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 االرتقاء بقدرة المشرفات التربويات على اتخاذ القرار
 *في المملكة العربية السعودية في وزارة التربية والتعليم

 محمد صالح كعكيبنت د.سهام 
 كلية التربية - شاركأستاذ اإلدارة التعليمية الم

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 المملكة العربية السعودية

 لخـص:م 

تحديددد ردددرة المشددرتاب التربوىدداب علدد  ات دداذ البددرار تددل مباتددع اإلرددراا التربددو   عددن  رىدد  إلبددا  إلدد  سددة تهدددا الدرا
 أسئلة الدراسة التالية: جابة عنالضو  عل  العوامل المؤثرة تل ات اذ المشرتة التربوىة للبراراب  وذلك عن  رى  اإل

 راراتهن؟ما عالرة العرا والتباليد بات اذ المشرتاب التربوىاب لب -1

 ؟ما عالرة ال براب المهنية بات اذ المشرتاب التربوىاب لبراراتهن -2

 ؟ما عالرة األسس العلمية بات اذ المشرتاب التربوىاب لبراراتهن -3

عدددد   سددنواب ال بددرة نددوا العمددل  للمتغيددراب التاليددة: المؤهددل الدراسددل  ى هددل هندداك تددروا بددين المشددرتاب التربوىدداب تعدد   -4
 البرامج التدرىبية؟

 ا اآللياب المبترحة لالرتبا  ببدرة المشرتاب التربوىاب عل  ات اذ البرار المناسع؟م -5

التددل تدددي تابيبهددا علدد  عيندددة عشددواتية مدددن المشددرتاب التربوىدداب بمديندددة الرىددا  تدددل  **واسددت دمت الباح ددة ااسدددتبانة
ليدد بات داذ المشدرتاب التربوىداب للبدراراب منهدا: عالردة العدرا والتبا وتوصلت إل  عددد مدن النتداتج  المملكة العربية السعودية

ن عالردة إتباا األساليع العلمية تل ات اذ البراراب وااعتماد علد  العدرا والتباليدد  كمدا اونستنتج من ذلك عدم  عالرة روىة
المهنيددة  نسددتدم ممددا سددب  أن ال بددرة. و ات دداذ المشددرتاب التربوىدداب للبددراراب روىددةو  األسددس العلميددةو  كددل مددن ال بددراب المهنيددة
 .لكدددن يغيدددع اارتبدددام مدددا بدددين محددور األسدددس العلميدددة وكدددل مدددن ال بدددرة المهنيدددة والعدددرا والتباليدددد  مرتباددة بدددالعرا والتباليدددد

ألن تعيددين  اة  وذلددك ن ددر  يالدراسددة الحاليددة أكدددب علدد  عدددم وجددود تددروا بددين المشددرتاب التربوىدداب تعدد   للمتغيددراب الدراسددو 
أما بالنسبة لعدم مناسبة عدد الدوراب التدرىبية المت صصة مع   عل  مؤهل جامعل تربو   المشرتة التربوىة يشترم حصولها

حيد    بسبع رلة البرامج المت صصة تل ات اذ البراراب اإلرراتية التربوىة المبدمدة للمشدرتاب التربوىداب  عدد سنواب ال برة
والتحدياب التل يتعرضن لها. وارترحت الدراسة آلياب بيئتهي التربوىة بحاجة إل  تصميي برامج مت صصة تعالج الموارف  إن

كمدا أوصدت تدل ضدو  النتداتج المتوصدل إليهدا بعددد   علمية لالرتبا  ببدرة المشرتاب التربوىاب عل  ات اذ البدراراب اإلردراتية
 من الدراساب المستببلية تل مجام اإلرراا التربو .

                                                           

 .2009  وُربل للنشر تل أغساس 2009ل تبراير تي تسلي البح  ت   *
 استبانة الدراسة متوترة لدى إدارة المجلة لمن يرغع تل اا الا عليها. **
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 ة:ـمقدم  
  علد  راداا كبيدر مدن المددارخ الم تلىدة علد  مسدتوى المملكدة العربيدة السدعودية وزارة التربية والتعلديي اإلردرااتتول  

مراحددل التعلديي العدام للجنسدين وتتدابع عمليدة التنىيدد  عدن  رىد  مباتدع اإلردراا التربددو   جميدعتهدل تضدع ال ادل التعليميدة ل
 المدارخ.تل تل المستوى اإلجراتل والمتم ل والتل تعتبر أداة تاوىر وتجوىد األدا  التربو  لمنسوبل وزارة التربية والتعليي 

تر مهدداراب محددددة تددل البدداتمين عليدد  اولكددل يددتمبن اإلرددراا التربددو  مددن البيددام بدددورن التاددوىر  التنمددو  ا بددد مددن تددو 
التربدو  ولبدد اتىد  غالبيدة العداملين تدل المجدام  العالميدة.رادرىن عل  الررل باألدا  بمدا يتىد  مدع ااتجاهداب التربوىدة  ايبونو ل

البيادة التربوىة وما تشتمل  من ات اذ البراراب واإلدارة والعالراب   منها يشتمل عل  كىاياب متنوعةأن اإلرراا التربو  عل  
د  اإلنسانية وأساليع متابعة تابي  المناهج وتاوىرها ومدن   لمدا تكلدف بهدا اوهب ا تمهام المشرتة التربوىة متنوعة ومتعددة تبع 

 .تيما يواجهها من موارف ومشبالب وظيىية تربوىة البدرة عل  ات اذ البرار الىعاميجع أن تتبنها المشرتة ال المهاراب التل
دون الحاجدة لد لك الد من يدؤد  إلد   اليت د  ردرار   ال   دوى اوأرار بعض البداح ين أن المشدرا التربدو  الد   يسدتغرا ورت د

تالمشدرا التربدو  بحاجدة   وأند  غيدر جددير بمنصدب  اإلردراتل  بهدا وعددم ردعورهي باا مئندان وتت عد ا ثبدتهي  وسي  رل  مر 
تر المعلومداب الدريبددة والصددحيحة والىرىدد  التعدداونل الدد   يشددارك  تددل ات دداذ اباإلضدداتة إلدد  تددو   إلد  البدددرة علدد  ات دداذ البددرار

   بيعة عمل  ات اذ رراراب حتي عليتالمشرا التربو  ت (.159: 2003وإبراهيي األسد  البرار المناسع أل  مورف إرراتل )
مددا يتعلدد  بددلدا  المعلمددين الدد ين يشددرا علدديهي ومدددى تبدددمهي تددل عملهددي باسددت دام أسدداليع متنوعددة لبيدداخ تيوخاصددة   عديدددة

تر مهداراب محدددة تمبند  مدن التوصدل إلد  المعلومداب الصدحيحة ا  وىتالدع ذلدك تدو لكل من المعلدي والاالدعاألدا  الوظيىل 
 (.553: 2005 )مصاى  الىئاب بالبيئة التربوىة تل المدرسة  جميع  التواصل مع تل ورت رصير عن  رى

  وتنعبس بالتالل علد  الم رجداب التعليميدة للسدنة الدراسدية  عل  أدا  المعلي والاالع وتؤثر عملية ات اذ البرار اإلرراتل
علدد  العمددل اإلدار  كلدد   ذ البددرار مهدديمنات دداإن " :وضدد أحيدد   ارر ( راتددد ن رىددة ات دداذ البددSimon) رأ  سدديمون هدد ا وىؤكددد 

