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:  إش  لية الدراسة 
تعتبر المرحمة الجامعية مف أكثر المراحؿ الدراسية أىمية لما ليا مف دور رئسي في صقؿ شخصية 

الطالب وتحديد مستقبمو الميني، باإلضافة إلى تزويد الطالب بكـ كبير مف الخبرات العممية والعممية و 
الشخصية، وفي الواقع إف مرحمة الدراسة الجامعية بالنسبة لمكثير خميط مف النجاح والفشؿ، وخميط مف 

 باإلضافة إلى قدر كبير  التحديات واإلنجازات وخميط مف االجتياد والنشاط، وخميط مف المتعة والضجر،
 وىذه المرحمة تتيح لو  ىي مرحمة لبلستكشاؼ والتعمـ والبحث عف الذات، مف الشعور بأف تمؾ المرحمة،

فرصة التفكير في المستقبؿ الميني الذي يطمح لو؛ فالمرحمة الجامعية تعتمد بدرجة كبير عمى قدرة 
 فالدراسة الجامعية ىي مرحمة مختمفة بالنسبة ؛ الطالب عمى إدراؾ مسؤولياتو وتحمميا بشكؿ صحيح

لطالب وتستدعي أف يكوف عمى معرفة بذلؾ ، لكي يستعد بكؿ الوسائؿ لتأقمـ مع متطمباتيا وربط ذلؾ 
. بالواقع المعاش في المينة مستقببل 

لذا فيي تعطي فرصة لطمبة في  ف الجامعة تسعي دوما إلى ربط ما يتـ تمقيو في مقاعد الدراسة بالميداف،إ
ماستر النزوؿ لمميداف لمحاولة الربط بيف ما تـ  تمقيو وما ينتظر  اؿليسانس واؿكطمبة  المراحؿ النيائية،

 إذ يعتبر بمثابة تمؾ الفترة الزمنية التي وذلؾ عف طريؽ التربص الميداني، الطالب في المستقبؿ الميني
يقضييا الطالب المقبؿ عمى التخرج مف الجامعة في إحدى المؤسسات، القطاعات، الييئات ذات الطابع 
اإلقتصادي أو االجتماعي أو اإلداري، أو الثقافي، الميني، العممي، والتي يوجو إلييا الطالب المعني 

بالتربص مف قبؿ إدارة الجامعة حسب تخصصو وتخصص اإلدارة مثؿ تخصص دولة ومؤسسات يوجو 
إلخ، وذلؾ .....إلى مدرية اإلدارة المحمية، أو إلى الصندوؽ الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء

 .بغرض إكتساب الخبرات والميارات التطبيقية البلزمة وربطيا بالمعارؼ النظرية التي اكتسبيا
www cuniv_tissmsilt dz                                                             

كما يعرؼ بأنو الجيود المنظمة والمخططة لتطوير معارؼ وخبرات واتجاىات المتربصيف ، وذلؾ بجعميـ 
 .أكثر فاعمية في أداء مياميـ 

 (13 ،ص2007حسف احمد الطعاني ، )                                                
ولمتأكد مما تـ اإلشارة إليو سابقا حوؿ أىمية التربص الميداني تـ االعتماد عمى بعض الدراسات والتي مف 

ىدفت إلى التعرؼ عمى الغير في الميارات اإلرشادية مف خبلؿ حيث ( 1989 ") يف يج ن " ةدراسبينيا 
،  ي م ول/ ج  عة  يسوري  وقد أجريت ىذه الدراسة في  مقرنة المقاءات اإلرشادية قبؿ وبعد التربص،

منيـ شاركوا في برنامج  (13)طالبا مف قسـ اإلرشاد في درجة الماجستير (26)وتكونت عينة الدراسة مف 
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النتائج التي توصمت لـ يشاركوا في ىذا البرنامج  ومف أبرز  (13)تطبيؽ أساليب اإلرشاد الصفي، ومنيـ 
إف الطبلب الذيف تمقوا الدورة التدريبية أبدوا تغيرا قي اىتماماتيـ في البحث واالستكشاؼ : إلييا الدراسة 
عادة البناء زادت قدرة الطبلب المتدربيف غمى استخداـ األسئمة المباشرة ، واتجيوا نحو االستكشاؼ  و،وا 

