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 اإلهــــــــــــــــداء 
 

 .إلى أبي و أمي أطال هللا في عمرهما

 .د هللا خطاهاإلى زوجتي سد  

 هللا ماحفظه أبنتي  إلى 

 ردينة  -أرين  

ا ذوكل من ساعدني في إنجاز ه ،وأخواتيإلى إخوتي 

 .البحث

 
 الباحث
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   شكـــــــر وتقديـــــــــر
 

، تممملبغي مماللوممك  ظهممح انمم ل ممل لوح،اللهممللممحالكمممأتممملأومميأ لمم   ل مم 
تكمممأاللهممللممحالكمممأهلومميأ مم أ  ،البغفممأأ لمم  البغأ مم أ مم  اللهممللممحالكمممأ مممأا 

ف  الىإوولز ذااليكثالىالوظ الذيأرظواميلرتل طييل تثي ا   مأا ، تعبأ تشك 
ت ضالب اغل.أ  

  بوزيمممممممممممممممممم الشممممممممممممممممممك  الع هممممممممممممممممممل للمشمممممممممممممممممم  الفلضمممممممممممممممممم ا  مممممممممممممممممم ل أتوظمممممممممممممممممم 
ــد ــدكتورع د  ــو   ال ــد الين ــريم مدم  ال وظ مم طيلممجإوومملز ممذاالممىالو ممي الوهممأالك

لرضبمممق أوومممزطبممم  مغمممذتمممل اغواومممل  هنممم  إلمممىأ  ،التممم ال يممم ظمممزا ناغممم  ،اليكمممث
الوا  ،هل مغالت ال أأب  اال   ام.

ــ أاضممملجلوغمممجالمغل شمممج أتوظممم بللشمممك إلمممى ــة ال وا ـ ــ  خليفـ ــدكتور/ دلـ الـ
.الوزاجناغال ي ا لهوزا والدكتور/ الصديق مدمد المريم 

 ينهممماللوغمممجالمغل شمممجر ل مممج ممملتذتالالممممو  أ أتأمممأمبشمممك يالوزيممم همممال مممذااليمممومإلمممى
يوزيهلاغال ي ا .نالن يلأ  ك  ل ،ل فضلهلبأبو مغل شج ذااليكث؛ أاضلج

ظ يمميال ممالأ، أتأممأمبوزيمم الشممك  الع هممل للمشمم هينال  دممويينبللمممأار الثلوويممج
موالالبأالعو بك ر لبجصأر. يث أ ،الأرا جالميأاو جبهل

لممملينمممعفغالالمأممملم غممملكمممملأ مممك تممم ممممنأاممملوغالالمممىإووممملز مممذااليكمممث،    
ظم عل . ال ي لفض الذت  ل،أ  

يوعلمم هممالصمملل   ممذاالعممم  لللممل لوظهمم النمم يل، أ  ب أبمم  أ يمم ا أ ممل نأ  
 وعلالمولى وعلالغلي .املال،إو 
 

 الباحث
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   ص الدراسةملخ  

 و  وجلكوفومملرالمع هممال العلمممال الكمم ا ،هالظ ال  ي ات ال كأيلتالمعلص  
 ممأبواظمم المشمم  ال  دممويالعأبممأمممنالم  أمملت ،االظ ممملاال م للممتال  د ممجالم زابممأ 

 االرتأمملج،تاال  ممملمبمم لب  لمم مممم ؛اللعودلتال التممر   ممليلالممىمنمم ولأدا مم لمهلممم 
نمنمك أجرديأد ار الم عأد ، ي مك بىل أ   ره تفلجت المهغ ج  ىب نغ ،بمن وا 

ك مل وظأبأهالميأا امل .
 وف  ضوء ذلك تم تدديد مشكلة الدراسة ف  التساؤل الرئيس التال ع

الهممالالمممأار الثلوويممجمممن ظهممجاإل مم اهممملأ مملالمعو مملتال ممالتع مم ض ممي العممم  -
 ون المش هينال  دويينأوفنهل؟

 الدراسةعأهداف 
تملبأرتهل،ال  دوي يوال اإل  ا  الىأب زمعو لت أهيالأرا جإلىال ع  

لم  يمم اتالمش هو ال  دويو أوفنهلهالالمأار الثلوويج، النشممعاممنالفمم   هيهممل هأممل 
)الغممو ،المر مم العلمممال، ممغواتال بمم  ،اممأدالممأ راتال أريب ممجأل، ل كأيممق ممذ ا  ممأا 

 لغ هلهالصور تنلؤالت.تميص

 حدود الدراسةع 
تممملبممأرتهلال  دوي مميوال اإل  ا ا  ل ت ذ الأرا جالىدرا جأ لمعو لت

المشمم هو ال  دويممو أوفنممهلهممالمممأار م  لممجال علمم لالثمملوويبمأبغممجالزا يممج ممك العمملم
مأل.2019-2018الأرا ال)

 منهج الدراسةع
المنممكاللمكجم مم ل ب عممجالأرا ممج أ ممأاههلمممن ممك تمملإتيممل المممغهفالوصممفال

لألممممممجأ غمممممملجت بيممممممقا دا ونمممممم ا ،المنمممممم الشمممممملم لنمممممم مفمممممم د مممممممنمفمممممم داتالمو ممممممم 
العأد.

 م تمع الدراسةع



    

شمممم مو مممم الأرا مممجظم ممم المشممم هينال  دمممويينبممممأار ال علممم لالثممملوويبمأبغمممجي
.مش هل أل119الزا يج، اليللغاأد ل)

 أداة الدراسةع
اإل مم ا ل كأيقأ أا الأرا ج اإلظلبجانتنلؤالتهل،تلإاممأادا مم ب ل معو مملت

  مممممالم)المعو ممممملتالذات مممممج،المعو ممممملتاإلونممممملو ج،،بعممممملدال لل مممممجا ال  دممممموي، تنمممممو ممممممن
. تممملال كأمممقممممنمعممملمكتألالمعو ممملتاإلداريمممج،المعو ممملتالمهغ مممج،المعو ممملتال  دويمممج

الا ممملدالممىصممأ المككمممين، صممأ االتنممل الممأا لال،تممملتمملال كأممقمممنبلصممأ هل
ط يأجألفلت  ويلخ.بوا  جاتيل معلمكت يلت 

 األساليب اإلحصائية المستخدمةع 
ممممممنا  ممممملليتاإل لمممممل  جال مممممالتممممملا ممممم  أامهلهمممممالمعللومممممجب لوممممملتالأرا مممممج،

م ارتيلطبي  و ، معلممم الثيمملتألفممل االوك اهلتالم  لريج، معلالم و  لتالكنلب ج،
 ا  يلر)أووهلأل.أل،t.test ا  يلر)ك  ويلخ،

  تائج الدراسةع 

 أسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع
 التوظمممأهممم    اتداللمممجإ لمممل  جبمممينم  يممم الغمممو أ ضمممكيو مممل فالأرا مممجأوممم  -1

تملبأرتهلالمش هو ال  دويو بلل عل لالثلووي.،ال  دوياإل  ا  معو لت
 ظوده   معغويج اتداللجإ لل  جبينم  لعهئلتالمر  غيو ل فالأرا جبي  -2

ال  دمموي،للمملل أهمم ادايغممجالأرا ممجالعلمالالىمعو لتالذات جال ممالتواظمم المشمم  
بواظهممو معو مملتالذات ممجبأرظممجأكبمم مممنأهمم اد،الممذبنمممر لهلالعلمممالدبلمموممعلمممين

 بكللوريو ،ملظن ي أل.العيغجالذبنمر كتهلالعلم ج)ل نلوس،
، التوظأه    اتداللجإ لل  جبينم  ي  ممغواتال بمم  أتو ل فالأرا جأو أك  -3

 ال  دويتملبأرتهلالمش هو ال  دويو بلل عل لالثلووي.اإل  ا و لت مع



  ز 

 التوظأه    اتداللجإ لممل  جبممينم  يمم اممأدالممأ راتأ لرتو ل فالأرا جأو  -4
 تملبأرتهلالمش هو ال  دويو بلل عل لالثلووي.،ال  دوياإل  ا ال أريب ج معو لت

ودهمم   هممالم و مم لتأهمم ادالعيغممج ممو المعو مملت)الذات ممج،غمميو ممل فالأرا ممج ظممبي  -5
منممم ويلتاإلونممملو ج،المهغ مممج،ال  دويمممجأللر ممم ا ال  دمممويبممملل عل لالثممملووي، لمممح   

 غممل  وأبمم البأبلممجبممل  ، دلل للالو هضالف ضمم جاللممف يج،أل0.05دالل هلأ  من)
ظهممممجونمممم أهمممم ادالعيغممممج،تممممملأ   ممممو  ممممذ المعو مممملتمممممن همممم   دالممممجإ لممممل  ل 

الم و  لتالكنلب جإلظلبلتالعيغجأ  منالو مماالف ضممال، ال مم يكممو الأمم ارأ  
منمم ولات ذ)المعو مملتالذات ممج،اإلونمملو ج،المهغ ممج،ال  دويممجأللر مم ا ال  دممويتعمم

ض  فمملبأرتهلالمش هو ال  دويو .
اللممجإ لمممل  جهمممالمنمم ولالمعو ممملتاإلداريمممج التوظمممأهممم    اتدهممال مممينأومم 

أل،0.05ألأكبمم ممممن)0.103منمم ولالأاللمممج)   ونمم ا ؛ نممت ظهممجونممم أهمم ادالعيغمممج
  لعانتالمعو لتاإلداريجلر  ا ال  دويبلل عل لالثلوويالل  ب دلل للاليمكنالأو 

ال  دويو .المن ولالم و اتملبأرتهلالمش هو 

  التوصيات والميترحاتع 
 ع أهمهاة توصيات ف  ضوء ما كشفت دنه الدراسة من  تائج، أوصى الباحث بعد  

،ال  دممويهممالالم  لممجالثلوويممجاإل مم ا ا  ذبعيناالا يلرأ لالمعو لتال التواظ  -1
بهممل،غ  العم الى ض أ لويلتلك  ذ المعو لتمنأظ إيولدالنممب النفيلممجل و

 من لره من ولال عل لهالالمأار الثلوويج.
ضمم  ر الكممل المشمم هينال  دممويينهممالد راتتأريب ممجم  للممجهممالال مملرج،تهممأ  -2

 مملر مممجاالتول ممملتالكأبثمممجلر مممم ا ،ال  دممموياإل ممم ا ل يلمممي  لبل م مممجتغويممم 
 . مضموول   كك ال  دويا مل 

ال  دممويهممالالم  لممجالثلوويممجهممالاإل مم ا يمملتت مموي ليكثم  ل إظ اجدرا جممل لج -3
 ضوجاالتول لتالمعلص  .
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ABSTRACT 

In light of contemporary changes and challenges, and as a result of the 

cognitive and scientific explosion, social mobility and the increasing 

demands of education, the educational supervisor may face many 

obstacles and difficulties that negatively affect the level of performance 

of his/her tasks . Which requires paying attention to him/her, and raising 

his/her level as well as raising his/her professional competence so that 

he/she  can perform his/her multiple roles, and be able to pursue 

everything new in his/her field of work . 

In light of this, the study problem was identified in the following 

main question : 

What are the most important obstacles facing the supervisory work in 

secondary schools from the viewpoint of the educational supervisors 

themselves? 

Objectives of the study: 

The study aimed to identify the most common obstacles to educational 

supervision as perceived by the educational supervisors themselves in 

secondary schools, and to reveal the differences in them according to the 

variables (gender, academic qualification, years of experience, number of 

training courses). In order to achieve these objectives, they were 

formulated in the form of questions. 

The limits of the study: 

This study was limited to the study of the most common important 

obstacles to educational supervision as perceived by educational 

supervisors themselves in secondary education schools in Zawia during 

the scholastic year(2018- 2019 ). 

Research Method : 

The descriptive survey method was followed, for its relevance to the 

nature of the study and its objectives through a comprehensive survey of 

each of the sample while applying the tool due to the small number . 

Study population : 

The study population includes all the educational supervisors in 

secondary schools in Zawia, numbering (119) supervisors . 
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Study tool : 

To achieve the objectives of the study and to answer its questions, a 

questionnaire for educational supervision obstacles was prepared, and it 

consists of the following dimensions: (subjective obstacles, human 

obstacles, administrative obstacles, professional obstacles, educational 

obstacles). It is validity coefficients  were verified by relying on the 

validity of the arbitrators, the validity of internal consistency, and its 

reliability coefficients were verified using the Alpha Cronbach method   .  

Statistical methods used : 

Among the statistical methods that were used in the processing of the 

study data are the arithmetic means, the standard deviations, the Pearson 

correlation coefficient , the Cronbach alpha reliability coefficient, and the  

T.test and the (ANOVA) test . 

Results : 

The study concluded to the following results : 

 

1. The results of the study showed that there are no statistically 

significant differences between the gender variable and the obstacles 

of educational supervision as perceptible by the educational 

supervisors in secondary education. 

2. The results of the study showed that there are statistically significant 

differences between the different categories of scientific qualification 

on the self-obstructions facing the educational supervisor, in favor of 

the study sample whose scientific qualification is a teacher’s diploma, 

and who face self-obstructions to a greater degree than the sample 

whose academic qualifications (BA, BA, MA.).  

3. The results of the study confirmed that there are no statistically 

significant differences between the years of experience variable and 

the obstacles of  educational supervision as perceived by the 

educational supervisors in secondary education . 

4. The results of the study indicated that there are no statistically 

significant differences between the variable of the number of training 

courses and the obstacles of educational supervision, as are perceived 

by the educational supervisors in secondary education . 

5. The results of the study showed that there are differences in the 

averages of the sample members on the (subjective, human, 

professional, educational) obstacles of educational supervision in 

secondary education, because its significance levels are less than 

(0.05). Therefore, we reject the null hypothesis, and we accept the 
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alternative that there are statistically significant differences on these 

obstacles from the point of view of the sample members. Yet, the 

arithmetic averages of the sample answers are less than the 

hypothetical mean, and therefore the decision is that (subjective, 

human, professional, and educational obstacles) of educational 

supervision are of a weak level than what the educational supervisors 

perceive. 

While there are no statistically significant differences in the level 

of administrative obstacles according to the viewpoint of the 

sample members, given that the significance level (0.103) is greater 

than (0.05), and therefore it can be said that the administrative 

obstacles of educational supervision in secondary education do not 

differ from the intermediate level as perceived by the educational 

supervisors. 

Recommendations and proposals:                

In light of the results revealed by the study, the researcher set forth 

several recommendations, the most important of which are : 

 

1. Set priorities to solve the most important obstacles facing educational 

supervision in the secondary stage and find ways to put an end to them 

and then raise the level of education in secondary schools. 

2. Specialized training courses should be held abroad for educational 

supervisors aiming at enlightening them of the importance of 

diversifying educational supervision and practicing modern trends in 

educational supervision in name, form and content.  

3. Conducting a similar study to examine the requirements for 

developing educational supervision at the secondary stage in light of 

contemporary trends 


  



    

 قائمة محتويات البحث

 الموضوع ر. م
رقم 
 الصفدة 

أاآليجالن يمج-1
باإل أاج-2
جالشك  ال أأب -3
دمل  صالأرا ج-4
حمل صالأرا جبللل جاإلووليزيج-5
 هه  المك ويلت-6
 هه  الوأا  -7
 المك قهه  -7
1المأأمج-8

 الفصل األول 
 اإلطار العام للدراسة 

5مشكلجالأرا ج-9
6أ م جالأرا ج-10
7أ أا الأرا ج-11
8الأرا جتنلؤالت-12
8 أ دالأرا ج-13
9مل لكلتالأرا ج-14

 الثا   الفصل 
االطار النظري 

12تمهيأم-20
12مفهوماإل  ا ال  دوي.-21
14وشل  ت ورمفهوماإل  ا ال  دوي.-22
16أ أا اإل  ا ال  دوي.-23



    

 الموضوع ر. م
رقم 
 الصفدة 

20أ م جاإل  ا ال  دوي.-24
22اإل  ا ال  دوي. لل ص-25
24أوملطاإل  ا ال  دوي.-26
25أووا اإل  ا ال  دوي.-27
30 ظل عاإل  ا ال  دوي.-28
32أ لليتاإل  ا ال  دوي.-29
34كفليلتاإل  ا ال  دوي-30

 الثالث الفصل 
 الدراسات السابية

39تمهيأ-15
39المكل جالأرا لت-16
40الأرا لتالع د ج-17
52الأرا لتا ظغب ج-18
55ال عأيتالىالأرا لتالنلبأج-19

 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة الميدا ية 



59مغهفالأرا ج-31
59مو م الأرا ج-32
59ايغجالأرا ج-33
61أدا الأرا ج-34
65ا  لليتاإل لل  ج-35

 الفصل الخامس 
 درض وتدليل

67و ل فال نلؤ ا   -36
82و ل فال نلؤ الثلوال-37



  م 

 الموضوع ر. م
رقم 
 الصفدة 

83و ل فال نلؤ الثللث-38
85و ل فال نلؤ ال اب -39
86و ل فال نلؤ ال لمس-40
89مل صالغ ل ف-41
92ال وص لت المأ   لت-42
94 ل مجالم اظ -43
101المك ق-44


  



    

 فهرسة الجداول 

 دنــوان ال ــدول ر. م
رقم 
 الصفدة 

60ال وزي ال ن اريلمو م الأرا ج نتم  ي الغو .أل1ظأ  )
60ال وزي ال ن اريلمو م الأرا ج نتم  ي المر  العلمال.أل2ظأ  )
60ال وزي ال ن اريلمو م الأرا ج نتم  ي  غواتال ب  المهغ ج.أل3ظأ  )
61ال وزي ال ن اريلمو م الأرا ج نتم  ي اأدالأ راتال أريب ج.أل4ظأ  )
64ارتيلطأبعلداال  ب ل بللأرظجالنل ج.أل5ظأ  )
ألفممملت  ويممملخلوبعممملد الأرظمممجمعلمممم  يممملتاال ممم ب ل بل ممم  أامط يأمممجأل6ظأ  )

النل ج.
65

ببممينالم و مم لتالكنمملب ج االوك اهمملتالم  لريممج ت تيممتالفأمم ات نممتأل7ظأ  )
أ مي هلهالبعأالمعو لتالذات ج.

68

ببينالم و  لتالكنلب ج، االوك اهلتالم  لريج، ت تيتالفأمم ات نممتأل8ظأ  )
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 ة: ـــــــــــمقدم

بوم مم اغلصمم العمل ممجال عل م ممجبلا يمملر أ ممأأ مملاغلصمم ال  دمموياإل مم ا بهمم ل
 طمم  ال ممأريس البيئممج، المغممل فالأرا مم ج،العمل جال عل م ج، الم مثلجهالالمعلممل الممم علل

أل1)الملديج االظ ملع جهالالمر نجال عل م ج.
ولو ال  دويممممو بهممممأ منمممملاأ ئ يعممممأأ ممممأال ممممأملتالمهغ ممممجال مممماليأممممأمهلالمنمممم

  كنمملبهلالأممأر الممىتغفيممذالمممغهف ت مموي  ، ت مموي البيئممجال عل م ممجالمغل مميج،،المعلمممين
 تمممأاو، تكأيمممقا  مممأا العلممممجللغنممملمال عل ممممال،تفممملج العل مممأال  دمممويلبزيمممأممممنممممم 

 يشممم ،ال  دويامل جمنمم م  م نلملممجاإل  ا يكو االتول لتال  دويجالكأبثجإلىأ  
 ذاال عل  تلب جالكلظمملت  مم المشممككتال ممالتعيممقت مموي العمل ممجال  دويممج،بلإلضمملهج

.أل2)ضليلال التف ضهلطب عجالعم ال  دويإلىتغل  اآلراجهالالأ
م غواجمن يثمفهوم  أ أاه  أ لليي ،فيعممأأ  ال  دويأ كلال اإل  ا  ي  ذ

د   اف جم عأ  إكل به لبم اقيجالمعلمين تأويلأدا هل تليأأ  ل هل،ظه تاتول لت
موضممموع جهمممالدرا مممجالموا مممع  يممملرات المأممملب سالالالعلممممالالمممذيينممم  أمالإل ممم ا ك

  مم اماالممأيمو  اطالالممذيب تممزالممىاإل مم ا ال عل م ممجدا مم الفلمم   لرظمم ، ومممو ج
  ا لجمنل جأكب للمفمملم لاإلونمملو ج المشمملرتجالأيمو  اط ممجمممنظلوممت،مشلا المعلل

 مملمشمم  بهمم ل،منمف شإلىموظ اإل  ا و انئ تكو د رالمن،المعللالم عل  
ال ممالتنمملاأالممى،تول مملتالكأبثممج المعلصمم  الب ممأريتالمعلمملالممىمهمملراتال ممأريس ا

تال  دويج الفغ جللمأب ين اإلداريين،ا م الذيظع الغموالمهغال، تذلحتوهي ال أمل
أل3)ال  دويامل جتشم ظم  ظواوتالعمل جال  دويج.اإل  ا 

 
 مم اف جتممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو بمأبغممجال يمملض،مولممجإلالمم  مناليمملب ين،المعو مملتال ممالتكممأمممنهلال ممجالمملر مملتاابممأأل1)

 .223م،ص2005أل،الأل   ،50كل جال  د جبللز لزيق،العأد)

تممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو ،مولممجتل ممجال  د ممج،ظلمعممجا ز مم ،،  اهالهالمكلهنلت  ممل غممز إلهرادالعلظز،معو لتالعم األ2)
 .221م،ص2000أل،94العأد)

 ممكغأريج)ج،م، أل د لممجالهمملر  البممو ال،اراجممموظهال معلمممالال علمم لا  ل ممالهممالاإل مم ا الفغممال،درا ممجمألروممجبمكلهنممجاأل3)
 .85م،ص1992يج،،  ،اال كغأر اليك ين،مولجتل جال  د ج،العأدا
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تهممأ ،ا يمملر ق مملد ت دويممجلال  دممويمممنمممأ كتالغنمملمال عل مممالباإل مم ا  يعأ
 الممغنلالممىأومم إلممىتكنمميناملي ممالال علمم ل المم علل، يمكممنالغنمم إل مم مممنزا يممجتكليمم 

 المغهف المأب ،  وامل ج، لنلجمنال فلاكت ا  أاثبينالمعلل المش  ال  دوي
تنو الم  ظمملتالممىوكمموأهضمم مممن ي، يف  ضأ  ال  دويجلهلمأ كتهل م  ظلتهل

أل1)ال  دوي وصملمأمل العمل جال  دويج.اإل  ا ل  ب ب ، يمكنالأو 

  لممحمممن ممك ، لع  ذاال  يي المغشمموديفضممالإلممىت ييمم هممالالبيئممجالمك  ممج
ت ي ال ليلت الغ ل ف، ال  يي امل جطب   جتأومالىامل لتإداريجمع مأ ،بغ فاغهل
إد ل ت وي بأرظجملالىاغل أ أكث ، يمكنرؤي  تنلنلجمنالم ا  ال ممالمممن

أل2)نالوض الكللالإلىالوض الوأبأ.و أل مال كلهلب لا
ال  دممممويتكممممأمممممنهلال ممممجالمشمممم  ال  دممممويأ غمممملجمملر مممملت اإل مممم ا همعو مممملت

ال  دممموياإل ممم ا درا مممجمعو ممملت جهمممالاملممم اليمممومالهمممالالميمممأا ال عل ممممال، أ  اإل ممم اف
ذالأمم ارالأممو همملتمممغ م  مم و ؛ الو و الىأ يلبهلتعأم  لممجأ ل مم جهممالغليممجا  م ممج

أل3)  ا ال  دوي.ر الكمل هالإظ اجامل جال  يي  ال  وي ل
 او ك مممملمممممن لممممحتبمممم زأ م ممممجالمنممممر ل جالملأممممل الممممىامممملتقالمشمممم  ال  دمممموي

ل همممالتنممميي العمل مممجال  دويمممج ال عل م مممج، أ مممأالمأومممملتفعممم ال مهممملالعغلممم الا يممملر لب
  تلتال  ور اإلصكحهالالعأبأمنالمولالتال  دويج.همغ تبأأ،ا  ل  جلغول هل

م  لمممجال علمم لالثممملوويتعممأممممنأ مملالم ا ممم ال عل م ممجبللغنممميجل كأيمممق    ونمم ا 
الوهممودالوملع ممجمممنأظمم تضممله ت لممحب  لمم  العلمممجلل  د ممجهممالأيمو ممم ،ا  ممأا 

 ي العمل جال عل م ج،ا  لجمن لوهل،م  لفجمنمشككتتالىمل أيع  ضهلال  ل 
،المأر ممجالثلوويممج ممال لضممغجالكلضمم  العم الىتغم ممجال ليممجتغم ممج مململج، يممثأ  

 
 .93،صوفن هلر  البو ال،الم ظ أل1)

الن يل،ال  يي هالمغنملتا امل المعلص  من ك مأ  إدار الوود الشلملج،ظلمعممجبكمم بلألبممأتلمنممل يكالب  يألتابأأل2)
.45م،ص2006الوزا  ،–بللوزا  

ل ممجالمملر مملتاإل مم اف جتممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو بمأبغممجال يمملض،م ظمم ال  مناليمملب ين،المعو مملتال ممالتكممأمممنهلاابأأل3)
.225 لبق،ص
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 مكل لمممجالنشمممعامممنممممل مممأ،  مممملمبهممملالا صممملوعجالمنممم أب ،لمممذاتمممل ممممنالضممم  ري
مكغممممج، الغهمممموضأ العممممم الممممىتممممذليلهلبلهضمممم الو ممممل  الم،يع  ضممممهلمممممنصممممعودلت

 المو م المكلال.،بمن ولملتأأم من أملتلل ليج المعلمين
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  عالدراسة  مشكلة
همجهالالعمل جال  دويج، أ أأ لمكوولتهل،مال  دويأ أالعغلص الاإل  ا يعأ

ههوبهأ إلىتكنينامل جال أريس ظعل أكث هلال ج،لملل منأ  بللغهالإو لظ ممج
إ مم اهل ، تغن مممل  د موممج العمل ممجال  دويممجال عل م ممجهممالم  لممعأ ظههممل أبعلد ممل،ت    ممل 

ممممن مممك ال علمممم  ال فلاممم مممم مكل ر ممملال   نممم جالممثلمممجهمممالالمعلمممل تأويممممل  توظيهمممل 
تهمممأ إلمممىتغنممم ل تنمممهي  ت ممموي ونممملمالعمممم إ  ال لميمممذ المغهممملج دمممل الالعغلصممم ،

 تكنينم  ظلتالعمل جال عل م ج.،بللمأر ج
ال ممالاللممعودلت المشممككتال  دممويالعأبممأمممنالم  أمملت اإل مم ا   ممأبواظمم 

قبللوواوممممتالذات ممممج،تممممر  الممممىتكأيممممقأ أاهمممم المغشممممود ، مممممن ممممذ الم  أمممملتممممملب علمممم 
 اإلونممملو ج اإلداريمممج المهغ مممج ال  دويمممج، مممذابلإلضممملهجإلمممىمشمممكلجامممتجالمممأ راإلداري

ى نمملبوع المش  ال  دوييل       ظهأ للق لمبللممأ راإلداريالمم الت الفغالال
الأ رالفغال.

ال  دممويمثلمم مثمم بممل الالوظممل عال مماليأممومبهمملاإلونممل ،الت لممومممناإل مم ا  
أ غممملجق لمممم بواظيلتممم ،ممممن يمممثتثممم  ا عيممملجال مممال ظمممودم  أممملت صمممعودلتتع  ضممم 

اممممأادإ  لمممج،يملر مممهلالمشمممم  ال  دممموي ضمممميقالو ممميمألروممممجبل اممممل ال مممماليأمممومبهممممل
 اممأم ظممود ممواهزملديممجللمشمم هين،اإل مم ا  دممويينتممر  الممىأداجم اكممزالمشمم هينال 

 غ لبالفلنممفجالواضممكجال ممالتضمم المشمم  ال  دممويهممال، المعلمينالم ميزين،ال  دويين
،أ بغممللبغفنمم اممنمنممئول جالق مملد  ال  ييمم   ممم ا ملوممج،يلأ بممللكقلأ  ملز ،إم 

ذال ش يعلت اللوا  .دإداريبغف   يكو مو  
 هممالظمم ال  يمم ات ال كممأيلتالمعلصمم   و  وممجلكوفومملرالمع هممال يمكنالأو أو 

 م للممتال  د ممجالم زابممأ  ممأبواظمم المشمم  ال  دممويالعأبممأ، الك ا االظ ممملاال، العلمال
تاال  ممململب  لمم مممم ؛الممىمنمم ولأدا مم مهلممم منالم  ألت اللعودلتال التر   ممليل 

بمممرديأد ار الم عمممأد ،ىلممم أ    مممىب نمممغ ؛ رهممم تفلجتممم المهغ مممج، االرتأممملجبمنممم وا ،بممم 
وشمملتهنمم   ممذ بممأهممالميممأا املمم ، مممن ممذاالمغ لممقنمنمك أجت مل وظأ ي مك 
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الهممالالمممأار اإل مم اه الممىأ مملالم  أمملتال ممالتع مم ض ممي العممم الأرا جبغ جال عمم  
الثلوويمممج،همممالضممموجاك  هممملبممميعضالم  يممم ات، النشمممعامممنملممملدر ل اآل ممملرالنممملب ج

الم  تيجاغهل.
هالال نلؤ ال   سال للالمالىمل بقت كأدمشكلجالأرا ج بغلج 

 التربوي كما يدركها المشرفون التربويون أ فسهم؟ اإل رافما أهم معوقات  -
 الدراسةع أهمية

ال  دويمممممجا  مممممأا تكأيمممممقال  دمممممويهمممممالاإل ممممم ا أ م مممممجالمممممىبرتمممممأال  دويمممممو 
مهممملامملمك تعممأ ال ممالالمعلص ،المو م هالالمأر  جا  أا ل  ورو  وج ال عل م ج،

الم  أمملتمنالنثي انللنشعالثلوويجالمأار نهالينال  دوييالمش همهمجتنهي هال
 هالضوج لممحتنمممنأ م ممجالأرا ممج، ال  دويجالعمل جالمولالتم  لعهالتواظههلال ال

 ف ملبلالم

 األهمية النظريةع
و ئال  دممويبلا يمملر المنمماإل مم ا بل ي تن مأالأرا جأ مي هلمنأ م جالأ رالذي -1

ا   اممممنر ممممل تغفيممممذالن ل مممملتال عل م ممممجالم ضمممممغج  ممممأا المو ممممم  ت لعلتمممم ،
 ت و عهعللي  هالتكأيق لحالىمأل أرت  تفلجت هالمواظهج  مم مممليع  ضمم 

منمشككتم  لفج.
لهممذ الأرا ممجق مممجت دويممجمهمممجتفيممأظم مم العمململينبللمممأار الثلوويممجمممن ممأيكممو  -2

  لملمممل يكووممواأكثمم  ع ممل  لممل يينوفنمميين اظ ممملايين،هممالأ  أإداريممين معلمممين 
ال   لظمملتهل، لفمميونمم  لال  دممويبللم  لممجالثلوويممج، أكثمم تأممأب ا اإل مم ا بم  أمملت

 للجهالإيولدالكلو الغلظكجلهل. ك المنل مجالفع إلىض  ر تنث فالوهودمن
هممالإا مملجصممور  اضممكجللمنممئولينبمموزار ال  د ممج ال علمم ل أتفيأ ذ الأرا ممجأيضممل  -3

 لصممجياممنالوا مم الفعلممالللم  أمملتال ممالتواظمم المشمم  ال  دممويبللم  لممجالثلوويممج، 
إلداريج المهغ ج ال  دويج، الو و الممىأ ممل ا اإلونلو جتلحالم علأجبللغوا الالذات ج

 لر لب ج ممأتضممععمممنمنمم ولا داجامللدر ل منبيلتهل، مل أب  تتاغهلمن
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اضمممم  ابهممممال ممممي العمل ممممجالمهغممممالللمشمممم  ال  دممممويمممممنول  ممممج، تكممممأث لمممم  
ال عل م مممجممممنول  مممجأ ممم ل، تيلمممي  لبممممألأ م مممجممممليأأمووممم لهممملممممنداممملمممملدي

 لصمممجهمممالظممم اللمممعودلت ال مممأاع لتالنممملب ج زممممجد منممملوأ وفنممم ج اظ ملع مممج، 
البكدال ا غج.

 األهمية التط يقيةع 
 أتنهل ذ الأرا جمنالغل  جال  ب ق جهالال وص إلممالبعممضالمر مم اتال ممالمممن -1

هممل ممذ تفيممأهممال ضمم الكلممو المغل مميجلمعللوممجالم  أمملتال ممال ممأتنممف اغ مملوهلأ  
 الأرا ج.

تأممممأيلبعممممضال وصمممم لت المأ   مممملتال مممماليمكممممناال مممم فلد مغهمممملمممممن بمممم ظهمممملت -2
اال  للصللمنلاأ هالت وي  تكنين أملتال علمم لبللم  لممجالثلوويممجمممن ممك 

بهممملاإل ممم ا درا مممج تشممم  صتلهمممجاللمممعودلت العوا مممقال مممالتع ممم ض مممي امل مممج
 تلمسال    ا  لليتال  دويجالمثلىل ول ز ل.،بلفجد ريجمن م  

أال  يمممق تفممم  المومممل أمممملمالنثيممم ممممنتمهممم  لعممم ممممن مممل و مممل ف مممذ الأرا مممجأ   -3
تالممى ل ممجإر مملديجلل  لمم االيممل ثينلأرا ممج ممذاالموضممو مممن ممك  ضمم بمم امفتأ

ال  دمممموي، ا اإل ممممكلهممممجالم  أمممملت اللممممعودلت المشممممككتال ممممالتع مممم ضامل ممممج
البملب ضمغ مناإل  اه المنل مجبمأ   لتالم جم  ور لمنلاأ الوهلزال  دوي

 ولينهالمول  ض المغل ف ال    اال  دوي.ئمعلمين موظهين من

  :الدراسة أهداف
 عالتالية إلى تدييق األهداف الدراسة هذه تسعى

ال  دويتملبأرتهلالمش هو ال  دويو أوفنهلاإل  ا الىأ لم  ألتال ع   -1
 بللم  لجالثلوويج.

ال  دممممويتممممملبممممأرتهلاإل مممم ا النشممممعاممممنالفمممم   هممممالدرظممممج مممميو م  أمممملت -2
 لم  ي الغو .المش هو ال  دويو أوفنهلبللم  لجالثلوويج هأل 
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ال  دممممويتممممملبممممأرتهلاإل مممم ا النشممممعاممممنالفمممم   هممممالدرظممممج مممميو م  أمممملت -3
 لم  ي المر  العلمال. هأل ،المش هو ال  دويو أوفنهلبللم  لجالثلوويج

ال  دممممويتممممملبممممأرتهلاإل مممم ا النشممممعاممممنالفمممم   هممممالدرظممممج مممميو م  أمممملت -4
 لم  ي  غواتال ب  .المش هو ال  دويو أوفنهلبللم  لجالثلوويج هأل 

  دممممويتممممملبممممأرتهلالاإل مممم ا النشممممعاممممنالفمممم   هممممالدرظممممج مممميو م  أمممملت -5
لم  ي اأدالأ راتال أريب ج.المش هو ال  دويو أوفنهلبللم  لجالثلوويج هأل 

 :الدراسة تساؤالت 
 لتدييق أهداف الدراسة تم صياغة التساؤالت التاليةع 

ال  دويتملبأرتهلالمش هو ال  دويممو أوفنممهلبللم  لممجاإل  ا ملأ لمعو لت -1
 الثلوويج؟

 لم  ي الغو ؟ هأل ال  دوي يوال اإل  ا ملأكث معو لت -2
 لم  ي المر  العلمال؟ هأل ال  دوي يوال اإل  ا معو لتملأكث  -3
لم  ي  غواتال ب  ؟ هأل ال  دوي يوال اإل  ا ملأكث معو لت -4
لم  ي اأدالأ راتال أريب ج؟ هأل ال  دوي يوال اإل  ا ملأكث معو لت -5

  الدراسةع حدود
 )ظم  المش هينال  دويينبمأبغجالزا يجأل.الددود البشريةع  -
 )تأ ل الىمك تال ف  شال  دويبمأبغجالزا يجأل.الددود ال غرافيةع   -
،ال  دممويتممملبممأرتهلالمشمم هو ال  دويممو اإل مم ا )أ مملمعو مملت الدــدود األداديميــةع -

  اك  هلبيعضالم  ي اتبلل عل لالثلوويبمأبغجالزا يجأل.
مأل.2020–م2019)الددود الزمنيةع  -

 
  



 9  

  مصطلدات الدراسةع 
 تتددد مصطلدات الدراسة ف  المفاهيم التاليةع

صمممعودلتتواظمم المشممم  ال  دمموي، تكمممو د  تكأيمممقجهممملمأيمم تعمم  بلو المعوقــات  .1
أل1)أ أا الب ولمفالذيينعىإلىتغفيذ ب ضالغن انونتتن ار ل.

