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هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى كل من التدريب الميداني والكفاءة المهنية لدى       
 كذلك بحث العالقة بين ،الطالب المرشد المتدرب بقسم اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى

في  اق من وجود فروق معنوية دالة إحصائي  والتحق ،التدريب الميداني والكفاءة المهنية لديه
للمتغيرات  اوالكفاءة المهنية تبع   ،متوسطات درجات أفراد العينة على مقياسي التدريب الميداني

والمستوى األكاديمي(. وللتحقق من ذلك ط بق  ،نوع التدريب ،الديموغرافية )النوع االجتماعي
قوامها  ةن( على عينة ممثلي)من إعداد الباحثت كفاءة المهنيةمقياسي: التدريب الميداني، وال

بينت نتائج وجود عالقة ارتباط موجبة بين مجاالت و . تتم حذف بعض النتائج ا( طالب  012)
وجود  التدريب الميداني والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب.

 والكفاءة المهنية لدى الطالب ،الميدانيفروق معنوية دالة إحصائيا على مقياسي التدريب 
وجود فروق معنوية دالة  .المرشد المتدرب تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح الطالبات

 والكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى  ،إحصائيا على مقياسي التدريب الميداني
لة إحصائيا على مقياسي التدريب وجود فروق معنوية دا .0لمتغير نوع التدريب لصالح تدريب

والكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير المستوى األكاديمي  ،الميداني
توصي الدراسة بالتأكيد ومن خالل كافة القائمين و  .لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز

ريب اعل الذي يقوم به التدعلى التدريب الميداني وقسم علم النفس بالجامعة على الدور الف
العملية  وبين أطراف ،الميداني من تقوية العالقة بين الطلبة المتدربين وبيئة العمل من جهة
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ي يعود بالفائدة والذ ،التربوية التعليمية بما تتضمنه من مقومات بشرية ولوجستية من جهة أخرى 
ويعزز  ،نحو العمل اإلرشادي وتغيير االتجاهات ،ورفع الكفاءة المهنية ،على التحصيل احتم  

فعيل ت كذلك ربط الدراسة النظرية بما تتضمنها من مساقات وبين التطبيق العملي الواقعي.
برنامج التدريب المصغر والمحاكاة داخل الجامعة قبل التحاق الطالب بالتدريب الميداني 

 حاجز الخوف وذلك لكسر ،وخصوصا  مع الطلبة ذوو المستوى األكاديمي المتدني ،خارجها
وورش  إضافة إلى عقد محاضرات توجيهية ،وتعديل اتجاهاتهم نحو الموقف التدريبي ،والسلبية

عمل هادفة يقوم عليها نخبة من المشرفين الميدانيين لتقديم المعرفة والخبرة الالزمة للطلبة. 
 ،ن جهةم التركيز واالنتباه بشكل أكبر إلى طبيعة العالقة بين برنامج التدريب الميداني

وذلك من حيث تدعيم التعاون  ،ومؤسسات التدريب التي تحتضن الطلبة من جهة أخرى 
وعقد  ،بما يتضمن من تبادل الخبرات العلمية والتدريبية ،المشترك مع إدارة تلك المؤسسات

 ها الطلبة المستهدفين لالستفادة.ندوات ومحاضرات يحضر 
ّ ّالمفتاحية: امعة ج ،الطالب المرشد المتدرب ،فاءة المهنيةالك ،التدريب الميدانيالكلمات

 األقصى.
Abstract: 

The study aimed to identify the level of both field training and 

professional competence of the trainee mentor student in the 

Psychological Counseling Department at Al-Aqsa University. 

Furthermore, It also examined the relationship between field training 

and professional competence. By verifying the existence of statistically 

significant differences in the mean scores of the sample members on the 

two scales of field training and professional competence according to 

demographic variables (gender, type of training, and academic level). 

Two standards were applied: field training and professional competence 

(prepared by the two researchers). A sample of (163) male students was 

included. The existence of a positive correlation between the fields of 

field training and the total score of the measure of professional 

competence of the trainee mentor student. The presence of statistically 

significant differences on the two scales of field training and 

professional competence. The trainee mentor student attributes to the 

gender variable in favor of the female students. The presence of 

statistically significant differences on the two measures of field training 

and the professional competence of the trainee mentor student attributes 

to the variable of the type of training in favor of training2. The existence 

of significant differences statistically significant on the two measures 
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of field training and professional competence of the trainee mentor 

student due to the variable of the academic level in favor of students 

with excellent grade. The study also recommends confirming through 

all those in charge of field training and the department of psychology at 

the university on the active role that field training plays in strengthening 

the relationship between the trainees students and the work 

environment, on the one hand. Then between the parties to the 

educational process with its human and logistical components, on the 

other hand. It will definitely benefited the achievement, raised the 

professional competence, changed the directions towards the extension 

work, and strengthened the linking of the theoretical study with the 

courses it contains and the realistic practical application. Activating the 

mini-training program and simulation inside the university before the 

student joins the field training outside it, particularly with students of 

low academic level to break the barrier of fear and negativity as well as 

to adjust their attitudes towards the training position. In addition to, 

holding orientation lectures and targeted workshops on which a group 

of field supervisors provide students with the necessary knowledge and 

experience. Focus on the nature of the relationship between the field 

training program and the training institutions that incubate students. By 

strengthening joint cooperation with the administration of those 

institutions, including the exchange of scientific and training 

experiences, or holding seminars and lectures attended by the targeted 

students to get benefit. 
Kay Words: field training, professional competence, trainee mentor 

student, Al-Aqsa University. 

 
ّمقدمة:

يعتبر اإلرشاد جزء مهم في العملية التربوية بمختلف جوانبها المرتبطة بالطالب والمنظومة  ّّّ
الل وذلك من خ ،ن هذه العمليةفهو يقدم خدمات تربوية تغطى جوانب متعددة م ،التعليمية

توظيف كافة المعلومات المتعلقة بالمعلومات التربوية واالجتماعية واالنفعالية والمهنية للطالب 
وذلك باستخدام العديد من األساليب المتخصصة بهدف مساعدته في بناء شخصيته واتخاذ 

حيث أن  ،رشادي غياب اإلوعليه ال يمكن التفكير بالتربية ف ،قرارات تربوية وشخصية ومهنية
ليم من فاإلرشاد يتضمن عمليتي التعلم والتع ،التفاعل بينهما عملية تعاونية تكاملية مستمرة
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ل عملية من خال ،حيث تعديل وتغيير سلوك المتعلم والذي يعتبر محور العملية التعليمية
 ادي.مل اإلرشوتعتبر المؤسسات التربوية المجال الحيوي الفعال للع ،التوجيه واإلرشاد

عداد م بإترى الباحثتان أن االهتما ،وبناء على هذه األهمية والعالقة بين التربية واإلرشاد       
نة يجب أن يتوافق مع شيئين: أخالقيات المه اا أكاديميا  وتربوي  المرشدين التربويين، إعداد  

تربوي يات التقدم التحد اوأيض   ،المتعارف والمتفق عليها ضمن بروتوكوالت العمل المهني
 والذي يسهم في تزويدهم ،والتعليمي والتكنولوجي الهائل في عصرنا الحالي )العولمة(

والفنيات، والمعلومـات الالزمة للتعامل مع تلك التحديات والمشكالت  ،والخبرات ،بالمهـارات
تعليم بشكل وال ،السلوكية والنفسية والتربوية، بغية تحسين ظروف منظومة التربية بشكل عام
وأهداف المجتمع  خاص وتطوير الطرائق والوسائل واألساليب اإلرشادية الكفيلة بتحقيق قيم

 المقصودة واآلمال المرجوة.
للمرشدين واألخصائيين  ضروريا لعملية النمو المهني اويعد التدريب في اإلرشاد جزء     

يث يساعدهم ح ،مرشدين وتدريبهمالنفسيين، كما يعد أيضا  عنصرا  أساسيا  في برامج إعداد ال
والمهارات والكفايات اإلرشادية المختلفة، باإلضافة إلى المساعدة في  على تطبيق المعارف

 ، Goodyear، & Bernard 2013التغيير والنمو الشخصي للمرشدين المتدربين) عملية
 .1(210: 0100 ،نقال  عن الخوالدة

تاجية ي بصبغته المهنية له أهمية كبيرة في زيادة هذه إنوترى الباحثتان أن التدريب الميدان     
ية صبحيث يعمل على صقل شخ ،سواء على الصعيد الفردي أو المجتمعي ،أفراد المجتمع

يات وذلك من خالل تزويده بأهم الكفا ،على مهنة اإلرشاد اا ومهني  الطالب المرشد علميا  وعملي  
األكاديمية الجامعية المتمثلة في المساقات الدراسية المهنية العملية سواء في مجال الدراسة 

أو من خالل التطبيق والمحاكاة العملية لهذه الكفايات في  ،التخصصية في مجال اإلرشاد
التي في و  ،اإلرشاديّالجامعة أو في المؤسسات التربوية المعنية ذات الصلة بالتعليم والعمل

ّاطي والتعامل مع المشكالت التي يتطلب منهمحصلتها تنتج مرشدا مهنيا  قادرا  على التع

                                                           
أثر التدريب الميداني في تحســين كفايات اإلرشــاد المهني والرضــا اإلشــرافي  المهايرة:محمد الخوالدة، عبد الله  (1

، 2، عدد01لدى طلبة اإلرشــاد والصــحة النفســية في الجامعة األردنية، المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 
 . 212 -210ص  (0100)
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يات قوفق ضوابط وميثاق أخال ،مساعدة أصحابها في إيجاد الحلول المناسبة لها حسب ما تعلم
 عن طريق الممارسة الميدانية. اا ومؤسساتي  المهنة المعمول بها مجتمعي  

لسطينية، معات والكليات الفكما يعتبر التدريب الميداني المساق العملي الوحيد لمعظم الجا      
الجامعات والكليات تقدم أكثر من مساق تربية عملية، بحيث يكون أحدها يعتمـد علـى  فبعض

لي في المدارس. وبشكل عام هناك تطبيق عم اا عملي  والتعليم المصغر، واآلخر تطبيق   المـشاهدة
. ويعين لكل طالب بغض النظر سواء كان هناك مساق تربية عملية أو أكثر في المـدارس

الجامعة أو الكلية، متخصص في مجال تعليم التخصص يتابع أداء  أستاذ يشرف عليه، من
رشاده وتقييمه  الطالب داخل المدرسة وخارجهـا من تخطيط الدروس إلى التطبيق العملي وا 

 بعض الكليات تخصص فمثال   ،تأدية التربية العملية وتقويمه، ويبقى االختالف من حيث زمـن
فصول، بحيث يتفرغ الطالب ألداء التربية  ثالثة أسابيع في كل فصل دراسي، ولمدة سـتة

العملية فقط ويداوم في المدرسة كطالب مرشد تسند إليـه مهام جزئية في البداية ثم مهام كاملة 
التربية العملية، إما في فصل دراسي أو  في الفصل األخير، والبعض اآلخـر يطـرح مـساق

 .1(02: 0117 ،نقال  عن حمد ،002: 0111،اسيين )صبري وأبو دقةفصلين در 
مكن من وهي: الت ،وتتحدد أهداف التدريب العملي الميداني لطلبة اإلرشاد في أربع فئات    

 والقدرة على إدارة البرامج والتواصل بفعالية ،المعلومات المعرفية المتصلة مع عملية اإلرشاد
 ،اإلرشاد ومع األطراف األخرى المهتمة باإلضافة للمسترشد مع األعضاء اآلخرين من فريق

تقان الفني اإل اوأخير   ،وكذلك الوعي الذاتي والرغبة في التطور والنمو والتغيير عند الضرورة
عن  ال  نق ،Belken،1975في البيئة اإلرشادية والشعور باالرتياح لدور المرشد الكفء )

 .  2(021 ،0100 ،الخمايسة
على و  ،سعى التدريب الميداني إلى إعداد وتدريب طلبة اإلرشاد على مهنة اإلرشادكما ي    

الرغم من االهتمام الكبير الذي يحظى به التدريب الميداني في كليات التربية المحلية من حيث 

                                                           
حمد: تصور مقترح لتطوير أداء مشرفي التربية العملية بكليات التربية بالجامعات الفلسطينية،  محمد مصطفى( 1

 (.0117غزة، كلية التربية، قسم أصول التربية/ اإلدارة التربوية) -رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية 

النفســـــي والتربوي نحو العمل  اإلرشااااا  لميداني على اتجاهات طالبات عمر مســـــعود الخمايســـــة،: أثر التدريب ا 2
-021، ص 0100، مجلة جامعة فلســطين لألبحاث والدراسـات، المجلد الثامن، العدد الرابع، ديســمبر اإلرشا   

012. 
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ظهرت خالل اآلونة األخيرة خالل  عديدة   التنظيم واإلشراف والمتابعة، إال أن هناك معوقات  
في مقابل عدم استيعاب  ،0و0وتزامن التدريب  ،أهمها تزايد أعداد المتدربين التدريب من

المؤسسات التربوية المعنية لهذه األعداد وعدم استعدادها لذلك في وجود مرشد تربوي معاون 
ب من حيث تنوع طرق وأسالي اا ونوع  اية الخبرة الميدانية كم  أيضا  عدم كف ،واحد فقط فيها

نهم بأنه مرحلة م اتدربين لقوانين ونظم التدريب ظن  وعدم التزام الم ،واإلشرافوكفايات التدريب 
الل درب خوليس كفايات مهنية يمتلكها المت ،تعتمد فقط على الكفايات العلمية واألكاديمية لديهم

 .ا فاعال  ا مهني   ليكون مرشد  فترة التدريب وتؤهله مستقبال  
لية التربية بجامعة األقصى وفق برنامج تدريبي عملي ويتمثل التدريب الميداني في ك      

