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 يدانية ـدليل مقرتح للرتبية امل

بكلية الرتبية واآلداب  جبامعة احلدود الشمالية 

 يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

د. سعود بو جبيب الرويلي

قسم املهاهج وطرق التدريس بأستاذ املهاهج واإلشراف الرتبوي املساعد 

جامعة احلدود الشمالية. –كلية الرتبية واآلداب  

هاب بو سعد الهرباويد. إي

قسم املهاهج وطرق التدريس بأستاذ املهاهج وطرق التدريس املساعد 

جامعة احلدود الشمالية. –كلية الرتبية واآلداب 
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ملخص الدراسة
قام الباحثان الدراسة  أىدافىدفت ىذه الدراسة لبناء دليل مقًتح للًتبية ادليدانية، يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة، ولتحقيق 

( معيارًا للجودة الشاملة يف رلال الًتبية ادليدانية مت ربكيمها من رلموعة من اخلرباء يف رلال اجلودة، حيث مت كتابة عبارات 65بصياغة )
دلعنيُت ابلًتبية ادليدانية، مهام او زلتوى الًتبية دليدانية، و الًتبية ادليدانية،  أىدافالدليل يف ضوئها ضمن أربعة زلاور ىي زلاور الدليل ادلقًتح )

كل عبارة وبعد التأكد من صدقها وثباهتا مت استهداف عينة قصدية مشلت   أعليةعناصر تقومي الطالب ادلعلم( على شكل استبانة لقياس و 
اهتا، حيث أظهرت نتائج فقر  عنمجيع أعضاء ىيئة التدريس يف األقسام الًتبوية يف كلية الًتبية واآلداب يف جامعة احلدود الشمالية لإلجابة 

 ( ىدفاً مت قبوذلا مجيعاً من قبل عينة الدراسة.41الًتبية ادليدانية: ) أىدافواًل: أ الدراسة مكوانت الدليل يف ضوء اجلودة الشاملة كما يلي:
من ادلعنيُت ابلًتبية ادليدانية: ادلشرف  اثلثاً: مهام كل فرد ( عبارة مت قبوذلا مجيعًا من قبل عينة الدراسة.14اثنيا: زلتوى الًتبية ادليدانية: )

( 46( مهمة مت قبوذلا، الطالب ادلعلم )41( مهمة مت قبوذلا، مدير ادلدرسة )41( مهمة مت قبوذلا مجيعاً، وادلعلم ادلتعاون )41) األكادؽلي
( عبارة 11: عناصر تقومي الطالب ادلعلم )رابعاً  ومت رفض مهمتُت الطلفاض أعليتهما وفقا لرأي رلتمع الدراسة. ،( منها41مهمة مت قبول )

 مت قبوذلا مجيعاً من قبل عينة الدراسة.
أظهرت نتائج الدراسة بعض الفروق ذات الداللة اإلحصائية بُت استجاابت عينة الدراسة، حيث ظهرت فروق تعزى كما 

 ىدافظهرت فروق تعزى للدرجة العلمية يف األ للجنس يف زلتوى الربانمج ومهام ادلعنيُت وعناصر تقومي الطالب لصاحل اإلانث، كما
كانت لصاحل األستاذ، كما ظهرت فروق تعزى للقسم العلمي فواحملتوى وادلهام لصاحل األستاذ ادلشارك فيما الفروق يف عناصر تقومي الطالب 

ًتح يف كليات الًتبية. واقًتحت بعض كانت لصاحل قسم ادلناىج وطرق التدريس. وقد أوصت الدراسة ابإلفادة من ادلعايَت والدليل ادلقو 
الدراسات.

الًتبية ادليدانية، اجلودة الشاملة، الطالب ادلعلم. كلمات مفتاحية:
Abstract 

This study aimed to design a proposed manual for field education, in light of the total quality 
standards. To achieve the goals of the study, the researchers have designed (56) total quality standards in 
field education, referred by a group of experts in the field of quality, in light of which the manual 
statements have been written under 4 pivots representing the pivots of the proposed manual -objectives 
of field education, the content of field education, duties of concerned parts of field education, elements of 
evaluating the student teacher – in the form of a questionnaire for evaluating the importance of each 
statement. After confirming its validity and reliability, a deliberate sample included all faculty members in 
the Department of Education, faculty of Education and Arts, Northern Borders University have been 
intentionally subjected to answer the statements. The results of the study showed the manual components 
in light of the total quality as follows: 

First: Objectives of field education: (14) objectives, have been all accepted by the study sample.  
Second: The content of field education: (21) phrases have been all accepted by the study sample.  
Third: The duty of each individual involved in field education: (12) for Academic Supervisor have been 
all accepted, (13) for the cooperating teacher have been all accepted, (12) for the school principal have 
been all accepted, (15) for student teacher has (13) of which have been accepted and two have been 
rejected for being of less importance, according to the opinion of the study sample.  

Fourth: Elements of student teacher evaluation (22) elements have been all accepted by the 
study sample. 

Keywords: Field Education, Total Quality, student teacher 
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ادلقدمة :
وىي أيضا  ،تعد الًتبية ادليدانية ادليدان احلقيقي الذي من خاللو ينشأ االذباه الفعلي للطالب ضلو مهنو التدريس

. فكما أن الالعب الذي  اجملال ادلناسب الذي عن طريقو يكتسب وؽلارس الطالب ادلعلم ادلهارات الالزمة للتدريس
يكتسب ادلهارة يف اللعبة اليت ؽلارسها من خالل التدريب ادلستمر واجلاد علي احللبة ، وكما أن الطبيب اجلراح يكتسب 
ادلهارة يف إجراء اجلراحات ادلختلفة عن طريق ادلمارسة ادلستمرة واجلادة ألصول مهنتو . فهكذا يكتسب الطالب ادلعلم 

ن تكون من خالل التدريب ادلستمر واجلاد والشاق يف فًتة الًتبية ادليدانية . أكما ينبغي ىا  وقواعد يس أصول مهنة التدر 
كما تعد الًتبية ادليدانية الطريق الذي يسلكو وؽلر بو الطالب ادلعلم ليعرف مشكالت ادليدان الًتبوي ، ويتعرف ابلتايل 

لًتبية على أن الًتبية ادليدانية تعد اجملال احلقيقي الذي وطرق حل تلك ادلشكالت . وغلمع رجال ا أساليبعلي 
يكشف عن مدي وعي ومعرفة وشلارسة الطالب ادلعلمُت لالسًتاتيجيات التعليمة ادلختلفة اليت يتعلمها الطالب 

 يرجعون  ولقد أثبتت نتائج البحوث ادلرتبطة ابلًتبية ادليدانية أن الطالب ادلعلمُت .إعداد‘ادلعلمون نظراًي بكلية ال
(  إيل أن 9، ص 1144وهبيج ) ؛كفاءهتم يف التدريس خلرباهتم ادلباشرة يف الًتبية ادليدانية ، حيث تشَت كل من فتح هللا

 الطالب ادلعلمُت عادة ػلتفظون خبربات الًتبية ادليدانية يف أعقاب زبرجهم.  
ادلعلم؛ ألهنا تتيح لو الفرصة لتكوين شخصيتو ادلهنية من  إعداد‘خاصة عند  أعليةوابلتايل تعد الًتبية ادليدانية ذات       

 خالل شلارسة التدريس يف ادلدرسة حيث ميدان العمل الواقعي. 
ادلعلمُت يف الوطن العريب يتضح لنا التأكيد علي أتىيل معلم ادلستقبل أكادؽلياً  إعداد‘وإذا نظران بدقة إىل برامج   

لمات نظرية، بينما كثَت من ىذه اجلوانب غائب عن ادلمارسة العملية، كما نقف ومهنيًا وثقافياً وشخصيا كأفكار ومس
على ضعف التنسيق بُت القائمُت علي تعليم اجلانب التخصصي والقائمُت على تعليم اجلانب ادلهٍت أو الثقايف شلا 

سية ادلنفصلة ألداء ، حبيث يبدو الربانمج وكأنو رلموعة من ادلقررات الدراإعداد‘ينعكس بدوره على عملية ال
االختبارات فيها ، بل غالبًا ما زبفى على الطالب مربرات ودواعي دراسة ادلوضوعات اليت تعلمها ، كما أن معظم 

والوقوف على نقاط  ،األمر الذي غلعلو غَت قادر على تقييم ذاتو؛ يد الطالب ادلعلم ابلتعلم الذايتالربامج تعجز عن تزو 
 أعليةىذه الربامج ال تنمي لدي الطالب ادلعلم االذباىات االغلابية ضلو مهنة التعليم وال تربز قوتو وضعفو، كما أن مثل 

ىذه ادلهنة، وال تنمي شعور الطالب ادلعلم ابالنتماء إليها ، إضافة إىل ما سبق مل تستطع معاجلة ادلشكالت اليت يتعرض 
 على فاعلية أدائو لألدوار اليت يقوم هبا .    ذلا ادلعلم يف أثناء شلارسة ادلهنة شلا يًتك أثراً سلبياً 

 ينادلعلمُت، فإن ىذه الربامج يف حاجة دلراجعة وتطوير مستمر  إعداد‘برانمج الًتبية ادليدانية ودوره الفعال يف  عليةوأل   
 غلاابً على سلرجات ىذه الربامج.إالشاملة أو اإلتقان، شلا سينعكس وفقاً دلعايَت تتبٍت مبدأ اجلودة 

اضي عدد من ولقد حظيت قضية اجلودة يف التعليم ابىتمام كبَت ، حيث طرح يف ىذا اجملال مع هناية القرن ادل 
( أنو يف أواخر القرن ادلاضي اقًتح بعض الًتبويُت مدخالً  99م،ص1111يذكر ادلوسوي )ف، الدارسات وادلؤسبرات

يف العديد من دول العامل عن طريق إدخال منظومة إدارة إلعادة النظر يف نوعية التعليم يف مؤسسات التعليم العايل 
اجلودة الشاملة.
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يف ظل الثورة ادلعلوماتية الشاملة لتحقيق والتطوير  أساسياً  ( أن منهج اجلودة أصبح مطلباً 99ص1111ويؤكد عليمات )
 العمل الًتبوي والتعليمي .

الًتبية  أىدافل إىل بناء دليل للًتبية ادليدانية يتضمن )وىو األمر الذي تسعي ىذه الدراسة إىل ربقيقو من خالل التوص
عناصر تقومي الطالب ادلعلم( يف  ضوء و مهام كل فرد من ادلعنيُت ابلًتبية ادليدانية، و زلتوى الًتبية ادليدانية، و ادليدانية، 

معايَت اجلودة الشاملة الواجب ربقيقها يف برانمج الًتبية ادليدانية.
 مشكلة الدراسة: 
ن خالل ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة ابألسئلة التالية  : م

ما معايَت اجلودة الشاملة اليت يتم بناء دليل الًتبية ادليدانية يف ضوئها؟ -4
برانمج الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة؟ أىدافما  -1
ما زلتوى برانمج الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة ؟ -1
والطالب ادلعلم( خالل ،مدير ادلدرسةو ادلعلم ادلتعاون، و على الطالب،  األكادؽليما مهام كل من )ادلشرف  -1

فًتة الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة؟
ما عناصر تقومي الطالب ادلعلم خالل الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة؟ -6
رلتمع أفرادبُت متوسطات استجاابت  ,16ة إحصائية عند مستوي الداللة  ىل توجد فروق ذات دالل  -5

اجلنس( ؟و ، اخلربة العمليةو الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس تعزى لـمتغَتات )الدرجة العلمية، 
ما أبرز مالمح دليل الًتبية ادليدانية ادلقًتح يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة؟ -9

:  الدراسة أىداف
يَت اجلودة الشاملة اليت يتم بناء دليل الًتبية ادليدانية يف ضوئها.ربديد معا -4
برانمج الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة يف دليل الًتبية ادليدانية ادلقًتح. أىدافربديد  -1
ية ادلقًتح.ربديد زلتوى برانمج الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة يف دليل الًتبية ادليدان -1
الطالب ادلعلم( خاللو مدير ادلدرسة، و ادلعلم ادلتعاون، و على الطالب،  األكادؽليربديد مهام كل من )ادلشرف  -1

فًتة الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة يف الدليل ادلقًتح.
ودة الشاملة يف الدليل ادلقًتح.ربديد عناصر تقومي الطالب ادلعلم خالل الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجل -6
رلتمع الدراسة من أعضاء ىيئة أفراد( بُت متوسطات استجاابت 1.16معرفة الفروق عند مستوي الداللة )  -5

(.اخلربة العمليةالدرجة العلمية، و التدريس تعزي لـمتغَتات )اجلنس، 
دة الشاملة.ربديد أبرز مالمح دليل الًتبية ادليدانية ادلقًتح يف ضوء معايَت اجلو  -9
ىذه الدراسة من اجلوانب التالية: أعليةتبدو   الدراسة: أمهية
 العلمية للدراسة تظهر من خالل:  عليةاأل-

قائمة معايَت سبثل اجلودة الشاملة يف الًتبية ادليدانية. إعداد‘ .4

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 إيهاب الهرباويد/،   سعود الرويلي د/  دليل مقرتح للرتبية امليدانية بللية الرتبية واآلداب  جبامعة احلدود الشمالية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

382 

ادلهام و توى الًتبية ادليدانية، زلو الًتبية ادليدانية،  أىدافدليل للًتبية ادليدانية يف ضوء ىذه ادلعايَت يشمل ) إعداد‘ .1
 عناصر تقومي الطالب ادلعلم يف الًتبية ادليدانية(.و فريق العمل ادلعٍت ابلًتبية ادليدانية،  أفراداخلاصة بكل فرد من 

يف تطوير الًتبية ادليدانية يف كليات  الدراسة همن خالل: االستفادة من نتائج ىذ التطبيقية وتظهر عليةاأل-
وغَتىا. ،ملكة العربية السعوديةبية يف ادلالًت 
 حدود الدراسة: 
اقتصرت ىذه الدراسة على أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية واآلداب )األقسام الًتبوية( يف جامعة حدود مكانية: 

.احلدود الشمالية ابدلملكة العربية السعودية
ه 4141/4141م الدراسي لعامن الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين حدود زمانية: مت تطبيق ا
 مصطلحات الدراسة:
هبدف  ؛موجهة للطلبة الدارسُت بكليات الًتبية عداداإل( أبهنا "فًتة من 1116يعرفها محاد) :الرتبية ادليدانية

إلكساهبم  ؛إعطائهم الفرصة لتطبيق ادلبادئ وادلفاىيم والنظرايت الًتبوية تطبيقًا أدائيًا على ضلو سلوكي يف ادليدان
 469ارات التدريسية من خالل ادلشاىدة وادلشاركة وادلمارسة". صادله
هنا "مقرر دراسي ينفذ على مدى فصل دراسي يقضيو الطالب ادلعلم يف ادلدرسة لتطبيق يعرفها الباحثان إجرائيا أب  

صص، ويعيش ؽلارس فيو التدريس وفق خطة منظمة وربت إشراف متخو اجلوانب النظرية اليت درسها يف كلية الًتبية ، 
 واقع العمل ادلدرسي اليومي بكل فعالياتو".

ويعرفو الباحثان إجرائيا أبنو "طالب كلية الًتبية الذي يتم توجيهو اىل ادلدرسة لفًتة فصل دراسي كامل،  الطالب ادلعلم:
 دلمارسة التدريس كعضو يف ادلدرسة ادلوجو ذلا، حىت ينسجم مع لوائح ادلدرسة وانظمتها".