مظم ممم العقيممملتال مممالتكمممو د  تكأيمممقأ مممأا المملر ممملتهـــاوتعـــرف أيبـــا ب    
 الش لمم ج االظ ملع ممج جبللشممك الم لمموب، الم علأممجبللوواوممتاإلداريممج الفغ ممجاإل مم اف

أل2) الملديجلألالمش  ال  دوي.
ــاً إوتعــرف  همملظم مم اللممعودلت العوا ممق ممواجتلومميملديممجأ بشمم يجأ مبلو جرائي

أ مممأب المأر ممج،منالمشمم  ال  دممويهال ظ ت   ال التشك ال أل ،هغ جأ اظ ملع ج
 جالم مثلممجهممالتكنمميناإل مم اف تكممو د  تكأيممقا  ممأا ،مق مممل ت دويممل بلا يمملر مشمم هل 

 ت وي امل جال عل ل ال علل.
عب أممأيلتمم اممو للمعلمملبهممأ منمملاأت الممىم مموالشمم صالمكلمم المشرف التربوي  .2

أ ،أ منممملاأت الممىإ ممم اجالمغمممل فال ممماليعلمهمممل،تكنممينأ ممملليي  ط ا أممم ال عل م مممج
 أل3) هلمهالتكنينتعللال كميذ.إل الين  أمهلبهأ اتكنينأ لليتال أويلال

لإل ممم ا عمممن بمم إدار ال ف مم شال  دممويب الشمم صالمكلمم بلومم عويعــرف إجرائيــاً 
الىالعمل جال عل م جبوم  ت لللتهل لأتكنيغهل.

العمل مممجم ممموامل مممجتعل و مممجبممم لهيهممملتفلاممم بمممينم  لمممعاغلصممم التربـــوي  اإل ــراف .3
،  مكلو مملتملديممج دشمم يج ديئ ممجمكل ممج،ال عل م ممجمممنمعلمممين طليممج مغممل فدرا مم ج

نالىاغلص العمل ممجال عل م ممجمثمم تفمملجاتأهضمم  و  وجلعمل جال فلا ي  أتكن 
 أمثمم ،ل  مم اجالمغممل ف ا مم  أامهعمم  ل كنممينمنمم ولال ليممجال كلمميلال، ؛المعلمممين

أل4) يج الملديج تعل  أهض م البيئج.رمكلولتاليشل

 
 .221  اهالهالمكلهنلتغز تملبأرتهلالمش هو ال  دويو ،م ظ  بق ت  ،صإلهرادالعلظز،معو لتالعم األ1)

 .227م،ص2005مك يجالعب كل ،ال يلض،  ا ال  دوي،إلالعزيزاليلب ين،اتول لت أبثجهالاابأأل2)

 .4م،ص2005 ي يابأالل  ف،اإل  ا ال  دوي تكنينال كلي ا كلديماللل كميذ،معهأال  د ج،ا و  ا،امل ،أل3)

.225  اهالهالمكلهنلتغز تملبأرتهلالمش هو ال  دويو ،م ظ  لبق،صإلهرادالعلظز،معو لتالعم األ4)
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مممجتعغممالبممللمو عامل ممجتعل و ممجديمأ اط ممجمغن م بلو التربوي  اإل رافكمليع  
 تهممأ ، ديئج معلممل طممكب  دار ،ص  منمغل ف   ل   أ لليتلال عل مالبوم  اغ

مممنأظمم تكأيممق؛تكنيغهللأرا جالعوام المر   هالالمو عال عل مال تق مهلللعم الى
أل1)أ أا العمل جال عل م ج.
م مموامل ممجهغ ممجق لديممجتعل و ممجإونمملو ج مململجتعممم الممىتأممأيلويعــرف إجرائيــاً 

 أممممممجإ ممممم اف جم  للمممممجبهمممممأ ت ممممموي العمل مممممجال عل م مممممجبكلهمممممجمكل ر مممممل تكنمممممين
م  ظلتهل.

الم  لممجالولم  ممج، تمملتالبعممأالم  لممج التلحالم  لجال ممالتنممبقمالمرحلة الثا وية  .4
 بعممأ لالممىب كلمم ،اإلاأاديجميل   ،يأضممالبهمملال للممتمممأ  ممكث ممغواتم  لل ممج

أل2) هلد إتملمالأرا جالثلوويجالعلمجهالأ أ نميهلالعلمالأ ا دبال.
رات همممال)الغمممو ،المر ممم العلممممال، مممغواتال بممم  ،امممأدالمممأ ت مثممم متغيـــرات الدراســـةع .5

 الىالغكوال للالم يمكنتع يفت مغهلإظ ا  ل ألال أريب ج
 أوثى.تل أ ا ب ظغسالمش  ال  دوي ت  ادمبالنوع .6
بعممأم يألأب المن ولاالكلديمالالذي صمم إل مم المشمم  ال  دممويالمؤهل العلم    .7

معلمممممممين  ممممممغواتالأرا ممممممجهممممممالموممممممل ت للمممممم ، تمممممملتكأبممممممأ هممممممال)دبلممممممومجإوهمممممل
 ل نلوس بكللوريو  ملظن ي أل.

الاإل  اهالف   الزمغ جال ال ضل لالمش هو ال  دويو هالالعم   المسنوات الخ رة .8
 مممغج16 مممغج 15-11 مممغوات 10-6بللممممأار الثلوويمممج، تممملتكأبمممأ لهمممال)

هلكث أل.
ل لالمش  ال  دويهالمول ال التلأ ميألأبهلالأ راتددد الدورات التدري ية  .9

اللل ه منأداجتفلجت هالمول ت لل ، تلتكأبأ لهال)الاإل  اهامل 
د راتهلكث أل.3د ر تأريب ج 2-1بوظأ 

 
.25م،ص2005  ا ال  دوي)مفلم م ،أ أاه ،أ ن ،أ لليي أل،دارالش   ،امل ،إل ننال علوال،األ1)
م،1977أملوجال عل ل ال  د ممج،م تممزال و يممق اليكمموثال  دويممج،تشمم يعلتال علمم لهممالليب ممل،م مملب أملوممجال علمم ل ال  د ممج،طمم ابلس،أل2)

.13ص







 الثاني الفصل 
 النظري االطار 

 
 

 .ميدمة -
 التربوي. اإل رافمفهوم  -
 التربوي. اإل راف ش ة وتطور مفهوم  -
 التربوي. اإل رافأهداف  -
 التربوي. اإل رافأهمية  -
 التربوي. اإل رافخصائص   -
 التربوي. اإل رافأ ماط  -

 التربوي. اإل رافأ واع  -
 التربوي. اإل رافوظائف  -
 التربوي. اإل رافأساليب   -
 التربوي. اإل رافدفايات  -
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 اإلطار النظري 
 ميدمةع

 ت ي ات لو هممال،ط أتال  اأ ال  دويمفهوم أبثونب ل اإل  ا يعأمفهوم
منالغل  جال لري  جم  لح ل العأبأمنالمفلم لال  دويج،هأأظ  ذاالمفهومم نأل 

طب عمممجالغنممم  إلمممىامل مممجال علممم ل الممم علل،  مممأوممممل مممذاالمفهممموم ت يممم ب  يممم االتول ممملت
. مملر ج هن ا ال  دوياإل  ا ال  دويجوكو

 التربويع  اإل رافمفهوم 
،ال  دويونلمل م نلمك هال أ ات ،  وونلمه اممالمممنونمملمتلممالاإل  ا يعأ

 مموالغنمملمال عل مممالهممالالمو ممم ، دممذلحينمم مأأ أاهمم مممنهلنممفجالمو ممم ال ممالتعكممس
 ضلريج.بأ ر ل  ل المو م ، ملتشهأ منت وراتاظ ملع ج، ا  للديج، 

ال  دويتمفهوم لو هال لح ل تثي مممنالمفمملم لال  دويممج ممأات ممذاإل  ا  
–ال وظ مم الفغممال–ال وظ مم ال  دمموي–د ، ت ا  مميمنممم لت بممينم)ال ف مم شأ ممكلال م عممأ  

.أل1)"ألم فأأ) هالبعضا   ل ات ذمنمىال  دويأل  ىأو اإل  ا  –الفغالاإل  ا  
ال  دممويتثيمم مممنالمعمملوالهممالم ا مم م علقيممجمممناإل مم ا   ممأأللممأيبمفهمموم

اغممأبعممضالعمململينهممالالموممل ال عل مممال–أ  لوممل –الأمم  العشمم ين، ال ممالووممأ ل ممل أ 
ال  مممممور الغمممممموبمممممينتممممم ا بكممممملث الأرا ممممملت الغن يممممملت    ،  مممممى   غممممملالكلضممممم 

أممأهال  دممويظممزجمممنالعمل ممجال  دويممجاإل مم ا ل،     ال مم ملال  دويممجمغهمم، المملر مملت
ال  دمممويممممنزا يمممجاإل ممم ا  تممم مغهممملإلمممىنممم تع يفممملتلر ممم ا ال  دمممويوظهممم تامممأ 

د تلرظكمممميبممممينالق مممملد ، اإلدار ال  دويممممج، المغممممل ف، ط ا ممممقال ممممأريس، ال ممممأريتمكممممأ 
ع يفلتمميز لر  ا ال  دويمغهلم العك لتاإلونلو ج ضمن ذ ال  لعلتب زتت

 التعريفات ذات العالقة باإلدارة التربويةع 
اإل  ا إ  "ال  دويبأول ماإل  ا دمعغىالذييكأ  ع  Hariss)تعريف )هاريس

ال  دمممويمممم تيابشمممك  اضممم بمممللمعللأكثممم ممممنارتيلطممم بلل لميمممذ،  ال  دممموياإل ممم ا أ  

 
الشغل يومكمأا  ممم ، لأممجدرا مم ج ممو اإل مم ا ال  دممويهممالالمموطنالع دممال،تكمميإ مم ا المغنمممجالع د ممجلل  د ممجالعزيزابأأل1)

.2م،ص1983 الثألهج العلوم،دمشق،
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د ، لمممم سامممممك أ مومواممممجمممممنا  مممملليتالمكممممأ ،عيمممملر اممممن ظ فممممجأ ل مممم جللمأر ممممج
 وكممموالكفممملعالمممىامل ممملتال علممم ل الممم عللهمممالالمأر مممجالمممىال مممأريسموظممم لإل ممم ا ه

أل1)." ت وي  ل
ــرى )  ال  دممويم" أمممجهغ ممجتأممومالممىأ ممل مممناإل مم ا أ  ( Admisدمــز وي

.أل2)ال    االنل لالذيبهأ إلىتكنينامل جال عل ل ال علل"
ال كنممينامل ممجال  دممويم"ب ومملمفم  مم اإل مم ا كممملتمم لالمو ممواجال  دويممجأ  

.أل3)ال عل ل"
الغشلطلتال الت  صميل    دلور أ ل  ج م"ك بلو ألMoorerه )مورر يع   

.أل4)بأرا ج تكنينالش  طالم للجبعمل جال علل ال علل"

 التعريفات ذات العالقة بالمناهجع 
ال  دممموي"مهممممجق لديمممجتممممأاإل ممم ا ألأ  Wilesأل،)Bindiبممم ل يلمممز دوومممأي)

أل5)الونوربيناإلدار  المغل ف ال أريس"

 ا أبرز التعريفات المرتبطة بالتدريب فه ع أم  
ال  دويوشلط  غليجبوظأمنأظ معل وممجاإل  ا ألمأ  Wilesتع يف يلز)

.أل6)المعلمينالىأداج ظ ف هلب  يأجأهض 
ال  دممويتنمممناإل مم ا مهمممجألمأ  Purpel)أل دي دمم Mosherتع يممفمو ممي )

.أل7)هالتعل لالمعلمينت ف جال عل ل الق لد المهغ ج،  الد تشكي ال  د جالعلمج
ال  دمممويممممل ظمممأإاللممم عللالمعلممملأ غممملجال أممممج؛اإل ممم ا بمممل  بممملرتنالأل) يشمممي 

.أل8)ل كنين لل 
 

(1)Harris, Ben, N supervisory Behavoir in Education. 2nd, ed Englewood cliffs: prentice Hall, 1975. 

.38م،ص1969،درا لتهالاإل  ا الفغال،مك يجاالوولوالمل يج،الأل   ، نن نين يأأل2)
.9م،ص1970 كميالبزاز،تأي لال ف  شاالب أا الهالالع ا ،مك يجال  لد،ب أاد،أل3)
.19م،ص1983مل فالم ولال،اإل  ا الفغالهالال عل لدرا جمألروج،دارالم بوالت،اإل كغأريج،أل4)

(5)Alfon so, G.R.ef. all Instructioal supervision – Boston: Allynd Bacon, 1975. 

.16م،ص1981لوابلز،وكومأار أهض ،ت ظمجهلطمجمكووب،م اظعجأ مأزتال،مك يجاالوولوالمل يج،الأل   ،ت ميوأل6)
.45م،ص1985ع دال ا ع  ت ور ،ال يلض،مك تال  د جلأ  ال ل فالع دال،اإل  ا ال  دويبأ  ال ل فالأل7)
 .127م،ص1997رداحال  يت ا    ،اإلدار  اإل  ا ال  دوياتول لت أبثج،م لب الف زد ،ال يلض،أل8)
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-1416 ي ل)مكممممممأبمممممنأ ممممممأال  ممممميأأل زيممممم المعممممملر النمممممعوديجهمممممالالف ممممم  )
ال  دويبهأ إلىتغم جالمعلمين، معممل و هلالممىاك نمملب  اتهمملاإل  ا  مألأ  1423

.أل1)الكق ق ج، طل لتهلالم  لفجب  يأجغي ميل   
 امل مممجتواصممم  تعمممل  ال  دمممويبلوممم اإل ممم ا ممممنالعممم ضالنممملبقيمكمممنتع يمممف

  والمش  الىالعمل جال عل م ممج المعلمملالم نمم ل لممحالعمل ممج،مغنلبينالأل أال  دوي
 تكليمممم المو ممممع، اإلطممممك الممممىأ ممممأثالمنمممم وأاتال  دويممممجهنمممملر اب يمممملد اآلراج 

 مكل لممج ضممم ، الممىالمشممككتال ممالتواظممم المعلممل  ، ال عممم  ال عل مممالبوم مم اغلصمم
  لمممح،بلدا مم الفغممال المهغممالرتأممملجالال  مماالمغل مميجلكلهممل البمممأا  الم  لفممجمممنأظمم ا

ل كنينالعمل جال عل م ج تكأيقا  أا ال  دويجالمغشود .

 التربويع   اإل راف ش ة وتطور مفهوم  
،هممالأم يكمملأل2)م1654هممال اليممجمل لتشممو امملمال  دممويأ  أ ممكلل اإل  ا بأأ

 يممثتممل مولممسالمأبغممجالممذييشممم أ ل مملجأمممورال ليممجبه مممو بل   مملرالمعلمممينمممن
لنمممعجال ييممج، اممز اآل مم ينالممذبنالب م عممو بممل  ك النممل مج، مملت ممورامملم  يا
، ين م ليعضالمواطغينبزيلر المأار  هكصالمعلمين ال ف  شاليهل.أل3)م1907

 م ت ورال عل ل او شلرالمأار ، تعيينمأب للمأر ممج، مممأب لل  د ممج ال علمم ل
معممل ، دعممأاإل مم ا  مممال،صمملرمممأب المأر ممجمه مممل بمملإلدار  للمكلهنجالىالغنمملمال عل

اممناإلدار ، مغممذتعيممينالمشمم  بممأأمغفلك ل ت دويل للمأر ج مش هل  لحتلتعيينمأر 
 ي  ورم  ذا أوملطل مغهلم،طلبعل معيغل اإل  ا ب  ذ

 
دا د لس،مكلض اتهالأ لليتاإل مم ا ال  دمموي مولالتمم ،إدار ال علمم لهممالمكلهنممج ممأ اجمغ أممجال يمملضال عل م ممج،ال يمملض،أل1)

.3م،ص2000
م،1980عيممل و ممو،أ م ممجال وظ مم ال  دمموي،وممأ  ال وظ مم ال  دممويا   ، زار المعمملر ،إدار ال علمم لبمغ أممجال ممل عال عل م ممج،أل2)

.65ص
.46م،ص1984تل جالمو م ،اإلدار  اإل  ا ال  دوي،إدار المن أب للغش ،امل ،أل3)
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إ بممأأتهن تمم هممالالممبكدالع د ممجاإل مم ا   وأ أمأووا التفتيش ع    اإل راف    -أ
، يملر هال ذاالغو أ لوبال ف مم شالممىالمعلمممين ممك الزيمملراتالمفلظئممجأل1)م1836

أالمعلمينبلل عل ملت ا  ام ، مع هجالعيوب، ا   لجالىاللفو ؛لمع هجمألتأي 
وعل يك تتألري  بعيممأا لمكل ب هل،تملتل يم لحالمف شهال ذاا  لوب ل ج ويجت

انالمعلمين.
لإلممممىوفممممورو  وممممجلعممممم ال ف مممم شاال مممم عك الالممممذيأد التوجيــــه التربــــويع  -ب

المعلمينمنزيلراتالمف شممينا مم بأ بلل وظ مم ال  دمموي، امل ممجال وظ مم تأممومالممىأ ممل 
اال  مم امالم يمملد يأممومالممىأ ممل المنمملاأ  الغلمم للمعلمملبممأال مممنال ف مم شال مم ، أ  

 اآلراجالم يلدلج.
ال ممم ملبعمممأ ،ميل مممذموممم ا 1962 دمممذلحبمممأأ مممذاالمفهمممومهمممالالممموطنالع دمممال

.أل2) أريكلال  دويألالذيأ صىبإل لجتلمجالمف ش ا  بأالهلبكلمجموظ  )مرتم 
و  ومممممجل وصممممم لتالممممممرتم ات، الغمممممأ ات، ا بكمممممملث،التربـــــويع  اإل ـــــراف  -ج

اإل مم ا  الأرا مملتالم عممأد هممالالمموطنالع دممالتمملت ييمم ملمم ل ال وظ مم ال  دممويإلممى
لمممللر مم ا مممنامل ممجتنممعىإلممىتكليمم العواممم المممر   الممىاملي ممالال علمم ل؛ال  دمموي

  دمموي تكأبممأال  يمم اتال ممال المم علل،تممملتميممزتبل  ممملمالمشمم  بمملل    الر مم ا ال
إلىإ أا هل.اإل  ا ينعى

 رغل ذاال  ورهالالمعغىاالص ك الهأأب نلج بعضهلانالمعغممىالل مموي
مهغوأأ  
اليكممث، يكممم  ممذاالمعغممىاليكممثاممنا   مملجب مم ضالعممكج،اليعغممالتفتــي ع  •

،رالمف شللهيئجال عل م جال البأ ر لت   المعللبهذاال أ ي  الألورالذييأ   
 .أل3) ملب  تتال  منأ كلممهغ جأ إداريجأ ملل ج

 
 .2صم،1،1980وأ  ال وظ  ال  دويا  لى،جأل1)

 .52عيل و و،أ م جال وظ  ال  دوي،وأ  ال وظ  ال  دويا   ،م ظ  لبق،صأل2)

.81وأ  ال وظ  ال  دويا  لى،م ظ  لبق،صأل3)
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غممى لمم ى ظهمم إل مم بمع، إلىظهجتذاي  توظ   اوألد ات من ظ التوجيه التربويع   •
 غل .ه هكٌ ،ظعل ب و اتول ل معي أي ظ 

الوظهممممجمالولوممممت، الغل  ممممج، الموضممممو الممممذيو وظمممم إل مممم  وألممممأ ، ظمممملجهممممال
  إليهل.المليلحالمغي ملول  ظهيالشالجظعل  الى ظهج ا أ ،إلىالأبلجه وظ 

 التربويع  اإل رافأهداف 
معنمممل م ا ممم ت مممور وك ممم أ  ،ال  دممموياإل ممم ا بعمممأالعممم ضالنممملبقلمفهممموم
الهممأ العمململر مم ا ال  دمموي مموتكنمميناملي ممالاليممل ثين الممم دين ممأأظمعممواالممىأ  

 معللومممجالمشمممككتال مممال،الممم علل ال علممم لممممن مممك تكنمممينظم ممم العوامممم الممممر   هيهمممل
ظم مم اغلصمم المو ممعال عل مممالل كأيممقا  ممأا ال  دويممجتواظههممل د نلممم  تغمملغلبممين

 المغشود .

 التربوي ف  النياط التاليةع  اإل رافيمكن إي از أهداف 
  تأويلا   لجال ال أيأ هيهل.،م لبعجام المعللدا   و  الأرا ج -

 ب ات.  فلد مغهلبع ضهلالىون ا  ت يلد  الاتعزيزوألطالأو لألالمعلل  -

    لظلتالمأر ج  أالغوا صهيهلمنتوادر موادتعل م ج.اتوهي  -

 المعلمممينالممذبن مملبكلظممجلممذلحبشممل رهمم ،  مم احالبمم امفال أريب ممجللمعلمممينالوممأدا -
 كفلجتهل.

  تن ي  لل أمجالم علمين.،منلاأ المعللهالتأأيل ب ات الىأرضالوا   -

شو  العم الف يأال منلوأتهلالىت وي  تأويلاملهلغ  الثأجلألالمعلمين ت -
أل1). ات ل 

 التربوي يهدف إلى تدييق ما يل ع  اإل راف ويرى  خرون أن  
 اإلهممملد ممممن لمممحهمممال،رصمممأالوا ممم ال  دممموي تكليلممم  مع همممجالنممم   المك  مممجبممم  -

 ال علم م مكل رالعمل جال عل م جال  دويج.

 
.16م،ص2006راهأ الك ي ي،اإل  ا ال  دوي، ا ع  اهل  المن أبل ج،دارالمغل فللغش  ال وزي ،امل ،ا رد ،أل1)
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  بمممم ازد ر مممملهممممالالمأر ممممج،ا ممممزازبهمممملالاو ممممملجلمهغممممجال  د ممممج ال علمممم ل التغم ممممجا -
  المو م .

 تغفيذال  اال التضعهل زار المعلر بلور ميأاو ج. -

  ممىيمكممن، ملل ممل  ملديممل غ ممل  ه مم  أاما مثمم لرمكلو مملتالم ل ممجبشمم يل التكأيممقا -
 .أل1)  ثملر لبل  ظهأممكن أكب ال أا

  راف التربوي  ذكر منهاع اإلويبيف البعض م مودة من أهداف 
 تكنينالعمل جال  دويج ك الق لد المهغ جلن منون اجالمأار  معلميهل. -

  تأأيلالمأ   لتالبغلج ل كنيغهل.،تأويلام المر نلتال  دويج -

أل2)دا هل ط ا قتأرينهل.أ تكنينمن ول،ت وي الغموالمهغالللمعلمين -
 

 وه  دلى الندو التال ع  ،خاصة بمديري ومعلم  المدرسةالوهناك م مودة من األهداف 
ل منمملاأتهملالممىتوظ فهمملل همم منمم و،تغم جمهلرات  ممأراتمممأب المأر ممج المعلممل -

 أدا هملال عل مال.

بمممملل  تيزالممممىاليكممممث،تشممممو  المممممأب ين المعلمممممينالممممىاليكممممثالعلمممممال ال  دمممموي -
 اإلظ ا ال.

،ل غميممم هلمهغ مممل ؛تغفيمممذالمممأ رات البممم امفال أريب مممجأ غممملجال أممممجللممممأب ين المعلممممين -
  أبثج.تول لت معلر ا  كنلبهلمهلرات ، تيلي  لبللمن وأاتال  دويج

أل3)إ تلجر حالكمل  ال غلهسالش يفهالال أريسبينالمأر ين. -
 

دلــى ســماته المرتبطــة بــالتطور   وف  ظل المفهوم الدديث لإل راف التربوي وبناءً 
 التربوي يديق األهداف التاليةع اإل راف والنمو ف  العلوم اإلدارية وأسالي ها  رى أن  

لد المهغ مممجلنممم ممممنالمشممم هين ممممأب يالممممأار تكنمممينالعمل مممجال  دويمممج مممك الق ممم -
  المعلمين.

 
 .377م،ص2005تول لت الغن يج ت ب ألت العلم ج،مك يجالفكحللغش  ال وزي ،ا الع لري ا    ،اإل  ا ال  دوي،الرأل1)

.185م،ص1975  يت معل ،ومكمأمغي م  ال،اإلدار المأر  جالكأبثج،الللالن ت،الأل   ،أل2)
.21،أ ن ،أ لليي أل،م ظ  لبق،ص ننال علوال،اإل  ا ال  دوي)مفلم م ،أ أاه أل3)
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 ت بيممقو ممل فاليكمموث ال ومملربهممالالمممواد،تغفيذال  اال اليضعهلالغنمملمال  دمموي -
  ج.اإل  اف ا  لليت

 إ أاثال  يي  ال  وي لنلو المش هينال  دويين. -

ال ا ونممممجالبيئ مممجا  ممم للمممملف ممم  أممممجامل مممجاإل ممم اهت ممموي العك مممجبمممينالغنممملم -
 .اإل  ا 

أل1)ال العلملينف  .اإل  اهتكنينالمغلخال عل مالللغنلم -
 

وهو تنظيم الموقف  ،التربوي  اإل رافألهداف    جديداً   ويبع البعض اآلخر دنصراً 
 التعليم  التعلم  ويتم ذلك خاللع

ال لصممجج مم عأادالعمملمأ الألبل ممالتلممغ فال كميممذإلممىموموامملت نممتالعممم أ ا -
 إلىغي  لحمنا  س.

طب عممجالمممواد الو ممي لبمم كجممممم ،المنمملوأ هممال ضمم ظممأ  زمغممالل وزيمم الممأر   -
  توزي مك ولالمغهفالىمأارالنغج.،المغل تل أرينهل

تهيئجه صمغل مميجلل ممكبالمو مموديناممنط يممقتمموهي صممفو أ وشمملطلت لصممج -
 بهل.

أل2)تشو  مغكىال عل لال عل والهالالمأر ج. -
 

التربوي بمفهومــه الشــامل لــم   اإل راف  وخالل اإلطالع دلى  راء الباحثين   د أن  
وإ ما تعداه ليشــمل جميــع دناصــر العمليــة   ،رتياء ب دائه فيطال ييتصر دلى دور المعلم وا

 وه  دلى الندو التال ع ،التعليمية التعلمية
 امل لتالق لد  اإلدار  ال    ا. -

 ل. هومو لالمهغال أدا  منمش هين مأب ينوالعلمل -

  المعلل المشككتال البواظههل.،الم عللمن يثومو  تعلم  -

 
صم،2001يعأممموبوشممموا ، ظميممم وشممموا ،النممملو ال غن ممممالهمممالاإلدار  اإل ممم ا ال  دممموي،م يعمممج مك يمممجدارالمغممملر ،غمممز ،أل1)

111.
غشمم  ال وزيمم ،دارالثألهممجمفلم ممم  أ مملليي دليمم ل كنممينال ممأريس،الممأارالعلم ممجالأ ل ممجلل،الهمملدي،اإل مم ا ال  دممويظممودتابممأأل2)

 .20م،ص2002للغش  ال وزي ،امل ،ا رد ،
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  ت وي  لمك مجالم علمين.،تكليل     ا  المغهلجمن يث -

 المواردالملديج اليش يج  ننتوظ فهل. -

أل1)المو م المكلال ال فلا م البيئجالمكل ج  ننال واص معهل. -
 

 اإل ــرافقتــرام م مودــة مــن األهــداف المتعليــة بادلــى مــا ســ ق يمكــن  وبنــاءً 
 التربوي دلى الندو التال ع

 م لبعمممجتممم ظأبمممأ،ل فهل منممملاأتهلالمممىههمممل ظممم،.ت ممموي الغمممموالمهغمممالللمعلممممين1
 د  ا ممممقال ممممأريس، منمممم كأثهممممالت للممممهل، اإللممممملمبممممللعلومال  دويممممجالمعلصمممم  

  تنوينالعك لتاإلونلو ج الم عل وجبينظم  أط ا المو عال عل مال.،الم  لفج

  ضمم الكلممو  البممأا  ل لممح، المشممككتال ممالتواظمم المعلمممينبلممور موضمموع ج. مم2
 المشككت.

 العممممم الممممى نممممن،.تممموهي اإلمكلو مممملتالملديممممج اليشمممم يج النمممموادراليشمممم يجللمممممأار 3
    كلهلبلل   المثلى.ا

المهغ ممممج المممممأراج.تكنممممينالعمل ممممجال  دويممممج املي ممممالال علمممم ل المممم علل ممممك الق مممملدات4
  المعلمين.

،  لممحلمواكيممجال  يمم اتالم نمملراج الم ك أممج،.ت وي المغل فالأرا مم جبشممك منمم م 5
  مواكيجال أأمالعلمال ال نغولوظال.

    لظلتهل رغيلتهل.اال.تز يأال ليجبللب امفال  ب ق جالفغ جال التلب  6

 تنهي امل جال واص مع .،.تو يقالعك جم المو م المكلال7

 التربويع  اإل رافأهمية 
،، ال وظ مم اإل مم ا هممال لظممجإلممىإ اتلومميالمهممنا  مم لتلللممغلاج، ال ومملر 

هكلظممجالمعلمملإلممى لممحتنمملدتنممو أ ممأ أ ممول؛بمم  ممال، تلأممينأ مم اراللممغعجأ المهغممج
 لع أب ز لملبلالمض  ريج  يلباأ 

 
ال أم  المأيأ، ا  المملر لتاإل  اف جللمش هينال  دويينبوتللجال وتب ز هممالضمموجميمملددالوممود الشمململج  ممب ت مموي  ،أل1)

.46م،ص2006ر للجملظن ي غي مغشور ،الولمعجاإل كم جغز ،
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تنممو م ل ممجلوم مم المعلمممين، لممنب مملتى لممحإالال ولربالميأاو جالمأر مم جالبممأأ   .1
تغمممو ت وي  ممل لمم س يممج بمم  أ  ،هالظ ونلمينلاأالىتيلد ال ومملرب ال بمم  

 البفض إ هلمأكث منه دهالالغن إليهل تمك لهل. ت  ا  إ

ال  دممموي مممو  ممميلجل يممملد ال بممم ات وشممم  لبمممينالمعلممممين، دمممينلإل ممم ا ممممن غمممله
 المر نلتال عل م ج.

ارتيمملطالعمل ممجال  دويممجارتيلطممل    أممل بممللمو م   أله مم ،  ممذامممن مملو همم ضوممو مممن .2
 الثأج.

أريس،  غمممملببممممأ د رالمشمممم  ال  دممممويهممممالتوضمممم  الكممممأ دال  لبممممجالممممىمهغممممجال مممم .3
  تفني  لب  يأجتنف للمعلل  ي   ت ام  .

ض  ر ال  يي  ال وأبأهممالالعمل ممجال  دويممج، مممليأ مم  بهممذاال  ييمم مممنبكمموث اراج .4
 ال  دوي.اإل  ا  مملر لت ون يلتتك لجل ب  ،  ب  

امل ممجال ممأريست ممواه هيهمملتمم الشمم  طال ممالدويينالممىأ  تفل العلمبينال  الرغلا .5
ال مم ملأ   ،ا يلر لهغممل االوأ البزا  ل مل  و مألإالأ  ،تنو مهغجتر لهل   

  غلببمم ز،ته   طويلجونب جال أريسيع مأالىمهلراتاأل ج،  اأاد لصب  ل 
 .أل1)لمهلراتلألالمعلمينال  دويهالصأ  ذ ااإل  ا د ر

أ م مممجالمشممم  همممالالعمل مممجال عل م مممجتغيممم ممممنالمممأ رالمممذي يضممم فالممميعضأ  
  وومملزاتالمعلمممين، تكنممين،برديمم هممالالعممم الممىتكنممينم  ظمملتالعمل ممجال عل م ممج

تكلي ال ليج تفو هلا كلديمال.
؛همم  ي  ممأ  يشمم  ال مم  المعلمملالممذييعممألمهغممجال ممأريس،يك مملجإلممىمممنبوظ  

   ممىينمم    أ  ، يممزداد بمم  بمهغممجال ممأريس،  ممىبمم أنأ مملليتال علممم ممم ال كميممذ

 
(1)Ryan, k and cooper, J Thos who can Teach Jrd ed. Boston: Houghton Mifflin Co. 1980. 
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يكأقا  أا ال التعم ال  د جالىبلوغهلل نوين  ل جا بغلج  اممأاد لللك ممل هممال
أل1)مو م ملالجبلللعودلت.

 التربوي منهاع اإل رافويذكر  خرون بعض األدلة الت  تشير إلى أهمية 
 ال أمجد  إاأادمهغالتل .ببأج  البل ب منالمعلمينا اأدأ   .1

المعلممملالمب مممأدمهمممملتلوممميصمممفلت الش لممم جأ ب ممميالمك نمممجاليوم مممج ال بممم  أ   .2
منأظ ال ن فم الوو؛  عأاد  تأريي ين بكلظجمل جإلىال وظ   المنلاأ ا 

 المأر الالوأبأ.

تول مممملتاللممممىاباللمعلمممملالأممممأيلالممممذيلمممملب ممممأر ال  دممممويضمممم  ريأيضممممل اإل مممم ا  .3
  ال   الكأبثجهالال أريس.،المعلص  

ال مم ملاغممأت بيممق ،المعللالم ميزهالبعضا   ل إلممىال وظ مم  اإلر مملدا   لج .4
 أهنلرظأبأ .

بممللمو م   أله مم ،  ممذامممن مملو همم ضوممو مممن   أممل رتيلطممل ارتيمملطالعمل ممجال  دويممجا .5
أل2)ال  لبجالىمهغجال عل ل.

 

ال  دممويضمم  ر الزمممجللعمل ممجال  دويممج،ههمموالمممذياإل مم ا لتأممأمأ  ب ضمم مممم 
دال    ي  مهل، يغي النب أملمالعمململينهممالالميممأا لبلمموتال ليمملتالمغشممود ،بمم يكأ  
 ل المم عللأ هشمملهل تممذلحوملؤ مملبكيويممجأ ظمود ممليع مممأ لممحتلمم وولحامل جال علممأ  

ال  دمموي يعممم اإل مم ا أ اممأم ظممود يأممومب غفيممذمهمملم،الى ظودمش  ت دويومملظ 
 الىتكأيقأغ اض .

 التربويع  اإل رافخصائص  

 
م،2002امممأول اإلبممم ام ل،اإل ممم ا ال  دمممويأومممملط أ ممملليت،مر نمممج مممملد للأرا ممملتالولم  مممج الغشممم  ال وزيممم ،أردمممأ،اممممل ،أل1)

 .17ص

.334م،ص2003الين ل  ا    ،اإلدار  اإل  ا ال  دوي،مك يجالفكحللغش  ال وزي ،النويي،أل2)
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ل س غل ونلمأرضالي لومنبعض ممملتالضممعع،أ بعممضمنممل  ال لمم 
أ العيممت، لنممن غممل ونمملمت دممويو و مم هممالمعنممم مممنالمكل ممن الأليمم مممنالعيمموب

ملبأر ظل الب   تل .   ؛لاليمكنتول ز ال الال ف ج
  ع التربوي الدديث ما يل اإل رافومن أهم الخصائص الت  يتميز بها 

 امل جق لديجت واه هيهلمأوملتالش ل جالأويجال التن    ال ل ي هالالمعلمينأو -
نلهمملاك ممجبللعمل ممجال  دويممج، تعممم الممىتغنمميقظهممود لمممن ال ليممج غيمم  لمممم 

 أظ تكنينتلحالعمل ج تكأيقأ أاههل.

الكلظمملتال ممالتألبلهممل، م لبعممجتمم  امل ممجتفلال ممجت  يمم مملر مم هلب  يمم المو ممع أومم -
 مالعلمال.ظأبأهالمول الفن ال  دوي، ال أأ 

 امل جتعل و جهالم ا لهلالم  لفجمنم)ت   ا، تغنيق، تغفيذ، تأويل م لبعممجألأو -
ليأضالالىالعك جالنلب جبينالمش   المعلممل،تبل  ك  ظهلتالغن ،مم ت   

 لمواظهجالمشككتال  دويج  يولدالكلو .؛العك جبيغهملل يغن  

 امل مممجتعغمممىب غم مممجالعك ممملتاإلونممملو ج المشممملرتجالوظأاو مممجهمممالالكأممم ال  دممموي،أوممم -
 المكيج اإلر لدهالالعممم ،،بكيثت كأقال  ظمجالفعل جلميلددالشورل اإل كص

 أا   لج.النل ج تث  العأودلت تلي  الوأيجهالالع لج، اليعأانا   أام

عو ل وهمملل كنممينال علمم ل، امل ممجالم ممجتشممو اليكممث ال و يممت اإلبممأا ، توظمم  أومم -
  تأومالىالنعالل كأيقأ أا  اضكج لبلجللمك نج الق ل .

رمممنالأيممودال  تيغ ممج تشممو الميمملدراتاإليولب ممج، تعممم  امل جم وجم  ور ت ك  أو -
الممممىوشمممم ال بمممم اتالويممممأ  ال ومممملربالغلظكممممج، ت ومممم إلممممىم  وممممجالعممممم  تغويمممم 

 ا  لليت.