( يتلقاه الطالب 0تدريب ) ،بواقع تدريبين ،متكامل يتم تنفيذه من خالل قسم اإلشراف التربوي 
بحيث تتضمن تلك مساقات  ،( ساعة دراسية أكاديمية70المرشد بشرط أن يجتاز ما يعادل )

وفن  ،إلرشادوفنيات ا ،تراتيجيات اإلرشادتدريسية تخصصية مرتبطة بالتربية العملية كاس
 ،( يوم تدريبي عملي01وتمتد فترة التدريب إلى ) ،وغيرها ،وسيكولوجية اللعب والترفيه ،المقابلة
( يوم تكون بشكل متصل في المؤسسة التي يوجه إليها الطالب المتدرب وذلك قبل 00منها )

قع بوا ،د بدء الفصل الدراسي الجامعي( يوم منفصل بع00ثم ) ،بدء الفصل الدراسي الجامعي
قى الطالب حيث يتل ،يوم واحد تدريبي في األسبوع يحدده قسم اإلشراف وفق الظروف المالئمة

فيه تدريبا عمليا  على بعض المهارات والكفايات اإلرشادية المتعلقة على سبيل المثال ال 
ثم  ،شطة المدرسية الالصفيةواألن ،واإلرشاد الفردي والجمعي ،السجالت والملفات ،الحصر

وزيع وبنفس الت ،في نفس مؤسسة التدريب ،( وهو مرتبط تماما بتدريب واحد0يأتي تدريب )
ولكن مع تقدم في المهارات والكفايات اإلرشادية التي يتلقاها الطالب  ،الزمني أليام التدريب

اسة الحالة بحيث تتضمن مهارات كدر  ،المرشد من المشرف التربوي والمرشد المعاون 
ى إضافة إلى التأكيد عل ،والتعامل مع نماذج التحويالت ،والتشخيص السيكولوجي للحالة

 بما يؤهل الطالب المرشد لالنخراط في مجال العمل مستقبال رغم التحديات". ،المهارات السابقة
ت اومع مرور الوقت والممارسة الفعلية لفنيات العمل اإلرشادي في ضوء كافة المتغير      

لمشرف المسئول اّالتربوية التي يعمل وفقها الطالب المرشد أثناء التدريب الميداني وتحت إشراف
وبتوجيهات المرشد المتعاون داخل المؤسسة تصبح لدى الطالب المرشد الكفاءة المهنية األولية 
ة يالتي من خاللها يستطيع أن يضع قدمه ليخطو خطواته األولى نحو العمل اإلرشادي بمسؤول

 مهنية وباحتراف.
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أو  سواء في علم النفس ،والحقيقة أن مفهوم الكفاءة مفهوم جديد على اللغة العلمية     
يث ساد+ ح ،وغيرها من المجاالت ،علوم التربية أو مجال التشغيل والتيسير والموارد البشرية

 تبارهاعلى اع ،وعن سمات الشخصية ،وعن الميول ،الحديث عن اإلمكانات واالستعدادات
يغزو مختلف  بدأ مفهوم الكفاءة اا فشيئ  لكن شيئ   ،تمثل الخصائص النفسية التي تميز األفراد

م أو يكملها ويغنيها. وفي مجال البحث التجريبي في عل ،الحقول العلمية ويحتل تلك المفاهيم
لعشرية االنفس لم يتم االعتراف بمفهوم الكفاءة كمفهوم يمكن أن يخضع للضبط والقياس إال في 

 .1(011-022:  0100 ،)حورية.األخيرة من القرن المنصرم
ويمكن القول أن الكفاءة المهنية في واقعها تمثل تركيبة المهارات والتطبيقات والخبرات      

والسلوكيات المعرفية التي تمارس في حدود وضوابط متفق عليها من ذوو االختصاص في 
ها والذي يضفي علي ،ظتها وقياسها من خالل الميدانبحيث يتم مالح ،مجال الدراسة والعمل

 ومن ثم يمكن للمؤسسة العاملة تحديدها وتقويمها وقبولها وتطويرها.  ،القبول
علية بفا( أن الكفاءة المهنية تمثل القدرة على التصرف 00 ،0111ويرى فيليب برنو)     

، فمواجهة ال تختزل فيهالكنها  فهي قدرة تستند إلى معارف ،في نمط معين من الوضعيات
 ،عن عزوز ة ومتعددة ومنـها المعارف ) نقال  وضعية ما يجب استخـدام موارد معرفية متكامل

0107 :1)2 . 
 كما مثلت على ،هكذا أصبحت الكفاءة المهنية فيما بعد تمثل العديد من األهداف     

يث تبدأ عملية ح ،على المهنة سبيل المثال الغرض النهائي لعملية تكوين وا عداد وتدريب األفراد
مرار عملية واست ،التكوين المهني ببناء الكفاءة المهنية من خالل اإلعداد في المعاهد والكليات

اسّالكفاءةّبقيوتنتهي العملية  ،التنمية والتحسين والتطوير من خالل التدريب أثناء الخدمة
ّ(.1: 0107 ،ورعن عصف نقال   ،11: 0110 ،المهنية أثناء العمل )السليماني

ومن خالل مراجعة الدراســـات الســـابقة المتعلقة بالتدريب الميداني لطلبة اإلرشاد النفسي  ّّّ
نجد أن طلبـــة اإلرشـــاد النفسي بحاجة أكثر  ،والكفاءة المهنية من ناحية أخرى  ،من ناحية

 يالحــظ مــن خالل عرض كما ،لمعرفة  الكفاءات المهنية والمهارات اإلرشادية كافة والعمل بها
اهتمـــام البـــاحثين فقط بالشكل العام لتعلـــيم وتـــدريب وتنميـــة المهـــارات  ،الدراســات الســابقة

                                                           
 إلنس نيةاتحديد الكفاءات المهنية الواجب توفرها لدى األستاذ الجامعي، مجلة العلوم : ترزولت عمروني حورية (1

 .(020-027) 0100 ،20، العدد (الجزائر)واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 .(7102 ار إقرأ للكت ب) ،عزوز مرابط عي ش: الكف ءة المهنية (2
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والكفاءات اإلرشادية لدى المرشد. في حين توصي بعض الدراسات بضرورة توفير برامج 
شــرافية لتحســين المهارات األساسية والكفا  ،لمرشدءات المهنية المتخصصة للطالب اتدريبيــة وا 

لذا ارتأت الدراسة الحالية توجيه االهتمام نحو التدريب الميداني بغية تحسين الكفاءة المهنية 
 ،لدى الطالب المرشد ليتسنى له مستقبال  تقديم أفضل الخدمات المهنية المتخصصة للمسترشدين

ي والكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد وذلك من خالل دراسة العالقة بين التدريب الميدان
 المتدرب بقسم اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى.

ّمشكلةّالدراسة:
ّيمكنّبلورةّمشكلةّالدراسةّفيّالتساؤالتّالتالية:ّّّّ

ماّأكثرّمجاالتّمقياسّالتدريبّالميدانيّشيوعاّعندّالطالبّالمرشدّالمتدربّبقسمّاإلرشادّ
ّالنفسيّبجامعةّاألقصى؟ّ

ّم ّالنفسيّبجامعةّما ّاإلرشاد ّالمتدربّبقسم ّالطالبّالمرشد ّعند ّالمهنية ستوىّالكفاءة
 األقصى؟

المتدربّبقسمّ المهنيةّلدىّالطالبّالمرشّد العالقةّبينّمجاالتّالتدريبّالميدانيّوالكفاءّة مّا
 اإلرشادّالنفسيّبجامعةّاألقصى؟

ّا ّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفراد ّإحصائيا ّدالة ّفروقّمعنوية ّتوجد ّعلىّمقياسيّهل لعينة
 طالبة(؟ّ-)طالبّوالكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّالنوعّاالجتماعيّ،التدريبّالميداني

ّمقياسيّ ّعلى ّالعينة ّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفراد ّإحصائيا ّدالة ّفروقّمعنوية ّتوجد هل
 (؟0ّ-0والكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّنوعّالتدريب)ّ،التدريبّالميداني

ّد ّفروقّمعنوية ّتوجد ّعلىّمقياسيّهل ّالعينة ّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفراد ّإحصائيا الة
ّاّ،التدريبّالميداني ّالمهنيةّتعزىّلمتغير ّ-ادّ جيدّجّ-لمستوىّاألكاديمي)ممتازوالكفاءة

ّمقبول(؟ّ-جيد
ّأهدافّالدراسة:

 تسعى هذه الدراسة لتحقيق أهداف متباينة تتمثل في:     
ني شيوعا لدى الطالب المرشد المتدرب بقسم تقصي أكثر مجاالت مقياس التدريب الميدا-0

 اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى.
لكفاءة وكذا تحديد العالقة بين التدريب الميداني وا ،التعرف إلى مستوى الكفاءة المهنية لديهم-0

 المهنية لديهم.
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نوع لوالتحقق من وجود فروق معنوية للتدريب الميداني والكفاءة المهنية تبعا  لمتغيرات ا-2
 والمستوى األكاديمي.   ،ونوع التدريب ،االجتماعي

ّمبرراتّالدراسةّوأهميتها:ّ
 يمكن إبراز أهمية الدراسة من خالل المقومات التالية:    
ّاألهميةّالنظرية:ّ-أوال
المكانة التي يمثلها التدريب الميداني في صقل شخصية الطالب المرشد العلمية والعملية -0

 ية.لرفع كفاءته المهن
 يمكن االستفادة من التصور النظري للبحث.-0
 -نيلباحثتعلى حد علم ا-مع الفلسطينيالدراسة الحالية من الدراسات القالئل في المجت ت عد   -2

ة هذه ن، ألهمية وحساسييلية، ومتغيراتها حسب علم الباحثتالذي يتناول عينة الدراسة الحا
 بد على تقدم المجتمع وازدهاره، لهذا كان ال بال  ستدلي بظاللها في العمل مستق والتي ،الفئة

 من إجراء العديد من األبحاث حول هذه الفئة للتقدم بأدائها.
في  اة نسبي  حديث الدراس اوم الكفاءة المهنية، كونه متغير  اإلسهام في التأصيل النظري لمفه-1

ه، لما له من ؤثر فيالدراسات العربية، حيث يتطلب ذلك دراسة المتغيرات التي ترتبط به وت
 ء الفرد وزيادة إنتاجية المجتمع.تأثير بالغ األهمية في بنا

 
 األهميةّالتطبيقية:

إثراء مكتبة القياس التربوي والنفسي بمقاييس وأدوات بحثية جديدة تتالءم وطبيعة عينة  -0
 البحث الحالي بما تنطوي عليه من صفات متباينة.

عدة الطلبة في تحسين كفاءتهم المهنية ورفع مستوى استحداث برامج إرشادية لمسا-2 -0
 تدريبهم .

كما قد  تسهم نتائج البحث الحالي في تحفيز القائمين على برنامج التدريب الميداني في  -1
المؤسسة الجامعية لوضع الخطط والبرامج األكاديمية والتطويرية المناسبة لرفع مستوى التدريب 

كبرّأمرشدّالّمن حيث التركيز على إكساب الطالب ،لطالب المرشدوالكفاءة المهنية ل ،الميداني
قدر ممكن من المهارات اإلرشادية الالزمة وفق المرحلة التربوية التعليمية المعاصرة بكافة 

عالية معاصرة  كفاءة مهنية ي وذلك عن طريق تعيين مشرفين تربويين متخصصين ذو  ،تحدياتها
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تزويد الطالب بالمهارات اإلرشادية الالزمة وتطويعها وفق  ولهم القدرة على ،في مجال اإلرشاد
ّللخروج بأفضل النتائج. ،البيئة الدراسية التربوية النفسية

 صقلّشخصيةّالطالبّالمرشد.ّ-5
 المفاهيمّاألساسيةّللدراسة:

ّالتدريبّالميداني:
من لطالب ضالتدريب الميداني هو مجموعة من المهارات، والخبرات، التي يتم تقديمها ل    

إطار مؤسسي، أو ضمن أحد مجاالت الممارسة، بحيث يتم إكساب المعرفة بشكل واسع 
ن قل الطالب المتدربين من مستوى المعرفة المحدود من حيث: المهارات،  ومقصود، بهدف

واالتجاهات، والفهم، إلى مستوى أفضل يمك نهم من ممار سة الخدمة االجتماعية بشكل مستقل 
 .1(0101 ،دليل التدريب الميداني)المستقبل في 
وتعرفه الباحثتان بأنه "برنامج تدريبي عملي متكامل يتم تنفيذه من خالل كلية التربية     

( يتلقاه الطالب المرشد بعد 0تدريب ) ،بواقع تدريبين ،قسم اإلشراف التربوي  ،بجامعة األقصى
تدريسية تخصصية مرتبطة بحيث تتضمن مساقات  ،( ساعة دراسية أكاديمية70اجتيازه )

( يوم 00ثم ) ،( يوم متصل00منها ) ،( يوم01وتمتد فترة التدريب إلى ) ،بالتربية العملية
( وهو مرتبط تماما 0وتدريب ) ،بواقع يوم تدريبي في األسبوع يحدده قسم اإلشراف ،منفصل

رشادية التي اإلولكن مع تقدم في المهارات والكفايات  ،وبنفس التوزيع الزمني ،بتدريب واحد
 يتلقاها الطالب المرشد".

