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 :ملخص الدراسة
ريب طالب المتعاون اثناء تد-األكاديمي والمعلم-التدريب الميداني-هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مشرف

الميداني تخصص علوم شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية. وطبقت على عينة من -التدريب
 ونين ومن المرشدين األكاديميين. المدرسين المتعا

وكانت األداة عبارة عن استبيان تم اعداده بواسطة الباحث وقد تكون االستبيان من أربعة محاور وهي: التأهيل المهني، العالقة بين 
 التدريب والمعلم والطالب، األداء الفني التدريسي والصفات الشخصية.-مشرف

اوت بين المحاور حيث كانت قيمة )ت( دالة في بعض المحاور، كما أكدت النتائج على وجود واشارت النتائج الى وجود اختالف متف
-والمعلم التدريب-فروق بين المحاور مجتمعة في متغير العمر، الخبرة، المرحلة الدراسية. وهذا يدل على وجود صعوبات بين مشرف

 المتعاون في تدريب الطالب. 
واجه المتعاون للتغلب على الصعوبات التي ت-التدريب والمعلم-نها ضرورة التعاون بين مشرفواوصت الدراسة بعدد من التوصيات م

يل من الميداني اتباعها للتقل-التدريب-المتعاون ومشرف-الميداني، وبيان المهام الواجب على كل من المعلم-التدريب-تدريب طالب
 الصعوبات التي تواجههم اثناء تدريب طالب العلوم شرعية. 

المتعاون، علوم شرعية، المرحلة المتوسطة، المرحلة -صعوبات، التدريب الميداني، المشرف االكاديمي، المعلم: الكلمات المفتاحية
 الثانوية

 
 :المقدمة

عمل المشرف األكاديمي يعتبر أساسي لتطوير العملية التعليمية وتوجيه المتدرب واالشراف عليه. ويعمل على تحقيق اهداف العملية 
لتعليمية. والعمل االشرافي يكون بالتعاون بين المشرف والمدرس المتعاون. وتشير كثير من الدراسات الى أهمية التعاون بين المشرف ا

سب المتدرب المتعاون يك-التدريب والمدرس-والمعلم ومدى التأثير اإليجابي على العملية التعليمية. كما ان التعاون المثمر بين مشرف
مة والكفايات التعليمية المطلوب تحقيقها في المتدرب. ولكن هناك الكثير من الدراسات اشارت الى وجود بعض الصعوبات الخبرات الالز 

التربوي الى -والعوائق التي تواجه العمل المشترك بين المشرف والمدرس المتعاون. فقد اشارت بعض الدراسات الى قلة حضور بالمشرف
-ص-2004-عبدهللا-1418التعليمية وعلى التعاون المشترك بينهما. وهذا ما اشارت له دراسة القوزي  المدرسة يؤثر سلبا على العملية

 . وهذه تشير على عدم وجود التعاون بين المشرف األكاديمي والمدرس المتعاون وعلى وجود معيقات تمنع هذا التعاون.79
 مشكلة الدراسة

المتعاون قد يدل على وجود كثير من الصعوبات التي تواجه العملية التدريبية في ان عدم التعاون بين المشرف األكاديمي والمدرس 
( لوجود بعض المشكالت الميدانية التي يواجهها المعلم في اإلشراف 188-ص-2007المدرسة. وقد اشارت دراسة أبونمرة، وغانم، )

مؤهل. األساسي لكليات التربية ومعاهدها في إعداد المعلم العلى الطلبة المتدربين ومتابعتهم بصورة فاعلة مما يحول دون تحقيق الهدف 
به، يوالمعلم قد يساعد كليات التربية في تنفيذ خطة التدريب الميداني وهو بدوره يتابع الطالب المتدرب في المدرسة ويساعده اثناء فترة تدر 

 تعامل مع الطالب بناء على خبرته في هذا المجال.ويوضح المنهج الدراسي المطلوب تدريسه للطالب، كما انه يوجهه إلى كيفية ال
التدريب في توجيه الطالب المتدرب وارشاده أثناء عدم تواجد المشرف وتقديم االقتراحات البناءة. -وبذلك فان المعلم ينوب عن مشرف

ض وتفهم لدور المعلم وبعومن خالل خبرة الباحث في االشراف على طالب التدريب في المدارس المختلفة وجد ان هناك عدم وضوح 
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الصعوبات التي تواجه التعاون بين المعلم والمرشد مما يشكل سببًا أساسًيا في عدم نجاح التدريب على أكمل أوجه، وقد اشارت كثير من 
لذا ، 14ص-2005( والخطابي واخرون 272-2002-273الدراسات الى دور المعلم في العملية التعليمية مثل دراسة )دندش،وأبوبكر،

فان الدراسة تحاول الوصول والتعرف على الصعوبات التي تواجه التعاون بين المشرف والمعلم والمحاولة الى الوصول الى حلول 
 ومقترحات الى تذليل الصعوبات ان وجدت.

ب طالب اء تدريالتدريب والمعلم اثن-وقد حاولت الدراسة اإلجابة على السؤال الذي يتحدد في معرفة الصعوبات التي تواجه مشرف
 الميداني تخصص علوم شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

 أسئلة الدراسة
وسطة المعلم تخصص علوم شرعية في المرحلة المت-ما الصعوبات التي تواجه مشرف التدريب والمعلم المتعاون اثناء تدريب الطالب .1

 يم العام بالمملكة العربية السعودية.والثانوية بالتعل
وم المعلم تخصص عل-المتعاون اثناء تدريب الطالب-األكاديمي والمعلم-التدريب-ما أكثر المحاور صعوبة التي تواجه مشرف .2

الفني  ءالمعلم، محور األدا-شرعية. )المجاالت اإلدارية، التأهيل المهني، العالقة بين مشرف التدريب والمعلم المتعاون والطالب
 التدريسي، ومحور الصفات الشخصية(.

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير المرحلة الدراسية. .3
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير الخبرة. .4
 دكتوراه(-ماجستير-كالوريوسهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير المؤهل )ب .5
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير العمر. .6

 اهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة الى التعرف الى ما يلي:

 المعلم تخصص علوم شرعية.-الصعوبات التي تواجه مشرف التدريب األكاديمي والمعلم المتعاون اثناء تدريب الطالب 
 لم تخصص المع-ى أكثر المحاور صعوبة التي تواجه مشرف التدريب األكاديمي والمعلم المتعاون اثناء تدريب الطالبالتعرف عل

 علوم شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية.
  ،المرحلة الدراسية.معرفة الفروق بين افراد العينة تبعا لمتغير العمر، الخبرة، المؤهل 
 .تقديم بعض المقترحات والتوصيات لتحسين التدريب الميداني 

 أهمية الدراسة
 ملية األكاديمي والي يهدف بدوره الى تحسين الع-تعتبر الدراسة مهمة ألنها تحاول معرفة الصعوبات التي تواجه المعلم والمشرف

 المتعاون ومشرف التدريب األكاديمي.-معلمالتعليمية والتدريب الميداني والى تطوير التعاون بين ال
 حدود الدراسة

  يقتصر البحث على المعلم والمشرف األكاديمي في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية
 السعودية.

  خصص اثناء تدريب طالب التدريب الميداني تيقتصر البحث الى معرفة الصعوبات التي تواجه مشرف التدريب والمعلم المتعاون
 علوم شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية
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 مصطلحات الدراسة
 ينهما. األكاديمي وكل ما يؤثر سلبًا على استمرارية العمل ب-المتعاون والمشرف-وهي االعاقات التي تواجه التعاون بين المعلم الصعوبات:

: المسؤول عن تدريب طالب التربية الميدانية والذي يشرف عليهم اثناء التدريب في المدارس األكاديمي - الميداني - التدريب – مشرف
 ويوجههم ويرشدهم في التدريس والتحضير وجميع األمور التي من شأنها تحسن العملية التربية التدريبية.

المدرسة المتعاونة التي يتدرب فيها الطالب المتدرب ويقدم له العون والمساعدة ويشرف عليه ويبدي المعلم في -هو المتعاون: - المعلم
 توجيهات تربوية مناسبة تتعلق بما يقوم به من أعمال. 

تدريس لطالب كلية التربية الذي يتم تدريبه تحت إشراف المختصين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على ا-هو طالب التدريب الميداني:
لمدة فصل دراسي واحد في إحدى المدارس المتوسطة والثانوية بعد انتهائه من المقررات الدراسية أي في السنة الرابعة من الجامعة، وذلك 

 تمهيًدا لالنخراط في سلك التدريس بعد االنتهاء من الجامعة.
 إلسالمية في كلية التربيةهم الطالب المتخصصين الذين يدرسون في قسم الدراسات ا تخصص علوم شرعية:

 وهي المرحلة الدراسية التي تلي المرحلة االبتدائية وسنوات الدراسة فيها ثالث سنوات  المرحلة المتوسطة:
 وهي المرحلة الدراسية التي تلي المرحلة المتوسطة ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات. المرحلة الثانوية:

 وهي المدراس التي تكون تحت مسؤولية وزارة التعليم وادارات التعليم. مدارس التعليم العام:
 المتدرب لتأهيلهم وتدريبهم على التدريس. -التطبيق الذي يتم في نهاية المرحلة الجامعية للطالب-هو التدريب الميداني:

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 ث والدراسات السابقةسيركز هذا الجزء من البحث على اإلطار النظري للبح

 فلسفة التربية العملية:
يساعد التدريب في تأهيل المعلمين من خالل تدريب الطالب المتخرجين من كليات التربية وتدريبهم بإحدى مدارس التعليم العام. ويمد 

لمهني التدريسي. التي يستلزمها دوره االتدريب الميداني الطالب بالكفايات التدريسية الالزمة التي تساعد في إعداده وتأهيله وبالمهارات 
وفيها يتدرب على مواقف طبيعية في المدرسة، من خالل تدريبه في المدارس يستطيع ان يترجم معارفه النظرية إلى وقائع عملية ملموسة. 

