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 الرتبية وزارة يف الرتبويني املشرفني اختيار معايري تطوير
 السعودية العربية اململكة والتعليم يف

ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير معايير اختيار المشرفين  _الممخص
وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية، وتكّون التربويين في 

مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس في 
( مديرًا 485( مشرفًا ومشرفة، و)432) منطقة الجوف، والبالغ عددىم

( فقرة، كل منيا تشير 60ومديرة. وقد تم إعداد استبانة تكونت من )
لمعايير التي يمكن أن يكون اختيار المشرف عمى إلى معيار من ا

 .أساسو، وقد تم قياس ثبات االستبانة وصدقيا
وبعد جمع البيانات وتحميميا، تبين أن المعايير حصمت بشكل      

عام عمى درجة تقدير كبيرة من وجية نظر المشرفين والمديرين. وجاء 
ير كبيرة جداً. مجال السمات الشخصية في المرتبة األولى وبدرجة تقد

داللة إحصائية عند مستوى  كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات
بين متوسطات استجابات المشرفين والمديرين ( = 0.05) ة الدالل

تعزى إلى متغيرات الجنس، والخبرة، و المؤىل العممي عمى األداة 
 ككل. في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( = 0.05)  بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة تعزى إلى
 .متغير المسمى الوظيفي ولصالح المديرين مقابل المشرفين

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدٍد من التوصيات،      
كان أبرزىا دعوة وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية إلى 

لتي خرجت بيا الدراسة في عممية اختيار تبني المعايير المقترحة ا
 .المشرفين التربويين

: اإلشراف التربوي، اختيار المشرفين التربويين، الكممات المفتاحية
 .تطوير معايير، المممكة العربية السعودية

 . المقدمة1
تعيش المجتمعات اليوم في عالم يتميز بالحركة المستمرة،      

وبالتطور الذي ال يقف عند أي حد، وخاصة في مجال التربية، 
ز الحاجة إلى استحداث نظم وأساليب تربوية جديدة ر مما يب

ومتطورة لبلرتقاء بالكفايات العامة لممعممين والمربين، 
ومساعدتيم عمى رفع سوية إنتاجيتيم نحو األفضل، ومن ىنا 

تبرز الحاجة إلى وجود نظام إشرافي بيدف تحسين نوعية 
 التعميم، عبر توفير الظروف المبلئمة لممعمم لتأدية ميامو

 التعميمية.
ويعُد اإلشراف التربوي العممية الديمقراطية التعاونية      

والمنظمة التي تقوم عمى التخطيط والدراسة والتحميل، حيث 
يشمل جميع عناصر العممية التربوية، ويستعين بوسائل 
ونشاطات وأساليب فردية وجماعية متنوعة، وىو مبني عمى 

يتميز اإلشراف التربوي الحديث احترام سائر العاممين التربويين، و 
باإليجابية والعمق لمذين يقومان عمى الحوار المفتوح بين 

 .[1] المشرفين والمعممين وتفاعميم
كما يعد اإلشراف التربوي المسؤول عن أبعاد العممية      

التعميمية جميعيا، فيو بمثابة منيج تطبيقي يجمع بين وظائف 
القيادة، والرقابة، والتنمية المستمرة اإلدارة المتمثمة في التخطيط، و 

. وتكمن أىمية [2]لمموارد البشرية والمادية والفنية المتاحة 
اإلشراف التربوي بشكل رئيسي في دوره الفعال في تطوير 
العممية التربوية، فيو ُيتابع سير العممية التربوية، من خبلل أداء 

الوضع، المعمم، والمتعممين، والمنيج، ومن ثم ُيقيم ذلك 
فالمشرف يقوم بعممية إنعاش مستمرة لمعممية التعميمية، فيتابع 
ويشرف ويدعم ويحفز ويطور، مستفيدًا من المستجدات الحديثة 

 .[3]في المجال التربوي 
وقد برزت الحاجة إلى اإلشراف التربوي نتيجة لتقدم عموم      

دريس التربية ودخول التجارب المتنوعة فييا، وتطوير أساليب الت
الحديثة لتتماشى مع نتائج البحوث التربوية والنفسية الحديثة، 
باإلضافة إلى ضرورة التوصل باإلعداد األكاديمي والتدرب 
الميني لممعمم إلى أفضل مستوى، فمينة التدريس التي ُتعنى 
بتوجيو عقول التبلميذ، وتعميميم تحتاج إلى وجود مشرف تربوي 
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ف التربوي في عممو عمى ويعتمد نجاح المشر . [4]فاعل 
التخطيط الناجح وتنسيق الجيود، وتوجيييا نحو األىداف 
ن موقع المشرف التربوي المتميز في النظام التربوي  المنشودة، وا 
أكسبُو أىمية خاصة؛ التصالو بأطراف العممية التعميمية، ليذا ال 
بد أن يكون دور المشرف التربوي مناسبًا الحتياجات أطراف 

التربوية، ومنسجمًا مع ما يتوقع منو، وىذا يتطمب من العممية 
المشرف التربوي أن يكون موثوقًا بو، ويعتمد عمى أخبلقيات 

 .[5]مينتو كالصدق، واألمانة، والنزاىة 
ويشكل المشرف التربوي مكانة مركزية في النظام التربوي      

دارتو فيو يمثل سمطة وظيفية، فالمشرف يستمد سمطتو من  وا 
 ركز الوظيفي، ومن الخبرة، ومن الجماعة التي ينتمي إليياالم
. كما أن المشرف التربوي الكفء ىو أحد الوسائط الميمة [6]

التي يمكن أن تسيم إسيامًا فاعبًل في العممية التربوية بما يقوم 
بو من إدارة وأنشطة تنظم تفاعبلت الطمبة مع بعضيم البعض 

. [7]بة والمعمم والمشرف نفسو أو مع الطمبة والمعمم أو مع الطم
وتبرز مجموعة من السمات والخصائص لئلشراف التربوي 
الفعال ومن أبرزىا: أن اإلشراف التربوي عممية ديمقراطية منظمة 
تقوم عمى التعاون، واالحترام المتبادل، من أجل النيوض 
بالعمميتين التربوية والتعميمية التعممية، كما أنَّ اإلشراف التربوي 

فالمشرف التربوي قائد تربوي ذو وسيمة لتحقيق أىداف التربية، 
تميز ثقافي. واإلشراف التربوي عممية إنسانية وأداة فاعمة لتقديم 
خدمات اجتماعية. وىو عممية ديناميكية مرنة، وعممية قيادية 

 .[8]وشاممة 
واإلشراف التربوي الحديث في المممكة العربية السعودية      

بمبادئ الشريعة  يتمتع بمبادئ إشرافية تتمثل في: االلتزام
اإلسبلمية فكرًا ومنيجًا وىدفًا وسموكًا، واإللمام بالموائح والتعاميم 
المنظمة لمتربية والتعميم في المممكة العربية السعودية، والفيم 
الكامل لؤلىداف الخاصة بكل مرحمة دراسية في ضوء السياسة 

اف وييدف اإلشر . [9]العامة لمتعميم بالمممكة العربية السعودية 
التربوي في المممكة العربية السعودية بصورة عامة إلي تحسين 

التعمم وتحسين بيئتيما، من خبلل االرتقاء و  عمميتي التعميم

بجميع العوامل المؤثرة فييما، ومعالجة الصعوبات التي تواجييا، 
 ا ــــــــــــــــــــــــــوتطوير العممية التعميمية في ضوء األىداف التي تضمنتي

 (.2009سياسة التعميم في المممكة )وزارة التربية والتعميم، 
تتعدد معايير اختيار المشرفين التربويين في مختمف دول      

العالم المتقدمة والنامية، وبما أن وظيفة اإلشراف التربوي تتأثر 
بالعوامل التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية، وما يتعمق 

ليس من المعقول أن تبقى معايير اختيار  بالعممية التعميمية، فإنو
المشرفين التربويين ثابتة ال تتغير، بل إن انتقاء المشرفين 
التربويين ينبغي أن يجري عميو بعض التعديبلت نظرًا لتعقد دور 

 المشرف التربوي.
أن معايير اختيار المشرفين التربويين في  [10]فقد ذكر رافالي 

 ال بد أن تتضمن اآلتي: الواليات المتحدة األمريكية 
المؤىل العممي والخبرات وتشمل: درجة الماجستير أو الدكتوراه 
في أحد التخصصات التربوية، والحصول عمى شيادة اإلشراف 

بعد االلتحاق بدورة خاصة، وخبرة العمل كمدير مدرسة  التربوي
 سابق، والحصول عمى شيادة في التدريس والتخطيط.

األساسية، وتشمل: امتبلك روح المسؤولية السمات الشخصية 
وااللتزام، وامتبلك ميارات الحديث، وامتبلك ميارات االتصال 
االجتماعي الفّعال، والنزاىة واالستقامة، والود والتعاطف 
والحماسة، وامتبلك القدرات القيادية كمخطط ومنظم ومنسق، 

 واألمانة والدقة في العمل.
االجتماعية، وتشمل: االلتزام بأىداف الصفات المجتمعية     

الجمعيات والمنظمات  المجتمع، وأن يكون مشاركًا في عدد من
 وامتبلك ميارات االتصال مع المجتمع المحمي. االجتماعية،

أن معايير اختيار المشرفين التربويين  [11]وبين ساكول      
ىي: امتبلك ميارات التخطيط اإلداري، والتربوي، والمالي، 

القدرة عمى وضع خطط وأساليب تدريس تتفق مع الحاجات و 
الطارئة، والمستقبمية لممدارس، وكتابة التقارير والمبلحظات 
اإلشرافية، وامتبلك ميارات القيادة، وامتبلك ميارات العبلقات 
اإلنسانية، ووضع وتنفيذ التعميمات التي تعزز تنفيذ السياسات 

عمل والوقت والمقاءات الخاصة التربوية، وامتبلك ميارات إدارة ال
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والعامة، والقدرة عمى امتبلك ميارات تقويم المعممين، والنزاىة 
 درة عمى ـــــــايا وقيم المجتمع، فضبًل عن القــواالستقامة، وتبني قض
 التواصل مع اآلخرين.

أما معايير اختيار وتعيين المشرفين في نيويورك وكاليفورنيا      
المينية، والمؤىبلت األكاديمية، وامتبلك فإنيا تشمل الخبرة 

الخصائص القيادية لمتخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والنزاىة وعدم 
التمييز عمى أساس الجنس أو العرق بين المعممين، واجتياز 
اختبارات ومقاببلت مجمس المدارس، والمعرفة بالقوانين التربوية، 

الحتياجات مثل قانون تعميم جميع األطفال، وقانون ذوي ا
الخاصة، باإلضافة إلى الذكاء االجتماعي واالنفعالي، والقدرة 
عمى ممارسة ميارات االتصال الصاعد واليابط، والقدرة عمى 
تخطيط وتنفيذ العمل، وامتبلك الكفايات المينية كالقدرة عمى 
تحميل المنياج، وتخطيط المنياج، ووضع الخطط العبلجية، 

األخبلقية لممعممين والطمبة، وحل المشكبلت األكاديمية و 
واالستشارة والبحث العممي، فضبًل عن امتبلك ميارات التواصل 
مع المجتمع المحمي لتشكيل حمقة ربط بين المدرسة والمجتمع، 
واالنفتاح والمرونة والمثابرة والحماسة لمعمل، وامتبلك 

 [12]. األخبلقيات الشخصية والمينية والقيم الدينية
المممكة العربية السعودية فإن معايير اختيار وعمى مستوى 

المشرفين التربويين، وتكميفيم بالعمل اإلشرافي، فإنو يتضمن 
 (:2007اآلتي )وزارة التربية والتعميم، 

 العممي: يقدم المرشح صورًا من وثائق التخرج: أوال: المؤىل
البكالوريوس بتقدير ال  أن يكون المرشح حاصبل عمى درجة -1

 جيد في التخصص.يقل عن 
أن يكون المرشح تربويًا: ويقصد بذلك حصولو عمى  – 2

البكالوريوس، ثم عمى دبموم في التربية لمدة ال تقل عن عام 
 دراسي.