خالل إجابته على فقرات  ويعرف إجرائيا "بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من    
 ( درجة.   012 - 10مقياس التدريب الميداني والذي أعدته الباحثتان والتي تتراوح بين )

ّالكفاءةّالمهنية:
هي مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات ، التي بأنها: "2( 1 ،0107يعرفها عزوز)    

فيّّأثناء تأدية وظيفة ما، تترجم إلى تصرفات أو أعمال أو نشاطات في ميدان العمل، أو
أو  إطار محدد وقابل للمالحظة والقياس، وذلك من أجل مواجهة تحديات العمل المفروض،

 . ه"الخروج من مواقف عملية حرجة في إطار المهنة المنوطة ب

                                                           
 (.7171الخ م ت االلكترونية) ، ليل القسم ،السعو ية ، ليل الت ريب المي اني: ج معة تبوك 1
 عزوز "مرجع س بق". 2
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وتعرفها الباحثتان بأنها "قدرة الفرد العملية والعلمية واالكتسابية المتمثلة في مجموعة      
على  اات الالزمة له والتي تجعله قادر  االتجاهات والمعارف والمهارات والفنيات واالستراتيجي

هله مستقبال  ؤ وفق السمات الشخصية التي يتمتع بها والتي ت ،إنجاز العمل أو المهنة المنوطة به
 للترقي والنجاح والقيادة في المهنة".

خالل إجابته على فقرات  وتعرف إجرائيا "بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من    
 ( درجة".   021 - 21مقياس الكفاءة المهنية والذي أعدته الباحثتان والتي تتراوح بين )

ّالطالبّالمرشدّالمتدرب:
( 70ان بأنه "الطالب المسجل للتدريب الميداني بعد أن أنهى ما ال يقل عن )تعرفه الباحثت    

ساعة معتمدة من الساعات المعتمدة لديه حسب خطته اإلرشادية المعتمدة في عمادة القبول 
ويقوم بممارسة التدريب الميداني لمهنة اإلرشاد في أحد مراحل  ،( ساعة021والتسجيل والبالغة)
 ،تحت إشراف وتوجيه مشرف التدريب الميداني ،الوكالة( بغزة-ام )الحكومةمؤسسات التعليم الع

دارة المؤسسة التعليمية  والمرشد المعاون.  ،وا 
ّحدودّالدراسة:

قصى بجامعة األ -قسم علم النفس –الحدود المكانية: أجريت هذه الدراسة في كلية التربية 
 بغزة.

 .م0100/0102لثاني من العام الجامعي الحدود الزمنية: طبقت هذه الدراسة في الفصل ا
الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على معرفة العالقة بين التدريب الميداني والكفاءة 

 المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب بقسم اإلرشاد النفسي.
الحدود البشرية: تشمل طلبة اإلرشاد النفسي بكلية التربية/جامعة األقصى والمسجلين في 

 برنامج التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي. 
ّالطريقةّواإلجراءات:

ّمنهجّالدراسة:ّّّّ
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي لبحث حجم عالقة االرتباط بين التدريب ّّّّ

والكفاءة  ،الميداني والكفاءة المهنية، فضال  عن المنهج المقارن لدراسة مدى التدريب الميداني
 والمستوى األكاديمي. ،ونوع التدريب ،النوع االجتماعي مهنية باختالفال
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ّمجتمعّالدراسةّوعينتها:
 جامعة األقصىة اإلرشاد النفسي بكلية التربية/تكون مجتمع الدراسة من جميع طلب   

 ،0102-0100والمسجلين في برنامج التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي في العام الجامعي 
( طالب، والحرم الجديد 07ة )( طالب010موزعين كالتالي: فرع غزة ) ،(022عددهم)والبالغ 
إلحصائية قسم اإلشراف التربوي بجامعة  اوذلك وفق   ،( طالبة010( طالب، )21يونس( ))خان

األقصى. وقد تم توزيع أدوات الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة من طلبة اإلرشاد النفسي 
حيث بلغ عدد االستمارات التي تم جمعها والتي استوفت الشروط  ،عينة ممثلةبكلية التربية ك

والجدول التالي يوضح توزيع  ،( من إجمالي عدد الطلبة%12،2أي بنسبة) ،( استمارة012)
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة.

ّ(0جدولّ)
 ةلمتغيرات الدراس ااد العينة وفق  توزيع أفر 

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير
 05 ذكور النوع االجتماعي

 
3،560% 

 %66،33 113 إناث
 %36،8 65 1تدريب  نوع التدريب

 %63،2 153 2تدريب 
 %3 0 ممتاز المستوى األكاديمي

 %22،62 05 جيد جدا
 %16،06 20 جيد

 %30،22 61 مقبول
ّالدراساتّالسابقة:
1ّ(0101دراسةّّمصريّ)

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات ّّّّ
خليل. ي والتربوي في جامعة الاإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفس

سيطة ائية البوطالبة، تم اختيارهم بطريقة العينة العشو  ا( طالب  11كونت عينة الدراسة من )تو 
                                                           

دور التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات اإلرشادية لدى طلبة الماجستير  مصـري:راهيم إب (1
 (.0101في اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة الخليل. مجلة دراسات نفسية وتربوية، جامعة الخليل)
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من مجتمع الدراسة من الطلبة الذين تلقوا تدريب ميداني. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
أظهرت نتائج الدراسة وجود دور للتدريب الميداني في تحسين المناسب لطبيعة هذه الدراسة. و 

ية حصائالكفاءة الذاتية المدركة، حيث جاءت بدرجة مرتفعة، كما أظهرت فروق ذات داللة إ
في متوسطات الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور، وتبعا لمتغير عدد 
الدورات لصالح األكثر دورات، كما أظهرت وجود دور للتدريب الميداني في تحسين المهارات 
اإلرشادية، حيث جاءت بدرجة مرتفعة، في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية في 

هارات اإلرشادية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور. وتبعا لمتغير عدد الدورات متوسطات الم
 لصالح الذين لديهم عدد دورات أكثر. 

1ّ(0101أنجمّ)Anjumّدراسةّ
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر برامج التدريب على إتقان المهنة، وكذلك على التنمية     

( 011تكونت عينة الدراسة من )اكستان. و ي بالشخصية ومهارات طالب كليات إدارة األعمال ف
( جامعة في باكستان. وقد استخدمت الدراسة استبيان ا 02طالب من طالب البكالوريوس، من )

( موزع على ستة مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية برامج التدريب  22مكونا من ) سؤاال 
 دارة األعمال بالجامعات الباكستانية.على تطور النمو المهني والشخصي لدى  طالب  كليات إ

2ّ(0101دراسةّالزهرانيّ)
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التربية العملية في تطوير الكفايات التدريسية للطالبات ّّّّ

( طالبة من طالبات الدبلوم 21المعلمات من وجهة نظرهن. وقد تكونت عينة الدراسة من )
( 10و) ،رياضيات( –بيولوجي  -صات العلمية )كيمياء( طالبة من التخص12و) ،التربوي 

لغة انجليزية(. وقد استخدمت الباحثة أداة مكونة  -طالبة من التخصصات األدبية )لغة عربية
استخدام  ،تنفيذ الدرس ،تقيس الكفايات التعليمية اآلتية: التخطيط للدرس ،( فقرة21من )

 ظهرت نتائج الدراسة أن التربية العملية أسهمتأوالتقويم. و  ،إدارة الصف ،الوسائل التعليمية
كما جاء ترتيب  ،في إكساب طالبات الدبلوم التربوي بكلية التربية بصبيا الكفايات التدريسية

                                                           
1 (Anjum،Sadia: Impact of internship programs on professional and personal development 

of business students: a case study from Pakistan. (2020) Future Business Journal 

ظرهن ندور التربية العملية في تطوير الكفايات التدريســــية للطالبات المعلمات من وجهة  الزهراني:بدرية ضــــيف الله  2
( 01وغرافية(، المجلة العربية للعلوم التربوية، الجلد الرابع، العدد )ميدانية في ضـــــــــــوء بعض المتغيرات الديم دراســـــــــــة)
 (.022-072 ص( 0101)
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 ،نفيذ الدرست ،التخطيط للدرس ،الكفايات التدريسية على النحو: استخدام الوسائل التعليمية
ا أشارت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة كم ،وأخيرا جاءت كفاية التقويم ،إدارة الصف

 علمي(. ،إحصائية في الكفايات التدريسية تعزى إلى التخصص )أدبي
1ّ(0102الصالحيّ)Salkhiّ-Alّدراسةّ
الطالب المعلمين في جامعة البتراء نحو مهنة  اتجاهات إلىهدفت الدراسة إلى التعرف     

كونت لتي تمت مالحظتها أثناء التدريب العملي. وقد تالتدريس وعالقتها بالكفاءات التدريسية ا
 نحو إيجابي اتجاه وجود وقد أظهرت نتائج الدراسة معلمة طالبة. (22عينة الدراسة من )

 تجاه ذات داللة إحصائية وجود فروق  كما أظهرت ،قبل وبعد التدريب الميداني التدريس مهنة
 مستوى  وأظهرت أن ،الصف معلم لباتالتخصص لصالح طا اختالف إلى يعزى  التدريس مهنة

 وجود فروق في عدم كما بينت نتائج الدراسة للطالبات المعلمات مرتفع، التدريسية الكفاءات
كماّأشارتّّللتخصص، كما يراها مشرفو التدريب الميداني تعزى  الكفاءات التدريسية للطالبات

تدريسّوكفاءاتّالتدريسّعالقةّبينّموقفهمّتجاهّمهنةّال الدراسةّإلىّعدمّوجود نتائج
ّ.أثناءّالتدريبّالعملي

2ّ(0102المستريحيّ)ّ،دراسةّطاشمان
هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في تخصصي     

دم الباحثان واستخ معلم الصف وتربية الطفل في جامعة اإلسراء أثناء فترة التدريب الميداني.
( 70كونت عينة الدراسة من )ت( فقرة. و 21مجاالت تشتمل على )( 2ة من )مكون ةاستبان
ل. وقد وتربية طف ،من طلبة كلية العلوم التربوية في تخصصي: معلم صف ،وطالبة اطالب  

أظهرت النتائج أن أبرز المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملي )الميداني( بالترتيب تتصل 
دريس وعمليات الت ،والمدرسة المتعاونة ،والمعلم المتعاون  ،مليةبطبيعة برنامج التربية الع

كذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  تعزى إلى  ،والمشرف األكاديمي ،الصفي
وعمليات  ،ن والمعلم المتعاو  ،التخصص في المشكالت المتصلة بطبيعة برنامج التربية العملية

                                                           
1 Al-Salkhi ،Mahmoud Jamal :Attitudes of Student Teachers at the University of Petra 

toward Teaching Profession and Its Relation to Their Teaching Competences Observed 

during Practical Training .§American Journal of Educational Research-224:)3(7 ;2112 .

 .231doi/11.12.21 :education-7-3-6. 

المشــــكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة االســــراء في أثناء فترة  المســــتريحي:غازي طاشــــمان، حســــين  2
 .71-21 ص( 0102(، )0سية والتربوية، المجلد الخامس، العدد)التدريب الميداني، مجلة العلوم النف
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لة في حين كانت الفروق في المشكالت المتص ،التدريس الصفي لصالح تخصص معلم الصف
ائيا كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحص ،بالمدرسة المتعاونة لصالح تخصص تربية الطفل

تعزى إلى المعدل التراكمي في المشكالت المتصلة بعمليات التدريس ولصالح الطلبة الذين بلغ 
وق في كما وجدت فر  ،عدلهم امتياز ومقبولمعدلهم التراكمي جيد جدا على الطلبة الذين بلغ م

دا ولصالح المعدل التراكمي جيد ج ،والمدرسة المتعاونة ،المشكالت المتصلة بالمعلم المتعاون 
 تعزى للجنس. اتائج عدم وجود فروق دالة إحصائي  في حين أظهرت الن ،على المقبول

01081ّدراسةّالخوالدةّوالمهايرةّ
علىّدورّخبرةّالتدريبّالميدانيّفيّتحسينّكفاياتّاإلرشادّهدفتّالدراسةّإلىّالتعرفّّّّ

تكونت و  ة.المهني والرضا اإلشرافي لدى طلبة اإلرشاد والصحة النفسية في الجامعة األردني
( طالبا وطالبة من المسجلين في مقرر التدريب الميداني واإلعداد 70عينة الدراسة من )

استخدم الباحثان مقياسي . و 0100 -0107عي ي العام الجامللتدريب الميداني للعامين ف
ق والصحة النفسية قبل تطبيكفايات اإلرشاد المهني والرضا اإلشرافي لدى طلبة اإلرشاد 

البرنامج. وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة المسجلين في برنامج التدريب الميداني على 
شاد على مقياسي تحسين كفايات اإلر ّالطلبة المسجلين في برنامج اإلعداد للتدريب الميداني

 المهني والرضا اإلشرافي.
2ّ(0108) دراسةّحورية

هدفت الدراسة إلى تحديد الكفاءات المهنية الواجب توفرها لدى األستاذ الجامعي. وقد     
( أستاذ بجامعة 22التحليلي. وقد تكونت عينة الدراسة من ) استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

دي، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. وقد استخدمت الباحثة استبانه مكونة العربي بن مهي
 ،وخدمة المجتمع ،والبحثية ،( فقرة مكونة من أربعة محاور وهي: األدوار التربوية12من)

واألعمال اإلدارية، وتال ذلك تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام األساليب 
والمتوسط الحسابي، والتكرار، النسب المئوية. وقد  حراف المعياري،اإلحصائية التالية: االن

عرضت النتائج وفق المحاور األربعة لألستاذ الجامعي ) التعليم، البحثي العلمي، ومحور 
األعمال اإلدارية(، حيث وجد أن: النسبة األكبر من األساتذة  خدمة المجتمع وأخيرا محور

 21و) ،من كفاية البحث العلمي أن يتمكن األستاذ ( يرون أن من المهم جدا% 02وهي )

                                                           
 الخوال ة مرجع س بق 1

 حورية مرجع س بق- 2



 

346 
 

( منهم يرون أن الجوانب اإلدارية هي % 21( منهم يرون أن التعليم هو األهم، بينما )%
وقد أظهرت النتائج كذلك  ،منهم يرون أن خدمة المجتمع هي المهمة جدا46%) )أما ،األهم

 أهمية.   أن التعليم قد حاز على أكبر
01081ّّدراسةّالخمايسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج التدريب الميداني على اتجاهات طالبات اإلرشاد    
المعدل و  ،النفسي والتربوي نحو العمل اإلرشادي في ضوء متغيرات )عدد الساعات المسجلة

( طالبة من المسجالت للتدريب الميداني في 20التراكمي(. وقد تكونت عينة الدراسة من)
. وقد استخدم 0107-0101شاد النفسي والتربوي في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي اإلر 

الباحث مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي. وقد أظهرت النتائج وجود 
فروق ظاهرية بين متوسطات طالبات اإلرشاد والتربوي على مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين 

 ،رشادي بعد التدريب الميداني ارتفاعا جوهريا عن متوسطاتهن قبل التدريبنحو العمل اإل
كذلك وجود فروق دالة إحصائيا التجاهات طالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات نحو 
العمل اإلرشادي على جميع أبعاد مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين تبعا لمتغير المعدل 

تربوي اإلرشاد النفسي والّفروق دالة إحصائيا التجاهات طالباتفي حين لم تظهر  ،التراكمي
المتدربات على جميع أبعاد مقياس اتجاهات الطلبة تبعا لمتغير عدد الساعات الدراسية 

كما ال يوجد تفاعال بين عدد الساعات الدراسية المسجلة والمعدل التراكمي لطالبات  ،المسجلة
 اإلرشاد النفسي والتربوي. 

