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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تطبيق المشرف التربوي  بعوم اعور ير الةويد  

الشوورالة فووف ت ايووش الوويرب التدر بيووة للمعلموويط فووف نالت،طوويتخ االت ايووشخ ااسووت،دا  الت  يوور  

الحد ثةخ ااألنشطة االثرائيةخ االت ي م( اط اجهة نظر أفراد العي ة ااألداء الاعلف للمشورفيط 

الحظةخ اكوشل  اعرفوة اودج اجويد فوراى تعوالج اللوتالف العمو، الحورلفخ حسب بطرقة الم

اال ووويال االجتمووورعفخ االمرحلوووة الدراسووويةخ االت،اووومخ االمدهووو، العلموووف ألفوووراد عي وووة 

الدراسوةخ التح يوق أهووداف الدراسوة اسووتم،د  المو ه، اليثوافخ اتمثلووت األداا  فوف اسووتبرنة 

( ف ور  ايععوة علوى لمسوة 50رئيوة اوط نابطرقة االحظة تكينت ك، ا همر فف نس،تهر ال ه

احرار نالت،طيت االت ايوش ااسوت،دا  الت  يور  الحد ثوةخ ااألنشوطة االثرائيوةخ االت وي م(خ اتوم 

( 362( اشورفر  ااشورفة تربي وة ان204تطبيق االسوتبرنة علوى عي وة عشويائية اكينوة اوط ن

( اشورف 15الحظة على ناعلمر  ااعلمة فف جميع المراح، التعليميةخ بي مر طب ت بطرقة الم

ااشرفة تربي ةخ التحلي، البيرنر  تم است،دا  المتيسطر  الحسوربية ااالنحرافور  المعيرر وة 

لتحد د درجوة التطبيوقخ االتبورر ن (خ االتبورر تحليو، التبور ط األحورد  للتعورف علوى اودج 

يثولت اجيد فوراى تبعور  لمتريورا  الدراسوةخ االتبورر  ويايي لتحد ود اتةرهور  الاوراىخ ات

الدراسووة إلووى ال توورئ، اتتيووةا تطبيووق المشوورف التربووي  بعووم اعوور ير الةوويد  الشوورالة فووف 

اليرب التدر بية كرن بدرجة اتيسطة على كٍ، اط االسوتبرنة ابطرقوة المالحظوة فوف الدرجوة 

الكليووة افووف المحوورار الارعيووة نالت،طوويت االت ايووش ااسووت،دا  الت  يوور  الحد ثووةخ ااألنشووطة 

 (α ≥ 0.05) تيجود فوراى تا  داللوة إحاورئية ع ود اسوتيج الداللوة ا الت ي م(.االثرائيةخ ا

بوويط اتيسووطر  اسووتةربر  عي ووة الدراسووة تعووالج اللووتالف العموو، الحوورلف لاوورل  المشوورف 

التربي خ كمر تيجد فوراى تعوالج اللوتالف المرحلوة الدراسوية لاورل  المرحلوة المتيسوطةخ 
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لاورل  الوشكير فوف جميوع المحورار ارعودا احوير كشل  تيجد فراى تعوالج اللوتالف ال ويال 

الت ووي مخ كموور تيجوود فووراى تعووالج اللووتالف الت،اووم فووف احووير  الت،طوويت ااسووت،دا  

الت  ير  الحد ثة لارل  الت،ام األدبفخ فف حيط لم تيجد فراى تعالج اللوتالف المدهو، 

 العلمف.

Abstract : 

          This study aimed at identifying the degree of the educational 

supervisor’s implementation for some of total quality standards in 

performing training workshops of the teachers regarding( planning 

and execution and the use of modern technology as well as 

enrichment activities and evaluation) regarding the view of the 

sample and the actual performance of the supervisors according to 

observation card, and also identifying the existence of differences 

due to the present difference of work and the social gender, the 

academic stage, the specialization, and  the scientific qualification of 

the study sample. In order to achieve the aim of the study, the 

researcher used the descriptive methodology. The tools were 

represented in a questionnaire and an observation card each of them 

consisted of (50) paragraphs divided on five sections; (planning and 

execution- the use of modern technology- enrichment activities- 

evaluation). The questionnaire was applied on random sample 

consisted of (204) male and female educational supervisors and 

(362) female and male teachers for all academic stages. The 

observation card was applied on (15) female and male educational 

supervisors. In order to the analyze data, the arithmetic averages and 

standard deviations were used to state the degree of application, and 

also (T) test and one –way ANOVA were used to identify the 

existence of differences according to study variables. Scheffe Test 

was used also to identify the directions of differences. The study 

concluded the following:-The application of the educational 

supervisor for some of total quality standards regarding training 

workshops was average regarding the questionnaire and the 

observation card in the total degree and the sub-sections (planning 
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and execution-the use of modern technology- enrichment activities- 

evaluation).-There are significant statistical differences at (0.05=a) 

between the averages of the sample’s responses regarding the 

difference of the present work for the educational supervisor. There 

are differences regarding the difference of academic stage for the 

intermediate level. There are also differences regarding the 

difference of gender for males at all sections except the section of 

evaluation. There are also differences regarding the difference of 

specialization in the section of planning and the use of modern 

technology for literature specialization. There are no differences 

regarding the difference of the scientific qualification. 

 :مقدمة

 شهد العرلم ا ش نهر ة ال رن العشر ط تطيرا  كبير  نتيةوة الت ود  المتسوررال فوف اةور  

التك يليجيوور ااالتاوورال خ االووش  تياكووب اووع اناتوورن اقتاوورد  ات وورفي عوورلمف أدج لترييوور 

الكثير اط المارهيم المتعل ة برألداء االتركيال على ال يال لتتمكط المدسسر  اوط الم رفسوة فوف 

رن العرلمف غير المسبيىخ األار الش  ظهر  اتطير  اعوي ااورهيم ا وراط ظ، هشا االنات

ااعوور ير عرلميووة تركووال علووى جوويد  الم تةوور  اتهووتم ب وودرتهر علووى الم رفسووةخ اتعوود الةوويد  

الشرالة اط أكثر المارهيم التف حظيت برهتمر  المدسسر  الم،تلاةخ حيو  توم إدلرلهور ات  ويط 

نشووطة التووف تسووعى إلووى الم رفسووة االتطووير االتكيوو  اووع اعر يرهوور فووف اعظووم المةوورال  ااأل

 التريرا  العرلمية. 

( "انوودارو ااسوورهمة كوو، فوورد 129خ 2003اتع ووف الةوويد  الشوورالة كموور أ وورر الحووداد ن

 عم، برلم ظمة فف المراقبة االتطي ر االتحسيط المستمر لكياية أداء العم،خ اط أجو، اليفورء 

فرلمدسسر  التف تتب ى أسليب إدار  الةيد  الشورالة هوف بتيقعر  المستايد لمستيج الةيد خ 

ت ظيموور  اتحركووة تسووت،د  الت،طوويت االسووتراتيةف لتعوود ناسووهر للمسووت ب،خ اهووف ت ظيموور  

تتاوو  برلمرانووة اووط أجوو، االسووتةربة لتريوورا  الطلووب االبيلووةخ لووشل  تعوود الةوويد  الشوورالة 

 ستمر".األسليب الم رسب فف هشا العرلم الش   تا  برلتريير الم

اقود انت لووت ااوورهيم الةوويد  توودر ةير  اووط ال طوورال االقتاوورد  للمةوور  التربووي خ اأثووب  

الحوود   عووط اعوور ير الةوويد  الشوورالة فووف المدسسوور  التربي ووة أاوورا  االعاوور  لتطووي ر هووش  

المدسسر  اتحسيط أدائهر اتح يق أهدافهر فف ظ، المتريرا  المتالح ة التف فرضوت ناسوهر 

تربي ة كمر فرضت ناسهر فف المةرال  األلورجخ افوف هوشا الاودد  شوير على المدسسر  ال

( إلى أنوي "كورن اوط الطبيعوف أن تتسورب ااورهيم الةويد  اأفكررهور اوط 14خ 2006طعيمة ن

ال طرعر  األلرج إلى قطرال التعليمخ  أن الكثير اوط الماورهيم ااألفكورر التربي وة التوف تعويد 



 Doi:10.33850/ejev.2021.138599 سعود بن سعيد بن هبيص السلمي 
 

 

184 

طبيوق الةويد  الشورالة فوف التعلويم اطلبور  الحور  اوط فف أثيلهر إلى ايرد ط ألورجخ اأثوب  ت

أج، التارع، االتعراو، بكاورء  اوع اتريورا  عاور  تسوم برلتسوررال المعرفوف االتك يلويجفخ 

 اتتالا د فيي الم رفسر  بيط األفراد االةمرعر  االمدسسر ".

 اووط ( أن اإل ووراف التربووي   سووعى11خ 2007اأاضووحت اعار  التربيووة االتعلوويم ن

 المرد وة ااإلاكرنور  كرفوة المعلياور  "تسو،ير إلوى الشورالة الةويد  فلسواة  وىتب لوال 

 تربوي يط اشورفيط اال يردا  التربي ة ااإلدارا  الةهر  جميع اشرركة اضمرن االبشر ةخ

 قودراتهم ااسوتثمرر اتيظيو  اوياهبهم ااحودا خ فر  ور   العمو، فوف ااعلمويط اودار  ااود ر 

 المسوتمرخ التحسوط لضومرن تح يوق إبوداعف  نحوي على ما،تل  استي ر  الت ظي فف الاكر ة

 التربوي  ال ظور  الشورالة فوف الةويد  إدار  اعور ير تطبيوق اهوي ااحود اتةور  فوف االعمو،

  وتم التوف اال،طويا  الت ايش وة العمليور  ااراجعوة األهودافخ اودج تح يوق ات ي م التعليمفخ

 الميدان". فف تيظياهر

الحرلية للتعرف علوى ااقوع تطبيوق المشورف التربوي  فف ضيء ار سبقخ سعت الدراسة 

اعر ير الةيد  الشرالة فف ت ايش اليرب التدر بية للمعلميطخ كأحد األسرليب اإل رافية المهموة 

 االمدثر  فف ت مية المعلميط اه ير خ بمر  يجد حرجة لتعرف ااقعيخ االعم، على تطي ر .

 مشكلة الدراسة: 

( علوى ضورار  اعتمورد اعور ير الةويد  الشورالة 2010نأكد  نترئ، دراسوة المالاوياف 

فف ت،طيت ات ايش ات ي م براا، تدر ب المشرفيط التربي يط ليتمك يا اوط تطبي هور عمليور  فوف 

امررسوورتهم اإل وورافية أث وورء الت ميووة المه يووة للمعلموويطخ كموور أ وورر  نتوورئ، دراسووة الالهرانووف 

اف التربوي   ياجوي العد ود اوط المعيقور  ( إلى أن تطبيق الةيد  الشرالة فوف اإل ور2011ن

اإلدار ة االا ية ااالجتمرعية االث رفية االش،ايةخ اتل  بدرجة كبير  جدا خ اأظهور  نتورئ، 

( أن تطبيق الةيد  الشرالة اط قب، المشورفيط التربوي يط كورن بدرجوة 2011دراسة الرايلف ن

 اتيسطة.

اودار  التعلويم العور خ ف ود الحو   ااط لال  لبور  البرحو  اعملوي اعلمور  ثوم اود را  فوف

اجيد تارا  فف است،دا  اتطبيق اعور ير الةويد  الشورالة اوط قبو، المشورفيط التربوي يط فوف 

امررسرتهم اإل رافيةخ الرثوة الويرب التدر بيوة نالمشورغ، التربي وة( التوف تحظوى برهتمور  

 ر فف ت مية المعلمويط المشرفيط التربي يط االمعلميط ااإلدار  المدرسية لمر لهر اط دار ابر

اه ير  فف الةيانب الملحة التف تتطلب ت ميتهمخ افف ح، المشكال  التف تياجي المعلمويط فوف 

خ 2010العمليووة التعليميووةخ اتركووال اعوور ير الةوويد  الشوورالة فووف التعلوويم كموور أ وورر قحوويان ن

ركة ( علووى أربعووة اةوورال  رئيسووةخ هووف المعلووم االموو ه، ااإلدار  المدرسووية االمشوور148

المةتمعيةخ افف إطرر المعلوم تركوال اعور ير الةويد  الشورالة علوى الت ميوة المه يوة للمعلوم فوف 

است،دا  اتطبيق استراتيةير  التعليم ات،طيت التدر ي ات ايش  ات ي ميخ ات ميتوي فوف اةور  

الموورد  العلميووةخ اتلوو  اووط لووال  تطبيووق أفضوو، الممررسوور  فووف الت ميووة المه يووة للمعلموويطخ 
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ات ايشا  ات ي مر خ لتح يق أفض، فرئد  للمعلمخ برسوت،دا  األسورليب الت مي وة المت يعوةخ  ت،طيطر  

سووياء ا هوور اوور  تعلووق برلتوودر ب التربووي خ أا برإل ووراف التربووي  اامررسوورتيخ ااووط تلوو  

اليرب التدر بية التف  ةب أن  راعف المشرفين جويد  ت،طيطهور اانطالقهور اوط احتيرجور  

ألاركط الم رسوبة لت ايوشهر االحورل علوى أن تح وق فيائودهر المرجوي  اوط المعلميطخ اتهيلة ا

لووال  ت ي مهوور ااالسووتارد  اووط نتوورئ، الت ووي م فووف إعووداد الوويرب التدر بيووة الالح ووة التووف تسوود 

احتيرجوور  المعلموويط اتسووهم فووف عووالو المشووكال  التووف  ياجهينهوورخ بموور تمثوو، اعووي الير ووة 

 لم.ن طة إفرد  اتطي ر اه ف ح ي ف للمع

اط ه ر تتض  العالقة بيط الةيد  الشرالةخ ابيط اليرب التدر بيةخ احرجوة الويرب إلوى 

االسووتارد  اووط اعوور ير الةوويد  لتح ووق أهوودافهر التووف اضووعت اووط أجلهوورخ اتسووهم فووف ت ميووة 

 المعلميط اه ير  على اليجي المأاي .

تطبيووق  ب وورء  علووى اوور سووبقخ استشووعر البرحوو  أهميووة إجووراء دراسووة للكشوو  عووط درجووة

بعم اعر ير الةيد  الشرالة فف ت ايش الويرب التدر بيوة للمعلمويط بمودار  التعلويم العور  فوف 

اد  ة اكة المكراةخ اعلييخ  مكط تحد ود اشوكلة الدراسوة فوف اإلجربوة علوى السودا  الورئيي 

مااد جر ااة ق الاار المشااوي التويااال مداادللو ال اااجن الشاادملة  اا  ق  لاا  الااار  التوورلفا 

 لمدلملن؟التدرلالة ل
 أسللة الدراسةا

 تسعى الدراسة لإلجربة عط األسللة اتتيةا

ار نمورتو الةويد  الشورالة التوف  مكوط االسوتارد  ا هور فوف تاوميم اعور ير جويد  الويرب  .1

 التدر بية؟

ار درجة تطبيق المشرف التربي  لمعر ير الةيد  الشرالة فف ت،طيت الويرب التدر بيوة  .2

 للمعلميط؟

المشورف التربوي  لمعور ير الةويد  الشورالة فوف ت ايوش الويرب التدر بيوة ار درجة تطبيق  .3

 للمعلميط؟

ار درجة تطبيق المشورف التربوي  لمعور ير الةويد  الشورالة المتعل وة برسوت،دا  الت  يور   .4

 الحد ثة فف ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط؟

برسوت،دا  األنشوطة ار درجة تطبيق المشرف التربوي  لمعور ير الةويد  الشورالة المتعل وة  .5

 اإلثرائية فف ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط؟

ار درجة تطبيق المشرف التربي  لمعور ير الةويد  الشورالة فوف ت وي م الويرب التدر بيوة  .6

 للمعلميط؟

بويط المتيسوطر   (α ≥ 0.05) ه، تيجد فراى تا  داللة احارئية ع د استيج الداللة .7

عوووالج اللووتالفا ال وويال االجتموورعفخ االمدهووو، الحسووربية السووتةربر  عي ووة الدراسووة ت

 العلمفخ االت،ام التربي خ االعم، الحرلفخ االمرحلة الدراسية؟
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 أهداي الدراسة:

 هدفت الدراسة إلى تح يق اتتفا

إظهرر بعم نمرتو الةيد  الشرالة التف  مكط االستارد  ا هر فوف تاوميم بعوم اعور ير  .1

 بية.جيد  لت،طيت ات ايش ات ي م اليرب التدر 

الكش  عط درجة تطبيق المشرف التربي  لبعم اعور ير الةويد  الشورالة فوف ت،طويت  .2

 اليرب التدر بية للمعلميط.