 ثانيًا: الخدمة التعميمية وتكون كالتالي:
أال تقل عن ست سنوات بأداء ال يقل عن ممتاز في آخر  – 1

 سنتين.
 المجال المرشح لو.أن يكون عمى رأس العمل في  – 2

 ثالثًا: الخبرة العممية:
 ويتم الحصول عمى المعمومات عنيا من قاعدة البيانات وممف  

اإلنجازات وتقرير مدير المدرسة وتقرير المشرف المختص 
 وغيرىا، وتتضمن امتبلك الميارات التالية:

المشاركة في تخطيط أو تنفيذ بعض البرامج التربوية  .1
عداد بحوث أو أوراق كالمشاغل التربوية،  لقاء المحاضرات، وا  وا 

 عمل، وتنفيذ تجارب ميدانية، وكتابة تقارير عنيا.
 تطبيق لقاء تربوي مصغر بصفة مناقش. .2
 دراسة المقررات المدرسية ونقدىا. .3
توافر الميارات األساسية التالية: تحميل المشكبلت، إدارة  .4

طريقة وميارات االتصال االجتماعي،  الحوارات واالجتماعات
والتقويم، كتابة  اتخاذ القرارات، التخطيط والمتابعة والتوجيو

ميارات إعداد الخطابات  التقارير، المبلحظة وتشخيص الواقع،
 والمحاضرات اإلدارية والرسمية.

 .التعامل مع الحاسب اآللي بما يخدم مجال عممو .5
 رابعًا: المعرفة األكاديمية والميارات التربوية:

اختبار تحريري تعدىا إدارة اإلشراف التربوي وتقاس عن طريق 
بالتنسيق مع الجيات اإلشرافية المختصة في إدارة التربية 

 والتعميم: وتشمل:
 اختبار تحريري لقياس التمكن من التخصص العممي. .1
اختبار تحريري لقياس الجوانب المعرفية لمميارات التربوية  .2

 لمعمل المرشح لو.والموائح والنظم التربوية واإلدارية البلزمة 
اختبار تحريري في المجال المرشح لو لمجيات اإلشرافية  .3

 المختصة ذات المتطمب والضوابط الخاصة.
 خامسًا: أن تتوافر فيو الصفات الشخصية:

ويتم التعرف عمييا عن طريق المقابمة الشخصية والمصادر 
  :األخرى، وتتضمن الجوانب التالية

 القدوة الحسنة. .1
 ثير.القيادة والتأ .2
 القدرة عمى التعبير عما يريد بطبلقة وبمغة عربية سميمة. .3
 القدرة عمى عرض األفكار بتسمسل منطقي. .4
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بداء الرأي الصريح. .5  التمتع بالشجاعة األدبية وا 
 القدرة عمى الحوار واإلقناع. .6
 االتزان االنفعالي. .7
 سبلمة الفكر والمنيج. .8
 سبلمة الحواس من العيوب. .9

 اإلعاقات.سبلمة البدن من  .10
 التمتع بالمظير المناسب. .11
 الحمم واألناة والصبر. .12
 النظر والتبصر في األمور والفطنة واليقظة.بعد  .13
 القدرة عمى استثمار المواقف التربوية. .14
 الثقافة العامة وسعة االطبلع. .15

سادسًا: أال يكون لممرشح أي سوابق تدل عمى تقصير في 
يكون طرفًا في قضية العمل، أو سموك مشين يخل بالشرف، وأال 

 قائمة.
لقد أظيرت نتائج بعض الدراسات الميدانية السابقة التي      

أجريت في المممكة العربية السعودية وجود مشكبلت تتعمق 
بالقدرات الشخصية والميارات المينية لبعض المشرفين 
التربويين، مما يؤكد وجود خمل واضح في معايير االختيار عند 

دراسة  ترشيحيم لمقيام بميام اإلشراف التربوي. حيث أكدت
أن ىناك قصوًرا في أداء المشرف التربوي في  [13]الثمالي 

تنفيذ وظائف اإلشراف التربوي، خاصة في كل من وظيفتي 
 التخطيط والتنظيم.

أن دور المشرفين  [14]كما تبين من دراسة الزغيبي      
التربويين في تطوير أداء معممي المرحمة االبتدائية في منطقة 

توسطة، ضمن مجاالت: الزيارات الصفية، القصيم ىي بدرجة م
والتقويم، والتخطيط، والعبلقة مع الزمبلء والمجتمع المحمي، 

 [15]والمناىج وأساليب التدريس. كما أكدت نتائج دراسة غنيم 
أن المعايير الموضوعة الختيار المشرفات التربويات تظل 
معايير محدودة تحتاج إلى تطوير وتقنين أكثر نظًرا لغياب 
االىتمام بالمعايير الشخصية عمى وجو الخصوص. وأكد ذلك 

ات الدراسة التي قام بيا بوجوب في إحدى توصي [9]السويمم 

إعادة النظر في أساليب اختيار المشرفين التربويين، بحيث "
 اـًرا ثانويً ــــــــــــــتكون األولوية لممستحق بجدارة، وجعل األقدمية عنص

 تساوي المرشحين في نقاط الجدارة.ألغراض الترجيح، عند 
وبالرغم من سعي وزارة التربية والتعميم في وضع معايير      

وضوابط الختيار المشرفين التربويين، إال أن ىذه المعايير 
بحاجة إلى تحديث وتطوير، وذلك مع تطور اإلشراف التربوي 
وتطور وسائمو وأساليبو. فالمشرف التربوي الفاعل ىو الذي 

دارية، ومؤىبلت  يمتمك ميارات إنسانية، ومعرفية، وتكنولوجية، وا 
تربوية عميا تجعل من مستوى أدائو عمبًل إبداعيًا، يسيم في 
تطوير أداء المعممين والطمبة، وفي اعتقاد الباحث أن سمات 
الشخصية لدى المشرف التربوي تؤدي جانبًا ميمًا في أدائو 

 وميامو، فضبًل عن السمات المينية.
 مشكمة الدراسة. 2

نظرًا لتعقد دور المشرف التربوي، وتعدد األساليب 
اإلشرافية الجديدة، كاإلشراف باألىداف، واإلشراف باالتصال 
والتأممي وغيرىا، كان ال بد من توافر المشرفين التربويين الذي 
يتميزون بالقدرة عمى النجاح في ممارسة الواجبات المنوطة بيم، 

التي تواجييم بروية، وحسن تصرف  وحل المشكبلت والصعاب
لمنيوض بالعممية التعميمية، لذا كان ال بد أن يكون اختيار 
المشرفين التربويين مبنيًا عمى معايير سميمة وواضحة، ومواكبة 
لكافة المستجدات التربوية. وفي اعتقاد الباحث أن التركيز عمى 

ربية المعايير يسيم في تطوير اإلشراف التربوي في وزارة الت
والتعميم في المممكة العربية السعودية. ومن ىنا تتمثل مشكمة 
الدراسة في محاولة تطوير معايير الختيار المشرفين التربويين 

 في وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية.
 أسئمة الدراسةأ. 

 حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
رفين التربويين في المممكة العربية ما درجة تقدير المش .1

السعودية لممعايير الواجب توافرىا في اختيار المشرف التربوي 
 في وزارة التربية والتعميم؟

 =  α) وىـــــــــــــــــــــــــىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مست .2
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بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين عمى أداة  (0.05
 الدراسة تعزى إلى متغيرات: الجنس، والمؤىل العممي، والخبرة؟

ما درجة تقدير مديري المدارس في المممكة العربية السعودية  .3
لممعايير الواجب توافرىا في اختيار المشرف التربوي في وزارة 

 التربية والتعميم؟
=  α) داللة إحصائية عند مستوى ىل ىناك فروق ذات .4

بين متوسطات استجابات المديرين عمى أداة الدراسة  (0.05
 تعزى إلى متغيرات: الجنس، والمؤىل العممي، والخبرة؟

=  α) ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .5
بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين واستجابات  (0.05

 المديرين حسب متغير المسمى الوظيفي؟
 أهمية الدراسةب. 
 جاءت أىمية ىذه الدراسة من خبلل ما يمي:     

من أىمية موضوعيا وىو تطوير معايير الختيار المشرفين  -
السعودية، التربويين في وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية 

وىذا يعني السعي نحو التطوير التربوي الذي تسعى إليو وزارة 
 التربية والتعميم.

تفيد الدراسة في اقتراح معايير الختيار المشرفين التربويين  -
في وزارة التربية والتعميم السعودية، والتي يمكن تبنييا من قبل 
ن المسؤولين في وزارة التربية والتعميم عند ترشيح المشرفي

 التربويين.
ما يمكن أن تضيفو الدراسة إلى األدب النظري والدراسات  -

 السابقة حول معايير اختيار المشرفين التربويين.
ما يمكن أن تقدمو لممكتبة العربية حول اإلشراف التربوي من  -

حيث مفاىيمو، وأساليب اختيار المشرفين التربويين، وسمات 
 المشرفين الشخصية والمينية.

ألعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسون اإلشراف أىميتيا  -
التربوي في السعودية، وطمبة الدراسات العميا الذين يتخصصون 

 في اإلدارة واإلشراف.
 التعريفات االصطالحية واإلجرائيةد. 

 ة في وزارة ـــــات إدارة الموارد البشريـــــــــة من عمميـــــــــــــاالختيار: عممي

السعودية، والتي تركز عمى التربية والتعميم في المممكة العربية 
  ن وفقـيفي الوزارة من المشرفين التربوي العاممين توظيف

 احتياجاتيا، ووفق التخصصات الموجودة.
المعايير: مجموعة األسس التي تضعيا وزارة التربية والتعميم 

عممية، الختيار المشرفين التربويين بناًء عمى المؤىبلت ال
 والصفات الشخصية، والخصائص المينية. 

تطوير معايير: ويقصد بيا في ىذه الدراسة مجموعة المعايير 
التي أعدىا الباحث في استبانتو، والتي تحصل عمى درجة تقدير 
كبيرة جدًا، أو كبيرة، لتكون معايير الختيار المشرفين التربويين 

 في وزارة التربية والتعميم في السعودية.
 محددات الدراسةه. 
اقتصرت ىذه الدراسة عمى استجابات عينة من المشرفين      

التربويين ومديري المدارس في منطقة الجوف، عمى المعايير 
الواجب توافرىا في اختيار المشرفين التربويين، لمعام الدراسي 

 م. 2009/2010
 الدراسات السابقةطار النظري و . اإل3

السابقة وفق الترتيب الزمني من األقدم تم عرض الدراسات       
 إلى األحدث كما يمي:
 أواًل: الدراسات العربية:

دراسة ىدفت إلى وضع معايير  [16]أجرى الصالحي       
الختيار المشرف التربوي في األردن من وجية نظر المشرفين 

( مشرفًا تربويًا ممن 166أنفسيم، وتكونت عينة الدراسة من )
الجامعية األولى، وال تقل خبرتيم عن خمس  يحممون الشيادة

سنوات في مجال اإلشراف التربوي، وقد توصمت نتائجيا إلى 
تحديد عدد من المعايير الختيار المشرف التربوي وىي: السمات 
الشخصية، وتحقيق أىداف اإلشراف، والقدرة عمى التخطيط، 
 وتحقيق الذات، واإلعداد الميني، وتقويم العمل وممارساتو،
وممارسة األساليب واألنشطة التربوية المختمفة، والعمل لكفاءة 

 وفعالية، والخبرة العممية الناجحة، والمؤىبلت العممية.
 المنظور دراسة ىدفت إلى تحميل [17]وأجرت الشعبلن       
 واختيار وتدريب المعاصر التربوي اإلشراف من لكل الفكري
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لى تحميل المشرفات  المشرفات وتدريب اختيار واقع التربويات، وا 
 كفاءة مدى وتقويم العربية السعودية، تحميل المممكة في التربويات
 تقديم التربويات كما ىدفت إلى المشرفات وتدريب اختيار وفاعمية
التربويات  المشرفات وتدريب اختيار نظام لتطوير مقترح تصور

