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 ادللخص
هددت هذهددلدذِّرتسةرِّىلددلذعرذِّرىل ددقعذعرذيِّ ددشذاف اددبذِّ اددقِّعذِّرمدددس ذِّدلىلاددساذ ذ ددتِّرسذزل   دد  ذ دد  ذ
ِّألردنذ دددجذي ندددلذي دددقذ دددتوق ذِّدلدددتِّرس ذيرىلِّرادددبذاهدددتِّعذِّرتسةرِّىلدددلذنذِّىلدددىل تِّ ذِّدلدددان ذِّرس ددد  ذ دددجذ ددد  ذ

(ذ ردق، ذي دتذنذِّرىلد دتذ دجذ دت ن ذي   طد ذارفدقيذِّر عرادلذِّدل قي دل.ذياوسيدهذ39افسوقذِّىلدىل  يلذاوسيدهذ دجذ 
ياظنددددق ذيىلدددد س ذِّرترِّىلددددلذانذارددددتوقِّ ذا ددددقِّدذِّر ااددددلذرسِّ ددددشذاف اددددبذذ(ذ ددددتوقِّدذي ددددتوق،.247عااددددلذِّرترِّىلددددلذ ددددجذ 

 دددتوق ذِّدلدددتِّرسذ ددد   ذدتر دددلذِّ اددقِّعذِّرمددددس ذِّدلىلادددساذ ذ دددتِّرسذزل   ددد  ذ ددد  ذِّألردنذ ددجذي ندددلذي دددقذ
 ىلتياددل.ذياظنددق ذِّراىلدد س ذعددت ذي ددسدذ ددقييذدِّرددلذعسطدد سا دذدددٌنذ ىلسىلددف  ذارددتوقِّ ذا ددقِّدذِّر ااددلذععدد ذرلدد   ذ
يِّ شذاف ادبذِّ ادقِّعذِّرمددس ذِّدلىلادساذ ذ دتِّرسذزل   د  ذ د  ذِّألردنذ دجذي ندلذي دقذ دتوق ذِّدلدتِّرسذا د  ذ

.ذي ذضددس ذِّراىلدد س ذ ق ددهذِّرتسةرِّىلددلذد ددتس،ذِّ دِّروددلذِّ ذِّخلدد ،  ددىل عذ ىلاددًنِّ ذِّودداهذيِّدلعهدد ذِّر عردد ذيىلدداسذ
اس دا   ذ اندد :ذسدقذِّرردد سرٌنذععد ذِّ اددقِّعذِّرمددس ذ ذيزِّر،ذِّرمداددلذيِّرىل عدانذععدد ذافدسوقذ ا س ددلذِّ اددقِّعذ
لذِّرمدس ذ جذساقذِّرىل فدا ذيِّرىلا دانذيِّيراد  ذِّدلىل  دلذدلسِّ  دلذ  ا دلذِّرىلادًنِّ ذِّرقِّهادل ذيعردتذِّردتيرِّ ذِّرىلترو اد

رعرشق ٌنذِّرمدسوٌنذعع ذاىل رابذِّألاقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسا ذيع قِّ ذِّدل وتذ دجذِّرترِّىلد  ذععد ذِّألادقِّعذِّرمددس ذ
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ِّدلىلاددساذ ذ ادد  بذ اقِّ اددلذا ددق  ذيع ددقِّ ذدرِّىلددلذ تددىلر عالذسددس ذافددسوقذِّ اددقِّعذِّرمدددس ذ ذِّألردنذ ذضددس ذ
ذ  ِّ ذِّرتي ذِّدلىلرت ل.

 ِّدلىلاسا ذزل     ذ   ذِّألردن ذ توق ذِّدلتِّرس.ذِّ اقِّعذِّرمدس الكلمات ادلفتاحية:   
 
 

Abstract 
The study aimed to investigating the reality of application of the differentiated 

educational supervision Jordan - Northern Governorates schools from school principals 

point of view. the study sample consisted of (742) school principals. The questionnaire 

consisted of (39) items. the study find that the reality of application of the differentiated 

educational supervision Jordan - Northern Governorates schools, was low. Also there was 

no statistical significant difference in the reality of application of the differentiated 

educational supervision Jordan - Northern Governorates schools due to gender, academic 

qualification, and the administrative years of experience. The study recommends to 

encourage educational supervisors in the Ministry of Education to develop the system of 

educational supervision in terms of planning, organization and mechanisms to keep pace 

with the nature of the current changes, and to hold training courses for educational 

supervisors on the methods of differentiated educational supervision, and further studies 

on the differentiated educational supervision in other geographical areas, A prospective 

study on the development of educational supervision in Jordan in light of the experiences 

of developed countries. 

Key word: Differentiated Educational Supervision, Jordan - Northern Governorates, 

School Principals. 
 
 

 : ادلقدمة

ذِّرمدس  ذِّ اقِّع ذا  حذ وع ب ذِّرمدسول ذِّألي رل ذافسر ذ رش ذِّرىلفسوق  ذسق ل ذ  ذي ع قدِّ ذ نرد  ديردِّ
ي ا الذربرارهذرألهتِّعذِّرىل عارال ذيِّر ر ذذ ِّرمدس ذواطبذارتر لذِّأليرذعع ذ قيذاتروهذِّدل عنِّألاقِّعذ

ذعع ذربتٌنذمنسدذِّدلنينذيِّرش ط ذاىلىل تِّ ذاىل رابذعاقِّ الذ ىلاسعل.ذ
ذااو  دذ ذِّرل ذِّزبل ذِّ اقِّعذِّرمدس   ذ ذ عت ل ذافسر ذِّر عر ذ ش ذاقِّ بذِّرىلفسر ذعع ذذي ت  ىلاسعل

ذيىلاعلذ تىلس ذ  نس ه ذيا ذدلِّاهذيعمن  ذِّدل عنذراهذهت د  هتِّ ه ذييظ س ه ذياسىلشذرل  اه ذيا  حذارسًنذادِّ 
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ذِّدلىل عن ذونىلنذذ رىلِّتٌنذادِّ  ذرلِّ ذعا  قه   ذاهن ذِّدل عن ذ إن ذِّرىل عارال ذِّر رعال ذزلسر ذِّأل ًنذهس ذهلِّ ذ  ن يعذِّ
 (.2013يِّخلفاب ذذِّخلفاب ذِّرىل عر ذنذي  ذ  ذوىل عبذادلس فذِّرىل عار ِّدلشقعذِّرمدس ذادل عنذيِّدلىل ع

يررتذ قذِّ اقِّعذِّرمدس ذدث ثذ قِّس ذايذل ذ قسعلذِّرىل ىلاش ذساقذ  يهذارس ذشل رىل  ذِّدل ىلشٌنذ
ذِّدل  ر ٌن ذ ذحبب ذِّ  قِّ ِّ ذِّ دِّرول ذيِّزب ذ ذِّرارت ذياس اه ذِّأل ف    ذياطات ذِّرتعفل  ذاىل سذِّىلىل تِّ  عع 

ذيدٌنذِّدل عرٌنذع  ذدااه ذي  يهذِّر   ل ذ  رال ذىلع ال ذيِّدلسد، ل ذِّرثرل ذِّىلىل ترهذ عرلذذ  ج ذِّرث يال ي ذِّدلقسعل
ي تذِّي وهذهلِّذِّرىلفسرذراهذ ر ذعع ذذ ا ىلاشذدىلس اه ذي  ذل ذا  ِّهذع  لذِّدلس هذيِّدل عنذا ثقذعجي دال

  اتذِّدلترا  ذِّرسظا الذد ذا تِّه ذخلط سصذِّر ر ذِّرىلس ان ذِّرل ذا  حذو ر ذعع ذربتٌنذ تىلس ذادِّ ذ
سهنذِّدلنينذاىلىل تِّ ذعتدذ جذِّألىل رابذِّدلىلاسعلذرىل  د ذِّدل عس   ذ شذِّدل عرٌنذ  ر رارِّ ذيافسوقذمنذ ِّدل عرٌن

ذيِّرتيرِّ ذِّرىلترو ال ذييرشذِّر ر  ذِّدلعسبقِّ ذيِّراتيِّ   ذ  ذيِّدلش ر ل ذ قسعلذذ ِّرط ال  ذ ن  ذِّرث رثل ذِّدلقسعل ا  
  ذ جذِّألي  ذ نسذعرعالذِّ اقِّعذِّرمدس ذساقذِّىلىل ت ذ طفعحذاس اهذا اقِّعذ سنذهلِّذِّأل ًنذاعنذيا

 (.2017ِّألىلت ذيعدقِّهان ذ ذدديرقِّ الذ ا رلذا ىنذادلس فذِّرىل عار ذِّرىل عر ذجبراشذعا  قد
ذِّدلىلاسايذ ذِّ اقِّعذِّرمدس  ذ  نس ذو ت ذيوق ش ذِّ اقِّعذِّرمدس   ذرل   ذ  ذِّ ذب ه  ذِّرقِّست، ذ ج  

 اهذ  نس ذِّ اقِّعذذيِّرل ذستد(ذAllan Althorn ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذعرذِّدلقيبذِّأل قوو ذارجذ  طسرن
ذأبيه ذدِّ  ذذِّدلىلاسا ذِّدلنين ذِّرارس ذايشفل ذاس ٌن ذ قوب ذعج ذ ىل عرل  ذ ترىلل ذعجي د ذونتعذعر ذعاقِّ  منسذج

ِّدلترىلل ذيا  ا ذديرذِّدل عرٌنذ ذهلدذِّأليشفل ذ شذ قِّع ،ذِّر قييذِّدلناالذدااننذ جذ   ذارتًنذايشفلذمنسذ
ذذ(.2017 ذتيادسذِّرتراذع اتِّ  ذ نينذ ىلاسعلذاعيبذِّحل    ذِّدل ىلع لذرعر عرٌن

ِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذونتعذعرذعجي دذ ترىللذ ىل عرلذعرذانذذ(2016ستٌنذيعسضذهللاذ  رذيِّا
عجذ قوبذير ذايشفلذِّرارسذِّدلنينذعرذِّدلترىلل ذيا  ا ذديرذِّدل عرٌنذ ذهلدذِّأليشفل ذ ر ذونائذدائلذا عارالذ

 ر ذوت  ذذذ جذ   ذا قِّهننذ ذِّدلترىللرعر عرٌنذ جذا قِّهننذِّدل عرٌن ذدىلرسًنذِّدل عرٌنذارسدي ذع  سا ذافسوقراذ 
ذعع ذ ذِّروثًنذ جذِّرىلساقذِّرر سنذدٌنذِّدل عنذيِّدلشقعذِّرمدس ؛ذألنذِّ اقِّعذِّدلىلاساذ ذدي رسذضاس   عرذعهن  
ِّدل عرٌن ذ نسذوق  ذعع ذافسوقذ ترِّطنذيااراىلننذ ناا ذدت دذ جذِّرم ا ذعع ذِّرىلراانذ جذا  ذِّرىلراانذيع تِّرذ

ا رذِّألىلعسبذِّ اقِّ ذِّدلا ىلبذرهذوت عتذعع ذدا  ذ رلذِّدل عنذِّألسو   ذ ر ذانذععف  ذِّدل عنذِّحلقولذ ذِّ ىل
 .دا تهذيدرترِّاهذِّدلناالذيوق شذ جذ تىلس ذادِّسهذِّر  ع 

يورس ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذعع ذ قضالذدتافلذاتىلاتذعرذانذِّدل عرٌنذسلىلع ٌنذ  دتذ جذااساذِّ اقِّع؛ذ
 ؛ذرىلا ىلبذا  ذ ترذ جذِّدل عرٌن.ذ ر ذايهذ نسذوت  ذعرذِّ ىلىل  د،ذ جذاىل رابذِّ اقِّعذِّأل ق ذيافسو ن