نو "عضو ىيئة التدريس الذي يسند لو قسم ادلناىج وطرق التدريس ويعرفو الباحثان إجرائيا أب :كادديياألادلشرف 
وتوجيهو والنهوض دبستواه  ،ومساعدتو يف شلارسة التدريس ،مهمة اإلشراف على الطالب ادلعلم فًتة الًتبية ادليدانية

 ة الفصل الدراسي".والتغلب على ادلشكالت ادلهنية اليت تواجهو وتقوؽلو يف هناي
نو "أحد ادلعلمُت ادلتميزين يف مدرسة التطبيق الذي توكل اليو مهمة ادلتابعة رائيا أبويعرفو الباحثان إج ادلعلم ادلتعاون:

مكانيات ادلدرسة والبيئة احمليطة ، ويتم إواستغالل  ،شلارسة مهارات التدريساليومية للطالب ادلعلم ومساعدتو على 
 هبذه ادلهمة من خالل التنسيق بُت مدير ادلدرسة وادلشرف الًتبوي".اختياره للقيام 

ن تكون سلرجات النظام أإغلابية النظام التعليمي، دبعٌت ( أبهنا "تعٍت 1119يعرفها أمحد ) معايري اجلودة الشاملة:
ياجات الفرد و بشكل جيد من حيث احتياجات اجملتمع بشكل عام يف تطوره وظلوه واحتأىدافالتعليمي متفقة مع 

 464ابعتباره وحدة بناء يف ىذا اجملتمع". ص
هنا "ادلقياس الذي ؽلكن يف ضوئو احلكم على برانمج الًتبية ادليدانية للطالب ادلعلم ابلكفاءة يعرفها الباحثان إجرائيا أبو 

 هنة التدريس بكفاءة".دلمارسة م أو عدم الكفاءة يف تقدمي خربات متميزة للطالب ادلعلم تسهم يف صقلو وجعلو مستعداً 
اإلطار النظري:
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 اواًل الرتبية ادليدانية :
أشار إليها ابلتمرين العملي أو  اية وفق العديد من ادلسميات فبعضهتناولت العديد من الدراسات مفهوم الًتبية ادليدان

ادلسميات فاذلدف واحد، وؽلكن الًتبية العملية أو التدريب على التدريس أو الًتبية ادليدانية العملية ..... ورغم تعدد 
تلخيص مفهوم الًتبية ادليدانية أبهنا :"عملية تربوية هتدف إىل إاتحة الفرص للطلبة ادلعلمُت تطبيق ادلفاىيم وادلبادئ 
والنظرايت اليت تلقوىا فًتة دراستهم بشكل فعلي يف ادليدان احلقيقي )مدارس التدريب ( إلكساهبم ادلهارات التدريبية 

طلبها طبيعة العملية التعليمية الًتبوية؛ حبيث يصبح الطالب ادلعلم قادراً على شلارستها بكفاية وفاعلية وفق معايَت اليت تت
اجلودة الشاملة ليصبح أداؤه منسجمًا مع روح العصر" وىذا ما توصل إليو الباحثان بعد التعرض للعديد من ىذه 

 الدراسات.
 الرتبية ادليدانية : أىداف

الطالب ادلدرب الكفء ادلؤىل علميًا دلمارسة عملية التدريس بنجاح،  إعداد‘بية ادليدانية بشكل عام إىل هتدف الًت 
 الًتبية ادليدانية يف النقاط التالية : أىداف(  4ولقد حددت الرميح وآخرون ) ب . ت ، ص 

تعرف أحدث اسًتاتيجيات التدريس والتقومي يف التخصصات ادلختلفة . -4
ادلتطورة اليت أثبتت التجربة جدواىا. ساليبالقدرة على معاجلة ادلواقف التعليمية وفق االذباىات واألاكتساب  -1
تعريف الطالب ادلعلم بواقع بيئتو وظروف العمل والقيم السائدة يف جهة التدريب . -1
اكساب الطالب ادلعلم القدرة على تقومي العملية التعليمية تقوؽلاً دقيقاً. -1
ح اجملال للطالب ادلعلم كي يثبت قدرتو على شلارسة العملية التعليمية داخل ادلؤسسات التعليمية.إفسا  -6

ن الًتبية ادليدانية ما ىي إال برانمج سلطط جلعل الطالب ادلعلم يعيش نفس الظروف الواقعية دلهنتو اليت أوىكذا يتضح 
اعد ليمارسها بعد التخرج.
مكوانت الرتبية ادليدانية

(  يف ثالثة مكوانت رئيسة:114، ص  4991ىندي ) حددىا
 .الصفية  األنشطةوأوجو  ،مكون معريف: تضمن اجلوانب ادلعرفية إلبعاد عملية التدريس 

 .تتضمن تنمية االذباىات اإلغلابية دبهنة التدريس مكون وجداين:
و.وخارج تضمن ادلهارات العقلية واحلركية داخل الصفمكون مهاري:  

.(متكاملةو متداخلة و مًتابطة و مكوانت  اهمجيعو )
 ه:إعداد‘خصائص معلم ادلستقبل الذي تستهدف الرتبية ادليدانية 

( مجلة من اخلصائص اليت 5، ص1119الًتبية يف ىذا العصر ، وقد حدد كنعان ) أىدافىو ادلعلم القادر على ربقيق 
 يلي: ؽلكن إمجاذلا فيما ،غلب أن يتميز هبا معلم ادلستقبل

التخطيط لكل عمل يقوم بو. -4
والتجاوب معهم والصرب عليهم. طالبوالتعاطف مع  -1
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متمكن من ادلادة العلمية اليت يقدمها وأبسلوب مشوق. -1
عادل وموضوعي يف تعاملو مع طالبو. -1
الرغبة واحلب دلهنة التعليم. -6
فكارىم ويراعي الفروق الفردية بينهم.أيعطي الفرصة لطالبو لعرض  -5

ضافة خصائص أخرى لعل أعلها قدرتو على التعامل مع التقنية احلديثة وتفعيلها يف خدمة التدريس، وقدرتو إوؽلكننا 
 على تنويع مصادر التعلم لطالبو.

 فريق الرتبية ادليدانية:
من ابإلضافة لالطالع على الكثَت  ،حدد الباحثان عناصر الفريق القائم وادلنفذ للًتبية ادليدانية من خالل خربهتما

ودراسة الشهراين  ،(1119وحكيم )؛ودراسة شعلة  ،(1114)دراسة دايب :الدراسات اليت تناولت ذلك مثل
 ( يف اآليت:1141)

: ىو عضو ىيئة التدريس بقسم ادلناىج وطرق التدريس، الذي تسند لو عملية اإلشراف الفٍت على  األكادؽليادلشرف 
يط والتنفيذ والتقومي ألنشطة الطالب ادلعلم، ومالحظة أدائو داخل البيئة لطالب ادلعلم، ويتضمن إشرافو لعمليات التخطل

، ومن أُوىل مهامو التشخيص والبناء واإلصالح، وىذا ىو ادلعٌت احلقيقي للتقومي، فليس اذلدف تصيد  هاوخارج الصفية
لديو خربات عملية  تم ليسأخطاء الطالب ادلعلم وزلاسبتو يف مهام قد ال يعلم عنها شيئًا من قبل، فالطالب ادلعل

 سابقة يف ميدان التدريس.
ادلعلم ادلتعاون: معلم ادلادة ىو األساس يف مدرسة التدريب، وىو ادلكلف بتقدمي العون وادلساعدة للطالب ادلعلم، 

رف أثناء فًتة التدريب، إضافة إىل نصابو ادلدرسي، ويقدم تقريره للمش يف األكادؽليواإلشراف عليو جبانب ادلشرف 
 على الطالب ادلعلم.  األكادؽلي

 مدرسة التدريب: ىي ادلدرسة اليت يتم اختيارىا ليقوم الطالب ادلعلم ابلتدريب ادليداين فيها. 
تقدمي ، و وفنياً  دارايً إدليدانية، ويقوم دبتابعة الطالب مدير ادلدرسة: وىو مدير مدرسة اليت ينفذ فيها الطالب ادلعلم الًتبية ا

 .األكادؽليتو للمشرف تقرير دبالحظا
الطالب ادلعلم: ىو الطالب يف كلية الًتبية، والذي يوجو دلدرسة التدريب دلمارسة التدريب العملي التدريسي وفق ظروف 

 طبيعية، لتطبيق ما تلقاه من معارف نظرية.
 مراحل الرتبية ادليدانية:

 ( كما يلي :141-144، ص ص4999حددىا األلكي )
تعد مرحلة ادلشاىدة جزءاً مهماً من برانمج الًتبية ادليدانية، ويطلب من الطالب ادلعلم  ىدة )ادلالحظة(:أواًل / مرحلة ادلشا

القيام بعملية ادلشاىدة الفعلية للبيئة ادلدرسية على طبيعتها، والبيئة الصفية يف معاملها وواقعها وسلوك الطالب 
دلدرسي واإلمكاانت ادلتوافرة يف ادلدرسة، ومساعدة الطالب ادلعلم تعرف اجملتمع اهتم مع ادلعلم ادلتعاون، هبدف وتفاعال

   غلايب ضلو ادلهنة.بعاده وتعزيز اذباىو اإلأديد بكل على التكيف مع اجلو ادلدرسي اجل
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 اثنياً/ مرحلة التدريس الفعلي:
ة، والبيئة الصفية وأصبح أكثر يف ىذه ادلرحلة يكون الطالب ادلعلم قد ىيئ نفسيًا وعقليًا بعد أن شاىد البيئة ادلدرسي

ومل يبَق لو سوى التطبيق العملي الفعلي  ،تركيزاً لعناصر ادلوقف التعليمي من خالل مشاركتو العملية يف مرحلة ادلشاىدة
وتشمل ىذه ادلرحلة: التدريس دبشاركة ادلعلم ادلتعاون للتأكد من قدرة الطالب  ،وقيامو ابلتدريس داخل البيئة الصفية

 على التخطيط والتنفيذ أواًل، مث التدريس منفرداً يف شلارسة واقعية للعملية التدريسية. ادلعلم
 اثنياً: اجلودة الشاملة :

 وجو النشاط االقتصادي والسياسي واالجتماعي على مفهوم اجلودة الشاملة، وادلؤسساتأيف ىذا العصر تركز مجيع 
اجلودة الشاملة زلط اىتمامها، بل وأصبحت معياراً يستخدم دلدى صبح التوجو ضلو أالتعليمية ليست دبعزل عن ذلك، ف

 ها. ىدافربقيقها أل
إن مفهوم اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة قد نشأ يف ميدان الصناعة وكان اذلدف األساس منو تقومي السلع وادلنتجات 

 ( 4، ص  1111، الصناعية ولكن ما لبث أن انتقل ىذا ادلصطلح إىل ادليدان الًتبوي ) أبو ملوح
فمعٌت اجلودة ؽلكن  ،أكثر ادلفاىيم اليت أاثرت جدالً من أن مفهوم اجلودة الشاملة فومع ىذا االىتمام ابجلودة الشاملة 

 تناولو بال حدود نظراً لعدم وجود اتفاق أو رأي موحد لو.
ج ما أو خدمة ما ، واليت تؤثر ىـ ( أن اجلودة "رلموعة ادلقومات واخلصائص دلنت 4145وعلى ىذا فقد أوضح فرحان ) 

 . 41يف قدرهتا على ربقيق احلاجات ادلعلنة أو الضمنية" ص 
أبداء يتميز بنوعية  ىداف( اىل أن اجلودة غايتها االمتياز ، دبعٍت ربقيق األ 411ىــ ، ص  4111كما أشار إبراىيم ) 

إحداث تغيَتات متدرجة يف ادلؤسسة عن طريق ذبعلو يتفوق على غَته من ادلنافسُت ، وىي فلسفة لإلدارة هتدف إىل 
 :( أبهنا45، ص  1111ات ) ( ووصفها عليم41، ص 1111، عمليات التحسُت ادلستمر يف مجيع جوانبو ) ساسي

 ادلرجوة أبفضل الطرق وأقل جهد. ىدافتشمل الكفاءة والفعالية معاً فهي تركز على ربقيق األ
ألنو ؼلتلف إدراك ما يعنيو  ؛الشاملة مفهوم واسع يفتقد االتفاق العام حولون اجلودة أبمن خالل ما سبق ؽلكن القول 

جودة و التدريس ،  من سياق إىل سياق والذي يهمنا يف ىذا ادلقام كًتبويُت تيار ادلصطلحات الًتبوية احلديثة مثل جودة
صطلح جودة الًتبية ادليدانية بشكل ، ولتحديد مضمان اجلودة الًتبويةو جودة اإلدارة  التعليمية ، و ، التعليم والتعلم

إجرائي غلب "جعل الًتبية خربة فعالية موجهة مفيدة تكسب الطالب ادلعلمُت الكفاايت اليت ذبعل منهم معلمُت 
كما يسعى أيضاً إىل خلق روح التجديد   ،أكفاء فعاليُت يف التدريس وإدارة الفصل ازباذ القرارات ادلنهجية بشكل عملي

 فعالة". يف بيئة تعليمية
 :هناودة الشاملة يف رلال التعليم أبإن الًتبية اجليدة ىي اليت توازن بُت الكم والنوع ولذلك غلب ان تتسم اجل

 .معيار للتميز غلب ربقيقو وقياسو-
فضل ما لديها للعميل لكسب ثقتو ورضاه.أخاللو ادلؤسسة التعليمية لتقدمي معيار تسعى من -
 و التخمُت.أ رلال للمصادفة فال ،تعتمد على التميز والتفوق-
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ادلتميز والتكلفة ادلناسبة للوقت واجلهد واالنفاق. األداءلدقة واالتقان و اب تتميز-
 ( 465، ص 1119)امحد، معيار دلعرفة مدى ربقق اذلدف. أهنا-

النحو ( على  491، ص  1111أعلها ) أمحد ،  ،مؤسسة تعليمية يف تطبيق معايَت اجلودة وضبطها شروط ةولنجاح أي
التايل :

اشًتاك مجيع العاملُت ابدلؤسسة يف حل ادلشكالت اليت تواجهها . -4
تنمية ثقافة اجلودة لدى مجيع العادلُت يف ادلؤسسة التعليمية. -1
الًتكيز يف التعليم والتدريب على مجيع أشكال التقومي وادلتابعة . -1
وث ادلشكالت .استخدام الطرق اإلحصائية ، والًتكيز على تاليف حد -1
تقومي ادلؤسسة بواسطة الرئيس وأعضاء اجلودة مرتُت سنوايً. -6
تقومي العالقة بن العاملُت يف ادلؤسسة وبُت الطالب وأولياء أمورىم ) ادلستفيدين (.  -5

-متطلبات الرتبية ادليدانية وفق معايري اجلودة الشاملة :
اليت تسعى الكلية لتحقيقها . ىدافية تتماشى مع األواضحة وزلددة للًتبية ادليدان أىدافربقيق  -4
وانبثاق منها رؤية الًتبية تهاورسالورؤية الكلية  توورساليف ضوء رؤية القسم  تهاورسالربديد رؤية الًتبية العملية  -1

.اومتطلباهت مع مراعاة تلبية حاجات العملية التعليمية تهاورسالادليدانية 
للنهوض هبا . هاوجوانبدة يف مجيع عناصر العملية التعليمية االىتمام بتطبيق اجلو  -1
توفَت موقع إلكًتوين للًتبية ادليدانية على أساس احتياجات ادلستفيدين . -1
وربديد ادلهام والوجبات وأليات التنسيق بُت األطراف ،دليل يتم فيو ربديد األطر الزمنية والبشرية وادلكانية إعداد‘ -5

 (1،  ص 1144ًتبية ادليدانية .  )فتح هللا وهبيج ،ادلشاركة يف ال
نو لتحقيق اجلودة الشاملة يف رلال الًتبية ادليدانية البد من صياغة معايَت واضحة وزلكمة من ذوي أويرى الباحثان 

الشاملة يف وىذا ما قام بو الباحثان حيث مت صياغة معايَت للجودة  ،اخلربة تكون كل مكوانت الًتبية ادليدانية يف ضوئها
 رلال الًتبية ادليدانية مت ربكيمها من قبل اخلرباء.

 الدراسات السابقة :
وأعليتها من  ،وقد ركز الباحثان على حداثة الدراسات ،سيتم استعراض الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة

 علا:، زلورين رئيسيُتىل إوقد مت تقسيم الدراسات السابقة  بُت الدراسات اليت وقعت ربت أيديهما،
أواًل: دراسات تناولت الرتبية ادليدانية للطالب ادلعلم

 ادليدانية الًتبية يف الراجعة ادلهنية ابلتغذية ادلعلم الطالب تزويد م( بدراسة ىدفت إىل 2002)Peck بيك  قام  
 للمرحلة االبتدائية معلمُت عدادإل ايالبكالور  بعد أتىيل بربانمج التحقوا معلماً،  طالباً  ( 65 ) بلغت عينة خالل من
 الستبانة ادلطلوبة، ابإلضافة البياانت مجعو  : ادلقابالت، منها متعددة أدوات الدراسة واستخدمت بكندا، تورنتو" يف

 العناصر من العديد الدراسة وجود نتائج وأوضحت ادليدانية، الًتبية برانمج إدارة يف ادلعلم الطالب نظر وجهة حول
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 )ادلتعاونُت( يف ادلشاركُت قبل ادلعلمُت من ادلعنوي الدعم توفَت ىيو  العملية للًتبية صلاح أسس تشكل اليت يةاألساس
 التعاون ودرجة ادلتعاونُت والزمالة ابدلعلمُت واألقران ادلعلم الطالب بُت غلابيةاإل العالقة أوضحت كذلكو  ادليدانية، الًتبية
 وطرق  الدراسية ابدلناىج اخلاص احملتوى التعليمي يف ادلرونة و ادلعلم، الطالب قعات على ادللقى العبء وحجم ، معهم

 الطالب إصلاز على أتثَتاً  واليت تؤثر ىايتلقو  اليت الراجعة للتغذية وكذلك ، إضافية اخري عوامل إىل ةإلضافاب التدريس
 .وأخالقية إنسانية بطرق تقدؽلها مت ما إذا ادلرحلة تلك يف ادلعلمُت
 اليت اآلليات تعرف ىدفت ليدن جامعة يف دراسة م ( إبجراء 1111)  Meijer et,alوآخرون  ميجر اموق

 علا تُتمقًتح أداتُت من خالل ادلتعاونُت، ادلعلمُت متابعة من العملية اخلربات اكتساب ادلعلمُت للطلبة خالذلا من ؽلكن
 اخلربات يف ادلعلمُت الطلبة كيفية اكتساب تصفانو  مادلفاىي خرائط واستخدام التكرار، أو اإلعادة عملية تنشيط

 األفكار بُت للربط فرصا توفر اآلليات ادلقًتحة تلك نأ الدراسة نتائج من واتضح ادلتعاونُت، ادلعلمُت من التطبيقية
 وراء دلا لرؤية فرصة وتعطى ادلعلم، إعداد‘ خالل عملية تتشكل اليت ادلعلمُت للطالب الشخصية واالنطباعات النظرية

 .ادلعلمُت ادلتعاونُت مع اجللسات يف استخدامهما وؽلكن األفكار،
 يف دبصر الًتبية كليات الطالب ادلعلمُت يف أداء لتقييم أداة إعداد‘ إىل  ) م ( 2002 طعيمة دراسة وىدفت