إ ضرن درجة تطبيق المشرف التربي  لبعم اعر ير الةيد  الشورالة فوف ت ايوش الويرب  .3

 التدر بية للمعلميط.

الة المتعل وة التعرف علوى درجوة تطبيوق المشورف التربوي  لوبعم اعور ير الةويد  الشور .4

 برست،دا  الت  ير  الحد ثة فف ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط.

التعرف علوى درجوة تطبيوق المشورف التربوي  لوبعم اعور ير الةويد  الشورالة المتعل وة  .5

 برست،دا  األنشطة اإلثرائية فف ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط.

اعور ير الةويد  الشورالة فوف ت وي م التعرف على درجة تطبيق المشرف التربوي  لوبعم  .6

 اليرب التدر بية للمعلميط.

 ≤ α) الكشوو  عموور إتا كرنووت ه وورا فووراى تا  داللووة احاوورئية ع وود اسووتيج الداللووة .7

بوويط المتيسووطر  الحسووربية السووتةربر  عي ووة الدراسووة تعووالج اللووتالفا ال وويال  (0.05

خ االمرحلوووة االجتمووورعفخ االمدهووو، العلموووفخ االت،اوووم التربوووي خ االعمووو، الحووورلف

 الدراسية.

 أهملة الدراسة:

 اتضحت أهمية الدراسة فيمر  لفا 

األهميووة العلميووةا أثووب  ايضوويال الةوويد  الشوورالة ركيووال  اأالي ووة فووف تطووي ر العمليووة  .1

التعليميةخ اهي ار  عطف الدراسة الحرلية أهميتهر فوف ت ورا  ايضويال اعرثور لوي ثولة 

 معوود إضوورفة لمكتبووة اإل ووراف التربووي خ ابر وور  برل ظوور  التعليمووف اتطووي ر خ اهووي اوور 

 ا ات  المةر  لدراسر  جد د  تت را  تطبيق الةيد  الشرالة فف أسرليب إ رافية ألرج.

 األهمية التطبي يةا  دا، أن تايد نترئ، الدراسة كال  اطا .2

 إدارا  اكرتوب اإل وراف التربووي خ اجهور  التوودر ب التربوي   حيوو   مكوط أن تايوودهم -

نترئ، الدراسة الحرلية فف التعرف علوى الةيانوب التوف تحتورو إلوى ت ميوة لودج المشورفيط 

 التربي يط فف ت ايش اليرب التدر بيةخ اإعداد الدارا  التدر بية الالعاة لت ميتهر. 

المشوورفيط التربووي يطخ حيوو   مكوو هم اإلفوورد  اووط أدا  الدراسووة فووف التعوورف علووى اعوور ير  -

ة لت،طوويت ات ايووش ات ووي م الوويرب التدر بيووةخ اإاكرنيووة االسووتارد  الةوويد  الشوورالة الالعاوو

 ا هر فف الت مية الشاتية االتطبيق العملف على اليرب التدر بية. 
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 محدجات الدراسة:

الحوود الميضوويعفا اقتاوور ايضوويال الدراسووة علووى بعووم اعوور ير الةوويد  الشوورالة فووف  -

  األنشووطة اإلثرائيووةخ ات ووي م( نت،طوويتخ ات ايووشخ ااسووت،دا  الت  يوور  الحد ثووةخ ااسووت،دا

 اليرب التدر بية.

الحد المكورنفا طب وت الدراسوة علوى اكرتوب اإل وراف التربوي خ ااودار  التعلويم العور   -

الحكووياف بمد  ووة اكووة المكراووة فووف المراحوو، التعليميووة الووثالم ناالبتدائيووةخ المتيسووطةخ 

 الثرني ة(.

يط االمشووورفر  التربي ووور  الحووود البشووور ا طب وووت الدراسوووة علوووى المشووورفيط التربوووي  -

 االمعلميط االمعلمر  فف جميع الت،اار .

الحد الالارنفا طب ت الدراسة الميدانية لال  الاا، الدراسف األا  اوط العور  الدراسوف  -

 (.2017/ 2016ن

الحوود الم وور ا اتمثوو، فووف اسووت،دا  البرحوو  ألداتوويط فووف جمووع البيرنوور خ هموورا االسووتبرنةخ  -

 ابطرقة المالحظة.

 الدراسة:  مص لحدت

 المددللو: .1

( هوووف "ال ياعووود األنميتجيوووة أا 285خ 2003المعوور ير كمووور عرفهووور  وووحرتة اال ةووورر ن

األطووور المرجعيوووة أا الشوووراط التوووف  محكوووم اوووط لاللهووور أا  م ووور  عليوووي سوووليا األفوووراد أا 

 الةمرعر خ ااألعمر  اأنمرط التاكير ااإلجراءا ".

اتعرف المعر ير إجرائير  بأنهورا اإلطورر الوش   وتم فوف ضويء  الحكوم علوى اسوتيج ت ايوش 

 المشرف التربي  لليرب التدر بية. 

 ال اجن الشدملة    التدللم: .2

( الةويد  بأنهوور "اةمويال الاوار  اال،اورئم للسوولعة أا 19خ 1998عورف السولمف ن

 ا ااترضة".ال،داة التف تدد  إلى قدرتهر على تح يق رغبر  اعل ة أ

( بأنهور "اةميعووة اوط المعوور ير 18خ 2004اأاور الةويد  الشوورالة ف ود عرفهوور عليمور  ن

االسمر  التف  ةب تيافرهر فف جميع ع رثر المدسسة أا العمليوة فوف المدسسوةخ سوياء اور 

 تعلووق برلموودلال  أ  العمليوور  أ  الم،رجوور  التووف تعموو، علووى تح يووق حرجوور  ارغبوور  

المدسسووة االمةتمووع المحلووف اتلوو  اووط لووال  االسووت،دا  األاثوو،  ااتطلبوور  العووراليط فووف

 االاعّر  لةميع اإلاكرنر  البشر ة االمرد ة اع استرال  اليقت ااالءاتي لهش  اإلاكرنر ". 

( الةيد  الشرالة فف التعليم بأنهر "اةميعة ال،ارئم أا 21خ 2006اعرف طعيمة ن

بيووة احرلتهوورخ بموور فووف تلوو  كوو، أبعردهوورخ السوومر  التووف تعبوور بدقووة ا ووميلية عووط جوويهر التر

ادلال  اعملير  اا،رجر  اترش ة راجعةخ اكشل  التارعال  المتياثلة التوف تودد  إلوى 

 تح يق األهداف الم شيد  االم رسبة للةميع". 
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اتعرف الةيد  الشرالة اجرائير  بأنهرا ال،ارئم التوف  لتوال  بهور المشورفين التربي وين 

 م اليرب التدر بيةخ االتف تح ق فرعلية اجيد  ا،رجرتهور اتأثيرهور ع د ت،طيت ات ايش ات ي

اإل ةووربف فووف ال مووي المه ووف للمعلموويطخ االتووف تتمثوو، فووف الدراسووة الحرليووة فووف اإلجربووة علووى 

 (.3-1ف را  أداتر الدراسة نالحق رقم 

 مددللو ال اجن الشدملة    التدللم: .3

تعرف اعر ير الةيد  الشرالة إجرائيور  بأنهورا ال ياعود المشوت ة اوط بعوم نمورتو الةويد  

الشرالةخ االتف  تم الحكم فف ضيءهر على كاورء  المشورف التربوي  االمشورفة التربي وة فوف 

 ت ايش اليرب التدر بية الم داة للمعلميط االمعلمر .

 الار  التدرلالة:  .4

لتدر بية بأنهر "ت ظيم تعرانف  شوترا فيوي جمرعوة ( الير ة ا41خ 2001عرف عثمرن ن

اط المتدربيط لح، اشكلة تتعلق بهمخ ا عرف برلمعسكر التعليمف أا المشر، التعليمفخ اهف 

اسيلة تتي  الارثة ألفراد الةهرع التعليمف للتاكير الةمرعف لح، اشكلة فف جي اط الحر وة 

 االتعران بيط الالاالء أثحرب المشكلة".

خ تعووورف الووويرب التدر بيوووة بأنهووورا أسوووليب إ ووورافف  سوووت،داي المشووورفين اإجرائيووور  

التربي ين فف الت مية المه ية للمعلميط فوف جرنوب اعويط  مثو، احتيرجور  لودج المعلومخ ا متوالو 

 فيي األسليب ال ظر  برلتطبيق العملف.  

 جر ة الت الر:  .5

ط االتربووي يط  م اوود بدرجووة التطبيووق فووف الدراسووة الحرليووةا اسووتيج تطبيووق المشوورفي

االمشرفر  التربي ر  لمعور ير الةويد  الشورالة فوف تطبيوق الويرب التدر بيوة علوى المعلمويط 

االمعلموور خ ات وور  بمعيوورر اووط ثووالم توودرجر  ا وودر  ب يمووة المتيسووطر  الحسووربية حسووب 

االسوووتةربر  علوووى االسوووتبرنة ات ووود ر البرحووو  ألداء المشووورفيط االمشووورفر  علوووى بطرقوووة 

 المالحظة.

 در ال ظول:اإلط

 الماحث األول: ال اجن الشدملة    التدللم:

 معوود ااهووي  الةوويد  اووط الماوورهيم التووف حظيووت برهتموور  البوورحثيط االكمتّوورب فووف اةوورال  

افراال علمية اتعودد خ لوشل  ال  يجود اتاورى علوى تعر و  احودد للةويد  أا الةويد  الشورالةخ 

ي  الةويد  اوط الماورهيم الياسوعة ( إلوى أن "ااهو9 خ 2014افف هشا الاودد أ ورر سورحرن ن

التف تات د إلى اتارى عر  على تعر ايخ حيو   مسوت،د  الماوطل  اسوت،داار  ات يعوة ت،تلو  

 برلتالف االهتمرار  االمةرال  الم،تلاة التف  ت رالي اط لاللهر البرحثيط".

ا ووأتف اع ووى الةوويد  فووف اللرووة ااضووحر  ليوود  علووى الةيوود اووط األ وويرءخ قوور  الالبيوود  

يّ:وود اووط 527 خ 2000ن يّ:وودا . اأدجووردا أدتدووى برلةد وورر جد وويدد خ ثد وويد  خ اجد وويد جم ءم  دةم ( "جوورد الّشووفي

ةيد".  ال دي  أدا الا:ع،خ اد م در ا أدجردد فمالٌن ف:ف عدملي فهي ام
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ويد  خ فهوي 417 خ 2008االةيد  كمر تكر عمر ن د   اجم ويي ( اوط اإلجورد  "جوردد  دةويدخ جد

وو،م  يّ:وودخ اجووردد العدمد ا حسمووطخ عووال اسووتيا خ اأثووب  العموو، فووف غر ووة الةوويد  ااإلت وورنخ اجوورد جد

ا أتى برلحسط اط ال ي  أا الاع،". ،م جم  المترالما ثرر جيد ا نايس رخ اجردد الرَّ

الشرالة فف التربية االتعليم هوف "نظور   ( أن الةيد 14خ 2011الحر ر  ن رافد  اترج

 كو، اإ وراا االةد ود خ التريورا  المالئموة اإدلور  اإلدار وةخ األسورليب اتطوي ر لتحسويط

 ران إ ةورد اوع جمورعف تعورانف ااتسومرخ ابشك، التريير تل  إحدام فف المدرسة أعضرء

 تأهيو، ابرلتورلف المتالح ةخ االتطيرا  العار لالستارد  اط تحد ر  بيط المدار  الم رفسة

 جميوع اوط اتكراو، بشك، نمي  على االعم، احرجرتيخ ااهرراتي قدراتي بمر   رسب تلميش ك،

 الةيانب لم ربلة اتطلبر  المةتمع اسد حرجر  سيى العم،".

( الةيد  الشرالة فوف التربيوة 306خ 2012المشرر لي فف نحسيطخ Rodsاعرف رادع 

بأنهر"عمليووة إدار ووة ترتكووال علووى اةميعووة اووط ال وويمخ اتسووتمد طرقووة حركتهوور اووط اسووتي ر  

التحسوويط المسوتمر للمدسسووة  فهوف عمليووة إدار ووة الت ظويم علووى نحوي إبووداعف لضومرن تح يووق 

تح ووق أهووداف كوو، اووط سوويى العموو، االطووالبخ أ  أنهوور تشووم، جميووع اظوورئ  انشوورطر  

المدسسة التعليميةخ ليست فف إنترو ال،داة فحسب الكوط فوف تيثويلهرخ األاور الوش    طوي  

ميووة احليوور  حتموور  علووى تح يووق رضوور الطووالب اع وورد  ث ووتهمخ اتحسوويط اركووال المدسسووة التعلي

 اعرلمير خ اع رد  نايبهر فف سيى العم،".

 تضووو  اوووط هوووش  التعر اووور  أن الةووويد  الشووورالة ااهوووي   شوووير إلوووى تطبيوووق اعووور ير 

ااياثووار  تهوودف إلووى تحسوويط العمليووة التعليميووة فووف جميووع جيانبهوورخ سووياء فووف اإلدار  

رى اأسورليب التعلويمخ االت ظيمخ أا فف أداء العراليط االمعلميطخ أا فف جيد  الم،رجور  اطو

أا فف التدر ب االت مية المه يةخ فهف عملية  رالة تعرانيوة تسوتهدف جميوع العوراليط اجميوع 

 جيانب العملية التعليمية المدثر  فف األداء االم،رجر .

 ابردئ الةيد  الشرالة فف التعليما

ارتكوالا   ةوب تست د الةيد  الشرالة فف تطبي هر على اةميعة اوط المبوردئ التوف تعود 

علوى ال ورئميط علووى تطبيوق الةويد  فووف المدسسور  التربي ووة االهتمور  بهورخ افووف هوشا الاوودد 

 ووأنهر أن تشووير إلووى  ( إلووى أن هووش  المبووردئ تمثوو، "ارتكووالا  اووط98خ 2005أ وورر حموويد ن

است،دا  هشا األسليب تطبي يور خإت  الح رئق األسرسية التف   برف الركين إليهر ع د الشراال فف

  ست د إليهر الةرنب العملف فف التطبيق".  شير إلى الب رءا  الاكر ة االالساية التف أني

 أهداي ال اجن الشدملة    التدللم:

تتعدد األهوداف التوف تسوعى الةويد  الشورالة إلوى تح ي هور فوف المدسسور  التربي وةخ اقود 

 ( إلى أهم هش  األهداف فيمر  لفا115خ 2002أ رر  الشرقرا  ن

 ال در  الت رفسية للمدسسة التربي ة.ع رد   .1

 ع رد  كارء  المدسسة التربي ة فف إرضرء العراليط. .2
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   ع رد  إنترجية المدسسة التربي ة. .3

 ارانة المدسسة التربي ة فف التعرا، اع المتريرا . .4

 ضمرن التحسيط المتياث، الشرا، لك، ال طرعر . .5

 ي المتياث،.رفع ع رد  ال در  الكلية للمدسسة التربي ة على ال م .6

 الماحث الثدن : اإلشواي التويال:

ت وورا  هووشا المبحوو  التعر وو  بماهووي  اإل ووراف التربووي خ اأهميتوويخ ادار  فووف الت ميووة 

 المه ية للمعلميطخ اأسليب اليرب التدر بية اار  تعلق بي اط عياا، نةرن ااعيقر .

 تعر   اإل راف التربي ا

البورحثيط االم،تاويط حوي  اإل وراف التربوي خ ال  يجد تعر   ااحد اتاوق عليوي بويط 

ا رجع تل  اللتالف اتةرهر  البرحثيط فف ت راليخ إضرفة إلوى التطوير فوف أداار اإل وراف 

 التربي خ اهي ار انعكي على تعر اي.

المشورف  ( أن اإل راف التربوي  "عمليوة تارعليوة ث رئيوة بويط21خ 2005ا رج اسرد ن

للمعلوم  االمه وف الش،اوف ال موي التعلويم االوتعلم اتطوي ر عمليوة إلى تحسويط تهدف االمعلمخ

 االمشرف".

ا رج البرح  أن اإل راف التربيج أثب  رك ر  اط أركرن التطوي ر التعليموفخ اعمليوة 

فف غر ة األهميةخ ب، اط أهم العملير  التربي ة التف  عتمد عليهر ال ظر  التعليمف فوف تطوي ر 

أهداف العملية التعليمية اتطي رهرخ ب، اتح يق جيدتهورخألن ات مية المعلميط اه ير خ اتح يق 

المشرف التربي  بحكم تعرالي المستمر اوع المعلوم ااتربعتوي لويخ  معود األقورب إليويخ ااألكثور 

لبوور  برحتيرجوور  ااشووكالتي االاووعيبر  التووف  ياجههوورخ ابرلتوورلف  مك ووي اسوورعدتي ات ميتووي 

ن تطي ر أداء المعلم ات ميتوي  و عكي علوى تدر سوي اه ير  اتطي ر أداء  التدر سفخ اال    أ

اتح يووق أهووداف الم وورر الووش   درسوويخ اتحسوويط بيلووة الووتعلمخ ااسوورعد  المدرسووة اال ظوور  

 التعليمف فف تح يق األهداف.