حي ي ذا يوتهنذأب  ذعتدذ جذعرعا  ذِّ اقِّعذيايشفىله؛ذراىلروجذ  ذ  عنذ جذِّ ىلا رذ  ذوا ىل ه ذيحيربذ
 (.2014ِّرشرًنِّ  ذمنسدذِّر عر ذيِّدلنينذ 
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ر ذ ذذِّررقِّرذيربععف  ذِّدل عرٌنذسقولذِّزبعع ذعت،ذاىلهذ جذامهن ذيوتىلاتذ  نس ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذ
 ذ شذععف سننذ ا رِّ ذعاقِّ الذ ىلاسعل ذاعر ذِّدل عرٌنذعاقِّ  ذ جذ ط درذ ىل تد، ذ  دلشقعذملذ تعيرالذ قِّرِّهن

ذِّدل عرسنذوارسنذ جذ ذراتهذِّألىلعسبذِّأل ث ذيِّأليستذوراشذِّدل عرٌن  ذِّرط ال ذيِّر رار، ذِّرسسات  و تذِّدلطتر
 ذِّدلترىللذ عىلتلذِّ ىلر عالذ ىلو  عل ذو ر ذ  ذ   ذ  ذو سنذس   طن ذ ذ  ذو سنذ  ذا عرسدذ جذِّي قوج

ذ(.2015عفس  ذ ذ جذ ان ذدىلا غنذياو    ذيهلِّذوىلفعبذعاقِّ  ذاش ر ا ذوتننذ ان ذِّوراش
رت ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذ   لذاىل رابذرساتلذرىلفسوقذادِّ ذِّدل عن ذساقذحيتدذِّدل عنذدا تهذِّألىلعسبذيو

  ر ذأييت:ذذ ِّدلا ىلبذرىلارالذ ترِّاهذيع و اناهذِّدلناال ذيه
 االذ   لذ جذِّ اقِّعذِّرط  ذِّر ا د  ذارت ذع د،ذر ئىلٌنذ جذِّدل عرٌن:ذذيهس: ادلكثف التطوير  .1

ع ذايهذخيىلعفذعجذِّ اقِّعذِّرط  ذذ ِّدل عرٌنذِّدل ىلتسٌنذيِّدل عرٌنذِّرلوجذو  يسنذ شو  ذاتروتال
وق  ذِّ اقِّعذِّرط  ذعع ذ قورلذِّرىلتروه ذداار ذاىلعسبذِّرىلفسوقذذساقِّر ا د ذ جذ   لذي سد ذ

 شذمجاشذِّدل عرٌنذشل ذذ-غ ر  ذذ-ِّدلوثفذوا قذعرذيىل س ذِّرىل عنذيارسًنذِّدل عن ذيوف بذِّ اقِّعذِّرط  ذ
و رتدذامهاىله ذ ذسٌنذانذاىلعسبذِّرىلفسوقذِّدلوثفذوف بذ شذ جذحيىل  ه ذو ىلرتذِّ اقِّعذِّرط  ذ

ذِّدل ذ ج ذيِّست ذيسا ذاديِّ ذ ىل تد،عع  ذ ج ذِّدلوثفذوتىل ات ذاىلعسبذِّرىلفسوق ذ ذسٌنذان ذ س ل 
 Ting & Chang, 2006)ذ. 
رلرسعلذ جذِّأليشفلذيِّر   را  ذيِّألىل رابذِّ اقِّ الذورس ذهب ذِّدل عرسنذيهسذ: التعاوين النمو ادلهين .2

لذعجي دذهسذع  ر،ذعجذزل ير ذيذرىلِّتٌنذ تىلس ذِّألدِّ ذ جذ   ذرلرسع  ذعر ذاش ر  ذ ار ذداانن
ذِّدلا ن ذ نينذ جذ   ذاش ركذِّر     ذمنس ذايشفل  & Range, Susan, Carleton ذيرع ول

Suzanne, 2011 .) 
عرعالذمنسذ نينذو ر ذ ان ذِّدل عنذدشو ذ تىلر ذر راد،ذمنسدذِّدلنين ذيو ر ذيهسذذِّرارسذِّدلس هذذِّاا : .3

ذعع ذ   ذِّدل عرٌنذو رعسنذرسستهن ذيانذمنسهنذ ذذِّاا  ِّدلنينذأييتذدشو ذاىل ىل ذ جذِّرارسذِّدلس ه
يوضشذ فلذذ ساقذورس ذِّدل عنذدسضشذهتعذايذا ثقذ جذاهتِّعذِّرارسذدلت،ذزلتد،ذ    ذ   درِّطن

ذمثذوا لذِّخلفل ذِّألهتِّع  ذِّذلتعذاي ذيديرذذ رىلِّرابذهلِّ ذعجذمنسد  ذيو ف ذارقوقِّ ذوران ي ذِّران ول
 .(Patricia, 2005 ذِّدلشقعذها ذهسذِّدلت يت،ذيراهذِّرىلت  ذِّدل  اق

ومن خالل عمل الباحث كمشرف تربوي يف إحدى مديرايت الرتبية والتعليم يف زلافظات مشال 
الحظ أن لسنوات طويلة، فقد واقع اإلشراف الرتبوي ادلعمول بو األردن، ومن خالل إطالعو على 

يروسنذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ، معظم ادلشرفني الرتبويني يكتفون بتقدمي التوجيهات السطحية للمعلمني
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و ىنذعع ذِّرىل فا ذِّرطِّاحذيِّر     ذِّ يت يالذِّدلىل  درل ذيونتعذعرذربتٌنذادِّ ذِّدل عرٌن ذيافسوقذ ترِّطنذ
  رتذ    ذهلدذ افسوقذِّألدِّ ذأبىلعسبذعيت ينذر اش جذا  ذونىلنذاررض راذِّر االذيِّ دِّرولذ ذيذِّر عرالذيِّدلناال

ذرعىل قعذعرذ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذيِّ ِّرترِّىلل
ذ. توق ذِّدلتِّرس

 

 مشكلة الدراسة 

   دلذعجذِّألىلئعلذِّياال:ِّ سبثعهذ شوعلذِّرترِّىللذ جذ   ذ
ذيِّ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذ .1   

ذ توق ذِّدلتِّرس؟ذ
(ذدٌنذِّىلىلج ا ذ αذ≤ذ0.05اس تذ قييذذِّ ذد رلذعسط سالذعاتذ تىلس ذِّرت رلذ ذه  .2

ذ تِّرسذزل     ذ   ذ ذ  ذِّدلىلاسا ذِّ اقِّعذِّرمدس  ذاف اب ذيِّ ش ذارتوق ذ  ذِّرترِّىلل عاال
ِّخل ،ذىلاسِّ ذ ِّواه ذِّدلعه ذِّر عر  ذذىلاًنِّ دل ا   دذِّألردنذ جذي نلذي قذ توق ذِّدلتِّرسذ

 ِّ دِّرول(؟

ذالدراسةأىداف 

ِّرىل قعذعرذيِّ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذ .1
 ي قذ توق ذِّدلتِّرس.

عاالذ ِّىلىلج ا    ِّخل ،ذِّ دِّرول(ىلاسِّ ذ ِّواه ذِّدلعه ذِّر عر  ذ  ىلاًنِّ  ِّرىل قعذعرذا ق .2
 .ِّرترِّىللذعع ذِّألدِّ،ذِّريتذنذافسوقه ذألغقِّضذِّرترِّىلل

 راسةأمهية الد

ذا  جلذ سضسع دذ ذ ذاهن  ذِّرترِّىلل ذ ذععتِّدذذ نر دذذاورجذامهال ذِّدل  اق،  جذِّدلسضسع  ذذِّ ذِّر   ل
ذِّ ذب ه  ذِّدل   ق، ذذ ياتروبذِّدل عرٌنذ ذضس  ذ ج ذِّر  مل ذوشنتد ذ   ذذِّذب ديىفذضس  ذِّ اقِّعذ ىل ِّوت ضلس



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 
661 

Volume 6(8); September 2019 

 

ِّرىل قعذعع ذ ذيذعرذ ر  لذِّ ار نذيِّوسد،ذِّ يىلر  ذ جذ ر  لذِّحلتذِّألدىنذ ذِّرمدالذيِّرىل عانيذ,ذِّرمدس ذِّحلتوق
 يا زذامهالذِّرترِّىللذِّحل رالذ :ذ.ِّحلتوقذىل رابذِّ اقِّعذِّرمدس اذ دستذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسا

 جذِّراىل س ذِّريتذي قط ذذيِّر رعالذِّ اقِّ الذ ذِّرسزِّر،ِّ و يالذِّىلىل  د،ذِّرر سرٌنذعع ذيزِّر،ذِّرمدالذيِّرىل عان ذ 
 شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذيِّدل ق لذِّرترِّىلل ذ

 .ربتوتذِّ جي دا  ذرىلاراىلن  ذيِّرتع ا  ذرىل  ان شل ذوت عتذ ذذ توق ذِّدلتِّرس
 يِّ شذاف ابذ ذرعىل قعذعرذ ذِّألردن ذستيدذععنذِّر  سقذ إنذهلدذِّرترِّىللذا تذِّأليرذِّريتذا قوهذ

 .ِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذ توق ذِّدلتِّرسِّ اقِّعذِّرمدس ذ
 ذعجذ ذِّرترِّىلل  ذي قط  ذِّريت ذِّدل عس    ذ ج ذيِّرىل عان ذِّرمدال ذرل   ذيِّرتِّرىلٌنذ  ذيِّدلنىلرٌن ذِّر  سثٌن ع  د،

 .اإلشراف الرتبوي ادلتنوع سضساذ

 طصطلحات تعريف ادل

ذ :الواقع ذرىلف اب ذِّحلرار  ذِّدلتىلس  ذأبيه ذزل     ذ   ذوُ قعذع قِّسا د ذ تِّرس ذ  ذِّدلىلاسا ِّ اقِّعذِّرمدس 
ذِّألردن ذيوُر سذ جذ    ذ  ذعع  ذِّرترِّىلل ذعاال ذِّر  سقذألغقِّضذِّىلىلج ا ذا قِّد ذِّريتذاعته  ذِّرترِّىلل ادِّ،

 ِّرترِّىلل.
عع ذ قضالذ   ده ذانذِّدل عرٌنذسلىلع سنذِّذب دذستوقذ ذِّ اقِّعذِّرمدس  ذوقاو ذ": اإلشراف الرتبوي ادلتنوع

ذيهسذورت ذ ذ ذدتذ جذِّرىلاساذ ذِّ اقِّع  ذرلِّ ذيِّدلناال  ذيِّ  و ان ذِّرش طال ذدااننذ جذساقذِّخل ،  ار 
رعر عنذ   لذاىل رابذعاقِّ الذ ِّدلوثف ذيِّرىل  يين ذيِّرلِّيت(ذرا ىل رذ  ذوا ىل هذرىلفسوقذ ترِّاهذياارالذ ن رِّاهذ ادسذ

ذذ(.8 ذ2012ِّرو س ذ
 .عردتذيِّدل قيذيعجعسنذي قشذِّريتذاس تذ ذع عانذِّرشر   ذيه ذ     ِّحملياشر ذ :زلافظات مشال األردن

 حدود الدراسة وزلدداهتا

 تِّرسذزل     ذ   ذِّألردن عع  ِّرترِّىلل ِّ ىلطق ذ-ِّدلو يال: ِّحلتيد . 
 ذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسا عع ذا قع ِّرترِّىلل ِّ ىلطق ذ-ِّدلسضسا: ستيد ذاف اب  ذذيِّ ش

 . تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذ توق ذِّدلتِّرس
 توق ذِّدلتِّرسذ ذزل     ذ   ذِّألردن عع ذِّرترِّىلل ِّ ىلطق ذعاالذ-ِّر شقول: ِّحلتيد . 
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 ذذ-ِّر   يال: ِّحلتيدذ ذ    ذِّرترِّىلل ذاف اب ذِّرترِّىل ذن ذِّر    ذ ج ذِّ ي  ِّر ط 
 2018/2019 ). 
 ذي ت ذ سضسعالذ ذاخلط سصذِّرتاوس مول  ذِّرترِّىلل ذادِّ، ذدبت ذسبىلش ذيىل س ذِّرترِّىلل اىلِّتد