التدريب -مشرففهي فترة تدريبة محددة يتدرب الطالب اثنائها على تدريس مواد العلوم الشرعية لطالب صف معين وتحت إشراف 
التدريب -المتعاون. ويتمكن الطالب فيها من ممارسة مهارات التدريس المختلفة التي اكتسبها اثناء دراسته بالكلية، كما ان مشرف-والمعلم

هان إلتقان تلك المهارات حتى يتمكن من أداء عمله بشكل متميز. )أبونمرة وغانم  (2007-والمعلم ُيوجَّ
دريب الطالب قبل الخدمة فهو يكسبه مهارات متنوعة يطبق فيها ما تعلمة خالل دراسته، وهي تمثل المواجهة ويعتبر التدريب أساسي لت

 الحقيقة األولى للطالب حيث يتعرف فيها على مشكالت مهنته والتكيف معها.
ة لتدريب الطلبة المعلمين دارس وكليات التربيويعتبر نهاية البرنامج الدراسي لطالب العلوم الشرعية بكلية التربية، وفيها يتم التعاون بين الم

ن التدريب من كليات التربية لتحقيق اهداف البرنامج التدريبي وقد يواجهو -ويتولى االشراف على الطلبة، المعلمين المتعاونين ومشرف
 صعوبة في اإلشراف على الطلبة ومتابعتهم بصورة فاعلة لوجود بعض المشكالت الميدانية. 

 
الى ان الهدف األساسي لكليات التربية ومعاهدها هي إعداد المعلم المؤهل تربويا ليقوم بالمسؤولية التدريس، كما  2008 ويشير يونس

الزاوية في العملية التربوية كما ويؤكد رجال التربية على ذلك، وإن كان يشكل أحد عناصرها إلحداث التغير -أن المعلم يعتبر حجر
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ونظًرا لكون المعلم العنصر األكثر تأثيًرا في العملية التربوية، فقد أولته النظم التربوية الحديثة اهتماما الشامل في سلوكيات الطالب، 
 (2008-196-بالًغا، يتمثل في أساليب اختيار وبرامج إعداده وتدريبه تربوًيا ليكون ناجًحا. )يونس

 أهمية المشرف األكاديمي
على عملية االشراف التربوي لالرتقاء بالعمل التربوي الى المستوى الذي يحقق األهداف  ان دور المرشد األكاديمي التركيز بفعالية

 التربوي وتواجده المستمر في المدرسة ومتابعته للمتدربين وحل-الموضوعة للتدريب ومن األمور التي تؤكد على أهمية دور بالمشرف
معلم ولكن توجد هناك بعض الصعوبات التي تقف عائقا بين المشرف والجميع مشاكلهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم اثناء التدريب. 

  .مثل عدم وجود الوقت الكافي للمعلم لمتابعة الطالب لكثرة اعماله وأنصبته التدريسية المرتفعة وعدم المامه بجميع المهام المطلوبة منه
 المتعاون -أهمية دور المعلم

ريب الميداني ويمد بالعون والمساعدة، ويقوم بتوجيههم تربويًا بما يقومون به من أعمال في المتعاون: الذي يشرف على طالب التد-المعلم
 (.79-2004-المدرسة، ويقوم أداءهم. )عبد هللا

المتعاون يساهم في تنفيذ خطـة التربية العملية وذلك بمساعدة الطالب وتعريفة على مرافق المدرسة وتوضيح المنهج الدراسي له -المعلم
فروع المادة وموضوع الدرس. كما يساعد المعلم الطالب المعلم الى أفضل طرق. ويمكن المعلم الطالب بمشاهدة حصص التربية  ويحدد

دريب في إرشاد طالب الت-العملية في الفصول ما أمكن وال يبخل عليه بخبراته التدريسية ويقوم أداءه باسـتمرار، وينوب المعلم عن مشرف
ا في ذلك بتكليفه بأنشطة أخرى مختلفة غير التدريس كإعداد الوسـائل التعليميـة الخاصة بموضوع الدرس واالطالع التدريب وتـوجيهه، بم

على الطالب  التدريب ومساعدته في االشراف-علـى دفتر تحضير الدروس وتقديم االقتراحات البناءة لتحسينها، ويتعاون المعلم مع مشرف
صة بالتربية العملية من أجل تطويرها. المعلم زميل أكبر للطالب المعلم، ولديه خبرة كبيرة، ويمكن أن المتدربين ومناقـشة األمـور الخا

يسهم المعلم في تنفيذ خطة التربية العملية وذلك من خالل توجيه الطالب إلى الطرق الصحيحة للتدريب والتعامل مع الطالب. وال يبخل 
-طالب على رصد الدرجات ومناقشة النتائج معه، والحرص على االلتقاء بأستاذ المقرر ومشرفالمعلم عليه بخبراته التدريسية ويساعد ال

-التدريب من وقت ألخر لتزويدهما بانطباعاته وأراءه حول كل طالب من طالب التدريب اللذين تحت إشرافه في المدرسة، )دندش وأبوبكر
 إنجاح التدريب.( وللمعلم دور كبير بالتعاون مع المرشد في 272-273- 2002

 المتعاون -التعاون بين المرشد األكاديمي والمعلم
 هيئة التدريس في كلية التربية والذي يقوم باإلشراف على طلبة التدريب ومتابعتهم فـي-عضو-األكاديمي وهو-الميداني-التدريب-مشرف

 داني على التوافق المهني وتحقيق التكيف االيجابيالمتعاون مساعدة طالب المي-أثنـاء التدريب. باإلضافة الى ان المطلوب من المعلم
في العمل، ومساعدته على اكتساب مهارات حل المشكالت وبخاصة تلك التي تتعلق بالطلبة، والتقويم المهني على أسس علمية 

-المفتوحة-قدسال-امعةوموضوعية، واكتساب مهارة التعلم الذاتي والتقويم الذاتي، واإلشراف على تصحيح خطط العمل قبل تنفيذها. )ج
2008- 155) 
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 الدراسات السابقة
 تناولت بعض الدراسات للمشكالت التي تواجه الطالب والمشرف، ومن هذه الدراسات:

( وكان موضوعها التعرف إلى مشكالت التطبيق التي يواجههـا الدارسون في جامعة القـدس المفتوحـة أثنـاء التـدريب 2010دراسة شاهين) 
ا بـبعض المتغيـرات، وقد اشتملت الدراسة على أربعة محاور تمثلت في دور المشرف، فمجال المدرسة المتعاونة، ثم مجال خطط وعالقتهـ

 تالتدريس، وأخيرًا طلبـة المدرسة المتعاونة، وأكدت الدراسة على وجود فروقاً إحصائية بين الجنسين وبينت ان االناث يعانون من المشكال
طالب وكانت معاناة الدارسين في الرياضـيات واللغـة العربية أكثر منها في التخصصات األخرى، ولم تظهر النتائج بدرجة اعلى من ال

 أثرًا دااًل للتفاعل بين الجنس والتخصص على المشكالت التي يواجهها الدارسون أثناء التطبيق.
حلها مـن وجهـة نظر طلبة كليات التربية بالجامعات -العملية واليات-( هدفت للتعرف على مشكالت التربية2008دراسة حزبون )

-نظمة الخاصة بالتربيةواأل-المتدربين في المـدارس الفلسطينية، واشتملت على ثالثـة محـاور: وهي القوانين-الفلسطينية وإدارتها والمعلمين
وتقييم، أما -وتنفيذ-قي في غرفة الصف من تخطيطالمتعاون وإدارة المدرسة المتعاونة، والجانب التطبي-العملية، والعالقات مع المعلم

القسم الثـاني فكان عبارة عن مجموعة من الحلول المقترحة. وأشارت ان مشكالت التربية العملية كانت متوسطة بشكل عـام، بينما الحلـول 
زًا هي األقل. وأقل المشكالت برو  العملية كانت بدرجة مرتفعة، ومجال مشكالت الجانب التطبيقـي كانت-المقترحـة لمشكالت التربية

وى العمـر، والجامعة، والمست-العمليـة تعـزى إلـى الجـنس-الخاصة بالقوانين واألنظمة، وأكدت على وجـود فروق في مشكالت التربية
النتـائج أنه ال  تالخبرة، أما فيما يتعلق بالفرضيات الخاصة بالحلول، فأظهر -التعليمي، على أنه ال يوجد فروق تعزى لمتغيـر سنوات

-العملية تعزى إلى الجنس، وفئة العينة، وسنوات الخبرة، كما ال توجد فروق تعزى لمتغير-الحلول المقترحة لمشكالت التربية-فـروق نحو
-لطالبتعطي ا العملية وأن-التعليمي، وأوصت الباحثة كليات التربية بإصدار دلياًل تفصيليًا عـن التربيـة-الجامعة والمستوى -العمر

 المتعلم فرصة لتنفيذ الحصة على نحو متميز.
-بوكالعملية في كلية المعلمين بمنطقة ت-( دراسة هدفت إلى معرفة الصعوبات التي تواجه طالب برنامج التربية2004وأجرى الزمانان )

اد الـصعوبات اإلدارية التي واجهها أفر اإلداري، والفني وتوصلت الى إن -المملكة العربية السعودية، وركزت على محورين هما المحور
هم. تالعينة تمثلت في جهل كثير من األمور اإلدارية فـي المدرسـة، واختيار مدارس ذات إمكانات قليلة، وقيام المتدربين بأعمـال فـوق طاقـا

الصفية. كما اشارت -تنظيم البيئة بينما تمثلـت الصعوبات الفنية في صعوبة تحويل النظريات التربوية إلى واقع عملـي، والصعوبة في
إحصائية في تقديرات الطلبة لتلك الصعوبات، وأوصت بضرورة التنسيق بـين كليـة المعلمين والمدارس المتعاونة -الى عدم وجود فروق 

