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�مللخ�س

هدف البحث احلايل ب�سكل رئي�ص اإىل التعرف على مدى فاعلية مقررات اخلربات امليدانية يف 

اإعداد طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود مهنيا وفق معايري 

النكيت )NCATE( من وجهة نظر الطلبة، وقد تناول البحث مقرر )346 نهج- مناهج وطرق 

تدري�ص الرتبية الفنية( ومقرر )466 نهج- الرتبية امليدانية( بالنقد والتقومي، كما مت احت�ساب 

التدريب  على  وامل�سرف  النوع  ملتغري  تبعا  البحث  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات  بني  الفروق 

امليداين، وقد تكونت عينة البحث من طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني البالغ عددهم )35 

طالبا( و)32 طالبة(.

وقد تو�سل البحث اإىل عدد من النتائج من اأهمها: وجود اتفاق بني اأفراد عينة البحث حول 

مبتو�سط  عام  ب�سكل  امليدانية  اخلربات  اأهداف  لتحقيق  تهيئهم  يف  نهج(   346( مقرر  فاعلية 

اأفراد العينة على فاعلية مقرر )466  اأ�سارت النتائج اإىل وجود اتفاق ب�سدة بني  )2.86(، كما 

اآراء اأفراد  نهج( يف تهيئهم لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية مبتو�سط )3.28(، وقد تفاوتت 

العينة حول مدى فاعلية املقررين من خالل متو�سطات ا�ستجاباتهم لفقرات الأداة بني ل اأوافق 

واأوافق ب�سدة. كما اأظهرت نتائج البحث فروقا ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد العينة 

اأهدافها تبعا ملتغريات البحث، وبناء على ما  نحو فاعلية مقررات اخلربات امليدانية يف حتقيق 

اأ�سفرت عنه نتائج هذا البحث وحتليالتها، فقد مت التو�سل اإىل عدد من التو�سيات.

الكلمات املفتاحية: اخلربات امليدانية، طلبة الرتبية الفنية املعلمني، كلية الرتبية، معايري النكيت.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/2/17م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/9/14م
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The Effectiveness of the Courses of Field Experiences in Preparing 
the Student Teachers of Art Education at the Faculty of Education at 
King Saud University Professionally in accordance with the National 

Council for Accreditation of Teacher Education's Standards (NCATE)

Abstract

The present research study aimed mainly to identify the effectiveness 
of the courses of field experiences in preparing the student teachers of art 
education at the Faculty of Education at King Saud University professionally in 
accordance with the National Council for Accreditation of Teacher Education's 
standards )NCATE( based on the students' perspectives. The study evaluated 
the effectiveness of two courses; first was CI 346 - curricula and methods of 
teaching art education, and the second was CI 466 - Education. In addition, 
the differences between the averages of the study sample's responses were 
calculated based on the gender and the supervisor of the field training. The 
study sample consisted of )35 male students( and )32 female students( who 
answered a questionnaire prepared to get answers for the study's questions.

The results indicated the existence of an agreement between the members 
of the sample of the study on the effectiveness of the course )CI 346( in 
preparing them to achieve the objectives of field experiences in general 
average )2.86(. Inaddition the results indicated the existence of a strong 
agreement among the sample of the study on the effectiveness of the course 
(CI 466) in preparing them to achieve field experience goals with an average 
of )3.28(. The respondents' responses have varied about the effectiveness of 
the courses between the level of "do not agree" and "strongly agree". The study 
results showed statistically significant differences between the responses of 
the respondents about the effectiveness of the courses of field experiences in 
achieving their goals due to gender and the supervisor variables. Based on the 
study's results several recommendations have been reached.

Keywords: courses of field experiences, student teachers of art education, college of 
education, NCATE standards.

Dr. Mohammad M. Aldosari
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King Saud University
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�ملقدمة:
حتتل املقررات املطروحة من قبل اأق�سام املناهج وطرق التدري�ص بكليات الرتبية مكانا بارزا 

يف برامج اإعداد املعلمني، وذلك لطبيعة تلك املقررات التي ترتجم ما تعلمه الطالب املعلم يف 

الربنامج من نظريات ومعارف ومهارات وقيم اىل واقع عملي من خالل النخراط يف التمارين 

التطبيقية، وامل�ساهدات التدري�سية، اإ�سافة اإىل التدري�ص الفعلي باملدار�ص يف مقررات الرتبية 

العملية. 

وقد �سعت جامعة امللك �سعود اإىل حتقيق اجلودة يف الربامج التعليمية املقدمة يف كلياتها 

ملمار�سة  وتاأهيلهم  املعلمني  اإعداد  اإىل  براجمها  يف  تهدف  التي  الرتبية  كلية  �سمنها  ومن 

الوطني  املجل�ص  مع  تعاونت  ذلك  حتقيق  من  الكلية  ولتتمكن  وفاعلية،  بكفاءة  التعليم  مهنة 

 National Council for Accreditation( الأمريكي لعتماد برامج اإعداد املعلم النكيت 

العام  يف  العتماد  على  للح�سول  ال�سعي  بداأ  وقد   ،)of Teacher Education, NCATE

1429هـ لتقييم وتقومي الربامج املقدمة يف الكلية والتاأكد من جودتها وفقا ملعايري تلك املوؤ�س�سة 

العاملية، وقد ح�سلت الكلية يف عام 1433هـ / 2012م على العتماد الأكادميي العاملي لربامج 

اإعادة هيكلة كافة  بعد عملية مرحلية ت�سمنت  واملاج�ستري وفقا ملعايري النكيت  البكالوريو�ص 

الربامج الأكادميية املقدمة يف الكلية والتاأكد من ا�ستيفائها ومطابقتها ملعايري اجلودة.

الرتبية،  كلية  يف  الأكادميي  العتماد  متطلبات  من  مهما  جزءًا  امليدانية  اخلربات  وتعترب 

وقد طورت الكلية مهمات اأدائية تقدم للطالب يف مقررات اخلربات امليدانية تبداأ منذ التحاق 

لأن�سطة  الطلبة  ممار�سة  �سمان  يتم  بحيث  منه،  انتهائه  وحتى  بالربنامج  الطالبة  الطالب/ 

حقيقية حتقق اأهداف تلك اخلربات بطريقة تدريجية تقدم ت�سورا �سامال ملهنة التعليم.

اأربعة  الفنية بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود على  اإعداد معلمي الرتبية  وي�سمل برنامج 

مقررات مقدمة من ق�سم املناهج وطرق التدري�ص تهدف اىل تقدمي خربات ميدانية تهيئ الطلبة 
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للتدري�ص وذلك بتزويدهم باملعارف واملهارات والجتاهات الالزمة لتلك املهنة وهي مقرر 333 

وطرق  مناهج  نهج-   346 ومقرر  العامة،  املناهج  نهج-   330 ومقرر  للتدري�ص،  املدخل  نهج- 

تدري�ص الرتبية الفنية، ومقرر 466 نهج- الرتبية امليدانية، واملقرران الأخريان يقدمان ح�سريا 

متخ�س�سني  قبل  من  ويدر�سان  البكالوريو�ص،  مرحلة  الفنية يف  الرتبية  وطالبات  اإىل طالب 

الطلبة على  تدريب  املقررين  ويتم من خالل هذين  الفنية،  الرتبية  تدري�ص  يف مناهج وطرق 

تطبيق ما تعلموه من معارف ونظريات ومهارات وقيم واجتاهات بطريقة متخ�س�سة يف تدري�ص 

الÎبية الفنية.

وقد مت توزيع تلك املقررات يف اخلطة الأكادميية لطلبة الرتبية الفنية املعلمني، بحيث تقدم 

خربات ميدانية خالل الربنامج كامال، وي�سمل ذلك خربات مبكرة يف الربنامج تتمثل يف زيارات 

ميدانية للمدار�ص وم�ساهدات للتدري�ص الفعلي داخل ال�سفوف الدرا�سية وكتابة مالحظات يتم 

حولها مناق�سات علمية بني الطلبة واأ�ساتذتهم، وتنتهي تلك اخلربات بتقدمي مقررات الرتبية 

امليدانية يف الف�سل الثامن من اخلطة الأكادميية والذي يتيح فر�سا للطالب املعلمني ليمار�سوا 

مع  وتعامل  واإ�سراف  تدري�ص  من  املهنة  لتلك  املختلفة  اجلوانب  ويتقنوا  املدار�ص  يف  التدري�ص 

مواقف تعليمية تعلمية حقيقية حتت اإ�سراف اأ�ساتذة اجلامعة واملعلمني املتعاونني يف املدار�ص.

مفهوم �خلرب�ت �مليد�نية:

جديدة،  لي�ست  للتدري�ص  الفعلية  باملمار�سة  التدري�ص  لكيفية  املعلمني  الطالب  تعلم  فكرة 

فقد ظهرت تلك املمار�سات التدريبية يف اأول مدر�سة نظامية يف اأمريكا عام 1839م حيث اأ�سار 

طريق  عن  معلمني  ليكونوا  طالبه  در�ص  اأنه  اإىل   )Cyrus Pierce( باير�ص  �سريو�ص  مديرها 

.)Borrowman, 1956, p. 71( "تكليفهم ليدر�سوا بع�سهم يف وجوده"
اىل  املعلمني  الطالب  اإر�سال  على  تعتمد  للمعلمني  املقدمة  امليدانية  اخلربات  كانت  وقد 

املدار�ص للقيام مبالحظات للف�سول الدرا�سية، وبالرغم من اأن تلك املحاولت لتقدمي خربات 

ميدانية تعترب خطوة يف الجتاه ال�سحيح، اإل اأن العائد التعليمي من تلك اخلربات كان متفاوتا 

.)Smith, 1992( ويفتقر اإىل التكامل

وقبل ثمانينيات القرن الع�سرين كان النمط ال�سائد يف برامج اإعداد املعلمني يت�سمن مقررا 

عمليا يف التدري�ص يقدم داخل احلرم اجلامعي يف الف�سل الذي ي�سبق الرتبية امليدانية التي 

تقدم يف الف�سل الثامن، والآن تقدم برامج اإعداد املعلم املتميزة للمر�سحني جمموعة وا�سعة 

اأ�سا�ص  من اخلربات امليدانية يف وقت مبكر يف جمموعة متنوعة من املواقف التعليمية لو�سع 

.)Huling, 1998( خلربات ميدانية متكاملة يف التدري�ص
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 Huling, 1998, p.p.( وقد ذكر كل من جويتون ومكلنتري وبريد وفوك�ص امل�سار اإليهم يف

3-2( "اأنه يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�سي، اأكد عدد من التقارير الوطنية الأمريكية 

الرتبوي  الإ�سالح  جلهود  كاأ�سا�ص  املعلمني  اإعداد  يف  رئي�سة  حت�سينات  اإدخال  اإىل  احلاجة 

الأخرى، منها منتدى كارنيجي للتعليم والقت�ساد )1986(، وجمموعة هوملز )1986(، واللجنة 

الوطنية للتعليم واأمريكا امل�ستقبل )1996(، واللجنة الوطنية للتميز يف التعليم )1983( وقد 

اأكرث  فر�سا  لهم  توفر  اأف�سل  بطريقة  امل�ستقبل  معلمي  اإعداد  يجب  باأنه  التقارير  تلك  اأو�ست 

لتجارب اأ�سيلة متكنهم من التعامل مع التغري والتحديات املتزايدة يف املجال الرتبوي، مما دعا 

 Guyton &( "اىل مفهوم اأكرث �سمولية للتجربة وزيادة التعاون بني اجلامعات واملدار�ص العامة

.)McIntyre, 1990; McIntyre, Byrd, & Foxx, 1996

اخلربات امليدانية يف بع�ص برامج اإعداد املعلمني تعتمد على قيام الطالب املعلمني برحالت 

حمدودة اىل املدرا�ص ليالحظوا البيئة املدر�سية واملعلمني اأثناء تدري�سهم، وت�سجيل مالحظات 

حول ت�سرفات الطالب واأداء املعلمني وتنظيم ال�سف، والتعلم الناجت من تلك املالحظات هو 

.)Goodman, 1985( كيفية نقل املهارات للطالب واإدارة املنهج وال�سف

اأما بع�ص برامج اإعداد املعلمني فتقدم خربات ميدانية نوعية للطالب املعلمني ت�ستمل على 

التعليم الفردي وتدري�ص جمموعات م�سغرة من الطالب ومالحظة الفعاليات املدر�سية، ويف 

.)Byrd & Garofalo, 1982( بع�ص الربامج تدري�ص ف�سول

بعمليات  فقط  للقيام  املعلمني  الطالب  اإر�سال  اأن  على   )Huling, 1998( هولينج  ويوؤكد 

مالحظة يف املدار�ص ل يوؤدي اإىل نوع من التعلم املو�سوعي الالزم لي�سبحوا معلمني ناجحني، 

للتعليم  احلا�سمة  اجلوانب  على  لريكزوا  املعلمني  الطالب  وم�ساعدة  الدقيق  التوجيه  اإن  بل 

اخلربات  من  لي�ستفيدوا  للمر�سحني  �سروريا  يعترب  يرونه  ما  وتف�سري  ال�سفية  والتفاعالت 

امليدانية. 