 من كونةادل اد ومؤشرات اجلودة دلراعاة معايَت االعتمو اجملال  ىذا يف تستخدم اليت االنتقادات لتاليف العملية رلال الًتبية
 ) على البطاقة طبقت وقد التدريس، مهنة يف للنجاح الالزمة ادلهارات وادلتطلبات مجيع تعكس ,عبارة، ( 83 )

 ربقيق إىل الدراسة خلصت وادلنصورة، وقد وطنطا وادلنوفية مشس عُت يف كليات الًتبية من وطالبة اً طالب ( 3212
 الشخصية، ادلواصفات -: التالية النواحي يف أجلو من وضعت الذي اجلانب قياس على اً مؤشر  كان حيث األداة صدق

 وحبساب ،التنظيم على القدرةو  ، التالميذ مع العالقةو ، التدريس بعملية اخلاصة ادلتطلباتو الفنية،  ادلتطلبات ادلهنية
 0.99 ) مستوى عند داللة دبستوى تادلعامال مجيع جاءت التالزمي والصدق ككل للمقياس التكوين البناء أو صدق

.من الثقة (
 الكفاايت التعليمية ادلعلمُت الطالب إكساب يف العملية الًتبية دور تعرف م 2009 خَتهللا دراسة وحاولت

عدت ذلذا أخالل استبانة  من الوصفي ادلنهج الباحثة واستخدمت والتكنولوجيا، للعلوم السودان جبامعة الًتبية بكلية
 خرغلي من وطالبة اً طالب ( 414 ) عددىم (والبالغ م 1115ادلعلمُت) الطالب من اجملتمع األصلي وتكونالغرض، 

 ( 60 ) قوامها قصديو عينة على االستبانة توزيع ومت م، 2005 للعام والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة الًتبية كلية
 إعداد‘وال للتهيؤ العملية الًتبية برانمج أعلية :أعلها تائجالن من عدد إىل توصلت الدراسة ولقد ،ادلعلمُت الطالب من

 وتدريبو الدرس، أثناء يف  الطالب بُت الفردية مراعاة  الفروق على القدرة ادلعلم/وإكساب الطالب للتدريس، الذىٍت
 .الطالب وبُت بينو والتفاعل والتعاون ، ادلختلفة التعليمية يف ادلواقف بكفاءة التصرف على

الدعوة لتحقيق اجلوانب الفعالة تعرف ىل إىدفت دراسة ب Eisenhardt et,al (2011)ن و إيسنهارت وآخر وقتم 
ادلعلمُت قبل اخلدمة،  إعدادمن ادلهام يتطلبها  اً ادلعلمُت، حيث صمم الباحثون اطار  إعدادمن اخلربة ادليدانية يف 
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لمُت عن التدريس قبل اخلدمة وبُت الواقع ادليداين ، وىذا وأشارت النتائج إىل وجود تنافر معريف بُت أفكار الطالب ادلع
 ادلعريف للطالب والتعليم الفعال. عداداإليربر العالقة بُت 

دراسة ىدفت اىل التعرف على مدى فعالية ادلعلمُت ادلتعاونُت  Haciomeroglu (2013)جرى ىايسومَتجال أو 
انية لتدريس الرايضيات يف ادلرحلة االبتدائية، حيث مشلت عينة يف إشرافهم على الطالب ادلعلمُت فًتة الًتبية ادليد

نتائج وكشفت من الذكور( من طالب الًتبية ادليدانية يف تركيا،  91من اإلانث و  499) طالبًا معلماً  169الدارسة 
عادة النظر يف إبسة ، واوصت الدرا اوطالباهت الدراسة ضعفًا يف تفاعل ادلعلمُت ادلتعاونُت مع طالب الًتبية ادليدانية

عملية اختيار ادلعلمُت ادلتعاونُت وتطويرىم.
الطالب ادلعلم إعداد‘راسات تناولت اجلودة الشاملة يف اثنياً: د

 وأىم الشاملة معايَت اجلودة مع الًتبوي عداداإل برانمج توافق مدى معرفة إىل ( دراسة ىدفتم1119أجرى قادى )
 من نتائج إىل توصلت وقد ىيئة التدريس، أعضاء نظر وجهة من القرى أم جبامعة الًتبية كلية يف التطبيق صعوابت

 الربانمج متابعة ضعفو  ، ادلعلم الطالب عدادإل األساسي الضروري ابلشكل الربانمج مقررات زلتوى يسهم ال : أعلها
 ضعفو  وذبديدىا، وأىدافو  الربانمج دلراجعة خطط رقايب إداري نظام لعدم وجود العناصر ىذه وتقييم عناصره جلميع
مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الو العام،  والتعليم فيو ادلشاركة األقسام مع الًتبوي عداداإل برانمج تعاون

 اإلدارةو  الًتبية اإلسالمية،و  النفس، علمو  التدريس، وطرق ادلناىج  الربانمج يف ادلشاركة األقسام بُت (1.16داللة )
 ىذه توصيات أىم ومن ؛ىيئة التدريس أعضاء نظر وجهة من الشاملة اجلودة معايَت تطبيق تخطيط( يفوال الًتبوية
 الًتبوي عداداأل برانمج يف التعليم جودة ضمان مهمتها األساسية تكون مستقلة تنظيمية إنشاء وحدة ضرورة : الدراسة
 ادلستجدات ضوء يف الربانمج ومقررات افىدأل الدوري التحديثو ، عناصره ومجيع الربانمج مراقبة على وتعمل

.العادلية والتغَتات
 العلوم، معلم إعداد‘ برانمج يف اجلودة الشاملة معايَت ربقق مدى تعرف)  م 1119  (ادلطريف كما ىدفت دراسة

 : لدراسةا ىذه نتائج إبرز من ،وكان التدريس ىيئة استجاابت أعضاء يف العلمية واخلربة العلمي ادلؤىل من كل وأتثَت
 التعليم مؤسسات يف واألدبية العلمية التخصصات جبميع ادلعلم إعداد‘ يف برامج الشاملة اجلودة معايَت اعتماد ضرورة
 يف يسهم حديث إداري كأسلوب العايل التعليم مؤسسات يف وتوظيفو الشاملة اجلودة االىتمام دبدخل ضرورةو  العايل،

 ادلؤسسات تطوير ىذه
تعرف مدي ربقيق معايَت اجلودة الشاملة يف برانمج الًتبية ادليدانية يف إىل م( بدراسة ىدفت 1141وقام الشهراين)

وقد حددت الدراسة معايَت اجلودة الشاملة الواجب ربقيقها يف رلاالت ،بعض جامعات ادلملكة العربية السعودية 
وجاءت النتائج اإلحصائية لتوضح أن ىذه  ،والتخطيط واحملتوى وادلشرف وادلعلم ادلتعاون ومدير ادلدرسة ىدافاأل

.ادلعايَت ربقق لكن بنسب أو متوسطات أقل من ادلتوسط
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( دراسة ىدفت إيل الوقوف على معايَت اختيار مؤسسات التدريب ادليداين للطالب م1141وأجرى أبو احلسن )  
معيارًا ( ربت مخسة زلاور   69وقد توصلت الدراسة اىل ) ،ادلعلمُت بقسم الًتبية اخلاصة يف ضوء مدخل اجلودة

 الختيار مؤسسات التدريب ادليداين للطالب ادلعلمُت بقسم الًتبية اخلاصة .
، م إعداد معلمي اللغة األ‘مهنية عند  دراسة ىدفت اىل وضع اطار لتطبيق معايَت Mata (2014)جرت أكما 

داة أوالواثئق ادلهنية طبقت الباحثة  ت السابقةو بعد االطالع على الدراسا معدادىإلوذلك لعدم وجود معايَت واضحة 
 ادلعلمُت.  عدادإلىل بناء مجلة من ادلعايَت إاللغة االم، وقد توصلت الدراسة  من ادلختصُت بتعليم 19الدراسة على 

 التعليق على الدراسات السابقة:
 األكادؽليدور ادلشرف  :يدانية مثلبية ادلركزت الدراسات السابقة يف احملور االول على ادلشكالت اليت تواجو الًت 

سس صلاح الًتبية ادليدانية أوبعضها ركز على  Grove& strudler (2001)فًتة الًتبية ادليدانية كدراسة خالل 
 Meijer et,alوبعض الدراسات ركز على دور ادلعلم ادلتعاون يف ادلدرسة مثل دراسة  Peck (2002)مثل دراسة 
شار اليها الباحثون ألدراسة لتشمل مجيع الزوااي اليت ، وأتيت ىذه ا Hacimerogu (2013)ودراسة  (2002)

 ها وزلتواىا ومهام كل فرد لو صلة هبا وعناصر تقومي الطالب ادلعلم.أىدافمن خالل بناء دليل للًتبية ادليدانية يشمل 
( اليت 1119علم، مثل دراسة ادلطريف )الطالب ادل إعداد‘ما احملور الثاين فتناول الدراسات اليت ركزت على اجلودة يف أ

اليت ركزت على جودة مؤسسات تدريب ( 1141، وكذلك دراسة ابو احلسن )اكدت على ضرورة بناء معايَت للجودة
معلمي اللغة االم ، وأتيت ىذه الدراسة  عدادإلسعت لبناء معايَت  Mata (2014)الطلبة ادلعلمُت، وابدلثل دراسة 

وىي اليت يف ضوئها سعت  ،نب من خالل بناء معايَت جودة جلميع جوانب الًتبية ادليدانيةلتحاول تغطية ىذا اجلا
الدراسة لبناء الدليل ادلقًتح للًتبية ادليدانية. 

 منهج الدراسة: 
ىدفت إىل  حيثدلالءمتو ذلذه الدراسة  Descriptive Analyticalاستخدم الباحثان ادلنهج الوصفي ادلسحي 

للًتبية ادليدانية بكلية الًتبية واآلداب جبامعة احلدود الشمالية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة. بناء دليل مقًتح 
 :تهاوعين رلتمع الدراسة

تكون رلتمع الدراسة من أعضاء اذليئة التدريسية يف كليات الًتبية يف اجلامعات السعودية، أما عينة الدراسة اليت مت 
لتخصصية وللتقليل من العوامل الدخيلة وضبطها( فقد اشتملت على مجيع أعضاء ىيئة اختيارىا بطريقة قصدية )نظرا ل

تقنيات و ناىج وطرق التدريس، ادلالتدريس يف كلية الًتبية واآلداب  يف جامعة احلدود الشمالية يف األقسام الًتبوية ) 
( عضواً 61( عضواً، استجاب منهم ) 66ددىم )والبلغ ع ،اصة(اخلًتبية الًتبوية، الدارة اإلًتبية وعلم نفس، وال تعليم،ال

 ( تصف توزيع عينة الدراسة حسب متغَتات القسم واجلنس والدرجة العلمية.1)( و1( و )4ات األداة، واجلداول )لفقر 
عينة الدراسة حسب القسم أفراد( : توزيع 4اجلدول )

العددالقسم
41ناىج وطر  التدريسادل

1التعليمتقنيات 
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44علم نفستربية و 
1اإلدارة الرتبوية
9الرتبية اخلاصة(

15اجملموعة
عينة الدراسة حسب اجلنس أفراد(: توزيع 2اجلدول )

العدد اجلنس
43 ذكر
41 انثى

عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية أفراد(: توزيع 4اجلدول )
العدد الدرجة العلمية

14 ستاذ مساعدأ
3 ستاذ مشاركأ
4 ستاذأ

، حيث قاما بتحديد درجة (Fifth Likert)استخدم الباحثان مقياس ليكرت اخلماسي  ميزان تقدير االستجاابت:
 ( حدود درجة القطع1القطع استنادا اىل الدراسات السابقة ويبُت اجلدول)

(. درجة القطع لكل مستوى من مستوايت االستجابة على االداة1جدول )
ير الدرجةتقدالنسبةادلتوسطادلستوى

عالية جدا%91 – 411( 1.1  -  6)االول
عالية%59 – 91.9( 1.1  -  1.49)الثاين

متوسطة%61 – 59.9( 1.5  -  1.19)الثالث
منخفضة %15 – 64.9( 4.9  -  1.69)الرابع

منخفضة جدا%11 – 16.9( 4  -  4.99)اخلامس

أداة الدراسة:
 ولذلك مشلت الدراسة مرحلتُت: ؛دليل مقًتح يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة تسعى الدراسة إىل بناء

حيث مت بناء مجلة من ادلعايَت مت  ؛دبيات اجلودةأراسات السابقة واألدب الًتبوي، و بناء ادلعايَت من خالل الد :األوىل
 عرضها على اخلرباء يف رلال اجلودة، ومت تعديلها وفق آرائهم.

بناء الدليل ادلقًتح يف ضوء ادلعايَت اليت مت إقرارىا، حيث مت بناء استبانة ذلذا الغرض بعد االطالع على  :ادلرحلة الثانية
ادلهام و زلتوى الًتبية ادليدانية، و الًتبية ادليدانية،  أىدافاألدب الًتبوي والدراسات السابقة، وتكونت من أربعة زلاور )
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بعد ذلك مت عرض األداة على احملكمُت و عناصر تقومي الطالب ادلعلم(، و انية، اخلاصة بكل فرد من ادلعنيُت ابلًتبية ادليد
فقرات االستبانة يف ضوئها. إعداد‘ومت  ،مرفق هبا ادلعايَت اليت أقرىا اخلرباءو 

 الصد  الظاىري لألداة )صد  احملتوى(:
عضاء ىيئة التدريس يف كليات للتحقق من صدق أداة الدراسة )االستبانة( مت عرضها على عشرة زلكمُت من أ     

الًتبية يف اجلامعات السعودية، وذلك للتأكد من مدى مالءمة فقرات األداة حملاور بناء الدليل ادلقًتح ، ومدى سبثيلها 
ذلذه احملاور، ابإلضافة إىل التحقق من دقة الصياغة ووضوح الفقرات ومقروئيتها ومالءمتها للغرض الذي أعدت لو، وقد 

رائهم ومالحظاهتم ومت إجراء التعديالت الالزمة.مت العمل آب
 الدراسة االستطالعية:

بعد االنتهاء من ربكيم األداة، قام الباحثان دبراجعة الفقرات وإجراء بعض التعديالت عليها، وسبت طباعة األداة         
داة على عينة عشوائية من أعضاء ىيئة وإرفاق ورقة تعليمات اإلجابة وظلوذج تفريغ اإلجابة، وقام الباحثان بتطبيق األ

التدريس يف كليات الًتبية يف اجلامعات السعودية، مت اختيارىا من اجملتمع نفسو ولكن من خارج عينة الدراسة، إذ بلغ 
تعرف مدى وضوح تعليمات األداة  وفقراهتا، واستخراج ت ىذه الدراسة االستطالعية ( عضواً ، وىدف11حجم العينة )

ريبية أولية عن صدق األداة  وثباهتا. مؤشرات ذب
 استقصاء اخلصائص السيكومرتية لألداة: 

( 11)للتحقق من ادلؤشرات األولية لثبات األداة مت استخراج معامل الثبات ابستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  
ا كامالً، وكذلك مت إغلاد معامل الثبات لالتساق الداخلي بداللة إحصائيات الفقرة على كل زلور من زلاور األداة وعليه

 ( يبُت النتائج األولية لثبات األداة 6ابستخدام معادلة كرونباخ الفا ،واجلدول )
( : معامل الثبات على األداة  ككل وعلى كل زلور وفقاً للعينة االستطالعية1جدول )

معامل الثبات ابستخدام معادلة كودر احملور
 (11ريتشارسون )

لثبات بطريقة معامل ا
 التجزئة النصفية

1.991.96الربانمج أىداف
1.991.94زلتوى الربانمج

1.941.99ادلهام اخلاصة بكل فرد
1.991.91عناصر تقومي الطالب ادلعلم

15.95..5األداة الكلية
دام معادلة  لألداة ككل ابستخ ( ارتفاع معامل الثبات للمحاور اخلمسة ، وبلغ معامل الثبات6يالحظ من جدول )

، وتعد قيم مؤشر الثبات ادلستخرجة هبذه الطريقة قيم مرتفعة، شلا يدل على سبتع األداة دبؤشرات (1.99كرونباخ الفا ) 
 ثبات جيدة.  
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ل عام ، وللتحقق من االتساق الداخلي لبنية األداة، مت إغلاد مصفوفة معامالت االرتباط بُت احملاور األربعة واألداة بشك
 ( يبُت قيم معامالت االرتباط بُت زلاور األداة وكل منها ابألداة بشكل عام وفقاً للعينة االستطالعية.5واجلدول )
 (: قيم معامالت االرتباط بني احملاور األربعة وكل منها ابلدرجة الكلية لألداة بشكل عام وفقاً للعينة االستطالعية3جدول)

 ى الربانمجزلتو  الربانمج أىدافاحملور
ادلهام اخلاصة بكل 

 فرد
عناصر التقومي 

 الطالب ادلعلم
األداة الكلية

** 5.91** 1..5** ...5** 1..5الربانمج أىداف

** 5.95** 1..5** 5..5زلتوى الربانمج

** 5.92** 2..5ادلهام اخلاصة بكل فرد

** 5.91عناصر تقومي الطالب ادلعلم

 (. α  =1.14داللة إحصائية عند مستوى )** ذات 
 1.91( أن مجيع قيم معامل االرتباط بُت احملاور اًلربعة والدرجة الكلية دالة إحصائياً، وتراوحت ) 5يتضح من اجلدول ) 