 ِّىلىلج دلذا قِّدذعاالذِّرترِّىللذعع ذِّألدِّ،.ذ
ذ

 :الدراسات السابقة

ذِّ   اذعع ذِّرترِّىل  ذيِّر ِّسثذِّدلىل عرلذدبسضساذ ذيذركذ جذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسا ذضس   
ِّر عرالذيِّرقىل س ذِّو   ال ذا ٌنذي سدذعتدذ جذِّرترِّىل  ذِّريتذحبثهذ   ذِّر ِّقذ ذِّرتيررا ذيِّدلع ط  ذ

ذ ذهلِّذِّدلسضسا ذي ار ذوع ذعقضذر  ضذ ان ذساقذنذاقاا ن ذز اا دذ جذِّأل ت ذعرذِّألستث:
  ق لذ ت ذعىلن  ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذ ذارتوقذ ناالذذ(ذدرِّىللذهت هذعر2007 ذِّر  تذِّو  را ق ذ

ذاهتِّعذ ذيرىلِّراب ذ ددِّ،ذِّدل عن. ذِّ ىلىل  يل ذعع  ِّ ذ  ىلرتد ذِّدلتِّ  ذِّرس    ذِّر  سقذِّدلان  ذِّىلىل ت  ِّرترِّىلل
(ذ  عر د.ذياظنق ذِّراىل س ذانذِّ ىلن    ذِّر  رالذ433رعترِّىلل ذينذاف ارن ذعع ذا قِّدذِّرترِّىللذِّدلوسنذ جذ 

ذيدقذريحذ ذ ناا   ذد   سه ذِّرا  طذِّدل عن ذارسول ذِّدل سعنذه : ِّر ر ذِّور ع ذرإلاقِّعذِّدلىلاساذ ذارتوقذ ناال
ذياظنق ذ ذِّدلناالذأبىل رابذ ىل تد،. ذيِّ ىلت بذ   ر ه ذدىلارال ذرعر سعن ذِّر ق ل ذيعاتسل ِّرىل  يينذدِّ  ذِّدلترىلل 
ذ جذ ذِّحلت ذعع  ذيعر  ذا  ييال  ذيدول ذيِّدلشقعذع  ل ذدٌنذِّدل سعن ذِّر   ل ذ    ذِّ اقِّعذِّدلىلاسا ذان ِّراىل س 

رىللذديرذِّرقراد،ذيِّرشقِّ لذ ذِّخل ،ذِّدلىل عرلذدت دذ جذديردذذشل رىل  ذِّرىل ىلاشذياطاتذِّأل ف   ذيااتحذرعر سعنذشل 
ي سدذ قييذذِّ ذد رلذعسط سالذدٌنذِّىلىلج ا ذ  عر ذِّدلتِّرسذذب دذ ر ذاظنق ذِّراىل س ذذذ رىلعبذرعىلس اه.

ذ. ت ذعىلن  ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذ ذارتوقذ ناالذِّدل عنذيذركذا ىل عذيسعالذِّرىل عان
هت هذعرذ  ق لذ تر،ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذعع ذعستِّثذدرِّىللذ (Adrian, 2010) يا ق ذادرران

 سد،ذيربتٌنذ ذِّرا نذِّدلترىلالذ ذِّدلتِّرسذ جذي نلذي قذِّدل عرٌنذي توق ذِّدلتِّرس.ذيد تذمجشذِّر ا ان ذ
ِّدلىل عرلذخبط سصذِّدلترىلل ذيِّرىلطااف ذيِّألدِّ ذِّر قد ذرعرتِّرسذ   ذِّرتاسِّ ذِّأليرذ جذِّرىلا ال.ذاظنق ذ

ذ  ذان ذاع قذِّراىل س  ذعسِّ   ذِّرارت ذ عن  ذيِّرىلرسو  ذدلتوق ذِّدلتِّرس  ذيىلاسِّ ذِّخل ، تىلس ذِّرطفذِّرترِّىل  
دشو ذ  ًنذعع ذ تر،ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذ ذِّرىلد ًنذعع ذربتٌنذِّر رعالذِّرىل عارالذِّرىل عرالذ ذِّدلترِّس ذي عطهذ

ذِّدلتِّرسذ جذانذِّ ىلىلاىل    ذعرذانذِّىلىل تِّ ذهن ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذديوجذِّدلتِّرسذيِّدلسِّردذِّدل ط طلذذللد
 .اعد ذعرذربتاا  ذ ذادِّ ذِّدل عرٌن ذي ذِّراىل س ذِّرترِّىلالذرعفع ل
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اراانذاطسرِّ ذيع قِّ ِّ ذعرذذدرِّىللذهت ه(ذ Range, et al., 2011 ذيآ قينرِّي ذذيا ق 
دل عرٌن ذدشدنذديره ذ ذِّ اقِّعذياراانذِّذ ذِّرس را ذِّدلىلِّت،ذِّأل قووال ذيِّوس ا ذِّدلتِّرسذ ذي ولذ توق 

ذوراشذ ذِّىلىلرط سال ذعرىل  ذدرِّىلل ذساقذن ذ ذِّ اقِّعذِّدلىلاسا. ذِّدلىل سل ذ ا رِّ ذِّرىلارال ي طس  دذ ذضس 
ذيِّر  رغذعتدهن ذيِّوس ا ذ  ذع دذ ان (286 ذ توق ذِّدلتِّرسذي ول ذدعغذذ(143 ذ  ِّىلىل  يل ذدب ت ذِّىلىلج دل

ثًنذ جذِّألسا نذه ذىلعس ا  ذاراارال ذ%.ذياشًنذِّراىل س ذعرذانذاغعبذ   دئذِّرتعس ا  ذِّ اقِّ الذ ذ 50
ذِّيىلش رِّدذ ذا   ذدطسر، ذِّرىلراارال ذشل رىل طن ذِّ دىلتِّسال ذِّدلقسعل ذ توقي ذِّدلتِّرسذذيدي رس ذ توق  ذ ج ذدوثًن يا ثق

يع ي،ذعع ذذرك ذاا ر ذِّدل  دئذعرذي سدذعس  طذ ذِّ اقِّعذرت ذِّدل عرٌنذسس ذِّرس ه ذيادِّ،ذذ ِّرث يسول
رٌنذرعىلااًن.ذا ض  لذعرذذرك ذاشًنذِّراىل س ذعرذِّ ىلىل تِّ ذِّرسِّىلشذدل  دئذياطسرذِّرىلراان ذيعت ذرغ لذِّدل ع

يِّوس ا ذ ذِّ اقِّعذدِّ  ذِّر طس ذِّرترِّىلالذ؛ذألهن ذ ت هذحمللذىلقو لذعجذِّرىلتروه ذ ر ذاس قذيىلاعلذرىلس ًنذ
ذ ذاا ر ذِّراىل س  ذ رت ذِّرىلارسول  ذي ا رِّاه ذخيصذِّ اقِّعذِّدلىلاسا ذي ار  ذِّدلقات،. ذِّدل عرٌنذِّدل ىلتسٌنذِّرىلالول ان

ِّهىلرسِّذهب ذا ثقذدوثًنذ جذِّدل عرٌنذِّررتِّ   ذيا ًنِّذرا ذاغع الذ توق ذيِّوس ا ذانذ ف ذربتٌنذِّألدِّ ذ  يهذ
 .   رلذ ذاااًنذِّرتعس ا  ذِّدلعدولذرعىل عانذِّدلىلسِّضش

ذاف ارهذ ذ2014يا ق ذ  ىلنذ  ذدرِّىللذهت هذعرذا قعذديرذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذيامهال )
اارالذادِّ ذ  عر  ذِّدلقسعلذِّألىل ىلالذِّر عا  ذيديردذ ذربتٌنذ ر  لذِّدلترىلل ذا ض  لذعرذي ق،ذِّدل عرٌنذعرذ

شذِّدل عس    ذي عهذِّر االذِّدلان ذِّرس    ذيِّىلىل ت هذِّ ىلىلر ر،ذ ددِّ،ذورذِّعىلرتعر ذِّدلشقعذِّرمدس .ذ
ذسلىلع ل ذ ذدبتىلسرا ذ  ، ذدًني ذِّواسدال ذض سال ذ  ذ   ل ذ ترىلل ذ  ذِّألىل ىلال   ثذ  عر  ذرعرقسعل
ذِّرلِّيت(.ذ ذيِّرىل عن ذِّدلنينذِّرىل  يين  ذِّرارس ذِّدلوثف  ذ ا رِّ ذِّ اقِّعذِّدلىلاساذِّرث ثذ ِّرىلفسوق  ض جذرىلجقدل

منسذجذِّ اقِّعذِّ  عاااو  ذمنسذجذاتروبذِّأل قِّنذِّرثا س  ذ  ذ  عرلذمنسذجذ جذِّرار ذجذِّرث ث ذذذيِّ ىل ر 
ذِّدل عرٌنذا ىل عذ  ِّطنذ ذادِّ  ذيدااهذِّراىل س ذانذِّ اقِّعذِّدلىلاساذ  درذعع ذاارال يععتِّدذحبقذع قِّس .

ذيعع ذِّرىلفسوقذعجي دا ذ ذي ق،ذِّدل عرٌنذعرذعر ذِّدلشقعذِّرمدس  ذ لركذعع ذربتٌنذ ر  لذِّدلترىلل.
(ذدرِّىللذهت هذعرذا قعذيِّ شذ اقِّعذِّرمدس ذدقراضذِّأل    ذ جذي نلذ2015عرقذ يا ق ذ

ي قذ س ن ذرراضذِّأل    ذ ذمجنسرولذ طقذِّر قدال ذيِّرىل قعذعع ذِّرىلِّترا ذِّريتذاسِّ هذِّ اقِّعذِّرمدس ذ
ذدلس ن ذدقراضذِّأل    ذيِّريتذا س هذعجذادِّ ذاديِّردذدو   ،ذي   رال ذيضشذاطسرِّدذ رمس ذرىلفسوقذِّألدِّ ذِّدلنين

رراضذِّأل    ذاىلىل تِّ ذاىلعسبذِّألاقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسا.ذيِّىلىل ت ذِّر  سقذِّدلان ذِّرس   ذِّرىلِّعاع  ذ جذ
(ذ س هذ جذ س ن ذرراضذِّأل    ذ ذد ضذ50ورشذِّر ا ان  ذياوسيهذعاالذِّرترِّىللذ جذ ذِّىلىل  يل   ذ

رإلاقِّعذِّدلىلاساذدقراضذِّأل    ذاىلسِّ قذِّحمل     ذمجنسرولذ طقذِّر قدال.ذياظنق ذِّراىل س ذانذِّألىلهذِّر   لذ
ذِّ اقِّعذ ذِّدلشقعذِّرمدس ذدقراضذِّأل    ذ ذضس  ذي ن   ذرت ذ س ن ذرراضذِّأل      ذ ىلسىلفل دتر ل
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ذرراضذ ذ س ن  ذ    ذ ج ذ ىلسىلفل ذسب رسذدتر ل ذياىل رابذِّ اقِّعذِّدلىلاسا ذ ىلسىلفل  ذسب رسذدتر ل ِّدلىلاسا
ذ    ذوسِّ هذ  سا ذدتر لذ  ًن،.ِّألذِّأل     ذياف ابذاىلعسبذِّ اقِّعذِّدلىلاساذدقراض

 عت لذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسا ذيِّألىلهذا قعذذ(ذدرِّىللذهت هذعر2015 ذع تِّحلوانيا ق ذ
ذ اتِّيا دذ ذ طق ذ ذِّرىلِّعا ذِّر ائ ذألىل رابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىل  ل ذيا قعذيِّ ش ذعران   ذِّريتذوتىلات ِّرمدسول
يارتًنذاطسرذ رمحذرىلف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ طق.ذيِّىلىل ت هذِّرترِّىللذِّدلان ذِّرس    ذيمنسذجذ

ذياس عهذِّرSWOTىلسِّ ذ ذِّدلتىلس ذِّدلفعسبذ. ذدين ذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ    ذعرذانذيِّ ش ترِّىلل
ياظنق ذذ ساقذربررهذاغعبذِّر   رِّ ذدتر لذ ىلسىلفلذ ر ذدينذذركذ يذركذ جذي نلذي قذعاالذِّرترِّىلل

