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 الملخص
التدريب الميداني في تغيير اتجاهات طالبات  رفة دورمعإلى الدراسة هذه هدفت      

نة التدريس، حو مهبالمملكة العربية السعودية ن -ةكلية التربية بجامعة بيش -التربويالدبلوم 
ن جميع طالبات تها مكونت عينوت ،على المنهج الوصفي التحليلي اوتم تنفيذها اعتماد  

والبالغ  ه7341-7341للعام  ق الميدانيالتطبي بكلية التربية المشاركين في التربويالدبلوم 
أداة الدراسة في االستبانة، تمثلت  ،قصديةبطريقة طالبة تم اختيارهم طالب و ( 29)عددهم 

وأظهرت النتائج أن للتدريب الميداني دور ايجابي في تغيير اتجاهات الطلبة نحو مهنة 
 نحو مهنة التدريسأفراد العينة  التدريس وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات

 لمتغير المعدل التراكمي لصالح المعدل األعلى.زى عت   كذلك توجد فروقلصالح اإلناث، و 
 التربية الميدانية، مهنة التدريس، االتجاهات. الكلمات المفتاحية:
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Field Education An Its Role in Changing The Attitudes of 

Students of Educational Diploma TowardT teaching 

Profession 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Abstract 

 The objective of this study was to find out the role of field 

training in changing the attitudes of the students of the educational 

diploma in the Faculty of Education at the University of Bisha in the 

Kingdom of Saudi Arabia toward the profession of teaching and it was 

implemented according to the analytical descriptive method. The sample 

was composed by all the students of the educational diploma in the 

Faculty of Education, The results showed that field training has a 

positive role in changing the attitudes of students toward teaching 

profession and that there are significant differences in the number of 

students in the field. The attitudes of the sample towards the profession 

of teaching in favor of females, as well as differences due to the variable 

of the cumulative rate in favor of the higher rate. 

Key words: special needs education, supervision, competencies 
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 ة ـدمـمق
جانب  من امتزايد   اواهتمام   اكبير  ا يز  وتأهيله تأخذ ح ال تزال قضية إعداد المعلم وتدريبه      

التربويين والمختّصين والباحثين؛ الرتباطها الوثيق بجودة التعليم في ظل اقتصاد المعرفة من 
برات المهنية الحقيقية ناحية، ولشعورهم بأهمية تزويد معلمي المستقبل بالمهارات والكفايات والخ

من ناحية أخرى؛ أمال  في إعداد وتأهيل كوادر علمية تواكب التقدم العلمي السريع، وقادرة على 
 ي،)شوق إفادتهم وعلى أكمل وجه ممكن تجاه التالميذ والمقدرة على فاعل القيام بدورها بشكل  

 .(9007وسعيد،
ومنهجيات علمية مبتكرة تربي بث أفكار جديدة  إلىا بية اليوم بحاجة مثلما كانت دائم  والتر      
على حسن التكيف وتحمل المسؤولية، ومواجهة متطلبات العصر وتحدياته واستغالل  شءالن

الطاقات اإلبداعية والتفكير بمنهجية علمية؛ كان االهتمام بتأهيل الطالب المعلم القادر على 
حبتهم، فعناصر منظومة التعليم من مناهج تحقيق التعلم الفاعل لدى تالميذه واكتساب ثقتهم وم

 ؛لفائدة ما لم يتوفر المعلم الكفءوكتب ووسائل تعليمية وتجهيزات وأبنية مدرسية تبقى محدودة ا
فالمعلم من أهم عنصر في منظومة التعليم وبقدر ما نوليه من اهتمام في اإلعداد والتدريب 

 (.9070بقيعي، التعليمية التعلمية )ة والرعاية بقدر ما نحصل على عائٍد مجٍز في العملي
وألهمية إعداد الطالب المعلم بالصورة المطلوبة، برزت الحاجة إلى تطوير برامج التربية     

)التدريب الميداني( في كليات التربية بشقيها النظري والعملي بصورة مستمرة، في ضوء  العملية
سهم في اكتساب الطالب المعلم الكفايات المتغيرات والتطورات الجديدة والمعاصرة، والتي ت  

 (.9002مسعود، ام بأدواره المتعددة والمتجددة )والمهارات الالزمة والضرورية للقي
ي فترة ما قبل الخدمة، : ففي برامج إعداد المعلمين ويحتّل التدريب الميداني مكانة  متميزة       

ار قدراته وتقييمها فحسب، بل يمنحه حيث ال يستهدف التحقق من أهلية الطالب المتدرب واختب
فرصة إضافية يتعلم فيها مهارات مختلفة، ويكتسب خبرات متنوعة، غير أن التحدي األهم أمام 
برامج التربية الميدانية يتمثل في قدرتها على تحسين اتجاهات ومعتقدات الطلبة المعلمين بشأن 

 الحديثة للتدريس والتعلم. التدريس والتعلم بما يتوافق مع المقاربات واالتجاهات
التدريب الميداني أن اتجاهات وتصورات ويرى بعض التربويين والمختصين في مجال      

ا في مسار التدريب ا بارز  ومعتقدات الطالب المعلم نحو مهنة التدريس عادة  ما تتخذ مكان  
نموه المعرفي  الميداني، ألنها تؤسس جوهر ممارساته العملية داخل الغرفة الصفية، وتحدد

، لذلك رأت الباحثة البحث عن دور التدريب ((Kane & Sandretto, 2002 والمهني
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أم جامعة بيشة نحو مهنة التدريس سواٍء اكان إيجابي ا -الميداني في اتجاهات طلبة كلية التربية
 سلبي ا.

 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
لطلبة المعلمين عن دور المعلم، فهم هناك تصورات واتجاهات مسبقة عن التدريس لدى ا      

يحملون معتقدات معينة عن التالميذ وكيف يتعلمون، وبالتالي فإنه ي توقع أن ت حدث برامج 
)إما سلبا  أو إيجابا ( في تلك االتجاهات،  في تغيير اتجاهات الطلبة المعلمين :التدريب الميداني

الطلبة المعلمون، وأن البعض لنسبة لهؤالء وبالتالي تضفي تحوال  نوعي ا نحو مهنة التدريس با
التدريب الميداني هو المعيار الحقيقي للحكم على مدى نجاح برامج إعداد  ل عما إذا كانأيتس

 المعلم، وهل له دور حقيقي في تغيير االتجاهات نحو مهنة التدريس.
لمعلمين في هيئة تدريس، وفي اإلشراف على الطلبة ا وعضة كومن خالل عمل الباحث       

همية المشكلة وضرورة بحث هذا ت بأ. شعر التدريب الميداني في كلية التربية بجامعة بيشة
ت طلبة الموضوع من خالل االستقصاء والوقوف على دور التدريب الميداني في تغيير اتجاها

 يرتبط -إن وجد –وما إذا كان التغيير، اا أو سلب  سواء إيجاب   ،كلية التربية بجامعة بيشة
  .الجنس والمعدل التراكمي(غيرات الديموغرافية )بالمت
  وتتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:    

ما دور التدريب الميداني في تغيير اتجاهات طلبة كلية التربية بجامعة بيشة نحو مهنة       
 :الرئيس األسئلة الفرعية التالية ويتفرع عن السؤال التدريس؟

التدريب الميداني في تغيير اتجاهات الطلبة المعلمين بكلية التربية بجامعة بيشة نحو ما دور  – 1
 مهنة التدريس من وجهة نظر الطلبة المعلمين أنفسهم؟

مهنة  هل توجد فروق في اتجاهات الطلبة المعلمين بكلية التربية بجامعة بيشة نحو -9
 ؟التدريس تعزي لمتغير الجنس

بالمملكة  المعلمين بكلية التربية بجامعة بيشة الطلبةاهات هل توجد فروق في اتج -4
 ؟ريس تعزى لمتغير المعدل التراكمينحو مهنة التد العربية السعودية
 أهداف الدراسة:

  :إلىالدراسة  هذه هدفت
 اتجاهات الطلبة المعلمين بكلية التربية بجامعة بيشة نحو مهنة التدريس.على  تعرفال -7
 .في تغيير اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التدريس ريب الميدانيتقّصي دور التد -9
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شة نحو مهنةة التةدريس تعةزى معرفة الفروق في اتجاهات أفراد العينة بكلية التربية بجامعة بي -4
 )الجنس، والمعدل التراكمى(. لمتغيري

قةدراتهم واالرتقةاء  وتنمحي يةحي  ربية حي   في  عديدرط بة ي  محدرنحي توضيح  يحيت تميال ربية حي  رب -3
 بمهنة التدريس.