 ( وىي قيم جيدة ؽلكن من خالذلا االستدالل على االتساق الداخلي لألداة. 1.91 –
( عبارة، 14( عبارة، واحملور الثاين )41ا النهائية تكونت من أربعة زلاور، احملور األول )أداة الدراسة )االستبانة( يف صورهت

( عبارة.11( عبارة، واحملور الرابع )61واحملور الثالث )
 ادلعاجلة اإلحصائية

واخلامس  مت سئلة الثاين والثالث والرابع ولإلجابة عن األ :سبت اإلجابة عن السؤال األول من خالل آراء اخلرباء    
ولإلجابة عن السؤال السادس مت استخدام ربليل التباين األحادي  :استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية

(ANOVA   )( واختبار )تT-test  للعينات ادلستقلة دلعرفة داللة الفروق بُت ادلتوسطات احلسابية الستجاابت
اجلنس(، ودلعرفة الفروقات لصاحل من مت استخدام اختبار و ، واخلرب العلميةة العلمية، الدراسة  تعزى دلتغَتات: )الدرج أفراد

للمقارانت البعدية.  Scheffeشيفيو 
وتفسريىا، نتائج الدراسة

فيما يلي عرض لنتائج ىذه الدراسة حسب أسئلتها :  
 مت بناء الدليل يف ضوئها ؟ما معايري اجلودة الشاملة اليت  السؤال االول: 

 ،دب الًتبوي والدارسات السابقةغة معايَت للجودة الشاملة حسب األلإلجابة عن ىذا السؤال؛ قام الباحثان بصيا
من جامعات اخرى ومت  1منهم يف جامعة احلدود الشمالية و 5ومت عرضها على عشرة خرباء يف اجلودة  ،وخربة الباحثُت

( 65اليت تكونت من ) ،التعديل فأقروىا بصورهتا النهائية التعديل وفق مالحظاهتم مث عرضت عليهم مرة اخرى بعد
 عبارة وىي كما يلي:

:الرتبية ادليدانية ىدافمعايري اجلودة الشاملة اخلاصة أب 
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 مع معايَت ادلنظمات العادلية ادلهنية ادلختصة. ىدافأن تتفق األ .4
 جملتمع السعودي ومتطلباتو.االفلسفة الًتبوية  ىدافأن تالئم األ .1
 من رسالة الكلية. ىدافبثق األأن تن .1
 على إكساب الطالب ادلعلم مهارات التعلم الذايت. ىدافأن تركز األ .1
بتطبيق الطالب ادلعلم الدعائم األربعة اليت احتوى عليها تقرير اللجنة الدولية للًتبية للقرن  ىدافأن تعٌت األ .6

التعلم للمعرفة(.و ، مدى احلياةالتعلم و التعلم لنعيش معاً، و احلادي والعشرين )التعلم للعمل ، 
 بتنمية الوازع الديٍت واحلس الوطٍت واألخالقي لدى الطالب ادلعلم . ىدافأن تعٌت األ .5
 بتزويد الطالب ادلعلم ابلثقافة العامة إىل جانب ادلعرفة التخصصية . ىدافأن تعٌت األ .9
العلمي اليت تساعده  الدراسةرات على جعل الطالب ادلعلم ملمًا ابلتجارب اجلديدة ومها ىدافأن تعمل األ .9

يف التمكن من مادتو الدراسية.
معايري اجلودة الشاملة اخلاصة ابحملتوى

 أن يستند احملتوى إىل الفلسفة الًتبوية السائدة ابجملتمع السعودي. .4
 أن يكون احملتوى قادراً على ربقيق رسالة الكلية. .1
 لثقافة العامة. أن يركز احملتوى على ادلعرفة التخصصية اىل جانب ا .1
 أن يتناسب احملتوى مع اإلمكاانت ادلتوافرة يف البيئة احمللية. .1
 أن يفيد احملتوى من االذباىات احلديثة يف الًتبية . .6
 بُت اخلربات النظرية واخلربات العملية. يوازن احملتوىأن  .5
لمُت.أن يتصف احملتوى ابلشمولية للمعارف وادلهارات، ويناسب القدرات ادلتفاوتة للمتع .9
 احملتوى على ما يف عصر العودلة من تقدم علمي وتقٍت. يشتملأن  .9

األكاددييمعايري اجلودة اخلاصة ابدلشرف 
 الًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة. ىدافأب األكادؽليأن يلم ادلشرف  .4
 ق الًتبوية.فنيات التدريس يف رلال مادة التخصص  وفق أحدث الطر  األكادؽليأن غليد ادلشرف  .1
 ابللوائح اإلدارية اليت تساعده على اإلشراف بيسر. األكادؽليأن يلم ادلشرف  .1
يف عملية  هاواستخدامتدريب الطالب ادلعلم على توظيف الوسائل التكنولوجية  األكادؽليأن غليد ادلشرف  .1

التدريس.
 ويسعى بشكل فعال لتحقيقها.  ،برسالة الكلية األكادؽليأن يؤمن ادلشرف  .6
 على تنمية مهارات التجديد واالبتكار لدى الطالب ادلعلم. األكادؽلين يركز ادلشرف أ .5
على تنمية األخالق والقيم اليت توافق الفلسفة الًتبوية للمجتمع السعودي. األكادؽليأن يعمل ادلشرف  .9
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ابدلطالعة ادلعرفية ادلتخصصة. األكادؽليادلشرف  يتميزأن  .9
 ابدلعلم ادلتعاون معايري اجلودة الشاملة اخلاصة

أن ؽلتلك ادلعلم ادلتعاون الرغبة الشخصية )إىل جانب ادلهارات ادلهنية( يف اإلسهام يف تدريب الطالب  .4
 ادلعلمُت.

رسالتها بفهم. أىدافأن يتفاعل ادلعلم ادلتعاون مع الكلية عرب عملو على ربقيق  .1
 عليم والتعلم يف رلال التخصص  .الت أساليبتعرف مستجدات طرائق و على ادلعلم ادلتعاون  ػلرصن أ .1
 تعرف وسائل التكنولوجيا احلديثة يف رلال التخصص  .على ادلعلم ادلتعاون  ػلرصأن  .1
 أن ؽلتلك ادلعلم ادلتعاون مهارات االتصال واالرشاد ادلهٍت   . .6
 ه .أن ؽلتلك ادلعلم ادلتعاون القدرة على التخطيط لنشاطات تعلميو ربًتم اخلصائص الفردية لتالميذ .5
أن ينفذ ادلعلم ادلتعاون أنشطة تعمل على تنمية مجيع جوانب الشخصية وتتفق مع ميول واذباىات وقدرات  .9

 ادلتعلمُت.
 األنشطةأن يكون ادلعلم ادلتعاون قادراً على الربط بُت ما تقدمو ادلدرسة وبُت اجملتمع احمليط ابدلدرسة من خالل  .9

الصفية والال صفيو.
 اخلاصة دبدير ادلدرسة معايري اجلودة الشاملة

أن يتوافر لدى مدير ادلدرسة اذباه إغلايب ضلو العمل الًتبوي العلمي.  .4
 معلمُت مؤىلُت . إعداد‘أن يعي مدير ادلدرسة رسالة الكلية ضلو  .1
 أن ينسق مدير ادلدرسة مع ادلعلم  ادلتعاون والطالب ادلعلم ليؤدي كل منهما دورة لتحقيق معايَت اجلودة الشاملة. .1
 العلمي يف حل ادلشكالت الًتبوية اليت تواجو الطالب ادلعلم. الدراسةن يستخدم مدير ادلدرسة أ .1
 و. أساليباالبداع والتغيَت وفق احدث طرائق التعلم و  أساليبأن يكون مدير ادلدرسة متحمساً الستخدام  .6
 ية ادليدانية.أن يستخدم مدير ادلدرسة البياانت الدقيقة عند ازباذ القرارات ادلتعلقة ابلًتب .5
خرى، دبا يضمن أاألمور واجملتمع احمللى من جهة  أن يوثق مدير ادلدرسة الصلة بُت ادلدرسة من جهة، وأولياء .9

 اجلودة الشاملة للًتبية ادليدانية. أىدافربقيق 
أن يعمل مدير ادلدرسة على إاثرة اىتمام الطالب ادلعلمُت ضلو التعلم ويشجعهم على التفكَت العلمي. .9
يري اجلودة الشاملة اخلاصة ابلطالب ادلعلممعا

 ويسعى لتحقيق ىذه الرسالة بوعي.، ؤمن الطالب ادلعلم برسالة الكليةأن ي .4
 فًتة الًتبية ادليدانيةخالل ان يدرك الطالب ادلعلم متطلبات ربقيق اجلودة الشاملة  .1
 لتخصص.التعلم يف رلال ا أساليبىل معرفة أحدث طرائق و إأن يتطلع الطالب ادلعلم  .1
 أن يستخدم الطالب ادلعلم أحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية ادلناسبة. .1
أن ػلرص الطالب ادلعلم على أن يكون قدوًة حسنًة للمتعلمُت والزمالء من حيث ادلظهر وادلخرب. .6
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 علم.اجلودة الشاملة يف عملية الت أىدافالصفية دبا ؼلدم ربقيق  األنشطةأن غليد الطالب ادلعلم إجراء  .5
 اجلودة الشاملة يف عملية التعلم. أىدافالال صفية دبا ؼلدم ربقيق  األنشطةأن غليد الطالب ادلعلم إجراء  .9
أن يطبق الطالب ادلعلم ما تعلمو من معارف نظريو ابلًتبية ادليدانية بشكل فعال لضمان ربقيق اجلودة  .9

الشاملة.
 معايري اجلودة الشاملة اخلاصة بعناصر تقومي الطالب

.األداءميع جوانب جلأن تكون عناصر التقومي شاملة  .4
 اجلودة الشاملة ابلًتبية ادليدانية. أىدافما ربقق من عناصر التقومي تقيس أن  .1
 أن تقيس عناصر التقومي  ادلخرجات دبا ػلقق يف النهاية رسالة الكلية ضلو اجملتمع احمللي والوطٍت. .1
 أن تقوم عناصر التقومي على أسس علمية. .1
 تسم عناصر التقومي ابلتنوع والشمولية دبا يضمن اتسامها دبعايَت اجلودة الشاملة. أن ت .6
أن تتيح عناصر التقومي التأكد من قدرة الطالب ادلعلم على حل ادلشكالت الًتبوية بصورة فاعلو وفق معايَت  .5

اجلودة الشاملة.
عايَت اجلودة الشاملة.أن تتوافر الدقة يف عناصر التقومي للطالب ادلعلم دبا يضمن ربقيق م .9
.أن تتوافر ادلوضوعية يف عناصر التقومي للطالب ادلعلم دبا يضمن ربقيق معايَت اجلودة الشاملة .9

بو احلسن أكل من   اوتتفق مع ما سعت اليو دراست ،(1111ما أوصت بو دراسة ادلطريف )وىذه ادلعايَت دبحاورىا ربقق 
 . Mata (2014)( و 1141)

لإلجابة عن ىذا السؤال ، مت استخراج و  الرتبية ادليدانية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة؟  أىدافا السؤال الثاين : م
 (9ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والواردة يف اجلدول )

دانية يف ضوء معايري برانمج الرتبية ادلي أىداف(: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية على كل فقرة من فقرات 1اجلدول )
اجلودة الشاملة

الفقرةالرقم
ادلتوسط 

احلسايب

االحنراف 

ادلعياري
النتيجة

برانمج الرتبية ادليدانية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة أىدافأواًل: 

عالية  351. 4.14إكساب الطالب ادلعلم مهارات التعلم الذايت لتؤىلو للتعلم مدى احلياة.4
عالية 714. 4.02يز على تنمية مهارات التجديد واالبتكار لدى الطالب ادلعلم.الرتك1
عالية  454. 3.72ممارسة أحدث اسرتاتيجيات التدريس رلال زبصص الطالب ادلعلم.1
عالية  454. 3.72الطالب ادلعلم نفسياً وتربواًي للقيام دبسؤولياتو ادلهنية بعد التخرج. إعداد‘1
عالية  431. 4.76يات الطالب ادلعلم دبا يتالءم مع الوازع الديين واحلس الوطين واألخالقي دعم سلوك6
متوسطة 431. 3.24تكوين اذباىات إجيابية حنو مهنة التدريس.5
عالية  404. 3.80توظيف ادلبادئ والنظرايت اليت درسها الطالب ادلعلم على حنو تطبيقي عملي.9
عالية 388. 4.18الب ادلعلم الكتساب مهارات التدريس )التخطيط والتنفيذ والتقومي(.إاتحة الفرصة للط9
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عالية جدا 485. 4.64إكساب الطالب ادلعلم فهماً حقيقيأ الليات تنمية قدراتو ادلهنية.9
عالية  505. 3.50تنمية اذلوية ادلهنية لدى الطالب ادلتعلم. 41
عالية  495. 3.60اجلامعة وادلدرسة دبا حيقق اجلودة الشاملة. توفري فرص تعاون وتشارك بني 44
عالية 544. 3.90تنمية قدرة الطالب ادلعلم على تقومي العملية التعليمية دبا يعود ابدلنفعة على طالبو.41
عالية جدا 404. 4.80ادلدرسية ادلختلفة. األنشطةإكساب الطالب ادلعلم مهارات القدرة على ادلشاركة الفاعلة يف 41
تنمية مهارات االتصال الفعال للطالب ادلعلم مع احمليطني يف العملية التعليمية )طالب، وىل امر،  41

معلم، مدير مدرسة، مشرف(.
عالية  198. 4.01

عالية  162. 4.11نتيجة احملور االول

عالية، إذ بلغ  أعليةودرجة  عالية جداً  أعليةمن خالل اجلدول صلد أن العبارات تراوحت متوسطاهتا ما بُت درجة 
، عدا عبارة واحدة (454.)ابضلراف معياري  (3.72)واقلها   (404.)ابضلراف معياري  (4.8) أعليةمتوسط أعالىا 
وقد  ،واليت تنص على "تكوين اذباىات اغلابية ضلو مهنة التدريس" (6)متوسطة وىي العبارة رقم  أعليةجاءت بدرجة 

ربققت  قد عينة الدراسة يرون أن تكوين االذباىات اإلغلابية ضلو مهنة التدريس غلب أن تكون أفرادن يعزى ذلك إىل أ
ادلعلم اليت تسبق الًتبية ادليدانية، ومع ذلك يرى الباحثان بقاء  إعداد‘قبل مرحلة الًتبية ادليدانية، من خالل مقررات 

ت االغلابية ال تتحقق بصورة وجدانية حقيقية إال دبمارسة ىذه العبارة ضمن الدليل ادلقًتح، كون تكوين االذباىا
ادلهارات التدريسية على أرض الواقع، كما أن العبارة إحصائياً مل هتبط لدرجة منخفضة، وبذلك تكون مجيع العبارات يف 

 ىذا احملور مقبولة ضمن الدليل ادلقًتح.
بية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة للمحور بشكل الًت  أىدافوقد أظهرت النتائج أن ادلتوسط احلسايب لعبارات  

 ( وبدرجة عالية.(0.162% ( واضلراف معياري 80( بنسبة مئوية بلغت ) 4.00عام )
بل ىي بوصلة جلميع ساسية يف برانمج الًتبية ادليدانية، أدانية يف ىذا احملور سبثل ركيزة الًتبية ادلي أىدافوؽلكن القول أن 

ىذا احملور، وىذا يتفق مع  أعليةعلى ارتفاع  الالحقة، لذا كانت استجاابت عينة الدراسة مؤشراً  األنشطةو  الفعاليات
الذىٍت للتدريس  عدادواإل( واليت من نتائجها أن برانمج الًتبية ادليدانية مهم لعملية التهيؤ 1119دراسة خَت هللا )

ية ادليدانية اليت مت التوصل إليها.الًتب أىدافوأتيت ىذه الدراسة لتؤكد ذلك من خالل ،
السؤال الثالث: ما زلتوى برانمج الرتبية ادليدانية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة؟         

مج لإلجابة عن ىذا السؤال؛ مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية على كل فقرة من فقرات زلتوى برانو 
 ( يبُت ذلك  9ة واجلدول )لشاملة موزعة على ادلراحل الرئيسالًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة ا

( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية على كل فقرة من فقرات زلتوى برانمج الرتبية ادليدانية يف ضوء معايري اجلودة .جدول )
الشاملة موزعة على ادلراحل الرئيسية

الفقرةالرقم
ادلتوسط 
احلسايب

االحنراف 
ادلعياري

النتيجة

أواًل: مرحلة التهيئة
 دارايً إمهية ادلرحلة )اجتماع عام بطالب الرتبية ادليدانية يف االسبوع الثاين من بدء الفصل الدراسي للتوعية أب 4

(.وفنياً 
متوسطة 505. 3.22
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التخصص الواحد دلراجعة اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف زبصصهم  االجتماع بطالب الرتبية ادليدانية ذوي 1
. 