وعليه فيمكن القول، باأن الهدف من برنامج اإعداد املعلم هو تزويد املعلم املر�سح باخلربات 

الالزمة ليكون مي�سرا وخمططا بفاعلية للتعليم والتعلم يف الف�سول الدرا�سية، ويتحقق ذلك 

عن طريق املالحظة واخلربات امليدانية التي ت�سمل تقدمي درو�ص يف جمموعات فردية و�سغرية 

من الطالب، واإعداد املواد التعليمية، ودرجات اأعمال الطلبة، والإ�سراف عليهم يف املدر�سة ويف 

الرحالت امليدانية.

اإن من اأهم النتائج التي ت�سعى اخلربة امليدانية اإىل حتقيقها هو تطوير �سعور الطلبة املعلمني 

اإىل جمتمع  لينتموا  وامل�ساندة  الدعم  على  التدري�ص وح�سولهم  مهنة  باأنهم جزء من جمتمع 
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 .)Edens, 2000; Howey, 1996; Ishler, Edens, & Berry, 1996( التعليم والتعلم

وتاأخذ اخلربات امليدانية التي ينبغي اأن توفر اختبارا اأو اإثباتا جلودة ما يقدم يف املقررات 

النظرية واملناهج الدرا�سية يف الربنامج �سورًا عديدة منها: التقارير الرتبوية، وامللحوظات، 

والتدري�ص امل�سغر، وينتقل فيها الطلبة من ت�سجيل ممنهج للملحوظات اإىل العمل ب�سكل فردي 

 Morine-Dershimer( مع طالب، ثم جمموعة من الطالب، ثم العمل مع طالب ف�سل كامل

.)& Leighfield, 1995

للطلبة  فر�سا  املعلمني  اإعداد  برامج  يف  املقدمة  التدري�ص  وطرق  املناهج  مقررات  وتتيح 

بزيارات  والقيام  الدرو�ص  خطط  ت�سميم  خالل  من  امليدانية  اخلربات  لكت�ساب  املعلمني 

للتدري�ص  متهيدا  امل�سغر،  التدري�ص  وممار�سة  ال�سفية  البيئة  عن  تقارير  وكتابة  للمدار�ص 

الفعلي يف مرحلة الرتبية امليدانية. 

كما تعد الرتبية امليدانية ويطلق عليها اأي�سا الرتبية العملية، اأحد اأهم املقررات التي تقدم 

فر�سا جيدة للطلبة املعلمني ملمار�سة خربات ميدانية، فالرتبية امليدانية ت�سمل ن�ساطات وخربات 

منظمة تهدف اإىل م�ساعدة الطالب املعلمني على اكت�ساف وتنمية املعارف واملهارات والجتاهات 

مواقف  مع  والتعامل  تدري�سية عملية  اأن�سطة  تطبيق  التدري�ص من خالل  ملهنة  املطلوبة  املهنية 

تدري�سية خمتلفة يف امليدان وحتت اإ�سراف خمت�سني، مما ي�سفر عن خربات مهنية حقيقية.

فيمكن القول اأن الرتبية العملية هي التطبيق امليداين للخربات الرتبوية، مبا تت�سمنه من 

عمليات  من  ذلك  يتبع  وما  وبيئية،  واإدارية  تعليمية  اأن�سطة  من  ت�سمله  وما  وطرائق،  اأ�ساليب 

التقومي املختلفة وامل�ساحبة )الأحمد، 2000(. 

وللرتبية العملية اأهمية كبرية للطالب املعلم، حيث يكت�سب من خاللها اخلربات املهنية التي 

متكنه من اكت�ساف مواطن القوة وال�سعف لديه، ومدى قدرته على حتمل اأعباء مهنة التدري�ص، 

وكيفية التعامل مع الطالب مع اختالف قدراتهم )بقيعي، 2010(.

من  جتعل  التي  املعلمني  للطالب  الهائلة  الأعداد  هو  ميدانية  خربات  توفري  يعيق  ومما 

ال�سعب و�سع كل مر�سح مع املعلم املتعاون املتميز، الذي ي�ساعد على ت�سميم منوذج لنوع من 

التعليم املتمركز على املتعلم وفقا للمعايري التي ينادي بها معظم برامج اإعداد املعلم، لذا فمن 

 ،)Slick, 1995( تعلمهم  ودعم  املعلمني  الطالب  مع  للعمل  املتعاونني  املعلمني  تدريب  املهم 

املبكرة  امليدانية  توفرها اخلربات  التي  والتدري�ص  املدار�ص  واقع  ا�ستعرا�ص  اإىل جانب فر�ص 

للطالب املعلمني، فهي اأي�سا تعطيهم فر�سا لتكوين اجتاهات نحو مهنة التدري�ص تكون منطلقا 

.)Arnett & Freeburg, 2008( لهم لتخاذ قرارات ب�ساأن اتخاذ التدري�ص مهنة لهم
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واخلربة كل متكامل تندمج يف تيار اخلربة الإن�سانية للفرد لت�سبح جزًءا ل يتجزاأ منه، كما 

اأن طبيعة الإن�سان تقت�سي اأن يح�سل على خربات متكاملة ومرتبطة ومت�سلة ببع�سها ب�سالت 

قوية وعالقات جوهرية اأ�سا�سية )اإبراهيم، 2009م(. 

لذا فاخلربات امليدانية ل تركز فقط على تدريب الطلبة املعلمني لكت�ساب املعارف واملهارات 

والجتاهات الأ�سا�سية اخلا�سة مبهنة التدري�ص فح�سب، بل تتعدى ذلك اإىل كيفية تقدمي املنهج 

تعلمهم  اإىل  تف�سي يف احلقيقة  تربوية متميزة  املعلمني بطرق  الطلبة  قبل  فيه من  وامل�ساركة 

التدري�ص وتو�سيع مداركهم ملعرفة عالقة املنهج باملدر�سة واملجتمع.

�خلرب�ت �مليد�نية بكلية �لرتبية جامعة �مللك �سعود يف �سوء معايري �لإنكيت

ربحية وغري  )NCATE( منظمة غري  املعلمني  اإعداد  برامج  الوطني لعتماد  املجل�ص  اإن 

حكومية، وهي حتالف ي�سم اأكرث من30 جمعية وطنية اأمريكية متثل مهنة التعليم ب�سكل عام، 

واجلمعيات التي تتاألف منها النكيت تعني ممثلني ملجل�ص �سيا�سات النكيت لت�سميم وتطوير 

معايري و�سيا�سات واإجراءات النكيت، ويتكون جمل�ص �سيا�سات النكيت من ع�سوية اأفراد من 

منظمات خمتلفة ت�سمل خمت�سني يف الرتبية، ومعلمني، و�سناع ال�سيا�سة املحليني ومن الولية، 

وخرباء متخ�س�سني. 

واملجل�ص الوطني لعتماد برامج اإعداد املعلمني  )NCATE( معرتف به ر�سميا من قبل وزارة 

التعليم الأمريكية باعتباره هيئة لعتماد املوؤ�س�سات التي تعد املعلمني واملوظفني ذوي العالقة 

واملرحلة  املدر�سة،  قبل  ما  مرحلة  ت�سمل  التي  العام  التعليم  مراحل  يف  للعمل  مهنيا  بالتعليم 

البتدائية، واملرحلة الثانوية، كما اأن جمل�ص اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل )CHEA( يعرتف 

اأي�سا بالنكيت من خالل عملية مراجعة النظراء التطوعية، كما ي�ساعد جمل�ص النكيت على 

�سمان اأن املوؤ�س�سات املعتمدة تخرج معلمني وموظفني يف التعليم خمت�سني وموؤهلني ومهتمني، 

.)NCATE, 2008, p. 1( بحيث يكونون قادرين على م�ساعدة جميع الطالب على التعلم

الرتبية  كلية  )اإدارة  �سعود  امللك  الرتبية بجامعة  لكلية  املفاهيمي  الإطار  ورد يف  ملا  ووفقا 

التي  الرتبوية  والريادة  التميز  حتقيق  يف  تتمثل  الكلية  روؤية  فاإن  2011م(  واجلودة،  للتطوير 

الوطني  امل�ستوى  على  الأول  اخلربة"  "بيت  الكلية  لت�سبح  املعرفة،  جمتمع  بناء  يف  ت�سهم 

والإقليمي، و�سوًل اإىل م�ساف كليات الرتبية ذات املكانة العاملية، اأما ر�سالة الكلية فهي اإعداد 

الرتبويني املهنيني الذين ي�سهمون يف بناء جمتمع معريف قادر على املناف�سة عامليًا، وذلك من 

خالل الرتقاء بربامج الكلية ووحداتها املختلفة لإر�ساء جمتمع تعلم قائم على م�ستوى عال من 

الفاعلية، مع ال�ستجابة لتنوع احتياجات املجتمع، وم�سكالت امليدان الرتبوي وحتديات التنمية 
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ال�ساملة، بتقدمي مبادرات لالإ�سالح الرتبوي، والتوظيف الأمثل للمعرفة والبحث والتقنية يف 

�سوء قيم وحاجات املجتمع ووفقًا ملعايري العتماد الأكادميي، والرتبويون املهنيون، ح�سب ما 

اأو  )NCATE(، هم الأفراد الذين يتم اإعدادهم ليكونوا معلمني،  اإليه جهة العتماد  اأ�سارت 

املعلمون الذين يطورون قدراتهم املهنية يف الكلية، اأو الأفراد الآخرون الذين لهم دور مهني يف 

واأمناء  التعليم،  تقنيات  النف�سيني، وخمت�سي  والأخ�سائيني  الرتبوية،  القيادات  مثل  املدر�سة 

املكتبات، وغريهم من التخ�س�سات امل�ساندة.

 NCATE وانطالقا من روؤية الكلية ور�سالتها وفل�سفتها وما تتبناه من قيم ويف �سوء معايري

ومعايري الهيئة الوطنية للتقييم والعتماد الأكادميي، فقد حددت كلية الرتبية موا�سفات تعمل 

اإليه  الإ�سارة  مت  ما  ح�سب  الكلية،  وخريجات  خريجي  يف  لتحقيقها  التعليمية  براجمها  جميع 

وتتمثل  2011م(،  واجلودة،  للتطوير  الرتبية  كلية  )اإدارة  الرتبية  لكلية  املفاهيمي  الإطار  يف 

موا�سفات اخلريج يف اأنه:

1 – يلتزم بالقيم الإ�سالمية، مبا يف ذلك اأخالقيات املهنة.

واأ�ساليب  الأ�سا�سية  واملفاهيم  والبنية  املعريف  للمحتوى  العميق  والفهم  املهارة  ميتلك   –  2

معنى  ذي  لتعليم  املنا�سبة  اخلربات  توفري  يف  وي�ساهم  تخ�س�سه،  جمال  يف  ال�ستق�ساء 

جلميع التالميذ.

بنمو جميع  املتعلقة  والدرا�سات احلديثة  البحوث  ويفهم حمتوى  البحث  مهارات  – ميتلك   3

لنموهم  املنا�سبة  اخلربات  توفري  يف  وي�ساهم  وتعلمهم  منوهم  يف  دوره  ويفهم  التالميذ، 

العقلي والجتماعي واجل�سمي والنفعايل.

اأ�ساليب متنوعة يف التعليم والتعلم / العمل يف جمال تخ�س�سه  – يخطط ويدعم وي�سجع   4

وي�سمل ذلك تنمية مهارات التفكري الناقد وحل امل�سكالت.

5 – ميتلك مهارات التوا�سل اللفظي وغري اللفظي وي�ستخدم الو�سائط املتعددة للتوا�سل مع 

التالميذ وزمالء املهنة والقيادات العليا واأولياء الأمور واملجتمع املحلي.

6 – يفهم الدوافع وال�سلوك الفردي واجلماعي، ويوظف هذا الفهم يف اإيجاد بيئة تعلم / عمل 

ت�سجع النمو الذاتي والدافعية الذاتية والتفاعل الجتماعي الإيجابي وانخراط التالميذ يف 

التعلم الن�سط.

التالميذ  لتقييم جميع جوانب منو  املقننة  املقننة وغري  التقييم  ا�سرتاتيجيات  – ي�ستخدم   7

وتقدمهم، ويحلل البيانات لأغرا�ص متنوعة.

8 – يتحرى الفر�ص لتحقيق النمو الذاتي واملهني، وميتلك املرونة يف تعديل توجهاته املهنية مبا 

يعك�ص املتوقع منه ب�سفته مربيًا.
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9 – يوظف التقنية يف ممار�ساته املهنية.

