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 مكدمة:

التطورات الحديثة في األنظمة التربوية عمى دور المؤسسات التعميمية في  تؤكد
جديدة تساير  أدوارب يؤهمه لمقيام تدريًبا فعااًل  االهتمام بتطوير برنامج إعداد المعمم وتدريبه

ين االهتمام بإعداد المعمم بما يحتم عمى تمك المؤسسات ؛المستحدثات والتحديات المستقبمية
وفق التوجهات المعاصرة التي تجعل من  عمى وجه الخصوص المتدربينالب بوجه عام والط

إلى تطوير هذا اإلعداد إعداًدا تخصصًيا ومهنًيا وعممًيا من خالل أبعاد متكاممة تهدف 
 .واصالح مخرجات التعميم

في العصر الحديث العديد من التحدديات التدي تلدكل طداوًطا  المنظومة العالميةواجه ت
والثقافيدة  والتربويدة كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعيدة والسياسدية  فيعمى مختمف الدول 

المنظومددة قدد تدأثر نظامهددا التربدوا بهدذا التحددديات تمدك والمممكدة العربيدة السدعودية كجددز  مدن 
اني منها التعمديم العدام فدي المممكدة  وعمدى رأسدها ملدكمة وظهرت العديد من الملكالت التي يع

حيددث  ؛م3122طددعف مخرجددات التعمدديم العددام  كمددا أثبتددت ذلددك نتدداوج االختبددارات الدوليددة عددام 
:  3126ابتسدام هويمدل  عبيدر العندادا  احتمت المممكدة مراكدز متدأخرة بدين الددول الملداركة  

43.) 
يمانددًا مددن  دور التعمدديم عامددة والمعمددم خاصددة فددي أهميددة ب المممكددة العربيددة السددعوديةوا 

ويقددوم باتخدداذ القددرارات مسددتقباًل وبنددا  جيددل يتحمددل المسددوولية   تحقيددق تطمعاتهددا المسددتقبمية
 مددن خدداللوتهيوددتهم لمواكبددة متطمبددات القددرن الجديددد  فقامددت بوطددعهم عمددى سددمم أولوياتهددا 

  مهددارات وظدداوف المسددتقبلكسدداب المددتعمم إ ركددزت عمددىم؛ حيددث 3141االسددتراتيجية  تهددارؤي
التأهيدل والتنميدة التركيدز عمدى كدذلك متعمديم الجيدد وفدق خيدارات متنوعدة  و تدوفير فدرص لبوذلدك 

عدددادا إعددداًدا جيددًدا يتوافددق وتمددك المسددتحدثات االسددتراتيجية لممممكددة  رؤيددة  المهنيددة لممعمددم وا 
 .(9: 3141العربية السعودية  

قددد أكدددت االتجاهددات المعاصددرة فددي إعددداد المعمددم وتنميتدده مهنًيددا فددي دول االتحدداد و 
األوروبددي والواليددات المتحدددة األمريكيددة عمددى وجددود اهتمددام واطدد  لدددة هددذا األنظمددة بأهميددة 
إعداد المعمم وتدريبه  باعتبار أن المعمم هو الذا يلكل عقدل الطالدب ويمثدل المددخل الصدحي  

وذلدددك فدددي إطدددار الددددور الجديدددد لمتربيدددة وقددددرتها عمدددى إحدددداث التحدددوالت لمتنميدددة المجتمعيدددة 
االجتماعية واالقتصادية  وبالرغم من حصول الطالب عمى تعميم جيدد إال أن هنداك لدعورًا عاًمدا 
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(  كمددا أجريددت دراسددات عديدددة 71: 3115فددي هددذا المنظومددة بعدددم الرطددا  محمددود حسددين  
لممعممددين فددي عمددى تدددني المسددتوة العددام  النتدداوج أكدددتو حددول إعددداد المعمددم بالبمدددان العربيددة 

 (.  22: 3111 محمود أبو دف  جميع جوانب اإلعداد األكاديمية والمهنية والثقافية 
وقد أوصى المؤتمر الدولي لمتربية في جنيدف بطدرورة تطدوير بدرامج إعدداد المعممدين  

زن بدددين مكوناتهدددا األكاديميدددة وتوجيههدددا لتمبيدددة الحاجدددات المسدددتقبمية لمتعمددديم  وتدددأمين التدددوا
والمهنيددة مددع التركيددز عمددى جانددب التدددريب الميددداني وعمددى ربددط مراكددز اإلعددداد وواقددع العمددل 
الميددداني؛ حيددث أن مسددألة إعددداد المعمددم وتدريبدده فددي مرحمددة مددا قبددل االلتحدداق بالمهنددة تعددد 

قدوم بده مدن األساس الذا يجعل من المعمم صاحب مهنة قدادر ومدتمكن مدن تحمدل تبعدات مدا ي
 (.27-26: 3118مهام وأعمال  إيمان المرياي  

مددن أهددم عناصددر إعددداد (  Practicum Education   الميدانيددةتعتبددر التربيددة و 
جميًعدا  فهدي مددن أخصدب ال تدرات فدي حيداة معمدم المسدتقبل  وتتمثددل المعمدم إن لدم تكدن أهمهدا 

عدداد المعممدين وعممهدا األكداديمي التدأهيمي والمددارس  فيها العالقة الوثيقة بين كميات التربية وا 
مهنددة التدددريس وعممهددا التطبيقددي  ف يهددا يتعددرف طالددب اليددوم ومعمددم الاددد عمددى أهددم متطمبددات 

تعمديم النداج  وعدن أبدرز طدرق التددريس واسدتخدام بعدض ويكتسب فكرة عامة عدن خصداوص ال
الوسداول التعميميدة وكي يدة تقدويم التالميدذ مددن خدالل مجابهتده لممواقدف الحقيقيدة التدي تصددادفه 

 (.76:  3113  المطيف فرجعبد أثنا  عممه مع تالميذ المدرسة  
فدي إعدداد المعمدم فقدد اهتمدت البحدوث والدراسدات ودورهدا  ألهميتة التربية الميدانيةونظرًا       

وتقويمهدددا بمدددا يتوافدددق واألدوار  تحميدددل طبيعتهدددا وأبعادهدددا والملدددكالت التدددي تواجههددداو بتنددداول 
اتجاهدات الطالدب المعمدم وخصاوصده  :فودات خمدس وهدي فدي والتدي تمركدزت  المستقبمية لممعمم

اللخصية  والتكيف االجتماعي لمطالب المعمم  والتنبؤات بالنجاح في التربية العمميدة والعالقدات 
  وتقويمده تعديل سموك الطالدب المعمدمبين األفراد في التربية العممية  والمحاوالت التجريبية في 

   (3121حميدددة  سددعاد الحجددازا    مصددط ى الخوالدددة  فتحددي ابعددض الدراسددات وقددد ألددارت
من أكثدر ال تدرات التدي يلدعر فيهدا الطالدب المعمدم بالطداط طدوال فتدرة  تعدإعداد المعمم  وبرامج

التامددب عمددى هددذا السددمبية مددن خددالل  وأندده يمكددن  تدريبدده لمددا يمكددن أن يواجهدده مددن ملددكالت
ة التدددريب الميددداني ووطددع التعددرف عمددى أهددم الملددكالت التددي تواجدده الطالددب المعمددم خددالل فتددر 
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ذلك وطددع يليددات جديدددة لتقددويم أدا  الطالددب المعمددم بمددا يتوافددق وأدوارا وكدد الحمددول العمميددة لهددا
 .المستقبمية

الدراسددات واألبحدداث والنددددوات فقددد أجريددت  الميدانيدددةالتربيددة  برنددامجوتأكيدددًا ألهميددة 
 "التربية الميدانية بين الواقدع والمدأمول"ندوة  منها:  التربوية المحمية والعربية والدولية المتعددة

بكميدة التربيدة  "التربيدة العمميدة"م  ونددوة 8::2التي عقدتها كمية التربيدة جامعدة الممدك سدعود 
جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية  كما أكدت الكثيدر مدن توصديات المدؤتمرات عمدى طدرورة 

جدات المسدتقبمية لمتعمديم وتدأمين التدوازن تطوير برامج إعداد المعممدين وتوجيههدا لتمبيدة االحتيا
ربددط مددى جانددب التربيددة الميدانيددة  و بددين مكوناتهددا األكاديميددة والمهنيددة  مددع طددرورة التركيددز ع

  وكددذلك المددؤتمر الخددامس (34: 3121مراكددز اإلعددداد بواقددع العمددل الميددداني  أحمددد بقيعددي  
إعددداد وتدددريب المعمددم فددي طددو  "م( المنعقددد بجامعددة أم القددرا بعنددوان 3127إلعددداد المعمددم  

وقد أوصي بطرورة تطمين خطدط الدراسدة الخاصدة ببدرامج  "مطالب التنمية ومستجدات العصر
مقددررات جديدددة تتمالددى مددع طبيعددة األدوار التددي ي رطددها مجتمددع المعرفددة عمددى إعددداد المعمددم 

ن "معمدم متجددد م( بعندوا3127المعمم  عالوة عمى الارة المؤتمر المنعقد بجامعة الممك خالدد  
لعدالم متايددر" إلددى طددرورة أخددذ متطمبددات القددرن الجديددد بعددين االعتبددار عنددد تقددويم أدا  المعمددم  

 وتحقيق التنمية المهنية له في طو  تمك المتطمبات.
 التربيدة الميدانيدةبدرامج  تقدويم عمدى أهميدةالتدي تؤكدد  العربيدة واألجنبيدةومن البحدوث 

م( تقددويم 3114اسددتهدفت دراسددة مددروان طالفحددة   فقددد العالميددةلمتوجهددات لطددرورة مواكبتهددا 
واسدتهدفت  برنامج التربية الميدانية في كمية المعممين بتبدوك وكدذلك تقدديم مقترحدات لتطويرهدا 

م( تقددويم أدا  الملددرف فددي برنددامج التربيددة العمميددة فددي كميددة 3115دراسددة فدددا  الخمدديس  
( بأهميدة إعدداد Cakmak & Bulut,2015مداك  وأوصت دراسدة كاك التربية جامعة الكويت 

بما يتوافق واحتياجات المهنة وذلك من خالل دراسة تقويميدة بعندوان  المعمم الطالبيلية لتقويم 
دراسدة محمدد  أوطدحت كمدا ر معممي ما قبل الخدمة لممعمدم النداج  والتعمديم ال عدال" ة نظ"وجه

تقدويم برندامج التربيدة العمميدة فدي الجامعدة األردنيدة مدن وجهدة نظدر أهميدة م( 3118أبو ريا  
دراسددددة يوسددددف لددددندا واهتمددددت المددددديرين والمعممددددين المتعدددداونين وطمبددددة التربيددددة العمميددددة  

بتقددويم بددرامج التربيددة الميدانيددة بجامعددة الزرقددا  الخاصددة وتقددديم مقترحددات  (م:311 ويخددران
م( عمددى أهميددة تقددويم :311وعمددر الخرابلددة    كمددا أكدددت دراسددة مصددط ى الامددش  لتطددويرا



 .......درجة ممارسة مشرفي التربية الميدانية والمعلم المتعاون للمهارات اإلشرافية

- 752 - 

التدريب العممي الميداني لطمبة دبمدوم التربيدة الخاصدة فدي كميدات المجتمدع األردنيدة مدن وجهدة 
   .المتدربين والمعممين المتعاونين نظر

بكميدة ممحة لتطوير يلية عمل الملدرف التربدوا  الحاجة تبدوفإن  عمى ما سبق وبنا 
  فددالتطوير الحاجددة إلددى التحسددين والتطددوير المسددتمرلمددا ت رطدده  خالددد التربيددة بجامعددة الممددك

يليددة  حدثات العالميددة  وحتددى تتوافددقأصددب  طددرورة حتميددة وذلددك لمواكبددة التطددورات والمسددت
ون عميده المندتج لمتعمديم ومدا ينبادي أن يكد م3141التقويم مع رؤية المممكة العربية السعودية 

 الحالي. إليه البحثما يهدف التعميمي لممممكة  وهذا 
 البحح:اإلحشاس مبصهلة 

واالتجاهدات العالميدة فدي مجدال   الدراسات والبحوث السدابقةمراجعة وتحميل من خالل 
دراسددددددة  مثددددددل  أهميددددددة تطددددددوير برنددددددامج التربيددددددة الميدانيددددددة والتددددددي تددددددرة إعددددددداد المعمددددددم

 Linda.Webb,& Binyao, Zheng,2000  3115(  ودراسدة  نصدر الددين رطدوان  )
م(  ودراسددددة  لبنددددى العجمدددددي  3117(  ودراسددددة  محمددددد الصددددديرفي  OK,2005  ودراسددددة
تبددين أهميددة  (.3125(  ودراسددة  خمي ددة صددال   :311م(  ودراسددة  عمددي محمددود  3117

نظدرًا لمدا يواجده تمدك الدرامج مدن معوقدات  ابرامج التربية الميدانية  وطرورة العمل عمدى تقويمدة
 المنلودة. اهتحقيق أهداف دونوصعوبات تحول 

مدن  المعمدم المتعداونالدراك و  كميدة التربيدةفدي  تقويم يلية عمل الملرف التربدوا وتعد
عمددى  السددابقة العديددد مددن الدراسددات أكدددتحيددث   أهددم جوانددب تطددوير برنددامج التربيددة الميدانيددة

  أهميددة دور المعمددم المتعدداون فددي عالقتدده مددع الملددرف األكدداديمي ومدددير المدرسددة والمعممددين
( أن المعمددم المتعدداون عطددو مهددم فددي أسددرة المدرسددة فهددو يتعدداون مددع 2:94  متددولي ويلددير

مدال ا ومتابعدة مدير المدرسة في األعمال ال نية واإلدارية  ويتعداون مدع الملدرف فدي توجيده ز 
( إلدى أن أهميدة المعمدم المتعداون تكمدن فدي   (Howey, 1988كما يلدير المدادة الدراسدية.

لددار ومددان  الثقددة لمطالددب المتدددرب  وهددذا األدوار كانددت ومددا زالددت مددن كوندده يقددوم بدددور المست
 صميم عمل المعمم المتعاون.

ملددرف  تلددخيص واقددع مممارسددةفددي  الحددالي د ملددكمة البحددثيددتحدمددن هنددا يمكددن 
 اللدرعيةالعمدوم  تخصدص خالدد  والمعمدم المتعداونالتربية الميدانية بكمية التربية جامعدة الممدك 
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  فددال عددالج أو تحسددين أو تطددوير دون المهددام اإللددرافية مددن وجهددة نظددر الطالددب المتدددربفددي 
 الوقوف عمى الواقع المعايش.