عالية  495. 3.40

دفرت  –دلدارس التطبيق لتسليم ادلكاتبات اإلدارية مثل )نسخة ادلباشرة يف ادلدرسة  األكاددييزايرة ادلشرف 1
 احلضور واالنصراف للمتدربني (

عالية  501. 3.44

ابدلعنيني ابلرتبية ادليدانية )الطالب ادلعلمني، ادلعلمني ادلتعاونني، مدير ادلدرسة(  األكادديياجتماع ادلشرف 1
 ها وفق معايري اجلودة الشاملة.أىدافلتوضيح األدوار اخلاصة بكل منهم لتحقق الرتبية ادليدانية 

متوسطة 479. 3.34

عالية جدا 505. 4.50سبوع مشاىدة الفعاليات ادلدرسية )حضور حصص وانشطة ....(أ6
عالية جدا 503. 4.54اطالع الطالب ادلعلم على دليل ادلعلم للمقرر ادلسند لو تدريسو.5
عالية جدا 471. 4.32حضور الطالب ادلعلم لدروس منوذجية مع ادلعلم ادلتعاون.9

عالية 0.49 3.82نتائج ادلرحلة االوىل
اثنيا : مرحلة ادلمارسة التدريسية 

لطالب ادلعلم للجدول الدراسي اخلاص بو وبدء تفعيلو بعد هناية فرتة ادلشاىدة مباشرًة )دبتابعة تسلم ا  9
(.األكاددييادلشرف 

عالية جدا 499. 3.42

ومدير  األكاددييالدروس من قبل الطالب ادلعلم وفق اخلطوات الرتبوية السليمة )دبتابعة ادلشرف إعداد 9
 ادلدرسة وادلعلم ادلتعاون(.

عالية جدا 495. 4.60

ة نشطأو )دبا حيتاجو كل درس من وسائل و ممارسة الطالب ادلعلم للتدريس وفق الطر  التدريسية ادلالئمة لطالب41
 متنوعة يف التقومي(. أساليبو 

عالية  328. 4.13

ية عال 485. 3.64استخدام التقنيات احلديثة يف رلال زبصصو من خالل تفعيل غرفة مصادر التعلم.44
عالية  471. 4.18التعزيز ادلختلفة لطالبو. أساليباستخدام الطالب ادلعلم 41
عالية جدا 431. 4.76استخدام الطالب ادلعلم للطر  الفعالة لتعديل السلوكيات غري ادلرغوب فيها.41
عالية جدا 495. 4.60مشاركة الطالب ادلعلم للمناشط ادلختلفة يف ادلدرسة.41

عالية  0.45 4.19دلرحلة  الثانيةنتيجة ا
: مرحلة التقومي البنائياثلثا
)توضيح نقاط القوة والضعف ومعاجلتها أول  األكاددييتقدمي التغذية الراجعة للطالب ادلعلم من قبل ادلشرف 46

 (.أبوالً 
عالية جدا 485. 4.36

عالية  499. 3.58 زين يف ادلدرسة ابلتنسيق مع ادلعلم ادلتعاون.تبادل الزايرات بني الطالب ادلعلم وغريه من ادلعلمني ادلتمي45
متوسطة 485. 3.36احلا  الطالب ادلعلم بدورات يف  اجملال الذي يظهر تقصريه فيو.49

عالية 0.48 3.7نتيجة ادلرحلة الثالثة
رابعا: مرحلة التقومي النهائي

عالية  505. 4.10ا الطالب ادلعلم .حلصة منوذجية يقدمه األكاددييمتابعة ادلشرف 49
حساب درجة احلضور واالنضباط والتفاعل مع فريق العمل ابدلدرسة  للوقوف على ادلستوى احلقيقي للطالب 49

 ادلعلم.
متوسطة 485. 3.64

والتأكد من تقدديو  األكاددييتقييم ملف اإلجناز من قبل الطالب ادلعلم الذي يقدمو بدوره للمشرف 11
 الصفية والال صفية بشكل فعال. نشطةألاب

عالية جدا 503. 4.46

ربديد الدرجة النهائية للطالب ادلعلم من خالل ذبميع درجات االطراف ادلعنية ابلتقومي )مشرف اكادديي، 41
 مدير مدرسة، معلم متعاون(.

متوسطة 501. 3.56

عالية 0.49 3.9نتيجة ادلرحلة الرابعة

جدًا وعالية  لعبارات مرحلة التهيئة تراوحت ما بُت عالية عليةأن درجة األ (،9)يتضح من خالل اجلدول
منخفضة شلا يعٌت قبول مجيع عبارات التهيئة يف الدليل ادلقًتح، وقد بلغ  أعليةعبارة على درجة  ةيأومتوسطة، ومل ربصل 

( وقد يعود (0.49واضلراف معياري % ( 95.1( بنسبة مئوية بلغت ) 1.91ادلتوسط العام لعبارات مرحلة التهيئة )
حيث سبثل أوىل اخلطوات ضلو دخول ادلمارسة الفعلية للتدريس. ؛مرحلة التهيئة عليةذلك اىل ادراك عينة الدراسة أل
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 أعليةعالية جدًا ودرجة  أعليةذلا ما بُت درجة  عليةاما عبارات مرحلة ادلمارسة التدريسية فقد تراوحت درجة األ 
يعٌت قبول مجيع العبارات ضمن الدليل ادلقًتح، وقد بلغ ادلتوسط العام لعبارات مرحلة ادلمارسة التدريسية )  عالية، شلا

 علية(، وقد يعود ذلك إىل تقدير عينة الدراسة لأل1.16% ( واضلراف معياري )91.9(  بنسبة مئوية بلغت )  1.49
ؽلان عينة الدراسة إغليدىا الطالب ادلعلم دبهارة، و  نأم ادلمارسات التدريسية اليت غلب العبارات الواردة اليت تتضمن أى

 ادلعلم.  إعدادبكون ادلمارسة التدريسية اجليدة للطالب ادلعلم ىي صلب عملية 
 أعليةودرجة عالية  أعليةعالية جدًا ودرجة  أعليةأما مرحلة التقومي البنائي فقد تراوحت عباراهتا الثالث ما بُت درجة 

( 1.9متوسطة، وىذا يعٌت قبول مجيع العبارات يف الدليل ادلقًتح وبلغ ادلتوسط العام لعبارات مرحلة التقومي البنائي  )
 (  0.48% ( واضلراف معياري   ) 91عالية و بنسبة مئوية بلغت  )  أعليةبدرجة 
عالية  أعليةعالية جدًا لعبارة واحدة ودرجة  أعليةة خَتًا مرحلة التقومي النهائي واليت تراوحت عباراهتا بُت درجأو  

متوسطة، وقد مت قبول مجيع العبارات الواردة ضمن الدليل ادلقًتح  أعليةيضاً، فيما انلت عباراتن درجة ألعبارة واحدة 
 أعلية( بدرجة 1.9منخفضة، وبلغ ادلتوسط العام لعبارات مرحلة التقومي النهائي ) أعليةحيث مل هتبط أي منها إىل درجة 

 (.1.19%( واضلراف معياري )99عالية، ونسبة مئوية )
راسة، واليت قد تشكل وأتيت ىذه النتائج لعبارات احملتوى يف ضوء معايَت اجلودة اليت مت ربكيمها وإقرارىا يف ىذه الد

قق معايَت اجلودة الشاملة.( من أن زلتوى الًتبية ادليدانية ال ػل1141شارت إليو نتائج دراسة الشهراين )أمعاجلة دلا 
 ( كما يلي:9( من خالل اجلدول )9وقد أمكن للباحثُت استخالص نتائج اجلدول ) 

( :ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية على كل مرحلة من مراحل زلتوى برانمج الرتبية ادليدانية  9جدول )         
الوسط ادلرحلة

احلسايب
االحنراف 
يادلعيار 

النسبة 
ادلئوية

النتيجة

عالية%13.1 0.49 3.82مرحلة التهيئة
عالية%..4. 0.45 4.19مرحلة ادلمارسة التدريسية
عالية%11 0.48 3.7مرحلة التقومي البنائي 
عالية%.1 0.49 3.9مرحلة التقومي النهائي

والطالب ادلعلم وادلعلم ادلتعاون خالل فرتة  ومدير ادلدرسة األكاددييالسؤال الرابع: ما مهام كل من ادلشرف 
 الرتبية ادليدانية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ؟

لإلجابة عن ىذا السؤال؛ مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية  لكل فقرة من فقرات زلور ادلهام 
ية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة موزعة على ادلهام الرئيسية فريق العمل ادلعٍت ابلًتبية ادليدان أفراداخلاصة بكل فرد من 

 ( يبُت ذلك. 41واجلدول )
فريق العمل  أفراد( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لكل فقرة من فقرات زلور ادلهام اخلاصة بكل فرد من 45جدول )

 عة على ادلهام الرئيسيةادلعين ابلرتبية ادليدانية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة موز 
ادلتوسط الفقرة الرقم

احلسايب
االحنراف 
ادلعياري

النتيجة

األكاددييأواًل: مهام ادلشرف 

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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عالية جدا 501. 4.56تنظيم اجتماعات عامة توعوية وتوجيهيو لطالبو.4
عالية  495. 3.40التوجيو أساليبالتنسيق الدائم مع مدير ادلدرسة وادلعلم ادلتعاون فيما خيص 1
عالية  418. 3.78زايرة الطالب ادلعلم بشكل دوري ابدلدرسة اليت يطبق فيها دلتابعة ادائو فنيا وادارايً .1
عالية جدا 505. 4.48أثناء فرتة ادلشاىدة. يف  ربديد ادلهام ادلطلوبة من الطالب ادلعلم1
متوسطة 454. 3.12التدريسي للطالب ادلعلم. متابعة األداء 6
عالية  499. 4.12درسو. أىدافومصادر التعلم يف ادلدرسة لتحقيق  األنشطةحث ادلعلم على استخدام  5
عالية جدا 503. 4.54تزويد الطالب ادلعلم ابلتغذية الراجعة الفورية حول أدائو التدريسي لتنمية مهارات التجديد واالبتكار لديو.9
عالية 463. 3.70مشكالتو ابدلدرسة وزلاولة حلها مع األطراف ادلعنية. مناقشة الطالب ادلعلم بشأن9
عالية جدا 418. 4.78فرة يف ادلدرسة.اىل كيفية االستفادة من مجيع االمكاانت ادلتو إتوجيو الطالب ادلعلم  9

عالية  471. 3.68ر.مناقشة الطالب ادلعلم يف كيفية ربفيز التالميذ وإاثرة انتباىهم ودافعيتهم بشكل مستم 41
عالية جدا 443. 4.74شرافية متعددة لتنمية الكفاءة ادلهنية لدى الطالب ادلعلم.إ أساليباستخدام  44
عالية  388. 3.82العلمي. الدراسةبرامج تطبيقية حديثة يف رلال التخصص كخطوة يف رلال  إعداد‘مساعدة الطالب ادلعلم يف 41

عالية 0.46 4.06نتيجة ادلهمة االوىل
اثنيا : مهام ادلعلم ادلتعاون يف ادلدرسة وفق معايَت اجلودة الشاملة 

عالية جدا 443. 4.74حضور اللقاءات اليت ينظمها ادلشرف الرتبوي مع الطالب ادلعلم. 41
عالية  431. 3.76إطالع الطالب ادلعلم على اللوائح اإلدارية اخلاصة ابدلدرسة. 41
عالية  503. 3.54النفسية للطالب ادلعلم لالندماج ابلبيئة ادلدرسية دبختلف مكوانهتا.  التهيئة 46
عالية  418. 3.78تدريب الطالب ادلعلم على االستخدام الفعال لطر  التدريس دبا يتناسب مع ادلرحلة العمرية للتالميذ.45
عالية جدا 328. 4.88ادلهين. منوهاستخدام التغذية الراجعة مع الطالب ادلعلم لتطوير  49
عالية  388. 4.01مساعدة الطالب ادلعلم على استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف عملية التدريس بشكل فعال.49
عالية  240. 4.14تشجيع الطالب ادلعلم على تفعيل استخدام نظرية الذكاءات ادلتعددة يف دروسو اليومية.49
عالية  303. 3.90.مورغباهت نشطة ال صفية تتناسب مع ميول تالميذهأادلعلم يف استخدام  بمساعدة الطال11
عالية  274. 3.92الرتبوية. ىدافتدريب الطالب ادلعلم على التواصل االجيايب مع أولياء األمور دبا يضمن ربقيق األ14
عالية جدا 274. 4.92ذه.تدريب الطالب ادلعلم على تشخيص بعض صعوابت التعلم لدى تالمي 11
عالية  418. 4.00استخدم بطاقات التقومي البنائية لرصد ادلهارات اليت اكتسبها الطالب ادلعلم. 11
عالية  443. 3.74بتقدم الطالب ادلعلم بشكل منتظم. األكاددييإطالع ادلشرف  11
عالية  501. 3.56لبهاوقت ط األكاددييتقومي الطالب ادلعلم هنائياً ويقدمها للمشرف  16

عالية  0.38 4.06نتيجة ادلهمة  الثانية
: مهام مدير ادلدرسة وفق معايَت اجلودة الشاملةاثلثا
لتتضح لو رؤية الكلية ورسالتها اليت تتحقق من خالل الرتبية  األكاددييحضور اللقاءات اليت يعدىا ادلشرف  15

ادليدانية بشكل فاعل. 
داعالية ج 454. 4.72

عالية جدا 418. 4.22.األكادديياختيار ادلعلم ادلتعاون ابلتنسيق مع ادلشرف  19
التنسيق بني األدوار لكل من ادلعلم ادلتعاون والطالب ادلعلم ليؤدي كل منهما دوره دبا يضمن ربقيق اجلودة  19

الشاملة.
عالية  303. 3.90

 ىدافوادلرافق واألدوات واألجهزة التعليمية بشكل فعال دبا حيقق األ مساعدة الطالب ادلعلم كيفية استثمار ادلباين 19
التعليمية.

عالية جدا 404. 4.20

عالية  405. 3.86الرتبية ادليدانية. أىدافتوثيق الصلة بني الطالب ادلعلم واحمليطني ابلعملية التعليمية لتحقيق 11
عالية  503. 3.54مؤسسة اجتماعية.مساعدة الطالب ادلعلم على فهم رسالة ادلدرسة ك 14
عالية  434. 3.76واللوائح ادلدرسية. ابألنظمةتعريف الطالب ادلعلم  11
عالية جدا 676. 4.20مساعدة الطالب ادلعلم يف حل ادلشكالت اليت تواجهو يف اجملتمع ادلدرسي. 11
عالية  499. 3.58استخدام مركز مصادر  و ،األنشطةمالحظة و التأكد من تطور مستوى ادلعلم بطر  مهنية )حضور حصص، 11
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التعلم ابدلدرسة(.
عالية  370. 3.84بشكل يومي. ووانصرافمتابعة سجل حضور الطالب ادلعلم  16
عالية  490. 3.62االطالع على ملف إجناز الطالب ادلعلم بشكل متتابع . 15
عالية جدا 370. 4.84وادلعلم ادلتعاون. األكاددييرف تقومي الطالب ادلعلم هنائياً ابلتنسيق مع ادلش 19

عالية  0.44 4.02نتيجة ادلهمة الثالثة
رابعا: مهام الطالب ادلعلم وفق معايَت اجلودة الشاملة

ة الرتبية ادليداني أىدافحضور اللقاءات اليت تنظمها الكلية قبل التوجو للرتبية ادليدانية )ليتعرف أدواره اليت ربقق  19
ورسالة الكلية جبودة شاملة(.

عالية جدا 479. 4.66

متوسطة 418. 2.78نظمة ادلدرسة ادلوفد إليها من قبل الكلية.أااللتزام بلوائح و  19
منخفضة 580. 2.52احملافظة على ادلظهر احلسن يف ضوء متطلبات ادلهنة. 11
عالية جدا 505. 4.50أداء مهامو )مثل ادلكتبة ومركز مصادر التعلم(  .تعرف اإلمكاانت ادلتاحة داخل ادلدرسة واليت تساعده يف 14
متوسطة 418. 2.78العمل اجلاد لالستفادة من خربات ادلعلم ادلتعاون. 11
منخفضة 485. 2.36االلتزام حبضور حصص منوذجية مع ادلعلم ادلتعاون وغريه من ادلعلمني ادلتميزين. 11
عالية جدا 303. 4.90نظرايً وعملياً ابلتنسيق مع ادلعلم ادلتعاون.التخطيط اجليد للدرس  11
عالية جدا 505. 4.50درسو. أىدافاستخدام أحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية اليت ربقق  16
عالية جدا 530. 4.62ادلناىج ادلسندة لو. أىدافالصفية والال صفية دبا خيدم ربقيق  األنشطةتوظيف  15
متوسطة 587. 3.32وظيف ما تعلمو  من معارف نظرية بشكل فعال لضمان ربقيق اجلودة يف تدريسو.ت 19
عالية جدا 471. 4.68درسو. أىدافاستخدام مصادر التعلم ادلتاحة يف ادلدرسة دبا خيدم ربقيق  19
عالية جدا 505. 4.52تقومي متعددة يف تدريسو للتأكد من ربقق نواتج تعلم مرغوبة. أساليباستخدام  19
عالية  646. 3.46تشخيص التالميذ ذوي صعوابت التعلم دلساعدهتم. 61
عالية جدا 463. 4.70مشكلة طارئة أواًل أبول الحتوائها سريعًا. ةومدير ادلدرسة أبي األكاددييإطالع كل من ادلشرف 64
عالية  629. 4.18ملف إجناز تراكمي. إعداد 61

عالية 0.50 3.8لرابعةنتيجة ادلهمة ا

 أعليةكما تراىا عينة الدراسة تراوحت بُت درجة   األكادؽليمهام ادلشرف  أعلية( أن 41يتضح من خالل اجلدول )
( واليت تنص على "توجيو الطالب ادلعلم إىل كيفية 9متوسطة، وكانت العبارة ) أعليةعالية ودرجة  أعليةعالية جداً ودرجة 

واضلراف معياري  (4.78)فرة يف ادلدرسة" قد حصلت على متوسط قدره االمكاانت ادلتو االستفادة من مجيع ا
، وقد يعود ذلك إىل أن عينة الدراسة ترى أن تفعيل االمكاانت عالية جداً  أعليةكأعلى متوسط بدرجة   (0.418)

 األداء( واليت تنص على "متابعة 6) ادلتوفرة يف ادلدرسة من العوامل ادلهمة لنجاح العملية التدريسية، فيما جاءت العبارة
وقد يعزى ذلك إىل  (0.454)واضلراف معياري  (3.12)متوسطة دبتوسط قدره  أعليةالتدريسي للطالب ادلعلم" بدرجة 

التدريسي من ادلهام الروتينية واليت ال ربتاج إىل أتكيد، ومع ذلك كون العبارة مل تنخفض يف درجة  األداءن متابعة أ
 ما دون ادلتوسط فستدرج ضمن الدليل ادلقًتح وهبذا تكون مجيع العبارات مقبولة يف الدليل ادلقًتح. ىلإ عليةاأل
( (0.46% ( واضلراف معياري 94.1( بنسبة مئوية بلغت ) 1.15) األكادؽليادلتوسط العام لعبارات مهام ادلشرف   

ب شاملة دلعاجلة مشكالت طالب الًتبية ادليدانية اليت عالية، وهبذا أتيت نتائج ىذه الدراسة يف ىذا اجلان أعليةوبدرجة 
 واليت تضمنت افتقارىم إىل القدرة على تنظيم الوقت ضبط السلوك داخل الفصل. Young (2001)أشار إليها 

مل ربصل عالية، و  أعليةعالية جداً ودرجة  أعليةلعباراهتا بُت درجة  عليةمهام ادلعلم ادلتعاون يف ادلدرسة تراوحت درجة األ  
للطالب  أعليةمتوسطة، وقد يعود ذلك لقناعة عينة الدراسة جبميع العبارات الواردة أهنا ذات  أعليةعبارة على درجة  ةأي
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ه ادلهٍت وبذلك تكون مجيع العبارات الواردة يف بعد مهام ادلعلم ادلتعاون مقبولة ضمن إعداد‘ادلعلم يف ىذه ادلرحلة من 
 الدليل ادلقًتح.