 واختيار مدارس ذات إمكانات جيدة، مع إعـادة النظـر فـي المساقات التي يدرسها الطلبة.
والتي كانت عن دور المشرف الجامعي في خبرة الطالب المعلم وبين المعلم والطلبة المتدربين، وتمثلت Slick (1995 )-دراسة سيك

لى وجود ضغوطا ا العينة من المعلمـين المتعــاونين والمــشرفين التربــويين، والطلبــة المتــدربين فــي واليــة )أيوا( األمريكية، وأشارت النتائج
لجـامعيين تعوقهم عن القيام بواجباتهم، وكذلك على المعلمين المتعاونين، وأوصـت الدراسة بضرورة دعم الجامعات كبيرة علـى المـشرفين ا

 للمشرفين التربويين حتى يحققوا النجاح في عملهم مع المعلمين المتعاونين.
في الجامعة الهاشمية وجامعة اإلسراء  ( وكانت بعنوان "الصعوبات التي تواجه طلبة التربية العملية2010)-وآخرون -دراسة الخريشا

الخاصة". وتناولت الدراسة الصعوبات التي يواجهها طلبة التربية العملية في الجامعة الهاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة وتركزت على 
لعينة ألكاديمي. وتكونت اا-والمشرف-المتعاون -المعلم، والمعلم-خمسة مجاالت: المدرسة المتعاونة، وبرنامج التربية العملية، والطالب

( صعوبة موزعة على خمسة 26من طلبة الجامعة الهاشمية، وطالبة جامعة اإلسراء الخاصة، اشتملت أداة الدراسة استبانة على )
التي  تالمعلم والمعلم والمشرف. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم الصعوبا-العملية، والطالب-المتعاونة، وبرنامج التربية-مجاالت: المدرسة
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العملية.ُ بعد -المعلم في أثناء تنفيذ برنامج التربية-الدراسية، زيادة العبء الدراسي للطالب-الصفوف-المعلمين، ازدحام-تواجه الطلبة
المعلمين. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لنوع الجامعة ولصالح -المدارس المتعاونة عن مناطق سكن الطلبة

 عات الخاصة، والتوجد فروق تعزى إلى الجنس والتخصص.الجام
( والتي تناولت مشكالت طلبة التربية العملية في كلية العلوم التربوية بجامعة أل البيت وركزت على المشكالت 2008اما دراسة العليمات )

التي كالت منها كثرة الساعات التدريبية و التي يواجهها طلبة التربية العملية في العلوم التربوية من وجهة نظرهم، وأشارت الى مش
ساعة، وان التقييم يركز على الجانب النظري وقلة الوقت المخصص للتدريب وبعد المدرسة عن مكان سكن الطالب، كما 12تجاوزت

 ظهرت النتائج وجود فروق إحصائية فيما يتعلق بالمستوى الدراسي بينما ال توجد فروق لمتغير الجنس.
( وكانت بعنوان "المشكالت التي تواجه الطالب المعلم في فترة التدريب في جامعة مؤتة" وركزت على 2007)-والهويمل-ةدراسة الطراون

ية المتعاون ومدير المدرسة المتعاونة وإجراءات التربية العمل-التربوي والمعلم-المشكالت التي تواجه الطالب والتي لها عالقة بالمشرف
 ية.العمل-التربوي والمعلم ومدير المدرسة المتعاونة وإجراءات التربية-مشكالت مرتبطة بالمشرفوتوصلت الدراسة الى وجود 

( كانت بعنوان " مدى تحقيق الطلبة المعلمين لفاعلية برامج إعداد المعلم وفاعلية المعلمين قبل أداء 2000)-Stewart-دراسة ستيوارت
إذا كان التدريس على إدارة الصف يشكل االهتمام األساسي للمشرفين والطالب واشتمل  واجبات التربية العملية وهدفت الدراسة لمعرفة ما

اهد عمجتمع الدراسة على طلبة التدريب في المرحلتين االبتدائية والثانوية وعلى مشرفي التربية العملية والمعلمين المتعاونين من معلمي الم
تائج أن اراء طالب التدريب في المرحلتين كانت متشابهة حول فاعلية برامج اإلعداد والكليات بالواليات المتحدة األمريكية. وأظهرت الن

 فيما يتصل بخبرتهم في التربية العملية وكانت خطة الدرس والتدريب على إدارة الصف على رأس الخصائص األساسية لفاعلية البرامج.
خالل التدريب العملي، وحاولت الدراسة التدقيق في المشاكل  ( المشاكل التي واجهتها الطالب المعلمين2010)-عارف Arif-دراسة 

التي يواجهها طالب التدريب أثناء تدريبهم العملي في المدارس، واقترحت طرقا للتعامل معها. وطبقت الدراسة على المدرسة الثانوية 
مشاكل ناجمة عن الكتاب ومشاكل ناجمة عن العامة في األناضول، وكانت األداة عبارة عن استبيان، تعلقت بدعم المواد الدراسية و 

الطالب؛ ومشاكل عن المناهج الدراسية، وبيئة الفصول الدراسية. ومعظم هذه المشاكل تأخذ مكان بسبب عدم وجود المواد السمعية 
اكتظاظ  ن المتفق عليه أنوالبصرية أساسا، والمواد التكميلية األخرى الالزمة، والنطق، والترجمة، والقراءة، وكتاب األنشطة. وأخيرا، م

الفصول الدراسية وترتيب الجلوس يعوق فعالية تعليم اللغة األجنبية. وقدمت الدراسة بعض التوصيات لمعلمي اللغة األجنبية، والباحثين، 
 والمعلمين للتعامل مع هذه الحاالت اإلشكالية.

 منهج الدراسة
ف الى الحصول على معلومات إحصائية من افراد العينة، حيث يتضمن المنهج استخدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والذي يهد

ويقوم هذا المنهج على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة  الوصفي العديد من المناهج واألساليب الفرعية
لوصفي ستخالص النتائج لتعميمها. ويشمل المنهج اوالعوامل التي تتحكم فيها ويقوم بالتعبير عنها من خالل إعطاءها صفات رقمية، وا

أكثر من طريقة منها: طريقة المسح، وطريقة دارسة الحالة وتحتاج هذه الطرق إلى خبرة وجهد الباحث كما أنه ينبغي تفسير النتائج التي 
 ألخرى.يتم الحصول عليها بكل عناية. وكتابة جداول وبيانات هذه الظواهر ومدى ارتباطها مع الظواهر ا
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 مجتمع الدراسة وعينتها:
المتعاونين بالمرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام للبنين التابعة لوزارة التعليم داخل -تكون مجتمع الدراسة من المدرسين

معلم في المرحلة -80-متعاون منهممعلم -130-األكاديميين بكليات التربية وقد تراوح عددهم عند التطبيق-مدينة الرياض ومن المرشدين
-مرشداً 90األكاديميين بكليات التربية وإدارة التعليم وعددهم-معلم متعاون في المرحلة الثانوية باإلضافة الى المرشدين 50المتوسطة و

ة وفقًا لمتغيرات الخبرة، ( توضح توزيع أفراد العين4،3،2،1أكاديمي، بعض االستبانات لم ترجع وبعضها استبعد لعدم اكتمالها. الجداول )
 المؤهل، المرحة الدراسية، والعمر.

 ( توزيع أفراد العينة وفقًا لسنوات الخبرة1جدول )
 المئوية-النسبة التكرار الخبرة-سنوات

 %18,8 31 سنوات 5أقل من 
 %35,2 58 سنوات-10إلى أقل من  5من 
 %33,3 55 سنه20الى  10من 

 %12,7 21 سنه 20اكثر من 
 %100 165 المجموع

 
 ( توزيع أفراد العينة وفقًا للمؤهل2جدول )

 المئوية-النسبة التكرار المؤهل
 45,5 75 بكالوريوس
 18,8 31 ماجستير

 36,8 59 دكتوراه 
 %100 165 المجموع

 
 ( توزيع أفراد العينة وفقًا للمرحلة الدراسية3جدول )

 المئوية-النسبة التكرار الدراسية-المرحلة
 %70,9 117 متوسط
 %29,1 48 ثانوي 

 %100 165 المجموع
 
 
 
 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثاني العدد

 م 2021 – حزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

164 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ( التكرارات والنسب ألعمار افراد العينة4جدول )
 المئوية-النسبة تكرار العمر
22-30 37 22.4 
31-40 54 32.7 
41-50 65 39.4 
51-60 9 5.5 

 100.0 165 المجموع
 أداة الدراسة

تم اعداده بواسطة الباحث بعد الرجوع الى أبحاث أخرى وكذلك بعد االستعانة بآراء المشرفين كانت أداة الدراسة عبارة عن استبيان 
 عبارة توزعت على خمسة محاور وهي:40األكاديميين والمعلمين المتعاونين وقد تكون االستبيان على

 عبارة11المجاالت اإلدارية وقد اشتمل على .1
 عبارات10التأهيل المهني. وقد اشتمل على .2
 عبارات-7المتعاون والطالب وقد اشتمل على-التدريب والمعلم-قة بين مشرفالعال .3
 عبارات7األداء الفني التدريسي. وقد اشتمل على  .4
 عبارات -الصفات الشخصية. وقد اشتمل على  .5

 دة.المتدرج من موافق بشدة، موافق، موافق الى حد ما، غير موافق، الى غير موافق بش-الخماسي-ليكرت-وقد استخدم مقياس
 صدق األداة الظاهري 

بعد تصميم األداة تم عرضها على مجموعة من المحكمين وتم االخذ بمالحظاتهم وآرائهم والقيام بالتعديالت المطلوبة على عبارات 
 االستبانة من حذف واضافة وتعديل حتى خرجت بصورتها النهائية.

