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من وجهة نظر  مدينة الرياضيف  معىقات العمل اإلشرايف
 نياملشرفني الرتبىي

 
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين

 أستاذ مشارك بقسم اإلدارة التربوية
 جامعة الممك سعود -كمية التربية 

 
هدفت هذذ  اددراةذإ إدذل ادف ذرى الذل ادت اإلذات ا دارفذإ ااد  فذإ  _ممخصال

فاالفذذذإ اد تذذذا ا شذذذراف   اادشخصذذذفإ اامافتاافذذذإ اادتادفذذذإ ادفذذذ  ف ذذذد تذذذ 
ادف قفق هذدى اددراةذإ صذتل ادبا ذث    دلتشرفف  ادفربافف  بتدف إ ادرفاض.

ت كتف   ت  أاضاء هفئإ ادفدرفس ف   (9)اارضت الل فة إ  ،اةفبا إ
كلفذذذإ ادفربفذذذإ باات ذذذإ ادتلذذذا ةذذذ اد. اذذذل إلذذذال ادبا ذذذث بادف كذذذد تذذذ  ادصذذذدق 

رفف  ادفربافف  ادذذف  ف تلذا  اطبقها الل اتفع ادتش اادابات ادالزتف  دها.
 (132)ا شذذذراى ادفربذذذان بتدف ذذذإ ادرفذذذاض. اإلذذذد بلذذذ  اذذذددهل   كافذذذبفذذذ  ت

تشذرفاً فربافذاً فذ   (244)ف  اددراةإ األادل. اإلد بلذ  اذددهل  تشرفًا فربافاً 
اذذذدداً تذذذ  األةذذذادفب ادتذذذ هل اداصذذذ   ا . ااةذذذفخدل ادبا ذذذث اددراةذذذإ اداا فذذذإ

اكا  ت  أهذل  فذائل هذذ  اددراةذإ  اددراةإ.ا  صائفإ ادت اةبإ دطبف إ هذ  
فذذل  فرففذذب ت ذذاار اددراةذذإ  ةذذب دراذذإ إااإلفهذذا د االفذذإ اد تذذا   فلذذ   تذذا

   ا شذذذذذراف  كتذذذذذا فراهذذذذذا ادتشذذذذذرفا  ادفربافذذذذذا  بتدف ذذذذذإ ادرفذذذذذاض، كتذذذذذا فلذذذذذ
فذ  اددراةذإ  ااد  فإ، اامافتاافإ، اادشخصذفإ ادت اإلات ادتادفإ، اا دارفإ،

اددراةذذإ الذذل تقفذذاس ادت اإلذذات  اابذذإ أفذذرادإكا ذذت دراذذإ  .األادذذل ااداا فذذإ
،  فذث بلذ  ادتفاةذط ف د تذ  فاالفذإ اد تذا ا شذراف ادف   ضت  ادتفاةط

 .ف  اددراةإ األادل ااداا فإ (20.1)اد ةاب  اد ال داتفع ت اار اددراةإ 
بف  ادتشرفف   (0.4.)ذ م فااد فراق ذات دمدإ إ صائفإ ا د تةفاى 2

ادفربافف  ف  دراإ ا ااإلإ ادف  ف د ت  فاالفإ اد تا ا شراف  داتفع 
ادتؤها اددراة ، )    ت اار اددراةإ ادختةإ باخفالى تفغفرات اددراةإ

. اف  ضاء  فائل ف  اددراةإ األادل ااداا فإ ( صاب ادتشرى ادفربان
أ  فقال ازارة   ت  أهتها ،اددراةإ، اضع ادبا ث اددًا ت  ادفاصفات

ادفربفإ اادف لفل بفاففر ادتخصصات ادتادفإ ادالزتإ دف  فذ ادبراتل 
ا شراففإ، اكذدا فاففر األاهزة ااداةائا ادف لفتفإ ااد اافز ادتادفإ 
دلتشرفف  ادفربافف  ادالزتإ د ااح اد تلفإ ا شراففإ. أ  فقال ادتةؤادا  

فل بفخ فى األاباء ا دارفإ ادف  ا  ا شراى ادفربان بإدارة ادفربفإ اادف ل
فقال بها ادتشرى ادفربان، افاففر ادد كاف  ت  ادةكرفارفإ دف ظفل اد تا 
ا شراف  افخ فض ادد ادت لتف  ادذف  فقال ادتشرى ادفربان با شراى 
الفهل، دك  فةفطفع ادتشرى ادفربان ادقفال بدار  الل أ ة  ااه تتك . 

لفل بف هفا ادتشرى ادفربان ته فًا إلبا اخففار أ  فقال إدارة ادفربفإ اادف 
كتشرى فربان، دك  فةفطفع ادتشرى ادفربان أداء تهاته اد  فإ بشكا 

 أفضا فؤدن إدل ف ةف  اد تلفإ ا شراففإ.
اد تا امشراف ، ادت اإلات اد  فإ، ادت اإلات  الكممات المفتاحية:

 امافتاافإ، ادت اإلات ادشخصفإ.
 

 .المقدمة1
ف ذذد ا شذذراى ادفربذذان تذذ  أهذذل تقاتذذات اد تلفذذإ ادف لفتفذذإ فهذذا        

فشتا اد  اصر األةاةذفإ دهذا. اأصذبإل ا شذراى ادفربذان بت هاتذه ذا 
ت  ذذل ااةذذع، اذا أداار تف ذذددة. فقذذد أصذذبإل ت هذذال ا شذذراى ادفربذذان 
فهذذذذفل باتفذذذذع ا اصذذذذر اد تلفذذذذإ ادف لفتفذذذذإ ادف لتفذذذذإ اادتفتالذذذذإ بذذذذادت لل 

اددراةذذذذذذذذفإ اطذذذذذذذذرق ادفذذذذذذذذدرفس اادبفئذذذذذذذذإ ادتادفذذذذذذذذإ اادتذذذذذذذذف لل اادت ذذذذذذذذاهل 
. اهذذذذذذذا ف  ذذذذذذ  أ  ففبذذذذذذع [1]ؤةةذذذذذذإ ادف لفتفذذذذذذإ اامافتاافذذذذذذإ فذذذذذذ  ادت

اد ذذذاتلف  فذذذ  تاذذذاا ا شذذذراى ادفربذذذان خطذذذإ ااضذذذ إ ادت ذذذادل اذات 
أهذذذذذداى ت ذذذذذددة ب  افذذذذذإ، اأ  فكذذذذذا  ا شذذذذذراى ادفربذذذذذان تب فذذذذذًا الذذذذذل 

ادف لتفذذإ، اأ   اددراةذذات اد لتفذذإ اادف لفذذا ادشذذاتا دلتااإلذذى ادف لفتفذذإ
فهذذذذفل ب هذذذذداى ادف لذذذذفل، اطذذذذرق ادفذذذذدرفس اأةذذذذادفبه، اةذذذذلاا ادت لذذذذل، 
ااداةائا ادف لفتفإ، اف صفا ادطالب اددراةذ ، اادتقذررات اددراةذفإ، 

 .[2]ؤارة ف  اتلفف  ادف لفل اادف لل اكا اد ااتا ادت
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ا ظذذرًا أل  ا شذذذراى ادفربذذان أ ذذذد أهذذذل أةذذادفب فطذذذافر اد تلفذذذإ       
ادف لفتفذذذذذإ ادف لتفذذذذذإ، فالبذذذذذد أ  فةذذذذذ ل اد ذذذذذاتلا  إدذذذذذل فهفئذذذذذإ ادبفئذذذذذإ 
ادف لفتفإ ادت اةبإ ادف  فقال الل أةاس تذ  اداقذإ ادتفباددذإ اادف ذاا  
ادصذادق بذف  اد ذذاتلف  دلرإلذ  باد تلفذذإ ا شذراففإ إدذذل األفضذا. ادكذذ  
فصبإل دإلشراى ادفربان دار أةاة  افااا ف  فطافر إلدرات ادت لل 

تكا افذذذه ، ف بغذذذ  فزافذذذد ادتشذذذرى بادت ذذذارى اادتهذذذارات اامفااهذذذات اا 
. االذل ذدذا [1] فذإا فاابفإ، ادفذ  فتك ذه تذ  أداء اتلذه بك ذاءة ااد

فقذذذذال ادتشذذذذرى ادفربذذذذان بتةذذذذؤادفات كافذذذذرة اكبفذذذذرة، م فةذذذذفطفع كذذذذا 
تشذذذرى فربذذذان ادقفذذذال بهذذذا، إم إذا كذذذا  الذذذل دراذذذإ افذذذدة تذذذ  إدراا 

شذذرى ادفربذذان اد ذذااإل فكذذا  ددفذذه ت رفذذإ افهذذل دل تلفذذإ ادف لفتفذذإ. فادت
كاففذذذذذإ بادةفاةذذذذذإ ادف لفتفذذذذذإ، اادت ذذذذذاهل اددراةذذذذذفإ، اادبفئذذذذذإ ادتدرةذذذذذفإ، 

ع أداء اد تلفذإ اص ات ادطالب، اأ  فكا  تذؤهال فربافذا دكذ  فةذفطف
 .[3] ا شراففإ ب ااح

اف فاج ادت لتا  إدل ت  فشرى الفهل دك  ففطار أداؤهل 
فإ  ادتشرى ادفربذان تةذؤاا تةذؤادفإ اداظف     ا األفضا. ادهذا 

تباشذذرة اذذ  فقذذافل أداء ادت لذذل. ام فقفصذذر اتلفذذإ ادفقذذافل ادفذذ  فقذذال 
بذذذذا فف ذذذذدا  إدذذذذل فقذذذذافل  ،بهذذذذا ادتشذذذذرى ادفربذذذذان الذذذذل ادت لذذذذل ف ةذذذذب

افقذذذافل  فذذذائل ادطذذذالب ات رفذذذإ تذذذدى   ،ادف لتفذذذإ –اد تلفذذذإ ادف لفتفذذذإ 
. إ  اتلفإ [4]  ذافه له ا شرافافقافل ادتشرى د ت ، تاهل اددراة 

ادفقافل تفكاتلإ فشتا كا اا ب ت  ااا ذب ادتؤةةذإ ادف لفتفذإ اكذا 
ب ذذذد تذذذذ  أب ذذذذاد  شذذذاطافها، أل  اتلفذذذذإ ادفقذذذذافل ف ذذذدد باضذذذذاح تذذذذدى 
ف ادفذذإ ادبر ذذاتل ادف لفتذذ  اتذذدى ك ذذاءة ادقذذائتف  بادخذذدتات ادف لفتفذذإ 

دارفذذذذف  اف فذذذذ ف قذذذذق ادكذذذذ   .[5]ف  اغفذذذذرهل ادتخفل ذذذذإ تذذذذ  ت لتذذذذف  اا 
اتلفإ ادفقافل أهدافها، ف بغ  أ  فكا  اد الإلذإ بذف  ادتشذرى ادفربذان 
اادت لتف  افدة اإلائتإ الل أةاس ت  ادف اا  ادتاتر ك  فةهل ف  
فطذذذذافر أداء ادت لذذذذل ادذذذذاظف  ، ادفصذذذذا كذذذذا تذذذذ  ادتشذذذذرى ادفربذذذذان 

 اادت لل إدل ف قفق أهداى اد تلفإ ادف لفتفإ ادت شادة.
تذذال ادكبفذذر ادذذذن فادفذذه ادتةذذؤادا  اذذ  ادف لذذفل فبذذادرغل تذذ  امهف     

بتاذذاا ا شذذراى ادفربذذان. إم أ  ادتشذذرى ادفربذذان فاااذذه ادكافذذر تذذ  

ادص ابات ادف  ف اا دا  ف قفق أهدافه ادف  فةذ ل دهذا ا ذد أدائذه 
دتهاتذذذه ا شذذذراففإ، ات هذذذا  كاذذذرة ادتةذذذؤادفات ا دارفذذذإ ااد  فذذذإ ادتلقذذذاة 

ادفربذذذان  دل ك افذذذإ إاذذذداد ادتشذذذرىاذذذ، الذذذل اذذذافق ادتشذذذرى ادفربذذذان
زفادة اد بء ا شراف  دلتشرى ادفربان تذ   اف هفله دل تا ا شراف ،

 ،ادفربذذذان تذذذ  ادت لتذذذف زفذذذادة اد ذذذبء ا شذذذراف  دلتشذذذرى  ،ادتذذذدارس
 كتا ارد فذ  دراةذإ كذا تذ   ادته فإ دب ض ادت لتف  ض ى ادك اءة

ةذذذذإ اد ادفذذذذإ . اففركذذذذز اددرا[4]دةذذذذ ادا ،[7]ادق طذذذذا   ،[6]اد بفذذذذب
الل ادف رى الل ادصذ ابات ادفذ  ف ذد تذ  فاالفذإ اد تذا ا شذراف  

 كتا فراها ادتشرفا  ادفربافا  بتدف إ ادرفاض.
 

 دراسةمشكمة ال .2
دقد  ظفذت اد تلفذإ ادفربافذإ ب  افذإ ااهفتذال ادتةذؤادف  فذ  ازارة       

ادفربذذذذان ادفربفذذذإ اادف لذذذذفل فذذذ  ادتتلكذذذذإ اد ربفذذذإ ادةذذذذ ادفإ. اا شذذذراى 
كازء ت  اد تلفإ ادفربافإ فقد  ظ  كذدا باد  افإ اامهفتال ت  إلبا 
ادتةذذذؤادف  اذذذ  ادفربفذذذإ اادف لذذذفل. اك ففاذذذإ دهذذذذا امهفتذذذال فذذذل فغففذذذر 
تةتل ادف ففش إدل ادفاافذه ادفربذان، اذل إدذل ا شذراى ادفربذان، دكذ  
ففتشذذذل تذذذع راح اد صذذذر اد ذذذدفث. االذذذل ادذذذرغل تذذذ  اتلفذذذإ ف ذذذدفث 

دإلشذذذذراى ادفربذذذذان ادذذذذذن ف فبذذذذر تذذذذ  أهذذذذل ادركذذذذائز دل تلفذذذذإ ادتةذذذذتل 
ادفربافذذإ، اادذذذن فةذذهل فذذ  فقذذافل اف ةذذف  تةذذفاى أداء ادت لذذل ادذذذن 

إم أ  ا شذذذراى ادفربذذذان  ،ف فبذذذر  اذذذر ادزاافذذذإ فذذذ  اد تلفذذذإ ادفربافذذذإ
تذذازاا ف ذذا   تذذ  ب ذذض ادصذذ ابات ادفذذ  ف ذذد تذذ  فاالفذذإ ادتشذذرى 

فإ فذذذذ  اتلذذذذه ادفذذذذات  فذذذذ  ادتفذذذذدا  ادفربذذذذان أا ذذذذاء تتارةذذذذافه ا شذذذذراف
ادف لفتذذ . اأ  دراةذذإ هذذذ  ادصذذ ابات ااداإلذذاى الذذل أةذذبابها ف فبذذر 

أل هذذذا فتذذذ إل تفخذذذذ ادقذذذرار ادقذذذاة  ،تر لذذذإ أةاةذذذفإ افذذذ  غافذذذإ األهتفذذذإ
 ااد تاس ف  إاراء اتلفإ ادفغففر اادفطافر دإلشراى ادفربان. 

افذذذرى ادبا ذذذث أ  إاذذذراء اد دفذذذد تذذذ  اددراةذذذات فذذذ  تاذذذاا 
ص ابات ادف  ف ا   ت ها ادتشرى ادفربان ف  تفذدا  ادف لذفل الذل اد

دل فاذذذذذذرن تاضذذذذذذاع صذذذذذذ ابات اتةذذذذذذفاى داا تخفل ذذذذذذإ تذذذذذذ  داا اد ذذذذذذ
ا شذذذراى ادفربذذذان افضذذذ   الفذذذه أهتفذذذإ خاصذذذإ، افذذذ  اداإلذذذت   ةذذذه 



2012، تشرين ثاني –( 10(، العذد )1الذولية التربوية المتخصصة، المجلذ )المجلة   

 

647 

 

ُفكذان  دذدى ادقذارئ ا طبااذًا افذدًا اذ   ذرص ادبذا اف  فذ  إبذراز هذذذ  
طذذالع الفهذذا، ةذذؤادف  فرصذذإ اماففإ دكذذ  ف ذذفإل دلتادصذذ ابات ا شذذر 

ات رففهذذذا اذذذ  إلذذذرب. اب ذذذد هذذذذ  ادتر لذذذإ ادفشخفصذذذفإ، فبذذذدأ تر لذذذإ 
أخرى ه  تر لإ اد تا الل  لها أا ادفقلفا ت ها تذا اةذفطاااا إدذل 
ذدذذذا ةذذذبفال. اأتذذذا اددراةذذذات ادتفدا فذذذإ ادفذذذ  أارفذذذت اذذذ  ادصذذذ ابات 

فرة. فتااَل  ا   ت ها ادتشرى ادفربان ف  تفدا  ادف لفل فه  كافادف  
فاصلت ب ض اددراةذات إدذل أ  ادتشذرفف  ادفربذافف  دذل فكا ذاا الذل 
تةفاى ت  ادك ذاءة فذ  اتلفذإ فقذافل األداء، كتذا فذرى ذدذا ادت لتذا  

. با ضذذذذافإ إدذذذذل أ  [8]  ادتتلكذذذذإ اد ربفذذذذإ ادةذذذذ ادفإ اادتذذذذدفرا  فذذذذ
ادزفذذذذارة ادصذذذذ فإ ادفذذذذ  فقذذذذال بهذذذذا ادتشذذذذرى ادفربذذذذان دلت لذذذذل فذذذذ  اد ذذذذال 

تذدارس غفذر كاففذإ دل كذل الذل أدائذه فذ   (اه  تذرة اا ذدة)اددراة  
. كتذذا أ  ادتشذذذرفف  ادفربذذافف  ب ااذذذإ [3]ادتتلكذذإ اد ربفذذإ ادةذذذ ادفإ 

إدذذل فذذدرفب أفضذذا الذذل اكفةذذاب تهذذارات ف ادذذإ فذذ  تاذذاا اد الإلذذات 
 .[9]  ةا فإ ا
اأا ذذذاء تتارةذذذإ ادتشذذذرى ادفربذذذان د تلذذذه ادفذذذات ، ف فرضذذذه   

ب ذذذذض ادصذذذذ ابات ادفذذذذ  ف ذذذذاا دا  اداصذذذذاا إدذذذذل ف قفذذذذق أهذذذذداى 
  اتذذذذ  أهذذذذل فلذذذذا ادصذذذذ ابات .اد تلفذذذذإ ادفربافذذذذإ اادف لفتفذذذذإ ادت شذذذذادة

إللذذذذذذذإ  ،ضذذذذذذذ ى ادف ذذذذذذذاا  بذذذذذذذف  ادتشذذذذذذذرى ادفربذذذذذذذان اتذذذذذذذدفر ادتدرةذذذذذذذإ
إللذذذإ  ،اى ادفربذذذان دفةذذذهفا تهتفذذذها تكا فذذذات ادتفا ذذذإ داهذذذات ا شذذذر 

اذذدل ك افذذإ إاذذداد  ،اداإلذذت ادذذذن فقضذذفه ادتشذذرى ادفربذذان تذذع ادت لذذل
م فشذذذذذفرا ادتشذذذذذرى  دفربذذذذذان اف هفلذذذذذه دل تذذذذذا ا شذذذذذراف ،ادتشذذذذذرى ا

ادفربذذان تذذع ادت لذذل فذذ  اتلفذذإ ادفخطذذفط دل تلفذذإ ا شذذراففإ تذذ  أاذذا 
إ ف قصذها فتارس ادتشذرى ادفربذان أةذادفب إشذرافف ،ف  فا أداء ادت لل

إللإ اذدد ادزفذارات ا شذراففإ دلتذدارس دالطتئ ذا  الذل ةذفر  ،اد االفإ
د دفث ددى ب ض ادل اضاح ت هال ا شراى ادفربان ا ،اد تا ففها

فهذذذذاا  ب ذذذذض ادت لتذذذذف  فذذذذ  ف  فذذذذذ فاافهذذذذات  ادتشذذذذرفف  ادفربذذذذافف ،
كتذا ارد  بفذإ دلتشذرفف  ادفربذافف إللذإ ادذدارات ادفدرف ،ادتشذرى ادفربذان

، [6] اد بفذذذذذذب، [10] شذذذذذاهف  ،[2] ادذذذذذدااد فذذذذذ  دراةذذذذذإ كذذذذذا تذذذذذذ  
 .[4] ادة اد ،[7] ادق طا   ،[11] ادةدفرن

دذا فرى ادبا ث اد ااإ إدل إاراء دراةإ التفإ ف ذدد ادت اإلذات ادفذ  
فاااذذه ادتشذذذرى ادفربذذان فذذذ  تفذذدا  ادف لذذذفل بتدف ذذإ ادرفذذذاض. افتكذذذ  

 ادفاد  صفاغإ تشكلإ اددراةإ ف  ادةؤاا 
مرن وجةرة ن رر مدينرة الريرا  ير   ما معوقات العمل اإلشرراي     

 ؟المشريين التربوين
 أسئمة الدراسة: أ.
 فة ل هذ  اددراةإ إدل ا اابإ ا  األةئلإ ادفادفإ  
تذذ  ااهذذإ  ظذذر ادتشذذرفف  ادفربذذافف  تذذا ت اإلذذات اد تذذا ا شذذراف   -1

 بتدف إ ادرفاض؟
فاااه ادتشرى ادفربان ت  ااهإ  ظر تا ادت اإلات ا دارفإ ادف   -2

 أفراد اددراةإ؟
تا ادت اإلات اد  فإ ادف  فاااه ادتشرى ادفربان ت   ااهإ  ظر   -3

 أفراد اددراةإ؟
تا ادت اإلذات ادشخصذفإ ادفذ  فاااذه ادتشذرى ادفربذان تذ   ااهذإ  -4

  ظر أفراد اددراةإ؟  
تذذذذ    تذذذذا ادت اإلذذذذات امافتاافذذذذإ  ادفذذذذ  فاااذذذذه ادتشذذذذرى ادفربذذذذان -5

 ااهإ  ظر أفراد  اددراةإ؟
تذذذا ادت اإلذذذات ادتادفذذذإ ادفذذذ  فاااذذذه ادتشذذذرى ادفربذذذان تذذذ   ااهذذذإ  -6

  ظر أفراد  اددراةإ؟
هذذذا ه ذذذاا اخذذذفالى فذذذ  نراء ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف   ذذذاا ت اإلذذذات  -7

ادتؤهذذذذذا اددراةذذذذذ ، )اد تذذذذذا ا شذذذذذراف  بذذذذذاخفالى تفغفذذذذذرات اددراةذذذذذإ 
 ؟(رى ادفربان صاب ادتش ،اددارات ادفدرفبفإ، ادخبرة

 أهداف الدراسة: ب.
 فة ل هذ  اددراةإ إدل ف قفق األهداى ادفادفإ   
ادف رى الل ادت اإلات ادف  فاااه ادتشرفف  ادفربافف  ف  اتلهذل  -1

 ا شراف .
ادف ذذرى الذذل ادت اإلذذات ا دارفذذإ ااد  فذذإ اادشخصذذفإ اامافتاافذذإ  -2

 .شرفف  ادفربافف فإ اد تا ا شراف  دلتلاادتادفإ ادف  ف د ت  فاا
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ادف ذذذذذذرى الذذذذذذل تذذذذذذدى اخذذذذذذفالى نراء ادتشذذذذذذرفف  ادفربذذذذذذافف   ذذذذذذاا  -3
ادتؤهذذذذذذا ) شذذذذذذراف  بذذذذذذاخفالى تفغفذذذذذذرات اددراةذذذذذذإت اإلذذذذذذات اد تذذذذذذا ا 

 .(ادخبرة، اددارات ادفدرفبفإ،  صاب ادتشرى ادفربان اددراة ،
ادفاصذذا إدذذل فاصذذفات ب ذذاء الذذل  فذذائل اددراةذذإ ادتفدا فذذإ فةذذااد  -4

ادفذذ  ف ذذد تذذ  فاالفذذإ اد تذذا ا شذذراف  كتذذا فراهذذا  فذذ   ذذا ادت اإلذذات
 .ادتشرفا  ادفربافا 

 أهمية الدراسة: ج.
   فكفةب هذ  اددراةإ أهتففها ت  

أهتفذذإ دار ا شذذراى ادفربذذان فذذ  اد تلفذذإ ادف لفتفذذإ اخاصذذإ دار   -1
 ف  ف ةف  اتا  ادت لل.