(  بنسبة مئوية بلغت  1.15توسط العام لعبارات مهام ادلعلم ادلتعاون يف ادلدرسة وفق معايَت اجلودة الشاملة )  وبلغ ادل 
عالية، وىذه ادلهام تدعم ما توصلت إليو دراسة  أعلية( وبدرجة 1.19% ( واضلراف معياري )94.1) 

Grove&Stuller(2001)  ودراسةPeck(2002)  وكذلك دراسةHeciomeroglu (2013)  واليت
 أوصت إبعادة النظر يف عملية اختيار ادلعلمُت ادلتعاونُت.

عالية، وبلغ ادلتوسط العام  أعليةعالية جدًا ودرجة  أعليةوابدلثل تراوحت عبارات مهام مدير ادلدرسة ما بُت درجة   
% ( واضلراف معياري ) 80.4) ( بنسبة مئوية بلغت 1.11لعبارات مهام مدير ادلدرسة وفق معايَت اجلودة الشاملة  )

 عالية.  أعلية( وبدرجة  0.44
عالية، فيما عدا ثالث  أعليةعالية جدًا ودرجة  أعليةوتراوحت ايضًا عبارات مهام الطالب ادلعلم ما بُت درجة 

درسة ( واليت تنص على "االلتزام بلوائح وأنظمة ادل19متوسطة وىي العبارة ) أعليةعبارات حصلت إحداىا على درجة 
، وقد يعود ذلك إىل نظرة بعض  (0.418)وابضلراف معياري  (2.78)ادلوفد اليها من قبل الكلية" ودبتوسط قدره 

عينة الدراسة إىل أن ىذا مطلب لكل احمليطُت ابلعملية التعليمية وليس للطالب ادلعلم فقط، ومع ذلك العبارة مل 
لدليل ادلقًتح، فيما حصلت العباراتن األخراين على درجة أقل من ادلتوسط ولذلك ستضمن اب أعليةتنخفض لدرجة 

واليت تنص على "احملافظة على ادلظهر احلسن يف ضوء متطلبات ادلهنة" ودبتوسط قدره  (40)منخفضة وعلا العبارة  أعلية
ادلهام  وقد يعود ذلك إىل نظرة عينة الدراسة إىل أن ىذه العبارة ال تدخل ضمن (0.580)ابضلراف معياري  (2.52)

ه كمعلم، لذا يرى الباحثان إعداد‘ادلسندة إليو كوهنا شلارسة سلوكية شخصية غلب أن تكون تشكلت يف ذاتو فًتة 
اليت تنص على (43)استبعاد ىذه العبارة وعدم إدراجها ضمن مهام الطالب ادلعلم يف الدليل ادلقًتح وابدلثل العبارة 

منخفضة  أعليةدلتعاون وغَته من ادلعلمُت ادلتميزين" حصلت على درجة "االلتزام حبضور حصص ظلوذجية مع ادلعلم ا
ى حضور احلصص من ن عينة الدراسة ال تر أىل إوقد يعود ذلك  (0,485)ابضلراف معياري  (2.36)دبتوسط قدره 
استبعاد ىذه  يرى الباحثان ومن مثليو ولكنو يستفيد منها لتطوير ادائو لذا ال يرون ادراجها كمهمة إادلهام ادلسندة 

 العبارة من الدليل.
%( واضلراف 95( بنسبة مئوية )1.9بلغ ادلتوسط العام لعبارات مهام الطالب ادلعلم وفق معايَت اجلودة الشاملة ) 

ن تسهم يف معاجلة ادلشكالت اليت أهام الواضحة للطالب ادلعلم ؽلكن عالية، وىذه ادل أعلية( وبدرجة 1.61معياري )
فكار الطالب ادلعلم عن التدريس أومنها عدم وجود ذبانس بُت  Eisenhardt(2011)ئج دراسة أشارت إليها نتا

وحقيقة الواقع ادليداين، ولعل ىذه القائمة من ادلهام سوف تعطي الطالب ادلعلم صورة واضحة دلا سوف يتحملو من 
 مهام يف الفًتة التدريبية ومستقبلو ادلهٍت.

( كما يلي :44( من خالل اجلدول )41ئج اجلدول )وقد أمكن للباحثُت استخالص نتا
فريق العمل ادلعين ابلرتبية  أفراد( :ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية على كل مهمة من ادلهمات اخلاصة بكل فرد من 44جدول ) 

ادليدانية 
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النتيجة النسبة ادلئوبةاالحنراف ادلعياريالوسط احلسايبادلهام
عالية%4.2. 0.46 4.06األكاددييمهام ادلشرف 

عالية%4.2. 0.38 4.06مهام ادلعلم ادلتعاون يف ادلدرسة
عالية%5.1. 0.44 4.02مهام مدير ادلدرسة
عالية%13 0.50 8. 3مهام الطالب ادلعلم

 نية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة؟ السؤال اخلامس: ما  عناصر تقومي الطالب ادلعلم  خالل فرتة الرتبية ادليدا  
لإلجابة عن ىذا السؤال؛ مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية على كل فقرة من فقرات زلور عناصر 

( يبُت 41تقومي الطالب ادلعلم  ابلًتبية ادليدانية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة موزعة على ادلهارات الرئيسة واجلدول )
ذلك 

ابلرتبية ادليدانية  يف ضوء معايري اجلودة  ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية على كل فقرة من فقرات زلور عناصر تقومي الطالب ادلعلم42جدول )
 الشاملة موزعة على ادلهارات الرئيسية

ادلتوسط الفقرةالرقم
احلسايب

االحنراف 
ادلعياري

النتيجة

لتخطيط للدرسأواًل: مهارة ا
عالية جدا 580. 4.48ربديد نواتج التعلم ادلتوقعة بصياغة بنائية.4
متوسطة 505. 2.78الصفية والال صفية ادلالئمة. األنشطةربديد 1
متوسطة 463. 2.70ربديد اسرتاتيجيات التدريس اليت تتالءم مع طبيعة الدرس.1
عالية جدا 499. 4.42ربقق نواتج التعلم ادلرغوبة .التقومي ادلناسبة دلدى  أساليبربديد 1

عالية 0.51 3.6نتائج ادلهارة االوىل
دارة الصفإاألداء التدريسي و اثنيا: مهارة 

عالية  639. 3.86للدرس اجلديد . هموتشويقالقدرة على إاثرة التالميذ 6
عالية  404. 3.80ربط خربات الدرس اجلديد خبربات الدروس السابقة .5
لرفق والصرب و ادلظهر احلسن،  و الثقة ابلنفس، و التحلي خبصائص ادلعلم ادلهنية )مثل وضوح الصوت، 9

 روح الدعابة مع ادلتعلمني(.و  واإلخالص،
عالية جدا 443. 4.74

عالية 479. 3.94توزيع االتصال البصري بني إجراءات التدريس وضبط الفعل.9
عالية 505. 3.60دة تتناسب مع ادلرحلة العمرية لتالميذه.ادارة الفصل بطريقة جي9

عالية 454. 3.68التمكن من ادلادة العلمية اليت يدرسها.41
عالية جدا 606. 4.60االستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية التعلمية ادلتنوعة. 44
عالية 541. 3.66مراعاة الفرو  الفردية بني التالميذ من خالل التقومي ادلستمر 41
عالية جدا 503. 4.54اجليد لألنشطة الصفية والال صفية ادلرافقة للدرس . عداداإل41
عالية 614. 3.60تعزيز تعلم التالميذ بشكل متنوع.41

عالية 0.51 4.00نتائج ادلهارة الثانية 
اثلثا : مهارة التقومي 

عالية 505. 3.62تالميذ الواقعي.استخدام التقومي ادلبدئي لتحدد مستوى ال46
عالية 443. 4.74أثناء الدرس. يف  استخدام التقومي البنائي من اجل تغذية راجعة فورية45
عالية جدا 505. 4.48استخدام أسئلة تنمي الذكاء والتفكري العلمي لدى تالميذه.49
عالية جدا 550. 4.66نزلية.الدقة وادلتابعة يف تصحيح األعمال التحريرية والواجبات ادل49
عالية 198. 3.96متنوعة يف التقومي النهائي. أساليباستخدام  49
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عالية جدا 0.44 4.29نتيجة ادلهارة الثالثة 
: مهارة التواصل والعالقات ادلدرسيةرابعا
عالية 120. 3.84 ادلتعاون( و ادلعلمأو مدير ادلدرسة أاألكادديي تقبل التوجيهات بشكل جيد )سواء من ادلشرف  11
عالية 321. 3.86جيايب مع مجيع منسويب ادلدرسةالتواصل اإل14
عالية 430. 3.80ادلدرسة أىدافولياء االمور دبا حيقق أالعالقة البناءة مع 11

عالية  0.29 3.83نتيجة ادلهارة الرابعة 

% 72( بنسبة مئوية بلغت ) 1.5ارة التخطيط للدرس )( أن ادلتوسط العام لعبارات مه41يتضح من خالل اجلدول)
( وقد جاءت العبارة األوىل واليت تنص على "ربديد نواتج التعلم ادلتوقعة بصياغة بنائية" (0.51( واضلراف معياري 

جداً، وقد  عالية أعليةالتقومي ادلناسبة دلدى ربقق نواتج التعلم ادلرغوبة" بدرجة  أساليبوالرابعة اليت تنص على "ربديد 
عالية للتخطيط للذي تريد ربقيقو، مث قياس مدى التحقق من خالل التقومي  أعليةيعود ذلك إىل أن عينة الدراسة ترى 
متوسطة وقد يعود  أعليةن الثانية والثالثة بدرجة جليد للتدريس، فيما جاءت العباراتادلناسب وىذا ىو صلب التخطيط ا
 أعليةى العبارتُت شيء روتيٍت للتخطيط للتدريس ألي معلم ولكن مل تنخفض ذلك أن عينة الدراسة ترى أن زلتو 

 وىل ضمن الدليل ادلقًتح. عٌت قبول مجيع عبارات ادلهارة األالعبارتُت ألقل من ادلتوسط شلا ي
ف %( واضلرا91(  بنسبة مئوية بلغت  )1.11التدريسي وإدارة الصف ) األداءوبلغ ادلتوسط العام لعبارات مهارة  

عالية، وقد يعود ذلك  أعليةعالية جداً و  أعليةالعبارات العشر ادلكونة ذلذه ادلهارة بُت  أعلية( وتراوحت 1.64معياري )
ن ؽلتلكها ألعمود الفقري للمهارات اليت غلب التدريسي بشكل عام ىي ا األداءإىل أن عينة الدراسة ترى أن مهارة 

التدريسي ضمن الدليل ادلقًتح، وىذا ينطبق أيضًا على  األداءرات مهارة الطالب ادلعلم، وىذا يعٌت قبول مجيع عبا
( بنسبة مئوية 1.19مهاريت التقومي والتواصل والعالقات ادلدرسية، حيث بلغ ادلتوسط العام لعبارات مهارة التقومي )

قومي الكربى دلهارة ت علية(، وىذا قد يعود إىل أن عينة الدراسة ترى األ0.44%( واضلراف معياري )96.9بلغت  )
التدريسي، وبلغ  األداءنو من خالل ذلك ؽلكن ربديد أوجهو القصور يف التخطيط او إالطالب ادلعلم لطالبو، حيث 

%( واضلراف معياري 95.5( بنسبة مئوية )1.91ادلتوسط العام لعبارات مهارة التواصل والعالقات ادلدرسية )
اسة ترى أن العالقات ابحمليطُت ابلعملية التعليمية مهارة مهمة البد أن يتميز (، وقد يعود ذلك إىل أن عينة الدر 1.19)

هبا ادلعلم حىت ؽلكنو اداء تدريسي وتربوي بشكل جيد، وىذه العناصر تتفق مع اذلدف الذي سعت إليو دراسة طعيمة 
 ( من خالل بناء أداة لتقييم أداء الطالب ادلعلم فًتة الًتبية ادليدانية.1111)

( كما يلي :41( من خالل اجلدول )41أمكن للباحثُت استخالص نتائج اجلدول )وقد 
 ( :ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية على كل مهارة من مهارات عناصر تقومي الطالب ادلعلم ابلرتبية ادليدانية يف ضوء معايري44جدول ) 
اجلودة الشاملة 

النتيجة النسبة ادلئوبة الحنراف ادلعياريا الوسط احلسايبادلهارة
عالية%12 0.51 3.6مهارة التخطيط للدرس

عالية%5. 0.51 4.00التدريسي وادارة الصف األداءمهارة 
عالية جدا%..1. 0.44 4.29مهارة التقومي

عالية%13.3 0.29 3.83مهارة التواصل والعالقات ادلدرسية
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 استجاابت متوسطات بني( α≤ 5.51جد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال السادس: ىل تو    
ن يكون عليو دليل الرتبية ادليدانية أيس حول التصور ادلقرتح الذي جيب عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدر  أفراد

 (األكاددييالقسم و الدرجة العلمية، و يف ضوء معايري اجلودة الشاملة تعزى دلتغريات )اجلنس، 
عينة الدراسة تُعزى دلتغَت  أفرادلإلجابة عن السؤال، وللكشف عن الداللة االحصائية للفروق بُت متوسطات استجابة 

( 41كما يف اجلدول )   (Wilks Lambda)اجلنس )ذكر، انثى( مت استخدام اختبار 
ابلنسبة دلتغري اجلنس  (Wilks Lambda)( اختبار 41جدول )

 Wilksائي اختبار    احص ادلتغريات ادلستقلة
Lambda))

مستوى الداللة قيمة )  ف  (

 000. 13.935 824.اجلنس

( إىل وجود داللة إحصائية دلتغَت اجلنس حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 41تشَت البياانت الواردة يف اجلدول ) 
نو من ادلتوقع إذه ادلتغَت ، حيث صائية ذل( شلا يدل على وجود فروق ذات داللة احα≤ 0.05( وىي اقل من )000.)
د اللة إحصائية على واحد أو أكثر من ادلتغَتات التابعة وادلتمثلة يف احملاور األربعة، وأمكن  ان يكون ذلذا ادلتغَت أتثَت ذأ

 (  46معرفة ذلك من خالل نتائج ربليل اختبار ) ت( للعينات ادلستقلة كما يف اجلدول )
وفقا دلتغري اجلنس فراد( للعينات ادلستقلة للفرو  بني متوسطات استجاابت األ( نتائج اختبار) ت41جدول)

مستوى الداللة انثى ذكرالنمط
الوسط 
احلسايب

االضلراف 
ادلعياري

الوسط 
احلسايب

االضلراف ادلعياري

 0.07 36. 4.5 34. 4.4الربانمج أىداف
 000 351. 3.96 218. 3.30جالربانمزلتوى 
 000 157. 4.4 131. 3.61اصة بكل فردادلهام اخل

 000 31. 4.15 21. 3.68عناصر تقومي الطالب ادلعلم
 000 29. 4.25 22138. 3.74األداة الكلية

يالحظ من خالل نتائج اختبار ) ت( للعينات ادلستقلة أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية دلتغَت اجلنس حملور 
( غَت أنو توجد α≤ 0.05)      من اعلى الداللة مستوى كانت حيث( α≤ 1.16الربانمج عند مستوى ) أىداف

