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ملخص:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــىل واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج 

وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم، وتحديــد 

ــة  ــا وطالب ــة )96( طالب ــة الدراس ــملت عين ــوع، وش ــص والن ــري التخص ــا ملتغ ــة تبع ــروق االحصائي الف

مســجلن يف مقــرر الرتبيــة امليدانيــة يف تخصصــات )الرتبيــة الفنيــة، والعلــوم الرشعيــة، والفيزيــاء، واللغة 

ــد  ــة. وق ــة امليداني ــة الرتبي ــات مرشف/مرشف ــة مبه ــتبانة مرتبط ــرات اس ــىل فق ــوا ع ــة( أجاب اإلنجليزي

أشــارت نتائــج الدراســة إىل مســتوى إرشاف عــايل مقــدم مــن مــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة للطلبة 

مبتوســطات تراوحــت بــن )2.75-2.91( للطــالب، و )2.71-2.94( للطالبــات. ومل تظهــر فــروق دالــة بــن 

متوســطات اســتجابات الطلبــة تبعــا ملتغــر النــوع، بينــا ظهــرت فــروق دالــة تبعــا ملتغــر التخصــص 

لصالــح تخصــي العلــوم الرشعيــة والفيزيــاء مقابــل طلبــة الرتبيــة الفنيــة. كــا دلــت النتائــج عــىل عــدم 

وجــود فــروق دالــة احصائيــا بــن طــالب وطالبــات الرتبيــة الفنيــة تبعــا ملتغــر النــوع. وانتهــت الدراســة 

بعــدد مــن التوصيــات يف ضــوء النتائــج. 

الكلمات املفتاحية: الرتبية امليدانية-مرشف الرتبية امليدانية -طلبة الرتبية امليدانية.
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Abstract:

The study aimed to identify the reality of supervising the students of 

practicum courses at the Department of Curriculum and Instruction at the 

College of Education in King Saud University from the students’ point of 

view, and determine the significance of mean differences based on the stu-

dents’ major and gender. The study’s sample contained of (96) male and fe-

male students enrolled in the practicum courses in four majors (Art Education, 

Islamic Sciences, Physics, and English). The students responded to question-

naire’s items linked to their practicum supervisor’s duties during the period of 

practicum. The results indicated a high degree of supervision provided by the 

university supervisors with averages between (2.75-2.91) for male students 

and (2.71-2.94) for female students. In addition, the study did not reveal sta-

tistical differences among the responds’ average means according to gender. 

However, there were differences in favor of Islamic Sciences and Physics stu-

dents against art education students according to the major; and there were no 

significant differences between the art education students mean based on the 

gender. Finally, the study concluded with a number of recommendations in 

light of the results. 

Key words: Practicum-Practicum Supervisors-Student Teachers.
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واقع اإلشراف على طلبة الرتبية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة 
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مقدمة:

 The Council for the Accreditation of Educator, أكــدت معايــر مجلــس اعتاد إعداد املعلــم

Preparation –CAEP )2015(عــىل رضورة عمــل كليــات إعــداد املعلمــن مــع الــرشكاء املمثلــن مبــدارس 

التعليــم؛ لتصميــم تجــارب مهنيــة للطلبــة املعلمــن تتميــز بالعمــق واملــدة الكافيــة ، واالتســاع ، والتنــوع 

ــم  ــىل تعل ــة وتأثرهــم اإليجــايب ع ــم النامي ــم فعاليته ــت املرشــحون للتعلي ، والتاســك ، لضــان أن يثب

وتطــور جميــع الطــالب.

ويعــد دور مــرشف الرتبيــة امليدانيــة يف مقــرر الرتبيــة امليدانيــة أساســيا إلكســاب الطلبــة املعلمــن 

ــرتة  ــة ف ــي طيل ــم التدري م أدائه ــوِّ ــع ويق ــث يتاب ــي، حي ــم املهن ــة إلعداده ــية الالزم ــرات التدريس الخ

ــة يف املدرســة ولقــاءات يف الجامعــة.  ــارات صفي ــداين مــن خــالل زي التدريــب املي

ويكتســب الطــالب املعلمــون أهــداف مقــرر الرتبيــة امليدانيــة أثنــاء فــرتة التدريــب امليــداين مــن 

خــالل التفاعــل املبــارش مــع مــرشف الرتبيــة امليدانيــة الــذي يزودهــم بصــورة مســتمرة بتغذيــة راجعــة 

ــدروس،  ــذي يشــمل تحضرهــم وتنفيذهــم وتقوميهــم لل ــة حــول أداءاهــم التدريــي ال شــفهية ومكتوب

وتلــك التغذيــة الراجعــة البنائيــة رضوريــة للطــالب املعلمــن ليتمكنــوا مــن بنــاء خراتهــم املهنيــة الخاصــة 

.)Faikhamta et al., 2011(

فالتغذيــة الراجعــة املقدمــة مــن مــرشف الرتبيــة امليدانيــة تؤثــر بشــكل مبــارش يف نوعيــة تدريــس 

الطلبــة املعلمــن )Borko, Eisenhart, Brown, Underhill, Jones & Agard; 1992(؛ لذلــك فتجربــة 

ــات  ــى، بينــا يواجــه آخــرون صعوب ــاءة وذات معن ــة تكــون بن ــة امليداني ــة املعلمــن يف الرتبي بعــض الطلب

ــة املعلمــون عــىل حاجتهــم إىل مــرشف  ومشــكالت مرهقــة )Knowles & Cole, 1994(. وقــد أكــد الطلب

ــة إىل  ــا تعلمــوه يف الجامع ــل م ــب، ومســاعدتهم يف نق ــرتة التدري ــم يف ف ــه تعلمه ــة لتوجي ــة امليداني الرتبي

.)Asplin & Marks 2013( ــة ــب يف املدرس ــاء التدري ــية أثن ــوف الدراس ــة يف الصف ــياقات تطبيقي س

ــة  ــة ومدرس ــي بالجامع ــم األكادمي ــن القس ــل ب ــة وص ــة نقط ــة امليداني ــرشف الرتبي ــر م ويعت

التدريــب واملعلــم املتعــاون، وبدونــه ســتكون العالقــة بــن تلــك األقطــاب مرتبكــة. باإلضافــة إىل أن 

ــا يخصــه مــن  ــم املتعــاون في ــة ســيؤثر عــىل جــودة أداء املعل ــة امليداني ضعــف أداء مــرشف الرتبي
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ــم  ــع أن يل ــر املتوق ــن غ ــه م ــن )Young & MacPhail, 2014(، ألن ــة املعلم ــاه الطلب ــات تج مه

ــة  ــرشف الرتبي ــن م ــاج م ــا يحت ــداين وإمن ــب املي ــج التدري ــات برنام ــداف وتوقع ــاون بأه ــم املتع املعل

 .)Anderson, 1993( امليدانيــة أن يــزوده بذلــك

فلمــرشف الرتبيــة امليدانيــة دور مهــم يف إنجــاح تجربــة الطلبــة املعلمــن وكذلك املعلمــن املتعاونن، 

حيــث أشــار املعلمــون املتعاونــون إىل حاجتهــم إىل دعــم منتظــم مــن مــرشف الرتبيــة امليدانيــة ليتمكنــوا 

 Porelance, Caron, and Martineu,( مــن القيــام بدورهــم يف فــرتة التدريــب امليــداين للطلبــة املعلمــن

.)2016

لــذا فوجــود مــرشف الرتبيــة امليدانيــة إىل جانــب املعلــم املتعــاون رضوري لدعــم تعلــم الطالــب 

املتعلــم، حيــث أشــار كل مــن تنينبــوم وآخــرون )Tenenbaum, Naidu, Jegede, & Austin, 2001( إىل 

أن االقتصــار عــىل املعلــم املتعــاون لتوجيــه الطالــب املعلــم يف فــرتة التدريــب يفشــل يف إعــداد الطالــب 

ــن  ــىل مصــدر واحــد م ــم ع ــب املتعل ــة، نظــرا لحــرص الطال ــب بصــورة كامل ــق أهــداف التدري وال يحق

الدعــم والتوجيــه. 

ــة  ــرشيف الرتبي ــم م ــدم دع ــىل أن ع ــل )Young & MacPhail, 2014( ع ــج وماكفي ــد يان ــذا أك ل

امليدانيــة يعتــر مشــكلة للطلبــة املعلمــن واملعلمــن املتعاونــن عــىل حــد ســواء يف فــرتة التدريــب امليــداين 

فهــو يؤثــر بشــكل ســلبي عــىل نوعيــة التدريــب الخــاص بالطلبــة وعــىل نوعيــة اإلرشاف واإلرشــاد بشــكل 

عــام.

الدراسات السابقة:

ــة التدريــب امليــداين فقــد أجريــت العديــد مــن  ــة امليدانيــة يف مرحل نظــرا ألهميــة مــرشف الرتبي

الدراســات التــي تقيــس أثــره عــىل نوعيــة التدريــب املقــدم واملشــكالت التــي قــد تعيــق فاعليتــه يف فــرتة 

التدريــب، حيــث أجــرى ســليك )Slick,2006( دراســة هدفــت إىل تحديــد املشــكالت التــي تواجــه الطلبــة 

املعلمــن أثنــاء فــرتة الرتبيــة امليدانيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )285( طالبــا وطالبــة مــن تخصصــات 

مختلفــة أجابــوا عــىل اســتبانة خاصــة، وســبعة مــن مــرشيف الرتبيــة امليدانيــة متــت مقابلتهــم الســتطالع 

آرائهــم حــول هــدف الدراســة. وبينــت نتائــج الدراســة أن مــرشيف الرتبيــة امليدانيــة يواجهــون مشــكلة يف 

نقــل فلســفة ونظــام الجامعــة واملوامئــة بينــه وبــن فلســفة ونظــام مــدارس التدريــب مــا شــكل ضغوطــا 

نفســية عــىل مــرشيف الرتبيــة امليدانيــة تعيــق عملهــم عــىل الوجــه املطلــوب.

