
كما اأن الكفاءة تت�سمن اي�ساً تنظيم العمل وتخطيطه، والقدرة على التكيف مع الن�ساطات 
غري العادية، وتعرف درجة الكفاءة اإجرائياً يف الدرا�سة احلالية مبجموع الدرجات التي يتم 

احل�سول عليها من خالل اال�ستبانة امل�ستخدمة يف الدرا�سة.
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جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية- املجلد الثاين- ع)8(- ت�رشين اأول 2014

الدراسات السابقة:
البحث  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  واالأجنبية  العربّية  الدرا�سات  مبراجعة  الباحثة  قامت 

و�سنفتها �سمن حمورين كاالآتي:
اأولً - درا�صات تناولت م�صكلت الرتبية امليدانية:

اأجرى العبادي )2004( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن امل�سكالت التي تواجه الطالب/ 
االأردنية،  اجلامعة  يف  امليدانية  الرتبية  برنامج  خالل  ال�سف  معلم  تخ�س�س  يف  املعلم 
الطالب/ جن�س  اأثر  عن  والك�سف  التدري�س،  مهنة  نحو  باجتاهه  امل�سكالت  هذه  وعالقة 
تواجه  التي  امل�سكالت  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  التدري�س،  مهنة  نحو  االجتاه  يف  املعلم 
الطالب/ املعلم مرتبةً ح�سب درجة حدتها اإىل: قلة الو�سائل التعليمية، و�سعوبة توافرها 
يف املدار�س املتعاونة، وم�سكلة عدم التفرغ كّلياً للتطبيق العملي، واإ�سغال الطالب/املعلم 
يف تنفيذ احل�س�س، وم�سكلة كرثة عدد الطلبة يف ال�سف الواحد. كما تو�سلت الدرا�سة اإىل 
وجود عالقة ارتباط عك�سية بني م�سكالت الطالب/املعلم يف الرتبية امليدانية، وبني اجتاهه 
نحو مهنة التدري�س، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف االجتاهات نحو املدر�سة تعزى 

ملتغري اجلن�س ول�سالح الذكور.
التح�سيل  درجات  بني  العالقة  تعرُّف  اإىل  هدفت  التي   )2004( ال�رشقي  درا�سه  ويف 
وتكونت  بالريا�س  املعلمني  كلية  لطالب  امليدانية  بالرتبية  واالأداء  الرتبوي  االإعداد  يف 
عينة الدرا�سة من )100( طالب يف تخ�س�س التعليم االبتدائي/ م�سار العلوم، فقد اأ�سارت 
نتائج البحث اإىل وجود عالقه ارتباطية بني التح�سيل يف مواد االإعداد الرتبوي واالأداء يف 
الرتبية امليدانية لطالب الرتبية امليدانية ) تخ�س�س علوم( يف التعليم االبتدائي، ووجود 
االإعداد الرتبوي واالأداء يف الرتبية امليدانية يف  التح�سيل يف مواد  ارتباطية بني  عالقه 
الرتبوي،  االإعداد  التح�سيل يف مواد  اإح�سائية بني  دالة  توجد فروق  العلوم، كذلك  م�سار 
التعليم  يف  علوم(  )تخ�س�س  امليدانية  الرتبية  لطالب  امليدانية  الرتبية  يف  واالإج��راءات 

االبتدائي وتخ�س�س م�سار علوم ح�سب طبيعة التخ�س�س ) فيزياء _ كيمياء_اأحياء(. 
واأجرى �صاهني )2010( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل م�سكالت التطبيق امليداين ملقرر 
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الدار�سني، وتكونت عينة الدرا�سة 
طور  لذلك  وحتقيقاً  العنقودية،  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا  ودار�سة  دار�ساً   )246( من 
الباحث اأداة للدرا�سة ت�سمنت )40( فقرة موزعة على اربعة جماالت. واأظهرت النتائج اأن 
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ترتيب امل�سكالت التي يواجهها الدار�سون يف اثناء التطبيق امليداين يف املجاالت االأربعة 
الدار�سني كاالآتي:  اأهميتها من وجهة نظر  الدرا�سة، مرتبة ح�سب  اأداة  ا�ستملت عليها  التي 
جمال دور امل�رشف االكادميي، فمجال املدر�سة املتعاونة، ثم جمال خطة التدري�س، واخرياً 

طلبة املدر�سة املتعاونة. 
اإىل معوقات التدريب امليداين من وجهة  اإىل التعرف   )2011( الب�صام  وهدفت درا�سة 
نظر الطالبات وامل�رشفات يف ق�سم الرتبية وريا�س االأطفال بجامعة امللك �سعود يف مدينة 
الريا�س، وتكونت من )26( م�رشفة من م�رشفات التدريب امليداين و)268( طالبة، وتكونت 
اأداة الدرا�سة من )25( مفردة. واأظهرت نتائج الدرا�سة عن اتفاق بني الطالبات وامل�رشفات 
على اأن الطالبة تواجه �سعوبات يف اجلمع بني التدريب امليداين ودرا�سة املقررات يف ف�سل 
درا�سي واحد. وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة عدم توفر الو�سائل التعليمية باال�سافة اإىل وجود 

تباين وا�سح بني امل�رشفات يف معدالت تقومي الطالبات املتدربات. 

ثانياً- درا�صات تناولت عملية تقومي برامج الرتبية امليدانية يف اجلامعات:
 اأجرى عمار )1997( درا�سة هدفت اإىل التّعرف اإىل واقع الرتبية امليدانية لطلبة دبلوم 
التاأهيل الرتبوي بجامعة دم�سق، وتكونت عينة الدرا�سة من)56( طالباً وطالبة، وقد اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأهم ال�سعوبات التي تواجه الطالب/املعلم هي عدم توافق برنامج 
التدريب، و�سعوبات تتعلق  الرتبية امليدانية، وق�رش فرتة  الكلية مع برنامج  الدرا�سة يف 

بامل�رشف االأكادميي من حيث:عدم الدقة، والالمباالة، والتغيب.
امليدانية  الرتبية  برنامج  تقومي  اإىل  هدفت  درا�سة  والتمار)2002(  اجل�صار،  واأجرى 
يف كلية الرتبية بجامعة الكويت من وجهة نظر الطالب/املعلم. تكونت عينة الدرا�سة من 
)221( طالباً وطالبة، واأعد الباحثان ا�ستبانة مكونة من )50( فقرة. اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن جمال االإدارة املدر�سية هو اأكرث املجاالت �سعفاً يف برنامج الرتبية امليدانية؛ اإذ ح�سل 
املعلومات  توظيف  حماور  بني  باملقارنة  احل�سابية  املتو�سطات  اأقل  على  املجال  هذا 