 عمىوقد تم تطبيق الدراسة  البنات. لتعميم العامة الرئاسة في
( مشرفة تربوية في مدينة الرياض. حيث أظيرت نتائج 135)

 تدريب الختبار الحالي النظام الدراسة أن أبرز إيجابيات
 من التربوي اإلشراف أىداف أغمب يحقق أنو التربويات المشرفات

 دورة تنفيذ عمى المناطق بعض البحث، وفرض عينة نظر وجية
 النظام في الضعف نبوالمشرفات. أما جوا لممستجدات تدريبية
 التربويات تتمثل في وجود المشرفات تدريب الختيار الحالي
 في قصور التربويات، ووجود المشرفات اختيار نظام في قصور
 ىو كل ما عن بعيدات يجعمين مما التربويات المشرفات تدريب
 المشرفات ممارسة مستوى التربوية، وتدني الساحة عمى جديد

 اإلشراف. في الحديثة لبلتجاىات التربويات
دراسة ىدفت إلى الكشف عن مدى  [18]وأجرى الزىراني      

مبلءمة المعايير الشخصية والمينية المطبقة حالًيا في اختيار 
المشرفين التربويين، وتكون مجتمع الدراسة من مشرفي المواد 
الدراسية واإلدارة المدرسية بمحافظات منطقة مكة المكرمة )جده، 

( 342لميث، القنفذة(، وبمغ عدد المستجيبين منيم )الطائف، ا
مشرًفا تربوًيا، كما شمل مجتمع الدراسة المختصين باإلشراف 
التربوي من األكاديميين بكميات التربية في أربع جامعات )أم 
القرى، الممك عبد العزيز، الممك سعود، الممك فيصل(، وبمغ عدد 

وخمصت الدراسة ( عضو ىيئة تدريس. 27المستجيبين منيم )
إلى أن جميع المعايير الشخصية المطبقة حصمت عمى درجات 
عالية لدى أفراد مجتمع الدراسة، فيما حصل ثبلثة معايير من 
المعايير المينية المطبقة حالًيا عمى درجات عالية جًدا، ومعياران 
عمى درجات عالية فقط. كما حصل ثمانية معايير من المعايير 

عمى درجات عالية جًدا، ومعياران عمى  الشخصية المقترحة
درجات عالية فقط، فيما حصل أحد عشر معياًرا من المعايير 
المينية المقترحة عمى درجات عالية جًدا، وحصل اثنان وعشرون 

معياًرا عمى درجة عالية فقط. وبينت نتائج الدراسة أيضًا عدم 
ديميين وجود فروق بين متوسطي آراء المشرفين التربويين واألكا

حول أىمية المعايير الشخصية المقترحة، بينما ظير فروق بينيم 
 حول أىمية المعايير المينية المقترحة لصالح األكاديميين.

دراسة ىدفت إلى تطوير معايير  [19]وأجرى السعود      
الختيار المشرفين التربويين في األردن في ضوء الواقع وتوجيات 
 اإلشراف التربوي المعاصرة، وقد تكونت عينة الدراسة من

( قائدًا تربويًا، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن المعايير 416)
المستخدمة حاليًا في اختيار المشرفين التربويين في األردن 

حصر في: المؤىل العممي، والشيادة الجامعية الثانية، والخبرة تن
العممية في التعميم أو اإلدارة، والمقابمة الشخصية، واالمتحان، 
ودرجة الكفاءة في التقرير السنوي. وأن المعايير التي تدعو إلييا 
االتجاىات المعاصرة الختيار المشرفين التربويين تتمخص في 

عممي بحد أدنى درجة ماجستير،  حصول المشرف عمى مؤىل
وخبرة عممية مناسبة، وتوافر سمات شخصية متعددة ومتنوعة، 
ومقدرة المرشح عمى القيام باألبحاث والدراسات وتطوير أداء 

 المعمم. 
 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

دراسة في الواليات المتحدة األمريكية  [20]أجرى جامبل      
شخصية لممشرفين الذين تم ىدفت الكشف عن الخصائص ال
 وديترويت (Wisconsin) تعيينيم في منطقتي وسكونسن

(Detroit)( مقابمة 123. ولتحقيق ىذا اليدف تم تحميل نتائج )
أجريت مع مجموعة من المرشحين إلشغال منصب مشرف 
تربوي في مدارس المنطقتين الحكومية. وبينت الدراسة أن 

الذي تم اختياره ىي: القدرة الخصائص التي يتمتع بيا المشرف 
عمى إدارة العبلقات العامة، والرغبة والدافعية الداخمية لتطوير 
دارة  المدارس، والسمات الشخصية القيادية مثل الحوار وا 
االجتماعات، والشجاعة واإلبداع، وتحمل المسؤولية اتجاه العمل 

 واتجاه تطوير عمل المعممين، والتصميم والعدالة والنزاىة.
دراسة في كولومبيا بيدف الكشف عن  [21]وأجرت موفيت      

المعايير المستخدمة في عممية البحث عن المشرفين التربويين 
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مقررًا في مجالس  (16)وتعيينيم. وتكونت عينة الدراسة من 
( مشرفًا ومشرفة تم اختيارىم في الفترة 56المدارس بالوالية، و)

ى المقررين والبالغ . وتم توزيع استبانة عم2004-1994من 
( مقررًا، بينما تم إجراء مقاببلت فردية مع المشرفين 16عددىم )

التربويين. وبعد جمع البيانات وتحميميا بينت الدراسة أن معظم 
مجالس المدارس تستعين بمستشارين كانوا في األصل مشرفين 
تربويين، وأن عممية االختيار والبحث تتم بناء عمى الخبرة 

وحصول المتقدم لمتعيين عمى إجازة فيدرالية في والكفاءة، 
التدريس، ولم يتم أخذ الجنس أو المون أو الخمفية العرقية 
بالحسبان عند عممية االختيار والتعيين. وأوصت الدراسة 
بضرورة عقد ورش عمل ودراسات تدريبية لمقائمين عمى عممية 

 ل.االختيار واالستفادة من الخبرات السابقة في ىذا المجا
دراسة في كاليفورنيا ىدفت إلى  [22]أجرى ماكبلجين و      

التعرف عمى المعايير المشتركة الختيار المديرين والمشرفين 
التربويين في كاليفورنيا، كما ىدفت الدراسة الكشف عن آلية 
االختيار والتعيين. ولتحقيق ىذه األىداف تم اختيار عينة مكونة 

من وكاالت تربوية، ثم تم إجراء  ثبلثة ممثمينمدرسة و  (23من )
مقاببلت مع المشاركين وتحميل وثائق اختيار وتعيين المشرفين 
والمديرين وتحميل المعايير الموجودة عمى االنترنت، ومراجعة ما 
كتب في األدب النظري عن الموضوع. خمصت الدراسة إلى 
مجموعة من النتائج والتي من أبرزىا: يتم اختيار المديرين 

رفين بناء عمى العمر أواًل، وتحقيق الشروط العممية المش
كالحصول عمى درجة ما بعد البكالوريوس، وعدم وجود عقوبات 
سابقة، والخبرة في التدريس، والقدرة عمى التخطيط اإلداري 
والتربوي، وامتبلك سمات شخصية إيجابية. أما عن آلية االختبار 

وظفين والمعممين فقد بينت الدراسة أنيا تتم عبر ترشيح الم
ألنفسيم عبر تقديم سيرة ذاتية ومن ثم اختيار الفئات العمرية 

خضاعيا الختبار كتابي ولمقاببلت شخصية.  المناسبة وا 
دراسة في بنسمفانيا ىدفت إلى   [23]وأجرى أندرسون     

الكشف عن أسس اختيار المشرفين التربويين من قبل مجالس 
( عضوًا في 66نة الدراسة من )المدارس في الوالية. وتكونت عي

المجالس المدرسية أجابوا عن سؤال مفتوح )ما معايير المشرف 
( مشرفًا 16التربوي التي يمكن أن تصوت عمى اختيارىا(، ومن )

تربويًا أجريت معيم مقاببلت. وبعد جمع البيانات وتحميميا تم 
الحصول عمى قائمة المعايير المتمثمة في: قدرة المشرف عمى 

بحث والتخطيط، وتقييم أعمال المشرف السابقة )تدريس، ال
ومناىج، والتزام وظيفي(، واالختيار من ضمن مجموعة متشابية 
في الخصائص )العمر، والخبرة، والشيادة العممية، والتقارير 

 الدورية، والحاجة الفعمية لتخصصات محددة.
دراسة في أريزونا ىدفت التعرف  [24]وأجرى ساندوفال      

عمى تصورات أعضاء مجالس المدارس حول المعايير 
والخصائص والمؤىبلت المقترحة عند تعيين وانتقاء المشرفين 

( مشرًفا ومشرفة تربوية 58التربويين. وتكونت عينة الدراسة من )
( عضو من أعضاء مجالس المدارس في أريزونا، وبينت 54و)

ج العمر والجنس والخمفية العرقية في عممية الدراسة عدم إدرا
اختيار المشرفين وتعيينيم. كما بينت النتائج وجود معايير محددة 
الختيار المشرفين بحسب تصورات أعضاء المجالس وىذه 
المعايير ىي: مستوى الخبرة، والحساسية لقضايا المجتمع، 

مانة وامتبلك ميارات اتصال فعالة، والقدرة عمى التخطيط، واأل
واألخبلق واالستقامة، وامتبلك ميارات بناء الفريق، وامتبلك خبرة 

باإلضافة إلى أن تصورات المشرفين عمى  سابقة في التدريس.
المعايير المقترحة فتضمنت إضافة إلى ما سبق: استحداث 
دورات تدريبية، والتقييم المستمر، والنزاىة، وامتبلك الميارات 

رة العبلقات العامة، والقيادة وميارات بناء المينية، والقدرة عمى إدا
 فريق العمل.

دراسة في الواليات المتحدة األمريكية  [25]وأجرت كرستين      
ىدفت إلى الكشف عن أسموب اختيار المشرفين والمشرفات في 
الواليات المتحدة األمريكية. ولتحقيق ىدف الدراسة قامت الباحثة 

( 70ع عمى عينة مكونة من )بمراجعة األدب التربوي واالطبل
من محاضر جمسات مجالس المدارس األمريكية. وخمصت 
الدراسة إلى أن معايير االختيار تتضمن الصفات والمزايا 
كالمعرفة والخبرة في التدريس، والكفايات اإلدارية والتكنولوجية، 



4102015
 

181 

والقدرة البدنية، والقدرة عمى التخطيط والتواصل. كما بينت 
 ارـبات االختيار تشمل توصيات المدارس، واالختالدراسة أن آلي

 التحريري، والمقابمة الشخصية.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 يتبين من خبلل استعراض الدراسات السابقة:     
حاولت بعض الدراسات السابقة التعرف عمى العوامل المؤثرة  -

 .[26]في اختيار المشرفين التربويين، كدراسة الحماد 
ركزت بعض الدراسات السابقة عمى تطوير معايير االختيار  -

؛ البموشي، [27]لممشرفين التربويين كما في دراسات )وادي، 
 (Sandorall [24]؛  Rodd [29]؛[19]؛ السعود، [28]
إلى التعرف عمى ىدفت ىدفت بعض الدراسات السابقة  -

ويين المعايير الحالية الموضوعة في عممية اختيار المشرفين الترب
 [21]؛[18]؛ الزىراني، [9]كما في دراسات )السويمم، 

Moffet, [23]؛ Anderson,.) 
تناولت بعض الدراسات السابقة أساليب اختيار المشرفين  -
 Carter [25] [30])لتربويين وتعيينيم، كما في دراسةا

Kersten) 
أشارت معظم الدراسات السابقة إلى ضرورة تطوير معايير  -

التربويين وخاصة في ظل ما يشيده الميدان  اختيار المشرفين
 التربوي من تغيرات واتجاىات تربوية حديثة.