 

 :أهمية الدراسة
 في:الدراسة تكن أهمية هذه     
( بجامعةة اا أو إيجاب  سلب  البرامج التدريبية ودورها في تغيير اتجاهات طلبة كلية التربية )تطوير  -

 بيشة نحو مهنة التدريس.
 .بمخرجات وأهداف البرامجما يتعلق األقسام األكاديمية في تطوير برامجها خاصة فيتفيد  -
 تفيد إدارات التعليم في تطوير مهنة التدريس. -
فةةي حةةدود علةةم  -ه ال توجةةدأنةة اصةةةمجةةال التةةدريب الميةةداني خ تطةةوير فةةي ثالبحةة نتةةائج تفيةةد -

 .دراسة محلية أو عربية مماثلة تتناول موضوع البحث الحالي –الباحثة
 

 حدود الدراسة:
 :اآلتي فية ضمن المحددات تم إجراء الدراسة الحالي     

لتدريب الميداني )تخصص لغة المعلمون المسجلون في مقررات ا الطلبة:محددات بشرية -  
اجتماعيات( في جامعة بيشة، وذلك في الفصل الثاني  -آليحاسب -علوم شرعية –عربية

 ه.7342-7341اسي من العام الدر 
جامعة بيشة. –: كلية التربيةمحددات مكانية  -  
.ه7342-7341لعام الدراسي كامل( ل دراسي)فصل انية:محددات زم  -   
 اقتصرت حدود الدراسة الموضوعية على دراسة اتجاهات الطلبة محددات موضوعية: -

المعلمين بكلية التربية بجامعة بيشة نحو مهنة التدريس من وجهة نظر الطلبة المعلمين 
 س والمعدل التراكمي.لمتغيرات الجن استكشاف الفروق في االتجاهات وفق  أنفسهم وا

 

 مصطلحات الدراسة:
 وردت في هذه الدراسة العديد من المصطلحات يمكن تعريفها كما يلى:    
التي تنظم في إطار والخبرات التطبيقية في المدارس و هو مجمل األنشطة -التدريب الميداني:1  

لكفايات التعليمية برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم، والتي تهدف إلى إكساب الطالب المعلم ا
 الالزمة ألداء مهامه التعليمية.



 ...  د/تماضر فرح احمد ادرييسنحو مهنة التدريس التربويلدبلوم التربية الميدانية ودورها في تغيير اتجاهات طلبة ا 

 

 130 
 م2018  (  ديسمبر 4العدد )                         اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

االتجاهات: حالة من التهيؤ العقلي والعصبي التي تنظمها الخبرة السابقة والتي توجه استجابات 
 ،وني)غ أو ذو مدى بعيد اؤ مؤقت  الفرد للمواقف أو المثيرات المختلفة، وقد يكون هذا التهي

7223). 
 هةةةو مجموعةةةة التصةةةورات والمشةةةاعر التةةةي يحملهةةةا المشةةةارك -االتجـــاح نحـــو مهنـــة التـــدريس:2

والتةةي تتعلةةق بالعمةةل  الطالةةب المعلةةم وتظهةةر فةةي صةةورة اسةةتجابات القبةةول أو الةةرفض التةةي يبةةديها
 (.7223)غونى  في مهنة التدريس

وفي هذه الدراسةة ي عةرف إجرائي ةا بأنةه الدرجةة الكليةة التةي يحصةل عليهةا الطالةب، علةى مقيةاس    
 ات نحو مهنة التدريس المستخدم لغرض هذه الدراسة.االتجاه

 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعتبر موضوع التدريب الميةداني مةن الموضةوعات التةي تعتمةد عليهةا بةرامج إعةداد المعلمةين      

 ي،دبلوم التربةةو فةةي المجةةاالت التربويةةة المختلفةةة ومةةن بينهةةا مجةةال إعةةداد معلمةةي التربيةةة لطلبةةة الةة
ن السةةاعات المعتمةةدة فةةي الخطةةة م  تمثلةةت هةةذه األهميةةة فةةي إعطةةاء التةةدريب الميةةداني وزن ةةا كبيةةر او 

 المقررة من جامعة بيشة، كما يتم تفرغ الطالب فصال  دراسي ا كامال  للتدريب الميداني.
مراحل اإلعداد األكاديمي كونه يمثل ذلك الجانب من برنامج  والتدريب الميداني أحد أهم    
عداد المهني لمعلم التربية العامة الذي يتم فيه تطبيق جميع ما تعلمه الطالب من مقررات اإل

نظرية، إذ من خالله يتم التحقق من صالحية اإلعداد النظري في تزويد الطلبة المعلمين 
بالمعلومات العلمية المتعلقة بالتخصص، وفي تنمية أفكار واتجاهات إيجابية نحو المهنة ونحو 

، كما ويعتبر التدريب الميداني مجال الخبرة الوحيد الذي يمكن من و التالميذالتدريس ونحعملية 
خالله تطبيق مهارات التعليم التي يتمتع بها الطالب المتدرب والتأكد من توفر الحد المطلوب 

 (.9002مسعود، في المستقبل) اا ناجح  التي تؤهله ليكون معلم   من الكفايات المهنية
مجمل األنشطة والخبرات التطبيقية التي تنظم في إطار برامج  التدريب الميداني بأنهويعرف     

الالزمة إعداد المعلمين وتأهيلهم، والتي تهدف إلى إكساب الطالب المعلم الكفايات التعليمية 
 (.9000سعد، ) ألداء مهماته التعليمية

مجال إعداد معلمي  كل عام وفيويحتل التدريب الميداني في برامج إعداد المعلمين بش      
ازي في أهميته برامج الدراسة النظري، وتشير جميع يو اوأساسي   امحوري  ا ركز  بشكل خاص م التربية

الدراسات والبحوث التي أجريت حول التدريب الميداني، وفي جميع المجاالت التربوية على 
لفرصة الحقيقية التي من خاللها اختالفها الى أهمية التدريب الميداني كونه المجال الوحيد وا

يقوم الطالب المعلم بترجمة وتطبيق ما درسه من نظريات ومعارف ومعلومات إلى واقع عملي 
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؛ 9007رضوان، و ؛ 9009حمدان،و ؛ 7221الكثيري،) في الغرفة الصفية من تلك الدراسات
 (.9009هاشل، و 

مجال التربية الخاصة تؤثر  والتدريب الميداني يعتبر فرصة مهمة للطالب المعلم في      
حياته العملية وما سوف  على اأو إيجاب   اسلب   ارك أثرا  واضح  بشكل كبير على مستقبله المهني وتت

يصادفه من صعوبات أو مشاكل، إذ يرتبط تطور أداء الطالب المعلم بنوعية التدريب المتوفر 
 (.9002عود، مسوجه ونوعية برامج إعداد المعلم )ويعتمد على الفرص وعلى ت

كبير من قبل المؤسسات  كغيره من المعلمين باهتمام ظي الطالب المعلم بكلية التربيةوقد ح       
التربوية التي دأبت على توفير معلم كفء يستطيع تحمل أعباء تعليم الطالب، ويتصف بعدة 

 صفات وخصائص حتى يؤدى عمله على أكمل وجه، ومن هذه الخصائص:
وصاحب ثقة ، وعادال   اوقانع   ا، وأن يكون ودود  كاف ا بشكلومؤهال  ومدرب  ا ن ناضج  أن يكو   

 .ت السليمةفي اختيار القرارا احكيم   اإلى أن يكون إنسان  وتفاؤل بما يأتي به الغد. إضافة  
 أهداف التدريب الميداني:

     :الميداني يهدف إلى تحقيق ما يلي ( إلى أن التدريب9002) ار محمدأش
 رسي الذي سيمارس فيه مهنة التدريس بكافة أبعاده مناخ المدطالب المعلم على التعويد ال

وتفاعالته مع بيئته المحلية أو المجتمع بوجه عام، والمتغيرات التي تحكم مسار العملية 
التعليمية، والتكيف مع الظروف الطارئة التي قد تؤثر في فاعلية ونجاح الطالبة/الطالب 

 .واإلدارية المنوط به القيام بها مهام التعليميةالمعلم في ممارسته لل
 .تنمية وتطوير االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس وتعديل االتجاهات السلبية منها 
  تنمية الكفاءات المهنية والشخصية للطلبة كمعلمين حتى يتمكنوا من أن يصبحوا في

 .المستقبل معلمين مؤهلين ومتميزين
 يهم كمعلمين بقدر اإلمكان وتفادي المشكالت التي يواجهها المعلمون تكوين الحس المهني لد

 .اا تربوي  جدد غير المعدين إعداد  ال
  تطبيق وترجمة األسس النظرية التي تلقاها الطلبة المعلمون إلى مواقف تعليمية تمكنهم من

 .الكفاءات األساسية لديهم كمعلمينتنمية 
  والبناء تحت ظروف طبيعية وتنمية مهارات اكتساب مهارات النقد والتقويم الذاتي

 واستعدادات الطلبة المعلمين.
  إتاحة الفرصة للطلبة المعلمين لممارسة التعامل الفعال والمنتج مع أولياء أمور التالميذ أو

 .مثمر لصالح سير العملية التربويةغيرهم من المواطنين بما يسهم في تحقيق التعاون ال



 ...  د/تماضر فرح احمد ادرييسنحو مهنة التدريس التربويلدبلوم التربية الميدانية ودورها في تغيير اتجاهات طلبة ا 

 

 132 
 م2018  (  ديسمبر 4العدد )                         اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 جراءات التنظيم المدرسي وتحمل تنمية قدرات الطلبة المع لمين على التعامل مع قواعد وا 
 المسئوليات وأداء أدوار المعلم المختلفة داخل التنظيم المدرسي.

وتحتاج مهنة التدريس كسائر المهن األخرى إلى إعداد خاص يؤهل المعّلم ويعده ألداء      
ب أن تتوافر في المعّلم، فإنه عمله على أكمل وجه، فبجانب الصفات العامة والخاصة التي يج

واقعية، تحت إشراف يحتاج إلى أن يطبق النظريات والمعارف والعلوم النظرية في مواقف عملية 
إدراك ما لديه من قدرات وصفات طيبة يعمل على تنميتها، ويطبق عمليا  ما  خاص ليتمكن من

يستفيد من مالحظات المشرف التدريس، و درسه في التربية وعلم النفس، ويشعر باالنتماء لمهنة  
وتوجيهه، ومساعدته على زوال الرهبة من مواجهة تالميذه، والتدرب على حسن التصرف في 
المواقف الصعبة، والتعود على احترام النظام التعليمي، واكتساب ثقة الزمالء ومحّبتهم، 

 (.9077 صالح،) تفادة من مشاهدته لزميله المتدرب، ومن النقد المتبادل بينهماواالس
ويعتبر التعليم نقطة االنطالق في أي مجتمع؛ فبصالحه واستقامته تصلح كل المجاالت      

المعلم وما يتوافر لديه ا بوثيق   ايرتبط هذا الصالح ارتباط  األخرى التي يحتاجها الفرد والمجتمع، و 
معلم التربية يشكل خاص، ا و السعودية تهتم بالمعلم عموم   العربيةمن كفايات؛ لذا فإن المملكة 

وتوليه عناية خاصة؛ لما له من أهمية في العملية التعليمية؛ فعلى عاتقه يقع العبء األكبر في 
عدادهم للحياة في المجتمع  .تربية النشء وا 

ي اهتمامات الباحثين، ويدل على ا فبارز   امعلم يشغل مكان  يداني للأن موضوع التدريب الم     
كان وال  -تؤكد غالبيتها على أن هذا المجالذلك كثرة الدراسات التي تتناول هذا الموضوع، إذ 

في حاجة إلى المزيد من الجهود البحثية التي تعكس وزنه وأهميته من ناحية، وتلبي  -يزال
ته السريعة والمتالحقة من ناحية أخرى، إضافة إلى تأكيد متطلبات العصر الذي نعيشه بمتغيرا

العديد من التربويين والباحثين على االهتمام المتزايد بمهنة التعليم من قبل الجهات المسئولة؛ 
 ا،وتدريبي   اوثقافي   اومهني   اديمي  فقد ع نيت الجامعات والمعاهد والمراكز الخاصة بإعداد المعلم أكا

المهنية فيقوم  الكفاياتد برامج تزوده بالمعارف التربوية والتعليمية، وتكسبه وذلك من خالل إيجا
 .بدوره على أتم وجه لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية

لب بإعداد وتخريج نوعية جديدة من ( أن التعليم مطا9007) وفرج ،ويرى الكندري     
نما تمتلك القدرة على التعلم مدى الحياة، وعلى تطوير  المتعلمين ال تحوز المعرفة فحسب، وا 

إلى أن إصالح ( Williams,1999) معارفها ومهاراتها بشكل مستمر، كما يشير ويليامز
لمهني في أثناء الخدمة وتطوير نظام إعداد المعلم قبل الخدمة وتطوير برامج تدريبه ونموه ا

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7262
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7262
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جودة  ن أنا مفي كثيٍر من دول العالم، انطالق  التعليم  صالحإلا قومي   اأصبح مطلبا  عاما ، وهدف  
 على جودة المعلمين. –مقام األولفي ال –التعليم في أي مجتمع تعتمد

 الدراسات السابقة
 Chai et) تشاي وآخرون دراسةمنها: اني تعددت الدراسات التي تناولت التدريب الميد      

al. 2009) المعتقدات بشأن التدريس  التي هدفت إلى الوقوف على التغييرات التي طالت
 واستخدمت تمامهم برنامج التدريب الميداني،للطلبة المعلمين في مدارس سنغافورة بعد إ والتعلم
ية في معتقدات ييرات جوهر جها تغوأظهرت نتائا، ( معلم  379) طبقة على عينة تكونت استبانة

يقدرون المجهود ن يثقون بقدراتهم الذاتية أكثر و حيث أصبح الطلبة المعلمو الطلبة المعلمين، 
 .المبذول في التعلم

دراسة بهدف تقويم برنامج التدريب   (Jacobs et al., 2008)جاكوبز وآخرونوأجرى      
س والتعلم والتغير في الممارسات الميداني ودوره في تغيير مفاهيم الطلبة المعلمين بشأن التدري

اة تم تصميمها لتحليل خطة التدريس في مادة العلوم أد تواستخدم نالتدريسية للطلبة المعلمي
 ،المالحظات الصفية ألداء المعلمللمرحلتين المتوسطة والثانوية، باإلضافة إلى أدوات أخرى ك

طلبة المعلمين بشأن عملية خطط الدروس أبرزت تغير ا في مفاهيم ال ها أنوأظهرت نتائج
 التدريس، إال أن الدراسة لم تكشف عن تغير مماثل في الممارسات التدريسية للطلبة المعلمين. 

التدريب الميداني وأثره على نمو همية سعت إلى معرفة أ ( 9003) مسعودأما دراسة       
ن طالب التدريب ا موتكونت عينته ،المعلمينالشخصية المهنية والكفايات التعليمية للطلبة 

د أفراد العينة قأن نتائجها  وأظهرت ،معة الملك سعودالخاصة بجاالميداني في قسم التربية  
مساهمة فعالة في تعزيز مكانة التخصص إذ يسهم ميداني عبروا عن قناعتهم بأهمية التدريب ال

الميذ ذوي وأهميته عندهم ورفع قيمته المهنية، كما اسهمت في تعديل اتجاهاتهم نحو الت
 االحتياجات الخاصة الذين يقومون بتدريسهم.