 جور اإلشواي التويال    الت ملة المه لة للمدلملن:

لت مية المعلميط اه يور خ  تتمث، أهم أداار اإل راف التربي  فيمر   ي  بي اط اهر  اأداار

( إلووى أن "اإل ووراف التربووي   سووعى إلووى 68خ 2008افووف هووشا الاوودد أ وورر العيرثوور  ن

اتطوي ر أدائهومخ اتحسويط العالقور  بويط المعلمويط ات ي وة  اسرعد  المعلمويط ات ميوتهم اه يور  

طوالب أااثر االنسةر  االتعران فيمر بي هم لتوشلي، الاوعيبر  المه يوةخ اإدراا اشوكال  ال

احرجوورتهمخ اتشوو،يم اوور  ل وور  الطووالب اووط ثووعيبر  فووف الووتعلم ارسووم ال،طووت للترلووب 

 عليهر". 

( علوى أن اإل وراف التربوي  لوي أهميوة لرثوة برل سوبة 10خ 2006ا دكد عبودالهرد  ن

للمعلموويطخ تلوو  "ألن المياقوو  التووف  ياجههوور المعلوومخ االموورد  التووف  تعراوو، اعهوور اتريوور  

ر العلم االحير  ك،  وي خ فورلمعلم  حتورو لموط  شورف عليوي ا يجهوي برستمرار فف ضيء تطي
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ا ر د  حتى  ت ط أسرليب التعرا، اع الطالب ا ملم بأسرليب التدر ي اأسسيخ ا والداد لبور  

بمه ة التدر يخ احتى  تمكط اط تح يق األهداف التف تعم، المدار  على بليغهورخ كمور أن 

األهداف التف   برف أن  يجي نشرطي كلي إلوى تح ي هورخ المعلم بحرجة إلى اط  عي ي فف تحد د 

ا حترو أ ضر  إلى اوط  سورعد  فوف اضوع لطتوي المدراسوة االتيورر اليسورئ، االطورى التوف 

 سووت،داهر فووف تدر سوويخ اهووي اوور  ةعوو، دار اإل ووراف التربووي  أكثوور أهميووة فووف العموو، اووع 

 المعلميط". 

 لملن، وأهمهد:المشوي التويال    إطدر الت ملة المه لة للمد

 المه ية. المعلميط حرجر  اتحد د دراسة -

 المترحة. ااإلاكرنر  الحرجر  ضيء فف المه ف لل مي برنرا، اضع -

 راجعة. بترش ة اتالا دهم المعلمين  عدهر التف الدرا  إعداد ااشكرا  ال،طت دراسة -

 المعلميط. امررسر  تحسيط نحي ايجهة إجرائية اأبحرم تطي ر ة بمشرر ع ال ير  -

 تيظي  أسرليب اأداا  التدر ب اال مي المه ف المترحة فف إطرر اإلاكرنير  ال رئمة. -

 اجمرعير . فرد ر   ااتربعتهم المعلميط لعم، المستمر للت ي م نظر  إ ةرد -

ا وورج البرحوو  أن أهووم الةهوويد المبشالووة فووف الت ميووة المه يووة للمعلموويط هووف التووف  بووشلهر 

اوووط لوووال  تعووودد األسووورليب االمتربعوووة المسوووتمر خ االال وووررا   المشووورف التربوووي خ إت أنوووي

الميدانيةخ  تمكط المشرف التربي  اط تحد ود اسوتيج المعلوم ااحتيرجرتوي الت مي وةخ ااعرفوة 

اشووكالتي االاووعيبر  التووف  ياجههوورخ االعموو، علووى عووالو هووش  الةيانووبخ إضوورفة إلووى دار 

ةووددخ اتهيلوتهم للياقوع الوش   ،تلوو  المشورف التربوي  المحوير  فووف العمو، اوع المعلمويط ال

كثيوورا  عووط الدراسووة ال ظر ووةخ ابرلتوورلف  سوورعدهم المشوورف علووى تةووراع الاةووي  بوويط الياقووع 

التعليمووف االعموو، فووف التوودر ي ابوويط اإلعووداد الةووراعفخ ا سوورعد المشوورف التربووي  إدار  

ستمر الوش   لةوأ المدرسة فف ح، اشكال  المعلميطخ كمر أني  مث، اادر الت مية المه ية الم

لووي المعلووم فووف المياقوو  الطررئووة للمسوورعد  علووى تةرعهوورخ ابرإلجموور خ ف نووي  مكووط ال ووي  أن 

 اإل راف التربي  هي المدل، الرئيي للت مية المه ية للمعلميط. 

 المبح  الثرل ا اليرب التدر بية

 معد التدر ب أث رء ال،داة تطبي ر  عملير  لاكر  ال مي المه ف المسوتمرخ إت  معود اإلعوداد فوف 

الةراعوور  االكليوور  المت،ااووة البدا ووةخ التووف  سووتكملهر التوودر ب أث وورء ال،داووة ااوورحبر  

العووراليط طرلموور كوورنيا فووف اظوورئاهمخ حيوو  تيجوود الحرجووة المسووتمر  لت ميووتهم اه يوور  ليتياكووب 

 طيرا  التف تدل، إلى اةر  العم،.اع المستةدا  االتأداؤهم 

 م هام  الار  التدرلالة:

الوويرب التدر بيووة أا المشوورغ، التربي ووة التدر بيووةخ هووف أحوود األسوورليب التووف  سووت،داهر 

( بأنهوور 87خ 2006المه يووة للمعلموويطخ ا عرفهوور عبوودالهرد  ن المشوورف التربووي  فووف الت ميووة
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المشرف التربي  اع اةميعة اط المعلميط لدراسة اشوكلة "أسليب :إ رافف اكث   مررسي 

 تربي ةخ ا  اش بعد  أسرليبخ احسب ار  طلبي الميق ".

( بأنهوور "اجتموورال علمووف للمعلموويط  تووي  الارثووة لهووم 72خ 2008اعرفهوور العيرثوور  ن

لبحوو  اشووكلة تربي ووة اعالجهوور تحووت إ ووراف المشوورف التربووي خ  عموو، فيهوور المشووتركين 

ر  فوف اقوت ااحودخ بعيودا  عوط الت يود برلشوكلير  الرسوميةخ كمور تتورن الارثوة أفرادا  اجمرعو

 للمعلميط لتدر بر  عملية".

( إلوى "أن للويرب التدر بيوة اجهورنخ فهوف 197خ 2014اأ رر اثيل االةيارنوة ن

فف أحد اجهيهر أسليب اط أسرليب الت ميوة المه يوة التطبي يوة التوف تتميوال بمشورركة المعلمويط 

رخ ابتركيالهوور الشوود د علووى الةيانووب العمليووة التطبي يووة علووى حسوورب اإلل وورء فووف نشوورطرته

االمحرضر  االةيانب الاكر ة األلورجخ فهوف إتا  تطبي يوة براتيورعخ اهوف اوط اجهوة ألورج 

 ك، اط أ كر  اجتمرعر  العم، التف تركال على ح، المشكال خ اإعداد ال،طوتخ اتاوميم 

   التربي ة االت ظيمية".المشرر عخ اال شرطر خ ات ي م الم،رجر

فرليرب التدر بية هف أسليب إ رافف  ستهدف الت مية المه ية لمةميعة اوط المعلمويطخ 

اووط لووال  دراسووة اشووكلة أا ايضوويال تربووي خ أا التوودرب علووى طر  ووة أا أسووليب توودر ي 

 اعيطخ أا اكتسرب اعررف  حترجهر المعلم فف عملي التدر سف.

رب التدر بية  تطلب تيافر اإلاكرنر  الالعاوة اوط ا رج البرح  أن نةرن ت ايش الي

أداا  ات  ير  ااكرن ا رسوب ااةهوال برلت  يور  الحد ثوة لالسوتارد  ا هور فوف تح يوق فرعليوة 

الير ةخ إضرفة إلى تمكط المشرف التربي  اط المهوررا  الالعاوة لت،طويت ات ايوش الويرب 

لحد ثووة كيسوورئ، االتاوور  االشووبكر  التدر بيووة ات ي مهوور ادعووم ت ايووشهر برسووت،دا  الت  يوور  ا

االجتمرعيةخ ااألنشطة اإلثرائية المت يعة التف تحاال المعلميط اتسهم فف ب ورء أثور التودر بخ 

اتماعّوو، دارهووم فووف الوويرب التدر بيووة لتكووين ار وور  تطبي يووة اعمليووة تح ووق األهووداف التووف 

 اضعت لهر.

 الدراسدت السديقة

 ال اجن الشدملة    اإلشواي التويال. المحار األول: الدراسدت الت  ق دولت

إلوى التعورف علوى ااقوع تطبيوق ابوردئ الةويد  الشورالة  (2011سدت جراسة الغ لل  )

فووف اإل ووراف التربووي  اووط قبوو، المشوورفيط التربووي يطخ ااتبعووت الدراسووة الموو ه، اليثووافخ 

 را  ( اعلموور  ااوود419اتمثلووت األدا  فووف اسووتبرنة طب ووت علووى عي ووة عشوويائية اكينووة اووط ن

 التربوي  المشورف برلمرحلة المتيسطة بمحرفظة حار البرططخ اأظهر  ال ترئ، أن امررسة

 كرنوت التربوي  اإل وراف فوف الشرالة االمعيقور  التوف تياجهوي فوف تطبي هور الةيد  لمبردئ

اتيسطةخ كمر أظهر  ال ترئ، اجيد فراى بيط تعالج اللتالف عودد سو يا  ال،بور   بدرجة

لارل  تا  ال،بر  األق، اط لمي س يا خ بي مر لم تيجد فوراى تعوالج للمدهو، العلموف أا 
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 ث رفوة ل شور االتعلويم التربيوة إدار  قبو، اوط لطوة طبيعوة العمو،خ اأاثوت الدراسوة بيضوع

 االمدرسة. االتعليم التربيةإدار   استيج على الشرالة الةيد 

إلوى التعورف علوى اعيقور  تطبيوق ابوردئ الةويد   (2011وهد ت جراسة الزهوانا  )

الشرالة فف اإل راف التربي  بمحرفظة الم،يا خ ااتبعت الدراسة الم ه، اليثوافخ اتمثلوت 

م ( اشرفر  ااشرفة تربي وة تو137األدا  فف استبرنة طب ت على اةتمع الدراسة المكين اط ن

التيوررهم بطر  وة المسوو  الشورا،خ اأظهوور  ال تورئ، أن اإل وراف التربووي   ياجوي اعيقوور  

عد  بدرجة كبير  إلى كبير  جدا  فف تطبيق اعر ير الةويد  الشورالةخ اجورء احوير المعيقور  

 إعرقوة بدرجوة الا يوة المعيقر  كبير   تالهر إعرقة بدرجة األا  اإلدار ة جرء  فف الترتيب

 الش،اوية كبيور خ األيورا  المعيقور  إعرقة بدرجة االث رفية االجتمرعية لمعيقر كبير   ثم ا

كبير خ اأاثت الدراسة ب ثودار دليو، لتيثوي  اهور  المشورف التربوي  فوف  إعرقة بدرجة

ضيء اعر ير الةيد  الشرالةخ احار المعيقر  التف تحي  دان تطبيق الةويد  الشورالة فوف 

 د م الحلي  الم رسبة لهر.اإل راف التربي  االعم، على ت 

التعرف على دار اد ر  اودار  التعلويم المتيسوت  م(2012وحدولت جراسة حسلن )

فف الةالائر كمشرف تربويج ا ويم فوى ضويء ابوردئ الةويد  الشورالةخ اب ورء تاوير ا تورن 

لتاعيوو، هووشا الوودارخ ااتبعووت الدراسووة الموو ه، اليثوواف التحليلووفخ اتمثلووت األدا  فووف اسووتبرنة 

( اد ر ااد ر  اط اود ر  المودار  المتيسوطة 100لى عي ة عشيائية اكينة اط نطب ت ع

فف الةالائرخ اأظهور  نتورئ، الدراسوة اجويد حرجوة عرليوة إلوى الت،طويت االعمو، فوف ضويء 

ابردئ الةيد  الشورالة فوف اإلدار  المدرسوية ااإل وراف التربوي خ كوشل  الحرجوة إلوى العمو، 

عموو، الةموورعفخ ابوو  ث رفووة الترييوور بوويط المعلموويطخ علووى توودر ب المعلموويط علووى  ليوور  ال

ااسرعدتهم على تطي ر أسرليب الت ي م المتبعةخ ات ميوة طرقور  الطوالبخ اأاثوت الدراسوة 

بتطبيق التاير الم ترن لتاعي، دار اد ر  ادار  التعليم المتيست كمشورف تربويج ا ويم 

 فى ضيء ابردئ الةيد  الشرالة.

ة هودفت إلوى التعورف علوى درجوة الممررسور  اإل ورافية بدراس (2014وقدم الدتلا  )

للمشورفيط التربوي يط لوال  الال وررا  الاواية فوف ضويء بعوم اعور ير الةويد  الشورالة اوط 

اجهة نظر المشورفيط االمعلمويط برلمرحلوة الثرني وة بمد  وة اكوة المكراوةخ ااتبعوت الدراسوة 

ت الدراسووة علووى عي ووة عشوويائية الموو ه، اليثوواف التحليلووفخ اتمثلووت األدا  فووف اسووتبرنة طب وو

( اعلمور  ااشورفر  تربي ور  بمودار  المرحلوة الثرني وة بمد  وة اكوة المكراوةخ 701اكينة اوط ن

اأظهر  ال ترئ، أن الممررسر  اإل رافية للمشرفيط التربي يط لوال  الال وررا  الاواية فوف 

لمعلمويطخ ال يورد  جميع اةرال  الدراسة نتعود ، اتةرهور  المعلومخ التركيوال علوى جويد  أداء ا

الاوواية االتارعوو، الاووافخ الت ووي م االتحسوويط المسووتمر( كرنووت بدرجووة ناتيسووطة(خ ااجوويد 

فووراى تا  داللووة إحاوورئية تعووالج ألثوور اتريوور طبيعووة العموو، الحوورلف لاوورل  المشوورفيط 

التربي يطخ اعد  اجيد فراى تعالج ألثر اترير المدهو، العلموفخ اأاثوت الدراسوة بال ورد  



 Doi:10.33850/ejev.2021.138599 سعود بن سعيد بن هبيص السلمي 
 

 

194 

الاوووايةخ اتار ووور المشووورفيط التربوووي يط اوووط األعمووور  اإلدار وووةخ اتووودر ب  عووودد الال وووررا 

 المشرفيط على تطبيق اعر ير الةيد  الشرالة فف الال ررا  الااية.

إلى التعرف علوى دار المشورفة التربي وة فوف الت ميوة  (2015وهد ت جراسة المدلك  )

المه يووة لمعلموور  التربيووة اإلسووالاية برلمرحلووة االبتدائيووة فووف اد  ووة اكووة المكراووة فووف ضوويء 

اعر ير الةيد  فف اةرال  نتحسيط اتطي ر اهررا  التدر يخ تحد ود االحتيرجور  المه يوةخ 

لمور  االمشورفر خ ااتبعوت الدراسوة التدر بخ اال موي الوشاتف( اوط اجهوة نظور كو، اوط المع

الموو ه، اليثوواف التحليلووفخ اتمثلووت األدا  فووف اسووتبرنة طب ووت الدراسووة علووى عي ووة عشوويائية 

( اشورفة 26( اعلموة للتربيوة اإلسوالاية ان194( اعلمة ااشرفةخ بياقوع ن220اكينة اط ن

ت ميوة المه يوة تربي ةخ اأظهر  ال ترئ، أن درجة امررسة المشرفة التربي وة ألداارهور فوف ال

لمعلمر  التربية اإلسالاية برلمرحلة االبتدائية بمد  ة اكة المكراة فف ضيء اعور ير الةويد  

الشرالة فف اةورلف نتحسويط اتطوي ر اهوررا  التودر يخ اتودر ب المعلمور ( كرنوت بدرجوة 

جوة عرليةخ بي مر كرنت الممررسة فف اةرلف نتحد ود االحتيرجور  المه يوةخ اال موي الوشاتف( بدر

اتيسطةخ اع اجيد فراى تعالج لمترير العم، الحرلف لارل  المشورفر  التربي ور خ اعود  

اجووويد فوووراى تعوووالج لمتريووور المدهووو، اال،بووور خ اأاثوووت الدراسوووة بتووودر ب المشووورفر  

التربي وور  علووى تطبيووق اعوور ير الةوويد  فووف تحد وود االحتيرجوور  المه يووة للمعلموور  اإ ووراا 

 مشرفر  على كياية تيجيي ال مي الشاتف للمعلمة.المعلمر  فف تحد دهرخ اتدر ب ال

المحاااار الثااادن : الدراسااادت التااا  ق دولااات جور اإلشاااواي التوياااال  ااا  الت ملاااة المه لاااة 

 للمدلملن.