 : األسئلة التالية يف احلاليمصهلة البحح  ميهً صياغةو

 ؟جامعة الممك خالدالتربية الميدانية بكمية التربية تقويم ملرف معايير ما  -2
 لممهداراتملدرف التربيدة الميدانيدة بكميدة التربيدة بجامعدة الممدك خالدد  ممارسدة درجدةما  -3

مدددن وجهدددة نظدددر طدددالب التربيدددة الميدانيدددة  لمرحمتدددي  االعدددداد والممارسدددة(اإللدددرافيه 
 ؟تخصص  لريعة وأصول دين (

ممارسة المعمم المتعاون لممهارات اإللرافيه لمرحمتي  االعداد والممارسدة( مدن  درجةما  -4
 وجهة نظر طالب التربية الميدانية تخصص  لريعة وأصول دين (؟

مددا ال ددرق بددين ممارسددة ملددرف التربيددة الميدانيددة وممارسددة المعمددم المتعددوان لممهددارات  -5
 اإللرافية من وجهة نظر طالب التربية الميدانية تخصص   لريعة وأصول الدين(؟ 

 البحح:مصطلحات 

 Supervisor of Field Education : مصزف الرتبية امليداىية

 بجامعة الممك خالد.هو الملرف التربوا من كمية التربية 
 Collaborator Teacher املعله املتعاوٌ:

 المعمم األساسي لممادة والذا يكمف بمتابعة العمل مع الطالب المعمم في المدرسة. 
 Supervisory skills املَارات اإلشزافية:

 المتعداونالملرف التربوا والمعمدم التي يقوم بها والهادفة و  المخطط لها مجموعة من العمميات
 التخطدديط والتن يددذ والتقددويملمسدداعدة الطالددب المعمددم الكتسدداب المهددارات التدريسددية والمتطددمنة 

 باية الوصول إلي تحقيق األهداف التربوية والتعميمية.
 Practicum Education :امليداىيةالرتبية 

إلددى مسدداعدة الطالددب المعمددم  العمميددة التربويددة الهادفددة" ابأنهدد الميدانيددةالتربيددة عددرف ت
عمى تطبيق المعارف النظرية تطبيًقا عممًيا  يؤدا إلى إكسابه الك ايدات الطدرورية فدي تصدميم 
الدروس وتن يذها واستخدام األساليب التدريسية والوساول التعميميدة المختم دة وعمميدات التقدويم 

 (.35: 3119 عامر طارق "  بلكل هادف ومنظم
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مجموعدددة الخبدددرات واألنلدددطة التدددي يقدددوم الطدددالب  ابأنهددد" راوًيددداجالباحدددث إ اويعرفهددد
لددرعية بهددا داخددل الكميددة والمدرسددة  بوصدد ها جانًبددا تطبيقًيددا يأخددذ العمددوم الالمعممددون تخصددص 
لمدراسة النظرية التي يحصل عميهدا الطالدب المعمدم خدالل دراسدته وتطبيق  لكل ممارسة عممية

عمى حدد سدوا  وتتطدمن ثالثدة مراحدل وهدي الملداهدة  في الجامعة وتتم داخل الكمية والمدرسة
 ."والملاركة والممارسة ليتم من خاللها تدريب الطالب المعمم عمى المهارات المطموبة

 أْداف انجذث:       

 :يَدف البحح احلالي إىل ما يلي

رف التربيدة الميدانيدة بكميدة التربيدة توافرهدا لددة ملدمعايير التي ينباي الإعداد قاومة ب -2
 والمعمم المتعاون.  وكذلك لدة جامعة الممك خالد 

ممارسة ملرف التربية الميدانية بكمية التربيدة بجامعدة الممدك خالدد  درجةعمى تعرف ال -3
لممهدددارات اإللدددرافيه لمرحمتدددي  االعدددداد والممارسدددة( مدددن وجهدددة نظدددر طدددالب التربيدددة 

 .الميدانية تخصص  لريعة وأصول دين (
ممارسددة المعمددم المتعدداون لممهددارات اإللددرافيه لمرحمتددي  االعددداد  درجددةتعددرف عمددى ال -4

 والممارسة( من وجهة نظر طالب التربية الميدانية تخصص  لريعة وأصول دين (
 : أٍنية البحح

 :يليتتحدد أٍنية ٍذا البحح فينا 

أدا  عايير التقويم التدي ينبادي توافرهدا فدي م تعرفنحو  المعممين أنظار الطالب توجيه -2
 .ملرفيهم التربويين

تقدددويم ملدددرف التربيدددة الميدانيدددة والمعمدددم  فددديرؤيدددة تصدددورية جديددددة مقترحدددة  قدددديمت -3
 .بمعايير األدا  قاومةمن خالل إعداد  المتعاون

تقدويم معدايير ي ت  البحث المجال لعمدل العديدد مدن األبحداث األخدرة مدن خدالل تنداول  -4
 جاندبعمى وجه الخصدوص بتنداول كدل  أد  ملرف التربية الميدانية والمعمم المتعاون

 .في البرامج الحاليةمنها عمى حدة أو مجممة والتعرف عمى مدة توافرها 
المممكدددة يعددد هددذا البحدددث اسددتجابة لددددعوة وتوصدديات خبدددرا  التربيددة والسياسدددية فددي  -5

 . م3141مواكبة الرؤية المستقبمية لممممكة والعالم العربي بطرورة  العربية السعودية
  



 .......درجة ممارسة مشرفي التربية الميدانية والمعلم المتعاون للمهارات اإلشرافية

- 755 - 

 :البحححدود 

 :اء البحح احلالي باحلدود التاليةالتزو الباحح يف إدز     

بكميدة الدور ال عمي لملرف التربيدة الميدانيدة تقتصر الدراسة عمى  احلدود املوضوعية: -2
 .المعمم المتعاونكذلك   و التربية جامعة الممك خالد

عيندة مدن طدالب كميدة التربيدة بجامعدة الممدك  عمىالدراسة  طبقت ة:ــــــــاحلدود البصزي -3
   وعيندددة مدددن الملدددرفين التربدددويينالعمدددوم اللدددرعية المسدددتوة الثدددامن تخصدددصخالددد 

فدي المددارس المتاحدة  والمعممين المتعداونين التابعين لكمية التربية بجامعة الممك خالد
   لمتدريب

 م.3128/  هد2549العام الجامعي  ة:ــــــاحلدود الزماىي -4
ــح  أداة  لدددة ملددرف التربيددة الميدانيددةقاومددة بمعددايير التقددويم التددي ينباددي أن توافرهددا   :البح

 . استبانه(والمعمم المتعاون  بكمية التربية جامعة الممك خالد
 اإلطار اليظزي والدراسات الشابكة

 مفَوو الرتبية امليداىية:

"هددي  لهددا بأنهددا( Chandler    فددي وصددف لددندلرتتجمددى أهميددة مهنددة التدددريس 
وبأنهدددا المصددددر الرويسدددي الدددذا يمدددد المهدددن األخدددرة وغيرهدددا بالعناصدددر البلدددرية  المهندددة األم

ولددذلك وجددب االهتمددام بإعددداد المعمددم  ( 3124 الجهنددي   همددة عممًيددا واجتماعًيددا وأخالقًيدداالمؤ 
د الذا سيقوم بإعداد هذا المهمة ألن نجاح العممية التربوية أو فلمها كما حددها المقانى يعتمد

عمى المعمم ذاته الذا اختار التدريس مهنة له بما يترتب عميهدا مدن أعبدا  ومسدووليات  وبكدل 
مددا تتطمبدده مددن المهددارات األساسددية الالزمددة إلعددداد المعمددم ووصددوله إلددى درجددة الك ايددة التددي 

 (.215  3113    أحمد المقانى  "تجعمه قادرًا عمى تحمل مسوولياته والقيام بواجباته
التدريب الميداني بمثابة العمود ال قرا في اإلعداد المهندي لممعمدم وهدو المحدور األهدم 

العممية لكونه المجال الحقيقي الذا يمارس فيه الطالدب المعمدم التددريس فدي المدرسدة في هذا 
 (.4: 3113فخرو  حصة  

 Studentويطمدق عمدي التددريب الميدداني عددة مصدطمحات لهدا ن دس المعندي مثدل: 
Teaching , Teaching Practice , Field Experience , Practicum وقدد  
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عبدر التداري)  عبدد السدميع  تعددت م اهيم التربية العممية وتطورت بتطور مراحل إعداد المعمم 
 .(231-:22: 3116حوالة  

وتعددرف التربيددة الميدانيددة بأنهددا "مجمددل األنلددطة والخبددرات التطبيقيددة التددي تددنظم فددي 
برنددامج إعددداد المعممددين وتددأهيمهم  والتددي تهدددف إلددي اكسدداب الطالددب المعمددم الك ايددات إطددار 

  (24: 3111سدعد  محمدود التعميميدة   هماتدالمسمكية الالزمة التدي يحتداج إليهدا فدي أدا  مه
وهي العممية التربوية الهادفة إلى مساعدة الطالب المعمم عمى تطبيق المعدارف النظريدة تطبيًقدا 

ل يددؤدا إلددى اكسددابه الك ايددات الطددرورية فددي تصددميم الدددروس وتن يددذها واسددتخدام عممًيددا بلددك
جمدال األساليب التدريسية والوساول التعميمية المختم ة وعمميات التقويم بلكل مخطط وهدادف  

 (.:23: 3114سميمان  
تعرف بأنها "برنامج عممي ين ذا قسم المناهج وطرق التددريس يقدوم عمدى أسداس كما 

فددي مدرسددة  المقلعمميددة المبالددرة مددن قبددل الطددالب المعممدين وب تددرة زمنيددة كافيددة  وتتمددالخبدرة ا
متعاوندددة وبإلدددراف هيودددة مدددن الملدددرفين ويتددددرب حاللهدددا الطدددالب عمدددى المواقدددف التدريسدددية 
الحقيقية المختم ة والتدي تتكامدل وتت اعدل مدع بقيدة المهدام التدريسدية التدي تعمدل عمدى إكسدابه 

 (.25: 3113الك ايات التربوية الالزمة في الجوانب المهارية والوجدانية"  ماجد الخطايبة  
والتربية الميدانيدة هدي "مجموعدة النلدطة وال عاليدات المنظمدة التدي تكدون جدزً ا مهمدا 
من منهاج أو برنامج موطوع إلعداد طالب معممين أو معممين من أجل إكسداب هدؤال  ك ايدات 

بدوز  كهديال ب اعمية وك اية عداليتين"  معينة هم بحاجة إليها لمقيام بوظاوف التدريس ومهماته 
3116 :239.) 

 :امليداىية الرتبية أٍنية

تتط  أهميدة التربيدة العمميدة مدن خدالل أهميدة األهدداف التدي تسدعى لتحقيقهدا  حيدث 
تمثل مركزًا رويسًيا في مجال إعداد الطالدب المعمدم وتأهيمده لممارسدة عمميدة التعمديم والدربط بدين 

إيجداز أهميدة ما درسه من معارف أكاديمية بلكل عممدي داخدل حجدرة الصدف الدراسدي  ويمكدن 
 التدريب الميداني عمى النحو التالي:

 تعرفه عمى جوانب العممية التربوية في المدرسة داخل حجرة الصف. -
لترجمددة المعرفددة النظريددة والمبددادئ واألفكددار التربويددة إلددى  تهيددا ال رصددة أمامدده -

 مواقف تدريس فعمية.
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 تتي  ال رصة له لت هم طبيعة العمل الذا سيقوم به بعد التخرج. -
تسدداعدا عمددى التكيددف مددع المواقددف التربويددة ممددا يسدداعد عمددى إزالددة الكثيددر مددن  -

 المخاوف التي تعتريه في بداية تدريبه بالتدريج.
توفر له ال رصة لمتدريب الموجه لتنمية مهاراته التدريسدية وتسداعدا عمدى تكدوين  -

 اتجاهات وميول إيجابية نحو المهنة التي يعد لها.
عرف عمى قدراته الذاتيدة وك اياتده التدريسدية  والعمدل عمدى تتي  ال رصة أمامه لمت -

 تنميتها عن طريق الخبرة المبالرة  وتنمية الحس المهني لديه.
تلددجعه عمددى مواجهددة الملددكالت التددي قددد يتعددرض لهددا خددالل التدددريب العممددي   -

   (.41: :::2 ماجد أبو جابر  حسين بعارة   وتح زا عمى الت كير لمتامب عميها
( أن أهميددة التربيددة الميدانيددة تددتمخص فيمددا 242-:23: 3116  بددوزكهدديال ويددرا  
 يمي:

المعيار األسمم لمحكم عمدى صدالحية مدنهج إعدداد المعممدين بمعندى أن المنتسدبين  -
 إليها يكونون قادرين عمى اإلي ا  بمتطمبات التدريس المطموبة منهم.

المنهداج د المعممدين  إنه المصنع  المعمل( الذا تحول فيه  مددخالت( نظدام إعددا -
داريدين  بالمعنى الواسع لمكممة من أهداف ومحتوة وأنلطة ومعممدين ومتعممدين وا 

المتخرجددون بعددد إعدددادهم عبددر  المعممددون جيدددة وهددم (مخرجددات  إلددى( وملددرفين
 تمارس عمى هؤال . (عمميات 

 وهديمرحمة تحطديرية تسدبق المبالدرة الميدانيدة عمدى أرض الواقدع فدي المددارس  -
فددي مدارسددهم مددن أن يكونددوا  فوددران تجددارب( مددن هددذا المنظددور تقددى المتعممددين 

 يجرب التدريس عميهم معممون غير معدين.
 مربرات االٍتناو بالتدريب امليداىي:

 :يحدددث معظدددم المتخصصدددين التربدددويين عمدددى وجدددوب تأهيدددل  يجددددأ ااػدددداب انًعدددجك
ليتعددرف عمددى تحميددل مكونددات المتدددرب قبددل ممارسددته مهنددة التدددريس تددأهياًل عممًيددا 

 وكي ية معالجتها. العممية التعميمية
 ويهدف إلى تنوع األساليب والطراوق التدي يسدتخدمها كدل مدن المتددرب  ًجدأ انؼهًٙ:ان

والملدرف فدي التربيددة العمميدة وذلدك إلكسدداب المتددرب مهدارات وك ددا ات عاليدة تمكندده 
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ين وفددق أسددس ومعددايير عمميددة مددن األدا  الجيددد وتؤهمدده لتقددويم عممدده وعمددل المتعممدد
 موطوعية.