ِّراىل س ذعت ذي سدذ قييذدِّرلذعسط سا دذ ذِّىلىلج ا ذا قِّدذعاالذِّرترِّىللذا   ذدلىلاًنِّ ذيساذِّدلعه ذِّر عر  ذ
ذواه ذيىلاسِّ ذِّخل ، ذيِّدلقسعلذِّرىل عارال.يِّ

(ذدرِّىللذهت هذعرذا قعذدر لذشل رىللذ شق ذِّدلقسعلذِّألىل ىلالذ2017يا ق ذاعتِّنذيِّررتر،ذ 
ِّأليرالذ ذ عتفٌنذألىل رابذِّ اقِّعذِّرمدس ذ ذضس ذِّ ذب ه  ذِّدل   ق، ذيىل  ذافسوقه ؛ذيرىلِّرابذهتعذ

ذ ذِّرس    ذِّدلان  ذِّر  سث ن ذِّىلىل ت  ذورشذِّرترِّىلل ذ ددِّ، ذِّ ىلىل  يل ذدىلطران ذِّر  سث ن ذ    ذي ت ِّرىلِّعاع  
(ذ رق، ذيزعهذعع ذارد لذرل    ذه :ذِّ اقِّعذِّدلىلاسا ذيِّ اقِّعذِّرىلد ع  ذ26ِّدل عس    ذاوسيهذ جذ 

(ذ  عر ذي  عرل ذنذ131يِّ اقِّعذِّ روميين ذيِّ اقِّعذِّرىلش ر  .ذي  رهذِّ ىلىل  يلذعع ذعاالذ سِّ ن ذ 
ذدفقو ذِّدلقسعلذِّ ىلا ره  ذ شق  ذدلر رىلل ذِّروعال ذِّرتر ل ذان ذعر ذِّرترِّىلل ذيىل س  ذياس عه ذعشسِّسال. ذ  رال رل

ِّألىل ىلالذِّأليرالذألىل رابذِّ اقِّعذِّرمدس ذ ذضس ذِّ ذب ه  ذِّدل   ق،ذ  يهذدتر لذ  ًن، ذيسط ذرل  ذ
 ًن، ذيدتر لذ  ًن،ذيت ا  ذذِّ اقِّعذِّدلىلاساذِّدلقا لذِّألير ذ ر ذسط ذرل  ذِّ اقِّعذِّ روميينذعع ذِّدلقا لذِّأل

 ر ذاظنق ذِّراىل س ذعت ذي سدذ قييذذِّ ذد رلذعسط سال ذدٌنذ ىلسىلف  ذارتوقذا قِّدذعاالذِّرترِّىلل ذا   ذ
ذدلىلاًنِّ ذِّرترِّىللذ ِّواه ذيِّدلعه ذِّر عر  ذيِّحمل   ل(.ذ

اسا ذ  هالذي عت لذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلا قعذهت هذعرذي قولذ(ذدرِّىللذ2018 ذع تِّوعا ذ يا قذ
ذا سيذ ذِّرط سا ذِّريتذ ت ذيِّرىل قعذعع  ذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسا  يعقضذخل ِّ ذد ضذِّرتي ذ ذاف اب
ذادِّ ذ ذ تىلر عالذسس ذافسوق ذِّرىل عانذِّألىل ىل  ذييضشذرؤول اف ابذمنسذجذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ قسعل

ذِّرىل عانذِّألىل ىل .ذياظ نق ذِّراىل س ذانذافسوقذادِّ ذِّدل عنذ ذِّدل عنذ ذضس ذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذدبقسعل
ذيِّر االذ ذيِّحمل  ِّ ذِّ  قِّسال  ذِّر ر   ذياس ًنذ ىلفع   ذدائل ذِّدلناال  ذِّرىلسعال ذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذوع   ضس 

 ِّرىلِّىلال ذي ننذِّر ائلذِّرط ال ذياس ًنذِّ  و ان ذِّر   لذِّدلت يت، ذيِّرىلِّتٌنذِّرسظا  ذ  رجذِّدلترىلل.
ذ ذِّدلان  ذيهس ذِّرترِّىلل ذ ان  ذِّرترِّىل  ذ ذربتوت ذهلد ذِّر  سقذ ج ذِّىلىل  د ذنذِّرس   ي ت ذ ر   

ذِّ ىلىل  د،ذ جذِّألديِّ ذِّدلتىل ت لذ ذهلدذِّرترِّىل  ذرىلفسوقذادِّ،ذِّرترِّىلل.
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يِّ شذاف ابذاق  ذعع ذِّرترِّىللذِّحل رالذعجذِّرترِّىل  ذِّرت درلذ جذساقذِّدلضرسن ذساقذاهن ذذ يسبا ذ
ذ.ىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذ توق ذِّدلتِّرسِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدل

ذ

 الطريقة واإلجراءات

ذِّدلتىل ت لذي ت ن ذ ذيِّألدِّ، ذيرلىلر ن  ذ جذِّرترِّىللذي   دذدلان ذِّرترِّىللذيعااىلن  ذِّو   وىلضرجذهلِّ
ذي   ط ذياطِّاحذِّألدِّ،ذي ىلاًنِّط ذيع قِّ ِّط  ذي ار ذوع ذعقض ذرلرك:

ذ سضساذِّرترِّىلل ذِّر  سقذ ِّىلىل ت  :نه ادل ذوىلنذي فذِّر  هق، ِّدلان ذِّرس   ذِّرىلِّعاع ذِّرل ذ جذ  ره
 يربعا ذدا انط  ذيدا نذِّر     ذدٌنذ وسانط .ذ

اوسنذرلىلرشذِّرترِّىللذ جذمجاشذ توق ذِّدلتِّرسذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردن ذيِّر  رغذرلتمع الدراسة: 
ذ  ذ1372عتدهن ذ ذي توق،ذ توقِّدذ( ذِّرترِّىل  ذِّر    ذ ج ذِّ ي  ذِّر ط  ذستبذ2018/2019     )
ذ.ذيزِّر،ذِّرمدالذيِّرىل عانعسط سا  ذ

%(ذذ18ي توق، ذيوشوعسنذ  ذيت ىلهذ ذ(ذ توقِّدذ247نذِّ ىلا رذعاالذعشسِّسالذاوسيهذ جذ عينة الدراسة: 
ذ(ذو ٌنذاسزوشذا قِّدذِّر االذستبذ ىلاًنِّ ذِّرترِّىلل.ذ1 جذرلىلرشذِّرترِّىلل.ذيِّوتي ذ 

ذ
 (1ول )جد

 متغرياهتا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
 النسبة ادلئوية% العدد ادلستوايت ادلتغريات

 50.2 124 ذ سر اجلنس
 49.8 123 عانث

 ادلؤىل العلمي
 30.8 76 ددعس ذع يل
 40.9 101ذ   تىلًن
 28.3 70 د ىلسرِّد

 داريةإلاخلربة اسنوات 
 27.1 67 ىلاسِّ  5  ج ا  
 38.1 94  ىلاسِّ  10عرذ 5  ج

 34.8 86 ىلاسِّ  10  ج ا ثق
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 % 100 247 اجملموع

عرقذذيتد تذِّ   اذعع ذِّألدبذِّرا ق ذيِّرترِّىل  ذِّرت درلذسس ذ سضساذِّرترِّىللذ ترِّىل: أداة الدراسة
ذيذ(2015  ذ   ذيِّررتر، ذذ(2017اعتِّن ذارتوق ذ را سذرعىل قعذعر ذافسوق ذِّ اقِّعذِّرمدس ذن ذاف اب يِّ ش

(ذ39ساقذاوسيهذِّ ىلىل  يلذ جذ  ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذ توق ذِّدلتِّرسِّدلىلاساذ ذ
 رق، ذي تذنذِّىلىل تِّ ذ را سذراوق ذِّخلر ىل  ذيعع ذِّراِّسذِّييت:ذ   ًن،ذ تِّد ذي  ًن، ذي ىلسىلفل ذي عاعل ذ

ذي عاعلذ تِّد(ذرإل  دلذعجذاعكذِّر رقِّ .
زلوردٌنذيعددتدهنذ رلرسعدل ععد  عقضدن  ِّأليرادل ذن دطدسرط  ِّ ىلدىل  يل اطدران د دت: صدد  أداة الدراسدة

(ذ دجذذي ذِّ  ىلطد صذيِّخلد ،ذ دجذاعضد  ذهائدلذِّرىلدتروهذ ذا تد  ذ عاد  ذِّرمدادلذ ذِّو   د  ذِّألرديادل ذ12 
ي تذ عبذ جذِّحملورٌنذِّحلونذعع ذ سد،ذزلىلس ذِّر رقِّ  ذيعدتِّ ذِّرقا ذ ذِّرطا غلذِّرعاسولذيىلد  ىلن  ذي دت ذ

ق،ذرعرجددد  ذِّردددل ذِّيدددتر هذربىلددده ذيِّرت دددلذِّرعاسودددل ذا ضددد  لذعرذا ذآرِّ ذا دددق ذ دددتذوقيهنددد ذ ا ىلددد  دذ    دددلذِّر رددد
 د دض ا تو  ن ساق ِّدل س     ج ِّر توت ِّحملورسن ادت  ىلسِّ ذا  نذاحللعذا ذِّ ض  لذا ذِّرت  .ذي ت

ذ%ذ جذِّحملورٌن.80ِّر رقِّ  ذامجشذععان ذ
رعىلِّرددبذ ددجذ  دد  ذادِّ،ذِّرترِّىلددل ذنذستدد بذ  دد    ذِّرث دد  ذذلدد  ذدفددقورىلٌن:ذِّأليرذ :ثبددات أداة الدراسددة

ذرلىلرشذِّرترِّىللذي دجذ د رجذعااىلند ساقذنذاف ارن ذعع ذعاالذِّىلىلف عالذ جذِّ  ىل  ر ذذيعع د، قورلذِّ  ىل  رذ
 ذيِّرىلف ادبذِّرثد ينذيذركذدىلف ارن ذ دقاٌنذيد   د ذز دينذددٌنذِّرىلف ادبذِّأليذ ذي توق،ذ(ذ توقِّدذ28ِّرترِّىللذيعتدهنذ 
ينذستدد بذ  دد    ذِّرا دد طذدًنىلددسنذدددٌنذيىلدد س ذِّرىلف ارددٌن ذساددقذاقِّيسددهذ  دد    ذِّرث دد  ذ دتردذاىلدد سع ن.ذ
(.ذا د ذِّرفقوردلذِّرث يادل ذ ردتذ0.89( ذيدعاهذ اردلذ    د ذِّ را د طذِّروعد ذ 0.88ذ–ذ0.84رعرج   ذدٌنذ 

اقِّيسدددهذ ددانذ  ددد    ذساددقذِّ ع ذرع رددقِّ  ذِّىلددىل ت ذ اندد ذ قوردددلذ قيي دد خذار دد ذرعىل دددقعذععدد ذِّ اتدد يذِّردددت
(ذرعرجدد   ذ ود  ذيهد ذ دانذ ر سرددلذ  دقِّ ذ ثد ذهددلدذ0.93( ذي 0.93–ذ0.87ِّرث د  ذرعرجد   ذددٌنذ 
(ذوسضددددحذ ددددانذ  دددد    ذِّرث دددد  ذرعرجدددد   ذدفقورددددلذِّ عدددد د، ذيدفقورددددلذ قيي دددد خذار دددد ذ2ِّرترِّىلددددل.ذيِّوددددتي ذ 
ذر ات يذِّرتِّ ع .