 ن،عرفة أثر التربية العملية في اتجاهات الطلبة المعلميم( 7223غوني )استقصت دراسة و     
سهم في تقوية االتجاهات اإليجابية للطلبة المعلمين التربية الميدانية ال ت   ها أنوأظهرت نتائج

النظري، بسبب وجود بعض المعوقات في مدارس التدريب بالشكل المطلوب على عكس اإلعداد 
بب قصر مدة الميداني التي تحبط من عزيمة الطلبة وتضعف بالتالي من اتجاهاتهم، وكذلك بس

بضرورة أن يكون هناك دور أكبر لإلعالم في إبراز الدور الفاعل للمعلم، وأوصت  ،التدريب
 والمكانة العالية لمهنة التدريس في المجتمع.
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ين في التدريب ت( دراسة بهدف الكشف عن أثر استراتيجي7212وأجرى الخليلي وآخرون )     
لهذا الغرض قام ، و الميداني على اتجاهات طلبة معلمي العلوم المتدربين نحو مهنة التدريس

الباحثون بتوزيع الطلبة المعلمين إلى مجموعتين: المجموعة األولى التي تم تدريبها في الميدان 
 دارس اإلعدادية والثانوية(، بينما د ربت المجموعة الثانية في الحرم الجامعي باالعتماد على)الم

حسن ا بداللة تنتائج الوأظهرت  ،ملي في المدرسةتدريب العا للمسبق   االتعليم التشبيهي تمهيد  
ة إحصائية عالية في اتجاهات الطلبة الذكور الذين تدربوا في الحرم الجامعي في نهاية فتر 

 التدريب الميداني.
دراسةة بهةدف تحديةد أثةر  (Tabachnick & Zeichner,1984)وزيشةنر وأجةرى تاباشةنيك      

التةةدريب الميةةداني فةةي تغييةةر معتقةةدات وآراء الطلبةةة المعلمةةين المسةةجلين فةةي برنةةامج إعةةداد معلةةم 
نتائجهةةا أن  المرحلةةة االبتدائيةةة فةةي إحةةدى الجامعةةات وسةةط الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة، وأظهةةرت

التدريب الميداني لم يحدث تغييرات جوهرية في آراء الطلبة المعلمين مع أنهم كةانوا قةادرين علةى 
ا ممةةا كانةةت  ضةةبط اتجةةاه تكةةيفهم االجتمةةاعي مةةع التةةدريس، وتطةةوير آراء ومعتقةةدات أكثةةر وضةةوح 

 في مطلع الفصل الدراسي.
 نستخلص من الدراسات السابقة:

بمثابةةةةةة حجةةةةر األسةةةةةاس لبيةةةةةان نقةةةةاط القةةةةةوة والضةةةةعف لةةةةةدى المةةةةةدرس  الميةةةةةداني هةةةةو التةةةةدريب   
 وانعكاساتها على العملية التربوية. 

أظهةرت الدراسةةات السةةابقة دور التةةدريب الميةةداني فةةي تعةةديل اتجاهةةات الطالةةب المعلةةم نحةةو مهنةةة 
 التدريس.

لهةةا كةةي تسةةد هةةذه الدراسةةة جةةاءت كاسةةتجابة لتوصةةيات الدراسةةات السةةابقة كمةةا انهةةا تةةأتى امتةةداد ا  
 بعض النقص فيها.

مةةن خةةالل اسةةتعراض الباحثةةة  للدراسةةات السةةابقة والمرتبطةةة بموضةةوع الدراسةةة نالحةةظ أنهةةا      
تغييةةةر اتجاهةةةات الطلبةةةة نحةةةو مهنةةةة  –ذات عالقةةة بمتغيةةةرات هةةةذه الدراسةةةة )دور التربيةةةة الميدانيةةة

ر اتجاهةات الطلبةةة تحةو مهنةةة التةدريس( كمةا تتفةةق مةع الدراسةةة الحالةة إلةى أهميةةة التربيةة فةةي تغيية
 التدريس.

 

جراءات الدراسة:  منهج وا 
 .المسحي لمناسبته لهدف الدراسةاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي  :منهج الدراسة

ناث  َتكّون م جتمع الدراسة من جميع الطلبة المعلمين ذكور   مجتمع الدراسة وعينتها: المسةجلين  اا وا 
من طلبةة وطالبة   ا( طالب  29جامعة بيشة، والبالغ عددهم )–التربية العام بكلية يالدبلوم التربو  يف
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ثةةاني للعةةام خةةالل للفصةةل ال الةةدبلوم التربةةوي المشةةاركين فةةي التطبيةةق الميةةداني فةةي محافظةةة بيشةةة
ا د تصنيف أفراد العينة وفقا  للمتغيرات اتضح مةن حيةث النةوع أنهةعن ،ه7342-7341 الدراسي

 (41) . أمةةا مةةن حيةةث المعةةدل التراكمةةي فةةأن( طالبةةة20)وذكور مةةن الةة طالب ةةا (39)تتكةةون مةةن 
  .(%10)معدلهم أكثر من  (22و)%(، 10)منهم معدلهم أقل من 

 أداة الدراسة: 
ن خةةالل توزيةةع االسةةتبيان مةة ئهةةاوقامةةت ببنا، االسةةتبانة كةةأداة لجمةةع البيانةةات اسةتخدمت الباحثةةة   

العلةوم التربويةة والنفسةية والمنةاهج وطرائةق المفتوح على عدد من الخبراء ممن هم في اختصاص 
  ذات الصلة بهذا المجال.ة األدبيات والدراسات السابقبت التدريس، كما استعان
 : مجاالت رئيسة هي ( فقرة موزعة على ثالث41صورتها األولية )ب واحتوت أداة الدراسة

 المجال المعرفي  -7
 المجال السلوكي  -9
 المجال االنفعالي )الوجدانى( -4

بصورتها األولية على مجموعة من أعضةاء هيئةة التةدريس؛ ممةن هةم تم عرض أداة الدراسة      
تةم إجةراء و في تخصص المناهج وطرق التدريس وعلم النفس والتربية الخاصةة والصةحة النفسةية، 

وبهةذا االجةراء تةم  ،ت العبارات التي لم يجمعوا عليهاالتعديالت التي أقرها السادة المحكمين وحذف
( فقةرة موزعةةة 40حتةوت علةةى )ابصةورتها النهائيةةة  ت األداةوضةةع ،كةد مةن صةةدق أداة الدراسةةالتأ

  .( مجاالت4على )
فمةةةةا فةةةةوق باعتبارهةةةةا تمثةةةةل دور ايجةةةةابي فةةةةي تغييةةةةر  (%20) وتةةةةم اعتمةةةةاد النسةةةةبة المئويةةةةة

 تمثل دور سلبي. (%20)االتجاهات نحو مهنة التدريس واقل من 
 :  أداة الدراسة ثبات
عةةةةادة االختبةةةةار)اب حسةةةةتةةةةم       (، إذ تةةةةمtest-re-testثبةةةةات أداة الدراسةةةةة بطريقةةةةة االختبةةةةار وا 
كما  ،(0812قد بلغت قيمة معامل الثبات)لى عينة عشوائية من خارج عينة الدراسة، و ع هاتطبيق

تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( على المقيةاس 
( وهةةةي 0820 -0812وعلةةةى المجةةةاالت الفرعيةةةة، وقةةةد تراوحةةةت بةةةين)( 0812) بلغةةةتالكلةةةي وقةةةد 

 (.7معامالت ثبات مقبولة ألغراض الدراسة الحالية، كما في الجدول )
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معامل الثبات بطريقة اإلعادة واالتساق الداخلي باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا(  (1الجدول )
 على المقياس وعلى مجاالته