 :إن التددددريب عمددى اتبددداع أسدداليب وطراودددق التدددريب المتطدددورة عممًيدددا  يجدددأ انويدددٕٚس
يوطدد  لددده مددا ينبادددي أن تكدددون عميدده التربيدددة المتجدددددة وتطبيقاتهددا داخدددل المدرسدددة 
وخارجها حتى ال يحدث فارق بين ما يمكدن إعطداؤا فدي إطدار نظدرا دون القددرة عمدى 

رة وتطدددوير بعطدددها تطبيقددده كمدددا أن تددددريب المتددددرب عمدددى اسدددتخدام الطراودددق المتطدددو 
: 5::2اللددارف ويخددرون  أحمددد   المهنددةيكسددبه االسددتعداد لمواصددمة تكويندده أثنددا  

21-22.) 
 :امليداىية الرتبية أٍداف

 الموقدف لمواجهدة المعمدم الطالدب أمدام ال رصدة إتاحدة إلدى الميدانيدة التربيدة تهددف
 بلدكل بمهامده والقيدام مسدؤولياته تحمدل عمدى لديده القددرة لتنميدة وبطبيعتده التعميمدي بأكممده

 لددة فيهدا المرغدوب السدموكية االتجاهدات غدرس عمدى الميدانيدة تعمدل التربيدة كمدا مناسدب 
يمكدن  األهدداف  مدن مجموعدة الميدانيدة لمتربيدة أنإال  التعمديم مهندة نحدو المعمدم الطالدب

 ي:إيطاحها عمى النحو التال
 تدذليل  وكي يدة المعمم  بها يقوم التي األعبا  لمعرفة المعمم الطالب أمام المجال إفساح

 .التعميم مهنة ت رطها التي المتعددة األدوار يمارس وهو تعترطه التي الصعوبات
 زيدادة خدالل مدن  بهدا يتصدل مدا وكدل التعمديم مهندة نحدو اإليجابيدة االتجاهدات تنميدة 

 .المعمم الطالب المهني لدة الوعي
 متمدثاًل  الواقدع ومسدرح األكداديمي  الجانب بين يربط الذا الجسر الميدانية التربية تعد

 فدي مهامده ألدا  المعمدم الطالدب تؤهدل التدي الخبرات تقدم التي الدراسية الص وف في
 .الطالب لخصية في والعزيمة الثقة وبنا  المدرسية الحياة

 التدريس مهنة بيوة مكونات الكتلاف المعمم لمطالب ال رصة إتاحة. 
 الطدالب وملدكالت خصداوص عمدى والتعدرف الذاتيدة مهاراته المعمم الطالب لدة تنمي 

عبدد ا  عطدار  (   57-56 :3114 فدؤاد أبدو الهيجدا   يناسدبها بمدا معهدا والت اعل
  (.215: 3116إحسان كنسارة  
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( إلى أن أهداف التربيدة الميدانيدة يمكدن إيجازهدا عمدى 27: 3113كما يلير  ماجد الخطايبة  
 النحو التالي:

 فدي التربدوا والقطداع التربوية العموم كميات بين والمنهجية األكاديمية العالقات توطيد 
 .المتعاونة المدارس خالل من المجاورة المناطق

 المعممدين وتأهيدل بإعدداد والمتعمقدة والتعميم التربية وزارة توجيهات تعزيز في اإلسهام 
 .وأثنا ها الخدمة قبل والعممية النظرية الناحيتين من

 الحصدددول عمدددى درجدددة متطمبدددات اسدددتكمال عمدددى الكميدددة فدددي المعمدددم الطالدددب مسددداعدة 
البكالوريوس في برنامجي معمم الصف ومعمم المجال  من خالل إفساح المجدال أمامده 

 لساعات العممية بلكل فعمي وواقعيا إلنها 
 األهدداف المعرفيدة   أساسدية جواندب ثالثدة إلدى العمميدة التربيدة أهدداف صدنفوت

 يمكن توطيحها عمى النحو التالي:  األهداف المهارية  األهداف الوجدانية(
 عمميدة ألبعداد المعرفيدة الجواندب المعممدين الطدالب باكتسداب :انًؼسفٛدخ األْدداف 

 مدع عمميداً  ممارسدتها يسدتطيع التدي والالصد ية الصد ية األنلدطة وأوجده التددريس
 .بعد فيما تالميذا

 الدقيقدة المالحظدة مهدارات تنميدة مثل  العقمية بالمهارات فتتعمق :انًٓبزٚخ األْداف 
 مثدل الحركيدة والمهدارات الصد ية  والبيويدة المدرسدية لمبيودة المعممدين الطدالب لددة

 .التعميمية الوساول استخدام ومهارة الطباليرية السبورة استخدام مهارات
 وتكوين التدريس مهنة نحو اإليجابية االتجاهات بتنمية فتتعمق :انٕجداَٛخ األْداف 

 والموطدوعية االسدتطالع وحدب الدقدة مثدل المعممدين الطمبدة لددة العمميدة االتجاهدات
 (.97: 9::2 مهدا سالم  عبد المطيف الحميبي   والتواطع والمرونة والتروا

يتمثدل فدي االنتقدال التددريجي  الميدانيدةالهددف الدرويس لمتربيدة ف عمى ما سبق اً كيدوتأ
النظرية في الكمية إلى الممارسة العممية في المدرسدة  والتدي ت سد   المعمم من الدراسة لمطالب

بمعرفددة أدوارا ومهامدده المنوطددة بدده تجدداا الملدداركين فددي العمميددة التعميميددة وكي يددة  لدده المجددال
مدع مسدتجدات العصدر ورؤيدة مما يحتم عمينا طدرورة وطدع يليدة جديددة تتوافدق  التعامل معهم

 .م3141المممكة العربية السعودية 
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 :امليداىية الرتبية أٍداف حتكيل عوامل
 أبرزهدا تتمثدل الميدانيدة التربيدة برندامج نجداح عميهدا يتوقف العوامل من مجموعة هناك       

 الالزمدة اإللدرافية والك ايدات لممهدارات امتالكده ومددة الملدرف :وهدي رويسة عوامل في ثالثة
 التددريس  بمهمدة لمقيدام والن سدي النظدرا إعددادا ومددة المعمدم والطالدب لمقيدام بمهامده 

 خدالل منهدا اسدت ادته ومددة المعمدم لمطالدب المتاحدة واإلمكانات مدرسة التطبيق إلى باإلطافة
مجموعة مدن العوامدل تدؤثر فدي تحقيدق  إلى( 54: 3113رياض ياسين    ويلير  تدريبه فترة

 أهداف التربية العممية  يمكن توطيحها عمى النحو التالي:
 العقميدة األمدراض مدن سدميماً  يكدون بحيدث المعمدم  لمطالدب والمعاهدد الكميدات اختيدار 

 قيدادة عمدى والقددرة الدذكا  مدن مناسدب بقددر ويتمتدع قويدة لخصدية وذو والن سدية 
 .التالميذ

 أن الطدرورا فمدن علدواوي  أسداس عمدى العمميدة لمتربيدة المددارس اختيار يكون أال 
 مدن فيهدا يتدوفر ومدا الممكندة التسدهيالت حيدث مدن تربدوا  أساس عمى يتم االختيار

 جميدع بدين اإلنسدانية ووجدود المدرسدين وك دا ة فعدال مددرس وأجهدزة ووجدود أدوات
 .المدرسة في العاممين

 والمهدارات التقنيدات العمميدة التربيدة بدرامج خدالل مدن المعمدم الطالدب يدتقن أن 
 التخطديط :مثدل معيندة  أنلدطة فدي الك دا ة ويظهدر بالتددريس  والمعمومدات المتصدمة

 .والتقويم والتن يذ
 حتدى  يالحدظ وماذا يعرف ماذا يعرف وأن والمالحظة  بالتخطيط المعمم الطالب يقوم أن

 تواجهده قدد التدي الصدعوبات عمدى التامدب مدن ويدتمكن لمددرس  االسدتعداد مدن يتمكن
 .عممية التدريس أثنا 

أهدداف التربيدة  ( أن وسداول تحقيدق25 :3119فاروق البوهي  محمد بيومي  ويرة   
 :يمييما الميدانية تتمثل ف

 .الملاركة في برنامج التربية العممية التي تعدا الجامعة ب اعمية 
  االست ادة من الخبرات.تبادل الزيارات الص ية بين المعممين وذلك لتبادل 
 .االلتزام بحطور المقا ات التربوية التي ينظمها الملرف 
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  متابعة ومالحقدة مدا ينلدر فدي مجدالت التربيدة وعمدم الدن س  وفدى الوسداول اإلعالميدة
 في مجال مهنة التعميم.

 .زيارة المعارض والورش التعميمية 
 ملاهدة الدروس التوطيحية الحية من خالل اإلذاعة المروية. 
  عدددداد وتن يدددذ الددددروس المصدددارة  وملددداهدة حمقدددات التعمددديم الملددداركة فدددي تخطددديط وا 

 المصار.
 .التعرف عمى التلريعات واألنظمة المرتبطة بمهنة التعميم 
 .متابعة ما يصدر من كتب ومعمومات في مجال التخصص األكاديمي لمطالب المعمم 
  أو مؤسسدات المجتمدع سدمية الملاركة في برامج النمو المهني التدي تعددا الجهدات الر

 المدني.
 .ممارسة الطالب المعمم لمتقويم الذاتي   

 :امليداىية الرتبية مبادئ
عداد تأهيل تجاا ال عال بدورها الميدانية التربية تقوم لكي          بدد ال فإنها المعمم الطالب وا 

 برندامج مدن يتجدزأ ال جدز اً  العمميدة التربيدة تكدون أن" أهمهدا أساسدية مبدادئ وفدق وأن تسدير
 المدراهقين الطالب عمى يتعرفوا كي المعممين لمطالب المجال يتاح أن يجب المعممين  إذ إعداد
 إعدداد برندامج مكوندات إن أا األخدرة  الموطدوعات بقيدة وفدي الميدانيدة التربيدة موطدوع فدي

 الملدر أن ذلدك إلدى يطداف  ةالعمميد التربيدة تمعبده الدذا الدور وتعزز تكمل جميعها المعممين
 أو الكمية في يدرسون الذين المعممين من يكونوا وأن بد ال العممية التربية عمى الرويسيين فين

 أن يجدب ذلدك إلدى باإلطدافة المتعداونين  لممعممدين الكامدل اإللدراف تدرك الخطدأ فمدن المعهدد 
  3118محمدد عبدد الدرحمن    فيهدا المسداهمين جميدع العمميدة  لمتربيدة التخطديط فدي يلدترك 

28.) 
   التربية الميدانية تتمثل فيما يمي: ( أن مبادئ255-254  3116ويرة  أحمد طه           

 والطدالب العمميدة التربيدة عدن المسدؤولين مدن كدل لددة الميدانيدة التربيدة أهدداف وطدوح -
 .األهداف هذا   لتحقيق طرورياً  لرطاً  المعممين 

 المددارس واختيدار والملدرفين  المسدوولين قبدل من الميدانية لمتربية ال عال المسبق التخطيط -
 .المعممين إعداد مجال في الميدانية التربية لدور والمت همة المتعاونة التطبيقية
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 الميدانيدة؛ التربيدة تجربدة في الدخول قبل ملرفه   قبل من ون سياً  ذهنياً  المعمم الطالب تهيوة-
 فدي النجداح وكي ية الميدانية التربية ومراحل وأهداف أهمية عمى الملرف من يتعرف حيث
 .التجربة هذا  

 المنظمدة الملداهدة عمدى القددرة لتنميدة وذلدك الواقعيدة  لمددروس والمالحظدة الملداهدة -
 .المعمم الطالب لدة الذكية الواعية والمالحظة الهادفة 

 والمدرسدية الصد ية المعمدم الطالدب ومهدارات جواندب لجميدع الميدانيدة التربيدة برندامج لدمول -
 .الميدانية التربية في المطموب النجاح لتحقيق وذلك واإلدارية 

 الدتعمم مهدارات مجدال في سوا  الطالب  بين ال ردية لم روق الميدانية التربية ملرف مراعاة -
 فدي الملداركة أو المدرسدة  فدي العداممين مدع واإلداريدة اإلنسدانية العالقدات أو الصد ي 
 .المختم ة المدرسية األنلطة

 والدزمال   المتعداون والمعمدم الملدرف قبدل مدن الميدانيدة التربية في المعممين الطالب تقويم -
 داخدل عديددة نلداطات فدي يسدهم المعمدم الطالدب أن بمدا  ن سده المعمدم الطالدب قبدل ومدن

 من ليست يد المعمم الطالب به يقوم ما كل التقويم هذا يلمل أن ينباي فإنه وخارجه الصف
 .الالحقة التربوية المواقف في أداوه لتحسين لديه والطعف القوة جوانب معرفة
( مبدادئ التربيدة 237-236: 3116حوالة  سهير عبد السميع   ىمصط   يصفكما        

 تتمثل فيما يمي:  أنها الميدانية 
المعمدم حيدث يهددف إلددى اعتبدار التددريب الميدداني جدزً ا أساسدًيا مدن مكونددات برندامج إعدداد  -

إفسدداح المجددال أمددام الطالددب المعمددم كددي يتعددرف إلددى واقددع العمميددة التعميميددة ويختبددر قدرتدده 
 عمى التدريس والقيام بأدوار المعمم المختم ة.

التخطيط المسبق ال عال لمتدريب الميداني مدن قبدل المسدوولين والملدرفين واختيدار المددارس  -
ا التربية الميدانية في مجدال إعدداد المعمدم مدن األمدور الهامدة المتعاونة والمت همة لدور هذ

 لتحقيق األهداف المنلودة منها.
لمولية برنامج التدريب الميداني لتنمية جميدع ومهدارات الطالدب المعمدم سدوا  داخدل ال صدل  -

مددن مهددارات تدريبيددة أو داخددل المدرسددة بت اعمدده مددع أنلددطة المدرسددة وتجاوبدده مددع اإلدارة 
 ة أساس لنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.المدرسي
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توفر اإلمكانيدات البلدرية والماديدة مثدل الملدرف المتخصدص والمعمدم المتعداون والمسدوولين  -
فددي الكميددة ومدرسددة التدددريب والمكافدد ت الماليددة المناسددبة مددن األمددور الطددرورية لنجدداح 

 التدريب الميداني وتحقيق أهدافه المنلودة.
ر والمستمر بين القاومين بدالتخطيط والتن يدذ واإللدراف عمدى التددريب الميدداني التعاون المثم -

 طرورا لتحقيق أهدافه المرجوة.
وطددوح أهددداف التدددريب الميددداني لدددة كددل المسددوولين والقدداومين عمددى اإللددراف والطددالب  -

 المعممين كلرط طرورا لتحقيق هذا األهداف.
ن قبل ملرفة قبل الدخول فدي تجربدة التددريب الميدداني تهيوة الطالب المعمم ذهنًيا ون سًيا م -

طددرورية لنجدداح الطالددب المعمددم فددي هددذا التجربددة حيددث يتعددرف مددن ملددرفه عمددى أهميددة 
 وأهداف ومراحل التربية الميدانية وكي ية النجاح في هذا التجربة.