ركزت الدراسات السابقة عمى أىمية مراعاة السمات  -
الشخصية، والمؤىبلت العممية، والخبرات العممية في عممية 

 اختيار المشرفين التربويين.
أما الدراسة الحالية فإنيا تتوافق مع معظم الدراسات السابقة  

في تناول موضوع معايير اختيار المشرفين التربويين، ولكنيا 

تختمف عنيا في محاولة تطوير معايير الختيار المشرفين 
التربويين من خبلل معايير اختيار المشرفين في المممكة العربية 

م تصميميا من خبلل معايير السعودية، حيث إن أداة الدراسة ت
اختيار المشرفين في السعودية، وما تطرقت لو الدراسات السابقة، 
والعديد من المعايير العالمية الختيار المشرفين التربويين. كما أن 
الدراسة تختمف في مجتمع الدراسة، وعينتيا، ومكانيا، وأداتيا. 

شكمة وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة، في تحديد م
 الدراسة، وفي بناء أداتيا، وتفسير نتائج الدراسة.

 . الطريقة واالجراءات4
 منهج الدراسةأ. 
اتبع الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي، من خبلل  

توزيع أداة الدراسة عمى المشرفين التربويين، والمديرين، ومن ثم 
 إجراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة.

 الدراسة وعينتهامجتمع ب. 
تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين      

والمشرفات التربويات في منطقة الجوف التعميمية، وقد بمغ 
( 220( مشرفًا و)212) ( مشرفًا ومشرفة، منيم432عددىم )

مشرفة. كما تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات 
لثانوية في منطقة الجوف المدارس االبتدائية والمتوسطة وا

( مدير، 243) ( مديرًا ومديرة، منيم485التعميمية البالغ عددىم )
( مديرة. وقد تم تطبيق الدراسة عمى جميع المشرفين 242و)

( مشرفًا ومشرفة، 301التربويين والمديرين، حيث استجاب منيم )
( يوضح توزيع أفراد الدراسة 1) والجدول( مديرًا ومديرة، 322و)
 ب المتغيرات المستقمة.حس

 1جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقمة

 النسبة التكرار الفئات 
 51.0 318 ذكر الجنس
 49.0 305 أنثى 

 %100 623 المجموع
 48.3 301 مشرف المسمى الوظيفي

 51.7 322 مدير 
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 %100 623 المجموع
 17.8 111 أقل من بكالوريوس المؤىل العممي

 69.8 435 بكالوريوس 
 12.4 77 دراسات عميا 

 %100 623 المجموع
 4.7 29 سنوات 5أقل من  الخبرة
 21.5 134 10اقل من -5 
 73.8 460 سنوات فأكثر 10 

 %100 623 المجموع
 أداة الدراسةج. 
( 70الباحث استبانة تكونت بصورتيا األولية من )طور      

فقرة، موزعة عمى ثبلثة مجاالت ىي: مجال المؤىبلت العممية 
والخبرات العممية، ومجال السمات الشخصية، ومجال السمات 
المينية. وقد اعتمد الباحث في إعداد االستبانة عمى معايير 

عميم في المممكة اختيار المشرفين التربويين في وزارة التربية والت
العربية السعودية، وعمى بعض المعايير الواردة في األدب 
النظري والدراسات السابقة. وتم التحقق من الصدق البنائي ألداة 

( محكم من أعضاء ىيئة 17الدراسة من خبلل عرضيا عمى )
( جامعات. حيث طمب منيم قراءة عبارات 5) التدريس في

بداء مبلحظاتيم ح  ة ـــــــــــــــــــــــــوليا من حيث: دقة الصياغاالستبانة وا 

 
المغوية لمفقرات، ومدى انتماء الفقرات لمجاالتيا، ومدى مناسبة 
الفقرات لما وضعت لو. وفي ضوء مبلحظات المحكمين 

( فقرة، وموزعة عمى نفس 60) مكونة من االستبانةأصبحت 
 .المجاالت السابقة الذكر

 :ثبات أداة الدراسة
( 40تم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة عشوائية مكونـة من )     

مشرفًا ومديرًا من خارج عينة الدراسة، وذلك بطريقة االختبار 
عادتو وبفارق أسبوعين بين التطبيق األول  (test-retest) وا 

والثاني، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون، ومعامل كرونباخ الفا 
 .( يوضح ذلك2دول )لقياس االتساق الداخمي، والج

 2جدول 
 معامالت االرتباط بين التطبيقين واالتساق الداخمي ألداة الدراسة ومجاالتها

 )كرونباخ ألفا( الداخمي معامل االتساق بين التطبيقين معامل ارتباط بيرسون ومجاالته المقياس
 0.91 0.89 المؤىبلت العممية والخبرات العممية

 0.88 0.87 السمات الشخصية
 0.89 0.85 السمات المينية
 0.92 0.90 األداة ككل

 الدراسة د. متغيرات
 :اآلتية والتابعة المستقمة المتغيرات عمى الدراسة ىذه اشتممت

 :وىي المستقمة المتغيرات: أوالً 
 .أنثى ذكر،: فئتان ولو الجنس -
 .مدير مشرف،: الوظيفي المسمى -
 دراسات بكالوريوس، بكالوريوس، من أقل: العممي المؤىل -

 .عميا
  10 سنوات، 10 من أقل -5 سنوات، 5 من أقل: الخبرة -

 .فأكثر سنوات
 الدراسة ألداة الكمية التقدير درجة: وىو التابع المتغير: ثانياً 
 بالمشرفين الخاصة( التربويين المشرفين اختيار معايير)

 .المجاالت عمى الفرعية التقدير ودرجات والمديرين
 . النتائج5

 في التربويين المشرفين تقدير درجة ما: األول السؤال نتائج: أوالً 
 اختيار في توافرىا الواجب لممعايير السعودية العربية المممكة
 والتعميم؟ التربية وزارة في التربوي المشرف
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 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة
 اختيار في توافرىا الواجب لممعايير المعيارية واالنحرافات

 العربية المممكة في والتعميم التربية وزارة في التربويين المشرفين
 .ذلك يوضح( 3) والجدول المشرفين، نظر وجية من السعودية

 3 جدول
 حسب تنازليا   مرتبة المشرفين نظر وجهة من التربويين المشرفين اختيار في توافرها الواجب لممعايير المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الحسابية المتوسطات
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم المجال

 كبيرة جداً  41. 4.61 السمات الشخصية 2
 كبيرة 43. 4.39 المينيةالسمات  3
 كبيرة 54. 4.01 المؤىبلت العممية والخبرات العممية 1
 كبيرة 35. 4.38 األداة ككل 

( أن مجال السمات الشخصية جاء في 3يبين الجدول )     
(، تبله في 4.61المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ )

مجال السمات المينية بمتوسط حسابي بمغ المرتبة الثانية 
(، بينما جاء مجال المؤىبلت العممية والخبرات العممية 4.39)

وبمغ المتوسط  (.4.01في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )
(. كما تم استخراج المتوسطات 4.38الحسابي لؤلداة ككل )

ا في الحسابية واالنحرافات المعيارية لممعايير الواجب توافرى
اختيار المشرفين التربويين في وزارة التربية والتعميم في المممكة 
العربية السعودية من وجية نظر المشرفين، عمى كل مجال من 

 .( تبين ذلك6، 5، 4) مجاالت الدراسة، والجداول
 :المجال األول: المؤىبلت العممية والخبرات العممية

 4جدول 
ية" مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين عمى فقرات المجال األول "المؤهالت العممية والخبرات العمم

 تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط  الفقرات رقم الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة جداً  77. 4.57 يشرف عمييا مدة ال تقل عن أربع سنوات قد مارس تدريس المادة التي 8
 كبيرة جداً  79. 4.54 تقدير ممتاز في آخر ثبلث سنوات عمى األقل 5
 كبيرة 82. 4.45 قد اجتاز المقابمة الشخصية 11
 كبيرة 1.00 4.30 عدد سنوات خدمتو في التربية ال تقل عن ست سنوات 4
 كبيرة 99. 4.20 اإلشراف المرشح لوعمى رأس العمل في مجال  9
 كبيرة 95. 4.19 قد اجتاز امتحانا شامبل يغطي مجاالت عممية اإلشراف التربوي 10
 كبيرة 1.15 4.18 حاصبل عمى درجة البكالوريوس في التخصص لما ال يقل عن تقدير جيد 1
 كبيرة 1.11 4.01 قد حصل عمى دورات تدريبية متخصصة في مجال اإلشراف التربوي 12
 كبيرة 1.03 3.86 قد شارك في تخطيط بعض البرامج التربوية وتنفيذىا )كالمشاغل التربوية والندوات( 7
 كبيرة 1.34 3.82 حاصبل عمى الدبموم في التربية بعد البكالوريوس ما لم يكن تربوي 2
 متوسطة 1.48 3.30 قد عمل في الفترة السابقة مدير مدرسة لمدة سنة عمى األقل 6
 متوسطة 1.38 2.65 حاصبل عمى درجة ال تقل عن الماجستير في التخصص 3
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 4يبين الجدول )     

المعيارية لفقرات مجال المؤىبلت العممية والخبرات العممية، 
( عمى أعمى متوسطين حسابيين 5، 8حيث حصمت الفقرتان )

( عمى التوالي، وبدرجة تقدير كبيرة 4.54، 4.57بمغ مقدارىما )

( حصمت 2، 7، 12، 1، 10، 9، 4، 11جدًا، وأن الفقرات )
( عمى 3.82-4.45) عمى متوسطات حسابية تراوحت ما بين

( عمى 3، 6التوالي، وبدرجة تقدير كبيرة، وحصمت الفقرتان )
 ( عمى التوالي، 2.65، 3.30) متوسطين حسابيين بمغ مقدارىما
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 :المجال الثاني: السمات الشخصية .وبدرجة تقدير متوسطة
 5جدول 

حسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين عمى فقرات المجال الثاني "السمات الشخصية" مرتبة تنازليا  
 المتوسطات الحسابية

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات رقم الفقرة
 جداً كبيرة  45. 4.83 حسن السيرة والسموك 20
 كبيرة جداً  47. 4.80 معاممة اآلخرين بالعدل والمساواة 27
 كبيرة جداً  49. 4.74 الثقة بالنفس 18
 كبيرة جداً  50. 4.73 المقدرة عمى اتخاذ القرار 16
 كبيرة جداً  57. 4.72 المقدرة عمى ضبط النفس 26
 كبيرة جداً  55. 4.71 المرونة وعدم التعصب لمرأي 28
 كبيرة جداً  53. 4.67 عمى التعبير عن رأيوالمقدرة  23
 كبيرة جداً  57. 4.65 االتزان االنفعالي 17
 كبيرة جداً  57. 4.65 امتبلك ميارات القيادة والتأثير في اآلخرين 21
 كبيرة جداً  60. 4.60 المقدرة عمى التعبير عما يريد بطبلقة 19
 كبيرة جداً  62. 4.59 امتبلك ميارات االتصال االجتماعي الفعال 29
 كبيرة جداً  58. 4.58 دقة المبلحظة 13
 كبيرة جداً  59. 4.56 المقدرة عمى التركيز 14
 كبيرة جداً  63. 4.52 امتبلك ميارات التفكير الناقد 15
 كبيرة جداً  67. 4.52 التمتع بالشجاعة األدبية 22
 كبيرة 79. 4.36 سبلمة الحواس من العيوب الظاىرة 24
 كبيرة 90. 4.21 البدن من اإلعاقات سبلمة 25
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 5يبين الجدول )       

المعيارية لفقرات مجال السمات الشخصية، حيث حصمت 
، 19، 21، 17، 23، 28، 26، 16، 18، 27، 20الفقرات )

ية ( عمى أعمى متوسطات حساب22، 15، 14، 13، 29
( عمى التوالي، وبدرجة تقدير 4.52 -4.83) تراوحت ما بين