ادفذ   كا ها دراةإ تفدا فإ فة ل دف دفذد  ادااإلذع اد  لذ  دلت اإلذات -2
ف د ت  فاالفإ اد تا ا شراف  دلتشرفف  ادفربافف  ف  تفدا  ادف لفل 

 اد ال.
إ هذذا فكشذذى ت اإلذذات اد تذذا ا شذذراف  تفذذدا فًا دففةذذ ل دلتةذذؤادف   –3

 افخاذ ادقرارات ادفربافإ د لها. 
ففاإلع أ  فة ر اددراةإ ا   فائل التفذإ فةذف اد ت هذا فذ  ف ةذف   –4

 ا شراى ادفربان افطافر .
إلذذذذد ف ذذذذفإل هذذذذذ  اددراةذذذذإ ادتاذذذذاا  اذذذذراء دراةذذذذات تتاالذذذذإ دت رفذذذذإ  -5

ادت اإلات ادف  ف د ت  فاالفإ اد تا ا شراف  ت  ااهإ  ظر فئذات 
 أخرى ت  اد اتلف  ف  تفدا  ادف لفل. 

 حدود الدراسة: د.
اإلفصذذذذذرت هذذذذذذ  اددراةذذذذذإ الذذذذذل ادتشذذذذذرفف  ادفربذذذذذافف  فذذذذذ   ازارة       

كتذذا اإلفصذذرت الذذل ادت اإلذذات ادفذذ   ،رفذذاضادفربفذذإ اادف لذذفل بتدف ذذإ اد
فاااههذذذا ادتشذذذرفا  ادفربافذذذا  فذذذ  اتلهذذذل ا شذذذراف  بتذذذدارس ادف لذذذفل 

 اد ال.
 مصطمحات الدراسة: ر.ه
  هذذذ  اتفذذذع اد قبذذذات ادفذذذ  ف ذذذاا دا  ف قفذذذق أهذذذداى المعوقرررات -

اد تذذذذذا ا شذذذذذراف  بادشذذذذذكا ادتطلذذذذذاب، اادتف لقذذذذذإ بادااا ذذذذذب ا دارفذذذذذإ 
 افتاافإ اادتادفإ ددى ادتشرى ادفربان.ااد  فإ اادشخصفإ اام

  هذذذذا اتفذذذذع األ شذذذذطإ ادفذذذذ  فقذذذذال بهذذذذا ادتشذذذذرى العمررررل اإلشررررراي  -
  ،  ادفربان فاتفًا اادف  فهذدى إدذل رفذع تةذفاى أداء ادت لذل ادفدرفةذ 

 افة ل إدل ف قفق أهداى ا شراى ادفربان ادت شادة.
 

 الدراسات السابقة.3
اد دفذذد تذذذ  اددراةذذات فذذ  ااا ذذذب تخفل ذذإ فف لذذق ب تلفذذذإ  أارفذذت     

ا شذذذراى ادفربذذذان، فةذذذ ل إدذذذل اضذذذع اد لذذذاا ااد تذذذا الذذذل فطذذذافر 
ا شراى ادفربان دك  فرإلل أ  فةذاهل فذ  ف ةذف  اد تلفذإ ادف لفتفذإ، 
افذذ  هذذذا اداذذزء تذذ  اددراةذذإ فةذذف رض ادبا ذذث أهذذل اددراةذذات ادفذذ  

ادفربان ف  تفدا  ادف لذفل ذات ف اادت ادت اإلات ادف  فاااه ادتشرى 
  دفإ، ات هااد الإلإ ادتباشرة باددراةإ اد ا

أ  ت ظذل ادت لتذف  م ف بذا   [12] أاضإل أكفةذا  اافذا
أ  فزارهل ادتشرى ادفربان، اففضافقا  ت  اتلفإ ا شراى ادفربان 

% فقذذذط تذذذ  1.5اغفذذذر تقف  ذذذف  بهذذذا  فذذذث أشذذذارت اددراةذذذإ إدذذذل أ  
ت لتذًا تذ  اد ف ذإ فرغبذا  فذ   (37)ت لتًا أن  (2522)اف إ اددها 

أ  فشرى الفهل تشرى فربان فذ   ذف  أ  بقفذإ أفذراد اف ذإ اددراةذإ 
ت لتذذًا فذذرى خذذالى ذدذذا أن م فرغبذذا  أ  فشذذرى الذذفهل  (463)أن 

افقاا ادبا اا  أ  ه اا دراةات أخرى أظهذرت اذدل  .تشرى فربان
 اإلف اع ادت لتف  ب تلفإ ا شراى ادفربان.

ف  دراةفه ادفذ  أاراهذا فذ  امفذإ  [13]فاصا فا در ف فرا 
إ ذذذذدفا ا فذذذذ  ادامفذذذذات ادتف ذذذذدة األترفكفذذذذإ الذذذذل اف ذذذذإ تذذذذ  ادت لتذذذذف  
اادتشذذذرفف  ادفربذذذافف ، أ  أكاذذذر تذذذ   صذذذى أفذذذراد اف ذذذإ اددراةذذذإ تذذذ  
ادت لتف  أكداا أ هل دل ف صذلاا الذل أن تةذاادة تذ  إلبذا ادتشذرفف  

فدرفةفإ. ف   ف  فرى أغلب أفذراد اف ذإ ادفربافف  دفطافر تهارافهل اد
اددراةذذإ تذذ  ادتشذذرفف  ادفربذذافف  أ هذذل إلذذادرا  الذذل فطذذافر تهذذارات 
ادفذذدرفس دذذدى ادت لتذذف  تذذ  خذذالا اتلفذذإ فقذذافل أداء ادت لتذذف  ادفذذ  

 فقاتا  بها ادتشرفا  ادفربافا .
إدذذل ادتشذذكالت ادفذذ  ف ذذا   ت هذذا [14] افشذذفر رادفذذز اهافةذذتث      

بذذان فذذ  تفذذدا  ادف لذذفل، اهذذ   ف ذذا   ادتشذذرى ادفربذذان ادتشذذرى ادفر 
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تذذ  إللذذإ اداإلذذت ادتخصذذص دل تلفذذإ ا شذذراففإ اد  فذذإ ادفذذ  ف فبذذر اذذزًء 
ت  أهل تهاته األةاةفإ، اا شغاده بكارة األاتذاا ا دارفذإ ادفذ  فقذال 
بهذذذا أا ذذذاء اتلذذذه ادفذذذات ، اف ذذذا   ادتشذذذرى ادفربذذذان تذذذ   قذذذص فذذذ  

 لتف  اادتذذذذدفرف  اغفذذذذرهل تذذذذ  أفذذذذراد تهذذذذارات امفصذذذذاا اد  ادذذذذإ بذذذذادت
اد تلفذذذذإ ادف لفتفذذذذإ، ااذذذذدل اخففذذذذار ادتشذذذذرى ادفربذذذذان أداة ادتال ظذذذذإ 
ادت اةبإ دفقافل ادت لل أا اء إلفاته باد تلفإ ادفدرفةفإ، افرى ادت لتذا  
أفراد اف ذإ اددراةذإ أ  زفذارة ادتشذرفف  ادفربذافف  دهذل تذا هذ  إم اذزء  

تلهذل ادتطلذاب ف دففذه ادذفس هذدى ت  اتلفإ فقافتهل أن ازًء ت  ا
ادزفذذذارة هذذذا تذذذ  أاذذذا فاافذذذه ادت لذذذل افطذذذافر أدائذذذه ادفدرفةذذذ ، ااذذذدل 

 رغبإ ادت لتف  باد تلفإ ا شراففإ ادف  فقال بها ادتشرى.
ادفذذ  هذذدفت إدذذل ادف ذذرى الذذل ااإلذذع اد الإلذذإ  [2]دراةذذإ  ادذذدااد      

بذذف  تذذدفرن ادتذذدارس اادتشذذرفف  ادفربذذافف  فذذ  ادف لذذفل اد ذذال بادتتلكذذإ 
اد ربفذذذذإ ادةذذذذ ادفإ. كذذذذا  تذذذذ  أهذذذذل  فائاهذذذذا  ضذذذذ ى ادتشذذذذاركإ بذذذذف  

ض ى ، ادتشرى ادفربان اتدفر ادتدرةإ ف  إاداد ادادااا اددراةفإ
ةذذذذإ فذذذذ  اتلفذذذذإ فازفذذذذع ادف ذذذذاا  بذذذذف  ادتشذذذذرى ادفربذذذذان اتذذذذدفر ادتدر 

ضذذ ى ، ادصذذ اى ااد صذذص بذذف  ادت لتذذف  افقًذذا دقذذدرات كذذا تذذ هل
  ادادذإ اد الإلإ بف  تدفر ادتدرةإ اادتشذرى ادفربذان فذ  ادف ةذفق فذ

ضذذ ى اد الإلذذإ بفذذ هل فذذ  اضذذع بذذراتل  ادزفذذارات ادصذذ فإ دلت لتذذف ،
اذذدل  ن ادفذذ  فشذذبع تفذذاا ادطذذالب ا ااذذافهل،اأةذذادفب اد شذذاط ادفربذذا 

  تذذذذدفر ادتدرةذذذذإ اادتشذذذذرى ادفربذذذذان الذذذذل ت اإلشذذذذإ  ذذذذرص كذذذذا تذذذذ
 تشكالت ادت اهل اددراةفإ ااإلفراح اد لاا ادت اةبإ دها.

ادفذذذ  هذذذدفت إدذذذل ادف ذذذرى الذذذل أهذذذل  [10] افذذذ  دراةذذذإ شذذذاهف      
اد ااتا ادةلبفإ ادف  فذؤار فذ  ضذ ى اد الإلذات ا  ةذا فإ فذ  تاذاا 

ه  فذ  ت افظذات ا شراى ادفربان بف  ادتشذرفات ادفربافذات ات لتذاف
اادطائى. افاصلت اددراةإ إدل اد فائل ادفادفإ  ، اادة ،تكإ ادتكرتإ

ض ى ف ذاا  اداهذات األخذرى  ،إلصار ف ظفل ةفر ا شراى ادفربان
إللذذذإ ا تكا فذذذات ادتفا ذذذإ  ،دفذذذؤدن دار  كذذذاتالً ، تذذذع ا شذذذراى ادفربذذذان

زفذذذذادة  صذذذذاب ادتشذذذذرفإ  ،داهذذذذات ا شذذذذراى ادفربذذذذان دفةذذذذهفا تهتفذذذذه
كاذذذذرة ادتةذذذذؤادفات  ،افذذذذإ تذذذذ  ادت لتذذذذات ادالفذذذذ  فشذذذذرى الذذذذفه ادفرب

تتارةذإ ادتشذرفإ  ،ا دارفإ ااد  فإ ادف  فقال بهذا ادتشذرفات ادفربافذات
 ادفربافإ األةلاب ادف ففش  تع ادت لتات.

 فذذث هذذدفت إدذذل ادف ذذرى الذذل ادصذذ ابات ادفذذ   [15]ةذذ  فدراةذذإ فر 
ل اد فذذائل ادفادفذذإ  لت اددراةذذإ إدذذفاااههذذا ادتشذذرفا  ادفربافذذا . افاصذذ

ضذذ ى  ،ضذ ى إلذدرة ادتشذذرى ادفربذان الذل فطذذافر اد تذا ا شذراف 
  دفذذذد ا ففااذذذات ادت لتذذذف  ادفدرفبفذذذإ،إلذذذدرة ادتشذذذرى ادفربذذذان الذذذل ف

ااذذذدل  ،اضذذذ ى ادرغبذذذإ فذذذ  اد تذذذا ادته ذذذ  دذذذدى ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف 
ااذذذاد ادرغبذذذإ دذذذدى ب ذذذض ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  فذذذ   ضذذذار ادذذذدارات 

 تااا ا شراى ادفربان. ادفدرفبفإ ف 
ادفذذذ  هذذذدفت إدذذذل ادف ذذذرى الذذذل  [6]اأتذذذا دراةذذذإ اد بفذذذب 

ت اإلذذذذات اد تذذذذا ا شذذذذراف  ادتشذذذذفرا بذذذذف  تذذذذدفر ادتدرةذذذذإ اادتشذذذذرى 
ادفربذذان بتدف ذذإ ادرفذذاض. اكذذا  تذذ  أهذذل اد فذذائل ادفذذ  فاصذذلت إدفهذذا 
اددراةذذإ تذذا فلذذ   كاذذرة ادتهذذال ااألابذذاء ا دارفذذإ ااد  فذذإ ادتلقذذاة الذذل 

 شذذذذراى كاذذذذرة ادت لتذذذذف  ادذذذذذن فقذذذذال ادتشذذذذرى با ،ادتشذذذذرى ادفربذذذذان
تتذذذا فذذذدا  ادتشذذذرفف  فذذذ  فاافهذذذافهل دلت لتذذذف ، ادف ذذذاات بذذذف  ،الذذذفهل

الذل اذدل إلذدرة ادتشذرفف  ادفربذافف  الذل ادف ةذفق ففتذا بفذ هل افقرفذذب 
ضذذ ى اقذذإ تذذدفر ، ااهذذات اد ظذذر ففتذذا فخذذص فاافهذذافهل دلت لتذذف 

ةذذذفادة ادطذذذابع  ،ادتدرةذذذإ اادت لذذذل فذذذ  فاافهذذذات ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف 
اذذذذدل ك افذذذذإ تارةذذذذات ب ذذذذض ادتشذذذذرفف  ادفربذذذذافف ، ت ادف ففشذذذذ  الذذذذل

اذذذدل ك افذذذإ إاذذذداد  ،إاذذذداد تذذذدفر ادتدرةذذذإ اف هفلذذذه دل تذذذا ا شذذذراف 
 ادتشرى ادفربان اف هفله دل تا ا شراف .

دراةإ هدفت إدل ادف رى الل ااإلع  [11] اأارى ادةدفرن
أداء ا شراى ادفربان ف  إدارات ادفربفإ اادف لفل بت طقإ ادرفذاض فذ  

تتلكإ اد ربفإ ادة ادفإ. اأظهرت  فائل هذذ  اددراةذإ أ ذه م فشذفرا اد
ادتشذذرى ادفربذذان اادت لذذل ت ذذًا فذذ  اتلفذذإ ادفخطذذفط تذذ  أاذذا ف  فذذا 

م فف اةذذذذذب ةذذذذذلطإ ادتشذذذذذرى ادفربذذذذذان تذذذذذع تةذذذذذؤادفافه  ،أداء ادت لذذذذذل
م فف ذذق ادتشذذرى تذذع ادت لذذل الذذل ادااا ذذب ادفذذ  ، باددراذذإ ادتطلابذذإ

م فةذذذهل ادتشذذذرى ادفربذذذان فذذذ  ، دزفذذذارة ادصذذذ فإةذذذففل فقافتهذذذا أا ذذذاء ا
د فذذذذ قص ادتشذذذذذرى تهذذذذذارات ف دفذذذذذ ،فطبفذذذذق أةذذذذذادفب إشذذذذذراففإ  دفاذذذذذإ
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ادت لتذف  فذ  ادل تشاركإ ادتشذرى  ،ا ففااات ادتةفهدفف  ادفدرفبفإ
تذذذذذذا ادتشذذذذذرى الذذذذذذل  ذذذذذذا تشذذذذذذكالت م ف  ادت اةذذذذذبات امافتاافذذذذذذإ،

الإلذذذذذذات م فشذذذذذذاع األ ظتذذذذذذإ اادف لفتذذذذذذات الذذذذذذل ف تفذذذذذذإ اد  ادت لتذذذذذذف ،
 ا  ةا فإ بف  ادتشرى ادفربان اادت لل باددراإ ادتطلابإ.

ادفذذ  هذدفت إدذل ادف ذذرى الذل ااإلذذع [7] اأاضذ ت دراةذإ ادق طذذا   
اف دفذذد ادتشذذكالت ادفذذ    شذذراى ادفربذذان بادت طقذذإ ادشذذرإلفإ،تراكذذز ا

فاااههذذا كتذذا فراهذذا ادتشذذرفا  ادفربافذذا  ففهذذا. اكذذا  تذذ  أهذذل اد فذذائل 
ادف  فاصلت إدفهذا اددراةذإ تذا فلذ   زفذادة اد ذبء ا شذراف  دلتشذرى 

شذذراف  دلتشذذرى ادفربذذان تذذ  زفذذادة اد ذذبء ا  ،ادفربذذان تذذ  ادتذذدارس
ادتشذذرفف  غلبذذإ اداا ذذب ا دارن الذذل اداا ذذب اد  ذذ  دذذدى  ادت لتذذف ،
 دلتفتفزف  ت  ادتشرفف  ادفربذافف ، ادل اااد  اافز تادفإ، ادفربافف 

 ،ضذذذ ى ادتخصصذذذات ادتادفذذذإ دلقفذذذال ب شذذذاطات ادتركذذذز كتذذذا ف بغذذذ 
ضذذ ى ك ذذاءة األكذذادفت  اادته ذذ  دذذب ض ادت لتذذف ،  فذذد   ادتةذذفاى

 ب ض تدفرن ادتدارس.
هدفت إدل ادف رى الل  [16]بف تا دراةإ ادةتفإل   

ا شراى ادفربان ت  ااهإ  ظر تشرف  ا دارة ادتدرةفإ ت اإلات 
بتدف إ ادرفاض. افاصلت اددراةإ إدل اد فائل ادفادفإ  فؤكد تشرفا 
ا دارة ادتدرةفإ بإدارة ادفربفإ اادف لفل بتدف إ ادرفاض أ  ت اإلات 

اف  ادترفبإ  ،ا شراى ادفربان امإلفصادفإ ااءت ف  ادترفبإ األادل
اف  ادترفبإ ادااداإ  ،اإلات ا شراى ادفربان ا دارفإاداا فإ ااءت ت 

اف  ادترفبإ  ،ااءت ت اإلات ا شراى ادفربان اد  فإ بدراإ كبفرة
 ادراب إ ااءت ت اإلات ا شراى ادفربان ادشخصفإ بدراإ تفاةطإ.