واملهارات التدري�سية ودور امل�رشفة الرتبوية واملعلمة املتعاونة.
بكلية  امليدانية  الرتبية  برنامج  تقومي  اإىل  هدفت  درا�سة   )2003( طلفحة  واأج��رى 
وال�سعف  القوة  جوانب  لت�سخي�س  وذلك  ال�سعودية؛  العربية  اململكة  يف  بتبوك  املعلمني 
القوة يف جوانب  اأن مقدار  النتائج  اأطراف متعددة، وك�سفت  نظر  الربنامج من وجهة  يف 
اأداء املديرين لواجباتهم وقيامهم مب�سوؤولياتهم نحو الربنامج تت�ساوى مع مقدار ال�سعف 

لديهم يف جوانب اأخرى، وهذا يعك�س بوجه عام �سعفاً عاماً يف الربنامج. 
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ويف درا�سة املقدادي )2003( التي �سعت اإىل تقومي فعالية برنامج الرتبية امليدانية لبناء 
معلم جمال الريا�سيات يف اجلامعة االأردنية، وكان ذلك من خالل توجيه �سوؤالني رئي�سني، 
يرتبط االأول بفعالية الربنامج يف اإك�ساب طالب معلم املجال الكفايات املرتبطة باإعدادهم، 
ويرتبط ال�سوؤال االآخر بالوقوف على اأبرز ال�سعوبات التي واكبت تطبيق الربنامج. ُوّجهت 
هذه االأ�سئلة اإىل )90( طالباً وطالبةً من امللتحقني يف الربنامج خالل العامني الدرا�سيني 
يف  ال�سخ�سية  واملقابالت  باال�ستبانات  وا�سُتعني   ،)2001 و)2000/   )2000  /1999(
جمع املعلومات. واأظهرت نتائج الدرا�سة جناح الربنامج يف اإك�ساب الطالب/املعلم جممل 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سفية،  واالإدارة  ال�سفي  للموقف  التخطيط  من  بكل  املرتبطة  الكفايات 
تعزيز الثقة بالنف�س، يف حني مل ينجح بال�سكل املقبول يف اإك�ساب الطالب/املعلم جممل 
بخ�سو�س  اأما  التدري�س.  وتقومي  ال�سف  غرفة  يف  التدري�س  من  بكل  املرتبطة  الكفايات 
ارتبط بع�سها باالإ�رشاف اجلامعي، وبع�سها  التي واكبت تطبيق الربنامج فقد  امل�سكالت 

باالإ�رشاف املدر�سي، وبع�سها بالطالب/املعلم.
اإىل تقومي برنامج الرتبية امليدانية لتخ�س�س   )2003( واآخرين  ن�رش  وهدفت درا�سة 
طالباً   )90( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  عمان،  �سلطنة  يف  عربي  كلية  يف  املجال  معلم 
وطالبة، و�سملت اإ�سهام م�رشيف الرتبية امليدانية والطلبة املتدربني يف تقومي اأ�سكال العون 
النتائج  واأظهرت  الربنامج.  تنفيذ  املدر�سة يف  مديرة  وم�ساركة  للمدر�سة  واالإداري  الفني 
تقدمي  يف  والطالبات  امل�رشفني  لدور  املديرات  تقديرات  يف  ملمو�ساً  ارتفاعاً  عام:  ب�سكل 
امليدانية، و�سعف  الرتبية  لدى م�رشيف  الربنامج  اأهداف  للمدر�سة، وو�سوح  الفني  العون 
اإ�سهام املتدربني يف معاجلة م�سكالت اأكادميية على درجة كبرية جداً، يف حني كان تقدمي 
العون الفني للمدر�سة مرتفعاً من املتدربني، و�سعف الت�سهيالت املقدمة من اإدارة الربنامج 
اأنه ال يوجد لدى مديري املدار�س الوقت الكايف  اأي�ساً  للمدر�سة املتعاونة،وبّينت الدرا�سة 
ملتابعة اأعمال الطالبات وتدريبهن مقارنة مع كرثة عدد الطالبات املتدربات يف املدر�سة 

الواحدة. 
كليات  يف  العملية  الرتبية  برنامج  تقومي  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2005( غرة  اأبو  وقام 
العلوم الرتبوية يف اجلامعات االأهلية يف االأردن من وجهة نظر الطالب/املعلم، وقد طبقت 
اأن دور امل�رشف  النتائج  الدرا�سة على عينة تكونت من )117( طالباً وطالبة، وقد بينت 
اإر�ساد الطالب/املعلم يف خمتلف جماالت الرتبيه امليدانيه كان يف م�ستوى  الرتبوي يف 
مرتفع، واأن دور املعلم املتعاون كان يف م�ستوى متو�سط، واأ�سارت النتائج اأي�ساً اإىل وجود 
الربنامج  حتقيق  درجة  يف  الطالب/املعلم  نظر  وجهات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق 

الأهدافه املتوخاة تعزى ملتغري اجلن�س ول�سالح االإناث. 
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اأما درا�سة �صربي، واأبو دقة )2005( التي هدفت اإىل تقومي برنامج الرتبية امليدانية 
يف اجلامعات والكليات الفل�سطينية من اأجل ت�سخي�س م�سكالت الرتبية امليدانية، وحماولة 
م�سجلني  وطالبةً  طالباً   )548( من  فيها  الدرا�سة  عينة  فتكونت  املنا�سبة،  احللول  اإيجاد 
واجلامعات  الرتبية  كليات  يف   )2005/2004( الدرا�سي  العام  يف  امليدانية  للرتبية 
جوانب  لقيا�س  ال�ستة  االأبعاد  ذات  اال�ستبانة  وا�ستخدمت  وغزة.  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
خمتلفة مرتبطة باأ�سئلة الدرا�سة، وكان من اأبرز نتائج الدرا�سة: وجود نتائج اإيجابية يف 
ووجود  الطالب/املعلم،  باأداء  تتعلق  املختلفة  والكليات  اجلامعات  يف  امليدانية  الرتبية 
الأنها نظرية غري  املدرو�سة  الرتبوية  امل�ساقات  ال�سلبية مثل: طبيعة بع�س  النقاط  بع�س 
قابلة للتطبيق. كما بّينت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري الكلية/
العامة  التدري�س  الدرا�سة هي: طرائق  اأفراد عينة  راأي  امل�ساقات ح�سب  اأهم  واأن  اجلامعة، 