 (2جدول )
 اإلعادة واالتسا  الداخلي لكل رلال من رلاالت االستبانة قيم معامالت ثبات

 اجملاالت
عدد 
 الفقرات

 قيم معامالت الثبات

 ألفا كرونباخ بريسون
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ذ0.89ذ0.86 12 خيار التطوير ادلكثف
ذ0.92ذ0.88ذ17 خيار النمو ادلهين التعاوين
ذ0.87ذ0.84 10 خيار النمو ادلوجو ذاتياً 

 9899 9889 99 ككل   األداة
 

(ذذ ذِّرىلدددترو ذِّخلر ىلددد ذردددتر   ذِّدلسِّ ردددل ذLikertنذِّىلدددىل تِّ ذ راددد سذراودددق ذ  تطصدددحيد أداة الدراسدددة:
(ذدر دد   ذي عاعددلذدر ىلدد ن ذ3(ذدر دد   ذي ىلسىلددفلذ 4(ذدر دد   ذيع راددلذ 5 ددتِّدذ ذلِّييت:ذع راددععدد ذِّراِّددسذ

ي عاعدلذ ددتِّدذدر ددلذيِّسددت، ذرىلرددتوقذيِّ ددشذاف اددبذِّ اددقِّعذِّرمدددس ذِّدلىلاددساذ ذ ددتِّرسذزل   دد  ذ دد  ذِّألردنذ ددجذ
.ذي ددتذنذِّىلددىل تِّ ذِّرىلددترو ذِّ سطدد س ذِّرىلدد يلذرىلسزوددشذِّدلىلسىلددف  ذِّحلتدد دال ذستددبذِّدلددتِّرسي نددلذي ددقذ ددتوق ذ

ذِّدل  درلذِّياال:
 طول الفرتة = طول الفئة

 عدد الفئات
ذ5(/5-1  = 

  
ذ0.80 = 

ذرلركذا  حذاسزوشذِّر ئ  ذعع ذِّراِّسذِّييت:ذ
  تِّد.ذل(ذارتوقذدتر لذ عاع1.80ذ-1 د:ذ ايذ

 (ذارتوقذدتر لذ عاعل.2.60ذ-1.81اثيا د:ذ 
 (ذارتوقذدتر لذ ىلسىلفل.3.40ذ-2.61اثرث د:ذ 
 (ذارتوقذدتر لذ  ًن،.4.20ذ-3.41رِّد  د:ذ 
ذذ(ذارتوقذدتر لذع رالذ تِّد.5.00ذ-4.21    ت د:ذ

 متغريات الدراسة:

 ياشر ذعع :ادلتغريات ادلستقلة: 
 ِّواه:ذيرهذ تىلسرانذ ذ قذيايث (. -1
 (.د ىلسرِّدِّدلعه ذِّر عر :ذيرهذ  ثذ تىلسرا ذ ددعس ذع يل ذ   تىلًن ذ -2
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ا ثدقذ دجذذىلداسِّ  ذ10ذ-5ىلداسِّ  ذ دجذذ5ِّخل ،ذِّ دِّرول:ذيذلد ذ د ثذ تدىلسرا ذ:ذ ا د ذ دجىلاسِّ ذ -3
 ىلاسِّ (.10
ذ.يِّ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنادلتغري التابع: 

ذ

 إجراءات الدراسة  

 سبهذِّرترِّىللذي بذِّ  قِّ ِّ ذِّرىل رال:
 نذاطرانذادِّ،ذِّرترِّىلل. .1
 ذعقضدددهذادِّ،ذِّرترِّىلدددلذععددد ذزلوردددٌنذ دددجذاعضددد  ذهائدددلذِّرىلدددتروهذ    ددد  ذا تددد  ذ عاددد  ذِّرمدادددلذ .2

 ِّو     ذِّألرديال.
 نذع قِّجذادِّ،ذِّرترِّىللذدطسرط ذِّران سال. .3
 نذربتوتذا قِّدذِّرترِّىلل. .4
 نذاسزوشذِّ ىلىل  يلذعع ذمجاشذا قِّدذِّرترِّىلل. .5
(ذِّىلدددىل  ان  ذيعادددتذ قِّ  ىلنددد ذ  يدددهذ247(ذِّىلدددىل  يل ذ ددد  ذاىلددد سا ذينذِّىلدددمدِّدذ 250نذاسزودددشذ  .6

 ِّ سط سال. وىلرعلذِّر ا ان  ذرلركذ ض هذمجا ن ذرعىلِّعا  ذ
 د تذِّ يىلن  ذ جذاف ابذِّرترِّىللذنذزب وجذِّر ا ان ذعع ذِّحل ىلبذِّييل. .7
(ذ ذِّحل ىلددسبذرعِّطددس ذععدد ذSPSSسبددهذِّدل  وددلذِّ سطدد سالذِّدلا ىلدد لذرع ادد ان ذاىلددىل تِّ ذدددقان  ذ  .8

 ِّراىل س .
 دق ذسبهذِّ   دلذعجذاىلئعلذِّرترِّىللذ جذ د  ذعدقضذِّراىلد س ذيربعاعند ذي ا  شدىلن ذ ذضدس ذِّألدبذِّرا .9

 يِّرترِّىل  ذِّرت درل.
ذ   ذِّر  سقذاىلىل تِّ ذِّرىلِّعا  ذِّ سط سالذِّياال:التحليالت اإلحطصائية: 

 ِّدلىلسىلف  ذِّحلت دالذيِّ ضلقِّ   ذِّدل ا رول. -1
 (.MANOVAِّ ىل  رذربعا ذِّرىل  وجذِّدلىل تدذ  -2

 نتائ  الدراسة ومناقشتها
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   ذِّر  سقذجبرشذِّر ا ان ذدسِّىلفلذوىلضرجذهلِّذِّو  ذعقض دذرعاىل س ذِّريتذنذِّرىلس  ذعران  ذد تذانذ
ذادِّ،ذِّرترِّىلل ذي   ذد قضن ذي ر دذألىلئعلذِّرترِّىلل.

واقع تطبيق اإلشراف الرتبوي ادلتنوع يف مدارس زلافظات مشال النتائ  ادلتعلقة ابلسؤال األول: "ما 
 ؟" األردن من وجهة نظر مديري ادلدارس

ذِّحلت د ذِّدلىلسىلف   ذست ب ذن ذِّرتعِّ   ذهلِّ ذعج ذعاالذرإل  دل ذرىلرتوقِّ  ذِّدل ا رول ذيِّ ضلقِّ    ال
ِّرترِّىللذعع ذرل   ذيِّ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذ

ذ(.3 توق ذِّدلتِّرس ذساقذ  يهذ ر ذه ذ سضِّلذ ذِّوتي ذ 
 (9جدول )

ة على واقع تطبيق اإلشراف الرتبوي ادلتنوع يف مدارس ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتقديرات عينة الدراس
 زلافظات مشال األردن مرتبة تنازلياً حسب ادلتوسطات احلسابية

 اجملاالت الرقم الرتبة
ادلتوسط 
 احلسايب*

االحنراف 
 الواقع ادلعياري

  ىلسىلفل 0.69 2.91 خيار التطوير ادلكثفذ1ذ1
  عاعلذ 0.38 2.43 خيار النمو ادلهين التعاوينذ2 2
  عاعل 0.40 2.29 خيار النمو ادلوجو ذاتياً ذ3ذ3

  عاعل 0.36 2.54 ككل  األداة

ذ(5*ذِّرتر لذِّر  ر ذ جذ 

(ذ2.91(ذانذ"رل  ذ ا رذِّرىلفسوقذِّدلوثف"ذ تذِّسىل ذِّدلقا لذِّأليرذدبىلسىل ذست يبذ 3و ٌنذِّوتي ذ 
(ذيدتر لذ ىلسىلفل ذي   ذ"رل  ذ ا رذِّرارسذِّدلنينذِّرىل  يين"ذ ذِّدلقا لذِّرث يالذدبىلسىل ذ0.69يِّضلقِّعذ  ا ر ذ 

ِّرارسذِّدلس هذذِّاا د"ذ ذِّدلقا لذ(ذيدتر لذ عاعل ذي   ذ"رل  ذ ا رذ0.38(ذيِّضلقِّعذ  ا ر ذ 2.43ست يبذ 
ذ  ذست يب ذدبىلسىل  ذ 2.29ِّأل ًن، ذ  ا ر  ذيِّضلقِّع ذِّحلت يبذ0.40( ذِّدلىلسىل  ذدعغ ذي ت ذ عاعل  ذيدتر ل )

 و ذيِّ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذذرىلرتوقِّ ذا قِّدذِّر االذعع ذارتوقذ
ذ عاعل.ذ( ذيدتر ل0.36(ذاضلقِّعذ  ا ر ذ 2.54 
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بذِّرىلرعات ذسذىلعانذِّر توتذ جذِّدلشق ٌنذِّرمدسوٌنذ  ذزِّرسِّذوتىل ت سنذِّألي تذا   ذهلدذِّراىلاجلذعرذ
 ذِّ اقِّعذِّرمدس  ذي ذوقغ سنذ ذذبقدلذاىل رابذ توت،ذيستوثل ذا ض  لذعرذعت ذي سدذ سِّيٌنذيا عار  ذ

ِّ اقِّعذِّرمدس  ذيعت ذي سدذآرا  ذ   رلذدلقِّ  لذادِّ ذذب ذِّدلشق ٌنذعع ذاف ابذِّألىل رابذيِّرفقيذِّحلتوثلذ ذ
ذِّدلشق ٌنذِّرمدسوٌنذا ا  ذزرارِّطنذِّ اقِّ الذعع ذِّدلتِّرس.

رت ذِّرر سرٌنذعع ذِّر ر ذِّ اقِّ ذيِّرىل فا ذِّ ىلمِّااج ذذغا بذِّرقؤراي تذا   ذهلدذِّراىلاجلذعرذ
ات  ذرىلفسوقذِّر ر ذِّ اقِّ  ذا ض  لذعرذِّرراسدذِّريتذ ذيزِّر،ذِّرمدالذيِّرىل عان ذي علذِّدل  درِّ ذِّ دتِّعالذِّريتذ

ذ.يأتهاعننيض ىلن ذيزِّر،ذِّرمدالذيِّرىل عانذعع ذديرذِّدلشقعذِّرمدس ذ ذاارالذِّدل عرٌنذ ناا دذ
انذِّرعىل نذاظنقاتذذ(2015ع تِّحلوانذ  ذيذ(2015عرقذ يِّ ىلع هذيىل س ذِّرترِّىللذ شذيىل س ذدرِّىليتذ

يآ قينذرِّي ذذدتر لذ ىلسىلفل ذيِّ ىلع هذيىل س ذِّرترِّىللذ شذيىل س ذدرِّىليتيِّ شذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ   ذ
 Range, et al., 2011 انذيِّ شذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذِّرعىل نذاظنقاتذذ(2017اعتِّنذيِّررتر،ذ ( ذيذ

ذدتر لذ  ًن،.   ذ
يِّ شذا رولذرىلرتوقِّ ذعاالذِّرترِّىللذعع ذرل   ذ ر ذنذست بذِّدلىلسىلف  ذِّحلت دالذيِّ ضلقِّ   ذِّدل 

ذ ذساقذ  يهذعع ذِّراِّسذِّرىل يل:اذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردناف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسذ

 اجملال األول: خيار التطوير ادلكثف

ِّجمل   ذنذست بذِّدلىلسىلف  ذِّحلت دالذيِّ ضلقِّ   ذِّدل ا رولذرىلرتوقِّ ذعاالذِّرترِّىللذعع ذ رقِّ ذهلِّذ
ذ(.4ساقذ  يهذ ر ذه ذ سضِّلذ ذِّوتي ذ 

 (4جدول )
 ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات رلال خيار التطوير ادلكثف مرتبة تنازلياً 

 الفقرات الرقم الرتبة
ادلتوسط 
 احلسايب*

االحنراف 
 ادلعياري

 الواقع

اش اطالذرىلش اصذِّسىلا    ذِّدل عنذِّدلناال.ورس ذد رار،ذ  الذ 5ذ1   ىلسىلفل 1.19 3.11 

  ىلسىلفل 1.14 3.09 و رتذرر  ذ قد ذ شذِّدل عنذوفعشذ اهذعع ذاعر ره. 2 2

  ىلسىلفل 1.14 3.08 و رتذسعر  ذرىلتروبذِّدل عنذعع ذ ن ر،ذزلتد،. 9 3

سس ذادِّ د.و رتذرر  ذ شذِّدل عنذد تذِّر رار،ذِّرىلرسديالذدلا  شلذِّدل س   ذ 11 4   ىلسىلفل 1.18 3.07 
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 الفقرات الرقم الرتبة
ادلتوسط 
 احلسايب*

االحنراف 
 ادلعياري

 الواقع

  ىلسىلفل 1.18 3.05 وش صذيِّ شذِّسىلا جذِّدل عنذدت لذي سضسعال. 6ذ5

  ىلسىلفل 0.94 2.95  ذربتوتذاىلعسبذِّر ر ذ  ه.ِّدل عنذوش ركذ 1 6

  ىلسىلفل 1.24 2.94 حيتدذاهتِّعذِّر رارِّ ذِّرط الذ   ذاا الذِّر رار،. 4 7

ِّرىلتروبذايذِّ يىلر  ذدلن ر،ذ توت،ذستبذوىل لذِّخلفسِّ ذِّدلا ىل لذإبع د،ذ 12 7
 ِّسىلا جذِّدل عن.