افؤكد تشرفا ا دارة ادتدرةفإ ادل اااد فراق ذات دمدإ      
دراة  أا ادخبرة تع ت اإلات إ صائفإ ف زى دتفغفر ادتؤها اد

 ا شراى ادفربان امإلفصادفإ اا دارفإ ااد  فإ اادشخصفإ.
هدفت إدل ادف رى الل [17] أتا دراةإ ادشهرن 

ف  ادتتلكإ  ادت اإلات ادف  فاااه ادتشرى ادفربان بت افظإ ادقاف فإ
فاصلت اددراةإ إدل اد فائل ادفادفإ  إللإ اهفتال . اد ربفإ ادة ادفإ

كارة األاباء ا دارفإ  ،ادقرار بفاصفات ادتشرى ادفربانأص اب 

إللإ اددال ادتادن دلتشرى  ،ادتلقاة الل اافق ادتشرى ادفربان
إللإ اهفتال ب ض ادتشرفف  ادفربافف  بف تفإ إلدرافهل  ،ادفربان

ض ى إلدرة ادتشرى ادفربان الل تةاادة ادت لل الل ، اتهارافهل
ى ادفربان ةفارفه ادخاصإ ألداء فةفخدل ادتشر  ،ادفادفد اامبفكار
ا شغاا ادتشرى ادفربان ب اتاده ادشخصفإ ادخاصإ  ،اتله ا شراف 

 الل  ةاب اتله ا شراف .
ادف  هدفت إدل ادف رى الل [18] اأاض ت دراةإ ادشرفى      

أبرز ادص ابات ادف  فاااهها تدفرا ادتدارس امبفدائفإ األهلفإ 
بافف . ت  أهل اد فائل ادف  فاصلت دلب ف  ت  إلبا ادتشرفف  ادفر 

 ،تا فل   ض ى اقإ ادتشرفف  ادفربافف  ف  ادف لفل األهل  ،إدفها
 ،زفارات ادتشرى ادفربان دلتدرةإ غفر كاففإ دف  فا دار  ا شراف 

ض ى اداا ب  ،إللإ خبرة ادتشرفف  ادفربافف  ف  تااا ادفدرفس
ن ددى ادتشرى ض ى اداا ب ادقفاد ،اد لت  ددى ادتشرى ادفربان

 ادفربان.
هدفت إدل ادف رى الل  [19]بف تا دراةإ ادةتاافا 

ادص ابات ادف  فاااهها تدفرا تدارس ف  فظ ادقرن  ادكرفل ف  أداء 
تهال اتلهل بتدف إ ادرفاض ت  إلبا ادتشرفف  ادفربافف . أة رت 
اددراةإ ا  ادد ت  اد فائل أهتها  ض ى ت رفإ ب ض ادتشرفف  

إللإ ادبراتل ادف  فقدتها ادتشرفا   ،بادلاائإل ااأل ظتإادفربافف  
إصرار  ،إللإ زفارة ادتشرفف  ادفربافف  دلتدرةإ ،ادفربافا  دلت لتف 

ادف اا  بف  ض ى  ،ب ض ادتشرفف  ادفربافف  الل ف  فذ نرائهل
دارة ادتدرةإادتشرفف  ادفربافف  ا  ض ى ادتةفاى اد لت   ،ا 

 دلتشرفف  ادفربافف .
ادف  هدفت إدل ادف رى الل [20] إ ادتطفرن اأتا دراة

ادص ابات ادف  فاااه فطبفق ا شراى ادفطارن بادتر لإ اداا افإ 
بتكفب ادفربفإ اادف لفل بقرطبإ. فقد كا  ت  أهل اد فائل ادف  

فةفخدل  ،فاصلت إدفها  إللإ ادبراتل ادفدرفبفإ دلتشرفف  ادفربافف 
ه ف  األةادفب ا شراففإ ادتشرى ادفربان أةلاب ت دد دقلإ خبرف

ض ى  ،زفادة  صاب ادتشرى ادفربان ت  ادد ادت لتف  ،األخرى
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ادفباف  ف  فقافل ادت لل بف   ،براتل اد تا ادته   دلتشرى ادفربان
 ادتشرى ادفربان اتدفر ادتدرةإ.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

ادت اإلذات ففضإل تتا ةذبق ارضذه تذ  اددراةذات ادةذابقإ  ذاا       
ادفذ  ف ذذد تذذ  فاالفذذإ ادتشذذرى ادفربذذان فذذ  أدائذذه د تلذذه ا شذذراف  أ  

كتذذا افضذذإل أ  ه ذذاا  ،ه ذذاا فشذذابهًا ففتذذا بف هذذا فذذ  ب ذذض ادااا ذذب
 اه  كتا ف ف  ، اخفالى ففتا بف ها ف  ب ض ادااا ب األخرى

فشذذذذابه اددراةذذذذإ اد ادفذذذذإ تذذذذع اددراةذذذذات ادةذذذذابقإ ادفذذذذ  اةف رضذذذذها _ 
   ادفادفإ ادبا ث ف  اد اا 

اها ادف رى الذل ادت اإلذات ادفذ  فاااذه  ،فشابه ف  هدى اددراةإ_ 
 ادتشرى ادفربان ف  تفدا  ادف لفل.

ااشفركت اددراةإ اد ادفإ تع ت ظل اددراةات ادةابقإ ف  اةذفخدال _ 
 .امةفبا إ ك داة رئفةإ دلدراةإ

 ااخفل ت اددراةإ اد ادفإ ا  اددراةات ادةابقإ ففتا فل  
ذ  اددراةإ ففتفز ا  غفرها ت  اددراةات ادةابقإ ف  أ ها إلد أ  ه_ 

أاذذذرى ادبا ذذذث دراةذذذإ اةذذذفطالافإ دت رفذذذإ ادت اإلذذذات ادفذذذ  ف ذذذد تذذذ  
 .فاالفإ اد تا ا شراف  كتا فراها ادتشرفا  ادفربافا 

أارفذذت اددراةذذإ اد ادفذذإ بتدف ذذإ ادرفذذاض اأغلذذب اددراةذذات ادةذذابقإ _ 
افذذ  داا  ،اد ربفذذإ ادةذذ ادفإ أارفذذت فذذ  ت ذذاطق أخذذرى تذذ  ادتتلكذذإ

اربفذذإ اأا بفذذإ أخذذرى. اإلذذد طبقذذت اددراةذذإ اد ادفذذإ فذذ  اإلذذت اخفل ذذت 
 ا  اددراةات ادةابقإ األخرى ادف   طبقت ف  أاإلات تخفل إ أخرى.

فتفذزت اددراةذذإ اد ادفذذإ بفطبفذذق األداة تذذرفف  ب اإلذذات تخفل ذذإ الذذل _ 
 ادتشرفف  ادفربافف  بتدف إ ادرفاض.

امةذذذذذفبا إ دلدراةذذذذذإ اد ادفذذذذذإ اذذذذذ  غفرهذذذذذا تذذذذذ  اخفل ذذذذذت ابذذذذذارات  -
 اددراةات ادةابقإ.

فذذذذذذل اذذذذذذرض ف لفذذذذذذا اد فذذذذذذائل ات اإلشذذذذذذفها بطرفقذذذذذذإ فخفلذذذذذذى اذذذذذذ   -
 اددراةات ادةابقإ.

 أاصل ادبا ث بفاصفات تب فإ الل  فائل اددراةإ اد ادفإ. -

 
 جراءاتالطريقة واإل .4

اراءافها الل اد  ا ادفاد     اةف رض ادبا ث ت هل اددراةإ اا 
 منةج الدراسة: أ.

افبع ادبا ث ف  هذ  اددراةإ ادت هل اداص   ادذن فصى ااإلذع       
ادت اإلات ادف  ف د ت  فاالفإ اد تا ا شراف  ف  تفدا  ادف لفل ا  

 طرفق إاابإ أفراد اددراةإ الل ابارات امةفبا إ.
 الدراسة: عينة ب.

ادذف  ف تلا  ففكا  أفراد اددراةإ ت  اتفع ادتشرفف  ادفربافف        
فذذذ  تكافذذذب ا شذذذراى ادفربذذذان بتدف ذذذإ ادرفذذذاض. اذدذذذا أا ذذذاء اد صذذذا 

هذذذذذ. اإلذذذذد فذذذذل فازفذذذذع 1425/ 1424اددراةذذذذ  اداذذذذا   دل ذذذذال اددراةذذذذ  
 (           241)اإلذذذذذذذد اذذذذذذذاد ت هذذذذذذذا  ،امةذذذذذذذفبا إ الذذذذذذذل اتفذذذذذذذع أفذذذذذذذراد اددراةذذذذذذذإ

اكذذذذا  فطبفذذذذق اددراةذذذذإ اداا فذذذذإ خذذذذالا  ،اةذذذذفبا إ فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل
هذ. اإلد فذل فازفذع 1432/1433اد صا اددراة  اداا   دل ال اددراة  

 .اةفبا إ (155)اإلد ااد ت ها  ،امةفبا إ الل اتفع أفراد اددراةإ
  ففصذذى أفذراد اددراةذإ ب ذدد تذ  ادخصذذائص خصرائص أيرراد الدراسرة

 ذدا. فاضإل (1) اء تفغفرات اددراةإ، ااداداا رإللف  ض
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 ( 1)جدول ال
 دتفغفرات اددراةإ فازفع أفراد اددراةإ افقاً 

 الدراسة الثانية الدراسة األولى المتغيرات

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

س 
لدرا
ل ا
مؤه

ال
 

 96.8 152 92.5 218 فربان

 1.9 3 9.5 23 غفر فربان

 1.3 2   تبف  غفر

جال
  م

رة ي
لخب
ا

وي 
ترب
ف ال

شرا
اإل

 

 (ة اات 5أإلا ت  )إلصفرة  
 

121 52.2 51 32.9 

 23.2 36 24.9 62 (ة اات 12إدل  5)تفاةطإ 

 41.9 65 24.9 62 (ة اات 12أكار ت  )طافلإ 

 1.9 3 - - غفر تبف 

جال
  م

ب ي
دري
الت

وي 
ترب
ف ال

شرا
اإل

 

 79.4 123 81.7 197  ضر دارة

 دل ف ضر دارة
 

44 18.3 16 12.3 

 12.3 16 - - غفر تبف 

 
ف 
شر
الم
ب 
صا
ن

وي
ترب
ال

 

 21.3 33 19.1 46 ت لل 62أإلا ت  

 54.8 85 43.6 125 ت لل 122إدل أإلا  62ت  

 22.2 31 24.9 62 ف كار ت لل 122ت  

 3.9 6 12.4 32 غفر تبف 

 أداة الدراسة: ج.
اةذذفخدل ادبا ذذث امةذذفبا إ أداة رئفةذذإ دلدراةذذإ، اإلذذال بفصذذتفتها      

اذذداد ابارافهذذا ب ذذاء الذذل ادت لاتذذات ادب افذذإ ادفذذ  أتكذذ  اد صذذاا  اا 
 الفها ت  ادتصدرف  ادفادفف  

ادخاصذذذإ بادت اإلذذذات ادفذذذ  فاااذذذه ادتشذذذرى  أ ر الدراسرررات السرررابقة
 ادفربان ف  تفدا  ادف لفل.

اةذذفهدفت ادف ذذرى الذذل أهذذل ادت اإلذذات ب ر الدراسررة اتسررتط:عية: 
ادف  ف د ت  فاالفذإ اد تذا ا شذراف  كتذا فراهذا ادتشذرفا  ادفربافذا  
بتدف ذذإ ادرفذذاض، اذدذذا تذذ  خذذالا طذذرح ختةذذإ أةذذئلإ ت فا ذذإ الذذل 
تاتااذذذذذإ تذذذذذ  ادتشذذذذذرفف  ادفربذذذذذافف  فتالذذذذذا  فخصصذذذذذات تف ااذذذذذإ. 

 ت  إلةتف   افكا ت اةفبا إ اددراةإ اد ادفإ 

  ففكا  ت  ت لاتات ااتإ ا  أفراد اددراةإ فف لذق القسم األول-1
بادتؤهذذا اددراةذذ ، اذذدد ةذذ اات ادخبذذرة اادذذدارات ادفدرفبفذذإ فذذ  تاذذاا 

 ا شراى ادفربان، ا صاب ادتشرى ادفربان ت  ادت لتف .
ابذذذارة دلف ذذذرى الذذذل  (62)ففكذذذا  تذذذ  ةذذذفف  القسرررم الثررران :   -2

  فاالفذذإ اد تذذا ا شذذراف  فذذ  تفذذدا  ادف لذذفل. ادت اإلذذات ادفذذ  ف ذذد تذذ
اطلذذذب ادبا ذذذث تذذذ  أفذذذراد اددراةذذذإ ا اابذذذإ الذذذل كذذذا ابذذذارة باضذذذع 

 ت خ ضذذذإ اذذذدا (1)خففذذذارات ادفادفذذذإ  أتذذذال اا ذذذد تذذذ  ام (√)االتذذذإ 
 .اذذادفإ (4) تفاةطإ (3) ت خ ضإ (2)

 اإلد فل ف دفد فئات ادتقفاس ادتفدرج ادرباا  الل اد  ا ادفاد  
 ت خ ضضإ ادا  1.75   -   1   (1
 ت خ ضإ 2.52  - 1.76   (2
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 تفاةطإ 3.25  -  2.51 (3
 اادفإ   4 –  3.26 (4

         
 2جدول ال

 فازفع ابارات امةفبا إ  ةب ت اار اددراةإ.
 عدد العبررررررارات المحور م

 (14إدل  1ت  )  14 ادت اإلات ا دارفإ 1

 (27إدل  15ت  ) 13 ادت اإلات اد  فإ 2

 (39إدل  28ت  ) 12 ادت اإلات ادشخصفإ 3

 (48إدل  42ت  )   9 ادت اإلات امافتاافإ 4

 (62إدل  49ت  ) 12 ادت اإلات ادتادفإ 5

ب ذذذد ام فهذذذاء تذذذ  ب ذذذاء أداة اددراةذذذإ فذذذ  صذذذارفها صررردق األداة:  د.
 األادفإ فل إلفاس صدإلها كتا فل  

فذذذل اذذذرض أداة اددراةذذذإ الذذذل  (:ال ررراهري)صررردق المحكمرررين      
ت كتذذذذف  تذذذذ  أاضذذذذاء هفئذذذذإ ادفذذذذدرفس تذذذذ  ذان ادخبذذذذرة  (9)فةذذذذ إ 

اامخفصذذاص بكلفذذإ ادفربفذذإ فذذ  اات ذذإ ادتلذذا ةذذ اد. ا ذدذذا دلف كذذد 
تذذذ  اضذذذاح ابذذذارات األداة ات اةذذذبفها ألهذذذداى اددراةذذذإ. اإلذذذد اإلفذذذرح 

اأاذذرى ادبا ذذث  ،ادت كتذذا  إاذذراء ف ذذدفالت ا ذذذى دذذب ض اد بذذارات
 ت ادتطلابإ ف صب ت األداة ت اةبإ ألهداى اددراةإ.ادف دفال
إلذذذذال ادبا ذذذذث بقفذذذذاس ابذذذذات أداة اددراةذذذذإ  :ثبررررات أداة الدراسررررة هررررر.

، اذذ  (Alpha Cronbach) باةذذفخدال ت اتذذا ابذذات أد ذذا كرا بذذاخ
طرفذذق اد اةذذب افدذذ  فذذ  تركذذز ب ذذاث كلفذذإ ادفربفذذإ باات ذذإ ادتلذذا 

فاضذإل ت اتذا ادابذات دت ذاار أداة اددراةذإ  (3)ة اد، ااداداا رإلل 
   اه  ،ادختةإ

 3 جدولال
 .ابات أد ا كرا باخ دت اار امةفبا إ ت اتا

 أساليب المعالجة اإلحصائية: و.
فذذل اافتذذاد أ ةذذب األةذذادفب ا  صذذائفإ دطبف ذذإ هذذذ  اددراةذذإ،       

اهذذذذذذ   ت اتذذذذذذا ارفبذذذذذذاط بفرةذذذذذذا ، ت اتذذذذذذا ارفبذذذذذذاط أد ذذذذذذا كرا بذذذذذذاخ، 
ادفكذذذذذذرارات، اد ةذذذذذذب ادتئافذذذذذذإ، ادتفاةذذذذذذطات اد ةذذذذذذابفإ، ام  رافذذذذذذات 

 ، ف لفا ادفباف .t.Test (ت)ادت فارفإ، اخفبار 
 
 

 جالنتائ .5
ض اد فائل ادف  أةذ رت ا هذا فشتا هذا ادازء ت  اددراةإ ار       

اذدذذذذا   ،إاابذذذذات أفذذذذراد اددراةذذذذإ الذذذذل ابذذذذارات امةذذذذفبا إ ات اإلشذذذذفها
 الل اد  ا ادفاد   ،با اابإ ا  أةئلإ اددراةإ

 معوقات العمل اإلشراي  بمدينة الريا  ؟ما  :السؤال األول
با ذذث ب ةذذاب ادتفاةذذطات اد ةذذابفإ دإلاابذذإ اذذ  هذذذا ادةذذؤاا إلذذال اد

اددراةإ   ا دراإ ا ااإلإ الل كا ت ار ت  ت اار  اابات أفراد 

 الرقم اتستبانة محاور الدراسة األولى ثبات معامل الدراسة الثانية  ثبات معامل

 1 ادت اإلات ا دارفإ 2.75 2.74

 2 اد  فإ ادت اإلات 2.81 2.87

 3 ادشخصفإ ادت اإلات 2.88 2.92

 4 ادت اإلات امافتاافإ 2.82 2.86

 5 ادت اإلات ادتادفإ 2.86 2.86

  دالةفبا إ ادكل  ادابات 2.91 2.94
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اددراةذإ. كتذذا فذذل فرففذب هذذذ  ادت ذذاار  ةذب ادتفاةذذط اد ةذذاب  دكذذا 
ت ذذذار ت هذذذا  ةذذذب ااهذذذإ  ظذذذر ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  أفذذذراد اددراةذذذإ، 

 فاضإل ذدا. (4)ااداداا رإلل 

 4 جدولال
 ددى أفراد اددراةإ. دراإ إااإلفها دل تا ا شراف  اددراةإ  ةب دت اارادتفاةطات اد ةابفإ  فرففب

 الدراسة محاور
 الدراسة الثانية الدراسة األولى

 الترتيب الحساب  المتوسط الترتيب الحساب  المتوسط
 1 3.48 1 3.46 ادت اإلات ادتادفإ

 2 3.35 2 3.32 ادت اإلات ا دارفإ

 3 2.95 3 2.98 ادت اإلات اد  فإ

 4 2.79 4 2.78 ادت اإلات امافتاافإ

 5 2.47 5 2.47 ادت اإلات ادشخصفإ

 30.3 30.2 الحساب  العام لجميع محاور الدراسة المتوسط

 تا فل    (4)ففضإل ت  اداداا رإلل      
ذ فرففب ت اار اددراةإ  ةب دراإ إااإلفها د االفذإ اد تذا ا شذراف  

فراهذذا أفذذراد اددراةذذإ اذذاءت ترفبذذإ ف ازدفذذًا  ةذذب إلذذفل ادتفاةذذطات كتذذا 
 كتا فل     ،اد ةابفإ

ذذذ أاتذذع ادتشذذرفا  ادفربافذذا  الذذل أ  ت ذذار ادت اإلذذات ادتادفذذإ فذذؤار 
بدراإ اادفإ ف  فاالفإ اد تا ا شذراف ،  فذث  صذا الذل ادفرففذب 

ا صذذذا الذذذل  ،فذذذ  اددراةذذذإ األادذذذل (3.46)األاا بتفاةذذذط  ةذذذاب  
 ف  اددراةإ اداا فإ. (3.48)ادفرففب األاا بتفاةط  ةاب  

كتذا فذذؤار ت ذار ادت اإلذذات ا دارفذإ بدراذذإ اادفذإ فذذ  فاالفذإ اد تذذا  
فذذ  اددراةذذإ  (3.32) ااذذاء فرففبذذه اداذذا   بتفاةذذط  ةذذاب ا شذذراف ، 

 .(3.35)       اكذدا ف  اددراةإ اداا فإ بتفاةط  ةاب  ،األادل
 ذذار ادت اإلذذات اد  فذذإ ففذذؤار بدراذذإ تفاةذذطإ فذذ  فاالفذذإ أتذذا ت      

فذ   (2.98)اء بادفرففذب اداادذث بتفاةذط  ةذاب اد تا ا شذراف ، ااذ
   اكذذذذذذذدا فذذذذذذ  اددراةذذذذذذإ اداا فذذذذذذإ بتفاةذذذذذذط  ةذذذذذذاب  ، اددراةذذذذذذإ األادذذذذذذل

ت ذذذذار ادت اإلذذذذات امافتاافذذذذإ ف  ذذذذه فذذذذؤار بدراذذذذإ  اكذذذذذدا .(2.95)
اذذذذاء بادفرففذذذذب ادرابذذذذع  تفاةذذذذطإ فذذذذ  فاالفذذذذإ اد تذذذذا ا شذذذذراف ، اإلذذذذد

اكذذذذدا فذذذ  اددراةذذذإ ، فذذذ  اددراةذذذإ األادذذذل (2.78)بتفاةذذذط  ةذذذاب  
 .(2.79)اداا فإ بتفاةط  ةاب  

أتا ت ار ادت اإلذات ادشخصذفإ فإ ذه فذؤار بدراذإ ت خ ضذإ 
ففذذذب ادخذذذاتس  فذذذث  صذذذا الذذذل ادفر ، فذذذ  فاالفذذذإ اد تذذذا ا شذذذراف 
اكذذذذدا فذذذ  ، فذذذ  اددراةذذذإ األادذذذل (2.47)ااألخفذذذر بتفاةذذذط  ةذذذاب 

 .(2.47)اددراةإ اداا فإ بتفاةط  ةاب  
أ  دراذذذإ ا ااإلذذذإ ادكلفذذذإ  (4)اففضذذذإل تذذذ   فذذذائل اداذذذداا رإلذذذل      

داتفع ادت اار الل فاالفإ اد تا ا شراف  ددى ادتشرفف  ادفربذافف  
ال داتفذع ت ذاار اددراةذإ تفاةطإ، افؤكد ذدا ادتفاةط اد ةاب  اد 

اأتذذذذا فذذذذ   ،اددراةذذذذإ األادذذذذل فذذذذ  (4)تذذذذ  أصذذذذا  (3.22) ادذذذذذن بلذذذذ 
اددراةذذإ اداا فذذإ كذذا  ادتفاةذذط اد ةذذاب  اد ذذال داتفذذع ت ذذاار اددراةذذإ 

افف ذذذذذق هذذذذذذ  اد ففاذذذذذإ تذذذذذع  ففاذذذذذإ دراةذذذذذإ  .(4)تذذذذذ  أصذذذذذا  (3.23)
ف  فرففذب ت ذاار اددراةذإ  [4] ا ففاإ دراةإ ادة اد[21] ادبابطف  

بهذذا ادختةذذإ  ةذذب دراذذإ إااإلفهذذا د االفذذإ اد تذذا ا شذذراف  فكذذا  فرفف
، امافتاافذذذإ ،اد  فذذذإ ،ا دارفذذذإ، ف ازدفذذذًا كتذذذا فلذذذ   ادت اإلذذذات ادتادفذذذإ

 اكذذذدا اف قذذت هذذذ  اد ففاذذإ تذذع  ففاذذإ دراةذذإ ادةذذتفإل  ادشخصذذفإ.