واأ�ساليبها، ثّم طرائق تدري�س التخ�س�س واأ�ساليبها، ثم الو�سائل التعليمية. 
وقام را�صد وال�صباك )2006( بدرا�سة هدفت اإىل معرفة دور املعلمة املتعاونة يف اإر�ساد 
طلبة معلم ال�سف يف اجلامعة الها�سمية يف الرتبية امليدانية من وجهة نظر الطالب/املعلم، 
طبقت على عينة موؤلفة من )118( طالباً معلماً ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان 
ا�ستبانة مكونة من )35 ( فقرة موزعة على )6( جماالت وك�سفت برامج الدرا�سة على اأن 
دور املعلم املتعاون يف اإر�ساد الطالب/املعلم يف خمتلف جماالت، الرتبية امليدانية كان 
يف  املتعاون  املعلم  لدور  اإيجابية  امليدانية  الرتبية  جماالت  اأكرث  واأن  جيد،  م�ستوى  يف 
اإر�ساد الطالب/املعلم، واأقل املجاالت هو جمال اأ�ساليب التقومي وجمال املواد التعليمية، 
واأ�سارت النتائج اأي�ساً اإىل عدم وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية لدور املعلم املتعاون 
يف اإر�ساد الطالب تعزى للجن�س والتخ�س�س يف الثانوية العامة، واملعدل الدرا�سي الرتاكمي 

يف اجلامعة.
اأما درا�سة اأبو ريا )2007( التي هدفت اإىل تقومي برنامج الرتبية امليدانية يف اجلامعة 
فقد  امليدانية،  الرتبية  وطلبة  املتعاونني،  واملعلمني  املديرين،  نظر  وجهة  من  االأردنية 
ا�ستخدم الباحث فيها ثالث ا�ستبانات طبَّقها على عينة مكونة من )37( مديراً، و)135( 
التنظيمية  اجلوانب  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  وطالبة.  طالباً  و)143(  ومعلمة،  معلماً 
ر�سا  الدرا�سة وجود  واأظهرت  منا�سبة،  كانت  بعامة  امليدانية  الرتبية  لربنامج  واالإدارية 
من اإدارات املدار�س وهيئاتها املتعاونة عن دور م�رشف الرتبية امليدانية، وان�سجم ذلك مع 
تقوميهم لطلبة الرتبية امليدانية، كما اأظهرت النتائج مدى ا�ستفادة طلبة الرتبية امليدانية 

من املعلم املتعاون وم�رشف الرتبية امليدانية.
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العملية يف جامعة  الرتبية  اإىل تقومي برنامج  )2008( درا�سة هدفت  �صاهني  واأجرى 
القد�س املفتوحة، من وجهة نظر الطالب/املعلم، وتكونت عينة الدرا�سة من )389( طالباً 
معلماً، وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من )36( فقرة موزعة على اأربعة حماور، اأظهرت 
على  الطالب/املعلم  تقديرات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج 
املدر�سة.  واختيار  والتخ�س�س،  الوظيفية،  احلالة  وفقاً ملتغريات  العملية  الرتبية  برنامج 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأي�ساً عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات تقديرات 

الطالب/املعلم على برنامج الرتبية العملية تعزى ملتغري جن�س الطالب/املعلم.
الرتبية  برنامج  تقومي  اإىل  هدفت  فقد   )2008( والأمني  والطاهر  ك�صاب  درا�سة  اأما 
امليدانية بكلية الرتبية يف جامعة اجلزيرة، ويف �سوء نتائج التقومي اأعدت قائمة بالكفايات 
الالزمة للمعلم، وقام الفريق البحثي بت�سميم ا�ستبانة تقومي �سملت جميع حماور الرتبية 
امليدانية ُوّزعت على )425( طالبة كعينة بحث من اأ�سل )825( طالبة هّن خريجات الكلية 
الرتبية  برنامج  على  اأ�رشفوا  الذين  االأ�ساتذة  جميع  الدرا�سة  �سملت  كما   ،)2006( لعام 
امليدانية وبلغ عددهم )65( اأ�ستاذاً، ا�ستخدم برنامج (SPSS) لتحليل البيانات، وخرجت 
بدرجة كبرية يف  اأهدافه  الربنامج حقق  اأن  يعتقدن  الطالبات  اأن  اأهمها:  بنتائج  الدرا�سة 
مع  متقاربة  االأ�ساتذة  ا�ستجابة  جاءت  وكذلك   ،)3.16( ح�سابي  مبتو�سط  حماوره  جميع 

ا�ستجابة الطالبات مبتو�سط ح�سابي )3.60(.
 واأجرى القا�صم ) 2008( درا�سة كان هدفها تقومي اأداء الطلبه/املعلمني يف اجلانب 
العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية، يف منطقه نابل�س الغربية بجامعة القد�س 
املفتوحة بفل�سطني و�سملت عينتها )81 ( طالباً وطالبة، وكان من �سمن نتائج الدرا�سة 
دون  كان  امليدانية  الرتبية  ملقرر  العملي  اجلانب  يف  املعلمات  الطالبات  اأداء  اإّن  االآتي: 
امل�ستوى املطلوب، والتوجد فروق فردية دالة اإح�سائية تعزى جلن�س اأو تخ�س�س الطالب/
التقومي،والتخطيط  منوذج  جماالت  على  اإح�سائية  دالة  فروق  التوجد  اأنه  كما  املعلم، 
تعزى  والتى  الذاتية  ال�سخ�سية  وال�سفات  التعليمي،  املوقف  وتنفيذ  التعليمي  للموقف 

ملتغريي اجلن�س والتخ�س�س للطالب املعلم. 
ويف درا�سه ال�صهري )2008( التي هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر املرحلة التعليمية،واملعدل 
اأفراد عينة قدرها )72( طالباً ومعلماً يف تخ�س�س  اأداء  والتفاعل بينهما على  الرتاكمي 
الريا�سيات بجامعة امللك خالد خالل فرتة زمنية )2005 - 2007 ( وفق تقوميهم الذاتي 
با�ستخدام بطاقة تقومي طالب الرتبية امليدانية، اأظهرت نتائج الدرا�سةعدم وجود اأثر ذي 
اأو التفاعل بينهما على  اأو املعدل الرتاكمي  داللة اإح�سائية يعزى اإىل املرحلة التعليمية، 

التقييم الذاتي الأداء الطالب/املعلم يف تخ�س�س الريا�سيات.
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العملي  التدريب  واقع  تقومي  اإىل  هدفت  درا�سة   )2009( واخلراب�صة  القم�س  واأج��رى 
امليداين لطلبة دبلوم الرتبية اخلا�سة يف كليات املجتمع االأردنية من وجهة نظر الطالب/

املعلم، واملعلمني املتعاونني. واأظهرت النتائج املتعلقة باملتدربني وجود حاجة لتطوير 
مهاراتهم امليدانية يف حقل االخت�سا�س. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن الطالبات/املعلمات 
يرون اأن التدريب العملي قد اأ�سهم يف اإلقاء ال�سوء على اإمكاناتهم ومعلوماتهم ومهاراتهم.