تتطدمن أهدافده الملاهدة والمالحظة الواعية ركن أساسي في برنامج التدريب الميداني التي  -
تنميدددة القددددرة عمدددى الملددداهدة المنظمدددة الهادفدددة والمالحظدددة الواعيدددة الذكيدددة لددددة الطالدددب 

 المعمم.
مراعاة ملرف التربية الميدانية لم روق ال ردية سوا  في مجال مهارات التدريس أو التعامدل  -

تربيدة مبدادئ وأسدس نجداح المع الهيودة المدرسدية أو االلدراف فدي األنلدطة المدرسدية مدن 
 العممية.

والتدي تتجمدى بوطدوح  الميدانيدة التربيدة إليهدا تستند التي المبادئ هذافإن  سبق ومما
 الجهدود توجيده فدي سدهمت ها أنلدأن والتدي مدن  فدي التكامدل بدين الجاندب النظدرا والعممدي 

 عمدى عمدلت أنهدا كمدا  وتحسين جودة المخدرج العمل في العلواوية لتاللي بينها فيما والتنسيق
 .المرجوة األهداف تحقيقل المتاحة اإلمكانات توظيف

 تكويه الرتبية امليداىية:

المرجدوة مدن التربيدة العمميددة باللدكل الصدحي  البدد مدن متابعتهدا بصددورة  لتحقيدق ال واودد      
عمميددة موطددوعية  بحيددث تسددتند عمميددة المتابعددة إلددي م هددوم التقددويم الحقيقددي؛ حيددث تتعدددة 

لألدا  إلدى التقددير الندوعي  فدالتقويم لديس عممية تقويم الطالب المعمم من مجرد التقويم الكمي 
عمددى األدا  بددل إثددرا  الممارسددة الميدانيددة  ولتحقيددق ذلددك كمدده  الهدددف مندده إصدددار حكددم نهدداوي

يتطمب تدوفير أدوات متابعدة متعدددة كبطاقدات المالحظدة لمهدارات التددريس المتنوعدة  وبطاقدات 
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وبطاقددات التقددويم التقددويم الددذاتي وبطاقددات الملدداهدة الصدد ية وبطاقددات التقددويم مددن الددزمال  
مدير المدرسدة  أا أن يدتم التقدويم بصدورة تكامميدة يلدارك النهاوي من قبل المعمم المتعاون أو 

 (.32: 3124حنان عياد  المتعاون ومدير المدرسة   فيها كل من: المعمم
المجداالت وجميدع المسدتويات غيدر مجددا ألنده ال  بلدتىالتقويم التقميددا بات واطحًا أن      

يؤثر بصورة ايجابية في التعمم والتعميم  فهو يقدم أرقاًما ال تقدم معمومات ذات قيمة عدن تعمديم 
الددتعمم التددي أتقنهددا  والتحددول الحددديث يتمثددل فددي الطالددب وال يمكددن مددن خاللهددا تحديددد نتاجددات 
التقددويم بحيددث يكددون عمددى لددكل تقددويم أدا ات  نوعيددة أهددداف التعمدديم والددتعمم أدا إلددي تحددول

 Learning out com  87: 3124أبددو لددعيرة  خالددد (  كأسددموب التقددويم الددواقعي)   
يتسم إلى حد ما بالذاتية والالموطدوعية ومدن هندا فالبدد مدن اسدتخدام وتقويم الطالب المعممين 

دريس وأن الخصداوص التدي معايير توط  لندا مددة مناسدبة طالدب التربيدة الميدانيدة لمهندة التد
ولكددن مددا  تلددير إلددي مناسددبة الطالددب لدديس مددن الطددرورا أن تكددون كمهددا متددوفرة لدددا الطالددب

طالدب يحدث عادة هو ترابط هذا الخصاوص وانصهارها في بوتقدة واحددة تحددد مددا مناسدبة ال
 (.Tindell, 2000, 61لمتدريس  

المعممددين أثنددا  التدددريب العممددي طددرورة كمددا أن عمميددة التقددويم المسددتمر ألدا  الطددالب        
مكانيددة الحكددم عمدديهم وعمددى مدددة فعاليدداتهم والبددد أن تكددون عمميددة  لصددحي  مسددار تدريسددهم وا 

التقويم موطوعية حتي ال تخطع لعوامل ذاتية ممن يقومون بها وتكون لاممة لجميدع مظداهر 
بيدرة وتعطدى تركيدز أقدل سموك التدريس لمطالب المعمدم ومتوازندة فدال تركدز عمدى مظهدر بدرجدة ك

  وهددددذا مددددا أكدددددت عميدددده دراسددددة كددددل مددددن (:31: 6::2  ع ي ددددييسددددرا لمظهددددر يخددددر  
 Ahmet&Aypan,2009  ودراسدددددددددددة  )Sanger&Osguthorpe,2011 ودراسدددددددددددة  )
 Ucar,2012   .؛ حيث أكدت عمى أهمية تقويم برنامج التربية الميدانية) 

تقويم الطالب المعمم أن يناقش نتاوج التقدويم مدع ويجب عمى الملرف عند االنتها  من        
  حيددث أن الطددالب المتعممددين أن سددهم  عددالوة عمددى مناقلددة نتدداوج تقددويم المتدددربين ألن سددهم

عطدا  صدورة صدادقة عدن  تقويم التربية العممية يهدف إلى : مساعدته عمى تحسين مهاراته  وا 
معرفدة مدا يمتمكده الطالدب المتددرب مدن التقدويم بمقدرة الطالب المتددرب عمدى التددريس  ويكدون 

 مهدددارات طدددرورية واتجاهدددات وم ددداهيم وطدددرق اتخددداذ القدددرار التدددي تدددؤدا إلدددى التعمددديم ال عدددال
 Herman,2009,10-21.) 
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 أٍداف تكويه التدريب امليداىي:

  تلخيص نواحي القوة والطعف في أدا  الطالب المعمم بارض معالجة نواحي الطدعف
 وتنمية جوانب القوة.

 .توجيه الطالب المعمم وتنمية لخصيته عممًيا ومهنًيا 
  تحديد نواحي القصور في إعداد الطالب المعمم لمهنة التددريس لت عيدل عمميدة اإلعدداد

 .(:42-429: 3116بوز  كهيال وتطويرها  
 املصزف الرتبوي وتكويه الطالب املعله:

برندامج التربيدة الميدانيدة لمدا من العناصر الرويسدية والهامدة فدي الملرف التربوا يعد  
يقع عميده ن األدوار والمسدؤوليات تجداا الطالدب المعمدم أثندا  مدرورا بمراحدل التربيدة الميدانيدة؛ 
حيددث يقددوم بتهيوتدده وتلددجيعه وتعري دده بحقوقدده وواجباتدده أثنددا  قيامدده بمهامدده  محدداواًل وطددع 

معرفتدده لمدددة تحقددق األهددداف الحمددول المناسددبة لهددا  كمددا يقددوم بعمميددة تقيدديم الطالددب المعمددم و 
: 3118محمدد عبدد الدرحمن  المرجوة من خالل التنسيق مع مدير المدرسة والمعمم المتعداون  

   (  ويمكن إيجاز أهم أدوار الملرف التربوا فيما يمي:48
  متابعة أعمال التدريب لمطمبة المعممين فدي المددارس المتعاوندة بلدكل مبالدر ومندتظم

 مع المدراس المتعاونة وخاصة أيام التدريب.مر من خالل التواصل المست
 .متابعة دفاتر تحطير الطمبة المعممين بلكل مستمر 
  بددا  الدرأا بلدأنها ومناقلدة حطور عدد من الحصدص التدي ين دذها الطالدب المعمدم وا 

 الطمبة المعممين فرادا وجماعات في إجرا ات الحصة بعد تن يذها.
  نهاية عممية التدريب.تقويم أدا  الطمبة المعممين في 
 أو  تكميف الطمبدة المعممدين بحطدور بعدض الحصدص عندد زمالوهدم بحطدور الملدرف

 عدم حطورا  ثم تعبوة نماذج لمتقويم وتقديمها لمملرف.
  االجتماع مع مديرا المددارس والمعممدين المتعداونين بلدكل دورا لتمقدى أا مالحظدات

 لمتدريب.يمكن أن تسهم في تسهيل تن يذ الطمبة المعممين 
  توزيددع الطمبددة المعممددين عمددى المدددارس المتعاونددة بنددا  عمددى اختيددار الطالددب لممدرسددة

 .(31: 3113الخطايبة  ماجد   واستيعاب المدارس لهم
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  فدي صدقل خبدرات الطدالب المتددربين  الملرف التربدواوقد تناولت دارسات عديدة دور
كسدددابهم العديدددد مدددن الخبدددرات التدريبيدددة الميدانيدددة خدددالل مددددة تددددريبهم مثدددل دراسدددة  وا 

ودراسدددة سدددموة  ( 3115ودراسدددة فددددا  عبدددد الدددرازق    (3111فاطمدددة المطاوعدددة   
 م(3118ودراسة  محمد عبد الرحمن   ( 3116الجسار  جاسر التمار  

 لطالب املعله: املعله املتعاوٌ وتكويه ا

يحتل المعمم المتعاون مكاًنا هاًما ومحورًيا في برنامج التربية العممية  بوصد ه الملدرف        
المقدديم لمطالددب المعمددم؛ حيددث تددأثيرًا واطددًحا فددي تطددوير مهاراتدده وخبراتدده التدريسددية مددن خددالل 

 Teacherقيامه بمجموعة من المهام واألدوار المنوطة بده  أهمهدا أن يكدون معمًمدا نموذجًيدا 
Model   مالحًظدداObserver مخطًطددا  Planner مقوًمددا  Evaluatorأو مرلددداً    ملدداورًا 

Counselor زميدددل مهندددة  Professional صدددديق  Friend  األحمدددد  خالدددد   وقدددد ألدددار
 ( إلى مهما وأدوار المعمم المتعاون فيما يمي:265: 3116
 وذلددك لسددرعة  تعريددف الطالددب المعمددم بالنظددام المدرسددي اليددومي والبرنددامج األسددبوعي

 تكي ه مع البيوة المدرسية بصورة أفطل وأسرع.
  تعريف الطالب المعمم بالمتعممين من حيث اهتمامداتهم وحاجداتهم وخصاوصدهم العامدة

 وعددهم وخم ياتهم االجتماعية واالقتصادية.
  تعريف المتعممين بالطالب المتعمم وطبيعدة مهمتده ومسدؤولياته  والعمدل عمدى تهيودتهم

والتكيف معه  ومن المهم أن ينظر هؤال  المتعممين إلى الطالب المعمم بأنده الستقباله 
 معمم أخر وليس متعمًما مثمهم.

  تعريدف الطالددب المعمددم بمحتددوة المددنهج الدراسدي وبالمواطدديع التددي تعممهددا وبالوسدداول
 التعميمية المتاحة في المدرسة.

 ن يذها وتقويمها.مساعدة الطاب المعمم في تخطيط الدروس اليومية وكي ية ت 
  حطور الدروس مع الطالدب المعمدم وتددوين أهدم المالحظدات وتدوخي عددم النقدد وعددم

 التدخل في أثنا  الحصة الدراسية أمام المتعممين.
   الملدداركة مددع مدددير المدرسددة وملددرف التربيددة الميدانيددة فددي التقددويم النهدداوي ألدا

 الطالب المعمم.
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كمددا ينباددي عمددى المعمددم المتعدداون االلتددزام بمجموعددة مددن الواجبددات السددموكية التددي ينباددي      
االلتزام بها من قبل المعمم المتعاون  أهمها احتدرام الطالدب المعمدم واعتبدارا صدديق مهندة يجدب 
المحافظدددة عمدددى لدددعورا  واتبددداع طريقدددة الحدددوار  وتبدددادل اترا  واألفكدددار معددده عندددد توجيهددده 

رلادا  با  إلطافة إلى غرسه لحب المهنة وطرورة العمل فيها بكل إخالص وت ان.  وا 
  وقد تناولت دارسدات عديددة دور المعمدم المتعداون فدي صدقل خبدرات الطدالب المتددربين

كسدددابهم العديدددد مدددن الخبدددرات التدريبيدددة الميدانيدددة خدددالل مددددة تددددريب هم مثدددل دراسدددة وا 
ودراسددددة محمددددد أبددددو ريددددا  ( 3115دا  حامددددد العبددددا   ودراسددددة(5::2القحطدددداني  

           (.:311(  ودراسة مصط ى الامش  3118 
 إدزاءات البحح  

 

عدايير : قاومدة بالمواد وأدوات البحدث والتدي تتمثدل فدييتناول هذا ال صل خطوات بنا  مد        
بكميدة التربيدة جامعددة  أدا  ملدرف التربيدة الميدانيدةتوافرهدا فددي  الرويسدية وال رعيدة التدي ينبادي

 ويمكن ت صيل ذلك عمى النحو التالي:   والمعمم المتعاون الممك خالد
  البححميَر : 

  اسددتخدم البحددث المددنهج الوصدد ي باعتبددارا المددنهج المالوددم لمثددل هددذا الدراسددات فددى
لدرفي التربيدة الميدانيدة بكميدة ي لملراهن  وقيداس مسدتوة األدا  ال عمدوصف الوطع ا

 والمعمم المتعاون.لتربية بجامعة الممك خالد ا
 :عيية البحح 

جميع طالب التربية الميدانيدة لم صدل الدراسدي  تطمتم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة 
( طالبدددًا مدددن طدددالب جامعدددة الممدددك خالدددد تخصدددص 491هدددد لدددممت  2549/:4األول لمعدددام 

اللريعة وأصول الددين  وتدم اختيدار عيندة مدن المددارس المتوسدطة والثانويدة المتاحدة لمتددريب 
البحددث بخصدداوص  [ طالبددًا  إتصدد ت عينددة491[ مدرسددة و 71بمنطقددة عسددير لددممت العينددة  

 متقاربة نظرًا ألنهم من طالب الجامعة ومن ذات المستوة. 
 :البححأداة 

لددرفي التربيددة الميدانيددة ي لمانه لمكلددف عددن مسددتوة األدا  ال عمدداسددتخدم البحددث اسددتب      
لتربيددة بجامعددة الممددك خالددد والمعمددم المتعدداون وقددد اعتمددد البحددث عمددى بعددض األدبيددات بكميددة ا
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والدراسات السابقة حول الموطوع لتحديد المحاور والعبارات ال رعية  وقدد تكدون االسدتبانه مدن 
( عبددارة 63لددألدا  ال عمددي لملددرف التربيددة الميدانيددة والمعمددم المتعدداون و   رويسدديين مجدداليين

 فرعية  وهي كالتالي:
  رعية. ف ( مهارات22  وتطمنتمحور التهيوة واالعداد لملرف التربية الميدانية 
  فرعية.  ( مهارات26  محور التدريب والممارسة لملرف التربية الميدانية وتطمنت 
 فرعية.  ( مهارات22  محور التهيوة واالعداد لممعمم المتعاون وتطمنت 
 فرعية.  ( مهارات26  محور التدريب والممارسة لممعمم المتعاون وتطمنت 

 صدم احملهنني:

تددم التحقددق مددن صدددق األداة عددن طريددق الصدددق الظدداهرا  صدددق المحكمددين( حيددث تددم        
  والمنداهج مجدال التربيدة ( من المحكمين  من ذوة الخبدرة واالختصداص فدى32عرطها عمى  

لمحكدددم عمدددى  مدددن جامعدددة الممدددك خالدددد وطدددرق تددددريس التربيدددة اإلسدددالمية وطدددرق التددددريس  
االسددتبانه فددي طددو  عدددد مددن العناصددر تطددمنت: الصددحة العمميددة  والسددالمة الماويددة  مدددة 
وطوح العبارات  ومالومتها داخل كل محور رويسي  الحذف واالطافة والتعديل لمقاومة  وقامدت 

سددبة إت دداق ونمجموعددة المحكمددين بالحددذف والتعددديل ممددا كددان لدده أثددر إيجددابي فددي طددبطها  
 مى عناصر التحكيم كالتالي:المحكمين ع

  ات ق المحكمون عمى مال مة المحاور الرويسية المتطمنة بالقاومة األولية عدا بعدض
 .مجها مع بعض المحاور األخرةرأة المحكمون د المحاور الرويسية

 .إت ق المحكمون عمى تعديل مسمى بعض المحاور 
 حاور الرويسية التدي تتبدع أت ق المحكمون عمى أن أغمب المهارات ال رعية مال مة لمم

 التعديالت لبعض المهارات ال رعية.لها  اال أن هناك بعض 
 .رأة المحكمون فصل بعض المهارات ال رعية ودمج بعطها في مهارة واحدة 
 إقترح المحكمون إطافة عدد بسيط من المهارات ال رعية.   