تعداون مدع يعنددما التربدو    تيد  مهمدة التنىيد "  وىحبد  مت د  البدرار اإلردراتل المناسدع نجاحداب تدل محيادوبالبدر ال   تهيمن 
أرددار  كمددا (.18-17: 2006 )عياصددرة وحجددازىن  م مددر مددع الىئدداب ذاب العالرددةتواصددل مددع   أ ددراا البيئددة التعليميددة جميددع

وأكدد كدل مدن   وىتحملدون مسدئولية عملهدي ها البدرارو المؤسساب الناجحة هل التل يت   موظىأن  إل ( Harrisonهارسون")"
( Wilee) لدلى. كمدا أوضد  و (51: 2006)الهاللدل  ات داذ البدرار أهميدةعلد   (Kleiner & Brubakerكليندر وبروبيبدر )

 .(41: 1999 )أحمد  سع تل ضو  مصادر المعلوماب المتاحة ل أن من أهي وظاتف المشرا التربوىة ات اذ البرار المنا
ورد رامت وزارة التربية والتعليي تل المملكة العربية السعودية بتكليف لجنة لتصدميي اختبداراب مبنندة تدل ضدو  الكىايداب 

مجدااب أساسدية  ةعتسد حسن اختيار البياداب اإلرراتية وحددبحي  تمبن ه ن ااختباراب من   األساسية لإلرراا التربو  
المواردددف تددل ات ددداذ البددراراب المناسددبة  واآلخددر ركدد  علدد العمليددة التعليميددة وإدارتهدددا  بتن ددييأحدددها يهدددتي   لإلرددراا التربددو  

 (.267: 2004 التعليمية )الباباين 
وك يدر مدن   ها المنشدودةتهل التل تدتعها لألمام لتحبي  أهدات  وتعتبر عملية ات اذ البرار األداة المحركة للمؤسسة التربوىة

علدد  تمبينهددا مددن  ا  ألن الباتددد ابددد أن يبددون رددادر    أهددداتها تسددع  إلدد  تغييددر راتدددهاإذا تع ددرب تددل تحبيدد المؤسسدداب التربوىددة
وتتدلثر  مسايرة ااتجاهاب التربوىة الحدي ة والموازنة بدين احتياجداب خادل التنميدة والمجتمدع مدن البدرامج والت صصداب التلهيليدة.

والعوامدل   ة الىرد عل  ات اذ البدرار بعوامدل عددة يمبدن حصدرها تدل ثدالا مجموعداب وهدل: العوامدل الش صدية لمت د  البدرارردر 
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باإلضداتة إلد  توريدت البدرار   ابالعرا والتباليد  والعوامل ااجتماعية التل تصف البيئة التل يت د  البدرار ضدمنه ال باتية المتعلبة
ارتبددام تحسددين نوعيددة علدد  ورددد أكددد التبرىددر العربددل األوم للتنميددة ال باتيددة  .(162  1990د )أحمددومدددى مشدداركة اآلخددرىن بدد  

 (.117: 2008لضمان جودة التعليي )مؤسسة الىكر العربل  اات اذ البراراب تحبيب  تل األدا  
مواجهدددة  حيددد  تتبدددع األسددلو  العلمدددل الموضددوعل تدددل  تدددل آن واحددد إن البدددرة علددد  ات دداذ البدددرار علدددي وتددنوهبدد ا تددد

وتسددددتعين بددددالارا   المواردددف والمشددددبالب بااسددددتىادة مدددن العلددددوم اإلدارىددددة والسدددلوكية وااجتماعيددددة ونتدددداتج البحدددوا التربوىددددة
عمليددة تنيددة بحاجددة إلدد  خبددراب ناجحددة ومهدداراب عمليددة تددل هددل الورددت  . وتددل نىددساإلحصدداتية وأسدداليع تحليددل المعلومدداب

موعدة مهداراب تر مجاتدو  ذلدك وىتالع (.162-161  2002اب ر صية )البدر  التواصل واإلرناا واست الص النتاتج وسم
  أهمهددا ردددرتها علدد  تحديددد المشددبلة بدرددة ووضددو  وتحديددد ماهيددة المعلومدداب الالزمددة ات دداذ البددرارتددل المشددرتة التربوىددة  

اتل يدتي تدرجي  أحددها بمدا ثدي التوصدل إلد  مجموعدة بدد  والىئاب التدل يجدع أن يؤخد  رأيهدا  وحصر حجي المشاركة المالوبة
(. وتسددتمد 113 :2003 )البسددتان وآخددرون  يددتال م مددع المورددف التربددو  باسددت دام معددايير تمبددن مددن التوصددل لبددرار مناسددع

لدددوات  وأن مدددة وردددوانين ظيىل الددد   تحتلددد  وتعتمدددد هندددا علددد  المشدددرتة التربوىدددة سدددلااتها مدددن عددددة أمدددور هدددل: المركددد  الدددو 
تدل مبتدع  ةنتيجدة كونهدا عضدو  والسلاة التدل تحصدل عليهدا  ال برة المهنية بمجام اإلرراا سلاة مستمدة منو   تعميمابو 

 (.243: 2001)عاو   وىىضل أن تعتمد المشرتة التربوىة عل  سلاتها المستمدة من خبراتها اإلرراتية  اإلرراا التربو  
المهددام األساسددية للتوجيدد   علدد  تحديددد 1985 مبتددع التربيددة العربددل لدددوم ال لدديج  ام بهدداالدراسددة التددل رددرددد عملددت و 
 معالجددة المشدددبالب التربوىدددةو   تددددرىع المعلدددي علدد  األسددداليع التربوىددة الحدي دددةو   متابعددة خادددة وأدا  المعلدديومنهدددا   التربددو  

  نالتربددوىي( مددؤهالب ومهددام المشددرتين 1990 حددددب دراسددة )البرنددل وآخددرون و  .بات دداذ البددراراب المناسددبة للموارددف الم تلىددة
كمدا اردتر ت البددرة علد  ات داذ البدراراب   أهمية المؤهل الجامعل وال برة الناتجدة عدن التددرىس لنتاتج التالية:اتوصلت إل  و 

 .بما يتى  مع المستجداب التربوىة تحدي  مهام المشرا التربو   ضرورةو   عند اختيار الموج  التربو  

رىع علد  مهداراب اإلردراا التربدو  وتوصدلت إلد  أند  التدد ( Gromwell,1991ريمت دراسة رواند جروموىدل )كما 
 ات ددداذ البدددراراب اإلردددراتية.  إدارة ااجتماعددداب  يدددتي التركيددد  تدددل التددددرىع علددد  بعدددض المهددداراب اإلردددراتية م دددل: ااتصدددام

ا ( مهددام اإلردددراPajak,1993حددددب دراسدددة )و  تم يدددل األدوار.  تدددرا العمددل  باسددت دام أسددداليع متنوعددة منهدددا: المنارشدداب
التددرىس والبرندامج التعليمدل وحدل المشدبالب وات داذ البدراراب والمشداهدة  أدا التربو  والتدل تضدمنت علد  ااتصدام وتادوىر 

 وااجتماعاب والعالراب مع المجتمع والتاوىر الش صل.

مبابلدة المددرخ  هدل اأك ر المهداراب اإلردراتية اسدت دام  ن ألوتوصل   وارع المهاراب اإلرراتية(  1992  الباباين)درخ و 
لمهدداراب اإلرددراتية ن مسددتوى أهميددة اأو   اإلرددراتية مهاراتدد    و التربدد رى المدرسددون ندددرة ممارسددة المشددراىددو  بعددد ال ىددارة الصددىية.