وقــد أجــرى الطراونــة والهوميــل )2009( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــىل  املشــكالت التــي تواجــه 
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طلبــة الصــف املعلمــن يف جامعــة مؤتــة يف فــرتة التدريــب امليــداين، وقــد اســتخدمت االســتبانة أداة لتلــك 

الدراســة التــي شــملت عــدة مجــاالت منهــا مجــال يختــص باملشــكالت املرتبطــة مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة 

ــه  ــدده وإهال ــة أو تش ــم الطلب ــرشف يف تقوي ــاهل امل ــل يف تس ــكالت تتمث ــج مش ــرت النتائ ــد أظه ، وق

ــدرس،  ــذ ال ــل تنفي ــم قب ــب املعل ــه لتخطيــط الطال للجوانــب النفســية للطــالب املعلمــن، وعــدم متابعت

وتأجيــل تقديــم التغذيــة الراجعــة، والحكــم عــىل مســتوى الطالــب املعلــم مــن حصــة واحــدة أو اثنتــن.

ــة املعلمــن يف  وهدفــت دراســة جــروان وعلــوه )2009( إىل تعــرف املشــكالت التــي تواجــه الطلب

ــىل  ــة اإلرشاف ع ــة بعملي ــكالت املرتبط ــت املش ــد احتل ــة، وق ــة العملي ــرتة الرتبي ــاء ف ــن أثن ــة الحص كلي

الرتبيــة امليدانيــة املرتبــة الثانيــة، حيــث حصلــت املشــكالت املرتبطــة مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة عــىل أعــىل 

التقديــرات يف اســتجابات عينــة الدراســة كمشــكالت تواجههــم أثنــاء التدريــب، وتتمثــل تلــك املشــكالت 

يف عــدم احتــواء الرنامــج عــىل لقــاءات دوريــة بــن الطلبــة املعلمــن واملرشفــن للتغذيــة الراجعــة، وعــدم 

ــم  ــب املعل ــه للطال ــرشف يف تقييم ــتناد امل ــدم اس ــن، وع ــة املعلم ــرشف للطلب ــارات امل ــدد زي ــة ع كفاي

عــىل معايــر موضوعيــة. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات 

اســتجابات عينــة أن الدراســة تعــزى ملتغــر النــوع فيــا يخــص مجــال عمليــة اإلرشاف، وأوصــت الدراســة 

بزيــادة عــدد زيــارات املــرشف لطلبــة الرتبيــة العمليــة.

وأجــرى أبــو ريــا والخايســة )2010( دراســة هدفــت إىل تقويــم برنامــج الرتبيــة امليدانيــة يف جامعة 

حائــل مــن وجهــة نظــر مديــري املــدارس واملعلمــن املتعاونــن وطــالب الرتبيــة امليدانيــة، وقــد أشــارت 

نتائجهــا إىل اســتفادة طلبــة الرتبيــة امليدانيــة مــن مــرشف الرتبيــة امليدانيــة بدرجــة عاليــة.

ــة  ــة العملي ــد مســتوى إســهام مــدريب الرتبي ــى )2011( تحدي ــة، وعي ــو لطيف ــت دراســة أب وتناول

ــة نظــر  ــن وجه ــة م ــة العملي ــة الرتبي ــدى طلب ــة ل ــة يف تحســن املارســات التعليمي ــة األردني يف الجامع

الطلبــة أنفســهم، والذيــن بلــغ عددهــم )79( طالبــا وطالبــة، وقــد أســفرت النتائــج عــن أن مــدريب الرتبيــة 

العمليــة يســاهمون بدرجــة كبــرة يف تحســن املارســات التعليميــة لــدى طلبتهــم، ومل تــرش النتائــج إىل 

وجــود فــروق يف اســتجابات العينــة تبعــا ملتغــر النــوع.

وقــد أجــرى كل مــن الجعافــرة والقطاونــة )2011( دراســة هدفــت إىل معرفــة واقــع الرتبيــة العملية 

ــة مــرشف  ــج الدراســة أن فاعلي ــة املعلمــن، وقــد أظهــرت نتائ ــة مــن وجهــة نظــر الطلب يف جامعــة مؤت

الرتبيــة امليدانيــة جــاءت بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن.

لونــج، وفانيــس، وبــالك )Long, Van Es, and Black, 2013( الستكشــاف  وســعت دراســة 
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نوعيــة الخطــاب الدائــر بــن املرشفــن والطلبــة املعلمــن، وكيــف أن منــط التخاطــب يؤثــر فــي ممارســات 

الطلبــة املعلميــن. وكشــفت الدراســة عــن ثالثــة أنــواع ألنمــاط التخاطــب هــي: التعليميــة، والداعمــة، 

والتقييميــة. وقــدم تحليــل التخاطــب طريقــة لفحــص التفاعــالت التــي تحــدث بيــن املشــرفين والطلبــة 

املعلميــن، والتــي يمكــن أن تخلــق فرًصــا تعليميــة مثمــرة، بينمــا توضــح أيًضــا التحديــات فــي القيــام بهــذا 

العمــل. وبينــت النتائــج أن نــوع التفاعــل يحــدد نمــط التخاطــب، مشــيرة إلــى أن املشــرفين والطــالب 

املعلميــن يمكــن أن يتناقشــوا فــي نمــط التخاطــب املناســب الــذي يــؤدي إلــى تجربــة تربويــة مثمــرة. 

ويف دراســة مصلــح )2013( التــي هدفــت إىل تعــرف درجــة املشــكالت التــي تواجــه طلبــة الرتبيــة 

امليدانيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، تبــن أن أبــرز املشــكالت التــي تواجــه عينــة الدراســة املكونــة مــن 

)54( طالبــا وطالبــة هــي ضعــف متابعــة الجامعــة ملشــكالت الرتبيــة امليدانيــة للطلبــة يف املــدارس، وقلــة 

ورش العمــل املنعقــدة للطلبــة قبــل بدئهــم يف التطبيــق امليــداين، وتلتهــا مشــكالت تتعلــق مبــرشف الرتبيــة 

امليدانيــة تتمثــل يف أنــه يبــن ســلبيات الطالــب املعلــم أمــام مديــر املدرســة.

كــا أجــرت عيــاد )2013( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــىل واقــع الرتبيــة العمليــة يف مؤسســات 

التعليــم العــايل يف الضفــة الغربيــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن/ تعليــم العلــوم الذيــن كان عددهــم 

)83( طالبــا وطالبــة أجابــوا عــىل اســتبانة احتــوت عــىل أربعــة مجــاالت هــي: تعــاون مدرســة التدريــب، 

وفاعليــة مــرشف الرتبيــة امليدانيــة، وتقويــم أداء الطلبــة املعلمــن، ومناســبة املحتــوى النظــري للحاجــات 

التطبيقيــة يف املــدارس. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن املتوســطات جــاءت مرتبــة تنازليــا بــدءا مــن 

فاعليــة املــرشف الجامعــي، ثــم مناســبة املحتــوى النظــري، ثــم تعــاون مدرســة التطبيــق، وأخــراً تقييــم 

الطلبــة املعلمــن. كــا أشــارت النتائــج إىل فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات اســتجابات العينــة تبعــا 

ملتغــر النــوع واملؤسســة التعليميــة.

ويف دراســة للخصاونــة )2014( تناولــت تقييــم كفــاءة برنامــج الرتبيــة امليدانيــة يف جامعــة حائــل 

ــة  ــب مرشف ــاء ترتي ــة ج ــة )186( طالب ــة الدراس ــملت عين ــات، وش ــات املعل ــر الطالب ــة نظ ــن وجه م

التدريــب يف املرتبــة األوىل مبســتوى تقديــر عــايل، وقــد أشــارت الباحثــة إىل أن الســبب وراء تلــك النتيجــة 

يرجــع إىل متتــع املرشفــات بكفايــات تدريبيــة عاليــة، ومؤهــالت علميــة تؤهلهــن لــإلرشاف عــىل الطالبــات 

املعلــات، كــا أنهــن يقمــن بــاألدوار املوكلــة إليهــن بإتقــان تبعــا ملــا هــو محــدد يف برنامــج التدريــب 

امليــداين، كــا أن لديهــن اهتــام مبتابعــة الطالبــات املعلــات وتقديــم الخدمــات اإلرشاقيــة لهــن، ما أدى 

إىل تحســن أدائهــن ودفعهــن إىل تحقيــق أهــداف الرنامــج بشــكل جيــد.

وأجــرى العنــزي )2015( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــىل املشــكالت التــي تواجــه طلبــة الرتبيــة 
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العمليــة يف جامعــة شــقراء مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن أنفســهم، والتعــرف عــىل مــدى اختــالف 

ــد جــاءت املشــكالت املرتبطــة  ــي، وق ــدل األكادمي ــس واملع ــالف التخصــص والجن هــذه املشــكالت باخت

مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة بدرجــة متوســطة، كــا توصلــت نتائــج الدارســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات 

ــة إحصائيــة ملتغــري التخصــص والجنــس. دالل

وهدفــت دراســة الطراونــة والهــواري )2015( إىل التعــرف عــىل تقديــرات الطلبــة املعلمــن 

ــل املشــكالت  ــج أن أق ــرت النتائ ــد أظه ــة، وق ــة العملي ــج الرتبي ــاء برنام ــم أثن ــي تواجهه للمشــكالت الت

ــة. ــة العملي ــرشف الرتبي ــة مب ــي املتعلق ــدة ه ح

وأجــرى الهــالالت )2015( دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن معوقــات التدريــب امليــداين لــدى طلبــة 

العمــل االجتاعــي يف الجامعــة األردنيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )66( طالبــا وطالبــة، وقــد بينــت 

النتائــج أن املعوقــات املرتبطــة مبــرشف التدريــب كانــت منخفضــة، وقــد أرجــع الباحــث ســبب ذلــك إىل 

تفهــم املرشفــن ألهميــة العمليــة التدريبيــة للطالــب املعلــم، والقــرب مــن املتــدرب، وتذليــل املعوقــات 

التــي تواجهــه، وقيــام املرشفــن باملســؤوليات املطلوبــة منهــم يف العمليــة التدريبيــة.