 صدم االتشام الداخلي:

قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخمي لألداة  االسدتبانه( بعدد تطبيقهدا عمدى العيندة        
االسددتطالعية  وذلددك مددن خددالل حسدداب ارتباطددات فقددرات األداة مددع درجددة المجددال الددذا تنتمددي 

 1.52 إليه  وكذلك حساب ارتباطات عبارات األداة مدع الدرجدة الكميدة لدألداة وقدد تراوحدت بدين 
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تتسدم بدرجدة جيددة  األداة؛ ممدا يلدير إلدى أن صادقة لما وطعت األداةتعتبر  ( وبذلك1.75 –
 من االتساق الداخمي.

( طالبدددًا لحسددداب صددددق األداة 61وطبقدددت أداة الدراسدددة عمدددى عيندددة مصدددارة لدددممت  
 تاوج تطبيقها عمى العينة المصارة.وقياس ثباتها  وتم تصحي  األداة ومراجعتها وفق ن

 الجبات:

اختبدار كدودر طريقة من خالل استخدام  األداة  االستبانه(وقد تحقق الباحث من ثبات       
 (.1.92 وقد بمات قيمة الثبات  Kuder- Richardsonوريتلاردسون 

 :األداة يف صورتَا اليَائية

عددد تعددديل االسددتبانة فددي طددو  مالحظددات المحكمددين بحددذف بعددض العبددارات نتيجددة ب      
طددافة بعددض العبددارات المقترحددة  ثددم حسدداب الصدددق  لتكرارهددا وتددداخمها مددع الددبعض اتخددر  وا 

محدوريين والثبات  أصبحت األداة في صورتها النهاوية وصالحة لمتطبيدق  حيدث الدتممت عمدى 
الواقدددع ال عمدددي ألدا  ملدددرفي التربيدددة الميدانيدددة بكميدددة  عبدددارة فرعيدددة تقددديس (63 و  رويسددديين

. وقددد تددم تقدددير أدا  أفددراد العينددة وفًقددا لتدددرج التربيددة بجامعددة الممعددك خالددد والمعمددم المتعدداون
  6خماسدي  كبيدر جددًدا  كبيدر  متوسدط  بسدديط  طدعيف(  وتصدح  وهددذا الخيدارات بالدددرجات  

منخ طددة عددن أدا  طددعيف  بينمددا تعبددر الدرجددة ( عمددى التددوالي  وتعبددر الدرجددة ال2  3  4  5
 المرت عة عن أدا  كبير جًدا ألدا  ملرف التربية الميدانية والمعمم المتعاون.

 ( ٕٚضخ بزجبد انًمٛبض انخًبظ1ٙجدٔل )

 ضؼٛف ثعٛظ يوٕظظ كجٛس كجٛس جدا انومدٚس

 1 2 3 4 5 انٕشٌ

 الدراسة املبدئية  

  بعد ذلك تم إدخال بمدارس التعميمثم تطبيق أداة الدراسة عمى العينة األصمية  
البيانات تمهيدًا لتحميمها  وأخيرًا تم كتابة النتاوج ومناقلتها في طو  اإلطار النظرا 

 وما أس رت عنه نتاوج البحوث والدراسات السابقة.
 لميدانية لم صل الدراسي تم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة تم جميع طالب التربية ا

( طالبًا من طالب جامعة الممك خالد 491هد لممت  2549/:4األول لمعام 
تخصص اللريعة وأصول الدين  وتم اختيار عينة من المدارس المتوسطة والثانوية 



 .......درجة ممارسة مشرفي التربية الميدانية والمعلم المتعاون للمهارات اإلشرافية

- 76: - 

[ طالبًا  إتص ت 491[ مدرسة و 71المتاحة لمتدريب بمنطقة عسير لممت العينة  
 ة نظرًا ألنهم من طالب الجامعة ومن ذات المستوة.عينة البحث بخصاوص متقارب

 الدراسة امليداىية وتفشري ىتائذَا

  ملرفي التربية الميدانية والمعمم المتعاونالجز  تحديد معايير تقويم أدا  تناول هذا 
وتم استخدام   وكذلك تحميل نتاوج رصد الواقع ال عمي لكل من الملرفين والمعممين المتعاونين

 :كما هو موط  كالتالي الحسابي واالنحراف المعيارا وتقديرات األدا المتوسط 
 إدابة الشؤال األول:

 ؟والمعمم المتعاون ما معايير تقويم ملرف التربية الميدانية بكمية التربية جامعة الممك خالد
حث بتحديد قاومة معايير تقييم ملرف التربية الميدانية االب لسؤال قاملإلجابة عمى هذا ا

والمعمم المتعاةون وقد راعى الباحث أن تكون هذا القاومة مالومة المتطمبات الواجب توافرها 
 العديد عمى بملرف التربية الميدانية والمعمم المتعاون  وفق خطوات محددة لممت االطالع

 والبحوث السابقة في مجال التربية الميدانية  ثم توزيع القاومة األولية لممعايير الدراسات من
عمى المختصين لتحكيمها  وبعد التحكيم تم إعداد قاومة معايير التقويم في صورتها النهاوية  

  وبإعداد هذا القاومة فرعية عبارة (63 و  محوريين رويسيينوقد التممت هذا القاومة عمى 
الرويسية وال رعية يكون قد تمت االجابة عمى السؤال األول من أسومة الدراسة  وكانت 

 ت الرويسية وال رعية كا لتالي:المجاال
 ( عبارة فرعية  وهي كالتالي:63 

  فرعية. ( مهمة22د لملرف التربية الميدانية وتطمن  محور التهيوة واالعدا
  ة لملرف التربية الميدانية وتطمن  محور التدريب والممارس ( مهمة26 فرعية. 

  فرعية. ( مهمة22واالعداد لممعمم المتعاون وتطمن   محور التهيوة
  فرعية.  ( مهمة26والممارسة لممعمم المتعاون وتطمن  محور التدريب 

 إدابة الشؤال الجاىي: 

ممارسة ملرف التربية الميدانية بكمية التربية بجامعة الممك خالد لممهارات اإللرافيه  درجةما 
لمرحمتي  االعداد والممارسة( من وجهة نظر طالب التربية الميدانية تخصص  لريعة وأصول 

 دين (؟
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عن طريق حساب  تقديرات طالب التربية الميدانية تخصص  لريعة وأصول الدين( حساب تم
لكل عبارة من عبارات االستبيان  لحسابي واالنحراف المعيارا وتقديرات األدا  المتوسط ا
 ( التالية توط  ذلك: 4( و  3وجدول  

انًوٕظيبد ٔاالَذسافبد انًؼٛبزٚخ نؼُبصس انومٛٛى ألباء انًشسف تجبِ انيالة انًودزثٍٛ أثُبء يسدهخ 

 ااػدابانوٓٛئخ ٔ

 انًوٕظظ ػُصس انومٛٛى
االَذساف 

 انًؼٛبزٖ

تمدٚس 

 األباء

ٚؼمد اجوًبًػب أٔنًٛب نهوؼسف ػهٗ انيالة انًؼهًٍٛ 

 ٔتٓٛئوٓى نفوسح انودزٚت.
 يوٕظيخ 2..2 2.3

ٚؤكد ػهٗ االنوصاو ثبنوؼهًٛبد ٔانمٕاٍَٛ انًدزظٛخ أثُبء 

  فوسح انودزٚت.
 يوٕظيخ 2..2 2.3

ؼسف انيالة انًؼهًٍٛ ثخيخ ثسَبيج انوسثٛخ انًٛداَٛخ ٚ

 أَشيوٓب.ٔيخوهف 
 خضؼٛف 2.60 1.3

ٚشجغ ػهٗ البيخ ػاللبد دعُخ يغ اابازح انًدزظٛخ 

 ٔانًؼهى انًوؼبٌٔ.
 يوٕظيخ 2.03 1.1

 يوٕظيخ 2.52 1.5 ٚوبثغ بٔاو انيالة انًؼهًٍٛ أثُبء فوسح انودزٚت.

انجٕاَت انوؼهًٛٛخ ػهٗ ُٚعك يغ انيالة انًؼهًٍٛ 

 انًًٓخ انًساب يالدظوٓب.
 ضؼٛف 2.60 1.0

ٚؤكد ػهٗ أًْٛخ انصٚبزاد انصفٛخ فٙ تذعٍٛ األباء 

 انصفٙ.
 يوٕظيخ 1..2 2.2

ٚؼمد اجوًبًػب ثؼدًٚب نًُبلشخ انجٕاَت انوؼهًٛٛخ انوٙ تى 

 يالدظوٓب أثُبء انذصخ.
 يوٕظيخ 2.03 1.1

ُٚجّ انيالة انًؼهًٍٛ إنٗ ثؼض انًشكالد انًوٕلغ 

 ددٔثٓب أثُبء ػًهٛخ انودزٚط.
 ضؼٛف 2.60 1.0

ٕلغ ددٔثٓب أثُبء وسح انذهٕل انًُبظجخ نهًشكالد انًوٚم

 انودزٚط.
 يوٕظظ 2.03 1.1

 ثعٛظ 2.03 2.1 ٚٓٛئ انيالة انًؼهًٍٛ نًسدهوٙ انًشبزكخ ٔانًًبزظخ.

أباء انًشسف ٔانًؼهى انًوؼبٌٔ تجبِ انيالة انًؼهًٍٛ 

 أثُبء يسدهخ انًالدظخ
 يوٕظيخ 2.02 .1.0

 

أن المتوسط الحسابي الستجابات الطالب  عينة الدراسة( ( 3يتط  من الجدول         
ل قرات أداة الدراسة أدا  ملرف التربية الميدانية لمحور االعداد والتهيوة بلكل عام بمات 

أن المتوسطات  أما عمى مستوة المحاور ال رعية فيالحظ ( وبدرجة متوسطة 2.98 
ما عدا  ع المحاور بدرجة متوسطة( وكانت جمي2.4( إلى   3.4الحسابية تراوحت مابين  

ينسق مع الطالب  - يعرف الطالب المعممين بخطة برنامج التربية الميدانية وانلطتها
ينبه الطالب المعممين إلى بعض  -المعممين الجوانب التعميمية المهمة المراد مالحظتها
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ذا يعطي هو . المسكالت المتوقع حدوثها أثنا  عممية التدريس( حيث جا ت بنسبة طعي ة
انطباعًا إلى أن أدا  ملرف التربية الميدانية في لمحور االعداد والتهيوة لم توظف بطريقة 

الباحث ذلك إلى إرتباط بعض الملرفين بأعمال إدارية تتطمب تواجدهم بلكل  ويعزومناسبة. 
ة داوم ل ترات طويمة وما يتعمق بهذهع األعمال االدارية من متطمبات وملاركة بالجان داوم

مما أدة لتداخل المهام االدارية مع المهام االلرافيه إطافًة مما أعاق تواجدهم بالميدان 
ومتابعة طالبهم وانعكاس ذلك عمى مستوة أداوهم. عدم استخدام ملرف التدريب الميداني 
لخبراته السابقة والتنبؤ بما قد يواجه الطالب من صعوبات وملكالت متعمقة بالتدريب مما 

التدريب الميداني لبنا  خطط مستقبمية لمتدريب قاومة عمى مراعاة ال روق  يدفع ملرف
ال ردية بين الطالب. طعف التواصل وبنا  العالقات االجتماعية بين ملرف التدريب الميداني 
وطالب التدريب مما كان له دور في طعف أدا  الطالب. اكت ا  بعض ملرا التدريب 

وجيهات وتعميمات خالل المقا ت التي تعقدها الكمية قبل الميداني بما تقدمه الكمية من ت
مبالرة طالب التدريب الميداني لمدارس التدريب والذا يلترك فيه عدد من أعطا  هيوة 
التدربيس بتقديم محاطرات توجيهية. وتت ق نتيجة هذا الدراسة مع نتيجة دراسة وتت ق نتيجة 

%( 45حيث ألارت نتاوج الدراسة إلى أن   (3114هذا الدراسة مع نتيجة دراسة الطالفحة  
من طالب التربية الميدانية إلى أن الملرفين يطمعون عمى دفاتر تحطير الدروس في كل 

 .(3115مع نتاوج دراسة الخميس   أيطاً  تت ق ازيارة يقومون بها لممتدربين بالمدراس. كم
انودزٚت  يسدهخانًوٕظيبد ٔاالَذسافبد انًؼٛبزٚخ نؼُبصس تمٛٛى أباء انًشسف أثُبء ( 3جدٔل )

  ٔانًًبزظخ

 انًوٕظظ ػُصس انومٛٛى
االَذساف 

 انًؼٛبزٖ

تمدٚس 

 األباء

ٚوبثغ تذضٛس انيالة انًؼهًٍٛ ٔٚمدو نٓى انوٕجٛٓبد 

 انًُبظجخ.
 يوٕظيخ 2..2 2.3

ٕشع ػهٗ انيالة انًؼهًٍٛ يجًٕػخ يٍ خيظ ٚ

 اندزٔض انًُٕذجٛخ.
 ضؼٛفخ .2.6 1.51

عبػد انيالة انًؼهًٍٛ فٙ صٛبغخ األْداف ٚ

 انعهٕكٛخ.
 يوٕظيخ 2.03 2.1

ٚالدظ أباء انيالة انًؼهًٍٛ يُر ثداٚخ انذصخ إنٗ 

 َٓبٚوٓب. 
 يوٕظيخ 2.03 1.1

ٚؼمد اجوًبًػب ثؼد كم شٚبزح صفٛخ نًُبلشخ ٔتٕجّٛ 

 انيالة انًؼهًٍٛ.
 يوٕظيخ 2..2 2.3

ٚشجغ ػهٗ تٕظٛف األَشيخ اناليُٓجٛخ فٙ انؼًهٛخ 

 انوؼهًٛٛخ.
 ضؼٛفخ 2.42 1.2
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انًؼهًٍٛ َذٕ اظوخداو األظبنٛت  ٕٚجّ انيالة

 انًُبظجخ ابازح انصف.
 يوٕظيخ 1..2 2.2

 يوٕظيخ 2.03 1.1 مدو انوٕجٛٓبد انًُبظجخ َذٕ كٛفٛخ تشٕٚك انيالة.ٚ

 يوٕظيخ 2.01 1..1 انودزٚعٙ.ٚمدو تغرٚخ زاجؼخ يعوًسح نوذعٍٛ األباء 

 يوٕظيخ 2.60 1.0 ٚشجغ ػهٗ يًبزظخ انومٕٚى انراتٙ.