10 – يفهم الفروق الفردية بني التالميذ يف خمتلف جوانب النمو اجل�سمي والعقلي والنفعايل، 

ويقدر التنوع القت�سادي والجتماعي والثقايف 

يف   )NCATE( النكيت  عليها  يعتمد  التي  ال�ستة  املعايري  اأحد  امليدانية  اخلربات  وتعترب 

تقييم فاعلية برامج اإعداد املعلمني، وكثري من الرتبويني يعترب اخلربات امليدانية اأهم مكونات 

اإعداد  برامج  مراعاة  �سرورة  يتطلب  الثالث  فاملعيار  تاأثريا،  واأكرثها  املعلمني  اإعداد  برامج 

معارفهم  عر�ص  من  املعلمون  "ليتمكن  امليدانية  اخلربات  وتقومي  وتطبيق  ت�سميم  املعلمني 

ومهاراتهم واجتاهاتهم املهنية عند تدري�ص الطالب" من ال�سف الأول البتدائي اإىل الثالث 

.)NCATE, 2008, p. 29( الثانوي

وقد قامت كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود بالتعاون مع النكيت بت�سميم خربات ميدانية 

تركز  الربنامج  مدة  كامل  يف  ميدانية  خربات  على  الطلبة  ح�سول  ت�سمن  املعلمني  لطلبتها 

التدري�سية،  على تهيئة الطالب لكت�ساب موا�سفات خريج كلية الرتبية من خالل املمار�سات 

وقد �سمم لتلك اخلربات مناذج تقييم حتدد مدى فاعليتها يف حتقيق اأهداف تلك اخلربات، 

فاخلربات امليدانية تتنوع وتتدرج مع التقدم يف الربنامج التعليمي، فرتكز يف بداية الدرا�سة 

معرفة  ثم  املدر�سية،  والبيئة  واأخالقياتها  التدري�ص  مهنة  عن  ت�سور  تقدمي  على  بالربنامج 

مهارات التدري�ص والتدرب عليها، وينتهي الربنامج بالرتبية امليدانية التي ميار�ص الطلبة فيها 

التدري�ص فعليا يف املدار�ص حتت اإ�سراف اأ�ساتذة من اجلامعة واملعلمني املتعاونني يف املدار�ص.

ت�ستخدم  الكلية  اأن  اإىل  2013م(  الرتبية،  )كلية  الرتبية  كلية  موقع  الإ�سارة يف  وقد متت 

جمموعة متنوعة من الأدوات والأ�ساليب ل�سمان اكت�ساب طلبتها للمعارف واملهارات واملبادئ 

الإ�سالمية الأ�سا�سية، والتوجهـات املهنيـة الالزمة ليكونوا قادرين على تنفيذ الأعمال املوكلة 

لهم مع التالميذ بفاعلية، وحتقيق متطلبات املدار�ص وجهات العمل الأخرى، والعبارات التالية 

يف  املتعاونون  و�سركاوؤهم  وم�ساعدوهم،  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  يعتربها  هامة  جوانب  متثل 

املدار�ص �سرورية جلميع اخلريجني الرتبويني واملهنيني من جامعة امللك �سعود: 

�أول : �لإملام مبادة �لتخ�س�س: 

يفهم بنية مادة التخ�س�ص ومفاهيمها الأ�سا�سية.   -1

يوظف طرق البحث العلمي يف تخ�س�سه ل�سالح تعلم تالميذه.   -2

يجيد التعامل مع م�سادر املعلومات يف تخ�س�سه ويحث تالميذه على التعامل معها.  -3
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ثانيا : �لتخطيط للتعليم/ �لتعلم: 
واحتياجات  والجتماعية  والنفعالية  العقلية  النمو  مراحل  مع  لتتنا�سب  الدرو�ص  ي�سمم   -1

خمتلف التالميذ وخرباتهم ال�سابقة. 

القوة  ونقاط  تعلمهم  الطلبة يف طرق  الفردية بني  الفروق  تراعي  ا�سرتاتيجيات  ي�ستخدم   -2

لديهم واحتياجات خمتلف الطالب. 

ي�ستخدم طرق تعليم وتعلم متنوعة حلث الطالب على التفكري الناقد وحل امل�سكالت.   -3

يتوا�سل ب�سكل لئق مع التالميذ واأولياء اأمورهم مبا يراعي الختالفات يف اجلن�ص والثقافة   -4

لإثراء  التقنية  و�سائل  فيه  مبا  الإعالمي،  التوا�سل  اأدوات  من  متنوعة  جمموعة  ي�ستخدم   -5

فر�ص التعلم. 

يدير الوقت واملكان والأن�سطة مبا يتنا�سب مع طرق التعلم واحلاجات املتعددة للتالميذ   -6

التعليمية )معلم/مي�سر/مدرب/جمهور( مبا يتنا�سب مع  العملية  اأدوارا متعددة يف  يلعب   -7

احتياجات التالميذ والأهداف التعليمية واملحتوى املعريف. 

يجمع املعلومات ويحللها، ويتوا�سل مع املتعلمني واأولياء الأمور والزمالء واأع�ساء املجتمع   -8

املهني من خالل و�سائط التقنية.

ي�سمم مواقف التعلم واملمار�سة املهنية يف جمال تخ�س�سه، مبا يجعل التقنيات عن�سرا   -9

متكامال مع بقية العنا�سر.

ثالثا : دعم تعلم �لتالميذ ومنوهم: 

يجري البحوث ويجمع املعلومات بهدف دعم التعلم والنمو املتكامل لكافة تالميذه.  -1

يوظف م�سادر اخلدمات املدر�سية لتلبية الحتياجات اخلا�سة للتالميذ.   -2

ي�سجع تالميذه على التعبري باحلديث اأو الكتابة اأو طرق اأخرى مبا فيها التقنية.   -3

يتوا�سل لتاأ�سي�ص عالقة تعاونية مع الزمالء وامل�سرفني واأولياء الأمور لدعم تعلم التالميذ.   -4

يهيئ بيئة تعلم حترتم الفروق الفردية وي�سارك فيها كافة التالميذ فرديا وجماعيا.   -5

يوظف ا�سرتاتيجيات التعامل مع الفروق الفردية والتنوع يف التعلم ويف املمار�سات املهنية   -6

الأخرى. 

الفردي  التعلم  اأن�سطة  امل�سوؤولية وامل�ساركة يف تخطيط وتنفيذ  ي�سجع تالميذه على حتمل   -7

.Êوالتعاو

ر�بعا: تقييم تعلم �لتالميذ:

اأ�ساليب  وتعديل  تالميذه  تقدم  مدى  لتحديد  مقننة  وغري  مقننة  ا�سرتاتيجيات  ي�ستخدم   -1

وخطة التدري�ص بناء على ذلك. 
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يّقيم تاأثري الأن�سطة ال�سفية على التالميذ كاأفراد وجمموعات من خالل مالحظة التفاعل   -2

داخل ال�سف وطرح الأ�سئلة وحتليل اأعمالهم.

و�سائل  وبا�ستخدام  ويتابع تقدمهم مب�سوؤولية  واأدائهم،  ب�سجالت لأعمال تالميذه  يحتفظ   -3

التقنية حيثما اأمكن.

خام�سا: �لنمو �ملهني:

يح�سن ممار�ساته وممار�سات زمالئه واملنظمة التعليمية، بناء على التفكر فيها وتاأثرياتها   -1

على تعلم التالميذ ومنوهم. 

لتقييم خمرجات  والبحث كم�سادر  التالميذ  واملعلومات عن  ال�سفية  املالحظة  ي�ستخدم   -2

التعليم والتعلم وكقاعدة للتجريب يف التدري�ص والتفكر فيه والتعديل عليه.

ينخرط مع زمالئه ومن حوله يف مناق�سات حول امل�سكالت والتوجهات املهنية لكل منهم،   -3

ويتبادل معهم الآراء حول اأف�سل التوجهات واملمار�سات املهنية. 

 -466 الفنية ومقرر نهج  346- مناهج وطرق تدري�ص الرتبية  اإعداد مقرري نهج  وقد مت 

العبارات  تقي�سها  التي  املهنية  والجتاهات  واملهارات  املعارف  تلك  �سوء  يف  امليدانية  الرتبية 

ال�سابقة، فيتم تهيئة الطلبة لتحقيقها يف املقررين، كما اأن املحاور الواردة اأعاله هي امل�ستخدمة 

يف اأداة تقييم اخلربات امليدانية للطلبة يف املقررين.

املعلومات  وم�سادر  املكتبات  يف  بالبحث  الباحث  قام  فقد  ال�سابقة،  للدرا�سات  بالن�سبة 

اللكرتونية للوقوف على اأحدث الدرا�سات ذات العالقة مبجال البحث، وقد توفرت العديد من 

الدرا�سات عن اخلربات امليدانية من حيث ماهيتها وفوائدها وطرق تنفيذها يف برامج اإعداد 

مدار�سهم،  يف  النكيت  معايري  تطبيق  حول  املعلمني  ت�سورات  عن  اأخرى  ودرا�سات  املعلمني، 

وفيما يلي عر�ص لبع�ص هذه الدرا�سات:

�أول: در��سات تتعلق باخلرب�ت �مليد�نية:

اأن املعلمني الذين ح�سلوا  اأثبتت  )Fleener, 1998( بدرا�سة يف ولية تك�سا�ص  قام فليرن 

التدري�ص مبعدلت  مهنة  ي�ستمرون يف  درا�ستهم  اأثناء  امليدانية  اأكرب من اخلربات  ن�سبة  على 

 1959 اأعلى بكثري من املعلمني الذين مل يح�سلوا على خربات ميدانية، وقد �سملت الدرا�سة 

معلما يف املرحلة البتدائية تخرجوا من ثالث جامعات يف الولية، كل جامعة كانت يف مرحلة 

اإعداد املعلمني لديها من الطريقة التقليدية التي تقت�سر على التعليم داخل  النتقال بربامج 

حوايل  امليدان،  على  تعتمد  حديثة  برامج  اإىل  ميدانية  خربات  تقدمي  بدون  اجلامعي  احلرم 

ن�سف عينة البحث كانوا معلمني در�سوا يف الربامج التقليدية والن�سف الآخر در�سوا يف الربامج 
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احلديثة املعتمدة على اخلربات امليدانية، وبداأ اخلريجون يف كال الربناجمني العمل يف جمال 

التدري�ص بني عامي 1993 و1996 ويف خريف 1996 كان )4.8%( من املعلمني الذين تخرجوا 

من الربامج احلديثة املعتمدة على اخلربات امليدانية قد تركوا مهنة التعليم مقارنة باثنا ع�سر 

يف املئة )12%( من املعلمني الذين تخرجوا من الربامج التقليدية، مما ي�سري اإىل اأن اخلربات 

والتجارب امليدانية عامل مهم يف بقاء املعلمني يف املهنة.

وهدف بحث العايد )1419هـ( اإىل معرفة العالقة بني التح�سيل يف مقررات الإعداد الرتبوي 

النظرية وبني التح�سيل يف الرتبية امليدانية لدى خريجي ق�سم اللغة العربية بكليات املعلمني 

يف اململكة العربية ال�سعودية، واإيجاد الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل 

اإىل  تق�سيمهم  مت  خريجا(   362( البحث  عينة  كانت  وقد  امل�سرف،  ملتغري  تبعا  العينة  اأفراد 

جمموعتني، الأوىل يتم الإ�سراف على الطالب من قبل م�سرفني متخ�س�سني يف اللغة العربية، 

اأما الثانية في�سرف على الطالب م�سرفون غري متخ�س�سني يف اللغة العربية، وقد اأ�سارت نتائج 

والتح�سيل  الرتبوي  الإعداد  مقررات  يف  التح�سيل  معدل  بني  الرتباط  �سعف  اإىل  الدرا�سة 

اإح�سائية يف مقدار الرتباط بني التح�سيل يف  يف الرتبية امليدانية، وتوجد فروق ذات دللة 

مقررات الإعداد الرتبوي النظرية وبني التح�سيل يف الرتبية امليدانية ل�سالح املجموعة الأوىل 

ذات الإ�سراف املتخ�س�ص، وقد اأو�ست الدرا�سة بالعمل على ت�سمني مقررات الإعداد الرتبوي 

يكون م�سرف  واأن  املقررات،  تلك  التكرار يف حمتوى  التطبيقية ومنع  املهارات  اأكرب من  قدرا 

الرتبية امليدانية متخ�س�سا يف طرق تدري�ص اللغة العربية.

ويف درا�سة ل�سيمب�سون )Simpson, 2002( مت العمل على اكت�ساف بع�ص الطرق التي من 

خاللها ميكن تطبيق اخلربات امليدانية يف برنامج التعليم عن بعد للمعلمني، وقد ركزت الدرا�سة 

على كيفية �سمان توفري فر�ص لتقدمي خربات ميدانية ناجحة وكافية للطلبة يف ذلك الربنامج 

من خالل عمل مقارنات بني برامج عاملية مماثلة. وقد اأوردت الدرا�سة برنامج التعليم عن بعد 

للطلبة املعلمني النيوزيالندي كربنامج متميز يوظف طرقا لكت�ساب اخلربات امليدانية متمثلة 

يف ال�سور والفيديو والتلفون اإىل جانب الطرق التقليدية من زيارات �سخ�سية ملعلمني متميزين 

يف اأوجه الإعداد والإ�سراف على اخلربات امليدانية. 