 التهالمقياس ومجا
ثبات 

 اإلعادة

ثبات االتساق 

 الداخلي

عدد 

 الفقرات

 10 0885 0887 المجال المعرفي

 10 0890 0884 المجال السلوكي

 10 0886 0888 المجال االنفعالي)الوجانى(

 30 0889 0886 الكلي
 

وبهذا اإلجراء تم التأكد من ثبات أداة الدراسة، واصبحت في صورتها النهائية جاهزة     
 (.7)( فقرة موزعة على مجاالتها الثالثة40طبيق مكونة من )للت

 

 :إجراءات الدراسة
 .تم أخذ أذن من القائمين على برنامج التأهيل التربوي بتطبيق أداة الدراسة 
  ه.7342-7341اني للعام الدراسي على عينة الدراسة خالل الفصل الث األداةتم توزيع 
  تجميع كافة األوراق التي تم اإلجابة عليها وتصحيحها حسب مفتاح التصحيح.تم 
  ( أدخلت البيانات إلى الحاسوب وعولجت إحصائيا  باستخدام برنامجSPSS ومن ثم تم )

 تحليل البيانات وتفسير نتائج الدراسة. 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
ــة بالســؤال ا ول أواًل: ــائج المتعلق ــر " علةةىالةةذي نةةص  النت ــداني فــي تغيي ــدريب المي مــا دور الت

 حسةةاب تةةمه عنةة لإلجابةةةو  ؟اتجاهــات الطلبــة بكليــة التربيــة بجامعــة بيشــة نحــو مهنــة التــدريس
 وكانةت النتةائج لةدرجات أفةراد العينةةاريةة والنسةب المئويةة المتوسطات الحسابية واالنحرافةات المعي

 (.9(في الجدول كما
 االنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت أداة الدراسةالحسابية و  المتوسطات (9(الجدول

 العدد
مجاالت مقياس االتجاهات 

 نحو مهنة التدريس

عدد 

 الفقرات

الوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية
 االتجاه

 ايجابي % 73.4 3.67 10 المجال المعرفي  1

 ايجابي % 78.4 3.92 10 المجال السلوكي 2

 ايجابي % 77.6 3.88 10 المجال الوجداني 3

 ايجابي % 75.8 3.79 30 درجة التغيير الكلية  
 

                                                 
1
 .( ربصورة ربناائح  ألطرة ربدررس 1مةحق رقل ) -( 
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جاءت ضمن اتجاه  كل قددرجات أفراد العينة كبأن الدرجة الكلية ل (9يالحظ من الجدول )      
ايجابي وبدرجة كبيرة لدور التدريب الميداني فةي اتجاهةات الطلبةة المعلمةين نحةو مهنةة التةدريس، 

(، ويالحةةةةظ أن المجةةةةال % 75.8( وبنسةةةةبة مئويةةةة مقةةةةدارها)3.79) بمتوسةةةط حسةةةةابي مقةةةداره
السلوكي جاء في المرتبةة األولةى ضةمن اتجةاه ايجةابي وبدرجةة كبيةرة لةدور التةدريب الميةداني فةي 

( وبنسةةبة 3.92تغييةةر اتجاهةةات الطلبةةة المعلمةةين نحةةو مهنةةة التةةدريس، بمتوسةةط حسةةابي مقةةداره )
الوجداني في المرتبة الثانية ضمن اتجاه ايجابي وبدرجة (. جاء المجال % 78.4مئوية مقدارها)

كبيرة لدور التدريب الميةداني فةي تغييةر اتجاهةات الطلبةة المعلمةين نحةو مهنةة التةدريس، بمتوسةط 
مجةةال المعرفةةي فةةي (. وأخيةةرا  جةةاء ال% 77.6وبنسةةبة مئويةةة مقةةدارها ) (3.88حسةةابي مقةةداره )
جةةة كبيةةرة لةةدور التةةدريب الميةةداني فةةي تغييةةر اتجاهةةات ضةةمن اتجةةاه ايجةةابي وبدر  المرتبةةة الثالثةةة

 مقةةدارها (، وبنسةةبة مئويةةة3.67الطلبةةة المعلمةةين نحةةو مهنةةة التةةدريس، بمتوسةةط حسةةابي مقةةداره )
كةل تعبةر عةن  اتجةاه ايجةابي  (. ويشير هذا إلى أن تقديرات الطلبة المعلمين للمقياس% 73.4)

 .يسير اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التدر وبدرجة كبيرة لدور التدريب الميداني في تغي
الباحثةةة هةةذه النتيجةةة إلةةى أن التةةدريب الميةةداني سةةاهم فةةي إكسةةاب الطلبةةة المعلمةةين  تفسةةرو       

فهمةةا  أعمةةق للتةةدريس مةةن خةةالل تمكيةةنهم مةةن توظيةةف وربةةط مةةا درسةةوه نظريةةا ، ومةةا تعلمةةوه مةةن 
لقةةة بالتخصةةص وفةةي تنميةةة أفكةةار واتجاهةةات معلومةةات نظريةةة زودتهةةم بالمعلومةةات العلميةةة المتع

ويمكةةةن عةةةزو هةةةذه النتيجةةةة أيضةةةا  إلةةةى أن التةةةدريب ، يةةةة التةةةدريسإيجابيةةةة نحةةةو المهنةةةة ونحةةةو عمل
جموعةةةةة مةةةةن الكفايةةةةات التعليميةةةةة التةةةةي مكنتةةةةه مةةةةن أداء مهماتةةةةه أفةةةةراد العينةةةةة م الميةةةةداني أكسةةةةب

ن الطلبةة المعلمةين بعةد إتمةامهم لى اقد يكون السبب يعود ادريس. و التعليمية وأكسبته مهارات الت
للتدريب الميداني أصةبحوا يثقةون بقةدراتهم الذاتيةة ممةا انعكةس ايجابيةا  علةى اتجاهةاتهم نحةو مهنةة 

قتناع بمهنة التدريس وكان له أو أن التدريب الميداني وفر الفرصة للطلبة المعلمين لال ،التدريس
أنةه سةاهم  عةالوة علةى، التعليميةة الخاصةة بهةموالكفايةات  علةى نمةو الشخصةية المهنيةة فعال أثر

في تعزيز مكانة التخصص عندهم ورفع قيمته المهنية، وساعدهم في تعديل اتجاهةاتهم نحةو فئةة 
 التالميذ الذين يقومون بتدريسهم بشكل خاص ونحو مهنة التدريس بشكل عام.

التةي أشةارت   (Chai et al. 2009)مةع نتةائج دراسةة كةل مةن هةذا السةؤال نتيجةة  اتفقةتو      
ودراسةةةة غةةةوني  ؛ (9003دراسةةةة مسةةةعود) و ) إلةةةى  تغييةةةرات جوهريةةةة فةةةي معتقةةةدات المعلمةةةين، 

وبالنسةةةةبة  (Tabachnick & Zeichner,1984) واختلفةةةةت مةةةةع نتةةةةائج دراسةةةةة ؛(7223)
السةةةةتجابات عينةةةةة الدراسةةةةة علةةةةى فقةةةةرات األداة كةةةةل مجةةةةال علةةةةى حةةةةده، فقةةةةد اسةةةةتخدمت الباحثةةةةة 
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وكانةت ية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويةة السةتجابات الطلبةة المعلمةين المتوسطات الحساب
 .(3كما في الجدول) النتائج

أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات  (3الجدول)
 على فقرات المجال المعرفي العينة

رقم 

 الفقرة
 الفقـرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 االتجاه

أفسح التدريب الميداني لي    .1

المجال أمامي  لمعرفة واقع 

 العملية التعليمية.

 ايجابي  82.6 0.94 4.13

2 

وفر التدريب الميداني لي فرصة 

عملية لتطبيق المفاهيم والمبادئ 

 والنظريات التربوية بشكل أدائي.

 ايجابي  66.2 1.15 3.31

3 

لتدريب الميداني  قسطاً أكسبني ا

وافراً من التوجيهات العلمية من 

 خالل اإلشراف الميداني.

 ايجابي  80.2 0.98 4.01

4 

سااااعدني التااادريب المياااداني علاااى 

اكتشاااف الوااعوبات الفعليااة التااي 

 تواجهني كمعلم  في الميدان.