ــة  ــة الرتبي ــداين لطلب ــب املي ــد مشــكالت برنامــج التدري وهدفــت دراســة العــي )2017( إىل تحدي

الخاصــة بجامعــة نجــران مــن وجهــة نظــر الطلبــة، وقــد أظهــرت النتائــج أن بُعــد مــرشف الرتبيــة امليدانية 

كان أقــل األبعــاد مــن حيــث درجــة املشــكلة، ويعــزو العــي )2017( تلــك النتيجــة إىل الزيــارات املتكــررة 

التــي يقــوم بهــا املرشفــون لطلبــة التدريــب امليــداين، وتقديــم التغذيــة الراجعــة لهــم، وتقديــم برنامــج 

تعريفــي لهــم قبــل توجيههــم للمــدارس وبــدء التدريــب امليــداين.

ــة  ــة الرتبي ــة بكلي ــة العملي ــج الرتبي ــم برنام ــت إىل تقوي ــوه )2017( هدف ــدار وعلي ــة لق ويف دراس

بزنجبــار، وأشــارت نتائجهــا إىل أن الطــالب املعلمــن يــرون أن توفــر معايــر التخطيــط يف الرنامــج كانــت 

بدرجــة تراوحــت مــن متوســطة إىل غــر متوفــرة، وقــد حصلــت عبــارة »تقديــم دروس منوذجيــة للطالــب 

ــة«  ــة العملي ــذ برنامــج الرتبي ــل تنفي ــق التدريــس الخاصــة قب ــة مــن قبــل محــارض طرائ ــم يف الكلي املعل

ــض  ــك إىل أن بع ــان ذل ــزو الباحث ــرة«، ويع ــر متوف ــالب »غ ــم الط ــة يف تقيي ــىل أدىن درج )ص 414(، ع

ــايل ال يســتطيعون  ــق التدريــس الخاصــة، وبالت ــا متخصــص يف طرائ ــة ال يوجــد فيه التخصصــات يف الكلي

تقديــم املقــرر بالطريقــة التــي تحقــق أهدافــه املرتبطــة بإعــداد الطــالب وتدريبهــم يف جانــب التخطيــط 

ــارة«  ــد كل زي ــم بع ــج التقوي ــم لنتائ ــب املعل ــارة »مناقشــة املــرشف والطال ــت عب ــا حصل ــدروس. ك لل

)ص 418(، عــىل درجــة ضعيفــة مــن التحقــق، وقــد عــزا الباحثــان ذلــك إىل عــدم تنفيــذ مراحــل برنامــج 

الرتبيــة العمليــة بالشــكل املطلــوب، وضيــق وقــت املــرشف، ومحدوديــة الزيــارات.
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وباســتعراض الدراســات الســابقة املرتبطــة مبوضــوع الدراســة الحاليــة، اتضــح أن بعــض الدراســات 

أشــارت إىل دور فاعــل ملــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانية ومســاهمة كبرة يف تحســن املارســات امليدانية 

للطلبــة املعلمــن وتحقيــق أهــداف الرنامــج، ومــن تلــك الدراســات دراســة )أبــو ريــا والخايســة، 2010(، 

ــة، 2014(، ودراســة  ــاد، 2013(، ودراســة )الخصاون ــة، 2011(، ودراســة )عي ودراســة )الجعافــرة والقطاون

)الهــالالت، 2015(، ودراســة )العــي، 2017(. 

بينــا أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل مشــكالت مرتبطــة مبــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة 

كدراســة ســليك )Slick,2006(، ودراســة )الطراونــة والهوميــل، 2009(، ودراســة )جــروان وعلــوه، 2009(، 

ودراســة )قــدار وعليــوه، 2017(.

وقــد اســتفاد الباحــث مــن اســتعراض الدراســات الســابقة يف النظــر يف املعايــر التــي اتبعتهــا تلــك 

الدراســات لتقييــم أداء مــرشف التدريــب امليــداين، باإلضافــة إىل مقارنــة نتائــج الدراســة الحاليــة بنتائــج 

الدراســات الســابقة. وتتشــابه الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة يف أنهــا تناولــت مجــال الرتبيــة 

امليدانيــة، وقــد تناولــت الدراســات الســابقة املــرشف ضمنــا إىل جانــب أطــراف التدريــب امليــداين املتمثلــة 

يف مديــر املدرســة، واملعلــم املتعــاون، والطالــب، واملدرســة، بينــا ركــزت الدراســة الحاليــة عــىل مــرشف 

الرتبيــة امليدانيــة للخــروج بنتائــج محــددة مرتبطــة بأهــداف الدراســة.

مشكلة الدراسة:

ــن  ــي برامــج إعــداد المعلمي ــة ف ــة الميداني ــات ودراســات مجــال التربي ــد أكــدت أدبي لق
علــى أهميــة دور مشــرف التربيــة الميدانيــة، وأثــره علــى نوعيــة التدريــب الميدانــي المقــدم 
 Faikhamta et al., 2011, Asplin & Marks 2013,Young &)  للطلبــة المعلميــن
MacPhail, 2014, Porelance, Caron, and Martineu, 2016). فالمشــرف هــو 
الموجــه والمتابــع والمقيــم لتنفيــذ الطلبــة المعلميــن والمعلميــن المتعاونيــن لسياســات البرنامــج 
الخاصــة بالتربيــة الميدانيــة داخــل المدرســة ليحقــق بذلــك أهــداف التدريــب؛ لــذا فمــن المهــم 
ــة  ــم أداء مشــرف التربي ــم وتقوي ــن تقيي ــي برامــج إعــداد المعلمي ــة ف ــة الميداني لنجــاح التربي

الميدانيــة والتأكــد مــن فاعليــة إشــرافه علــى الطلبــة المعلميــن. 

وخــالل الســنتن املاضيتــن اتجهــت وحــدة التدريــب امليــداين بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود 

-التــي يرأســها الباحــث-إىل اعتــاد لقــاء يف نهايــة كل فصــل درايس بطلبــة الرتبيــة امليدانيــة بالكليــة )طالبا 

وطالبــات( الذيــن أنهــوا أربعــة عــرش أســبوعا مــن التدريــب امليــداين، وذلــك ليقيمــوا عــددا مــن الجوانــب 
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املرتبطــة بتجربتهــم يف الرتبيــة امليدانيــة، ومــن ضمــن تلــك الجوانــب يقيــم الطلبــة مــرشيف ومرشفــات 

الرتبيــة امليدانية-أعضــاء هيئــة التدريــس املرشفــن عــىل الرتبيــة امليدانية-مــن حيــث مهاتهــم يف اإلرشاف 

عــىل الطلبــة وتوجيههــم طيلــة فــرتة التدريــب، بهــدف تقويــم املارســات اإلرشافيــة املقدمــة مــن األقســام 

األكادمييــة بالكليــة، ومــن ضمنهــا قســم املناهــج وطــرق التدريــس. 

وقــد جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف إىل واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج 

وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن أنفســهم.

أهداف الدراسة:

ــة بقســم املناهــج  ــة امليداني ــة الرتبي ــع اإلرشاف عــىل طلب ــت الدراســة إىل التعــرف عــىل واق هدف

ــة املعلمــن أنفســهم. ــة نظــر الطلب ــك ســعود مــن وجه ــة بجامعــة املل ــة الرتبي ــس بكلي وطــرق التدري

أسئلة الدراسة:

هدفت هذه الدراسة لإلجابة عىل األسئلة التالية:

الســؤال األول: مــا واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق التدريــس 
بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر الطلبــة؟

الســؤال الثــاين: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق 
التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر النــوع؟

الســؤال الثالــث: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق 
التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر التخصــص؟

الســؤال الرابــع: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة 
بقســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر النــوع؟

أمهية الدراسة:

ــذي  ــة، وال ــة امليداني ــة الرتبي ــىل طلب ــع اإلرشاف ع ــا لواق ــة يف تناوله ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم

يؤثــر بشــكل مبــارش يف نوعيــة تدريبهــم الــذي يشــكل أحــد أهــم متطلبــات إعدادهــم املهنــي، كــا توفــر 

قامئــة باملهــات واألدوار الخاصــة مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة ومعرفــة درجــة توافرهــا والتــي ميكــن للميدان 
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ــة ملــرشيف  ــة، أو تقييــم وتقويــم املارســات اإلرشاقي الرتبــوي االســتفادة منهــا ســواء يف الدراســات املاثل

الرتبيــة امليدانيــة يف الكليــات. كــا تســهم هــذه الدراســة يف الكشــف عــن مواطــن القــوة والضعــف يف 

أداء مــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك 

ــداين  ــب املي ــدة التدري ــاعدة وح ــم، ومس ــر األداء اإلرشايف بالقس ــن وتطوي ــاعد يف تحس ــا يس ــعود، م س

ــة، ملتابعــة الخطــط العالجيــة والتطويريــة ألداء مــرشيف  ــة الرتبيــة للشــؤون األكادميي ــة كلي التابعــة لوكال

ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة.

مصطلحات الدراسة:

مشــرف التربيــة امليدانيــة )Practicum Supervisor(: هــو عضــو هيئــة التدريــس بقســم 

املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة التربيــة بجامعــة امللــك ســعود الــذي يقــوم باإلشــراف علــى طلبــة 

التربيــة امليدانيــة فــي املــدارس املتعاونــة.

عرفهــم  الذيــن  املعلمــون،  الطلبــة  هــم   :)Student Teachers( امليدانيــة  التربيــة  طلبــة 

عبــدهللا )2004( بأنهــم طلبــة الكليــات الذيــن يتدربــون علــى التدريــس والوظائــف التــي يقــوم بهــا 

املعلــم تحــت إشــراف املؤسســة التــي يدرســون فيهــا.

 وطالبــات( املســجلون 
ً
ويعرفــون إجرائيــا فــي هــذه الدراســة بأنهــم الطلبــة املعلمــون )طالبــا

فــي مقــرر التربيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق التدريــس حيــث يتوجهــون ملــدارس التطبيــق 

للتــدرب علــى التدريــس بكليــة التربيــة بجامعــة امللــك ســعود.

التربيــة امليدانيــة )Practicum(: هــي مجموعــة الخبــرات واألنشــطة واملهمــات التــي يقــوم 

بهــا الطلبــة املعلمــون فــي مــدارس التدريــب.