ّ"2("0108لمكانينّ)دراسةّا
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا المدرك عن اإلشراف الميداني في التربية     

الخاصة في الجامعة الهاشمية من وجهة نظر الطلبة المتدربين وعالقته ببعض المتغيرات. وقد 
مدرك عن ( طالبا  متدربا  استجابوا لمقياس مستوى الرضا ال21تكونت عينة الدراسة من )

( فقرة. وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاعا  في مستوى الرضا 11اإلشراف الميداني المكون من )
عن اإلشراف الميداني من وجهة نظر الطلبة، ووجود فروق دالة إحصائيا  في مستوى الرضا 
عن اإلشراف الميداني من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ولمتغير 

                                                           
 الخم يسة مرجع س بق 1

المدرك عن اإلشراف الميداني في التربية الخاصة في الجامعة الهاشمية من  المكانين: الرضاهشام عبد الفتاح  (2
 (.0100عض المتغيرات، الجامعة األردنية)وجهة نظر الطلبة المتدربين وعالقته بب
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م تظهر في حين ل ،مؤسسة التدريب لصالح الطلبة المتدربين في المؤسسات الحكومية نوع
النتائج فروقا  في مستوى الرضا لمتغيري المعدل التراكمي للطلبة ونوع اإلعاقة التي جرى 

ّ.التعامل معها
1ّ(0108دراسةّعليّ)

الخاصة  ة التربيةهدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء أشكال المشكالت التي تواجه طلب    
أثناء التدريب الميداني، ومعرفة الفروق في نوعية تلك المشكالت، ومعرفة مدى تأثرها بمتغيري 

( فردا، 10الجنس، والتخصص، وعالقتها بأساليب المواجهة. وقد تكونت عينة الدراسة من )
د ( طالبة تخصص توح07( طالبا تخصص اضطرابات التواصل وا عاقة عقلية، و)21منهم )

وصعوبات تعلم من الطالب والطالبات المشاركين في برنامج التدريب الميداني من مسارات 
اضطرابات اللغة والتواصل، والتوحد، واإلعاقة العقلية، وصعوبات التعلم بقسم التربية 

ي العام ف كلية التربية، جامعة طيبة بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الخاصة،
وقد استخدم المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعتها وأهدافها، وقد  .م 2016/2017الدراسي

 ومقياس أساليبّلميداني لدى طالب التربية الخاصة،استخدم مقياس مشكالت التدريب ا
أن أهم المشكالت تتعلق  مواجهة المشكالت وكالهما من إعداد الباحث. وقد أظهرت النتائج

بخصائص األطفال ذوي االحتياجات، واألقل أهمية المتعلقة بالمدراء والمعلمين المتعاونين. 
 الذكور في الدرجة الكلية وفي محاور كما أظهرت فروق في المشكالت بين الجنسين لصالح

اإلشراف والمتعلقة بسمات الطالب الشخصية، وظهر ارتباط المشكالت المتعلقة باإلعداد 
ساعدة كما تبين أن أسلوب طلب الم ،ارتباطا سالبا بالمواجهة والتحدي، وارتباطا موجبا بالهرب

 .رخاء وخفض التوتركان األول، ويليه المواجهة والتحدي، واختتمها أسلوب االست
2ّ(0100دراسةّسفر)

بالرضا  وعالقته هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء لبرنامج التربية العملية،ّّّ
الطالبي من وجهة نظر طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة أم القرى. وقد تكونت 

ي سي التربية العملية والرضا الطالب( طالبة. وقد استخدمت الباحثة مقيا000من )عينة الدراسة 

                                                           
مشــــكالت التدريب الميداني لدى طالب كلية التربية قســــم التربية الخاصــــة جامعة طيبة في  علي:عبد الله  مســــافر (1

 مصر. –ببورسعيد  (0100)، مجلة كلية التربيةضوء بعض المتغيرات وعالقتها بأساليب المواجهة لديهم
لبرنامج التربية العملية وعالقته بالرضـــــا الطالبي من وجهة نظر طالبات التربية العملية مســـــتوى األداء  ســـــفر:منال  2

 (.7)د( العد0107(، )2بكلية التربية بجامعة أم القرى، مجلة جامعة القدس المفتوحة، المجلد)

https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=24


 

348 
 

وهو من إعدادها. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء في التربية العملية مرتفع، والرضا 
كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين مستوى األداء لبرنامج  ،الطالبي متوسط

وى األداء تائج الدراسة وجود فروق مستالتربية العملية، وعالقته بالرضا الطالبي، كما كشفت ن
لبرنامج التربية العملية، والرضا الطالبي لصالح طلبة االجتماعيات، كما بينت نتائج الدراسة 
عدم وجود فروق في مستوى األداء لبرنامج التربية العملية، والرضا الطالبي تعزى لمستوى 

 التربية العملية.
1ّ(0100دراسةّالعليّ)

لدراسة إلى الكشف عن مشكالت برنامج التدريب الميداني لطلبة التربية هدفت هذه ا    
ومعرفة عالقة هذه المشكالت ببعض المتغيرات.  ،الخاصة بجامعة نجران من وجهة نظر الطلبة

وقد تكونت عينة الدراسة من الطلبة الملتحقين بمقرر التدريب الميداني في الفصل الدراسي 
          ( طالبا  وطالبة. 21وعددهم ) ،0101/0107األول من العام الجامعي 

أظهرت نتائج الدراسة ( أبعاد. و 2( فقرة موزعة على )20مكونة من ) استبانةالباحث  عد  أ و       
كالت في حين كانت المش ،أن مشكالت التدريب الميداني كانت بدرجة متوسطة في بعد الطالب

وق كما أظهرت وجود فر  ،رسة مكان التدريببدرجة بسيطة في بعدي المشرف األكاديمي والمد
المقياس و  ،والمشرف ،في بعدي المدرسة ،في المشكالت ما بين الطالب تبعا لمتغير الجنس

 في حين لم تظهر فروق في مشكالت التدريب الميداني تبعا لمتغير المعدل التراكمي. ،ككل
2ّ(0105)ّدراسةّعساف

( من وجهة نظر الطلبة 0مساق تربية عملية ) هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية    
المتدربين في تخصصي معلم الصف وتربية الطفل في الجامعة األردنية. وقد تكونت عينة 

المسجلين لمساق  ( طالبا وطالبة من تخصصي معلم الصف وتربية الطفل20الدراسة من )
حيث تم  ،األردنيةفي الجامعة  0102/0101( في الفصل الدراسي الثاني 0تربية عملية )

ية عملية تقيس فاعلية مساق ترب استبانةاختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية. وقد الباحث 

                                                           
طلبة، جهة نظر المشـــــــكالت برنامج التدريب الميداني لطلبة التربية الخاصـــــــة بجامعة نجران من و  العلي:وائل أمين  1

 .011-022 ص( 0107(، )2(، العدد)1المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد )
( من وجهة نظر الطلبة المتدربين في تخصـــــــص معلم 0تقويم فاعلية مســـــــاق تربية عملية ) عســـــــاف:محمد عارف  2

 -0700(ص0101(، )12، مجلد ) (1) التربوية، ملحقالصــف وتربية الطفل في الجامعة األردنية، دراســات، العلوم 
0720. 
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( من وجهة نظر الطلبة المتدربين في تخصصي معلم الصف وتربية الطفل في الجامعة 0)
نظر  ( من وجهة0مساق تربية عملية ) األردنية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة فاعلية

مرتفعة  الطلبة المتدربين في تخصصي معلم الصف وتربية الطفل في الجامعة األردنية كانت
حيث حصل مجال اإلشراف على التربية العملية  ،من وجهة نظرهم في جميع مجاالت الدراسة

مجال الكفايات التعليمية، ثم مجال التقويم، ومن ثم مجال إدارة  على المرتبة األولى، تاله
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة  ،ة المتعاونة، ومن ثم مجال المعلم المتعاون المدرس

( من وجهة نظر الطلبة المتدربين في تخصصي معلم 0إحصائيا في فاعلية مساق تربية )
 الصف وتربية الطفل في الجامعة األردنية تعزى لمتغير التخصص. 

1ّ(0105دراسةّالصنعانيّ)
سة إلى قياس مستوى الكفاءة المهنية لمربيات األطفال الذاتويين، والتعرف على دفت الدراهّّّّ

الفروق في الكفاءة المهنية للمربيات وفقا  لمتغيرات: المؤهل، التخصص، الدورات التدريبية، 
تم اختيارهن من مركز األمل للتوحد  ،( مربية21وسنوات الخبرة. وقد تكونت عينة الدراسة من )

لكفاءة المهنية ا ت الدراسة المنهج الوصفي. ومقياساستخدمفي الجمهورية اليمنية. و ة تعز بمدين
أظهرت النتائج مستوى متوسط و (. 0117، إعداد مبارك الذروة)لمعلمي األطفال الذاتويين

للكفاءة المعرفية للمربيات، ومستوى متوسط في الكفاءة المتعلقة بالبرامج التربوية والعالجية، 
للكفاءة المهنية في استخدام الفنيات واالستراتيجيات، كما أظهرت النتائج عدم ومستوى جيد 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءات المهنية لدى مربيات األطفال الذاتويين وفقا  
 لمتغيرات: المؤهل، التخصص، سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية.

2ّ(0105دراسةّالشريفين)
إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى نموذج تطوير المهارة في  هدفت الدراسة   

ونت عينة كرفع مستوى الكفاءة الذاتية المهنية لدى المرشدين المتدربين في األردن. وقد ت
وطالبة من طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك في مستوى  ا( طالب  10الدراسة من )

يبي القائم إلى مجموعتين: تجريبية دربت بالبرنامج التدر  اوزعوا عشوائي  الثالثة والرابعة، السنتين 

                                                           
 ،الكفاءة المهنية لدى مربيات األطفال الذاتويين في ضــــــوء بعض المتغيرات في مدينة تعز الصــــــنعاني:عبده ســــــعيد  1

 .  011( ص0101،)02جامعة ذمار اليمن، العدد  التربية،المجلة العلمية لكلية 
هنية لدى ى نموذج تطوير المهارة في رفع مستوى الكفاءة الذاتية المبرنامج تدريبي يستند إل الشريفين، فاعلية الله عبد 2

 (.0102(،مجلة جامعة قابوس، عمان)2)جل  م المرشدين المتدربين في األردن.مجلة العلوم التربوية والنفسية،
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تيادية. ساليب التدريسية االععلى نموذج تطوير المهارة، وضابطة اقتصر التعامل معها وفق األ
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األداء على مقياس و 

ذلك وجدت ك ،ككل تعزى للمجموعة ولصالح أفراد المجموعة التجريبية الكفاءة الذاتية المهنية
 فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المهنية تعزى للجنس ولصالح الذكور.