واأجرى اأبو ريا واخلماي�صة )2010( درا�سة هدفت اإىل تقومي برنامج الرتبية امليدانية 
يف جامعة حائل من وجهة نظر املديرين واملعلمني املتعاونني وطلبة الرتبية امليدانية. 
تكونت عينة الدرا�سة من )75( مديراً، و)155( معلماً، و )171( طالباً، وجلمع املعلومات 
اجلوانب  منا�سبة  اإىل  النتائج  واأ�سارت  وثباتها.  �سدقها  من  حُتقٍّق  ا�ستبانات   )3( ُطّورت 
التنظيمية واالإدارية لربنامج الرتبية امليدانية، واأظهرت النتائج اأي�ساً مدى ا�ستفادة طلبة 

الرتبية امليدانية من املعلم املتعاون وم�رشف الرتبية امليدانية.
مدربي  اإ�سهام  درجة  حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   )2011( وعي�صى  لطيفة،  اأبو  واأجرى 
الرتبية العملية يف اجلامعة االأردنية يف حت�سني املمار�سات التعليمية لدى طلبتهم من وجهة 
نظر الطلبة/املعلمني اأنف�سهم. وقد تكونت العينة من )79( طالباً وطالبة. واأ�سارت النتائج 
التعليمية  املمار�سات  بدرجة كبرية يف حت�سني  ي�ساهمون  العملية  الرتبية  اأن مدربي  اإىل 
لدى طلبتهم، كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق بني متو�سطات درجة اإ�سهام 

مدربي الرتبية العملية يف حت�سني املمار�سات التعليمية تعزى جلن�س الطالب/املعلم.
ويف �صوء ما ُعر�س من درا�صات �صابقة تت�صح الأمور الآتية:

تكت�سب . 1 املعلم،  اإعداد  مراحل  يف  االأهمية  من  كبري  جانب  على  امليدانية  الرتبية  اإن 
اأهميتها من اأهدافها والعمليات التي تواكبها والعنا�رش امل�ساركة فيها، �سواَء اأكانت: 
املعلمة  اأم  املدر�سة،  اإدارة  اأم  امل�رشفة،  اأم  الطالبة/املعلمة،  اأم  املتعاونة،  املدر�سة 

املتعاونة.
�سملت عينات الدرا�سة يف الدرا�سات ال�سابقة اأطرافاً عديدة لها عالقة مبا�رشة بالرتبية . 2

امليدانية: كالطالبة/املعلمة، وم�رشفة الرتبية امليدانية، واملعلمة املتعاونة، ومديرة 
املدر�سة املتعاونة. اأما الدرا�سة احلالية فتتناول امل�سكالت من وجهة نظر الطالبات/
املعلمات وراأيهم يف االأطراف امل�سوؤولة يف الرتبية امليدانية انطالقاً من اأّن الطالبة/

املعلمة هي حمور الرتبية امليدانية.
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واختيار . 3 الدرا�سةاحلالية،  م�سكلة  �سياغة  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  من  الباحثة  اأفادت 
اأدوات تنفيذها، وبنائها، وحتديد اإجراءاتها، وتبيان مدى اتفاق نتائجها اأو اختالفها 

مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة.

جمتمع الدراسة:
تكّون جمتمع الدرا�سة من طلبة الرتبية امليدانية يف كلية الرتبية بجامعة حائل للعام 
الدرا�سي  الف�سل  يف  امليدانية  الرتبية  بربنامج  التحقوا  ممن   ،)2013/2012( الدرا�سي 

الثاين، والبالغ عددهم )186( طالبة. 

عينة الدراسة:
بالطريقة  اُختريت  طالبة،   )186( وعددها  الدرا�سة  عينة  الدرا�سة  جمتمع  ي�سكل 
الق�سدية، وجرى توزيعها ح�سب م�ستويات املعدل الدرا�سي كمتغري م�ستقل يف الدرا�سة كما 

يو�سح اجلدول )1(.
اجلدول )1(

توزع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغري املعدل الدرا�صي.

املجموع
100 

املعدل الرتاكمي 

2.99 – 2.53.49 – 3.004.00 – 3.50
186  153267

أداة الدراسة:
بغية حتقيق اأهداف الدرا�سة �سممت الباحثة اأداة الدرا�سة التي تكونت من )61( فقرة، 
موزعة على خم�سة جماالت تقومي هي: امل�رشفة الرتبوية)14( فقرة، واملعلمة املتعاونة 
فقرة،  املتعاونة)11(  واملدر�سة  فقرة،   )11( املتعاونة  املدر�سة  ومديرة  فقرة،   )12(
واإجراءات برنامج الرتبية امليدانية )13( فقرة.اأجاب عنها اأفراد عينة الدرا�سة �سمن �سلم 
تقدير ثالثي، اإذ ُح�سبت الدرجة )1( للخيار نادراً، والدرجة )2( للخيار اأحيانَا، والدرجة )3( 
للخيار دائماً بالن�سبة للفقرات االإيجابية. واحُت�سبت الدرجة )3( للخيار نادراً، والدرجة )2( 

للخيار اأحيانَا، والدرجة )1( للخيار دائماً بالن�سبة للفقرات ال�سلبية.
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درجة كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات كلية الرتبية 
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واُ�ستخدم التدريج التايل للداللة على متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على درجة التقييم:
• املتو�سطات احل�سابية للتقديرات 2.34 فاأكرث تقابل درجة تقييم مرتفعة.	
• املتو�سطات احل�سابية للتقديرات من2.33 – 1.67 تقابل درجة تقييم متو�سطة.	
• املتو�سطات احل�سابية للتقديرات 1.66 فاأقل تقابل درجة تقييم منخف�سة.	

صدق أداة الدراسة وثباتها: 
للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة ُعر�ست الدرا�سة على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم 
)15( حمكماً، من اأ�ساتذة اجلامعة يف كلية الرتبية، ومن مديرات املدار�س املتعاونة، ومن 
للمجاالت  الفقرات  الراأي حول مدى مالءمة  اإبداء  ُطلب منهنَّ  وقد  املتعاونات،  املعلمات 
بلغت  وقد  يرونها.  اأخرى  اآراء  واأية  الدرا�سة  الأغرا�س  ومدى مالءمتها  اإليها،  تنتمي  التي 
الن�سبة العامة ملوافقتهم على فقرات اال�ستبانة )اأداة الدرا�سة( )0.87( وامللحق )2( يو�سح 
األفا  كرونباخ  معادلة  الباحثة  طبقت  الدرا�سة،  اأداة  ثبات  من  التحقق  ذلك.وبغر�س 
(Cronbach α) على ا�ستجابات املفحو�سني با�ستخدام الرزمة االإح�سائية (SPSS)، وبلغ 

معامل الثبات لالأداة )0.7861( وهي قيمة مقبولة تربوياً الأغرا�س الدرا�سة. وا�ستخدمت 
الباحثة اأي�سا طريقة التجزئة الن�سفية للتحقق من ثبات االأداة، حيث ُق�سمت فقرات االأداة 
اإىل جمموعتني: الفقرات الفردية، والفقرات الزوجية، ثم ُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني 
املجموعتني وبلغ: )0.772(، ثم �سّحح معامل الثبات الن�سفي با�ستخدام معادلة �سبريمان 

براون لي�سبح معامل الثبات )0.87(

عرض النتائج ومناقشتها:
اأولً - النتائج املتعلقة ب�صوؤال الدرا�صة الأول:

"ما درجة كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات كلية الرتبية يف جامعة حائل؟".