وتعــرف إجرائيــا بأنهــا مقــرر يدرســه طلبــة قســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة التربيــة 

املعــارف  فيكتســبون  البكالوريــوس،  برنامــج  فــي  الثامــن  املســتوى  فــي  ســعود  امللــك  بجامعــة 

واملهارات واالتجاهات الخاصة بمهنة التعليم من خالل التطبيق العملي في املدارس املتعاونة 

تحــت إشــراف مشــرفين مــن قســم املناهــج وطــرق التدريــس بالكليــة، وتغطــي فتــرة تدريبهــم اليــوم 

الدرا�ســي كامــال ملــدة فصــل واحــد.
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حدود الدراسة: 

اقترصت الدراسة عىل الحدود التالية:

- وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن )طالبــا وطالبــات( حــول واقــع اإلرشاف املقــدم لهــم مــن مــرشيف 

ومرشفــات قســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود أثنــاء فــرتة الرتبيــة 

امليدانيــة.

- الطلبــة املعلمــن )طالبــاً وطالبــات( املســجلن يف مقــررات الرتبيــة امليدانيــة يف تخصصــات )الرتبيــة 

ــة( يف الفصــل األول مــن العــام الجامعــي  ــاء، واللغــة اإلنجليزي ــة، والفيزي ــوم الرشعي ــة، والعل الفني

)1438/1439هـــ( بقســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود. 

منهج الدراسة:

اتبعــت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي، »ويقــوم هــذا النــوع عــىل تفنيــد مــا يحصــل 

عليــه الباحــث مــن بيانــات واتبــاع مناهــج بحثيــة معينــة واســتخدام أدوات تحليليــة مناســبة بحيــث ال 

يتــم االكتفــاء مبجــرد توصيــف البيانــات التــي تــم تجميعهــا عــىل النحــو املســتهدف فقــط« )االشــوح،46 

:2016 (، وذلــك لإلجابــة عــىل األســئلة التــي تناولــت واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم 

املناهــج مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن.

جمتمع الدراسة وعينتها:

يتكــون مجتمــع الدراســة وعينتهــا مــن جميــع طلبــة كليــة الرتبيــة املســجلن يف مقــررات الرتبيــة 

ــة( يف الفصــل  ــة اإلنجليزي ــاء، واللغ ــة، والفيزي ــوم الرشعي ــة، والعل ــة الفني ــة يف تخصصــات )الرتبي امليداني

األول مــن العــام الجامعــي )1438/1439هـــ( وعددهــم )96( طالبــاً وطالبــة، )58( طالبــاً و)38( طالبــة. 
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جدول )1(: بيانات عينة الدراسة.

النسبةالعددالتخصصم

27%26الرتبية الفنية1.

42%41العلوم الرشعية2.

13%12الفيزياء3.

18%17اللغة اإلنجليزية 4.

100%96املجموع

أداة الدراسة:

ــتبانة  ــم االس ــم تصمي ــد ت ــة، وق ــئلة الدراس ــة بأس ــات املرتبط ــع البيان ــتبانة لجم ــتخدمت االس اس

لتشــمل )12( فقــرة متثــل املهــات املتعلقــة مبــرشف الرتبيــة امليدانيــة أثنــاء فــرتة التدريــب، حيــث يحــدد 

ــتوى  ــم )1( إىل املس ــر الرق ــث يش ــب، حي ــاليث الرت ــاس ث ــالل مقي ــن خ ــرشف م ــة أداء امل ــة درج الطلب

الضعيــف، والرقــم )2( إىل املســتوى املتوســط، بينــا يشــر الرقــم )3( إىل املســتوى املرتفــع إلرشاف مرشيف/ 

ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة عــىل طالب/طالبــات الرتبيــة امليدانيــة حســب وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم.

شكل 1

مستوى األداء اإلشرافي
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صدق أداة الدراسة:

مــن  للتأكــد  التربيــة؛  بكليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عــدد  علــى  االســتبانة  عرضــت 

وضــوح ودقــة صياغــة الفقــرات ومالئمتهــا ألهــداف الدراســة، وقــد تــم تعديــل الفقــرات فــي ضــوء 

املحكميــن. مالحظــات 

بيرســون  ارتبــاط  معامــل  تطبيــق  خــالل  مــن  لــأداة  الداخلــي  االتســاق  حســاب  تــم  كمــا 

التالــي: الجــدول  فــي  عبــارة  كل  قيمــة  وتتضــح   ،)Pearson Correlation(

جدول )2(: معامل ارتباط برسون )Pearson Correlation( لالتساق الداخي ألداة البحث.

معامل االرتباط ابحملورالعبارةم

**622.وضح يل متطلبات التدريب امليداين.1.

**553.زودين بالبطاقة التعريفية لطلبة التدريب امليداين.2.

**745.رَشح يل املهام واألدوار املوجودة يف البطاقة التدريبية لطلبة التدريب امليداين.3.

**671.بّن يل معاير التقييم يف مقرر التدريب امليداين.4.

.5 
 

**707.ناقشني أثناء كل زيارة وخطط معي للزيارات القادمة.

**765.ناقَش معي تقييمه يل يف كل زيارة.6.

**686.وفَر الجو املناسب للمناقشة والحوار يف مجال التدريب.7.

**801.زوَدين بالتغذية الراجعة البناءة بشكل منتظم.8.

**732.رحَب بتواصي به عند الحاجة إليه.9.

**772.أحالني إىل مصادر متنوعة تساعدين يف حل ما يطرأ من مشكالت أثناء تدريبي.10.

**815.شجعني عىل التقييم الذايت ملهارايت التدريبية الحالية.11.

**808.ناقش أفكاري وتصورايت حول أدايئ بطريقة إيجابية.12.

)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

ــور  ــع املح ــتبانة م ــرات االس ــن فق ــرة م ــاط كل فق ــل ارتب ــم معام ــدول )2( أن قي ــن ج ــح م واتض

موجبــة ودالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.01( فاقــل، وهــذا يــدل عــىل صــدق اتســاق الفقــرات وصالحيتها 
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للتطبيــق.

ثبات أداة الدراسة:

 )Cronbach’s Alpha( لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة، طبقــت معادلــة ألفــا كرونبــاخ

إلــى أن معامــل الثبــات ملحــور الدراســة بلــغ )0.917(،  علــى االســتبانة، وقــد أشــارت النتيجــة 

وهــذا يــدل علــى مســتوى عــاٍل مــن الثبــات يمكــن مــن التطبيــق امليدانــي لــأداة. 

تطبيق أداة الدراسة:

ــة يف قســم املناهــج  ــا وطالب ــة مــن )96( طالب ــة املكون ــراد العين ــع أف وزعــت االســتبانة عــىل جمي

وطــرق التدريــس بجامعــة امللــك ســعود يف نهايــة الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي 

)1438/1439هـــ( رغبــة يف ضــان مصداقيــة اإلجابــة وتوفرهــا لــدى أفــراد العينــة نتيجــة ملرورهــم بفــرتة 

ــتبانة. ــرات االس ــع فق ــة لجمي ــراد العين ــع أف ــتجاب جمي ــد اس ــداين، وق ــب املي التدري

حتليل البياانت:

لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا -اســتخدم العديــد مــن األســاليب 

 Statistical Package for Social اإلحصائيــة املناســبة باســتخدام الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتاعيــة

Sciences والتــي يرمــز لهــا اختصــارا بالرمــز )SPSS( وذلــك بعــد ترميــز وإدخــال البيانــات إىل الحاســب، 

ولحســاب طــول خاليــا املقيــاس الثــاليث )الحــدود الدنيــا والعليــا( املســتخدم يف محــاور الدراســة فقــد تــم 

حســاب املــدى )2=1-3(، ثــم تقســيمه عــىل عــدد الخاليــا، وقــد كان طــول الخليــة الصحيــح )0.66=2/3(، 

ثــم أضيفــت هــذه القيمــة إىل أقــل قيمــة يف املقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح، وذلــك لتحديــد الحــد األعىل 

لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول الخاليــا كــا يــي:

جدول )3(: تدرج فئات استجابة العينة عىل فقرات االستبانة:

املدىمستوى اإلشراف

1.00 - 1.66ضعيف

1.67 - 2.33متوسط

2.34 - 3.00مرتفع

وتــم حســاب معامــل بيرســون )Pearson Correlation Coefficient( بيــن درجــة كل عبــارة 
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والدرجــة الكليــة للمحــور؛ وذلــك لتقديــر االتســاق الداخلــي ألداة الدراســة )الصــدق البنائــي(، 

وُحِســب معامــل ألفــا كرونبــاخ )Alpha Cronbach( لقيــاس ثبــات األداة.

وذلــك  )Weighted Mean(؛  )املرجــح(  املــوزون  الحســابي  املتوســط  ُحِســب  ذلــك  وبعــد 

عبــارات  مــن  عبــارة  لــكل  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  وانخفــاض  ارتفــاع  درجــة  ملعرفــة 

مــوزون. حســابي  متوســط  أعلــى  حســب  العبــارات  ترتيــب  فــي  ويفيــد  األداة، 

كمــا اســتخدم اختبــار »ت للعينــات املســتقلة« )Independent T-test( لتحديــد الفــروق فــي 

متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة تبعــا ملتغيــر النــوع.