( المعورددداب اإلدارىدددة والسدددلوكية لددددى البيددداداب 1997 ولبدددد حدددددب دراسدددة )كمىدددر  الىنيدددة أعلددد  مدددن مسدددتوى الممارسدددة الىعليدددة.
ولدي تمدن    لبيداداب النسداتية ات داذ البدرارعددم كىايدة الصدالحياب الممنوحدة ل :تدل عمليدة ات داذ البدراراب ومنهدا اإلدارىة النسداتية
باإلضددداتة   ومحدوديدددة وسددداتل ااتصدددام المتاحدددة لهدددا  تنىيددد  ر المدددورىل الىدددور  ألنهدددا تبدددع تدددل مسدددتوى إدار  حددد  ات ددداذ البدددرا

  صددعوباب وظيىيددة عدددةإلدد  أن المشددرتاب التربوىدداب يددواجهن  (1997 أبددو خضددير) وتوصددلت ضددعف درجددة ال بددة تددل ردددراتها.ل
ضدددغل العمدددل لبإاضددداتة   الماديدددة ونبدددإل اإلمبانددداب  وعددددم الرغبدددة تدددل التجديدددد  المرك ىدددة وعددددم تىدددوىض الصدددالحياب منهدددا:

المتبعدة تدل ات داذ  العمدل وصد  بلهميدة تادوىر أسداليع وإجدرا ابأ  و ( تدل عمليدة ات داذ البدرار2000يل وبح  )الدخ اإلرراتل.
 التل سيت   ررار بشلنها عند عرضها. موضوعابكاتية حوم الالبرار ومن  بعض الصالحياب وتوتير معلوماب 
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مندا   وك درة المهدام الموكلدة ال( إلد  التىداوب تدل معدايير اختيدار المشدرتاب التربوىداب بدين 2001 ولبد توصلت دراسدة )مضداو  
ااتجاهداب اإلردراتية  يدلعلد  تىع ة المشدرتاب التربوىدابعددم رددر باإلضداتة إلد    كبيدر مدن المعلمدابإردراتها علد  عددد  منهاو   للمشرتة
( أن المشددرتين 2004 دراسددة )سددتراك  واسددتنتجت .أوصددت الدراسددة بمددن  المشددرتاب التربوىدداب سددلاة ات دداذ البددراراب المناسددبةو  العالميددة 

ورددد حصددل ات دداذ البددراراب علدد  مسددتوى تبدددير   كددن درجددة متابعددة التنىيدد  ضددعيىةول  بدرجددة واسددعة ات دداذ البددراراب ن التربددوىين يمارسددو 
وهد ا يددم علد  محدوديدة دور المشدرا وعددم ردرتد  علد  ممارسدة ات داذ البدراراب   نوسل تل درجة ممارست  من ربل المشرتين التربدوىي

مشددرتة التربوىددة مجددام التاددوىر المهنددل تر للا( علدد  أن أرددل المجددااب التددل تتددو 2004 وأكدددب دراسددة )حجددر  .بدرجددة عاليددة
بعبدس   كما أن مجام تحليل المشبالب وصنع البراراب يعتبر من المجااب األرل أهمية لمشرتاب اإلدارة التربوىة  والتدرىع

ىد  وك لك بالنسبة إلعدداد خادة العمدل وتحديدد أدوار عضدواب تر   اتر  اأك ر المجااب تو  ال   هو منمجام التبوىي والمتابعة 
 الجهاز اإلدار  واإللمام باللوات  واألن مة.

( معوردداب ات دداذ البددراراب التددل تددتل إل تيمددا يلددل: البيئددة الداخليددة للبسددي تم ددل أكبددر عددات  تددل 2006 دراسددة )ال يبددر   وحددددب
اجئددة مددن السدددلااب البدددراراب المى  تر المعلومدداباورلدددة تددو   وذلددك لضدددعف المددوارد البشددرىة وعددددم تىددوىض الصددالحياب  ات دداذ البددراراب

( إلدد  أن المشددرا التربددو  ا يتعدداون تددل 2007 وتوصددلت دراسددة )الشددربينل  .ورلددة الورددت المتددا  لدراسددة بعددض الموضددوعاب  العليددا
وإصددار بعدض البدراراب دون   وتددنل تلهيدل بعدض المشدرتين التربدوىين  المعلدي تدل رضدايان المشدروعة دات اذ البدراراب اإلدارىدة وا يسدان

وا يوجددد  علدد  األدا  اممددا يددنعبس سددلبي    وتجاهددل مبترحدداب المشددرا التربددو    ورلددة صددالحياب المشددرا التربددو    ين لهدداالمشددرتتهيئددة 
 .وعدم تمبن المشرتة التربوىة من تاوىر ذاتها  تبادم لل براب بين مباتع اإلرراا التربوىة
ين بددال براب والمهدداراب التددل تمبددنهي مددن البيددام بالعمليددة ( علدد  أهميددة تلهيددل المشددرت2009 وأكدددب دراسددة )الجرجدداو  والن الددة 

اتتبدددار الددددوراب التدرىبيدددة  :وردددد توصدددلت لنتددداتج عددددة منهدددا  وت ىيدددف األعبدددا  اإلدارىدددة التدددل تحدددد مدددن أداتهددي  اإلرددراتية التربوىدددة ببىدددا ة
ن سدنواب إكمدا   سدلمهي مهدامهي اإلردراتيةالمت صصة تل عملية اإلردراا التربوىدة وعددم خضدوا المشدرتين التربدوىين للتددرىع ربدل أن ت

رددددرة المشدددرتاب التربوىددداب علددد  ات ددداذ البدددراراب المناسدددبة وهبددد ا نالحدددة أهميدددة  ا.ال بدددرة ا تدددؤثر علددد  مهددداراب المشدددرا التربدددو  ك يدددر  
ات دداذ البددراراب بمباتددع لتحديددد ردددرة المشددرتاب التربوىدداب علدد   بدراسددة الباح ددة البيدداملدد ا رأب  تددواجههن التددل رددد  مشددبالبللموارددف وال

 .ات اذ البراراب عل ببدراتهن  اارتبا ارترا  آلياب تمبن من و اإلرراا التربو  

 وتل ضو  العر  الساب  يمبن تحديد مشبلة الدراسة عل  النحو التالل:

 ما قدرة المشرفات التربويات على اتخاذ القرار في وزارة التربية والتعليم؟
 ة عدد من األسئلة الىرعية هل:رتيسلوىنب   عن ه ن المشبلة ا

 ات اذ المشرتاب التربوىاب لبراراتهن؟بالعرا والتباليد  عالرةما  -1

 ؟ات اذ المشرتاب التربوىاب لبراراتهنب المهنيةال براب  عالرةما  -2

 ؟ات اذ المشرتاب التربوىاب لبراراتهنباألسس العلمية  عالرةما  -3

عددددد   ال بدددرة نوا العمل سدددنوابالمؤهدددل الدراسددل  اب التاليدددة:متغيددر لل ى   هددل هنددداك تدددروا بددين المشدددرتاب التربوىددداب تعددد -4
 البرامج التدرىبية؟

 ما اآللياب المبترحة لالرتبا  ببدرة المشرتاب التربوىاب عل  ات اذ البرار المناسع؟ -5
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وحتددد    الدراسدددةإن ردددرة المشدددرتاب التربوىددداب علدد  ات ددداذ البدددرار تددل مباتدددع اإلردددراا التربددو  هدددو المحدددور األساسددل لهددد ن 
مددن  اسددتمبننهدد ا السددؤام ابددد مددن بحدد  األسددئلة الىرعيددة التددل تددل مجملهددا عددن نسددتايع أن نتوصددل إلدد  اإلجابددة الوارعيددة العلميددة 

 التعرا عل  كيىية ات اذ البرار المناسع بمباتع اإلرراا التربو  التابعة لوزارة التربية والتعليي بالمملكة العربية السعودية.