1ّ(0105والعجميّ)ّ،دراسةّالدغيم
وح بمستوى الطم هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة المهنية وعالقتها       

ّ( طالبة٨٢١)والخوف من التقييم السلبي لدى الطالب المعلم. وقد تكونت عينة الدراسة من 
التقييم  ار الخوف مناستخدم الباحثان مقياس الكفاءة المهنية، ومقياس الطموح، واختبجامعية. و 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات المعلمات السلبي. و 

فوقات وغير المتفوقات في الكفاءة المهنية ومستوى الطموح، في حين لم تظهر فروق دالة المت
وجبة م ارتباطيةكما وجدت عالقة  ،المجموعتين في الخوف من التقييم السلبي إحصائيا بين
 اطيهارتبفي حين أظهرت وجود عالقة  ،بين الكفاءة المهنية ومستوى الطموح ودالة إحصائيا  
الكفاءة المهنية والخوف من التقييم السلبي. ودلت النتائج كذلك على  إحصائيا  بينسالبة ودالة 
 .بالكفاءة المهنية من خالل مستوى الطموح إمكانية التنبؤ

2ّ(0103ألمجاليّ)ّ، iAlmajalدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه طالب التربية العملية في ّّّّّّّ

كلية األميرة علياء الجامعية أثناء تدريبهم في المدارس، وعالقتها ببعض المتغيرات. وقد تكونت 
الدراسة أن المشكالت التي تواجه الطالب  ( طالبا. وقد أظهرت نتائج011عينة الدراسة من )

أثناء التدريب الميداني تعتمد على ما يلي: دور المشرف األكاديمي، والمدارس التي يتم فيها 
التدريب، وخطة التدريس، وطالب المدرسة المتعاونة، كما أظهرت النتائج أن الطالب ذوي 

ما مقارنة بزمالئهم األقل معدل، ك المعدل العالي تنخفض مشكالتهم أثناء التدريب الميداني

                                                           
 الســـــــلبي ييمالتقالكفاءة المهنية وعالقتها بمســـــــتوى الطموح والخوف من  العجمي:محمد دغيم الدغيم، حمد بليه حمد  1

(، 21غزة، مجلــد) -لــدى الطــالبــات المعلمــات المتفوقــات وغير المتفوقــات أكــاديميــا، مجلــة كليــة التربيــة، جــامعــة األزهر
 .  122-102( ص0102(، )2(، ج)010عدد)

2 Almajali،Ather :Problems Facing Special Education Students at Princess Alia University 

College during Field Training and its Relationship with the Extent of Acquisition of 

Cognitive and Performance Competencies .Research Journal of International Studies .

ISSN: 1453-212X Issue 27  (2113.)  

https://www.researchgate.net/profile/Areen_Almajali2
https://www.researchgate.net/profile/Areen_Almajali2
https://www.researchgate.net/profile/Areen_Almajali2
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بينت نتائج الدراسة أن أغلب المشكالت التي واجهها الطالب كانت في الرياضيات واللغة 
 العربية.
1ّ(0103وبيليّ)ّ،بل Pill & Pilliدراسةّ
إلى محاولة تحليل وجهة نظر الطالب للتربية العملية. وقد تكونت عينة  الدراسة هدفت      

من طالب العالج الطبيعي، حيث طلب منهم كتابة المشكالت التي  ا( طالب  00) الدراسة من
 وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم رضا جميع الطالب عن تواجههم أثناء التدريب الميداني.

أن هناك مجموعة من المهارات التي اكتسبوها من  ذكر المجيبون  كما ،العالقة مع المشرف
عطاءّية الطالب، زيادة استقالل مشرفيهم، وهي: والتخطيطّلعمليةّالتعلم،ّوطرحّاألسئلة،ّوا 

استخدموا ّكماّأنهمّكانواّسعداءّعندما ،ردودّالفعل.ّكماّأظهرّالطالبّرضاهمّعنّّتدريبهم
 .األجهزة داخل المختبرات

ّ(:0110دراسةّالطراونةّ)
هم نحو اتجاهات هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التدريب الميداني لطلبة اإلرشاد فـي      

العمل اإلرشادي، وذلك من خـالل مقارنـة اتجاهـاتهم نحـو العمـل اإلرشادي قبل التدريب وبعده، 
التدريب الميداني على االتجاهات نحو  وهدفت أيضا إلى التعرف على االخـتالف فـي أثـر

ة اإلرشاد مي لطلبالعمـل اإلرشـادي، وذلـك بـاختالف النـوع االجتماعي، والمعدل التراك
أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي قد المتدربين. و 

داللة إحصائية  التدريب، كذلك أظهرت عدم وجود فروق ذات ارتفعت وبداللة إحصائية بعد
لالتجاه نحو العمل  بين الذكور واإلناث من طلبة اإلرشاد المتدربين علـى الداللـة الكليـة

وجود فروق ظاهرية لكنها لم  اإلرشادي، وعلى أبعاده الفرعية، رغم أن المتوسطات تـشير إلـى
أيضا  لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمعدل  ،تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية

الداللة الكلية لالتجاه، وعلى أبعاده الفرعية ما عدا  فأقـل( علـى 22.17فأكثر،  10التراكمي )
كما ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية في اتجاهات  ،اإلرشادي بعد االتجاه نحو أهمية ودور العمل

العمل اإلرشادي تعزى للتفاعل بين متغيري النوع االجتماعي، والمعدل  الطلبـة المتـدربين نحـو
االتجاه  لالداللة الكلية لالتجاه وأبعاده الفرعية باستثناء البعد األول الذي يمث التراكمي على

                                                           
1 Pill ،Kadri &Pilli Einike :CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN PRACTICAL 

TRAINING – PERCEPTIONS OF CLINICAL EDUCATION .portunities in practical 

training – perceptions of clinical education | (2013) 63 
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فأكثر  10اإلرشادي، حيث أظهرت النتائج إن الطلبة الذكور ذوي المعدل التراكمي  نحو العمل
 فأقل، 22.17األفضل اتجاها على هذا البعد من الطلبة الذكور ذوي المعدل التراكمي  هم

 ومن جميع فئات اإلناث.
ّالتعقيبّعلىّالدراساتّالسابقة:
 دريب الميداني ولكن لم تربطه بمتغير الكفاءة المهنية، عينةمعظم الدراسات تناولت متغير الت

الدراسة أغلبها على طلبة الجامعة ومنها ما طبق على قسم االرشاد .ولكن اتفقت الدراسة 
 الحالية مع الدراسات السابقة في أن:

ات وهناك القليل من الدراس ،معظم الدراسات السابقة ركزت على متغير التدريب الميداني -
 لتي تناولت متغير الكفاءة المهنية.ا

بعض الدراسات التي تناولت التدريب الميداني ركزت على عالقته بمتغيرات أخرى  -
 ،دريسيةالكفايات الت ،مثل: الكفاءة الذاتية ،قريبة إلى حد ما بمتغير الكفاءة المهنية

 الكفاءة الذاتية المهنية.  ،كفايات اإلرشاد المهني
لسابقة على مفاهيم أخرى مرادفة للتدريب الميداني كالتربية ركزت بعض الدراسات ا -

 والتدريب العملي. ،العملية
 بعض الدراسات تناولت عينة الدراسة المستهدفة وهم طلبة اإلرشاد النفسي.  -

 ولكن اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث:
ات ناولت العالقة بين متغير ت -نيعلى حد إطالع الباحثت -اسة سابقةلم توجد أي در  -

 الدراسة الحالية. 
 ن من اعدادهما.ين أداتيمن حيث استخدام الباحثت -
 د النفسي.لطلبة االرشا الميدانياختلفت في عينة الدراسة حيث تناولت طلبة التدريب  -

ّأدواتّالدراسةّ:
 من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثتان بإعداد أداتين هما:

ّالتدريبّالميداني:ّمقياسّ-أوالًّ
بعد مراجعة أدبيات الدراسة، والدراسات السابقة، وتعريفات التدريب الميداني لدى الطلبة     

المتدربين في برنامج التدريب الميداني في كليات التربية بالجامعات، واالطالع على بعض 
ا لألساس النظري ا دت لذي اعتمالمقاييس ذات العالقة بالموضوع، وهي أدوات تنوعت تبع 

 ،دراسة طاشمانو  ،(0101والعينة المستهدفة من المقياس، كما في دراسة مصري ) عليه،
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( فقرة موزعة على 10تم تحديد ) ،(0107العلي )و  ،0100والخمايسة  ،(0102المستريحي )
فقرات، دور المشرف التربوي  ويشمل  2وهي: )دور الجامعة ويشمل  ،خمسة مجاالت أساسية

 2دور المرشد المعاون ويشمل  ،فقرات 0ر الجهة المستفيدة من التدريب ويشمل دو  ،فقرات 2
 فقرات(. 1فقرات، والمجال الخامس أهمية التدريب الميداني للطالب المرشد ويشمل 

ّصدقّالمقياس:
ومن  ،( فقرة21صدق المحتوى: تم عرض المقياس بصورته األولية والذي يحتوي على )    

لصحة وا ،عة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص في علم النفسثم تم عرضه على مجمو 
والقياس والتقويم، لتحديد مدى مالئمة كل مجال للمقياس ككل، إضافة إلى تحديد  ،النفسية

مدى مالئمة كل فقرة للمجال الذي تنتمي له ومعرفة مدى وضوح كل فقرة من حيث الصياغة، 
محكمين استقر المقياس على ما هو عليه من حيث وفي ضوء ذلك وبناء  على آراء السادة ال

( بدائل 2( فقرة ، وتكون سلم اإلجابة من )10المجاالت الخمسة وعدد فقرات المقياس ككل )
، درجة قليلة 0، درجة قليلة 2، درجة متوسطة 1، درجة عالية 2وهي: )درجة عالية جدا 

 (.0جدا 
ساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة جرى التحقق من صدق االتاالتساقّالداخلي:ّّّّّّّ

وطالبة من طلبة اإلرشاد  ا( طالب  21اسة األصلية مؤلفة من )استكشافية من خارج عينة الدر 
النفسي المتدربين، لالطمئنان لوضوح العبارات، إضافة عن سهولة فهم التعليمات، وصالحية 

ة من مجاالت المقياس والدرج بدائل االستجابة، بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل مجال
والمجال  ،(0،90-0.88وتراوحت معامالت االرتباط للمجال األول)  ،الكلية للمقياس

 ،(0،77-88،بينما المجال الرابع) ،(0،90-0،80(، والمجال الثالث)0،88-0.78الثاني)
 قياسبين كل مجال والدرجة الكلية للم اوجد ارتباط  و  ،(0،78 -90 .0وأما المجال الخامس)

(، كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 1.10إحصائيا عند مستوى داللة ) وجميعهم دال  
كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، حيث تراوحت معامالت 

 (، وفقرات المجال الثاني ما بين1.02 – 1.70) المجال األول ما بين االرتباط لفقرات
(، والمجال الرابع 1.20 -1.02(، والمجال الثالث فتراوحت درجاته ما بين)1،22 -1.01)

(، 1.22- 1،00(، أما المجال الخامس فقد تراوحت ما بين)1.02 -1.77) فتراوحت ما بين
ط السابقة إلى أنها دالة وتشير معامالت االرتبا ،( 1.10عند مستوى)  اوهي دالة إحصائي  

 وهذا يؤكد صدق بناء المقياس.  ،البحث العلمي ألغراضّومقبولة اإحصائي  
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ّثباتّالمقياس:
والستخراج ثبات المقياس قامت الباحثتان بحساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة       

وبفاصل  ا لمرتين،تطبيق االختبار على عينة الصدق نفسه ، حيث تم  (Test-retest)االختبار 
تباط بيرسون بين مرتي التطبيق لمجاالت المقياس ما ، حيث بلغ معامل ار ا( يوم  21زمني )
 (.1.21 - 1.70بين )
 (Cronbach Alphaكما تم حساب ثبات المقياس، بطريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا    

(، وبذلك تكون أداة الدراسة 1.20 - 1،77( إذ بلغت معامالت االرتباط لمجاالت المقياس)
ّ.يق وفق أهداف الدراسة الحاليةصادقة، وثابتة، وقابلة للتطب

ّمقياسّالكفاءةّالمهنية:ّ-ثانيا
ى الطلبة لدبعد مراجعة أدبيات الدراسة، والدراسات السابقة، وتعريفات الكفاءة المهنية       

لى بعض ، واالطالع عالمتدربين في برنامج التدريب الميداني في كليات التربية بالجامعات
ا لألساس النظري الذي اعتمدت المقاييس ذات العالقة بالمو  ضوع، وهي أدوات تنوعت تبع 

 ،(0101والصنعاني ) ،(0100) حوريةعليه، والعينة المستهدفة من المقياس، كما في دراسة 
تعكس كل فقرة منه مستوى  ،( فقرة21وغيرهما ، تم تحديد ) ،(0102والعجمي ) ،الدغيمو 

عطيت أ   ،لى تساوي أوزان فقـرات المقياسومن أجل الحصول ع ،الكفاءة المهنية لدى الطلبة
، درجة عالية ، درجة اماسي الدرجات: )درجة عالية جد  ( لمقياس خ2، 1، 2، 0، 0تقديرات )
( أمام كل فقرة ويطلب من المفحوص أن يضع إشارة ادرجة قليلة جد   ،درجة قليلة ،متوسطة

حوص عن مستوى الكفاءة المهنية للمفأمام االختيار المناسب له لكل فقرة منه، والذي يعبر )×( 
(، وأقل درجة 021في العينة. وعليه فإن أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي )

 (.21هي )
ّصدقّالمقياس:

ومن  ،( فقرة27صدق المحتوى: تم عرض المقياس بصورته األولية والذي يحتوي على )ّّّّ
لصحة وا ،االختصاص في علم النفسثم تم عرضه على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة و 

والقياس والتقويم، لتحديد مدى مالئمة كل فقرة للمقياس ككل، ومعرفة مدى وضوح  ،النفسية
كل فقرة من حيث الصياغة، وفي ضوء ذلك وبناء  على آراء السادة المحكمين استقر المقياس 

( بدائل 2إلجابة من )وتكون سلم ا فقرة،( 21على ما هو عليه من عدد فقرات المقياس ككل )
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، درجة قليلة 0، درجة قليلة 2، درجة متوسطة 1، درجة عالية 2وهي: )درجة عالية جدا 
 (.0جدا 

ّ ّالداخلي: جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة االتساق
اإلرشاد  وطالبة من طلبة ا( طالب  21اسة األصلية مؤلفة من )استكشافية من خارج عينة الدر 

لالطمئنان لوضوح العبارات، إضافة عن سهولة فهم التعليمات، وصالحية  ،النفسي المتدربين
بدائل االستجابة، بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية 