 صدق االتساق الداخلي لألداة 
وارتباط عبارات االستبيان وارتباط كل عبارة بمحورها تم استخدام معامل ارتباط بيرسون وكانت درجة لمعرفة الصدق الداخلي لألداة 
 (7كما في جدول ) 0.01االرتباط عالية ودالة عند مستوى 

 ( معامل االرتباط لمحاور االستبانة7جدول )
 جميع المحاور اإلدارية العالقة الشخصية التدريسي التأهيل المحاور

 االرتباط  االرتباط  االرتباط  االرتباط  االرتباط  االرتباط-قيمة 
-مستوى 
 الداللة

-193.-  -142.-  *195.  1 التأهيل
* 

 .098  .388** .000 

 000. **284.  074.  -116.-  133.  1  *195. التدريسي
 000. **320.  -021.-  **495.  1  133.  -142.- الشخصية

 000. **413.  *156.  1  **495.  -116.-  *-193.- العالقة
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 000. **835.  1  *156.  -021.-  074.  098. اإلدارية
 000. 1  **835.  **413.  **320.  284.  **388. الجميع

*Correlation 0.05  **Correlation 0.01  
 ثبات األداة

 وهذا يدل على ثبات األداة المرتفع. 0.80كرونباخ وقد بلغت درجة معامل الثبات-الثبات الفا-لمعرفة ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل
 اإلحصائيةالمعالجة 

-)ت(-اختبارالحسابية وتحليل التباين و -المتوسطات-والرتب-المئوية-النسب-تم استخدام األساليب اإلحصائية المتمثلة في التكرارات
 كرونباخ لتحليل األداة.-الفا-بيرسون ومعامل-ارتباط-ومعامل

 نتائج الدراسة:
 إجابة السؤال األول: 

األكاديمي والمعلم المتعاون بالمدرسة اثناء تدريب الطالب تخصص علوم شرعية في المرحلة  ما الصعوبات التي تواجه مشرف التدريب
 المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية. 

ارات بلإلجابة على هذا السؤال تم الحصول على التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات افراد العينة على كل ع
( على التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والرتب إلجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة لكل 8االستبيان، يشتمل الجدول )

 محاور االستبانة الخمسة وهي:
 اإلدارية-المجاالت .1
 المهني.-التأهيل .2
 الميداني.-التدريب-المتعاون وطالب-التدريب والمعلم-العالقة بين مشرف .3
 التدريسي.-ألداء الفنيا .4
 الشخصية.-الصفات .5

 ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والرتب إلجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة8الجدول )

شدة  العبـــارة الرقم المحور
ق ب

مواف
 

فق
موا

 

 ما
حد

ى 
ق ال

مواف
 

فق
موا

ير 
غ

 

شدة
ق ب

مواف
ير 

غ
 

سط
متو
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رتبة
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كل 

ط ل
وس

لمت
ا

ور
مح

 1.
 

الت
مجا

ال
-

رية
إلدا

ا
 

 المتعاون -المهام الكثيرة المسندة للمعلم 28
 24 8 39 21 73 ك

3,59 23 

3,99 

% 44.2 12.7 23.6 4.84 14.5 

 .بيئة بعض المدارس غير مالءمة للعمل اإلشرافي 34
 4,10 12 15 45 15 78 ك

 
5 

% 47.3 9.1 27.3 9.1 7.3 

30 
بل التدريب المسبق مع المعلم ق-للتنسيق بين مشرفالوجود 

 .الزيارة
 28 17 39 9 72 ك

3,90 9 
% 43.6 5.5 23.6 10.3 17.0 
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 التدريب الميداني كثيرة-المهام المسندة لمشرف 29
 26 25 37 15 62 ك

3,75 15 
% 37.6 9.1 22.4 15.2 15.8 

 .المدرسة بكثرةالمتعاونين في -وجود المعلمين 36
 25 29 37 19 55 ك

3,95 8 
% 33.3 11.5 22.4 17.6 15.2 

 المتعاون كبير-العبء التدريسي بالنسبة للمعلم 35
 21 30 39 5 70 ك

3,88 10 
% 42.4 3.0 23.6 18.2 12.7 

 .التدريب للمدرسة-ندرة زيارات مشرف 32
 27 28 37 5 68 ك

4,17 3 
% 41.2 3.0 22.4 17.0 16.4 

لتدريب والمعلم غير واضحة -العالقة المهنية بين مشرف 37
 ومحددة

 21 41 24 7 72 ك
4,18 2 

% 43.6 4.2 14.5 24.8 12.7 

 .التدريب-تفويض المعلم بمهام تقييميه لعمل مشرف 38
 6 20 49 4 86 ك

4,07 6 
% 52.1 2.4 29.7 12.1 3.6 

 .المتعاون ال يوثق أعماله في السجالت بشكل منتظم-المعلم 33
 5 15 19 12 114 ك

4.12 4 
% 69.1 7.3 11.5 9.1 3.0 

 .التدريب لزياراته في سجل الزيارات-ال يوثق مشرف 31
 18 29 67 29 22 ك

3,95 7 
% 13.3 17.6 40.6 17.6 10.9 

2
هيل

التأ
.

-
ني

لمه
ا

 

 .المتعاون للعمل اإلشرافي غير كافية-المعلمتأهيل  5
 6 6 91 28 34 ك

3,30 36 

3,60 

% 20.6 17.0 55.2 3.6 3.6 

9 
ريب التد-التباين حول معايير تقييم الطالب بين مشرف

 والمعلم 
 29 8 68 29 31 ك

3,87 11 
% 19.8 17,6 41,2 4,8 17,6 

 .للعمل اإلشرافي التدريب وتأهيله-ضعف تأهيل مشرف 6
 3 13 60 65 24 ك

3,44 31 
% 14,5 39,4 36,4 7,9 1,8 

 المعلم األكاديمي و -التدريب-تمايز مستوى الخبرة بين مشرف 10
 1 11 64 43 46 ك

4,30 1 
% 27,9 26,1 38,8 6,7 0,6 

 .الواجبات اإلشرافية المطلوبة من المعلم غير واضحة 7
 1 3 107 40 14 ك

3,36 35 
% 8,5 24,2 64,8 1,8 0,6 

 لم.األكاديمي والمع-التدريب-اختالف التخصص بين مشرف 2
 27 10 57 49 22 ك

3,80 14 
% 13,3 29,7 34,5 6,1 16,4 

 التدريب بالنسبة للمعلم -ال وضوح لمهام مشرف 4
 26 25 13 22 79 ك

3,38 33 
% 47,9 13,3 7,9 15,2 15,8 

 27 3,48 29 25 16 29 66 ك التدريب -المتعاون غير واضحة لمشرف-مهام المعلم 3
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% 40,0 17,6 9,7 15,2 17,6 

 .الواجبات التدريبية المطلوبة من الطالب غير واضحة 8
 19 29 26 23 98 ك

3,41 32 
% 41,2 13,9 15,9 17,6 11,5 

 التدريب والمعلم.-بين مشرفتفاوت المستوى العلمي  1
 33 31 17 21 63 ك

3,67 18 
% 38,2 12,7 10,3 18,8 20,0 

3.
 

رف
مش

ن 
 بي

القة
الع

-
ني

ميدا
 ال

ريب
التد

-
علم

والم
ي 

ديم
ألكا

ا
-

لمت
ا

ن  و
عا

ني
ميدا

ب ال
دري

 الت
لب

وطا
 

 التدريب الميداني.-صراحة المعلم لمشرف 23
 23 24 19 21 78 ك

3,61 21 

3,63 

% 47,3 12,7 11,5 14,5 13,9 

21 
تخويل مشرف لتدريب للمعلم في قضايا قد يكون الطالب 

 .الميداني طرفًا فيها
 19 23 29 26 68 ك

3,30 37 
% 41,2 15,8 17,6 13,9 11,5 

 التدريب ال يهتم بإنجازات الطالب -مشرف 24
 4 48 36 19 58 ك

3,48 28 
% 35.2 11,5 21,8 29,1 2,4 

 التدريب والمعلم والطالب -تراخ العالقة بين مشرف 22
 10 29 23 22 81 ك

3.65 19 
% 49,1 13,3 13,9 17,6 6,1 

 .التدريب بقدرات المعلم اإلشرافية-ال يقتنع مشرف 25
 12 41 22 19 71 ك

3,82 13 
% 43,0 11,5 13,3 24,8 7,3 

 التدريب -المتعاون بقدرات مشرف-ال يقتنع المعلم 26
 13 27 40 18 67 ك

3,58 24 
% 40,6 10,9 24,2 16,4 7,9 

 التدريب عند الطالب-تهاون المعلم بتوجيهات مشرف 27
 11 42 25 12 75 ك

3,60 22 
% 45.5 7,3 15,2 25,5 6,7 

ني
 الف

داء
األ

-
سي

دري
الت

 
  التدريب والمعلم في توجيهاتهم للطالب-التغاير بين مشرف 12

 16 27 29 4 89 ك
3,47 29 

3,36 

% 53,9 2,4 17,6 16,4 9,7 

 التدريب بأوضاع المدرسة-عدم معرفة مشرف 13
 13 22 22 19 89 ك

3,15 39 
% 53,9 11,5 13,3 13,3 7,9 

14 
عدم منح الصالحيات الكافية للمعلم المتعاون من قبل 

 التدريب -مشرف
 9 25 18 27 86 ك

3,57 25 
% 52,1 16,4 10,9 15,2 5,5 

15 
التدريب المتكررة والكثيرة من المعلم خالل -طلبات مشرف

 .الزيارة
 10 8 24 25 98 ك

3,74 16 
% 59,4 15,2 14,5 4,8 6,1 

 .التدريب للمدرسة-زيارات مشرفقلة  11
 8 10 28 28 91 ك

3,05 40 
% 55,2 17,0 17,0 6,1 4,8 

 التدريب والمعلم -عدم وجود حوافز لكال من مشرف 16
 7 18 22 22 96 ك

3,38 34 
% 58.2 13,3 13,3 10,9 4,2 
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17 
بعض مشرفي التدريب والمعلمين المتعاونين ال يميلون إلى 
تدوين وتوثيق أعمالهم وأحداث سجالت وتنظيمها ووضع 

 .خطط عمل

 8 25 17 43 72 ك
3,18 38 

% 43,6 26,1 10,3 15,2 4,8 

5.
 