واستخدم اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )One-Way ANOVA( لتحديد الفروق 

فــي متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حســب التخصــص، واســتخدم اختبــار )LSD( بعديــا 

لتحديــد الفــروق بيــن املجموعــات فــي متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة لواقــع اإلشــراف فــي 

التربيــة امليدانيــة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ســعت الدراســة الحاليــة للتعــرف إىل واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج 

وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة، وفيــا يــي عــرض لنتائــج اإلجابــة عــىل أســئلة الدراســة:

ــة بقســم املناهــج وطــرق التدريــس  ــة امليداني ــة الرتبي الســؤال األول: مــا واقــع اإلرشاف عــىل طلب

بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر الطلبــة؟

ــة  ــة ودرج ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــبت املتوس ــؤال احتس ــذا الس ــىل ه ــة ع لإلجاب

ــاءت  ــد ج ــدول )4(، وق ــن يف ج ــو مب ــا ه ــة، ك ــة امليداني ــرشف الرتبي ــة مب ــرات املتعلق ــاءة للفق الكف

ــات(،  املتوســطات مرتفعــة عــىل مختلــف فقــرات االســتبانة )2.75-2.91 للطــالب( و )2.71-2.94 للطالب

وهــذه املتوســطات تقــع يف درجــة املســتوى املرتفــع )2.34 -3.00(، مــا يشــر إىل أن طــالب وطالبــات 

ــة  ــب وجه ــات حس ــن واملرشف ــل املرشف ــن قب ــن اإلرشاف م ــاٍل م ــتوى ع ــون مس ــة يتلق ــة امليداني الرتبي

نظــر طلبــة الرتبيــة امليدانيــة. وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة )أبــو ريــا والخايســة، 

ــاد، 2013( التــي أشــارت إىل درجــة عاليــة  2010(، ودراســة )الجعافــرة والقطاونــة، 2011(، ودراســة )عي

ــة  ــج دراس ــع نتائ ــج م ــق النتائ ــا تتف ــة. ك ــة امليداني ــرشيف الرتبي ــن م ــدم م ــتوى اإلرشاف املق ــن مس م

)الطراونــة، والهــواري، 2015 )، ودراســة )الهــالالت، 2015(، ودراســة )العــي، 2017( التــي أشــارت إىل أن 
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املشــكالت املرتبطــة بــاإلرشاف املقــدم مــن مــرشف الرتبيــة امليدانيــة كانــت بدرجــة بســيطة. وميكــن أن 

يعــزى ارتفــاع مســتوى اإلرشاف املقــدم لطلبــة الرتبيــة امليدانيــة يف الدراســة الحاليــة إىل األثــر اإليجــايب 

للتنظيــات واإلجــراءات التــي اعتمدتهــا وحــدة التدريــب امليــداين بالكليــة، ومتابعتهــا لتطبيقهــا بقســم 

املناهــج وطــرق التدريــس الــذي تنــدرج تحتــه التخصصــات األربــع املضمنــة يف هــذه الدراســة، باإلضافــة 

إىل تطبيــق مــرشيف ومرشفــات الرتبيــة امليدانيــة ملفــردات وصــف مقــرر الرتبيــة امليدانيــة، مــا أســهم يف 

ــة.  تحقيــق أهدافــه والرفــع مــن مســتوى اإلرشاف املقــدم للطلب

جدول )4(: متوسطات استجابات طالب وطالبات قسم املناهج وطرق التدريس حول واقع اإلرشاف يف الرتبية 

امليدانية وداللة الفروق:

الفقرةم
اختبار “ت”الطالباتالطالب

قيمة تاالنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط
مستوى 

الداللة

2.910.282.890.310.310.538وضح يل متطلبات التدريب امليداين.1.

0.000**2.03-2.750.532.940.22زودين بالبطاقة التعريفية لطلبة التدريب امليداين.2.

.3
رشح يل املهام واألدوار املوجودة يف البطاقة التدريبية 

لطلبة التدريب امليداين.
2.810.542.940.22-1.48**0.002

2.890.352.840.360.720.200بّن يل معاير التقييم يف مقرر التدريب امليداين.4.

0.017*2.870.372.760.581.17ناقشني أثناء كل زيارة وخطط معي للزيارات القادمة.5.

0.007**2.910.332.780.521.40ناقش معي تقييمه يل يف كل زيارة.6.

0.000**2.940.292.780.472.03وفر الجو املناسب للمناقشة والحوار يف مجال التدريب.7.

0.000**2.930.312.730.552.18زودين بالتغذية الراجعة البناءة بشكل منتظم.8.

0.002**2.910.332.760.581.58رحب بتواصي به عند الحاجة إليه.9.

.10
أحالني إىل مصادر متنوعة تساعدين يف حل ما يطرأ من 

مشكالت أثناء تدريبي.
2.750.502.710.560.430.401

2.860.442.840.430.210.714شجعني عىل التقييم الذايت ملهارايت التدريبية الحالية.11.

2.860.432.810.450.490.389ناقش أفكاري وتصورايت حول أدايئ بطريقة إيجابية.12.

2.870.292.820.350.770.136املتوسط واالحنراف املعياري العام + اختبار “ت”

 )α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

الســؤال الثــاين: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق 
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التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر النــوع؟

وطالبــات  طــالب  اســتجابات  متوســطات  بيــن  الفــروق  داللــة  لتحديــد  »ت«  اختبــار  اســتخدم 

ملتغيــر  تبعــا  امليدانيــة  التربيــة  فــي  اإلشــراف  واقــع  حــول  عــام  بشــكل  التدريــس  وطــرق  املناهــج  قســم 

النــوع، وقــد بينــت النتائــج يف جــدول )4( عــدم وجــود فــروق يف املتوســطات بــن الطــالب والطالبــات 

ــاءة اإلرشاف يف  ــة كف ــي أن درج ــا يعن ــتوى )α ≥ 0.05(، م ــد مس ــوع عن ــر الن ــا ملتغ ــام تبع ــكل ع بش

الرتبيــة امليدانيــة متقاربــة بــن طــالب وطالبــات قســم املناهــج وطــرق التدريــس، وقــد يكــون لتوحيــد 

اإلجــراءات والتنظيــات الخاصــة بالرتبيــة امليدانيــة مــن قبــل وحــدة التدريــب امليــداين بالكليــة وإرشــاد 

املرشفــن واملرشفــات لهــا إســهام يف تقــارب درجــة اإلرشاف املقــدم للطــالب والطالبــات عــىل حــد ســواء، 

وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )عيــاد، 2013( التــي أشــارت إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 

بــن املتوســطات لصالــح الطالبــات املعلــات، كــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الطراونــة 

والهــواري، 2015( التــي أشــارت إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــا لصالــح الطالبــات مــن حيــث املشــكالت 

ــات  ــدى مرشف ــات ل ــرة الطالب ــة إىل ك ــان النتيج ــزى الباحث ــد ع ــة، وق ــة العملي ــرشف الرتبي ــة مب املرتبط

ــالف النتيجــة يف الدراســة  ــزى اخت ــد يع ــة، وق ــام واملتابع ــدى االهت ــن م ــا يحــد م ــة م ــة العملي الرتبي

الحاليــة عــن نتيجــة دراســة  )الطراونــة والهــواري، 2015(  إىل أن قســم املناهــج بكليــة الرتبيــة بجامعــة 

امللــك ســعود قــد وضــع حــدا أعــىل لعــدد الطلبــة لــدى املــرشف بثانيــة طالب/طالبــات، مــا أســهم يف 

تســهيل عمليــة اإلرشاف وتقدميهــا بالشــكل املطلــوب ومتكــن املرشفــن واملرشفــات مــن تنفيــذ مهاتهــم. 

ومبراجعــة نتائــج اختبــار »ت« للفــروق يف متوســطات كل فقــرة، فقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود 

ــة  ــي: » زودين بالبطاق ــتبانة وه ــرات االس ــض فق ــات يف بع ــح الطالب ــة لصال ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف

ــة  ــودة يف البطاق ــام واألدوار املوج ــرة » رشح يل امله ــك فق ــداين« وكذل ــب املي ــة التدري ــة لطلب التعريفي

التدريبيــة لطلبــة التدريــب امليــداين.« وفقــرة »ناقشــني أثنــاء كل زيــارة وخطــط معــي للزيــارات 

ــة  ــب للمناقش ــو املناس ــر الج ــرة »وف ــارة.« وفق ــه يل يف كل زي ــي تقييم ــش مع ــرة« ناق ــة.«  وفق القادم

ــرا  ــم.« وأخ ــكل منتظ ــاءة بش ــة البن ــة الراجع ــرة » زودين بالتغذي ــب.« وفق ــال التدري ــوار يف مج والح

ــه.«، مــا يشــر إىل أن الطالبــات يحظــن بنوعيــة إرشاف  ــه عنــد الحاجــة إلي فقــرة » رحــب بتواصــي ب

أعــىل مــا يحصــل عليــه الطــالب فيــا يخــص تلــك الفقــرات، وقــد يشــر ذلــك إىل رضورة التنســيق بــن 

القســم النســايئ والقســم الرجــايل واالســتفادة مــن اإلجــراءات التــي يقدمهــا القســم النســايئ قبــل توجيــه 

ــة مبختلــف التخصصــات وبحضــور  ــة امليداني ــات الرتبي ــات ملــدارس التدريــب، حيــث يقــدم لطالب الطالب

ــة  ــة امليداني ــدرايس عــرض توضيحــي للرتبي ــة يف األســبوع األول مــن الفصــل ال ــة امليداني ــات الرتبي مرشف
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ــن  ــي م ــح للمشــكالت الت ــة، وتوضي ــة امليداني ــة للرتبي ــة التعريفي ــوى البطاق ــح ملحت ــا، وتوضي ومتطلباته

املتوقــع أن تواجــه الطالبــات وطــرق التغلــب عليهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الخصاونــة، 

2014( التــي أشــارت إىل مســتوى عــاٍل مــن التقديــر ملرشفــات التدريــب امليــداين وفــق تقييــم الطالبــات، 

ــة إليهــن بإتقــان تبعــا ملــا هــو محــدد يف  ــاألدوار املوكل ــه الباحثــة إىل أن املرشفــات يقمــن ب والــذي عزت

ــداين. ــب املي برنامــج التدري

وقــد حصلــت فقــرات االســتبانة بشــكل عــام عــىل متوســطات جــاءت يف املســتوى املرتفــع 

ــب  ــرر التدري ــم يف مق ــر التقيي ــّن يل معاي ــج حصــول فقــرة »ب ــت النتائ )2.34 -3.00(، كــا بين

ــات )2.84(  ــالب )2.89( والطالب ــن الط ــة م ــطات عالي ــىل متوس ــة ع ــذه الدراس ــداين.« يف ه املي

وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتائــج دراســة )جــروان وعلــوه، 2009(، وقــد يعــود االختــالف بــن 

الدراســتن إىل أن مــرشيف الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج بجامعــة امللــك ســعود يتبعــون معايــر 