إلوى التعورف علوى دار اإل وراف المت ويال فوف ت ميوة  (2012سدت جراسة أياالكدس )

أداء اعلمووف المرحلووة األسرسووية الوودنير اووط اجهووة نظوور المشوورفيط التربووي يط االمعلموويط فووف 

ادار  احرفظر  غال خ اتبعت الدراسة الم ه، اليثاف التحليلفخ اتمثلت األدا  فف اسوتبرنة 

اشوورفر خ اأظهور  ال توورئ، أن ( 35( اعلمور  ان710طب وت علوى عي ووة عشويائية اكينووة اوط ن

دار اإل راف المت يال فف ت مية أداء المعلميط كرن بدرجة جيد خ كمر أظهور  ال تورئ، اجويد 

فووراى تعووالج لمتريوور الةوو ي لاوورل  الووشكيرخ ااجوويد فووراى تعووالج للعموو، الحوورلف لاوورل  

  المشرفيط التربي يطخ كمر اجد  فراى تعالج للمده، لارل  البكرلير ي خ افراى لل،بور

س يا خ اأاثت الدراسة بتاعي، نميتو اإل وراف المت ويالخ  10-5لارل  تا  ال،بر  اط 

 ااشرركة المعلميط فف تحد د احتيرجرتهم المه ية.

دراسوووة هووودفت إلوووى التعووورف علوووى أداار المشووورف  (2014كماااد أ اااوي يااادحالو  )

اتبعوت الدراسوة التربي  فف تحسيط أداء المعلميط فف است،دا  اسوتراتيةير  الوتعلم ال شوتخ ا

( 100الم ه، اليثافخ اتمثلوت األدا  فوف اسوتبرنة طب وت علوى عي وة عشويائية اكينوة اوط ن

اعلم اط اعلمف الر رضير  برلمرحلة المتيسطة فف اد  وة اكوة المكراوةخ اأظهور  ال تورئ، 

أن أداار المشرف التربي  فف اةر ا تهيلة الا  ات ي م أداء الطالب كرن بدرجوة كبيور خ 
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كرن بدرجوة اتيسوطة فوف اةور  إ وراا الطوالب فوف عمليوة الوتعلمخ اأاثوت الدراسوة بي مر 

بال رد  عد  ع ررا  المشرفخ أا ت،اويم اشورف ا ويمخ بمور  سوم  بال ورد  اسوتيج الودعم 

 الم د  اط المشرف التربي  للمعلم.

 التدللر على الدراسدت السديقة

حد د اشكلتهرخ اأبعردهورخ اإعوداد قد استارد  الدراسة الحرلية اط الدراسر  السرب ة فف ت

أدبيرتهرخ كمر استارد  ا هر فف ب ورء أدا  الدراسوةخ افوف ا ررنوة نترئةهور اوع نتورئ، الدراسور  

 السرب ة.  

 م ه لة وإ واءات الاحث

ت رالووت ا هةيووة البحوو  لتطبيووق الدراسووة الميدانيووةخ حيوو  تووم التعر وو  بوورلم ه، المتبووعخ 

التيرر العي ةخ اأدا  الدراسة اطرى التأكد اط لارئاوهر ااةتمع اعي ة الدراسةخ اطر  ة 

 السيكياتر ةخ ااألسرليب اإلحارئية المست،داة فف تحلي، البيرنر .

 أوالً: م هج الدراسة:

 .اتبعت الدراسة الم ه، اليثاف

 ثدنلدً: م تمع الدراسة:

التعلويم  م، اةتمع الدراسة جميع المشرفيط التربي يط االمشورفر  التربي ور  بمكرتوب 

( اشرفة تربي ةخ اكوشل  جميوع اعلموف 283( اشرفر  ان249بمد  ة اكة المكراة اعددهم ن

ااعلموور  التعلوويم العوور  برلموودار  الحكيايووة االبتدائيووةخ االمتيسووطة االثرني ووة بمد  ووة اكووة 

( اعلمة اف ر  إلحارئية اإلدار  العراة للتعلويم 14162( اعلمر  ان10453المكراة اعددهم ن

 (.3هـ نالحق رقم 1437/1438ة اكة المكراة للعر  الدراسف بم ط 

 ثدلثدً: عل ة الدراسة:

 فيمر  لف تيضي  عي ة الدراسة اف ر  لك، أدا  اط األداتيطا

 عل ة االستادنة: (1

( اشورفر  ااشورفة 204طب ت استبرنة الدراسة على عي ة عشويائية بسويطة تتكوين اوط ن

( اعلموور  ااعلمووة اووط جميووع الت،ااوور  362ن تربي ووةخ اكووشل  عي ووة عشوويائية تتكووين اووط

بةميووع اراحووو، التعلووويم العووور  بمد  ووة اكوووة المكراوووةخ اقووود تووم تيع وووع اسوووتبرنر  المشووورفيط 

التربووي يط االمعلموويط الووشكير اووط قبوو، البرحوو  بي موور تووم االتاوورى اووع اشوورفة تربي ووة اثووالم 

 وور  االمعلموور  اعلموور  علووى تطبيووق االسووتبرنة علووى عي ووة اإلنوورم اووط المشوورفر  التربي

( تيضووي  أعووداد االسووتبرنر  الميععووة االمسووترد  االمسووتبعد 1اجمعهوورخ ا يضوو  الةوودا  ن

 االعدد ال هرئف.
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 أعداج االستادندت المازعة والمستوجن والمستاددن واألعداج ال هدئلة (1 دول )

 ال اع الدمل
عدج 

 الم تمع

 الددج ال هدئ  المازع

 % ال هرئف المستبعد* الما يد % الميعال

 اشرف

 56.2 140 1 9 60.3 150 249 تكر

 22.6 64 6 30 35.3 100 283 أنثى

 38.3 204 7 39 47.0 250 532 اإلجمرلف

 اعلم

 1.9 195 3 2 1.9 200 10453 تكر

 1.2 167 2 21 1.4 200 14162 أنثى

 1.5 362 5 23 1.6 400 24615 اإلجمرلف

 البيرنر * استبعد لعد  استكمر  

( أني تم تيع ع استبرنة الدراسة على عي وة عشويائية بسويطة اكينوة 1 تبيط اط الةدا  ن

( اشرفر  تربي ر  ااشرفة تربي ةخ اقد تعشر اسوترداد 250( اعلمر  ااعلمة إضرفة إلى ن400ن

( اسووتبرنر  لعوود  اسووتكمر  البيرنوور  7( اسووتبرنة اووط المشوورفيط االمشوورفر خ ااسووتبعرد ن39ن

( اشورفر  تربي ور  140( اشورفر  ااشورفة تربي وةخ بياقوع ن204أثوب  العودد ال هورئف نابشل  

%( 22.6( اشووورفة تربي وووة ب سوووبة ن64%( اوووط المشووورفيط التربوووي يطخ ان56.2ب سوووبة ن

%(  اأار عي ة المعلميط االمعلمر  ف ود 38.3اب سبة إجمرلية للمشرفيط االمشرفر  بلرت ن

( اسووتبرنر  لعوود  اسووتكمر  البيرنوور خ ابووشل  5اسووتبعرد ن( اسووتبرنةخ اتووم 23تعووشر اسووترداد ن

( 167%(خ ان1.9( اعلمور  ب سوبة ن195( اعلمر  ااعلمةخ بياقع ن362أثب  العدد ال هرئف ن

%( اط اةتمع الدراسوة الكلوف للمعلمويط 1.5%(خ اب سبة إجمرلية بلرت ن1.2اعلمة ب سبة ن

 االمعلمر .

ط حي  طبيعة العم،خ اال يال االجتمورعفخ افيمر  لف تيضي  لارئم عي ة الدراسة ا

 االمرحلة الدراسيةخ االت،امخ االمده، العلمف.

 ( 566خصدئص عل ة الدراسة )ن= (2 دول )

 ال سبة العدد الالة المترير

 العم،

 %36 204 اشرف تربي / اشرفة تربي ة

 %64 362 اعلم/ اعلمة

 %100 566 اإلجمرلف

 ال يال االجتمرعف

 %59.2 335 تكر

 %40.8 231 أنثى

 %100 566 اإلجمرلف

 المرحلة
 %49.8 282 االبتدائية

 %13.1 74 المتيسطة
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 ال سبة العدد الالة المترير

 %37.1 210 الثرني ة

 %100 566 اإلجمرلف

 الت،ام

 %54.4 308 ت،اار  أدبية

 %45.6 258 ت،اار  علمية

 %100 566 اإلجمرلف

 المده، العلمف

 %15.2 86 بكرلير ي 

 %54.8 310 اع إعداد تربي بكرلير ي  

 %25.8 146 ارجستير فأعلى

 %4.2 24 غير تل  

 %100 566 اإلجمرلف

%( 36( أن عي ة الدراسة تيععت اط حي  طبيعوة العمو، بياقوع ن2 تبيط اط الةدا  ن

%( اط المعلميط االمعلمر خ ااط حيو  ال ويال االجتمورعف 64اط المشرفيط االمشرفر  ان

%( لإلنورمخ اأاور اوط حيو  المراحو، 40.8%( فوف ا ربو، ن59.2ف د بلرت نسوبة الوشكير ن

%( فوف المرحلوة 37.1راليط برلمرحلوة االبتدائيوةخ ان%( او هم اوط العو49.8التعليمية ف ن ن

%( فف المرحلة المتيسطةخ بي مر تيععوت عي وة الدراسوة حيو  الت،اوم 13.1الثرني ة ان

%( ت،ااوور  علميووةخ اأاوور تيع ووع العي ووة اووط 45.6%( ت،ااوور  أدبيووة ان54.4إلووىن

التربوي   %( او هم اوط الحرثوليط علوى البكورلير ي  اوع اإلعوداد54.8حي  المده، ف ن ن

%( ثوم الحرثولين علوى البكورلير ي  25.8تالهم الحرثلين على ارجستير فأعلى ب سوبة ن

%( اجمويعهم اوط 4.2%( األيورا  الحرثولين علوى اودهال  ألورج ب سوبة ن15.2ب سبة ن

 الحرثليط على الكلية المتيسطة إلعداد المعلميط.   

 عل ة المالحظة: (2

( اشرفر  تربي ر  ااشرفة تربي ة أث ورء 15ن طب ت بطرقة المالحظة على عي ة اكينة اط

تطبيق اليرب التدر بيةخ حي  قر  البرح  برلحاي  على جودا  الويرب التدر بيوة الم ورر  

اووط المشوورفيط التربووي يط بمكرتووب اإل ووراف التربووي  لووال   ووهر ربيووع األا خ اتطبيووق 

تربووي يطخ اقوور  ( ارب تدر بيووة تووم ت ايووشهر اووط قبوو، المشوورفيط ال10المالحظووة علووى أا  ن

البرحوو  بتوودر ب إحوودج المعلموور  علووى تطبيووق بطرقووة المالحظووةخ االحاووي  علووى جوودا  

اليرب التدر بية للمشرفر  التربي ر  لال  ناي الاتر خ اقراوت المعلموة المتعرانوة بتطبيوق 

( اشوورفر  تربي ور  أث ورء تطبووي هط الويرب التدر بيووةخ 5المالحظوة علوى عي ووة اكينوة اوط ن

 ( تيثي  اليرب التف تم االحظتهر.3  نا يض  الةدا
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 (15( قاصلف الار  التدرلالة )عل ة الدراسة( الت  قم مالحظتهد )ن= 3 دول )

 ال سبة العدد الالة المترير

 ال يال

 ناشرفيط/ اشرفر (

 %66.7 10 ارب ا داة للمعلميط

 %33.3 5 ارب ا داة للمعلمر 

 %100 15 المةميال

 اكرن ت ايش الير ة

 %33.3 5 اركال التدر ب التربي 

 %26.7 4 قرعر  ااردر التعلم برلمدرسة

 %40 6 قرعر  التدر ب بمكتب التعليم

 %100 15 المةميال

 ايضيال الير ة

 %26.7 4 استراتيةير  التدر ي

 %13.3 2 اإلدار  الااية 

 %40 6 اهررا  التدر ي

 %20 3 ت ي م التحاي،

 %100 15 المةميال

 الير ة التدر بية اد 

 %73.3 11  ي  ااحد

 %26.7 4  يارن 

 %100 15 المةميال

 عدد الحضير

 %20 3 اعلم /اعلمة 15أق، اط 

 %53.3 8 اعلم/ اعلمة 30إلى  15اط 

 %26.7 4 اعلم /اعلمة 30أكثر اط 

 %100 15 المةميال

( أن عي ووة الدراسووة اووط الوويرب التدر بيووة التووف تووم االحظتهوور قوود 3 تبوويط اووط الةوودا  ن

%( ا داووة للمعلموور خ اأاوور اووط حيوو  33.3%( ا داووة للمعلموويط ان66.7تيععووت ب سووبة ن

%( اط اليرب التدر بية قد أقيمت فف قرعر  التدر ب بمكتوب التعلويم 40اكرن الت ايشخ ف ن ن

%( فووف قرعوور  26.7اركووال التوودر ب التربووي خ اأقوويم ن %( ا هوور فووف33.3بي موور أقوويم ن

%( اووط الوويرب 40ااووردر الووتعلم برلمدرسووة  اأاوور اووط حيوو  ايضوويال الير ووةخ فوو ن ن

التدر بية استهدفت ت مية اهررا  التدر ي المت يعة لودج المعلمويط االمعلمور  اثو، ت،طويت 

سوووتراتيةير  %( اوووط الووويرب ا26.7الووودرا  ااسوووت،دا  الت  يووور  التعليميوووةخ ات ووورا  ن

%( اوط الويرب 20التدر يخ اث، التعلم التعرانف اإستراتيةية الا  الم لويبخ اركوال  ن

علوووى ت وووي م التحاوووي، الدراسوووف اأدااتوووي اتطبي رتوووي العمليوووة فوووف التووودر يخ ااسوووتهدف 

%( اووط الوويرب ت ميووة اهووررا  اإلدار  الاوواية االتارعوو، الاوواف لوودج المعلموويط 13.3ن
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د  الير وة التدر بيوة فو ن أغلوب الويرب كرنوت لمود   وي  ااحود االمعلمر   اأار اط حيو  او

%( اسوتمر ليويايط  ااوط حيو  عودد الحضويرخ ف ود 26.7%( بي مر اجد أن ن73.3ب سبة ن

اعلووم أااعلمووة اتلوو  ب سووبة  30إلووى  15تبوويط أن أغلووب الوويرب التدر بيووة حضوورهر اوور بوويط 

ا اعلموةخ بي مور اجود اعلوم أ 30%( اط اليرب حضرهر أكثر اوط 26.7%(خ اأن ن53.3ن

 اعلم أا اعلمة. 15%( اط اليرب حضرهر أق، اط 20أن ن

 أدا  الدراسةرابعر ا 

تكينووت ال سوو،ةاألالية لالسووتبرنة ابطرقووة المالحظووة الم بث ووة ع هوور اووط لمسووة احوورار 

 رئيسةخ إضرفة إلى البيرنر  ال،رثة بعي ة الدراسةخ اهش  المحرار هفا

 ( ف ر . 11ر بيةخ اتكين اط ناحير اعر ير ت،طيت اليرب التد .1

 ( ف ر .  11احير اعر ير ت ايش اليرب التدر بيةخ اتكين اط ن .2

 ( ف ر .13احير است،دا  الت  ير  الحد ثة فف ت ايش اليرب التدر بيةخ اتكين اط ن .3

 ( ف ر .14احير است،دا  األنشطة اإلثرائية فف ت ايش اليرب التدر بيةخ اتكين اط ن .4

 ( ف را .8اليرب التدر بيةخ اتكين اط ناحير اعر ير ت ي م  .5

اقد تم تحد د االسوتةربة علوى ف ورا  االسوتبرنة ابطرقوة المالحظوة اف ور  لم يور  ليكور  

( علوى 1خ 2خ 3الثالثف نعرليةخ اتيسطةخ ا ،اضة(خ بحيو  تعطوى االسوتةربر  الودرجر  ن

م طورن أقو، فلوة (خ لحسرب طي  الالة ت3-1التيالفخ ابشل    حار المتيست الحسربف بيط ن

(خ افوف 0.67= 3÷2اط أعلى فلة ثم قسمة ال رت، على عدد فلر  االستةربةخ فيكين ال رت، ن