 تغأضالبلوأضمملج، امل جمن م  هال ي  لوكوا هض ،التبأأاغأزيلر مش  أو -
  المش  النلبق.تلحالزيلر ،ب ب ملالمش  الك قمني 

 المممى، امل مممجتع ممممأالمممىالوا   مممجالمأاممممجبل دلمممجالميأاو مممج المملر مممجالعمل مممجأوممم -
 الل ا جال لمجهالتش  صووا الالألورهالالعمل جال  دويج.
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 امل ممممجتك ممم مالفمممم   الف ديممممجبمممينالمعلمممممين تأممممأر ل،ه أبممم المعلمممملالضمممم  فأ أوممم -
  المعللالمبأ  الغش ا.الم ذم ،تملتأب

يمم ال  مملأ غمملجمملر مم  العمل ممج امل ج  ل  جاكظ ممج ممأههلتيلممي المعلمملبمممليوغ  أو -
 الالعقيلتال ال أتللده أ غلجامل .مل العو الكزمل     ال  دويج،تملتأأ  

  امل جتهأ إلىبغلجال أويلالذاتاللألالمعلمين.أو -

 امل ممج مململجتعغممىبوم مم العواممم المممر   هممالتكنممينالعمل ممجال عل م ممج ت وي  مملأومم -
 ضمناإلطلرالعلم  أا ال  د ج ال عل ل.

 أل1) أ أا ال  د جبعلمج.،   يلجمهمجل كأيقأ أا الن ل جال عل م جب لصجأو -
 وهناك بعض مميزات لإل راف الدديث  ذكر منهاع 

 تهيئجالمعللالوأبأ  اأاد لمملر جمهغ  . -

 ال  دويالىمأارالعلمالأرا ال.اإل  ا   م اريجا -

  ت تيبهل نتا  لويلت.،الق لمبعمل جمن للكلظلتال أريب جللمعلمين -

 الهيئجاإلداريج ال عل م جهالالمأر ج.العم الىتوطيأالعك لتاإلونلو جم  -

 أ  ل.إلى وأ ال ب اتالمميز منمأر ج،ره داه  جالمعلمينللعم  -

امل ج  ل  جتش  لمم ج اكظ مم ،تنممهلهممالتكنممينالعمل ممجال عل م ممجاممنط يممقرهمم  -
أل2).من ولالمعللمهغ ل 

 

ج ال واصمم المف مموح مميولبإلال  دممويب ميممزبلاإل مم ا ل ممبقا ضمم أ  ب ضمم مممم 
همممال مممواربمممينالمشممم هين المعلممممين تفممملالهل، ينممم هأ ال وظ ممم  اإلر ممملد، يأمممومالمممى
منلاأ المعلمينهالالغموالمهغال  تل ممجالف صممجلهممللليكممث ال و يممت ال  مموي ، الممذي

بممممأ ر الممممى مممملو الممممذيبممممغعكس،بممممرديإلممممىت ييمممم  مممملو المعلمممممينال عل مممممالاللممممفال
الم علمين   لي هلمنأظ تكنممين ت مموي العمل ممجال عل م ممج،  ممو أمممجت دويممجتهمم ل

بك ملبر  هالامل جال  د ج ال عل ل.
 

ب أا  جمعو لت  أ لليتت مموي  ،وممأ  تعلمم لالل ممجالع د ممجالاإل  ا ال  دويلمعلمالالل جالع د جهالالم  لجاالنيأالنلي  مأا ،أل1)
.42-41م،صص2000الوا   ال  لعلت، زار المعلر النعوديج،دلي المش  ال  دوي،

.20 ظ  لبق،ص  ا ال  دوي،)مفلم م ،أ أاه ،أ ن ،أ لليي أل،مإل ننال علوال،األ2)
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 التربويع  اإل رافأ ماط 
د م مممل   همممال لمممحبممملل  وراتال مممالال  دمممويأ مممكلال م عمممأ  اإل ممم ا أ مممذتأومممملط

ال  دمموي، د رالمشمم  ال  دمموي، ت ممورطب عممجالغنمملمال  دمموياإل مم ا صممل بيمفهمموم
 جمممنت ممور، تل ي  مملبمملل  ي اتال  دويممجاإل  افلط أالىالعمل جوفن  اغلص  ،أيمم 

م عمممأد ، يعمممود لمممحلإلمممىظهممموراتول ممملت وممممل جلأد  االظ ملع مممج اال  لممملديج،ممممم 
مأل1)ال  ورإلىاوام تثي  مغهل

أهممالت ممورأ ممأا ال  د ممج، ت يمم أد ارالمعلممل، اتنممل و ممل ب ونمم الم ال التربــويع   •
لإلمممىإ مممأاثت يممم اتهمممالأ ممملليتلأد ال علممم ل، ارتفمممل منممم ولتل يممم المعلممممين،ممممم 

  أد ارالمش  ال  دوي.

 هالت ي العك لتبينا ه اد، دمم  زقمم لظأبممأ تممأاوإلممىب مث االجتماد عالم ال   •
اال  ممم ام المشممملرتجبمممأال ممممنال نممملا اال ممم عكج.  مممأاوعكنمممي مممذ ال  يممم اتالمممى

ال أ ن ؛ل كو المشمم  اإل  اهلإلىت ورميلددالنلو لأد مم ، جاإل  افالعمل ج
 م ا ط ا  اتالعك جبللعم ال  دوي. لدرا الىاالتلل النل ل

ناإلوومملزاتالعلم ممجهممالموممل العلمموماالظ ملع ممجال ممالبممأأتب ضممم الم ــال العلمــ ع •
  مم المشممككت دمم  زمفمملم لظأبممأ ،بل   أاما  مملوبالعلمممالهممالاليكممث ال فنيمم 

الممممىالعمل ممممجللمممم ا  مممم مثمممم الممممأ ر، النممممل ج، الش لمممم ج، ال عزيممممز، الق مممملد مممممم 
 .ج اإل  اف

 

 التربويع  اإل رافأ واع 
ال  دمموي،اإل مم ا   ممذاال  ممورالممىممم ت ممورهلنممفجال  د ممج الفنمم ال  دمموي،أ مم 

 ي مل ممممىممممم ،لمواكيممممج ممممذاال  مممموراإل مممم ا لإلممممىظهممممورأومممموا مممممنا ممممم الممممذيأد 
 ال  دوي.اإل  ا   ذ أب زأووا ،الم  ليلتالمن أبل جلعمل جال  د ج ال عل ل

 
 .21 ننال علوال،وفسالم ظ النلبق،صأل1)
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ال  دممموي،  مممأوشممملو  ومممجللنممم   اإل ممم ا يعمممأممممنأ مممأمأوممموا التفتيشـــ ع اإل ـــراف.1
 الميمملدداالظ ملع ممج، الومممودالمموظ فال االر مم أ اط ج، ات ممل العأمملب  مميلجلرصممكح،

لاأالممىا مم م اراو شمملر ممذاالممغماال ف  شممال، اممأمتممواه معلمممينمممر لينلمهغممجل مم مم 
تالمشممم   ممموا  مممأرممممن يمممثاإلامممأاد ال بممم  المهغ مممج. يلأممم ال مممأريس، االا أممملدبمممل  
البللمف ش.اإل  اهالمش  هال ذاالغما

 شالممىالممذيتممل يأممومبمم المف شممو الأممأامىعيمملر اممنامل ممجتف مماإل مم ا  
 أههلمع هجايوب ظواوتالضععلألالمعلل، ل سمنأظ اإلصكح؛ب ؛المعلمين

منأظ ال لويت العألب.
ال  دوي وام كل ال كميذهالاإل  ا تيلال هال ذاالغو منإ ا  لوبا كث 

لممليكممنللمعلمملد رمهمملالمعلممللب ممل تفليممجالمعلمملهممالتلأيغمم  ممذ الممملد ، الممملد ال مماليعل  
الممى مملو اإل مم ا إيومملبالهممال ممذ العمل ممج،تممملتممل ال  تيممزأيضممل هممال ممذاالغممو مممن

 .أل1)  لوصل ملب تيابضياالغنلم أ لليتتلأينالملد ،المعللدا  اللع
ــديميراط ع  اإل ــراف.2 ال ف  شممالاإل مم ا هممجضممأوممماظهمم تو  وممجلكو أمملداتالموظ ال

الممذيبرتممأالممىا  مم ام  لمم جالمعلمملالممذييوممتأ  ،الممأيمأ اطالاإل مم ا ظهمم وممما
 المنر ل ج، المشلرتجهممالتوظ مم ت لحل   يجال فني ب  يأ  ال لصج، ينم ل ب كم 

 تكأبأ  ل   أ مغل شجأ أاه         ل ل .،ال عل ل
 بثمممقهمممال أراتممم ظ ممم  الغمممموالمممذاتال،تمممملأوممم   مممذاالمممغماب ممم  للمعلمممله صمممجال و

 غ انط يقال أريت ال عل لالمن م .  مكلو جتكن 
الضممم  ر تمممواه الق ممملد ال  ممميأ ال مممالاإل ممم اه ممممنالميممملددا  ل ممم جلهمممذاالمممغما

الممأيمأ اطالاإل مم ا نتممأاوإلممىمنممل مجتمم مممنبهممم أممم تكنممينال علمم ل،تممملب ضممم 
مبممأأال عممل  . ا مم  ا المعلمممين المشمم هين تلهممجالمعغيممينبمملمورال  د ممج ال علمم لهممال مم 

الىوموالمعلل.تغلت اإل  ا مشككتال عل ل،هل  ململت مملر لت ذاالغمامن

 
.179رداحال  يت ا    ،اإلدار  اإل  ا ال  دوياتول لت أبثج،م ظ  لبق،صأل1)
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ال  دممممويبوواوبهمممملالم  لفممممجل نممممي لصمممم  الممممىاإل مممم ا  دممممذلحتلممممي امل ممممج
نبهمهمملأممم العمل ممجامل ممجيشمملر هيهمملالمعلمممو  غيمم  لمممم  ممال ممل،بمم المنمم ويلتالعل

ال  دويج، ي ممل    بهممل، لهممذايلممي المشمم  ولصممكل م  ممأا م عل وممل ممم المعلممل منمملاأا 
.أل1)ل 
المممأيمأ اطالام مممأادا اإل ممم ا ظهممم  مممذاالغمممو ظغيمممل إلمممىظغمممتمممم العلمـــ ع  اإل ـــراف. 3

 يعغممىم"ا مم  ك ال  دويالعلمالالىاا يلرأو اإل  ا  ههل،ل  د جللك تجالعلم جهالا
كممم مممملوعلممملممممنالو مممل   ط ا مممقالممم علل اال  يممملرات ال أمممويلهمممالامل مممجتوظ ممم ال علممم ل

.أل2)  دارات "
 ت بيمممقط ا مممق، مممذاالمممغماب ميمممزبل ممم  أامال  يأمممجالعلم مممج يممم ل)تشمممللزألأ  

الق ممممل  اال  يمممملراتالممممى ظممممل عالمأر ممممج و ل وهممممل، هممممالدرا ممممجالنمممموا   الموا ممممع
ال عل م جالم  لفجانط يقظم الب لولت تكليلهل تأويمهلبو ل  إ لل  ج.أيإ ك 

.أل3) الغشلطال عل مالأجمك اآلراجال لصجهالمولالب لولتالمكأ 
ا ممم  أامالمشممم  لهمممذ اال  يممملراتتوعلممم أكثممم  أمممجأ   يممم ل)   مممل ابيمممأاتأل

العلمممالا مم ثلر المعلمممينللق مملمبللأرا ممجاإل مم ا كل ب أيمم ، يغمم فاممنبل كلم ، أكث تمن 
ل كأبممأمممألصممكج هلال ممجمممليأومممو بمم مممنوشمملط طمم  تعل م ممج،؛ اليكممث ال و يممت

 .أل4)لبرديبأ ر إلىتكنينال عل ل ال عللمم 
ال  دويو  وجاالو ألداتال الاإل  ا وشل ذاالغو منق"ع  اإلبداد  "الخال    اإل راف  .4

 ،  ومزيفاإلبأااالأ ال ك اإل  ا ، أطلقال  اإل  ا  ظهيلوووا النلبأجمن
 العلمممال؛هي مم  همم صالغمممولنمم معلممل تلميممذهممالالغنمملممناغلص الغم ينالأيمأ اطال

أل5)ال عل مالانط يقتغم ج مملر ج أرات تكيتوظ  مهغاليأومب  بي .

 
 .347رداحال  يت ا    ،اإلدار  اإل  ا ال  دوياتول لت أبثج،م ظ  لبق،صأل1)

 .36مل فالم ولال،اإل  ا الفغالهالال عل لدرا لتمألروج،م ظ  لبق،صأل2)

م،1963،ت ظممممجم  يمممت ممممعل  ا ممم   ،مك يمممجالغهضمممج،الأمممل   ،2بوردممممل  ا ممم   ،اإل ممم ا الفغمممالهمممالال علممم ل،طتشمممللزأل3)
.38ص

 .36م،ص1986أل،امل 27ألمولأ)3ر للجالمعلل،العأد)–   ل ابيأات،ومل جاإل  ا ال  دويأل4)

.225-256رداحال  يت ا    ،اإلدار  اإل  ا ال  دوياتول لت أبثج،م ظ  لبق،صصأل5)
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 يأمم مممنالوهمملت،اإلبأااالامل جبغمملج يكممأد لب ومملمفتكنممينال علمم للإل  ا ه
الممىظهممأهمم دي،بمم يأممومالممىظهممأتعممل والاإل مم ا العل ل، اليأومهيهلت مموي ب ومملمف

 تن  أمف  و ل فاليكثالعلمالبذتلج تمييز.
الاإل ممم ا اإلبمممأااالم"عيممملر امممنومممو ممممناإل ممم ا  يممم ل) لممممأا هغمممأيألأ  

مممليشممكن تأممأيلأالممىوممو مممنالغشمملطالومعممال،  و ،دإو مملجا  نممنيأ لمم الممىمومم  
أل1) جلألالمش  ".ل ك أ يك  الأأراتا،الهمل

ب لمممعبلمممفلت  لممم جمغهممملاللمممب ،يومممتأ   لنممماليكمممو المشممم  مبمممأال 
بأأرتممم المهغ مممجمممم ال واضممم ،  ممم ف الم واصممم بلليكمممث الليل مممج، م  ومممجال فنيممم  الثأمممج

م ارا هل.  بول لوه ادتمل ل، تفه ،  كم الموضواالالىاآل  ين، ال و يت
ال لممك كالإ اممملاإل مم ا ال  دممويتكمميومممااإل مم ا بغممأرجالتصــديد ع  اإل ــراف. 5

كممل د رالمشمم  ال  دممويإصممكحال  مملالممذييأمم ف مم المعلمملأ غمملجاملمم ال  دمموي، مممن
تلممك  المنمملر ممأراإلمكممل ، ظعلمم بللشممك اإل مم ا تنممو و  وممجاملمم  غمملب و مم أ  

 شممل ال  ممل مموا  ممل،هأممأيكممو   مملالمعلمملالممذييكأممقا  ممأا ال  دويممج، لمم ساك
تال مم ا مملرضمملر ، لمملبممر  هممالالعمل ممجال عل م ممج،بن  ل يمكنال ول زاغمم إ المملت  تمم 

بلفمممياو يمممل المعلممملإل ممم بل ممملوبلبمممق د يممملراتالتكمممم أيتلويمممتف ك فمممالالمشممم  أ  
ظنمم مل ينمم أاالاإلصممكح،هفمماليكممو   مملالمعلمملاغممأمل د  إ مم اجللمعلممل، ،  مم  يج

 بغل مناغليج ت تيزالمش  ال  دويبمأأارال  ل ووا . ذ الكللجبغي الأ  
ال  دويال لممك كال هل أتمم هممالتوظ مم العغليممجالبغمملج اإل  ا  دذلحتنم هلال ج

  ممذاأل.2)الومملد إلممىإصممكحال  ممل،  لممىاممأماإل مملج إلممىالمعلممل  أرتمم الممىال ممأريس
قيم لمممحالمشممم  ال  دمممويتفليممملتإر ممملديجاكظ مممجت علممم تأ  ب  لممم اإل ممم ا المممغماممممن

بلوممملإلمممىالموا مممعال  مممم ج،بللمك نمممج، تكليممم االو يلاممملت تفنمممي الموا مممعد  أ  
 بممينع ال لممغ  اإلظ اجاتالشكل جال التثي الشح، تأاوإلىالكذر تق ل واظزال نل 

المش   المعلل.

 
 .54م،ص1981 لمأا هغأي،اإل  ا ال  دوي،مك يجالفكح،النويي،أل1)

 .53م،ص1985ال  د جلأ  ال ل فالع دال،مك تأل2)
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المشمم  ال  دممويرظمم اك نممت ب تمم مممنمملر مم  لل علمم لمنمميأل ،الوقــائ ع  اإل ــراف -6
ه الىأ مملليتتأرينممهل،ههمموا  ممأر مع ه  النلف جبللمعلمين ك زيلرت اللف ج   و

 لصممجالوأبممأ، د،تواظ المعلمملالىال غبربلللعودلت العقيلتال اليمكنأ يك م أ  
ب  ذمنا  لليتملبغل تت مو ع، اضعل هالاا يلر   ل جالمعلل،  غلال  أ  

الال  ممل ينمملاأالمعلمملالو ممو همم– ممأراإلمكممل – مممأل وتمم ،  أ مم بغفنمم ؛ل مغمم بهممذا
.أل1)تاليهلهالتأويلوفن   ىين    بغفن مواظهجاللعودلت ال  ل 

ب وحتى يصل المشرف التربوي إلى تدييق هذا النمط بالشكل األدثر فادلية يتطلــ  
 ع تيةاآل منه

 تهل.لم اال الف   الف ديجبينالمعلمين هأل لأأراتهل  مكلولتهل   ل  •

 ،إ الت غل تالموا عهالأ لوب ا أ.لن مو عين  أمأ لودل أ   •

  ممثهلالممىمواظهممجالموا ممعبشممولاج  كمممج،ههمملا  ممأرالثأممج،إا لجالمعلمممين •
.أل2)  يولدالكلو المغل يجلهل،الى   ذ المشلك  اللعودلت

البغممل الم  لممجال لممك  إلممىم  لممجالبغمملج،اإل مم ا ب ول زمفهوم  ال نائ ع  اإل راف  -7
.أل3)كملب ول زم  لجالو ليجإلىم  لجإ ك الوأبأالللل مك الأأيلال لطئ

البغمممل الهممالال ؤيمممجالواضممكجلو مممأا ال  دويممج للو مممل  اإل مم ا بأايمممجتنمممن 
ال ممالتكأأهممل.  ممذايوعمم تممك مممنالمشمم   المعلممليضممعل المنمم أب  العممم الممىالغمممو

 زا الىالملضال.مولتايغيهمل، الب ت   ال أأ 
ملب ول ز لحإلىالبغل الالتأ ل الىإ ك ا هض ،  و اإل  ا هلل ليجمن

يكممو ال مم ال ممأريسالغشمملطال عممل والمممن بمم المشمم   المعلمممينهممالرؤيممجممملبغي ممالأ  
 تشو  الغموالمهغالللمعلمين، ا  ثلر المغلهنجبيغهلالىأداجا  ننللمملل ،الوأبأ

مل مميني مم أتكنممغ ،ل منايود ،  و المعلل أب ا بمو دت ل أ، اليعأل4)العمل جال  دويج
يغعكس لحالىتكميذ ظود   تألول .ه

 
.45م،ص2000دلي المش  ال  دوي،أل1)
.52 ننمغلور زيأا مكمأ،  كولوظ جاإلدار المأر  ج اإل  ا الفغالال  دوي،مك يجغ يت،الأل   ،)د.تأل،صأل2)
 .253  لبق،صرداحال  يت ا    ،اإلدار  اإل  ا ال  دوياتول لت أبثج،م ظأل3)

 .54 لمأا هغأي،اإل  ا ال  دوي،م ظ  لبق،صأل4)
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ب ظممم الفضممم همممالبلمممور ا هنممملرال   نممم جلر ممم ا ال  ممملديإلمممىالعيـــاديع  اإل ـــراف -8
  مملو المعلممل)ممموريستوظممل ألبلا يمملر ط يأممجميأاو ممجلر مم ا الممىال ممأريس،إ يمثمم 

 تكليمم ،الذيبه لبزيلد هلال جالمك نجاللف ج،اللفالم تزا  ملمالمش  ال  دوي
،ب ال  تيممزالممىالنمملو اللممفالللمعلمممين ال ممك ،ا  ممأاثال ممالتمم لهممالغ هممجاللممع

ينممملن المشممم  ممممنأظممم الالمممذيبغي مممالأ  اإل ممم اهد مممذ المك نمممجومممو النممملو  تكمممأ  
 منلاأ المعلمين.

لعممم اللممفال ممك زيمملر المعلمممينهممالب كنممينااإل مم ا إ بهمم ل ممذاالغممو مممن
 تكلي المو عال عل مممال، تأممأيلال  ذيممجال اظعممجللمعلمملاممنوأمملط وتمم  ضممعف ،صفوههل

ا ممم  أامالب ااممماإل ممم ا   مممذاالمممغماممممن،أ غممملجاللأممملجال  دمممويالمممذيبممم لاأمممتالزيممملر 
   ممم االمشممم   تبمممأأبإ لممممجاك ممملت   أمممجمممم المعلمممل ممملال،ممممجموموامممج  مممواتمغن 

 تكأبمممأالمعلومممملتال ممماليومعهممملالمشممم  أ غممملجالمك نمممج ال كليممم ،،للمو مممعال عل ممممال
 تغ هال ذ ال  واتبلل  ذيجال اظعج،فيعأالزيلر اللف جا  لىللمعلمملهممالاللممعببممأأ

.أل1)المش  م المعللهالال    االمش   ل غفيذالزيلر اللف ج

 

 التربويع  اإل رافوظائف 
اإل ممم ا ال  دممموي مممللفجالمممذت تلمممحال مممالترتمممأأ  اإل ممم ا همممالضممموج لمممل ص

 ومم ل  ممىيوممأالمعلمملالعممو هممالتكأبممأهلنممفجت دويممجينممي الممى ممأبهله؛ضمم  ر   م ممج
تشممم  ظ فجالمش  ال  دويالبأأ  ل ت  )ملتغزيألم"بل  م م لحل سبيعيأبلك أ  

. يأممو هممال لممحأل2)تف ديممجتممرديإلممىالأممأر الممى ضمملا مم  علبالبمم امفال عل م ممجصممفلت
ال  دمممموييعممممم الممممىاإل مممم ا إ  "ال  دممممويماإل مممم ا أيضممممل ) لمممممأا هغممممأيألهممممالت لبمممم 

.أل3)الغهوضبعملي الال عل ل ال عللتل يهمل

 
.31هغأي،اإل  ا ال  دوي،م ظ  لبق،صا  لمأأل1)

(2)G.N, Mackenzle, Role of the supervisor- Educational Leader ship Nov, 1981, P86. 

 .17 لمأا هغأي،م ظ  لبق،صأل3)
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المعلمينت فيعلمممو )ط ا ممقل معللأومو جيعل   أ   ظ فجللمش  ال  دويأو 
.أل1) يأردهلالىت ف جتكلي امل جال عل ل،   ل   موادال عل لأل

 يمكغغممملتل ممم صوممم لال  دممموي، تمممأا لهلهاإل ممم ا د ظمممل عتعمممأ ممممن غلالمممىالممم 
ال  دويف ملبلالماإل  ا  ظل ع

 الوظائف اإلداريةع -1

العممممم ال  دمممموي، مليممممجملمممملل ال ممممكبتكممممم منممممر ل جالق مممملد هممممال)  تشممممم م
 اإل ممهلمهممال مم المشممككتال لر ممج،المنمملاأ الممى ضمم ال  مماالنممل مجالأل مممجالممى

أممجبللممملد  طمم  تأرينممهل،لل مملتالم عل  أ ممسالم ممج،إاممأادتأ يمم  مملم هممالم  لممعالفع 
دا هممملهمممالضممموج منممم ويلتأداجالمعلممممين، ممممألتعمممل وهل، ال  ممماالمنممم أبل جل  ممموي أ

و ممممل فال أممممويل،اإل ممممهلمهممممالتمممموهي  ممممأملتتعل م ممممجأهضمممم لل كميممممذ المعلمممممين اإلدار 
 (.المأر  جالوا عجهالو ل إ  اه 

 الوظائف التنشيطية )الديناميكية(ع  -2
 م"معلمملأومممو ج"بممأربالمعلمممينت ممفونمم ا لممملب لممعبمم المشمم  ال  دممويبلومم 

 ثالمعلمممينالممى)امل ممجال علمم ل،ه أمم ال مم المنممر ل لتال لل ممجملممو  ت فيكل  ،مو يعل  
المنمممملاأ هممممالإيومممملدالكلممممو للمشممممككتال  دويممممجالأل مممممجهممممالاإلو مممملجالعلمممممال ال  دمممموي،

لطب عممجاملهممل،المأر ممجبلل غنمميقممم ال علمم ل،منمملاأ المعلمممينالممىالغممموالممذاتال تفهمم 
لممعالوهممودلغأمم  بمم ات تومملرببعضممهلالمميعض، أ ممأاههلمممن ممك ال غنمميقبممينم  

اإل ممهلمهممالتوظ ممفال أغ مملتال عل م ممج، ط يأممجاإلهمملد مغهممل، العممم الممىاب نمملر  ممل  
اال  م ارهالم لبعجت مل وظأبأبأ ر و أمممورال  د ممجلغشمم  لبممينظأبأ أ بأبلج،

اال مممممم فلد مممممممنمع  مممممملت ال  دممممممويالم عممممممأد ،اإل مممممم ا المعلمممممممينمممممممن ممممممك أ مممممملليت
(2).ألال نغولوظ ل، توظ فهلهالت وي العمل جال  دويج

 الوظائف التدري يةع  -3

 
 .134رداحال  يت ا    ،اإلدار  اإل  ا ال  دوياتول لت أبثج،م ظ  لبق،صأل1)

 ممم ا ال  دممويممممن بمم المشممم هينال  دممويين،ر مممللجإلدا ممالال فيلمممال، ا مم ت بيمممقميمملددالومممود الشمململجهممالانبممنظمممأي ابممأأل2)
 .31م،ص2011مالأ ل،المملنجالع د جالنعوديج،أال  د ج،ظلمعجملظن ي غي مغشور ،تل ج
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تأمممومبمنممملاأ المعلممممينالمممىالغمممموومممموا  ات مممل  توظ ممم  مممذاالغمممموه ديمممل تمممل أم
ال أريب ممجإ لمممجالممور )ق لممح ممك مب كأمم ظملع ممل ؛لكرتأمملجبمنمم ولا داج، يمكممنأ  

اأمممأ لأممملتبكمممثبمممينالم لممملجبمممللموادالأرا ممم ج، طممم  ال مممأريس، الو مممل   ا وشممم ج،
منمملاأ المعلمممينالممى ضمم البمم امف، أ مملليتالغشمملطال  دممويال ممالالمشمم   المعلمممين،

منمملاأ المعلمممينهممالتكأبممأا  ممأا ال  دويممجبوضمموحالميممو الم علمممين  لظمملتهل،تلبمم  
 .ألغهل او ألجالمغل تمغهلمليمك    ا   ج،ب

 الوظائف البدثية )اإلجرائية(ع   -4
غممم ممممنإظممم اجيم لمممحالمشممم  ال  دمممويالنفليممملتال مممالتمك  يألمممأبهمممذ الوظ فمممجأ  

اإل نممل بللمشممككت)  لح ممك ممملبلممالم،اليكوث الأرا لتالعلم جال و يب جال  دويج
تكأبمممممأ مممممذ ال عل م مممممج،   ممممم ا المعلممممممينبهمممممذااإل نمممممل ،قمنمممممي  العمل مممممجيمممممال مممممالتع

المشممككت، ال فنيمم الومملدهممال لهممل هممقب ومملمفيعممألهممذاال مم ضب غممل   ممذ المشممككت
 مممألتل ي  مملالممىالعمل ممجال  دويممج،،بلليكث الأرا ج نتدرظممجا  م ممجلهممذ المشممكلج

ومواممجمممنالمممأار بهممأ درا ممجتنوينه يقبكثهالتمم مأر ممجالممى ممأ ،أ هممالم 
النممعالإلظمم اج المشممككتالم علأممجبللممملد  ال ليممجمممنأظمم ا  مم احالكلممو الوا   ممجلهممل،

اليكوثتل ل ل كنينمملر جالمعلمين العمل جال عل م ج، االو فل بللغ ل فهممالت مموي 
 .ألالعمل جال عل م ج

 الوظائف التيويميةع   -5
مشمممم  ال  دممممويب أممممويلالعمل ممممجال عل م ممممجالممممىأ ممممس ممممل مجيألممممأبهمممملاغليممممجال

تمم ل ممك اال  ممملمبممملال  دممويال مماليمكممنأ  اإل  ا صك كج المنأ لويلت ظل ع
ق مممممل ممممممألتواهمممممقامممممم المعلممممممينمممممم أ مممممأا المر نمممممجال  دويمممممج، مغل وهمممممل،)بلمممممالم

معلمين؛ل عزيزا  لى، العممم  الىم اكزالأو  الضععهالأداجالال ع    توظيهلتهل،
ر مممملال  مممماالعكظ ممممج هممممقو ممممل فال أممممويلبلل عممممل  بممممين الممممىاممممكج تممممأار الثلو ممممج،

.ألال  دوي و يجمنالمعلمينا  ا  اإل  ا 

 الوظائف التدليليةع   -6
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ق ممذ الوظ فممجب ثق ممف تممأريتالمعلمممينبك ف ممجتكليمم المغهمملجالأرا ممال هممقت علمم 
ل ز يممممأ؛ومممممل جون يممممجل كليمممم المغهمممملج ت مممموي  مممممن ممممك ماأممممألأمممملجات، ر اممممم 

المعلمينبملبلالم
–ك ف جتكلي المغممل ف هممقون يممجتكليمم المغممل ف ت وي  مملمممن يممثم)ا  ممأا  -أ

 أ لليتال أويلأل.–أ لليتال أريس–المك ول

د لهممل، مممألجالمكممأ ك ف ممجتكليمم أ ممئلجاال  يمملراتمممن ممك المواصممفلتالفغ مم -ب
أل1)م لبأ هلل لحالمواصفلت،  ض الغمل جالكزمجلهل.

 

 التربويع  اإل رافأساليب  
ا  لوبم ومومواجمنأ ظ الغشلطيأومبهلالمشمم  ال  دمموي المعلممل ال لميممذ

 تممم أ ممملوبممممنأ ممملليت،ال  دممموياإل ممم ا  ممممأب يالممممأار ممممنأظممم تكأيمممقأ مممأا 
 ممم تياب ب عممجالمو ممعال عل مممال،لق مغن ال  دويمل وإالوشلطتعل والمغن اإل  ا 

  أا ال  دويجالمغشود .تول ا ا م  ي ب  ي  هال
ل  بممممغمممملالونمممم    الأممممو إالأو ،دتال  دمممموي تعممممأ اإل مممم ا امممميأ مممملليتتغو     

 هممالتمم الموا ممع هممالظم مم ،أ مملوب ا ممأمغهممل مموأهضمم ا  مملليتممم تمم المعلمممين
،ال  دممممويم  يمممم ب  يمممم ا  مممموا المو معممممجاإل مممم ا    ؛المممممأار ، هممممالتمممم النمممم   

يمممم ا  ممممأا ال  دويممممج، د  يمممم الموا ممممعال  دويممممج،هأممممأيوممممأالمشمممم  وفنمممم مضمممم  ا  د  
يممملتالموا مممع أ ممملليتلمواظهمممجم  ل أ الممممزجبمممينامممأ ، ممم  أام مممذاا  ممملوبأ  ا ال

ال عل م جال اليش  اليهل.

 ومن بين األساليب الت  ي ب دلى المشرف التربوي إتبادها ما يل ع 
ــ ية.1 ــارات الصـ م مممالزيممملر المفممم شللمعلممملهمممالصمممف أ غممملجالمممأر ،  مممذ ال  يأمممجالزيـ

 ممل عج، هيهمملبمم لمك نممج ممي تغفيممذالممأر هممالالفلمم  أ ممذمك نمملتأ ل ممجاممنأداج
 ب، لمغل شجالمعلل و هعلل لتالأر . من ولتكلي ال ك ،المعلل

 
.48م،ص2008الكميأالبأري،ت ب ألت مفلم لهالاإل  ا ال  دوي،دارالفن ،امل ،ا رد ،طلر ابأأل1)
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ــات.2 ــة واالجتمادـ ــاءات التربويـ ظ ممممل أ لأممملجلممم مممم ايأمممومالمشممم  بعأمممأم هيهممملالليـ
ظ مممل أ ايكممو لنمم داجال  دممويلهممل، يوممتأ   المعلمممينب مم ضتمموظيههل تكنممينا

 وعألد .الألجأ أا  اضكج ب 

المم المشمم  ال  دممويبكيممثم ممالعيمملر اممنلأمملجت دممويي  مم  ور ة العمــل التربويــة  .3
هممالاملهمملمثمم هلجأ مملوب مم مشممكلجممملتممواظهينمملاممأدمممنالمعلمممينلأرا ممج مغل شمم

أ اممأمتمموه   ممل  تغفيممذ ، هيهمملبمم لتأنمم لالمعلمممينإلممى،صممعودجدر الممىال ممكب
صبولوتمنظواوتالمشكلجتو م ال  ل غل ش  نممتموموالت،ت مومواجت  ل 

،و الم ممملحألد) ممملاجأ  ممملا ينأ بمممومأ بمممومين.. نمممتالو مممي الموضمممالو ممميالمكمممأ 
ظ مممل ينمملتلهممجالمعلمممينا مممن مملت مم جالمومواممجبور ممجمشمم  تجتعمم ضف ممملبعممأهممال

غجبشلوهل، ي ل لحتفل الىتوص لتمعي ال المش هينالمش  تينهالالور جلمغل ش هل ا
نال وص لت المأ   لت و موضو م ت مومواجل غ هالالور جب أ ي وهل الب ضم 

  ل غفيذملظلجهيهل.،  فلد مغهلكجل عملهالالميأا ال  دويلالور 

أ مشمم  ت دممويأممملم،ذ لمعلمملم ميممزلل كميممذم ممالدر  بغفمم  الــدروا النموذجيــة .4
المعلممممين،الهمممأ مغهممملإطمممك الكلضممم ينممممنالمعلممممين المشممم هينالمممىط يأمممجتمممأريس

الممأر ف ممملبعممأمممن بمم الكلضمم ينلب ممل أ ومممو جظيممأهممالال ممأريس، يمم لوأممأ،معيغممج
وألطالأو  الضععل ن فيأت من ض الممأر مممنالغأممل الممذيتممل، يمم لتغفيممذالممأر 

 غجل كفز لزمكجالمعلل.الغمو ظالهالمأر جمعي 

ــالمعلم.5 ــاع الفـــردي بـ م يكمممو اممملد بعمممأالزيممملر اللمممف جللمعلمممل،  لمممحلمغل شمممجاالجتمـ
  تأأيلالمك نلتمنط  المش  .الأر 

ىالغمموا الال  دويممجهممالم هيهممليكممو  ممأ المشمم  اإلطممك الممى مم  زيــارة المدرســة.6
 ظممأتالمأر ممج م اهأهممل توهيزاتهممل أداجالمعلمممينهيهممل، مممن مملتأممأيلالمشممور الفغ ممجإ  

أل1)تكنينالعم ال  دوي. ال ه للوهلتالمنر لجملبلزمرهع  يرديإلى،لهيئجالمأر ج

 دفايات المشرف التربويع 
 

أ يلد ،ط ا ممقاإل مم ا ال  دمموي أ مملليي ،مولممجال ممأريس،مولممجم  د ممجلعلممومال  د ممج،تلممأراممنتل ممجالمموملوديمكمأه و ال مأل1)
 .35م،ص1986أل،دارالف  ل للغش الكأبث،الأارالب ضلج،الم  ب،9ال  د جبلل دلط،العأد)
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  مممىينممم    المشممم  ال  دمممويالق ممملمبممملد ار الم  لفمممجبفلال مممج تفممملج يومممتأ  
زبل صممللج، المعلصمم  ،ت واه ف  مومواجمممنالمهمملراتأ النفليمملتال لصممجال ممالت ميمم 

ا  مممأا ال  دويمممجالمغشمممود .  مممذ النفليممملترتيممملطبمممللمو م ، منممملب  ت مممور ل كأيمممقال ا
يك نبهلالمش  ال  دويبللأرا جا كلديم ج، دلل غم جالذات ج ال أريتالمنمم م ، دمملل ب  

الم غلم جهالالعم ال  دوي.
 المشمم  ال  دممويبمأممأر الل ممجهممالب م مم هممل"أ   تعمم  تفليممجالمشمم  ال  دممويبلو 

لينلاأ الممىتوظ مم المعلمممين رهمم قا م بمهغ  مم  دأأرتعل ،غالالمول العلمال المه
أل1)من وا لالعلمال".

الممىالتأمم هممال ال  دويمنأداجالمهمملمالنبيمم  الملأمملاإل  ا نظهلز لنالب مك 
ىا   لصالذبنيكملو منر لي  ب كل البأ أ  ،إطلرمفهوم الكأبث

أل2)همج.مل لتال  دويجالوئللق لمبهذ المنتر لهللتيبكفل
ت واه هالالمش  ال  دويهنممو بمم لا ضممهللبللغنيجللنفليلتال اليوتأ  أم 

؛م ككهمملا مممنالمشمم  ال  دممويهممالمومواممجمممناراجاليممل ثين ممو النفليمملتال ممالب و مم 
  ىيملر امل الىأكم  ظ   الم

ــة(1 ــية )ذاتيـ ــات  خصـ  النفليممملتالش لممم جللمشممم  ال  دمممويهمممالاآلتمممالمت مثممم م. كفايـ
الأممأر   بككمممجهممالتنمميي ا مممور، ال لمم  ،)الممذتلج  مم اجالبأبهممج الأممأر الممىاإل غممل 

ل  مممجهممالمممواطنال  مممج، الكزمهالمممواطنالكممزم ا،للجال  يأ ت ل الأ اراتالفع االى
ت مممل ا ،الأمممأر المممىتكأيمممقالعأالمممجبمممينالمعلممممين و مممملجإلمممىمهغمممجال  د مممج ال علممم ل،الا 

هممملوكممموموظ  ممم ثملرالو ممميإيولب مممل االأمممأر المممى ز،موا مممعت لمممعبللغزا مممج امممأمال كيممم 
 أمملصمممن ممأرواالأممأر الممىإبممأاجالملكوظمملتد   مم  يجأ  تكأيقا  ممأا ال  دويممج،

أل3)المعلمينأ ال ألي منظهود لأل.
 