صية
شخ

ت ال
صفا

ال
 

 .األكاديمي من النقد-التدريب-خشية مشرف 20
 10 22 15 37 81 ك

3,56 26 

3,25 
 

% 49,1 22,4 9,1 13,3 6,1 

 راألكاديمي كبي-التدريب-المعلم ومشرف فارق السن بين 21
 3 12 20 48 82 ك

3,30 
37 
 % 49,7 29,1 12,1 7,3 1,8 

 التدريب برأيه وتهميش رأي المعلم -تشبث مشرف 18
 7 16 20 38 84 ك

3,62 20 
 % 50.9 23,0 12,1 9.7 4.2 

 نزعة التسلط والتعالي عند مشرف التدريب. 17
 16 24 12 27 86 ك

3,18 38 
% 52,1 16,4 7,3 14,5 9,7 

 تهميش رأي الطالب من قبل المعلم  19
 19 27 13 27 79 ك

3,47 30 
% 47,9 16,4 7,9 1,4 11,5 

 3,73         المعدل لجميع المحاور  
 

-رفبنسب عالية على أنها من الصعوبات التي تواجه مشيتضح من الجدول أن كل العبارات قد تمت الموافقة عليها من قبل أفراد العينة 
المتعاون بالمدرسة اثناء تدريب الطالب تخصص علوم شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام -األكاديمي والمعلم-التدريب

شدة( ق إلى حدا ما، غير موافق، غر موافق ببالمملكة العربية السعودية. وقد تراوحت نسب الموافقة والتي هي )موافق بشدة، موافق، مواف
(، بينما 10( للعبارة )4,30(. واعلى متوسط، هو )7ألقل عبارة وهي عبارة ) %8.5( و23ألكثر عبارة وهي عبارة ) %69,1بين 

-جه مشرف( كما نالحظ أن نسب الموافقة على معظم عبارات االستبانة للصعوبات التي توا3,05( كانت اقل متوسط )11العبارة )
المتعاون بالمدرسة اثناء تدريب الطالب. كانت عالية في عبارات االستبيان ويؤكد ذلك المتوسطات بذلك لالستبيان كما -التدريب والمعلم

( والتي تشير الى ان الواجبات اإلشرافية المطلوبة من المعلم غير واضحة 7(. ولكن أخر العبارات ترتيبًا كانت رقم )8يتضح من جدول )
غير موافق بشدة، وكانت اغلب اجابات العينة تشير الى  %0,6موافق بشدة، وبين %8,5يث تراوحت إجابات العينة عليها ما بينح

، وقد يعود هذا إلى أن اختيار االستبانة %64.8درجة متوسطة وهي موافق الى حد ما، وكانت نسبة اجابتهم وموافقتهم عليها لم تقل عن 
 ة بعدد من مشرفي التدريب والمعلمين المتعاونين في المدارس.وعباراتها تم باالستعان
 إجابة السؤال الثاني:

إلدارية، ا-المتعاون اثناء تدريب الطالب تخصص علوم شرعية. )المجاالت-التدريب والمعلم-ما أكثر المحاور صعوبة تواجه مشرف
 الشخصية(.-التدريسي، الصفات-الفني التدريب والمعلم والطالب، األداء-المهني، العالقة بين مشرف-التأهيل

 
لإلجابة على هذا السؤال تم الحصول على المتوسطات والرتب إلجابات افراد العينة على كل عبارة من عبارات االستبيان لكل محاور 

 االستبانة الخمسة: 
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 ا كالتالي:( يوضح توزيع إجابات المعلمين حسب محاور الدراسة اعتمادًا على متوسطاته9الجدول التالي )
 ( يوضح ترتيب محاور الدراسة اعتمادًا على متوسطاتها الحسابية كالتالي:9الجدول)

المجاالت  
 اإلدارية

التأهيل 
 المهني

العالقة بين المشرف 
 والمعلم والطالب

األداء الفني 
 التدريسي.

الصفات 
 الشخصية

 كل المحاور

 3,73 3,52 3,36 3,63 3,60 3,99 المتوسط
 0,490 1,167 0,560 0,965 0,922 0,852 المعياري -االنحراف

 165 165 165 165 165 165 العدد
( 3,99( الى ان المتوسطات لمحاور الدراسة جميعها مرتفعة حيث كان اعلى متوسط لمحور المجاالت اإلدارية )9يشير الجدول السابق )

( ولكن بالرغم من انه اقل متوسط اال ان نسبته تعتب ر عالية حيث تجاوزت 3,36واقل متوسط كان األداء الفني التدريسي. بمتوسط )
( العالقة بين 3,60ليكرت. وتراوحت المتوسطات للمحاور األخرى كما يلي: التأهيل المهني بمتوسط )-قياسالمقياس الثالث من م

(. بينما كان متوسط المحاور مجتمعة هو 3,52( والصفات الشخصية بمتوسط )3,63التدريب والمعلم والطالب بمتوسط )-مشرف
(3,73 .) 

(. وقد اشتمل على إحدى عشرة عبارة كانت 3.99المحور الذي حصل على الترتيب األول )المجاالت اإلدارية( حصل على متوسط )
م التدريب وعد-(، ويالحظ أن بعض هذه العبارات يتعلق بكثرة المهام المسندة للمعلم ومشرف9ذات متوسط عالي كما في الجدول )
إلشرافي. وكثرة طالب التدريب الذين يطالبون باإلشراف عليهم، وهذا أمر أكدته بعض الدراسات، مالءمة بيئة بعض المدارس للعمل ا
(، بينما التأهيل المهني كان 3,63المتعاون والطالب كان ترتيبه الثاني بمتوسط )-التدريب والمعلم-ويليه في الترتيب العالقة بين مشرف

(. 3,73(. بينما كان متوسط المحاور مجتمعة هو )3,52وكان ترتيبه الرابع بمتوسط )( والصفات الشخصية 3,60ترتيبه الثالث بمتوسط )
 وهذا يدل على اتفاق العينة ويؤكد على وجود صعوبات تواجههم اثناء التدريب. 

 فيما يلي عرض لمحاور الدراسة والمتوسطات الحسابية والرتب إلجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة.
 جاالت اإلداريةاواًل: الم

 اإلدارية( مرتبة تنازليًا حسب متوسطاتها الحسابية.-( يوضح العبارات التي وردت ضمن)المجاالت10الجدول التالي )
 ( العبارات التي وردت ضمن محور )المجاالت اإلدارية( مرتبة تنازليًا حسب متوسطاتها الحسابية.10جدول )
 الترتيب المتوسط العبـــارة الرقم
 2 4,18 التدريب والمعلم غير واضحة ومحددة -عالقة المهنية بين مشرفال 37
 3 4,17 التدريب للمدرسة.-ندرة زيارات مشرف 32
 4 4,12 المعلم ال يوثق أعماله في السجالت بشكل منتظم.  33
 5 4,10 بيئة بعض المدارس غير مالءمة للعمل اإلشرافي. 34
 6 4,07 التدريب. -تفويض المعلم بمهام تقييميه لعمل مشرف 38
 7 3,95 التدريب لزياراته في سجل الزيارات.-ال يوثق مشرف 31
 8 3,95 المتعاونين في المدرسة بكثرة.-وجود المعلمين 36
 9 3,90 بل الزيارة.المتعاون ق-التدريب المسبق مع المعلم-ال وجود للتنسيق بين مشرف 30
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 10 3,88 العبء التدريسي بالنسبة للمعلم كبير 35
 15 3,75 التدريب كثيرة-المهام المسندة لمشرف 29
 23 3,59 المتعاون -المهام الكثيرة المسندة للمعلم 28

( الى ان المتوسطات للمجاالت اإلدارية كانت جميعها مرتفعة حيث كان اعلى متوسط كان للعبارة والتي تشير 10يشير الجدول السابق )
المتعاون غير واضحة ومحددة كانت اعلى نسبة متوسط حيث بلغ المتوسط -الميداني والمعلم-التدريب-الى ان العالقة المهنية بين مشرف

( ولكن بالرغم من 3,59المتعاون. بمتوسط )-( والتي تشبر الى ان المهام الكثيرة المسندة للمعلم28ط كان للعبارة )( واقل متوس4,18)
انه اقل متوسط اال ان نسبته تعتبر عالية حيث تجاوزت المقياس الثالث من مقياس ليكرت. وتراوحت المتوسطات للعبارات األخرى في 

 ( السابق. 10)-كما يتضح من الجدول 3,75الى  4,17نفس المحور ما بين 
( في 9المتعاون قبل الزيارة، حصلت على ترتيب متقدم وكان ترتيبها التاسع )-التدريب المسبق مع المعلم-ال وجود للتنسيق بين مشرف

يب، وقد يساعد ذلك ر الترتيًب وهذا يدل على ان التنسيق المسبق للزيارة له دور كبير في التعاون في االشراف بين المعلم ومشرف التد
على التنظيم لعملية االشراف وزيارة الطالب في الفصول. بينما عدم مالءمة بيئة بعض المدارس للعمل اإلشرافي كان ترتيبها الرابع 

 المتدرب ونجاح العمليات اإلشراقية -كصعوبة وذلك ألن بيئة المدارس تعتبر مهمة بالنسبة للطالب
 ثانيًا: التأهيل المهني

عبارات ذات متوسط عالي  10(. وقد اشتمل على 3,60لمحور التالي والمتعلق بـ)التأهيل المهني( فقد كان ترتيبه الثالث بمتوسط )اما ا
 (.11( انظر الجدول )8-7-4-5عبارات بمتوسط منخفض وهي ) 4(. كما اشتمل المحور على 1-2-3-6-9-10وهي )