  ىلسىلفل 1.20 2.94

  ىلسىلفل 1.18 2.81 زرار،ذِّدل عنذ ذِّرطفذدل س لذادِّ دذ ذِّدلن ر،ذِّحملتد،ذد تذافسوقه . 10 9

  ىلسىلفل 1.19 2.69 وىل بذ شذِّدل عنذعع ذايرسرا ذِّرىلفسوقذِّدلوثف. 8ذ10

ِّر رارِّ ذِّرط الذِّدلا ىل لذرعفق ٌن.حيتدذ شذِّدل عنذ سِّعاتذ 3 11   ىلسىلفل 1.13 2.64 

  عاعل 1.14 2.57 و رتذرر  ذد ت ذ شذِّدل عنذِّدل ِّرذدلا  شلذ سِّيبذِّدل س   ذِّرىلش اطال. 7ذ12

  ىلسىلفل 0.69 2.91 اجملال ككل

ذ(5*ِّرتر لذِّر  ر ذ جذ ذ

ذ  و ٌن ذ 4ِّوتي  ذِّر رق، ذان ذ5( ذ  ال ذد رار، ذ"ورس  ذعع  ذيطه ذيِّريت ذرىلش اصذ( اش اطال
ذ  ذست يب ذدبىلسىل  ذِّألير ذِّدلقا ل ذِّسىلعه ذ ت ذِّدلناال" ذِّدل عن ذ 3.11ِّسىلا     ذ  ا ر  ذيِّضلقِّع (ذ1.19(

(ذيِّريتذ  نذيطن ذ"و رتذرر  ذ قد ذ شذِّدل عنذوفعشذ اهذعع ذاعر ره"ذ18يدتر لذ ىلسىلفل ذي    ذِّر رق،ذ 
ذدبىلسىل ذست يبذ  ذِّرث يال ذيِّضلقِّعذ  ا ر ذ 2.09ادلقا ل ذِّسىلعهذِّر رق،ذ1.14( ذداار  ذ ىلسىلفل  ذيدتر ل )

ذِّدلقا لذ7  ذ سِّيبذِّدل س   ذِّرىلش اطال" ذدلا  شل ذِّدل ِّر ذِّدل عن ذد ت ذ ش ذرر   ذ"و رت ذيِّريتذيطهذعع  )
ذ  ذست يب ذدبىلسىل  ذ 2.57ِّأل ًن، ذ  ا ر  ذيِّضلقِّع ذِّحلت يبذ1.14( ذِّدلىلسىل  ذدعغ ذي ت ذ عاعل  ذيدتر ل )

ذ( ذيدتر لذ ىلسىلفلد.0.69(ذيِّضلقِّعذ  ا ر ذ 2.91ِّجمل  ذ و ذ رىلرتوقِّ ذا قِّدذِّر االذعع ذ رقِّ ذهلِّذ
 ثق،ذعتدذِّدلتِّرسذِّريتذوىلس بذعع ذِّدلشقعذِّرمدس ذزرارط ذي ىل د لذادِّ ذي تذاُ   ذهلدذِّراىلاجلذعرذذ

 ذي ثق،ذِّألع   ذِّريتذوشقعذععان ذعدِّررادذ  ذ شقعذاقدس ذأبستذِّدلتِّرسذذذِّرا  طِّدل عرٌنذ ان  ذا ض  لذعرذ
حيىل جذعرذي هذي نتذ ذديوجذاس ًندذ ذظ ذذِّرىلفسوقذِّدلوثفذاىلفع ن ذهلدذِّر رعال ذيارىل يلذ إنذاف ابذ ا ر

ذيِّ شذِّر ر ذِّ اقِّ ذ ذِّدلتِّرسذِّألرديال.
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انذيِّ شذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّريتذاظنق ذذ(2015ع تِّحلوانذ يِّا رهذيىل س ذِّرترِّىللذ شذيىل س ذدرِّىللذ
ذِّرىلفسو ذرل  ذذِّدلىلاسا ذِّدلوثف ا ر ذذق ذ    ذيىل س ذدرِّىلذ  ىلتيالدتر ل ذ ش عرقذذليِّ ىلع هذيىل س ذِّرترِّىلل

دتر لذ ىلسىلفل ذ   ذذ ا رذِّرىلفسوقذِّدلوثف ذرل  ذيِّ شذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذانذِّريتذاظنق ذذ(2015 
يِّ شذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّريتذاظنق ذانذذ(2017اعتِّنذيِّررتر،ذ لذيِّ ىلع هذيىل س ذِّرترِّىللذ شذيىل س ذدرِّىل

ذدتر لذ  ًن،.   ذذ ا رذِّرىلفسوقذِّدلوثف ذرل  ذِّدلىلاساذ

ذخيار النمو ادلهين التعاوين اجملال الثاين:

رسِّ شذاف ابذِّ اقِّعذ نذست بذِّدلىلسىلف  ذِّحلت دالذيِّ ضلقِّ   ذِّدل ا رولذرىلرتوقِّ ذعاالذِّرترِّىلل
ذِّجمل   ذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذيذ ذ رقِّ ذهلِّ ذ توق ذِّدلتِّرسذعع  ذي ق  نل

ذ(.5ساقذ  يهذ ر ذه ذ سضِّلذ ذِّوتي ذ 
 
 (5جدول )

ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات رلال خيار النمو ادلهين التعاوين مرتبة 
 تنازلياً 

 الرتبة
 الفقرات الرقم

ادلتوسط 
 احلسايب*

االحنراف 
 الواقع ادلعياري

خيىل رذِّرس هذِّدلا ىلبذرىلا الذِّرعر  ِّ ذِّرمدسولذستبذظقيعذ 14ذ1
 ِّدل عرٌن.

  ىلسىلفل 1.27 3.12

دتِّولذِّر ط ذِّرترِّىل .ذحيطقذِّسىلا    ذِّدل عرٌنذ  13ذ2   ىلسىلفل 0.95 3.05 

ا ثقذستبذس  لذِّدل عرٌنذِّرمدسولذ  ذاىل سعٌنذايذِّرعر  ِّ  15ذ3 و رتذ 
 ِّدلناال.

  ىلسىلفل 0.92 2.75

  ىلسىلفل 1.08 2.62 وش ركذِّدل عرٌنذ ذربتوتذ سِّضاشذِّرعر  ِّ ذِّرمدسول. 16ذ4

  عاعل 0.87 2.52 وتربذِّدل عرٌنذعع ذاىلعسبذِّر رار،ذِّرط الذأل قِّهنن. 18ذ5

  عاعل 0.99 2.51 وش ركذِّدل عرٌنذ ذارتًنذِّرعر  ِّ ذِّرمدسول. 17ذ6

رعر س لذِّرط الذأل قِّهننذ.وىل دشذاا الذِّدل عرٌنذ 19ذ7   عاعل 1.03 2.46 
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 الفقرات الرقم الرتبة
ادلتوسط 
 احلسايب*

االحنراف 
 ادلعياري

 الواقع

  عاعل 0.99 2.43 وىلاحذِّر ق لذرعر عرٌنذرترِّىللذي ا  شلذد ضذِّر ِّسثذِّريتذا قوه. 27ذ8

وىل دشذرر  ذِّدل عرٌنذِّر  ت ذ شذا قِّهننذِّرلوجذسبهذزرارطنذدلا  شلذ 20ذ9
 يىل س ذِّر رار،.

  عاعل 1.06 2.39

ِّدلان .وش ركذِّدل عرٌنذ ذارسًنذ 24ذ10   عاعل 0.74 2.32 

وس هذِّدل عرٌنذرىلا الذحبسثذع قِّسالذحل ذ شو  ذي ض راذذ29ذ10
 اسِّ ننن.

  عاعل 1.10 2.32

  عاعل 0.79 2.27 حيتدذ شذِّدل عرٌنذيىل س ذاف ابذِّدلان . 21ذ12

وىل دشذِّ مِّس  ذِّدل عرٌنذرىلفسوقذِّدلان ذ شذعدِّر،ذِّدلا ه ذ ذيزِّر،ذ 25ذ13
 ِّرمدالذيِّرىل عان.

  عاعل 0.99 2.20

وا  شذ شذِّدل عرٌنذِّحلعس ذِّدلا ىل لذرعرشو  ذِّريتذظنق ذا ا  ذ 23ذ14
 اف ابذِّدلان .

  عاعل 0.86 2.19

  عاعل 0.89 2.10 وتربذِّدل عرٌنذعع ذاىل رابذِّر ِّقذِّر عر . 26ذ15

  عاعل 1.01 2.08 حيتدذ شذِّدل عرٌنذِّدلشو  ذِّريتذاسِّ هذِّر  ضذعاتذاف ابذِّدلان . 22ذ16

حيقذِّدل عرٌنذعع ذِّ ىلا رذ شو  ذحبثالذ ذضس ذِّحل    ذ 28ذ17
 يِّأليرسرا ذِّدلناالذِّدلعِّلذذلن.

  عاعل 1.08 2.06

  عاعل 0.38 2.43 اجملال ككل

ذ(5*ذِّرتر لذِّر  ر ذ جذ 

(ذيِّريتذيطهذعع ذ"خيىل رذِّرس هذِّدلا ىلبذرىلا الذِّرعر  ِّ ذِّرمدسولذ14(ذانذِّر رق،ذ 5ِّوتي ذ  و ٌن
ذ  ذست يب ذدبىلسىل  ذِّألير ذِّدلقا ل ذِّسىلعه ذ ت ذِّدل عرٌن" ذ 3.12ستبذظقيع ذيِّضلقِّعذ  ا ر  (ذ1.27(

ذ  ذِّر رق، ذي     ذ ىلسىلفل  ذِّر ط13يدتر ل ذدتِّول ذ  ذِّدل عرٌن ذِّسىلا     ذ"حيطق ذيطن  ذ  ن ذيِّريت  ذ(
(ذيدتر لذ ىلسىلفل ذداار ذِّسىلعهذ0.95(ذيِّضلقِّعذ  ا ر ذ 3.05ِّرترِّىل "ذادلقا لذِّرث يالذدبىلسىل ذست يبذ 

ذ  (ذيِّريتذيطهذعع ذ"حيقذِّدل عرٌنذعع ذِّ ىلا رذ شو  ذحبثالذ ذضس ذِّحل    ذيِّأليرسرا ذ28ِّر رق،
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(ذيدتر لذ عاعل ذي تذدعغذ1.08 ذ (ذيِّضلقِّعذ  ا رذ2.06ِّدلناالذِّدلعِّلذذلن"ذِّدلقا لذِّأل ًن،ذدبىلسىل ذست يبذ 
ذِّجمل  ذ و ذ  ذِّر االذعع ذ رقِّ ذهلِّ ( ذ0.38(ذيِّضلقِّعذ  ا ر ذ 2.43ِّدلىلسىل ذِّحلت يبذرىلرتوقِّ ذا قِّد

ذيدتر لذ عاعل.
ذِّراىلاجلذعرذ ذِّدلشقعذِّرمدس ذ ذذِّرارسذِّدلنينذِّرىل  يينانذاف ابذ ا رذي تذاُ   ذهلد وىلفعبذع   ل