 ايجابي  81 1.02 4.05

5 
مكنناااااي التااااادريب المياااااداني مااااان 

 علاااى ياااةاختباااار قااادراتي الفعل

 التدريس.

 ايجابي  75.4 1.00 3.77

6 
أكساابني التاادريب الميااداني القاادرة 

علاااى صااايادة ااهاااداف السااالوكية 

 بشكل واضح.

 ايجابي  77.8 1.09 3.89

7 
مكنني التدريب الميداني من إعاداد 

نموذج التحضير الياومي وأسااليب 

 . التحضير الجيد

 ايجابي  85.6 0.87 4.28

8 
المياااداني أن أظهااار لاااي التااادريب 

مهنة التدريس جهداً يفوق قادراتي 

 وطاقتي.

 سلبي  57.8 1.54 2.89

9 
بين لي التدريب الميداني أناه لايس 

لاااادي قاااادرة علااااى تحماااال شااااقاوة 

 التالميذ.

 ايجابي  64.6 1.21 3.23

10 

أظهر لي التادريب المياداني لاي أن 

مهناااة التااادريس تساااتهل  صاااحتي 

 كمدرس.

 ايجابي  66.6 1.25 3.33

 ايجابي  73.4 0.95 3.67 لمجــــــــــــــــــــال المعرفيا
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استجابات عينة الدراسةة علةى فقةرات المجةال المعرفةي، إذ ظهةر أن ( 4من الجدول )يتضح      
نحةةةو مهنةةةة التةةةدريس ايجابيةةةا ، حيةةةث كانةةةت النسةةةبة  هماتجاهةةةاتدور التةةةدريب الميةةةداني فةةةي تغييةةةر 
%(، حيةةةث كانةةةت  1483) لمعرفةةةي ككةةةل بدرجةةةة كبيةةةرة بلغةةةتالمئويةةةة لالسةةةتجابة الكليةةةة للمجةةةال ا

( إذا 3،1،  4،  7النسةةبة المئويةةة لةةدى الطلبةةة المعلمةةين لهةةذا المجةةال كبيةةرة جةةدا  علةةى الفقةةرات )
، 2( وكانت كبيرة على الفقرتين )% 1282 -% 1089لالستجابة ما بين)وصلت النسبة المئوية 

%( وكانةت متوسةطة  1181 -%  13803مةا بةين )( حيث تراوحت النسبة المئوية لالسةتجابة 2
ذ تراوحةةت النسةةبة المئويةةة 70،2،9علةةى الفقةةرات ) ( % 2282 -% 2382لالسةةتجابة مةةا بةةين)( وا 

أظهةةر التةةدريب الميةةداني لةةي أن مهنةةة التةةدريس ( التةةي تةةنص علةةى "1ة علةةى الفقةةرة )وكانةةت قليلةة
%(،  2181جابة لهةةةذه الفقةةةرة )جهةةةدا  يفةةةوق قةةةدراتي وطةةةاقتي"، إذ وصةةةلت النسةةةبة المئويةةةة لالسةةةت

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن فقرات هذا المجال أشارت إلى تةأثير التةدريب الميةداني معرفيةا  
فةةةي تغييةةةر اتجاهةةةات الطلبةةةة المعلمةةةين نحةةةو مهنةةةة التةةةدريس، كونهةةةا تمثةةةل فةةةي معظمهةةةا المعرفةةةة 

والذي انعكس ايجابيةا  علةى آرائهةم  من الدراسة األكاديمية،أفراد العينة  النظرية التي حصل عليها
 .اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس التي أشارت إلى االستفادة من التدريب الميداني في تغيير

أمةةةةا فيمةةةةا يتعلةةةةق بفقةةةةرات المجةةةةال السةةةةلوكي؛ فقةةةةد اسةةةةتخدمت الباحثةةةةة المتوسةةةةطات الحسةةةةابية    
 .(3كما في الجدول) نت النتائجوكا، لدرجات أفراد العينةواالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 
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أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات  (4الجدول)
 على فقرات المجال السلوكي العينة

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 االتجاه

1 

على  عرفني التدريب الميداني

تربوية التي يتعرض الالمناهج 

 . لها التالميذ في المدرسة

 ايجابي  73.6 1.12 3.68

2 
أتاح لي التدريب الميداني  إدارة 

 الفول بشكل جيد.
 ايجابي  86 0.97 4.30

3 
أتاح التدريب الميداني لي 

 ممارسة مهارات التقويم الذاتي .
 ايجابي  75.4 1.17 3.77

4 

داني لي التعامل  أتاح التدريب المي

مع المعلمين واإلدارة المدرسية 

 بكل تقدير واحترام

 ايجابي  92.2 0.92 4.61

5 
ساعدني التدريب الميداني على 

  ممارسة بعض المهارات اإلدارية
 سلبي  53.8 1.35 2.69

6 

أكسااااااابني التااااااادريب المياااااااداني 

المهااااااارات الالممااااااة لممارسااااااة 

اادوار المتعاااااااددة فاااااااي مهناااااااة 

 . التدريس

3.56 1.14 
71.2  

 
 ايجابي

7 
أكسبني التدريب الميداني مهارات 

التفاعااااال اللفظاااااي ماااااع الطاااااال  

 والمعلمين.

 ايجابي  91.6 0.85 58 .4

8 
وجود بعض المعوقات في مدرسة 

التااادريب أضاااعفز مااان ع يمتاااي 

 نحو التدريس.

2.98 1.15 
59.6  

 
 سلبي

أكسابني التاادريب المياداني مهااارة  9

 تقبل نقد اآلخرين.النقد الذاتي و
 ايجابي  80 1.03 4.00

 

 

10 

ساااعدني التاادريب الميااداني علااى 

تنميااااة القاااادرة علااااى المالحظااااة 

الهادفااااة للتفاعاااال مااااع التالميااااذ 

ومعالجة حاجاتهم ومشاكلهم فيماا 

 بعد.

 ايجابي  87.6 1.16 4.38

 ايجابي   77.4 0.86 3.87 المجال ) السلوكي( النفس حركي

المجال السلوكي، والذي  استجابات عينة الدراسة على فقرات أن (3ل )من الجدو يتضح      
أظهر أن دور التدريب الميداني في تغيير اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التدريس ايجابيا ، 

، %( 1182) حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة الكلية للمجال السلوكي ككل كبيرة وبلغت
،  1، 9،3على الفقرات ) االمعلمين لهذا المجال كبيرة جد   ة لدى الطلبةنسبة المئويلاحيث كانت 
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( وكانت كبيرة على % 1282 -% 1089لالستجابة ما بين)وصلت النسبة المئوية  إذ( 72،90
%(،  1283 -%  1709( حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة ما بين )2، 7،4الفقرات  )

( حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة ما بين 1،2تين )وكانت ذات اتجاه سلبي على الفقر 
هذه النتيجة إلى أن فقرات هذا المجال أظهرت تعزو الباحثة %(، و  2283 -%  2401)

كاه بطريقة مباشرة مما التأثير الملموس للتدريب الميداني الن الطالب المعلم احتك مع الواقع وحا
 اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التدريس.في تغيير  اا مرتفع  ا ايجابي  أظهر دور  

لمتوسةةةةطات الحسةةةةابية ت الباحثةةةةة اجةةةةال الوجةةةةداني؛ فقةةةةد اسةةةةتخدمأمةةةةا فيمةةةةا يتعلةةةةق بفقةةةةرات الم   
 (2كما في الجدول)كانت النتائج ، و لدرجات أفراد العينةواالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 
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بية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات الطلبة المتوسطات الحسا (5الجدول)
 المعلمين على فقرات المجال الوجداني

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 االتجاه

1 

أشعرني التدريب الميداني بالرضا 

عن مهنة التدريس بالردم من 

 اإلرهاق والتعب.

 ايجابي  88.4 0.93 4.42

2 

أظهر التدريب الميداني أني لسز 

من النوع الوبور الذي تتطلبه 

 مهنة التدريس.