موضوعيــة وأدوات تقييــم معتمــدة مــن وحــدة التدريــب امليــداين والقســم، بينا أشــارت دراســة 

ــر  ــىل معاي ــم ع ــب املعل ــه للطال ــرشف يف تقييم ــتناد امل ــدم اس ــوه، 2009( إىل ع ــروان وعل )ج

موضوعيــة. وقــد حصلــت فقــرة »ناقــش معــي تقييمــه يل يف كل زيــارة.« يف أداة الدراســة الحاليــة 

عــىل متوســطات عاليــة مــن الطــالب )2.91( والطالبــات )2.78( وتعتــر يف فئــة مســتوى اإلرشاف 

ــت  ــي حصل ــوه، 2017( والت ــدار وعلي ــج دراســة )ق ــن نتائ ــف ع ــع، وهــذه النتيجــة تختل املرتف

فيهــا عبــارة »مناقشــة املــرشف والطالــب املعلــم لنتائــج التقويــم بعــد كل زيــارة« عــىل درجــة 

ضعيفــة مــن التحقــق بســبب عــدم تنفيــذ مراحــل برنامــج الرتبيــة العمليــة بالشــكل املطلــوب، 

وضيــق وقــت املــرشف، ومحدوديــة الزيــارات، بينــا ال تظهــر تلــك املشــكالت يف برنامــج الرتبيــة 

امليدانيــة يف الدراســة الحاليــة، وقــد يعــزى ذلــك إىل اتبــاع املرشفــن واملرشفــات ملحتــوى وأهــداف 

مقــرر الرتبيــة امليدانيــة واإلجــراءات املعتمــدة مــن وحــدة التدريــب امليــداين والقســم.

الســؤال الثالــث: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج وطــرق 

التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر التخصــص؟

بينــت النتائــج يف جــدول )5( وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات الطلبــة 

املعلمــن بقســم املناهــج يف اســتجاباتهم حــول واقــع اإلرشاف املقــدم لهــم مــن مــرشيف ومرشفــات القســم 

حســب التخصــص عنــد مســتوى أقــل مــن )0.01(. 
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جدول )5(: جدول التباين أحادي االتجاه )One-way ANOVA( للفروق يف متوسطات استجابات طالب وطالبات 

قسم املناهج وطرق التدريس حول واقع اإلرشاف يف الرتبية امليدانية حسب التخصص.

مصدر التباين
مجموع 

مربعات

درجات 

الحرية
الداللة االحصائيةقيمة فمتوسط املربعات

اإلرشاف يف الرتبية 

امليدانية

حسب التخصص

211.96370.65بن املجموعات

5.74.001**
داخل 

املجموعات
1131.879212.30

1343.8395املجموع

)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

ولتحديــد الفــروق بيــن التخصصــات فقــد اســتخدم االختبــار البعــدي )LSD( كمــا هــو 

العلــوم  املتوســطات لصالــح طلبــة تخص�ســي  فــي  الفــروق  كانــت  )6(، حيــث  جــدول  فــي  مبيــن 

الشرعية والفيزياء مقابل طلبة التربية الفنية، مما يدل على أن طلبة التخصصين املذكورين 

يحصلــون علــى نوعيــة أعلــى مــن اإلشــراف املقــدم لهــم مــن مشــرفي ومشــرفات القســم.

جدول )6(: اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لتحديد الفروق بن متوسطات استجابات طالب وطالبات الرتبية 

امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس حول واقع اإلرشاف يف الرتبية امليدانية حسب التخصص.

الداللة االحصائيةنتائج الفروقالفروق بن املتوسطاتالتخصص

الرتبية الفنية

**0.870.001*3.48-العلوم الرشعية

**1.090.008*2.96-الفيزياء

1.291.220.293-اللغة االنجليزية

)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

ــه  ــار التبايــن أحــادي االتجــاه يف جــدول )7( إىل وجــود فــروق ذات دالل وقــد أشــارت نتائــج اختب

إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات الطلبــة املعلمــن بقســم املناهــج يف اســتجاباتهم حول واقــع اإلرشاف 

املقــدم لهــم مــن مــرشيف ومرشفــات القســم حســب األدوار املطلوبــة منهــم، وتــدل هــذه النتيجــة عــىل 

أن مارســات مــرشيف ومرشفــات القســم يف اإلرشاف متباينــة املســتوى. وبينــت النتائــج أن أقــل متوســط 

ملســتوى اإلرشاف بشــكل عــام كان مــن طلبــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة )2.67 مــن 3.00( ويشــكل نســبة 

)89%(، بينــا كان أعــىل متوســط ملســتوى اإلرشاف مــن طلبــة تخصــي العلــوم الرشعيــة )2.96( والفيزيــاء 
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)2.92( ويشــكل نســبة )97%(. وتختلــف هــذه النتيجــة عــن نتائــج دراســة )العنــزي، 2015( التــي مل تظهــر 

فروقــا دالــة إحصائيــا بــن اســتجابات عينــة الدراســة تبعــا ملتغــر التخصــص، وقــد أرجــع العنــزي )2015( 

ذلــك إىل أن برنامــج التدريــب والخطــة التدريســية مناســبة لجميــع التخصصــات. وقــد يعــزى االختــالف 

يف متوســطات االســتجابة بــن التخصصــات املختلفــة يف الدراســة الحاليــة إىل أن مــرشيف ومرشفــات القســم 

ــة  ــة امليداني ــات الخاصــة بالرتبي ــم اإلجــراءات والتنظي ــث اتباعه ــم مــن حي ــون حســب تخصصه يتفاوت

والتــي اعتمدهــا القســم ولجنــة التدريــب امليــداين بالكليــة، وعليــه فينبغــي عــىل اللجنــة والقســم التأكــد 

مــن إطــالع املرشفــن واملرشفــات عــىل تلــك التنظيــات والتأكيــد عــىل اتباعهــا لضــان تقديــم تدريــب 

منظــم وموحــد لجميــع طلبــة الرتبيــة امليدانيــة ال يختلــف باختــالف املــرشف أو التخصــص، مــع رضورة 

متابعــة املهــات التــي حصلــت عــىل أقــل مســتوى للعمــل عــىل رفــع أداء املرشفــن واملرشفــات فيهــا. 

جدول )7(: متوسطات استجابات طالب وطالبات قسم املناهج وطرق التدريس للفقرات الخاصة بواقع اإلرشاف يف 

الرتبية امليدانية حسب التخصص.

الفقرة
حتليل التبايناللغة االجنليزيةالفيزايءالعلوم الشرعيةالرتبية الفنية

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

قيمة ”ف”
مستوى 
الداللة

.12.840.362.920.262.940.242.910.28.510.677

.22.840.322.920.262.700.582.580.792.492.065

.32.880.432.970.1562.760.562.580.792.847*.042

.42.730.532.970.152.880.332.830.382.602.057

.52.420.753.000.002.940.243.000.0012.128**.000

.62.500.703.000.003.000.003.000.0011.628**.000

.72.650.563.000.003.000.002.830.575.810**.001

.82.650.622.950.213.000.002.750.623.674*.015

.92.610.693.000.0002.880.332.830.574.138**.008

.102.500.702.850.352.880.332.660.653.106*.030

.112.690.542.950.213.000.002.660.773.524*.018
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الفقرة
حتليل التبايناللغة االجنليزيةالفيزايءالعلوم الشرعيةالرتبية الفنية

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

املتوسط
واالحنراف

قيمة ”ف”
مستوى 
الداللة

.122.650.562.950.213.000.002.660.774.105**.009

املتوسط واالنحراف املعياري وقيمة “ف: ومستوى الداللة

-2.670.442.960.072.920.142.780.475.743**.001

)α ≥ 0.05(( دالة عند مستوى * ،)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

ويوضــح جــدول )8( نتائــج اختبــار )LSD( لتحديــد الفــروق يف املقارنــات البعديــة لفقــرات 

ــة  ــرة » زودين بالبطاق ــتجابة لفق ــطات االس ــن متوس ــة ب ــا دال ــاك فروقً ــن أن هن ــث يتب ــتبانة، حي االس

التعريفيــة لطلبــة التدريــب امليــداين.« وفقــرة »رشح يل املهــام واألدوار املوجــودة يف البطاقــة التدريبيــة 

لطلبــة التدريــب امليــداين.«، وفقــرة » ناقــش أفــكاري وتصــورايت حــول أدايئ بطريقــة إيجابيــة.«  لصالــح 

طلبــة العلــوم الرشعيــة مقابــل طلبــة اللغــة االنجليزيــة، وتشــمل البطاقــة التعريفيــة للرتبيــة امليدانيــة 

املهــات املطلوبــة مــن أطــراف التدريــب وهــم املــرشف، والطالــب، واملعلــم املتعــاون، ومديــر املدرســة، 

ومعرفــة الطالب/الطالبــة واســتيعابه ملحتواهــا رضوري لتوجيهــه التوجيــه الســليم قبــل مبارشتــه 

للتدريــب يف مدرســة التطبيــق؛ لــذا ينبغــي عــىل وحــدة التدريــب امليــداين بالكليــة متابعــة تزويــد مــرشيف 

الرتبيــة امليدانيــة طلبتهــم بالبطاقــات ورشح محتواهــا لهــم. كــا ينبغــي حــث مــرشيف ومرشفــات الرتبيــة 

امليدانيــة يف تخصــص اللغــة االنجليزيــة عــىل فتــح قنــوات أفضــل للتواصــل مــع طلبتهــم ومناقشــتهم يف 

نتائــج التقييــم وطــرق تعزيــز أدائهــم.