ضيء تل   مكط حسرب الدرجة اط لال  المتيسطر  الحسوربية برسوت،دا  المعيورر الميضو  

 (.4برلةدا  ن

 مدلدر الحكم على است ديدت عل ة الدراسة  (4 دول )

 الحسدي المتاسط  الدر ة  م

 1.67إلى أق، اط  1 ا ،اضة 1

 2.34إلى أق، اط  167 اتيسطة 2

  3إلى  2.34اط    عرلية  3

ابعد إعوداد األداتويط اتحد ود درجور  االسوتةربةخ توم التأكود اوط ثودقهمر اثبرتهمور علوى 

 ال حي الترلفا 

 صدق االستادنة: 

 تم التأكد اط ثدى االستبرنة بطر  تيطا 

نأ( الاوودى الظوورهر  لالسووتبرنةا للتأكوود اووط الاوودى الظوورهر  لالسووتبرنة تووم عرضووهر علووى 

اةميعة اط المحكميط اط أعضورء هيلوة التودر ي بةراعوة أ  ال ورج االمشورفيط التربوي يط 

اقيردا  اكرتب التعليم اطلب ا هم إبداء رأ هم فف األدا  اط حي  ا رسبة المحرارخ اانتمورء 

أهمية الا را خ اإضرفة احوشف اتعود ، اور  رانوي ا رسوبةخ إضورفة إلوى الا را  للمحرارخ ا
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ال ظور فووف الم يور  المسووت،د  لتحد ود اسووتةربر  عي وة الدراسووةخ ابعود اسووترجرال االسووتبرنر  

% اط المحكميط على أنهر اتارىخ ابرلتورلف توم إجوراء التعود ال  80المحكمة تم اعتمرد نسبة 

 .اف ر  القتراحر  المحكميط

 ى االتسرى الداللف لالستبرنةانب( ثد

للتأكد اط ثدى االتسرى الداللف لالستبرنة تم تطبي هر على عي ة استطالعية اكينوة اوط 

( اعلموور  ااعلمووة نتووم اسووتبعردهم اووط عي ووة الدراسووة ع وود التطبيووق ال هوورئف(خ ثووم حسوورب 30ن

 (.5اعرا، ارتبرط بيرسين بيط الا را  ااحرارهر كمر هي ايض  برلةدا  ن

 (30مددمل ارقادط يلوسان يلن  قوات االستادنة ومحدورهد )ن= (5ل ) دو
 التقالم األنش ة اإلثوائلة التق لدت الحدلثة الت  ل  التخ لط

 االرتبرط   االرتبرط   االرتبرط   االرتبرط   االرتبرط  

1 0.697** 1 0.704** 1 0.730** 1 0.778** 1 0.885** 

2 0.681** 2 0.731** 2 0.631** 2 0.707** 2 0.858** 

3 0.624** 3 0.599** 3 0.542** 3 0.421* 3 0.810** 

4 0.441* 4 0.687** 4 0.649** 4 0.251 4 0.835** 

5 0.752** 5 0.498** 5 0.714** 5 0.751** 5 0.802** 

6 0.661** 6 0.904** 6 0.670** 6 0.414* 6 0.734** 

7 0.769** 7 0.753** 7 0.735** 7 0.678** 7 0.815** 

8 0.688** 8 0.832** 8 0.674** 8 0.662** 8 0.811** 

9 0.681** 9 0.768** 9 0.562** 9 0.842**   

10 0.743**   10 0.261 10 0.853**   

      11 0.704**   

      12 0.788**   

      13 0.814**   

    α)(0.05 ≤ * دالة إحارئير  ع د استيج الداللة

 0.349= (α ≥ 0.05) قيمة نر( ع د استيج الداللة

                   (α ≥ 0.01) ** دالة إحارئير  ع د استيج الداللة 

 0.449= (α ≥ 0.01) قيمة نر( ع د استيج الداللة 

( إلى أن جميع الا را  فف المحرار ال،مسة ترتبت اوع احرارهور 5تشير نترئ، الةدا  ن

( 4( فوف احوير الت  يور  الحد ثوة االا ور  ن10الة إحارئير  ار عدا الا ور  رقوم نب يم ارتبرط د

فوووف احوووير األنشوووطة اإلثرائيوووة  حيووو  كرنوووت قووويم ارتبرطهمووور ا ،اضوووة اغيووور دالوووة فوووتم 

(خ 0.769 -0.441اسووووتبعردهمرخ اقوووود ترااحووووت قوووويم االرتبوووورط لمحووووير الت،طوووويت بوووويط ن

(خ بي مر ترااحوت قويم االرتبورط 0.904 -0.498اترااحت قيم االرتبرط لمحير الت ايش بيط ن

(خ اأاووور احوووير األنشوووطة اإلثرائيوووة ف ووود 0.735 -0.542لمحوووير الت  يووور  الحد ثوووة بووويط ن
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(خ بي مر ترااحوت قويم االرتبورط لمحوير 0.853 -0.414ترااحت قيم االرتبرط لا راتي بيط ن

اسووتي ف الداللووة  (خ اكرنووت جميووع ال وويم دالووة إحاوورئير  ع وود0.885 -0.734الت ووي م بوويط ن

(خ ابعووود اسوووتبعرد الا ووورتيط غيووور الووودالتيط إحاووورئير  أثوووب  عووودد ف ووورا  0.01( ان0.05ن

 ( ف ر . 48االستبرنة ن

( قيم االرتبرط بويط المحورار ابعضوهر الوبعم ابي هور ابويط الدرجوة 6ا يض  الةدا  ن

 الكلية لالستبرنة. 

ويل هد ويلن الدر ة الكللة مددمل ارقادط يلوسان يلن المحدور ويدضهد  (6 دول )

 (30لالستادنة  )ن=

 التق لدت الحدلثة الت  ل  التخ لط المحدور
األنش ة 

 اإلثوائلة
 الدر ة الكللة التقالم

**0.853 1 التخ لط  0.604**  0.800**  0.635**  0.910**  

**0.853 الت  ل   1 0.539**  0.750**  0.600**  0.881**  

التق لدت 

**0.604 الحدلثة  0.539**  1 0.618**  0.469**  0.738**  

األنش ة 

**0.800 اإلثوائلة  0.750**  0.618**  1 0.663**  0.900**  

**0.635 التقالم  0.600**  0.469**  0.663**  1 0.816**  

   (α ≥ 0.01) ** دالة إحارئير  ع د استيج الداللة

ارتبورط دالوة إحاورئير خ ( إلوى أن جميوع المحورار تورتبت اعور  ب ويم 6تشير نترئ، الةدا  ن

( 0.910 -0.738كموور توورتبت اووع الدرجووة الكليووة لالسووتبرنة ب وويم ارتبوورط ترااحووت بوويط ن

خ امور  شوير إلوى أن االسوتبرنة (α ≥ 0.01) اجميعهر قويم دالوة إحاورئير  ع ود اسوتيج الداللوة

 (.2007تتمتع بادى االتسرى الداللف نبركر خ 

 ثادت االستادنة: 

( اعلموور  30للتأكوود اووط ثبوور  االسووتبرنة تووم تطبي هوور علووى عي ووة اسووتطالعية اكينووة اووط ن

ااعلمووة نتووم اسووتبعردهم اووط عي ووة الدراسووة ع وود التطبيووق ال هوورئف(خ ثووم تووم حسوورب الثبوور  

 (  يض  ال ترئ،7برست،دا  اعرا، كرانبرخ ألارخ االةدا  ن

 (30أل د )ن= ثادت االستادنة يدستخدام مددمل كوونادخ (7 دول )
 مددمل كوونادخ أل د المحدور م

 0.952 الت،طيت 1

 0.925 الت ايش 2

 0.849 الت  ير  الحد ثة 3

 0.941 األنشطة اإلثرائية 4

 0.868 الت ي م 5

 0.932 الثادت الكل  لالستادنة
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(خ 0.952 -0.849( أن قيم اعرا، الثبر  للمحرار ترااحت بويط ن7 تبيط اط الةدا  ن

(خ اكرنت جميع اعراال  الثبر  دالة إحاورئير خ 0.932ابلرت قيمة الثبر  الكلف لالستبرنة ن

نثوربر الارجوةخ  اهوف قويم ارتاعوة اتمطمولط إلوى تطوـبيق االستوـبرنة علوى العي وة المسوتهدفة

2002). 

 عوض وق سلو وم دقشة ال تدئج 

استعرضت ال تورئ، التوف تيثولت لهور الدراسوة الميدانيوةخ اوع ا رقشوتهر اتاسويرهرخ اقود توم   

عرض ال ترئ، بترتيب أسللة الدراسةخ حي  تم عرض نترئ، االسوتبرنة ثوم البطرقوة المالحظوة 

 على ناي السدا خ ثم ا رقشة اتاسير ال ترئ،.

 عوض نتدئج السؤال األول:

نمرتو الةيد  الشرالة التف  مكط االستارد  ا هر فوف تاوميم نم السدا  األا  علىا ار 

 اعر ير جيد  اليرب التدر بية؟

اقد تمت اإلجربة على هشا السودا  فوف المبحو  األا  اوط اإلطورر ال ظور  بويط ثواحة 

 . 30اثاحة  18

 عرض اا رقشة نترئ، السدا  الثرنف

عر ير الةيد  الشرالة فوف نم السدا  الثرنف علىا ار درجة تطبيق المشرف التربي  لم

 ت،طيت اليرب التدر بية للمعلميط؟

لإلجربة عط هشا السدا  تم حسرب المتيسطر  الحسربية ااالنحرافر  المعيرر ة لا ورا  

المحووير األا  اووط االسووتبرنة ابطرقووة المالحظووة المتعلووق بتطبيووق اعوور ير ت،طوويت الوويرب 

 التدر بيةخ افيمر  لف تيضي  ال ترئ،ا 

المتاس دت الحسديلة واالنحوا دت المدلدرلة وجر ة ق الر مددللو  (8 دول )

 ال اجن    قخ لط الار  التدرلالة

 ال قون م
 ي دقة المالحظة االستادنة

 الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط

 اتيسطة 1 0.50 2.28 اتيسطة 1 0.78 2.15 تحد د أهداف اليرب التدر بية بيضين  1

إعووووداد الوووويرب التدر بيووووة فووووف ضوووويء اعلياوووور   2
 ااضحة ادقي ة عط المعلميط المستهدفيط 

 اتيسطة 6 0.58 2.09 اتيسطة 5 0.79 2.00

حاوور االحتيرجوور  التدر بيووة برسووت،دا  األسوورليب  3
 العلمية

 اتيسطة 8 0.70 2.05 اتيسطة 8 0.76 1.91

 اتيسطة 10 0.71 1.98 اتيسطة 10 0.78 1.71 التدر بيةإ راا المعلميط فف إعداد اليرب  4

تيجيووي الير ووة التدر بيووة نحووي اهووررا  اقوودرا   5
 اكار ر  احدد 

 اتيسطة 9 0.70 2.00 اتيسطة 7 0.74 1.93

تةهيووووال اووووورد  علميوووووة ناطبيعوووووة أا الكترانيوووووة(  6
 لمحتيج الير ة التدر بية قب، الت ايش 

 اتيسطة 7 0.74 2.06 اتيسطة 2 0.84 2.13

تحد وووود اتطلبوووور  نةوووورن الير ووووة التدر بيووووة اووووع  7
 المعلميط

 اتيسطة 3 0.58 2.19 اتيسطة 6 0.78 1.96

 اتيسطة 2 0.75 2.23 اتيسطة 9 0.79 1.78 إعداد دلي، إر رد  للير ة  8

 اتيسطة 4 0.82 2.15 اتيسطة 3 0.80 2.04 تهيلة الم رخ الم رسب للتدر ب 9

التدر بيوة برلمسوتةدا  فوف ربت ايضويال الير وة  10
 المةر  التربي 

 اتيسطة 5 0.90 2.13 اتيسطة 4 0.78 2.02

 اتيسطة 0.44 2.11 اتيسطة 0.66 1.96 الدر ة الكللة للمحار
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( أن تطبيوق اعور ير الةويد  فوف ت،طويت الويرب التدر بيوة كرنوت 8 تض  اوط الةودا  ن

( اانحووراف 1.96حسووربف نبدرجووة اتيسووطةخ سووياء فووف االسووتبرنة التووف ظهوور  بمتيسووت 

( اانحوراف 2.11(خ أا فف بطرقة المالحظة التف ظهر  بمتيست حسوربف ن0.66اعيرر  ن

 (.0.44اعيرر  ن

 عوض وم دقشة نتدئج السؤال الثدلث

نم السدا  الثرل  علىا ار درجة تطبيق المشرف التربي  لمعر ير الةيد  الشرالة فوف 

 ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط؟

بة عط هشا السدا  تم حسرب المتيسطر  الحسربية ااالنحرافر  المعيرر ة لا ورا  لإلجر

المحوووير الثووورنف اوووط االسوووتبرنة ابطرقوووة المالحظوووة المتعلوووق بتطبيوووق اعووور ير ت ايوووش الووويرب 

 التدر بيةخ افيمر  لف تيضي  ال ترئ،ا 

المتاس دت الحسديلة واالنحوا دت المدلدرلة وجر ة ق الر مددللو  (9 دول )

 ال اجن    ق  ل  الار  التدرلالة

 ال قون م
 ي دقة المالحظة االستادنة

 الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط

ت ايووووش الوووويرب فووووف أاووووركط ا رسووووبة اووووط حيوووو   1
نالمسووورحةخ التهي وووةخ االضووورء خ تووويفر األثووورم..خ 

 اغيرهر(
 اتيسطة 7 0.51 2.02 اتيسطة 1 0.81 2.09

التيوورر اليقووت الم رسووب لت ايووش الير ووة التدر بيووة  2
 برالتارى اع المعلميط

 اتيسطة 9 0.48 1.88 اتيسطة 7 0.82 1.86

 اتيسطة 5 0.62 2.07 اتيسطة 6 0.80 1.87 إ راا المعلميط فف ت ايش اليرب التدر بية 3

اراعور  التووياعن بويط المعووررف ال ظر وة االتطبيووق  4
 العملف

 اتيسطة 1 0.63 2.17 اتيسطة 8 0.77 1.85

التياثوووو، الاعوووور  اووووع المعلموووويط أث وووورء الير ووووة  5
 التدر بية

 اتيسطة 4 0.77 2.09 اتيسطة 2 0.79 2.08

 اتيسطة 8 0.89 1.94 اتيسطة 4 0.83 2.00 تشةيع األفكرر اإلبداعية للمعلميط  6

االهتموووور  برالحتيرجوووور  التدر بيووووة المتيلوووود  أث وووورء  7
 التدر ب

 اتيسطة 6 0.74 2.05 اتيسطة 5 0.80 1.88

اكتشوورف إاكرنوور  ااهووررا  المعلموويط المشوورركيط  8
 فف الير ة

 اتيسطة 2 0.69 2.11 اتيسطة 9 0.79 1.84

 اتيسطة 3 0.65 2.08 اتيسطة 3 0.78 2.01 إدار  اقت الير ة التدر بية بكارء   9

 اتيسطة 0.43 2.05 اتيسطة 0.70 1.94 الدر ة الكللة للمحار

( أن تطبيق اعر ير الةيد  فف ت ايش اليرب التدر بية كرنوت بدرجوة 9 تبيط اط الةدا  ن

( اانحووراف اعيوورر  1.94اتيسووطةخ سووياء فووف االسووتبرنة التووف ظهوور  بمتيسووت حسووربف ن

( اانحوراف اعيورر  2.05(خ أا فف بطرقة المالحظة التف ظهر  بمتيست حسربف ن0.70ن

 (.0.43ن

 نتدئج السؤال الوايععوض وم دقشة 

نم السدا  الرابع علوىا اور درجوة تطبيوق المشورف التربوي  لمعور ير الةويد  الشورالة 

 المتعل ة برست،دا  الت  ير  الحد ثة فف ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط؟
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لإلجربة عط هشا السدا  تم حسرب المتيسطر  الحسربية ااالنحرافر  المعيرر ة لا ورا  

المحير الثرل  اط االستبرنة ابطرقة المالحظوة المتعلوق برسوت،دا  الت  يور  الحد ثوة فوف ت ايوش 

 التدر بية للمعلميطخ افيمر  لف تيضي  ال ترئ،ا 

المتاس دت الحسديلة واالنحوا دت المدلدرلة وجر ة ق الر مددللو  (10 دول )