املجال الأول- املعلمة املتعاونة:
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال احُت�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة 

الكفاءة والرتتيب للعبارات املتعلقة مبجال املعلمة املتعاونة، وكانت النتائج كما ياأتي: 
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اجلدول)2(
املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية ودرجة الكفاءة والرتتيب للعبارات 

املتعلقة مبجال املعلمة املتعاونة

املتو�صط العباراتالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالكفاءة

1مرتفعة2.700.460ت�ساعدين يف التكيف التدريجي مع متطلبات مراحل التدريب.8
2مرتفعة2.530.500ملّمة باأهداف برنامج الرتبية امليدانية.4
3متو�سطة2.160.584تقّيم املعلمة املتعاونة الطالبة/ املعلمة ب�سكل غري مو�سوعي.5
4متو�سطة2.120.721ت�ستخدم عدة طرق تدري�سية خالل م�ساهداتي لها يف ال�سف.9
5متو�سطة2.100.751ال تتابع اأداء الطالب/ املعلمة ويكتفي باالإ�رشاف ال�سكلي.3

6متو�سطة2.090.748املعلمة املتعاونة متمكنة من املادة التي تدر�سها.12

ت�ساعدين يف التعرف على الو�سائل التعليمية املتاحة 10
7متو�سطة2.090.655واملرتبطة باملنهاج.

8متو�سطة2.050.630تقوم املعلمة املتعاونة مبناق�ستي حول اأوجه العملية التدري�سية.2

9متو�سطة1.930.579تعمل على تقوية روح التعاون بيني وبني زميالتي يف املدر�سة.11

10متو�سطة1.740.633عدم �سعور املعلمة املتعاونة بالراحة لوجودي يف �سفها.7

11منخف�سة1.560.559تو�سّح يل اأنظمة املدر�سة و تعليماتها ولوائحها الداخلية.6

12منخف�سة1.420.496توجهني وت�سجعني على مهنة التدري�س.1
متو�سطة2.040.261املجموع

التقومي  ودرجة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )2( اجلدول  ويبني 
بني  قيمها  تراوحت  حيث  تنازلياً،  مرتبة  املتعاونة  املعلمة  مبجال  املتعلقة  للعبارات 
)1.42 – 2.70(.ح�سلت العبارتان )8، 4( على درجات تقومي مرتفعة كان اأعالها الفقرة 
اأعلى  على  وح�سلت  التدريب(  مراحل  متطلبات  مع  التدريجي  التكّيف  يف  )ت�ساعدين   )8(
تقومي  درجات  على  العبارات  معظم  ح�سلت  حني  يف   ،)2.70( وقيمته  ح�سابي  متو�سط 
متو�سطة، بينما ح�سلت العبارتان )6، 1( على درجات تقومي منخف�سة كان اأدناها الفقرة 
ح�سابي  متو�سط  اأقل  على  ح�سلت  حيث  التدري�س(  مهنة  على  وت�سجعني  )توجهني   )1(
وقيمته )1.42(. كما يبني اجلدول اأن اإجمايل العبارات املتعلقة مبجال املتعلمة املتعاونة 
اأن  على  يدل  وهذا  متو�سطة،  تقومي  ودرجة   )2.04( قيمته  ح�سابي  متو�سط  على  ح�سلت 
تقومي الطالبات/املعلمات ملجال املعلمة املتعاونة يف كلية الرتبية كان بدرجة متو�سطة.
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املجال الثاين- م�رشفة الرتبية امليدانية:
ودرجة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احُت�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الكفاءة والرتتيب للعبارات املتعلقة مبجال م�رشفة الرتبية امليدانية، وكانت النتائج كما ياأتي: 

اجلدول)3(
املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية ودرجة الكفاءة والرتتيب للعبارات 

املتعلقة مبجال م�رشفة الرتبية امليدانية.

املتو�صط العباراتالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالكفاءة

1مرتفعة2.960.203تلّم امل�رشفة باأهداف برنامج الرتبية امليدانية.1

2مرتفعة2.530.500تلتزم امل�رشفة بربنامج منظم للزيارات ال�سفية.4

3مرتفعة2.510.581تراعي امل�رشفة االأكادميية الفروق الفردية بني الطالبات/املعلمات.11

4مرتفعة2.480.501ت�ستجيب امل�رشفة الأ�سئلتي و مالحظاتي عند مراجعتها.7

5مرتفعة2.440.549تعالج امل�سكالت التي تواجه الطالبة/ املعلمة.6

6مرتفعة2.440.596تركزت عملية االإ�رشاف على النقد وت�سيد االأخطاء.13

7مرتفعة2.400.554تتتقبل امل�رشفة وجهة نظر الطالبة/ املعلمة.2

8مرتفعة2.400.692تتعر�س الطالبة/ املعلمة الإحباط من قبل امل�رشفة.5

9مرتفعة2.350.715حتر�س على اإقامة عالقات ودية مع الطالبات/ املعلمات.12

جتتمع امل�رشفة االأكادميية مع الطالبة/ املعلمة لتو�سيح 3
10مرتفعة2.340.624املطلوب منها.

11متو�سطة2.330.732قلة كفاءة امل�رشفة يف تقومي الطالبات/ املعلمات.14

12متو�سطة2.260.497عدم و�سوح اأفكار امل�رشفة واآرائها لدى الطالبات/ املعلمات.10

13متو�سطة2.130.672ال تهتم امل�رشفة باجلوانب النف�سية للطالبة /املعلمة.8

14متو�سطة2.120.473تعمل امل�رشفة على تزويد الطالبة/ املعلمة بالتغذية الراجعة.9

مرتفعة2.410.164املجموع

التقومي  ودرجة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )3( اجلدول  ويبني 
قيمها  تراوحت  حيث  تنازلياً،  مرتبة  امليدانية  الرتبية  م�رشفة  مبجال  املتعلقة  للعبارات 
بني )2.12 – 2.96(.وح�سلت العبارات )1، 4، 11، 7، 6، 13، 2، 5، 12، 3( على درجات 
امليدانية(  الرتبية  برنامج  باأهداف  امل�رشفة  )تلّم   )1( الفقرة  اأعالها  كان  مرتفعة  تقومي 
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وح�سلت على اأعلى متو�سط ح�سابي وقيمته )2.96(، يف حني ح�سلت باقي العبارات على 
درجات تقومي متو�سطة كان اأدناها الفقرة )9( )تعمل امل�رشفة على تزويد الطالبة/ املعلمة 
بالتغذية الراجعة( وح�سلت على اأقل متو�سط ح�سابي وقيمته )2.12(. كما يبني اجلدول اأن 
امليدانية ح�سلت على متو�سط ح�سابي  الرتبية  املتعلقة مبجال م�رشفة  العبارات  اأجمايل 

قيمته )2.41( ودرجة تقومي مرتفعة.