 
.127اأول اإلب ام ل،اإل  ا ال  دويأوملط أ لليت،م ظ  لبق،صأل1)
 .31مفلم م  أ لليي دلي ل كنينال أريس،م ظ  لبق،ص،الهلدي،اإل  ا ال  دويظودتابأأل2)

م،2009هممرادالعمملظز،دا د لممس،دليمم المشمم  ال  دممويل كنمميناملي ممالال علمم ل المم علل،تل ممجال  د ممج،الولمعممجاإل ممكم ج،غممز ،أل3)
 .48ص
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 مم   تفليمملت  لمم جأ مم لمغهمملم)النممملتالونممأيجتمملل و  المموز ا يضمم ف
لنمملو المشمم  ال  دمموي ق لدتمم ،بيغممملميمم  معو ممل  هيهممليمثمم  ال  مم   الكوممل، يممثأ  

العممممم للكأا ممممجيكنممممتالمشمممم   يويممممج دبغلم ممممجأكبمممم هممممالال علممممم  ال وظ مممم  الم لبعممممج،
 الأممممأ  ، المنممممئول جوضمممميلط تكممممم الا تمممملإلتزا العمممملطفال الغفنممممال،وفعلل ممممجالالنممممملتا 

و يل ، العأ  الموضوع جأل.الالكنغج ال أنج ا
ق ال ممالت علمم ،يعممم المشمم  ال  دممويالممىتغم ممجمهلراتمم الش لمم ج    غليوممتأ

ت ممل الأمم اراتالفلالممج،  مم المشممككت،  نممنإدار الو ممي الككمممجهمماللبلممفج لصممجب
تنيي ا مور.

 مم  أام ممذ الممجهممالهمم   العلممل النفليممجهممالمتعغممالالمع هممجالم  ل  الكفايــات الفنيــة.2
تلممح  ممذ النفليمملتتن نممتبمملل ب   ال ممأريت، مممن،ا  أا بفلال جقالمع هجبشك يكأ  

ت مممل الأممم ارات،الأمممأر المممىا ،  ووممملزالعمممم ،الأمممأر المممىال   ممم ا ال كليممم "النفليممملتم
تشممم  صال لممم  طممم  اكظممم ،الأمممأر الممممىتأمممويلالمعلممممينب  يأمممجموضممموع ج،تغفيممممذ

أل1)."   لرأهض البأا  االىالمهملتب  يأجصك كجبغلج 
 

نممممنالمممملد الممم مك "  غمممل تفليممملتهغ مممجأكلديم مممجللمشممم  ال  دمممويومممذت مغهممملم
العلم مممجهمممالمومممل ال  لمممص مع همممجم اظعهمممل،  درا اك  هممملبمممللموادا  ممم ل،اإللمممملم

لممموادونممولم ال مم ابابممينممملد المشمم   االقال نلممم  ابشك المبللموادا   لبمليكأ  
ا  مممم ل،المع هممممجال  دويممممجالنلف ممممجهممممالموممممملالتالمممملالممممغفسال  دمممموي  لممممل صوممممممو

 تلمممم لال بممم اتال عل م مممج تغفيمممذ ل تأويمهمممل،،ممممأ كتالعمل مممجال  دويمممج ،الم علممممين
اإلطك المن م الىت مل وظأبأهالال  د ج، الىمشمملك المو ممم المأر ممالتوومم 

أممأر الممىإظمم اجا بكمملثال  دويممج، ال   مم اللمشمملري ال  دويممجال  وريممج،،الت دويممل  ل ممأا 
أل2)."المشلرتجهالالغأ ات، اللألجات، المرتم اتال  دويج

 
.148ار المأر  جالكأبثج،م ظ  لبق،صيعأوبوشوا ، ظمي وشوا ،اإلدأل1)
.50هرادالعلظز،دا د لس،دلي المش  ال  دويل كنيناملي الال عل ل ال علل،م ظ  لبق،صأل2)
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تلم ل  اأاد  جإ  اف ج" هالمأأر المش  ال  دويالىممت مث دائيةالكفايات األ  .3
  اتأ أا  لملج م نلملج،منلاأ المعلمينالىتلم ل  مما،د  غويجم وج م وأ  

ال  دممممموي،ق ممممملد المممممأ راتال أريب مممممجاإل ممممم ا  مممممغويج يوم مممممج،توظ مممممفم  لمممممعأ ممممملليت
 م لبعممممج، المشمممملغ ال  دويممممج،تغم ممممج اتمممم  مهلراتمممم بللمشمممملرتجهممممالالغممممأ ات المممممرتم ات

ال  دمممموي،تأممممويلأداجالمعلمممممين ا لإل مممماليكمممموث الأرا مممملتالم علأممممجبممممملد ت للمممم  د
  يممملراتبكيمممثت لمممعبللشممممو ال،تلمممم لاموضممموع ل الم مممل  ال كميمممذ المغمممل فتأويممممل 

 اللمممأ  الثيممملت الموضممموع ج،المشممملرتجهمممال ضممم المغمممل فال أرينممم ج وأمممأ ل تأويمهمممل
أااالاغمممأ تعمممأبلهل،تلمممم ل منممملاأ المعلممممينالمممىتلمممم لبممم امفتغم مممجال فنيممم اإلبممم

أل1)." معللوجمشلك الضعل ،ال كب راليجالمو ودينمغهل
 

هممل" مممأر المشممم  ال  دممويالمممىال علممم مممم المعلممممينمتعممم  بلو الكفايــات اإل ســا ية.4
ت ظمممودالفهمملالم يممملد بيغممم   لمممقالعممم الومممملاالبيمممغهل،  ممذاب  لممم ، تغنمميقظهمممود ل

أل2)."تول لتهلا مع هجارا هل ، ديغهل
 

الأأر الىال علم ممم "م ك المهلراتال لل جما الىالمش    غل منب لأو 
المعلمممين تغنمميقظهممود ل،الأممأر الممىت مموي اك مملتإونمملو جممم م  لممعا همم ادالممذبن

 العممم بمم  حالف يممق،،ب علم معهل،الأأر الممى لممقر حالعممم الوممملاالاغممأالمعلمممين
مممممل آلإتل ممممجالف صممممجأممممملمالمعلمممممينلل عبيمممم اممممن لظمممملتهل رغيمممملتهل،تمممموهي الك يممممج ا

أل3)." ال ملويغجللمعلميناغأإبأاجأرا هل مأ   لتهل
 دما يمكن إضافة كفايات أخرى للمشرف التربويع

،نبكفليممجالل ممج ال مم   داجمعممي  مم  أاما  مملليتام ممالالأممأر الممىالكفايات الفنيــةأ.
مث ت لبج  جالأر ،ص لغجا  أا ،تأويلالعم ،تكلي ال فلا اللفنممالالممأا  بممين

   أامتنغولوظ لال عل لبشممك هلامم  ال كضممي ا المعلل ال للت، دينالمش   المعلل،
 ظ ملالت ق لدتهل.كل

 
 .99م،ص2004مكمودطلهش،اإلبأا هالاإل  ا ال  دوي اإلدار المأر  ج،دارالف  ل ،امل ،أل1)

 .149اإلدار المأر  جالكأبثج،م ظ  لبق،صيعأوبوشوا ، ظمي وشوا ،أل2)

  اف جللمش هينال  دويينبوتللجال وتب ز هممالضمموجميمملددالوممود الشمململج  ممب ت مموي  ،إلال أم  المأيأ، ا  المملر لتاأل3)
 .60م ظ  لبق،ص
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  المممىالعمممم مممم أطممم ا العمل مممجال  دويمممج،متعغمممال مممأر المشمممالكفايـــات اإل ســـا ية ب.
،ل تهيئمممجا ظمممواجالوديمممج الممم فه ،لهمممل  نمممناإلصممم لج تأب ،تههممملالمممذاتاإلونممملو ج ت  لممم 

   يولدالكواهز تغم جاالتول لتااليولب جوكوالعم .،ل تلل الفع ال  يولدا

له كمم المر نمملتالال عل مممالتكمم ولتام الالأأر الىتلورمكو  الكفايات التصوريةج.
أل1)  الالمأر ج مأب يال  د ج ال عل ل  زار ال  د ج ال عل ل.،م نلم 

  ممذايوعمم ،قبكمم ظواوممتاممم المشمم  ت علمم ،ل بقتعأ ذ النفليلت لملجمم 
 ل نمميبللنممهلج، يك مملجالمشمم  إلممى بمم ات،أ مممنمهمممجالمشمم  ال  دممويمهمممجمعأمم 

 مممذ    أ ا مممعجهمممالمومممل املممم   مممىينممم    اإلتأمممل  الوصمممو إلمممىالمهممملر الكزممممج،
ل نمملاأ الممىالق مملمبعملمم مثمم مالأممأر ؛ت مموه لممألالمشمم  ال  دممويالنفليمملتبغي ممالأ  

 نمممغجمممم المعلممممين،ونممملو جإدغممملجاك ممملت المممىتكأيمممقا  مممأا ال  دويمممجالموضمممواج
  درا  لظممملتهل، م لبعمممجمممملينممم وأهمممالمومممل ال  د مممج، منممملاأ المعلممممينهمممالتوظ مممف

ب، ردمماالمأر ممجممم   مم مشممككتال ممك ، مم  أامالو ممل  ال عل م ممجاالن مملبالمأر ممال 
ج،امم مم اف جم غو  إ مم  أامأ مملليتاالمو ممم المكلممال،م ااممل الفمم   الف ديممجبممينالمعلمممين 

المممىت ممموي اآل ممم ينبكممم ال ممم   النمممب ي ممموروفنممم  يعمممم ظل مممأا بممم البمممأممممنأ  
الممكغج.

  

 
.31م،ص2001مكمودالمنلد،توأبأاتهالاإل  ا ال  دوي،الم تزالوطغالل غم جالموارداليش يج،امل ،ا رد ،أل1)



 38  





 

 الثالث الفصل 
 الدراسات السابقة 

 

 الدراسات المدلية.

 الدراسات العربية. -

 الدراسات األجن ية. -
 

  



 39  

 تمهيدع
اللممعيأالمكلممال  نممالموضممو اإل مم ا ال  دممويبل  ممملممممن بمم اليممل ثينالممى

الع دال ا ظغبالمنأظ ت وي   تكنيغ  تأأيلأهض المأ   لتال التنممهلهممالال  لممت
الىم  ألتاإل  ا ال  دوي. ف ملبلالا ضلموظزا  لتلممحالأرا مملت هأمملل نلنمملهل

الزمغال.
 أواًلع الدراسات المدلية. 

قــات فادليــة اإل ــراف التربــوي دراســة د ــد الكــريم مدمــد الينــو   بعنــوانع أهــم معو  .1
بــــالتعليم الثــــا وي كمــــا يــــدركها المشــــرفون التربويــــون أ فســــهم، جامعــــة الزاويــــة، 

 (1)م.2016
 ممأهيالأرا ممجإلممىال عمم ع الممىمعو مملتهلال ممجاإل مم ا ال  دمموي،  لممح ممك 

ومميال عمم   الممىأ مملتلممحالمعو مملتتممملبممأرتهلالمشمم هو ال  دويممو بمأبغممجالزا يممج.ت نو 
%ألمممممنإظمممممللالالمشمممم هين54ألمشمممم هل ت دويممممل ،أيممممملونممممب  )80ايغممممجالأرا ممممجمممممن)

ال  دويين،اتي اليل ممثالمممغهفالوصممفالالمنممكال، ا مم  أماال مم ب ل تمملدا ظممم الب لومملت
منايغجالأرا ج.

 توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةع
أ ممملمعو ممملتاإل ممم ا ال  دمممويال مممالأ-  مممذتالم تيمممجا  لمممىضمممععتفممملج أ  

أل دمملوك ا م  مملري ممأر 2.8030بعممضالمشمم هينال  دممويينالمهغ ممج،بم و مما نمملبال)
أل.0.40076)

من ولمعو لتهلال جاإل  ا ال  دويظلجتبأرظجتبي  .- أ  
  

 
مكمممأالأغممووال،أ مملمعو مملتهلال ممجاإل مم ا ال  دممويبمملل عل لالثمملوويتممملبممأرتهلالمشمم هو ال  دويممو أوفنممهل،المولممجالنمم يلابممأأل1)

م.2016 نلال  د ج اللالغفس،تل جاآلدابالزا يج،ظلمعجالزا يج،–المولأالثلوال–ش الولمعج،العأدالثلمنا
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 ثا ياع الدراسات العربية.

مشــرف التربــوي فــ  فلســطين، . دراســة رقيــه الياســم. بعنــوانع المعوقــات التــ  تواجــه ال1
 (1)م.  2000جامعة الن ام الوطنية  ابلس، فلسطين،

 ممممأهيالأرا ممممجإلممممىال عمممم   الممممىالمعو مممملتال ممممالتواظمممم المشمممم  ال  دممممويهممممال
هلن ين المأ   لتلك تلحالمعو لتمن ظهجون المشمم هينال  دممويين،تنممو  مو ممم 

المشمم هين المشمم هلتال  دممويينهممالهلنمم يناممأا  ممل غممز ؛الأرا ممج ايغ همملمممنظم مم 
ألمأب يممج13ألمشمم هل ،ممموزاينالممى)233للنمم   ا مغ ممج، دلممغ ومملمو ممم الأرا ممج)

لل  د ممج ال علمم ل، اتيعمميالمممغهفالوصممفالال كليلممال، ا مم  أميا مم يلو ينا  لممىمتغل لممي
ى ك ممممجمومممملالتر  نممممج ممممالمألهأمممم  موزاممممجالمممم20موضممممو المعو مممملت، تنوومممميمممممن)

المعو مملتالغلظمممجاممن  لمم جالمشمم  ال  دممويوفنمم ،المعو مملتالغلظمممجاممنالمأب يممج،
المعو ممممملتالغلظممممممجامممممنالهيئمممممجال أرينممممم ج، اال ممممم يلوجالثلو مممممجمأ   ممممملت  لمممممو ل لمممممح

ألموممملالتر  نمممج مممالمالغمممموالمهغمممال5ألهأممم  موزامممجالمممى)25المعو ممملت،تنووممميممممن)
 هين،   هلملتالمشمم  ال  دمموي المممأب هممال مم الأضممليلالمأر مم ج،الزيمملر اللممف جللمش

 ال لتهل،م اال ميلددال    ا،العوام ال التنهلهالوولحالعمل جاإل  اف ج.

 أسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع
مأممأار معو مملتتواظمم المشمم  ال  دممويهممالهلنمم ينبأرظممجم تفعممجبم و مما نمملبال -

 ألولظمجانالمأب يج.3.75)
 ألولظمجانالهيئجال أرين ج.3.60معو لتبأرظجتبي  بم و ا نلبالمأأار ) -
ألولظمجان  ل جالمشمم  3.19معو لتبأرظجم و  جبم و ا نلبالمأأار ) -

ال  دويوفن .

يراهــا . دراســة وصــف  أحمــد موســى مســاددة. بعنــوانع معوقــات اإل ــراف التربــوي كمــا 2
 (1)م.2001المشرفون التربويون بمديريات التربية والتعليم ف  مدافظات الشمال األردن، 

 
رق ممجالأل ممل،المعو مملتال ممالتواظمم المشمم  ال  دممويهممالهلنمم ين،ر ممللجملظنمم ي غيمم مغشممور ،ظلمعممجالغومملحالوطغ ممج،ومملبلس،أل1)

 م.2000هلن ين،
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 أهيالأرا جإلىمع هممجمعو مملتاإل مم ا ال  دممويتممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو 
أل151بمممأب يلتال  د ممج ال علمم لهممالمكلهنممجالشمممل ا رد ، تنوومميايغممجالأرا ممجمممن)

، ا   أماليل ثالمغهفالوصفالال كليلال، اال  ب ل تلدا ظممم الب لومملتمش هل  مش هج
منايغجالأرا ج.

 وأظهرت الدراسة النتائج التالية ع 
درظمممج ظمممودمعو ممملتاإل ممم ا ال  دمممويتمممملب ا ممملالمشممم هو ال  دويمممو تلومممي - أ  

 بأرظجتبي  .
 هينللمعو مملتتعممودالتوظممأهمم    اتداللممجإ لممل  جهممالدرظممجإ نممل المشمم -

لم  يمممم اتالوممممغس،المر مممم العلمممممال  ممممغواتال أمممممج، اممممأدالممممأ راتال أريب ممممج
 ال فلا بيغهل.

. دراســة خالــد دلــ  دــوض الســرحان. بعنــوانع معوقــات اإل ــراف التربــوي فــ  مديريــة 3
ين تربية لواء البادية الشمالية ف  األردن وطرائق مواجهتها كما يــدركها المشــرفين التربــوي

 (2)م.2001ومديرو المدارا، 
 ممأهيالأار ممجإلممىال عمم  اممنمعو مملتاإل مم ا ال  دممويهممالمأب يممجت د ممجلممواج
اليلديمممجالشمممملل جهمممالا رد  ط ا مممقمواظه هممملتمممملبمممأرتهلالمشممم هو ال  دويمممو  ممممأب  

 مممج،ألممممأب  مأر55ألممممأب ا ، )66ألمشممم هل ت دويمممل  )17الممممأار ، تنووممميالعيغمممجممممن)
ا ممم  أاماليل مممثالممممغهفالوصمممفال، ا ممم  أما ممم يلو ين لمممصا  لمممىللمعو ممملتال مممال

تع  ضاإل  ا ال  دوي، الثلو جليعضالكلو الممكغجلهذ المعو لت.

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية ع
 أ مهممل ظودمعو لتتواظ اإل  ا ال  دويهممالمأب يممجت د ممجلممواجاليلديممجالشممملل ج-

 ضععالأاه  جلألالمعلمينلكضورالمشلغ ال  دويج.
 

 صفالالمنلاأ ،معو لتاإل مم ا ال  دممويتممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو بمممأب يلتال  د ممج ال علمم لهممالمكلهنمملت مممل ا رد ،أل1)
 م.2001جملظن ي غي مغشور ،ظلمعجالي مو ،تل جال  د ج الفغو ،امل ،ر لل

 للممأالممالامموضالنمم  ل ،معو مملتاإل مم ا ال  دممويهممالمأب يممجت د ممجلممواجاليلديممجالشممملل جهممالا رد  ط ا ممقمواظه همملتممملأل2)
م.2001الولمعجالهل م ج،امل ،ا رد ،بأرتهلالمش هو ال  دويو  مأب  المأار ،ر للجملظن ي غي مغشور ،
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 ضععتيلد الزيلراتبينالمعلمين.-
اأمتفليلتاللأمملجاتبممينالمشمم   المعلممل، ا  لمملرتممأريتالمشمم هينالممىا طمم -

الغن يجد  العمل ج.

ــز . 4 ــ  والـــوظيف  لمرادـ ــات األداء التعليمـ ــوانع معوقـ ــد الثيفـــ  بعنـ دراســـة د ـــد   أحمـ
 (1)م. 2002اإل راف التربوي بتعليم مدافظة جدة، 

 ممأهيالأار ممجإلممىتكأبممأمعو مملتم اكممزاإل مم ا ال  دممويب علمم لمكلهنممجظممأ 
اليشمم يج، تنوومميايغممجالم علأجبمهلمهلاإل  اف ج، دللمش  ال  دوي اإلمكلولتالملديممج 

ألمشمم هل ت دويممل ، ا مم  أاماليل ممثالمممغهفالوصممفالالمنممكال، ا مم  أام176الأرا ممجمممن)
اال  يلوجتلدا لوم الب لولتمنايغجالأرا ج.

 وأسفرت الدراسة دن النتائج التالية ع 
تث  ا عيلجال اليملر هلالمش  ال  دوي.-
لروجبل امل ال اليأومبهل.ضيق  يالمش  ال  دويمأ-
 ل جأاأادالمش هينال  دويينتر  الىأداجم اكزاإل  ا .-
 لجأاأادالموظفيناإلداريينتكم   المش  ال  دويأاملال إضلف ج.-
اأم ظود واهزملديجللمش هينال  دويين المعلمينالم ميزين.-
لب امفال  دويج. لجتوه م لللتملل جلأالا-



ــ  5  ــوي فـ ــراف التربـ ــات اإل ـ ــة معوقـ ــور لمواجهـ ــوانع تصـ ــدلل. بعنـ ــة المـ ــة  عيمـ . دراسـ
 (2)م.2003مدافظات غزة، 

 
بممنأ مممأالثأفممال،معو مملتا داجال عل مممال المموظ فاللم اكممزاإل مم ا ال  دممويب علمم لمكلهنممجظممأ ،ر ممللجملظنمم ي غيمم نابممأأل1)

م.2002مغشور ،تل جال  د ج،ظلمعجأمالأ ل،المملنجالع د جالنعوديج،
أ  حلمواظهممجمعو مملتاإل مم ا ال  دممويهممالمكلهنمملتغممز هممالضمموجاالتول مملتالمعلصمم  ،ر ممللجملظنمم ي و  مجمأل ،تلورمأل2)

 م.2003غي مغشور ،الولمعجاإل كم ج،غز ،
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 ممأهيالأرا ممجال عمم  الممىأ مملمعو مملتالعممم اإل مم اهالهممالمكلهنمملتغممز هممال
ضممموجاالتول ممملتالمعلصممم  ممممن ظهمممجونممم المشممم هينال  دمممويينأوفنمممهل، تأمممأيلمأ ممم ح

أل141لمواظهج ذ المعو لتهالضوجاالتول لتالمعلص  ، تنوويايغممجالأرا ممجمممن)
مشمممم هل  مشمممم هج ، اتيعمممميالمممممغهفالوصممممفالال كليلممممال، ا مممم  أمياال مممم ب ل تمممملدا لوممممم 

الب لولتمنايغجالأرا ج.

 وتوصلت الدراسة إلى النتي ة التاليةع 
أكثممممم المعو ممممملت ممممميوال  مممممالمالمعمممممو - %ألبل ممممم المعمممممو 71اال  لممممملدي)أ  
%أل.65%أل، لالمعو االظ ملاال)67%أل،بل  المعو المهغال)70اإلداري)

. دراسة  صر ياغ . بعنوانع معوقات اإل راف التربوي ف  مباحــث العلــوم فــ  المرحلــة 6
 (1)م.2005الثا وية بمدافظات غزة، 

يل ممثالعلممومهممالم  لممج أهيالأرا جالنشعانمعو لتاإل  ا ال  دويهالم
ألمشمممم  ت دمممموي، ا مممم  أم193الثلوويممممجبمكلهنمممملتغممممز ، تنوومممميايغممممجالأرا ممممجمممممن)

اليل ممممثالمممممغهفالوصممممفالال كليلممممال، ا مممم  أماال مممم يلوجتمممملدا لوممممم الب لومممملتمممممنايغممممج
الأرا ج.

 وأسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع
%ألهممال80ال  دممويممملبممين)ت ا  مميمومملالتاال مم ولبلتلمعو مملتاإل مم ا -

%ألهالأدول ل اوكل تدرظجالمعو لتبينمغ فضج الل ج.37أاك ل )
التوظممممأهمممم    اتداللممممجإ لممممل  جهممممالالموممممل الفغممممال االظ ممممملاال الممممملدي-

 الش لالتعزيلم  ي المغ أجال عل مج.
 يمم الوممغسأ التوظممأهمم    اتداللممجإ لممل  جهممالظم مم ا بعمملدتعممزللم -

 غواتال أمج،أ اأدالأ راتال أريب ج.

. دارســة د ــد الــرحمن البــابطين. بعنــوانع المعوقــات التــ  تدــد مــن فادليــة الممارســات 7
 (1)م.2005اإل رافية كما يراها المشرفون التربويون بمدينة الرياض، 

 
ول يلغال،معو لتاإل  ا ال  دويهالميل ممثالعلممومهممالالم  لممجالثلوويممجبمكلهنمملتغممز ،ر ممللجملظنمم ي غيمم مغشممور ،تل ممجأل1)

م.2005 د ج،ظلمعجا ز  ،غز ،ال 
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المملر مملتاإل مم اف ج ممأهيالأرا ممجالنشممعاممنالمعو مملتال ممالتكممأمممنهلال ممج
أل200كمممملب ا ممملالمشممم هو ال  دويمممو همممالمأبغمممجال يممملض، تنووممميايغمممجالأرا مممجممممن)

مش  ت دوي، ا   أماليل ثالمغهفالوصفالال كليلالالذييلع ا  المعو لتال ال
تكممأمممنهلال ممجالمملر مملتاإل مم اف جهممالميممأا ال علمم ل، ا مم  أماال مم يلوجتمملدا لوممم 

ب لولتمنايغجالأرا ج.ال

 وأسفرت الدراسة دن النتي ة التاليةع
وفورمعلمالالم  لجالثلوويجمنالموظهينال  دويينمنأب ز ممل،الزيمملر اللممف ج-

المفلظئج، اأمالثغلجالىظهودالمعلمين  وولزاتهل، ال عللالهالال علم معهل.

عوقــات اإل ــراف التربــوي كمــا يراهــا . دراســة فهــد بــن جهــز زيــن الدربــ . بعنــوانع م8
المشرفون التربويــون والمــديرون والمــديرات المتوســطة والثا ويــة بمنطيــة الــرا التعليميــة 

 (2)م. 2006المملكة العربية السعودية، 
 ممأهيالأرا مممجإلمممىال عمم   المممىمعو ممملتاإل ممم ا ال  دممويتمممملب ا ممملالمشممم هو 

 الثلوويممجبمغ أممجالمم  ال عل م ممجهممالالمملنممجالع د ممجال  دويو  مأب  المأار الم و  ج
ألمشممممم هين ممممممنظم ممممم ممممممأب يالممممممأار 110النمممممعوديج، تنووممممميايغمممممجالأار مممممجممممممن)

ألمممأب ا ،26ألمأب ا ، منظم  مممأب يالمممأار الثلوويممج اممأد ل)46الم و  ج اأد ل)
 ا   أمالمغهفالوصفال، اال  يلوجتلدا لوم الب لولت.

 

 وأظهرت الدراسة النتائج التاليةع 
أالممىالمومملالتمممن يممثدرظممجاإلال ممجلر مم ا ال  دممويتلومميهممالموممل - أ  

المعلمين،  لحمن ظهجون المش هينال  دويين مممأب يالمممأار الثلوويممج،بليهمملموممل 
 اإلدار المأر  ج الغنلماإل  اهال.

 
 مم اف جتممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو بمأبغممجال يمملض،م ظمم إلالمم  مناليمملب ين،المعو مملتال ممالتكممأمممنهلال ممجالمملر مملتاابممأأل1)

 .223 لبق،ص

ار الم و مم ج الثلوويممجبمغ أممجههممأبممنظهممززيممنالك دممال،معو مملتاإل مم ا ال  دممويتممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو  مممأب  المممأأل2)
 م.2006ال  ال عل م جهالالمملنجالع د جالنعوديج،ر للجملظن ي غي مغشور ،الولمعجا ردو ج،امل ،ا رد ،
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لمممأراجالمممأار الم و مم جهيمم - أالممىالمومملالتمممن يممثاإلال ممج مموأممم    أ  
مول الغنلماإل  اهال لمول المعلمين.

. دراسة دايدة أحمد الخوالدة وفهد بن جهز الدرب . بعنوانع معوقات اإل راف التربوي 9
دمــا يراهــا المشــرفون التربويــون ومــديرو المــدارا المتوســطة والثا ويــة بمنطيــة الــرا 

 (1)م.2009لعربية السعودية، التعليمية ف  المملكة ا
 ممأهيالأرا مممجإلمممىال عمم  المممىمعو ممملتاإل ممم ا ال  دممويتمممملب ا ممملالمشممم هو 
ال  دويو هالمغ أجالمم أ ال عل م ممجهممالالمملنممجالع د ممجالنممعوديج، تنوومميايغممجالأرا ممج

ممشممم هل أل،ا ممم  أ110ممممنظم ممم المشممم هينال  دمممويينهمممالمغ أمممجالممم   اليمممللغامممأد ل)
اليل ثل المغهفالوصفالال كليلالل كأيقأ أا الأرا ج،تملا   أماليل ثل ،اال مم يلوج

كلدا لوم  الب لولت.
 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةع

كث  المهلمالملأل الىالتقالمش  ال  دويتمث ال أل أملمتغفيذمهلم . -
 مممأريسممممنالعوا مممقال مممالبواظههممملالمشممم  امممأمتممموه الو مممل  ال عل م مممج معيغممملتال -

ال  دوي.
اأمتأب  المعملين. -
ضععالعك جبينأ أا اإل  ا   ا  المأار . -
م تزيممممجال   مممم ا اإل مممم ا يكممممأمممممن  يممممجالمشمممم  هممممالات ممممل الو ممممل  المغل مممميج -

لر  ا .

الصــعوبات التــ  يواجههــا . دراســة د ــد الــرحمن بــن د ــد الوهــاب البــابطين بعنــوانع 10
 (2)م.2009المشرفون التربويون ف  دملهم اإل راف  ف  س ل التغلب دليها، 

 
 مم جالبممأ ا مممأال والممأ ، ههممأبممنظهممزالك دممال،معو مملتاإل مم ا ال  دممويتممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو  مممأب  المممأار الم وأل1)

م،1،2009،ج33 الثلوويمممجبمغ أمممجالممم  ال عل م مممجهمممالالمملنمممجالع د مممجالنمممعوديج،مولمممجتل مممجال  د مممجظلمعمممجامممين ممممس، 
.145ص

الو مملباليمملب ين،اللممعودلتال ممالبواظههمملالمشمم هو ال  دويممو هممالاملهمملاإل مم اهال  ممب ال  لممتاليهممل،مولممجالمم  منابممأابممأأل2)
.268م،ص2009،اليك ين،2، 1 الغفن ج،مفالعلومال  دويج
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 ممممممأهيالأرا ممممممجإلممممممىال عمممممم ع المممممممىاللممممممعودلتاإلداريممممممج الفغ ممممممج الش لممممممم ج
 االظ ملع مممج الملديمممجال مممالتكمممأممممنهلال مممجالعمممم اإل ممم اهالللمشممم هينال  دمممويينبمأبغمممج

ألمش هل ت دويل ، ل كأيقأ أا الأرا ممجا مم  أم241 تنوويايغجالأرا جمن)ال يلض،
اليل ثالمغهفالوصفال،تملا   أاماال  يلوجتلدا لوم  الب لولت.

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةع 
ظممملجت تيمممتاللمممعودلتلفلال مممجالعمممم اإل ممم اهالممممن ظهمممجونممم المشممم هينال  دمممويين -

ال يلض،تملبلالاللعودلتالملديج اإلداريج الفغ ج.بمأبغج
درظجاللعودجال التكأمنهلال جالعم اإل  اهاللألأه ادايغجالأرا جبشك الم -

م و  ج.
التوظممأهمم    اتداللممجإ لممل  جبممينالمشمم هينال  دممويينهممالدرظممجاللممعودجال ممال -

الأرا ج.تكأمنهلال جالعللاإل  اهاللوم  مكل ر

. دراســة خالــد فبــل مدمــد الع ــد بعنــوانع المشــكالت التــ  تواجــه دمليــة اإل ــراف 11
 –التربــوي مــن وجهـــة  ظــر مــديري المـــدارا الثا ويــة الدكومــة ومعلميهـــا فــ  فلســـطين

 (1)م.2010مدافظت  بيت لدم والخليل،  
دمموي أهي ذ الأرا جإلىالنشعانالمشككتال التواظ امل ممجاإل مم ا ال  

-مممممن ظهممممجونمممم تمممم مممممنمممممأب يالمممممأار الثلوويممممجالككوم ممممج معلميهمممملهممممالهلنمممم ين
ألمممأب ا ا  يمم  ا75ألمممغهل)302تنوومميايغممجالأرا ممجمممن)–مكمملهن البيمميلكممل ال ليمم 

ألمعلمل ا  بمم  ا بلل  يأممجالعغأوديممجالعشمموا  ج،ا مم  أم227بلل  يأجال يق جالعشوا  ج، )
لوصفال، ا   أماال  ب ل تلدا لوم الب لولتمنايغجالأرا ج.اليل ثالمغهفا

 وأسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع 
 ظودمشككتتواظ امل جاإل مم ا ال  دممويبأرظممجتبيمم   يممثبل مميالغنمميجالمئويممج -

%أل.76للأرظجالنل جلمولالتأدا الأرا ج)
 

 للأهض مكمأالعبأ،المشككتال التواظ امل جاإل  ا ال  دممويمممن ظهممجونمم مممأب يالمممأار الثلوويممجالككوم ممج معلميهمملأل1)
 م.2010هلن ين،هالهلن ين،مكلهن البييلكل ال لي ،ر للجملظن ي غي مغشور ،تل جال  د ج،ظلمعجالأأ ،
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الغمممموالمهغمممالبم و ممما نممملبالبلمممغظممملجت تيمممتالموممملالتتمممملبلمممالمالمومممل ا    -
ألالموممل الثللممثالو ممل  3.86أل،المول الثمملوالال أممويلبم و مما نمملبالبلممغ)4.08)

أل،الموممل ال ابمم موممل المغهمملجبم و مما نمملبال3.83ال عل م جبم و ا نلبالبلغ)
أل،الموممل ال مملمسموممل اإلدار ال  دويممج المأر مم جبم و مما نمملبالبلممغ3.80بلممغ)

 أل.3.55)
اممأم ظممودهمم    اتداللممجإ لممل  جبممينم و مم لتا مم ولبلتايغممجالأرا ممجتعممزل -

لم  يمم ات)الوممغس،المر مم العلمممال، ممغواتال بمم  ،اممأدالممأ راتال أريب ممج،المنممممى
الوظ فالأل.

. أحمد د د ال ليل اللخاوي. بعنوانع معوقات اإل راف التربوي ف  المرحلة االبتدائيــة 12
 (1)م.2010وكالة الغوث الدولية وس ل التغلب دليها،  ف  مدارا

 أهيالأرا جإلىال ع   إلىمعو لتاإل  ا ال  دويهالالم  لجاالب أا  جهممال
ممممأار  تللمممجال ممموثالأ ل مممج  مممب ال  لمممتاليهمممل، الو مممو المممىأ ممم تممم ممممنالمغ أمممج

 مم ا ال  دممويمممن ظهممجونمم ال عل م ج، اأد غواتال أمممج، الوممغس،الممىمعو مملتاإل
ألمشمم هل  مشمم هج،  ممأا مم  أاماليل ممثالمممغهفالوصممفال50ايغجالأرا ج، اليللغاأد ل)

ألهأمم  ،موزاممجالممىأردعممجمومملالت49ال كليلال،موظفل ا مم يلوجتمملدا للأرا ممجمكووممجمممن)
ت علممممق مممالممعو ممملتاإل مممم ا ال  دمممويال ممممالت علمممقبممممللغموالمهغمممالللمشمممم هين،معو ممملت

بللعملين، معو لتت علقبلإلدار ال  دويج، معو لتت علقبلل واص  العك لتاإلونلو ج،
  ضمملهجإلممى ممرا مف مموح ممو  ممب ال  لممتالممىمعو مملتاإل مم ا ال  دممويهممالالم  لممج

االب أا  جبمأار  تللجال وث الأ ل ج.

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةع
 لتاإل  ا ال  دويال ممالت علممقبمملإلدار ال  دويممجهممالالم تيممجا  لممىبمموز ظلجتمعو-

 %ألأيبأرظجإال جتبي  .75.8ونبال)
 

اإل مم ا ال  دممويهممالالم  لممجالثلوويممجهممالمممأار  تللممجال مموثالأ ل ممج  ممب ال  لممتاليهممل،الوليمم الل ممل ي،معو مملتأ مممأابممأأل1)
م.2010اإلدار ال  دويج،الولمعجاإل كم جب ز ،–ر للجملظن ي غي مغشور ،تل جال  د ج، نلأصو ال  د ج
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%ألأيبأرظممج74.2ظلجتمعو لتت علقبممللمعلمينهممالالم تيممجالثلو ممجبمموز ونممبال)-
 إال جتبي  .

%أل73ثممجبمموز ونممبال)ظلجتمعو لتت علقبللغموالمهغالللمشمم هينهممالالم تيممجالثلل-
 أيبأرظجإال جتبي  .

ظمملجتمعو مملتت علممقبلل واصمم  العك مملتاإلونمملو جهممالالم تيممجال ابعممجبمموز ونممبال-
 %ألأيبأرظجإال جم و  ج.66.2)

التوظمممأهممم    اتداللمممجإ لمممل  جبمممينم و ممم لتدرظممملتتأمممأب مشممم هالالم  لمممج-
غممز توممل المعو مملتاإل مم اف جتعممزللم  يمم اممأداالب أا  ممجبوتللممجال مموثبمكلهنمملت

 غواتال أمج،المغ أجال عل م ج،الوغس،اأدالأ راتال أريب ج.