ًُٚٙ انثمخ ثبنُفط ندٖ انيالة انًؼهًٍٛ أثُبء 

 شٚبزتٓى انصفٛخ.
 يوٕظيخ 1.12 .2.2

ٚشجغ انيالة انًؼهًٍٛ ػهٗ ااثداع فٙ األباء 

 انوؼهًٛٙ.
 يوٕظيخ 1..2 2.2

يشكالد انيالة ٚوؼبٌٔ يغ إبازح انًدزظخ فٙ دم 

 انًؼهًٍٛ.
 يوٕظيخ 2.03 2.1

 ضؼٛفخ 2.61 1.4 ٚوجغ انًٕضٕػٛخ فٙ تمٕٚى انيالة انًؼهًٍٛ.

 ضؼٛفخ 2.60 1.3 ٚساػٙ انفسٔق انفسبٚخ ثٍٛ انيالة انًؼهًٍٛ

انًؼهًٍٛ  أباء انًشسف ٔانًؼهى انًوؼبٌٔ تجبِ انيالة

 ٔانًًبزظخ انودزٚت أثُبء يسدهخ
 يوٕظيخ 2.05 4..1

الستجابات الطالب  عينة الدراسة(  المتوسط الحسابي( أن 4 يتط  من الجدول         
 الممارسة والتدريب بلكل عام بمغل قرات أداة الدراسة أدا  ملرف التربية الميدانية لمحور 

المتوسط الحسابي أن  أما عمى مستوة المحاور ال رعية فيالحظ ( وبدرجة متوسطة 2.95 
وزع عمى ما عدا   ي ( وكانت جميع المحاور بدرجة متوسطة2.4( إلى   3.4مابين   تراوح

يلجع عمى توظيف األنلطة  -عممين مجموعة من خطط الدروس النموذجيةمال الطالب
يراعي  -المعممين الطالبيتبع الموطوعية في تقويم  -الالمنهجية في العممية التعميمية

هذا يعطي انطباعًا إلى جا ت بدرجة طعي ة  و  ( حيثال روق ال ردية بين الطالب المعممين
ظف بطريقة مناسبة. يو لم  الممارسة والتدريبأن أدا  ملرف التربية الميدانية في لمحور 

إلى إرت اع أنصبة أعطا  هيوة التدريس بكمية التربية بجامعة ويعزو البحث النتيجة السابقة 
اتساع  ني تجاا طالب التدريب الميداني.الممك خالد  مما أثر عمى أدا  ملرف التدريب الميدل

المنطقة الجارافيه المتاحة لمدارس التدريب لملرف التربية الميدانية مما أدة إلى صعوبة 
إطافًة إلى صعوبة تنسيق الجداول الدراسية من  التواصل مع هذا المدارس بلكل مستمر.

الميدانية بالكمية. زيادة  قبل مدرا  المدارس بما يتوافق مع الجدول الخاص بملرف التربية
( طالبًا بال صل الدراسي لدة 41أعداد طالب التدريب الميداني حيث تصل أعداد الطالب إلى  

ملرف التدريب الميداني  وتزامن هذا مع قمة عدد الطالب بالمدرسة الواحدة مما أدة لزيادة 
دريب الميداني بزيارة أعداد المدارس لدة ملرف التدريبب الميداني. اكت ا  بعض ملرفي الت
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ص ية واحدة خالل ال صل الدراسي واستمرار متابعة الطالب من خالل االجتماعات الدورية 
بالكمية ومتابعة االعداد الكتابي  تزامن ذلك مع عدم مطالبة ملرف التدريب الميداني بتقديم 

ف عمى التوجيهات تقارير فصمية لمكمية توط  عدد زياراته الميدانية  وبالتالي اقتصار الملر 
الل هية لمطالب المتدرب  مما يعيق متابعتها من قبل الملرف واست ادة طالب التدريب 
الميداني من هذا التوجيهات. عدم مراعاة بعض ملرفي التدريب الميداني لمالحظات تم 

ومايقدم تسجيمها خالل زيارات سابقة  والبنا  عميها في عممية متابعة تطور أدا  الطالب. 
مواد أكاديميه تقدمها كمية التربية كمادة طرق التدريبس والتي يقدم بها موطوعات تتعمق  من

بالتدريب  وتعتبر هذا المادة لرطًا أساسيًا لمتدريب الميداني  وبالتالي يعتقد بعض ملرفي 
التدريب أن طالب التدريب الميداني لديهم الخبرات والمهارات الالزمة لمتدريب. عدم تقديم 

ج عالجيه واثراوية لجوانب القصور التي تمت مالحظتها لدة طالب التدريب الميداني برام
واالكت ا   بالتوجيهات والمالحظات  وعدم متابعته لمتطور المهني من خالل مدة است ادتهم 
عمميًا مما تم تقديمه لهم من هذا البرامج. عدم توفر االمكانات والمعامل بالكمية والتي تساعد 

دريب الميداني عمى عقد إجتماعات المساوية لت عيل الجوانب التطبيقية وربطها بما ملرف الت
يقدمه من مالحظات وتعميمات نظرية خالل زياراته االلرافية عمى طالب التدريب الميداني. 
ارتباط طالب التدريب الميداني بجداول دراسية مساوية بالكمية حال دون عقد اجتماعات دورية 

يب الميداني لمناقلة جوانب التربية الميدانية  مما زاد الطاط عمى ملرف مع ملرف التدر 
التدريب الميداني لمبقا  ل ترات طويمه بمدارس التدريب أثنا  زياراته الميدانية لمناقلة بعض 
جوانب التربية الميدانية وتأثير ذلك سمبًا عمى زياراته لممدارس التدريب األخرة. وتت ق نتيجة 

%( 68( حيث ألارت نتاوج الدراسة إلى أن  3114الطالفحة  مع نتيجة دراسة  هذا الدراسة
من طالب التربية الميدانية إلى أن الملرفين كانوا يلجعون المتدربين عندما يرون منهم أدا  

%( من طالب التربية 76جيدًا ويحثونهم عمى تطوير مهارتهم التدريسية   بينما ألار  
في حل بعض الملكالت التي واجهته. وتوصمت دراسة عد المتدرب الميدانية بأن الملرف سا

 ( إلى غياب دور الملرف األكاديمي في تطوير أدا  الطالب المعمم.3122البحيرا  
 إدابة الشؤال الجالح: 

ممارسدة المعمدم المتعداون لممهدارات اإللدرافيه لمرحمتدي  االعدداد والممارسدة(  درجةما 
 من وجهة نظر طالب التربية الميدانية تخصص  لريعة وأصول دين (؟
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المتوسط تقديرات طالب التربية الميدانية تخصص  لريعة وأصول الدين( عن طريق حساب 
و ( 5ارة من عبارات االستبيان  وجدول  لكل عب الحسابي واالنحراف المعيارا وتقدير األدا  

التالية توط  ذلك: ( 6   
 (4جدٔل )

 نًذٕزانًوٕظيبد ٔاالَذسافبد انًؼٛبزٚخ نؼُبصس انومٛٛى ألباء انًؼهى انًوؼبٌٔ يغ انيالة انًؼهًٍٛ 

 انوٓٛئخ ٔااػداب.

 تمدٚس األباء االَذساف انًؼٛبزٖ انًوٕظظ ػُصس انومٛٛى

نهوؼسف ػهٗ انيالة انًؼهًٍٛ ٚؼمد اجوًبًػب أٔنًٛب 

 ٔتٓٛئوٓى نفوسح انودزٚت.
 كجٛسح 1..2 2.51

ٚؼسف انيالة انًؼهًٍٛ ثخيخ ثسَبيج انوسثٛخ انًٛداَٛخ 

 ٔيخوهف أَشيوٓب.
 يوٕظيخ 3..2 2.3

ٚؤكد ػهٗ االنوصاو ثبنوؼهًٛبد ٔانمٕاٍَٛ انًدزظٛخ أثُبء 

 فوسح انودزٚت.
 يوٕظيخ 2.03 2.1

ػاللبد دعُخ يغ اابازح انًدزظٛخ ٚشجغ ػهٗ البيخ 

 ٔانًؼهى انًوؼبٌٔ.
 يوٕظيخ 2.03 1.1

 يوٕظيخ 2.60 1.0 ٚوبثغ بٔاو انيالة انًؼهًٍٛ أثُبء فوسح انودزٚت.

انجٕاَت انوؼهًٛٛخ ػهٗ ُٚعك يغ انيالة انًؼهًٍٛ 

 انًًٓخ انًساب يالدظوٓب.
 يوٕظيخ 2.03 1.0

تذعٍٛ األباء ٚؤكد ػهٗ أًْٛخ انصٚبزاد انصفٛخ فٙ 

 انصفٙ.
 يوٕظيخ 2.03 2.1

ٚؼمد اجوًبًػب ثؼدًٚب نًُبلشخ انجٕاَت انوؼهًٛٛخ انوٙ تى 

 يالدظوٓب أثُبء انذصخ.
 ضؼٛفخ 2.60 1.3

ُٚجّ انيهجخ انًؼهًٍٛ إنٗ ثؼض انًشكالد انًوٕلغ 

 ددٔثٓب أثُبء ػًهٛخ انودزٚط.
 خضؼٛف 2.61 1.4

ددٔثٓب أثُبء  ٚمسح انذهٕل انًُبظجخ نهًشكالد انًٕلغ

 انودزٚط.
 يوٕظيخ 1..2 2.2

 يوٕظيخ 2.03 1.1 ٚٓٛئ انيالة انًؼهًٍٛ نًسدهوٙ انًشبزكخ ٔانًًبزظخ.

أباء انًؼهى انًوؼبٌٔ يغ انيالة انًؼهًٍٛ أثُبء يسدهخ 

 انًالدظخ
 يوٕظيخ 2.04 1.12

( وبدرجة 1:.2(  أن المتوسط الحسابي عمى المستوة العام   5من الجدول  يتط        
( 2.44( إلى   :3.6متوسطة أما عمى مستوة المحاور ال رعية فيالحظ أنها تتراوح مابين  

 الطالبيعقد اجتماًعا أولًيا لمتعرف عمى وكانت جميع المحاور بدرجة متوسطة ما عدا   
عقد اجتماًعا بعدًيا لمناقلة ( فقج كانت بدرجة كبيرة و  يالمعممين وتهيوتهم ل ترة التدريب

ينبه الطمبة المعممين إلى بعض  -الجوانب التعميمية التي تم مالحظتها أثنا  الحصة
( فكانت بدرجة طعي ة. وهذا يعطي انطباعًا الملكالت المتوقع حدوثها أثنا  عممية التدريس
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ا  ملرف التربية الميدانية في لمحور التهيوة واالعداد لم توظف بطريقة مناسبة. إلى أن أد
ويعزو البحث النتيجة السابقة إلى طعف التواصل بين ملرف التدريب الميداني والمعمم 
المتعاون في المدرسة من حيث وطع الخطط والبرامج التطويرية لالعداد والتهيوة وفق 

انب الطعف لديهم مما يطور ويعزز من أدا  طالب التدريب مستوة المتدربين ومعالجة جو 
الميداني. كما يعزو الباحث ذلك إلى يلية توزيع طالب التدريب الميداني لمدارس التدريب التي 
ال تخطع لمتمييز بين المدارس ذات البيوة الجاذبة والمتعاونة والتي تطم معممين يمتمكون 

مام مهامهم االلرافية عمى طالب التدريب الميداني خبرات وك ا ات عالية تساعدهم عمى ات
والمدارس التي التمتمك بيوة جاذبة ومتعاونه  والمساواا بين جميع المدارس في توزيع طالب 
التدريب الميداني. وأيطًا اكت ا  بعض المعممين المتعاونيين بما تقدمه الكمية من توجيهات 

قبل مبالرة طالب التدريب الميداني لمدارس  وتعميمات خالل المقا ت التي تعقدها الكمية
التدريب والذا يلترك فيه عدد من أعطا  هيوة التدربيس بتقديم محاطرات توجيهية. كما 
يعزو الباحث ذلك أيطًا إلى إرتباط المعممين المتعاونيين بجداول دراسيه في المدارس مما قد  

التصور الخاطا لدة بعض اك أيطًا وهنيعيق تواصل المعمم المتعاون مع الطالب المتدرب. 
المعممين المتعاونيين بأن مهمة المعمم األساسية تنتهي بتسميم المادة وجميع أنلطتها 

ويتوافق . أن دور المتعابعة وااللراف من مسؤوليات الجامعةالتعميمية  لمطالب المتدرب و 
(  الرويمي 3113(  ودراسة الخوالدة  :311مع نتاوج دراسة كل الهاجرا  مهذا الرأا 

 (3116(  الصقرا  3115(  العريمي  3114 
 (5جدٔل )

نًذٕز انًوٕظيبد ٔاالَذسافبد انًؼٛبزٚخ نؼُبصس انومٛٛى ألباء انًؼهى انًوؼبٌٔ يغ انيالة انًؼهًٍٛ 

 انًًبزظخ ٔانودزٚت

 انًوٕظظ ػُصس انومٛٛى
االَذساف 

 انًؼٛبزٖ
 تمدٚس األباء

ٔٚمدو نٓى ٚوبثغ تذضٛس انيالة انًؼهًٍٛ 

 انوٕجٛٓبد انًُبظجخ.
خضؼٛف 2.42 1.2  

ٕٚشع ػهٗ انيالة انؼهًٍٛ يجًٕػخ يٍ خيظ 

 اندزٔض انًُٕذجٛخ.
 يوٕظيخ 2.03 1.1

ٚعبػد انيالة انًؼهًٍٛ فٙ صٛبغخ األْداف 

 انعهٕكٛخ.
 يوٕظيخ 2.52 1.5

ٚالدظ أباء انيالة انًؼهًٍٛ يُر ثداٚخ انذصخ إنٗ 

 َٓبٚوٓب.
 يوٕظيخ 2.60 1.0

ٚؼمد اجوًبًػب ثؼد كم شٚبزح صفٛخ نًُبلشخ ٔتٕجّٛ 

 انيهجخ انًؼهًٍٛ.
خضؼٛف 2.42 1.2  
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ٚشجغ ػهٗ تٕظٛف األَشيخ اناليُٓجٛخ فٙ 

 انؼًهٛخ انوؼهًٛٛخ.
 يوٕظيخ 2.03 1.1

ٕٚجّ انيالة انًؼهًٍٛ َذٕ اظوخداو األظبنٛت 

 انًُبظجخ ابازح انصف.
 كجٛسح 1..2 2.51

انًُبظجخ َذٕ كٛفٛخ تشٕٚك ٚمدو انوٕجٛٓبد 

 انيهجخ.
 يوٕظيخ 2.05 .2.2

ٚمدو تغرٚخ زاجؼخ يعوًسح نوذعٍٛ األباء 

 انودزٚعٙ.
 يوٕظيخ 2.05 2.11

 يوٕظيخ 1..2 1..1 ٚشجغ ػهٗ يًبزظخ انومٕٚى انراتٙ.