وقــد اتضحــت فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات االســتجابات يف فقــرة »بــّن  يل معايــر التقييــم 

يف مقــرر التدريــب امليــداين.«، وفقــرة »رحــب بتواصــي بــه عنــد الحاجــة إليــه.« لصالــح طلبــة العلــوم 

ــارات  ــارة وخطــط معــي للزي ــاء كل زي ــة. ويف فقــرة » ناقشــني أثن ــة الفني ــة الرتبي ــل طلب ــة مقاب الرشعي
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ــارة.« لصالــح طلبــة التخصصــات الثالثــة مقابــل  القادمــة.«، وفقــرة » ناقــش معــي تقييمــه يل يف كل زي

ــص  ــة تخص ــة امليداني ــات الرتبي ــرشيف ومرشف ــىل م ــد ع ــي رضورة التأكي ــا يعن ــة، م ــة الفني ــة الرتبي طلب

الرتبيــة الفنيــة مناقشــة طلبتهــم أثنــاء الزيــارات امليدانيــة وعــدم االكتفــاء بالتقاريــر الكتابيــة أو تزويــد 

الطلبــة ببطاقــات املالحظــة الصفيــة املســتخدمة يف كل زيــارة بــدون مراجعتهــا معهــم بعــد انتهــاء الدرس. 

كــا تبــن أن هنــاك فروقــا دالــة إحصائيــا بــن متوســطات االســتجابة لفقــرة »وفــر الجــو املناســب 

ــاءة بشــكل منتظــم.«،  ــة الراجعــة البن للمناقشــة والحــوار يف مجــال التدريــب.«، وفقــرة »زودين بالتغذي

وفقــرة »أحالنــي إىل مصــادر متنوعــة تســاعدين يف حــل مــا يطــرأ مــن مشــكالت أثنــاء تدريبــي.«، وفقــرة 

» شــجعني عــىل التقييــم الــذايت ملهــارايت التدريبيــة الحاليــة.«، وفقــرة » ناقــش أفــكاري وتصــورايت حــول 

أدايئ بطريقــة إيجابيــة.« لصالــح طلبــة العلــوم الرشعيــة والفيزيــاء مقابــل طلبــة الرتبيــة الفنيــة، وهــذا 

ــة بحاجــة إىل توفــر فــرص أفضــل  ــة الفني ــة تخصــص الرتبي ــة امليداني يعنــي أن مــرشيف ومرشفــات الرتبي

للتواصــل مــع طلبتهــم وتوفــر البيئــة املناســبة ملناقشــتهم والتحــاور معهــم يف نتائــج التقييــم، وتزويدهــم 

ــوة  ــاط الق ــخيص نق ــذايت وتش ــم ال ــىل التقيي ــم ع ــم، وتدريبه ــكل منتظ ــاءة بش ــة البن ــة الراجع بالتغذي

والضعــف يف أدائهــم أثنــاء التدريــب والتعامــل معهــا بشــكل إيجــايب. باإلضافــة إىل إرشــاد الطلبــة ملصــادر 

متنوعــة تــري تجربتهــم يف التدريــس أثنــاء فــرتة التدريــب.
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جدول )8(: اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لتحديد الفروق بن متوسطات استجابات طالب وطالبات الرتبية 

امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس للفقرات الخاصة بواقع اإلرشاف يف الرتبية امليدانية حسب التخصص.

الرتبية الفنيةالتخصصالفقرةم
العلوم 

الرشعية
الفيزياء

اللغة 

االنجليزية
الفرق يف املتوسط

.1

وضح يل متطلبات التدريب 

امليداين.

-الرتبية الفنية

-العلوم الرشعية

-الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.2
زودين بالبطاقة التعريفية لطلبة 

التدريب امليداين.

-الرتبية الفنية

0.34*-العلوم الرشعية

-الفيزياء

-*اللغة االنجليزية

.3

رشح يل املهام واألدوار املوجودة يف 

البطاقة التدريبية لطلبة التدريب 

امليداين.

-الرتبية الفنية

0.39**-العلوم الرشعية

-الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.4
بّن يل معاير التقييم يف مقرر 

التدريب امليداين.

**-الرتبية الفنية

0.24-**العلوم الرشعية

-الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.5
ناقشني أثناء كل زيارة وخطط 

معي للزيارات القادمة.

******-الرتبية الفنية

0.57-**العلوم الرشعية

0.51-**الفيزياء

0.57-**اللغة االنجليزية

ناقش معي تقييمه يل يف كل زيارة.6.

******-الرتبية الفنية

0.50-**العلوم الرشعية

0.50-**الفيزياء

0.50-**اللغة االنجليزية
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الرتبية الفنيةالتخصصالفقرةم
العلوم 

الرشعية
الفيزياء

اللغة 

االنجليزية
الفرق يف املتوسط

.7
وفر الجو املناسب للمناقشة 

والحوار يف مجال التدريب.

****-الرتبية الفنية

0.34-**العلوم الرشعية

0.34-**الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.8
زودين بالتغذية الراجعة البناءة 

بشكل منتظم.

****-الرتبية الفنية

0.29-**العلوم الرشعية

0.34-**الفيزياء

-اللغة االنجليزية

رحب بتواصي به عند الحاجة إليه.9.

**-الرتبية الفنية

0.38-**العلوم الرشعية

-الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.10

أحالني إىل مصادر متنوعة تساعدين 

يف حل ما يطرأ من مشكالت أثناء 

تدريبي.

***-الرتبية الفنية

0.35-**العلوم الرشعية

0.38-*الفيزياء

-اللغة االنجليزية

.11
شجعني عىل التقييم الذايت ملهارايت 

التدريبية الحالية.

**-الرتبية الفنية

*-*العلوم الرشعية

0.26

0.28

*-*الفيزياء

0.30

0.33

-**اللغة االنجليزية
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الرتبية الفنيةالتخصصالفقرةم
العلوم 

الرشعية
الفيزياء

اللغة 

االنجليزية
الفرق يف املتوسط

.12
ناقش أفكاري وتصورايت حول أدايئ 

بطريقة إيجابية.

***-الرتبية الفنية

*-**العلوم الرشعية

0.29

0.28

0.34-*الفيزياء

-*اللغة االنجليزية

 )α ≥ 0.05(( دالة عند مستوى * ،)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **

الســؤال الرابــع: هــل يختلــف واقــع اإلرشاف عــىل طلبــة الرتبيــة امليدانيــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة 

بقســم املناهــج وطــرق التدريــس بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود تبعــا ملتغــر النــوع؟

أظهــرت نتائــج الدراســة أن املتوســط العــام ملســتوى اإلرشاف مرتفــع للطــالب )2.80( والطالبــات 

)2.54( تخصــص الرتبيــة الفنيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )الجعافــرة والقطاونــة، 2011( 

ودراســة )الخصاونــة، )2014 التــي جــاء ترتيــب مــرشف التدريــب يف مســتوى تقديــر عــال.

ولإلجابــة عــىل هــذا الســؤال اســتخدم اختبــار »ت« لتحديــد داللــة الفــروق بــن متوســطات العينــات 

املســتقلة، ويوضــح جــدول )9( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بشــكل عــام بــن متوســطات اســتجابات 

ــك  ــث ذل ــرس الباح ــوع، ويف ــر الن ــا ملتغ ــة تبع ــة امليداني ــىل الرتبي ــع اإلرشاف ع ــة لواق ــة الفني ــة الرتبي طلب

بــأن الطلبــة املعلمــن مــن كال الجنســن يتبعــون ملســار تخصــص واحــد يعتمــد فيــه املرشفــون واملرشفــات 

ــداين  ــب املي ــدة التدري ــن وح ــدة م ــدة ومعتم ــية موح ــط تدريس ــة وخط ــىل أنظم ــة ع ــم للطلب يف تدريبه

والقســم. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )العنــزي، 2015( التــي مل تظهــر فروقــا دالــة إحصائيــا بــن 

اســتجابات الطلبــة العملــن تبعــا ملتغــر النــوع. وتتفــق هــذه النتيجــة كذلــك مــع نتائــج دراســة )أبــو لطيفــة، 

وعيــى، 2011( التــي مل تســفر عــن اختالفــات يف متوســطات اســتجابات العينــة حــول مســتوى إســهام مــدريب 

الرتبيــة العمليــة يف تحســن املارســات التعليميــة لــدى طلبــة الرتبيــة العمليــة تبعــا ملتغــر النــوع.
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وتختلــف النتيجــة يف الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة )عيــاد، 2013( التــي أشــارت إىل وجــود 

فــروق دالــة إحصائيــا بــن املتوســطات لصالــح الطالبــات املعلــات مــن حيــث مســتوى اإلرشاف املقــدم 

لهــن، كــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الهــالالت، 2015( التــي أشــارت إىل وجــود فــروق 

ــج  ــات مــن حيــث املعوقــات املرتبطــة باملــرشف األكادميــي. وتختلــف نتائ ــح الطالب ــا لصال ــة إحصائي دال

الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة )الطراونــة والهــواري، 2015( التــي أشــارت إىل وجــود فــروق دالــة 

ــرة  ــة لك ــة نتيج ــة العملي ــرشف الرتبي ــة مب ــكالت املرتبط ــص املش ــا يخ ــات في ــح الطالب ــا لصال إحصائي

ــة مــا يحــد مــن مــدى االهتــام واملتابعــة، ويختلــف الحــال  ــة العملي ــدى مرشفــات الرتبي ــات ل الطالب

بالنســبة لطلبــة الرتبيــة امليدانيــة بقســم املناهــج بكليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود- ومــن ضمنهــم 

طلبــة الرتبيــة امليدانيــة تخصــص الرتبيــة الفنيــة- الــذي وضــع حــدا أعــىل لعــدد الطلبــة لــدى املــرشف 

ــوب.  ــا بالشــكل املطل ــة اإلرشاف وتقدميه ــات، مــا أســهم يف تســهيل عملي ــة طالب/طالب بثاني

ـــا يف  ـــاك تقارب ـــىل أن هن ـــة ع ـــة الحالي ـــة الدراس ـــطات عين ـــن متوس ـــروق ب ـــود ف ـــدم وج ـــدل ع وي

ـــج  ـــة، إال أن نتائ ـــة الفني ـــص الرتبي ـــة تخص ـــة امليداني ـــات الرتبي ـــالب وطالب ـــدم لط ـــتوى اإلرشاف املق مس

االختبـــار أثبتـــت فروقـــا يف متوســـطات اســـتجابة أفـــراد العينـــة لبعـــض فقـــرات االســـتبانة. حيـــث 

ـــح  ـــرة »وض ـــة لفق ـــتجابة الطلب ـــطات اس ـــن متوس ـــا ب ـــة إحصائي ـــروق دال ـــود ف ـــج إىل وج ـــارت النتائ أش