 دراسة:أهداف ال 
إلد   ترمدلو   المشدرتاب التربوىداب علد  ات داذ البدرار تدل مباتدع اإلردراا التربدو  رددرة تحديدد إلد   هد ن الدراسدة تهدت

 تحبي  األهداا التالية:
 .ات اذ البراراب تل المشرتة التربوىة العوامل المؤثرة عل تحديد  -1
 .اب لبراراتهنالعالرة بين األسس العلمية وات اذ المشرتاب التربوى التعرا عل  -2

 .اإلرراتيةات اذ البراراب و  العاداب والعراالعالرة بين تحديد  -3

 .البراراته المشرتة التربوىةات اذ و  المهنية ال براب عالرة تحديد -4

 .تحديد اآللياب التل تساهي تل اارتبا  ببدرة التربوىاب عل  ات اذ البرار المناسع -5

 أهمية الدراسة: 
وزارة علدد  ات دداذ البددرار تددل  المشددرتاب التربوىددابردددرة  التعددرا علدد  تددلن كونهددا ستسدداهي إن أهميددة الدراسددة تنب دد  مدد

 :يلل منسيستىيد منها كل ل ا تإن الدراسة الحالية   التربية والتعليي
علدد  ات دداذ البددرار  المشددرتة التربوىددةلبيدداخ مدددى ردددرة أداة موضددوعية حيدد  سددتوتر   وزارة التربيددة والتعلددييتددل  ن العدداملو  -1

 .ناسعالم

 .البياداب اإلرراتية التربوىةمعاهد التدرىع التل ستتمبن من تصميي البرامج والورش التدرىبية المناسبة إلعداد  -2

 .إدارة اإلرراا التربو  تل  ات اذ البرارذاب العالرة بالعوامل ستحدد  حي   والتعلييوزارة التربية العاملون تل  -3

 منهج الدراسة: 
لبدددرة المشددرتاب التربوىدداب علدد  الدد   يهددتي بوصددف الجوانددع المتنوعددة   الوصددىل التحليلددل سددتتبع هدد ن الدراسددة المددنهج

عددن  رىدد  جمددع البياندداب والمعلومدداب وتصددنيىها وتن يمهددا   (1998  سدديباران)تددل المجددام الددوظيىل  عات دداذ البددرار المناسدد
)عبيددددداب  مددددا هددددل تددددل الوارددددع وتاوىرهددددا دددداهرة كللتوصددددل إلدددد  اسددددتنتاجاب تسدددداهي تددددل تهددددي ال اوكيىي دددد اوالتعبيددددر عنهددددا كمي دددد

والمبداييس المبنندة تدل  الالزمدة التعميمدابعلد  المراجدع المبتبيدة واإلحصداتياب والوثدات  و بااعتماد  ( 224: 1998وآخرون 
 .مجام ات اذ البرار للتوصل إل  ارترا  آلياب لالرتبا  ببدرة المشرتاب التربوىاب عل  ات اذ البرار المناسع

 :صطلحاتتعريف الم 
واإلرددراا علدديهي تددل  منسددوبل المدرسددةتوجيدد  الىددرد الدد   يبددوم ب :(Education Supervisor) المشــرفة التربويــة

حددددة لدد  المسددتوىاب الدددنيا تددل وزارة التربيددة والتعلدديي للتلكددد مددن سددير العمددل تددل المدددارخ نحددو تحبيدد  األهددداا التربوىددة الم
بهدددا إثددرا   ادعي المعلمددين والمددديرىن تني ددوىبددوم بددمؤهددل وخبددراب تربوىددة  لديدد الدد   شدد إل ال أ  .(318: 1993)البرعددل  

 وهو المعن  اإلجراتل المراد تل ه ن الدراسة. (281 :2007 )العمر  ممارساتهي المهنية
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ورددد يؤخدد  البدددرار   ممبنددةعمليددة تىكيددر مركبددة تهدددا لصددياغة بددداتل وحلددوم : (Decision Making) اتخــاذ القــرار
  مددامشددبلة  ةواجددم تددل ايت دد  الىددرد رددرار  حيدد    (17: 2003 وآخددرون  رددحاتة) بشددبل ر صددل أوموضددوعل بلسددلو  علمددل 
 الددومتدل كمدا هدو  لرؤىة الجماعدة ايؤخ  البرار تبع  رد كاتية  و تر ات اذن معلوماب اتو يا  أوت   دون دراسة واتية وهناك ررار ي
 ردددرة التمييدد  )إبددراهيي التعصددع و  وعدددملدد كا  والعبالنيددة والموضددوعية يتالددع ات دداذ البددرار تددوتر خصدداتإل منهددا ا .الديمبرا يددة

 ردرة المشرتة التربوىة عل  ات اذ ررار إرراتل. المعن  اإلجراتل المراد تل ه ن الدراسةو  .(27-28 :2009
 يئدة تشددرىعيةأمدام ه ا  يبدوم بنشدام حبدومل محدددد وىبدون مسدئو الد   حبددومل الجهداز المركد   ال :وزارة التربيـة والتعلـيم

 جميددعوزارة التربيددة والتعلدديي التددل تشددرا علدد  التعلدديي العددام ب هدد ن الدراسددةبوالمعندد  اإلجراتددل المددراد  .(295 :1994 )بدددو  
 .السعودية المملكة العربية أنواع  للجنسين تل

 :إجراءات الدراسة 
علدددد  ات دددداذ  ة المشددددرتة التربوىددددةردددددر  للتعددددرا علدددد مبددددنن بمبيدددداخ علمددددل  الباح ددددة بااسددددتعانةرامددددت  الدراســــة:أداة 

   وىتكون المبياخ من المحاور التالية:بدون( )عبدون البرار
 .17  16  13.5  1 تدم علي  العباراب ذاب األررام التالية:و   للعرا والتباليد اات اذ البرار تبع   -أ
 .12 10،6 8  7 وىشتمل عل  العباراب التالية: المهنيةتماد عل  ال براب ات اذ البرار بااع  - 
 .11،14.2،15  4  9  3 عل  أررام العباراب التالية: ىشتملو  تباا األسس العلمية الموضوعيةاات اذ البرار ب  -ج

أمدا   المشرتاب التربوىداب تدل مديندة الرىدا  بالمملكدة العربيدة السدعوديةارتصرب حدود الدراسة عل   دود الدراسة:ـح 
 هد.1430/1431ام من ع األوم الحد ال منل تهو الىصل الدراسل

المشرتاب التربوىاب تدل مباتدع اإلردراا التربدو  بالمملكدة يتكون مجتمع الدارسة الحالية من جميع  مجتمع الدراسة: 
 العربية السعودية.