             .ودراسة ردود الفعؿ وزادت قدرتيـ عمي التقييـ الدقيؽ والعميؽ
  (38 ، ص2007نع ة    ود الطراونة  )                                                    

بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أىمية النشاطات التجريبية  (1994 " )واو رين ىيينز"كما قاـ كؿ مف   
واالختبلؼ العرقي في تطور المعرفة عبر ثقافة ووجيات نظر المتربصيف خبلؿ الدورات اإلرشادية متعددة 

طبلب  (09)طالبا مف حممة درجة الدكتوراه والماجستير منيـ  (20) وتكونت عينة الدراسة مف الثقافات،
طبلب دكتوراه في  (05)طبلب ماجستير في اإلرشاد والنفسي، و (06)دكتوراه في عمـ النفس العيادي و

أنو إذا تمقى الطبلب تربصا مبكرا :  ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمياإلرشاد النفسي، 
     .فإنيـ سيكونوف أقدر عمي تطبيؽ ذلؾ مستقببل بكؿ مينية وحرفية عالية 

  (39 ، ص2007نع ة    ود الطراونة،                                                           )
بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ  (1986 )"الخ ي ي وص  ريني و    وي " وقاـ كؿ مف 

، وتكونت إستراتجيتيف  في التربص الميداني عمى اتجاىات طمبة العموـ المتربصيف نحو مينة التدريس
طالب  (87)، وكاف عددىـ (التربية العممية  )عينة الدراسة مف جميع الطمبة الذيف سجموا لممساؽ الثاني 

انو ال توجد فروؽ دالة  :ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة  ، وطالبة موزعيف عمى أربعة شعب
كما ، إحصائيا في اتجاىات المتربصيف نحو مينة التدريس في نياية فترة التربص تعزى لطريقة التربص

أنيا كشفت عف فروؽ دالة إحصائيا تعزي لمنوع أو التفاعؿ بيف الطريقة والنوع ، كما أنيا توصمت إلى أف 
. اتجاىات طمبة العموـ المتربصيف قد تحسنت في نياية فترة التدريب 

  (48 ، ص2007نع ة    ود الطراونة،)                                                           
ما أف لبلتجاىات دورا أساسيا  إذ تكتسب بصفة عامة مف مصادر كثير ، منيا األسرة والرفاؽ     وب

والمدرسة وكذا عادات المجتمع والتجارب الشخصية ،وبيذا فإف اتجاىات الطمبة المتربصيف تتأثر بعدة 
عوامؿ مف أىميا نوعية اإلعداد التربوي واألكاديمي ، إضافة إلى العوامؿ االجتماعية والثقافية 

والشخصية، لذلؾ اتجيت أنظار المربيف إلى دفع الطمبة المتخصصيف في عمـ النفس إلى الميداف بيدؼ 
تنمية اتجاىات إيجابية عندىـ نحو العمؿ مستقببل ، حيث يعتبر التربص الميداني عنصرا أساسيا في 

 .إعداد الطالب بعد التخرج
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. (13 ص2007نعي ة    ود الطراونة ، )                                               
ي المعاىد و الكميات التربوية التي تيدؼ إلى إفساح ؼ تمؾ الخبرة اليادفة التي يمر بيا الطمبة  بما أفو

المجاؿ أماميـ كي يتعرفوا عمى واقع العمؿ ، وىو فترة مف التربص التي يمر مف خبلليا الطالب 
المتخصص في عمـ النفس بخبرات تربوية عممية في مؤسسة معينة تحت إشراؼ وتوجيو أعضاء مؤىميف 
نما في الواقع ىي الخبرة التي مف خبلليا الطالب  ، فيي ليست مجرد تدريب عمى الميارات واألساليب ، وا 
المتخصص في عمـ النفس ، وىذه الخبرة إف كانت بناءة تؤدي إلى تكويف اتجاىات إيجابية نحو العمؿ 
مستقببل ،ومف المتوقع أف يكتسب الطالب المتربص اتجاىات في نياية فترة التربص ، كما قد تؤدي ىذه 