. دراسة دادل د د   الشرقاوي ومدمد سلمان الخزادلة. بعنوانع معوقــات اإل ــراف 13
وت ــوك،  التربوي من وجهة  ظر المشرفين التربويين ف  مديريت  تربية مدافظت  اليريــات

 (1)م.2011
 مممأهيالأرا مممجإلمممىمع همممجمعو ممملتاإل ممم ا ال  دمممويممممنظهمممجونممم المشممم هين

أل70ال  دمممويينهمممالممممأب ي الت د مممجمكممملهن الالأ يممملت تبمممو ،تنووممميايغمممجالأرا مممجممممن)
مش هل هالمأب يلتال  د ج ال عل لهالمكلهن الالأ يلت تبو ، ا   أماليل ثممل المممغهف

 تلدا لوم الب لولتمنايغجالأرا ج.الوصفال،تملا   أملاال  ب ل

 

 وأسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع 
معو لتاإل  ا ال  دويمن ظهجون المش هينال  دويينتلويم و  ج.-  أ  
التوظمممأهمممم    اتداللممممجإ لممممل  جل ممممل ي م  يممم المأب يممممجالممممىظم مممم مومممملالت-

 الأرا ج.

 
ال  دممويمممن ظهممجونمم المشمم هينال  دممويينهممالمممأب ي الت د ممجنالشمم  ل يومكمممأ مململ ال زاالممج،معو مملتاإل مم ا امملد ابممأأل1)

 .85م،ص1،2011،ج12 تبو ،مولجاليكثالعلمالهالال  د ج،مل ، ،الأ يلتمبمكلهن ال
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ح يـــب الرويلـــ . بعنـــوانع معوقـــات تنفيـــذ  ليـــة اإل ـــراف التربـــوي . دارســـة بـــدر بـــن 14
المبا ر دلى المدرسة بفادلية ف  مدارا مدينــة دردــر كمــا يراهــا المشــرفون التربويــون 

 (1)م.2012ومديرو المدارا، 
 أهيالأرا جإلىال ع   الىمعو لتتغفيذال جاإل مم ا ال  دممويالميل مم الممى

أار مأبغجا امم تممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو  مممأب  المممأار ،المأر جبفلال جهالم
ألمشمم هل ت دويممل هممالمأبغممجا امم ،مممل48ألمممأب مأر ممج،)16 تنوومميايغممجالأرا ممجمممن)

%مممممنمو ممممم الأرا ممممج، ل كأيممممقأ ممممأا الأرا ممممجا مممم  أماليل ممممثالمممممغهف50ونممممب  
الوصفال،مع مأا الىا  يلوجأاأ للهذاال  ض.

 و توصلت الدراسة إلى النتي ة التاليةع 
 ظممودموموامممجممممنمعو ممملتتغفيمممذال مممجاإل مم ا ال  دمممويالميل ممم المممىالمأر مممجهمممال -

مأبغمممجا اممم ت علمممقبل  مممأا ، دللولومممتاال  لممملدي، دللولومممتاإلداري، دللولومممت
الفغال.

والتربويــة التــ  . دراسة مهى حامد السعايدة و خرون. بعنوانع المعييــات االجتماةيــة 15
تواجــه اإل ــراف التربــوي وســ ل تطــويره مــن وجهــة  ظــر المشــرفين التربــويين العــاملين 

 (2)م.2012بمديريات التربية والتعليم ف  مدافظة ال لياء، 
 ممممأهيالأرا ممممجإلممممىال عمممم   الممممىالم  أمممملتاالظ ملع ممممج ال  دويممممجال ممممالتواظمممم 

جالمشمم هينال  دممويين، د ممل  ممب ال  مموي اإل مم ا ال  دممويهممالمكلهنممجالبلأمملجمممن ظهمم
المنمملاأ الممىمواظهممج ممذ المعو مملتمممن ظهممجونمم  ل، د ممل الفمم   هممالمواظهممج ممذ 
المعو لت نتم  ي اتالمأب يج الوغس  غواتال أمج المر  العلمال، تنوويايغممج

لتمممملا مممم  أامألمشمممم هل ، تمممملا مممم  أامالمممممغهفالوصممممفالال كليلممممال،تممممم73الأرا ممممجمممممن)
اال  يلوجلوم المعلوملت.

 
لتممملب ا مم،بممأربممن بيممتال  يلممال،معو مملتتغفيممذال ممجاإل مم ا ال  دممويالميل مم الممىالمأر ممجبفلال ممجهممالمممأار مأبغممجا امم أل1)

 .134م،ص2،2012،ج153المش هو ال  دويو  مأب  المأار ،مولجتل جال  د ج،ظلمعجا ز  ، 

مهى لمأالنممعلبأ  ا مم   ،الم  أمملتاالظ ملع ممج ال  دويممجال ممالتواظمم اإل مم ا ال  دمموي  ممب ت مموي  مممن ظهممجونمم المشمم هينأل2)
 لهمممالمكلهنمممجالبلأممملج،مولمممجالولمعمممجاإل مممكم جللأرا ممملتال  دويمممج الغفنممم ج،المولمممأال  دمممويينالعممململينبممممأب يلتال  د مممج ال علممم

.274م،ص2012العش   ،العأدالثلوال،
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 وأسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع 
الم  أممملتال  دويمممج اتتمممل ي بأرظمممجأكبممم ممممنالمعو ممملتاالظ ملع مممجهمممالالعمل مممج- أ  

 اإل  اف ج.
المعو لتاالظ ملع ج ال  دويجتر  الىالعمل جاإل  اف جبأرظج أبأ .-  أ  
أ ممل- الم  أمملتاالظ ملع ممجلر مم ا ال  دمموي ممالازد مملمال ليممجهممالاللممعالوا ممأأ  

 بكيثبر  الىإمكلو جتكأيقأ أا العمل جال عل م ج.
 ا   لجمأب المأر جمنتوظيهلتالمش  ال  دوي.-
أ لالم  ألتال  دويج أ أعيلجالمعللا كلديم ج الغشلط ج.-  أ  
 الكواهزالملل جللمش  ال  دوي. لج ظود-
 او فلضداه  جالمعلمينلل أريت.-
 ظممممودهمممم    اتداللممممجإ لممممل  جهممممالالم  أمممملتاالظ ملع ممممج ال  دويممممجال ممممالتواظمممم -

 اإل  ا ال  دويتعزلللمأب يج.
امممأمهممم    اتداللمممجإ لمممل  جهمممالمواظهمممجالم  أممملتاالظ ملع مممج ال  دويمممجتعمممزل-

 غواتال أمج، المر  العلمال، اأدالأ راتال أريب ج.للوغس، 

. دراســـة أحمـــد بـــن د ـــد   الغامـــدي. بعنـــوانع واقـــع ممارســـة المشـــرفين التربـــويين 16
 (1)م.2013لمهامهم الفنية بمنطية الباحة التعليمية، 

ال أهيالأرا جإلىال ع   الى ا  مملر جالمش هينال  دويينمهلمهلالفغ جهمم
مغ أمممجاليل مممجال عل م مممج، النشمممعامممناللمممعودلتال مممالتكمممأممممنهلال مممجمملر ممم هلل لمممح

64مممغهل787المهلم، تنوويايغجالأار جمنظم  المش هينال  دويين اليللغاممأد ل
%منإظمللالالمعلمين،23.5معلمل يمثلو ملونب  723مش هل ت دويل ،بلإلضلهجإلى

غهفالوصفال، تلا   أاماال  يلوجتلدا لوم  ب لولتمنايغجالأار ج.  أا   أمالم

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةع
 

نال لمممأي، ا ممم مملر مممجالمشمم هينال  دمممويينلمهممملمهلالفغ مممجبمغ أممجاليل مممجال عل م مممج،مولممجدرا ممملتا د مممجهمممالأ مممأبمممنابمممأأل1)
.142م،ص2،2013،ج33، ال  د ج اللالغفس
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ب لالمش هو ال  دويو أو هليملر و مهلمهلالفغ جبأرظجتبي  .-
 غل  لورهالمن ولتغفيذالمش هينال  دويينلمهلمهلالفغ ج.- ب لالمعلمو أ  
مممنأ مملاللممعودلتال ممالبواظهووهمملولمملبالمشمم  مممن- بمم لالمشمم هو ال  دويممو أ  

المعلمممممين،  لممممجالممممأ راتال أريب ممممجلهممممل،  لممممجا ظهممممز ، الو ممممل  ال عل م ممممجالم علأممممج
ب أريسالموادالأرا  ج.

ات . دراسة أبو بكر دباب . بعنــوانع واقــع دمــل مفــت  التعلــيم االبتــدائ  وأهــم المعييــ 17
ــ  تعترضـــه مـــن وجهـــة  ظـــر المفتشـــين أ فســـهم، جامعـــة قاصـــدي مربـــام ورقلـــة،  التـ

 (1)م.2014
 أهيالأرا جإلىال ع   الى ا  ام مف شال علمم لاالب ممأا ال، أ مملالم  أمملت
ال التع  ض أ غلجأداجمهلم هالمأبغج ر لجالوزا مم ، يممث ممم مو ممم الأرا ممجظم مم 

ألمف شل ،اا مممأاليل ممثالمممغهف30المألطعلتال  دويجبللواليج، الذبنبلغاأد ل)مف شال
الوصفالاال  نشلهال،تملاا مأالىاال  ملر المف و جهالظم المعلوملت.

 وأسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع
الممأ رال للممتالممىأامممل المفمم ش مموالعممم اإلداريهممالالو مميالممذيتممغص- ف مم أ  

مهلمالمف شبيأاغوظ جبللأرظجا  لى.  الأواوينالىأ  
معنلالم  ألت الم  ألتإداريج.- أ  

ــ  يواجههــا المشــرفون 18  ــوانع الصــعوبات الت ــز العثمــان. بعن ــد العزي ــد د  . دراســة خال
 (2)م.2017التربويون ف  منطية الرياض من وجهة  ظرهم، 

ىاللممعودلتال ممالبواظههممملالمشمم  ال  دممويهمممال ممأهيالأرا ممجإلممىال عممم   المم
تلديجاملمم اإل مم اهالهممالمغ أممجال يمملض، تأممأيلمأ   مملتلل  لممتاليهممل  لممحمممن ظهممج

 
بكمم دبمملبال، ا مم اممم مفمم شال علمم لاالب ممأا ال أ مملالم  أمملتال ممالتع  ضمم مممن ظهممجونمم المف شممينأوفنممهل،مولممجالعلممومأبمموأل1)

 .57م،ص2014،ظلمعج لصأيم دلح ر لج،الوزا  ،16اإلونلو ج االظ ملع ج،العأد

لتال البواظههلالمش هو ال  دويو هممالمغ أممجال يمملضمممن ظهممجونمم  ل،مولممجدرا مملتا د ممجالعزيزالعثمل ،اللعود للأابأأل2)
.46م،ص2017هالال  د ج اللالغفس،العأدالثلوال ال نعو ،
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ألمش هل ت دويل ، ل كأيممق360ون المش هينال  دويينأوفنهل، تنوويايغجالأرا جمن)
ممملا مم  أاماال مم يلوجتمملدا أ ممأا اليكممثا مم  أاماليل ممثالمممغهفالوصممفالال كليلممال،ت

لوم  الب لولتمنايغجالأرا ج.

 و توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةع
 تنل فالمش  بلامل  مهلمإداريجهالغي مول امل اإل  ا الفغال.-
 اأمت ل صبأ تغأ للمش  ال  دوي.-
 ال  دوي.تشعتالوهلتالمنر ل جانأامل المش  -
 اأمتوه  واهزملل جللمش  ال  دوي.-
ارتألجوللبالمش هينمنالمعلمينهالال شكيكتاإل  اف ج.-

 ثالثًاع الدراسات األجن يةع

1.Rallis ,S.F. and Highsmith ,M.C.themythof the great principal 
,phi Delta Kappan , 68 December ,2000. (1) 

إلمممىال عمم   المممىالمشممككتال ممماليعمملوالمغهممملالمشمم  ال  دممموي، ممأهيالأرا ممج
أل75 تشك   ال أل هالامل ،تنوويايغجالأرا جمممنالمشمم هينال  دممويين اليممللغاممأد ل)

مش هل ت دويل ،ا   أماليل ثممل المممغهفالوصممفالال كليلممال، ا مم  أملاال مم ب ل تمملدا ظممم 
للب لولت.

 النتائج التاليةع وتوصلت الدراسة إلى
المشممم  ال  دممموييعممملوالممممنمشمممككتهمممالميمممأا ال علممم لبأرظمممجتبيممم  ، أ مممل مممذ - أ  

المعو مملت لممجالو مميالم لممصللعمل ممجاإل مم اف جالفغ ممجال ممالتع بمم مممنأ مملمهلممم 
ا  ل  ج، اوشمم لل بكثمم  ا امممل اإلداريممجال مماليأممومبهمملأ غمملجاملمم اليممومال، يعمملوال

للممجبممللمعلمين المممأب ين، غيمم  لالم ش  ال  دويمنوأممصهممالمهمملراتاالتلممل الفع 
 منأه ادالعمل جال عل م ج.

 
أل1)  Rallis ,S.F. and Highsmith ,M.C.themythof the great principal ,phi Delta Kappan , 68 December 

,2000 
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زيلر المش هينال  دويينلهمملمممل ممالإالظممزجمممنامل ممجتأممويمهلأي- ب لالمعلمو أ  
ظمممزجممممناملهممملالم لممموبتلدب ممم ، لممم س مممأ الزيممملر  ممموممممنأظممم توظ ممم المعلمممل

 ت وي أدا  ال أرينال.

2.Vander venter,L.D. perceptions of teacher evaluation by 
pricipals in small northeastindina secondary schools (Doctoral 
Dissertaion ,Abstracts International , 44 – 2000.(1) 

ال  دممممويمممممن ظهممممجونمممم  ممممأهيالأرا ممممجإلممممىال عمممم   الممممىمشممممككتاإل مممم ا 
المعلمين المش هين،هال اليجأوأيلولهالالواليلتالم كأ ا م يك ج، تنوويايغجالأرا ج

ألمشمممم هل ت دويممممل ، ا مممم  أماليل ممممثالمممممغهفالوصممممفالالمنممممكال،75ألمعلمممممل ، )60مممممن)
 ا   أماال  يلوجتلدا ظم الب لولت.

 وأسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع 
أ اأو هممللممليكلمملواالممىأيمنمملاأ مممن- أكثمم مممنولممعالعيغممجمممنالمعلمممينأكمم  أ  

  ب المش هينال  دويينل  وي مهلراتهلال أرين ج.
ب لأغلتالمش هينال  دويينأوهل لدر  الىت وي مهلراتال أريسلألالمعلمممين-

يأومبهلالمش هو ال  دويو .من ك امل جتأويلأداجالمعلمينال ال




3.Fitzgibbons,D.transforming business and education: the 

challenge to organizations and educator. organization 

development journal , 21(4).615. 2005.(2) 

 ممأهيالأرا ممجالنشممعاممنال كممأيلتال ممالتأممعهممال ظمم ت مموي النفليمملتالمهغ ممج
للمش هينال  دويينهالبيئجتعل م جمأموج، تنوويايغجالأرا ممجمممنالمشمم هينال  دممويين

 
أل1) Vander venter,L.D. perceptions of teacher evaluation by pricipals in small northeastindina 

secondary schools (Doctoral Dissertaion ,Abstracts International , 44 – 2000 
أل2) 2. Fitzgibbons,D.transforming business and education : the challenge to organizations and educator. 

organization development journal , 21(4).6 15. 2005 



 54  

همممالمألطعمممجهكمورغمممو ، اتيممم اليل مممثالممممغهفالوصمممفال، ا ممم  أما ممم ب ل تممملدا ظمممم 
الب لولتمنايغجالأرا ج.

 وأسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع
ال كأيلتال التواظ المش هينال  دويينهالت وي النفليمملتالمهغ ممجظمملجتبأرظممج- أ  

 .كبي  

أ لالم  ألتال التأعهال ظ ت وي تفليلتالمش هينال  دويينتلوياأم ظودأ  -
تننممتالمشمم هينال  دممويينالنفليممجهممالا مم  أامالو ممل   بمم امفتأريب ممجمممن مملوهلأ  

 ولوظ ج.ال نغ
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 تعييب دلى الدراسات السابيةع
ا  فلداليل ثمنتلحالأرا لتهالتكأبأاإلطلرالغن يلأرا مم  ،مممل مملاأتلممح
الأرا مملتهممالإ مم اجا دب مملتال لصممجبللأرا ممج،هضممك اممناال مم فلد مغهمملهممالب ممل مو مم 

م لأدا الأرا مممجالأرا مممجالكلل مممج،  مممأ د ل صممم لغجأ مممأاههل تنممملؤالتهل، تمممذلحهمممالتلممم
)اال  ب ل ألالذي  ن  أمهالظم الب لولتمنأه ادالعيغج،  ي لاال  فلد منو ل وهممل

أيضل هالمألروجالغ ل فال ال   وص إليهلالأرا جالكلل ج.

من خالل ما تم درضه مــن بدــوث ودراســات ســابية يمكــن اســتنتاج أهــم النيــاط المتعليــة 
 دوات والنتائج دلى الندو التال عباألهداف والعينات واأل

 من حيث الموضودات واألهدافع  -1

أغلممتالأرا مملتالنمملبأج ممأتغل لمميدرا ممجالم  أمملت المشممككت مممنالمك مم أ  
 اللمممعودلتال مممالتواظممم اإل ممم ا ال  دمممويممممن ظهمممجونممم المشممم هينال  دمممويينأوفنمممهل،

ا  لفمميف مممل بيغهمملمممن يممثالمر نمملتال عل م ممجال ممال مممأب يالمممأار  المعلمممين.    
زاليعضمغهلالىدرا جالم  ألتال التواظ مممأراجالمممأار بم  لممج أظ يياليهل،ه ت 

مأل.2014مأل، درا ج)أبودك دبلبال،2010ال عل لا  ل التأرا ج)أ مأالل ل ي،
ابممأالنمم يل رتزاليعضاآل  هالدرا   الىمممأار ال علمم لالم و مماتأرا ممج)

مأل، مغهل2010مأل، درا ج) للأالعبأ،2005مأل، درا ج)ول يلغال،2016الأغووال،
مأل،)البممأ ال والممأ ،2006مممنزا جبممينال علمم لالم و مما الثمملوويتأرا ممج)ههممأالك دممال،

زاليعضاآل  انمأب يلتال  د ممج ال علمم لتأرا ممج) صممفال2009ههأالك دال، مأل، رت 
مأل،)مهممممممى2011مأل،)امممممملد الشمممممم  ل ي،2001مأل،) للممممممأالنمممممم  ل ،2001،منمممممملاأ 

زالممممىم اكممممزاإل مممم ا تأرا ممممج)ابممممأن2012النممممعلبأ  ا مممم   ، مأل، مممممغهلمممممنرتمممم 
مأل،2009مأل،)ابممأالمم  مناليمملب ين،2005مأل،)ابممأالمم  مناليمملب ين،2002الثأفممال،

جمممن يممثالموضممو ممم الأرا مملتال ممالمأل. ت فممقالأرا ممجالكلل مم2017) للممأالعثمممل ،
 تغل لمممميتشمممم  صم  أمممملتاإل مممم ا ال  دممممويبم  لممممجال علمممم ل)الثمممملوويألالممممىاا يمممملرأ  
اال  ملمبأضليلاإل  ا ال  دوي الم  ألتال التواظه بهممذ الم  لممجمممنالنممللال عل مممال
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ههممالبكلظممجمل ممجإلممىيعممأ اأ م ممجبلل ممجههممالم  لممجظممأب  بلليكممث الأرا ممج، دلل ممللال
تضممله ظهممودظم مم المه مممينبشممر  ال علمم ل اليكممثالعلممماللأرا ممجتمم مممليع  مم امل ممج

اإل  ا ال  دوي، العم الىتذليلهلبلهض الو ل  الممكغج.
 غل ووال مممناال مم ك هممالمعنمملالأرا مملت  يمكنالأو أو  الىال غلمنأ  

المكلو ج الزملو جإلظ ا هل المو معلتال الأظ يمميهيهممل، تممذلحالنلبأجمن يثالكأ د
ا  ك االتول لت المغل الال الأ ذتبهل، ا  ك الم  ي ات ووع جالمشككتال ممال
ظم عهلتنلدتغ لقمن أ امملم،  مموال عمم   الممىالم  أمملت تغل ل هلت درا جإالأ  

اظ اإل  ا ال  دوي، ت ف جمواظه هل ال لممأيلهممل،أ المشككتأ اللعودلتال التو
 الت  لعالأرا جالكلل جأيضل انتلممحالأرا مملتهممال ممذاالولوممت،إالأومم   ممي لال  تيممز

–هيهممملالمممىدرا مممجالم  أممملتممممن مممك  منمممجأبعممملدر  نممم ج،  مممال)الم  أممملتالذات مممج
الم  ألتال  دويجأل.– ألتالمهغ جالم –الم  ألتاإلداريج–الم  ألتاإلونلو ج

 من حيث العيناتع  -2

أ ومممملمالعيغمممملتال ممممالا مممم علويبهمممملهممممالظممممم  ب ضمممم مممممنالأرا مممملتالنمممملبأجأ  
المعلوممملتظمملجتم  لفممجمممندرا ممجإلممىأ مم ل،  ممأب ظمم  لممحإلممىا مم ك طب عممجتمم 

ألهممالدرا ممج)أ مممأ787درا ج أ أاههل  أ د لالمكلو ج يثتل  ومملأكبمم ايغممجبلممغ)
أل  لممحهممالدرا ممج)أبممودك الممأبلبال،30مأل،هال ينبلغ ومملأ مم ايغممج)2013ال لمأي،

مأل.2014
 من حيث اإلجراءات المنه يةع -3

اتفأيظ الأرا لتالنلبأجمن يثا   أامهلللمغهفالوصفالال كليلال ت بيق
ا  ملر اال  ب ل تلدا لوم الب لولتمنالميكو ين.


 ما يتعلق بالنتائجع  -4

امل مممجاإل ممم ا ال  دممموي توصمممليغللب مممجالأرا ممملتإلمممىو  ومممجالممممجمفلد ممملمأ  
 ممذ الم  أمملتأ اللممعودلت تواظههمملالعأبممأمممنالم  أمملت المشممككت اللممعودلت، أ  



 57  

ت فل تهالدرظج أتهل  أتهل.تملتوصليإلىو ل فأ  لظلجتم فأجمندرا جإلى
ضوجملتغل ل  منم  ي اتديموغ اف ج،هعلممى ممبي المثممل ف ممملب علممقبم  يمم أ  لهال

الوغس المر  العلمال  غواتال ب  اأدالأ راتال أريب جتوص المميعضمغهمملإلممىأومم  
التوظمممأهممم   دالمممجإ لمممل  لهمممالالم  أممملتال مممالبواظههممملاإل ممم ا ال  دمممويمثممم درا مممج

مأل،)أ مممممأ2010مأل،) للممممأالعبممممأ،2005)ولمممم يمممملغال،مأل،2001) صممممفالمنمممملاأ ،
مأل،  مموممملب فممقممم و ممل فالأرا ممج2012مأل،)مهممىالنممعلبأ  ا مم   ،2010الل ممل ي،

الكلل ج.
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 .منهج الدراسة وإجراءاتها
تيلاهمملمممن يممث صممع تكأبممأاب غل   ذاالفل المغهو ج اإلظ اجاتال ممالتممل

قمو ممم الأرا ممج، أدا الق ممل    ممواتإاممأاد ل، اإلظمم اجاتال ممالا مم  أميهممالال كأمم 
   أميهالمعللوممجالب لومملتامنمألصأ هل  يلتهل، تذلحا  لليتاإل لل  جال ال

    اجو ل فالأرا ج.ا 
 منهج الدراسةع -1

  مموال،تلإتيل المغهفالوصفالالمنكالون المكجم مم ل ب عممجالأرا ممج أ ممأاههل
ن أرا  ب ضم لح، و يأ ل الىظم الب لولت تبويبهل،ب ب عألإلىمل وأبعأمن 

ممملتأ مم  امل ممجالوصممعبللمألروممج، ممين تثيمم مممنأومم مممنال فنممي لهممذ الب لومملت،هضممك 
تن  أمهالاليكثالوصفالأ لليتالق ل  ال لغ ف ال فني .

 م تمع الدراسةع  -2

الوا مم بمك ممتال ف مم شال  دمموي مو م الأرا جمممنظم مم المشمم هينال  دممويينتنو 
اا مممممأتالأرا ممممجالممممىل ،ت دويممممل ألمف شمممم119 اليممممللغاممممأد ل)،هممممالو ممممل مأبغممممجالزا يممممج

لألممجالعممأد، ممك العمملمالأرا ممال يثتلمن ظم  أه ادالمو ممم ونمم ا ،الكل الشلم 
ال  دممويمممنمفمم داتالمو ممم اإل مم ا معو مملتا مم يلوجمأل تمملا مم علد 2019م 2018)

 ثأيهل أهيهل.بللنلم د   أ

 خصائص م تمع الدراسة ع
تمملتكأبممأمواصممفلتمو ممم هممالضمموجظممم الب لومملت تف ي همملل كليلهمملإ لممل  ل 

نبللوأا  ال لل جمالأرا جالىالغكوالمبي 
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 التوزيع التكراري لم تمع الدراسة حسب متغير النوع.  (1جدول )
الغنيجال ن ارالغو 
 %63.9 76 ت 

 %36.1 43أوثى

%119100المومو 
امميمممن يممثالغممو الممىهئ ممين،ايغممجالأرا ممجتوز ألأ  1ينه منالوأ  ر ل)

%أل، ا  لمميهئممجاإلومملثالم تيممجالثلو ممج63.9إ ا  ليهئجالممذتورالم تيممجا  لممىبغنمميج)
%أل.36.1بغنيج)

 متغير المؤهل العلم .التوزيع التكراري لم تمع الدراسة حسب  (2جدول )

لممىإايغجالأرا جتوزامميمممن يممثالمر مم العلمممالألأ  2ينه منالوأ  ر ل)
%أل، ا  مم مر مم 47.9بغنمميج)،اليكممللوريو الم تيممجا  لممىأردمم هئمملت،إ ا  مم مر مم 

%أل،هممال ممينظمملجمر مم الملظنمم ي هممالالم تيممج34.5بغنمميج)،الل نمملوسالم تيممجالثلو ممج
%أل.7.6مر  دبلومالمعلمينبغنيج) %أل، ظلجهالالم تيجا  ي 10.1بغنيج)،الثللثج

 الدراسة حسب متغير سنوات الخ رة المهنية.التوزيع التكراري لم تمع  (3جدول )
الغنيجال ن ار غواتال ب  المهغ ج

 %11.8 14  غوات6-10

%2016.8 غج11-15
%8571.4 غجهلكث 16

%119100المومو 

الغنيجال ن ارالمر  العلمال
 %7.6 9دبلوممعلمين

 %34.5 41ل نلوس

%5747.9بكللوريو 
%1210.1ملظن ي 
119100المومو 
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اممميممممن يمممثايغمممجالأرا مممجتوز ألأ  3تشمممي الب لوممملتالممموارد همممالالومممأ  ر مممل)
 ممغجهمملكث ألالم تيممج16لى ممكثهئمملت،إ ا  لمميهئممجالممذبن بمم اتهلمممن)إ غواتال ب  
 ممغجألبغنمميج15–11%أل، ا  ليالم تيممجالثلو ممجهئممجالممذبن بمم اتهل)71.4ا  لىبغنيج)

 ممغواتألهممالالم تيممجالثللثممج10-6%أل،هممال ممينظمملجتهئممجالممذبن بمم اتهلمممن)16.8)
 %أل.11.8)بغنيج

 التوزيع التكراري لم تمع الدراسة حسب متغير ددد الدورات التدري ية. (4جدول )
الغنيجال ن اراأدالأ راتال أريب ج

 %11.8 14 البوظأ

%2016.8د ر 1-2
%8571.4د راتهلكث 3

%119100المومو 
امممميمممممن يممممثاممممأدالممممأ راتايغممممجالأرا ممممجتوز ألأ  4ينهمممم مممممنالوممممأ  ر ممممل)

د راتتأريب مممجهممملكث ألالم تيمممج3وا)ال أريب مممجالمممى مممكثهئممملت،إ ا  لممميهئمممجالمممذبنتلأممم 
د ر تأريب مممجألالم تيمممجالثلو مممج2-1وا)%أل، ا  لممميهئمممجالمممذبنتلأممم 71.4ا  لمممىبغنممميج)

د راتتأريب ممجالفئممجالثللثممجبغنمميجوا%أل،هممال ممينظمملجتهئممجالممذبنلمملب لأمم 16.8بغنمميج)
%أل.11.8)
 أداة الدراسةع   -3

اإل مم ا معو مملتل كأيقأ أا الأرا ممج اإلظلبممجاممنتنمملؤالتهلتمملإاممأادا مم ب ل 
  لح هقال  واتال لل جم،ال  دوي

 ع (1)االست يان االستطالد  -أ

مال لل ممجوبعمملدل هأممل ،ال  دمموياإل مم ا معو مملتالممىأ ممل مبممأ  ل ل مم ضال عمم  
)المعو مملتالذات ممج،المعو مملتاإلونمملو ج،المعو مملتاإلداريممج،المعو مملتالمهغ ممج،المعو مملت

أل،  أا  ول10ال  دويجألتلا   ك أراجايغجاشوا  جمنمو م الأرا جتنوويمن)
 

أل.1الملكقر ل)مأون أل1)
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ال ممم ضممممناال ممم ب ل المممى مممكثصمممفكلت، للمممياللمممفكجا  لمممىمغهممملل وضممم  
 أ م جتعل  أه ادالعيغجهالتكأيقأ أاه بإظلب هلالللد ج الموضمموع جاممن،اال  ب ل 

 منممجأ ممئلجمف و ممج،تغممل  النممرا ا   أ مملأ ممئل  ، تضمممغياللممفكجالثلو ممج الثللثممج
نالنمممرا الثممملوالأ ممملالمعو ممملتاإلونممملو ج،بيغمممملتغمممل  النمممرا  تضمممم ،المعو ممملتالذات مممج

الثللثأ لالمعو لتاإلداريج، النرا ال اب أ لالمعو لتالمهغ ممج، ال نمملؤ ال مملمسأ ممل
ال التواظههلأ غلجأدا هللعملهلال  دوي.المعو لتال  دويج

 ال مممال نيممميبممملالى، همممالضممموج لمممحتممملتكأبمممأأ ممملالمعو ممملتال مممالتمممواظههل
عيلرات لي    اضكج.ال ن اراتهالتلحا بعلد،  الد ص لغ هلهال

 ع(1)تصميم االست يان ف  صورته األولية .ب

ال ممممم ولبلتأهممممم ادالعيغمممممجالمممممىمممممملتممممملالكلمممممو ال ممممم ممممممنعيممممملرات هأمممممل بغممممملج 
اال مم  كع ج، دلإلضممملهجإلممىمممملتمملاالطمممك ال مم ممممن ممك م اظعمممجأدب مملتالأرا مممج،

ت مممو موضمممو الأرا مممجبللأرا ممملتالنممملبأجتأرا مممج)ابمممأ دعمممضاال ممم يلولتال مممالأامممأ 
 درا مممممج)أ ممممممأ،مأل2012مأل درا مممممج)مهمممممىالنمممممعلبأ  ا ممممم   ،2016النمممم يلالأغمممممووال،

أل66مألتممملتلمممم لاال ممم ب ل همممالصمممورت المبأ  مممجبكيمممثا  مممولالمممى)2010ي،الل مممل 
ت مممج)بعمممأالمعو ممملتالذات مممج،بعمممأالمعو ممملتاإلونممملو ج،بعمممأامممجالمممىا بعممملداآلعيممملر موز 

ألعيمملر ليعممأ14بوا مم )،المعو لتاإلداريج،بعأالمعو لتالمهغ ج،بعأالمعو لتال  دويجأل
ألعيلر لن بعأ.13بوا  )هلبق جا بعلدأم ،المعو لتالذات ج

 ع(2)درض االست يان دلى ل نة المدكمين  -ج
المككمممينمممنأ مملتذ تمملامم ضاال مم يلوجهممالصممورتهلا  ل ممجالممىمومواممجمممن

 تكأبممأ ظهمممج،لك مم فلد ممممن بمم تهلالعلم مممجهممال ممذاالمومممل ؛ نمملال  د ممج الممملالممغفس
ون  ل ممو مممألمغل مميجال يمملرات بعلد ممل مممألمكجم همملمممن يممثاللمم لغجالل ويممج،

أغلمممتعيممملراتاال ممم ب ل مغل ممميجممممو أ   ممممليأ   ووممم ممممنتعمممأبكت.  مممأاتفمممقالمكك  
 

 أل2الملكقر ل)مأون أل1)

 .أل3الملكقر ل)مأون أل2)
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%ألتممملتممل100 من يثص لغ هلالل ويممج، يممثبل مميونمميجاتفممل هل ولهممل)، بعلد ل
  مممذ ،ضال عمممأبكتال ممالأبممأا لالوم ممم مممن يممثصممم لغجبعممضال يمملراتال أيممأبمميع

%أل.80ال البل يونيجاتفل هل ولهلأ  من)،عيلراتأ  ل
 ع (1)الصياغة النهائية لالست يان  -د

مممج ممو مك ممولاال مم ب ل ،مينمنمك نمملتق   هالضوجملأبأا ا  لتذ المكك  
تعممأبكتإامملد صمم لغجاال مم ب ل هممالصممورت الغهل  ممجبكيممثا  ممولبعممأ ممملا    ممو مممن

ألعيمملر ، ا  ممول13ألعيمملر ، دعممأالمعو مملتاإلونمملو جالممى)14المعو مملتالذات ممجالممى)
ألعيمممملر ، دعممممأ13أل، دعممممأالمعو مممملتالمهغ ممممجالممممى)13بعممممأالمعو مممملتاإلداريممممجالممممى)

 ممي ل ممالال  دويالاإل  ا ي ا  ب ل معو لت دذلحأص،ألعيلر 13المعو لتال  دويج)
ألعيلر .66 نو من)تالىأه ادمو م الأرا جلت ب أه
 وصف االست يانع  -

قاللممفكجا  لممىمغمم بللب لومملتالعلمممجألصممفكلت،ت علمم 4 اال مم ب ل مممن)ب نممو 
امممأدالمممأ رات الم مثلمممجهمممال)الغمممو ،المر ممم العلممممال، مممغواتال بممم  المهغ مممج،،للميكمممو ين

 دعضال عل ملتانت ف جاإلظلبجانعيلراتاال  ب ل ، أ م جتعل وهلم ،ألال أريب ج
تالىممملبممواظههلمممناليل ثهالالوصو إلىبعضالمر  اتال ال أتفيأ لمنال  ل 

  ممال)المعو مملتالذات ممج،،لاللفكلتا   لهأممأ للممي بعمملداال مم ب ل معو لت،أم 
معو لتاإلونلو ج،المعو لتاإلداريج،المعو لتالمهغ ج،المعو لتال  دويجأل.ال

 طريية تصديح االست يانع
 دلى الندو التال ع  (3  -1ست يان تم توزيع الدرجات من )اللتصديح ا

 أللك  ولبج)كبي  أل.3)تع ىالأرظج -

 .ألأللك  ولبج)م و  ج2تع ىالأرظج) -

 لك  ولبج)ض  فجأل.أل1)تع ىالأرظج -



 الدراسة االستطالةيةع
 

 أل.4الملكقر ل)مأون أل1)
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بهأ ال كأقمممن،ألمنالمش هينال  دويين30تلا   لرايغجا   كع جبوا  )
لك ممممم يلوج)اللمممممأ ، الثيممممملتأل  لمممممح بممممم ال  بيمممممقالفعلمممممالم  يمممممجال لمممممل صالنممممم كو
 ممذ العيغممجتمملت بيممقالأرا ممجاليهمملممم   لو ممجلك مم يلوجممم المو ممم لك  يلوج،الممملبممل  

ا صلالالنلالاغأال  بيقالغهل اللك  يلوج.

 مترية لالست يانع الخصائص السيكو  -ه

  .الصدق عأوالً 
 تم حساب صدق االست يان دلى الندو التال ع

 صدق المدكمين ع  -أ

  لمممح،قممممنصمممأ مك ممموا لك ممم  أام،تممملال كأممم لل لكمممأممممنصمممك  جاال ممم ب ل 
نلممأبهل بمم   درايممج ا ممعجهممالموممل اليكمموثبع ضمم الممىمومواممجمممنالمككمممينمممم 

ال  دويمممج الغفنممم ج،  مممأ نمممالبلتفمممل ظم ممم المككممممين مممو صمممأ مضمممموو  مغل مممب  
 مممالأبمممأا لتممم لل  بيمممقالمممىأهممم ادمو مممم الأرا مممجبعمممأال أيمممأبللمك نممملت ال عمممأبكتال

مغهل.