ًُٚٙ انثمخ ثبنُفط ندٖ انيالة انًؼهًٍٛ أثُبء 

 شٚبزتٓى انصفٛخ.
 يوٕظيخ 2.04 2.36

انًؼهًٍٛ ػهٗ ااثداع فٙ األباء  ٚشجغ انيالة

 انوؼهًٛٙ.
 يوٕظيخ 3..2 2.23

ٚوؼبٌٔ يغ إبازح انًدزظخ فٙ دم يشكالد انيالة 

 انًؼهًٍٛ.
 يوٕظيخ 2.05 .2.3

 يوٕظيخ 2.01 2.22 ٚوجغ انًٕضٕػٛخ فٙ تمٕٚى انيالة انًؼهًٍٛ.

 يوٕظيخ 1..2 1..1 ٚساػٙ انفسٔق انفسبٚخ ثٍٛ انيالة انًؼهًٍٛ

انًؼهى انًوؼبٌٔ يغ انيالة انًؼهًٍٛ أثُبء أباء 

 يسدهوٙ انًشبزكخ ٔانًًبزظخ
 يوٕظيخ 2.02 1.13

 
 

( أن المتوسط الحسابي الستجابات الطالب  عينة الدراسة( 6يتط  من الجدول         
ل قرات أداة الدراسة ألدا  المعمم المتعاون لمحور  التدريب والممارسة بلكل عام بمغ 

أن المتوسط الحسابي   أما عمى مستوة المحاور ال رعية فيالحظ وبدرجة متوسطة ( 4:.2 
يوجه ( وكانت جميع المحاور بدرجة متوسطة ما عدا   2.3( إلى   :3.6يتراوحت مابين  

يتابع ( جا ت بدرجة كبيرة  و المعممين نحو استخدام األساليب المناسبة إلدارة الصف الطالب
يعقد اجتماًعا بعد كل زيارة ص ية  -ويقدم لهم التوجيهات المناسبة المعممين الطالبتحطير 

( جا ت بدرجة طعي ة. وهذا يعطي انطباعًا إلى أن أدا  لمناقلة وتوجيه الطمبة المعممين
المعمم المتعاون في لمحور الممارسة والتدريب لم يوظف بطريقة مناسبة  ويعزو البحث 
النتيجة السابقة إلى عدم إعطا  الكمية الصالحيات الكاممة والالزمة لإللراف والمتابعة حيث 

لمتعاون مما أثر عمى أد  المعمم المتعاون خصصت كمية التربية علرون درجة فقط لممعمم ا
مط طالب التدريب الميداني وارتباط المعمم المتعاون أيطًا بجدول تدريسي يخر خالل ال صل 
الدراسي مما أعاق متابعة الطالب المتدرب. وقد تكون نظرة بعض مديرا المدارس والمعممين 

ساسي من حيث التمكن العممي المتعاونيين حيال الطالب المتدرب ومساواته بالمعمم األ
والتربوا وأهميته  لمتدريس دون الحاجة لممتابعة وااللراف والتقميل من دور المعمم المتعاون 
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يمان المعمم المتعاون بأهمية دور ملرف التدريب الميداني لمكمية  في المتابعة وااللراف. وا 
( 3117راسة رالد واللباك  هذا ما مع نتاوج ديتوافق ومهامه االلرافيه لمطالب المتدرب و 

والتي توصمت إلى أن دور المعمم المتعاون في إرلاد الطالب المتدرب في مختمف مجاالت 
التربية الميدانية كان بمستوة جيد  وأن أكثر مجاالت التربية الميدانية إيجابية لدور المعمم 

الت هو مجال أساليب المتعاون في إرلاد الطالب المعمم هو مجال البيوة الص ية وأقل المجا
( إلى أن مجال التعمون من جانب المعمم المتعاون 3118التقويم. كما ألارت دراسة القاسم  

( إلى قمة مساعدة المعممين 3112حصل عمى المرتبة األخير. وتؤيدها دراسة القو  
(  ودراسة :311المتعاونيين لمطمبة المتدربين. كما توافقت مع دراسة كل من: الهاجرا  

 (3116(  الصقرا  3115(  العريمي  3114(  الرويمي  3113الخوالدة  
 إدابة الشؤال الزابع: 

ن لممهدارات اوما ال رق بدين ممارسدة ملدرف التربيدة الميدانيدة وممارسدة المعمدم المتعد
 اإللرافية من وجهة نظر طالب التربية الميدانية تخصص   لريعة وأصول الدين(؟ 

انًٛداَٛخ تخصص )انشسٚؼخ ٔأصٕل اندٍٚ( نهًًبزظبد ااشسافّٛ ثٍٛ انًشسف تمدٚساد طالة انوسثٛخ 

 ٔانودزٚت ااػداب٘ ٔانًؼهى انًوؼبٌٔ نًذٕز

 انًجًٕػبد

 

 انًوٕظظ ٌ
االَذساف 

 انًؼٛبزٖ

 اخوجبز "د"

 لًٛخ "د"
بزجبد 

 انذسٚخ

يعوٕٖ 

 اندالنخ

 2.32 3.01 32 انًشسفٌٕ انوسثٌٕٕٚ
6.22 53 2.25 

 2.36 3..3 25 انًوؼبٌَٕٔانًؼهًٌٕ 
 

( فددي محددورا 1.16تلدديبر نتدداوج الدراسددة إلددى وجددود فددروق ذات دالالدده إحصدداوية عنددد       
ب دارق بسديط   المتعاون المعممالدراسة وهما  االعداد والتهيوة( و التدريب والممارسة(  لصال  

المتوسدط   بينمدا جدا  %(4.82ألدا  ملرف التدريب الميدداني   المتوسط الحسابيحيث جا  
ويعدددزو الباحدددث ذلدددك لموجدددود الدددداوم والمسدددتمر   %(4.94  المتعددداون المعمدددمألدا   الحسدددابي

لممعمم المتعاون في المدرسة  إطافًة إلى اطالع المعمم المتعاون عمى سير عمل المتدرب نظدرًا 
عمدى المعمدم  وقد يكون لقاود المدرسة دور إيجدابي مدن حيدث التدأثيرلتقارب التخصص العممي  

وقددد يعددود ذلددك لمتوافددق الن سددي المتعدداون بأهميددة إدراك دورا االلددرافي تجدداا الطالددب المتدددرب. 
بدين المعمددم المتعدداون والمتددرب نظددرًا لالتصددال الدذا يحدددث بلددكل يدومي بددين المعمددم المتعدداون 
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يج ةورغددم أن نتيجددة الدراسددوالمتدددرب.  ابيددة مددن تلددير إلددى أن المعمددم المتعدداون أكثددر فعاليددة وا 
بددين ملددرف التدددريب الميددداني اال أن الباحددث يددرة أن ال ددرق بددين الددوزن النسددبي كددان بسدديطًا 

لددذلك فددإن تقدددير الباحددث ل عاليددة األدوار االلددرافية لكددل مددن ملددرف التدددريب والمعمددم األدا يددن 
 نتاوج هذا الدراسة. وتتوافق المتعاون كانت متقاربة وفقًا لنتاوج هذا الدراسة.

 الدراسة:توصيات 

استنادًا إلى ما جا  في اإلطار النظرا لمبحث والدراسدات السدابقة ونتداوج الدراسدة فدإن 
يمكددن أن يأخددذ بهددا المهتمددين بتطددوير التدددريب  التدديالباحددث يقدددم بعددض التوصدديات اإلجراويددة 

 :وذلك عمى النحو التالي الميداني 
  كددل مددن ملددرف التدددريب والمعمددم المتعدداون بمددا يحقددق أهددداف  مهددامإعددادة النظددر فددي

 التربية الميدانية.
  تكميف الملرف بعمدل تقدارير دوريدة لسدير العمميدة االلدرافية وتقدديمها لجندة التدربيدة

 .الميدانية بالكمية
 دورات تدريبيددة لممعممددين المتعدداونيين لتوطدد  أدوارهددم ومهددامهم االلددرافية تجدداا  عمددل

 الطالب المتدرب.
  التأكيد عمى أهمية التواصل والتعاون البنا  بين كدل ملدرف التددريب الميدداني والمعمدم

 المتعاون بما يخدم العممية التطويرية لمطالب المتدرب.
 يتعمق بتقييم الطالب المتدرب. إعطا  المدرسة مزيد من الصالحيات فيما 
  تحديد المعمم المتعاون في جميع المددارس المتاحدة لمتددريب وتحديدد المهدام االلدرافية

 المنوطه به.
  االلدراف الميدداني بمدا قدد يحقدق العمل عمى تطوير أساليب عمميدة متقدمدة فدي مجدال

 لمعمم المتعاون. معالجة القصور االلرافي الناتج عن أدا  ملرف التربية الميدانية وا
  ألنهدا لدم تعدد كافيدة لتمبيدة احتياجدات العمل عمى زيدادة عددد زيدارات الملدرف التربدوا

 المتدربين.
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 :حبوخ مكرتحة

ومدا تدم تقديمده مدن توصديات ومقترحدات  الدراسدةعنهدا  تأسد ر  التديطو  النتاوج  في
تعدد بمثابدة امتدداًدا لهدذا الدراسدة  والتدي يمكدن  التديفإنه يمكن تقديم بعض البحدوث المقترحدة 
 :إجراؤها مستقباًل  وذلك عمى النحو التالي

 .م3141تطوير مناهج العموم اللرعية في ت عيل رؤية المممكة العربية السعودية 
بالمرحمددة المتوسددطة فددي طددو  رؤيددة المممكددة العربيددة السددعودية تقددويم مندداهج العمددوم اللددرعية 

 م.3141
 مهارات الطالب المعممين لعبة العموم اإلسالمية. مقترح لتنميةر تصو 

تصددور مقترحددة لتطددوير أدا  الملددرف التربددوا عمددى طددو  رؤيددة المممكددة العربيددة السددعودية 
 م.3141

 
  



 .......درجة ممارسة مشرفي التربية الميدانية والمعلم المتعاون للمهارات اإلشرافية

- 781 - 

 قائنــة املزادــــــــــع

 أواًل: املزادـــع العزبية:

ا الملددرفين والطددالب المعممددينالتربيددة الميدانيددة دليددل عمددل  .(3002أبووا هيجاءووفؤا  وونه)   وو    -2
 عمف ا )هر هيمنفهج.

ا هألر) ا التربية العممية الميدانية لكمية العموم التربوية .(:9888أبا ءفبرا مفء)ا بعفرةا   وا    -3
 )هر هيضاف ة يلطبع اهينشر اهيتازاع.

صوووواقة مةتر ووووة يتعوووواا  هيمعلووووا هيعربووووح علوووو  أعتووووف  هيةوووور  هي ووووف)   .(3000أبووووا )حا م مووووا)   -4
ا هيوو)ار هيمتقاوور يلمعلووا هيعربووح  ووح مءتمووع هيقوو)ا ءفمعووة المددؤتمر العممددي الثدداني اعشوورا اهي

 أ ااطا مصر.
تةااا برنفمج هيترباة هيعملاة  ح هيءفمعة هألر)ناة م  اءجة نظور هيمو)ارا   .(3006أبا رافا م م)   -5

(ا 23هيعوو))  ا مجمددة دراسددات العمددوم التربويددةاهيمعلمووا  هيمتعووفانا  اطلبووة هيترباووة هيعملاووةا 
 .99 – 9هيمءل) هألالا ص 

التدددريب الميددداني بددين الواقددع والمددأمول  البحددث فددي النظريددة  .(3092أبووا شووعارةا  فيوو) م موو)   -6
 يابافا )هر هيراه). ا والتطبيق(

"تةووااا برنووفمج هيترباووة هيعملاووة  ووح (. 3008عارةا  فيوو)ا ابووفر ا  ووف ر  أبووا شوون) ا اا ووحا أبووا شوو -7
ا مجمددة الزرقددا  لمبحددوث والدراسددات اإلنسددانيةة امةتر ووفت تطوواار "ا ءفمعووة هيزرءووفؤ هي فصوو

 .54- 26هيمءل) هيتف عا هيع)) هألال ص 
 ا هيةفهرةا )هر هيعتف  هي )اث.تكوين المعمم من اإلعداد إلى التدريب(. 3004هأل م)ا  في) طه   -8
 فيو) مو  اءجوة نظور  راو  ءوع هيترباوة هيما)هناوة بعلاوة هيترباوة ءفمعوة هيملو  هيب ار ا م م)  فم)ا اه -9

 .9ا ج963(. ءفمعة هألزهرا ع 3096هيت)را ا 
 ا هألر) ا عمف ا )هر هيم ارة.التربية العممية ال اعمة (.3090 بةاعحا أ م) نف ز  -:

 ا هيءزؤ هي فيثا )مش ا ءفمعة )مش .طراوق تدريس التربية(: 3004بازا عجاال   -21
ا هإل وعن)راةا )هر هيمعر وة فدي إعدداد المعمدمدراسدات  .(3007هيباهحا  فرا  ا باامحا م مو)   -22