وهي دالة إحصائيا  عند  ،(1.22 – 1.00)للمقياس وتراوحت معامالت االرتباط ما بين 
 مما يؤكد صدق بناء هذا المقياس. ،ومقبولة ألغراض البحث العلمي ،( 1.10ستوى ) م

ّثباتّالمقياس:
والستخراج ثبات المقياس قامت الباحثتان بحساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة     

، حيث تم تطبيق االختبار على عينة الصدق نفسها لمرتين، وبفاصل (Test-retest)االختبار 
( يوما ، حيث بلغ  معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق لمجاالت المقياس ما 21)زمني 
 (.1.20 -1.77بين )
 (Cronbach Alphaكما تم حساب ثبات المقياس، بطريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا    

(، وبذلك تكون أداة الدراسة 1.21 -1،17( إذ بلغت معامالت االرتباط لفقرات المقياس)
 .ادقة، وثابتة، وقابلة للتطبيق وفق أهداف الدراسة الحاليةص

 .أرى بأنها ضرورية ويجب االبقاء عليها األساليب اإلحصائية المستخدمة:
( إلجراء التحليالت S.P.S.Sاستعانت الباحثتان بالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )    

( T-test)معياري والوزن النسبي، واختباراالنحراف الواإلحصاءات التالية: المتوسط الحسابي و 
 One Way، وأسلوب تحليـل التبـاين األحـادي المستقلة، ومعامل ارتباط بيرسون  للعينات

ANOVA. 
اختيرتّهذهّاألساليبّفيّضوءّمتغيراتّالدراسة،ّوأسئلتها،ّوأهدافها،ّوحجمّالعينة،ّّوّّّّّ

ّوطبيعةّاألدوات.
ّنتائجّالدراسةّومناقشتها:

ّالّاألول:ّالسّؤ
ماّأكثرّمجاالتّمقياسّالتدريبّالميدانيّشيوعاّعندّالطالبّالمرشدّالمتدربّبقسمّّّّّّ

ّاإلرشادّالنفسيّبجامعةّاألقصى؟
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الباحثتان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت    
 والنسب المئوية، كما هو مبين في الجدول التالي:
ّ(2)ّجدول

المتوسطاتّالحسابية،ّواالنحرافاتّالمعيارية،ّوالنسبّالمئويةّللتعرفّعلىّأكثرّمجاالتّمقياسّالتدريبّ
ّ(053)ن=للمقياسّالميدانيّأهميةّعندّالطالبّالمرشدّالمتدربّوالدرجةّالكليةّ

المتوسطّ مجاالتّمقياسّالتدريبّالميداني
 الحسابي

االنحرافّ
 المعيارّي

النسبّ
 المئوية

 بالترتي

 0 81،0 0.1 01.0 دورّالجامعة
 5 50،5 1.20 30.3 دورّالمشرفّالتربوّي
 0 05،0 0.00 3.0 دورّالجهةّالمستفيدة
 0 01 1.85 3.5 دورّالمرشدّالمعاوّن

 3 00 0.0 3.5 أهميةّالتدريبّالميدانيّللطالبّالمرشد
  00 1.51 3.50 الدرجةّالكليةّللمقياس

أكثر مجاالت التدريب الميداني شيوعا عند الطالب المرشد  يتضح من الجدول السابق أن    
في حين كانت أقل  ،% 01،0حيث حصل على نسبة مئوية  ،المتدرب مجال دور الجامعة

وهذا توافق . %11،1حيث حصل على نسبة مئوية  ،المجاالت شيوعا  دور المشرف التربوي 
يث حصل دور المشرف ( ح0101واختلف مع دراسة عساف ) ،(0107) مع دراسة العلي

 العبارة التي طلبت موجودةعلى المرتبة األولى.
بذل ة بكلية التربية تن يدلل على أن جامعة األقصى متمثليوهذا من وجهة نظر الباحثت    

 وذلك من خالل توفير كافة االحتياجات والمتطلبات ،من أجل نجاح التدريب الميداني ادورا كبير  
 ،نيسواء كانت على الصعيد الداخلي لقسم التدريب الميدا ،ة التدريباللوجستية التي تلزم عملي

وذلك  ،اوع  لتي احتلت المرتبة الثانية شيفي الجهة المستفيدة وا أو على الصعيد الخارجي متمثال  
من خالل التنسيق المشترك والمتواصل بين إدارة الجامعة واإلدارة العليا للجهات المستفيدة 

 والخروج بأفضل النتائج العملية من التدريب من خالل ،لطلبة المتدربينلتقديم خدمة أفضل ل
 إكساب الطلبة اكبر قدر من المهارات اإلرشادية التي يتطلبها ميدان العمل اإلرشادي.

ّالسؤالّالثاني:
ماّمستوىّالكفاءةّالمهنيةّعندّالطالبّالمرشدّالمتدربّبقسمّاإلرشادّالنفسيّبجامعةّّّّّّ

ّاألقصى؟
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السؤالّاستخدمتّالباحثتانّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلّّّّ إلجابةّعنّهذّا
ّوالنسبّالمئوية،ّكماّهوّمبينّفيّالجدولّالتالي:
ّ(3جدولّ)

المتوسطاتّالحسابية،ّواالنحرافاتّالمعيارية،ّوالنسبّالمئويةّللتعرفّعلىّمستوىّالكفاءةّالمهنيةّعندّ
ّ(053رجةّالكليةّللمقياس)ن=الطالبّالمرشدّالمتدربّوالد

الدرجةّالكليةّلمقياسّالكفاءةّ
 المهنية

االنحرافّ المتوسطّالحسابي
 المعيارّي

 النسبّالمئوية

3.52 1.53 00،8 
 70،0يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكفاءة المهنية لدى طالب اإلرشاد وصلت إلى     

  ،(0101صنعاني )وهي نسبة جيدة. وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة ال
ر التدريب إلى دو  ،وتعزو الباحثتان هذه النتيجة وان كانت لم تصل إلى المستوى المطلوب    

وذلك من خالل مجموعة المهارات، الميداني في رفع الكفاءة المهنية للطالب المرشد المتدرب 
المسترشدين  لدىات العملية بواقع المشكالت النفسية والسلوكية والخبرات المتمثلة في المحك  

التي تتطلب تدخل المرشد للتعامل معها بغية الوصول لحلها بكفاءة مهنية، وذلك يتم تقديمه 
المهنة بحيث يلبي االحتياجات التدريبية لرفع الكفاءة المهنية لدى ّعلىمن تدريب الطالب 

 الطالب المرشد.
ّالسؤالّالثالث:ّ

يدانيّوالكفاءةّالمهنيةّلدىّالطالبّالمرشدّالمتدربّماّالعالقةّبينّمجاالتّالتدريبّالمّّّّّ
ّبقسمّاإلرشادّالنفسيّبجامعةّاألقصى؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثتان معامل ارتباط بيرسون بين درجات مجاالت     
مقياس التدريب الميداني والدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة المهنية، كما 

 مبين في الجدول التالي: هو
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ّ(2) جدول
معاملّارتباطّبيرسونّبينّدرجاتّمجاالتّالتدريبّالميدانيّوالدرجةّالكليةّللمقياسّوالدرجةّالكليةّ

ّ(053لمقياسّالكفاءةّالمهنيةّ)ن=
 مستوىّالداللة الكفاءةّالمهنية مجاالتّمقياسّالتدريبّالميداني

 1.10ّدالةّعندّمستوىّداللة 1.00** دورّالجامعة
 1.10دالةّعندّمستوىّداللةّ 1.03** دورّالمشرفّالتربوّي
 1.10دالةّعندّمستوىّداللةّ 1.80** دورّالجهةّالمستفيدة
 1.10دالةّعندّمستوىّداللةّ 1.55** دورّالمرشدّالمعاوّن

 1.10دالةّعندّمستوىّداللةّ 1.08** أهميةّالتدريبّالميدانيّللطالبّالمرشد
 1.10دالةّعندّمستوىّداللةّ 1.00** ياسالدرجةّالكليةّللمق

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة موجبة بين مجاالت التدريب الميداني والدرجة ّّّّ
راسة د اتفقت هذه النتيجة معو  ،الكلية لمقياس الكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب

Anjum دراسة و  ،(0101لزهراني)دراسة او  ،(0101دراسة إبراهيم مصري)و  ،(0101) أنجم
( حيث بينت وجود 0102الصالحي ) Salkhi-Alدراسة اختلفت مع و  ،(0102) الشريفين

 عالقة سالبة بين متغيرات الدراسة.
 0-0وترى الباحثتان أن هذه النتيجة منطقية في ضوء أهمية التدريب الميداني بشقيه       

ام حيث يتلقى الطالب في خالل أي ،متدربفي تعزيز الكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد ال
ي ات العملية والتي ترتبط بالعلوم النظرية التالتدريب مجموعة من المعلومات والمهارات والمحك  

بحيث تمكنهم من السيطرة على أفكارهم وقدراتهم في مواجهة  ،يتلقاها على مقاعد الدراسة
 ،المشرفو  ،والجهة المستفيدة ،د المعاون من المرش وذلك يحدث بمساعدة كال   ،األفراد المشكلين

بالتعرف على السجالت الخاصة بالمرشد مرورا بإدارة  ابدء   ،حيث يتم صقل الكفاءة تدريجيا
هودا وكل مهارة من تلك تتطلب مج ،إلى دراسة الحالة وصوال   ،التوجيه الجمعي واإلرشاد الفردي

ح الطالب بحيث يصب ،ت التدريب الميدانيواهتمام من كافة األطراف الممثلة والتي تشكل مجاال
نطالق وتلك هي نقطة اال ،فيما بعد على إدارة الجلسة اإلرشادية بمفرده اد المتدرب قادر  المرش

 نحو العمل اإلرشادي بكفاءة مهنية.  
ّالسؤالّالرابع:

هلّتوجدّفروقّمعنويةّدالةّإحصائياّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفرادّالعينةّعلىّمقياسيّّّّّ
ّطالبة(؟ّ-تعزىّلمتغيرّالنوعّاالجتماعي)طالبوالكفاءةّالمهنيةّّ،دريبّالميدانيالت
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لإلجابةّعنّهذاّالسؤالّقامتّالباحثتانّباستخدامّالمتوسطاتّالحسابية،ّواالنحرافاتّّّّّ
ّالمعيارية،ّوقيمةّ"ت"ّللتعرفّعلى:

س التدريب ياالفروق المعنوية الدالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة على مق -أ
عند الطالب المرشد المتدرب والدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير النوع  الميداني

 االجتماعي.
ّكماّهوّمبينّفيّالجدولّالتالي:ّّّ

ّّ(0جدولّ)ّ
المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ)ت(ّلمقياسّالتدريبّالميدانيّتعزىّلمتغيرّالنوعّ

ّ(053االجتماعيّ)ن=

ّالمتوسط العدد المتغير بيانال
 الحسابي

االنحرافّّ
 المعيارّي

ّقيمة
 )ت(

ّمستوّى
 الداللة

ّدورّالجامعة
 

 1.25 3،38 51 ذكور
3،2 ** 

 1.85 0،02 003 اناث

 دورّالمشرف
 0،00 3،00 51 ذكور

0،03 ** 
 1.00 0،00 003 اناث

الجهةّّدور
 المستفيدة

 0،03 3،23 51 ذكور
0،58 ** 

 1.30 0،51 003 اناث
دورّالمرشدّ
 المعاوّن

 0،05 3،28 51 ذكور
3،00 ** 

 1.35 0،00 003 اناث
أهميةّالتدريبّ
الميدانيّللطالبّ

 المرشد

 0،00 3،88 51 ذكور
3،20 ** 

 1.35 0،30 003 اناث

الدرجةّالكليةّ
 للمقياس

 1.23 3،88 51 ذكور
3،85 ** 

 1.35 0،08 003 اناث
1،15ّ*ّدالةّعند1،10ّّّّّّ**ّدالةّعندّّّّّّاةّإحصائيّ ///ّ=ّغيرّدال

لميداني، اوجود فروق معنوية دالة إحصائيا على مقياس التدريب يتضح من الجدول السابق     
 عزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح الطالبات. الطالب المرشد المتدرب ت   لدى
جات أفراد العينة على مقياس الكفاءة الفروق المعنوية الدالة إحصائيا في متوسطات در  -ب

المهنية عند الطالب المرشد المتدرب والدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير النوع االجتماعي. 
 كما هو مبين في الجدول التالي:
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ّ(6جدولّ)
المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ)ت(ّلمقياسّالكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّالنوعّ

ّ(053تماعيّ)ن=االج
ّالمتوسط العدد المتغير البيان

 الحسابي
االنحرافّّ
 المعيارّي

ّقيمة
 )ت(

ّمستوّى
 الداللة

الدرجةّالكليةّ
للمقياسّالكفاءةّ

 المهنية

 ** 8،05 0،32 3،30 51 ذكور
 1.01 0،08 003 اناث

لمهنية اوجود فروق معنوية دالة إحصائيا على مقياس الكفاءة يتضح من الجدول السابق     
 لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح الطالبات. 

يا وجود فروق معنوية دالة إحصائ ترى الباحثتان أن نتيجة السؤال الرابع قد خلصت إلى    
والكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير  ،على مقياسي التدريب الميداني

دراسة  ،(0100وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة المكانين ) ،تماعي لصالح الطالباتالنوع االج
 ،( حيث جاءت لصالح الذكور0101واختلفت مع دراسة إبراهيم مصري ) ،(0107العلي )

ودراسة الطراونة  ،(0102المستريحي ) ،دراسة طاشمانو  ،(0102كذلك دراسة الشريفين)
(0117.) 