 ،(ادتادفذذذإ)اهذذذ   ادت اإلذذذات امإلفصذذذادفإ  ،فذذذ  ادت ذذذاار اداالاذذذإ[16]
 ااخفل ذذت هذذذ  اد ففاذذإ تذذع  ففاذذإ دراةذذإ ادةذذتفإل  اد  فذذإ. ،ا دارفذذإ

فذذذذ  ادت اإلذذذذات ادشخصذذذذفإ  فذذذذث اذذذذاءت فذذذذ  اددراةذذذذإ اد ادفذذذذإ [16]
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فقذد  [16]اأتذا فذ   ففاذإ دراةذإ ادةذتفإل  ،بادترفبإ ادخاتةذإ ااألخفذرة
 ااءت ادت اإلات ادشخصفإ بادترفبإ ادراب إ ااألخفرة.

السؤال الثان : ما المعوقات اإلداريرة التر  تواجرل المشررف التربروي 
 من وجةة ن ر أيراد الدراسة؟

دإلاابإ ا  هذا ادةؤاا إلذال ادبا ذث ب ةذاب ادفكذرارات ااد ةذب      
ادتئافذذذإ اادتفاةذذذطات اد ةذذذابفإ  اابذذذات أفذذذراد اددراةذذذإ   ذذذا دراذذذإ 

ا ااإلذذإ الذذل كذذا ابذذارة تذذ  اد بذذارات ادفذذ  فخذذص ت ذذار ادت اإلذذات 
ا دارفإ، كتا فذل فرففذب هذذ  اد بذارات  ةذب ادتفاةذط اد ةذاب  دكذا 

دتشذذذرفف  ادفربذذذافف  أفذذذراد  اددراةذذذإ. ابذذذارة ت هذذذا  ةذذذب ااهذذذإ  ظذذذر ا
 فاضإل ذدا.  (5)ااداداا رإلل 

 5جدول ال
 رفإ.ادفكرارات ااد ةب ادتئافإ اادتفاةطات اد ةابفإ  اابات أفراد اددراةإ   ا دراإ ا ااإلإ ا  كا ابارة ت  ابارات ت ار ادت اإلات ا دا

 م

 اددراةإ اداا فإ اددراةإ األادل العبارات

 ادفرففب ادتفاةط اد ةاب  ادفرففب ادتفاةط اد ةاب  

إللإ إدتال ب ض ادتشرفف  ادفربافف  بب ض ادااا ب ا دارفإ  1
 ف  ادتدرةإ.

3.22 11 3.25 12 

2 
كارة األاتاا ا دارفإ ادف  فصرى ادتشرى ادفربان ا  

 ادقفال بتهاته ا شراففإ.
 1 3.75 تكرر 3 3.65

3 
إلدرة ادتشرى الل ادفخطفط ألاتاا ابراتل ا شراى  ادل

 ادفربان.
2.52 14 2.52 14 

 8 3.48 7 3.47 ادل ت إل صال فات كاففإ دلتشرى ادفربان. 4

5 
كارة األاراق ادتطلابإ ف بئفها ت  ادتشرى ادفربان أا اء 

 ادزفارة ادص فإ.
3.72 1 3.55 6 

 2 3.72 2 3.68 ادفربان.ادل اااد ةكرفارفإ دف ظفل اتا ادتشرى  6

كارة ادد ادت لتف  ادذف  فقال ادتشرى ادفربان با شراى  7
 الفهل.

3.65 3 3.68 3 

8 
ف دد اداهات ادتةؤادإ ا  ادتشرى ادفربان إدارفا كادتركز 

 اادش بإ اا دارة.
3.62 5 3.62 4 

 12 3.32 12 3.25 إللإ اددارات ادفدرفبفإ دلتشرفف  ادفربافف . 9

 9 3.32 9 3.26 إللإ اهفتال ادتةؤادف  بتقفر ات ادتشرفف  ادفربافف . .1

 11 3.15 12 2.98 ادل فخصفص تشرفف  فربافف  دكا تر لإ ف لفتفإ. 11

 7 3.54 8 3.33 دفس ه اا تااا دلفرإلفإ ف  تااا ا شراى ادفربان. 12

 13 2.69 13 2.72 ض ى اداقإ ادتفباددإ بف  ادتشرى ادفربان اتدفر ادتدرةإ. 13

 5 3.62 6 3.49 إللإ اد اافز ادت  افإ دلتشرى ادفربان. 14

 3.35 3.32 ادتفاةط اد ةاب  ادكل 
 

   تا فل  (5)ففضإل ت  اداداا رإلل 
ت هذذا فةذذع  ،ذذذ ففكذذا  ت ذذار ادت اإلذذات ا دارفذذإ تذذ  أربذذع اشذذرة ابذذارة

فتاذذا أغلذذب ابذذارات  (12، 12، 4، 14، 8، 2، 7، 6، 5)ابذذارات 

هذذذا ادت ذذار، فذذؤار الذذل فاالفذذإ اد تذذا ا شذذراف  بدراذذإ اادفذذإ، اأتذذا 
فإ هذذذذذا فذذذذذؤار الذذذذذل  (3، 13، 11، 1، 9)اد بذذذذذارات ادختذذذذذس ادباإلفذذذذذإ 

فاالفذذإ اد تذذذا ا شذذذراف  بدراذذإ تفاةذذذطإ تذذذ  ااهذذإ  ظذذذر ادتشذذذرفف  
 فإ فقد ادفربافف  أفراد اددراةإ ف  اددراةإ األادل. أتا ف  اددراةإ اداا
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 (9 ،12 ،4 ،12 ،5 ،14 ،8 ،7، 6 ،2) صذذذذذلت اشذذذذذر ابذذذذذارات 
اأتذذذا اد بذذذارات   ،فذذذؤار الذذذل فاالفذذذإ اد تذذذا ا شذذذراف  بدراذذذإ اادفذذذإ

فإ هذذذا فذذذؤار الذذذل فاالفذذذإ اد تذذذا  (3 ،13 ،1 ،11)  األربذذذع ادباإلفذذذإ 
ا شذذراف  بدراذذإ تفاةذذطإ تذذ  ااهذذإ  ظذذر ادتشذذرفف  ادفربذذافف  أفذذراد 

 اددراةإ.
دل بذذذارات ادفذذذ   (3، 72)، (2.52)تفاةذذذط اد ةذذذاب  بذذذف  ذذذذ ففذذذرااح اد

فخص ت ار ادت اإلات ا دارفإ ف  اددراةإ األادل، افرااح ادتفاةذط 
ف  اددراةإ اداا فإ. افدا ذدا الل  (3، 75)، (2.52)اد ةاب  بف  

شدة أكار هذ  ادت اإلات الل فاالفإ اد تا ا شراف  ت  ااهإ  ظر 
 أفراد اددراةإ.

اهذذذذذ   كاذذذذذرة األاراق ادتطلابذذذذذإ ف بئفهذذذذذا تذذذذذ   (5)ذذذذذذ  أ  اد بذذذذذارة رإلذذذذذل 
ادتشذذذذذرى ادفربذذذذذان أا ذذذذذاء ادزفذذذذذارة ادصذذذذذ فإ  اذذذذذاءت بادترفبذذذذذإ األادذذذذذل 

ااذذذذذاءت بادترفبذذذذذإ  ،فذذذذذ  اددراةذذذذذإ األادذذذذذل (3.72)بتفاةذذذذذط  ةذذذذذاب  
. اهذذ  اد ففاذإ (3.55)ادةادةإ فذ  اددراةذإ اداا فذإ بتفاةذط  ةذاب  

 .د تا ا شراف  ددى ادتشرفف  ادفربافف فؤار ةلبًا الل فاالفإ ا
اهذذذ   اذذذدل ااذذذاد ةذذذكرفارفإ دف ظذذذفل اتذذذا  (6)ذذذذ اذذذاءت اد بذذذارة رإلذذذل 

 (3.68)        بادترفبذذذإ اداا فذذذإ بتفاةذذذط  ةذذذاب  ادتشذذذرى ادفربذذذان 
اااءت بادترفبإ اداا فإ أفضذًا فذ  اددراةذإ اداا فذإ  ،ف  اددراةإ األادل
ت  بذف  ادصذ ابات ا دارفذإ ادفذ  ف ذد تذ   (3.72)بتفاةط  ةاب  

فاالفذذإ اد تذذا ا شذذراف  دذذدى ادتشذذرفف  ادفربذذافف . اهذذذ  اد ففاذذإ بذذال 
شذذا  ف خذذذ تذذ  اإلذذت ااهذذد ادتشذذرى ادفربذذان ادشذذ ء ادكافذذر، فلذذذدا 

 ف  ها فؤار ةلبا الل تهاته ا شراففإ األخرى.
اهذذذذ   كاذذذذرة اذذذذدد ادت لتذذذذف  ادذذذذذف  فقذذذذال  (7)ذذذذذ ا فلذذذذت اد بذذذذارة رإلذذذذل 

الذذذذذذذذفهل  ادترفبذذذذذذذذإ ادااداذذذذذذذذإ بتفاةذذذذذذذذط ادتشذذذذذذذذرى ادفربذذذذذذذذان با شذذذذذذذذراى 
اا فلت ادترفبإ ادااداإ فذ  اددراةذإ  ،ف  اددراةإ األادل (3.6)اب  ة

أن دراذذإ اادفذذإ. افذذرى ادبا ذذث أ   (3.68)اداا فذذإ بتفاةذذط  ةذذاب  
فقذدفل ادتةذاادة  كارة ادد ادت لتذف  دذدى ادتشذرى ادفربذان ف فقذه اذ 

دلت لتذذذذف  دكاذذذذرفهل، اكذذذذذدا فصذذذذ ب الذذذذل ادتشذذذذرى ادفربذذذذان فقذذذذافل 

ادت لتذذذف  بشذذذذكا دإلفذذذذق، اهذذذذا كلذذذذه فذذذذؤار فذذذ افرًا ةذذذذلبفًا الذذذذل اد تلفذذذذإ 
 ادف لفتفإ.

اهذذذ   ضذذذ ى اداقذذذإ ادتفباددذذذإ بذذذف  ادتشذذذرى  (13)ذذذذ  أ  اد بذذذارة رإلذذذل 
 ادفربذذذذذان اتذذذذذدفر ادتدرةذذذذذإ  اذذذذذاءت بادترفبذذذذذإ ادااداذذذذذإ اشذذذذذر أن إلبذذذذذا

 ،فذذ  اددراةذإ األادذذل (2،72)األخفذرة،  فذذث بلذ  تفاةذذطها اد ةذاب  
ااذذذاءت بادترفبذذذذإ ادااداذذذذإ اشذذذذر أفضذذذذًا فذذذذ  اددراةذذذذإ اداا فذذذذإ بتفاةذذذذط 

. اهذذذا ف  ذذ  أ  دراذذإ ا ااإلذذإ تفاةذذطإ  ةذذب رأن (2.69) ةذذاب  
أفذراد اددراةذإ. اإلذد ف ذذاد ادةذبب فذ  ذدذذا إدذل أ  اد الإلذات ا  ةذذا فإ 

اأ  ادف اا  ، اتدفر ادتدرةإ غفر افدة د د تابف  ادتشرى ادفربان 
بف هتذذا ضذذ فى   ةذذبفا االذذل هذذذا األةذذاس ف ذذفل ففذذار اضذذ ى اداقذذإ 

 بف هتا، اهذا ف فق ف ةف  اد تلفإ ادف لفتفإ.
اهذذ   اذذدل إلذذدرة ادتشذذرى الذذل ادفخطذذفط  (3)ذذذ ااذذاءت اد بذذارة رإلذذل 

فذذذرة، ألاتذذذاا ابذذذراتل ا شذذذراى ادفربذذذان  بادترفبذذذإ ادراب ذذذإ اشذذذر ااألخ
ااذذذذذاءت بادترفبذذذذذإ  ،فذذذذذ  اددراةذذذذذإ األادذذذذذل (2.52)بتفاةذذذذذط  ةذذذذذاب  

. (2.52)ادراب ذذذإ اشذذذر أفضذذذًا فذذذ  اددراةذذذإ اداا فذذذإ بتفاةذذذط  ةذذذاب  
اهذا فدا الل أ  دراإ إااإلفها تفاةطإ. اإلد فراع ادةبب ف  ذدا 
إدذذذل أ  ادتشذذذرى ادفربذذذان دذذذل فؤهذذذا دإلشذذذراى ادفربذذذان فف ذذذدث هذذذذا 

ا أ ه دل ف صا الل دارات فدرفبفذإ فذ  ادخلا اادض ى ا د  أا ربت
 تااا ا شراى ادفربان.

أاتذذع ادتشذذرفا  ادفربافذذا  الذذل أ  ت ذذار ادت اإلذذات ا دارفذذإ فذذؤار 
 فذث اذاء بادترفبذإ اداا فذإ  ،بدراإ اادفإ فذ  فاالفذإ اد تذا ا شذراف 

 فث بل  ادتفاةط اد ةاب  ادكلذ  فذ   ،ف  اددراةفف  األادل ااداا فإ
. افف ذق (3.35)اأتا ف  اددراةإ اداا فإ بل   ،(3.32) اددراةإ األادل

 ا ففاإ دراةإ ادة اد [21]  اد ففاإ تع  ففاإ دراةإ ادبابطف هذ   

ف   صاا ادت اإلات ا دارفذإ الذل  [16]ا ففاإ دراةإ ادةتفإل [4]
 ادترفبإ اداا فإ.
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السررؤال الثالررث: مررا المعوقررات الفنيررة الترر  تواجررل المشرررف التربرروي 
 من وجةة ن ر أيراد الدراسة؟ 

دإلاابذذذذإ اذذذذ  هذذذذذا ادةذذذذؤاا إلذذذذال ادبا ذذذذث ب ةذذذذاب ادفكذذذذرارات ااد ةذذذذب 
ادتئافذذذإ اادتفاةذذذطات اد ةذذذابفإ  اابذذذات أفذذذراد اددراةذذذإ   ذذذا دراذذذإ 

ات ا ااإلذذإ الذذل كذذا ابذذارة تذذ  اد بذذارات ادفذذ  فخذذص ت ذذار ادت اإلذذ
كتذذا فذذل فرففذذب هذذذ  اد بذذارات  ةذذب ادتفاةذذط اد ةذذاب  دكذذا  ، اد  فذذإ

ابذذذارة ت هذذذا  ةذذذب ااهذذذإ  ظذذذر ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  أفذذذراد اددراةذذذإ. 
 فاضإل ذدا. (6)ااداداا رإلل 

 6جدول ال
 دراإ ا ااإلإ ا  كا ابارة ت  ابارات ت ار ادت اإلات اد  فإ.ادفكرارات ااد ةب ادتئافإ اادتفاةطات اد ةابفإ  اابات أفراد اددراةإ   ا 

 م

 اددراةإ اداا فإ اددراةإ األادل اد بارات

 ادفرففب ادتفاةط اد ةاب   ادفرففب ادتفاةط اد ةاب  

ادل اضاح أهداى ا شراى ادفربان دب ض  15
 ادتشرفف .

2.95 8 2.85 8 

 5 2.97 5 2.97 ادفخصصفإ دلت لل.إللإ ادفركفز الل ادااا ب اد  فإ  16

ادل إدتال ب ض ادتشرفف  ادفربافف  بب ض ااا ب  17
 .(طرق ادفدرفس ااداةائا ادف لفتفإ)ادتادة تاا 

2.58 12 2.53 13 

ادل ت رفإ ب ض ادتشرفف  ادفربافف  أهل األةادفب  18
 اد دفاإ ف  ا شراى.

2.85 12 2.67 11 

ادتشرفف  ادفربافف  دزفادة ادل اااد اددافع ددى ب ض  19
  تاهل ادته  .

 7 2.88 تكرر 6 2.96

 ل8 2.85 6 2.96 ادل اااد ت اففر ااض إ مخففار ادتشرى ادفربان. 22

 1 3.39 2 3.38 ض ى ادك افإ ادته فإ ددى ب ض ادت لتف . 21

 12 2.77 11 2.81 ض ى ادك افإ ادته فإ ددى ب ض ادتشرفف  ادفربافف . 22

23 
اهفتال ادت لل بفاافهات  ادتشرى ادفربان ادل 

رشادافه.  اا 
3.25 4 3.28 3 

ادل ف هفا ادتشرى ادفربان ته فا إلبا اخففار   24
 كتشرى فربان.

3.49 1 3.27 4 

ادل إلدرة ب ض ادتشرفف  ادفربافف  الل إاداد ادبراتل  25
 ادفدرفبفإ اف  فذها.

2.91 9 2.93 6 

ادفربافف  باألةادفب ادل إل ااإ ب ض ادتشرفف   26
 اد دفاإ ف  ا شراى ادفربان

 ل11 2.67 13 2.54

 ظرة ب ض ادت لتف  دلتشرفف  الل أ هل ففصفدا   27
 األخطاء

3.27 3 3.32 
2 

 

 2.95 2.98 ادتفاةط اد ةاب  ادكل 
  تا فل  (6)ففضإل ت  اداداا رإلل       

اد  فذذإ تذذ  اذذالث اشذذرة ابذذارة ت هذذا االاذذإ  ادت اإلذذاتذذذ ففكذذا  ت ذذار 
فذذذذذذؤار الذذذذذذل فاالفذذذذذذإ ادتتارةذذذذذذات  (27، 21، 24)ابذذذذذذارات اهذذذذذذ   

، 16، 23)ا شراففإ بدراإ اادفإ. اأتا اد بارات اد شر ادباإلفذإ اهذ  

فإ هذذذذا فذذذذؤار الذذذذل فاالفذذذذإ  (26، 17، 22، 18، 25، 15، 19، 22
رفف  ادتتارةذذذذات ا شذذذذراففإ بدراذذذذإ تفاةذذذذطإ تذذذذ  ااهذذذذإ  ظذذذذر ادتشذذذذ

ادفربافف  أفراد اددراةإ ف  اددراةإ األادل. أتا ف  اددراةإ اداا فإ فقد 
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فذذؤار الذذل اد تذذا  (24 ،23 ،27 ،21) صذذلت أربذذع ابذذارات اهذذ  
 ،19  ،25 ،16)اأتا اد بارات ادفةع ادباإلفذإ ، ا شراف  بدراإ اادفإ

فإ هذذذذذذا فذذذذذذذؤار الذذذذذذذل فاالفذذذذذذذإ اد تذذذذذذذا  (17 ،26 ،18 ،22 ،22 ،15
اذذإ تفاةذذطإ تذذ  ااهذذإ  ظذذر ادتشذذرفف  ادفربذذافف  أفذذراد ا شذذراف  بدر 

 اددراةإ.
 ،ف  اددراةإ األادذل (3.49)،(2.54)ذ ففرااح ادتفاةط اد ةاب  بف  
فذذ  اددراةذذإ اداا فذذإ  (3.39)،(2.53)افذذرااح ادتفاةذذط اد ةذذاب  بذذف  

، أن أ  دراذذإ ا ااإلذذإ اد  فذذإدل بذذارات ادفذذ  فخذذص ت ذذار ادت اإلذذات 
اتفاةذذذذذطإ، اتذذذذذ  ه ذذذذذا ففالذذذذذل خطذذذذذارة هذذذذذذ  ا  صذذذذذرت بذذذذذف  اادفذذذذذإ 

ادت اإلذذات الذذل فاالفذذإ ادتتارةذذات ا شذذراففإ فذذ  تفذذدا  ادف لذذفل تذذ  
 ااهإ  ظر أفراد اددراةإ.

اذذدل ف هفذذا ادتشذذرى ادفربذذان ته فذذًا إلبذذا  اهذذ  (24)ذذذ أ  اد بذذارة رإلذذل 
اخففذذذذار  كتشذذذذرى فربذذذذان  اذذذذاءت بادترفبذذذذإ األادذذذذل بتفاةذذذذط  ةذذذذاب  

ااذذذاءت بادترفبذذذإ ادراب ذذذإ فذذذ  اددراةذذذإ  ،دذذذلفذذذ  اددراةذذذإ األا  (3.49)
. اهذا ف    أ  دراذإ ا ااإلذإ اادفذإ (3.27)اداا فإ بتفاةط  ةاب  

اذذذ  هذذذذ  اد بذذذارة، اهذذذ  ف فذذذق ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  تذذذ  أداء تهذذذاتهل 
ا شذذراففإ األخذذرى. اإلذذد فراذذع ادةذذبب فذذ  ذدذذا إدذذل أ  هذذذ  ا ااإلذذإ 

اددراةذإ، افذرى ادبا ذث أ   تااادة ف  تفدا  ادف لفل افؤكدا ها أفذراد
ادل ف هفا ادتشرى ادفربان ته فًا خط  كبفر إذ كفى ف تا ادتشرى 

 ف  تااا م ففق ه. 
اهذذ   ضذذ ى ادك افذذإ ادته فذذإ دذذدى ب ذذض  (21)ذذذ اذذاءت اد بذذارة رإلذذل 

فذذذذ  اددراةذذذذذإ  (3.38) ادت لتذذذذف   بادترفبذذذذإ اداا فذذذذإ بتفاةذذذذذط  ةذذذذاب 
اةذإ اداا فذإ بتفاةذط  ةذاب  اااءت بادترفبذإ األادذل فذ  اددر  ،األادل

. اهذذذا ف  ذذ  أ  دراذذذإ إااإلذذإ هذذذذ  اد بذذارة اادفذذذإ تذذ  ااهذذذإ (3.39)
 ظر ادتشرفف  ادفربافف  بتدف ذإ ادرفذاض. اإلذد فراذع ادةذبب فذ  ذدذا 
إدذذل ضذذ ى ادف صذذفا اددراةذذ  دذذدى ادت لذذل أا ذذاء ف لفتذذه اداذذات  ، 

 تةذفاى زفذادةاربتا ف زى ذدا إدل ض ى دار ادتشذرى ادفربذان فذ  
 اد تا ادته   ددى ادت لل.