 ال اجن المتدلقة يدستخدام التق لدت الحدلثة    ق  ل  الار  التدرلالة 

 ال قون م
 ي دقة المالحظة االستادنة

 الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط

 اتيسطة 1 0.68 2.29 اتيسطة 5 0.77 1.80 األفال  التدر بية  1

 اتيسطة 5 0.48 2.11 اتيسطة 2 0.81 2.01 ح رئب التدر ب اإللكترانية 2

 اتيسطة 8 0.79 1.89 اتيسطة 6 0.74 1.75 التدر ب المبرا،  3

 بكر  التياث، االجتمورعف ناثو،ا توي ترخ ااتوي  4
 أبخ  يتييبخ المدانر ... ( 

 اتيسطة 7 0.86 2.00 اتيسطة 7 0.82 1.73

األجهوووووال  التعليميوووووة ن اثووووو،ا الايووووود يخ عوووووررض  5
 الشرائ خ الداتر  ي..(

 اتيسطة 4 0.56 2.23 اتيسطة 1 0.82 2.14

 اتيسطة 6 0.71 2.01 اتيسطة 4 0.79 1.81 ااردر  بكة االنترنت  6

 اتيسطة 2 0.77 2.25 اتيسطة 3 0.80 1.97 العراض اإل ضرحية  7

 اتيسطة 3 0.75 2.24 اتيسطة 8 0.78 1.69 السبير  الشكية 8

 اتيسطة 9 0.77 1.78 ا ،اضة 9 0.74 1.61 الايد ي التارعلف  9

 اتيسطة 0.44 2.08 اتيسطة 0.70 1.83 الدر ة الكللة للمحار

( أن تطبيق اعر ير الةيد  المتعل ة برست،دا  الت  ير  الحد ثوة فوف 10 تبيط اط الةدا  ن

التدر بيووة كرنووت بدرجووة اتيسووطةخ سووياء فووف االسووتبرنة التووف ظهوور  بمتيسووت ت ايووش الوويرب 

(خ أا فف بطرقة المالحظة التف ظهور  بمتيسوت 0.70( اانحراف اعيرر  ن1.83حسربف ن

 (.0.44( اانحراف اعيرر  ن2.08حسربف ن

 عوض وم دقشة نتدئج السؤال الخدمس

نم السدا  ال،راي علىا ار درجة تطبيق المشورف التربوي  لمعور ير الةويد  الشورالة 

 المتعل ة برست،دا  األنشطة اإلثرائية فف ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط؟

لإلجربة عط هشا السدا  تم حسرب المتيسطر  الحسربية ااالنحرافر  المعيرر ة لا ورا  

المالحظة المتعلق برست،دا  األنشطة اإلثرائيوة فوف ت ايوش  المحير الرابع اط االستبرنة ابطرقة

 اليرب التدر بية للمعلميطخ افيمر  لف تيضي  ال ترئ،ا 

المتاس دت الحسديلة واالنحوا دت المدلدرلة وجر ة ق الر مددللو  (11دول ) 

 ال اجن المتدلقة يدستخدام األنش ة اإلثوائلة    ق  ل  الار  التدرلالة 

 ال قون م
 ي دقة المالحظة االستادنة

 الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط

 اتيسطة 10 0.55 1.94 اتيسطة 6 0.81 1.88 إعداد ت رر ر عط احتيج التدر ب 1

 ا ،اضة 12 0.60 1.30 اتيسطة 8 0.83 1.82 الال ررا  الميدانية للمتدربيط على رأ  العم، 2

 ا ،اضة 11 0.78 1.51 ا ،اضة 12 0.74 1.46 الرحال  العلمية 3

 اتيسطة 3 0.88 2.17 اتيسطة 9 0.78 1.81 تيظي  أسليب التعلم الشاتف 4

 اتيسطة 6 0.74 2.05 اتيسطة 1 0.83 2.13 است،دا  استراتيةية التعلم التعرانف 5

 اتيسطة 2 0.79 2.14 اتيسطة 4 0.80 2.01 استثرر  دافعية المتدربيط أث رء الير ة  6
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 اتيسطة 4 0.70 2.12 اتيسطة 2 0.80 2.11  أسليب الم رقشة الحر  7

 اتيسطة 1 0.77 2.24 اتيسطة 3 0.81 2.09 العا  الشه ف 8

 اتيسطة 5 0.80 2.10 اتيسطة 5 0.81 1.90 ح، المشكال  بطرى إبداعية  9

 اتيسطة 7 0.60 2.01 اتيسطة 7 0.75 1.83 االستكشرف الميجي 10

 اتيسطة 9 0.78 1.98 اتيسطة 11 0.78 1.72 المسرب ر  11

 اتيسطة 8 0.79 2.00 اتيسطة 10 0.74 1.77 المعررف اإلضرفية 12

 اتيسطة 0.50 1.96 اتيسطة 0.66 1.88 الدر ة الكللة للمحار

( إلووى أن تطبيووق اعوور ير الةوويد  المتعل ووة برسووت،دا  األنشووطة 11تشووير نتوورئ، الةوودا  ن

اإلثرائية فف ت ايش اليرب التدر بية كرنت بدرجة اتيسطةخ سياء فف االسوتبرنة التوف ظهور  

(خ أا فف بطرقة المالحظة التوف ظهور  0.66( اانحراف اعيرر  ن1.88بمتيست حسربف ن

 (.0.50( اانحراف اعيرر  ن1.96بمتيست حسربف ن

 ض وم دقشة نتدئج السؤال السدجس:عو

نم السدا  السرد  علىا ار درجة تطبيق المشورف التربوي  لمعور ير الةويد  الشورالة 

 فف ت ي م اليرب التدر بية للمعلميط؟

لإلجربة عط هشا السدا  تم حسرب المتيسطر  الحسربية ااالنحرافر  المعيرر ة لا ورا  

المحير ال،راي اط االستبرنة ابطرقة المالحظة المتعلق بتطبيق اعور ير الةويد  الشورالة فوف 

 ت ي م اليرب التدر بية للمعلميطخ افيمر  لف تيضي  ال ترئ،ا 

 دت المدلدرلة وجر ة ق الر مددللو المتاس دت الحسديلة واالنحوا (12 دول )

 ال اجن المتدلقة    ققالم الار  التدرلالة 

 ال قون م
 ي دقة المالحظة االستادنة

 الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط الدر ة التوقلب االنحواي المتاسط

اسووت،دا  األسوورليب اإلحاوورئية فووف ت ووي م الوويرب  1
 التدر بية

 اتيسطة 5 0.51 1.75 اتيسطة 5 0.75 1.69

تطبيق أداا  علمية ناستبرنر خ ا ر يي...( ل يور   2
 استيج رضر المعلميط عط اليرب التدر بية

 اتيسطة 2 0.49 2.01 اتيسطة 1 0.79 1.76

تطبيق أداا  علمية ناسوتبرنر خ ا ور ييخ بطرقور   3
 االحظة...( ل ير  أثر اليرب على أداء المعلميط

 ا ،اضة 6 0.52 1.65 اتيسطة 3 0.78 1.73

ت ووود م حووويافال للمعلمووويط المشووورركيط فوووف الير وووة  4
 التدر بية

 اتيسطة 4 0.63 1.87 ا ،اضة 8 0.77 1.56

ت وود م الترش ووة الراجعووة للمعلموويط بعوود االنتهوورء اووط  5
 الير ة

 اتيسطة 1 0.71 2.05 اتيسطة 2 0.79 1.74

 ا ،اضة 7 0.75 1.63 ا ،اضة Portfolio) 1.58 0.75 7تيظي  ال  اإلنةرع ن 6

 ا ،اضة 8 0.72 1.59 ا ،اضة 6 0.76 1.61 است،دا  قيائم ت د ر األداء 7

 اتيسطة 3 0.70 2.00 اتيسطة 4 0.76 1.70 است،دا  أسليب العراض العلمية فف الت ي م 8

 اتيسطة 0.36 1.82 اتيسطة 0.68 1.67 الدر ة الكللة للمحار

تطبيووق اعوور ير الةوويد  الشوورالة فووف ت ووي م الوويرب ( أن 12 تبوويط اووط نتوورئ، الةوودا  ن

( 1.67التدر بية كرنت بدرجة اتيسطةخ سياء فف االستبرنة التوف ظهور  بمتيسوت حسوربف ن

( 1.82(خ أا فف بطرقة المالحظة التف ظهر  بمتيسوت حسوربف ن0.68اانحراف اعيرر  ن

 (.0.36اانحراف اعيرر  ن
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 عوض نتدئج السؤال الوئلس: 

مد جر ة ق الر المشوي التوياال مدادللو ال ااجن الشادملة نم السدا  الرئيي علىا 

    ق  ل  الار  التدرلالة للمدلملن؟
لإلجربووة عووط هووشا السوودا  تووم حسوورب المتيسووطر  الحسووربية لمحوورار االسووتبرنة الرئيسووة 

 ابطرقة المالحظةخ االةدا  الترلف  يض  ال ترئ،ا 

لدر ة ق الر المشوي التويال مددللو ال اجن الشدملة     ( ال تدئج اإل مدللة13 دول )

 ق  ل  الار  التدرلالة للمدلملن

 المحدور م
 ي دقة المالحظة االستادنة

 الدر ة التوقلب المتاسط الدر ة التوقلب المتاسط

 اتيسطة 1 2.11 اتيسطة 1 1.96 الت،طيت 1

 اتيسطة 3 2.05 اتيسطة 2 1.94 الت ايش 2

 اتيسطة 2 2.08 اتيسطة 4 1.83 الت  ير  الحد ثة 3

 اتيسطة 4 1.96 اتيسطة 3 1.88 األنشطة اإلثرائية 4

 اتيسطة 5 1.82 اتيسطة 5 1.67 الت ي م 5

 اتيسطة 2.00 اتيسطة 1.86 الدرجة الكلية

( أن الدرجة اإلجمرلية لتطبيوق المشورف التربوي  اعور ير الةويد  13 تبيط اط الةدا  ن

الشرالة فف ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط كرنوت اتيسوطةخ سوياء فوف االسوتبرنة التوف كرنوت 

(خ أا فوف بطرقوة المالحظوة 1.86اط اجهوة نظور المعلمويط االمشورفيط اظهور  بمتيسوت ن

التف الح  اط لاللهر البرح  أداء المشورفيط التربوي يط أث ورء ت ايوش بعوم الويرب التدر بيوة 

(خ ااموور  الحوو  اووط ا ررنووة نتوورئ، االسووتبرنة اووع بطرقووة 2.00ف ناظهوور  بمتيسووت حسوورب

المالحظووة أن احووير الت،طوويت جوورء فووف الترتيووب األا  فووف األداتوويطخ كموور جوورء الت ووي م فووف 

 الترتيب األليرخ أض  لشل  أن جميع المحرار ظهر  بدرجة اتيسطة.

 عوض وم دقشة نتدئج السؤال السديع

 ≤ α) فراى تا  داللة احارئية ع د استيج الداللةنم السدا  السربع علىا ه، تيجد 

بووويط المتيسوووطر  الحسوووربية السوووتةربر  عي وووة الدراسوووة تعوووالج اللوووتالفا ال ووويال  (0.05

 االجتمرعفخ االمده، العلمفخ االت،ام التربي خ االعم، الحرلفخ االمرحلة الدراسية؟

( للعي وور  المسووت لة لحسوورب T- testلإلجربووة عووط هووشا السوودا  تووم اسووت،دا  التبوورر   ن

الاراى اف ور  لمتريورا  العمو، الحورلفخ اال ويالخ االت،اومخكمر توم اسوت،دا  تحليو، التبور ط 

( لحسرب الاراى اف ر  لمترير ا المرحلة الدراسوية االمدهو، العلموفخ ANOVAاألحرد  ن

 لوف  ( للتعورف علوى اتةرهور  الاوراىخ افيمورScheffe' Testاتم اسوت،دا  التبورر  ويايي ن

 تيضي  تل ا

 أوالً: التدوي على مد إذا كدنت ه دك  ووق قدزي الختالي الدمل:

( للعي وور  المسووت لة لحسوورب الاووراى T- test( نتوورئ، التبوورر   ن16 يضوو  الةوودا  ن

 اف ر  لمترير العم،ا
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( لل ووق يلن متاس دت است ديدت عل ة الدراسة T- testنتدئج اختادر ) (14 دول )

 لدمل الحدل و قدً لمتغلو ا

 الددج الدمل المحار
المتاسط 

 الحسدي 

االنحواي 

 المدلدرل

ال وق يلن 

 المتاس لن
 قلمة )ت(

مستاي 

 الداللة

 ت،طيت

 اليرب التدر بية 

 0.549 2.15 204 اشرف
0.295 5.548 

0.00* 

 0.703 1.86 362 اعلم دالة

 ت ايش

 اليرب التدر بية 

 0.619 2.19 204 اشرف
0.385 6.716 

0.00* 

 0.715 1.80 362 اعلم دالة

 است،دا 

 الت  ير  الحد ثة 

 0.593 2.05 204 اشرف
0.291 5.277 

0.00* 

 اعلم دالة
362 1.76 0.682 

 األنشطة اإلثرائية
 0.589 2.01 204 اشرف

0.253 4.641 
0.00* 

 0.682 1.76 362 اعلم دالة

 ت ي م

 اليرب التدر بية 

 0.656 1.74 204 اشرف
0.110 1.847 

0.06 

 0.700 1.63 362 اعلم غير دالة

 الدر ة الكللة
 0.551 2.03 204 اشرف

0.267 5.144 
0.00* 

 0.661 1.76 362 اعلم دالة

 (α ≥ 0.05)* دالة ع د استيج الداللة 

( اجوويد فووراى دالووة إحاوورئير  بوويط اتيسووطر  اسووتةربر  أفووراد 14 تضوو  اووط الةوودا  ن

عي ة الدراسة حي  درجة تطبيق المشرف التربوي  بعوم اعور ير الةويد  فوف ت ايوش الويرب 

التدر بيووة للمعلموويط تعووالج اللووتالف العموو، الحوورلفخ اتلوو  فووف احوورار نالت،طوويتخ االت ايووشخ 

جوة الكليوةخ حيو  بلروت اسوتي ر  الداللوة االت  ير  الحد ثوةخ ااألنشوطة اإلثرائيوة( افوف الدر

( للمحرار األربعة االدرجة الكليةخ اهف قيمة أثورر اوط اسوتيج الداللوة المعيورر  0.00ن

( امر  شير إلى اجيد فراى دالة إحارئير  اف ر  لهشا المتريرخ اكرنت الاوراى لاورل  0.05ن

 على.المشرفيط االمشرفر  التربي ر  حي  كرن اتيسطهم الحسربف هي األ

 ثدنلدً: التدوي على مد إذا كدنت ه دك  ووق قدزي الختالي ال اع:

(  للعي ور  المسوت لة لحسورب الاوراى T- test( نتورئ، التبورر   ن15 يضو  الةودا  ن

 اف ر  لمترير ال يالا

( لل ووق يلن متاس دت است ديدت عل ة الدراسة T- testنتدئج اختادر ) (15 دول )

 و قدً لمتغلو ال اع

 الددج ال اع المحار
المتاسط 

 الحسدي 

االنحواي 

 المدلدرل

جر ة 

 الحولة
 قلمة )ت(

مستاي 

 الداللة

 ت،طيت

 اليرب التدر بية 

 0.451 2.14 335 تكر
564 7.363 

0.000* 

 0.825 1.70 231 أنثى دالة

 ت ايش

 اليرب التدر بية 

 0.521 2.13 335 تكر
564 0.7.464 

0.000* 

 0.838 1.67 231 أنثى دالة

 *0.000 6.463 564 0.480 2.02 335 تكر است،دا 
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 الددج ال اع المحار
المتاسط 

 الحسدي 

االنحواي 

 المدلدرل

جر ة 

 الحولة
 قلمة )ت(

مستاي 

 الداللة

 دالة 0.819 1.63 231 أنثى الت  ير  الحد ثة 

 األنشطة اإلثرائية
 0.485 1.99 335 تكر

564 5.742 
0.000* 

 0.814 1.65 231 أنثى دالة

 ت ي م

 اليرب التدر بية 

 0.570 1.71 335 تكر
564 1.556 

0.09 

 0.824 1.61 231 أنثى دالةغير 

 الدر ة الكللة
 0.443 2.00 335 تكر

564 5.976 
0.000* 

 0.799 1.65 231 أنثى دالة

 (α ≥ 0.05)* دالة ع د استيج الداللة 

( اجوويد فووراى دالووة إحاوورئير  بوويط اتيسووطر  اسووتةربر  أفووراد 15 تضوو  اووط الةوودا  ن

عي ة الدراسة حي  درجة تطبيق المشرف التربوي  بعوم اعور ير الةويد  فوف ت ايوش الويرب 

أنثووى(خ اتلوو  فووف احوورار  -التدر بيووة للمعلموويط تعووالج اللووتالف ال وويال االجتموورعف نتكوور