 االتساق الداخل ع

 هأممل تل نلبصأ االتنممل الممأا لاللنمم بعممأمممنأبعمملداال مم ب ل  لوبعمملدمعممل 
 بللوأ  ال للالململ وموض 

 ( ارتباط أبعاد االست يان بالدرجة الكلية5جدول )

االرتيلطاأدالفأ اتا بعلد
**140.623المعو لتالذات ج

**130.775المعو لتاإلونلو ج
**130.727المعو لتاإلداريج
**130.888المعو لتالمهغ ج
**130.838المعو لتال  دويج
**660.892المعو لتتك 
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ظم  ق لمعمملمكتارتيمملطبي  ممو بمميندرظمملتتمم ب ض منالوأ  النلبقأ  
ألا ممم 0.01بعممأمممنأبعمملداال مم ب ل  الأرظممجالنل ممجتلومميدالممجإ لممل  لاغممأمنمم ول)

الذيبرتأصأ االتنل الأا لاللن بعأبللأرظممجالنل ممجلك مم ب ل ، مممن مملالو ممو ف مم 
 لك   أام ال  بيق.

 .الثبات عثا ياً 

 الثبات بطريية ألفا كرو باخعتم حساب معامل  

 ( معامل ثبات االست يان باستخدام طريية ألفا كرو باخ لألبعاد والدرجة الكلية 6جدول )
معلم الثيلتاأدالفأ اتا بعلد

140.839المعو لتالذات ج
130.823المعو لتاإلونلو ج
130.863المعو لتاإلداريج
130.847المعو لتالمهغ ج
130.891المعو لتال  دويج
660.944المعو لتتك 

ظم مم قمم لمعمملمكتالثيمملتالل ممج، يممثت ا  مميقمم لألأ  6ب ض منالوممأ  )
أل، دلممغمعلممم الثيمملتالنلممال0.891-0.823هالمكل راال مم يلوجبممين)معلمكتالثيلت

،تإلممىصممك  جاال مم يلوجلل  بيممقمعلمكتالثيمملأل، تشي  ذ الق لالعلل جمن0.944)
  مكلو جاالا ملدالىو ل وهل الو و بهل.

 اإلحصائيةع   األساليب
 بلالممنا  لليتاإل لل  جال التلا   أامهلهالمعللوجب لولتالأرا جمل

 معلم ارتيلطبي  و ملكنلباالتنل الأا لال دا الأرا ج.-

ت  ويلخملكنلب يلتأدا الأرا ج.معلم ارتيلطألفل-
  يممملرا   يممملرالفممم   بمممينالم  يممم اتتممملا ممم  أاما  يممملر)تأللعيغ مممينمنممم أل ين،ال -

)أووهلألاغأاليكثبينالم  ي ات.





 



 
 الفصل اخلامس

 عرض وحتليل النتائج
 

  تائج التساؤل األول  -

  تائج التساؤل الثا    -

  تائج التساؤل الثالث  -

  تائج التساؤل الرابع  -

  تائج التساؤل الخامس  -

 ص النتائجملخ  
 

  



 67  

  تائج الدراسة وتفسيرهاع

 تمهيدع 
تممملمك ن مممذاالفلممم ا ضمممل ب ضمممم  لغ مممل فالأرا مممج،  لمممحلرظلبمممجامممنك  مفلممم 

قمممنصممكجه ضمم لتهل،  ممأتمملاا ممملدمف مملحتفنممي الم و مم لتتنلؤالتالأرا ممج، ال كأمم 
–1.67ألبأرظممممجمغ فضممممج،)1.66–1 الممممىو مممل فالأرا ممممج)الكنممملب جال ممممللاللل عمممم  

ألبأرظجالل ج.3-2.34ألبأرظجم و  ج،)2.33
نممي  لغ ممل فالمق ممل الممىأ مملوبل كمم ثالممذييعممأمممن  ممأا مم غأاليل ممثهممالتف

، ت كمممممأددرظمممممجأ مممممه أ ممممملليتبغممممملجالمأممممملب س اال  يممممملراتالغفنممممم ج أكث  ممممملا ممممم  أامل 
المفكممموصالمممىالمق مممل همممالضممموجدرظمممجمواهأ ممم أ امممأممواهأ ممم المممىبغمممودالمق مممل ،

 الأرا مممجبإا ممملجأ زا ددرظمممجالمشمممككتال مممالتواظممم المف شمممينال  دمممويينهمممال مممذ ت كمممأ 
م  لفجلك  ولبج، نتاتول الفأ  .

 وفيما يل  درض للنتائج الت  توصلت إليها الدراسةع 
التربــوي كمــا يــدركها المشــرفون  اإل ــراف تــائج التســاؤل األولع مــا أهــم معوقــات 

 التربويون أ فسهم؟

لمممألأهممم ادمو ممممم ال  دممموي أكث  مممل مممميوال اإل ممم ا معو مممملت المممىأ مممللل عممم  
تمملإيومملدالم و مم لتالكنمملب ج االوك اهمملتالم  لريممجالممىمومممو تمم بعممأمممن،الأرا ممج

نبللومممأا   ظممملجتالغ مممل فالمممىالغكممموالمبمممي ،أبعممملدا ممم ب ل معو ممملتالمشممم  ال  دممموي
ال لل جم
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 المعوقات الذاتيةع -أ

ية وترتيب الفيرات حسب أهميتها ف   ( ي ين المتوسطات الدسابية واال درافات المعيار 7جدول )
 بعد المعوقات الذاتية 


ر.م


 الفأ ات

الم و ا
الكنلبال

االوك ا 
الأرظجال  تيتالم  لري

 م و  ج1 753. 2.01  ينب أبال.آلأظأصعودجهالإ غل ا-1

أظممأصممعودجهممالتنممويناك مملتممم المعلمممينالممذبن-2
 ض  فج5 716. 1.61أ   اليهل.

 ض  فج6 683. 1.58اأمالأأر الىا داجالمثللال.-3

 ض  فج8 660. 1.55أظأصعودجهالمولدلجالمعلمين.-4

 م و  ج2 691. 1.71  ين.الأظأ هولجهالال ل ي الىاآل-5

 ض  فج9 594. 1.52اأمالأأر الىبغلجاك لتإونلو جبينالزمكج.-6

 ض  فج7 671. 1.57صعودجهالالن    الىالمو عال عل مال.أظأ-7

 ض  فج10 636. 1.51.دهالارا الغلليل أ ع بلل  د -8

 ض  فج3 696. 1.65ملأاززالثأجبللمعللمن ك الكواراإلونلوالولدرا -9

 ض  فج4 701. 1.62أظأصعودجهالاللألجبللمعلمين ال شل رمعهل.-10

 ض  فج11 645. 1.43أ ع بللمل  اأماالرت لحم المعلمين.-11

 ض  فج8 661. 1.55وأر اللفلتاإليولب ج)كلللب  الليل ج الم  وجأل.-12

امممممأمالأمممممأر المممممىال عمممممل  مممممم المعلممممممين المغل شمممممج-13
 ض  فج8 686. 1.55.معهل

 ض  فج7 658. 1.57أ ع بلل و منتوظ   ول المعلمين.أ  لول -14

أل ال ممالتممغصالممى)أظممأصممعودجهممالإ غممل 1الفأمم  )ألأ  7ب ضمم مممنالوممأ  )
أل753.)ل م  لريممل أل اوك اهمم2.01)ل  نمملب ل م و مم  مم ينب أبممالألا  لمميالم تيممجا  لممىآلا

أل ال مممالتمممغصالمممى)الأظمممأ5ا  م مممجالفأممم  )ظمملجتبأرظمممجم و ممم ج، يليهممملممممن يمممث
ل أل اوك اهمم1.71)ل  نمملب ل ا  لمميالم تيممجالثلو ممجم و مم ، مم ينأل هولجهالال ل ي الىاآل

ظلجتبأرظجم و  ج.أل691.)ل م  لري
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الش لمم جيعممز  لممحلضممععالش لمم جالمهغ ممجلممألالمشمم  ال  دمموي، لممح   
 يكممو أكثمم  ممأر الممىإصممأار، يوممذب أمم هلبمم ومم لاآل  ين،هالأويجلهلتل ي تبي الى

الأمم ارات مشمملرتجاآل مم ين،لممذايوممتالممىالمشمم هينال  دممويينتغم ممجمهمملراتهلالش لمم ج
الم علأجبلت ممل الأمم اراتالفلالممج،  مم المشممككت،  نممنإدار الو ممي الككمممجهممالتنمميي 

  فجبممينتمم مممنالمشمم هين المممأب ين المعلمممينتنممو العك ممجالضمما مممور.تمممليمكممنأ  
 ظممممودمشمممملك   لمممم ج ج،بلإلضمممملهجإلممممىأ  اإل مممم افالنمممملبالالممممى ممممي العمل ممممجأ   ممممل

. جب م هلاإل  افاغهلا  لجالعمل ج اأا ات أيمجبينالمش هين المعلمين، أبغول
،2،3،4،6،7،8،9،10،11الفأ ات) ي ض منالغ ل فالوارد بللوأ  أ  

 ال مممالولممميالمممى)أظمممأصمممعودجهمممالتنممموين،ظممملجتبمممأرظلتمغ فضمممجأل12،13،14
اك لتم المعلمينالذبنأ   اليهل،اأمالأأر الىا داجالمثللال،أظأصعودجهال
مولدلممجالمعلمممين،اممأمالأممأر الممىبغمملجاك مملتإونمملو جبممينالممزمكج،أظممأصممعودجهممال

ممملأاممززالثأممجبممللمعلللدرا ،وممدهالارا الغلليل الن    الىالمو عال عل مال،أ ع بلل  د 
من ك الكواراإلونلوال،أظأصعودجهالاللألجبللمعلمين ال شل رمعهل،أ ع بللملمم 
 امممأماالرت ممملحمممم المعلممممين،ومممأر اللمممفلتاإليوممملبال)كلللمممب  الليل مممج الم  ومممجأل،امممأم

مممنتوظ مم  ولمم أ ممع بلل ومم الأأر الىال عل  م المعلمين المغل شممجمعهممل،أ  لوممل 
 إال جبللغنيجللمش هينال  دويين.هلالتمث  ظلجتبأرظلتمغ فضج.أيأو ألالمعلمين
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 ب.المعوقات اإل سا يةع

( ي ين المتوسطات الدسابية واال درافات المعيارية وترتيب الفيرات حسب 8جدول )
 أهميتها ف  بعد المعوقات اإل سا ية

 الفيرات  ر. م
المتوسط 
 الدساب  

اال دراف 
 المعياري 

 الدرجة الترتيب

 ض  فج9 740. 1.66     تأأيلالمنلوأ المعغويجللمعلمين.اال-1

 ممممم ينآلصمممممعودجالق ممممملمبللعك ممممملتاإلونممممملو جمممممم ا-2
 ض  فج12 672. 1.56 اال  فلد من ب اتهل.

يمممجامممأمالأمممأر المممىتممموهي أظمممواجوفنممم جوشممم جمكب -3
 م و  ج8 668. 1.71للمعلمينبللمأر ج.

صمممممعودجاال  ممممممملمبللم لاممممممتال مممممالتأمممممم للمعلمممممممين-4
 م و  ج3 724. 1.87. ال  ف فمغهل

،صعودجالعم الىتكأيممقا مممنالغفنممالللمعلمممين-5
 م و  ج7 663. 1.72 دغلجظنورمنالمكيج ال ملويغج.

ا  ممميلبالنلمغممج راجالم لامممتال مممالصممعودجإدرا -6
 م و  ج6 644. 1.74 اغأزيلرتهل.ويعلوالمغهلالمعلم

 ض  فج11 746. 1.63غالظزجمنالعمل جال أرين ج.أ  لولالأ ع بلو -7

اظ ملع ممل البمموه لممالاملممالتمشمم  ت دممويم تممزا -8
 م و  ج4 784. 1.81.مغل يل 

ال  دممويي ممور  لممي الوكممواإل  ا الأ ع أ  -9
 ض  فج10 753. 1.66ا هض .

التممممموه ظممممموممممممنا لفمممممجبزيمممممأممممممناإل ممممم ا إدار -10
 م و  ج5 769. 1.79.داهعي الللعم 

 م و  ج6 695. 1.74 لجالكواراإلونلوالبيغال دينإدار المأر ج.-11

ال  دمممويهمممالبغممملجاك ممملتاإل ممم ا ضمممععإ مممهلم-12
 م و  ج1 732. 2.15إونلو جإيولب جم المعلمين.

 م و  ج2 661. 1.89ضععالعك جاإلونلو جهالالمك اال  دوي.-13
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اإل مم ا ال ممالتممغصالممى)ضممععإ ممهلم،أل12الفأ  )ألأ  8ب ض منالوأ  )
ل م و مم ال  دممويهممالبغمملجاك مملتإونمملو جإيولب ممجممم المعلمممينألا  لمميالم تيممجا  لممى

ألظلجتبأرظجم و  ج، يليهلمممن يممثا  م ممج732.)ل م  لريل أل اوك اه2.15)ل  نلب 
ا  لممميال مممالتمممغصالمممى)ضمممععالعك مممجاإلونممملو جهمممالالمكممم اال  دمممويأل،أل13الفأممم  )

ظمملجتبأرظممجم و مم ج،أل661.)ل م  لريممل أل اوك اهمم1.89)ل  نمملب ل و مم الم تيممجالثلو ممجم 
ألال ممالتممغصالممى)صممعودجاال  ممملمبللم لاممتال ممالتأمم للمعلمممين4بيغممملظمملجتالفأمم  )

أل.724.أل اوك ا م  لري)1.87 ال  ف فمغهلألهالالم تيجالثللثجبم و ا نلبال)
بغممملجاك ممملتإونممملو ج ممموالمممذيينممم    المشممم  ال  دمممويالغممملظ يعمممز  لمممحأ  

إيولب ممجممم المعلمممينمممن ممك ا  مم امهل تأممأب ظهممود ل،بممذلحت وطممأالعك مملتال ييممج
 دممميناإلدار ،  لمممحلمممنب ممملتىإال مممك تأمممأب ظم ممم ،بمممينالمشممم  ال  دممموي المعلممممين

يأالذييلممأرمممنالمعلممل العم الوبثغال يشو  المعلمين ا   امارا هل مأ   لتهل، أ  
يعمممم المممىال هممم ممممنمعغويممملتالمعلممممينمممم اإليممممل مممم االب عممملدامممنلومممم  وأمممأ ، أ  

 يعممم الممىاال مم فلد مممنظواوممتالأممو لممألالمعلمممين يلممك  بللف   الف ديممجبيممغهل، أ  
يشمممم تهلهممممالالأمممم اراتال ممممالت  ممممذدا مممم ظواوممممتالألممممور الضممممععاغممممأالمممميعض، أ  

 أ  ل هل.المأر ج، االب علدانت ي 
كمممليوممتال مم أيضمملاممم اظ ملامملتبلممور أ ممبوع جأ  ممه يجتأ ريممجيو ممم 
الوم  هالظلنجأ ويجتو قالعك مملتبيممغهل، الو ممو ممم المعلمملهممالمواظهممجالمشممككت

ل مملجأمممور ل، منمملاأ المعلمملالوأبممأمممن ممك ال ممال ممأتواظمم  ممواجممم ال ليممجأ ممم أ 
تهيئجتلهجالن   المغل يجل لل ه منتفلجت .

لمممألأ ممم  ك مممجمعو ممملتإونممملو ج ممميوال ب ضممم ممممنالغ مممل فالممموارد بللومممأ  أ  
الممى)صمممعودجالق مملمبللعك ممملتاإلونمملو جمممم ألال مممالتممغص2ر ممل)الميكممو ين ممالالفأممم  

أل1.56)ل  نمملب ل فلد من ب اتهلألهأأا  ليالم تيجالثلو جاش  م و مم  اال  ،  يناآل
الأ ع بلوغالظممزجمممنألال التغصالى)أ  لول 7أل،تليهلالفأ  )672.)ل م  لريل  اوك اه

ألال ممال9أل، الفأمم  )746. اوكمم ا م  مملري)أل1.63العمل ممجال أرينمم جألبم و مما نمملبال)
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ال  دممويي ممور  لممي الوكمموا هضمم ألا  لمميالم تيممجاإل مم ا تغصالى)الأ ع أ  
ظلجتتلهلبأرظلتض  فجمنأل753.)ل م  لريل أل اوك اه1.66)ل  نلب ل العل   م و  

 يث يواهللألالميكو ين.
 المعوقات اإلداريةع  .ج

الفيرات حسب ( ي ين المتوسطات الدسابية واال درافات المعيارية وترتيب 9جدول )
 أهميتها ف  بعد المعوقات اإلدارية 

 الفأ اتر.م
الم و ا
الكنلبال

االوك ا 
الم  لري

الأرظجال  تيت

 م و  ج1 786. 2.23المكلهئج الكواهزالت غل تم ظهوديالمهغ ج.-1

 م و  ج8 729. 1.90التهيئاإلدار الف صجالعلدلجلل  ق جالوظ ف ج.-2

 ض  فج13 657. 1.58 ج.اإل  افل نيلأيالمأأر الىتكأبأالمهلم-3

التنممممعىاإلدار إلممممىت مممموي المشمممم هينال  دممممويينإلممممى-4
 م و  ج7 775. 1.97من ولأالىهالا داج.

اأمالأأر الىال واز بينالوواوتالفغ ج اإلداريممجهممال-5
 م و  ج11 744. 1.73ال  دوي.اإل  ا امل ج

 م و  ج3 835. 2.12الب غل تراتبال الموهودالذيأبذل .-6

الأ ممع بلل ضمملاممنالأمم اراتاإلداريممجالم علأممجبللعممم -7
 م و  ج4 743. 2.08كمش  ت دوي.

 م و  ج6 786. 1.99اأمتوه   ل  ال ا جهالالمبغىاإلداري.-8

 م و  ج10 766. 1.82اأم ظودمعلبي  اضكجال   لرالمش هينال  دويين.-9

 م و  ج2 839. 2.20التأأمالوزار  واهزللمش هين  يالنفلج .-10

 ض  فج12 714. 1.61ال  دوي.اأم ظودمك يجتلبال لظلتالمش  -11

 م و  ج5 736. 2.00التنعىاإلدار لمع هجاال   لظلتال أريب ج.-12

 م و  ج9 736. 1.84الأ ع بلل ضلالىأداجاإلدار العلمجلر  ا .-13

ألال ممممالتممممغصالممممى)المكلهئممممج الكممممواهزال1الفأمممم  )ألأ  9ب ضمممم مممممنالوممممأ  )
أل اوكممم ا 2.23بم و ممما نممملبال)ظهممموديالمهغ مممجألا  لممميالم تيمممجا  لمممىت غل مممتمممم 
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ألال ممالتممغص10ظلجتبأرظجم و  ج،بليهمملمممن يممثا  م ممجالفأمم  ) أل786.م  لري)
ا  لمميالم تيممجالثلو ممجبم و مما نمملبالالى)التأأمالوزار  واهزللمشمم هين  يالنفمملج أل

ألال ممال6جتبأرظممجم و مم ج،بيغممملظمملجتالفأمم  )ظممل أل839.أل اوكمم ا م  مملري)2.20)
تممغصالممى)الب غل ممتراتبممال الموهممودالممذيأبذلمم ألهممالالم تيممجالثللثممجبم و مما نمملبال

 دأرظجم و  ج.أل835.أل اوك ا م  لري)2.12)
داجات المكلهنمممجالمممىويعمممز  لمممحإلمممىأ م مممجالكمممواهز د ر ممملتموظممم  ممممغنللممم

 النممي بهمملاإل مم ا  م ممج ممذ ا  مملليتال كفيزيممجهممالتفعيمم امل ممجا مم م اري هل، ونمم ا 
هممممالاالتوممممل الممممذيي ممممأمالمعلمممملبللأرظممممجا  لممممىبلا يمممملر المنمممم فيأا   مممممنال ممممأملت

 جال اليأأمهلالمش  أ المف ش. دذلحهممإ اممأمتمموه الكممواهزالمغل مميجبممغعكساإل  اف
 ممأيفأممأالمفمم شالكمل ممج اإل نممل بل م ممجالعممم ، ليلالممىمنمم ولال ضممل،  ممذابممأ ر 

ه غ فضر  مم المعغويممج رغب مم هممالا داجبفعلل ممج،  ممذابمملل ي بممغعكسالممىتفلجتمم هممال
العم و  وجلعأمال ضل، دلل للالبغ فضمن ولأدا  الوظ فال.

لممممألأ ممم هأمممم اتمعو ممملتإداريممممج ممميوال ب ضممم ممممنالغ ممممل فالممموارد بللوممممأ  أ  
المممى)ل نممميلمممأيالمأمممأر المممىتكأبمممأالمهممملمألال مممالتمممغص3ر مممل)الميكمممو ين مممالالفأممم  

ل م  لريممممل أل اوك اهمممم1.58)ل  نمممملب ل  جألهأممممأا  لمممميالم تيممممجالثللثممممجاشمممم  م و مممم اإل مممم اف
ال لظممملتالمشممم  ألال مممالتمممغصالمممى)امممأم ظمممودمك يمممجتلبممم  11أل،تليهممملالفأممم  )657.)

 اوكممم ا م  ممملريأل1.61الم تيمممجالثلو مممجاشممم  بم و ممما نممملبال)ال  دمممويألال مممالا  لمممي
ظلجتبأرظلتض  فجمن يث يواهللألالميكو ين. أل،714.)
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 المعوقات المهنيةع -د

( ي ين المتوسطات الدسابية واال درافات المعيارية وترتيب الفيرات حسب 10جدول )
 أهميتها ف  بعد المعوقات المهنية

 الفيرات  ر. م 
المتوسط  
 الدساب  

اال دراف  
 المعياري 

 الدرجة  الترتيب 

ال  دويهالتغم ممجمهمملرتالهممالال علممم اإل  ا ملينلاأولدرا -1
 709. 1.82م المعلمينبشك  ل ل.

8
 م و  ج

ومملدراممملأدامملالغممموالمهغممالللمعلمملمممن ممك تلممك  مممواطن-2
 736. 1.68الضعع تعزيزمواطنالأو .

12
 م و  ج

البممممم لإظمممممم اجدرا مممممجمنممممممك ج ممممململجال   لظمممممملتالمشمممممم هين-3
 792. 2.09ال أريب ج.

2
 م و  ج

صممممعودجتوزيمممم ا د ارالممممىظم مممم المعلمممممينالمشمممملرتينهممممال-4
 676. 1.84العمل جال عل م ج.

7
 م و  ج

 م و  ج10 716. 1.75للمعلمين.المهلريصعودجال  تيزالىالولوتالفغال -5

 م و  ج4 770. 1.98 لجالمنل جالزمغ جهالدالالعم الوملاالبينالمعلمين.-6

 م و  ج1 744. 2.27. لجإتل جالف صجللمعلمينل غفيذا وش جالم ب يجالين  ج-7

ت ااممممالالفمممم   الف ديممممجبممممينجصممممعودجا مممم  أامطمممم  إ مممم اف -8
 701. 2.00المعلمين.

3
 م و  ج

بمممملب غل مممتمممم طب عمممجاإل ممم ا  أ ممملليتامممأمالمع همممجب غمممو -9
 700. 1.87المفلم لالعلم ج.

6
 م و  ج

صعودجت بيقأ لوبال و يت الع ضالعملال نممتطب عممج-10
 751. 1.94المو ع اإلمكلولتالم واه  .

5
 م و  ج

صمممعودجالمأمممأر المممىردممماالمممملد ال مممالأ ممم  اليهممملل كأيمممق-11
 671. 1.65ال نلم هالالمغل ف.

13
 ض  فج

اممأمالأممأر الممىاأممأاظ ملامملتليكممثالمشممككتال ممالتواظمم -12
 719. 1.74العمل جال أرين ج.

11
 م و  ج

امممممأم مممممأر المعلممممممينالمممممىت بيمممممقإر ممممملداتاإلدار العمل مممممج-13
 680. 1.81اللف جبغولح

9
 م و  ج
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ألال ممممالتممممغصالممممى) لممممجإتل ممممجالف صممممج7الفأمممم  )ألأ  10ب ضمممم مممممنالوممممأ  )
أل2.27)ل  نلب ل م و  للمعلمينل غفيذا وش جالم ب يجالين  جألا  ليالم تيجا  لى

ألال ممال3م و  ج،بليهمملمممن يممثا  م ممجالفأمم  )ظلجتبأرظج أل744.)ل م  لريل  اوك اه
ا  لممميتمممغصالمممى)البممم لإظممم اجدرا مممجمنمممك ج ممململجال   لظممملتالمشممم هينال أريب مممجأل

ظمملجتبأرظممجم و مم ج، أل792.)ل م  لريممل أل اوك اهمم2.09)ل  نمملب ل الم تيجالثلو جم و  
ت ااممالالفمم   جال ممالتممغصالممى)صممعودجا مم  أامطمم  إ مم اف أل8بيغممملظمملجتالفأمم  )

أل اوكمممم ا م  مممملري2.00الف ديممممجبممممينالمعلمممممينألهممممالالم تيممممجالثللثممممجبم و مممما نمممملبال)
 دأرظجم و  ج.أل701.)

لعمممأميعممز  لممجإتل مممجالف صممجللمعلممممينل غفيممذا وشممم جالم ب يممجالينممم  ج،ونمم ا 
 ظممود لممج لصممجبممللم  ب هممالالب ومملمفالأرا ممال، تثمم  اممأدالكلممصال ممالبأر ممهل
المعللهالا  بو ، تث  اأدال كميذهالاللعالوا أ، طو المغهف تب  ولالملد 
الأرا ممم ج، امممأمتممموه الو ممميالنممملهالل كضمممي ال وممملرب  امممأاد ل،  لمممجا د ات ا ظهمممز 

وه   ل  ا من النكمجهالالم  ب ،  لجاأدمش هالالمعلم للق مملمالم ب يج، اأمت
بإاممأادال ومملرب ال كضممي لووشمم ج،مممن غمملب ضمم أ م ممجالم  بمم هممالتكأيممقأ ممأا 
العلمموم تنمموينالمفمملم لالعلم ممجلممألال ممكب،إضمملهجإلممىت  مم ةالمعلوممملتالغن يممجهممال

عي الولوتال  ب أاللألال كببشك أهض لملل أ  لوهل تغم جالمهلراتالعلم ج تف
مند ربلرزهممالغمم  القمم للممألال ممكبتلللممأ  ا ملوممج، أومم يوممتأ يكممو  غممل 
مكممل م لممصهممالتمم مأر ممجيكممو تمأمم للم  بمم موهممزبوم مم ا د ات المنمم لزملت

بو يتل .الض  ريج،بلإلضلهجإلىض  ر إاأادا د اتالكزمج ب ال ولرب
ل د لمموصاممأمإظمم اجدرا ممجمنممك ج مململجال   لظمملتالمشمم هينال أريب ممج،إممم 

،أ لألممجاإل مم ا ولين،أ لألممج بمم تهلهممالموممل ئلممغأصالممواالأ الوهمم مممن بمم المنمم
اإلمكلو لتالم ل جالم علأجبمشككتالمش هينالم علأجبللوواوتال أريب ج.

ت ااممالالفمم   الف ديممجبممينالمعلمممينجبلممعودجا مم  أامطمم  إ مم اف قلممملب علمم أممم 
 ه لبعألل علم م الف   الف ديممج،همملل كبهممالاللممعالوا ممأتلهمملتمأار غلللأ   و
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 بيمممغهلهمممالالغممموا الالونمممم جوفممم   ال،اغممأول وا ممم جهمممالال علمممم  ال مممذت  الكفممم  الفهمممل
غمملاغممأملو علممم بهممذ ال  يأممج و يمم العممأ بعيغمم . اللممك  أو  ذا مموأ   العأل جاا ألدا 

 مممذاا  ممملوبهمممغكنم  ئمممو ،هممممنالضممم  ريم اامممل الفممم   الف ديمممجبمممينال مممكبهمممال
ج  جتعممللفالفمم   الف ديممج،للجهالأي المعلل وأدا هع العمل جال عل م ج،الىاا يلرأ  

الىأ م جالف   الف ديج م كننينبللكلظلتالف ديج وكنوك لجإلىمعلمينم لعين
،لممو الفمم   الف ديممجفم المغهفالأرا ال،تملوك لجإلىمعلمينب أب   لدرينالىال ن  

بينال كب،  لحبل   أامط  تأرين جت ااالتلحالف   طب   ل    ظود لأم ا أ يع
أراتال ممكب، مممنال مم  ال أرينمم جال ممالتع ممال تغل ممت مم، ت ن فممم البيئممجالمأر مم ج

-ط يأممجال أنمم لالعشمموا ال-ط يأممجالمومواممج اتالأممأر الوا ممأ - أ م ممجللفمم   الف ديممج
ال ممالمأل2016النمم يلالأغممووال،ط يأجال عللالومعال.ت فممق ممذ الغ  وممجممم درا ممج)ابممأ 

تيجا  لىمنبممينالمعو مملتتمثلمميال  دويال الأ ذتالم اإل  ا أ لمعو لتأ  ت ل
همممالضمممععتفممملج بعمممضالمشممم هينال  دمممويينالمهغ مممج، ت فمممقمممم درا مممج)و  ممممجالممممأل ،

ال  دمممويالمعمممو المهغمممالاإل ممم ا ممممنبمممينالمعو ممملتال ممالتواظممم مألال ممالتممم لأ  2003
موممل مألال ممالتمم لأ  2010%أل، ت فممقممم درا ممج) للممأالعبممأ،67 يممثظمملجبغنمميج)

أل، ت فقم درا ج)أ مأ4.08الغموالمهغالظلجهالال  تيتا   بم و ا نلبالبلغ)
معو ممملتالغمممموالمهغمممالظممملجتهمممالالم تيمممجالثللثمممجبممموز  لأ  تمممال ممممألال2010الل مممل ي،

ألال ممالFitzgibbons , 2005%ألأيبأرظممجإال ممجتبيمم  ، ت فممقممم درا ممج)73ونممبال)
ظمملجت ،ال ممالتواظمم المشمم هينال  دممويينهممالت مموي النفليمملتالمهغ ممجال كممأيلتتمم لأ  

بأرظجتبي  .
لممألأ مم هأمم  هممالالمعو مملتالمهغ ممج مميوال ب ضمم مممنالغ ممل فالمموارد بللوممأ  أ  

الممى)صممعودجالمأممأر الممىردمماالممملد ال ممالألال ممالتممغص11ر ممل)الميكممو ين ممالالفأمم  
ل  نمملب ل هالالمغل فألهأأا  ليالم تيجالثللثجاشمم  م و مم أ   اليهلل كأيقال نلم 

ظممممملجتبأرظمممممجضممممم  فجممممممن يمممممث ممممميواهللمممممأل أل،671.)ل م  لريمممممل أل اوك اهممممم1.65)
الميكو ين.

 المعوقات التربويةع -ه

( ي ين المتوسطات الدسابية واال درافات المعيارية وترتيب الفيرات حسب 11جدول )
 المعوقات التربويةأهميتها ف  بعد 
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المتوسط   الفيرات ر. م
 الدساب 

اال دراف  
 المعياري 

الترتي 
 الدرجة  ب

 م و  ج9 747. 1.76صعودجتأويلا داجال  دويللمعلمين.-1

الالمممذيبغل مممتاإل ممم اهامممأمالأمممأر المممىتأ يممم ا  ممملوب-2
 م و  ج11 717. 1.71 أراتالمعلمين.

 م و  ج12 671. 1.70 جب  يأجظملع ج.اإل  افصعودجت بيقا  لليت-3

 م و  ج4 722. 1.93ال  دويللب ول زد ر ال ف  شالبعأ.اإل  ا الشعورأ  -4

ال  دممويالكممللالهممالرهمم المم  حالمعغويممجاإل مم ا الينممهل-5
 م و  ج8 701. 1.84.لألالمعلمين

 م و  ج1 762. 2.06اأمال    الب امفال أريتللمش هينال  دويينالوأد.-6

 م و  ج7 708. 1.87 ج.اإل  افالت وه الموضوع جهالامل جتأويلالب امف-7

لي غل ممت؛منمم ويلتالغشملطلتالعمل ممج همالصمعودجال و مم -8
 م و  ج2 759. 2.02م المن ويلتالم  لفجللم علمين.

اممأمإمكلو ممجتوظ مم ال ليممجإلممىت مموي أوشمم جمممنالبيئممج-9
 م و  ج3 762. 1.94المكل ج.

اأمإمكلو جال دابينالمع همجالكأبثمج دمين  مل ال للمت-10
 م و  ج5 794. 1.92العمل ج.

 م و  ج6 827. 1.90اأمالأأر الىتغفيذ  ج أبثجلعمل جال علل ال عل ل.-11

صمممممعودجال علمممممم مممممم الفممممم   الش لممممم ج المهغ مممممجبمممممين-12
 م و  ج11 727. 1.71المعلمين

اممممأممع هممممجأ مممملليتال ممممأريسالكأبثممممجال ممممالتثيمممم وشمممملط-13
 م و  ج10 707. 1.74المعلمين


ألال مممالتممغصالممى)اممأمال   مم البممم امف6الفأمم  )ألأ  11ب ضمم مممنالوممأ  )

ل أل اوك اهمم2.06)ل  نمملب ل م و  ال أريتللمش هينال  دويينالوأدألا  ليالم تيجا  لى
ألال ممالتممغص8م و مم ج،بليهمملمممن يممثا  م ممجالفأمم  )ظمملجتبأرظممج أل762.)ل م  لريمم

الممى)صممعودجال و مم هممالمنمم ويلتالغشمملطلتالعمل ممجلي غل ممتممم المنمم ويلتالم  لفممج
أل759.أل اوكممم ا م  ممملري)2.02ا  لممميالم تيمممجالثلو مممجبم و ممما نممملبال)، للم علممممينأل
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ل ممالتمممغصالممى)امممأمإمكلو ممجتوظ ممم ألا9ظمملجتبأرظمممجم و مم ج،بيغمممملظمملجتالفأممم  ) 
أل1.94ال ليجإلىت وي أوشمم جمممنالبيئممجالمكل ممجألهممالالم تيممجالثللثممجبم و مما نمملبال)

 دأرظجم و  ج.أل762. اوك ا م  لري)
يعمممز امممأمال   ممم البممم امفال مممأريتللمشممم هينال  دمممويينالومممأد،و  ومممج  ممميلب

ال  دوي،أ لغأصهال أراتهلأ اإل  ا امل جضععالمن ويلتالمهلريجللأل مينالى
أمكممنتكأيممق تلممملتممل تكأبممأالكلظمملتدق أممل اممأمإلممملمهلبمميعضالمعلوممملت، لممحأومم 

مممنالعغلصمم المهمممجالممىألل ممج.ه كأبممأالكلظمملتيعممأ أا الب ومملمفال ممأريبالبكفمملج  هع 
ال كأبأالأ يقللكلظلتينلاأالىظع أيوشلط امعغممى   ؛من ولالف د الوملاج

الكلظلت ممأمنالوهود الغفألت،تملأ  بوه تثي ا  ا   ل مج للف د، يوعل وشلطل للمغن 
ظلتللمش هينال  دممويين غل  لتنو ه ديجأ ظملع ج،  لحم  و بللف دوفن ،همثك 

ص،هكلظلتمش  الل جالع د جت  لعان لظلتمش  ال يلض لت،يككمهلال  ل 
 هالالو يوفن  أت وه  لظلتظملع جمث الكلظلتالملديج.

 همممالمنممم ويلتالغشممملطلتالعمل مممجلي غل مممتمممم لف مممملي مممصصمممعودجال و ممم أمممم 
طمم  تغويمم ال ممأريسون يممجت بغممىالممىهنمم  أ      لممحالمنمم ويلتالم  لفممجللم علمممين

 ل  مل ىم تغو  أرات ميو  مهلراتالم علمممينهممالتعأ  أ  ، ت غو ال أريسيوتأ  
 هممالاغلصمم المممغهفل  واهممقممم  لممل ص  يعممأ  المعلل المعلمممجي يمم  الفل ،بمعغممىأ  

ي يمممم الم علمممممو أوفنممممهللل واهممممقممممم  أ  ب و ممممهممممكيوممممتأ  الم علمممممين لمممم سالعكممممس،
  ظوداال  كهلتبينال ليجهالأ لليتال عللبممأه المعلمممينإلممىا مم  أاماممأدالمغهف.