اهذذذ     ظذذذرة ب ذذذض ادت لتذذذف  دلتشذذذرفف   (27)ذذذذ ا فلذذذت اد بذذذارة رإلذذذل 
 الذذذذذل أ هذذذذذل ففصذذذذذفدا  األخطذذذذذاء  ادترفبذذذذذإ ادااداذذذذذإ بتفاةذذذذذط  ةذذذذذاب 

اا فلذذذذت ادترفبذذذذإ اداا فذذذذإ فذذذذ  اددراةذذذذإ  ،فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل (3.27)
. اهذذذذا ف  ذذذ  أ  دراذذذإ إااإلذذذإ هذذذذ  (3.32)اداا فذذذإ بتفاةذذذط  ةذذذاب  

افذذرى ادبا ذذث أ  الذذل  .اد بذذارة اادفذذإ تذذ  ااهذذإ  ظذذر أفذذراد اددراةذذإ
ادتةذذذذؤادف  اذذذذ  ا شذذذذراى ادفربذذذذان فذذذذ  ازارة ادفربفذذذذإ اادف لذذذذفل إاذذذذادة 
اد ظذذر فذذ  ادتتارةذذات ا شذذراففإ دذذدى ادتشذذرفف  ادفربذذافف  دف ةذذف ها، 
اادذذفخلص تذذ  ادتتارةذذات ادف ففشذذفإ ادفذذ  أدغفهذذا ادذذازارة فذذ  ادتاضذذ  

فطبفذذذق ت هذذذال ا شذذذراى ادفربذذذان اد ذذذدفث فذذذ  تذذذدارس  اادف كفذذذد الذذذل
ادف لذفل اد ذال تذذ  إلبذا ادتشذذرفف  ادفربذافف  ا دذفس فذذ  تدف ذإ ادرفذذاض 
فقذذط، بذذا فكذذا  ادفطبفذذق الذذل تةذذفاى اتفذذع ادت ذذاطق ادف لفتفذذإ فذذ  

 ادتتلكإ اد ربفإ ادة ادفإ.
ضذذ ى ادك افذذإ ادته فذذإ دذذدى ب ذذض  اهذذ  (22)ذذذ اذذاءت اد بذذارة رإلذذل 

       ادتشذذذذذذرفف  ادفربذذذذذذذافف   بادترفبذذذذذذإ اد ادفذذذذذذذإ اشذذذذذذرة بتفاةذذذذذذذط  ةذذذذذذذاب  
ااذذاءت بادترفبذذإ اد اشذذذرة فذذ  اددراةذذذإ  ،فذذ  اددراةذذإ األادذذذل (2.81)

اهذذذذ    اذذذذدل  (17). ااد بذذذذارة رإلذذذذل (3.77)اداا فذذذذإ بتفاةذذذذط  ةذذذذاب  
طذذذرق )اذذذا إدتذذذال ب ذذذض ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  بذذذب ض ااا ذذذب ادتذذذادة ت

ترفبذذإ اداا فذذإ اشذذرة بتفاةذذط   اذذاءت باد(ئا ادف لفتفذذإادفذذدرفس ااداةذذا
 ااذذاءت بادترفبذذإ ادااداذذإ اشذذرة ،فذذ  اددراةذذإ األادذذل (2.58)  ةذذاب 

ااذذاءت اد بذذارة رإلذذذل  . (2.53) فذذ  اددراةذذإ اداا فذذإ بتفاةذذط  ةذذاب 
  ادل إل ااإ ب ض ادتشرفف  ادفربافف  باألةذادفب اد دفاذإ اه  (26)

ف  ا شراى ادفربان  بادترفبإ ادااداإ اشرة ااألخفذرة بتفاةذط  ةذاب  
ااذذاءت بادترفبذذإ اد ادفذذإ اشذذرة تكذذررة  ،فذذ  اددراةذذإ األادذذل (2.54)

. اهذذذا (3.67) أن اداا فذإ اشذرة فذذ  اددراةذإ اداا فذإ بتفاةذذط  ةذاب 
، 17، 22)إلذذذإ تفاةذذذطإ اذذذ  اد بذذذارات اداالاذذذإ ف  ذذذ  أ  دراذذذإ ا اا

، اأ هذذذذذذا ف فذذذذذذق فاالفذذذذذذإ ادتتارةذذذذذذات ا شذذذذذذراففإ دذذذذذذدى ادتشذذذذذذرفف  (26
أل ها ف فبر هذ  اد بارات تذ  صذتفل اتذا  ،ادفربافف  بتدف إ ادرفاض

ادتشذذذذرى ادفربذذذذان اد  ذذذذ . فذذذذإذا كذذذذا  ضذذذذ ى ادتشذذذذرى ادفربذذذذان فذذذذ  
ةذذذذذاس اد تذذذذذا ادااا ذذذذذب اد  فذذذذذإ تذذذذذ  تهاتذذذذذه ا شذذذذذراففإ ادفذذذذذ  ف فبذذذذذر أ
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ا شذذراف ، فذذ   ادضذذ ى فذذ  ادااا ذذب األخذذرى تذذ  تهاتذذه ا شذذراففإ 
 ت  باب أادل.

أاتع ادتشرفا  ادفربافا  الذل أ  ت ذار ادت اإلذات اد  فذإ فذؤار  -
 فذذذث اذذذاء بادترفبذذذإ ، بدراذذذإ تفاةذذذطإ فذذذ  فاالفذذذإ اد تذذذا ا شذذذراف 

 فذذث بلذذ  ادتفاةذذط اد ةذذاب   ،ادااداذذإ فذذ  اددراةذذفف  األادذذل ااداا فذذإ
 (2.95) ابل  ادتفاةط اد ةذاب  ،(2.98)دكل  ف  اددراةإ األادل ا

 ف  اددراةإ اداا فإ.

 ادبابطف     افف ق  ففاإ هذ  اددراةإ تع  ففاإ دراةإ كا ت      

بذذذ   ادت اإلذذذات ا فلذذذت ادترفبذذذإ  [16]اادةذذذتفإل  ،[4]اادةذذذ اد [21]
 ادااداإ.

الشخصية الت  تواجل المشرف التربوي  المعوقاتالسؤال الرابع: ما 
 من وجةة ن ر أيراد الدراسة؟

دإلاابإ ا  هذا ادةؤاا إلال ادبا ث ب ةاب ادفكرارات ااد ةب 
ادتئافإ اادتفاةطات اد ةابفإ  اابات أفراد اددراةإ   ا دراإ 

 ادت اإلاتا ااإلإ الل كا ابارة ت  اد بارات ادف  فخص ت ار 
ذ  اد بارات  ةب ادتفاةط اد ةاب  ادشخصفإ. كتا فل فرففب ه

 .  أفراد اددراةإدكا ابارة ت ها  ةب ااهإ  ظر ادتشرفف  ادفربافف
 فاضإل ذدا. (7)ااداداا رإلل 

 7جدول ال
ت  ابارات ت ار ادت اإلات ادفكرارات ااد ةب ادتئافإ اادتفاةطات اد ةابفإ  اابات أفراد اددراةإ   ا دراإ ا ااإلإ ا  كا ابارة 

 ادشخصفإ ادخاصإ بادتشرى ادفربان.

 م
 اددراةإ اداا فإ اددراةإ األادل اد بارات

 ادفرففب ادتفاةط اد ةاب   ادفرففب ادتفاةط اد ةاب  

 1 2.91 1 2.94 ادل إاادة ب ض ادتشرفف  ادفربافف  دتهارات اد اار اا إل اع. 28

 8 2.42 6 2.54 ادفربافف  الل ادت لتف ف اد  ب ض ادتشرفف   29

 ظرة ب ض ادتشرفف  دإلشراى ادفربان الل أ ه فرصإ دالبف اد ا   32
 ادفدرفس.

2.66 5 2.67 5 

ادل اااد ادرغبإ اادادفإ ددى ب ض ادتشرفف  ف  اد تا ادذاف   31
 اادتةفتر.

 تكرر3 2.69 3 2.75

اتةاهتفه ف  فطافر ادل إل ااإ ب ض ادتشرفف  بدار ا شراى  32
 اد تلفإ ادف لفتفإ.

2.44 8 2.46 6 

إصابإ ب ض ادتشرفف  ادفربافف  ب تراض   ةفإ فؤار الل ف اتلهل  33
 تع ادت لتف .

1.79 12 1.82 12 

ادل إلدرة ب ض ادتشرفف  ادفربافف  الل أداء اتلهل ألةباب ص فإ  34
 أا اافتاافإ.

1.98 11 2.21 11 

 9 2.39 9 2.32 ادفربان ادشخصفإ. كارة أاتاا ادتشرى 35

 2 2.75 4 2.73 فقفد ب ض ادتشرفف  ادفربافف  ب ةلاب إشراف  اا د. 36

 3 2.69 2 2.82 ترغاب ففها ف  ادتدرةإ ادفربان ب  ه شخصفإ غفر ادتشرى ش ار 37

 7 2.43 7 2.51 ض ى تةفاى ادف اا  بف  ادتشرى ادفربان ازتالئه ادتشرفف . 38

فطبفق ادتشرى ادفربان تبدأ اد دا افكافؤ اد رص ف  ف اتله تع ادل  39
 ادت لف  ادذف  فشرى الفهل.

2.27 12 2.34 12 

 2.47 2.47 ادتفاةط اد ةاب  ادكل 
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 تا فل   (7)ففضإل ت  اداداا رإلل  
ذ ففكا  ت ار ادت اإلات ادشخصفإ ت  اا ف  اشرة ابارة، ت ها ةبع  

فؤار ةلبًا ف   (38، 29، 32، 36، 31 ،28،37)ابارات اه  
فاالفإ اد تا ا شراف  بدراإ تفاةطإ. اأتا اد بارات ادختس ادباإلفإ 

فإ ها فؤار ةلبًا ف  فاالفإ اد تا  (33، 34، 39، 35، 32)اه 
ت  ااهإ  ظر ادتشرفف  ادفربافف  بتدف إ  ا شراف  بدراإ ت خ ضإ

ادرفاض ف  اددراةإ األادل. اأتا اددراةإ اداا فإ فقد  صلت ختس 
اد تا  فاالفإ فؤار الل (32 ،31 ،37 ،36 ،28)ابارات اه  

 ،32)اأتا اد بارات ادةبع ادباإلفإ اه    ،ا شراف  بدراإ تفاةطإ
لفإ اد تا فإ ها فؤار الل فاا (33 ،34 ،39 ،35 ،29 ،38

ا شراف  بدراإ ت خ ضإ ت  ااهإ  ظر ادتشرفف  ادفربافف  أفراد 
 اددراةإ.

ف  اددراةإ  (2.94) (،1.79)ذ ففرااح ادتفاةط اد ةاب  بف  
ف  اددراةإ  (2.91) (،1.82)افرااح ادتفاةط اد ةاب  بف   ،األادل

اداا فإ دل بارات ادف  فخص ت ار ادت اإلات ادشخصفإ ادخاصإ 
بادتشرى ادفربان،  فث ا  صرت دراإ ا ااإلإ بف  تفاةطإ 
ات خ ضإ. اف فبر هذا ادت ار ت  أإلا ت اار اددراةإ إااإلإ د االفإ 

 اد تا ا شراف  ت  ااهإ  ظر أفراد اددراةإ.
فربذذافف  ادة ب ذذض ادتشذذرفف  اد اذذدل إاذذ اهذذ  (28)بذذارة رإلذذل ذذذ أ  اد 

ءت بادترفبذذذإ األادذذذل بتفاةذذذط  ةذذذاب  اذذذا دتهذذذارات اد ذذذاار اا إل ذذذاع
ااذذذذاءت بادترفبذذذذإ األادذذذذل أفضذذذذًا فذذذذ   ،فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل (2.94)

 (37) . ااذذاءت اد بذذارة رإلذذل(2.91)اددراةذذإ اداا فذذإ بتفاةذذط  ةذذاب  
شذذ ار ادتشذذرى ادفربذذان ب  ذذه شخصذذفإ غفذذر ترغذذاب ففهذذا فذذ   اهذذ 

فذذذذذ  اددراةذذذذذإ  (2.82) دتدرةذذذذذإ  بادترفبذذذذذإ اداا فذذذذذإ بتفاةذذذذذط  ةذذذذذاب ا
اذذاءت بادترفبذذإ ادااداذذإ فذذ  اددراةذذإ اداا فذذإ بتفاةذذط  ةذذاب  ا  ،األادذذل

 ادل اااد ادرغبإ اادادفإ دذدى  اه  (31)اأتا اد بارة رإلل  .(2.69)
اذذاءت بادترفبذذإ ادااداذذإ  دتشذذرفف  فذذ  اد تذذا ادذذذاف  اادتةذذفترب ذذض ا

اااءت بادترفبذإ ادااداذإ  ،ف  اددراةإ األادل (2.75) بتفاةط  ةاب 
اهذذذذا ف  ذذذ  أ   .(2.69)أفضذذًا فذذذ  اددراةذذذإ اداا فذذذإ بتفاةذذط  ةذذذاب  

، اأ هذا (31، 37، 28)دراإ ادص ابإ تفاةطإ ا  اد بارات اداالاإ 
  شذذراف  دذذدى أفذذراد اف ذذإ اددراةذذإ.فةذذاهل فذذ  إااإلذذإ فاالفذذإ اد تذذا  ا

اكذذدا فذؤار فذ  ف ةذف   أداء ادت لذل،ًا ف  ف ةذف  تةذفاى افؤار ةلب
 اد تلفإ ادف لفتفإ.

اذذدل فطبفذذق ادتشذذرى ادفربذذان تبذذدأ  اهذذ  (39)ذذذ اذذاءت اد بذذارة رإلذذل 
اد ذذدا افكذذافؤ اد ذذرص فذذ  ف اتلذذه تذذع ادت لتذذف  ادذذذف  فشذذرى الذذفهل  

 ،فذذذذذ  اددراةذذذذذإ األادذذذذذل (2.27)بادترفبذذذذذإ اد اشذذذذذرة بتفاةذذذذذط  ةذذذذذاب  
اب  اددراةذذإ اداا فذذإ بتفاةذذط  ةذذ ااذذاءت بادترفبذذإ اد اشذذرة أفضذذًا فذذ 

اذذدل إلذذدرة ب ذذض ادتشذذرفف   اهذذ  (34). ااذذاءت اد بذذارة رإلذذل (2.34)
فبذذذإ ادفربذذذافف  الذذذل أداء اتلهذذذل ألةذذذباب صذذذ فإ أا اافتاافذذذإ  بادتر 

ااذاءت  ،فذ  اددراةذإ األادذل (1.98)اد ادفإ اشرة بتفاةذط  ةذاب  
ةذذذاب  بادترفبذذذإ اد ادفذذذإ اشذذذرة أفضذذذًا فذذذ  اددراةذذذإ اداا فذذذإ بتفاةذذذط  

اهذذذذذ    إصذذذذذابإ ب ذذذذذض ادتشذذذذذرفف   (33). اأتذذذذا اد بذذذذذارة رإلذذذذذل (2.21)
فقذد اذاءت  إ فؤار الل ف اتلهل تع ادت لتف  ادفربافف  ب تراض   ةف

فذذ  اددراةذذإ  (1.79)بادترفبذذإ اداا فذذإ اشذذرة ااألخفذذرة بتفاةذذط  ةذذاب  
اءت بادترفبذذذإ اداا فذذذإ اشذذذرة ااألخفذذذرة أفضذذذًا فذذذ  اددراةذذذإ ااذذذ ،األادذذذل

. اهذذذذذذا ف  ذذذذذ  أ  دراذذذذذإ ا ااإلذذذذذإ (1.82)اداا فذذذذذإ بتفاةذذذذذط  ةذذذذذاب  
، اا  هذذذذا ف فذذذذق تذذذذ  (33، 34، 39)ت خ ضذذذذإ اذذذذ  اد بذذذذارات اداالاذذذذإ 

  .فاالفإ اد تا ا شراف  ددى ادتشرفف  ادفربافف 
دشخصذذذذفإ أاتذذذذع ادتشذذذذرفا  ادفربافذذذذا  الذذذذل أ  ت ذذذذار ادت اإلذذذذات ا_

ادخاصذذإ بادتشذذرى ادفربذذان فذذؤار بدراذذإ ت خ ضذذإ فذذ  فاالفذذإ اد تذذا 
 فث ااء بادترفبإ ادخاتةإ ااألخفرة فذ  اددراةذفف  األادذل  ،ا شراف 
 فذذذذث بلذذذذ  ادتفاةذذذذط اد ةذذذذاب  ادكلذذذذ  فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل  ،ااداا فذذذذإ
 .(2.47)ااداا فإ 
ا ففاذذذإ ، [21] افف ذذذق هذذذذ  اد ففاذذذإ تذذذع  ففاذذذإ دراةذذذإ ادبذذذابطف      

الذذل أ  ادت اإلذذات ادشخصذذفإ ادخاصذذإ بادتشذذرى  [4]دراةذذإ ادةذذ اد 
ادفربذذان اذذاءت بادترفبذذإ ادخاتةذذإ ااألخفذذرة. افخفلذذى هذذذ  اد ففاذذإ تذذع 
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الذذذل أ  ادت اإلذذذات ادشخصذذذفإ ادخاصذذذإ  [16] ففاذذذإ دراةذذذإ ادةذذذتفإل 
 بادتشرى ادفربان ااءت بادترفبإ ادراب إ.

الترر  تواجررل المشرررف  السررؤال الخرراما: مررا المعوقررات اتجتماعيررة
 التربوي من وجةة ن ر أيراد الدراسة؟

دإلاابإ ا  هذا ادةؤاا إلال ادبا ث ب ةذاب ادفكذرارات ااد ةذب       
ادتئافذذذذإ اادتفاةذذذذطات اد ةذذذذابفإ  اابذذذذات أفذذذذراد اددراةذذذذإ   ذذذذا دراذذذذإ 

ا ااإلذذإ الذذل كذذا ابذذارة تذذ  اد بذذارات ادفذذ  فخذذص ت ذذار ادت اإلذذات 
امافتاافذذإ، كتذذا فذذل فرففذذب هذذذ  اد بذذارات  ةذذب ادتفاةذذط اد ةذذاب  
دكذذا ابذذارة ت هذذا  ةذذب ااهذذإ  ظذذر ادتشذذرفف  ادفربذذافف  أفذذراد اددراةذذإ 

 فاضإل ذدا. (8)بتدف إ ادرفاض. ااداداا رإلل 

 8جدول ال
دفكرارات ااد ةب ادتئافإ اادتفاةطات اد ةابفإ  اابات أفراد اددراةإ   ا دراإ ا ااإلإ ا  كا ابارة ت   ابارات ت ار ادت اإلات ا

 امافتاافإ.