استذِّدلتِّرس ذيِّرم ا ذعع ذاارالذ  عر ذهلدذِّدلترىللذ ناا دذدشو ذ ىلسِّ   ذساقذوىلفعبذهلِّذِّخلا رذربتوتذ
يعرتذِّرعر  ِّ ذدشو ذدير  ذا ض  لذعرذِّدل س لذِّرط الذوراشذِّدل عرٌن ذيع قِّ ذذ ِّسىلا    ذِّدل عرٌن

ذرعىل قعذعع ذِّدلش ذِّدلشو   ِّر ِّسثذِّ  قِّسال ذِّحلعس ذذللد ذيعجي د ذاف ابذِّدلان   ذا ا   ذو  ذِّريتذا نق
ِّدلشقعذِّرمدس ذار توتذ جذِّدلتِّرس ذيِّ اقِّعذعع ذ  عر ذهلدذذِّرا  طيهلِّذ عهذ ذديوجذاف ارهذ ذظ ذ

ذ.قعِّدلتِّرسذِّدلاىلشق،ذعع ذدر لذ اقِّ الذ  ًن، ذ ذز جذ ذوو  ذ صل زذِّألعر  ذِّرقياااالذِّدلفعسدلذ جذِّدلش

انذِّرعىل نذاظنقاتذذ(2015ع تِّحلوانذ  ذيذ(2015عرقذ يِّ ىلع هذيىل س ذِّرترِّىللذ شذيىل س ذدرِّىليتذ
ذ ذِّدلىلاسا ذِّ اقِّعذِّرمدس  ذيِّ ش ذرل   ذِّرىل  يين  ذِّدلنين ذِّرارس ذذ ا ر ذ    ذ ىلسىلفل  يِّ ىلع هذيىل س ذدتر ل

ذ ِّرترِّىللذ شذيىل س ذدرِّىللذ ذِّريتذاظنق ذ2017اعتِّنذيِّررتر، انذيِّ شذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذرل  ذ(
ذ   ذدتر لذ  ًن،.ذ ا رذِّرارسذِّدلنينذِّرىل  يين

 اجملال الثالث: خيار النمو ادلوجو ذاتياً 

سِّ شذاف ابذِّ اقِّعذرنذست بذِّدلىلسىلف  ذِّحلت دالذيِّ ضلقِّ   ذِّدل ا رولذرىلرتوقِّ ذعاالذِّرترِّىللذ
ذِّجمل   ذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذ ذ رقِّ ذهلِّ ذ توق ذِّدلتِّرسذعع  ذي ق ِّألردنذ جذي نل
ذ(.6ساقذ  يهذ ر ذه ذ سضِّلذ ذِّوتي ذ 

 (6جدول )
 مرتبة تنازلياً رلال خيار النمو ادلوجو ذاتياً ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتقديرات عينة الدراسة على فقرات 

الر 
 الفقرات الرقم تبة

ادلتوسط 
 احلسايب*

االحنراف 
 الواقع ادلعياري

  ىلسىلفل 1.13 2.68 وس هذذِّدل عنذرىلِّتوتذير طذِّررس،ذيِّرض فذرتوه. 30 1

  عاعل 0.91 2.49 ووعفذِّدل عنذدسضشذ فلذز االذ   ذِّر   ذِّرترِّىل ذرىلفسوقذادِّ دذذِّاا د. 31 2

  عاعل 0.98 2.43 وا  شذِّخلفلذِّدلرت لذ جذِّدل عنذرىلفسوقذادِّ دذذِّاا د. 32 3
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الر 
 تبة

 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب*

االحنراف 
 ادلعياري

 الواقع

وس قذِّدلط درذِّرضقيرولذ جذا ن ،ذييىل س ذي قِّ شذِّريتذاتننذ ذمنسذِّدل عرٌنذ 35 4
 ذِّاا د.

  عاعل 0.96 2.41

  عاعل 0.81 2.31 وىل دشذاف ابذِّدل عنذخلفلذِّرىلفسوقذِّرلِّيتذد تذع قِّ ذِّرىل تو  ذععان . 33 5

ِّحل  ل.ورت ذِّدلت عت،ذرعر عنذا ا  ذاا الدذخلفلذِّرىلفسوقذِّرلِّيتذعاتذ 34 6   عاعل 0.88 2.28 

ا ا  ذاا الدذخلفلذِّرىلفسوقذِّرلِّيت.ذألدِّسهوشجشذِّدل عنذعع ذِّرىل وًنذِّرىلد ع ذ 37 7   عاعل 0.72 2.12 

  عاعل 0.85 2.10 ورانذادِّ ذِّدل عنذد تذِّ يىلن  ذ جذاا الذ فلذِّرىلفسوقذِّرلِّيت. 39 8

.ِّرلِّيتذدشو ذدير دذخلفلذِّرىلفسوقذوقِّ شذ عفذعصل زذِّدل عنذا ا  ذاا ال 36 9   عاعل 0.92 2.07 

  عاعل 0.92 1.97 وىل دشذِّرىلر روقذِّرتيرولذِّريتذورت ن ذِّدل عنذعجذاا الذ فلذِّرىلفسوقذِّرلِّيت. 38 10

  عاعل 0.40 2.29 اجملال ككل 

ذ(5*ذِّرتر لذِّر  ر ذ جذ 

ذانذِّر رق،ذ 6ِّوتي ذ  و ٌن ذِّدل عنذرىلِّتوتذير طذ30( ذ ذيِّرض فذ(ذيِّريتذيطهذعع ذ"وس ه ِّررس،
ذ  ذست يب ذدبىلسىل  ذِّألير ذِّدلقا ل ذِّسىلعه ذ ت ذ 2.68رتوه" ذ  ا ر  ذيِّضلقِّع ذ ىلسىلفل ذ1.13( ذيدتر ل )

(ذيِّريتذ  نذيطن ذ"ووعفذِّدل عنذدسضشذ فلذز االذ   ذِّر   ذِّرترِّىل ذرىلفسوقذادِّ دذ31ي    ذِّر رق،ذ 
(ذيدتر لذ عاعل ذداار ذِّسىلعهذِّر رق،ذ0.91(ذيِّضلقِّعذ  ا ر ذ 2.49ذِّاا د"ذادلقا لذِّرث يالذدبىلسىل ذست يبذ 

ذِّدلقا لذ38  ذِّرلِّيت" ذِّرىلفسوق ذ فل ذاا ال ذعج ذِّدل عن ذورت ن  ذِّريت ذِّرتيرول ذِّرىلر روق ذ"وىل دش ذيِّريتذيطهذعع  )
ذ  ذست يب ذدبىلسىل  ذ 1.97ِّأل ًن، ذ  ا ر  ذيِّضلقِّع ذِّحلت يبذ0.92( ذِّدلىلسىل  ذدعغ ذي ت ذ عاعل  ذيدتر ل )

ذ( ذيدتر لذ عاعل.0.40(ذيِّضلقِّعذ  ا ر ذ 2.29هلِّذِّجمل  ذ و ذ رىلرتوقِّ ذا قِّدذِّر االذعع ذ رقِّ ذ
ِّر توتذ جذِّدل عرٌنذ ذوقغ سنذارىلااًنذيور ي سيه ذي رىلا سنذاألىلعسبذي تذا   ذهلدذِّراىلاجلذعرذانذ

ذرعرشقعذ ذِّرث يس  ذِّرتير ذعر ذا ض  ل ذرتونن  ذِّرلِّاال ذيغا بذِّرق  دل ذاتروتنن  ذ  ذوىل  سيه ذِّرل  ِّرىلرعات 
س ذ ذِّر رعالذِّرىل عرال ذساقذ ذاىل ت ذاهتعذزراراهذِّ   اذعع ذادِّ ذِّدل عنذا ا  ذِّحلطص ذيععف  ذِّرمد

ذ.د ضذِّراط سح ذيعت ذي سدذا ذديرذرعرشقعذِّرمدس ذ ذِّرىلرقوقذِّرتاس ذرعر عن
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انذِّرعىل نذاظنقاتذذ(2015ع تِّحلوانذ  ذيذ(2015عرقذ يِّ ىلع هذيىل س ذِّرترِّىللذ شذيىل س ذدرِّىليتذ
يِّ ىلع هذيىل س ذِّرترِّىللذدتر لذ ىلسىلفل ذ   ذذ ا رذِّرارسذِّدلس هذذِّاا دذ ذرل  ذاقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذيِّ شذِّ 

 ا رذِّرارسذ(ذِّريتذاظنق ذانذيِّ شذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذرل  ذ2017 اعتِّنذيِّررتر،ذ شذيىل س ذدرِّىللذ
ذذ   ذدتر لذ  ًن،.ذِّدلس هذذِّاا دذ

ذ≤ذ0.05 النتائ  ادلتعلقة ابلسؤال الثاين: ىل توجد فرو  ذات داللة إحطصائية عند مستوى الداللة 
α)  بني استجاابت عينة الدراسة يف تقدير واقع تطبيق اإلشراف الرتبوي ادلتنوع يف مدارس زلافظات

اخلربة سنوات مشال األردن من وجهة نظر مديري ادلدارس تبعًا دلتغريات )اجلنس، ادلؤىل العلمي، 
ذاإلدارية(؟

رإل  دلذعجذهلِّذِّرتعِّ  ذنذست بذِّدلىلسىلف  ذِّحلت دالذيِّ ضلقِّ   ذِّدل ا رولذرىلرتوقِّ ذا قِّدذِّر االذ
عع ذرل   ذرسِّ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذي نلذي قذ توق ذ

ذيع ذ ذ سر  ذِّواه ذ ىلاًن ذ  ىل ع ذا   د ذ   تىلًن ذِّدلتِّرس  ذع يل  ذ ددعس  ذِّر عر  ذِّدلعه  ذي ىلاًن انث( 
ىلاسِّ ( ذذ10ىلاسِّ  ذا ثقذ10عرذذ5ىلاسِّ  ذ جذذ5 ا  ذ جذذدِّرولِّخل ،ذِّ ىلاسِّ ذ( ذي ىلاًنذد ىلسرِّد

ذ(.7ساقذ  يهذ ر ذه ذ سضِّلذ ذِّوتي ذ 
 (7جدول )

العالمة الكلية وعلى واقع تطبيق اإلشراف ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على 
 ات الدراسةالرتبوي ادلتنوع يف مدارس زلافظات مشال األردن من وجهة نظر مديري ادلدارس حسب متغري 

 مستوايت ادلتغري

العالمة  اجملاالت
 الكلية

خيار التطوير  
 ادلكثف

خيار النمو 
 ادلهين التعاوين

خيار النمو 
  ادلوجو ذاتياً 

 اجلنس

 الذكور
N=124 

 2.54 2.27 2.41 2.85 الوسط احلسايب

 0.37 0.39 0.37 0.72 االحنراف ادلعياري

 اإلانث
N=123 

 2.55 2.30 2.46 2.97 الوسط احلسايب

 0.36 0.41 0.39 0.66 االحنراف ادلعياري
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 مستوايت ادلتغري

العالمة  اجملاالت
 الكلية

خيار التطوير  
 ادلكثف

خيار النمو 
 ادلهين التعاوين

خيار النمو 
  ادلوجو ذاتياً 

 ادلؤىل العلمي

 دبلوم عايل
N=76 

 2.53 2.31 2.38 2.90 الوسط احلسايب

ادلعيارياالحنراف   0.65 0.31 0.41 0.31 

 ماجستري
N=101 

 2.55 2.31 2.44 2.90 الوسط احلسايب

 0.37 0.37 0.41 0.71 االحنراف ادلعياري

 دكتوراه
N=70 

 2.55 2.24 2.49 2.94 الوسط احلسايب

 0.40 0.43 0.39 0.73 االحنراف ادلعياري

اخلربة ذسنوات
داريةاإل  

 5أقل من 
 سنوات
N=67 

 2.54 2.26 2.38 2.87 الوسط احلسايب

 0.31 0.37 0.31 0.65 االحنراف ادلعياري

إىل  5من 
سنوات 09  

N=94 

 2.54 2.28 2.44 2.91 الوسط احلسايب

 0.37 0.39 0.42 0.71 االحنراف ادلعياري

 09أكثر
 سنوات
N=86 

 2.55 2.32 2.47 2.97 الوسط احلسايب

 0.38 0.43 0.38 0.70 االحنراف ادلعياري
ذ

ا قِّدذعاالذِّرترِّىللذعع ذِّر   لذذ(ذي سدذ قييذظ هقولذدٌنذ ىلسىلف  ذدر   7و سظذ جذِّوتي ذ 
ِّروعالذرعررا س ذيِّجمل   ذِّرث  لذرسِّ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذ   ذِّألردنذ جذ