(: سبلمة الحواس من العيوب 25,24) كبيرة جدًا، وأن الفقرتان
الظاىرة؛ سبلمة البدن من اإلعاقات( عمى متوسطين حسابيين 

( عمى التوالي، وبدرجة تقدير 4.21، 4.36) بمغ مقدارىما
 .كبيرة

 :المجال الثالث: السمات المينية
 6جدول 

حسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين عمى فقرات المجال الثالث "السمات المهنية" مرتبة تنازليا  
 المتوسطات الحسابية

 الفقرات رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة جداً  54. 4.65 المقدرة عمى العمل مع المعممين والمشرفين بروح الفريق الواحد 43
 كبيرة جداً  52. 4.65 الثقافة وسعة االطبلع في مجال تخصصو 48
 كبيرة جداً  56. 4.61 ميارات تقويم أداء المعممين 39
 كبيرة جداً  59. 4.61 المقدرة عمى مساعدة المعمم في حل المشكبلت الصفية التي تواجيو 59
 كبيرة جداً  54. 4.59 المقدرة عمى التخطيط لعممو 36
 كبيرة جداً  60. 4.58 المقدرة عمى تشخيص جوانب القوة والضعف في أداء المعممين والطمبة 51
 كبيرة جداً  57. 4.56 ميارات التدريس الحديثة وأساليبيا 53
 كبيرة جداً  57. 4.55 بوضوحالمقدرة عمى تحديد األىداف التربوية  45
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 كبيرة جداً  56. 4.54 ميارات تنظيم العمل 30
 كبيرة جداً  57. 4.54 المقدرة عمى ممارسة الحوار الفعال 46
 كبيرة جداً  59. 4.52 المقدرة عمى عرض األفكار بشكل منطقي ومتسمسل 47
 كبيرة 66. 4.49 المممكة العربية السعوديةاإللمام باألنظمة والقوانين والتشريعات التربوية النافذة في  41
 كبيرة 57. 4.48 ميارات إدارة الوقت بكفاءة وفاعمية 52
 كبيرة 63. 4.46 المقدرة عمى استخدام أساليب تقويم متنوعة 49
 كبيرة 66. 4.45 المقدرة عمى تحديد حاجات التطوير الميني 34
 كبيرة 66. 4.41 المقدرة عمى استخدام أساليب التخطيط الحديثة 42
 كبيرة 65. 4.40 ميارات إعداد التقارير 33
 كبيرة 73. 4.39 المقدرة عمى تحميل المناىج الدراسية 44
 كبيرة 70. 4.39 ميارات استخدام االنترنت في البحث عن المعمومات 54
 كبيرة 69. 4.38 امتبلك ميارات التواصل مع المعممين وأولياء األمور الطمبة 40
 كبيرة 65. 4.35 ميارات تطوير بيئة التعميم 35
 كبيرة 4.35 .79 (Microsoft word)ميارة استخدام برامج تحرير النصوص  58
 كبيرة 73. 4.33 ميارات التقويم الذاتي 32
 كبيرة 67. 4.32 امتبلك المقدرة عمى تقويم نتائج التدريب 37
 كبيرة 72. 4.32 لممعممينالمقدرة عمى تصميم البرامج التدريبية  38
 كبيرة 81. 4.27 ميارات استخدام الحاسوب في تسجيل نتائج الزيارات الميدانية التي يقوم بيا 56
 كبيرة 76. 4.25 كفايات التدريب في مجال اإلشراف التربوي 31
 كبيرة 4.23 .80 (Power Point)ميارة استخدام برامج العروض التقديمية  57
 كبيرة 83. 4.14 استخدام البريد االلكتروني في التواصل مع المعممين وأولياء األمورميارات  55
 كبيرة 84. 4.03 المقدرة عمى تنفيذ البحوث اإلجرائية 50
 متوسطة 1.25 3.17 المقدرة عمى استخدام المغة اإلنجميزية في القراءة والبحث 60
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 6) يبين الجدول     

( 11المعيارية لفقرات مجال السمات المينية، حيث حصمت )
فقرة عمى درجة تقدير كبيرة جدًا، وبمتوسطات حسابية تراوحت 

( فقرة حصمت 19( عمى التوالي، وأن )4.52 - 4.65ما بين )
( عمى التوالي، 4.03 - 4.49عمى متوسطات تراوحت ما بين )

( ونصيا "المقدرة 60تقدير كبيرة، وجاءت الفقرة رقم ) وبدرجة
عمى استخدام المغة اإلنجميزية في القراءة والبحث" بالمرتبة 

 .( وبدرجة تقدير متوسطة3.17األخيرة، وبمتوسط حسابي بمغ )

ثانيًا: نتائج السؤال الثاني: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية 
استجابات المشرفين بين متوسطات  (α = 0.05) عند مستوى

التربويين عمى أداة الدراسة تعزى إلى متغيرات: الجنس، والمؤىل 
 العممي، والخبرة؟

لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين حول 
معايير اختيار المشرفين تبعا إلى متغيرات الجنس والمؤىل 

 .( يوضح ذلك7العممي والخبرة، والجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين حول معايير اختيار المشرفين تبعا لمتغيرات الجنس . 7جدول 

 والمؤهل العممي والخبرة
المؤهالت العممية   الجنس 

 العمميةوالخبرات 
 األداة ككل السمات المهنية السمات الشخصية

 ذكر الجنس
 

 4.33 4.31 4.60 4.00 س
 36. 45. 40. 52. ع 
 أنثى 

 
 4.42 4.46 4.63 4.01 س

 35. 40. 42. 56. ع 
 4.30 4.33 4.55 3.88 س قل منأ المؤىل
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 38. 43. 49. 61. ع بكالوريوس العممي
 4.40 4.41 4.64 4.04 س بكالوريوس 
 33. 41. 38. 53. ع  
 4.35 4.35 4.60 3.99 س دراسات عميا 
 40. 51. 45. 47. ع  
 4.40 4.41 4.71 3.95 س 5اقل من  الخبرة
 42. 55. 32. 41. ع سنوات 
 4.32 4.32 4.57 3.97 س 10اقل من  -5 
 35. 45. 46. 60. ع  
 4.39 4.40 4.62 4.02 س 10أكثر من  
 35. 42. 40. 53. ع  

 = االنحراف المعياري = المتوسط الحسابي ع س
( تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية 7يبين الجدول )      

واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين حول 
معايير اختيار المشرفين بسبب اختبلف فئات متغيرات الجنس 

لوريوس، بكالوريوس، أنثى(، والمؤىل العممي )أقل من بكا)ذكر، 

، 10أقل من -5سنوات،  5والخبرة )أقل من  .دراسات عميا(
ولبيان  سنوات(، في المجاالت وفي واألداة ككل. 10أكثر من 

داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 
( وتحميل 8ت جدول )تحميل التباين الثبلثي المتعدد عمى المجاال

 (.9التباين الثبلثي لؤلداة ككل جدول )
 8 جدول

 تحميل التباين الثالثي المتعدد ألثر الجنس والمؤهل والخبرة عمى مجاالت معايير اختيار المشرفين

الداللة  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين
 اإلحصائية

 481. 498. 144. 1 144. المؤىبلت العممية والخبرات العممية الجنس
 985. 000. 0006. 1 0006. السمات الشخصية 0.041 = ىوتمنج
 013. 6.262 1.127 1 1.127 السمات المينية 0.008 = ح

 180. 1.808 226. 1 226. األداة ككل الكمي
 114. 2.191 633. 2 1.266 المؤىبلت العممية والخبرات العممية المؤىل العممي

 435. 834. 141. 2 282. السمات الشخصية 0.980 = ويمكس
 913. 091. 016. 2 033. السمات المينية 0.424 = ح

 416. 879. 110. 2 219. األداة ككل الكمي
 645. 440. 127. 2 254. المؤىبلت العممية والخبرات العممية الخبرة

 606. 502. 085. 2 170. السمات الشخصية 0.993  = ويمكس
 544. 611. 110. 2 220. السمات المينية 0.902= ح

 493. 709. 088. 2 177. األداة ككل الكمي
   289. 295 85.244 المؤىبلت العممية والخبرات العممية الخطأ
   169. 295 49.931 السمات الشخصية 
   180. 295 53.096 السمات المينية 
   125. 295 36.804 األداة ككل الكمي
    300 86.675 المؤىبلت العممية والخبرات العممية الكمي
    300 50.444 السمات الشخصية 
    300 54.935 السمات المينية 
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( عدم وجود فروق ذات داللة 8يتبين من الجدول )     
تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت  ( = 0.05) إحصائية

باستثناء مجال السمات المينية، وكانت الفروق لصالح اإلناث. 
وكذلك عدم وجود فروق تعزى لممؤىل أو الخبرة في جميع 
المجاالت. كما يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ي، والخبرة تعزى إلى متغيرات الدراسة الجنس، والمؤىل العمم
 .عمى األداة ككل

ثالثًا: نتائج السؤال الثالث: ما درجة تقدير مديري المدارس في 
 ارـــــــــــــــــــالمممكة العربية السعودية لممعايير الواجب توافرىا في اختي

 المشرف التربوي في وزارة التربية والتعميم؟
ية لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحساب

واالنحرافات المعيارية لممعايير الواجب توافرىا في اختيار 
المشرفين التربويين في وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية 

 .( يوضح ذلك9السعودية من وجية نظر المديرين، والجدول )
 9جدول 

المعيارية لممعايير الواجب توافرها في اختيار المشرفين التربويين من وجهة نظر المديرين مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 المتوسطات الحسابية

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم المجال
 كبيرة جداً  41. 4.60 السمات الشخصية 2
 كبيرة 46. 4.44 السمات المينية 3
 كبيرة 53. 4.22 المؤىبلت العممية والخبرات العممية 1
 كبيرة 39. 4.44 األداة ككل 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 9يبين الجدول )      

المعيارية لممعايير الواجب توافرىا في اختيار المشرفين التربويين 
في وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية من وجية 
نظر المديرين، حيث جاء مجال السمات الشخصية في المرتبة 

(، تبله في المرتبة 4.60األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ )
(، 4.44الثانية مجال السمات المينية بمتوسط حسابي بمغ )

بينما جاء مجال المؤىبلت العممية والخبرات العممية في المرتبة 

وبمغ المتوسط الحسابي  (.4.22األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )
(. كما تم استخراج المتوسطات الحسابية 4.44لؤلداة ككل )
معيارية لممعايير الواجب توافرىا في اختيار واالنحرافات ال

المشرفين التربويين في وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية 
( 12، 11، 10السعودية من وجية نظر المديرين، والجداول )

 .يوضح ذلك
 :المجال األول: المؤىبلت العممية والخبرات العممية

 11جدول 
 الحسابية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول "المؤهالت العممية والخبرات العممية" مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات رقم الفقرة
 كبيرة جداً  85. 4.50 أربع سنوات قد مارس تدريس المادة التي يشرف عمييا مدة ال تقل عن 8
 كبيرة 79. 4.49 تقدير ممتاز في آخر ثبلث سنوات عمى األقل 5
 كبيرة 90. 4.48 عدد سنوات خدمتو في التربية ال تقل عن ست سنوات 4
 كبيرة 1.05 4.36 حاصبل عمى درجة البكالوريوس في التخصص لما ال يقل عن تقدير جيد 1
 كبيرة 88. 4.34 الشخصيةقد اجتاز المقابمة  11
 كبيرة 1.10 4.27 قد عمل في الفترة السابقة مدير مدرسة لمدة سنة عمى األقل 6
 كبيرة 88. 4.26 قد اجتاز امتحانا شامبل يغطي مجاالت عممية اإلشراف التربوي 10
 كبيرة 1.02 4.22 قد حصل عمى دورات تدريبية متخصصة في مجال اإلشراف التربوي 12
 كبيرة 1.04 4.11 رأس العمل في مجال اإلشراف المرشح لوعمى  9
 كبيرة 1.12 4.09 حاصبل عمى الدبموم في التربية بعد البكالوريوس ما لم يكن تربوي 2