املعلمني  تقارير  بدرا�سة   )Liging & Robinson, 2005( وروبين�سون  ليجينج  قام  كما 

 )Print- rich environments( الغنية  الطباعة  بيئات  وجمع مالحظات حول  قبل اخلدمة 

35 طالبا معلما �سجلوا  يف الف�سول الدرا�سية خالل املالحظة امليدانية، وقد �سملت الدرا�سة 

املناطق  امليدانية يف  �ساعة من املالحظة   36 التي تطلبت  الفنون  اللغة وطرائق  مقرري فنون 
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احل�سرية، وقد قام امل�ساركون بتقدمي تقارير مالحظة وتاأمل اأ�سبوعية وتقارير و�سفية بيانية 

يف نهاية الف�سل الدرا�سي، وا�ستخدم الباحثان منهجا نوعيا لفح�ص اأمناط املالحظة والو�سف 

اأن معظم امل�ساركني  النتائج  اأظهرت  الغنية، وقد  التي قدمها امل�ساركون حول بيئات الطباعة 

بعدد من  الدرا�سة  وانتهت  الديناميكية،  الغنية  الطباعة  بيئات  اأو يالحظوا طبيعة  مل مييزوا 

الربامج  ونظريات  وفل�سفة  ر�سالة  مع  تتوافق  للمالحظة  ممار�سات  اإىل  للو�سول  التو�سيات 

امليدانية  اخلربات  من  الغر�ص  حول  للمعلمني  اأو�سح  ت�سور  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  التعليمية، 

واأهميتها يف اإعدادهم مهنيا.

منوذج  فيها  ا�ستخدما   )Susanne & Danielle, 2011( ودانييل  ل�سوزان  درا�سة  ويف 

باندورا لقناعات الكفاءة الذاتية، حيث دعا معلمي الطفولة املبكرة املبتدئني ليعطوا انطباعاتهم 

عن ممار�ساتهم وخرباتهم املهنية اأثناء فرتة الدرا�سة ما قبل العمل يف مهنة التدري�ص لتوفري 

بكفاءتهم  لثقتهم  بالن�سبة  الذاتية  قناعاتهم  ت�سكيل  يف  ذلك  ي�سهم  كيف  حول  موؤ�سرات 

التدري�سية للفنون، وقد اأكدت النتائج اأن املعلمني املبتدئني طوروا معتقدات حول الرتبية الفنية 

خالل اخلربات املهنية �سكلت قناعاتهم امل�ستقبلية نحو تدري�ص الفنون يف ال�سنوات الأوىل، تلك 

املعتقدات والنطباعات كانت تت�سف بال�سلبية، وبالتايل ت�سهم يف ت�سكيل م�ساعر �سلبية وقلة 

الثقة بالنف�ص جتاه تدري�ص الفنون، اإ�سافة اإىل ذلك، كان هناك ثالثة حماور رئي�سة ا�ستمدت 

من نتائج الدرا�سة لتح�سني تاأثري اخلربات املهنية وهي: الإ�سراف على ممار�سة املعلم )جتربة 

بالإنابة(، والإ�سراف على ردود فعل املعلم )الإقناع اللفظي(، وامللف ال�سخ�سي للفنون كمو�سوع 

يجب اأن يجربه املعلم املبتدئ.
:(NCATE) ثانيا: در��سات تتعلق مبعايري �لنكيت

اأجرى هيندريك�ص )Hendrichs, 2010( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن ت�سورات اأ�ساتذة 

براجمهم ويف ممار�ساتهم  النكيت يف  ملعايري  الإجباري  التطبيق  املعلمني حول  اإعداد  برامج 

يف  تدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ثمانية  من  مكونة  ق�سدية  عينة  الدرا�سة  �سملت  وقد  التدري�سية، 

الدرا�سة  عينة  اإجابات  على  اعتمادا  �سردية  بطريقة  النتائج  عر�ست  وقد  اجلامعات،  اإحدى 

امل�ساركون  اأوردها  التي  الإيجابية  للنقاط  بالن�سبة  �سرية،  مقابالت  يف  مبا�سرة  ا�سئلة  على 

متثلت يف اعتقادهم باأن العمل وفقا ملعايري النكيت �سيفيد يف حت�سني �سورة و�سمعة ق�سمهم 

الأكادميي، بالإ�سافة اإىل حت�سني اأ�ساليب التقومي املتبعة والتوا�سل بني اأع�ساء هيئة التدري�ص، 

لكن امل�ساركني اأ�ساروا اإىل اأن الوقت واجلهد واملال الذي �سرف يف عملية العتماد الأكادميي ل 

يوازي الإيجابيات العائدة من العتماد.



429

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
س  

�
ار

مــ
 1

د   
عد

 ال
 17

د  
جل

مل
ا

الربامج  يف  النكيت  معايري  تطبيق  مدى  تقييم  اإىل  )2010م(  عون  درا�سة  هدفت  كما 

املقدمة يف كلية الرتبية للبنات بجامعة امللك �سعود، بهدف التعرف على مدى ارتباط الربامج 

ال�ستة لالنكيت:  املعايري  للكلية وعلى مدى تطبيق  املفاهيمي  بالإطار  الرتبية  كلية  املقدمة يف 

الربامج املقدمة، ونظام التقييم والتقومي، واخلربات امليدانية، والتنوع، وتاأهيل اأع�ساء هيئة 

التدري�ص واأداوؤهم وتنميتهم املهنية، واملوارد واحلوكمة، يف كلية الرتبية من وجهة نظر وكيالت 

اإ�سافة للمقرتحات والتو�سيات التي قد ت�ساعد يف تطبيق املعايري ب�سكل  اأق�سام كلية الرتبية، 

اأف�سل، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن معيار التنوع كان الأقل توافرا، كما اأن ق�سمي الرتبية 

الفنية والثقافة الإ�سالمية كانت اأكرث الأق�سام �سغال للبديل )غري موجود( يليهما ق�سم الإدارة 

الرتبوية وتكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق التدري�ص، وعلم النف�ص، وقد كانت الإجابات متوازنة 

بني املوجود وغري املوجود، وقد توافرت جميع املوؤ�سرات يف ق�سم الرتبية اخلا�سة. 

ويف درا�سة و�سفية للعتيبي والربيع )2012م( ا�ستهدفت تقومي برامج كلية الرتبية بجامعة 

جنران يف �سوء معايري النكيت من وجهة نظر اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�ص بالكلية، اأ�سارت 

نتائجها اإىل توافر معيار الإطار املفاهيمي العام بدرجة كبرية جدا وتوافرت بدرجة كبرية كل 

من املعايري التالية: العمادة، واملوارد، والربامج املقدمة، واخلربات امليدانية، وتاأهيل اأع�ساء 

هيئة التدري�ص وتنميتهم املهنية، ونظام التقييم والتقومي، وقد جاءت متو�سطات توافر املعايري 

لدى الأق�سام متقاربة، وظهرت فروق ذات دللة اإح�سائية بناء على متغري اجلن�ص يف متو�سطات 

توافر املعايري ل�سالح الذكور. وقد اأو�ست الدرا�سة بتاأهيل مرافق الكلية واأن�سطتها لتتوافق مع 

معايري النكيت. 

اىل  هدفت  بدرا�سة   )Miretzky & Stevens, 2012( و�ستيفنز  مريتزكي  قام  كما 

ا�ستك�ساف خربات مدار�ص جنوب كاليفورنيا الريفية مع معيار التنوع لالنكيت والآثار املرتتبة 

املدار�ص  م�ستوى  على  املعيار  تطبيق  تعزز  ا�سرتاتيجيات  اقرتاح  بهدف  اخلربات  تلك  على 

من  وعميدا  من�سقا  ع�سر  و�ستة  مائة  الدرا�سة  ا�ستبانة  على  اأجاب  وقد  التعليمية،  والوكالت 

النكيت، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأن برامج اإعداد املعلمني الريفية تواجه �سعوبات يف تلبية 

متطلبات معيار التنوع لالنكيت، وقد اأ�سار امل�ساركون اإىل �سعوبات يف حتقيق ذلك املعيار تتمثل 

يف عجز اأع�ساء هيئة التدري�ص واملعلمني قبل اخلدمة عن تقدمي خربات متنوعة عالية اجلودة 

ال�سعوبات.  اإحدى  كاليفورنيا  جنوب  يف  التعليمية  واملراكز  املدار�ص  مواقع  انعزالية  وكانت 

وي�صتبعد   )Ethnic race( العرق  نوع  على  يقت�سر  التنوع  معيار  فاإن  امل�ساركني،  ت�سور  ويف 

الت�سنيفات الأخرى للتنوع. 
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بالنظر اإىل ما مت عر�سه من درا�سات �سابقة يت�سح اأنها تناولت جانبني، الأول درا�سات عن 

اخلربات امليدانية من حيث ماهيتها وفوائدها وطرق تنفيذها يف برامج اإعداد املعلمني وتتمثل 

2005م؛  وروبن�سون،  ليجينج  ودرا�سة  2002م؛  �سيمب�سون،  ودرا�سة  1998م؛  فليرن،  درا�سة  يف 

تطبيق  حول  املعلمني  ت�سورات  تناولت  اأخرى  ودرا�سات  2011م،  ودانييل،  �سوزان  ودرا�سة 

معايري النكيت يف مدار�سهم، ومدى تطبيق واإمكانية تطبيق معايري النكيت يف كليات تربوية 

2012م،  والربيع،  العتيبي  ودرا�سة  2010م؛  عون،  ودرا�سة  2010م؛  هيندريك�ص  درا�سة  وهي 

ودرا�سة ملريتزكي و�ستيفنز، 2012م، وقد متت ال�ستفادة من تلك الدرا�سات يف تقدمي ت�سور 

عن اخلربات امليدانية ومعايري النكيت، اإل اأن الباحث بعد مراجعة الكتب والدوريات العلمية 

التي  املقررات  بتقومي  تتعلق  علمه  حدود  يف  درا�سات  يجد  مل  اللكرتونية  املعلومات  وم�سادر 

تقدم خربات ميدانية من حيث فاعليتها يف حتقيق اأهداف اخلربات امليدانية وهو جمال البحث 

احلايل.

م�سكلة �لبحث:
توؤكد العديد من الدرا�سات والبحوث الرتبوية يف جمال اإعداد املعلني على اأهمية اخلربات 

 Fleener, 1988;(امليدانية و�سرورة ت�سمينها يف برامج اإعداد املعلمني ومن هذه الدرا�سات
 Huling, 1998; Simpsons, 2002; Liging & Robinson, 2005; Arnett and

Freeburg, 2008( و)الأحمد، 2000، وبقيعي، 2010(، وذلك نظرًا ملا لها من نتائج اإيجابية 

ملمو�سة يف حت�سني معارفهم ومهاراتهم واجتاهاتهم نحو مهنة التدري�ص.

اإعداد طالب وطالبات الرتبية الفنية املقدم بكلية الرتبية بجامعة  لذلك يت�سمن برنامج 

امللك �سعود اأربعة مقررات تقدم اخلربات امليدانية، منها مقرران يدر�سان من قبل خمت�سني 

يف مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية لطلبة الرتبية الفنية املعلمني يف مرحلة البكالوريو�ص، 

وهما مقرر 346 نهج- مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية، ومقرر 466 نهج- الرتبية امليدانية، 

تخ�س�سهم  مبجال  مرتبطة  ميدانية  خربات  الفنية  الرتبية  وطالبات  طالب  يتلقى  حيث 

الدقيق،ويكت�سب الطلبة املعلمون خالل هذين املقررين كفايات ومهارات تدري�سية متنوعة منها 

التخطيط للتدري�ص، وا�سرتاتيجيات وطرائق التدري�ص املختلفة، واأ�ساليب التقومي، وا�ستخدام 

الو�سائل التعليمية، ومهارات الت�سال مع الطلبة، اإ�سافة اإىل اإدارة ال�سف. 

ومن واقع عمل الباحث اأ�ستاذا م�ساركا يف مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية يدر�ص بق�سم 

املناهج وطرق التدري�ص ورئي�سا للجنة اجلودة بالق�سم، فقد ل حظ تفاوتا واختالفا يف طرق 

تقدمي تلك اخلربات بني اأ�ساتذة م�سار تخ�س�ص مناهج طرق تدري�ص الرتبية الفنية بالق�سم، 
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حتقيق  يف  نهج  و466  نهج   346 مقرري  لفاعلية  وتقومي  تقييم  بدرا�سة  القيام  ي�ستدعي  مما 

البحث مع رغبة املعنيني باجلودة  اأهداف تلك اخلربات وفقا ملعايري النكيت، ويتما�سى هذا 

والعتماد الأكادميي بكلية الرتبية ملراجعة وتقومي اخلربات امليدانية بعد مرور اأكرث من عامني 

على تطبيقها يف برامج اإعداد املعلمني بالكلية.