ذ ذِّرترِّىلل ذ ىلاًنِّ  ذي ب ذِّدلتِّرس  ذ توق  ذي ق ذِّ ي نل ذيِّخل ، ذِّر عر  ذيِّدلعه  ذ ِّواه دِّرول( ذِّدلتىلرعل
ذ ىل تدذ ذِّرىل  وج ذربعا  ذِّىلىل تِّ  ذن ذِّحلت دال  ذِّدلىلسىلف   ذ  ذِّر قيي ذهلد ذد رل ذعج يرعوشف
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ذذ (MANOVA)ِّدلىلاًنِّ  ذدل تِّ" ذ"يروه ذِّ ىل  ر ذ تىلس ذذ(Wilk's Lambda)اىلىل تِّ  عات
 وعوهذدل تِّذييىل س ذربعا ذِّرىل  وجذ ىل تدذِّدلىلاًنِّ .يذذِّ ىل  ر(ذيىل س ذ8(.ذيو ٌنذِّوتي ذ αذ≤ذ0.05ِّرت رلذ 

 
 (8جدول )

واقع تطبيق اإلشراف الرتبوي ادلتنوع نتائ  اختبار حتليل التباين ادلتعدد للفرو  بني تقديرات أفراد العينة على رلاالت 
والعالمة الكلية تبعاً الختالف متغريات اجلنس  يف مدارس زلافظات مشال األردن من وجهة نظر مديري ادلدارس

 داريةاخلربة اإلسنوات و ذوادلؤىل العلمي

 رلموع ادلربعات اجملاالت ادلتغريات
درجات 
 قيمة ف متوسط ادلربعات احلرية

مستوى الداللة 
 اإلحطصائية

 اجلنس

قيمة ولكس 
=0.978 

 0.151ح=

 0.170 1.891 0.914 1 0.914 خيار التطوير ادلكثف
 0.393 0.733 0.105 1 0.105 خيار النمو ادلهين التعاوين
 0.529 0.398 0.064 1 0.064 خيار النمو ادلوجو ذاتياً 

 0.810 0.058 0.008 1 0.008 العالمة الكلية
 ادلؤىل العلمي

قيمة ولكس 
=0.988 

 0.832ح=

 0.946 0.055 0.027 2 0.054 خيار التطوير ادلكثف
 0.575 0.554 0.080 2 0.159 التعاوينخيار النمو ادلهين 

 0.542 0.613 0.099 2 0.198 خيار النمو ادلوجو ذاتياً 
 0.923 0.080 0.011 2 0.021 العالمة الكلية

اخلربة سنوات 
 داريةاإل

قيمة ولكس 
=0.991 

 0.898ح=

 0.714 0.338 0.163 2 0.327 خيار التطوير ادلكثف
 0.950 0.051 0.007 2 0.015 خيار النمو ادلهين التعاوين
 0.657 0.421 0.068 2 0.136 خيار النمو ادلوجو ذاتياً 

 0.915 0.089 0.012 2 0.024 العالمة الكلية

 اخلطأ
 0.484 241 116.555 خيار التطوير ادلكثف

 0.144 241 34.682 خيار النمو ادلهين التعاوين 
 0.162 241 38.924 خيار النمو ادلوجو ذاتياً 

 0.133 241 32.003 العالمة الكلية

 الكلي
   247 2211.340 خيار التطوير ادلكثف

   247 1498.450 خيار النمو ادلهين التعاوين
   247 1330.860 خيار النمو ادلوجو ذاتياً 

   247 1629.393 العالمة الكلية
ذ( α ≤0.05* ذات داللة إحطصائية عند مستوى الداللة اإلحطصائية )
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(ذدٌنذα≤0.05 قييذدِّرلذعسط سا دذعاتذ تىلس ذِّرت رلذِّ سط سالذ ذعت ذي سد(ذ8و ٌنذِّوتي ذ 
يِّ شذاف ابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ تِّرسذزل     ذذ ىلسىلف  ذارتوقِّ ذا قِّدذِّر االذعع ذمجاشذرل   

ِّواهذذِّ ذِّرترِّىللذِّرث  لا   دذ  ىل عذ ىلاًنذذِّر   لذِّروعالو   ذِّألردنذ جذي نلذي قذ توق ذِّدلتِّرسذ
ذيِّدلعه ذِّر عر ذيِّخل ،ذِّ رِّدول.

و رعسنذ ذدائلذيِّست، ذذ ذزل     ذ   ذِّألردنذ توق ذِّدلتِّرسي تذاُ   ذهلدذِّراىلاجلذعرذانذمجاشذ
يزِّر،ذِّرمدالذيِّرىل عانذذيضرجذ ا خذا عار ذيِّستذربهذ  علذيزِّر،ذِّرمدالذيِّرىل عان ذ ر ذانذا عار  ذياس ان  

 س نلذعرذمجاشذِّدلتِّرس ذا ض  لذعرذانذاىل رابذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلف رلذ ذِّدلتِّرسذ ىلف درل ذرلِّذملذا نقذ
ذ قييذذِّ ذد رلذعسط سالذ ذِّىلىلج ا ذعاالذِّرترِّىللذا   ذدلىلاًنِّ ذِّواهذيِّدلعه ذِّر عر ذيىلاسِّ ذِّخل ،

ذ.ِّ دِّرول
ذ ذيِّا ره ذيىل س ذدرِّىليتذيىل س ذِّرترِّىلل ذ ش ذيذذ (2015ع تِّحلوان ذيِّررتر، ِّرعىل نذذ(2017 اعتِّن

ذ ذااظنقات ذرسِّ ش ذِّرترِّىلل ذ ذِّىلىلج ا ذعاال ذعسط سال ذ قييذذِّ ذد رل ذي سد ِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذعت 
 ذاُ   ذ  ىل عذ ىلاًن ذِّواهذيِّدلعه ذِّر عر .

 التوصيات:

ذِّياال:ي ذضس ذيىل س ذِّرترِّىلل ذديوجذارتًنذِّرىلس ا  ذ
ذِّ اقِّعذ .1 ذ ا س ل ذافسوق ذعع  ذيِّرىل عان ذِّرمدال ذيزِّر، ذ  ذِّ اقِّعذِّرمدس  سقذِّرر سرٌنذعع 

 .ِّرمدس ذ جذساقذِّرىل فا ذيِّرىلا انذيِّيرا  ذِّدلىل  لذدلسِّ  لذ  ا لذِّرىلاًنِّ ذِّرقِّهال
 .عرتذِّرتيرِّ ذِّرىلترو الذرعرشق ٌنذِّرمدسوٌنذعع ذاىل رابذِّألاقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاسا .2
 .دل وتذ جذِّرترِّىل  ذعع ذِّألاقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذ ا  بذ اقِّ الذا ق ع قِّ ذِّ .3
ذع قِّ ذدرِّىللذ تىلر عالذسس ذافسوقذِّ اقِّعذِّرمدس ذ ذِّألردنذ ذضس ذ  ِّ ذِّرتي ذِّدلىلرت ل. .4

ذادلراجع
الدنيا من دور اإلشراف الرتبوي ادلتنوع يف تنمية أداء معلمي ادلرحلة األساسية (.ذ2012 ذادسذِّرو س ذ  اج

ىل  ال ذلذ   تىلًنذغًنذ اشسر، ذِّو   لذِّ .ذرىل روجهة نظر ادلشرفني وادلعلمني يف مدارس زلافظات غازة
ذغ ، ذ عتفٌن.

 .ذعر ن:ذدِّرذِّرثر  ل.االشراف الرتبوي(.ذ2017 ذِّألىلت  ذىل اتذيعدقِّهان ذ قيِّن
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.ذِّ ىلواترول:ذدِّرذِّرس   ذالرتبوي اجتاىات حديثة يف االشراف(.ذ2016ستٌن ذىل  لذيعسضذهللا ذعسضذهللا.ذ 
 رتيا ذِّرف  علذيِّراشق.

ذا   ذعدقِّهانذيِّخلفاب  ذ اتو ذاالشراف الرتبوي: فلسفتو، اساليبو، تطبيقاتو(.ذ2013 ذِّخلفاب  ذدِّر .ذعر ن:
 رعاشقذيِّرىلسزوش.

 .دِّرذِّر ق  نذعر ن:ذ.االبداع يف االشراف الرتبوي و االدارة ادلدرسية(.ذ2014 ذِّرشرًنِّ  ذزلرسد
(.ذدر لذشل رىللذ شق ذِّدلقسعلذِّألىل ىلالذِّأليرالذألىل رابذِّ اقِّعذِّرمدس ذ2017 ذاعتِّن ذ  و ذيِّررتر، ذس  ت

والدراسات الرتبوية  لألحباثرللة جامعة القدس ادلفتوحة  ذضس ذِّ ذب ه  ذِّدل   ق،ذيىل  ذافسوقه .ذ
ذ.207ذ–ذ189ذ (17 5ذوالنفسية،

مدى إسهام اإلشراف ادلتنوع يف تقدير مهنية ادلعلم من وجهة نظر معلمي  (.2007 ذقمحجِّر  تذِّو  ر ذع تذِّر
ذِّرقراض ذادلدراس: دراسة ميدانية ذِّ ىل  ال  ذدمحمذدجذىل سد ذِّ     ذ    ل ذ اشسر،  ذ   تىلًنذغًن ذرىل رل .
ذِّدلرعولذِّر قدالذِّرت سدول.

(.ذاطسرذ رمحذرتيرذِّ اقِّعذِّرمدس ذِّدلىلاساذ ذافسوقذادِّ ذِّدل عنذ ذضس ذ  ِّ ذد ضذ2018 ذع تِّوعا  ذراح
ذ.320ذ–ذ244ذ (1 51 ذاجمللة الرتبويةِّرتي .ذ

ذ  ريي ذ2015 ذع تِّحلوان  ذدبطق(. ذِّو     ذ    ذِّرىل عان ذ  ذِّدلىلاسا ذِّرمدس  ذِّ اقِّع ذرىلف اب ذ رمح .ذاطسر
ذ.367ذ–ذ333ذ (2 16ذرللة العلوم الرتبوية والنفسية،ذقذيِّرىلسزوش.ِّ ىلواترول:ذِّرتِّرذِّو   الذرعاش

 .ذعر ن:ذدِّرذِّر وق.اسرتاتيجيات حديثة يف االشراف الرتبوي(.ذ2017ِّرترات ذىلناعلذ ذ ذذي  نذيادسع اتِّ 
 عر ن:ذدِّرذِّرثر  ل.ذذاالدارة التعليمية و االشراف الرتبوي : اصوذلا و تطبيقاهتا8(.ذ2015 ذعفس  ذ سد 
ذست   ذمنسذجذ2015 ذعرق  ذاىلىل تِّ  ذِّر قدال ذ طق ذِّدلنينذدلس ن ذرراضذِّأل    ذ ذمجنسرول ذِّألدِّ  ذافسوق .)

ذ.342ذ–ذ277ذ (24 7ذرللة الطفولة والرتبية،ِّ اقِّعذِّدلىلاسا.ذ
ذآ    دور اإلشراف ادلتنوع يف تنمية أداء معلمات ادلرحلة األساسية )احللقة الثانية( يف  (.2014 ذ  ىلن 

ذرىل رلذ   تىلًنذغًنذ اشسر، ذِّو   لذِّرع ا يال ذدًني  ذر ا ن.مدرسة خاّصة يف ضاحية بريوت8 
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