 )التأهيل المهني( مرتبة تنازليًا حسب متوسطاتها الحسابية.( العبارات التي وردت ضمن محور 11جدول )
 الترتيب المتوسط العبـــارة الرقم
 1 4,30 المتعاون -التدريب والمعلم-تمايز مستوى الخبرة بين مشرف 10
 11 3,87  التدريب والمعلم-التباين حول معايير تقييم الطالب بين مشرف 9
 14 3,80 والمعلم. التدريب-اختالف التخصص بين مشرف 2
 18 3,67 المتعاون -التدريب والمعلم-تفاوت المستوى العلمي بين مشرف 1
 27 3,48 التدريب -مهام المعلم غير واضحة لمشرف 3
 31 3,44 التدريب وتأهيله للعمل اإلشرافي.-كفاية مشرف 6
 32 3,41 الواجبات التدريبية المطلوبة من الطالب غير واضحة. 8
 33 3,38 المتعاون -التدريب بالنسبة للمعلم-ال وضوح لمهام مشرف 4
 35 3,36 الواجبات اإلشرافية المطلوبة من المعلم غير واضحة. 7
 36 3,30 تأهيل المعلم للعمل اإلشرافي غير كافية. 5

 
ترتيبه الثالث من بين المحاور الخمسة ( ان التأهيل المهني مهم جدًا للعمل االشرافي ولذلك فقد كان 11ويتضح من الجدول السابق )

(. 4,30األكاديمي والمعلم كانت اول الصعوبات المتمثلة في المحور بمتوسط )-التدريب-ويالحظ أن تمايز مستوى الخبرة بين مشرف
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ى الجامعة، ( والتي اشارت الى وجـود فروق ذات داللة إحصائية ال2008وقد أكدت بعض الدراسات هذه األهمية مثل دراسة حزبون )
 والمستوى التعليمي.

مشرف  التباين حول معايير تقييم الطالب بين-المتعاون اثناء تدريب الطالب هو-التدريب والمعلم-ومن الصعوبات التي تواجه مشرف
على عدم عبارة. وربما يفسر هذا 40من بين عبارات االستبيان والبالغ عددها11( وكان ترتيبه3,87التدريب والمعلم وكان بمتوسط )
التدريب مع الطالب، وذلك بعكس المعلم. كما يتضح ايضًا ان جميع عبارات المحور كانت متوسطاتها -كفاية الوقت الذي يمكثه مشرف

وهي متوسطات مرتفعة وتقع في المستوى الرابع والثالث من مقياس ليكرت المتدرج الخماسي  3,30الى3,80مرتفعة وتراوحت ما بين
 افق وموافق الى حد ما. والذي يشير الى مو 

المتعاون، كان ترتيبها الرابع عشر من بين عبارات االستبيان، وقد تدل هذه النتيجة -التدريب والمعلم-اختالف التخصص بين مشرف
التدريب وتأهيلهم للعمل اإلشرافي وقد تشير هذه النتيجة الى وجود أكثر من تخصص -على انه ال يوجد توافق بين تخصصات مشرفي

ير هذه النتيجة الى والعقيدة، وتش-الفقه-الحديث-التفسير-وتالوته-لنسبة لتخصص العلوم الشرعية وهذه التخصصات القران الكريمبا
 المتعاون. -التدريب والمعلم-وجود مثل تلك الصعوبات لوجود االختالف في التخصص بين مشرف

-المتعاون كتن أيضا من احدى الصعوبات التي وردت كصعوبات تواجه مشرف-التدريب والمعلم-تباين مستوى الخبرة بين مشرف
التدريب والمعلم اثناء تدريب الطالب ولعل مستوى الخبرة في العمل اإلشرافي له دور واضح في االشراف على التدريب وقد تكون مدة 

التدريب فقد يكون المعلم أكثر، وقد يكون المشرف بحكم زياراته على عدد كبير من -ن المعلم ومشرفالخبرة وعدد سنواتها متفاوت بي
 التدريب والمعلم والطالب. -المدارس أكثر خبرة، وقد يفسر هذا التبايًن في مستوى التقييم بين المعلم ومشرف

التدريب -د يدل هذا على تقارب المؤهالت العلمية بين مشرفوقد كان تأهيل المعلم للعمل اإلشرافي غير كافية، في آخر الصعوبات وق
 والمعلم. 

التدريب كان -التدريب بالنسبة للمعلم والواجبات اإلشرافية المطلوبة من المعلم غير واضحة بالنسبة للمشرف-ال وضوح لمهام مشرف
 ير واضحة.المتعاون غ-ترتبها متأخرًا، وكذلك وضوح المهام اإلشرافية المطلوبة من والمعلم

 الميداني -التدريب-المتعاون وطالب-األكاديمي والمعلم-التدريب-ثالثًا: محور العالقة بين مشرف
ق المتعاون والطالب ويشير الجدول الساب-التدريب والمعلم-( الى المتوسطات والرتب لمحور العالقة بين مشرف12يشير الجدول التالي )

( واعلى متوسط كان 3,63الثاني من بين المحاور البالغ عددها خمسة. حيث كان المتوسط العام )الى ارتفاع المتوسطات وكان ترتيبه 
. بينما بقية العبارات 37( وكان ترتيبها 3,30وكانت بمتوسط ) 21. واقل عبارة كانت 13( وكان ترتيبها3,83وبمتوسط ) 25للعبارة 

وهي في  21وترتبها 3,61( وبمتوسط 23. والعبارة )28، وترتيبها 24ارة للعب 3,48و 19وترتيبها  22للعبارة  3,65تراوحت ما بين 
 (.12الوسط من بين عبارات االستبيان، انظر الجدول )
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المتعاون والطالب( مرتبة -التدريب الميداني األكاديمي والمعلم-( العبارات التي وردت ضمن محور )العالقة بين مشرف12جدول )
 الحسابيةتنازليًا حسب متوسطاتها 

 الترتيب المتوسط العبـــارة الرقم
 13 3,82 المتعاون اإلشرافية.-التدريب بقدرات المعلم-ال يقتنع مشرف 25
 19 3.65 المتعاون والطالب -التدريب والمعلم-تراخ العالقة بين مشرف 22
 21 3,61 التدريب.-المتعاون لمشرف-صراحة المعلم 23
 22 3,60 التدريب عند الطالب.-مشرفتهاون المعلم بتوجيهات  27
 24 3,58 التدريب -المتعاون بقدرات مشرف-ال يقتنع المعلم 26
 28 3,48 التدريب ال يهتم بإنجازات الطالب -مشرف 24
 37 3,30 المتعاون في قضايا قد يكون الطالب طرفًا فيها.-التدريب للمعلم-تخويل مشرف 21

المتعاون كان ترتيبه الثاني من بين المحاور األخرى، وهذا يدل على أهمية العالقة بين -الميداني والمعلمالتدريب -العالقة بين مشرف
التدريب والمعلم مما ينعكس على تدريب الطالب في المدرسة وقد يكون لتقارب التخصص أحيانا دور كبير في وجود الصعوبات -مشرف

( كان ترتيبها في الوسط وقد يؤيد ذلك أهمية 27، 26، 24،23بينما العبارات ) المتعاون.-التدريب والمعلم-من عدمها بين مشرف
 التدريب والمعلم.-العالقة بين مشرف

 التدريب والمعلم بالمدرسة-( والتي تمثل الصعوبات التي تواجه مشرف12التدريب والمعلم والطالب كان ترتيبها )-تراخ العالقة بين مشرف
وم شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية. ويؤيد ذلك إجابات اثناء تدريب الطالب تخصص عل

مما يؤكد هذه الصعوبة وتشكل عائقا امام الصعوبات التي تواجه المشرف والمعلم. تخويل  3.65وبمتوسط  %49.1العينة والتي بلغت 
( وقد يشير ذلك الى صعوبة العالقة بين المشرف 37كون الطالب طرفًا فيها كان ترتيبها )مشرف لتدريب للمعلم المتعاون في قضايا قد ي

 والمعلم.
وقد تفسر  3.61التدريب كان ترتيبها من اول العبارات حيث بلغ المتوسط -التدريب في تقييمه وتوجيهاته لطالب-صراحة المعلم لمشرف

مامًا المتعاون الشخصية والفنية وربما يشير ذلك الى ان المعلم يرى أنه أكثر إل-معلمالتدريب وال-هذه النتيجة بطبيعة العالقة بين مشرف
نها ربما المتعاون اثناء تدريب الطالب أل-التدريب والمعلم-التدريب وقد يؤدي ذلك الى صعوبات بين مشرف-بتقييم الطالب من مشرف

 لب.تلغي المشاركة الجادة اإليجابية من قبل المشرف والمعلم والطا
 محور األداء الفني التدريسي

( الى المتوسطات الحسابية والرتب لمحور األداء الفني التدريسي ويشير الجدول الى ارتفاع المتوسطات وكان 13يشير الجدول التالي )
ي التي تناولت عدم ه ترتيبه الخامس من بين محاور الدراسة، ثالث عبارات من األداء الفني التدريسي كان ترتيبها مرتفع وهذه العبارات

بين  التدريب المتكررة والكثيرة من المعلم خالل الزيارة والتغاير-منح الصالحيات الكافية للمعلم من قبل مشرف التدريب، طلبات مشرف
انظر (. 3,36التدريب والمعلم في توجيهاتهم للطالب، إال أن ترتيبه كان الخامس واألخير من بين المحاور حيث كان متوسطة )-مشرف