رائية( افف الدرجة الكليةخ حي  بلروت نالت،طيتخ االت ايشخ االت  ير  الحد ثةخ ااألنشطة اإلث

( للمحوورار األربعووة االدرجووة الكليووةخ اهووف قيمووة أثوورر اووط α =0.00اسووتي ر  الداللووة ن

امر  شير إلوى اجويد فوراى دالوة إحاورئير  اف ور  لهوشا  (α ≥ 0.05)استيج الداللة المعيرر  

 على.المتريرخ اكرنت الاراى لارل  الشكير حي  كرن اتيسطهم الحسربف هي األ

 ثدلثدً: التدوي على مد إذا كدنت ه دك  ووق قدزي الختالي الموحلة الدراسلة:

( لحسورب الاوراى اف ور  ANOVA( نترئ، تحلي، التبر ط األحرد  ن16 يض  الةدا  ن

 لمترير المرحلة الدراسيةا

( لل ووق يلن متاس دت است ديدت ANOVAنتدئج قحللل التادلن األحدجل ) (16 دول )

 دراسة و قدً لمتغلو الموحلة الدراسلةعل ة ال
 مستا ي الداللة قلمة )ي( متاسط المويددت جر ة الحولة م ماع المويددت مصدر التادلن المحدور

 ت،طيت

اليرب  

 التدر بية

 

 يلن مج
13.050 2 6.525 

15.429 

 0.000*  

 دالة

 

 جاخل مج
238.091 563 0.423 

 الم ماع
251.140 565 

 ت ايش

اليرب  

 التدر بية

 يلن مج
15.118 2 7.559 

15.962 
0.000 *  

 دالة
 جاخل مج

266.619 563 0.474 

 الم ماع
281.737 565 

 است،دا 

الت  ير   

 الحد ثة

 يلن مج
15.059 2 7.529 

17.885 
0.000 *  

 جاخل مج دالة
237.016 563 0.421 
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 مستا ي الداللة قلمة )ي( متاسط المويددت جر ة الحولة م ماع المويددت مصدر التادلن المحدور

 الم ماع
252.075 565 

األنشطة 

 اإلثرائية

 يلن مج
14.919 2 7.459 

18.070 
0.000 *  

 دالة
 جاخل مج

232.406 563 0.413 

 الم ماع
247.324 565 

 ت ي م

اليرب  

 التدر بية

 يلن مج
11.532 2 5.766 

12.741 
0.000 *  

 دالة
 جاخل مج

254.800 563 0.453 

 الم ماع
266.332 565 

الدر ة 

 الكللة

 يلن مج
13.734 2 6.867 

17.946 
0.000 *  

 دالة
 جاخل مج

215.435 563 0.383 

 الم ماع
229.169 565 

 (α ≥ 0.05)* دالة ع د استيج الداللة  

( اجوويد فووراى دالووة إحاوورئير  بوويط اتيسووطر  اسووتةربر  أفووراد 16 تضوو  اووط الةوودا  ن

عي ة الدراسة حي  درجة تطبيق المشرف التربوي  بعوم اعور ير الةويد  فوف ت ايوش الويرب 

التدر بية للمعلميط تعالج اللتالف المرحلة الدراسيةخ اتلو  فوف جميوع المحورار نالت،طويتخ 

ةخ االت وي م( افوف الدرجوة الكليوةخ حيو  بلروت االت ايشخ االت  ير  الحد ثةخ ااألنشطة اإلثرائي

( للمحوورار ال،مسووة االدرجووة الكليووةخ اهووف قيمووة أثوورر اووط α =0.00اسووتي ر  الداللووة ن

امر  شير إلى اجيد فوراى دالوة إحاورئير  اف ور  لهوشا  (α ≥ 0.05) استيج الداللة المعيرر  

( االةوودا  التوورلف 'Scheffeالمتريوورخ اللكشوو  عووط اتةرهوور  الاووراى تووم اسووت،دا  التبووررن

  يض  ال ترئ،.

( للتدوي على اق دهدت ال ووق يلن Scheffe' Testنتدئج اختادر شل له ) (17 دول )

 متاس دت است ديدت عل ة الدراسة و قدً لمتغلو الموحلة الدراسلة

 الموحلة المحار
المتاسط 

 الحسدي 

 الموحلة

 الثرني ة المتيسطة االبتدائية

 ت،طيت

 اليرب التدر بية 

*0.403 - 1.82 االبتدائية  0.247* 

  -  2.22 المتيسطة

 -   2.07 الثرني ة

 ت ايش

 اليرب التدر بية 

 *0.318 *0.350 - 1.78 االبتدائية

  -  2.13 المتيسطة

 -   2.10 الثرني ة

 است،دا 

 الت  ير  الحد ثة 

 *0.282 *0.412 - 1.70 االبتدائية

  -  2.11 المتيسطة
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 الموحلة المحار
المتاسط 

 الحسدي 

 الموحلة

 الثرني ة المتيسطة االبتدائية

 -   1.98 الثرني ة

 األنشطة اإلثرائية

 *0.299 *0.381 - 1.69 االبتدائية

  -  2.07 المتيسطة

 -   1.99 الثرني ة

 ت ي م

 اليرب التدر بية

 *0.225 *0.386 - 1.54 االبتدائية

  -  1.92 المتيسطة

 -   1.76 الثرني ة

 الدرجة الكلية

 *0.274 *0.368 - 1.71 االبتدائية

  -  2.09 المتيسطة

 -   1.98 الثرني ة

 (α ≥ 0.05)* دالة ع د استيج الداللة 

( أن الاراى فف جميع المحرار كرنت بيط اعلمف ااعلمور  17 تض  اط نترئ، الةدا  ن

المرحلووة المتيسووطة االمرحلووة الثرني ووةخ ابم ررنووة المتيسووطر  الحسووربية تبوويط أن اتةرهوور  

الاراى لارل  اعلمف ااعلمر  المرحلة المتيسطةخ حيو  كرنوت اتيسوطرتهم الحسوربية هوف 

لمرحلووة الدراسووية ضوومط اتريراتهوور الووم تت وورا  أ  اووط الدراسوور  السوورب ة اتريوور ا األعلووى.

اقد  رجع السبب فف اتةر  الاراى لاورل  المرحلوة المتيسوطة  المتعل ة برلاراى اإلحارئية.

إلووى اهتموور  اعلميهوور ااعلمرتهوور برلمعووررف المتضووم ة فووف الوويرب التدر بيووةخ احوورجتهم إلووى 

المتيسطة ع هور فوف التدر ب فف ضيء الم ررا  المطير  التف تعد أكثر تع يدا  فف المرحلة 

االبتدائيةخ إضرفة إلى التالف نظر  الم ررا  ع هر فف المرحلة الثرني وةخ اأنوي أحيرنور  ال  وتم 

التركيال فف التدر ب على اعلمف ااعلمور  المرحلوة المتيسوطة اثلمور  حودم فوف المورحلتيط 

 االبتدائية االثرني ة.

 الختالي التخصص التويال:رايددً: التدوي على مد إذا كدنت ه دك  ووق قدزي 

( للعي وور  المسووت لة لحسوورب الاووراى T- test( نتوورئ، التبوورر   ن18 يضوو  الةوودا  ن

 اف ر  لمترير الت،اما

( لل ووق يلن متاس دت است ديدت عل ة الدراسة T- testنتدئج اختادر ) (18 دول )

 و قدً لمتغلو التخصص التويال

 الددج التخصص المحار
المتاسط 

 الحسدي 

االنحواي 

 المدلدرل

جر ة 

 الحولة
 قلمة )ت(

مستاي 

 الداللة

 ت،طيت

 اليرب التدر بية 

 0.624 2.03 308 أدبف
564 2.630 

0.009* 

 0.706 1.88 258 علمف دالة

 ت ايش

 اليرب التدر بية 

 0.666 2.00 308 أدبف
564 1.958 

0.051 

 0.746 1.88 258 علمف غير دالة

 *0.046 2.002 564 0.631 1.91 308 أدبف است،دا 
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 الددج التخصص المحار
المتاسط 

 الحسدي 

االنحواي 

 المدلدرل

جر ة 

 الحولة
 قلمة )ت(

مستاي 

 الداللة

 دالة 0.705 1.80 258 علمف الت  ير  الحد ثة 

 األنشطة اإلثرائية
 0.621 1.90 308 أدبف

564 1.835 
0.067 

 0.703 1.80 258 علمف غير دالة

 ت ي م

 اليرب التدر بية 

 0.641 1.67 308 أدبف
564 0.101 

0.919 

 0.737 1.67 258 علمف غير دالة

 الدر ة الكللة
 0.588 1.90 308 أدبف

564 1.800 
0.069 

 0.687 1.80 258 علمف غير دالة

 (α ≥ 0.05)* دالة ع د استيج الداللة 

( عد  اجيد فراى دالة إحارئير  بيط اتيسطر  اسوتةربر  عي وة 18 تض  اط الةدا  ن

الدراسووة علووى االسووتبرنة تعووالج لمتريوور الت،اووم التربووي  فووف احوورار نالت ايووشخ ااسووت،دا  

 -0.051األنشوووطة اإلثرائيوووةخ االت وووي م( افوووف الدرجوووة الكليوووةخ حيووو  بلروووت قووويم الداللوووة ن

 α)اط استيج الداللة لمعيرر وة  ( على الترتيبخ اهف قيم أكبر0.069 -0.919 -0.067

خ اموور  ع ووف عوود  اجوويد فووراىخ بي موور اجوود  فووراى فووف احووير  نالت،طوويتخ (0.05 ≤

( اهف قيم أثرر اوط 0.046 -0.009ااست،دا  الت  ير  الحد ثة(خ حي  بلرت قيم الداللة ن

نوة امر  شير إلى اجيد فوراى دالوة إحاورئير خ ابم رر (α ≥ 0.05)استيج الداللة المعيرر  

المتيسووطر  الحسووربية اتضوو  أن الاووراى لاوورل  الت،اووم األدبووف فووف المحووير طخ حيوو  

الووم تت وورا  أ  اوووط الدراسوور  السوورب ة اتريووور  كرنووت اتيسووطرتهم الحسووربية هوووف األعلووى.

ا عوالا البرحو  اتةور  الاوراى فوف  الت،ام ضمط اتريراتهر المتعل ة برلاراى اإلحاورئية.

ر  لاوورل  الت،اووم األدبووف إلووى أنهووم أقوورب اووط ااقووع احووير  الت،طوويت ااسووت،دا  الت  يوو

الت،ام إلى االهتمر  برلةيانب الت،طيطية االتةهيالا  المتعل وة برسوت،دا  الت  يور  انحوي 

تل خ امر  ةعلهم أكثور قودر  علوى تيثوي  ات وي م ااقوع تطبي هور فوف الويرب التدر بيوة اوط 

اووط أثووحرب الت،ااوور  غيوورهمخ أضوو  لووشل  أنهووم األكثوور حضوويرا  للوويرب التدر بيووة 

 العلمية.

 خدمسدً: التدوي على مد إذا كدنت ه دك  ووق قدزي الختالي المؤهل الدلم :

( لحسورب الاوراى اف ور  ANOVA( نترئ، تحلي، التبر ط األحرد  ن19 يض  الةدا  ن

 لمترير المده، العلمفا

است ديدت ( لل ووق يلن متاس دت ANOVAنتدئج قحللل التادلن األحدجل ) (19 دول )

 عل ة الدراسة و قدً لمتغلو المؤهل الدلم 

 المحدور
مصدر 

 التادلن

م ماع 

 المويددت
 جر ة الحولة

متاسط 

 المويددت
 قلمة )ي(

مستا ي 

 الداللة

 ت،طيت

اليرب  

 2.835 1.248 3 3.744 يلن مج

 

0.058 

 0.440 562 247.396 جاخل مج غير دالة
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 المحدور
مصدر 

 التادلن

م ماع 

 المويددت
 جر ة الحولة

متاسط 

 المويددت
 قلمة )ي(

مستا ي 

 الداللة

   565 251.140 الم ماع التدر بية

 ت ايش

اليرب  

 التدر بية

 1.190 3 3.569 يلن مج
2.404 

 

0.067  

 غير دالة
 0.495 562 278.168 جاخل مج

 565 281.737 الم ماع 

 است،دا 

الت  ير   

 الحد ثة

 1.751 3 5.253 يلن مج
3.987 

 

0.08 

 غير دالة
 0.439 562 246.822 جاخل مج

 565 252.075 الم ماع 

األنشطة 

 اإلثرائية

 1.026 3 3.078 يلن مج
2.391 

 

0.071 

 غير دالة
 0.435 562 244.247 جاخل مج

 565 247.324 الم ماع 

 ت ي م

اليرب  

 التدر بية

 1.921 3 5.762 يلن مج
4.143 

 

0.06 

 غير دالة
 0.464 562 260.570 جاخل مج

 565 266.332 الم ماع 

 الدر ة الكللة

 1.045 3 3.135 يلن مج

2.598 
0.052  

 غير دالة
 0.402 562 226.034 جاخل مج

 565 229.169 الم ماع

( عود  اجويد فوراى دالوة إحاورئير  بويط اسوتةربر  أفوراد عي وة 19 تض  اوط الةودا  ن

الدراسة حي  درجة تطبيق المشرف التربي  بعم اعر ير الةيد  الشرالة فف ت ايش الويرب 

التدر بية للمعلميط تعالج اللتالف المده، العلمفخ حي  بلرت قيم الداللوة للمحورار ال،مسوة 

( علووووى التوووويالفخ 0.052 -0.06 -0.071 -0.08 -0.067 -0.058االدرجووووة الكليووووة ن

(خ امر  ع ف عد  اجيد فراى تعوالج 0.05اجميعهر قيم أكبر اط استيج الداللة المعيرر  ن

( 2015تاووق هووش  ال توورئ، اووع اوور أظهرتووي دراسوور  الموورلكف نات اللووتالف المدهوو، العلمووف.

( اوووط عووود  اجووويد فوووراى تعوووالج 2010( احلوووي ن2011( االرايلوووف ن2014االعتيبوووف ن

ا عالا البرحو  عود  اجويد فوراى تعوالج اللوتالف  اللتالف المده، العلمف لعي ة الدراسة.

ف ب وودر التووأثر بتكوورار المدهو، العلمووف إلووى أن ت وود ر درجووة التطبيووق ال  توأثر برلمدهوو، العلموو

ت ايش المشرفيط لليربخ ااتربعة المستةدا  اتب ف اعر ير ااياثار  ا راط فوف تطبي هور 

 لتح يق أهدافهر.