�أهد�ف �لبحث:
اإعداد  امليدانية يف  التعرف على مدى فاعلية مقررات اخلربات  اإىل  البحث احلايل  �سعى 

 )NCATE( طلبة الرتبية الفنية بكلية الرتبية جامعة امللك �سعود مهنيا وفقا ملعايري النكيت

من خالل حتقيق الأهداف التالية:

1- حتديد مدى فاعلية مقرر )مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية( يف تهيئة طالب وطالبات 

الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود لتحقيق اأهداف مقررات اخلربات 

امليدانية من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم.

الفنية  الرتبية  وطالبات  طالب  تهيئة  يف  امليدانية(  )الرتبية  مقرر  فاعلية  مدى  حتديد   -2

املعلمني بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود لتحقيق اأهداف مقررات اخلربات امليدانية من 

وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم.

3- التعرف على الفروق بني ا�ستجابات طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية 

بجامعة امللك �سعود حول فاعلية مقرر )مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية( يف تهيئتهم 

لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية تبعا ملتغري النوع.

4- التعرف على الفروق بني ا�ستجابات طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية 

اأهداف  لتحقيق  تهيئتهم  يف  امليدانية(  )الرتبية  مقرر  فاعلية  حول  �سعود  امللك  بجامعة 

اخلربات امليدانية تبعا ملتغري النوع.

5- التعرف على الفروق بني ا�ستجابات طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية 

اأهداف  لتحقيق  تهيئتهم  يف  امليدانية(  )الرتبية  مقرر  فاعلية  حول  �سعود  امللك  بجامعة 

اخلربات امليدانية تبعا ملتغري امل�سرف.

�أ�سئلة �لبحث:
يف �سوء ما �سبق تتحدد م�سكلة البحث يف ال�سوؤال التايل:

ما مدى فاعلية مقررات اخلربات امليدانية يف اإعداد طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني 

بكلية الرتبية جامعة امللك �سعود مهنيا وفقا ملعايري النكيت )NCATE( من وجهة نظر الطلبة.

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الأ�سئلة الفرعية التالية:
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وطالبات  طالب  تهيئة  يف  الفنية(  الرتبية  تدري�ص  وطرق  )مناهج  مقرر  فاعلية  مدى  ما   -1

الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود لتحقيق اأهداف مقررات اخلربات 

امليدانية من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم؟

2- ما مدى فاعلية مقرر )الرتبية امليدانية( يف تهيئة طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني 

بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود لتحقيق اأهداف مقررات اخلربات امليدانية من وجهة نظر 

الطلبة اأنف�سهم؟

3- هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني 

بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود حول فاعلية مقرر )مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية( 

يف تهيئتهم لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية تبعا ملتغري النوع؟

4- هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني 

بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود حول فاعلية مقرر )الرتبية امليدانية( يف تهيئتهم لتحقيق 

اأهداف اخلربات امليدانية تبعا ملتغري النوع؟

5- هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني 

بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود حول فاعلية تدري�ص مقرر )الرتبية امليدانية( يف تهيئتهم 

لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية تبعا ملتغري امل�سرف؟

�أهمية �لبحث:
تكمن اأهمية هذا البحث يف اأهمية مو�سوعه وهو اأهمية اخلربات امليدانية يف برامج اإعداد 

طلبة الرتبية الفنية املعلمني، والتي تزود الطلبة املعلمني بفر�ص حقيقية عملية لكت�ساب املعارف 

والجتاهات واملهارات املهنية الالزمة ملهنة التدري�ص من خالل مواقف متنوعة حتول املعارف 

النظرية املجردة واملهارات والجتاهات والقيم املتعلمة اىل واقع عملي ملمو�ص، وهذا البحث 

يقيم ويقوم مقررات املناهج وطرق التدري�ص التخ�س�سية املقدمة لطلبة الرتبية الفنية املعلمني 

)طالبا وطالبات( بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود من حيث تعريفها الطلبة املعلمني بتلك 

اخلربات امليدانية وامل�ساعدة على حتقيقهم لأهدافها، فهذا البحث يقدم معلومات حول جودة 

ما يقدم يف مقررات ق�سم املناهج وطرق التدري�ص لطلبة الرتبية الفنية املعلمني ومدى حتقيق 

تلك املقررات لالأهداف التي من اأجلها �سمنت مهمات اخلربات امليدانية يف تلك املقررات، ومن 

املوؤمل اأن تفيد نتائج هذا البحث املخت�سني مبناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية بالكلية لتقييم 

وتقومي مقررات اخلربات امليدانية مبا يحقق الأهداف املرجوة منها وفقا للمعايري املعتمدة من 

النكيت )NCATE(، وقد تعطي النتائج ت�سورا مل�سوؤويل وكالة اجلودة بكلية الرتبية عن مدى 
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فاعلية مقررات اخلربات امليدانية يف حتقيق الطلبة الأهداف املرجوة مما قد يفيد يف تقومي ما 

يقدم يف تلك املقررات، مبا يخدم جودة تلك املقررات وحتقيقها لأهدافها. 

حدود �لبحث:
اقت�سر هذا البحث على ا�ستطالع تقومي فاعلية مقرري )346 نهج- مناهج وطرق تدري�ص 

الفنية  الفنية و 466 نهج- الرتبية امليدانية( من وجهة نظر طالب وطالبات الرتبية  الÎبية 

املعلمني بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يف تهيئتهم لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية وفقا 

ملعايري النكيت، وقد طبق البحث يف نهاية الف�سل الثاين من العام اجلامعي 1433-1434هـ.

م�سطلحات �لبحث:
حمدد  زمن  يف  حا�سم  اأثر  اإحداث  على  القدرة  اأنها  على  الفاعلية  البع�ص  يعرف  فاعلية: 

)اإبراهيم، 2009م(.

اأو هي  "القدرة على حت�سيل واإجناز الأهداف ب�سكل جيد،  اأنها  كما تعرف الفاعلية على 

الدرجة ايل يتم فيها اإجناز النوايا املق�سودة" )املغلوث، 1425هـ، �ص 191(. 

وتعرف اإجرائيا لغر�ص البحث، باأنها م�ستوى مقررات اخلربات امليدانية من حيث القدرة 

على تهيئة طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية يف مقرر 

346 نهج- مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية ومقرر 466 نهج- الرتبية امليدانية وفقا ملعايري 

النكيت. 

وي�سع ت�سوره لكيفية حتديد حمتوياته  املعلم،  له  يخطط  منظم  تعليمي  موقف  �خلربة: "هي 

وقد  التالميذ،  بها  يقوم  اأن  ينبغي  التي  والأن�سطة  التعليمية  واملواد  الإمكانات  له من  والالزم 

يكون املوقف داخل الف�سل الدرا�سي اأو خارج املدر�سة" )اللقاين واجلمل، 1996م، �ص 101(.

�خلرب�ت �مليد�نية: تعرف اإجرائيا باأنها ممار�سات تركز على تدريب الطلبة املعلمني لكت�ساب 

املعارف واملهارات والجتاهات الأ�سا�سية اخلا�سة مبهنة التدري�ص، ويتم من خاللها عمل توازن 

بني اجلانب النظري والتطبيقي مما يوؤدي اإىل تقدمي ت�سور �سحيح للطلبة حول مهنة التدري�ص 

وتو�سيع مداركهم ملعرفة عالقة املنهج باملدر�سة واملجتمع.

مقرر�ت �خلرب�ت �مليد�نية: تعرف اإجرائيا يف هذا البحث باملقررات التي حتتوي متطلباتها 

لطلبة  يدر�سان  مبقررين  البحث  هذا  يف  وحتدد  ميدانية،  خربات  متثل  اأدائية  مهمات  على 

ويتم تدري�سهما من قبل خمت�سني يف مناهج وطرق تدري�ص  املعلمني حتديدا،  الفنية  الرتبية 

الرتبية الفنية هما مقرر )346 نهج- مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية( ويدر�سه الطلبة يف 
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امل�ستوى ال�سابع، ومقرر )466 نهج- الرتبية امليدانية( ويدر�سه الطلبة يف امل�ستوى الثامن وهو 

امل�ستوى الأخري يف الربنامج.

�لطالب �ملعلم: "هو ذلك الطالب الذي يلتحق بكليات الرتبية بهدف ممار�سة مهنة التدري�ص بعد 

تخرجه منها، ويتم تدريبه على اأيدي جمموعة من الأع�ساء الذين حتددهم الكلية وتختارهم 

للقيام بالإ�سراف عليه يف الرتبية العملية" )اللقاين واجلمل، 1996م، �ص 126(.

يدر�سون  الذين  وطالبات  بطالب  احلايل:  البحث  لغر�ص  اإجرائيا  املعلمني  الطلبة  ويعرف 

بكالوريو�ص الرتبية الفنية ويعدون ليكونوا معلمني يف هذا املجال. 

املعلمني، وهي منظمة غري  اإعداد  الوطني لعتماد برامج  "املجل�ص  هو   :(NCATE) �لنكيت 

اأمريكية متثل مهنة  ربحية وغري حكومية، عبارة عن حتالف ي�سم اأكرث من30 جمعية وطنية 

التعليم ب�سكل عام"، كما اأن وزارة الرتبية الأمريكية تعرتف بالإنكيت كهيئة لعتماد املوؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات  اأن  �سمان  "على  ويعمل  مهنيا،  بالتعليم  العالقة  ذوي  واملوظفني  املعلمني  تعد  التي 

املعتمدة تخرج معلمني وموظفني يف التعليم خمت�سني وموؤهلني ومهتمني، بحيث يكونوا قادرين 

.)NCATE, 2008, p. 1( "على م�ساعدة جميع الطالب على التعلم

منهج �لبحث:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي الذي يعتمد على درا�سة الواقع اأو الظاهرة "ول يقت�سر 

الأ�سلوب الو�سفي على و�سف الظاهرة وجمع املعلومات عنها بل ل بد من ت�سنيف هذه املعلومات 

هذه  لعالقات  فهم  اإىل  الو�سول  اإىل  ذلك  يوؤدي  بحيث  وكيفيا  كميا  عنها  والتعبري  وتنظيمها 

الظاهرة مع غريها من الظواهر" )عبيدات، وعبداحلق، وعد�ص، 2013م، �ص 181(.

اتخاذ  يف  ت�سهم  قد  وبيانات  نتائج  اإىل  الو�سول  بغية  الظاهرة  بو�سف  يهتم  املنهج  فهذا 

قرارات منا�سبة اإزاء الظاهرة حمل البحث، وقد مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي يف البحث احلايل 

لتحديد مدى فاعلية مقرري مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية والرتبية امليدانية يف اإعداد 

النتائج  حتليل  خالل  من  وللو�سول  الإنكيت،  معايري  وفق  مهنيا  املعلمني  الفنية  الرتبية  طلبة 

ومناق�ستها اإىل تو�سيات تفيد القائمني على م�سار مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية بق�سم 

املناهج وطرق التدري�ص لتح�سني املقررين والرفع من كفاءتهما.

�أد�ة �لبحث:
 11 لتحقيق اأهداف البحث، مت ت�سميم ا�ستبانة مكونة من حمورين، املحور الأول ت�سمن 

للتعرف على وجهة نظر طالب وطالبات  15 فقرة، وذلك  فت�سمن  الثاين  املحور  واأما  فقرة، 
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الرتبية الفنية املعلمني نحو فاعلية مقرري 346 نهج- مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية و466 

نهج – الرتبية امليدانية يف تعريف طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية مباهية 

اخلربات امليدانية وم�ساعدتهم على حتقيق اأهدافها، وقد اعتمد الباحث يف ت�سميم الأداة على 

املراجع اخلا�سة بالعتماد الأكادميي وفقا ملعايري النكيت التي اعتمدت عليها كلية الرتبية يف 

اإعادة ت�سميم املقررات التي حتتوي على خربات ميدانية، اإ�سافة اإىل منوذج تقييم الطالب يف 

التدريب امليداين امل�ستخدم من قبل اأ�ساتذة املقررين لتقييم اخلربات امليدانية.
 – �ل�سدق �لظاهري لالأد�ة:

للتعرف على مدى �سدق اأداة البحث يف قيا�ص ما و�سعت لقيا�سه مت عر�سها على عدد من 

اأع�ساء هيئة التدري�ص املتخ�س�سني باملناهج وطرق التدري�ص واأع�ساء متخ�س�سني بالقيا�ص 

والتقومي، ويف �سوء اآرائهم مت اإعادة �سياغة فقرات ال�ستبانة وا�ستبعاد بع�ص الفقرات لتظهر 

الأداة ب�سورتها النهائية.
– �سدق �لت�ساق �لد�خلي لالأد�ة

البيانات  على  وبناء  ميدانيًا،  تطبيقها  البحث مت  لأداة  الظاهري  ال�سدق  من  التاأكد  بعد 

الناجتة من العينة مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون ملعرفة ال�سدق الداخلي لال�ستفتاء حيث 

مت ح�ساب معامل الرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات الأداة بالدرجة الكلية للمحور الذي 

تنتمي اإليه العبارة كما تو�سح ذلك اجلداول التالية:

�جلدول رقم )1(
معامالت �رتباط بري�سون لعبار�ت �ملحور �لأول بالدرجة �لكلية للمحور

معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.727**0.77

2**0.778**0.83

3**0.769**0.77

4**0.6310**0.77

5**0.7411**0.77

6**0.69--

** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل 

�جلدول رقم )2(
معامالت �رتباط بري�سون لعبار�ت �ملحور �لثاين بالدرجة �لكلية للمحور

معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة

10.84**90.71**

20.60**100.80**

30.89**110.89**
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معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة

40.86**120.81**

50.50**130.81**

60.73**140.84**

70.69**150.86**

80.77**--

** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل 

يت�سح من اجلدولني )1 – 2( اأن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حماورها 

ات�ساقها مع  يدل على �سدق  فاأقل مما  الدللة )0.01(  اإح�سائيًا عند م�ستوى  ودالة  موجبة 

حماورها.