 (.13الجدول )
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 التدريسي( مرتبة تنازليًا حسب متوسطاتها الحسابية.-( العبارات التي وردت ضمن محور )األداء الفني13جدول )
 الترتيب المتوسط العبـــارة الرقم
 25 3,57 الميداني -التدريب-عدم منح الصالحيات الكافية للمعلم من قبل مشرف 14
 16 3,74  المتعاون خالل الزيارة.-التدريب المتكررة والكثيرة من المعلم-طلبات مشرف 15
 29 3,47 المتعاون في توجيهاتهم للطالب -التدريب والمعلم-التغاير بين مشرف 12
 34 3,38 التدريب والمعلم -عدم وجود حوافز لكال من مشرف 16
ق أعمالهم يميلون إلى تدوين وتوثي المتعاونين ال-التدريب والمعلمين-بعض مشرفي 17

 وأحداث سجالت وتنظيمها ووضع خطط عمل.
3,18 38 

 39 3,15 التدريب بأوضاع المدرسة -عدم معرفة مشرف 13
 40 3,05 الميداني للمدرسة.-التدريب-قلة زيارات مشرف 11

المتعاون -ب والمعلمالتدري-التفاوت بين إجابات افراد العينة في هذا المحاور كانت متفاوتة ولعل ذلك يشير على عدم التنسيق بين مشرف
المتعاون -مالتدريب والمعل-في تدريب الطالب وقد يكون هذا التفاوت واالختالف سبب في وجود بعض الصعوبات التي تواجه مشرف

شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية. وقد تنوعت عبارات -تخصص علوماثناء تدريب الطالب 
( حيث كان أكبر متوسط للعبارة القائلة عدم منح الصالحيات الكافية للمعلم من قبل 3.05( و)3.57هذا المحور ما بين متوسط )

ن بعض التدريب للمدرسة مما يشير الى ا-متوسط كان للعبارة القائلة قلة زيارات مشرف التدريب في توجيهاتهم للطالب واقل-مشرف
 التدريب. -المتعاونين يقومون بزيارات متعددة لألشراف على طالب-األكاديميين والمعلمين-التدريب-مشرفي

همية خالل الزيارة، المرتبة الثانية في األ المتعاون -األكاديمي المتكررة والكثيرة من المعلم-التدريب-وقد احتلت عبارة طلبات مشرف
األكاديمي والمعلم -التدريب-عبارة، كأحد الصعوبات التي تواجه مشرف 40من عبارات االستبيان من  16( وكان ترتيبها 3,74بمتوسط)

على هذا فيفضل السعودية، و  شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية-اثناء تدريب الطالب تخصص علوم
التدريب محددة ومختصرة قدر اإلمكان من المعلم وقد يؤدي ذلك الى التغلب على بعض الصعوبات التي -ان تكون طلبات مشرف

 تواجههم اثناء تدريب الطالب. 
 محور الصفات الشخصية

( الى المتوسطات الحسابية والرتب لمحور الصفات الشخصية ويشير الجدول الى المتوسطات وكان ترتيبه 14يشير الجدول التالي )
-، للعبارة تشبث مشرف18للعبارة  3,62(، وقد تفاوتت متوسطات عباراته ما بين 3,52الرابع من بين محاور الدراسة وبمتوسط )

 . 38األكاديمي وبترتيب -التدريب-نزعة التسلط والتعالي عند مشرف-17-للعبارة 3,18و20لم وبترتيب التدريب برأيه وتهميش رأي المع
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 ( محور )الصفات الشخصية( مرتبة تنازليًا حسب متوسطاتها الحسابية.14جدول )
 الترتيب المتوسط العبـــارة الرقم
 20 3,62 المتعاون -التدريب برأيه وتهميش رأي المعلم-تشبث مشرف 18
 26 3,56 التدريب من النقد.-خشية مشرف 20
 30 3,47 المتعاون -تهميش رأي الطالب من قبل المعلم 19
 37 3,30 التدريب كبير-فارق السن بين المعلم ومشرف 21
 38 3,18 نزعة التسلط والتعالي عند مشرف التدريب. 17

شخصية التدريب والمعلم اثناء تدريب الطالب والتي تتعلق بالصفات ال-مشرفوقد تفسر هذه النتيجة الى وجود كثير من الصعوبات بين 
التدريب والمعلم وقد يكون التفاوت بينهم في المؤهالت العلمية دور في الحصول على مثل هذه النتيجة وهذا التفسير -المتعلقة بمشرف

ات شخصية مرتبطة بالتسلط والتعالي والتشبث بالرأي ( والتي لها عالقة بصف19-18-17قد يتضح من خالل اإلجابة على العبارات )
 وتهميش رأي الطالب المتدرب والمعلم توكد هذه النتيجة المتوسطات المرتفعة.

ط يشير التدريب والمعلم اثناء تدريب الطالب حيث كان المتوس-وأحيانا قد يكون لفارق السن تأثير في وجود بعض الصعوبات بين مشرف
إجابات العينة وكانت هذه الفروق بدرجة متوسطة وقد بفسر ذلك بان تأثير العمر يكون بدرجة متوسطة وقد يدل الى وجود فروق بين 

 التدريب والمعلم وربما يدل أيضا على تقارب الخبرة بينهما.-ذلك على تقارب السن بين مشرف
 تعزى لمتغير المرحلة الدراسية اإلجابة عن السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة

( للنتائج المتحصل عليها. وتشير النتائج الى عدم وجود فروق بين المحاور 15ولمعرفة الفروق تم استخدام اختبار)ت(، ويوضح الجدول )
تدريسي داء الفني الومتغير المرحلة الدراسية ما عدا متغير األداء الفني األداء التدريسي حيث كانت قيمة )ت( دالة فقط في محور األ

التدريب والمعلم لديهم االهتمام في التدريس واالشراف على طالب التدريب -(. ولعل ذلك يفسر ان كاًل من مشرف0,05وبمستوى داللة )
بعة ر وماله من أثر في الحصول على مثل هذه الفروق الضعيفة بين أفراد العينة وعدم وجود الصعوبات. كما يتبين ايضًا ان المحاور اال

ال فروق ذات داللة إحصائية بينها بناًء على إجابات مشرفي التدريب والمعلمين المتعاونين في تدريب الطالب. وهي، طبيعة العالقة 
التدريب والمعلم، والطالب، والتأهيل المهني، بينما المحاور مجتمعة كانت قيمة )ت( غير دالة، حيث أشارت نتائج التحليل -بين مشرف

 (. 15ود فروق بين افراد العينة كما في الجدول )الى عدم وج
 ( نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة في متغير المرحلة الدراسية15جدول )

 الداللة-مستوى  ت-قيمة المعياري -االنحراف المتوسط العدد معلمي المحور

 التأهيل المهني
 0.899 3.57 117 متوسط

 غير دالة 0,852
 0.981 3.69 48 ثانوي 

 التدريسي-األداء
 0.599 3.38 117 متوسط

 دالة 0,014
 0.454 3.33 48 ثانوي 

 الشخصية-الصفات
 1.165 3.56 117 متوسط

 غير دالة 0,730
 1.178 3.42 48 ثانوي 
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 العالقة بين المشرف والمعلم والطالب
 0.980 3.70 117 متوسط

 غير دالة 0,829
 0.916 3.47 48 ثانوي 

 اإلدارية-المجاالت
 0.863 3.99 117 متوسط

 غير دالة 0,801
 833. 4.01 48 ثانوي 

 جميع المحاور
 492. 3.74 117 متوسط

 غير دالة 0,979
 490. 3.72 48 ثانوي 

 إجابة السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير الخبرة
( النتائج المتحصل عليها وقد اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة 16ولمعرفة الفروق تم استخدام تحليل التباين ويوضح الجدول )

-لومالمتعاون اثناء تدريب الطالب تخصص ع-التدريب والمعلم-إحصائية بين اجابات افراد العينة في الصعوبات التي تواجه مشرف
توسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية. وتشير نتائج تحليل التباين الى وجود فروق ذات داللة شرعية في المرحلة الم

وهي دالة احصائيًا بالنسبة للعالقة بين المشرف والمعلم  2.65إحصائية بين افراد العينة في ثالثة محاور، حيث كانت قيمة )ف( 
ومحاور الدراسة مجتمعة كانت  0,0001وهي دالة عند مستوى  6.87جوانب اإلدارية كانت قيمة ف. بينما ال0.05والطالب عند مستوى 

وباستخدام شيفيه كانت الفروق تتجه لمن خبرتهم أكثر من عشرة سنوات. ولعل ذلك يفسر  0,001وهي دالة عند مستوى 5.31قيمة ف
ين ن في التدريس واالشراف على طالب التدريب وأثره في الفروق بالتدريب والمعلم لديهم خبرات متراكمة عير السني-ان كاًل من مشرف

 أفراد العينة والتي تؤكد وجود الصعوبات.
 ( تحليل التباين لداللة الفروق بين أفراد العينة باختالف متغير الخبرة.16جدول )

 التباين-مصدر المحور
-درجة

 الحرية
-مجموع

 المربعات
-متوسط

 المربعات
-قيمة
 الداللة )ف(

-توى مس
 الداللة

 المهني-التأهيل
 628. 1.885 3 المجموعات-بين

 دالة-غير 0.533 0.735
 855. 137.654 161 المجموعات-داخل

 الفني-األداء
 396. 1.188 3 المجموعات-بين

 غير دالة 0.286 1.270
 312. 50.180 161 المجموعات-داخل

 الشخصية-الصفات
 2.382 7.146 3 المجموعات-بين

 غير دالة 0.154 1.774
 1.343 216.189 161 المجموعات-داخل

العالقة بين المشرف 
 والمعلم والطالب.