 لذا فإف تجربة التربص الميداني البد مف ؛الخبرة إلى تكويف اتجاىات سمبية نحو العمؿ كأخصائي مستقببل
وتصبح ضرورة ىامة لمتأكد  التعرؼ عمى تأثيرىا في اتجاىات الطمبة المتربصيف في ميداف عمـ النفس،

.                                            مف نجاح التجربة وتحقيؽ األىداؼ المرسومة
                                                                           (                                                                                                    14،ص2007نع ة    ود الطراونة ،)                                                       

عف  (1975خطر )ةدراس: تـ اإلعتماد عمى بعض الدراسات والتي مف بينياونظرا ألىمية الموضوع    
اتجاىات طمبة كمية التربية بمكة المكرمة ، والتي استيدفت التعرؼ عمى مدي تغير اتجاىات الطمبة نحو 

طواؿ فترة بقائيـ بالكمية ، تـ إجراء الدراسة عمى عينة  ( ال ر وي)لمسمكي امينة التدريس نتيجة لئلعداد 
طالب مف  (95)طالبا مف طمبة السنة األولى و (95)طالب مف ثبلثة تخصصات  (190)مكونة مف 

السنة الرابعة ، مما أسفرت عنو الدراسة تحسف اتجاىات طبلب السنة الرابعة عف زمبلئيـ في السنة 
 . األولى

التي تيدؼ لقياس اتجاىات المعمميف نحو مينة التدريس،  ( 1984فيمي ،)وبنفس الصدد تؤكد دراسة 
طالبا مف  (43)طالبا مف السنة األولى و (66)عمى عينة مف الطبلب في السنة األولى والرابعة منيـ

بجامعة الممؾ عبد العزيز، وقد توصمت الدراسة إلى وجود  (الشعبة التربوية )السنة الرابعة في نفس القسـ 
فروؽ بيف متوسطات درجات طمبة السنة األولى تربية والسنة الرابعة تربية، وىي فروؽ جوىرية ذات داللة 

إحصائية،  ترجع إلى أثر اإلعداد الثقافي واألكاديمي والتخصصي التي يتعرض ليا الطالب مف خبلؿ 
 .البرامج  والمقررات أثناء دراستو بالكمية

 ( 45 ، ص1991 يدي    د الط ىر، )                                                    
مصدرا أساسيا في إعداد الطمبة بعد التخرج قد يعتبر ومما سبؽ نستنتج أف لمتربص الميداني دورا ميما؛ 

؛ألنو يتيح ليـ فرصة تطوير كفاءاتيـ  ومياراتيـ التي تـ اكتسابيا طواؿ سنوات الدراسية والعمؿ بيا في 



 الفصل االول                          ديم  وضوع الدراسة 

 

 -8-  
 

المواقؼ الطبيعية تحت إشراؼ متخصصيف؛ فيو الخبرة  الواقعية التي يتعمـ ييا ومف خبلليا الطمب 
المتربص، ومعنى ىذا أف مرحمة التربص الميداني مف أىـ مراحؿ اإلعداد لمعمؿ مستقببل ، وىذه المرحمة 
تشكؿ منعطؼ رئيسي في حياة الطالب بعد التخرج؛ فيي فترة انتقاؿ مف مجاؿ الدراسة والتحصيؿ إلى 

 ونظرا لعدـ حصوؿ الطالبة عمى أي دراسة في البيئة المحمية حوؿ متغير التربص، مجاؿ التطبيؽ والعمؿ
الميداني واالتجاىات التي يحمميا الطمبة حوؿ ذلؾ،  ومف ىنا جاءت فكرة القياـ بالدراسة الحالية، والتي 