7 
قد شارك في تخطيط بعض البرامج التربوية وتنفيذىا )كالمشاغل التربوية 

 والندوات(
4.05 1.02 

 كبيرة

 متوسطة 1.32 3.46 الماجستير في التخصصحاصبل عمى درجة ال تقل عن  3
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 10يبين الجدول )     
المعيارية لفقرات مجال الخبرات والمؤىبلت العممية، حيث 

قد مارس تدريس المادة " عمى:( التي تنص 8) حصمت الفقرة
أربع سنوات" عمى أعمى التي يشرف عمييا مدة ال تقل عن 

( وبدرجة تقدير كبيرة جدًا، وحصمت 4.50) متوسط حسابي بمغ
حاصبل عمى درجة ال تقل عن " :( التي تنص عمى3) الفقرة

(، 3.46) الماجستير في التخصص" عمى متوسط حسابي بمغ
وبدرجة تقدير متوسطة. في حين حصمت باقي الفقرات عمى 

( عمى 4.059 - 4.49) متوسطات حسابية تراوحت ما بين
 .التوالي، وبدرجة تقدير كبيرة

 :المجال الثاني: السمات الشخصية

 11 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني "السمات الشخصية" مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات رقم الفقرة
 كبيرة جداً  49. 4.80 حسن السيرة والسموك 20
 كبيرة جداً  48. 4.80 معاممة اآلخرين بالعدل والمساواة 27
 كبيرة جداً  53. 4.72 الثقة بالنفس 18
 كبيرة جداً  56. 4.71 المرونة وعدم التعصب لمرأي 28
 كبيرة جداً  56. 4.70 المقدرة عمى ضبط النفس 26
 كبيرة جداً  59. 4.68 المقدرة عمى اتخاذ القرار 16
 كبيرة جداً  56. 4.66 المقدرة عمى التعبير عما يريد بطبلقة 19
 كبيرة جداً  60. 4.66 امتبلك ميارات القيادة والتأثير في اآلخرين 21
 كبيرة جداً  67. 4.62 االتزان االنفعالي 17
 كبيرة جداً  56. 4.60 التركيزالمقدرة عمى  14
 كبيرة جداً  64. 4.57 دقة المبلحظة 13
 كبيرة جداً  62. 4.56 المقدرة عمى التعبير عن رأيو 23
 كبيرة جداً  69. 4.52 امتبلك ميارات التفكير الناقد 15
 كبيرة 76. 4.49 التمتع بالشجاعة األدبية 22
 كبيرة ً  72. 4.49 امتبلك ميارات االتصال االجتماعي الفعال 29
 كبيرة 84. 4.34 سبلمة الحواس من العيوب الظاىرة 24
 كبيرة 95. 4.19 سبلمة البدن من اإلعاقات 25
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 11يبين الجدول )     

( 15المعيارية لفقرات مجال السمات الشخصية، حيث حصمت )
( 4.50 - 4.80) متوسطات حسابية تراوحت ما بينفقرة عمى 

 عمى التوالي، وبدرجة تقدير كبيرة جدًا، في حين حصمت الفقرات
 ( عمى متوسطات حسابية تراوحت ما بين25، 24، 29، 22)
( عمى التوالي، وبدرجة تقدير كبيرة. عممًا بأن 4.19 - 4.49)

والتي ( 20) أعمى فقرة حصمت عمى أعمى متوسط حسابي ىي
 تنص عمى:" حسن السيرة والسموك"، بمتوسط حسابي بمغ

(، وبدرجة تقدير كبيرة جدًا. وأن أقل متوسط حسابي 4.80)
(، والتي تنص عمى" سبلمة البدن من 25) حصمت عميو الفقرة

 .اإلعاقات"، وبدرجة تقدير كبيرة
 :المجال الثالث: السمات المينية

 . 12جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث "السمات المهنية" مرتبة تنازليا  

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات رقم الفقرة
 كبيرة جداً  59. 4.65 الثقافة وسعة االطبلع في مجال تخصصو 48
 كبيرة جداً  57. 4.64 ميارات تقويم أداء المعممين 39
 كبيرة جداً  60. 4.64 المقدرة عمى العمل مع المعممين والمشرفين بروح الفريق الواحد 43
 كبيرة جداً  55. 4.62 ميارات تنظيم العمل 30



4102015
 

189 

 كبيرة جداً  59. 4.61 المقدرة عمى تشخيص جوانب القوة والضعف في أداء المعممين والطمبة 51
 كبيرة جداً  60. 4.59 لعمموالمقدرة عمى التخطيط  36
 كبيرة جداً  67. 4.57 المقدرة عمى تحديد األىداف التربوية بوضوح 45
 كبيرة جداً  63. 4.57 المقدرة عمى مساعدة المعمم في حل المشكبلت الصفية التي تواجيو 59
 كبيرة جداً  63. 4.56 المقدرة عمى ممارسة الحوار الفعال 46
 كبيرة جداً  63. 4.54 األفكار بشكل منطقي ومتسمسلالمقدرة عمى عرض  47
 كبيرة جداً  63. 4.53 ميارات التدريس الحديثة وأساليبيا 53

41 
اإللمام باألنظمة والقوانين والتشريعات التربوية النافذة في المممكة العربية 

 السعودية
4.51 .72 

 كبيرة جداً 

 كبيرة جداً  69. 4.50 المقدرة عمى تحديد حاجات التطوير الميني 34
 كبيرة جداً  65. 4.50 المقدرة عمى استخدام أساليب تقويم متنوعة 49
 كبيرة 65. 4.49 ميارات إدارة الوقت بكفاءة وفاعمية 52
 كبيرة 68. 4.47 امتبلك المقدرة عمى تقويم نتائج التدريب 37
 كبيرة 71. 4.47 المقدرة عمى استخدام أساليب التخطيط الحديثة 42
 كبيرة 68. 4.47 المقدرة عمى تحميل المناىج الدراسية 44
 كبيرة 68. 4.46 ميارات إعداد التقارير 33
 كبيرة 75. 4.43 المقدرة عمى تصميم البرامج التدريبية لممعممين 38
 كبيرة 68. 4.41 ميارات تطوير بيئة التعميم 35
 كبيرة 71. 4.39 ميارات استخدام االنترنت في البحث عن المعمومات 54
 كبيرة 78. 4.38 امتبلك ميارات التواصل مع المعممين وأولياء األمور الطمبة 40
 كبيرة 73. 4.37 كفايات التدريب في مجال اإلشراف التربوي 31
 كبيرة 70. 4.37 ميارات التقويم الذاتي 32
 كبيرة 4.29 .78 (Microsoft word)ميارة استخدام برامج تحرير النصوص  58
 كبيرة 82. 4.28 ميارات استخدام الحاسوب في تسجيل نتائج الزيارات الميدانية التي يقوم بيا 56
 كبيرة 4.28 .81 (Power Point)ميارة استخدام برامج العروض التقديمية  57
 كبيرة 84. 4.25 ميارات استخدام البريد االلكتروني في التواصل مع المعممين وأولياء األمور 55
 كبيرة 80. 4.23 المقدرة عمى تنفيذ البحوث اإلجرائية 50
 كبيرة 1.14 3.69 المقدرة عمى استخدام المغة اإلنجميزية في القراءة والبحث 60
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 12يبين الجدول )      

( 14حصمت )المعيارية لفقرات مجال السمات المينية، حيث 
( 4.60 - 4.65فقرة عمى متوسطات حسابية تراوحت ما بين )
( فقرة حصمت 17عمى التوالي، وبدرجة تقدير كبيرة جدًا، وأن )

( عمى 3.69 - 4.49عمى متوسطات حسابية تراوحت ما بين )
التوالي، وبدرجة تقدير كبيرة. عمما بأن أعمى متوسط حسابي بمغ 

( التي تنص عمى:" 48) ( وقد حصمت عميو الفقرة4.65)
الثقافة وسعة االطبلع في مجال تخصصو"، في حين أن أقل 

( التي 60( وقد حصمت عميو الفقرة )3.69متوسط حسابي ىو )

تنص عمى:" المقدرة عمى استخدام المغة اإلنجميزية في القراءة 
 .والبحث"، وبدرجة تقدير كبيرة

ت داللة إحصائية رابعًا: نتائج السؤال الرابع: ىل ىناك فروق ذا
بين متوسطات استجابات المديرين  (α = 0.05) عند مستوى

عمى أداة الدراسة تعزى إلى متغيرات: الجنس، والمؤىل العممي، 
 والخبرة؟

لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات المديرين حول معايير اختيار 

عا إلى متغيرات الجنس والمؤىل العممي والخبرة، المشرفين تب
 .( يوضح ذلك13والجدول )
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 13دول ج
 خبرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المديرين حول معايير اختيار المشرفين تبعا لمتغيرات الجنس والمؤهل العممي وال

 األداة ككل السمات المهنية السمات الشخصية المؤهالت والخبرات  الجنس 
 ذكر الجنس

 
 4.35 4.35 4.51 4.10 س

 44. 52. 47. 58. ع 
 أنثى 

 
 4.56 4.55 4.70 4.36 س

 30. 36. 30. 42. ع 
 4.52 4.50 4.71 4.32 س اقل من المؤىل
 36. 45. 31. 42. ع بكالوريوس العممي
 4.41 4.41 4.55 4.19 س بكالوريوس 
 41. 48. 45. 55. ع  
 4.54 4.59 4.67 4.23 س دراسات عميا 
 25. 31. 26. 56. ع  
 4.41 4.39 4.60 4.21 س 5اقل من  الخبرة
 42. 51. 33. 60. ع سنوات 
 4.41 4.45 4.55 4.14 س 10اقل من  -5 
 41. 47. 42. 56. ع  
 4.45 4.45 4.61 4.25 س 10أكثر من  
 39. 46. 42. 51. ع  
 الحسابية المتوسطات في ظاىرياً  تبايناً ( 13) الجدول يبين      

 اختيار معايير حول المديرين الستجابات المعيارية واالنحرافات
 ،(أنثى ذكر،) الجنس متغيرات فئات اختبلف بسبب المشرفين
 دراسات بكالوريوس، بكالوريوس، من أقل) العممي والمؤىل

 من أكثر ،10 من أقل-5 سنوات، 5 من أقل) والخبرة ،(عميا

 داللة ولبيان. ككل واألداة وفي المجاالت في ،(سنوات 10
 تحميل استخدام تم الحسابية المتوسطات بين اإلحصائية الفروق
 (14) الجدول في كما المجاالت، عمى المتعدد الثبلثي التباين
 (.15) الجدول في كما ككل، لؤلداة الثبلثي التباين وتحميل

 14 جدول
 المديرين نظر وجهة من المشرفين اختيار معايير مجاالت عمى والخبرة والمؤهل الجنس ألثر المتعدد الثالثي التباين تحميل

المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين الداللة  قيمة ف 
 اإلحصائية

 000. 18.049 4.804 1 4.804 المؤىبلت العممية والخبرات العممية الجنس
 000. 14.328 2.316 1 2.316 السمات الشخصية 079. = ىوتمنج
 000. 15.677 3.186 1 3.186 السمات المينية 000. = ح

 000. 22.472 3.210 2 3.210 األداة ككل الكمي
 831. 186. 049. 2 099. المؤىبلت العممية والخبرات العممية المؤىل العممي

 095. 2.371 383. 2 766. السمات الشخصية 974. = ويمكس
 073. 2.640 537. 2 1.073 السمات المينية 228.ح=

 098. 2.338 334. 2 668. األداة ككل الكمي
 432. 841. 224. 2 448. المؤىبلت العممية والخبرات العممية الخبرة

 610. 496. 080. 2 160. السمات الشخصية 989. = ويمكس
 949. 053. 011. 2 021. السمات المينية 729. = ح

 817. 203. 029. 2 058. األداة ككل الكمي
   266. 316 84.106 المؤىبلت العممية والخبرات العممية الخطأ