املجال الثالث- املدر�صة املتعاونة:
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة 
الكفاءة والرتتيب للعبارات املتعلقة مبجال املدر�سة املتعاونة، وكانت النتائج كما ياأتي: 

اجلدول)4(
املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية ودرجة الكفاءة والرتتيب للعبارات 

املتعلقة مبجال املدر�صة املتعاونة.

املتو�صط العباراتالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالكفاءة

1مرتفعة2.760.426قلة الو�سائل التعليمية و �سعوبة توفريها.3

اأالحظ اأن كرثة عدد الطالبات/ املعلمات يف املدار�س 2
2متو�سطة2.120.589املتعاونة يوؤثر �سلباً على جناح التدريب امليداين.

3متو�سطة2.110.697األتزم بالتعليمات اخلا�سة باملدار�س املتعاونة اأثناء فرتة التدريب.10

حتر�س املدر�سة املتعاونة على ح�سور الطالبات/املعلمات 6
4متو�سطة2.100.645قبل الطابور ال�سباحي.

5متو�سطة2.050.604عدم توفر التقنيات التعليمية باملدر�سة.11
6متو�سطة2.010.574تتمتع املدر�سة مبميزات ت�ساعد يف جذب الطالبات اإليها.5

7متو�سطة1.890.818اأجهل كثرياً من االأمور االإدارية يف املدر�سة.9

عدم توافر مكان خا�س داخل املدر�سة تلتقي فيه امل�رشفة مع 8
8متو�سطة1.860.617الطالبات/ املعلمات لتوجيههم واإر�سادهم.

اأ�سعر اأن اإمكانيات املدر�سة ت�سمح يل بتطبيق االأ�ساليب 7
9متو�سطة1.820.584التدري�سية التي اأختارها.

10متو�سطة1.790.753كرثة عدد الطالبات يف غرف ال�سف.4

توفر املدر�سة املتعاونة للطالبات /املعلمات االأدوات الالزمة 1
11متو�سطة1.670.566لعماية التدري�س.

متو�سطة2.020.194املجموع
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درجة كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات كلية الرتبية 
د. خلود اأحمد �صليم خ�صاونةيف جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/املعلمة

التقومي  ودرجة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات   )4( اجلدول  ويبني 
بني  قيمها  تراوحت  حيث  تنازلياً،  مرتبة  املتعاونة  املدر�سة  مبجال  املتعلقة  للعبارات 
على  توفريها(  �سعوبة  و  التعليمية  الو�سائل  )قلة   )3( الفقرة  – 2.76(.وح�سلت   1.67(
اأعلى متو�سط ح�سابي قيمته )2.76( ودرجة تقومي مرتفعة، قي حني ح�سلت باقي العبارات 
على درجات تقومي متو�سطة كان اأدناها الفقرة )1( )توفر املدر�سة املتعاونة للطالبات/
ح�سابي  متو�سط  اأقل  على  وح�سلت  التدري�س(،  لعماية  الالزمةالالزمة  االأدوات  املعلمات 
املتعاونة  املدر�سة  مبجال  املتعلقة  العبارات  اإجمايل  اأن  اجلدول  )1.67(.ويبني  وقيمته 

ح�سلت على متو�سط ح�سابي قيمته )2.02( ودرجة تقييم متو�سطة.

املجال الرابع- مديرة املدر�صة املتعاونة:
ودرجة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الكفاءة والرتتيب للعبارات املتعلقة مبجال مديرة املدر�سة املتعاونة، وكانت النتائج كما ياأتي: 

اجلدول )5(

املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية ودرجة الكفاءة والرتتيب للعبارات 
املتعلقة مبجال مديرة املدر�صة املتعاونة.

املتو�صط العباراتالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالكفاءة

1مرتفعة2.480.562تتابع مديرة املدر�سة ح�سور وغياب الطالبات/املعلمات.10

تهتم مديرة املدر�سة بالنواحي االإدارية ال�سكلية على ح�ساب 8
2منخف�سة1.630.668 العملية الرتبوية.

3منخف�سة1.620.436ي�سعب التعامل مع مديرة املدر�سة.6

ت�ستقبل مديرة املدر�سةالطالبات/املعلمات وتقدم لهم 11
4منخف�سة1.610.551الت�سهيالت االإدارية الالزمة لنجاح التدريب امليداين.

ت�ساعد مديرة املدر�سة على اإتاحة الفر�سة يف ممار�سة االأن�سطة 5
5منخف�سة1.600.491املدر�سية املختلفة.

حتر�س مديرة املدر�سة على متابعة الطالبة/املعلمة اأثناء 2
6منخف�سة1.590.661مراحل التدريب امليداين.
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املتو�صط العباراتالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالكفاءة

تعمل مديرة املدر�سة على توجيه الطالبة /املعلمة للمرور 3
7منخف�سة1.570.556باخلربات اجلديدة يف املدر�سة.

ت�ساهم مديرة املدر�سة يف توفري املناخ الرتبوي املنا�سب 1
8منخف�سة1.500.665للطالبات /املعلمات.

9منخف�سة1.480.501تهتم مديرة املدر�سة بالطالبة/ املعلمة وتقدم لها احلوافز.7

10منخف�سة1.460.499ت�سجع االإفادة من خربات الطالبات /املعلمات يف تطوير املدر�سة.9

11منخف�سة1.360.481تلم مديرة املدر�سة باأهداف برنامج الرتبية امليدانية.4

منخف�صة1.620.183املجموع

التقومي  ودرجة  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )5( اجلدول  ويبني 
للعبارات املتعلقة مبجال مديرة املدر�سة املتعاونة مرتبة تنازلياً، حيث تراوحت قيمها بني 
)1.36 – 2.48(.وح�سلت الفقرة )10( )تتابع مديرة املدر�سة ح�سور وغياب الطالبات/

ح�سلت  حني  يف  مرتفعة،  تقومي  ودرجة   )2.48( قيمته  ح�سابي  متو�سط  على  املعلمات( 
العبارتان )8، 6( على درجات تقومي متو�سطة، بينما ح�سلت باقي العبارات على درجات 
الرتبية  برنامج  باأهداف  املدر�سة  مديرة  )تلّم   )4( الفقرة  اأدناها  كان  منخف�سة  تقومي 
اأن  اجلدول  يبني  )1.36(. كما  وقيمته  اأقل متو�سط ح�سابي  امليدانية( حيث ح�سلت على 
اإجمايل العبارات املتعلقة مبجال مديرة املدر�سة املتعاونة ح�سلت على متو�سط ح�سابي 

قيمته )1.62( ودرجة تقومي منخف�سة.