 ايجابي  60.8 1.29 3.04

3 
اثبز لي التدريب الميداني نظرتي 

 السلبية نحو مهنة التدريس.
 سلبي  56.4 1.33 2.82

4 

كشف التدريب الميداني لي مدى 

ردبتي وميولي نحو مهنة 

 التدريس.

 ايجابي  87.4 0.90 4.37

5 
أكسبني التدريب الميداني الثقة 

 بنفسي. 
 ايجابي  91.8 1.08 4.59

6 
أشعرني التدريب الميداني أن 

 عملي كمدرس يستهويني. 
 ايجابي  67.4 1.11 3.37

7 
اثبز التدريب الميداني لي أن مهنة 

التدريس فعال أنها مهنة لها 

 أسسها وأصولها. 

 ابيايج  63.8 1.17 3.19

حقق التدريب الميداني لي قدرا من  8

 التوافق في العملية التعليمية. 
 ايجابي  83 0.93 4.15

9 
ساعدني  التدريب الميداني  على 

تنمية اإلحساس بالمسئولية تجاه 

 مهنة التدريس.

 ايجابي  76.8 1.14 3.84

ساعدني التدريب الميداني على  10

 اكتسا  أساسيات التدريس.
 ايجابي  77.4 1.06 3.87

 ايجابي   77.6 0.93 3.88 المجال الوجداني
 

المجال الوجداني، فقد  تاستجابات عينة الدراسة على فقرا أن (2من الجدول ) يتضح      
كان دور التدريب الميداني في تغيير اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التدريس ايجابيا ، 

، %( 1182وجداني ككل كبيرة وبلغت )الكلية للمجال ال حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة
، 3، 7على الفقرات ) االمعلمين لهذا المجال كبيرة جد   المئوية لدى الطلبة لنسبةا حيث كانت

( وكانت كبيرة على % 2781 -%14ة لالستجابة ما بين)( إذا وصلت النسبة المئوي2،1
%(  1183 -% 12801ستجابة ما بين )مئوية لال( حيث تراوحت النسبة ال70، 2الفقرتين )
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% 2081( إذا وصلت النسبة المئوية لالستجابة ما بين)9،2،1وكانت متوسطة على الفقرات )
نظرتي  على" اثبت لي التدريب الميداني ( التي تنص4( وكانت قليلة على الفقرة )% 2183 -

%(،  2283لهذه الفقرة ) ."، إذ وصلت النسبة المئوية لالستجابةالسلبية نحو مهنة التدريس
ذه النتيجة إلى أن فقرات هذا المجال أظهرت تأثير التدريب الميداني وجدانيا  في تعزو الباحثة هو 

تغيير اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التدريس، كونها تمثل الجانب القيمي واألخالقي التي 
يا  على آرائهم ومعتقداتهم أصبحت جزءا  من شخصيتهم كطلبة معلمين، والذي انعكس ايجاب

مهنة  الوجدانية التي أشارت إلى االستفادة من التدريب الميداني في تغيير اتجاهاتهم نحو
 .التدريس
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية "الذي نص على  النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيثانًيا: 

 "لتدريس تعزى لمتغير الجنس؟في اتجاهات الطلبة بكلية التربية بجامعة بيشة نحو مهنة ا
م حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة ت هعنلإلجابة و 

 (.2كما في الجدول )كانت النتائج و متغير الجنس على فقرات المقياس تبعا  الختالف مستويات 
ت أفراد العينة على فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا (6ول)الجد

 متغير الجنسلالمقياس تبعًا 
المتغير 

 المستقل
 العدد المستويات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 الجنس

 1811 3855 42 ذكر

 0897 3887 50 أنثى

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة 2من الجدول ) يتضح      
 ستجابات أفرادمن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الة الدراسة، وللتحقق الكلية على أدا 

( 1حسب متغير الجنس؛ تم إجراء تحليل التباين األحادي ويوضح الجدول ) العينة على األداة
  ذلك.

 لجنساا حادي الستجابات أفراد العينة نتائج تحليل التباين  (7الجدول )
 مودر التباين

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحوائية

 4.620 4.620 1 بين المجموعات

 0.646 92.905 90 داخل المجموعات 0.009 6.323

  97.525 91 المجموع
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 = αعنةةد مسةةتوى الداللةة )ود فةروق ذات داللةةة إحصةةائية وجةة( 1مةةن الجةةدول )ضةح يت       
أفةراد طات الحسةابية علةى مقيةاس دور التةدريب الميةداني فةي تغييةر اتجاهةات بين المتوسة (0.05
عةةزى الخةةتالف مسةةتويات متغيةةر الجةةنس، ولصةةالح اإلنةةاث بمتوسةةط نحةةو مهنةةة التعلةةيم؛ ت   العينةةة
بداللةة  (6.323للذكور، حيث بلغت قيم )ف=   (3.55) مقابل متوسط حسابي(3.87) حسابي

(، وهةذا يعنةي أن اإلنةاث تفةوقن α = 0.05ى الداللةة )( وهةي أقةل مةن مسةتو 0.009إحصةائية )
تعةةزو الباحثةةة و  دريس،غييةةر اتجاهةةاتهم نحةةو مهنةةة التةةفةةي تقةةديراتهن لةةدور التةةدريب الميةةداني فةةي ت

ةة  ا علةةىة التةةدريس ممةةا انعكةةس ايجاب ةةوحبةةا  لمهنةة ا فةةي الدراسةةةالسةةبب إلةةى أن اإلنةةاث أكثةةر اهتمام 
عةزى وجود فروق دالةة إحصةائيا  ت   أدى إلى ممانت متفاوتة أداة الدراسة بحيث كا استجاباتهم على
 . لمتغير الجنس

بداللة  ا( التي أظهرت تحسن  7212وآخرون ) واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الخليلي     
إحصةةائية عاليةةةة فةةي اتجاهةةةات الطلبةةة الةةةذكور الةةةذين تةةدربوا فةةةي الحةةرم الجةةةامعي فةةي نهايةةةة فتةةةرة 

 التدريب الميداني.

هـل توجـد فـروق فـي اتجاهـات الطلبـة " والةذي نةص علةى لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالـث: ثالثًا
 ؟س تعــزى لمتغيــر المعــدل التراكمــيبكليــة التربيــة  بجامعــة بيشــة نحــو مهنــة التــدري المعلمــين

تةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة السةةتجابات أفةةراد العينةةة ه لإلجابةةة عنةةو
 (.1كما في الجدول )كانت النتائج و المعدل التراكمي  متغيرقرات المقياس تبعا  الختالف على ف

د العينة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا (8الجدول )
 المعدل التراكمي متغيرل افقرات المقياس تبعً 

المتغير 

 المستقل
 العدد المستويات

الوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

 

المعدل 

 التراكمي

 1806 3849 37 ( %80(أقل من

 0888 3896 55 %(80أكثر من )
 0854 3880 92 الكلي

 

بين المتوسطات الحسابية الخاصة  ( وجود فروق دالة إحصائيا  1من الجدول )تضح ي     
الحسابية  ، وللتحقق من داللة الفروق بين المتوسطاتبالدرجة الكلية على أداة الدراسة

تم إجراء تحليل التباين األحادي  ،تراكميا لمتغير المعدل الع  تبستجابات أفراد العينة ال
 ( ذلك.2الجدول ) كانت النتائج كما فيو 
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حسب مستويات  ى ا داة حليل التباين ا حادي الستجابات أفراد العينة  علت (9الجدول )
 المعدل التراكمي

 مودر التباين
درجات 

 الحرية

جموع م

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحوائية

 7.530 7.530 1 بين المجموعات

 0.399 90.926 90 داخل المجموعات 0.000 10.66

  98.456 91 المجموع

      
 = αوجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ) (2مةةن الجةةدول ) تضةةحي     
الحسابية على مقياس دور التدريب الميداني في تغيير اتجاهةات الطلبةة بين المتوسطات  (0.05