 2.395 7.184 3 المجموعات-بين
2.652 0.051 

دالة عند 
 903. 145.397 161 المجموعات-داخل 0.05

 اإلدارية -الجوانب
 4.498 13.494 3 المجموعات-بين

6.868 0.000 
دالة عند 

 655. 105.445 161 المجموعات-داخل 0.0001
محاور الدراسة 

 مجتمعة
 1.182 3.547 3 المجموعات-بين

5.313 0.002 
دالة عند 

 223. 35.824 161 المجموعات-داخل 0.05
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 دكتوراه(-ماجستير-)بكالوريوسإجابة السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير المؤهل 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير المؤهل، ولمعرفة الفروق تم استخدام تحليل التباين، ويوضح  

مة)ف( ي( للنتائج المتحصل عليها وقد اشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أربعة محاور حيث كانت ق17الجدول)
 التدريب والمعلم اثناء تدريب الطالب تخصص علوم شرعية في-غير دالة بين اجابات افراد العينة في الصعوبات التي تواجه مشرف

دالة عند مستوى  3.645المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية، بينما األداء الفني التدريسي كانت قيمة ف
ولمعرفة هذه الفروق تم استخدام شيفيه للكشف عن مصدر تلك الفروق وقد تكون الفروق لصالح من يحملون درجة الماجستير،  0.05

التدريب والمعلم لديهم خبرات متراكمة عبر السنين في التدريس واالشراف على طالب التدريب وما -ولعل ذلك يفسر ان كاًل من مشرف
التدريب والمعلم -روق الضعيفة بين أفراد العينة وعدم وجود الصعوبات. اما طبيعة العالقة بين مشرفأثر في الحصول على مثل هذه الف

والطالب كانت قيمة ف غير دالة عند وكذلك التأهيل المهني فأشارت نتائج التحليل الى عدم وجود فروق بين افراد العينة وكذلك بالنسبة 
 (. 17الجدول ) للمحاور مجتمعة فال توجد فروق تذكر كما في

 ( تحليل التباين لداللة الفروق بين أفراد العينة باختالف متغير المؤهل17جدول )

 الداللة-مستوى  الداللة )ف(-قيمة المربعات-متوسط الحرية-درجة المربعات-مجموع المحاور

 التأهيل
 1.861 2 3.722 المجموعات-بين

 دالة-غير 0,112 2.220
 0.838 162 135.817 المجموعات-داخل

 التدريسي
 1.106 2 2.212 المجموعات-بين

 0.05دالة عند  0,028 3.645
 0.303 162 49.155 المجموعات-داخل

 الشخصية
 0.231 2 0.461 المجموعات-بين

 دالة-غير 0,846 0.168
 1.376 162 222.875 المجموعات-داخل

 العالقة
 1.744 2 3.487 المجموعات-بين

 دالة-غير 0,154 1.894
 0.920 162 149.094 المجموعات-داخل

 اإلدارية
 1.955 1.401 2 2.802 المجموعات-بين

 
 دالة-غير 0,145

 0.717 162 116.137 المجموعات-داخل
جميع 

 المحاور
 0.040 2 0.0800 المجموعات-بين

 دالة-غير 0,849 0.164
 0.243 162 39.292 المجموعات-داخل

        
 إجابة السؤال السادس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير العمر

( النتائج المتحصل عليها وقد اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة 18ولمعرفة الفروق تم استخدام تحليل التباين، ويوضح الجدول)
، بينما 0.05دالة عند مستوى  4.208إحصائية بين اجابات افراد العينة في محورين وهما: األداء الفني التدريسي حيث كانت قيمة ف

ولمعرفة هذه الفروق تم  0.05،وكانت دالة عند مستوى 2.775التدريب والمعلم والطالب كانت قيمة ف-مشرف طبيعة العالقة بين
سنة حيث تؤكد هذه النتيجة 60الى 50استخدام شيفيه للكشف عن مصدر تلك الفروق حيث تبين ان الفروق كانت ممن أعمارهم ما بين
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والمعلم اثناء تدريب الطالب تخصص علوم شرعية في المرحلة المتوسطة  التدريب-ان للعمر دور في الصعوبات التي تواجه مشرف
تبر عوالثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية اكثر ممن لديهم دورات تدريبية ولكن كانت هذه الفروق بسيطة وهذا االختالف قد ي

والمعلم اثناء  التدريب-ها دور في الصعوبات التي تواجه مشرفطبيعي.  اما المحاور االخرى فال توجد فروق تذكر. وبالتالي فليس ل
 تدريب الطالب تخصص علوم شرعية في المرحلة المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية 

 ( تحليل التباين لداللة الفروق بين إجابات أفراد العينة باختالف متغير العمر.18جدول )

درجة  التباين-مصدر المحور
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

 مستوى الداللة الداللة

 المهني-التأهيل
 0.496 1.488 3.  المجموعات-بين

 غير دالة 630. 0.578
 0.857 138.051 161 المجموعات-داخل

 التدريسي-األداء
 1.245 3.735 3 المجموعات-بين

 0.05دالة عند  0.007 4.208
 0.296 47.633 161 المجموعات-داخل

 الشخصية
 0.759 2.278 3 المجموعات-بين

 غير دالة 0.647 0.553
 1.373 221.058 161 المجموعات-داخل

العالقة بين 
التدريب -مشرف

 والمعلم والطالب

 2.500 7.501 3 المجموعات-بين
 0.901 145.079 161 المجموعات-داخل 0.05دالة عند  0.043 2.775

 اإلدارية
 0.852 2.555 3 المجموعات-بين

 غير دالة 0.320 1.178
 0.723 116.384 161 المجموعات-داخل

 المحاور-جميع
 0.227 0.680 3 المجموعات-بين

 غير دالة 0.421 0.944
 0.240 38.691 161 المجموعات-داخل

 الخالصة
السابقة يتضح أن االختالف بين المحاور كان متفاوتًا حيث بلغت كانت قيمة)ت( دالة في بعض المحاور من خالل النتائج في الجداول 

في متغير 0.01الدراسة مجتمعة وبمستوى داللة-، كما يتضح من الجداول وجود فروق بين محاور0,05و0.01وبمستوى داللة ما بين 
ة أسبابها حيث ان المحاور التي كانت النتيجة غير دالة تدل على ان العبارات المرحلة الدراسية. وقد يكون لهذه النتيج-الخبرة-العمر

ضها خارجة المتعاون والطالب اوقد تكون بع-التدريب والمعلم-التي ذكرت فيها متوقع بان تشكل صعوبة في االشراف بين كل من مشرف
لثاني قة بين المشرف والمعلم والطالب، فقد كان ترتيبه االتدريب وليست لها عالقة بشخصياتهم. اما العال-عن استطاعة المعلم ومشرف

المتعاون أثر في عدم وجود فروق بين المحاور. بينما المحاور األخرى فكانت -التدريب والمعلم-وقد يكون للعالقة الجيدة بين مشرف
اف األكاديمي الن دور االشر -يدانيالم-التدريب-الفروق ضعيفة وهي داللة على أهمية الدور للمعلم في االشراف وكذلك دور مشرف

 التدريب وقد يؤيد هذا تشبثه برأيه وتهميش رأي المعلم.-على الطالب يكون من مهام مشرف
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 التوصيات
 شرعية في -الميداني تخصص علوم-الطالب-التدريب الميداني والمعلم بالمدرسة اثناء تدريب-أن الصعوبات التي تواجه مشرف

 وية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية يجب ان يهتم بها من على جميع المستويات المرحلة المتوسطة والثان
 ب المتعاون يعتبر ضروري للتغلب على الصعوبات التي تواجه تدريب طال-األكاديمي والمعلم-الميداني-التدريب-التعاون بين مشرف

 التدريب. 
 المتعاون من الحصول على دورات تدريبية في االشراف على الطالب -تمكين المعلم 
 التدريب والمعلم لكي يتفرغوا لألشراف على الطالب.-تخفيض االنصبة التدريسية لمشرف 
 الثانوية. شرعية في المرحلة المتوسطة و -المتعاون اثناء تدريب طالب العلوم-التدريب والمعلم-تقليل الصعوبات التي تواجه مشرف 
 ح األكاديمي لتدريبهم على االشراف على الطالب وتوضي-الميداني-التدريب-المتعاون ومشرف-ايجاد ورش عمل يشترك فيها المعلم

 ا. اليات العمل المشترك بينهم
 األكاديمي. -الميداني-التدريب-المتعاون ومشرف-تسهيل العمل التعاوني بين المعلم 
 تسهيل التواصل بينهم بإنشاء وسائل اتصال 
 شرعية في -التدريب تخصص علوم-بيان المهام الواجب اتباعها للتقليل من الصعوبات التي تواجههم بالمدرسة اثناء تدريب طالب

 ية. المرحلة المتوسطة والثانو 
 لتدريب ا-التدريب على االشراف على طالب-المتعاون ومشرف-محاولة تطوير وتحسين بيئة المدرسة لكي تكون جاذبة للمعلم 
 التدريب والمعلم بعقد اللقاءات الدورية بينهما-تحسين التفاوت وتقريب وجهات النظر بين مشرف 
 المتعاون -األكاديمي والمعلم-بالتدري-محاولة التقريب بين الخبرة والمؤهل العلمي بين مشرف 
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Abstract 

This study aimed to identify the difficulties of field training supervisor and the cooperating teacher during the training of 

students, majoring in Religious Education, field training intermediate and secondary public education in Saudi Arabia. This 

study applied on a sample of teachers, collaborators and mentors academics. 

Study tool was a questionnaire prepared by the researcher, and the questionnaire may be from four directions: vocational 

training, field training supervisor relationship and cooperating teacher and student field training, teaching performance art 

and character traits. 

The results indicated a different clustered between the themes of study where the value (T) significant in some part, as 

confirmed by the results on the differences between the themes of study combined in a variable age, experience, and 

school. This shows that there are difficulties between the academic field-training supervisor and teacher training students 

collaborating in field training. 

The study recommended a number of recommendations including the need for cooperation between academic and field 

training supervisor cooperating teacher to overcome difficulties of field training, student training and mission statement of 

duty on each of the cooperating teacher and academic field training supervisor to reduce The difficulties facing them 

during the training of the Religious Education. 

Key words: Difficulties, Field training, Academic supervisor, the cooperating teacher, Legitimate science, Middle 

school and high school 
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