4102015
 

191 

   162. 316 51.072 السمات الشخصية 
   203. 316 64.220 السمات المينية 
   143. 316 45.143 األداة ككل الكمي
    321 90.102 المؤىبلت العممية والخبرات العممية الكمي
    321 54.818 السمات الشخصية 
    321 68.604 السمات المينية 

 داللة إحصائية ( وجود فروق ذات14يتبين من الجدول )     
(α = 0.05)  تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت وعمى

األداة ككل، وكانت الفروق لصالح اإلناث. في حين أنو ال توجد 
 (α = 0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 .تعزى لممؤىل العممي، والخبرة في جميع المجاالت واألداة ككل
الخامس: ىل ىناك فروق ذات داللة خامسًا: نتائج السؤال 
بين متوسطات استجابات  (α = 0.05) إحصائية عند مستوى

المشرفين التربويين والمديرين عمى أداة الدراسة تعزى إلى متغير 
 المسمى الوظيفي؟

لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية      
ة الدراسة حول واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عين

معايير اختيار المشرفين حسب متغير المسمى الوظيفي، ولبيان 
الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 

 .( يوضح ذلك15) "ت"، والجدول
 15جدول 

 المسمى الوظيفي عمى استجابات أفراد عينة الدراسة حول معايير اختيار المشرفينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر 

المسمى  
المتوسط  العدد الوظيفي

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 قيمة
الداللة  درجات الحرية "ت"

 اإلحصائية
 000. 621 4.982- 54. 4.01 301 مشرف المؤىبلت العممية والخبرات العممية

    53. 4.22 322 مدير
 564. 621 578. 41. 4.61 301 مشرف السمات الشخصية

    41. 4.60 322 مدير
 113. 621 1.589- 43. 4.39 301 مشرف السمات المينية

    46. 4.44 322 مدير
 027. 621 2.217- 35. 4.38 301 مشرف األداة ككل

    39. 4.44 322 مدير
 داللة ذات فروق وجود عدم( 15) الجدول من يتبين      

 متغير حسب الدراسة مجاالت جميع في (α = 0.05) إحصائية
 والخبرات العممية المؤىبلت مجال باستثناء الوظيفي المسمى
 كما المشرفين، مقابل المديرين لصالح الفروق وجاءت العممية،
 ولصالح ككل األداة عمى إحصائية داللة ذات فروق وجدت

 .المشرفين مقابل المديرين
 النتائج . مناقشة6

 :األول السؤال نتائج مناقشة: أوالً 
 في توافرىا الواجب المعايير أن الدراسة نتائج أظيرت     
 في والتعميم التربية وزارة في التربويين المشرفين اختيار عممية
 حيث كبيرة، تقدير درجة عمى حصمت السعودية العربية المممكة

 مجال جاء وقد(. 4.38) بمغ حسابي متوسط عمى حصمت
 جًدا، كبيرة تقدير بدرجة األولى المرتبة في الشخصية السمات

 العممية المؤىبلت ومجال المينية السمات مجال حصل حين في
 .كبيرة تقدير درجة عمى العممية والخبرات
 جوانب من ومبررة منطقية النتيجة ىذه بأن الباحث ويرى     
 عمى حاصبلً  التربوي المشرف يكون أن يكفي ال إذ عدة،

 ولو تدريبية، دورات عمى وحاصبلً  التخصص، في عميا شيادات
 وخصائص سمات يمتمك أن دون التدريس عممية في طويمة خبرة

 ثمرة أن ذلك التربوي، اإلشراف أىداف تحقيق في تسيم شخصية
 السيرة حسن والخبرات، والدورات العميا، الشيادات عمى الحصول
 من الحواس سبلمة أن كما. باالحترام اآلخرين ومعاممة والسموك،
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 يؤثر أن يستطيع فالقائد اآلخرين، في التأثير في لدورىا العيوب
 الخبرات من بكثير أكثر الشخصية بسماتو اآلخرين في

 لن التربويين المشرفين أن ذلك إلى أضف. العميا والشيادات
 اإلشراف أىداف تحقيق في إيجابي بشكل المينية سماتيم تفيدىم

 سمات لدييم يكن لم ما التعميمية، العممية وتطوير التربوي،
 التربوي المشرف سيقوم فكيف. قوية شخصية وخصائص
 إدارة أو الحديثة؟ التدريس ميارات تطبيق أو لعممو؟ بالتخطيط

 المينية، الممارسات من ذلك وغير وفاعمية كفاءة بكل الوقت
 المشرف نفس في تعزز الشخصية السمات أن الباحث ويرى
 حدٍ  عمى والطمبة المعممين أداء مستوى في وتؤثر بالنفس الثقة
 الذي السعودية في التربوي لئلشراف الفعمي الواقع ولعل سواء،
 والذي وفاعمية، كفاءة بكل لؤلىداف تحقيقو عدم إلى يشير

 المبررات من وىو والطمبة، المعممين أداء مستوى عمى انعكس
 .التربويين المشرفين الختيار مناسبة معايير وضع تستدعي التي
 بينت التي[ 20] جامبل دراسة نتائج مع النتيجة ىذه وتتفق     
 تم الذين التربويون المشرفون بيا يتمتع التي الخصائص أن

دارة لمحوار القيادية الشخصية السمات: ىي اختيارىم  وا 
 .والنزاىة والعدالة والتصميم االجتماعات

 أظيرت فقد الدراسة، مجاالت من مجال كل فقرات وحول     
 أن العممية والخبرات العممية المؤىبلت بمجال المرتبطة النتائج
 ،4.57) بمغا حسابيين متوسطين عمى حصمتا( 5 ،8) الفقرتين
 أن إلى ذلك يعزى وقد. جًدا كبيرة وبدرجة التوالي، عمى( 4.54
 لن المعممين عمى ليشرف اختياره بعد التربوي المشرف قدرة
 المادة تمك دّرس قد يكون أن دون ألىدافيا ومحققة فاعمة تكون

 أساليب أفضل الستخدام المعمم يوجو كيف يعرف حتى الدراسية
 عمى اختياره سيتم الذي المشرف حصول ذلك ويعزو. التدريس
 .األقل عمى سنوات ثبلث آخر في امتياز تقدير
 حسابيين متوسطين عمى( 3 ،6) الفقرتان حصمت حين في     
 الباحث يعزو وقد متوسطة، تقدير وبدرجة( 2.65 ،3.30) بمغا
 التدريس في خبراتو بحكم التربوي المشرف أن إلى النتيجة ىذه

 ميارات ذلك أكسبو الطمبة ومع المعممين زمبلئو مع والتعامل

دارية، قيادية  عمل قد يكون أن الضروري من ليس وبالتالي وا 
 الماجستير درجة عمى الحصول أن يرون وىم. لممدرسة مديًرا
 المشرفين أن إلى ذلك يعود وقد. أىمية ذا ليس التخصص في

 في الماجستير درجة عمى حاصمين غير المستجيبين
 في المعممين خبرات بحكم أنو إلى يعود وقد تخصصاتيم،

 ثبلث آخر في ممتاز تقدير عمى حصوليم وبحكم التدريس،
 يكونوا أن كمشرفين اختيارىم في شرًطا فميس األقل عمى سنوات

 إلى يعزى وقد التخصص، في الماجستير درجة عمى حصموا قد
 ليس أنو يرون وبالتالي المؤىل، ىذا عمى يحصموا لم أنيم

 .ماجستير مؤىل عمى الحصول منيم سيطمب ألنو ضروريًا،
 نتائج أظيرت فقد الشخصية السمات مجال فقرات وحول     
 ،17 ،23 ،28 ،26 ،16 ،18 ،27 ،20) الفقرات أن الدراسة

 متوسطات عمى حصمت( 22 ،15 ،14 ،13 ،29 ،19 ،21
 وبدرجة التوالي، عمى( 4.52 - 4.83) بين ما تراوحت حسابية
 إن الشخصية السمات ىذه أن الباحث ويرى. جًدا كبيرة تقدير
 أداء عمى قادًرا سيكون حتًما فإنو التربوي المشرف في توافرت
. التربوي اإلشراف أىداف وسيحقق وفاعمية، كفاءة بكل ميامو
 متوسطين عمى حصمتا( 25. 24) الفقرتين أن حين في

 تقدير وبدرجة التوالي، عمى( 4.21 ،4.36) مقدارىما حسابيين
 لباقي مكممة سمات ىي السمات ىذه أن الباحث وباعتقاد. كبيرة

ن الشخصية، السمات  في ثقتو يعزز منيا المشرف سبلمة وا 
 الخاصة الحاجات ذوي أن من بالرغم اآلخرين، نفوس وفي نفسو

 لكن وجو، أكمل عمى واجباتيم ويؤدون المجتمع، في مدمجون
 ليست الخاصة الحاجات ذوي نحو المجتمع أفراد اتجاىات
 .خالصة إيجابية
 نتائج بينت فقد المينية، السمات مجال فقرات وحول      
 ،45 ،53 ،51 ،36 ،59 ،39 ،48 ،43) الفقرات أن الدراسة

 والتي الحسابية المتوسطات أعمى عمى حصمت( 46 ،30
 وبدرجة تنازلًيا، الترتيب عمى( 4.52 - 4.65) بين ما تراوحت
 مقدرة إلى الفقرات ىذه مضامين تشير حيث. جًدا كبيرة تقدير

 مع الفريق بروح العمل عمى اختياره سيتم الذي المشرف
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 التخصص، مجال ضمن االطبلع وسعة والمشرفين، المعممين
. فاعل بشكل الحوار وممارسة الحديثة، التدريس ميارات وامتبلك
 نظًرا تربوي مشرف ألي ضرورية المعايير ىذه بأن الباحث ويرى
 وبالتالي والطمبة المعممين أداء تطوير ضمن بو المنوط لمدور
 مشرف تصور يمكن ال إذ. التعممية التعميمية العممية تطوير
 الدراسات عمى تخصصو مجال في اطبلع لديو ليس تربوي

 حصمت حين في. اآلخرين مع التعامل وكيفية التدريس، وأساليب
 المغة استخدام عمى المقدرة"  عمى تنص والتي( 60) الفقرة

 بمغ حسابي متوسط أدنى عمى"  والبحث القراءة في اإلنجميزية
 أن إلى ذلك يعزى وقد. متوسطة تقدير وبدرجة( 3.17)

 أحد تكون أن دون ولكن اإلنجميزية المغة أىمية يرون المشرفين
 ىذا عمى التركيز سيتم ألنو التربويين، المشرفين اختيار معايير
 لدورات يخضعون سوف المعممين وكل أساسي، بشكل المعيار
 ال أنيم من الرغم عمى اإلنجميزية، المغة في متخصصة تدريبية
 .المثال سبيل عمى اإلنجميزية المغة يدرسون

 الثاني السؤال نتائج مناقشة: ثانًيا
 داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظيرت      

 متوسطات بين = α) 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية
 المشرفين اختيار معايير حول التربويين المشرفين استجابات
 متغيرات إلى تعزى السعودية العربية المممكة في التربويين
 المشرفين أن يعني وىذا. والخبرة العممي، والمؤىل الجنس،
 وخبراتيم العممية ومؤىبلتيم جنسيم اختبلف عمى التربويين
 المممكة في التربويين المشرفين اختيار معايير أن عمى متفقون
 أواًل، الشخصية السمات عمى تركز أن ينبغي السعودية العربية

 وقد. العممية والخبرات العممية والمؤىبلت المينية السمات ثم
 عن النظر بغض التربويين المشرفين إدراك إلى ذلك يعزى
 التربوي اإلشراف عممية ألىمية خبراتيم أو مؤىبلتيم، أو جنسيم
 الشخصية السمات ذوي من تربويين مشرفين وجود وضرورة
 القادرين العممية والخبرات العممية المؤىبلت ذوي ومن والمينية
 أىداف يحقق بما إبداعي، بشكل اإلشرافية مياميم أداء عمى