( دلتغَت اجلنس حملور زلتوى الربانمج ولصاحل اإلانث حيث بلغ α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )
ات داللة ( ، وأشارت نتائج التحليل إىل وجود فروق ذ 3.30( و للذكور )   3.96ادلتوسط احلسايب لإلانث )

( دلتغَت اجلنس حملور ادلهام اخلاصة بكل فرد، ولصاحل اإلانث حيث بلغ ادلتوسط α≤ 0.05إحصائية عند مستوى  )
( وأشارت نتائج التحليل إىل وجود فروق ذات 3.61، بينما بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور ) (4.4)احلسايب لإلانث

نس حملور عناصر تقومي الطالب ادلعلم ، ولصاحل اإلانث حيث بلغ ( دلتغَت اجلα≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى  )
(، وأشارت النتائج إىل وجود فروق 3.68، بينما بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور )4.15)ادلتوسط احلسايب لإلانث  ) 
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)  ( وللذكور 4.25ذات داللة إحصائية على األداة ككل ولصاحل اإلانث، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلانث )
األقسام الرجالية يغلب عليها أعضاء ىيئة التدريس إن (، وقد يعود ذلك الختالف ادلرجعيات الثقافية، حيث  3.74

 عربية.السعودايت، ويغلب عليها جنسيات األقسام النسائية تقل فيها  أن السعوديُت، فيما
الدراسة تُعزى دلتغَت للدرجة العلمية  ) عينة  أفرادوللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بُت متوسطات استجابة  

( 45كما يف اجلدول )  Wilks Lambda) ُأستاذ مساعد ، ُأستاذ مشارك، أُستاذ(، مت استخدام على اختبار ) 
ابلنسبة دلتغري ادلؤىل العلمي Wilks Lambda) )( اختبار 43جدول )

 Wilksاحصائي اختبار     ادلتغريات ادلستقلة
Lambda))

مستوى الداللة ف  ( قيمة ) 

 000. 74.475 146.الدرجة العلمية

( وجود داللة احصائية دلتغَت ادلؤىل العلمي حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 45تشَت البياانت الواردة يف اجلدول )
ادلتوقع  من نوإلة إحصائية ذلذه ادلتغَت ، حيث ( شلا يدل على وجود فروق ذات دالα≤ 0.05( وىي أقل من )000.)
ذاللة احصائية على واحد أو أكثر من ادلتغَتات التابعة وادلتمثلة يف احملاور األربعة، وأمكن  ان يكون ذلذا ادلتغَت أتثَت ذأ

 (   49( كما يف اجلدول )ANOVAمعرفة ذلك من خالل استخدام ربليل التباين اأُلحادي )
 الدرجة العلميةوعلى االداة ككل دلتغري (: نتائج ربليل التباين األحادي على احملاور 41جدول)
متوسط درجات احلريةرلموع ادلربعاتمصدر التبايناحملور

ادلربعات
مستوى  قيمة )ف(

الداللة

الربانمج أىداف
411.4.000 6.396 3 19.81بني اجملموعات

 035. 196 6.100داخل اجملموعات

 199 25.9الكلي

زلتوى الرانمج

414.1.000 3.174 3 9.5موعاتبني اجمل

 022. 191 4.334داخل اجملموعات
 199 13.855الكلي

ادلهام اخلاصة بكل فرد
431.4.000 1.2 3 3.6بني اجملموعات

 007. 196 1.40داخل اجملموعات

 199 5.1الكلي

عناصر تقومي الطالب ادلعلم

422.3.000 1.1 3 8.32بني اجملموعات

 0.03 196 3.2داخل اجملموعات
 199 11.52الكلي

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 إيهاب الهرباويد/،   سعود الرويلي د/  دليل مقرتح للرتبية امليدانية بللية الرتبية واآلداب  جبامعة احلدود الشمالية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تشَت نتائج ربليل التباين األحادي إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية دلتغَت الدرجة العلمية للمحاور األربعة، حيث 
شافية للمقارانت (  ودلعرفة داللة الفروق مت استخدام اختبار α ≤ 0.05( وىي أقل من  )000.بلغت مستوى الداللة )

 البعدية كما يف اجلدول التايل 
وفقا دلتغري الدرجة العلمية فراد( نتائج ادلقارانت البعدية  دلتوسطات استجاابت األ.4جدول )

استاذاستاذ مشاركاستاذ مساعدادلتغري ادلستقل احملور

الربانمج أىداف
 24.- 73.-أستاذ مساعد

 49. 73.أستاذ مشارك

 49.- 24.ذأستا

زلتوى الرانمج

-1.16-1.61أستاذ مساعد

1.611.19أستاذ مشارك

-1.19 1.16 أستاذ
-1.19-1.15أستاذ مساعدادلهام اخلاصة بكل فرد

1.151.1مشارك أستاذ

-1.1 1.19 أستاذ

عناصر تقومي الطالب 
ادلعلم

-1.19-1.41أستاذ مساعد

-1.411.41مشارك أستاذ

1.191.41أستاذ

( للمقارانت البعدية دلتغَت الدرجة العلمية اىل وجود فروق داللة احصائية عند مستوى داللة 49تشَت نتائج اجلدول )
(α≤ 0.05 حملور )الربانمج و زلتوى الربانمج و حملور ادلهام اخلاصة بكل فرد لصاحل رتبة أستاذ مشارك ، بينما   أىداف

عناصر تقومي الطالب ادلعلم لصاحل رتبة أستاذ وقد تعود الفروق إىل اخلربة اليت يتميز هبا كل من  األستاذ  كانت حملور
العبارات الواردة لبناء دليل للًتبية ادليدانية جيد احملتوى. عليةادلشارك واألستاذ مقارنة ابألستاذ ادلساعد وإدراكهما أل

)   األكادؽليعينة الدراسة تُعزى دلتغَت القسم  أفراد متوسطات استجابة وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بُت 
اصة (، مت احلصول على اختبار اخلًتبية الًتبوية ،الدارة اإلًتبية وعلم نفس، الو  ،التعليمتقنيات و ناىج وطرق التدريس ، ادل
 ( (Wilks Lambda  ( 49كما يف اجلدول ) 

األكاددييابلنسبة دلتغري القسم  Wilks Lambda) )( اختبار 49جدول )

 Wilksاحصائي اختبار     ادلتغريات ادلستقلة
Lambda))

مستوى الداللة قيمة )  ف  (

 000. 65.4 112.األكاددييالقسم 

حيث كانت قيمة  األكادؽلي( وجود فروق ذات داللة إحصائية دلتغَت القسم 49تشَت البياانت الواردة يف اجلدول )
لة إحصائية ذلذه ادلتغَت ، ( شلا يدل على وجود فروق ذات دالα≤ 0.05( وىي أقل من )000.صائية )الداللة االح

ذاللة إحصائية على واحد أو أكثر من ادلتغَتات التابعة وادلتمثلة يف  ان يكون ذلذا ادلتغَت أتثَت ذأنو من ادلتوقع إحيث 
( 11( كما يف اجلدول )ANOVAل التباين األحادي )احملاور األربعة، وأمكن معرفة ذلك من خالل استخدام ربلي

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 إيهاب الهرباويد/،   سعود الرويلي د/  دليل مقرتح للرتبية امليدانية بللية الرتبية واآلداب  جبامعة احلدود الشمالية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األكاددييالقسم وعلى االداة ككل دلتغري  احملاور(: نتائج ربليل التباين االحادي على 25جدول)
متوسط درجات احلريةرلموع ادلربعاتمصدر التبايناحملور

ادلربعات
قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

الربانمج أىداف
135.2555 3.4 5 12.81بني اجملموعات

 012. 194 5.45داخل اجملموعات

 199 18.26الكلي

جالربانمزلتوى 

176.3555 4.24 5 9.5بني اجملموعات

 051. 194 3.21داخل اجملموعات

 199 12.71الكلي

ادلهام اخلاصة بكل فرد
159.2555 2.3 5 2.5بني اجملموعات

 006. 194 2.2داخل اجملموعات

 199 4.7الكلي

عناصر تقومي الطالب ادلعلم

114.3555 2.5 5 6.12بني اجملموعات

 0.07 194 2.1داخل اجملموعات

 199 8.22الكلي

للمحاور األربعة، حيث  األكادؽليتشَت نتائج ربليل التباين األحادي إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية دلتغَت القسم 
(  ودلعرفة داللة الفروق مت استخدام اختبار شافية للمقارانت α ≤ 0.05( وىي أقل من )000.لغت مستوى الداللة )ب

 البعدية كما يف اجلدول التايل 
األكاددييوفقا دلتغري القسم  فراد( نتائج ادلقارانت البعدية  دلتوسطات استجاابت األ24جدول )

مناىج وطر ادلتغري ادلستقل احملور

التدريس

تربية خاصةادارة تربويةتربية وعلم نفستقنيات تربوية

الربانمج أىداف

 0.33 0.14 0.24 0.73ناىج وطر  التدريسادل
 0.15 0.16 0.49 0.73-التعليمتقنيات 

0.220.26 49.- 0.24-رتبية وعلم نفسال
0.24-0.22 0.16- 0.14- رتبويةالدارة اإل
-0.24 -0.26 0.15- 0.33- اصةاخلرتبية ال

زلتوى الرانمج

 0.26 0.32 0.14 0.63ناىج وطر  التدريسادل
 0.11 0.15 0.18 0.63-التعليمتقنيات 

0.320.21 18.- 0.14-رتبية وعلم نفسال
0.32-0.32 0.15- 0.32- رتبويةالدارة اإل
-0.32 -0.21 0.11- 0.26- اصةاخلرتبية ال

ام اخلاصة بكل ادله
فرد

 0.21 0.19 0.28 0.55ناىج وطر  التدريسادل
 0.18 0.13 0.51 0.55-التعليمتقنيات 

0.160.15 51.- 0.28 -رتبية وعلم نفسال
0.19-0.16 0.13- 0.19- رتبويةالدارة اإل

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 إيهاب الهرباويد/،   سعود الرويلي د/  دليل مقرتح للرتبية امليدانية بللية الرتبية واآلداب  جبامعة احلدود الشمالية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-0.19 -0.15 0.18- 0.21- اصةاخلرتبية ال
عناصر تقومي 

الطالب ادلعلم
 0.46 0.28 0.43 0.66ناىج وطر  التدريسادل

 0.25 0.13 0.49 0.66-التعليمتقنيات 
0.350.21 49.- 0.43-رتبية وعلم نفسال

0.29-0.35 0.13- 0.28- رتبويةالدارة اإل
-0.29 -0.21 0.25- 0.46- اصةاخلرتبية ال

رجة العلمية اىل وجود فروق داللة احصائية عند مستوى داللة ( للمقارانت البعدية دلتغَت الد14تشَت نتائج اجلدول )
(α≤ 0.05 حملور )الربانمج و زلتوى الربانمج و حملور ادلهام اخلاصة و حملور عناصر تقومي الطالب ادلعلم لصاحل  أىداف

برانمج ىل كون قسم ادلناىج وطرق التدريس ىو القسم ادلشرف على إاىج وطرق التدريس، وقد يعود ذلك قسم من
ن قسم إادلعلم، حيث  إعدادالًتبية ادليدانية بشكل مباشر مقارنة ابألقسام الًتبوية األخرى اليت تقدم بعض مقررات 

ادلعلم، ىو القسم ادلشرف  إعداد‘ادلناىج وطرق التدريس إضافة إىل مقرراتو النظرية والعملية اليت تقدم ضمن خطة 
 انية، وىذا يربر ظهور ىذه الفروق لصاحلو.وادلهتم والقائم بربانمج الًتبية ادليد

( معيارًا للجودة الشاملة يف رلال الًتبية ادليدانية، مت ربكيمها من قبل رلموعة من اخلرباء 65صياغة ): ملخص النتائج
يدانية، الًتبية ادل أىدافيف رلال اجلودة الشاملة، موزعة على سبعة زلاور، مشلت معايَت اجلودة الشاملة اخلاصة بـــــ )

عناصر تقومي الطالب و مدير ادلدرسة، الطالب ادلعلم، و ادلعلم ادلتعاون، و ، األكادؽليزلتوى الًتبية ادليدانية، ادلشرف و 
 ادلعلم( حيث مت كتابة عبارات الدليل يف ضوئها.

 زلاور دليل الًتبية ادليدانية ادلقًتح يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة:
 من قبل عينة الدراسة. ( ىدفاً مت قبوذلا مجيعاً 41يدانية: )الًتبية ادل أىدافواًل: أ

 من قبل عينة الدراسة. ( عبارة مت قبوذلا مجيعاً 14اثنيا: زلتوى الًتبية ادليدانية: )
 (41( مهمة مت قبوذلا مجيعاً، وادلعلم ادلتعاون )41) األكادؽلياثلثاً: مهام كل فرد من ادلعنيُت ابلًتبية ادليدانية: ادلشرف 

ومت رفض مهمتُت  ،( منها41( مهمة مت قبول )46الطالب ادلعلم )و ( مت قبوذلا، 41مدير ادلدرسة )و مهمة مت قبوذلا، 
 عليتهما وفقا لرأي رلتمع الدراسة.أالطلفاض 

 من قبل عينة الدراسة. ( عبارة مت قبوذلا مجيعاً 11رابعاً: عناصر تقومي الطالب ادلعلم )
لفروق ذات الداللة االحصائية بُت استجاابت عينة الدراسة، حيث ظهرت فروق تعزى ظهرت نتائج الدراسة بعض اأ

للجنس يف زلتوى الربانمج ومهام ادلعنيُت وعناصر تقومي الطالب لصاحل اإلانث، كما ظهرت فروق تعزى للدرجة العلمية 
قومي الطالب كانت لصاحل األستاذ،  الفروق يف عناصر ت أن واحملتوى وادلهام لصاحل األستاذ ادلشارك فيما ىدافيف األ

 كما ظهرت فروق تعزى للقسم العلمي كانت لصاحل قسم ادلناىج وطرق التدريس.
 السؤال السابع:

 ما أبرز مالمح دليل الرتبية ادليدانية ادلقرتح يف ضوء معايري اجلودة الشاملة؟
، احملتوى، ىدافلدليل الًتبية ادليدانية وادلتمثلة يف األمن خالل نتائج الدراسة ادليدانية خلص الباحثان إىل احملاور الرئيسة 
 مهام فريق العمل ادلعٍت ابلًتبية ادليدانية وعناصر تقومي الطالب ادلعلم.
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:ىدافاألأواًل: 
 إكساب الطالب ادلعلم مهارات التعلم الذايت لتؤىلو للتعلم مدى احلياة .4
 طالب ادلعلم.الًتكيز على تنمية مهارات التجديد واالبتكار لدى ال .1
 شلارسة أحدث اسًتاتيجيات التدريس رلال زبصص الطالب ادلعلم. .1
 الطالب ادلعلم نفسياً وتربوايً للقيام دبسؤولياتو ادلهنية بعد التخرج. إعداد‘ .1
 دعم سلوكيات الطالب ادلعلم دبا يتالءم مع الوازع الديٍت واحلس الوطٍت واألخالقي  .6
 تدريس.تكوين اذباىات إغلابية ضلو مهنة ال .5
 توظيف ادلبادئ والنظرايت اليت درسها الطالب ادلعلم على ضلو تطبيقي عملي. .9
 إاتحة الفرصة للطالب ادلعلم الكتساب مهارات التدريس )التخطيط والتنفيذ والتقومي(. .9
 إكساب الطالب ادلعلم فهماً حقيقياً آلليات تنمية قدراتو ادلهنية. .9

 لم.تنمية اذلوية ادلهنية لدى الطالب ادلتع .41
 توفَت فرص تعاون وتشارك بُت اجلامعة وادلدرسة دبا ػلقق اجلودة الشاملة. .44
 تنمية قدرة الطالب ادلعلم على تقومي العملية التعليمية دبا يعود ابدلنفعة على طالبو. .41
 ادلدرسية ادلختلفة. األنشطةإكساب الطالب ادلعلم مهارات القدرة على ادلشاركة الفاعلة يف  .41
مشرف(.و مدير مدرسة، و تصال الفعال للطالب ادلعلم مع احمليطُت يف العملية التعليمية )معلم، تنمية مهارات اال .41

 :اثنياً: احملتوى
مرحلة التهيئة:

 ادلرحلة )إدارايً وفنياً(. عليةسبوع الثاين من بدء الفصل الدراسي للتوعية أبع بطالب الًتبية ادليدانية يف األاجتما  .4
 .جيات التدريس احلديثة يف زبصصهميدانية ذوي التخصص الواحد دلراجعة اسًتاتياالجتماع بطالب الًتبية ادل .1
دفًت  –دلدارس التطبيق لتسليم ادلكاتبات اإلدارية مثل )نسخة ادلباشرة يف ادلدرسة  األكادؽليزايرة ادلشرف  .1

 احلضور واالنصراف للمتدربُت (
مدير ادلدرسة( و ادلعلمُت ادلتعاونُت، و الطالب ادلعلمُت، ابدلعنيُت ابلًتبية ادليدانية ) األكادؽلياجتماع ادلشرف  .1

ها وفق معايَت اجلودة الشاملة.أىدافلتوضيح األدوار اخلاصة بكل منهم لتحقق الًتبية ادليدانية 
نشطة ....(أالفعاليات ادلدرسية )حضور حصص و  سبوع مشاىدةأ .6
سو.اطالع الطالب ادلعلم على دليل ادلعلم للمقرر ادلسند لو تدري .5
 حضور الطالب ادلعلم لدروس ظلوذجية مع ادلعلم ادلتعاون. .9

 مرحلة ادلمارسة التدريسية:
تسلم الطالب ادلعلم للجدول الدراسي اخلاص بو وبدء تفعليو بعد هناية فًتة ادلشاىدة مباشرًة )دبتابعة ادلشرف  .4

(.األكادؽلي
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ومدير  األكادؽليليمة )دبتابعة ادلشرف الدروس من قبل الطالب ادلعلم وفق اخلطوات الًتبوية الس إعداد .1
 ادلدرسة وادلعلم ادلتعاون(.