ـــال  ـــوار يف مج ـــة والح ـــب للمناقش ـــو املناس ـــر الج ـــرة »وف ـــداين.«، وفق ـــب املي ـــات التدري يل متطلب

ـــب  ـــرة » رح ـــم.«، وفق ـــكل منتظ ـــاءة بش ـــة البن ـــة الراجع ـــرة » زودين بالتغذي ـــب.«، وفق التدري

بتواصـــي بـــه عنـــد الحاجـــة إليـــه.«، وفقـــرة » شـــجعني عـــىل التقييـــم الـــذايت ملهـــارايت التدريبيـــة 

ـــات  ـــاب الطالب ـــىل حس ـــة ع ـــة الفني ـــص الرتبي ـــة تخص ـــة امليداني ـــالب الرتبي ـــح ط ـــة.« لصال الحالي

ـــن  ـــة تحس ـــر إىل رضورة متابع ـــا يش ـــدول )9(، م ـــة يف ج ـــطات املبين ـــن املتوس ـــح م ـــا يتض ك

ـــات أوال  ـــع الطالب ـــم م ـــج التقيي ـــة نتائ ـــرات ومناقش ـــك الفق ـــوى تل ـــن يف محت ـــات ألدائه املرشف

بـــأول والتواصـــل بفاعليـــة مـــع الطالبـــات لالســـتاع الحتياجاتهـــن واملســـاعدة يف حـــل املشـــكالت 

ـــة  ـــة الراجع ـــرة » زودين بالتغذي ـــة فق ـــف نتيج ـــب. وتختل ـــرتة التدري ـــاء ف ـــن أثن ـــي تواجهه الت
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البنـــاءة بشـــكل منتظـــم.« التـــي حصلـــت عـــىل متوســـطات عاليـــة يف هـــذه الدراســـة عـــن 

نتائـــج دراســـة )الطراونـــة والهوميـــل، 2009( التـــي أشـــارت إىل تأجيـــل املـــرشف تقديـــم التغذيـــة 

الراجعـــة، والحكـــم عـــىل مســـتوى الطالـــب املعلـــم مـــن حصـــة واحـــدة أو اثنتـــن. كـــا تختلـــف 

هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج دراســـة )قـــدار وعليـــوه، 2017( التـــي أشـــارت إىل أن مناقشـــة 

ـــد  ـــة. وق ـــة ضعيف ـــت بدرج ـــارة تحقق ـــد كل زي ـــم بع ـــج التقوي ـــم لنتائ ـــب املعل ـــرشف والطال امل

ـــاب  ـــىل حس ـــة ع ـــة الفني ـــص الرتبي ـــة تخص ـــة امليداني ـــات الرتبي ـــح طالب ـــروق يف صال ـــت الف كان

ـــىل  ـــدل ع ـــا ي ـــداين.« م ـــب املي ـــة التدري ـــة لطلب ـــة التعريفي ـــرة »زودين بالبطاق ـــالب يف فق الط

ـــن  ـــن. وتب ـــن املرشف ـــل م ـــن أفض ـــة لطالباته ـــة التعريفي ـــليم البطاق ـــن بتس ـــات التزم أن املرشف

النتائـــج أن فقـــرة »ناقشـــني أثنـــاء كل زيـــارة وخطـــط معـــي للزيـــارات القادمـــة.« بالنســـبة 

ـــد  ـــات، ق ـــدى الطالب ـــه.« ل ـــد الحاجـــة إلي ـــه عن ـــات، وفقـــرة »رحـــب بتواصـــي ب للطـــالب والطالب

ـــط  ـــن من ـــر إىل رضورة تحس ـــا يش ـــتبانة، م ـــرات االس ـــن فق ـــطات ب ـــل املتوس ـــىل أق ـــا ع حصلت

ـــة  ـــل يف تحســـن نوعي ـــر فاع ـــن أث ـــه م ـــا ل ـــة، مل ـــة امليداني ـــة الرتبي ـــن وطلب ـــن املرشف التواصـــل ب

ـــة  ـــك دراس ـــارت إىل ذل ـــا أش ـــب ك ـــرتة التدري ـــاء ف ـــبونها أثن ـــي يكتس ـــة الت ـــرات التعليمي الخ

.)2013 ,.Long et al( لونـــج وزمالئـــه
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جدول )9(: متوسطات استجابات طالب وطالبات الرتبية الفنية حول واقع اإلرشاف يف الرتبية امليدانية حسب 

النوع.

الفقرةم
اختبار ت طالبات الرتبية الفنيةطالب الرتبية الفنية

مستوى الداللة قيمة “ت”االنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط

0.030*2.920.272.760.431.06وضح يل متطلبات التدريب امليداين.1.

.2
زودين بالبطاقة التعريفية لطلبة 

التدريب امليداين.
2.760.433.000.00-1.89**0.000

.3
رشح يل املهام واألدوار املوجودة يف 

البطاقة التدريبية لطلبة التدريب 

امليداين.

2.840.552.920.27-0.440.339

.4
بّن يل معاير التقييم يف مقرر 

التدريب امليداين.
2.840.552.610.501.100.171

.5
ناقشني أثناء كل زيارة وخطط معي 

للزيارات القادمة.
2.530.662.300.850.770.180

2.610.652.380.760.820.337ناقش معي تقييمه يل يف كل زيارة.6.

.7
وفر الجو املناسب للمناقشة والحوار 

يف مجال التدريب.
2.920.272.380.652.74**0.000

.8
زودين بالتغذية الراجعة البناءة 

بشكل منتظم.
2.920.272.380.762.37**0.000

0.000**2.920.272.300.852.46رحب بتواصي به عند الحاجة إليه.9.

.10
أحالني إىل مصادر متنوعة تساعدين 

يف حل ما يطرأ من مشكالت أثناء 

تدريبي.

2.690.632.300.751.410.267

.11
شجعني عىل التقييم الذايت ملهارايت 

التدريبية الحالية.
2.840.372.530.661.46**0.009

.12
ناقش أفكاري وتصورايت حول أدايئ 

بطريقة إيجابية.
2.76.4382.540.661.46

0.053

2.800.362.540.493.980.057املتوسط العام

 )α ≥ 0.05(( دالة عند مستوى * ،)α ≥ 0.01(( دالة عند مستوى **
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التوصيات: 

يف ضوء ما أسفرت عنه النتائج فإن الدراسة تويص بالتايل:

- متابعــة لجنــة التدريــب امليــداين بكليــة الرتبيــة لتطويــر وتطبيــق إجــراءات وتنظيــات الرتبيــة 

امليدانيــة ملــا لهــا مــن أثــر إيجــايب يف الرفــع مــن مســتوى التدريــب املقــدم للطــالب والطالبــات.

- الحــرص عــىل تقديــم تدريــب ميــداين متكافــئ لجميــع الطلبــة، وذلــك باطــالع املرشفــن 

واملرشفــات عــىل إجــراءات وتنظيــات الرتبيــة امليدانيــة والتأكيــد عــىل اتباعهــا لضــان تقديــم تدريــب 

ــوع. ــالف املــرشف أو التخصــص، أو الن ــف باخت ــة ال يختل ــة امليداني ــة الرتبي ــع طلب منظــم وموحــد لجمي

- عقــد لقــاء بطــالب وطالبــات الرتبيــة امليدانيــة يف الكليــة يف األســبوع األول مــن الفصــل الــدرايس 

لــرشح اإلجــراءات والتنظيــات الخاصــة بالرتبيــة امليدانيــة.

- التأكــد مــن تزويــد الطلبــة بالبطاقــة التعريفيــة للرتبيــة امليدانيــة ورشح املهــام واألدوار املطلوبــة 

مــن أطــراف التدريــب يف بدايــة الفصــل الــدرايس وقبــل توجيههــم ملــدارس التطبيــق.

ــارة، وتوفــر فــرص  ــم بعــد كل زي ــج التقيي - الحــرص عــىل مناقشــة املرشفــن لطلبتهــم حــول نتائ

ــاش والحــوار والتواصــل. للنق

الدراسات املقرتحة:

ــم املتعــاون  ــة يف املعل ــة األخــرى املتمثل ــة امليداني ــة الرتبي ــاول أطــراف عملي - إجــراء دراســات تتن

ومــدارس التطبيــق امليــداين للتأكــد مــن درجــة مســاهمتها يف إنجــاح تجربــة الطلبــة يف مرحلــة الرتبيــة 

ــة. امليداني

ــة  ــة امليداني ــر بــن مــرشيف الرتبي ــة التفاعــل والنقــاش الدائ ــاول نوعي ــة تتن - إجــراء دراســات نوعي

ــة.  والطلب
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قائمة املراجع: 

أوال: املراجع العربية:

أبــو ريــا، محمــد؛ والخايســة، إيــاد )2010(. تقويــم برنامــج الرتبيــة امليدانيــة يف جامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر 

املديريــن، واملعلمــن املتعاونــن، وطلبــة الرتبيــة امليدانيــة. مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة، األردن )1(56، 

15-52.

ــة يف  ــة األردني ــة يف الجامع ــة العملي ــدريب الرتبي ــهام م ــة إس ــاهيناز )2011(. درج ــى، ش ــد؛ وعي ــة، رائ ــو لطيف أب

تحســن املارســات التعليميــة لــدى طلبتهــم مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم. دراســات العلــوم الرتبويــة، 

األردن  )2(38، .2224-2236

االشــوح، زينــب )2016(. طــرق وأســاليب البحــث العلمــي وأهــم ركائــزه. القاهــرة: املجموعــة العربيــة للتدريــب 

والنــرش. 

جــروان، أحمــد؛ وعلــوه، زهــر )2009(. املشــكالت التــي تواجــه طلبــة الرتبيــة املهنيــة يف كليــة الحصــن الجامعيــة 

أثنــاء فــرتة الرتبيــة العمليــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم. مؤمتــر كليــة العلــوم الرتبويــة الثالــث-رؤى 

تحديثيــة لرامــج الرتبيــة العمليــة يف كليــات الرتبيــة بالوطــن العــريب خــالل األلفيــة الثالثــة. تحريــر: ربحــي 
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