 اد بارات م

 اددراةإ اداا فإ اددراةإ األادل

ادتفاةط 
 اد ةاب 

ادتفاةط  ادفرففب
 اد ةاب 

 ادفرففب

 4 2.81 3 2.89 ادت لل ف  ب اء شخصفإ ادطادب. ادل ف هل أادفاء األتار ددار .4

 1 3.12 تكرر1  3.27 ادل ف هل أفراد ادتافتع د تا ادتشرى ادفربان 41

 2 3.26 1 3.27 ادل تةاادة ادبفئإ ادت فطإ دلتشرى ادفربان ف  اتله. 42

43 
اد ظرة امافتاافإ غفر ادافدة دلتشرى ت  إلبا فئات ادتافتع 

 ادتخفل إ.
2.16 9 2.45 9 

44 
كارة أاتاا ادتشرى ادفربان فؤار الل االإلافه األةرفإ 

 اامافتاافإ.
2.75 8 2.58 8 

45 
ادل اااد إلفتإ اافتاافإ دلتشرى فتفز  ا  غفر  ف  ادتااا 

 ادف لفت .
2.85 4 2.86 3 

46 
كارة  ا  رااات ادف  فاااهها ادتشرى ادفربان ت  إلضفإ ادااةطإ 

 .ادت لتف ف   ادإ  قا أا فرشفإل 
2.83 5 2.74 6 

 5 2.79 6 2.82 ض ى اد الإلات امافتاافإ بف  ادتشرى ادفربان اادت لل. 47

 7 2.72 7 2.77 ض ى اد الإلات امافتاافإ بف  ادتشرى ادفربان اتدفر ادتدرةإ. 48

 2.79 2.78 ادتفاةط اد ةاب  ادكل 

 تا فل   (8)ففضإل ت  اداداا رإلل 
ع ابذذارات، ت هذذا اتذذا  امافتاافذذإ تذذ  فةذذ ادت اإلذذات ذذذ ففكذذا  ت ذذار

فذذذذذذذذؤار  (44، 48، 47، 46، 45، 42، 41، 42) ابذذذذذذذذارات، اهذذذذذذذذ 
ةذذلبًا فذذ  فاالفذذإ اد تذذا ا شذذراف  بدراذذإ تفاةذذطإ، اأتذذا اد بذذارة رإلذذل 

ا شراف  فه  اد بارة ادا فدة ادف  فؤار ةلبًا ف  فاالفإ اد تا  (43)
بدراذذإ ت خ ضذذإ تذذ  ااهذذإ  ظذذر أفذذراد  اددراةذذإ بتدف ذذإ ادرفذذاض فذذ  

اهذ   ،اددراةإ األادل. اأتا اددراةإ اداا فإ فقد  صلت اتذا  ابذارات
فذذذذذؤار ةذذذذذلبًا فذذذذذ  فاالفذذذذذإ  (44 ،48 ،46، 47 ،42، 45، 42 ،41)

فهذ  اد بذارة  (43)اأتذا اد بذارة رإلذل  ،اد تا ا شراف  بدراذإ تفاةذطإ
ادا فدة ادف  فذؤار ةذلبًا فذ  فاالفذإ اد تذا ا شذراف  بدراذإ ت خ ضذإ 

 ت  ااهإ  ظر أفراد اددراةإ بتدف إ ادرفاض. 
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 ،ف  اددراةإ األادذل (3.27)،(2.16)ذ ففرااح ادتفاةط اد ةاب  بف  
فذذذذ  اددراةذذذذإ  (3.12)     ،(2.45)افذذذذرااح ادتفاةذذذذط اد ةذذذذاب  بذذذذف  

  فخذذذص ت ذذذار ادت اإلذذذات امافتاافذذذإ،  فذذذث دل بذذذارات ادفذذذ اداا فذذذإ
ا  صذذذذرت دراذذذذإ ا ااإلذذذذذإ بذذذذف  تفاةذذذذطإ ات خ ضذذذذذإ. اف فبذذذذر هذذذذذذا 

إلبذذا األخفذذذر تذذ  ت ذذاار اددراةذذذإ ادختةذذإ فذذ  دراذذذإ  فرففبذذهادت ذذار 
إااإلفذذه د االفذذإ اد تذذا ا شذذراف  تذذ  ااهذذإ  ظذذر ادتشذذرفف  ادفربذذافف  

 أفراد اددراةإ.
اذذدل تةذذاادة ادبفئذذإ ادت فطذذإ دلتشذذرى  اهذذ  (42)ذذذ أ  اد بذذارة رإلذذل 

 (3.27)بادترفبذذإ األادذذل بتفاةذذط  ةذذاب   ادفربذذان فذذ  اتلذذه  اذذاءت
ااذذذذاءت بادترفبذذذذإ اداا فذذذذإ فذذذذ  اددراةذذذذإ اداا فذذذذإ ، فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل

اذدل ف هذل  اهذ  (41). ااذاءت اد بذارة رإلذل (3.26)بتفاةط  ةاب  
ادل تكررة بتفاةذط أفراد ادتافتع د تا ادتشرى ادفربان  بادترفبإ األ

ااذذذاءت بادترفبذذذإ األادذذذل فذذذ  ، فذذذ  اددراةذذذإ األادذذذل (3.27)  ةذذذاب 
اهذ   (42). اأتا اد بارة رإلل (3.12) ةاب   اددراةإ اداا فإ بتفاةط

  ادل ف هل أادفاء األتار ددار ادت لل ف  ب اء شخصفإ ادطادذب  فقذد 
 ،ادذلفذ  اددراةذإ األ (2.89)ااءت بادترفبإ ادااداإ بتفاةذط  ةذاب  

. (2.81)اااءت بادترفبإ ادراب إ ف  اددراةإ اداا فإ بتفاةط  ةاب  
، 42)طإ اذذذ  اد بذذذارات ادذذذاالث اهذذذا ف  ذذذ  أ  دراذذذإ ا ااإلذذذإ تفاةذذذ

، افذذذؤار ةذذذلبًا الذذذل أداء اد تذذذا ا شذذذراف  دذذذدى ادتشذذذرفف  (42، 41
اهذ  ادت اإلات اداالث فؤار الل ادتشذرى ادفربذان ت  افذًا  .ادفربافف 

  أفراد ادتافتع دل ف هتاا دار ادتشذرى ادفربذان فذ  اد تلفذإ أل ،أكار
ادف لفتفإ. اأ ه فةذااد ادت لذل فذ  ف ةذف  أدائذه ادذاظف  ، اهذذا بذدار  

 فةاهل ف  ف قفق أهداى اد تلفإ ادف لفتفإ ادت شادة.
  اد ظرة امافتاافإ غفر ادافدة دلتشرى اه  (43)ذ أ  اد بارة رإلل 

ادفربان ت  إلبا فئات ادتافتع ادتخفل إ  ه  اد بارة ادا فدة ادف  
فؤار الل فاالفإ اد تا ا شراف  بدراإ ت خ ضإ ف  ت ار 

 إ ااألخفرة ادت اإلات امافتاافإ،  فث ااءت بادترفبإ ادفاة
ترفبإ اااءت باد ،ف  اددراةإ األادل (2.16)بتفاةط  ةاب  

 (.2.81)ادفاة إ ااألخفرة أفضًا ف  اددراةإ اداا فإ بتفاةط  ةاب  
أل  هذ  اد ظرة امافتاافإ غفر ادافدة  ،اهذا فداا إدل ادف اؤا

دلتشرى ادفربان تااادة ددى فئات ادتافتع ادتخفل إ بدراإ 
ت خ ضإ. افدا هذ  اد ففاإ أ  فئات ادتافتع ف ظر إدل ادتشرى 

ادفربان  ظرة افدة اأ ها فخلصت ت  ادرااةب  ادفربان اا شراى
ادتاضفإ ادف  ف ظر إدل ادتشرى ادفربان الل أ ه ت فشًا افة ل 
إدل فصفد األخطاء، اادددفا الل ذدا أ  اد بارة ادةابقإ دل فؤار ف  
فاالفإ اد تا ا شراف  إم بدراإ ت خ ضإ، اذدا ت  ااهإ  ظر 

 .ادتشرفف  ادفربافف 
فا  ادفربافا  الل أ  ت ار ادت اإلات امافتاافإ أاتع ادتشر      

 فث ااء بادترفبإ  ،فؤار بدراإ تفاةطإ ف  فاالفإ اد تا ا شراف 
ادراب إ ف  اددراةفف  األادل ااداا فإ  فث بل  ادتفاةط اد ةاب  

ف   (2.79)اإلد بل  ادتفاةط اد ةاب   ،ف  اددراةإ األادل (2.78)
 اددراةإ اداا فإ.

ا ففاذإ  [21]افف ق  ففاإ اددراةإ اد ادفإ تع  ففاإ دراةإ ادبذابطف  
 ب   ادت اإلات امافتاافإ ااءت بادترفبإ ادراب إ. [4]دراةإ ادة اد 

المادية الت  تواجل المشرف التربوي  المعوقاتالسؤال السادا: ما 
 من وجةة ن ر أيراد الدراسة؟

ةاب ادفكرارات ااد ةب دإلاابإ ا  هذا ادةؤاا إلال ادبا ث ب      
ادتئافإ اادتفاةطات اد ةابفإ  اابات أفراد اددراةإ   ا دراإ 

 ادت اإلاتا ااإلإ الل كا ابارة ت  اد بارات ادف  فخص ت ار 
ادتادفإ. كتا فل فرففب هذ  اد بارات  ةب ادتفاةط اد ةاب  دكا 
ابارة ت ها  ةب ااهإ  ظر ادتشرفف  ادفربافف  أفراد  اددراةإ. 

 فاضإل ذدا. (9)داداا رإلل اا
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 9جدول ال
 .فإادفكرارات ااد ةب ادتئافإ اادتفاةطات اد ةابفإ  اابات أفراد اددراةإ   ا دراإ ا ااإلإ ا  كا ابارة ت  ابارات ت ار ادت اإلات ادتاد

 اد بارات م

 اددراةإ اداا فإ اددراةإ األادل

ادتفاةط 
 اد ةاب 

ادتفاةط  ادفرففب
 اد ةاب  

 ادفرففب

 12 2.92 11 3.13 إللإ فافر أاهزة اد اةب افد  ف  تركز ا شراى ادفربان. 49

 12 3.19 9 3.26 إللإ األتاك  ادتخصصإ  إلاتإ ادت ارض ااددراس اد تاذافإ. 52

 5 3.66 5 3.63 ادل اااد  اافز تادفإ دلتشرفف  ادتتفزف . 51

 9 3.42 4 3.65 ادتةف ارة ادف  ف اق اد تلفإ ادف لفتفإ.كارة ادتدارس  52

 11 3.15 12 3.18 ادل اااد خطاط هاف فإ كاففإ ف  تركز ا شراى ادفربان. 53

 6 3.63 6 3.62 م فااد تفزا فإ خاصإ دلفدرفب ف  تراكز ا شراى ادفربان. 54

 4 3.68 7 3.58 ادل اااد تزافا تادفإ دل تا ف  تااا ا شراى ادفربان. 55

 3 3.71 2 3.69 ادل اااد تفزا فإ خاصإ دف  فذ ادبراتل ا شراففإ ادتخفل إ. 56

 1 3.75 3 3.67 فةفخدل ادتشرى ادفربان ةفارفه ادخاصإ ف  ف قالفه  بف  ادتدارس 57

58 
ف  امفصاا  (اااده)فةفخدل ادتشرى ادفربان هاف ه  ادشخص  

 بادتدارس اادت لتف .
3.71 1 3.72 2 

59 
فف تا ادتشرفا  ادفربافا  فكادفى طبااإ افصافر ب ض األاراق الل 

  ةابهل ادخاص.
3.52 8 3.52 7 

 8 3.43 12 3.27 إللإ فافر ادتكفبات ف  ب ض تراكز ا شراى ادفربان. 62

 3.48 3.46 ادتفاةط اد ةاب  ادكل 

 تا فل   (9)ففضإل ت  اداداا رإلل      
ذذذ ففكذذا  ت ذذار ادت اإلذذات ادتادفذذإ تذذ  اا فذذ  اشذذرة ابذذارة، ت هذذا فةذذع 

فذؤار  (52، 59، 55، 54، 51، 52، 57، 56، 58)ابارات، اه  
، 53) اد بذذارات  اأتذاةذلبًا فذ  فاالفذذإ اد تذا ا شذذراف  بدراذإ اادفذذإ، 

فإ ها فؤار ةلبًا ف  فاالفإ اد تا ا شراف  بدراإ تفاةطإ  (62، 49
بتدف ذذذذإ ادرفذذذذاض فذذذذ  اددراةذذذذإ تذذذذ  ااهذذذذإ  ظذذذذر ادتشذذذذرفف  ادفربذذذذافف  

 ،57)األادذذذل. اأتذذذا اددراةذذذإ اداا فذذذإ فقذذذد  صذذذلت فةذذذع ابذذذارات اهذذذ  
فذذذذذؤار ةذذذذذلبًا فذذذذذ  فاالفذذذذذإ  (52 ،62 ،59 ،54 ،51  ،55 ،56 ،58

اد بذذذارات اداالاذذذإ ادباإلفذذذإ اهذذذذ   اأتذذذا ،اد تذذذا ا شذذذراف  بدراذذذإ اادفذذذإ
فإ هذذا فذذؤار ةذذلبًا فذذ  فاالفذذإ اد تذذا ا شذذراف  بدراذذإ  (49 ،53 ،52)

 تفاةطإ ت  ااهإ  ظر أفراد اددراةإ بتدف إ ادرفاض. 

 ،فذ  اددراةذإ األادذذل (3.71)،(3.27)ح ادتفاةذط اد ةذذاب  بذف ذذ ففذراا 
 فذذذ  اددراةذذإ اداا فذذذإ (3.75)،(2.92)ب  بذذف  افذذرااح ادتفاةذذط اد ةذذذا

،  فث ا  صذرت دراذإ ادتادفإدل بارات ادف  فخص ت ار ادت اإلات 
ا ااإلذذإ بذذف  اادفذذإ اتفاةذذطإ. اإلذذد ا فذذا هذذذا ادت ذذار ادفرففذذب األاا 
تذذذ  بذذذف  ت ذذذاار اددراةذذذإ ادختةذذذإ فذذذ  دراذذذإ إااإلفذذذه د االفذذذإ اد تذذذا 

 ا شراف  ت  ااهإ  ظر أفراد اددراةإ.
  فةذذذذذذفخدل ادتشذذذذذذرى ادفربذذذذذذان هاف ذذذذذذه اهذذذذذذ  (58)ذذذذذذذ أ  اد بذذذذذذارة رإلذذذذذذل 

فذذ  امفصذذاا بادتذذدارس اادت لتذذف    صذذلت الذذل  (ااادذذه)ادشخصذذ  
ااذاءت  ،فذ  اددراةذإ األادذل (3.71)ادفرففب األاا بتفاةط  ةذاب  

. افذذدا (3.72)بادترفبذذإ اداا فذذإ فذذ  اددراةذذإ اداا فذذإ بتفاةذذط  ةذذاب  
اأ ها فؤار الل هذ  اد ففاإ أ  دراإ ا ااإلإ اادفإ ا  هذ  اد بارة، 
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أداء اد تا ا شراف  فذ افرًا ةذلبفًا تذ  ااهذإ  ظذر أفذراد  اددراةذإ. اأ  
اةذذفخدال ادتشذذرى ادفربذذان ااادذذذه فذذ  امفصذذاا بادتذذدارس اادت لتذذذف  
فكل ه تبل  ت  ادتاا، اربتا فؤار الل تهاتذه ا شذراففإ، اخاصذًإ إذا 

بف ذذذإ ارفذذذت أ  ادتشذذذرى ادفربذذذان فطادذذذب ب ذذذاافز تادفذذذإ مخذذذفالى ط
اتلذذذه اذذذ  تذذذدفر ادتدرةذذذإ اادت لذذذل. ادكذذذ  هذذذذ  اد ففاذذذإ  صذذذا بهذذذا 

 اد كس ادتاا فؤخذ ت  ادتشرى ادفربان.
اهذذذ   اذذذدل ااذذذاد تفزا فذذذإ خاصذذذإ دف  فذذذذ  (56)ذذذذ اذذذاءت اد بذذذارة رإلذذذل 

 (3.69 بتفاةذذط  ةذذاب ادبذذراتل ا شذذراففإ ادتخفل ذذإ  بادترفبذذإ اداا فذذإ 
ااذذذذاءت بادترفبذذذذإ ادااداذذذذإ فذذذذ  اددراةذذذذإ اداا فذذذذإ  ،فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل

. اهذذذا ف  ذذ  أ  دراذذإ ا ااإلذذإ اادفذذإ اأ هذذا (3.71)بتفاةذذط  ةذذاب  
فذذذذؤار الذذذذل فاالفذذذذإ اد تذذذذا ا شذذذذراف  فذذذذ افرًا ةذذذذلبفًا تذذذذ  ااهذذذذإ  ظذذذذر 

اربتذذذا ف ذذذزى ادةذذذبب فذذذ  ذدذذذا إدذذذل اذذذدل ااذذذاد ، ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف 
 شذذراى ادفربذذان فذذ  تفزا فذذإ ةذذ افإ ت ذذددة دكذذا تكفذذب تذذ  تكافذذب ا

تدف ذذإ ادرفذذاض، اهذذذا ف فذذق ف  فذذذ ادبذذراتل ا شذذراففإ أل هذذا ف فذذاج إدذذل 
داذذذل تذذذاد   دكذذذ  ف  ذذذذ.   فذذذث أ  اذذذدل ااذذذاد تفزا فذذذإ خاصذذذإ دف  فذذذذ 
ادبذذذذراتل ا شذذذذراففإ ادتخفل ذذذذإ فذذذذ  تفذذذذدا  ادف لذذذذفل ف تذذذذا الذذذذل إااإلذذذذإ 

ًا فذذ  ادتشذذرى ادفربذذان ا ذذد أدائذذه اد تلفذذإ ا شذذراففإ، اأ هذذا فذذؤار ةذذلب
 ف قفق أهداى اد تلفإ ادف لفتفإ ادت شادة.

فةذذذفخدل ادتشذذذرى ادفربذذذان ةذذذفارفه  اهذذذ   (57)ذذذذ ا فلذذذت اد بذذذارة رإلذذذل 
 س  ادترفبذذذإ ادااداذذإ بتفاةذذذط  ةذذذاب ادخاصذذإ فذذذ  ف قالفذذه بذذذف  ادتذذدار 

اا فلذذذذت ادترفبذذذذإ األادذذذذل فذذذذ  اددراةذذذذإ  ،فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل (3.67)
ا هذذذ  اد ففاذذإ الذذل أ  دراذذإ . افذذد(3.75)اداا فذذإ بتفاةذذط  ةذذاب  

ا ااإلذذإ دهذذذ  اد بذذارة اادفذذإ، اأ هذذا فذذؤار الذذل فاالفذذإ اد تذذا ا شذذراف  
ف افرًا ةلبفًا ت  ااهإ  ظر أفراد اددراةإ. األ  اتا ادتشرى ادفربذان 
تفدا فًا اففطلب كارة ادف قالت بف  ادتذدارس اتكفذب ا شذراى ادفربذان 

دارة ادف لفل، ففاد ادتشرى ادفربان غفر راضذ  اذ  ذدذا. أل  هذذ   اا 
ادفذذذ قالت ادكافذذذرة فذذذفل بةذذذفارفه ادخاصذذذإ، فربتذذذا فف ذذذرض إدذذذل  ذذذاادث 
ادةذذذذذفر، افضذذذذذاى إدفهذذذذذا ادصذذذذذرى ادتذذذذذاد  الذذذذذل ا ففااذذذذذات ادةذذذذذفارة 
األخذذذذذرى. االذذذذذذل ضذذذذذذاء ذدذذذذذذا فاذذذذذد أ  أغلذذذذذذب أا اتفذذذذذذع ادتشذذذذذذرفف  

ادفربذذافف  غفذذر راضذذف  اذذ  ذدذذا، افطذذادبا  تكفذذب ا شذذراى ادفربذذان 
ئا ادتااصالت   ااز اتلهل ا شراف  ادتفدا  . اهذذا دذه بفاففر اةا

فذذذذذذ افرًا تباشذذذذذذرًا فذذذذذذ  إااإلذذذذذذإ ادتشذذذذذذرفف  ادفربذذذذذذافف  اذذذذذذ  أداء تهذذذذذذاتهل 
 ا شراففإ، اكذدا ف تا الل إااإلإ ف ةف  اد تلفإ ادف لفتفإ.

  اذذذدل ااذذذاد خطذذذاط هاف فذذذإ كاففذذذإ فذذذ  اهذذذ  (53)ذذذذ أتذذذا اد بذذذارة رإلذذذل 
 دترفبذذذإ اد اشذذذرة بتفاةذذذط  ةذذذاب  ادفربذذذان  اذذذاءت با ا شذذذراىتركذذذز 

ااذذذذاءت بادترفبذذذذإ اد ادفذذذذإ اشذذذذرة فذذذذ   ،فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل (3.18)
 إللإ  اه  (49). ااد بارة رإلل (3.15)اددراةإ اداا فإ بتفاةط  ةاب  

أاهذذزة اد اةذذب افدذذ  فذذ  تكفذذب ا شذذراى ادفربذذان  اذذاءت بادترفبذذإ 
ااذاءت  ،فذ  اددراةذإ األادذل (3.13)اد ادفإ اشرة بتفاةذط  ةذاب  

. (2.92)ةذذاب  بادترفبذذإ اداا فذذإ اشذذرة فذذ  اددراةذذإ اداا فذذإ بتفاةذذط  
إللذذإ فذذافر ادتكفبذذات فذذ  ب ذذض تكافذذب  اهذذ   (62)اأتذذا اد بذذارة رإلذذل 

فذذذإ اشذذذرة ااألخفذذذرة بتفاةذذذط ا شذذذراى ادفربذذذان  فاذذذاءت بادترفبذذذإ اداا 
اات ذذذإ فذذذ  ااذذذاءت بادترفبذذذإ اد ،فذذذ  اددراةذذذإ األادذذذل (3.27) ةذذذاب  

. افذدا هذذ  اد ففاذإ الذل أ  (3.43)اددراةإ اداا فإ بتفاةذط  ةذاب  
، اا  ها (62، 49، 53) ص ابإ تفاةطإ ا  اد بارات اداالثدراإ اد

 .ف فذذذق فاالفذذذإ اد تذذذا ا شذذذراف  تذذذ  ااهذذذإ  ظذذذر ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف 
اكذذذذذذا اد بذذذذذذارات ادذذذذذذاالث ادةذذذذذذابقإ ادذذذذذذذكر ف ذذذذذذزى إدذذذذذذل اذذذذذذدل ااذذذذذذاد 

تكافب ا شراى ادفربذان. دذذدا ف اذز ادتكفذب  تخصصات تادفإ إدل
ا  فاففرهذا. اف فذد هذذ  اد ففاذإ أ  ت ذار ادت اإلذات ادتادفذإ ف ذد تذ  
أكبر ادت اإلات ادف  ف د ت  فاالفإ اد تذا ا شذراف  تذ  ااهذإ  ظذر 

 أفراد اددراةإ بتدف إ ادرفاض.
أاتذذذع ادتشذذذرفا  ادفربافذذذا  الذذذل أ  ت ذذذار ادت اإلذذذات ادتادفذذذإ فذذذؤار 

 فذث اذاء بادترفبذإ األادذل  ،اادفإ فذ  فاالفذإ اد تذا ا شذراف بدراإ 
           فذذذذذذذ  اددراةذذذذذذذفف  األادذذذذذذذل ااداا فذذذذذذذإ  فذذذذذذذث بلذذذذذذذ  ادتفاةذذذذذذذط اد ةذذذذذذذاب 

فذ   (3.48)اإلد بلذ  ادتفاةذط اد ةذاب   ،ف  اددراةإ األادل (3.46)
 اددراةإ اداا فإ.
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 [21] افف ق  ففاإ اددراةذإ اد ادفذإ تذع  ففاذإ دراةذإ ادبذابطف        
أ  الذذل [16] ا ففاذذإ دراةذذإ ادةذذتفإل [4] ا ففاذذإ دراةذذإ ادةذذ اد 

 ادت اإلات ادتادفإ ااءت بادترفبإ األادل.
السررؤال السررابع: هررل هنرراك اخررت:ف يرر  نراء المشررريين التربررويين 

المؤهررل )حررول معوقررات العمررل اإلشررراي  برراخت:ف متغيرررات الدراسررة 
 ؟ (المشرف التربويالدراس ، الخبرة، الدورات التدريبية، نصاب 

دت رفذذإ اد ذذراق  (ت)دإلاابذذإ اذذ  هذذذا ادةذذؤاا أاذذرى ادبا ذذث اخفبذذار 
اابات أفراد اددراةذإ  ذاا دراذإ ادت اإلذات ادفذ  فاااذه ادتشذرى إبف  

 فاضإل ذدا. (12)ااداداا رإلل  ادفربان باخفالى ادتؤها اددراة .