ال الب م  بهلطكبهلم ال لكيممأ،د ل  غلغلم الذتلجاتالم عأ  ؛كبي مناال   ات و لت
 ال أريس.الىتغوي توظ فالمعلمينلهذ اال   ات و لتهال

يأممأم ممالأ   أهضمم ط يأممجل لب ممجا   لظمملتالم علمممينالممىا  كهلتهممل،كممملأ  
مك ممولالمممغهفبلمممور م غواممج،همملل غوي  ممموال  يأممجال مماليلممم  كلهمملالم علمممو إلمممى

تمشمممملرتجتغويمممم ال ممممأريسب  لمممم أ   مهممممل،المعلوممممملت المهمممملرات المفمممملم لالم لمممموبتعل 
إيولب ممجمممن بمم ال كميممذهممالامل مملتال   مم ا، ات ممل الأمم ارات امل مملتال أيمم ل، مف مملح
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 وشممم جال عل م ج ال علم مممج، ل ممم  ا همممالا ممم  أامالمعلممممينغويممم ال مممأريسب مثممم امل مممجت
الممىالمعلمملت ويمم تغن لالأر  ،ه غوي ال أريس وهلنفجت دويممجت بغممىالممىأ ممل أ  

تأرين تيعل لك  كهلتبينالم علمين.
يئجالمكل ج،  لح ف ملب علقبعأمإمكلو جتوظ  ال ليجإلىت وي أوش جمنالب

،غهلمممممنتني ممممفالبيئممممجالمأر مممم جممممم الكلظمممملتال عل م ممممجالوأبممممأ لعممممأم بمممم تهلأ تمكمممم 
 ال وظهمملتال  دويممجالكأبثممجبممملهيهمملتغويمم ا وشمم ج ت مموي العك ممجبممينالمعلممل ال للممت

 إلبمممواجد مممل جمعمممأ ،هلمممليعمممأالبغممملجالمأر مممالموممم  ضممم  ريل  االوف ممملحالمممىالبيئمممجأمممم ا 
 غنمممميقممممم ال نلممممم  الال للممممت،بمممم  ممممومومواممممجهضمممملجاتبممممرديتمممم مغهمممملد ر هممممال

 تكأيممق،مممنأظمم تنممهي الغممموالعألممال االوفعممللال الونممأيلل للممت؛الفضمملجاتا  مم ل
توازومم الغفنممال تعزيممزم  لممعظواوممت  لممي  .هلل للممت ممأبأالكنل مم جب م مم ب  يممز 

ال لممورمممنأبمم زصممفلت ،الأدرتغمملأ   أ  ،لا ممم المكمم ايمي لل ف ، تاال   ك 
  ممىتنممو ملممأر؛تنممو البيئممجالمأر مم جم يكممج الممىظلوممتتبيمم مممنالومممل الينمم ا

 صممفلج،لل ملويغممجالبيئممجالمأر مم جالوميلممجتنممو ميعثممل إ لر ل  ل ال للت ت ورات ،   
 ذ الغ  وجم درا ممج)مهممىالنممعلبأ  ا مم   ،الىتهذبتالذ  . ت فق المك ،الغفس

الم  أمملتال  دويممج اتتممل ي بأرظممجأكبمم مممنالمعو مملتمألال ممالتوصممليإلممىأ  2012
 ج.اإل  افاالظ ملع جهالالعمل ج

همممالالمعو ممملتأ ممم  مممكثهأممم ات ممميوال  ي ضممم ممممنالغ مممل فالممموارد بللومممأ  أ  
الممى)صممعودجت بيممقا  مملليتألال ممالتممغص3ر ممل)ال  دويممجلممألالميكممو ين ممالالفأمم  

أل1.70)ل  نمممملب ل  جب  يأممممجظملع ممممجألهأممممأا  لمممميالم تيممممجالثلو ممممجاشمممم  م و مممم اإل مممم اف
ظممملجتبأرظمممجم و ممم جممممن يمممث ممميواهللمممألالميكمممو ين، أل،671.)ل م  لريمممل  اوك اهمم

الالذياإل  اهالى)اأمالأأر الىتأ ي ا  لوبالل ل تغللأل2،12تل ) تليهلالفأ 
صممعودجال علممم ممم الفمم   الش لمم ج المهغ ممجبممينالمعلمممينأل بغل ممت ممأراتالمعلمممين،

ا  ليالم تيجالكلديجاش  .  أ
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ب التربوي حس اإل راف ( ي ين المتوسط الدساب  وترتيب أبعاد أهم معوقات 12جدول )
 أهميتها لدى أفراد دينة الدراسة

 التربوي  اإل رافأبعاد است يان معوقات  ر. م
المتوسط 
 الدساب  

 الترتيب

1.605المعو لتالذات ج.-1
1.764المعو لتاإلونلو ج.-2
1.931المعو لتاإلداريج.-3
1.882المعو لتالمهغ ج.-4
1.853المعو لتال  دويج.-5

المعو مممملتاإلداريممممجا  لمممميالم تيممممجا  لممممىبم و مممماألأ  12ب بمممينمممممنالوممممأ  )
 مممأا  لممميالم تيمممجالثلو مممجبم و ممما نممملبال، أل يليهممملالمعو ممملتالمهغ مممج1.93 نممملبال)

أل،1.85هممممالالم تيممممجالثللثممممجبم و مممما نمممملبال)بيغممممملظمممملجتالمعو مممملتال  دويممممجأل1.88)
ظمملجتالمعو مملتأل أ يمم ا 1.76ال ابعممجبم و مما نمملبال) المعو مملتاإلونمملو جهممالالم تيممج

أل.1.60الذات جهالالم تيجال لمنجبم و ا نلبال)
يعممز  مميو المعو مملتاإلداريممجهممالالم تيممجا  لممىلممألالمشمم هينال  دممويين،ونمم ا 

ب ممج،جالممأ راتال أريلمكأ ديجالف صالم ل جللمش  ال  دويلمواصلجدرا   العل ممل،  لمم 
ع  ر العم  المشلغ  اأمال ل ي النلهالللمشمم  ، تثمم  ا امممل اإلداريممجال مماليكلمم 

 لمم س،قب ب عممجاملمم ، تأيمم لأامممل المشمم هينالممىا امممل الن لب ممج ال ممالالت علمم ،بهممل
ودجإ  اكهلهالمغل شجالمشلري ال  دويممج بمم ت وي  ممل، تممذلحلوظمما امل الميأاو ج،  ل 

الم تزيجهالات ل الأ ار، تث  ا عيلجاإلداريج المهلمالف ع جللمش هينال  دويين، اممأم
 جلألالمش هينال  دممويين. ت فممق ممذ الغ  وممجممم درا ممجاإل  افتواه النفليلت المهلرات

معو ممملتال مممالتواظممم الالمعمممو اإلداريممممنأ ممملمألال مممالتممم لأ  2003)و  ممممجالممممأل ،
مألال ممال2012%أل، ت فقم درا ج)بممأرال  يلممال،07بغنيج)تظلجإ ،ال  دوياإل  ا 

ال  دممويالميل مم اإل مم ا إلممى ظممودمومواممجمممنالمعو مملتتغفيممذال ممجليو ل وهممتوصممل 
بكمم الممأبلبال،الممىالمأر ممجهممالمأبغممجا امم مممنالولوممتاإلداري، ت فممقممم درا ممج)أبممو
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الأ رال للممتالممىأامممل المفمم شال  دمموي مموالعممم اإلداري، أ  مألالذيب لأ  2014
مألال ممالتمم ل2017معنلالم  ألت الم  ألتإداريممج، ت فممقممم درا ممج) للممأالعثمممل ،

ب نل مممممفالمشممممم  بلاممممممل  مهممممملمإداريمممممجهمممممالغيممممم مومممممل املممممم ، ت فمممممقمممممم درا مممممج
(Rallis,S.F and Highsmith 2000 ل المشمم  ال  دممويبكثمم  ألال ممالتمم لبلوشمم

أاملل اإلداريجال اليأومبهلأ غلجامل اليومال.
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 لمتغير النوع؟  وفياً  التربوي  يوداً  اإل رافمعوقات  ما أدثر  تائج التساؤل الثا  ع

( ي ين  تائج اختبار )ت( بين متوسط  دينة الدراسة دن األبعاد والدرجة 13جدول )
 النوع.و المتغير  ربوي وفق الت اإل رافالكلية معوقات 

 النوع األبعاد
ح م  
 العينة

المتوسط 
 الدساب  

اال دراف 
 المعياري 

 قيمة " ت " 
مستوى  
 الداللة 

المعو لتالذات ج
 4.807 23.13 76 ت 

 
1.9160.058

 21.19 43أوثى

المعو لتاإلونلو ج
 4.989 23.46 76 ت 

 
1.4900.139

 21.98 43أوثى

المعو لتاإلداريج
 24.80 76 ت 

6.288 -0.670 0.504
 25.58 43أوثى

المعو لتالمهغ ج
 5.433 25.00 76 ت 

 
1.4740.143

 23.44 43أوثى

المعو لتال  دويج
 6.568 24.47 76 ت 

 
0.8520.396

 23.44 43أوثى

المق ل النلال
 21.92979 120.8684 76 ت 

 


0.815 0.417 

 117.2222 43أوثى

بواظهمممممو المعو ممممملتالعيغمممممجالمممممذتور اإلوممممملثأهممممم ادألأ  13ب بمممممينممممممنالومممممأ  )
)الذات ممج،اإلونمملو ج، اإلداريممج،المهغ ممج،ال  دويممجألاغممأوفممسالمنمم ولمممندرظمملتاإلال ممج.

ال  دممويتممملاإل مم ا  معو لت، دذلحالتوظأه    اتدالجإ لل  جبينم  ي الغو 
أل0.05ول)ألأكب منمن 0.417من ولدالل هل)بأرتهلالمش هو ال  دويو أوفنهل،   

 دممذلحومم هضالف ضمم جالبأبلممج وأبمم الف ضمم ج الممىتلهممجا بعمملد.،الممىالمق ممل النلممال
اإل مم ا اللممف يجال ممالتممغصبعممأم ظممودهمم    اتداللممجإ لممل  جبممينالغممو  معو مملت

تممملبممأرتهلالمشمم هو ال  دويممو أوفنممهل. ت فممق ممذ الغ  وممجممم ممملتوصممليلمم ،ال  دمموي
مأل2010مأل) للممأالعبممأ،2005مأل)ولمم يمملغال،2001) صممفالمنمملاأ ،درا جت من
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مأل الذبنتوصممليو ممل وهلبعممأم2012مأل)مهىالنعلبأ  ا    ،2010)أ مأالل ل ي،
ال  دويتعزللم  ي الوغس.اإل  ا  ظوده    اتداللجإ لل  جهالدرظجم  ألت

لمتغيــر المؤهــل  وفيــاً  التربــوي  ــيوداً  اإل ــرافمــا أدثــر معوقــات  تــائج التســاؤل الثالــثع 
 العلم ؟
التربوي تبعا للمؤهل  اإل راف( ي ين تدليل التباين األحادي )أ وفا( لمعوقات 14جدول )

 العلم  

ملأرال يلبنا بعلد
مومو 
الم دعلت

درظج
الك يج

م و ا
ألFق مجالم دعلت

من ول
الأاللج

المعو لتالذات ج
 93.399 3 280.198بينالمولم  

3.424 

 

.020 

 27.278 115 3136.945دا  المولم   

  118 3417.143المومو النلال

المعو لتاإلونلو ج
 30.611 3 91.832بينالمولم  

1.115 

 

.346 

 
 27.448 115 3156.487دا  المولم  

  118 3248.319المومو النلال

المعو لتاإلداريج
 21.166 3 63.498بينالمولم  

.568 

 

.637 

 
 37.284 115 4287.662دا  المولم  

  118 4351.160المومو النلال

المعو لتالمهغ ج
 67.883 3 203.649بينالمولم  

2.259 

 

.085 

 
 30.049 115 3455.628دا  المولم  

  118 3659.277المومو النلال

المعو لتال  دويج
 12.528 3 37.584بينالمولم  

 40.897 115 4703.206دا  المولم   821. 306.

 93.399 118 4740.790المومو النلال

المق ل النلال
 339.223 3 678.445بينالمولم  

.736 .482  461.135 48880.307115دا  المولم  

 118 49558.752المومو النلال
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،أل3.424ق مجا  يلرتكليمم ال يمملبنا  مملدي) ألبل ممي)ألأ  14ببينالوأ  )
هممل بل مميق مممجا  مممل ال  مملالمثب ممجإزاإ أل،0.05  الق مجمعغويممجاغممأمنمم ولداللممج)

معغويمممجبمممينم  لمممعهئممملتالمر ممم العلممممالالمممىأل،  مممذايشمممي إلمممى ظمممودهممم   020.)
ق مجا  مممل ال  مملأ مم مممنمنمم ولمعو لتالذات جال التواظ المش  ال  دوي، دملأ  

 وأبمم الف ضمم جالبأبلممج،ال ممالتممغصالممى ظممود،غمملومم هضالف ضمم جاللممف يجو لالأاللممج،ه
ت مممجال مممالتواظممم المشممم   معو ممملتالذاهممم    اتداللمممجإ لمممل  جبمممينالمر ممم العلممممال

ال  دوي.
 التوظممأهمم    اتداللممجإ لممل  جبممينم  يمم المر مم العلمممال دق ممجهال ينأومم 

منمم ويلتدالل همملأكبمم    ؛ا بعمملدهممالالمعو مملت)اإلونمملو ج،اإلداريممج،المهغ ممج،ال  دويممجأل
وفسالمن ولمندرظلتن لاغأينال  دوييالمش هل  بأل، دذلحيمكنالأو 0.05من)

 درا ممجتمم مممنإل مم لياإلال ممج نممتمممر كتهلالعلم ممج. ت فممق ممذ الغ  وممجممم ممملتوصمم 
مأل)أ مأالل ل ي،2010مأل) للأالعبأ،2005مأل)ول يلغال،2001) صفالمنلاأ ،

مأل المممذبنتوصمممليو مممل وهلبعمممأم ظمممودهممم   2012مأل)مهمممىالنمممعلبأ  ا ممم   ،2010
ال  دويتعزللم  ي المر  العلمال.اإل  ا إ لل  جهالدرظجم  ألت اتداللج
 ( ي ين أقل فرق معنوي لمتغير المؤهل العلم  دلى بعد المعوقات الذاتية15جدول )

ألبممينالفئممج0.05أل ظوده   دالجإ لل  لاغأمن ولداللج)15ببينالوأ  )
ا  لىبكللوريو ،ملظن ي أللللل الفئجل نلوس،) الفئجالثلو ج،ا  لى)دبلوممعلمينأل

أهممم ادايغمممجالأرا مممجالمممذبنممممر لهلههمممذايعغمممالأ  الفممم   موظيمممجدبلممموممعلممممين، دمممملأ  
بواظهو معو لتالذات جبأرظجأكب منأه ادالعيغممجالممذبنمممر كتهلالعلمالدبلوممعلمين

بكللوريو ،ملظن ي أل.العلم ج)ل نلوس،

 المؤهل العلم  
 المعوقات الذاتية

 مستوى الداللة الفرق بين المتوسطين 

دبلوممعلمين
 0140. 4.81030* ل نلوس

 0020. 5.97076* بكللوريو 

 0340. 4.94444* ملظن ي 
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لمتغيــر ســنوات  وفيــاً  التربــوي  ــيوداً  اإل ــرافمعوقــات  مــا أدثــر تــائج التســاؤل الرابــع ع 
 الخ رة؟

 لسنوات الخ رة  التربوي تبعاً  اإل رافن تدليل التباين األحادي )أ وفا( لمعوقات ( ي ي   16جدول ) 

ملأرال يلبنا بعلد
مومو 
الم دعلت

درظج
الك يج

م و ا
ألFق مجالم دعلت

من ول
الأاللج

المعو لتالذات ج
 47.624 2 95.247المولم  بين

1.663


0.194
  28.637 116 3321.895دا  المولم  

  118 3417.143المومو النلال

المعو لتاإلونلو ج
 25.504 2 51.008بينالمولم  

0.925


0.399
  27.563 116 3197.312دا  المولم  

  118 3248.319المومو النلال

المعو لتاإلداريج
 84.402 2 168.804بينالمولم  

2.341


0.101
  36.055 116 4182.356دا  المولم  

  118 4351.160المومو النلال

المعو لتالمهغ ج
 49.947 2 99.894بينالمولم  

1.628


0.201
  30.684 116 3559.384دا  المولم  

  118 3659.277المومو النلال

المعو لتال  دويج
 8.275 2 16.549بينالمولم  

0.2030.816  40.726 116 4724.241دا  المولم  

  118 4740.790المومو النلال

المق ل النلال
 928.558 2 1857.117بينالمولم  

1.901 .1540  488.488 116 55687.670دا  المولم  

  118 57544.786المومو النلال

بواظهممممو المعو مممملت)الذات ممممج،اإلونمممملو ج،العيغممممجأه ادألأ  16ب بممممينمممممنالوممممأ  )
 اإلداريج،المهغ ممج،ال  دويممجألاغممأوفممسالمنمم ولمممندرظمملتاإلال ممج نممت ممغواتال بمم  

عو مممملتلممممأبهل. دممممذلحالتوظممممأهمممم    اتدالممممجإ لممممل  جبممممينم  يمممم  ممممغواتال بمممم   م
منمم ولدالل همملأكبمم مممن   تممملبممأرتهلالمشمم هو ال  دويممو أوفنممهل،،ال  دمموياإل مم ا 
 دممذلحومم هضالف ضمم جالبأبلممج الممىتلهممجا بعمملد.،ألالممىالمق ممل النلممال0.05منمم ول)

 وأبمم الف ضمم جاللممف يجال ممالتممغصبعممأم ظممودهمم    اتداللممجإ لممل  جبممين ممغوات
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ال  دممويتمممملبممأرتهلالمشممم هو ال  دويممو أوفنمممهل. ت فممق مممذ اإل ممم ا  معو مملت،ال بمم  
 مأل)ولممم يممملغال،2001درا مممجتممم ممممن) صمممفالمنممملاأ ،إل ممم ليالغ  ومممجمممم مممملتوصممم 

مأل)مهمممممىالنمممممعلبأ  ا ممممم   ،2010مأل)أ ممممممأالل مممممل ي،2010مأل) للمممممأالعبمممممأ،2005
امممأم ظمممودهممم    اتداللمممجإ لمممل  جهمممالدرظمممجإلمممىمأل المممذبنتوصمممليو مممل وهل2012

 ال  دويتعزللم  ي  غواتال ب  .اإل  ا م  ألت
تغيــر دــدد لم وفيــاً  التربــوي  ــيوداً  اإل ــرافمــا أدثــر معوقــات  تــائج التســاؤل الخــامسع 

 الدورات التدري ية؟
لعدد الدورات   التربوي تبعاً  اإل رافن تدليل التباين األحادي )أ وفا( لمعوقات ي ي    ( 17جدول ) 

 التدري ية 

ملأرال يلبنا بعلد
مومو 
الم دعلت

درظج
الك يج

م و ا
الم دعلت

ألFق مج
من ول
الأاللج

المعو لتالذات ج
 11.363 2 22.726بينالمولم  

0.388


0.679
  29.262 116 3394.417دا  المولم  

  118 3417.143المومو النلال

المعو لتاإلونلو ج
 33.326 2 66.651بينالمولم  

1.215


0300
  27.428 116 3181.668دا  المولم  

  118 3248.319المومو النلال

اإلداريجالمعو لت
 38.440 2 76.881بينالمولم  

1.043


0.356
  36.847 116 4274.279دا  المولم  

  118 4351.160المومو النلال

المعو لتالمهغ ج
 21.856 2 43.712بينالمولم  

0.701


0.498
  31.169 116 3615.565دا  المولم  

  118 3659.277المومو النلال

المعو لتال  دويج
 26.936 2 53.872بينالمولم  

0.6670.515  40.404 116 4686.918دا  المولم  

  118 4740.790المومو النلال

المق ل النلال
 253.288 2 759.863بينالمولم  

 438.327 116 24546.321دا  المولم   6320. 5780.

 118 25306.183المومو النلال
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بواظهمممو المعو ممملت)الذات مممج،اإلونممملو ج،العيغمممجأهممم ادألأ  17نممممنالومممأ  )ب بمممي 
 اإلداريممج،المهغ ممج،ال  دويممجألاغممأوفممسالمنمم ولمممندرظمملتاإلال ممج نممتاممأدالممأ رات
ال أريب مممج. دمممذلحالتوظمممأهممم    اتدالمممجإ لمممل  جبمممينم  يممم امممأدالمممأ راتال أريب مممج

منمم ولدالل هممل   ؛ال  دممويتممملبممأرتهلالمشمم هو ال  دويممو أوفنممهلاإل مم ا  معو مملت
 دممذلحومم هضالف ضمم جألالىالمق ل النلال الممىتلهممجا بعمملد.0.05أكب منمن ول)

اممأم ظممودهمم    اتداللممجإ لممل  جالممى وأبمم الف ضمم جاللممف يجال ممالتممغص،البأبلممج
تممملبممأرتهلالمشمم هو ال  دويممو ،ال  دمموياإل مم ا بمميناممأدالممأ راتال أريب ممج معو مملت
أل. ت فممق1.85هالالم تيجالثللثجبم و ا نلبال)أوفنهل.بيغملظلجتالمعو لتال  دويج

مأل)ولمم يمملغال،2001ليلمم درا ممجتمم مممن) صممفالمنمملاأ ، ممذ الغ  وممجممم ممملتوصمم 
مأل)مهمممممىالنمممممعلبأ  ا ممممم   ،2010مأل)أ ممممممأالل مممممل ي،2010مأل) للمممممأالعبمممممأ،2005
امممأم ظمممودهممم    اتداللمممجإ لمممل  جهمممالدرظمممجىإلممممألالمممذبنتوصمممليو مممل وهل2012

ال  دويتعزللم  ي اأدالأ راتال أريب ج.اإل  ا م  ألت

( دن  راء المفتشين التربويين one samplet.test( ي ين  تائج اختبار )18جدول )
 حول مستوى المعوقات الت  تواجههم. 

الم و اا بعلد
الف ضال

الم و ا
الكنلبال

االوك ا 
لم  لريا

 tق مج
من ول
الأاللج

11.2940.000-2822.435.381المعو لتالذات ج
6.3950.000-2622.925.247المعو لتاإلونلو ج
1.6450.103-2625.086.072المعو لتاإلداريج

3.0620.003-2624.445.569المعو لتالمهغ ج
3.2690.001-2624.106.338المعو لتال  دويج

ألتوظممأهمم   هممالم و مم لتأهمم ادالعيغممج ممو 18مممنالب لومملتالمموارد بللوممأ  )
المعو لت)الذات ج،اإلونلو ج،المهغ ج،ال  دويجأللر  ا ال  دويبلل عل لالثلووي، لحال  

أل دلل ممللالوممم هضالف ضمم جاللممف يج وأبممم البأبلممجبمممل 0.05منمم ويلتدالل همملأ ممم مممن)
 مممو  مممذ المعو ممملتممممن ظهمممجونممم أهممم ادالعيغمممج،تمممملأ  غمممل هممم   دالمممجإ لمممل  ل 
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الم و ممم لتالكنممملب جإلظلبممملتالعيغمممجأ ممم ممممنالو ممماالف ضمممال، ال ممم يكمممو الأممم ارأ  
و ج،المهغ ممممج،ال  دويممممجأللر مممم ا ال  دممممويتع بمممم   منمممم ول)المعو مممملتالذات ممممج،اإلونممممل

ض  فمملبأرتهلالمش هو ال  دويو .
هال ينأومم التوظممأهمم    اتداللممجإ لممل  جهممالمنمم ولالمعو مملتاإلداريممج-

ألأكبمممم مممممن0.103 نممممت ظهممممجونمممم أهمممم ادالعيغممممج،  لممممحونمممم اال منمممم ولالأاللممممج)
المعو مملتاإلداريممجلر مم ا ال  دممويبمملل عل لالثمملوويال دلل للاليمكنالأو بممل  أل،0.05)

 ي  لعانالمن ولالم و اتملبأرتهلالمش هو ال  دويو .

  



 89  

  تائج الدراسةع

 أسفرت الدراسة دن النتائج التاليةع
يهمممالأ ممملرتو مممل فالأرا مممجأ أ ممملالمعو ممملت ممميواللمممألالمشممم هو ال  دويمممو تمثلممم .1

الفأمم  أل، يممثا  لممي1.93المعو لتاإلداريجا  ليالم تيجا  لىبم و مما نمملبال)
أل ال مممالتمممغصالمممى)المكلهئمممج الكمممواهزالت غل مممتمممم ظهممموديالمهغ مممجألالم تيمممج1)

ألظممملجتبأرظمممجم و ممم ج،786.أل اوكممم ا م  ممملري)2.23بم و ممما نممملبال)ا  لمممى
أل ال التغصالى)التأأمالوزار  ممواهزللمشمم هين10الفأ  ) يليهلمن يثا  م ج

أل اوكممممم ا م  ممممملري2.20ا  لممممميالم تيمممممجالثلو مممممجبم و ممممما نممممملبال)  يالنفممممملج أل
أل ال ممالتممغصالممى)الب غل ممت6ألظلجتبأرظممجم و مم ج،بيغممملظمملجتالفأمم  )839.)

أل اوكممم ا 2.12بال)راتبمممال الموهمممودالمممذيأبذلممم ألهمممالالم تيمممجالثللثمممجبم و ممما نمممل
هأممأا  لمميالم تيممجالثلو ممج يليهمملالمعو مملتالمهغ ممجأل دأرظممجم و مم ج.835.م  مملري)

أل ال التغصالى) لجإتل جالف صج7 يثا  ليالفأ  )أل،1.88بم و ا نلبال)
أل2.27بم و مما نمملبال)للمعلمممينل غفيممذا وشمم جالم ب يممجالينمم  جألالم تيممجا  لممى

أل3م و  ج، يليهمملمممن يممثا  م ممجالفأمم  )ألظلجتبأرظج744.  لري) اوك ا م
 ال ممممممالتممممممغصالممممممى)البمممممم لإظمممممم اجدرا ممممممجمنممممممك ج مممممململجال   لظمممممملتالمشمممممم هين

أل اوكممممممممم ا م  ممممممممملري2.09ال أريب مممممممممجألا  ليالم تيمممممممممجالثلو مممممممممجبم و ممممممممما نممممممممملبال)
ى)صمممعودجأل ال مممالتمممغصالممم8ألظممملجتبأرظمممجم و ممم ج،بيغمممملظممملجتالفأممم  )792.)

ت ااالالف   الف ديجبينالمعلمممينألهممالالم تيممجالثللثممجبم و مماجا   أامط  إ  اف 
أل6أل دأرظممجم و مم ج. يممثا  لمميالفأمم  )701.أل اوكمم ا م  مملري)2.00 نمملبال)

 ال ممالتممغصالممى)اممأمال   مم البمم امفال ممأريتللمشمم هينال  دممويينالوممأدألالم تيممج
م و ممم ج،ألظممملجتبأرظمممج762.أل اوكممم ا م  ممملري)2.06)بم و ممما نممملبالا  لمممى

أل ال ممالتممغصالممى)صممعودجال و مم هممالمنمم ويلت8 يليهمملمممن يممثا  م ممجالفأمم  )
الغشممملطلتالعمل مممجلي غل مممتمممم المنممم ويلتالم  لفمممجللم علمينألا  لممميالم تيمممجالثلو مممج

 ج،بيغممممملظمممملجتبأرظممممجم و ممممأل759.أل اوكمممم ا م  مممملري)2.02بم و مممما نمممملبال)
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أل ال التغصالى)اأمإمكلو جتوظ  ال ليممجإلممىت مموي أوشمم جمممن9ظلجتالفأ  )
أل762.أل اوكمم ا م  مملري)1.94البيئممجالمكل ممجألهممالالم تيممجالثللثممجبم و مما نمملبال)

بيغممممملالمعو مممملتاإلونمممملو جهممممالالم تيممممجال ابعممممجبم و مممما نمممملبال دأرظممممجم و مممم ج.
ال  دمموياإل مم ا أل ال ممالتممغصالممى)ضممععإ ممهلم12الفأمم  ) يممثا  لمميأل،1.76)

أل2.15بم و ا نلبال)هالبغلجاك لتإونلو جإيولب جم المعلمينألالم تيجا  لى
أل13ألظلجتبأرظجم و  ج، يليهلمن يثا  م جالفأ  )732. اوك ا م  لري)

ا  لمميالم تيممجالثلو ممج  دممويأل ال التغصالى)ضععالعك جاإلونلو جهالالمك اال
ألظمممملجتبأرظممممجم و مممم ج،بيغمممممل661.أل اوكمممم ا م  مممملري)1.89بم و مممما نمممملبال)

أل ال ممالتممغصالممى)صممعودجاال  ممملمبللم لاممتال ممالتأمم للمعلمممين4ظمملجتالفأمم  )
أل،724.أل اوك ا م  لري)1.87 ال  ف فمغهلألهالالم تيجالثللثجبم و ا نلبال)

أل. يممث1.60تالمعو مملتالذات ممجهممالالم تيممجال لمنممجبم و مما نمملبال)ظمملج أ يمم ا 
 مم ينب أبممالألالم تيممجآلأل ال ممالتممغصالممى)أظممأصممعودجهممالإ غممل ا1الفأمم  )ا  لممي
ألظممملجتبأرظمممجم و ممم ج،753.أل اوكممم ا م  ممملري)2.01بم و ممما نممملبال)ا  لمممى

أظممأ ممهولجهممالال ممل ي الممىأل ال ممالتممغصالممى)ال5 يليهلمن يثا  م ممجالفأمم  )
أل اوكممممممممم ا م  ممممممممملري1.71ا   ينألا  لممممممممميالم تيمممممممممجالثلو مممممممممجبم و ممممممممما نممممممممملبال)

 ألظلجتبأرظجم و  ج.691.)

أ ضمممكيو ممممل فالأرا ممممجأومممم التوظممممأهمممم    اتداللممممجإ لممممل  جبممممينم  يمممم الغممممو  .2
 ال  دويتملبأرتهلالمش هو ال  دويو بلل عل لالثلووي.اإل  ا  معو لت

 ظوده   معغويج اتداللجإ لل  جبممينم  لممعهئمملتالمر مم بيغيو ل فالأرا ج .3
أبلوما  لىمممالعلممممالالمممىمعو ممملتالذات مممجال مممالتواظممم المشممم  ال  دممموي،للممملل الفئمممج

ادايغجالأرا جالممذبنمممر لهلالعلمممالههذايعغالأ أه معلمين، دملأ الف   موظيج
بواظهممو معو مملتالذات ممجبأرظممجأكبمم مممنأهمم ادالعيغممجالممذبنمممر كتهلدبلمموممعلمممين

 العلم ج)ل نلوس،بكللوريو ،ملظن ي أل.
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و ل فالأرا ممجأومم التوظممأهمم    اتداللممجإ لممل  جبممينم  يمم  ممغواتال بمم  أكأت .4
 بأرتهلالمش هو ال  دويو بلل عل لالثلووي.ال  دويتملاإل  ا  معو لت

و ل فالأرا جأومم التوظممأهمم    اتداللممجإ لممل  جبممينم  يمم اممأدالممأ راتأ لرت .5
 ال  دويتملبأرتهلالمش هو ال  دويو بلل عل لالثلووي.اإل  ا ال أريب ج معو لت

ج ممو المعو مملت)الذات ممج،بيغمميو ممل فالأرا ممج ظممودهمم   هممالم و مم لتأهمم ادالعيغمم .6
اإلونممملو ج،المهغ مممج،ال  دويمممجأللر ممم ا ال  دمممويبممملل عل لالثممملووي، لمممحال منممم ويلت

أل دلل مممللالومم هضالف ضمم جاللممف يج وأبممم البأبلممجبممل  غمممل 0.05دالل همملأ مم مممن)
 ممممو  ممممذ المعو مممملتمممممن ظهممممجونمممم أهمممم ادالعيغممممج،تممممملأ همممم   دالممممجإ لممممل  ل 

لتالكنلب جإلظلبمملتالعيغممجأ مم مممنالو مماالف ضممال، ال مم يكممو الأمم ارأ الم و  
)المعو ممملتالذات مممج،اإلونممملو ج،المهغ مممج،ال  دويمممجأللر ممم ا ال  دمممويتع بممم   منممم ول

ض  فمملبأرتهلالمش هو ال  دويو .
هممال مممينأومم التوظمممأهممم    اتداللممجإ لمممل  جهمممالمنمم ولالمعو ممملتاإلداريمممج

ألأكبمممم مممممن0.103ت ظهممممجونمممم أهمممم ادالعيغممممج،  لممممحونمممم اال منمممم ولالأاللممممج) نمممم
أل، دلل للاليمكنالأو بممل المعو مملتاإلداريممجلر مم ا ال  دممويبمملل عل لالثمملوويال0.05)

ي  لعانالمن ولالم و اتملبأرتهلالمش هو ال  دويو .
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 التوصيات والميترحاتع

 التوصياتع
ضمم  ر الكممل المشمم هينال  دممويينهممالد راتتأريب ممجم  للممجهممالال مملرج،تهممأ  .1

ال  دوي مملر جاالتول لتالكأبثجلر  ا ال  دوياإل  ا ل يلي  لبل م جتغوي 
 ا مل  كك مضموول.

تنل ممفالمشمم هينال  دممويينبكضممورالمممرتم اتال  دويممج ال ممالتعأممأهممالالممأا  أ هممال .2
  ج.اإل  اف  لحلكطك الىملين وأهالالعمل جال لرج،

ال  دممويهممالالمممأار اإل مم ا العممم الممىزيمملد أاممأادالمشمم هينال  دممويينهممالموممل  .3
الثلوويممج،ممم تأليمم ولمملبالمشمم  ال  دممويمممنالمعلمممينالممذبنيشمم  المميهل،  لممح

  هلبأ ج.لي مكنمنتز يأ لبلل ب ات ال وظيهلتالكزمج م لبعجأدا

تمموهي الممأالالممملدي المعغممويللمشمم هينال  دممويينممم تعممأب  ممللالممأرظلتالوظ ف ممج .4
 لهل.

ال لكيمممأالمممىأ م مممجتوطيمممأالعك ممملتاإلونممملو ج ال واصممم اإليوممملبال العك ممملتالوديمممج .5
الأل ممممممجالمممممىالثأمممممج اال  ممممم امالم يممممملدلين زيممممملد اللأممممملجاتبمممممينالمشممممم هينال  دمممممويين

ن،ال  لح أيكأمنال وت هالالعك ج يزيأمنا مملجالمعلمممين او مممل هل المعلمي
 لمهغجال أريس.

أ م جتوض  المفهمموماللممك  لممأ رالمشمم  ال  دممويهممالأ  ممل المعلمممين،  لممحأ  .6
د رالمشمم  ال  دمموي مموتأممأيلالمنمملوأ  المنمملاأ  الغلمم  ال وظ مم  تز يممأالمعلمممل

 الكزمج ل سل ليأا   لجاغأالمعلل.بلل ب ات

ال  دممويهممالالم  لممجالثلوويممجاإل مم ا ا  ممذبعمميناالا يمملرأ مملالمعو مملتال ممالتواظمم  .7
 العم الى ض أ لويلتلك  ذ المعو مملتمممنأظمم إيومملدالنممب النفيلممجل وغبهممل،

  من لره من ولال عل لهالالمأار الثلوويج.

مش هينال  دويينهالالم  لجالثلوويجمنبينمأب يالمأار الثلوويجض  ر ا   لرال .8
  الذبنأ ب واظأارتهلهالالعم    كصهللمهغ هل.
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 الميترحاتع
ال  دممويهممالالم  لممجالثلوويممجهممالاإل مم ا إظ اجدرا ممجممل لممجليكممثم  ليمملتت مموي  .1

 ضوجاالتول لتالمعلص  .

ال  دممويهممالت مموي تفلامم المشمم هينال  دممويين مم ا اإلإظ اجدرا ج ممو أ مم أ مملوب .2
 م المعلمين.

ال  دممويمممن ظهممجاإل مم ا بل  ممأا هممالاإل مم ا إظمم اجدرا ممج ممو درظممجمملر ممج .3
 ون المش هينال  دويين.

إظ اجدرا ج و اك جالمشمم  ال  دممويبممللمو م المكلممال أ   مملهممالت مموي العمل ممج .4
ال عل م ج.
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 المصادر والمراجع  

 .الير ن الكريم

 .الكتب عأوالً 
أملومممجال علممم ل ال  د مممج،م تمممزال و يمممق اليكممموثال  دويمممج،تشممم يعلتال علممم لهمممالليب مممل، .1

م.1977م لب أملوجال عل ل ال  د ج،ط ابلس،
ال  دممموي،مك يمممجالفمممكحللغشممم  ال وزيممم ،النويمممي،اإل ممم ا الينممم ل  ا ممم   ،اإلدار   .2

 م.2003

الفغممالهممالال علمم ل،ت ظمممج  يممت مممعل  ا مم   ،اإل مم ا تشمملرلزبورمممل  ا مم   ، .3
م.1963مك يجالغهضج،الأل   ،

ال  دوي،مفلم م  أ لليي ،دلي ل كنينال أريس،الممأاراإل  ا الهلدي،ظودتابأ .4
 م.2002العلم جالأ ل جللغش  ال وزي ،دارالثألهجللغش  ال وزي ،امل ،ا رد ،

الفغمممال،مك يمممجا وولممموالملممم يج،الأمممل   ،اإل ممم ا  نمممن نمممين ممميأ،درا ممملتهمممال .5
 م.1969

 م.1970ب أا الهالالع ا ،مك يجال  لد،ب أاد،ال كميالبزاز،تأي لال ف  شا .6

 م.1981ال  دوي،مك يجالفكح،النويي،اإل  ا  لمأا هغأي، .7

 م.2000دلي المش  ال  دوي، .8

الفغمممالال  دممموي،اإل ممم ا ر ممم ج  نمممنمغلمممور زيمممأا مكممممأ، ممم كولوظ جاإلدار المأ .9
 مك يجغ يت،الأل   ،بأ  تلرية.