الطلبةة عةزى الخةتالف مسةتويات متغيةر المعةدل التراكمةي، ولصةالح ت   ؛المعلمين نحو مهنة التعلةيم
 مقابةةل متوسةةط حسةةابي(3.68)  %(؛ بمتوسةةط حسةةاب10)أكثةةر مةةن ذوي المعةةدل التراكمةةي 

 (10.660=  ف) %(، حيةث بلغةت قيمةة10)أقةل مةن  للطلبةة ذوي المعةدل التراكمةي  (3.52)
(، وهةةذا يعنةةي أي أن α = 0.05( وهةةي أقةةل مةةن مسةةتوى الداللةةة )0.000وبداللةةة إحصةةائية )

نحةو مهنةة  درجةة اتجاهةاتهم تفوقةوا فةي (%10)مةن  الطلبة المعلمين ذوي المعةدل التراكمةي أكثةر
بشةةكل عةةام أكثةةر  (%10)أكثةةر مةةن لسةةبب إلةةى أن الطلبةةة ذوي المعةةدل تعةةزو الباحثةةة التعلةةيم. و 

ةةتفوق ةة لدراسةةة بحيةةث كانةةت اسةةتجاباتهم علةةى أداة ا ا علةةىكةةس إيجاب ةةفةةي الدراسةةة ممةةا انع اا واهتمام 
وتعتبةر نتةائج  عزى لمتغير المعدل التراكمةي.ا ت  وجود فروق دالة إحصائي   متفاوتة، والذي أدى إلى

 لسابقة.هذه الدراسة منفرده ألنها امتداد لتوصيات الدراسات ا
 وبهذا االجراء تكون الباحثة قد أجابت عن أسئلة الدراسة.    

 

 االستنتاجات
في تغيير اتجاهات الطلبة المعلمين بكلية التربية  اا ايجابي  للتدريب الميداني دور   –1  

 بجامعة بيشة نحو مهنة التدريس من وجهة نظر الطلبة المعلمين أنفسهم.
في اتجاهات الطلبة المعلمين بكلية التربية بجامعة  توجد فروق ذات داللة إحصائية -9

 .ناثتعزى لمتغير الجنس لصالح اإل األمير بيشة نحو مهنة التدريس
نحو مهنة التدريس  توجد فروق في اتجاهات الطلبة المعلمين بكلية التربية بجامعة بيشة-4
 التراكمي لصالح المعدل األعلى. عزى لمتغير المعدلت  
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 التوصيات: 
، وبةةةدور حقيقةةةي علةةةى اتجاهةةةات الطلبةةةة اة مةةةن اإلجةةةراءات التةةةي تةةةؤثر إيجاب ةةةاتخةةةاذ مجموعةةة -7

 المعلمين نحو مهنة التدريس.
متابعةةةة الطلبةةةة المعلمةةةين مةةةن قبةةةل مشةةةرفيهم متابعةةةة كثيفةةةة لتتحقةةةق الفائةةةدة الكبةةةرى للتةةةدريب  -4

 الميداني. 
يئةةةات مختلفةةةة وتخصصةةةات فةةةي بإجةةةراء المزيةةةد مةةةن الدراسةةةات فةةةي مجةةةال التةةةدريب الميةةةداني  -4

 مختلفة.
 

 :الدراسةمراجع 
. عمةةان: دار المسةةيرة للنشةةر والتوزيةةع التربيــة العمليــة الفاعلــة(. 9070بقيعةةي، نةةافز أحمةةد ) -

 والطباعة.
(. واقةةع اإلشةةراف علةةى الطةةالب المعلمةةين فةةي كليةةات التربيةةة 9009حمةةدان، مبةةارك سةةعيد ) -

الجمعيــة فةةي المفةةاهيم وطةةرق التةةدريس. للبنةةين فةةي المملكةةة العربيةةة  السةةعودية. دراسةةة 
 .721 ص (،10، ع)وطرق التدريسالمصرية للمناهج 

(. دراسة أثر برنامجين للتةدريب 7212الخليلي، خليل، وصباريني، محمد، وملكاوي، فتحي ) -
ـــة العملةةةي علةةةى اتجاهةةةات طلبةةةة معلمةةةي العلةةةوم المتةةةدربين نحةةةو مهنةةةة التةةةدريس.  المجل

 .23 –34ص (،77)4)جامعة الكويت(،  التربوية
 .(. مشةةكالت التربيةةة الميدانيةةة وقلةةق التةةدريس لةةدى الطالةةب المعلةةم9007رضةةوان، ايةةزيس.) -

، المنـــــاهج وطـــــرق التـــــدريس مجلـــــة ،المصةةةةةرية للمنةةةةاهج وطةةةةةرق التةةةةدريس الجمعيةةةةة
 .729-731ص (،31العدد)

نشةر . عّمةان: دار الفكةر للالتربيـة العمليـة بـين النظريـة والتطبيـق(. 9000سعد، محمود. ) -
 والتوزيع.

: اختيةاره، إعةداده، معلـم القـرن الحـادي والعشـرين(. 9007شوقي، محمود، وسعيد، محمةد ) -
 القاهرة: دار الفكر العربي. ،7. طتنميته
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اتجاهةات طلبةة وطالبةات كليةة التربيةة بالمدينةة المنةورة نحةو مهنةة  (.7223غوني، منصةور.) -
 المجلــة التربويــة .يةةة: دراسةةة مقارنةةةالتةةدريس  فةةي ضةةوء اإلعةةداد النظةةري والتربيةةة العمل

 .991-722ص (،47)جامعة الكويت(، )
دور الطالـب المتـدرب ومسـئوليته فـي التربيـة الميدانيـة (. 7221) الكثيري، راشد بةن حمةد. -

مجلةة جامعةة الملةك سةعود، العلةوم التربويةة والدراسةات  من وجهة نظـر مشـرف الكليـة 
 .999-712(، 99)2اإلسالمية،

 -7392صةةةةةةة للعةةةةةةام الدراسةةةةةةي )لفرعيةةةةةةة الرابعةةةةةةة ل سةةةةةةرة الوطنيةةةةةةة للتربيةةةةةةة الخاالمجموعةةةةةةة ا -
ـــل . ه(7392العامةةةة للتربيةةةة الخاصةةةة، وزارة التربيةةةة والتعلةةةيم ) ، األمانةةةةه(7392 دلي

 .المملكة العربية السعودية .التدريب الميداني في مجال التربية الخاصة
 ، عمةان: دار الفكةرنميتـه وتدريبـهإعداد المعلم وت(. 9002محمد، مصطفى عبد السميع  ) -

 .األردن
هميةةة التةةدريب الميةةداني وأثةةره علةةى نمةةو الشخصةةية المهنيةةة أ (.9003مسةةعود، وائةةل محمةةد.) -

المجلــــة  .ي جامعةةةة الملةةةك سةةةعود والكفايةةةات التعليميةةةة لطةةةالب قسةةةم التربيةةةة الخاصةةةةة
 .733 -12، ص(2)، العدد العربية للتربية الخاصة

ــة الخاصــة.(. 9002مسةةعود، وائةةل محمةةد.) - ــداني لطــرب التربي ــدريب المي دار  الريةةاض، الت
 الزهراء للنشر والتوزيع.

تقــويم أثــر التربيــة العمليــة فــي إكســاب الطالــب المعلــم الكفايــات (. 9009الهاشةةل، سةةعد.)  -
 جامعة الكويت، كلية التربية. .التعليمية

ـــة المعاهـــد و ا هةةةة(.7392وزارة التربيةةةة والتعلةةةيم.) - ـــة الخاصـــةلقواعـــد التنظيمي ـــرامج التربي . ب
 المملكة العربية السعودية.

- Hallahan , D., & , Kauffman, J.(1997).Exceptional Children 

Introduction   to Special Education (7th ed.  ) Allyn and 

Bacon.   

-Buehl, M.,&Fives, H. (2009) Exploring teachers’ beliefs about 

teaching    knowledge: Where does it come from? Does it 

change? Journal  of Experimental Education, 77 (4),pp 

367-408. 
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