ــة الدراســة  المشددرتاب التربوىدداب تددل مباتددع اإلرددراا التربددو  بمدينددة رددملت عينددة الدراسددة عينددة عشددواتية مددن  :عين
مشدددرتة  (226أ  )  مدددن العددددد الىعلدددل(%20)  حيددد  تدددي أخددد  عيندددة عشدددواتية بنسدددبة ( مشدددرتة1128ومجمدددوعهن ) الرىدددا 
( مشدرتة 187أ  ) %16وبعد ترز ااسدتبياناب المسدترجعة وصدلت إلد    و لع منهن تعبئة المبياخ المصمي ل لك  تربوىة

 .اإحصاتي  حااتها  ةمعالجت وهل التل تم
 :تباا ما يللاب رامت الباح ة تقنين أداة الدراسة: 
وللتحبدد  مددن   (327: 2004 ييم ددل الصدددا "درجددة درددة المبيدداخ تددل تحديددد مددا وضددع لبياسدد  )أبددو هاردد الصــد : -

عدددد مددن  علدد  – تال م مددع البيئددة السددعوديةتددإعددادة صددياغتها ل بعددد – صدددا األداة تددي عرضددها تددل صددورتها األوليددة
ددTrustees validityوهددو مدددا يعددرا بصددددا المحبمددين)  المحبمددين آلرا  المحبمدددين  ا( وتدددي إجددرا  التعدددديالب وتب 

باسدت دام  سا  صدا كل من ااتساا الداخلل وال بابتي حثي   وأصبحت األداة جاه ة للتابي  تل صورتها النهاتية
 واتبع ما يلل: (Spssبرنامج )

  معامدل بيرسدون تي حسا (Internal Consistency)الداخلل لالستبيانحسا  ااتساا ل صد  االتسا  الداخلي: -
(Pearsonبين درجاب كل مىردة والدرجة الكلية )  والجدوم التالل يوض  ذلك. 
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 (1جدول )
 معامالت االرتباط

 "معامل "بيرسون  الجمل
 **0.32 .تت  ين رراراتك الوظيىية بنا  عل  -1
 -0.012 .سبع ات اذ ررار ناج  تل رأيك -2
 *0.214 .عند مواجهتك مشبلة وظيىية تبومين -3
 0.205 .صعوبة التل تواجهك عند ات اذ ررار ماال -4
 0.079 .عندما تواجهك مشبلة وظيىية تبح ين أوا عن -5
 0.170 .البدراب الالزم تواترها لمت   ررار ما -6
 *0.25 .أهي مراحل ات اذ البرار الوظيىل -7
 **0.41 .عند ات اذ البرار تهتمين -8
 *0.22  .ديدالمهاراب الش صية لمت   البرار هل البدرة عل  تح -9

 **0.35 .تعتبدين أن األسلو  المناسع ات اذ البرار هو -10
 **0.33 .من العوامل التل تؤثر عل  ات اذ البراراب -11
 **0.43 .تنى ين البراراب عن  رى  -12
 **0.37 .اتبااتت  ين البرار معهي بتواجهين ااختالتاب بين األتراد ال ين  -13
 **0.40 .أهي عناصر ات اذ البرار -14
 **0.41 .ا تبومين بجمع المعلوماب عن المشبلةعندم -15
 **0.33 .تتلثر عملية اختيارك لحل المشبلة -16
 **0.41 .هل المرك  البياد  يؤثر تل ات اذ البراراب برأيك -17
 **0.48 .السبع ال   يبرر الىرد جمع المعلوماب من أجل  -18
 **0.36 .تعتبدين أن أسلو  المنارشة ات اذ البرار يجع أن يبون أسلو  -19
 **0.36 .عندما تواجهك مشبلة وتضارىن ات اذ ررار -20
 **0.33 .تتا  لك الىرصة للمشاركة تل ات اذ رراراب -21

 .0.1عند مستوى  ادالة إحصاتي  **   .0.5عند مستوى  ا*دالة إحصاتي  

مرتىعددة وموجبددة مىددرداب األداة والدرجددة الكليددة  غالبيددة يتضدد  مددن الجدددوم السدداب  أن معددامالب اارتبددام البينيددة بددين 
ورد تي ح ا العباراب غير الدالدة   لبنا  والتكوىن بالنسبة لألداة عل  صدا ا اجيد   ا( مما يعد مؤرر  0.01ودالة عند مستوى )

 .6و 5و 4و 2وهل ذاب األررام التالية:
ــالثب - ختبدار علد  عيندة   وذلدك بدإجرا  اا(Internal Consistencyبندود ااسدتبيان ) الدداخلل بدينتدي حسدا  ااتسداا  :اتـ

 لالتسدداا الددداخلل (Coefficient Alphaلكرونبددا  )ألىددا كرونبددا  وتددي حسددا  معامددل  الدراسددة عشددواتية مم لددة لمجتمددع 
(Isaac, Michael, 1995: 132) ا ألدواب الدراسددة دوكانددت نتيجددة ألىدد .ألندد  أك ددر مال مددة لابيعددة البياندداب المتغيددرة
 .(185: 1997 )الارىر   ل العلوم اإلنسانيةااستبانة ألنها مببولة تنتيجة تمبن من تابي  (  وه ن 0.76)

حيدد   .المناسددبة اإلحصدداتية األسدداليعباسددت دام عدددد مددن  بياندداب الدراسددة تحليددل تددي المعالجــة والتحليــل ائحصــا ي: -
ل واانحددراا ( وااسددتىادة مددن التحاليددل اإلحصدداتية المناسددبة م ددل: المتوسددل الحسددابSPSSتمددت ااسددتعانة ببرنددامج )

 واختبار)ب(  واختبار بيرسون.  (ANOVAالمعيار  والنسبة المئوىة وتحليل التباين األحاد  )
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 :الميدانية نتا ج الدراسةتفسير 

 :اتخاذ المشرفات التربويات لقراراتهنفي  العرف والتقاليددور  ما -الا أو 

بها  والجدوم التالل يوض   تعملالمؤسسة التعليمية التل بالعرا والتباليد الساتدة تل  المشرتاب التربوىابيتلثر ات اذ 
 :نات اذ المشرتاب التربوىاب لبراراتهعل  العرا والتباليد  متوسل تلثير

 (1جدول )
 اتخاذ المشرفات التربويات للقرارات في العرف والتقاليد دور

المتوسط  عبارات العرف والتقاليد
 الحسابي

االنحراف  المنوال
 المعياري 

ار اختب
 بيرسون 

 اختبار
 سبيرمان

 **0.646 **0.664 0.88 3 2.19 .تت  ين رراراتك الوظيىية بنا 
 0.98 3 2.25 .عند مواجهتك مشبلة وظيىية

 0.98 1 1.89 .تواجهين ااختالتاب بين األتراد
 0.75 1 1.24 .تتلثر عملية اختيارك لحل المشبلة
 0.69 1 1.43 .هل المرك  البياد  يؤثر تل ات اذ

 0.75 2 2.25 .تتا  لك الىرصة للمشاركة
 0.848 1.83 1.88 المتوسل العام
 .0.1عند مستوى  ا** دالة إحصاتي  

 التالل:يتض  من الجدوم الساب  
 (0.664)اختبار بيرسون  -3(    0.848)بلغ اانحراا المعيار  العام  -2(    1.88المتوسل الحسابل العام ) - 1
 (0.1)مستوى الدالة  -5 (0.646حي  بلغت )  من اختبار سبيرمان أن العالرة  ردية وذاب دالة إحصاتيةيتض   - 4

 اهندداك تددلثير   إن حيدد   عالرددة روىددة للبددرارابالتربوىدداب ات دداذ المشددرتاب بالعددرا والتباليددد عالرددة علدد  أن نسددتدم ممددا سددب  
  ممدددا يددددم علددد  عددددم تشدددتت اسدددتجابة أتدددراد العيندددة (0.848معيدددار  ) وانحدددراا للعدددرا علددد  ات ددداذ المشدددرتاب التربوىددداب للبدددراراب

تتىدد  النتيجددة السدداببة مددع مددا و   األسدداليع العلميددة تددل ات دداذ البددراراب وااعتمدداد علدد  العددرا والتباليددد اتبددااعدددم ونسددتنتج مددن ذلددك 
 (2006 ( )ال يدددددر  2004 )سدددددتراك ( 2001 )مضددددداو   (1997  )كمىدددددر( 1992 توصددددلت إليددددد  دراسدددددة كدددددل مدددددن: )البددددداباين 