املجال اخلام�س- اإجراءات برنامج الرتبية امليدانية:
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  احُت�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
امليدانية،  الرتبية  برنامج  اإج��راءات  مبجال  املتعلقة  للعبارات  والرتتيب  التقييم  ودرجة 

وكانت النتائج كما ياأتي: 
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درجة كفاءة برنامج الرتبية امليدانية لطالبات كلية الرتبية 
د. خلود اأحمد �صليم خ�صاونةيف جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/املعلمة

اجلدول )6(

املتو�صطات احل�صابية، والنحرافات املعيارية ودرجة املوافقة والرتتيب للعبارات 
املتعلقة مبجال اجراءات برنامج الرتبية امليدانية.

املتو�سط العباراتالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالكفاءة

1مرتفعة2.350.561توفر اإدارة الكلية م�ست��لزمات اإجناح التدريب امليداين.10

2متو�سطة2.240.616اأهداف برنامج الرتبية امليدانية وا�سحة ال�سياغة.2

يك�سب برنامج الرتبية امليدانية الطالبات/املعلمات املهارات 9
3متو�سطة2.240.666ال�رشورية ملهنة التدري�س.

4متو�سطة2.190.542يوفر برنامج الرتبية امليدانية الفرتة الزمنية الكافية لتحقيق اأهدافه.6

5متو�سطة2.170.543تعزز كل مرحلة من مراحل الرتبية امليدانية املرحلة التي تليها.3

6متو�سطة2.160.737عدد الزيارات االإ�رشافية على الطالبات/املعلمات كاٍف.13

7متو�سطة2.070.570اأرى اأن اأ�ساليب تقومي الطالبات/املعلمات بحاجة اإىل تطوير.7

اأالحظ وجود ازدواج بني عمل كل من املعلمة املتعاونة 12
8متو�سطة2.060.625وامل�رشفة.

9متو�سطة1.980.712ي�ستمع امل�سوؤولون يف اجلامعة مل�سكالت الطالبات/ املعلمات.4

وجود دليل يوزع على الطالبات/املعلمات يبني مهام امل�ساركني 1
10متو�سطة1.960.897يف برنامج الرتبية امليدانية.

ت�ساعدين امل�ساقات االأكادميية والرتبوية يف تكوين فكرة وا�سحة 8
11متو�سطة1.850.720عما ينبغي اأن اأقوم به كمعلمة.

تت�سف اإجراءات الكلية بخ�سو�س التدريب امليداين بالتخطيط 11
12منخف�سة1.630.654والتنظيم اجليدين.

توزيع الطالبات/ املعلمات على املدار�س املتعاونة وفق 5
13منخف�سة1.590.662رغباتهم.

متو�سطة2.030.217املجموع
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التقومي  ودرجة  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات   )6( اجلدول  ويبني 
للعبارات املتعلقة مبجال اإجراءات برنامج الرتبية امليدانية مرتبة تنازلياً، حيث تراوحت 
قيمها بني )1.59– 2.35(. وح�سلت الفقرة )10( )توفر اإدارة الكلية م�ست��لزمات اإجناح 
التدريب امليداين( على اأعلى متو�سط ح�سابي قيمته )2.35( ودرجة تقومي مرتفعة،يف حني 
ح�سلت معظم العبارات على درجات تقومي متو�سطة، بينما ح�سلت العبارتان )11، 5( على 
درجات تقومي منخف�سة كان اأدناها الفقرة )5( )توزيع الطالبات/املعلمات على املدار�س 
ويبني   .)1.59( وقيمته  ح�سابي  متو�سط  اأقل  على  وح�سلت  رغباتهن(،  وفق  املتعاونة 
ح�سلت  امليدانية  الرتبية  برنامج  اإجراءات  مبجال  املتعلقة  العبارات  اإجمايل  اأن  اجلدول 

على متو�سط ح�سابي قيمته )2.03( ودرجة تقومي متو�سطة.
يتبني من نتائج الدرا�سة اأن تقومي الطالبات/املعلمات ملجاالت الدرا�سة كان اإيجابياً، 
حيث ح�سل جمال امل�رشفة الرتبوية على املرتبة االأوىل مبتو�سط مقداره )2.41(، وهو يف 
بكفايات  امل�رشفات  اإىل متتع  النتيجة  ال�سبب يف هذه  يعزى  وقد  العايل،  التقدير  م�ستوى 
اأنهن  كما  الطالبات/املعلمات،  على  االإ�رشاف  توؤهلهم  علمية  وموؤهالت  عالية،  تدريبية 
امليداين،  التدريب  برنامج  وفق ماهو حمدد يف  ب�سكل جيد  اإليهن  املوكلة  باالأدوار  يقمن 
واهتمامهن مبتابعة الطالبات/املعلمات، وتقدمي اخلدمات االإ�رشافية لهن؛ مما يوؤدي اإىل 
حت�سني اأدائهن ويدفعهن اإىل بذل مزيد من اجلهد والعطاء. وجاء يف املرتبة الثانية جمال 
املعلمة املتعاونة مبتو�سط ح�سابي )2.04(، وهو يف م�ستوى التقدير املتو�سط، ولعل ال�سبب 

يف ذلك يعود اإىل امتالك معظم املعلمات املتعاونات لدرجة البكالوريو�س يف الرتبية.
وجاء يف املرتبة الثالثة جمال اإجراءات الربنامج التدريبي مبتو�سط )2.03(، وهو يف 
م�ستوى التقدير املتو�سط، ولعل ال�سبب يف ذلك يعود اإىل و�سوح اإجراءات الكلية بخ�سو�س 
الربنامج، فقد بداأ من مرحلة التخطيط والتنظيم واال�ستعداد مروراً مبراحل الرتبية امليدانية، 
وانتهاءً بالتقومي ال�سامل من قبل املعلمة املتعاونة ومديرة املدر�سة وامل�رشفة الرتبوية. 
م�ستوى  (، وهو يف   2.02 ( املتعاونة مبتو�سط  املدر�سة  الرابعة جمال  املرتبة  وجاء يف 
التقدير املتو�سط، ولعل ال�سبب يف ذلك يعود اإىل �سعي اإدارة الربنامج على اختيار املدار�س 