 .السعودية العربية المممكة في التعميمية العممية ويطور اإلشراف،

 :الثالث السؤال نتائج مناقشة: ثالثًا
 التربويين المشرفين اختيار معايير أن الدراسة نتائج أظيرت     
 حصمت السعودية العربية المممكة في والتعميم التربية وزارة في
 في الشخصية السمات جاءت وقد كبيرة، تقدير درجة عمى

 كبير تقدير وبدرجة( 4.60) بمغ حسابي بمتوسط األولى المرتبة
 والخبرات والمؤىبلت المينية السمات جاءت حين في جدًا،

 .كبيرة تقدير درجة ضمن العممية
 التي[ 31] رايت دراسة نتائج بعض مع النتيجة ىذه وتتفق     
 اختيارىم يتم الذين التربويين المشرفين خصائص أن إلى أشارت

 والنزاىة، والمبادرة، االلتزام، ىي والعشرين الحادي القرن في
 أشارت التي[ 23] آندرسون دراسة نتائج تتفق كما. واالستقامة

 في تتمثل التربويين المشرفين اختيار معايير أبرز أن إلى
 ويعزو. العممية والخبرات العممية والمؤىبلت الشخصية، الصفات
 األولى المرتبة في الشخصية السمات مجال مجيء الباحث
 تطبيق أن من انطبلقاً  التربويين المشرفين اختيار معايير ضمن
 بروح والعمل المعممين، في والتأثير الحديثة، التدريس أساليب
 الجوانب دون يتحقق ال التعميمية العممية وتطوير الفريق

 والسموك، السيرة حسن يتطمب وىذا التربوي، لممشرف الشخصية
 ميارات وامتبلك اآلخرين، واحترام والمساواة، بالعدل والمعاممة
 ركز الشخصية السمات ىذه أن شك وال. الجماعي االتصال
 اإلسبلم ثمرة أن وذلك ضوئيا، في بالعمل وآمر اإلسبلم عمييا
 يدركون المديرين فإن وبالتالي. اآلخرين مع القيم ممارسة ىي

 نحو التربوي لممشرف دافعة كقوة الشخصية السمات ىذه أىمية
 .التربوي اإلشراف أىداف تحقيق
 أظيرت الدراسة، مجاالت من مجال كل فقرات وحول     
 إن العممية والخبرات العممية المؤىبلت بمجال المرتبطة النتائج
 عن تقل ال مدة عمييا يشرف التي المادة تدريس مارس قد" الفقرة
( 4.50) بمغ حسابي متوسط أعمى عمى حصمت" سنوات أربع

 منطقية، االستجابة ىذه الباحث ويعتبر. جداً  كبيرة تقدير وبدرجة
 المعممين أداء تطوير في يسيم أنو يستطيع ال التربوي فالمشرف

 المادة لتمك سابقة تدريسية خبرة دون عمييم يشرف الذين



 
 

194 

 مناسبة، حديثة تدريس أساليب تقديم في يساعد وىذا الدراسية،
. الدراسية لممادة المحتوى أىداف تحقيق في تسيم واستراتيجيات

 عن تقل ال درجة عمى حاصبلً ) الفقرة حصمت حين في
 تقدير وبدرجة األخيرة، المرتبة في( التخصص في الماجستير
 تم طالما أنو يرون المديرين أن إلى ذلك يعزى وقد. متوسطة
 في العممي والمؤىل التدريسية، الخبرة وفق المشرف اختيار

 الحصول فإن متخصصة، تدريبية ودورات المطموب، التخصص
 األفضمية باب من يكون قد فوق فما الماجستير درجة عمى
 من عدداً  ىناك أن أو التربوي، المشرف الختيار شرًطا وليس

 ماجستير عممي مؤىل عمى حصموا ممن التربويين المشرفين
 .شيء عميو يتغير لم أدائيم مستوى ولكن فأعمى،
 أن الدراسة نتائج أظيرت الشخصية السمات فقرات وحول     
 ،14 ،17 ،21 ،19 ،16 ،26 ،28 ،18 ،27. 20) الفقرات
 بين ما تراوحت حسابية متوسطات عمى حصمت( 15 ،23 ،13
. جًدا كبيرة تقدير وبدرجة التوالي، عمى( 4.52 - 4.80)

 التربوي المشرف تمتع ضرورة إلى الفقرات ىذه مضامين وتشير
 والمساواة، بالعدل اآلخرين ومعاممة والسموك، السيرة بحسن
 وىذه. وغيرىا القرارات واتخاذ الذات، ضبط عمى والمقدرة
 أكمل عمى بمياميم القيام نحو لممشرفين الدوافع تشكل السمات
 وىي اآلخرين، وفي بالنفس الثقة غرس في لدورىا نظًرا وجو،
 أما. التربوي المشرف مع والتعاون لمتعامل لآلخرين حوافز بمثابة
 ذات فيي كبيرة تقدير درجة عمى حصمت التي الفقرات باقي

 المشرف سبلمة إن إذ الشخصية، لمسمات مكممة وىي أىمية،
 قيام في ىام أمر البدنية واإلعاقات الظاىرة، العيوب من

 .فاعمية بكل واجباتو بأداء المشرف
 نتائج أظيرت فقد المينية، السمات مجال فقرات وحول    

 حسابية متوسطات عمى حصمت الفقرات جميع أن الدراسة
 وبدرجة تنازلًيا، الترتيب عمى( 3.69 - 4.65) بين ما تراوحت
 ىذه مضامين تشير حيث. وكبيرة جًدا كبيرة بين تراوحت تقدير

 سيتم الذين التربويين المشرفين امتبلك ضرورة إلى الفقرات
 ممارسة عمى والمقدرة المعممين، أداء تقويم لميارات اختيارىم

 وامتبلك الحديثة، التدريس ميارات وامتبلك الفعال، الحوار
 استخدام عمى والمقدرة االلكتروني، والبريد الحاسوب، ميارات
 .وغيرىا والبحث القراءة في اإلنجميزية المغة
 أشارت التي[ 31] رايت دراسة نتائج مع النتيجة ىذه وتتفق     
 معايير ضوء في التربويين المشرفين اختيار معايير أن إلى
جراء التخطيط، ميارات امتبلك: ىي والعشرين الواحد القرن  وا 

[ 25] كرستين دراسة مع تتفق كما. التقارير وكتابة البحوث،
 الواليات في التربويين المشرفين اختيار معايير أن بينت التي

 اإلدارية الكفايات امتبلك معايير ضمن يكون األمريكية المتحدة
 .والتواصل التخطيط عمى والمقدرة والتكنولوجية،

 :الرابع السؤال نتائج مناقشة: رابًعا
 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظيرت     
 المديرين استجابات متوسطات بين = α) 0.05) مستوى عند
 العربية المممكة في التربويين المشرفين اختيار معايير حول

 يعني وىذا. والخبرة العممي المؤىل متغيري إلى تعزى السعودية
 خبراتيم وسنوات العممية مؤىبلتيم اختبلف عمى المديرين أن

 وفق يكون أن يجب التربويين المشرفين اختيار أن عمى متفقون
 العممية والمؤىبلت والمينية، الشخصية، السمات من عدد

 فروق وجود الدراسة نتائج أظيرت حين في. العممية والخبرات
 بين = α) 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات

 المشرفين اختيار معايير حول المديرين استجابات متوسطات
 جميع في اإلناث ولصالح الجنس متغير إلى تعزى التربويين
 أن إلى ذلك يعود وقد. ككل األداة وعمى الدراسة مجاالت
 المرغوب المستوى ضمن ليس التربويات المشرفات أداء مستوى
 التربوي، اإلشراف أىداف يحققن ال المشرفات فإن وبالتالي فيو،
 جاءت وليذا التربوية، المشرفات اختيار أساليب إلى يعود وقد

 وفق المشرفات اختيار ضرورة عمى تركز المديرات استجابات
 والخبرات والمؤىبلت والمينية، الشخصية لمسمات معايير
 .العممية
 التي[ 17] الشعبلن دراسة نتائج مع التفسير ىذا ويتفق     
 تدريب الختيار الحالي النظام في الضعف جوانب أبرز أن بينت
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 اختيار نظام في قصور وجود في تتمثل التربويات المشرفات
 المشرفات تدريب في قصور ووجود التربويات، المشرفات
 الساحة عمى جديد ىو ما كل عن بعيدات يجعمين مما التربويات
 لبلتجاىات التربويات المشرفات ممارسة مستوى وتدني التربوية،
 .اإلشراف في الحديثة
 :الخامس السؤال نتائج مناقشة: خامًسا
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظيرت     

 المشرفين اختيار معايير حول الدراسة أفراد استجابات متوسطات
 المسمى متغير إلى تعزى السعودية العربية المممكة في التربويين
 المديرين لصالح الفروق جاءت وقد(. مدير مشرف،) الوظيفي
 والخبرات العممية المؤىبلت مجال عمى التربويين المشرفين مقابل

 يرون المديرين أن إلى ذلك يعزى وقد. ككل األداة وعمى العممية،
 المستوى ضمن ليست مدارسيم في والطمبة المعممين، أداء أن

 المعممين وتنمية التعميمية العممية تطوير أن ذلك فيو، المرغوب
 المشرفين أن وبما التربويون، المشرفون فيو يسيم أن ينبغي مينياً 

 تؤدي ال الزيارات تمك فإن لممعممين ميدانية بزيارات يقومون
 الفروق جاءت ىنا ومن المديرون، يبلحظو ما وىذا وظيفتيا،
 مؤىبلت عمى التربويين المشرفين حصول عدم ولعل. لصالحيم
 ولذلك أدائيم، مستوى ضعف في دور لو البكالوريوس بعد عممية
 المؤىبلت ذوي من المشرفون يكون أن عمى المديرون ركز

 يرون التربويين المشرفين أن حين في. العممية والخبرات العممية
 العممية والخبرات العممية المؤىبلت معايير عمى التركيز أن

 متخصصة، تدريبية دورات عمى الحصول منيم سيتطمب
 مرحمة في المرتفع التقدير عن فضبلً  عميا، عممية ومؤىبلت

 .البكالوريوس
 التوصيات. 7

 :يمي بما يوصي الباحث فإن الدراسة نتائج ضوء في
 إلى السعودية العربية المممكة في والتعميم التربية وزارة دعوة. 1

 عممية في الدراسة بيا خرجت التي المقترحة المعايير تبني
 .التربويين المشرفين اختيار

 ويــــــــــــالترب اإلشراف مجال في المستجدات مواكبة عمى العمل. 2

 .باستمرار التربويين المشرفين اختيار معايير مراجعة خبلل من
 التربية وزارة في التربويين المشرفين تأىيل عمى العمل. 3

 مع يتواكب بما السعودية، العربية المممكة في والتعميم
 .التربوية المستجدات

  في التربوي اإلشراف واقع حول الدراسات من المزيد إجراء. 4
 .السعودية العربية المممكة
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ABSTRACT_ The current study aimed at developing Criteria for Educational Supervisors 

Selection at Saudi Ministry of Education. The population of the study consisted of all male and 

female educational supervisors and school Principals in Al-jouf district totaling (432) male and 

female supervisors and (485) male and female principals. The researcher developed a 

questionnaire consisted of (60) items referring to one criteria of the criteria of selecting 

supervisors. Reliability and validity were checked by the researcher.  

     After collecting and analyzing Data all criteria gained a high evaluation degree as perceived 

by principals and supervisors as Personal traits domain came first with a very high degree. 

Moreover, results showed that there were no significant statistical differences in the samples 

responses due to gender, scientific qualification and experience on the tool as a whole. 

Meanwhile, there were significant statistical differences at the level of

responses due to the post variable for the favor of principals against supervisors. 

     Based on the findings of this study the researcher recommended that the Saudi Ministry of 

education may adopt the suggested criteria of the study in selecting educational Supervisors. 

KEY WORDS: Educational Supervision, Selecting Educational Supervisors, Developing Criteria, 

Saudi Arabia. 

 
 

 

 