ال  دمموي تكنممينال كلممي ا كمملديماللل كميممذ،معهممأاإل مم ا الل  ممف، يمم يابممأ .10
 م.2005ا و  ا،امل ،

ال  دوي مولالت ،إدار ال عل لهالمكلهنجاإل  ا دا د لس،مكلض اتهالأ لليت .11
 م.2000عل م ج،ال يلض، أ اجمغ أجال يلضال 
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تول مملت أبثممج،م مملب الفمم زد ،اال  دمموي،اإل مم ا رداحال  يممت ا مم   ،اإلدار   .12
 م.1997ال يلض،

ال  دوي، ا ع  اهل  المن أبل ج،دارالمغل فللغشمم  ال وزيمم ،اإل  ا راهأ الك ي ي، .13
 م.2006امل ،ا رد ،

ال  دمموي،دارالفنمم ،امممل ،اإل مم ا م لهممالالكميأالبأري،ت ب ألت مفلطلر ابأ .14
 م.2008ا رد ،

تول لت أبثجهالاإلدار ال عل م جهالالبكدالع د ممج،دارالثألهممج،اال غالالبوري،ابأ .15
 م.1991الأل   ،

ال  دوي،مك يممجالعب كممل ،ال يمملض،اإل  ا تول لت أبثجهالاالعزيزاليلب ين،ابأ .16
 م.2005

ال  دممويهممالالمموطناإل مم ا العزيممزالشممغل يومكمممأا  ممم ، لأممجدرا مم ج ممو ابممأ .17
 م.1983الع دال،تكيإ  ا المغنمجالع د جلل  د ج الثألهج العلوم،دمشق،

لم ج،مك يجتول لت الغن يج ت ب ألت العاال  دوي،اإل  ا الر الع لري ا    ، .18
 م.2005الفكحللغش  ال وزي ،

ال  دممويأوممملط أ مملليت،مر نممج ممملد للأرا مملتالولم  ممجاإل مم ا اأول اإلب ام ل، .19
 م.2002 الغش  ال وزي ،أردأ،امل ،

هرادالعلظز دا د لممس،دليمم المشمم  ال  دممويل كنمميناملي ممالال علمم ل المم علل،تل ممج .20
 م.2009كم ج،غز ،ال  د ج،الولمعجاإل 

ك ميولأابلز،وكممومممأار أهضمم ،ت ظمممجهلطمممجمكومموب،م اظعممجأ مممأزتممال،مك يممج .21
 م.1981ا وولوالمل يج،الأل   ،

 م.1984ال  دوي،إدار المن أب للغش ،امل ،اإل  ا كل جالمو م ،اإلدار   .22

م بواممممملت،الفغمممممالهمممممالال علممممم ل،درا مممممجمألرومممممج،دارالاإل ممممم ا ملممممم فىم مممممولال، .23
 م.1983اإل كغأريج،
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ال  دممممويبممممأ  ال لمممم فالع دممممال ا عمممم اإل مممم ا مك ممممتال  د ممممجلممممأ  ال لمممم فالع دممممال، .24
 م.1985 ت ور ،ال يلض،

ال  دمموي اإلدار المأر مم ج،دارالف  ممل ،امممل ،اإل مم ا .مكمممودطمملهش،اإلبممأا هممال .25
 م.2004

ال  دوي،الم تزالوطغالل غم ممجالممموارداليشمم يج،اإل  ا مكمودالمنلد،توأبأاتهال .26
 م.2001امل ،ا رد ،

  يممت ممممعل ومكمممأمغيممم م  ممال،اإلدار المأر ممم جالكأبثممج،اممملللالن ممت،الأمممل   ، .27
 م.1975

يكممالب  يأمملتابممأالن يل،ال  ييمم هممالمغنممملتا امممل المعلصمم  مممن ممك مممأ   .28
 م.2006ار الوود الشلملج،ظلمعجبك بلألبأتلمنل بللوزا  ،الوزا  ،إد

ال  دمموي،م يعممجاإل مم ا يعأوبوشوا  ظميمم وشمموا ،النمملو ال غن مممالهممالاإلدار   .29
 م.2001دارالمغلر ،غز ،

30.Harris, Ben, N supervisory Behavoir in Education. 2nd, ed 

Englewood cliffs: prentice Hall, 1975. 

31.Alfon so, G.R.ef. all Instructioal supervision – Boston: Allynd 

Bacon, 1975. 

32.Ryan, k and cooper, J Thos who can Teach Jrd ed. Boston: 

Houghton Mifflin Co. 1980. 

33.G.N, Mackenzle, Role of the supervisor-  Educational Leader 

ship Nov, 1981, P86. 

 .الرسائل العلمية عثا ياً 
ال  دممويهممالالم  لممجالثلوويممجهممالمممأار اإل مم ا الوليمم الل ممل ي،معو مملتأ مممأابممأ.1

 تللجال وثالأ ل ج  ب ال  لتاليهل،ر للجملظن ي غي مغشور ،تل ممجال  د ممج،
.م2010ويج،الولمعجاإل كم جب ز ، نلأصو ال  د ج،اإلدار ال  د

ال  دممويمممن ظهممجونمم اإل مم ا  للأهض مكمأالعبأ،المشككتال التواظ امل ج.2
مممممأب يالمممممأار الثلوويممممجالككوم ممممج معلميهمممملهممممالهلنمممم ين،مكمممملهن البيمممميلكممممل
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 ال ليمممم ،ر ممممللجملظنمممم ي غيمممم مغشممممور ،تل ممممجال  د ممممج،ظلمعممممجالأممممأ ،هلنمممم ين،
.م2010

ال  دممويهممالمأب يممجت د ممجلممواجاليلديممجاإل مم ا  للممأالممالامموضالنمم  ل ،معو مملت.3
الشممممملل جهممممالا رد  ط ا ممممقمواظه همممملتممممملبممممأرتهلالمشمممم هو ال  دويممممو  مممممأب  

.م2001المأار ،ر للجملظن ي غي مغشور ،الولمعجالهل م ج،امل ،ا رد ،
المعو لتال التواظ المش  ال  دممويهممالهلنمم ين،ر ممللجملظنمم ي غيمم رق جالأل ل،.4

.م2000مغشور ،ظلمعجالغولحالوطغ ج،ولبلس،هلن ين،
 جللمش هينال  دويينبوتللجال وثب ز هممالاإل  افال أم  المأيأ، ا  المملر لت.5

 مغشممور ،الولمعممجضمموجميمملددالوممود الشمململج  ممب ت مموي  ،ر ممللجملظنمم ي غيمم
.م2006اإل كم ج،غز ،

اإل ممم ا نبمممنظمممأي دا مممالال فيلمممال، ا ممم ت بيمممقميممملددالومممود الشممململجهمممالابمممأ.6
ال  دمممويممممن بممم المشممم هينال  دمممويين،ر مممللجملظنممم ي غيممم مغشمممور ،تل مممجال  د مممج،

.م2011المملنجالع د جالنعوديج،
ال  دممموياإل مم ا عو ممملتاآلداجال عل مممال المموظ فاللم اكمممزابممأنبممنأ ممممأالثأفممال،م.7

ب علمم لمكلهنممجظممأ ،ر ممللجملظنمم ي غيمم مغشممور ،تل ممجال  د ممج،ظلمعممجأمالأمم ل،
.م2002المملنجالع د جالنعوديج،

ال  دممويهممالمكلهنمملتغممز هممالاإل مم ا و  مممجمممأل ،تلممورمأ مم حلمواظهممجمعو مملت.8
لص  ،ر للجملظن ي غيمم مغشممور ،الولمعممجاإل ممكم ج،غممز ،ضوجاإلتول لتالمع

.م2003
ال  دمممممويهممممالميل مممممثالعلمممممومهممممالالم  لمممممجالثلوويمممممجاإل ممممم ا ولمممم يممممملغال،معو مممملت.9

بمكلهنمملتغممز ،ر ممللجملظنمم ي غيمم مغشممور ،تل ممجال  د ممج،ظلمعممجا ز مم ،غممز ،
.م2005

ويتممملب ا مملالمشمم هو ال  دويممو بمممأب يلتال  دمماإل مم ا  صفالالمنلاأ ،معو مملت.10
ال  د مممج ال علممم لهمممالمكلهنممملت ممممل ا رد ،ر مممللجملظنممم ي غيممم مغشمممور ،تل مممج

 .م2001ال  د ج الفغو ،ظلمعجالي مو ،امل ،
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11. Rallis ,S. F.  and Highsmith ,M. C. the mythof the great principal 

,phi Delta Kappan , 68 December ,2000.  

12. Vander venter,L. D.  perceptions of teacher evaluation by 

pricipals in small northeastindina secondary schools (Doctoral 

Dissertaion ,Abstracts International , 44 – 2000.  

13. Fitzgibbons,D. transforming business and education : the 

challenge to organizations and educator.  organization 

development journal , 21(4). 62005.  

  .الم الت والمؤتمرات والندوات عثالثا
ب أا  مممجالال  دممويلمعلمممالالل ممجالع د مممجهممالالم  لممجااإل ممم ا النمميأالنمملي  مممأا ، -1

لوا ممم  ال  لعممملت، زار المعممملر معو لتممم  أ ممملليتت ممموي  ،ومممأ  تعلممم لالل مممجالع د مممجا
.م2000النعوديج،دلي المش  ال  دوي،

أ ممممأبمممنابمممأنال لممممأي، ا ممم مملر مممجالمشممم هينال  دمممويينلمهممملمهلالفغ مممجبمغ أمممج -2
.م2،2013ج–33اليل جال عل م ج،مولجدرا لتا د جهالال  د ج اللالغفس، 

ب ممأا ال أ مملالم  أمملتال ممالتع  ضمم مممنالل علمم لاأبممودك دبمملبال، ا مم اممم مفمم شا -3
،ظلمعممج16 ظهممجونمم المف شممينأوفنممهل،مولممجالعلمموماإلونمملو ج االظ ملع ممج،العممأد

.م2014 لصأيم دلح ر لج،الوزا  ،
ال  دممويهممالالوزا مم )ال ف مم شومو ظمملأل،مولممجدرا مملتوفنمم جاإل مم ا بو عأ  ل ممل، -4

.م2010ألظوا ،4 ت دويج،ظلمعج لصأيم دلح، ر لج،العأد)
الميل  الممىالمأر ممجبفلال ممجهممالاإل  ا بأربن بيتال  يلال،معو لتتغفيذأل ج -5

ولمممجتل مممجممممأار مأبغمممجا اممم تمممملب ا ممملالمشممم هو ال  دويمممو  ممممأب  الممممأار ،م
.م2،2012،ج153ال  د ج،ظلمعجا ز  ، 

العزيممزالعثمممل ،اللممعودلتال ممالبواظههمملالمشمم هو ال  دويممو هممالمغ أممج للممأابممأ -6
ال يلضمن ظهجونمم  ل،مولممجدرا مملتا د ممجهممالال  د ممج المملالممغفس،العممأدالثمملوال

.2017 ال نعو ،
أل،امممل ،27ألمولأ)3 للجالمعلل،العأد)ال  دوي،راإل  ا    ل ابيأات،ومل ج -7

.م1986
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 جتممملب ا مملاإل مم افال  مناليمملب ين،المعو مملتال ممالتكممأمممنهلال ممجالمملر مملتابأ -8
أل،الأل   ،50المش هو ال  دويو بمأبغجال يلض،مولجتل جال  د جبللز لزيق،العأد)

.م2005
توظ ممم ال  دمممويا   ، زار المعممملر ،إدار عيمممل و مممو،أ م مممجال وظ ممم ال  دممموي،ومممأ   -9

.م1980ال عل لبمغ أجال ل عال عل م ج،
ال  دممويبمملل عل لالثمملوويتممملاإل مم ا النمم يلمكمممأالأغممووال،أ مملمعو مملتهلال ممجابممأ -10

المولممأ–العممأدالثمملوالاشمم –بممأرتهلالمشمم هو ال  دويممو أوفنممهل،المولممجالولمعممج
.م2016د ج اللالغفس،تل جاآلدابالزا يج،ظلمعجالزا يج،الثلوال، نلال  

ال  دمممويتمممملب ا ممملاإل ممم ا البمممأ أ ممممأال والمممأ  ههمممأبمممنظهممم الك دمممال،معو ممملت -11
المشمم هو ال  دويممو  مممأب  المممأار الم و مم ج الثلوويممجبمغ أممجالمم  ال عل م ممجهممال

،1،ج33ظلمعممممجاممممين مممممس، المملنممممجالع د ممممجالنممممعوديج،مولممممجتل ممممجال  د ممممج،
.م2009

الو مملباليمملب ين،اللممعودلتال ممالبواظههمملالمشمم هو ال  دويممو هممالالمم  منابممأابممأ -12
،2، 1ال  مممب ال  لمممتاليهمممل،مولمممجالعلمممومال  دويمممج الغفنممم ج،ممممفاإل ممم اهاملهمممل

.م2009اليك ين،
ال  دممويمممن ظهممج ا اإل ممامملد ابممأنالشمم  ل يومكمممأ مململ ال زاالممج،معو مملت -13

ونمم المشمم هينال  دممويينهممالمممأب ي الت د ممجبمكمملهن الالأ يمملت تبممو ،مولممجاليكممث
.م1،2011،ج12العلمالهالال  د ج،مل ، 

الهمممممالمكلهنممممملتغمممممز تمممممملب ا ممممملالمشممممم هو اإل ممممم اههمممممرادالعممممملظز،معو ممممملتالعمممممم  -14
.م2000أل،94العأد)ال  دويو ،مولجتل جال  د ج،ظلمعجا ز  ،

الفغال،درا جمألروجاإل  ا هلر  البو ال،أراجموظهال معلمالال عل لا  ل الهال -15
 أل د لمممجاليكممم ين،مولمممجتل مممجال  د مممج،العمممأدا   ،.م.بمكلهنمممجاإل مممكغأريج)ج

.م1992اإل كغأريج،
ال  دممموي أ ممملليي ،مولمممجال مممأريسمولمممجاإل ممم ا مكممممأه مممو ال ملودأ يممملد ،ط ا مممق -16

أل،دارالف  ممل 9م  د ممجلعلممومال  د ممجتلممأراممنتل ممجالممومال  د ممجبلل دمملط،العممأد)
.م1986  ب،للغش الكأبث،الأارالب ضلج،الم
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اإل ممم ا مهمممى لممممأالنمممعلبأ  ا ممم   ،الم  أممملتاالظ ملع مممج ال  دويمممجال مممالتواظممم  -17
ال  دمموي  ممب ت مموي  مممن ظهممجونمم المشمم هينال  دممويينالعمململينبمممأب يلتال  د ممج
 ال علممم لهمممالمكلهنمممجالبلأممملج،مولمممجالولمعمممجاإل مممكم جللأرا ممملتال  دويمممج الغفنممم ج،

.م2012  ،العأدالثلوال،المولأالعش 
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 ( 1ملحق رقم )

 االستبيان االستطالعي  
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 جامعة الزاوية  
 مركز البحوث والدراسات العليا

 شعبة الدراسات النفسية والرتبوية



أ الالفلض م
تك جطييج


يفيأتلاليل ثبلو يأومبأرا جالم جللكلو الىدرظجالملظن ي 

دراســـة  –التربـــوي كمــا يـــدركها المشـــرفون أ فســـهم  اإل ـــرافمعوقـــات بعغمموا م)
ألميدا ية بمدينة الزاوية

اإل مم ا لذاهإو يض بينأبأيكل ذااإل  ب ل ل  ضال ع  الىأ لمعو مملت
ال  دممويهممالالمممأار الثلوويممجمممن ظهممجونمم المشمم هو ال  دويممو أوفنممهل. ي ظمموممممغنل
اإلظلبممجاممنا  ممئلجالمموارد هيهمملبكمم صممأ  صمم ا ج ي مئممغنلبممل مممل مم ألو بمم مممن

 لمممنتنممم  أمإالل ممم ضاليكمممثالعلممممالممممنأظممم معلومممملت ممم كو همممالغليمممجا  م مممج
ال وص إالىبعضالمأ   لتال المن لوهلأ تفيأهالت ف جال  لتاليهلأ الكأمن

تل ي  ل.


م ظزي الشك  لفل
مك نج الداااللذت اال ل

 الباحث  

 الصديق ذياب
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   بالمدرسة ؟  اإل رافما أهم المعوقات الذاتية الت  تواجهك ف  م ال العمل  -1ا
1- .………………………………………………………… 

2- .………………………………………………………… 

3- .………………………………………………………… 

4- .………………………………………………………… 

5- .…………………………………………………………

   بالمدرسة ؟  اإل رافما أهم المعوقات اال سا ية الت  تواجهك ف  م ال العمل   -2ا
1-.…………………………………………………………
2-.…………………………………………………………
3-.…………………………………………………………
4-.…………………………………………………………
5-.…………………………………………………………
   بالمدرسة ؟  اإل رافف  م ال العمل ما أهم المعوقات االدارية الت  تواجهك   -3ا
1-.…………………………………………………………
2-.…………………………………………………………
3-.…………………………………………………………
4-.…………………………………………………………
5-.…………………………………………………………
   بالمدرسة ؟  اإل رافما أهم المعوقات المهنية الت  تواجهك ف  م ال العمل   -4ا
1-.…………………………………………………………
2-.…………………………………………………………
3-.…………………………………………………………
4-.…………………………………………………………
5-.…………………………………………………………
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   بالمدرسة ؟  اإل رافما أهم المعوقات التربوية الت  تواجهك ف  م ال العمل   -5ا
1-.…………………………………………………………
2-.…………………………………………………………
3-.…………………………………………………………
4-.…………………………………………………………
5-.…………………………………………………………


 

 مع تيدير الباحث لتعاو كم

 الباحث 
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 (2ملحق رقم )
 االستمارة يف صورتها األولية
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 م 
 

 البعد األول / المعوقات الذاتية 

هل الفيرة 
مناسبة  
 للبعد

هل الفيرة 
مناسبة من  
حيث 

الصياغة 
 اللغوية

 
 التعديل الميترم 

 

  ال  عم ال  عم الفيرات
  ينب أبال.آلأظأصعودجهالإ غل ا-1
تنويناك لتم المعلمينالذبنأظأصعودجهال-2

أ   اليهل.


اأمالأأر الىا داجالمثللال.-3
أظأصعودجهالمولدلجالمعلمين.-4
  ين.آلالأظأ هولجهالال ل ي الىا-5
اأمالأأر الىبغلجاك لتإونلو جبينالزمكج.-6
الن    الىالمو عال عل مال.أظأصعودجهال-7
.دهالارا الغلليل أ ع بلل  د -8
.زالثأجبللمعللمن ك الكواراإلونلوالملأاز  ولدرا -9

أظأصعودجهالاللألجبللمعلمين ال شل رمعهل.-10
أ ع بللمل  اأماالرت لحم المعلمين.-11
وأر اللفلتاإليولب ج)كلللب  الليل ج الم  وجأل.-12
.اأمالأأر الىال عل  م المعلمين المغل شجمعهل-13
أ ع بلل و منتوظ   ول المعلمين.أ  لول -14
ملب ميزالمش  بلفلتالشولاج الثأجبللغفس.ولدرا -15
هالت ي أوملطالنلو ال عل ماللال هع أ   حأ لودل ولدرا -16

اللفالللمعلمين.


اأمالأأر الىتغم جال فني العلمالاغأالمعلمين-17
كهأ أ ل المنأ أا ال أريس.
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 ر.م

 
  سا ية إل المعوقات االبعد الثا   / 

هل الفيرة  
مناسبة  
 للبعد 

هل الفيرة  
مناسبة من  
حيث  

الصياغة  
 اللغوية 

 
 التعديل الميترم 

 

  ال  عم ال  عم الفيرات 
     تأأيلالمنلوأ المعغويجللمعلمين.اال-1
  ين اال  فلد منآلصعودجالق لمبللعك لتاإلونلو جم ا-2

 ب اتهل.


يجللمعلميناأمالأأر الىتوهي أظواجوفن جوش جمكب -3
بللمأر ج.



.صعودجاال  ملمبللم لاتال التأ للمعلمين ال  ف فمغهل-4
 دغلجظنور،صعودجالعم الىتكأيقا منالغفنالللمعلمين-5

منالمكيج ال ملويغج.


صعودجإدرا ا  يلبالنلمغج راجالم لاتال اليعلوالمغهل-6
 اغأزيلرتهل.والمعلم



غالظزجمنالعمل جال أرين ج.الأ ع بلو أ  لول -7
.مغل يل اظ ملع ل البوه لالاملالتمش  ت دويم تزا -8
ال  دويي ور  لي الوكوا هض .اإل  ا الأ ع أ  -9

.التوه ظومنا لفجبزيأمنداهعي الللعم اإل  ا إدار -10
جالكواراإلونلوالبيغال دينإدار المأر ج. ل -11
ال  دويهالبغلجاك لتإونلو جإيولب جم اإل  ا ضععإ هلم-12

المعلمين.


ضععالعك جاإلونلو جهالالمك اال  دوي.-13
ال  دويالكللالهالره ال  حالمعغويجلألاإل  ا الينهل-14

المعلمين.


ال  دويهالبغلجاك لتإونلو جإيولب جبيناإل  ا الينهل-15
المعلمين المش  ال  دوي.
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 ر.م

 
 داريةإلالبعد الثالث / المعوقات ا

هل الفيرة  
مناسبة  
 للبعد 

هل الفيرة  
مناسبة من  
حيث  

الصياغة  
 اللغوية 

 
 التعديل  
 الميترم 
 

  ال  عم ال  عم الفيرات 
ت غل تم ظهوديالمهغ ج.المكلهئج الكواهزال-1
التهيئاإلدار الف صجالعلدلجلل  ق جالوظ ف ج.-2
 ج.اإل  افل نيلأيالمأأر الىتكأبأالمهلم-3
التنعىاإلدار إلىت وي المش هينال  دويينإلىمن ولأالىهال-4

ا داج.


اإل  ا اأمالأأر الىال واز بينالوواوتالفغ ج اإلداريجهالامل ج-5
ال  دوي.



الب غل تراتبال الموهودالذيأبذل .-6
الأ ع بلل ضلانالأ اراتاإلداريجالم علأجبللعم تمش  ت دوي.-7
اإلداري.اأمتوه   ل  ال ا جهالالمبغى-8
اأم ظودمعلبي  اضكجال   لرالمش هينال  دويين.-9

التأأمالوزار  واهزللمش هين  يالنفلج .-10
ال لظلتالمش  ال  دوي.اأم ظودمك يجتلب  -11
ىاإلدار لمع هجاال   لظلتال أريب ج.التنع -12
أ ع بلل ضلالىأداجاإلدار العلمجلر  ا .ال-13
داريجالف ديج.إلالأ ع بلل ضلالىالأ اراتا-14
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 ر.م

 
 البعد الرابع / المعوقات المهنية 

هل الفيرة  
مناسبة  
 للبعد 

هل الفيرة  
مناسبة من  
حيث الصياغة 

 اللغوية 

 
 التعديل  
 الميترم
 

  ال  عم ال  عم الفيرات
ال  دممممويهممممالتغم ممممجمهمممملرتالهممممالال علممممم ممممم اإل مممم ا ممممملينمممملاأومممملدرا -1

المعلمينبشك  ل ل.


ممملأدامملالغممموالمهغممالللمعلممملمممن ممك تلممك  مممواطنالضمممععومملدرا -2
 تعزيزمواطنالأو .



ال أريب ج.الب لإظ اجدرا جمنك ج لملجال   لظلتالمش هين-3
صمممممعودجتوزيممممم ا د ارالمممممىظم مممممم المعلممممممينالمشممممملرتينهمممممالالعمل ممممممج-4

ال عل م ج.


المهلريللمعلمين.صعودجال  تيزالىالولوتالفغال -5
 لجالمنل جالزمغ جهالدالالعم الوملاالبينالمعلمين.-6
.للمعلمينل غفيذا وش جالم ب يجالين  ج لجإتل جالف صج-7
ت ااالالف   الف ديجبينالمعلمين.جصعودجا   أامط  إ  اف -8
بممممملب غل ممممتممممم طب عممممجالمفمممملم لاإل مممم ا اممممأمالمع هممممجب غممممو أ مممملليت-9

العلم ج.


طب عممجالمو ممعصممعودجت بيممقأ مملوبال و يممت العمم ضالعملممال نممت-10
 اإلمكلولتالم واه  .



صممعودجالمأممأر الممىردمماالممملد ال ممالأ مم  اليهمملل كأيممقال نلممم هممال-11
المغل ف.



امممأمالأمممأر المممىاأمممأاظ ملاممملتليكمممثالمشمممككتال مممالتواظممم العمل مممج-12
ال أرين ج.



.اإلدار العمل جاللف جبغولحاأم أر المعلمينالىت بيقإر لدات-13
صممممعودجالأممممأر الممممىأممممملكنالكلممممو المغل مممميجللمشممممككتال ممممالتع مممم ض-14

المعلمين.


نالىم اال الف   الف ديجبينالمعلمين.ياأم  صالمش ه-15
  ا ال  دوي.رد لاأم ضوحأ أا مكأ -16
إدار المأر جالن   ال لصجبللمش هينال  دويين.الت ااال-17
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 ر.م

 
 البعد الخامس / المعوقات التربوية 

هل الفيرة  
مناسبة  
 للبعد 

هل الفيرة  
مناسبة من  
حيث  

الصياغة  
 اللغوية 

 
 التعديل الميترم 

 

  ال  عم ال  عم الفيرات 
صعودجتأويلا داجال  دويللمعلمين.-1
الالذيبغل ت أراتاإل  اهاأمالأأر الىتأ ي ا  لوب-2

المعلمين.


 جب  يأجظملع ج.اإل  افصعودجت بيقا  لليت-3
ال  دويللب ول زد ر ال ف  شالبعأ.اإل  ا الشعورأ  -4
ال  دويالكللالهالره ال  حالمعغويجلألاإل  ا الينهل-5

.المعلمين


اأمال    الب امفال أريتللمش هينال  دويينالوأد.-6
 ج.اإل  افالت وه الموضوع جهالامل جتأويلالب امف-7
صعودجال و  هالمن ويلتالغشلطلتالعمل جلي غل تم -8

المن ويلتالم  لفجللم علمين.


اأمإمكلو جتوظ  ال ليجإلىت وي أوش جمنالبيئجالمكل ج.-9
اأمإمكلو جال دابينالمع هجالكأبثج دين  ل ال للتالعمل ج.-10
اأمالأأر الىتغفيذ  ج أبثجلعمل جال علل ال عل ل.-11
صعودجال علم م الف   الش ل ج المهغ جبينالمعلمين-12
.اأممع هجأ لليتال أريسالكأبثجال التثي وشلطالمعلمين-13
ب  يأجظملع ج منر ل جمش  تجبيغ اإل  ا الي بقأ لوب-14

 دينالمأب العلم.


  لالمأ رالأرا ال.   علبالمفلم لال الغي ااأمالأأر الى-15
 ك االتلل اللفنالم اليل الالمش  ال  دويظيأا -16

المعلمين.
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 ( 3ملحق رقم )
 جلنة حتكيم االستمارة  
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 أسماء السادة المدكمين لالستمارة االست يان  

 ال امعة  التخصص الدقيق  الدرجة العلمية السادة المدكمين ر.م

كل جال  د ج الزا يجإدار تعل م جأ  ل مكمأ ل الام ا -1

داب صب ات اكل جاللالغفسال  دويأ  ل مكمأالمكمودي-2

داب صب ات اكل جاللالغفسال  دويأ  ل  للأالفلر-3

كل جال  د ج الزا يجإدار تعل م جأ  ل مكمأغزالج-4

كل جال  د ج الزا يجاللالغفسال  دويأ  ل منلاأال غالأبوزيأابأ-5

صب ات داب اكل جاللالغفسال  دويأ  ل منلاأ ي يجاليكو -6

كل جأداب صب ات اللالغفسال  دويأ  ل منلاأأبواويلجالشييلوال-7

كل جال  د ج الزا يجاللالغفسال  دويأ  ل منلاأاللأبقالم يمال-8
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 ( 4ملحق رقم )

 االستبيان يف صورته النهائية 
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 جامعة الزاوية
 والتدريبإدارة الدراسات العليا 
 دلية اآلداب

 قسم الدراسات التربوية والنفسية 


المدترم ________________________المشرف التربوي/
 تدية طيبة وبعد،،، 

ال  دمويتمملبمأرتهلالمشم هو اإل  ا يأوماليل ثبإظ اجدرا جاغواوهلم"أ لمعو لت
ال  دويممو  اك  همملبمميعضال  يمم اتبمملل عل لالثمملووي"  لممحال مم نمل م  ليمملتالكلممو الممى
درظممجالملظنمم ي هممالالأرا مملتال  دويممج الغفنمم ج،ت لممصمالأرا مملتال  دويممجبولمعممجالزا يممج،

)اال مم يلوجأل  لممحالممىالغكممو هممال ممبي  لممح مملماليل ممثبإاممأادصممور مبأ  ممج د اتالأرا ممج
اآلتالم

ال  دمممويبمأبغمممجالزا يمممج،  مممو ينممم  أماإل ممم ا ا ممم يلوجلل عممم  المممىأ ممملمعو ممملت
اليل ثمنأظ ال وص لغ ل فالأرا ج.

ألتمل وموض Likert Scaleاال  يلوجالم علأجبللمق ل ال أرجالثك ال)ل ك ت •
أدول .

تعو بأرظجض  فجبأرظجم و  جتعو تعو بأرظجتبي  
321

 ون ا   م جرأيكلهالال لكأمنمأل أر أدا الأرا جالم هأجهمالتكأيمقالهمأ مغهمل،
مبأممم اج عيلراتهمممل هممقالمكمممل رالمشممملرإليهمملأامممك ،  بمممأاجممملت  وممم مغل ممميل ،أرظمموممممغنلال نمم  

المول .مل منل ف  اطكاكل  ب تنلالوا عجهال ذا
ظلبجان ذ اال  يلوجدلي الىتغلمال نحبل م جاليكثالعلمال،إلإ هلمحهالاإ  

إوولز ذ اال  يلوجال البينبأيحب  يأمجالم مج  ا   مج،هلوميمكم هالهلرظومغحالمنلاأ 
 أجالوم  .

 تفبلوا بي ول فائق االحترام والتيدير 

 وبركاته والسالم دليكم ورحمة   
الباحث 
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أرجو التكرم بإدمال ال يا ات التالية  ةلطفًا... ق ل اال تيال إلى ةبارات مقياا االستبا 
 بهدف التوثيق  

 [أوثى][ ت ]النوعع -1

  المؤهل العلم ع  -2

[ل نلوس][بكللوريو ]

 [ملظن ي ]

 المؤهل التربويع -3

إظلز تأريس لصج[]

[دبلوممعلمين]

[مر  ا  بذت ]
_______________________________________ 

  سنوات الخ رة المهنيةع  -4

  غوات10 غواتإلى6[من]

 غج15 غجإلى11[من]

 غجهملهو .16[من]

مالدورات التدري ية إن وجدت تذكر -5
___________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
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تعوق بدرجة  الفيرة  ت
 د يرة 

تعوق بدرجة 
 متوسطة 

تعوق بدرجة 
 ضعيفة

 الذاتيةعالمدور األولع المعوقات 
 . غل اآل  ينب أبالإأظأصعودجهال-1
 أظأصعودجهالتنويناك لتم المعلمينالذبنأ   اليهل.-2
 اأمالأأر الىا داجالمثللال.-3
أظأصعودجهالمولدلجالمعلمين.-4
  ين.آلالأظأ هولجهالال ل ي الىا-5
 الأأر الىبغلجاك لتإونلو جبينالزمكج.اأم-6
أظأصعودجهالالن    الىالمو عال عل مال.-7
أ ع بلل  ددهالارا الغلليل .-8
 ولدرا ملأاززالثأجبللمعللمن ك الكواراإلونلوال.-9

 أظأصعودجهالاللألجبللمعلمين ال شل رمعهل.-10
 أ ع بللمل  اأماالرت لحم المعلمين.-11
 وأر اللفلتاإليولب ج)كلللب  الليل ج الم  وجأل.-12
اأمالأأر الىال عل  م المعلمين المغل شجمعهل.-13
أ  لولأ ع بلل و منتوظ   ول المعلمين.-14

 المدور الثا  ع المعوقات اإل سا ية 
 الأ     تأأيلالمنلوأ المعغويجللمعلمين-1
 صعودجالق لمبللعك لتاإلونلو جم اآل  ين اال  فلد من ب اتهل-2
اأمالأأر الىتوهي أظواجوفن جوش جمكبيجللمعلمينبللمأر ج.-3
 اال  ملمبللم لاتال التأ للمعلمين ال  ف فمغهل.صعودج-4
صعودجالعم الىتكأيقا منالغفنالللمعلمين دغملجظنمورممنالمكيمج-5

  ال ملويغج.



صعودجإدرا ا  يلبالنلمغج راجالم لاتال اليعلوالمغهلالمعلميناغأ-6
 زيلرتهل.



بلوغالظزجمنالعمل جال أرين ج.أ  لول الأ ع -7
مغل يل .اظ ملع ل البوه لالاملالتمش  ت دويم تزا -8
ال  دويي ور  لي الوكوا هض اإل  ا الأ ع أ  -9

التوه ظومنا لفجبزيأمنداهعي الللعم .اإل  ا إدار -10
 لجالكواراإلونلوالبيغال دينإدار المأر ج.-11
ال  دممممويهممممالبغمممملجاك مممملتإونمممملو جإيولب ممممجممممم اإل مممم ا ضممممععإ ممممهلم-12

المعلمين.


ضععالعك جاإلونلو جهالالمك اال  دوي.-13
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تعوق بدرجة  الفيرة  ت
 د يرة 

تعوق بدرجة 
 متوسطة 

تعوق بدرجة 
 ضعيفة

 .المعوقات اإلداريةالمدور الثالثع  
المكلهئج الكواهزالت غل تم ظهوديالمهغ ج.-1
التهيئاإلدار الف صجالعلدلجلل  ق جالوظ ف ج.-2
 ج.فل نيلأيالمأأر الىتكأبأالمهلماإل  ا-3
الممممىهممممالأالتنممممعىاإلدار إلممممىت مممموي المشمممم هينال  دممممويينإلممممىمنمممم ول-4

 ا داج.



اإل مم ا اممأمالأممأر الممىال ممواز بممينالوواوممتالفغ ممج اإلداريممجهممالامل ممج-5
 ال  دوي.



.الب غل تراتبال الموهودالذيأبذل -6
تمش  ت دوي.الم علأجبللعم الأ ع بلل ضلانالأ اراتاإلداريج-7
.اأمتوه   ل  ال ا جهالالمبغىاإلداري-8
اأم ظودمعلبي  اضكجال   لرالمش هينال  دويين.-9

التأأمالوزار  واهزللمش هين  يالنفلج .-10
ال لظلتالمش  ال  دوي.اأم ظودمك يجتلب  -11
ىاإلدار لمع هجاال   لظلتال أريب ج.تنع ال-12
الأ ع بلل ضلالىأداجاإلدار العلمجلر  ا .-13

 المدور الرابعع المعوقات المهنيةع
ال  دويهالتغم جمهلراتالهالال علم مم المعلمميناإل  ا ولدرا ملينلاأ-1

بشك  ل ل.


وممملدرا مممملأداممملالغمممموالمهغمممالللمعلممملممممن مممك تلمممك  ممممواطنالضمممعع-2
 . تعزيزمواطنالأو 



الب لإظ اجدرا جمنك ج لملجال   لظلتالمش هينال أريب ج.-3
 ظم  المعلمينالمشلرتينهالالعمل جال عل م ج.صعودجتوزي ا د ارالى-4
 المهلريللمعلمين.صعودجال  تيزالىالولوتالفغال -5
  لجالمنل جالزمغ جهالدالالعم الوملاالبينالمعلمين.-6
  لجإتل جالف صجللمعلمينتغفيذا وش جالم ب يجالين  ج.-7
 ا   أامط  إ  اف جت ااالالف   الف ديجبينالمعلمين.صعودج-8
 بملب غل تم طب عجالمفلم لالعلم ج.اإل  ا اأمالمع هجب غو أ لليت-9

صمممعودجت بيمممقأ ممملوبال و يمممت العممم ضالعملمممال نمممتطب عمممجالمو مممع-10
  اإلمكلولتالم واه  .



المممملد ال مممالأ ممم  اليهممملل كأيمممقال نلمممم همممالصمممعودجالمأمممأر المممىردممما-11
 المغل ف.
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تعوق بدرجة  الفيرة  ت
 د يرة 

تعوق بدرجة 
 متوسطة 

تعوق بدرجة 
 ضعيفة

اممممأمالأممممأر الممممىاأممممأاظ ملامممملتليكممممثالمشممممككتال ممممالتواظمممم العمل ممممج-12
ال أرين ج.



اأم أر المعلمينالىت بيقإر لداتإلدار العمل جاللف جبغولح.-13
 .المدور الخامسع المعوقات التربوية

 صعودجتأويلا داجال  دويللمعلمين.-1
 الالذيبغل ت أراتالمعلمين.اإل  اهاأمالأأر الىتأ ي ا  لوب-2
  جب  يأجظملع ج.اإل  افصعودجت بيقا  لليت-3
ال  دويللب ول زد ر ال ف  شالبعأ.اإل  ا الشعورأ  -4
ال  دويالكللالهالره ال  حالمعغويجلألالمعلمين.اإل  ا الينهل-5
اأمال    الب امفال أريتللمش هينال  دويينالوأد.-6
 ج.اإل  افالت وه الموضوع جهالامل جتأويلالب امف-7
 همممالمنممم ويلتالغشممملطلتالعمل مممجلي غل مممتمممم المنممم ويلتصمممعودجال و ممم -8

 الم  لفجللم علمين.



 اأمإمكلو جتوظ  ال ليجإلىت وي أوش جمنالبيئجالمكل ج.-9
 المع هجالكأبثج دين  ل ال للتالعمل ج.اأمإمكلو جال دابين-10
 اأمالأأر الىتغفيذ  ج أبثجلعمل جال علل ال عل ل.-11
 صعودجال علم م الف   الش ل ج المهغ جبينالمعلمين.-12
 اأممع هجأ لليتال أريسالكأبثجال التثي وشلطالم علمين.-13
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 ( 5ملحق رقم )

 