لنتيجة إلى أنه ال يتجه لمهنة اإلرشاد كمهنة تتطلب الكفاءة والمهارة وتعزو الباحثتان هذه ا    
لمهنية ويشعر بالكفاءة ا ،إال من يرغب بها ولديه اتجاهات ورغبة ايجابية وميول مهنية نحوها

لتعامل ولديه الدافعية خالل فترة التدريب ل ،كما يشعر بالمتعة أثناء التدريب والعمل ،من خاللها
الت التي تحتاج لإلرشاد والدعم النفسي وتطبيق فنيات العمل اإلرشادي بكفاءة مع كافة المشك

مع تقدير الظروف والعقبات المنوطة بالعمل اإلرشادي والمالزمة له داخل المؤسسة  ،واقتدار
واإلفادة قدر المستطاع من الخبرات العملية التي يجب أن يتحلى بها المرشد لضمان  ،التعليمية

ث أن هناك حي ،وهذا ما وجدناه فعليا  أثناء حصر مجتمع الدراسة وعينتها ،جاحهكفاءة عمله ون
ناث لصالح اإلناث ن الطالب حيث أ ،اختالف بين عدد الطلبة الملتحقين بقسم اإلرشاد ذكور وا 

الذكور يتجنب التسجيل ودراسة اإلرشاد ألسباب تكاد تتعلق بسيكولوجية الطالب نحو المرونة 
واالنخراط بمشكالت الطلبة والمساعدة في إيجاد  ،ة نحو العمل بمهنة اإلرشادوالدافعيّوالصبر

خالفا  للطالبات حيث لديهن القدرة على  ،الحلول المناسبة لها أثناء التدريب ومن ثم العمل
ا ساعد وهذ ،االنخراط في المجتمع اإلرشادي أثناء التدريب الميداني بكافة مجاالته وأنواعه
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 ،بوالكفاءة نحو العمل اإلرشادي أكثر من الطال لإليجابيةك الطالبات المرشدات كثيرا  في امتال
وذلك بعد تعرضهن لتجربة التدريب الميداني بما يتضمنه من مهارات وممارسات فعلية وخبرات 

 . تطبيقية
ّالسؤالّالخامس:ّ

ّمقياسي ّعلى ّالعينة ّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفراد ّإحصائيا ّدالة ّفروقّمعنوية ّتوجد ّهل
ّ(؟0ّ-0)ّتعزىّلمتغيرّنوعّالتدريبوالكفاءةّالمهنيةّّ،التدريبّالميداني

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان باستخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
 وقيمة "ت" للتعرف على:

دريب تالفروق المعنوية الدالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس ال  -أ
عند الطالب المرشد المتدرب والدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير نوع التدريب. كما  الميداني

ّّّهو مبين في الجدول التالي:
ّ(0جدولّ)

ت(ّلمقياسّالتدريبّالميدانيّتعزىّلمتغيرّنوعّةّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ)المتوسطاتّالحسابي
ّ(ّّ.0ّ-0التدريب)

ّالمتوسط ددالع المتغير البيان
 الحسابي

االنحرافّّ
 المعيارّي

ّقيمة
 )ت(

ّمستوّى
 الداللة

ّدورّالجامعة
 

 ** 0،10 0،02 3،53 51 "0تدريبّ"
 1.00 0،55 013 "0تدريب"

 ** 3،02 0.58 3،13 51 "0تدريبّ" دورّالمشرف
 1.30 3،83 013 "0تدريب"

دورّالجهةّ
 المستفيدة

 ** 5،35 0.00 3،00 51 "0تدريبّ"
 1.00 0،55 013 "0تدريب"

دورّالمرشدّ
 المعاوّن

 ** 5.25 0.50 3،53 51 "0تدريبّ"
 1.35 0،08 013 "0تدريب"

أهميةّالتدريبّ
الميدانيّللطالبّ

 المرشد

 ** 5،00 0.53 3،05 51 "0تدريبّ"
 1.35 0،35 013 "0تدريب"

الدرجةّالكليةّ
 للمقياس

 ** 8،55 0.10 3،00 51 "0تدريبّ"
 1.01 0،50 013 "0تدريب"
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وجود فروق معنوية دالة إحصائيا على مقياس التدريب الميداني يتضح من الجدول السابق     
 .0لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير نوع التدريب لصالح تدريب 

الفروق المعنوية الدالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الكفاءة  -ب
عند الطالب المرشد المتدرب والدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير نوع التدريب. كما المهنية 

 هو مبين في الجدول التالي:  
ّ(8جدولّ)

المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ)ّت(ّلمقياسّالكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّنوعّ
ّ"0-0التدريب"

ّالمتوسط العدد المتغير البيان
 الحسابي

االنحرافّّ
 المعيارّي

ّقيمة
 )ت(

ّمستوّى
 الداللة

الدرجةّالكليةّ
للمقياسّالكفاءةّ

 المهنية

 ** 0،8 0،00 3،20 51 "0تدريبّ"
 1،08 0،00 003 "0تدريب"

ّالسابقّّّّّ ّالجدول ّعلىّمقياسّالكفاءةّيتضحّمن ّإحصائيا ّدالة ّفروقّمعنوية وجود
واتفقتّّ.0عزىّلمتغيرّنوعّالتدريبّلصالحّتدريبّالمهنيةّلدىّالطالبّالمرشدّالمتدربّت

مع الدراسّة مصريّ)ّهذّه إبراهيّم والمهايرة)ّ،(0101دراسّة الخوالدّة ودراسةّّ،(0108ودراسّة
ّ(.0108ّّالخمايسة)

من إجراءات وأنشطة  0وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى ما يشتمل عليه التدريب الميداني     
حيث ينتقل الطالب المرشد من المعرفة  ،ادية أكثر تخصصيةوفنيات ووسائل مهارية إرش

التي تتركز حول السجالت اإلرشادية وجلسات التوجيه الجمعي واإلرشاد  0البسيطة في تدريب
وكفايات  إلى مهارات ،صفية في المدرسة كاإلذاعة المدرسيةوالمشاركة في األنشطة الال   ،الفردي

 ،والتشخيص السيكولوجي للمشكلة ،ضمون كدراسة الحالةإرشادية أعمق من حيث الطريقة والم
رشاد المهني واإل ،وفنيات المقابلة ،حيث يتم تطبيق المعرفة النظرية الخاصة بنظريات النمو

واستخدام المصادر التربوية والمهنية التي تدعم الوعي واالقتدار المهني  ،وتطبيقاتها اإلرشادية
رام قائمة على الثقة واالحت ،يخ عالقة مهنية آمنة وهادئةإضافة إلى ترس ،لدى الطالب المرشد

والدعم والتشجيع والتغذية الراجعة االيجابية التي يتلقاها الطالب المرشد من كافة أطراف التدريب 



 

363 
 

والتي في محصلتها  ،أو الجامعة ،أو المدرسة ،أو المرشد المعاون  ،سواء المشرف ،الميداني
 ية.  تعود على جودة الكفاءة المهن

ّالسؤالّالسادس:
ّمقياسيّ ّعلى ّالعينة ّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفراد ّإحصائيا ّدالة ّفروقّمعنوية ّتوجد هل

ّ-داجيدّجّ-)ممتازّتعزىّلمتغيرّالمستوىّاألكاديميوالكفاءةّالمهنيةّّ،التدريبّالميداني
ّ.مقبول(-جيدّ

ّالسؤالّقامتّالباحثتانّباستخدامّأسلوبّتحليـلّالتبـاي  Oneنّاألحـاديلإلجابةّعنّهذا
Way ANOVAّ:ّللتعرفّعلى

فيّمتوسطاتّدرجاتّأفرادّالعينةّعلىّمقياسّالتدريبّّ-أّ الفروقّالمعنويةّالدالةّإحصائيّا
ّالمستوىّّالميداني ّلمتغير ّتعزى ّللمقياس ّالكلية ّوالدرجة ّالمتدرب ّالمرشد ّالطالب عند

ّاألكاديمي.ّكماّهوّمبينّفيّالجدولّالتالي:ّّ
ّ( 6جدولّ)

لتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّمصدرّا
ّ.األكاديميلمتغيرّالمستوىّ

مجموعّ مصدرّالتباين األبعاد
 المربعات

درجاتّ
 الحرية

متوسطّ
 المربعات

مستوىّ قيمةّ"ف"
 الداللة

  0،00 5،50 3 05،53 بينّالمجموعات دورّالجامعة
 1،05 052 001،55 اتداخلّالمجموع
 050 030،0 المجموع

  05،32 31،05 3 20،38 بينّالمجموعات دورّالمشرف
 0،28 052 300،00 داخلّالمجموعات

 050 015،18 المجموع
دورّالجهةّ
ّالمستفيدة

 

  05،00 08،20 3 55،05 بينّالمجموعات
 0،00 052 020،05 داخلّالمجموعات

 050 050،00 المجموع
دورّالمرشدّ
 المعاوّن

  02،50 00،00 3 50،53 بينّالمجموعات
 1،88 052 001،15 داخلّالمجموعات

 050 020،58 المجموع
  02،15 05،10 3 08،10 بينّالمجموعات
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أهميةّالتدريبّ
 الميداني

 1،80 052 033،50 داخلّالمجموعات
 050 080،53 المجموع

ّالدرجةّالكلية
 للمقياس

  02،00 2،08 3 02،35 بينّالمجموعات
 1،51 052 08،20 داخلّالمجموعات

 050 018،08 المجموع
ن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدوليـة عنـد يتضح من الجدول السابق أّّّّ

قامت  فروق ( في جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، ولمعرفة اتجاه ال1،10مستوى داللة )
 الباحثتان باستخدام اختبار "شيفيه" والجداول التالية تبين ذلك:

ّ(15) جدول
ّاختبارّشيفيهّفيّالمجالّاألول)دورّالجامعة(

 (0،01مقبول) (3،88جيد) (0،51جيدّجدا) (0،81ممتاز) المستوىّالراسي
    1 (0،81ممتاز)
   1 1،31 (0،51جيدّجدا)
  1 1،50 1،20 (3،88جيد)
 1 1،50 1،50 1،01 (0،01ول)مقب

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال دور الجامعة تعزى لمتغير المستوى     
 لطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز.مقبول( لصالح ا-جيد-جيد جدا-األكاديمي )ممتاز

ّ(11) جدول
ّاختبارّشيفيهّفيّالمجالّّالثانيّ)دورّالمشرف(

 (0،51مقبول) (0،12جيد) (0،25جيدّجدا) (0،11تاز)مم المستوىّالراسي
    1 (0،11ممتاز)
   1 0،25 (0،25جيدّجدا)
  1 0،00 3،12 (0،12جيد)
 1 0،55 1،50 3،51 (0،51مقبول)

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال الثاني دور المشرف تعزى لمتغير     
مقبول( لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير -جيد-جيد جدا-المستوى األكاديمي )ممتاز

 ممتاز.
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ّ(12) جدول
ّ(دورّالجهةّالمستفيدة)الثالثّمجالّاختبارّشيفيهّفيّال

 (0،51مقبول) (0،38جيد) (0،10جيدّجدا) (0،11ممتاز) المستوىّالراسي
    1 (0،11ممتاز)
   1 3،10 (0،10جيدّجدا)
  1 1،35 3،38 (0،38جيد)
 1 1،00 1،58 3،51 (0،51مقبول)

دور الجهة المستفيدة تعزى لمتغير  دول السابق أن هناك فروق في مجاليتضح من الج    
لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير  مقبول(-جيد-جيد جدا-المستوى األكاديمي )ممتاز

 ممتاز.
ّ(13) جدول

ّاختبارّشيفيهّفيّالمجالّالرابعّّ)دورّالمرشدّالمعاونّ(
 (0،50)ّمقبول (0،05)ّجيد (0،00)ّجيدّجدا (0،11از)ممت المستوىّالراسي

    1 (0،11ممتاز)
   1 3،00 (0،00)ّجيدّجدا
  1 1،105 3،05 (0،05)ّجيد
 1 1،00 1،30 3،50 (0،50)ّمقبول

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال دور المرشد المعاون  تعزى لمتغير     
 مقبول(لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز.-جيد-جدا جيد-المستوى األكاديمي )ممتاز

ّ(12) جدول
ّاختبارّشيفيهّفيّاّالخامسّ)أهميةّالتدريبّالميداني(

 (0،35مقبول) (0،00جيد) (0،12جيدّجدا) (0،11ممتاز) المستوىّالراسي
    1 (0،11ممتاز)
   1 3،18 (0،12جيدّجدا)
  1 1،105 3،00 (0،00جيد)
 1 1،00 1،30 3،50 (0،35مقبول)

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال أهمية التدريب الميداني تعزى لمتغير      
لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير  مقبول(-جيد-جيد جدا-المستوى األكاديمي )ممتاز

 ممتاز.
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ّ(10) جدول
ّاختبارّشيفيهّفيّالبعدّالسادسّ)الدرجةّالكليةّللمقياسّ(

 (0،05مقبول) (0،05جيد) (3،25جيدّجدا) (0،02ممتاز) الراسيّالمستوّى
    1 (0،02ممتاز)
   1 0،02 (3،25جيدّجدا)
  1 1،02 0،35 (0،05جيد)
 1 1،35 1،55 0،03 (0،05مقبول)

-تعزىّلمتغيرّالمستوىّاألكاديميّ)ممتازأنّهناكّفروقّفيّالدرجةّالكليةّّيتضحّمنّالجدولّالسابق    
ّمقبول(لصالحّالطلبةّالحاصلينّعلىّتقديرّممتاز.-دجي-جيدّجدا
الفروقّالمعنويةّالدالةّإحصائياّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفرادّالعينةّعلىّمقياسّالكفاءةّالمهنيةّ -ب