وعددم   ردراتية لددى المشدرتين التربدوىينحيد  اتىبدت كلهدا علد  ضدعف المهداراب اإل ( 1990 )البرندل وآخدرون  (2007 )الشربينل 
 .لما تعارا علي  وما هو متبع تل عملهي اتبع   البرار وات اذهي البراراست دامهي لالتجاهاب الحدي ة تل ات اذ 

 :اتخاذ المشرفات التربويات لقراراتهنبة المهنيالخبرات  عالقة ما -اثانيا 

الوظيىيددة  والجدددوم  نها خددالم حيدداتهنالسدداببة التددل اكتسددبالمهنيددة  نللبددراراب ب بددراته المشددرتاب التربوىددابيتددلثر ات دداذ 
 :وات اذ المشرتاب للبراراب المهنيةالعالرة بين ال براب التالل يوض  

 (2جدول )
 اتخاذ المشرفات التربويات للقراراتو  المهنيةت الخبرا العالقة بين
المتوسط  عبارات الخبرات المهنية

 الحسابي
االنحراف  المنوال

 المعياري 
اختبار 
 بيرسون 

 اختبار
 سبيرمان
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 **0.684 **0.804 0.72 3 2.55 .ما البدراب الالزم تواترها لمت   ررار
 0.83 1 1.7 .أهي مراحل ات اذ البرار الوظيىل

 0.91 3 2.4 .ات اذ البرار تهتمين عند
 0.84 3 2.14 .المناسع ات اذ األسلو تعتبدين أن 

 0.79 2 2.2 .تنى ين البراراب عن  رى 
 0.77 3 2.7 .السبع ال   يبرر الىرد جمع

 1.13 3 1.9 .عندما تواجهك مشبلة وتضارىن
 0.86 2.6 2.23 المتوسل العام
 .0.1عند مستوى  ا** دالة إحصاتي  

 ما يلل: يوض  الجدوم الساب 
 (0.804)نتيجة اختبار بيرسون  - 3   (0.86)اانحراا المعيار  العام بلغ  -2   (2.23المتوسل الحسابل العام ) - 1
 (0.1)مستوى الدالة  -5       (0.684بلغت )  يتض  من اختبار سبيرمان أن العالرة  ردية وذاب دالة إحصاتية - 4

حيددد  بلدددغ اانحدددراا   ت ددداذ المشدددرتاب التربوىددداب للبدددرارل بدددراب المهنيدددة باروىدددة لعالردددة  لوجدددودمدددن النتددداتج السددداببة  نتوصدددل
 (1990  تتىد  النتداتج السداببة مدع نتداتج دراسدة )البرندل وآخدرون و   ( مما يدم عل  عدم تشتت استجابة أتراد العينة0.86المعيار  )

(Pajak,1993)  (2007 ( )الشدددربينل 2006 ( )ال يدددر  2004)سدددتراك  (2001( )مضددداو  1997  ( )كمىدددر1992)البددداباين 
سددلبي ا علدد  ات دداذ وىددنعبس ذلددك لمشددرتاب لضددعف المهدداراب اإلرددراتية علدد  أكدددب جميعهددا حيدد    (2009 )الجرجدداو  والن الددة 

 .ت اذ البرارا التربو  عل  اعل  ردرة المشر  أن ال براب المهنية تؤثرالدراسة ه ن   حي  أثبتت البرار

 :اتخاذ المشرفات التربويات لقراراتهنباألسس العلمية  عالقة ما -اثالثا 

 العالرة:تلك يوض   التالل والجدوم  األسس العلمية يتلثر ات اذ المشرتاب التربوىاب للبراراب بتابي 
 (3جدول )

 اتخاذ المشرفات التربويات للقراراتو  األسس العلمية العالقة بين

المتوسط  سس العلميةاألعبارات 
 الحسابي

االنحراف  المنوال
 المعياري 

اختبار 
 بيرسون 

 اختبار
 سبيرمان

 **0.556 **0.749 0.5 3 2.6 .سبع ات اذ ررار ناج  تل رأيك
 0.89 3 2.61 .عند مواجهتك مشبلة وظيىية

 0.89 1 1.8 الصعوبة التل تواجهك عند ات اذ ررار.
 0.66 2 2.14 .رارالمهاراب الش صية لمت   الب

 0.92 3 2.5 .من العوامل التل تؤثر عل  ات اذ
 0.92 3 2.5 .أهي عناصر ات اذ البرار

 0.75 3 2.75 .عندما تبومين بجمع المعلوماب عن
 0.6 3 2.82 .تعتبدين أن أسلو  المنارشة ات اذ

 0.77 2.63 2.47 المتوسل العام
 .0.1ى عند مستو  ا** دالة إحصاتي  

 نستنتج من الجدوم الساب  التالل:
 (0.749)نتيجة اختبار بيرسون  -3(    0.77)اانحراا المعيار  العام بلغ  -2(   2.47المتوسل الحسابل العام ) -1
 (0.1)مستوى الدالة  -5     (0.556حي  بلغت )  اختبار سبيرمان أن العالرة  ردية وذاب دالة إحصاتية يوض  -4
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اانحدددراا المعيدددار   بلدددغ ،ات ددداذ المشدددرتاب التربوىددداب للبدددرارو  ردددوة العالردددة بدددين األسدددس العلميدددةنتددداتج السددداببة إلددد  التشدددير 
  (1990  دراسدددة )البرندددل وآخدددرون  وتتىددد  النتددداتج السددداببة مدددع نتددداتج  ممدددا يددددم علددد  عددددم تشدددتت اسدددتجابة أتدددراد العيندددة  (0.77)
(Pajak, 1993)  (2007 ( )الشدربينل 2006 ( )ال يدر  2004 )سدتراك  (2001 ( )مضداو  1997  ( )كمىر1992)الباباين 

أكددب الدراسدة الحاليدة بينمدا   ورلدة الصدالحياب الممنوحدة لهدي  تدنل تلهيل المشرتين التربوىينبحي  أررب كلها   (1997 )خضير 
 .إلرراتيةا ردرة المشرتة التربوىة عل  ات اذ البرارابوتلثيرها تل األسس العلمية  عالرةعل  

 :لمحاور الدراسة اتبعا  ما قدرة المشرفات التربويات على اتخاذ القرار المناسب -ارابعا 
 :يوضحهاالجدوم التالل للتعرا عل  العالرة بين محاور الدراسة ال الثة و رامت الباح ة بإجرا  معالجاب إحصاتية 

 (4جدول )
 العالقة بين محاور الدراسة الثالثة

 مستوى الداللة معامل ارتباط سبيرمان اطنوع االرتب المحور
 0.01 **0.209 المهنية ال برة والتقاليدالعرف 

 إحصاتياغير دام  0.082 األسس العلمية
 0.01 **0.209 العرا والتباليد المهنية الخبرة

 إحصاتياغير دام  0.128 األسس العلمية
 إحصاتياغير دام  0.128 ال برة المهنية األسس العلمية

 إحصاتياغير دام  0.082 العرا والتباليد

 يتض  من الجدوم الساب  ما يلل:
 .ال برة المهنية ربين محور العرا والتباليد ومحو   ردية عالرةوجد ت -1

 مع محور العرا والتباليد.المهنية ارتبام ال برة  -2

 لمهنية والعرا والتباليد.ا توجد عالرة ذاب دالة إحصاتية بين محور األسس العلمية وبين كل من ال برة ا -3