 هيءفمعاة.
هيموونتمر هيتربووا  هيوو)ايح هألالا هيمعلووا اعصوور هيمعر ووة: هي وورص  .(3095ءفمعووة هيملوو   فيوو)   -23

/ 20 -38اهيت )افتا معلا متء)) يعفيا متقارا علاة هيترباةا ءفمعة هيملو   فيو)ا  وح هيمو)ة مو  
 ا.3095/ 99
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مونتمر هيعلموح هي وفمس إلعو)ه) هيمعلواا  عو)ه) اتو)را  هيمعلوا  وح ا هي .(3095ءفمعة أا هيةرى   -24
 -32مطفي  هيتنماة ام وتء)هت هيعصورا هيمنعةو) بعلاوة هيترباوةا ءفمعوة أا هيةورىا  وح هيمو)ة مو  

 .وه9326/ 3/ 34
هيمشووعالت هيتووح تاهءووه هيمعلمووفت اعالءجووف موو  اءجووة نظوور . (3092هيءجنووحا عاوو) بوو   ءوواج   -25

   الماة.
واقع برنامج التربية العممية في كمية التربيدة بجامعدة  .(3004اى ا هيتمفرا ءف ا  هيء فرا  ل -26

 .86-54(ا ص 4ا مءلة هيعلاا هيتربااةا هيع))  الكويت من وجهة نظر الطالب المعمم
المددؤتمر العممددي هتءفهووفت معفصوورة  ووح  عوو)ه) هيمعلووا اتنماتووه مجنا ووفا  (.3003  ووا ا م مووا)   -27

 ا هيمءل) هألالا ءفمعة عا  شمسا مصر.عممالسادس علر  تكوين الم
درجدة ممارسددة طالبدات كميدة األميددرة عاليدة الجامعيدة بجامعددة  (.3006هي رهبشوةا عمور م مو)   -28

ا مءلووة هيعلوواا هيتربااووة اهين  وواةا علاووة هيترباووةا ءفمعووة هيب وورا ا البمقددا  التطبيقيددة لمقدديم التربويددة
 .393 -976هيمءل) هي فم ا هيع)) هي فيثا أالالا ص 

 ا )هر هيشرا  هألر) .التربية العممية واألسس النظرية وتطبيقاتها (.3003هي طفابةا مفء)   -29
دراسدددة تقويميدددة ألدا  الملدددرف الخدددارجي فدددي برندددامج ا(: 3003هي مووواسا  ووو)هؤ عبووو) هيووورهز    -:2

 (ا ص60(ا هيعو))  97ا هيمءلو)  المجمدة التربويدةا التربية العممية بكمية التربية جامعة الكويت
950-985. 

ملدددكالت التربيدددة العمميدددة التدددي  (.3090فز ا  وووعف)   اهيووو)ةا مصوووط  ا  ماووو)ا  ت وووحا هي ءووو -31
تواجدده الطمبددة المعممددين فددي تخصددص تربيددة ط ددل فددي كميددة الممكددة رانيددا لمط ولددة بالجامعددة 

 .679 – 626(ا ص 35ا مءلة ءفمعة )مش ا هيع)) هي فيثا هيمءل)  الهالمية
 .3020هيمملعة هيعرباة هي عا)اة هيرناة هال ترهتاءاة  -32
 vision2030.gov.sa/downloadمتفح هي  هيرهبط هيتفيح:  

ا ا معتبوة التربيدة الميدانيدة وأساسديات التددريس (.9887ج) ا هي لابحا عبو) هيلطاوح   فياا م -33
 هيعباعف ا هيرافض.

)هر هي عووور ا هألر) ا التربيدددة العمميدددة بدددين النظريدددة والتطبيدددق (.3000 وووع)ا م موووا)   وووف    -34
 يلطبفعة اهينشر.

التربيددة العمميدددة وملددكالتها مدددن وجهددة نظددر طمبدددة دبمددوم التأهيدددل  (.3002 وولامف ا ءمووفل   -35
 .938-932(ا ص 9(ا  32ا هيمءلة هيعرباة يلترباةا هيمءل)  التربوا

ا المرلد في التربيدة العمميدة (.9883عب) هي ما) ا هيمةراا  وع)  هيشفرحا أ م) ا هيمنصار ا  -36
 ة هألايحا يابافا هي)هر هيءمفهاراة يلنشر اهيتازاع. هيطبع
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الملددكالت التددي تواجدده الطالددب المتدددرب فددي مدرسددة  (.3008شووعارا ا وور    ووا   بوورههاا   -37
ر وفية )عتواره ا ااور  االتدريب مع كل من مدير المدرسة والمعمدم المتعداون والملدرف المتعداون

 منشارةا علاة هيترباةا ءفمعة هية)س هيم تا ة.
برنامج مقترح لتطوير التربية العمميدة بكميدة التربيدة  (.3093ا  لا ة عب) هيمنعا ع مف   فيحص -38

ا ر وفية )عتواره ا ااور منشوارةا علاوة جامعة غرب كردفان في طو  االتجاهات العربيدة المعاصدرة
 هيترباةا ءفمعة عر) ف ا هي ا)ه .

عمددم المرحمددة االبتداويددة فددي تصددور مسددتقبمي إلعددداد م (.3005هيصووار حا م موو) عبوو) هياهووف    -39
ا ص 32(ا 9ا  مجمددة كميددة التربيددةا المممكددة العربيددة السددعودية فددي طددو  مسددتجدات العصددر

928-932. 
أهميددة دور الموجدده اإلدارا ومدددة ممارسددته مددن وجهددة (. 3004هيصووةر ا  لا ووة بوو   ل ووف    -:3

مفء ووتار ااوور ا ر ووفية نظددر مددديرا مدددارس التعمدديم األساسددي ومسدداعديهم فددي سددمطنة عمددان
 منشارةا علاة هيترباةا ءفمعة هي لطف  ءفباس.

تقويم برنامج التربية الميدانية في كميدة المعممدين بتبدوك ومقترحدات  (.3002طال  ةا مراه    -41
 -996(ا ص 3(ا هيمءل)  2ا هيمملعة هيعرباة هي عا)اةا هيع))  تطويرها  مجمة كميات المعممين

958 . 
ا هإلموفرهت هيعرباوة هيمت وو)ةا وين المعمدم مددن اإلعدداد إلدى التددريبتكد (.3004طوها أ مو)  فيو)   -42

 )هر هيعتف  هيءفمعح.
 )هر هي  ف ا هيةفهرة. "التربية العممية  نظم معاصرة("  (.3007عفمرا طفر  عب) هيرناح   -43
ملددكالت التربيدة العمميددة كمددا يراهدا الطمبددة والمعممدون فددي تخصددص  (.3003هيعبوف) ا  فمو)   -44

ا هيءفمعة هألر)ناةا مجمة العموم التربوية االقتها باتجاهاتهم نحو مهنة التدريسمعمم الصف وع
 .342-333(ا هيءزؤ هي فنحا ص 29هيع))  

تصددور مقتددرح لتطددوير أدا  ملددرفي التربيددة العمميددة  (.3006عبوو) هيوور م ا م موو) مصووط     -45
ة هيترباووةا هيءفمعووة ا ر ووفية مفء ووتارا ااوور منشووارةا علاووبكميددات التربيددة بالجامعددات ال مسددطينية

 هإل الماةا ازة.
ا عمووف ا )هر تنميتدده وتدريبدده-إعددداد المعمددم  (.3004مصووط  ا  اهيووةا  ووجار  عبوو) هي ووماعا  -46

 هي عر.
سدديناريوهات بديمددة لتطددوير كميددات ومؤسسددات إعددداد المعمددم " (.3005هيعءمووحا يبنوو    ووا    -47

"ا ب ث مة)ا يلمنتمر هي)ايح هيعلموح هي وفبع بعلاوة م3131بالمممكة العربية السعودية حتى عام 
 هيترباةا ءفمعة هي اااا مصر. 
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مدددة اسددت ادة طمبددة التربيددة العمميددة مددن المعمددم " (.3004عبوو) ه، ا عن ووفرةا    ووف   عطووفرا  -48
"ا مءلوة )ره وفت المتعاون في مجال استخدام الوساول التعميمية مدن وجهدة نظدر الطالدب المعمدم

 .934-88(ا ص 99(ا هيمءل)  2اةا هيع))  تربااة اهءتمفع
تقددويم أدا  الطددالب المعممددين لددعبة العمددوم داخددل ال صددل فددي طددو  " (.9884ا وور   ع ا ووحا  -49

"ا مءلووة علاوة هيترباووة ءفمعوة عووا  تقدديرات تالميددذهم ومعممددي ال صددول وملدرفي التربيددة العمميددة
 .335-308(ا ص 98(ا هيع))  9شمسا هيمءل)  

رؤة معاصددرة لمتربيددة العمميددة فددي بددرامج إعددداد المعممددين فددي " (.3008علووح م مووا)  علوو ا  -:4
ا مءلووة هيترباووة هيعملاووة رنى م ووتةبلاةا هيءووزؤ هي ووفنحا هألر) ا معتبووة طددو  التحددديات المعاصددرة"

 هيمءتمع هيعربح.
واقع برنامج التربية العممية في مؤسسات التعميم العالي في "(. 3092 نف  أ م)  از   عاف)ا  -51

"ا ر وفية مفء وتارا ااور منشوارةا علاوة هي)ره وفت الاربية من وجهة نظر الطمبة المعممين الط ة
 هيعلافا ءفمعة هينءفح هياطناة.

تقددويم التدددريب العممددي الميددداني لطمبددة دبمددوم "(. 3008عموور  هيقمووشا مصووط  ا هي رهبشووةا  -52
"ا عممدين المتعداونينالتربية الخاصة في كميات المجتمع األردنية من وجهدة نظدر المتددربين والم

 – 33(ا ص 9( هيمءل)  90مءلة هيعلاا هيتربااة اهين  اةا علاة هيترباةا ءفمعة هيب راةا هيع))  
56. 

تقدويم الطالبدات المعممدات الدذاتي ألداوهدن فدي التربيدة العمميدة وتقيديم " (.3003  راا  صة   -53
"ا مءلة هيب وث  وح هيترباوة ملرفاتهن لهن في عالقتهما بالتخصص األكاديمي والمعدل التراكمي

 . 45-9(ا علاة هيترباة ءفمعة هيمنافا ص 3(ا  94اعلا هين سا مءل)  
الجواندب األساسدية لتقدويم الطالدب المعمدم مدن وجهدة نظدر " (.3003 رحا عب) هيلطاح   ا    -54

ا مءلة )ره فت  ح هيتعلاا هيءفمعحا ءفمعوة عوا  شومسا هيعو)) الملرفين والمعممين المتعاونين"
 .990-54(ا ص 5 

دور ملرف التربية اإلسالمية في تحسين أدا  معممي مدادة التربيدة (. 3003هي اهي)ةا نفصور   -55
 38. مءلة )ره وفتا هيمءلو) اإلسالمية في المدارس األساسية من وجهة نظر المعممين أن سهم

 ا هألر) .72(ا3 
فددي المنددو المهنددي درجددة ممارسددة ملددرف العمددوم لدددورا (. 3003هيعرامحاعبوو)ه،  موو) علووح   -56

ا ر وفية مفء وتار ااور لمعممي العموم في المرحمة الثانوية من وجهدة نظدر الملدرفين التربدويين
 منشارةا علاة هيترباة ءفمعة هي لطف  ءفباس.
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دور المعمددم المتعدداون وتددأثيرا عمددى إعددداد الطددالب المتدددربين  (.9883هية طووفنحا  ووفيا علووح   -57
 .68 -26(ا ص 49(ا هيع))  94ا هي نة  رسالة الخميجخالل فترة التدريب العممية  مجمة 

دراسة ألهم ملكالت الطالب والطالبات المتخصصين في الدراسات " (.3009هيةاها عب) هيمنعا   -58
"ا اإلسددالمية والمعمددم والمعممددات المتعاونددات ببرنددامج التربيددة العمميددة فددي جامعددة الممددك فيصددل

 .363 – 334(ا ص 96  اياة علاة هيترباة ءفمعة ءطرا هيع)) 
 ا هيةفهرةا عفيا هيعت .المناهج بين النظرية والتطبيق (.3003هيلةفن ا أ م)   ا    -59
تحديدددد معدددايير تقدددويم أدا  طالبدددات التددددريب الميدددداني " (.3006 اموووف  بنوووت علوووح  هيمراعوووحا  -:5

المختصددات فددي التربيددة ال نيددة بجامعددة الممددك سددعود فددي طددو  مطالددب األدا  الخاصددة بمعممددة 
"ا ر ووفية مفء ووتارا ااوور منشووارةا علاووة هيترباووةا ءفمعووة التربيددة ال نيددة باسددتخدام أسددموب دل دداا

 هيمل   عا). 
واقددع اإللددراف التربددوا فددي التربيددة العمميددة بكميددة التربيددة " (.3000هيمطفاعووةا  فطمووة م موو)   -61

 .437-376(ا ص 95  مجمة كمية التربية  جامعة قطر  العدد"ا جامعة قطر
 مطبعة هيءجف)ا هإل عن)راة.  اإللراف ال ني في التعميم (. 9872ط    متايحا مص -62
واقدع ممارسدة معممدي التربيدة اإلسدالمية األواودل لمهدامهم (. 3008هيجفءر ا نفصور بو  ب اوت  -63

 ءفمعة منتة.ا اإللرافية من وجهة نظر معممي التربية اإلسالمية وملرفيها في سمطنة عمان
تطددوير نظددام إعددداد المعمددم فددي (: "3094هيعنووف) ا عباوور مبووفر   هااموولا هبت ووفا نفصوور بوو  ا  -64

ا هيمءلووووة هي)اياووووة هيتربااووووة المممكددددة العربيددددة السددددعودية فددددي طددددو  تجربتددددي اليابددددان وفنمندددددا"
 .49-29(ا شبفطا ص 3(ا هيمءل)  3هيمت صصةا هيع))  

نمدددو واقدددع ممارسدددة الملدددرف التربدددوا لمهامدددة فدددي تطدددوير ال(. 3002هيراالوووحا  وووعا)  باووو   -65
ر وووفية  المهندددي لمعممدددي الرياطددديات فدددي المرحمدددة المتوسدددطة فدددي منطقدددة الحددددود اللدددمالية 

 مفء تار اار منشارةا علاة هيترباةا ءفمعة أا هيةرى بمعة هيمعرمة.
ملكالت التربية الميدانية لدا طالب كميدات التربيدة الحكوميدة " (.3003اف ا ا رافض م م)   -66

ةا علاووة هيترباووةا برنووفمج هي)ره ووفت هيمشووتر  مووع ءفمعووة اووزةا ا ر ووفية مفء ووتار ااوور منشووار باددزة"
  ل طا .
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