:   كالتاليال س ؤل الع متتمحور حوؿ 
ما طبيعة اتجاىات طمبة عمـ النفس نحو التربص الميداني؟ - 
:  س ؤالت الدراسة_ 2
ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة عمـ النفس نحو التربص الميداني باختبلؼ - 

التخصص ؟ 
ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة عمـ النفس نحو التربص الميداني باختبلؼ -

المستوى الدراسي ؟ 
ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات طمبة عمـ النفس نحو التربص الميداني باختبلؼ - 

الحالة االجتماعية؟ 
:  ىداف  الدراسة

. معرفة طبيعة اتجاىات طمبة عمـ النفس نحو التربص الميداني- 
نحو التربص الميداني تعزى إلى متغيرات  الطمبة في اتجاىات  (إف وجدت )الكشؼ عف الفروؽ - 

. التخصص الدراسي، المستوى الدراسي والحالة االجتماعية
:   ى ية الدراسة

تحديد اتجاىات الطمبة نحو التربص الميداني، والوقوؼ عمى أىـ قراراتيـ وآرائيـ التي سوؼ يبدييا  - 
. الطمبة نحو التربص الميداني

 في التأكيد عمى ضرورة وأىمية التربص الميداني االستفادة مف ىذه القرارات واآلراء التي سيبدييا الطمبة- 
  . والوقوؼ عمى معرفة ما مدى أىمية ىذا التربص الميداني بالنسبة لمطمبة

. معرفة أثر التربص الميداني في اتجاىات طمبة عمـ النفس- 
 .معرفة أىمية التربص الميداني بالنسبة لطمبة عمـ النفس- 
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: ال عريف ت اإلجرائية
: اال ج ه ن و ال ر ص ال يداني

ىو مجموعة مف األفكار والمشاعر والمعتقدات التي يحمميا الطالب في عمـ النفس نحو التربص الميداني، 
تقاس مف خبلؿ الدرجة التي سوؼ والتي  (الوجداني، السموكي  المعرفي،)ثبلثة أبعاد تندرج ضمف والتي 

 . 2016/ 2015سوؼ يحصؿ عمييا الطالب في المقياس المصمـ ليذا الغرض لمموسـ الدراسي 
:   عريف األ ع د إجرائي 

.  التربص الميدانينحوالميارات والقدرات والخبرات التي يممكيا الطالب  ىوو:ال عد ال عر ي
. عمى الطالب أثناء وبعد التربص الميدانيظير التغيرات السموكية التي ت:ال عد الس و ي
.  اإلحساس بالثقة والراحة النفسية والسعادة أثناء وبعد التربص الميدانيوىو  :ال عد الوجداني

: ال ر ص ال يداني
وىو التطبيؽ العممي لممعمومات والمفاىيـ التي درسيا طمبة عمـ النفس في المواد الدراسية،ويتـ ىذا 

 القرار الوزاري الصادر وفؽالتطبيؽ في آخر الفصؿ الدراسي بالنسبة لمطمبة في مستوى ليسانس والماستر،
  2015 ي  ير21 19رقم ال ؤرخ  يعف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

  ليس نس ل،م،دبالنسبة لتكوينات  منو قد حددت فترة ومدة التربص حسب الحالة،23ف المادة إ ؼ
الماستر حسب المياديف والشعب  و أوكذا تكوينات الماستر وفقا لما تضمنو عرض تكويف ليسانس المعنية،

. ، وىو المعتمد في األداة المصممة لمدراسة الحاليةوالتخصصات
:  دود الدراسة

: ال دود ال   نية/1
 .ورق ة/ ق صدي  ر  حكمية العموـ االجتماعية قسـ عمـ النفس وعمـو التربية بجامعة 

: ال دود الز نية/2
 .2016/ 2015  ي إلى غاية شير ديس  رما بيف شير الممتدة تمت ىذه الدراسة في الفترة الزمنية 

: ال دود ال شرية/3
 (عمؿ وتنظيـ، عمـ النفس العيادي، إرشاد وتوجيو) الماستر والميسانس في التخصصات بعض الطمبة

 .بكمية العموـ االجتماعية قسـ عمـ النفس وعمـو التربية

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