شلارسة الطالب ادلعلم للتدريس وفق الطرق التدريسية ادلالئمة لطالبو )دبا ػلتاجو كل درس من وسائل وانشطة  .1
 متنوعة يف التقومي(. أساليبو 

التعلم.استخدام التقنيات احلديثة يف رلال زبصصو من خالل تفعيل غرفة مصادر  .1
 التعزيز ادلختلفة لطالبو. أساليباستخدام الطالب ادلعلم  .6
استخدام الطالب ادلعلم للطرق الفعالة لتعديل السلوكيات غَت ادلرغوب فيها. .5
 مشاركة الطالب ادلعلم يف ادلناشط ادلختلفة يف ادلدرسة. .9

مرحلة التقومي البنائي )مستمر طوال العام الدراسي(
)نقاط القوة والضعف ومعاجلتها أول أبول(. األكادؽليللطالب ادلعلم من قبل ادلشرف  تقدمي التغذية الراجعة .4
 تبادل الزايرات بُت الطالب ادلعلم وغَته من ادلعلمُت ادلتميزين يف ادلدرسة ابلتنسيق مع ادلعلم ادلتعاون. .1
 حلاق الطالب ادلعلم بدورات يف  اجملال الذي يظهر تقصَته فيو.إ .1

 :نهائي  )يف اخر اسبوعني(مرحلة التقومي ال
للطالب ادلعلم، وحثو على تقدمي أفضل ما عنده من مستوى  األكادؽليمتابعة حصة ظلوذجية من قبل ادلشرف  .4

 لتقييمو هنائياً.
للوقوف على ادلستوى احلقيقي للطالب  ،حساب درجة احلضور واالنضباط والتفاعل مع فريق العمل ابدلدرسة .1

 ادلعلم.
 ألنشطةوالتأكد من تقدؽلو اب ،األكادؽليمن قبل الطالب ادلعلم الذي يقدمو بدوره للمشرف  تقييم ملف اإلصلاز .1

 الصفية والال صفية بشكل فعال.
مدير و كادؽلي، أاالطراف ادلعنية ابلتقومي )مشرف ربديد الدرجة النهائية للطالب ادلعلم من خالل ذبميع درجات  .1

 معلم متعاون(.و مدرسة، 
فريق العمل ادلعين ابلرتبية ادليدانية أفرادصة بكل فرد من اثلثاً: ادلهام اخلا
 على الطالب ادلعلم األكاددييمهام ادلشرف 

تنظيم اجتماعات عامة توعوية وتوجيهيو لطالبو. .4
 التوجيو أساليبالتنسيق الدائم مع مدير ادلدرسة وادلعلم ادلتعاون فيما ؼلص  .1
 دارايً .إو  دائو فنياً أيطبق فيها دلتابعة  دلدرسة اليتزايرة الطالب ادلعلم بشكل دوري اب .1
 أثناء فًتة ادلشاىدة.يف ربديد ادلهام ادلطلوبة من الطالب ادلعلم  .1
 التدريسي للطالب ادلعلم األداءمتابعة  .6
درسو. أىدافومصادر التعلم يف ادلدرسة لتحقيق  األنشطةحث ادلعلم على استخدام  .5
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 ورية حول أدائو التدريسي لتنمية مهارات التجديد واالبتكار لديو.تزويد الطالب ادلعلم ابلتغذية الراجعة الف .9
 مناقشة الطالب ادلعلم بشأن مشكالتو ابدلدرسة وزلاولة حلها مع األطراف ادلعنية. .9
 فرة ابدلدرسة.اىل كيفية االستفادة من مجيع االمكاانت ادلتو إتوجيو الطالب ادلعلم  .9

 ميذ وإاثرة انتباىهم ودافعيتهم بشكل مستمر.مناقشة الطالب ادلعلم يف كيفية ربفيز التال .41
 إشرافية متعددة لتنمية الكفاءة ادلهنية لدى الطالب ادلعلم. أساليباستخدام  .44
العلمي. الدراسةبرامج تطبيقية حديثة يف رلال التخصص كخطوة يف رلال  إعدادمساعدة الطالب ادلعلم يف  .41

مهام ادلعلم ادلتعاون:
 ا ادلشرف الًتبوي مع الطالب ادلعلم.حضور اللقاءات اليت ينظمه .4
 اطالع الطالب ادلعلم على اللوائح اإلدارية اخلاصة ابدلدرسة. .1
 البيئة ادلدرسية دبختلف مكوانهتا. يف النفسية للطالب ادلعلم لالندماج التهيئة  .1
الميذ.تدريب الطالب ادلعلم على االستخدام الفعال لطرق التدريس دبا يتناسب مع ادلرحلة العمرية للت .1
 .ادلهٍت ظلوهاستخدام التغذية الراجعة مع الطالب ادلعلم لتطوير  .6
 مساعدة الطالب ادلعلم على استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف عملية التدريس بشكل فعال. .5
 تشجيع الطالب ادلعلم على تفعيل استخدام نظرية الذكاءات ادلتعددة يف دروسو اليومية. .9
 .مورغباهت نشطة ال صفية تتناسب مع ميول تالميذهأم يف استخدام ساعدة الطالب ادلعلم .9
 الًتبوية. ىدافغلايب مع أولياء األمور دبا يضمن ربقيق األصل اإلتدريب الطالب ادلعلم على التوا .9

 تدريب الطالب ادلعلم على تشخيص بعض صعوابت التعلم لدى تالميذه. .41
 اليت اكتسبها الطالب ادلعلم. استخدم بطاقات التقومي البنائية لرصد ادلهارات .44
 بتقدم الطالب ادلعلم بشكل منتظم. األكادؽلياطالع ادلشرف  .41
 وقت طلبها. األكادؽليقدمها للمشرف تالطالب ادلعلم هنائياً و  تقومي .41

  مهام مدير ادلدرسة )مدرسة التطبيق(:
اليت تتحقق من خالل الًتبية  ، لتتضح لو رؤية الكلية ورسالتهااألكادؽليحضور اللقاءات اليت يعدىا ادلشرف  .4

ادليدانية بشكل فاعل. 
 .األكادؽلياختيار ادلعلم ادلتعاون ابلتنسيق مع ادلشرف  .1
ليؤدي كل منهما دوره دبا يضمن ربقيق اجلودة  ؛التنسيق بُت األدوار لكل من ادلعلم ادلتعاون والطالب ادلعلم .1

 الشاملة.
دبا ػلقق  ؛وادلرافق واألدوات واألجهزة التعليمية بشكل فعالمساعدة الطالب ادلعلم كيفية استثمار ادلباين  .1

التعليمية ىدافاأل
الًتبية ادليدانية. أىدافتوثيق الصلة بُت الطالب ادلعلم واحمليطُت ابلعملية التعليمية لتحقيق  .6

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 إيهاب الهرباويد/،   سعود الرويلي د/  دليل مقرتح للرتبية امليدانية بللية الرتبية واآلداب  جبامعة احلدود الشمالية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

422 

 مساعدة الطالب ادلعلم على فهم رسالة ادلدرسة كمؤسسة اجتماعية. .5
 اللوائح ادلدرسية.تعريف الطالب ادلعلم ابألنظمة و  .9
 مساعدة الطالب ادلعلم يف حل ادلشكالت اليت تواجهو يف اجملتمع ادلدرسي. .9
استخدام مركز مصادر التعلم و ، األنشطةالتأكد من تطور مستوى ادلعلم بطرق مهنية )حضور حصص، مالحظة  .9

ابدلدرسة(.
 بشكل يومي. ووانصرافمتابعة سجل حضور الطالب ادلعلم  .41
 إصلاز الطالب ادلعلم بشكل متتابع .االطالع على ملف  .44
وادلعلم ادلتعاون. األكادؽليتقومي الطالب ادلعلم هنائياً ابلتنسيق مع ادلشرف  .41

 مهام الطالب ادلعلم:
الًتبية ادليدانية  أىدافحضور اللقاءات اليت تنظمها الكلية قبل التوجو للًتبية ادليدانية )ليتعرف أدواره اليت ربقق  .4

ودة شاملة(.ورسالة الكلية جب
 نظمة ادلدرسة ادلوفد إليها من قبل الكلية.أااللتزام بلوائح و  .1
تعرف اإلمكاانت ادلتاحة داخل ادلدرسة واليت تساعده يف أداء مهامو )مثل ادلكتبة ومركز مصادر التعلم(  . .1
 العمل اجلاد لالستفادة من خربات ادلعلم ادلتعاون. .1
 تنسيق مع ادلعلم ادلتعاون.التخطيط اجليد للدرس نظرايً وعملياً ابل .6
 درسو. أىدافاستخدام أحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية اليت ربقق  .5
 ادلناىج ادلسندة لو. أىدافدبا ؼلدم ربقيق  ؛الصفية والال صفية األنشطةتوظيف  .9
 توظيف ما تعلمو  من معارف نظرية بشكل فعال لضمان ربقيق اجلودة يف تدريسو. .9
 درسو. أىدافدبا ؼلدم ربقيق  ؛م ادلتاحة يف ادلدرسةاستخدام مصادر التعل .9

 للتأكد من ربقق نواتج تعلم مرغوبة. ؛تقومي متعددة يف تدريسو أساليباستخدام  .41
 تشخيص التالميذ ذوي صعوابت التعلم دلساعدهتم. .44
 ملف إصلاز تراكمي. إعداد‘ .41
 أبول الحتوائها سريعاً. مشكلة طارئة أوالً  ةومدير ادلدرسة أبي األكادؽليإطالع كل من ادلشرف  .41

 رابعاً: عناصر تقومي الطالب ادلعلم
 مهارة التخطيط للدرس:

 ربديد نواتج التعلم ادلتوقعة بصياغة بنائية. .4
 الصفية والال صفية ادلالئمة. األنشطةربديد  .1
 ربديد اسًتاتيجيات التدريس اليت تتالءم مع طبيعة الدرس. .1
ق نواتج التعلم ادلرغوبة .التقومي ادلناسبة دلدى ربق أساليبربديد  .1
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التدريسي وإدارة الفصل. األداءمهارات 
 للدرس اجلديد . هاوتشويقالقدرة على إاثرة التالميذ  .4
 ربط خربات الدرس اجلديد خبربات الدروس السابقة . .1
الص، الرفق والصرب واإلخو ادلظهر احلسن،  و الثقة ابلنفس، و التحلي خبصائص ادلعلم ادلهنية )مثل وضوح الصوت،  .1

 روح الدعابة مع ادلتعلمُت(.و 
توزيع االتصال البصري بُت إجراءات التدريس وضبط الفعل. .1
دارة الفصل بطريقة جيدة تتناسب مع ادلرحلة العمرية لتالميذه.إ .6
 التمكن من ادلادة العلمية اليت يدرسها. .5
 االستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية التعلمية ادلتنوعة. .9
 ردية بُت التالميذ من خالل التقومي ادلستمر.مراعاة الفروق الف .9
 اجليد لألنشطة الصفية والال صفية ادلرافقة للدرس . عداداإل .9

 تعزيز تعلم التالميذ بشكل متنوع. .41
مهارة التقومي

 استخدام التقومي ادلبدئي لتحدد مستوى التالميذ الواقعي. .4
ء الدرس.أثنايف جل تغذية راجعة فورية أاستخدام التقومي البنائي من  .1
 استخدام أسئلة تنمي الذكاء والتفكَت العلمي لدى تالميذه. .1
 الدقة وادلتابعة يف تصحيح األعمال التحريرية والواجبات ادلنزلية. .1
 متنوعة يف التقومي النهائي. أساليباستخدام  .6

 مهارة التواصل والعالقات ادلدرسية
و ادلعلم ادلتعاون(.أدير ادلدرسة و مأ األكادؽليتقبل التوجيهات بشكل جيد )سواء من ادلشرف  .4
 التواصل االغلايب مع مجيع منسويب ادلدرسة. .1
ادلدرسة. أىدافولياء االمور دبا ػلقق أالعالقة البناءة مع  .1

التوصيات:
وتوظيفها يف تطوير برانمج الًتبية ادليدانية بكليات الًتبية يف ،اإلفادة من قائمة ادلعايَت الواردة يف ىذه الدراسة -4

وغَتىا. ،لكة العربية السعوديةادلم
اإلفادة من دليل الًتبية ادليدانية يف ىذه الدراسة والذي مت بناؤه يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة، والذي احتوى على -1

عناصر و مهام كل فرد من فريق العمل ادلعٍت ابلًتبية ادليدانية، و زلتوى الًتبية ادليدانية، و الًتبية ادليدانية،  أىداف)
مي الطالب ادلعلم(.تقو 
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ُت وادلعلمُت ادلتعاونُت بعناية مع مراعاة معايَت اجلودة الشاملة الواردة يف ىذهاألكادؽليأن يتم اختيار ادلشرفُت  -1
الدراسة.

ادليدانية يف ون يف وحدة الًتبية األكادؽليتفعيل التعاون مع مجيع اجلهات احمليطة بربانمج الًتبية ادليدانية )ادلشرفون  -1
ادلدارس، ادلعلمون ادلتعاونون(. والًتبية، مدير  كلية

.األداءتزويد ادلعنيُت ابلًتبية ادليدانية ابدلصادر واألحباث والنشرات اليت تساعدىم على النمو ادلهٍت ورفع وتطوير  -6
ادلقًتحات:

إجراء دراسة عن ادلشكالت اليت تواجو التطبيق الفاعل لربانمج الًتبية ادليدانية. -5
ة تقوؽلية لواقع مدارس التطبيق ومدى مالءمتها لتطوير أداء الطالب ادلعلم.إجراء دراس -9
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ادلراجع
. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر منظومة تكوين ادلعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملةىــ (.  4111.) إبراىيم ، دمحم عبد الرزاق -4

األردن.
معايري اختيار ادلؤسسات التدريب ادليداين للطالب ادلعلمني بقسم الرتبيةم(.1141محد صالح الدين .)أبو احلسن ، أ -1

اجمللد السادس. 44.اجمللة العربية لضمان جوده التعليم اجلامعي العدد اخلاصة يف ضوء مدخل اجلودة 
اجلودة الشاملة يف التدريس(. 1111أبو ملوح ، دمحم يوسف .) -1

http://www.almualem.net/mega/jawda003.html / 1434 / 11/5اتريخ الدخول 
 . 4. عامل الكتب، القاىرة، ط اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات الرتبوية(. 1119محد، حافظ فرج .)أ -1
الرتبوي وادلهين للمعلمني من وجهة نظر الطالب إعداد‘واقع برانمج الم (.  4999األلكي ، فهد بن عبد هللا آل عمرو .)  -6

. 141 - 144، القاىرة  ص ص  15العدد  41. رللة كلية الًتبية ببنها رللد عة ادللك فيصلبكلية الرتبية جام
.واقع الرتبية ادليدانية يف مناطق جامعة القدس ادلفتوحة دبحافظة غزة من وجهة نظر الدارسني(. 1116محاد، شريف علي .)  -5

(.4رللد )( 41رللة اجلامعة االسالمية. سلسلة الدراسات االنسانية. العدد )
دور الرتبية والتعليم العلمية يف إكساب الطالب ادلعلمني الكفاايت التعليميةم(. 1119خَت هللا ، اشرافو عثمان دمحم .) -9

معة السودان للعلوم . رسالة ماجستَت غَت منشورة كلية الًتبية جابكلية الرتبية جبامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
 .والتكنولوجيا

أدوار مشرف الرتبية العلمية من وجهة نظر ادلشرفيني ومدى ممارستو ذلذه األدوار من أمهيةم (.  1114رزق .) دايب ، سهيل -9
م  1114يونية   49العدد و 11. رللة جامعة القدس ادلفتوحة  غزة رللد رللد  وجهة نظر الطلبة  ادلعلمني دراسة ربليلية ميدانية

 .559 -  551ص ص 
ادلعلم بكليات الرتبية يف سلطنة عمان يف ضوء معايري اجلودة إعداد‘تطوير نظم م(. 1116رمضان ، صالح السيد .) -9

جامعة الزقازيق . 51العدد  46. رللة كلية الًتبية اجمللد الشاملة 
ة الدمام.. كلية الًتبية. جامعدليل الرتبية العملية كلية الرتبية ابجلبيل جامعة الدمامالرميح ، يف أمحد وآخرون .) د . ت (.  -41
. ورقةادلعلم ادلتضمنة يف ادلعايري القومية للتعليم دبصر إعداد‘ربليل تقوي ادلعايري م(. 1111زيتون ، كمال عبد احلميد .) -44

عمل للمؤسبر العلمي السادس عشر . تكوين ادلعلم . رللة الًتبية . جامعة عُت مشس . 
. ورقة علمية أعدتالشاملة ابلتعليم العايل يف الوطن العريب  تصور مستقبلي إلدارة اجلودة(. 1111ساس ، نور الدين .) -41
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