 .1 جدولال
 ددمدإ اد راق بف  تفاةط ادتشرفف  ادتؤهلف  فربافا اتفاةط ادتشرفف  غفر ادتؤهلف  فربافا ف  ت اار اددراةإ. (ت) ففاإ اخفبار 

 
 اددراةإ األادل اددراةإ اداا فإ

 إلفتإ ت تةفاى اددمدإ ادت اار ادتاتااات
 إلفتإ ت تةفاى اددمدإ

 2.22 غفر دادإ - -
 فربان

 ادت ار األاا
 غفر فربان

 2.58 غفر دادإ - -
 فربان

 ادت ار اداا  
 غفر فربان

 2.32 غفر دادإ - -
 فربان

 ادت ار اداادث
 غفر فربان

 2.27 غفر دادإ - -
 فربان

 ادت ار ادرابع
 غفر فربان

 2.29 غفر دادإ - -
 فربان

 ادت ار ادخاتس
 غفر فربان

 2.21 غفر دادإ - -
 فربان

 اددراإ ادكلفإ
 غفر فربان

 أ ه م فااد فراق ذات دمدإ (12)ففضإل ت  اداداا رإلل      
بف  ادتشرفف  ادفربافف  أفراد اددراةإ  (2.25) إ صائفإ ا د تةفاى

اغفر ادفربافف  ففتا فف لق بدراإ ا ااإلإ ف  اتفع ت اار اددراةإ 
 (مافتاافإ، ادتادفإااد  فإ، ادشخصفإ،  ادت اإلات ا دارفإ،) ادختةإ

اكذدا ف  اددراإ ادكلفإ دت اار اددراةإ ادختةإ. افشفر هذ  
اد ففاإ إدل أ  نراء ادتشرفف  ادفربافف  ادتؤهلف  فربافًا، اادتشرفف  
غفر ادتؤهلف  فربافًا، تفتاالإ ف  دراإ ا ااإلإ باتفع ت اار 

  ادتؤها اددراة  دفس ده اددراةإ. افشفر هذ  اد ففاإ أفضا إدل أ

االإلإ بدراإ  داث ا ااإلإ ت  ااهإ  ظر ادتشرفف  ادفربافف  
 بتاامت ت اار اددراةإ ادختةإ ف  اددراةإ األادل.

 (ت)   اأتا ف  اددراةإ اداا فإ دل فةفطع ادبا ث إاراء اخفبار     
دت رفإ اد راق بف  إاابات أفراد اددراةإ  اا دراإ ادت اإلات ادف  

غفر  -فربان)ااه ادتشرى ادفربان باخفالى ادتؤها اددراة  فا 
راد . افراع ادةبب ف  ذدا إدل أ  ادد ادتشرفف  ادفربافف  أف(فربان

 (3)اادد ادتشرفف  غفر ادفربافف   تشرفًا فربان، (152)اددراةإ 
اغفر ادتبف  أن أ ه ا د ا اابإ الل امةفبا إ دل  ،تشرفًا فربافاً 

 (.1)أ ظر إدل اداداا رإلل  راة ف دد ادتؤها ادد
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اهذ  األاداد م فتك  إاراء ادتقار إ بف ها كتا أفاد أ د      
ادتخفصف  ف  ادف لفا ا  صائ  بتركز ب اث كلفإ ادفربفإ ف  

اكذدا  ،(ت)اات إ ادتلا ة اد. االل ذدا فرا ادبا ث إلفتإ 
بتركز  تةفاى اددمدإ فارغًا ب اًء الل تا أفاد به األةفاذ ادتخفص

 ب  ه م فتك  ادتقار إ بف  هذ  األاداد. ،ب اث كلفإ ادفربفإ
ادإلاابإ ا  ادازء ادخاص بادفدرفب ت  ادةؤاا ادةابع،       

اابات أفراد اددراةإ إدت رفإ اد راق بف   (ت)أارى ادبا ث اخفبار 

 اا ادت اإلات ادف  فاااه ادتشرى ادفربان باخفالى تفغفر اددارات 
 فاضإل ذدا. (11)ادفدرفبفإ. ااداداا رإلل 

 
 
 

 11جدول ال
 اددراةإ. ففاإ اخفبار   ت   ددمدإ اد راق بف  تفاةط ادتشرفف  ادذف  فدرباا، اتفاةط ادتشرفف  ادذف  دل ففدرباا ف  ت اار 
 اددراةإ األادل اددراةإ اداا فإ

 ادت اار ادتاتااات
 إلفتإ ت تةفاى اددمدإ إلفتإ ت تةفاى اددمدإ

 2.94 غفر دادإ -2.63 دادإ
  ضر دارة

 ادت ار األاا
 دل ف ضر دارة

 2.92 غفر دادإ -2.76 دادإ
  ضر دارة

 ادت ار اداا  
 دل ف ضر دارة

 2.17 غفر دادإ -1.56 غفر دادإ
  ضر دارة

 ادت ار اداادث
 دل ف ضر دارة

 2.49 غفر دادإ -1.99 دادإ
  ضر دارة

 ادت ار ادرابع
 دل ف ضر دارة

 2.29 غفر دادإ -1.68 غفر دادإ
  ضر دارة

 ادت ار ادخاتس
 دل ف ضر دارة

 2.82 غفر دادإ -2.38 دادإ
  ضر دارة

 اددراإ ادكلفإ
 ف ضر دارةدل 

 
  تا فل  (11)ففضإل ت  اداداا رإلل    

بذف   (2.25)أ ه م فااد فراق ذات دمدإ إ صائفإ ا د تةفاى _ 1
ادتشذذذرفف  ادفربذذذذافف  أفذذذراد اددراةذذذذإ  ةذذذب تفغفذذذذر  ضذذذار  ادذذذذدارات 
ادفدرفبفذذذذذإ ففتذذذذذا فف لذذذذذق بدراذذذذذإ ا ااإلذذذذذإ فذذذذذ  اتفذذذذذع ت ذذذذذاار اددراةذذذذذإ 

اكذذدا  (ادت اإلات ا دارفذإ، اد  فذإ، ادشخصذفإ، امافتاافذإ، ادتادفذإ)
فذذ  اددراذذإ ادكلفذذإ دت ذذاار اددراةذذإ ادختةذذإ. افذذدا هذذذ  اد ففاذذإ الذذل 
أ  نراء ادتشذذذذرفف  ادفربذذذذافف  ادذذذذذف  فلقذذذذاا دارات فدرفبفذذذذإ فذذذذ  تاذذذذاا 

ا شراى ادفربان  اادذف  دذل ففلقذاا دارات فدرفبفذإ فذ  تاذاا ا شذراى 
ادفربان تفتاالإ ف  دراذإ ا ااإلذإ باتفذع ت ذاار اددراةذإ. افذدا هذذ  
اد ففاإ الل أ  ادفذدرفب فذ  تاذاا ا شذراى ادفربذان دذفس دذه االإلذإ 
بدراذذذإ  ذذذداث ا ااإلذذذإ تذذذ  ااهذذذإ  ظذذذر ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  بتدف ذذذإ 

 ت اار اددراةإ ادختةإ ف  اددراةإ األادل. ادرفاض باتفع 
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م فااد فراق ذات دمدذإ إ صذائفإ بذف  نراء ادتشذرفف  ادفربذافف   _2
أفذذذراد اددراةذذذإ  ةذذذب تفغفذذذر  ضذذذار ادذذذدارات ادفدرفبفذذذإ ففتذذذا فف لذذذق 

ادت اإلذات  ،ادت اإلذات ادشخصذفإ)بدراإ ا ااإلذإ فذ  ت ذارن اددراةذإ 
اء ادتشذذرفف  ادفربذذافف  ادذذذف  . افذذدا هذذذ  اد ففاذذإ الذذل أ  نر (ادتادفذذإ

اادذذذذف  دذذذل ففلقذذذاا  ،فلقذذذاا دارات فدرفبفذذذإ فذذذ  تاذذذاا ا شذذذراى ادفربذذذان
دارات فدرفبفإ ف  تااا ا شذراى ادفربذان تفتاالذإ فذ  دراذإ ا ااإلذإ 
ف  ت ارن ادت اإلات ادشخصفإ اادتادفإ. افدا هذ  اد ففاإ الذل أ  

بدراذذإ  ذذداث  ادفذذدرفب فذذ  تاذذاا ا شذذراى ادفربذذان دذذفس دذذه االإلذذإ
ا ااإلإ تذ  ااهذإ  ظذر ادتشذرفف  ادفربذافف  بتدف ذإ ادرفذاض بت ذارن 

 اددراةإ اه  ادت اإلات ادشخصفإ اادتادفإ ف  اددراةإ اداا فإ.

الل أ هذا م  [21]افف ق هذ  اد ففاإ تع  ففاإ دراةإ ادبابطف       
فااذذذد فذذذراق ذات دمدذذذإ إ صذذذائفإ بذذذف  نراء ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  فذذذ  

رن اددراةذذإ ادت اإلذذات ادشخصذذفإ اادتادفذذإ  ةذذب تفغفذذر ادفذذدرفب ت ذذا 
 ف  تااا ا شراى ادفربان.

فااذذذد فذذذراق ذات دمدذذذإ إ صذذذائفإ بذذذف  نراء ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  _ 3
أفذذراد اددراةذذإ بذذاخفالى تفغفذذر ادذذدارات ادفدرفبفذذإ فذذ  تاذذاا ا شذذراى 

اهذذذذذ    ،ادفربذذذذذان ففتذذذذذا فف لذذذذذق باالاذذذذذإ ت ذذذذذاار تذذذذذ  ت ذذذذذاار اددراةذذذذذإ
اادت اإلذذات امافتاافذذإ اكذذذدا  ،ادت اإلذذات اد  فذذإ ،ادت اإلذذات ا دارفذذإ

افشذذذذفر هذذذذذ  اد ففاذذذذإ إدذذذذل أ   .فذذذذ  اددراذذذذإ ادكلفذذذذإ دت ذذذذاار اددراةذذذذإ
ادتشذرفف  ادفربذافف  ادذذف  دذل ف ضذراا دارات فدرفبفذإ فذرا  أ  دراذإ 

الاذذإ  ادت اإلذذات ا دارفذذإ، اادت اإلذذات اد  فذذإ، ا ااإلذذإ فذذ  ادت ذذاار ادا
أكاذذذذر فذذذذ افرًا تتذذذذا فذذذذرا  ادتشذذذذرفا  ادفربافذذذذا   ،ت امافتاافذذذذإاادت اإلذذذذا

ادذف   ضراا دارات فدرفبفإ ف  تااا ا شذراى ادفربذان فذ  اددراةذإ 
 اداا فإ.

افدا هذ  اد ففاإ الل أ  ادتشرفف  ادفربافف  ادذف  دل ف ضراا      
دارات فدرفبفذذذإ فذذذ  تاذذذاا ا شذذذراى ادفربذذذان فاااهذذذا  صذذذ ابات فذذذ  

ادت اإلذذذات ا دارفذذذإ ااد  فذذذإ اامافتاافذذذإ أكاذذذر تذذذ  ادتشذذذرفف   ذذذداث 
ادفربذذافف  ادذذذف   ضذذراا دارات فدرفبفذذإ فذذ  تاذذاا ا شذذراى ادفربذذان. 
افةذذذذف فل ادبا ذذذذث تذذذذ  هذذذذذ  اد ففاذذذذإ أ ذذذذه كلتذذذذا زادت اذذذذدد ادذذذذدارات 
ادفدرفبفإ ددى ادتشرفف  ادفربافف  كا ذت  ظذرفهل دااإلذع ت اإلذات اد تذا 

 اإلذذذذات ا دارفذذذذإ ااد  فذذذذإ اامافتاافذذذذإ أكاذذذذر ا شذذذذراف  فذذذذ  تاذذذذاا ادت
إفاابفإ اأةها فذ  ادف اتذا تذع ادت اإلذات فذ  تاذاا اد تذا ا شذراف  

اإلذذد فراذذع ذدذذا إدذذل أ ذذه كلتذذا  صذذا ادتشذذرى ادفربذذان الذذل  ،ا لهذذا
دارات فدرفبفذذإ أصذذبإل أكاذذر درافذذإ ات رفذذإ بت اإلذذات اد تذذا ا شذذراف  

 تاافإ. ف  تااا ادت اإلات ا دارفإ ااد  فإ ااماف
افذذرى ادبا ذذث أ  هذذذ  اد ففاذذإ طبف فذذإ ات طقفذذإ أل  فكذذا  
ادتشذذذرفا  ادفربافذذذا  ادذذذذف   صذذذلاا الذذذل دارات فدرفبفذذذإ فذذذ  تاذذذاا 
ا شراى ادفربان فتفلكا  تهارات ادف اتا ادافدة ف  ادتاذاا ا دارن 

االذل هذذا  ذفل  ،ااد    اامافتاا  تع افخذرف  فذ  ادتفذدا  ادفربذان
دفربذذافف  ادذذذف   ضذذراا ادذذدارات ادفدرفبفذذإ فذذ  تاذذاا دذذدى ادتشذذرفف  ا

ا شذذذراى ادفربذذذان اةذذذف اداا تذذذ  هذذذذ  ادذذذدارات ادفدرفبفذذذإ ااظ اهذذذا فذذذ  
تاذاا اد تذا ا شذذراف  فذ  اددراةذذإ اداا فذإ. افخفلذى هذذذ  اد ففاذإ تذذع 

 فذذذذث  [16]ا ففاذذذذإ دراةذذذذإ ادةذذذذتفإل  ،[21]  ففاذذذذإ دراةذذذذإ ادبذذذذابطف 
ذات دمدذذذذذإ إ صذذذذذائفإ بذذذذذف  نراء فاصذذذذذلفا إدذذذذذل أ ذذذذذه م فااذذذذذد فذذذذذراق 

 ادتشرفف  ادفربافف  ف  تااا ادت اإلات ا دارفإ ااد  فإ اامافتاافإ.
ةذذابع ادإلاابذذإ اذذ  اداذذزء ادخذذاص بتفغفذذر ادخبذذرة تذذ  ادةذذؤاا اد     

ادفبذذذاف ، اذدذذذا دف دفذذذد تذذذدى اخذذذفالى  إلذذذال ادبا ذذذث باةذذذفخدال ف لفذذذا
د ةذ اات ادخبذرة. اذدااهات اد ظر بف  ادتشرفف  ادفربذافف  بذاخفالى 

 فاضإل ذدا. (12)ااداداا رإلل 
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 ف لفا ادفباف  األ ادن ددمدإ اد راق ف  ت اار اددراةإ باخفالى ادخبرة.

 اددراةإ األادل اددراةإ اداا فإ

 تةفاى اددمدإ ادت اار تصدر ادفباف 
 إلفتإ ى

 تةفاى اددمدإ
 إلفتإ ى

 2.76 غفر دادإ 2.39 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار األاا
 داخا ادتاتااات

 2.94 غفر دادإ 2.13 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار اداا  
 داخا ادتاتااات

 2.83 غفر دادإ 1.89 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار اداادث
 داخا ادتاتااات

 2.19 غفر دادإ 5.43 دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار ادرابع
 داخا ادتاتااات

 2.26 غفر دادإ 1.24 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار ادخاتس
 داخا ادتاتااات

 2.88 غفر دادإ 1.72 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 اددراإ ادكلفإ
 بف  ادتاتااات

  تا فل  (12)ففضإل ت  اداداا رإلل 
ف  اتفع  (2.25)غفر دادإ إ صائفا ا د تةفاى  (ى)أ  إلفتإ  _1

ادت اإلذذذذات ا دارفذذذذإ، اد  فذذذذإ، ادشخصذذذذفإ، )ت ذذذذاار اددراةذذذذإ ادختةذذذذإ 
، اكذذذذذذدا فذذذذذ  اددراذذذذذإ ادكلفذذذذذإ داتفذذذذذع ت ذذذذذاار (امافتاافذذذذذإ، ادتادفذذذذذإ

اددراةذإ  ةذب تفغفذذر ادخبذرة فذذ  تاذاا ا شذراى ادفربذذان. تتذا فشذذفر 
إدذذل اذذدل ااذذاد فذذراق ذات دمدذذإ إ صذذائفإ بذذف  ادتشذذرفف  ادفربذذافف  
فذذذ  اتفذذذع ت ذذذاار اددراةذذذإ ااددراذذذإ ادكلفذذذإ بذذذاخفالى تفغفذذذر ادخبذذذرة. 

شذذراى ادفربذذان دذذفس افذذدا هذذذ  اد ففاذذإ الذذل أ  ادخبذذرة فذذ  تاذذاا ا 
دهذذا االإلذذإ بدراذذإ  ذذداث ا ااإلذذإ تذذ  ااهذذإ  ظذذر ادتشذذرفف  بتدف ذذإ 

 ادرفاض باتفع ت اار اددراةإ ادختةإ ف  اددراةإ األادل. 
فذذذذذ   (2.25)غفذذذذر دادذذذذذإ إ صذذذذائفا ا ذذذذذد تةذذذذفاى  (ى)أ  إلفتذذذذإ  _2

ادت اإلذذذذذات ا دارفذذذذذإ، اد  فذذذذذإ، ادشخصذذذذذفإ، )ت ذذذذذاار اددراةذذذذذإ األرب ذذذذذإ 
  اددراذذذإ ادكلفذذذإ دت ذذذاار اددراةذذذإ  ةذذذب تفغفذذذر اكذذذذدا فذذذ ،(ادتادفذذذإ

ادخبرة ف  تاذاا ا شذراى ادفربذان. تتذا فشذفر إدذل اذدل ااذاد فذراق 

ذات دمدذذذإ إ صذذذذائفإ بذذذذف  ادتشذذذذرفف  ادفربذذذافف  فذذذذ  ت ذذذذاار اددراةذذذذإ 
األرب ذذذإ ااددراذذذإ ادكلفذذذإ بذذذاخفالى تفغفذذذر ادخبذذذرة. افذذذدا هذذذذ  اد ففاذذذإ 

ن دذذفس دهذذا االإلذذإ بدراذذإ الذذل أ  ادخبذذرة فذذ  تاذذاا ا شذذراى ادفربذذا 
 ذذذداث ا ااإلذذذإ تذذذ  ااهذذذإ  ظذذذر ادتشذذذرفف  بتدف ذذذإ ادرفذذذاض دت ذذذاار 

  .اددراةإ األرب إ ف  اددراةإ اداا فإ

      أ  ه ذذذذذاا فذذذذذراق ذات دمدذذذذذإ إ صذذذذذائفإ ا ذذذذذد تةذذذذذفاى اددمدذذذذذإ  - 3
  ف  نراء ادتشرفف  ادفربافف  أفراد اددراةإ ف  ادت ار ادرابع (225.)

فذذذإ بذذذاخفالى تفغفذذذر ادخبذذذرة فذذذ  تاذذذاا ا شذذذراى ادت اإلذذذات امافتاا
 ،ادفربذذذذان. اباةذذذذفخدال اخفبذذذذار شذذذذف فه دلكشذذذذى اذذذذ  تصذذذذدر اد ذذذذراق

 .فاضإل ذدا (13)ااداداا رإلل 
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 13جدول ال

 باخفالى تفغفر ادخبرة ت ار ادت اإلات امافتاافإ ففاإ اخفبار شف فه دلكشى ا  تصادر اد راق ف  
 5أإلا ت  )إلصفرة  ادتفاةط اد ةاب  ادد ة اات ادخبرة ل

 1 (ة اات
 

إدل  5) تفاةطإ
 2 (ة اات 12

 (ة اات 12أكار ت  )طافلإ 
3 

 * - - 33.24 (ة اات 5أإلا ت  )إلصفرة  1

 * - - 33.28 (ة اات 12إدل  5)تفاةطإ 2

 - * * 31.29 (ة اات 12أكار ت  )طافلإ  3

  فل  تا (13)ففضإل ت  اداداا رإلل 

أ  ه اا فراق ذات دمدإ إ صائفإ ف  نراء ادتشرفف  ادفربافف  _1
ابف  نراء ادتشرفف   (ة اات 5أإلا ت  )ذان ادخبرة ادقصفرة 

دصادإل ادتشرفف   (ة اات12أكار ت  )ادفربافف  ذان ادخبرة ادطافلإ 
اد ةاب  ددى  فث بل  ادتفاةط  ،ادفربافف  ذان ادخبرة ادقصفرة

بف تا بل   ،دراإ (33.24)  ادتشرفف  ادفربافف  ذان ادخبرة ادقصفرة
ادتفاةط اد ةاب  ددى ادتشرفف  ادفربافف  ذان ادخبرة ادطافلإ 

دراإ. افدا هذ  اد ففاإ الل أ  ادتشرفف  ادفربافف  ذان  (31.29)
ادخبرة ادقصفرة فرا  أ  دراإ ا ااإلإ ف  ت ار ادت اإلات 

إ أكار ف افرًا تتا فرا  ادتشرفا  ادفربافا  ذان ادخبرة امافتااف
 ادطافلإ ف  اددراةإ اداا فإ.