النموذجية يف مناطق خمتلفة من منطقة حائل لت�سهيل مهمة الطالبات/املعلمات. 
واملقدادي )2003( ون�رش  والتمار)2002(،  اجل�سار  درا�سة  النتيجة مع  وتتفق هذه 
واآخرين )2003(، والعبادي )2004(، وال�رشقي)2004(، ورا�سد وال�سباك )2006(، واأبو 
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واخلراب�سة)2009(،واأخرياً  )2008(،والقم�س  واالأم��ني  والطاهر  وك�ساب   ،)2007( ريا 
درا�سة اأبو ريا واخلماي�سة )2010(،والتي اأ�سارت اإىل اأن الطلبة/ املعلمني يرون اأن التدريب 
ومدى  ومهاراتهم،  ومعلوماتهم  املتدربني  اإمكانات  على  ال�سوء  اإلقاء  يف  اأ�سهم  امليداين 
ا�ستفادة طلبة الرتبية امليدانية من امل�رشف الرتبوي واملعلم املتعاون. وكذا اأ�سارت هذه 
الدرا�سة اإىل اأن برامج الرتبية امليدانية حققت اأهدافها بدرجة كبريةغري اأن هذه النتائج مل 
تتفق مع درا�سة عمار)1997( يف عدم و�سوح اأهداف برنامج الرتبية امليدانية، و�سعف 
التوا�سل بني اجلامعة ومدر�سة التطبيق، وق�رش فرتة التدريب، و�سعف املعلمة املتعاونة 

يف املهارات اخلا�سة.
 وجاء يف املرتبة اخلام�سة جمال مديرة املدر�سة مبتو�سط ) 1.62(، وهو يف م�ستوى 
التقدير �سعيف، وتعزو الباحثة عدم ر�سا الطالبات/ املعلمات عن مديرة املدر�سة املتعاونة 
اإىل كرثة االأعباء امللقاة على املديرة، بحيث ال يتاح لها الوقت الكايف لالإ�رشاف واالهتمام 
الطالبات/ املعلمات  بالطالبات/ املعلمات، والأن كثرياً من مديرات املدار�س يطلنب من 
اإ�سغال كثري من احل�س�س نيابة عن املعلمات املتعاونات، وعدم قناعة كثري من مديرات 
املدار�س بالدور الذي تقوم به الطالبة/املعلمة داخل غرفة ال�سف. كما اأّن لتخّوف مديرات 
املدار�س من �سكوى االأهايل على الطالبات/ املعلمات دوراً مهماً اإذا ما اأخطاأت الطالبة/
املعلمة. وهذه النتيجة اخلا�سة مبديرة املدر�سة تتفق مع درا�سات كل من:درا�سة اجل�ّسار 
اأبو غرة )2005(،  و  واآخرين)2003(، وطالفحة)2003(  والتّمار)2002(، ودرا�سة ن�رش 
الطالبة/ املعلمني وتقوميها  اأعمال  الكايف ملدير املدر�سة ملتابعة  الوقت  يف عدم وجود 
مقارنة مع اأعبائه الوظيفية يف املدر�سة اإال اأنها اختلفت مع درا�سة العبادي )2004( التي 

اأظهرت اأن مدير املدر�سة يقوم بالدور واملهّمات املتوقعة منه جتاه الطالب/املعلم.
ثانياً- النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين: »هل توجد فروق ذات داللة اح�سائية 
برنامج  كفاءة  مقيا�س  على  اال�ستجابات  متو�سطات  )α=0.05( يف  الداللة  م�ستوى  عند 

الرتبية امليدانية وعلى كل جمال من جماالته تعزى ملتغري الدرا�سة) املعدل الرتاكمي(؟«
ولالإجابةعن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات 
تقييم الطالبات/ املعلمات ملجاالت برنامج الرتبية امليدانية يف كلية الرتبية تبعاً ملتغري 

املعدل الرتاكمي، وكانت النتائج كما ياأتي
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اجلدول )7(

نتائج اختبار حتليل التياين الأحادي لدللة الفروق يف درجات تقييم الطالبات/ 
املعلمات ملجالت برنامج الرتبية امليدانيةتبعا مًلتغرياملعدل الرتاكمي.

جمالت برنامج الرتبية 
جمموع م�صدر التباينامليدانية

املربعات
درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوي قيمة )ف(املربعات

الدللة

املعلمة املتعاونة
0.02120.010بني املجموعات

0.1510.860
12.5661830.069داخل املجموعات

م�رشفة الرتبية امليدانية
0.00120.000بني املجموعات

0.0230.826
3.5891830.020داخل املجموعات

املدر�سة املتعاونة
0.03120.016بني املجموعات

0.4110.663
6.9471830.038داخل املجموعات

مديرة املدر�سة 
املتعاونة

0.00620.003بني املجموعات
0.0820.922

6.1751830.034داخل املجموعات

اإجراءات برنامج الرتبية 
امليدانية

0.03920.019بني املجموعات
0.4090.665

8.7091830.048داخل املجموعات

املجموع
0.00320.001بني املجموعات

0.1110.895
2.4601830.013داخل املجموعات

من  اأقل  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اجل��دول)7(  من  يت�سح 
يف  امليدانية  الرتبية  برنامج  ملجاالت  املعلمات  لطالبات/  تقييما  درجات  يف   )0.05(
كلية الرتبية تبعاً ملتغري املعدل الرتاكمي.وهذا يدل على ت�سابه تقومي الطالبات/ املعلمات 

ملجاالت برنامج الرتبية امليدانية يف كلية الرتبية مهما بلغ معدلهم الرتاكمي.
يالحظ من نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق بني متو�سطات تقييم الطالبات/املعلمات 
لربنامج الرتبية امليدانية تعزى ملتغري معدل الطالب الرتاكمي، ولعل ال�سبب يف عدم لعب 
الطالبات من بع�سها، وقلة  لقرب معدالت  يعود  الدرا�سة  دوراً مهماً يف هذه  املتغري  هذا 

ن�سبة عدد الطالبات املتميزات اإىل عدد الطالبات الكلي امللتحقات بالربنامج.
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التوصيات:
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة تو�سي الباحثة مبا ياأتي:

• و�سع اأ�س�س علمية الختيار املدار�س املتعاونة باتفاق م�سبق بني اإدارة الربنامج 	
ومديرات املدار�س.

• اأظهرت الدرا�سة احلالية تديّن تقومي الطالبات/املعلمات ملديرة املدر�سة املتعاونة، 	
لذلك تو�سي بعقد دورات تدريبية ملديرات املدار�س لتوعيتهن باالأدوار املنوطة 
لقاءات  عقد  منهن  والطلب  للطالبات/املعلمات،  التدريبة  الفرتة  لت�سهيل  بهّن 

اأ�سبوعية للطالبات/املعلمات.

• التدريب امليداين مع مديرات 	 اإقامة لقاء تربوي بني كلية الرتبية، ممثالً بوحدة 
املدار�س؛ للوقوف على ال�سعوبات التي تواجه الطالبات/املعلمات يف املدار�س، 

�سمن برنامج معد م�سبقاً.

• وعدم 	 املتعاونة،  املدار�س  على  الطلبة  توزيع  الكلية  يف  الربنامج  اإدارة  مراعاة 
ازدحام الطلبة يف مدر�سة معينة مما يعوق املدار�س املتعاونة عن تقدمي اخلدمات 

املنا�سبة اإىل الطالبات/املعلمات.
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