ممدددا يدددنعبس علددد  ات ددداذ المشدددرتاب التربوىددداب   مرتبادددة بدددالعرا والتباليدددد ال بدددرة المهنيدددةأن علددد  نسدددتدم ممدددا سدددب  
 ابوىتىد  ذلدك مدع نتداتج دراسد  وغيا  اارتبام بين محور األسس العلمية وكل من ال برة المهنية والعرا والتباليد  للبراراب
 (2001 )مضدداو  و (1992و)البدداباين   (Gromwell,1991( و)Pajak,1993و) ( 1990  خددرون )البرنددل وآ :كدل مددن
حي  أررب   (2009 و)الجرجاو  والن الة  (2007و)الشربينل   (2006 ( و)ال ير  2004 )ستراك و (2000  و)الدخيل

  علميدة أسدسدرىبهي علد  ذلدك باسدت دام لهميدة التلهيدل العلمدل للمشدرتاب التربوىداب علد  ات داذ البدراراب اإلردراتية وتدب كلها
 .مع ااستىادة من ااتجاهاب اإلرراتية الحدي ة

، عـدد البـرامج الخبـرة نـوع العمـل، المؤهـل الدراسـي،) ات التاليـة:متغيـر لل ى الفـرو  بـين المشـرفات التربويـات تعـز  -اخامسا 
 (:التدريبية

للمتغيددراب التاليددة: المؤهددل الدراسددل ونددوا  ى وىدداب تعدد  تددروا بددين المشددرتاب الترب كانددت هندداكعمددا إذا بح ددت الدراسددة 
 والجدوم التالل يوض  ذلك:  العمل وسنواب ال برة وعدد البرامج التدرىبية تل مجام ات اذ البراراب
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 (5جدول )
  لمتغيرات محددة ى الفرو  بين المشرفات التربويات تعز 

 اختبار التجانس مربع المتوسطات فئات المتغير اسم المتغير
 مستوى الداللة ف النسبة المئوية النوع

المؤهل 
 الدراسل

 0.433 0.918 3.163 بين المجموعاب 77.3 ببالورىوخ تربو  
 17.6   ببالورىوخ غير تربو 

 209.07 داخل المجموعاب 4.5 ماجستير تربو  
 0.5 تربو   رماجستير غي

 0.489 0.812 0.148 بين المجموعاب 93.5 مواد نوا العمل
 11.082 داخل المجموعاب 6.5 إدار  

 
 سنواب ال برة

 0.675 0.511 2.069 بين المجموعاب 22.2 5أرل من 
 22.5 10أرل من -5

 247.03 داخل المجموعاب 21.5 15أرل من -10
 33.5 تلك ر 15

عدد البرامج 
التدرىبية تل 
مجام ات اذ 

 البراراب

 موعاببين المج 17.6 صىر
 

4.65 0.612 0.608 
 71.6 5أرل من 

 4.4 10أرل من -5
 462.81 داخل المجموعاب 3.2 15أرل من -10
 2.6 تلك ر15

 يتض  من الجدوم الساب  ما يلل:
 وهل أعل  نسبة تل المؤهالب الدراسية. خمن أتراد العينة يحملن رهادة ببالورىو  (%77.3نسبة ) -1

 (.%93.5حي  بلغت )  ب التربوىاب الالتل يعملن تل توجي  معلماب المواد هل أعل  نسبةعدد المشرتا -2

 .( من المشرتاب التربوىاب حصلن عل  دوراب تدرىبية تل مجام ات اذ البراراب أرل من خمس دوراب%71.6نسبة) -3

يي الدالدددة اإلحصددداتية ردددإن حيددد    وجدددود دالدددة إحصددداتيةعددددم  إلددد  تشددديراختبدددار التجدددانس ومربدددع المتوسدددااب  أعمددددة -4
 .(0.05من ) كبرللمحاور ال الثة أ

ألنهددن يعملددن تددل بيئددة  ان ددر    ببددالورىوخ تربددو  هددو الغالبيددة الع مدد  مددن المشددرتاب التربوىدداب مؤهددل أن  نسددتنتج ممددا سددب 
وذلدك   اد أكبدرأعدداد مشدرتاب المدو  واتضد  أن  هدو مدن ردروم تعييدنهن كما أن الحصدوم علد  ببدالورىوختربوىة وىوجهن تربوىاب 

دد أمدا بالنسددبة لسدنواب ال بددرة   تدل البيئددة التربوىدة التددل يشدرتن عليهددا لت صدإل الدددري ل ا بيعدل لتعدددد المبدرراب الدراسددية وتنوعهدا وتب 
تيجددع أن   ألن المشددرتة التربوىددة تبددوم بتوجيدد  المعلمدداب اوذلددك ن ددر    سددنة تددلك ر( خبددرة15لددديها ) (%33.3لكبر نسددبة )تدد المهنيددة
علد  مهارتهدا تدل  ايدؤثر سدلبي  ذلدك ولكدن   تل المجام التربو  للتمبن من البيدام بددورها اإلردراتلتمي ة تل ك رة سنواب ال برة متكون 

كمددا دلددت علدد  ذلددك دراسدددة   حيدد  تددللف الاددرا واألسدداليع البديمددة وتددرتض التغييددر وتجرىددع األسدداليع الحدددي   ات دداذ البددراراب
 .(2009 و)الجرجاو  والن الة  (1997بو خضير  أ( و)2001 )مضاو  

وهد ا الدرري ا يتناسدع مدع عددد   دوراب تلرل( تل مجدام ات داذ البدرارابخمس )غالبية المشرتاب التربوىاب عل   ورد حصلت
تدلثير تىداوب نتوصدل ممدا سدب  إلد    و مما يؤكد عل  عدم رغبدتهن تدل النمدو الد اتل لمهداراتهن اإلردراتية ال  سنواب ال برة وىعتبر رلي

تدل مجدام ات داذ البدرار علد  رددرة المشدرتاب  (المؤهل الدراسل ونوا العمل وسنواب ال بدرة وعددد الددوراب التدرىبيدةتغيراب الدراسة )م
 (Pajak, 1993و) (1990  )البرنل وآخرون  :كل منوتتى  ه ن النتاتج مع ما توصلت إلي  دراسة  التربوىاب عل  ات اذ البراراب.
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اتىبددت كلهددا علدد  أهميددة المؤهددل الجددامعل وسددنواب ال بددرة   تبددد (2004 و)حجددر  (2007شددربينل  و)ال (Gromwell, 1991و)
للمتغيددراب التاليددة: المؤهددل الدراسددل ونددوا  ى علدد  عدددم وجددود تددروا بددين المشددرتاب التربوىدداب تعدد  والدراسددة الحاليددة أكدددب . والتدددرىع

ألن تعيين المشرتة التربوىة يشترم حصدولها علد   اوذلك ن ر    البرارابالعمل وسنواب ال برة وعدد البرامج التدرىبية تل مجام ات اذ 
بسددبع رلددة تددإن ذلددك   أمددا بالنسددبة لعدددم مناسددبة عدددد الدددوراب التدرىبيددة المت صصددة مددع عدددد سددنواب ال بددرة  مؤهددل جددامعل تربددو  

بيئدتهي التربوىدة بحاجدة إلد  تصدميي  حيد  إن  البرامج المت صصة تل ات اذ البراراب اإلرراتية التربوىة المبدمة للمشدرتاب التربوىداب
 .برامج مت صصة تعالج الموارف والتحدياب التل يتعرضن لها

 :اآلليات المقترحة لالرتقاء بقدرة المشرفات التربويات على اتخاذ القرار المناسب -اسابعا 

تشدير ولكدن النتداتج المتوصدل إليهدا  بمحداور الدراسدة بنسدع متىاوتدة تتلثر ردراب المشرتة التربوىة عل  ات اذ البدراراب 
لالرتبدا  ببددرة علميدة آليداب وذلدك يحدتي ارتدرا    أن مستوى غالبية المشرتاب التربوىاب تل ات اذ البراراب اإلردراتية جيددإل  