المستوى األكاديمي. كما لمتغير عندّالطالبّالمرشدّالمتدربّوالدرجةّالكليةّللمقياسّتعزىّ
 هو مبين في الجدول التالي:  

ّ(16دولّ)ج
مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ

ّ.األكاديميلمتغيرّالمستوىّ
مجموعّ مصدرّالتباين األبعاد

 المربعات
درجاتّ
 الحرية

متوسطّ
 المربعات

ّقيمة
 "ف"

مستوىّ
 الداللة

الدرجةّالكليةّ
 للمقياس

  2،15 5،01 3 01،12 بينّالمجموعات
 1،00 052 000،05 داخلّالمجموعات

 050 030،53 المجموع
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدوليـة عنـد     

ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثتان باستخدام اختبار "شيفيه" والجدول  ،(1،10مستوى داللة )
 التالي يبين ذلك: 

ّ(10) جدول
 لمعرفة اتجاه الفروق في الكفاءة المهنيةاختبارّشيفيهّ

 (0،05مقبول) (3،38جيد) (0،00جيدّجدا) (0،51ممتاز) المستوىّالراسي
    1 (0،51ممتاز)
   1 1،10 (0،00جيدّجدا)
  1 1،01 1،52 (3،38جيد)
 1 1،00 1،00 1،10 (0،05مقبول)
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في الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة المهنية تعزى يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق     
ر مقبول(لصالح الطلبة الحاصلين على تقدي-جيد-جيد جدا-لمتغير المستوى األكاديمي )ممتاز

( حيث أظهرت 0102المجالي )  iAlmajalودراسةممتاز. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع 
أن الطالب ذوي المعدل العالي تنخفض مشكالتهم أثناء التدريب الميداني مقارنة بزمالئهم 

حيث  (0102المستريحي ) ،كما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة طاشمان ،األقل معدل
( 0107ودراسة العلي ) ،روق لصالح الطلبة الذين بلغ معدلهم التراكمي جيد جداظهرت الف

ودراسة  ،حيث لم تظهر فروق في مشكالت التدريب الميداني تبعا لمتغير المعدل التراكمي
 10( حيث لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمعدل التراكمي )0117الطراونة )
 فأقـل(. 22.17فأكثر، 
المستوى األكاديمي ممتاز هم طلبة  ي و الباحثتان هذه النتيجة إلى أن الطلبة ذو تعز     

م اختاروا حيث أنه ،متميزون في األداء والتحصيل ودائمي المذاكرة واالهتمام باألمور التعليمية
و علما  بأنه تخصص ذ ،هذا التخصص عن رغبة واقتدار بغض النظر عن مجموع التنسيب

يجاد الحلول لها خصوصية من حيث طبيعة حيث  ،العمل التي تتعلق بدراسة المشكالت وا 
يساعدهم في ذلك مجموعة الخصائص والسمات اإليجابية التي يتمتعون بها وتجعلهم قادرين 

ويل كما لديهم القدرة على تح ،على االتصال والتواصل والتأثير في اآلخرين بطريقة جيدة
ة لدرس إلى تطبيق عملي يتيح له معرفة قيمة وأهميالمعرفة النظرية التي يتلقاها في قاعة ا

عزز الرغبة وهذا ي ،تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي سواء على الصعيد الفردي أو المجتمعي
هذا  يتجلى و  ،األكيدة في العمل والتحصيل أكثر للوصول إلى األداء المتميز في حل المشكالت

خصية ويدمجها في سوق العمل بأجود كفاءة أكثر من خالل التدريب الميداني الذي يصقل الش
مستوى ال ي للطالب اآلخرين ذو  اذلك خالف   ،مهنية يستطيع الطالب المتميز الوصول إليها

نه ربما مجموع التنسيب أو الصدفة هي التي أودت به إلى إحيث  ،األكاديمي الجيد والمقبول
 بالتالي ال يستطيع أن يبدع ويتميز. ،هذا التخصص دون رغبة

ّتوصيات:
إلى ما جاءت به هذه الدراسة من نتائج فيما يتعلق بالتدريب الميداني وعالقته  ااستناد      

فإنه وكما  ،بالكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب بقسم اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى
 ترى الباحثتان يمكن التوصية بما يلي:
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ة دريب الميداني وقسم علم النفس بالجامعالتأكيد ومن خالل كافة القائمين على الت -0
على الدور الفاعل الذي يقوم به التدريب الميداني من تقوية العالقة بين الطلبة 

منه وبين أطراف العملية التربوية التعليمية بما تتض ،المتدربين وبيئة العمل من جهة
ى عل اوالذي يعود بالفائدة حتم   ،من مقومات بشرية ولوجستية من جهة أخرى 

ويعزز  ،وتغيير االتجاهات نحو العمل اإلرشادي ،ورفع الكفاءة المهنية ،التحصيل
كذلك ربط الدراسة النظرية بما تتضمنها من مساقات وبين التطبيق العملي 

 الواقعي.
تفعيل برنامج التدريب المصغر والمحاكاة داخل الجامعة قبل التحاق الطالب   -0

مع الطلبة ذوو المستوى األكاديمي  وخصوصا   ،بالتدريب الميداني خارجها
وتعديل اتجاهاتهم نحو الموقف  ،وذلك لكسر حاجز الخوف والسلبية ،المتدني
إضافة إلى عقد محاضرات توجيهية وورش عمل هادفة يقوم عليها نخبة  ،التدريبي

 من المشرفين الميدانيين لتقديم المعرفة والخبرة الالزمة للطلبة.
يمي خاص باإلرشاد النفسي والعمل اإلرشادي مستمد من إصدار دليل إرشادي تعل -2

دليل العمل اإلرشادي الذي تصدره اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة بوزارة 
الطلبة وتزويدهم بكافة المعلومات الضرورية عن  الط العوذلك  ،التربية والتعليم

جراءاته ،كأهداف التدريب ،التدريب الميداني اإلرشادية الالزمة  وعمل الخطة ،وا 
والتعامل  ،وكيفية إعداد وتنفيذ البرامج اإلرشادية ،للتوجيه الجمعي واإلرشاد الفردي

ص والتشخي ،وكيفية إجراء دراسة الحالة ،مع كافة السجالت الورقية والمحوسبة
 ...الخ.،وتطبيق االختبارات النفسية ،السيكولوجي

 ،ل طبيعة تخصص اإلرشاد النفسيالعمل على تغيير اتجاهات الطلبة الذكور حو  -1
ذ وذلك من خالل تنفي ،وحاجة سوق العمل إليهم ،وقيمته التربوية والتعليمية

وبتعاون وتنسيق  ،وندوات تستهدف ذلك ،وورش عمل ،ومحاضرات ،اجتماعات
 وعمادة القبول والتسجيل. ،وعمادة شؤون الطلبة ،مشترك بين قسم علم النفس

 كبر إلى طبيعة العالقة بين برنامج التدريب الميداني منالتركيز واالنتباه بشكل أ -2
وذلك من حيث  ،ومؤسسات التدريب التي تحتضن الطلبة من جهة أخرى  ،جهة

 بما يتضمن من تبادل الخبرات ،تدعيم التعاون المشترك مع إدارة تلك المؤسسات
 ستفادة.وعقد ندوات ومحاضرات يحضرها الطلبة المستهدفين لال ،العلمية والتدريبية
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تغيرات بتناول م ،إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالتدريب الميداني -1
 ومجاالت أخرى غير الواردة في الدراسة الحالية. 

ّمقترحات:
 تقويم برنامج التربية العملية لقسم اإلرشاد النفسي. -0
 ة األقصى.عمشكالت التدريب الميداني وعالقتها باتجاهات طلبة االرشاد النفسي بجام -0
 دور مشرفي التدريب الميداني في رفع الكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد. -2
أثر التدريب الميداني في تحسين كفايات اإلرشاد النفسي والرضا المهني لدى طلبة  -1

 اإلرشاد.
 .الكفايات المهنية الالزمة للطالب المرشد من وجهة نظره -2

ّالمراجع:
 ،فاءات المهنية الواجب توفرها لدى األستاذ الجامعي: تحديد الكترزولت عمرونيحورية  .0

 ،20العدد  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة )الجزائر( ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
0100 (027-020.) 

حمد: تصور مقترح لتطوير أداء مشرفي التربية العملية بكليات التربية محمد مصطفى  .0
لية ك ،غزة-الجامعة اإلسالمية  ،غير منشورة رسالة ماجستير ،بالجامعات الفلسطينية

 .(0117) اإلدارة التربويةم أصول التربية/قس ،التربية
المهايرة: أثر التدريب الميداني في تحسين كفايات اإلرشاد المهني عبد الله  ،الخوالدةمحمد  .2

ألردنية ة االمجل ،والرضا اإلشرافي لدى طلبة اإلرشاد والصحة النفسية في الجامعة األردنية
 .212-210ص  (0100) ،2، عدد01في العلوم التربوية، مجلد 

الخمايسة: أثر التدريب الميداني على اتجاهات طالبات اإلرشاد النفسي عمر مسعود  .1
 ،ثامنالمجلد ال ،مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات ،والتربوي نحو العمل اإلرشادي

 .012-021ص  ،0100ديسمبر  ،العدد الرابع
العجمي: الكفاءة المهنية وعالقتها بمستوى الطموح حمد بليه حمد  ،الدغيمحمد دغيم م .2

 ،لدى الطالبات المعلمات المتفوقات وغير المتفوقات أكاديميا التقييم السلبيوالخوف من 
( 0102) ،(2ج) ،(010عدد) ،(21مجلد) ،غزة-األزهرجامعة  ،مجلة كلية التربية

 . 122-102ص
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الخدمات  ،دليل القسم ،السعودية ،يداني: جامعة تبوكدليل التدريب الم .1
 .(0101)االلكترونية

الزهراني: دور التربية العملية في تطوير الكفايات التدريسية للطالبات بدرية ضيف الله  .7
المجلة  ،ميدانية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية( نظرهن)دراسةالمعلمات من وجهة 
 .022 -072ص (0101)( 01العدد ) ،لجلد الرابعا ،العربية للعلوم التربوية

(: مستوى األداء لبرنامج التربية العملية وعالقته بالرضا الطالبي من 0107منال ) ،سفر .0
قدس مجلة جامعة ال ،وجهة نظر طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة أم القرى 

 (.7العدد) ،(2المجلد) ،المفتوحة
توى برنامج تدريبي يستند إلى نموذج تطوير المهارة في رفع مس ليةالشريفين، فاععبد الله  .2

والنفسية،  مجلة العلوم التربوية الكفاءة الذاتية المهنية لدى المرشدين المتدربين في األردن.
 .(0102)عمان ،مجلة جامعة قابوس (،2مجلد )

ضوء بعض  يالكفاءة المهنية لدى مربيات األطفال الذاتويين ف الصنعاني:عبده سعيد  .01
 ،02دد الع ،جامعة ذمار اليمن التربية،المجلة العلمية لكلية  ،المتغيرات في مدينة تعز

 . 011ص( 0101)
المستريحي: المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في حسين  ،طاشمانغازي  .00

المجلد  ،مجلة العلوم النفسية والتربوية ،جامعة االسراء في أثناء فترة التدريب الميداني
 .71-21ص (0102) ،(0العدد) ،الخامس

 التدريب الميداني لطلبة اإلرشاد على اتجاهاتهم نحو العمل إثر: الطراونةنعمة محمود  .00
 .(0117) ،جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير ،اإلرشادي

مشكالت التدريب الميداني لدى طالب كلية التربية قسم التربية  علي:مسافر عبد الله  .02
مجلة  ،طيبة في ضوء بعض المتغيرات وعالقتها بأساليب المواجهة لديهمالخاصة جامعة 

 .(0100)مصر –كلية التربية ببورسعيد 
مشكالت برنامج التدريب الميداني لطلبة التربية الخاصة بجامعة  العلي:وائل أمين  .01

 ،(2العدد) ،(1المجلد ) ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،نجران من وجهة نظر الطلبة
 .011-022 ص( 0107)
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( من وجهة نظر الطلبة 0تقويم فاعلية مساق تربية عملية ) عساف:محمد عارف  .02
، العلوم دراسات ،المتدربين في تخصص معلم الصف وتربية الطفل في الجامعة األردنية

 .0720 -0700ص( 0101) ،(12مجلد ) ،(1) التربوية، ملحق
العالجية وعالقتها بالكفاءة المهنية االتجاهات نحو الممارسة  عصفور:محمد أحمد  .01

لدى العاملين في مراكز الصحة النفسية. رسالة ماجستير )صحة نفسية مجنمعية( غير 
 .  (0107)قسم علم النفس ،كلية التربية ،غزة-الجامعة اإلسالمية ،منشورة

 .(0107)للكتاب اقرأدار  ،عزوز: الكفاءة المهنيةمرابط عياش  .07
الرضا المدرك عن اإلشراف الميداني في التربية الخاصة  نين:المكاهشام عبد الفتاح  .00

الجامعة  ،في الجامعة الهاشمية من وجهة نظر الطلبة المتدربين وعالقته ببعض المتغيرات
 .(0100)األردنية

مصري: دور التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات إبراهيم  .02
 والتربوي في جامعة الخليل. مجلةّتير في اإلرشاد النفسياإلرشادية لدى طلبة الماجس

 .(0101)جامعة الخليل ،دراسات نفسية وتربوية
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University of Petra toward Teaching Profession and Its Relation to 

Their Teaching Competences Observed during Practical 

Training .§American Journal of Educational Research ;2112 .
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