ثبات �أد�ة �لبحث:
 Cronbach's( )للتعرف على مدى ثبات اأداة البحث مت ا�ستخدام )معادلة األفا كرونباخ

Alpha œ( للتاأكد من ثبات ال�ستبانة، واجلدول رقم )3( يو�سح معامالت الثبات. 

�جلدول رقم )3(
معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات �أد�ة �لبحث

ثبات املحورعدد العباراتحماور اال�شتبانة

110.92طرق تدري�ص الرتبية الفنية يف مقرر 346 نهج

150.95طرق تدري�ص الرتبية امليدانية يف مقرر 466 نهج

260.96الثبات العام ل�ستبانة الطالب

يت�سح من اجلدول )3( اأن معامل الثبات العام لأداة البحث عال حيث بلغ )0.96( وهذا 

امليداين  التطبيق  عليه يف  العتماد  الثبات ميكن  من  عالية  بدرجة  تتمتع  الأداة  اأن  على  يدل 

للبحث.

- �أ�ساليب �ملعاجلة �لإح�سائية:
من  العديد  ا�ستخدام  فقد مت  التي مت جتميعها،  البيانات  البحث وحتليل  اأهداف  لتحقيق 

 Statistical للعلوم الجتماعية  الأ�ساليب الإح�سائية املنا�سبة با�ستخدام احلزم الإح�سائية 

.)SPSS( والتي يرمز لها اخت�سارًا بالرمز Package for Social Sciences

تابع �جلدول رقم )2(
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وذلك بعد اأن مت ترميز واإدخال البيانات اإىل احلا�سب الآيل، ولتحديد طول خاليا املقيا�ص 

الرباعي )احلدود الدنيا والعليا( امل�ستخدم يف حماور البحث، مت ح�ساب املدى )4-1=3(، ثم 

تق�سيمه على عدد خاليا املقيا�ص للح�سول على طول اخللية ال�سحيح اأي )4/3= 0.75( بعد 

ذلك مت اإ�سافة هذه القيمة اإىل اأقل قيمة يف املقيا�ص )اأو بداية املقيا�ص وهي الواحد ال�سحيح( 

وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه اخللية، وهكذا اأ�سبح طول اخلاليا كما ياأتي :

)ل اأوافق ب�سدة( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه. ميثل   1.75 اإىل   1 من 

باختالف املحور املراد قيا�سه. عبارة  كل  نحو  اأوافق(  )ل  ميثل   2.50 اإىل   1.76 من 

نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه. )اأوافق(  ميثل   3.25 اإىل   2.51 من 

4.00 ميثل )اأوافق ب�سدة( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه. اإىل   3.26 من 

وبعد ذلك مت ح�ساب الآتي:

1. التكرارات والن�سب املئوية للتعرف على اخل�سائ�ص ال�سخ�سية والوظيفية لأفراد عينة البحث 

وحتديد ا�ستجابات اأفرادها جتاه عبارات املحاور الرئي�سة التي ت�سمنتها اأداة البحث.

اأو  ارتفاع  )Weighted Mean( وذلك ملعرفة مدى  املوزون )املرجح(  املتو�سط احل�سابي   .2

انخفا�ص ا�ستجابات اأفراد البحث على كل عبارة من عبارات متغريات البحث الأ�سا�سية، 

مع العلم باأنه يفيد يف ترتيب العبارات ح�سب اأعلى متو�سط ح�سابي موزون. 

3. املتو�سط احل�سابي "Mean" وذلك ملعرفة مدى ارتفاع اأو انخفا�ص ا�ستجابات اأفراد البحث 

عن املحاور الرئي�سة )متو�سط متو�سطات العبارات(، مع العلم باأنه يفيد يف ترتيب املحاور 

ح�سب اأعلى متو�سط ح�سابي.

انحراف  مدى  على  للتعرف   )Standard Deviation( املعياري  النحراف  ا�ستخدام  مت   .4

اأفراد العينة لكل عبارة من عبارات متغريات البحث، ولكل حمور من املحاور  ا�ستجابات 

يف  الت�ستت  يو�سح  املعياري  النحراف  اأن  ويالحظ  احل�سابية.  متو�سطاتها  عن  الرئي�سة 

ا�ستجابات اأفراد عينة البحث لكل عبارة من عبارات متغريات البحث، اإىل جانب املحاور 

بني  ت�ستتها  وانخف�ص  ال�ستجابات  تركزت  ال�سفر  من  قيمته  اقرتبت  فكلما  الرئي�سة، 

املقيا�ص.

5. مت ا�ستخدام اختبار ت لعينتني م�ستقلتني للمقارنة بني الطالب والطالبات.

6. مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأُحادي للمقارنة بني الطالب باختالف م�سرفيهم.

7. مت ا�ستخدام اختبار �سيفيه للتحقق من الفروق التي و�سحها اختبار حتليل التباين الأُحادي.
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جمتمع �لبحث وعينته:
تكون جمتمع البحث من طالب وطالبات الرتبية الفنية بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود، 

وتتاألف عينة البحث من جميع طالب وطالبات الرتبية الفنية بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود 

امل�سجلني ملقرر الرتبية امليدانية يف نهاية الف�سل الثاين من العام اجلامعي 1434/1433هـ وقد 

كان عددهم 35 طالبا و32 طالبة، وقد مت توزيع الأداة على جميع اأفراد جمتمع البحث، وبيان 

حمتواها والغر�ص منها، ثم مت ا�سرتجاع جميع الن�سخ، فكانت عينة البحث 67 طالبا وطالبة، 

واجلدول التايل يبني و�سف العينة وفقًا ملتغري النوع:

�جلدول رقم )4(
توزيع �أفر�د عينة �لبحث وفق متغري �لنوع

الن�شبةالعددالنوع

3552.2طالب

3247.8طالبة

100%67املجموع

اأن عدد الطالب يقرتب من عدد الطالبات، حيث ي�سل عدد  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 

الطالب)35( طالبًا ميثلون ما ن�سبته 52.2% من العدد الكلي للعينة، بينما ي�سل عدد الطالبات 

اإىل )32( طالبة ميثلون ما ن�سبته 47.8% من العدد الكلي للعينة، ويف ذلك اإ�سارة اإىل التوازن 

بني عدد فئتي العينة.

نتائج �لبحث ومناق�ستها:
�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول:

ن�ص ال�سوؤال الأول على: ما مدى فاعلية مقرر )مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية( يف 

تهيئة طالب وطالبات الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود لتحقيق اأهداف 

مقررات اخلربات امليدانية من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم؟ 

الفنية( يف تهيئة  للتعرف على مدى فاعلية تدري�ص مقرر )مناهج وطرق تدري�ص الرتبية 

اخلربات  اأهداف  لتحقيق  �سعود  امللك  جامعة  الرتبية  بكلية  الفنية  الرتبية  وطالبات  طالب 

املعيارية  والنحرافات  واملتو�سطات احل�سابية  املئوية  والن�سب  التكرارات  امليدانية، مت ح�ساب 

والرتب ل�ستجابات اأفراد البحث على عبارات املحور الأول لالأداة وجاءت النتائج كما يو�سحها 

اجلدول التايل:
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�جلدول رقم )5(
��ستجابات �أفر�د عينة �لبحث على عبار�ت حمور مدى فاعلية مقرر )مناهج وطرق تدري�س 

�لرتبية �لفنية( يف تهيئة طالب وطالبات �لرتبية �لفنية �ملعلمني بكلية �لرتبية بجامعة �مللك 
�سعود لتحقيق �أهد�ف �خلرب�ت �مليد�نية مرتبة تنازليًا ح�سب متو�سطات �ملو�فقة

رة
عبا

 ال
قم

ر

العبارة

درجة املوافقةالتكرار
املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
بةاملعياري

رت
ال

الن�شبة ٪
اأوافق 
ب�شدة

اأوافق
ال 

اأوافق
ال اأوافق 

ب�شدة

6

التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى 
امليداين مت تو�سيحها يل ب�سكل كاف

233455ك

3.120.841

%34.350.77.57.5

2

حمتوى  ب�ساأن  املقرر  اأ�ستاذ  اأر�سدين 
النماذج اخلا�سة باخلربات امليدانية

223393ك

3.100.802

%32.849.313.44.5

9

حول  املقرر  يف  كاف  تعليم  على  ح�سلت 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى 
التالميذ  تعلم  دعم  جوانب  يف  امليداين 

ومنوهم

1638121ك

3.030.703

%23.956.717.91.5

8

حول  املقرر  يف  كاف  تعليم  على  ح�سلت 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى 
 / للتعليم  التخطيط  جوانب  يف  امليداين 

التعلم

183784ك

3.030.804

%26.955.211.96.0

7

حول  املقرر  يف  كاف  تعليم  على  ح�سلت 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى 
امليداين يف جوانب الإملام مبادة التخ�س�ص

1338124ك

2.900.785

%19.456.717.96.0

و�سف املهارات الأدائية مو�سوع املقرر1
1924204ك

2.870.906

%28.435.829.96.0

11

حول  املقرر  يف  كاف  تعليم  على  ح�سلت 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى 

امليداين يف جوانب النمو املهني

1234183ك

2.820.787

%17.950.726.94.5

3

معايري التقييم يف املهمات الأدائية مو�سحة 
يف املقرر

1330222ك

2.810.788

%19.444.832.83.0

10

حول  املقرر  يف  كاف  تعليم  على  ح�سلت 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى 

امليداين يف جوانب تقييم تعلم التالميذ

1234165ك

2.790.839

%17.950.723.97.5

4

كلية  خريج  مبوا�سفات  كافية  معرفة  لدي 
الرتبية الع�سر

533209ك

2.510.8210

%7.549.329.913.4

5

موا�سفات  عالقة  عن  كاف  ت�سور  لدي 
باخلربات  الع�سر  الرتبية  كلية  خريج 

امليدانية

6292210ك

2.460.8611

%9.043.332.814.9

2.860.60املتو�سط العام
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يت�سح من اجلدول اأعاله اأن اأفراد عينة البحث موافقون على اأن مقرر مناهج وطرق تدري�ص 

من   2.86( عام  مبتو�سط  امليدانية  اخلربات  اأهداف  حتقيق  على  ي�ساعدهم  الفنية  الرتبية 

4.00( وهو متو�سط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقيا�ص الرباعي )من 2.51 اإىل 3.25( 

وهي الفئة التي ت�سري اإىل خيار "اأوافق" يف مقيا�ص اأداة البحث. 

كما يت�سح اأن هناك تفاوتا يف موافقة اأفراد عينة البحث على فقرات املحور حيث تراوحت 

متو�سطات موافقتهم مابني )2.46 اإىل 3.12( وهي متو�سطات ترتاوح ما بني الفئتني الثانية 

اأداة  اأوافق( يف مقيا�ص   / اأوافق  اإىل )ل  ت�سريان  واللتني  الرباعي  املقيا�ص  فئات  والثالثة من 

البحث، كما يت�سح اأي�سًا اأن اأفراد عينة البحث موافقون على خم�ص من فقرات ال�ستبانة تتمثل 

يف العبارات رقم )6، 2، 9، 8، 7( والتي مت ترتيبها تنازليًا ح�سب موافقة اأفراد عينة البحث 

عليها كالتايل:

1. حمتوى اأداة تقييم الطالب يف التدريب امليداين مت تو�سيحها يل ب�سكل كاف مبتو�سط )3.12 

من 4(.

2. اأر�سدين اأ�ستاذ املقرر ب�ساأن حمتوى النماذج اخلا�سة باخلربات امليدانية مبتو�سط )3.10 

من 4(.