 الخدقمة
اسوووتعرض أهوووم ال تووورئ، التوووف تيثووولت لهووور الدراسوووةخ اوووع ت ووود م بعوووم التيثوووير  

 االم ترحر  فف ضيء هش  ال ترئ،.
 أوالً: ملخص ال تدئج:

التحلوويال  اإلحاوورئية ااسووت،راو نتوورئ، االسووتبرنة ابطرقووة المالحظووةخ تووم بعوود إجووراء 
 اليثي  لل ترئ، الترليةا
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تطبيق المشرف التربي  بعم اعر ير الةويد  الشورالة فوف الويرب التدر بيوة الم داوة  .1
للمعلميط كرن بدرجة كلية اتيسطة على كٍ، اط االستبرنة ابطرقة المالحظةخحي  بلور 

 ( لبطرقة المالحظة. 2.00( لالستبرنةخ ان1.86المتيست الحسربف ن
تطبيق المشرف التربوي  بعوم اعور ير الةويد  الشورالة فوف احوير الت،طويت للويرب  .2

التدر بيووة الم داووة للمعلموويط كوورن بدرجووة اتيسووطة علووى كووٍ، اووط االسووتبرنة ابطرقووة 
( لبطرقووووة 2.11( لالسووووتبرنةخ ان1.96المالحظووووةخ حيوووو  بلوووور المتيسووووت الحسووووربف ن

 حظة.المال
تطبيووق المشوورف التربووي  بعووم اعوور ير الةوويد  الشوورالة فووف احووير ت ايووش الوويرب  .3

التدر بيووة الم داووة للمعلموويط كوورن بدرجووة اتيسووطة علووى كووٍ، اووط االسووتبرنة ابطرقووة 
( لبطرقووووة 2.05( لالسووووتبرنةخ ان1.94المالحظووووةخحي  بلوووور المتيسووووت الحسووووربف ن

 المالحظة.
د  الشورالة فوف احوير اسوت،دا  الت  يور  تطبيق المشرف التربوي  بعوم اعور ير الةوي .4

الحد ثة فف ت ايش اليرب التدر بية الم داة للمعلميط كرن بدرجة اتيسطة على كوٍ، اوط 
( لالسووووتبرنةخ 1.83االسووووتبرنة ابطرقووووة المالحظووووةخحي  بلوووور المتيسووووت الحسووووربف ن

 ( لبطرقة المالحظة.2.08ان
احوير اسوت،دا  األنشوطة  تطبيق المشرف التربي  بعوم اعور ير الةويد  الشورالة فوف .5

اإلثرائية فف ت ايش اليرب التدر بيوة الم داوة للمعلمويط كورن بدرجوة اتيسوطة علوى كوٍ، 
( لالسووتبرنةخ 1.88اووط االسووتبرنة ابطرقووة المالحظووةخحي  بلوور المتيسووت الحسووربف ن

 ( لبطرقة المالحظة.1.96ان
الوويرب تطبيووق المشوورف التربووي  بعووم اعوور ير الةوويد  الشوورالة فووف احووير ت ووي م  .6

التدر بيووة الم داووة للمعلموويط كوورن بدرجووة اتيسووطة علووى كووٍ، اووط االسووتبرنة ابطرقووة 
( لبطرقووووة 1.82( لالسووووتبرنةخ ان1.67المالحظووووةخحي  بلوووور المتيسووووت الحسووووربف ن

 المالحظة.
بيط اتيسطر  اسوتةربر   (α ≥ 0.05)تيجد فراى دالة إحارئير  ع د استيج الداللة  .7

تطبيوق المشورف التربوي  بعوم اعور ير الةويد  فوف أفراد عي ة الدراسة حوي  درجوة 
ت ايووش الوويرب التدر بيووة للمعلموويط تعووالج اللووتالف العموو، الحوورلفخ اتلوو  فووف جميووع 
 المحرار افف الدرجة الكليةخ اكرنت الاراى لارل  المشرفيط االمشرفر  التربي ر 

ةربر  بيط اتيسطر  اسوت (α ≥ 0.05)تيجد فراى دالة إحارئير  ع د استيج الداللة  .8
أفراد عي ة الدراسة حوي  درجوة تطبيوق المشورف التربوي  بعوم اعور ير الةويد  فوف 
ت ايوووش الووويرب التدر بيوووة للمعلمووويط تعوووالج اللوووتالف ال ووويال االجتمووورعفخ اتلووو  فوووف 
احوورارنالت،طيتخ االت ايووشخ االت  يوور  الحد ثووةخ ااألنشووطة اإلثرائيووة( افووف الدرجووة 

 ي مر لم تيجد فراى فف احير الت ي م.الكليةخ اكرنت الاراى لارل  الشكيرخ ب
بيط اتيسطر  اسوتةربر   (α ≥ 0.05)تيجد فراى دالة إحارئير  ع د استيج الداللة  .9

أفراد عي ة الدراسة حوي  درجوة تطبيوق المشورف التربوي  بعوم اعور ير الةويد  فوف 
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ت ايش اليرب التدر بية للمعلميط تعوالج اللوتالف المرحلوة الدراسويةخ اتلو  فوف جميوع 
 محرار افف الدرجة الكليةخ اكرنت الاراى لارل  المرحلة المتيسطة.ال

بوويط اتيسووطر   (α ≥ 0.05)اجوويد فووراى دالووة إحاوورئير  ع وود اسووتيج الداللووة  .10
استةربر  عي ة الدراسة تعالج لمتريور الت،اوم فوف احوير  نالت،طويتخ ااسوت،دا  

احورار نالت ايوشخ  الت  ير  الحد ثة( لارل  الت،ام األدبفخ بي مر لم تيجد فوراى فوف
 ااست،دا  األنشطة اإلثرائيةخ االت ي م( افف الدرجة الكلية.

ال تيجوود فووراى دالووة إحاوورئير  بوويط اتيسووطر  اسووتةربر  أفووراد عي ووة الدراسووة حووي   .11
درجووة تطبيووق المشوورف التربووي  بعووم اعوور ير الةوويد  فووف ت ايووش الوويرب التدر بيووة 

فووف جميووع المحوورار افووف الدرجووة للمعلموويط تعووالج اللووتالف المدهوو، العلمووفخ اتلوو  
 الكلية.

 ثدنلدً: التاصلدت:

 فف ضيء ال ترئ، التف تيثلت لهر الدراسةخ  مكط ال،راو برلتيثير  الترليةا

العم، على تالفف المشكال  االمعيقر  المتعل ة برلت،طيت لليرب التدر بيةخ اتل  اوط  .1

الشورالة فوف هوشا المحويرخ لال  تدر ب المشرفيط التربي يط على تطبيق اعر ير الةيد  

اتل  برعتمورد المعور ير الترليوة ااعتبررهور اد ورا  لت،طويت الير وة التدر بيوةا حاور 

االحتيرجر  التدر بيوة برسوت،دا  األسورليب العلميوةخ اإعوداد الويرب التدر بيوة فوف ضويء 

اعليار  ااضحة ادقي ة عط المعلميط المستهدفيطخ اع ربطهر برلمستةدا  فوف المةور  

بووي خ اتحد وود أهوودافهر بيضووينخ اتحد وود اتطلبوور  نةوورن الير ووة اووع المعلموويطخ التر

اإعداد دليو، إر ورد  للير وةخ اتةهيوال اورد  علميوة ناطبيعوة أا الكترانيوة( لمحتويج 

الير ة التدر بية قبو، الت ايوشخ االعمو، علوى تهيلوة الم ورخ الم رسوب للتودر بخ ااالهتمور  

 در بية.ب  راا المعلميط فف إعداد اليرب الت

تيفير اعر ير الةويد  الشورالة الالعاوة ل ةورن ت ايوش الويرب التدر بيوةخ اتلو  اوط لوال   .2

ت،اوويم قرعوور  لت ايووش التدر بيووة تتوويفر فيهوور المتطلبوور  الالعاووة اووط تهي ووة اإضوورء  

اأثرم اغيرهرخ اع االهتمور  بيضوع جودا  عا وف لت ايوش الويرب التدر بيوة لوال  العور  

جميع المعلميط المستهدفيطخ اأن  تم اضوع المورد  التدر بيوة  الدراسف  شررا فف اضعي

ات،طيت عملية الت ايش بحيو  توياعن بويط المعوررف ال ظر وة االتطبيوق العملوفخ اتسوم  

بمشووورركة المعلمووويط فوووف الت ايوووشخ االتياثووو، الاعووور  اعهوووم أث ووورء الير وووةخ ااكتشووورف 

 إاكرنرتهم ااهرراتهمخ اتشةيع أفكررهم اإلبداعية.

األجهووال  االت  يوور  التعليميووة ا ووبكة االنترنووت ب رعوور  التوودر ب التووف  سووت،داهر توويفير  .3

المشوورفين التربي ووين فووف ت ايووش الوويرب التدر بيووةخ اووع االهتموور  بتوودر ب المشوورفيط 

االمعلميط على است،دااهر لتيظياهر باعرلية فف ت ايوش الويرب التدر بيوةخ اتويفير قرعور  

حد ثة فف ت ايوش الويرب التدر بيوة عوط بمعودخ بمور  تالفوى اركال ة لالستارد  اط الت  ير  ال

 المشكال  المتعل ة برألاركط ااالنت ر  االتيقيتر  االتةهيالا . 
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تدر ب المشرفيط التربوي يط علوى طورى اأسورليب تيظيو  األنشوطة اإلثرائيوة فوف ت ايوش  .4

يووةخ اووع األسوورليب اإل وورافية ات ميووة المعلموويط اه يوور خ لرثووة فووف ت ايووش الوويرب التدر ب

التركيووال علووى ربووت الوويرب بوورلياقع الميوودانفخ اإاكرنيووة ت ايووش رحووال  علميووة لتعال ووال 

األفكرر االمعررف االمهررا  التف  تم التدر ب عليهورخ ااسوت،دا  أسورليب الوتعلم ال شوت 

 الم،تلاة.

ت مية اهررا  المشرفيط التربي يط فف ت ي م اليرب التدر بية فف ضويء اعور ير الةويد   .5

خ اتلوو  اووط لووال  توودر بهم علووى تطبيووق أداا  علميووة ناسووتبرنر خ ا وور ييخ الشوورالة

بطرقر  االحظة...( ل ير  أثر اليرب على أداء المعلميط ااستيج رضر المعلميط عط 

اليرب التدر بيةخ اتيظي  األسرليب الحد ثة فف ت ي م الويرب التدر بيوةخ اثو، تيظيو  

ض العلميةخ اع تدر ب المشورفيط التربوي يط ال  اإلنةرعخ اقيائم ت د ر األداءخ االعرا

 على طرى اأسرليب ت د م الترش ة الراجعة للمعلميط بعد االنتهرء اط الير ة.

 ثدلثدً: المقتوحدت:

   ترن البرح  إجراء بعم الدراسر  التف تثر  ايضع الدراسةخ ااط أهمهرا 

فووف اد  ووة اكووة ت ووي م احتوويج الوويرب التدر بيووة التووف   اووشهر المشوورفين التربي ووين  .1

 المكراة فف ضيء اعر ير الةيد  الشرالة.

برنورا، توودر بف ا توورن اقيوور  أثوور  فووف ت ميووة اهووررا  المشوورفيط التربووي يط فووف ت ايووش  .2

 اليرب التدر بية فف ضيء اعر ير الةيد  الشرالة.
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 قدئمة المصدجر والموا ع

خ والدمللااة اإلشااوا لةالمو ااع  اا  اإلشااواي التويااال (. 2004أبووي عربوود احموويد احموود ن

 عمرنا دار الكترب الث رفف.

جور اإلشاااواي المت ااااع  ااا  ق ملاااة أجاء مدلمااا  (. 2012أبيالكووور خ فووورتط عبووودالراعى ن

الموحلة األسدسلة الدنلد من و هة نظو المشو لن التويااللن والمدلمالن  ا  مادارس 

 ط.رسرلة ارجستير غير ا شير خ جراعة األعهرخ غال خ فلسطي محد ظدت غزن،

األردنا  -خ عمورنال اجن الشدملة    الم ادهج وطاوق التادرلس(. 2011الحر ر خ رافد  ن

 دار المسير . 

(. دار اود ر  اودار  التعلويم المتيسوت كمشورف تربويج ا ويم فوى 2012حسيطخ بر ويي  ن

رابطوة  –جراسدت عويلة    التويلة وعلم الا  س  م لةضيء ابردئ الةيد  الشرالةخ 

 .328 – 295(خ 31ن2خ التربي يط العرب

لمدلما   المه ا  يادل ما وعالقتهاد اإلشاوا لة الممدرسادت(.2010حلويخ ارجود  يسو  ن

خ رسورلة ارجسوتير ال ااجن مدادللو ضاء غزن    محد ظة    الدنلد األسدسلة الموحلة

 غير ا شير خ جراعة األعهرخ غال خ فلسطيط.

 خ عّمرنا دار اائ،.  م دهلم وآ دق االشواي التويال(. 2014داانفخ كمر  ن

مداقااادت ق الااار ال ااااجن الشااادملة  ااا  اإلشاااواي (. 2011الالهرانوووفخ سوووعيد بوووط احمووود ن

خ رسرلة ارجستير غير ا شير خ جراعة أ  ال رجخ التويال يمحد ظة المخاان التدللملة

 اكة المكراة.

خ الحدلثااةإجارن ال اااجن الشاادملة: االق دهاادت الددلملااة واإلجارلااة (. 2014سوورحرنخ فتحووف ن

 خ ال رهر ا اكتبة الشر   ار  لل شر االتيع ع.2ط

ال اااجن الشاادملة واالعتماادج  اا  التدلاالم: اق دهاادت (. 2015عوورارخ طووررى عبوود الووراؤف ن

 خ ال رهر ا المةميعة العربية للتدر ب اال شر.مددصون

جر ااة الممدرساادت اإلشااوا لة للمشااو لن التوياااللن خااالل (. 2014العتيبووفخ ا،لوود سوور ر ن

خ رسوورلة ارجسووتير غيوور الزلاادرات الصاا لة  اا  ضاااء يداال مداادللو ال اااجن الشاادملة

 ا شير خ جراعة أ  ال رجخاكة المكراة

قدرلب المدلملن أث دء الخدماة يدال الت ادرل المددصاون،  (.2001عثمرنخ احمد الارئم ن

 .السعيد ةا اكتبة ال،بتف -بيشة

 خ عّمرنا دار اليرعار .شدملةإجارن ال اجن ال( 2009العالاا خ احمد عبداليهرب ن

اإلجارن التدللملاااااة واإلشاااااواي التوياااااال أصاااااالهد (. 2008عطوووووي خ عوووووال  جووووويد  ن

 خ عّمرنا دار الث رفة اال شر االتيع عوق القدقهد

 خ عّمرنا دار الث رفة.8خ طاإلجارن المدرسلة الحدلثة(. 2014عطي خ عال  جيد  ن
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خ ّعمووورنا دار المسوووير  لل شووور مدرسااالةماااادجإل اإلجارن ال(. 2012العمووور ر خ احمووود حسوووط ن

 االتيع ع.

واقاع ق الار ماادجإل ال ااجن الشادملة  ا  اإلشاواي التوياال مان ( 2010الرايلفخ عبدهللا ن

رسوورلة ارجسووتير غيوور ا شووير خ جراعووة أ  ال وورجخ اكووة  قااال المشااو لن التوياااللن،

 المكراة.

الثاادنال الداادم  اا  ضاااء الت ملااة المه لااة لمدلماا  التدلاالم (. 2010قحوويانخ احموود قرسووم ن

 عّمرنا دار غيداء لل شر االتيع ع. مددللو ال اجن الشدملة،

 المكوماة  ا  مكاة يمدل اة للا ادت التوياال اإلشاواي إجارن(. 2007لبرنخ اوف ب وت علوف ن

رسرلة ارجستير غيور ا شوير خ جراعوة أ  ال ورجخ  الشدملة، ال اجن إجارن مادجإل ضاء

 اكة المكراة.

جور المشو ة التويالة    الت ملة المه لاة لمدلمادت التويلاة (. 2015المرلكفخ ر م عطية ن

خ رسوورلة اإلسااالملة  اا  الموحلااة االيتدائلااة يمدل ااة مكااة  اا  ضاااء مداادللو ال اااجن

 ارجستير غير ا شير خ جراعة أ  ال رجخاكة المكراة

خ هلم وعمللادت وق القادتإجارن ال اجن  ا  الخادمدت: م اد(. 2006المحيرا خ قرسم نر   ن

 عّمرنا دار الشراى لل شر. 

خ عّمورنا دار اإلجارن المدرسلة وجورهاد  ا  اإلشاواي التوياال(.2005اسردخ عمر حسط ن

 ثارء للطبرعة اال شر االتيع ع.

واقااع الممدرساادت اإلشااوا لة للمشااو لن التوياااللن (. 2006الم يوودخ عرهوود اوورطر حسوويط ن

خ رسورلة ارجسوتير ق الوه الشدملة وسال ال اجن دجإلما ضاء    يغزن ياكدلة الغا 

 غير ا شير خ الةراعة اإلسالايةخ غال خ فلسطيط. 

قصار مقتوح لتاظلف مادجإل إجارن ال اجن الشادملة (. 2005ا ايرخ نعمة عبدالراؤف ن

خ رسووورلة ارجسوووتير غيووور ا شوووير خ الةراعوووة  ااا  المااادارس الثدنالاااة يمحد ظاااة غااازن

 اإلسالايةخ غال .

جللاااال الماااادرل والماااادجن التدرلالااااة للاااادورن التدرلالااااة (. 2001لتربيوووة االتعلوووويم ناعار  ا

 خ ث عرءا قطرال التدر ب االتأهي،.(6-1الت شل لة لمدلم  الص اي )

خ الر ورضا اإلدار  العراوة جللال م ادهلم اإلشاواي التوياال(.2006اعار  التربية االتعليم ن

 لإل راف التربي .

خ الر وورضا اإلدار  اإلشااواي التويااال  ا  عصااو المدو ااة(.2007اعار  التربيوة االتعلوويم ن

 العراة لإل راف التربي .

الخ ااة االسااتواقل لة لمشااووع ق الاار ال اااجن الشاادملة (. 2008اعار  التربيووة االتعلوويم ن

خ الر وورضا اإلدار  العراووة لإل ووراف التربووي خ قسووم الةوويد  علااى الدمللاادت اإلشااوا لة

 . الشرالة
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خ الر وورضا الاادللل الت ساالول لمداادللو المشااوي التويااال المتملااز(. 2015اعار  التعلوويم ن

 جرئال  التعليم للتميالخ اللة ة العلمية.

خ اإلدار  العراووة لإل ووراف جللاال المشااوي التويااال، الولاادض(. 2000اعار  المعووررف ن

 التربي .

 -(. االشاواي التوياال امدهلتاه2014اثيلخ د موة احمود االةيارنوةخ المعتاوم بور  ن

 خ عّمرنا دار ال،لي،.أسدللاها -أنااعه -ق اره
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