 تيما يلل: تتل إل  المشرتاب التربوىاب عل  ات اذ البراراب اإلرراتية
 .اعليهالمشرتة التربوىة والىئاب التل تشرا تواصل السليي بين است دام البرمجياب التربوىة التل تمبن من ال -
وااسددتىادة مددن البحددوا والدراسدداب التددل تدددرخ موضددوا ات دداذ البددراراب اإلرددراتية  الدددخوم علدد  الشددببة العنكبوتيددة -

 .والتعرا عل  ااتجاهاب اإلرراتية الحدي ة

مبتدع التربيدة تبدع توىبتدر  أن   تشدبيل رسدمل لهدابدون وى  و  لمور اإلردراا التربدبتشبيل جمعية للمشرتين التربوىين تهتي  -
 تبادم ال براب اإلرراتية عل  مستوى دوم ال ليج للتبار  ال باتل وااجتماعل. ليمبنالعربل لدوم ال ليج 

ااهتمام بدور العرا والتباليد تل ات اذ المشدرتاب للبدراراب وتوجيههدا بمدا يحبد  نجدا  عمليدة اإلردراا عدن  رىد   -
 (Sergiovanni, 2001: 103 تواصل البنا  تل البيئة التعليمية.)ال

 .عل  المستجداب تل المجام التربو  تحتو  تصميي مورع إلكترونل يتضمن راعدة بياناب تربوىة مت صصة  -
ومدددع الددد مال  والددد ميالب تدددل  المهتمدددين بدددلمور اإلردددراا التربوىدددة وتبدددادم ال بدددراب معهددديالتواصدددل االكتروندددل مدددع  -

 .اإلرراا التربو  تل وزارة التربية والتعليي المحلية والعربية والعالميةمباتع 
وحضددددور المددددؤتمراب والندددددواب التدرىبيددددة المهنيددددة والددددورش التحدددداا بالدددددوراب اتحىيدددد  المشددددرتاب التربوىدددداب علدددد   -

 .المحلية والدولية التل تمبنهي من مسايرة التاوراب التكنولوجيةالمت صصة 

 .وتكرىي من تحسن التابي  تابي  ما تدربن علي  بما يتناسع مع البيئة التربوىةمن بوىاب تمبين المشرتاب التر  -
مجددام تددل لكترونددل والتعلديي عددن بعددد تدل التنميددة المهنيددة لكدل مددن المشددرتة التربوىدة ااسدتىادة مددن أن مدة التعلدديي اإل -

 الوظيىل.ات اذ البراراب وللبوى البشرىة من منسوبل المدارخ تل اارتبا  بلداتهي 

 ,Marzano & Others) البدرار اإلردراتلتجوىدد لوااستىادة مدن اآلرا  اإلردراتية  اانىتا  عل  البيئة المحياة والعالمية -

2005: 105). 

التواصددل و البدددرة علدد  التغييددر والتجديددد ) م ددل: تر البدددراب المتىبددة مددع مهددام المشددرتة عنددد التعيدديناالتلكيددد علدد  تددو  -
 .(راراب والمرونةوالتحىي  وات اذ الب
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 Chin) تشبيل ترى  متعاون يتشارك تل منارشة البراراب اإلرراتية الصعبة والنادرة والاارتة ربدل إرراراهدا -

& Others, 2007: 76.) 

 إعدددداد المشدددرتة التربوىدددة ات ددداذ البدددرار اإلردددراتل المناسدددع تدددل الوردددت المناسدددع مدددع تحمدددل المسدددئولية والم دددا رة -
(Grout & Fisher, 2007: 77). 

أو تددل  داخددل وزارة التربيددة والتعلددييتددل سددوا    ااتجاهدداب والتغ يددة المرتدددة للمشدداركينتددل جميددع تع ىدد  التواصددل الشددببل  -
 .(Grout & Fisher, 2007: 179) عل  البراراب اإلرراتية وى ىد من تعاليتها امما ينعبس إيجابي    خارجها

 بما يحب  األهداا التربوىة.  لمستجداب التربوىة بالبيئة المدرسيةتغيير وتاوىع اتشجيع المشرتاب التربوىاب عل   -

عبدددد حلبددداب نبددداش بدددين المشدددرتاب التربوىددداب تدددل ت صدددإل محددددد لتبدددادم ال بدددراب والتددد ود بالتغ يدددة المرتددددة عدددن  -
 المسددتجداب تددل مجددام اإلرددراا التربددو  مددع التركيدد  علدد  منارشددة تعاليددة رددراراب إرددراتية ات دد ب مددن ربددل الددبعض

(Charan, 2008: 162.) 

 تحديد خاواب إجراتية ات اذ البراراب تمبن المديراب من التوصل للبرار المناسع والموضوعل. -

 .مما يمبن من تبادم ال براب  لكترونل للبراراب عل  مورع خاص بالمشرتاب التربوىابالنشر اإل -

 التوصيات: 
الدراسددداب المسدددتببلية تدددل مجدددام اإلردددراا التربدددو  تدددل نتوصدددل مدددن النتددداتج السددداببة إلددد  عددددد مدددن التوصدددياب للبيدددام ب

 التالية: موضوعابال
 تصميي برامج تدرىبية ألساليع ات اذ البراراب تل مجام اإلرراا التربو . -1

 مجام ات اذ البراراب اإلرراتية.تل دراسة ااحتياجاب التدرىبية للمشرتاب التربوىة  -2

 اب واإلدارىاب المتلثراب بها.تبوىي البراراب اإلرراتية من وجهة ن ر المعلم -3

 تبوىي األساليع اإلرراتية المتبعة تل البيئة التعليمية. -4
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 ABSTRACT 
This study aims to determine the ability of supervisors Educationalists decision-making 

in the offices of educational supervision, by throwing light on the factors influencing the 
decision of the supervising educational, by answering the following questions of the study: 

1- What is the relationship of custom and supervisors Educationalists decision-making? 

2- What is the relationship of professional experience and supervisors Educationalists 
decision-making? 

3- What does the scientific basis of the Educationalists supervisors to take their own decisions? 

4- Are there differences between supervisors Educationalists attributed to the following 
variables: academic qualifications, type of work, years of experience, number of training 
programs? 

5- What mechanisms proposed to improve the ability of supervisors Educationalists to take 
the right decision? 

The researcher used the questionnaire that was applied on a random sample of supervisors 
Educationalists in Riyadh in Saudi Arabia, and reached a number of results, including: 

There is a strong relationship between custom and tradition on Educationalists decision-
making, and we can deduce from it not to follow scientific methods in decision-making and rely on 
custom and traditions, and the relationship of each of the professional expertise and scientific basis 
and take supervisors Educationalists of tough decisions is strong. 

We infer from the above that professional experience related to custom and tradition, but miss 
the link between the center of the scientific basis and all of professional experience, custom and 
tradition, and the current study confirmed the absence of differences between supervisors 
Educationalists attributed to the variables of the study, given that the appointment of supervising the 
educational require access to a qualified university education, but for the lack of adequate number of 
specialized training courses with a number of years of experience, because of the lack of specialized 
programs in decision-making supervisory education provided to supervisors Educationalists as the 
environment of educational need to design specialized programs dealing with situations and 
challenges which they are exposed. 

The study suggested mechanisms to improve the scientific capacity of supervisors 
Educationalists to take supervisory decisions, as recommended in the light of the findings a number 
of future studies in the field of educational supervision. 