3. ح�سلت على تعليم كاف يف املقرر حول حمتوى اأداة تقييم الطالب يف التدريب امليداين يف 

جوانب دعم تعلم التالميذ ومنوهم مبتو�سط )3.03 من 4(.

4. ح�سلت على تعليم كاف يف املقرر حول حمتوى اأداة تقييم الطالب يف التدريب امليداين يف 

جوانب التخطيط للتعليم / التعلم مبتو�سط )3.03 من 4(.

5. ح�سلت على تعليم كاف يف املقرر حول حمتوى اأداة تقييم الطالب يف التدريب امليداين يف 

جوانب الإملام مبادة التخ�س�ص مبتو�سط )2.90 من 4(.

تدري�ص  طرق  من  واحدة  على  موافقني  غري  البحث  عينة  اأفراد  اأن  النتائج  من  ويت�سح 

الرتبية الفنية يف مقرر 346 نهج تتمثل يف العبارة رقم )5( وهي "لدي ت�سور كاف عن عالقة 

موا�سفات خريج كلية الرتبية الع�سر باخلربات امليدانية" مبتو�سط )2.46 من 4(، مما ي�سري 

اإىل �سرورة اهتمام اأ�ساتذة املقرر بتو�سيح العالقة بني موا�سفات اخلريج باخلربات امليدانية 

ارتباط  ح�سب  وذلك  عليها،  والتاأكيد  الدرا�سي  الف�سل  خالل  املقرر  مو�سوعات  تقدمي  عند 

املوا�سفة باملو�سوع املطروح.

من خالل النتائج املبينة اأعاله يت�سح اأن اأ�ساتذة مقرر )نهج 346- مناهج وطرق تدري�ص 

الرتبية الفنية( يقدمون املقرر لطلبة الرتبية الفنية املعلمني بطريقة حتقق اأهداف اخلربات 
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امليدانية وتعد الطلبة مهنيا وفق معايري النكيت، ويوؤكد الباحث على اأهمية اأن يراعي معلمي 

املقرر م�سمون العبارات التي ح�سلت على متو�سطات اأقل من غريها عند تدري�سهم ملقرر طرق 

التدري�ص وهي حتديدا العبارات رقم )6، 2، 9، 8، 7( لت�سل اإىل م�ستوى اأعلى من الفاعلية.

ثانيًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

ن�ص ال�سوؤال الثاين على: ما مدى فاعلية مقرر )الرتبية امليدانية( يف تهيئة طالب وطالبات 

مقررات اخلربات  اأهداف  لتحقيق  �سعود  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  املعلمني  الفنية  الرتبية 

امليدانية من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم؟

للتعرف على مدى فاعلية مقرر )الرتبية امليدانية( يف تهيئة طالب وطالبات الرتبية الفنية 

ح�ساب  مت  امليدانية،  اخلربات  اأهداف  لتحقيق  �سعود  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  املعلمني 

ل�ستجابات  والرتب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات 

اأفراد البحث على عبارات حمور الرتبية امليدانية وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

�جلدول رقم )6(
��ستجابات �أفر�د عينة �لبحث حول مدى فاعلية مقرر )�لرتبية �مليد�نية( يف تهيئة
طالب وطالبات �لرتبية �لفنية �ملعلمني بكلية �لرتبية بجامعة �مللك �سعود لتحقيق

�أهد�ف �خلرب�ت �مليد�نية مرتبة تنازليًا ح�سب متو�سطات �ملو�فقة

رة
عبا

 ال
قم

ر

العبارة

درجة املوافقةالتكرار

املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
بةاملعياري

رت
ال

الن�شبة 
%

اأوافق 
ب�شدة

اأوافق
ال 

اأوافق

ال 
اأوافق 
ب�شدة

1

لكافة  امليدانية  الرتبية  م�سرف  اأر�سدين 
متطلبات اخلربات امليدانية

-43204ك

3.580.601

%64.229.96.0-

11

ح�سلت على تدريب كاف يف الرتبية امليدانية 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى  على 

امليداين يف جوانب الإملام مبادة التخ�س�ص

392251ك

3.480.702

%58.232.87.51.5

8

مرتبطة  امليدانية  الرتبية  م�سرف  توجيهات 
باملوا�سفات اخلا�سة باملهمات الأدائية

362542ك

3.420.743

%53.737.36.03.0

14

ح�سلت على تدريب كاف يف الرتبية امليدانية 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى  على 

امليداين يف جوانب تقييم تعلم التالميذ

-32305ك

3.400.634

%47.844.87.5-

3

ب�ساأن  امليدانية  الرتبية  م�سرف  اأر�سدين 
حمتوى النماذج اخلا�سة باخلربات امليدانية

372181ك

3.400.765

%55.231.311.91.5

12

ح�سلت على تدريب كاف يف الرتبية امليدانية 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى  على 
امليداين يف جوانب التخطيط للتعليم / التعلم

322951ك

3.370.696

%47.843.37.51.5
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العبارة

درجة املوافقةالتكرار

املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
بةاملعياري

رت
ال

الن�شبة 
%

اأوافق 
ب�شدة

اأوافق
ال 

اأوافق

ال 
اأوافق 
ب�شدة

13

ح�سلت على تدريب كاف يف الرتبية امليدانية 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى  على 
التالميذ  تعلم  دعم  جوانب  يف  امليداين 

ومنوهم

322861ك

3.360.717

%47.841.89.01.5

10

التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداء  حمتوى 
ب�سكل  يل  تو�سيحها  مت  )املرفقة(  امليداين 

كاٍف

332572ك

3.330.798

%49.337.310.43.0

6

اأر�سدين م�سرف الرتبية امليدانية ب�ساأن كيفية 
امل�سرف  بتقييم  اخلا�ص  النموذج  ا�ستخدام 

الأكادميي

332563ك

3.310.829

%49.337.39.04.5

15

ح�سلت على تدريب كاٍف يف الرتبية امليدانية 
التدريب  يف  الطالب  تقييم  اأداة  حمتوى  على 

امليداين يف جوانب النمو املهني

273361ك

3.280.6910

%40.349.39.01.5

4

مت تو�سيح معايري التقييم يف املهارات الأدائية 
ب�سكل كاف

312763ك

3.280.8111

%46.340.39.04.5

7

اأر�سدنا م�سرف الرتبية امليدانية ب�ساأن كيفية 
املعلم  بتقييم  اخلا�ص  النموذج  ا�ستخدام 

اŸتعاون

312394ك

3.210.8912

%46.334.313.46.0

9

توجيهات املعلم املتعاون مرتبطة باملوا�سفات 
اخلا�سة باملهمات الأدائية

2330113ك

3.090.8313

%34.344.816.44.5

5

هناك اتفاق بني ما مت تدريبي عليه يف مقرر 
346 نهج – طرق تدري�ص الرتبية الفنية وبني 

التوجيهات يف مقرر الرتبية امليدانية

1834105ك

2.970.8514

%26.950.714.97.5

2

لدي ت�سور كاف عن عالقة موا�سفات خريج 
كلية الرتبية الع�سر باخلربات امليدانية

13311112ك

2.670.9915

%19.446.316.417.9

3.280.59املتو�سط العام

يت�سح من اجلدول اأعاله اأن اأفراد عينة البحث موافقون ب�سدة على اأن مقرر )466 نهج - 

الرتبية امليدانية( فعال يف تهيئتهم لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية مبتو�سط عام )3.28 من 

5.00( وهو متو�سط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقيا�ص الرباعي )من 3.26 اإىل 4.00( 

وهي الفئة التي ت�سري اإىل خيار "اأوافق ب�سدة ". 

يت�سح من النتائج اأن هناك تفاوتا يف موافقة اأفراد عينة البحث على فاعلية مقرر الرتبية 

امليدانية يف حتقيق اأهداف اخلربات امليدانية حيث تراوحت متو�سطات موافقتهم مابني )2.67 

اإىل 3.58( وهي متو�سطات ترتاوح ما بني الفئتني الثالثة والرابعة من فئات املقيا�ص الرباعي 

تابع �جلدول رقم )6(



443

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
س  

�
ار

مــ
 1

د   
عد

 ال
 17

د  
جل

مل
ا

البحث موافقون  اأفراد عينة  اأن  النتائج  ب�سدة(، وتظهر  اأوافق  اإىل )اأوافق /  واللتني ت�سريان 

ب�سدة على اإحدى ع�سرة عبارة من عبارات املحور تتمثل يف العبارات رقم )1، 11، 8، 14، 3( 

والتي مت ترتيبها تنازليًا ح�سب موافقة اأفراد عينة البحث عليها ب�سدة كالتايل:

1. اأر�سدين م�سرف الرتبية امليدانية لكافة متطلبات اخلربات امليدانية مبتو�سط )3.58 من 4(.

2. ح�سلت على تدريب كاٍف يف الرتبية امليدانية على حمتوى اأداة تقييم الطالب يف التدريب 

امليداين يف جوانب الإملام مبادة التخ�س�ص مبتو�سط )3.48 من 4(.

3. توجيهات م�سرف الرتبية امليدانية مرتبطة باملوا�سفات اخلا�سة باملهمات الأدائية مبتو�سط 

)3.42 من 4(.

4. ح�سلت على تدريب كاٍف يف الرتبية امليدانية على حمتوى اأداة تقييم الطالب يف التدريب 

امليداين يف جوانب تقييم تعلم التالميذ مبتو�سط )3.40 من 4(.

امليدانية  باخلربات  اخلا�سة  النماذج  حمتوى  ب�ساأن  امليدانية  الرتبية  م�سرف  اأر�سدين   .5

مبتو�سط )3.40 من 4(.

كما يت�سح من النتائج اأن اأفراد عينة البحث موافقون على اأربع عبارات تتمثل يف العبارات 

رقم )7، 9، 5، 2( والتي مت ترتيبها تنازليًا ح�سب موافقة اأفراد عينة البحث عليها كالتايل:

املعلم  بتقييم  اخلا�ص  النموذج  ا�ستخدام  كيفية  ب�ساأن  امليدانية  الرتبية  م�سرف  اأر�سدنا   .1

املتعاون مبتو�سط )3.21 من 4(.

2. توجيهات املعلم املتعاون مرتبطة باملوا�سفات اخلا�سة باملهمات الأدائية مبتو�سط )3.09 

من 4(.

3. هناك اتفاق بني ما مت تدريبي عليه يف مقرر 346 نهج – طرق تدري�ص الرتبية الفنية وبني 

التوجيهات يف مقرر الرتبية امليدانية مبتو�سط )2.97 من 4(.

4. لدي ت�سور كاف عن عالقة موا�سفات خريج كلية الرتبية الع�سر باخلربات امليدانية مبتو�سط 

)3.67 من 4(.

من خالل النتائج املو�سحة اأعاله يتبني اأن اأفراد عينة البحث متفقون على اأن مقرر )466 

تلك  ت�سري  وقد  الفنية،  الرتبية  اأهداف  لتحقيق  تهيئتهم  يف  فعال  امليدانية(  الرتبية   - نهج 

ومتطلبات  اأهداف  حتقق  فعالة  بطريقة  للطلبة  تقدميه  يف  املقرر  اأ�ساتذة  متكن  اإىل  النتيجة 

اخلربات امليدانية، لكن املاأمول من اأ�ساتذة املقرر الرجوع اإىل العبارات رقم )7، 9، 5، 2( التي 

الرتبية  تدري�ص مقرر  اأثناء  عليها  والتاأكيد  تقوميها  والعمل على  اأقل  متو�سطات  ح�سلت على 

امليدانية ليكون املقرر اأكرث فاعلية يف حتقيق اأهداف اخلربات امليدانية. 
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ثالثًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث

ن�ص ال�سوؤال الثالث على: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات طلبة الرتبية 

الرتبية  تدري�ص  وطرق  )مناهج  مقرر  فاعلية  حول  �سعود  امللك  جامعة  الرتبية  بكلية  الفنية 

الفنية( يف تهيئتهم لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية تبعا ملتغري النوع؟

الطالب  ا�ستجابات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هنالك  كانت  اإذا  ما  على  للتعرف 

والطالبات حول مدى فاعلية مقرر )مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية( يف تهيئتهم لتحقيق 

 Independent( اأهداف اخلربات امليدانية ح�سب متغري النوع، فقد مت ا�ستخدام اختبار- ت

كما  النتائج  وجاءت  البحث،  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  الفروق يف  Sample T-test( لحت�ساب 

يو�سحها اجلدول التايل:

�جلدول رقم )7(
نتائج �ختبار- ت (Independent Sample T-test) للفروق يف متو�سطات ��ستجابات طالب 

وطالبات �لرتبية �لفنية �ملعلمني حول مدى فاعلية مقرر )مناهج وطرق تدري�س
�لرتبية �لفنية( يف حتقيق �أهد�ف �خلرب�ت �مليد�نية تبعا ملتغري �لنوع