أ  ه اا فراق ذات دمدإ إ صائفإ ف  نراء ادتشرفف  ادفربافف  _2
ابف  نراء ادتشرفف   (ة اات 12إدل  5)ذان ادخبرة ادتفاةطإ 

دصادإل  (ة اات 12 ار ت أك)ادفربافف  ذان ادخبرة ادطافلإ 
 فث بل  ادتفاةط  ،ادتشرفف  ادفربافف  ذان ادخبرة ادتفاةطإ

 (33.28)اد ةاب  ددى ادتشرفف  ادفربافف  ذان ادخبرة ادتفاةطإ 
بف تا بل  ادتفاةط اد ةاب  ددى ادتشرفف  ادفربافف  ذان  ،دراإ

دراإ. افدا هذ  اد ففاإ الل أ  ادتشرفف   (31.29)ادخبرة ادطافلإ 
ادخبرة ادتفاةطإ فرا  أ  دراإ ا ااإلإ ف  ت ار  ادفربافف  ذان

ادت اإلات امافتاافإ أكار ف افرًا تتا فرا  ادتشرفا  ادفربافا  ذان 
 ادخبرة ادطافلإ ف  اددراةإ اداا فإ.

افشفر هذ  اد ففاإ إدل أ  ادتشرفف  ادفربافف  ذان ادخبرة      
افتاافإ ادقصفرة اذان ادخبرة ادتفاةطإ ف ا ا  ت  ادت اإلات ام

أكار ت  ادتشرفف  ادفربافف  ذان ادخبرة ادطافلإ. افةف فل ت  ذدا 
أ ه كلتا زادت ة اات ادخبرة ددى ادتشرفف  ادفربافف  كا ت  ظرفهل 
دااإلع ت اإلات اد تا ا شراف  ف  تااا ادت اإلات امافتاافإ أكار 

اربتا ف زى ادةبب ف  ذدا إدل أ ه كلتا زادت ادخبرة ا د  ،إفاابفإ
ادتشرى ادفربان أصبإل أكار درافإ ات رفإ بت اإلات اد تا ا شراف  

 ف  تااا ادت اإلات امافتاافإ.
افرى ادبا ث أ  هذ  اد ففاإ طبف فإ ات طقفإ أل  فكا       

ادتشرفا  ادفربافا  ادذف  أتضاا ففرة زت فإ أطاا ف  تااا اد تا 
امافتاافإ ا شراف  إلد اكفةباا تهارات افدة ف  تااا اد الإلات 

تتا  فل ا  ذدا فكاف  االإلات اافتاافإ  ،اادف اتا تع ادت لتف 
فاابفإ إلللت ادت اإلات ادف  فاااههل ف  اد تا  اا  ةا فإ افدة اا 

 ا شراف  ف  اددراةإ اداا فإ.
ا ففاذذإ  [21]افخفلذذى هذذذ  اد ففاذذإ تذذع  ففاذذإ دراةذذإ ادبذذابطف       

 فااذد فذراق ذات دمدذإ  فث فاصلفا إدل أ ه م[16]  دراةإ ادةتفإل
إ صذذذذذذذائفإ بذذذذذذذف  نراء ادتشذذذذذذذرفف  ادفربذذذذذذذافف  فذذذذذذذ  تاذذذذذذذاا ادت اإلذذذذذذذات 

 امافتاافإ باخفالى تفغفر ادخبرة ف  تااا ا شراى ادفربان.
ادإلاابذذإ اذذ  اداذذزء ادخذذاص بتفغفذذر  صذذاب ادتشذذرى ادفربذذان       

ت  ادةؤاا ادةابع إلال ادبا ث باةذفخدال ف لفذا ادفبذاف ، اذدذا دف دفذد 
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 ذدا.فاضإل  (14)ااداداا   صاب ادتشرى ادفربان ت  ادت لتف بذذذذاخفالى  ات اد ظذذذذر بذذذذف  ادتشذذذذرفف  ادفربذذذذافف اخذذذذفالى ااهذذذذ تذذذذدى
 14جدول ال

 ف لفا ادفباف  األ ادن ددمدإ اد راق ف  ت اار اددراةإ باخفالى  صاب ادتشرى ادفربان ت  ادت لتف .
 اددراةإ األادل اددراةإ اداا فإ

 ادت اار تصدر ادفباف 
 إلفتإ ى تةفاى اددمدإ إلفتإ ى تةفاى اددمدإ

 2.99 غفر دادإ 1.16 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار األاا
 داخا ادتاتااات

 2.97 غفر دادإ 2.22 غفر دادإ

 بف  ادتاتااات

 ادت ار اداا  
 داخا ادتاتااات

 2.83 دادإغفر  2.22 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار اداادث
 داخا ادتاتااات

 2.61 غفر دادإ 1.77 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار ادرابع
 داخا ادتاتااات

 2.17 غفر دادإ 2.55 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 ادت ار ادخاتس
 داخا ادتاتااات

 291 غفر دادإ 2.65 غفر دادإ
 بف  ادتاتااات

 اددراإ ادكلفإ
 بف  ادتاتااات

غفذذر دادذذإ إ صذذائفا  (ى)أ  إلفتذذإ  (14)فبذذف  تذذ  اداذذداا رإلذذل      
ادت اإلذذات )فذذ  اتفذذع ت ذذاار اددراةذذإ ادختةذذإ  (2.25)ا ذذد تةذذفاى 

اكذذدا فذ  اددراذإ  (ا دارفإ، اد  فذإ، ادشخصذفإ، امافتاافذإ، ادتادفذإ
ادكلفذذإ داتفذذع ت ذذاار اددراةذذإ  ةذذب تفغفذذر  صذذاب ادتشذذرى ادفربذذان 
تذذ  ادت لتذذف . تتذذا فذذدا الذذل اذذدل ااذذاد فذذراق ذات دمدذذإ إ صذذائفإ 
بذذذف  ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  فذذذ  اتفذذذع ت ذذذاار اددراةذذذإ ااددراذذذإ ادكلفذذذإ 
باخفالى تفغفر  صاب ادتشرى ادفربان. افشفر هذذ  اد ففاذإ إدذل أ  

ادتشذذرى ادفربذذان تذذ  ادت لتذذف  دذذفس دذذه االإلذذإ بدراذذإ  ذذداث  صذذاب 
ا ااإلذذإ تذذ  ااهذذإ  ظذذر ادتشذذذرفف  ادفربذذافف  بتدف ذذإ ادرفذذاض باتفذذذع 

اكذذذذذدا فذذذذ  اددراةذذذذإ  ،ت ذذذذاار اددراةذذذذإ ادختةذذذذإ فذذذذ  اددراةذذذذإ األادذذذذل
 اداا فإ.

 
 

 مناقشة النتائج .6
ب  ذذذه م [21] افف ذذق هذذذ  اد ففاذذذإ تذذع  ففاذذذإ دراةذذإ ادبذذذابطف       

فااذذذد فذذذراق ذات دمدذذذإ إ صذذذائفإ بذذذف  نراء ادتشذذذرفف  ادفربذذذافف  فذذذ  
، اد  فذذذذذذذذإ ،ادت اإلذذذذذذذات ا دارفذذذذذذذإ)اتفذذذذذذذع ت ذذذذذذذاار اددراةذذذذذذذإ ادختةذذذذذذذذإ 

اكذذذدا فذذ  اددراذذإ ادكلفذذإ داتفذذع  (ادتادفذذإ ، امافتاافذذإ ،ادشخصذذفإ
 ت اار اددراةإ  ةب تفغفر  صاب ادتشرى ادفربان ت  ادت لتف .

ض ادةذذذابق د فذذذائل اددراةذذذإ األادذذذل ااددراةذذذإ اففضذذذإل تذذذ  اد ذذذر      
اداا فذذإ ب  هذذا فشذذفر  إدذذل أ  ه ذذاا اف اإلذذًا اف كفذذدًا تذذ  إلبذذا ادتشذذرفف  
ادفربذذافف  أفذذراد اددراةذذإ الذذل اخذذفالى تذذؤهالفهل اددراةذذفإ، افذذدرفبهل  
اخبذذرافهل فذذ  تاذذاا ا شذذراى ادفربذذان ااذذدد أ صذذبفهل تذذ  ادت لتذذف  

ادت اإلذذذات ا دارفذذذإ ااد  فذذذإ    الذذذل أ  هذذذذ  ادت اإلذذذات ادختةذذذإ اهذذذ
اادشخصذذفإ اامافتاافذذإ اادتادفذذإ هذذ  ت اإلذذات ااإل فذذإ اتااذذادة فذذ  
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تفذذذدا  ادف لذذذفل، اأ هذذذا فذذذؤار ةذذذلبًا الذذذل فاالفذذذإ اد تذذذا ا شذذذراف  دذذذدى 
 ادتشرفف  ادفربافف  بتدف إ ادرفاض.

 .التوصيات7
  بتا فل  ،فاص  ادبا ث ب اًء الل  فائل اددراةإ 
فبف  ت   فائل هذ  اددراةإ أ  ادت اإلات ادتادفإ ف د ت  فاالفإ  -1

، دذذذذدا فاصذذ  ادبا ذذذث أ  فقذذذال ازارة اادفذذذإاد تذذا ا شذذذراف  بدراذذإ 
ادفربفذذذإ اادف لذذذفل بفذذذاففر ادتخصصذذذات ادتادفذذذإ ادالزتذذذإ دف  فذذذذ ادبذذذراتل 
ا شراففإ، اكذدا فاففر األاهذزة ااداةذائا ادف لفتفذإ ااد ذاافز ادتادفذإ 

 شرفف  ادفربافف  ادالزتإ د ااح اد تلفإ ا شراففإ. دلت

افضإل ت   فائل اددراةذإ اد ادفذإ أ  ادت اإلذات ا دارفذإ ف ذد تذ   -2
فاالفذذإ اد تذذا ا شذذراف  بدراذذإ اادفذذإ، دذذذا فاصذذ  ادبا ذذث أ  فقذذال 
ادتةذذذذؤادا  اذذذذ  ا شذذذذراى ادفربذذذذان بذذذذإدارة ادفربفذذذذإ اادف لذذذذفل بفخ فذذذذى 

بهذا ادتشذرى ادفربذذان، افذاففر اذدد كذذاف   األابذاء ا دارفذإ ادفذ  فقذذال
تذذذذذ  ادةذذذذذكرفارفإ دف ظذذذذذفل اد تذذذذذا ا شذذذذذراف ، ازفذذذذذادة اذذذذذدد ادتشذذذذذرفف  
ادفربذذذذافف ، افخ ذذذذفض اذذذذدد ادت لتذذذذف  ادذذذذذف  فقذذذذال ادتشذذذذرى ادفربذذذذان 
با شذذراى الذذفهل، دكذذ  فةذذفطفع ادتشذذرى ادفربذذان ادقفذذال بذذدار  الذذل 

 أ ة  ااه تتك .

فل بف هفذا ادتشذرى ادفربذان ته فذًا إلبذا أ  فقال إدارة ادفربفإ اادف لذ -3
اخففذذار كتشذذرى فربذذان، دكذذ  فةذذفطفع ادتشذذرى ادفربذذان أداء تهاتذذه 

 اد  فإ بشكا أفضا فؤدن إدل ف ةف  اد تلفإ ا شراففإ.

أ  فقذذذذذذال إدارة ادفربفذذذذذذإ اادف لذذذذذذفل بف تفذذذذذذإ ادك افذذذذذذإ ادته فذذذذذذإ دذذذذذذدى  -4
ةذذفااهل ادت لتذذف ، اذذ  طرفذذق ادذذدارات ادفدرفبفذذإ ادتفخصصذذإ درفذذع ت

ادته ذذذذ  دكذذذذ  فصذذذذا ادتشذذذذرى ادفربذذذذان اادت لذذذذل إدذذذذل ف قفذذذذق أهذذذذداى 
 اد تلفإ ادف لفتفإ ادت شادة.

أ  فقذذذذذال ادتةذذذذذؤادا  اذذذذذ  ا شذذذذذراى ادفربذذذذذان فذذذذذ  إدارة ادفربفذذذذذإ  -5
 اادف لفل الل فغففر  ظرة ب ض ادت لتف  دلتشرفف  الل أ هل 

 

اى ففصذذفدا  األخطذذاء اذذ  طرفذذق اد شذذرات ادفذذ  فبذذف  أهتفذذإ ا شذذر 
ادفربذذذذان فذذذذ  ف ةذذذذف  اد تلفذذذذإ ادف لفتفذذذذإ، اكذذذذذدا فبذذذذف  أ  ادتشذذذذرى 
ادفربان ها زتفا دلت لل، افة ا  إدذل ف قفذق أهذداى تشذفركإ ت هذا، 

 ف قفق أهداى ا شراى ادفربان ااد تلفإ ادف لفتفإ.
 فقفرح ادبا ث إاراء اددراةات ادتفدا فإ افففإ  :مقترحات الدراسة

دلدراةإ اد ادفإ الل اف إ أكبر فشتا إاراء دراةإ تشابهإ  _1
اذدا دلف كد ت   ،ادت اطق ادف لفتفإ ف  ادتتلكإ اد ربفإ ادة ادفإ

  فائل هذ  اددراةإ.

إاراء دراةإ دت اإلات اد تا ا شراف  ددى ادتشرفات ادفربافات  _2
 بادتتلكإ اد ربفإ ادة ادفإ.

ف  بف  إاراء دراةإ تقار إ دلف رى الل ت اإلات اد تا ا شرا _3
 ادتشرفف  ادفربافف  اادتشرفات ادفربافات بتدف إ ادرفاض.

إاراء دراةإ تقار إ دلف رى الل ت اإلات اد تا ا شراف  بف   _4
 تدفرن تدارس ادف لفل اد ال اد كاتفإ ااألهلفإ بتدف إ ادرفاض.

إاراء دراةإ تقار إ دلف رى الل ت اإلات اد تا ا شراف  بف   _5
 ادف لفل اد ال اد كاتفإ ااألهلفإ بتدف إ ادرفاض.تدفرات تدارس 

إاراء دراةإ تقار إ دلف رى الل ت اإلات اد تا ا شراف  بف   _6
 ت لتف  ات لتات ادتدارس اداا افإ بتدف إ ادرفاض.

إاراء دراةإ ا  تةفاى ادرضا اداظف   ددى ادتشرفف   _7
 ادفربافف  بتدف إ ادرفاض.

ةإ تقاتات ا بداع ا دارن ددى إاراء دراةإ ا  ااإلع تتار  _8
 ادتشرفف  ادفربافف  بتدف إ ادرفاض.

إاراء دراةإ ا  ادك افات ادفق فإ ادالزتإ دلتشرى ادفربان  _9
 بتدف إ ادرفاض.

ادتشرفف  إاراء دراةإ ا  ااإلع اتلفات إدارة ادت رفإ ددى  _12
                                                          ادفربافف  بتدف إ ادرفاض.
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 المراجع
 المراجع العربية: أ.
افااهات  دفاإ ، (هذ1425)ابد اد زفز ابد اداهاب ادبابطف ،  [1]

 .، ادرفاض، تكفبإ اد بفكا ف  ا شراى ادفربان
اد الإلإ بف  تدفرن  ،(هذ1424)ابد ادر ت   تد  ،اددااد [2]

ادتدارس اادتشرفف  ادفربافف  ادااإلع اادت تاا ت  ااهإ  ظر 
ادت فةبف  ددارة تدفرن ادتدارس اادتشرفف  ادفربافف  ف  كا ت  
اات ف  ا تال ت تد ب  ة اد ا ةالتفإ اادتلا ة اد اكلفإ 

تركز ب اث  ،اات إ ادتلا ة اد ،ادرفاض ،ادت لتف  بادرفاض
 .7كلفإ ادفربفإ

ا شراى ادفربان ت هاته ا ظرفافه  (،هذ1428)رافب ،ادة اد [4]
 طارق دلخدتات ادتكفبفإ. ،اتا  ،األرد  ،اأةادفبه

ا شراى ادفربان أ تاط ، (ل2222)اد ا  بدرنهفل، ا برا[5] 
 .األرد ، أربد، تؤةةإ  تادة دلدراةات اداات فإ ،اأةادفب

ت اإلات اد تا  ،(هذ1426)ابد ادر ت  ت تد  ،اد بفب[6] 
 ، ا شراف  ادتشفرا بف  ادتشرى ادفربان اتدفر ادتدرةإ

 تركز ب اث كلفإ ادفربفإ. ،اات إ ادتلا ة اد ،ادرفاض
ادتشكالت ادف  فاااه  ،(هذ1427) تفد اافض  ،ادق طا  [7] 

تراكز ا شراى ادفربان بادت طقإ ادشرإلفإ كتا فراها ادتشرفا  
 ، داات إ ادتلا ة ا  ،رةادإ تااةففر غفر ت شارة ،ادفربافا 

 كلفإ ادفربفإ.
تدى فطبفق  (،هذ1424) ااى ابد ادر فل  ، شاهف  [10]

اد الإلات ا  ةا فإ ف  تااا ا شراى ادفربان دتشرفات اد لال 
اات إ  ،تكإ ادتكرتإ ،ادطبف فإ ت  ااهإ  ظر ت لتات اد لال

 ت هد ادب اث اد لتفإ. ،أل ادقرى
أداء ا شراى ادفربان  ،(هذ1426)ادةدفرن، ت تد ابد اد زفز [11]

ف  إدارات ادفربفإ اادف لفل بت طقإ ادرفاض بادتتلكإ اد ربفإ 
 ،اات إ ادتلا ة اد ،رةادإ دكفارا  غفر ت شارة ،ادة ادفإ

 كلفإ ادفربفإ.

دراةات ف  ا دارة  (،هذ1431)ابد ادت ة  ت تد  ،ادةتفإل[16] 
 دار اد اتد.، اتا  ،رد األ ،ادتدرةفإ

 اإلات اد تا ت ،(هذ1431)ابد اهلل  ة   ،ادشهرن [17]
 ، ا شراف  كتا فراها ادتشرفا  ادفربافا  بت افظ ادقاف فإ

 ،كلفإ ادفربفإ ،إلةل ا دارة ادفربافإ ،تشراع فخرج غفر ت شار
 اات إ ادتلا ة اد.

فاااهها ادص ابات ادف   ،(هذ1431)خلفا إبراهفل ، ادشرفى[18] 
 ،تدفرا ادتدارس امبفدائفإ األهلفإ دلب ف  بتدف إ ادرفاض

 ،كلفإ ادفربفإ ،إلةل ا دارة ادفربافإ ،تشراع فخرج غفر ت شار
 اات إ ادتلا ة اد.

ادص ابات ادف   (،هذ1431)إبراهفل ت تد ، ادةتاافا [19]
ف  أداء تهال فاااهها تدفرا تدارس ف  فظ ادقرن  ادكرفل 

إلةل ا دارة  ،تشراع فخرج غفر ت شار ،ادرفاض اتلهل بتدف إ
 اات إ ادتلا ة اد. ، كلفإ ادفربفإ ،ادفربافإ

تدى تتارةإ ا شراى  ،(هذ1433)تف ب بااد  ،ادتطفرن[20] 
 ،ادفطارن بادتر لإ اداا افإ بتكفب ادفربفإ اادف لفل بقرطبإ

 ،كلفإ ادفربفإ ،إلةل ا دارة ادفربافإ ،تشراع فخرج غفر ت شار
 ت إ ادتلا ة اد.اا
 ،(ل2225)ابد ادر ت  ب  ابد اداهاب  ،ادبابطف  [21]

ادت اإلات ادف  ف د ت  فاالفإ ادتتارةات ا شراففإ كتا فراها 
اد دد  ،تالإ كلفإ ادفربفإ ،ادتشرفا  ادفربافا  بتدف إ ادرفاض

 اات إ ادزإلازفق. ،كلفإ ادفربفإ ،52
 جنبية:ب. المراجع األ
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DIFFICULTIES THAT LIMITS SUPERVISORY 

PRACTICES EFFICIENCY FROM EDUCATIONAL 

SUPERVISORS PERSPECTIVE AND THEIR 

SOLUTION METHODS 
 

         Abdulrahman Abdulwahab Albabtain 
        Department of Educational Administration 

College of Education, King Saud University 

 

Abstract 
     This study aimed to identify the administrative, technical, personal, social, and financial 

difficulties, which limit the efficiency of supervisory practices for educational supervisors in 

Riyadh. To achieve the purpose of study, the researcher had designed a questionnaire which 

nine faculty members of the College of Education in King Saud University evaluated it. The 

researcher had confirmed the validity and reliability of questionnaire. The study sample was 

consisting of all educational supervisors of the seven supervisory centers in Riyadh. There 

were 241 educational supervisors. The researcher used descriptive methodology. The most 

important results were as follows:  The instrument dimensions were ranked according to the 

degree difficulties for the supervisory practices efficiency from the perspectives of educational 

supervisors in Riyadh. They were financial, administrative, technical, social, and personal 

difficulties. The level of difficulties that limits supervisory practices efficiency was average for 

the study sample. The overall mean for all study dimensions was (3.02). No significant 

statistical difference at the level of (0.05) were found between the educational supervisors with 

respect to the level of difficulties that limits supervisory practices efficiency of all five 

instrument dimensions that can be attributed to study factors (educational level, experience,  

training course, educational supervisors load).  
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