الداللةقيمة تاالنحرافاملتو�شطالعددالفئةاملحور

تدري�ص  فاعلية مقرر )مناهج وطرق 
اأهداف  حتقيق  يف  الفنية(  الرتبية 

اخلربات امليدانية

352.670.72طالب

2.34-*0.02 323.000.39طالبة

* فروق دالة عند م�ستوى 0.05 فاأقل

تظهر النتائج املو�سحة يف جدول )7( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.05 

تدري�ص  وطرق  )مناهج  مقرر  يف  مقرر  فاعلية  حول  والطالبات  الطالب  ا�ستجابات  يف  فاأقل 

الطالبات  ل�سالح  النكيت  معايري  ح�سب  امليدانية  اخلربات  اأهداف  لتحقيق  الفنية(  الرتبية 

الذي جاء مبتو�سط )2.67(،  الطالب  ا�ستجابات  اأعلى من متو�سط  مبتو�سط )3.00( وهو 

مما يعني اأن اأ�ساتذة مقرر )346 نهج- مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية( يف ق�سم الطالبات 

اأهداف  لتحقيق  الطالبات  تهيئة  يف  م�ساعدته  حيث  من  فاعلية  اأكرث  بطريقة  املقرر  يدر�سن 

اخلربات امليدانية، وتدل هذه النتيجة اإىل اأن هناك عوامل اأدت اإىل تلك الفروق على الرغم 

من اأن و�سف املقرر من حيث مو�سوعاته واأهدافه واأ�ساليب تقييمه موحدة، فينبغي الـتاأكد من 

تطبيق اأ�ساتذة املقرر ملحتوى و�سف املقرر عند تدري�سهم، وقد تعزى تلك الفروق اإىل اختالف 

املراجع املعتمدة للمقرر وطرق التدري�ص املتبعة، فينبغي التن�سيق بني اأع�ساء هيئة التدري�ص يف 

الق�سمني الرجايل والن�سائي على م�ستوى م�سار تخ�س�ص مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية 
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ملعرفة م�سدر تلك الفروق، وميكن مل�سار التخ�س�ص الرجوع اإىل العبارات التي مل حت�سل على 

متو�سطات عالية والعمل على تقوميها وتقدميها ب�سكل اأف�سل عند تدري�ص املقرر لزيادة فاعلية 

املقرر يف حتقيق الطلبة لأهداف اخلربات امليدانية.

ر�بعًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لر�بع

ن�ص ال�سوؤال الرابع على: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات طلبة الرتبية 

يف  امليدانية(  )الرتبية  مقرر  فاعلية  حول  �سعود  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  املعلمني  الفنية 

تهيئتهم لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية تبعا ملتغري النوع؟

ا�ستجابات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هنالك  كانت  اإذا  ما  على  للتعرف 

اأهداف  لتحقيق  تهيئتهم  امليدانية( يف  )الرتبية  مقرر  فاعلية  مدى  والطالبات حول  الطالب 

 Independent( اخلربات امليدانية ح�سب معايري النكيت، فقد مت ا�ستخدام اختبار- ت امل�ستقل

Sample T-test( لحت�ساب الفروق يف ا�ستجابات اأفراد العينة، وجاءت النتائج كما يو�سحها 

اجلدول )8(.

�جلدول رقم )8(
نتائج �ختبار- ت (Independent Sample T-test) للفروق يف متو�سطات ��ستجابات طلبة 

�لرتبية �لفنية �ملعلمني بكلية �لرتبية بجامعة �مللك �سعود حول فاعلية مقرر )�لرتبية
�مليد�نية( يف تهيئتهم لتحقيق �أهد�ف �خلرب�ت �مليد�نية تبعا ملتغري �لنوع

الداللةقيمة تاالنحرافاملتو�شطالعددالفئةاملحور

فاعلية مقرر )الرتبية امليدانية( يف حتقيق 
اأهداف اخلربات امليدانية ح�سب النوع

353.140.65طالب
2.39-*0.02

323.470.46طالبة

* فروق دالة عند م�ستوى 0.05 فاأقل

اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )8( اجلدول  يف  املو�سحة  النتائج  خالل  من  يت�سح 

ب�ساأن فاعلية مقرر )466 نهج  العينة  اأفراد  ا�ستجابة  0.05 فاأقل يف متو�سطات  عند م�ستوى 

النتائج  امليدانية، وقد جاءت  اأهداف اخلربات  لتحقيق  الطلبة  تهيئة  امليدانية( يف  الرتبية   -

ل�سالح الطالبات مبتو�سط )3.14( مقارنة مبتو�سط )3.1( لدى الطالب، مما ي�سري اإىل اأن 

اأهداف اخلربات امليدانية ب�سكل  تدري�ص مقرر الرتبية امليدانية لدى الطالبات يخدم حتقيق 

اأف�سل مما هو عليه لدى الطالب.

وتوؤكد هذه النتيجة كذلك على تفوق الق�سم الن�سائي يف تقدمي مقرر الرتبية امليدانية على 

الق�سم الرجايل رغم اأن و�سف املقرر من حيث الأهداف واملو�سوعات واأ�ساليب التقومي موحد 
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بني الق�سمني، وعليه فينبغي التاأكد من اأن حمتوى و�سف املقرر يتم تطبيقه يف الواقع من قبل 

م�سريف الرتبية امليدانية، وقد تعزى تلك الفروق اإل عوامل متعددة ومنها عدد ونوعية زيارات 

النقا�سات  املعلمني يف املدار�ص، ونوعية  للطلبة  املتعاونني  امل�سرفة واملعلم/ واملعلمة  امل�سرف/ 

واحلوارات حول جتربة الطلبة يف التدري�ص، وعليه فينبغي على امل�سار حتديد عدد معني من 

زيارات امل�سرفني واملعلمني املتعاونني لطلبة التدريب امليداين ومراجعة النقاط التي يتم تناولها 

اأثناء تلك الزيارات والتاأكيد على العبارات التي مل حت�سل على متو�سطات عالية يف اأداة البحث 

اأثناء الزيارات واملناق�سات. 

خام�سًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �خلام�س

طالب  ا�ستجابات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  على:  اخلام�ص  ال�سوؤال  ن�ص 

وطالبات الرتبية الفنية املعلمني بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود حول فاعلية تدري�ص مقرر 

)الرتبية امليدانية( يف تهيئتهم لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية تبعا ملتغري امل�سرف؟

ا�ستجابات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هنالك  كانت  اإذا  ما  على  للتعرف 

)الرتبية  فاعلية مقرر  �سعود حول  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  املعلمني  الفنية  الرتبية  طالب 

امليدانية( يف حتقيقهم اأهداف اخلربات امليدانية تبعا ملتغري امل�سرف، ا�ستخدم الباحث اختبار 

حتليل التباين الأُحادي"One Way ANOVA" وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

�جلدول رقم )9(
نتائج �ختبار حتليل �لتباين �لأُحادي"One Way ANOVA" للفروق بني ��ستجابات

طالب �لرتبية �لفنية بكلية �لرتبية جامعة �مللك �سعود حول فاعلية مقرر )�لرتبية
�مليد�نية( يف تهيئتهم لتحقيق �أهد�ف �خلرب�ت �مليد�نية تبعا ملتغري �مل�سرف

جمموع م�شدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة 
ف

الداللة 
االإح�شائية

يف  امليدانية(  )الرتبية  مقرر  فاعلية 
امليدانية  اخلربات  اأهداف  حتقيق 

ح�سب امل�سرف

6.4841.62بني املجموعات

6.56**0.001 7.40300.25داخل املجموعات

13.8834املجموع

** فروق دالة عند م�ستوى 0.01 فاأقل

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اأعاله  املو�سحة  النتائج  خالل  من  يت�سح 

0.01 فاأقل بني الطالب باختالف م�سرفيهم، ولتحديد الفروق بني كل م�سرف من امل�سرفني مت 

ا�ستخدام اختبار �سيفيه وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:
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�جلدول رقم )10(
نتائج �ختبار �سيفيه للفروق بني ��ستجابات طالب �لرتبية �لفنية �ملعلمني بكلية �لرتبية

بجامعة �مللك �سعود حول فاعلية مقرر )�لرتبية �مليد�نية( يف تهيئتهم
لتحقيق �أهد�ف �خلرب�ت �مليد�نية تبعا ملتغري �مل�سرف

12345املتو�شطامل�شرفاملحور

امليدانية(  )الرتبية  مقرر  فاعلية 
اخلربات  اأهداف  حتقيق  يف 

امليدانية ح�سب امل�سرف

13.34-

22.40**-****
32.91-

43.23-

53.58-

** فروق دالة عند م�ستوى 0.01 فاأقل

فاأقل بني   0.01 اإح�سائية عند م�ستوى  اأعاله وجود فروق ذات دللة  يت�سح من اجلدول 

الطالب الذين م�سرفهم رقم )2( ل�سالح الطالب الذين م�سرفيهم )رقم 1، ورقم 4، ورقم 

5( من حيث فاعلية الرتبية امليدانية يف تهيئة الطالب لتحقيق اأهداف اخلربات امليدانية، مما 

ي�سري اىل تفاوت ومتايز يف م�ستوى ونوعية تقدمي الرتبية امليدانية للطالب ونوعية الإ�سراف 

املقدم لهم ح�سب امل�سرف، وهذا يوؤكد اأهمية مراجعة م�سار التخ�س�ص لأداء م�سريف الرتبية 

امليدانية واحلر�ص على تقومي نواحي ال�سعف يف اأداء كل م�سرف، ويقرتح الباحث ال�ستفادة 

من ا�ستبانات تقومي املقرر التي يقوم طلبة كل م�سرف بتعبئتها يف نهاية كل ف�سل درا�سي لكونها 

مرجعا مفيدا للتعرف على نواحي الق�سور، وقد يكون ا�ستخدام اأداة هذا البحث للتحقق من 

اأهداف اخلربات امليدانية لدى الطلبة مفيدا يف جانب حتديد  مدى فاعلية املقرر يف حتقيق 

النقاط التي ينبغي العمل على تطويرها يف تدري�ص مقرر الرتبية امليدانية وزيادة فاعليته لدى 

كل م�سرف.

�لتو�سيات:
التو�سيات  اإىل  التو�سل  مت  فقد  وحتليالته،  البحث  هذا  نتائج  عنه  اأ�سفرت  ما  على  بناء 

الرتبية  تدري�ص  وطرق  مناهج  مقرري  وتدري�ص  حمتوى  نوعية  حت�سني  اأجل  من  اأدناه  املبينة 

الفنية والرتبية امليدانية املقدمة من م�سار مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية لتحقيق اأهداف 

امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  املعلمني  الفنية  الرتبية  وطالبات  طالب  لدى  امليدانية  اخلربات 

�سعود، وقد جاءت التو�سيات على النحو التايل:

1- العمل على اإطالع الطالب والطالبات ب�سكل كاف على موا�سفات خريج كلية الرتبية الع�سر 

وتو�سيح عالقتها باخلربات امليدانية يف مقرر مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية والرتبية 

امليدانية.
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2- حت�سني تعليم وتدريب الطالب والطالبات يف مقرر مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية- 

الذي ي�سبق التدريب امليداين- على جوانب تقييم تعلم التالميذ ليكون الطلبة على ا�ستعداد 

ملمار�سة التقييم عند التدري�ص الفعلي.

وطرق  مناهج  مقرر  يف  اأو�سح  ب�سكل  للطلبة  الأدائية  املهمات  يف  التقييم  معايري  تقدمي   -3

تدري�ص الرتبية الفنية.

4- العمل على ربط ما يقدم للطلبة يف مقرر مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية مبقرر الرتبية 

امليدانية، بحيث يكون املقرر الأول ممهدا للثاين، مما ي�ساعد الطلبة على ممار�سة التدري�ص 

ب�سكل اأف�سل، وقد يكون ذلك باإ�سافة وتكثيف اأن�سطة تدري�سية تطبيقية يقوم بها الطلبة، 

وممار�سة التدري�ص امل�سغر يف مقرر مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية، وتكليف الطلبة 

وطبيعة  املدر�سية  البيئة  ت�سورا جيدا عن  ليكونوا  عنها  تقارير  وكتابة  للمدار�ص  بزيارات 

مهنة التدري�ص.

وزيادة  الأدائية  باملهمات  اخلا�سة  املوا�سفات  على  املتعاونني  واملعلمات  املعلمني  اإطالع   -5

معرفتهم بها ليتمكنوا من توجيه الطلبة املعلمني وفقا لتلك املوا�سفات.

6- الرجوع اإىل و�سف املقرر عند تدري�ص مقررات مناهج وطرق تدري�ص الرتبية الفنية والرتبية 

امليدانية لإيجاد توافق يف ما يقدم للطلبة يف املقررين من اأهداف وحمتوى واأن�سطة وتقومي 

ولو اختلفت ال�سعب الدرا�سية ومن يدر�سها.
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