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   :  ةووووووووج الرااسوووووووومنه

 ة:وووووع الرااسوووووجمتم

 ة:وووووووالرااسراد وووووووأف

 



  عبرالرمحن بن شالل السويلم

911

 (1جرول اقم )
 (76نسبة االستباناا املكتملة البياناا من العرد اإلمجالي لألفراد  = )

 ةوووة املئويوووالنسب رااوووووووووالتك ااووووووووووووواالستبان
 %6.01 76 ااملكتملة البيانا

 % 0202 .0 الغري مكتملة أو الغري مسلمة

 %..1 76 وعوووووووووووووووووواجملم

 :  ةوووووووأداة الرااس
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 رق األداة:وووووووووص

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة: -1

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة: -2



  عبرالرمحن بن شالل السويلم

912

 (0اجلرول اقم )
 معامالا ااتباط بريسو  لعباااا احملوا بالراجة الكلية للمحوا

 معامل االاتباط باحملوا اقم العبااة معامل االاتباط باحملوا اقم العبااة
1 .070** 00 .006** 
0 .006** 02 .002** 
2 .002** 07 .027** 
7 .070** 00 .007** 
0 .070** 07 .026** 
7 .00.** 06 .027** 
6 .006** 00 .061** 
0 .071** 02 .076** 
2 .070** 2. .077** 
1. .070** 21 .072** 
11 .007** 20 .007** 
10 .077** 22 .022** 
12 .002** 27 .020** 
17 .000** 20 .007** 
10 .007** 27 .071** 
17 .070** 26 .07.** 
16 .000** 20 .072** 
10 .002** 22 .077** 
12 .061** 7. .071** 
0. .020** 71 .002** 
01 .071** 70 .072** 

 اا األداة:وووووووووثب

Cronbach's Alpha (α)

 (2م )وووووورول اقووووووج
 معامل ألفا كرونباخ ل ياس ثباا أداة الرااسة 

 ثباا احملوا عرد العباااا الثباا العام
70 .020 
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 اإلحصائية: اااملعاجل
  

 

 

 

 

  

  

  

  راد الرااسة:النتائج املتعل ة بوصف أف : أواًل

 (7جرول اقم )
 (76توزيع أفراد الرااسة وفق متغري املؤهل العلمي  = )

 ةووووووووووالنسب رااوووووالتك لووووووووووووووووووووؤهوووووموال
 001 1 دو  اجلامعي

 0207 70 بكالوايوس تربوي
 707 2 بكالوايوس غري تربوي

 001 1 دكتوااه

 %..1 76 اجملموع



  عبرالرمحن بن شالل السويلم

911

 (0) موووووورول اقووووووج
 (76توزيع أفراد الرااسة وفق متغري اخلربة يف جمال العمل  = )

 ةووووووووووالنسب رااووووووووووالتك ربةووووووووووواا اخلووووووووووسن
 1.07 0 سنني 0أقل من 

 1201 2 سنواا .1سنواا إىل اقل من  0من 
 0000 10 سنة 10سنواا إىل اقل من .1من 

 0102 .1 سنة.0إىل اقل من 10من 
 1.07 0 سنة 00إىل اقل من  .0من 

 1000 7 سنة فأكثر 00من 

 %..1 76 وعووووووووووووواجملم

 (7) جرول اقم
 (76  التح ت برواة ترايبية يف جمال أساليب اإلشراف الرتبوي  = )هل سبق أ

 النسبة التكراا اإلجابة
 6006 26 نعم
 0102 .1 ال

 %..1 76 اجملموع
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 :  النتائج املتعل ة بأسئلة الرااسة : ثانيًا
اوؤؤا سؤؤ ادة بسؤؤل ا الا ؤؤارة الصؤؤئ ة الوئاة ؤؤة وؤؤ   ة ؤؤة  ظؤؤر       السؤؤلاا اؤؤأل ا:  وؤؤا     

 الوشرف   الترب    ؟
     

 (6) جرول اقم

استجاباا أفراد الرااسة عل  عباااا حموا عوامل سيادة أسلوب الزيااة الصفية املفاجئة من وجهة نظر املشرفني 
 لرتبويني مرتبة تنازليًا حسب متوسطاا املواف ةا

اقم 
 العبااة

 ااةووووووووووووالعب

 داجة املواف ة التكراا
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيااي

النسبة  الرتبة
% 

 أوافق
غري 
 متأكر

 ال أوافق

0 
وجووود فووروق فرديووة بووني املشوورفني  

 الرتبويني 
 1 7 .7 ك

0002 .072 1 
% 0001 1000 001 

10 
وجود جرول زمين مسبق للزيواااا  

 ال بر من تنفيذه
 7 2 .7 ك

0066 .07. 0 
% 0001 707 000 

00 

وجود أعمال طاائوة وغوري مربجموة    
مسوووب ًا تربوووك اخلطوووة الزمنيوووة  

 للمشرف الرتبوي 

 0 0 27 ك

0070 .070 2 
% 6002 160. 1.07 

06 
وجود تراخل بني املهوام اإلشورافية   
 واألعباء اإلدااية للمشرف الرتبوي 

 2 2 20 ك
0000 .00. 7 

% 6700 707 1201 

 0 072. 0002 0 10 .2 كوجوووود ملحو ووواا علووو  املعلوووم يف  .0



  عبرالرمحن بن شالل السويلم

911

اقم 
 العبااة

 ااةووووووووووووالعب

 داجة املواف ة التكراا
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيااي

النسبة  الرتبة
% 

 أوافق
غري 
 متأكر

 ال أوافق

زيوواااا سوواب ة للمشوورف الرتبوووي   
 والتأكر من تالفيها 

% 7200 0000 1.07 

12 

طلووب مسووبق موون اجلهوواا املسووؤولة 
موون  بسووبب وجووود شووكوق أو ت صووري

 املعلم 

 0 2 02 ك

0077 .060 7 
% 720. 1207 1607 

07 

وجود عرد كبري من املعلمني يتطلوب  
اإلشراف عليهم فال بر من الزياااا 

 املفاجئة  

 6 10 06 ك

0072 .060 6 
% 0006 0701 1000 

17 
كثوورة األعبوواء للمشوورف الرتبوووي    

 وتنويعها 
 11 7 02 ك

0022 .007 0 
% 720. 120. 0202 

1. 

قر حيرث  رف طاائ فال يستطيع 
املشوورف الرتبوووي احلووووا وأسوولوب  
الزيااة الصفية املفاجئة ال حيتوا   

 إلي وقت حمرد 

 6 16 02 ك

0027 .062 2 
% 7002 2700 1702 

20 
قلووة عوورد املشوورفني الرتبووويني يف    

 بعض التخصصاا 
 00 10 .1 ك

002. .062 1. 
% 0102 0000 0200 

27 
شيوع وكثرة استخرام هذا األسلوب 

 وانتشااه 
 11 060. .002 2 10 02 ك

  % 7002 2102 1201    

20 

وجووود قصوووا موون جانووب التوورايب   
الرتبوووووي يف تواوووويب األسوووواليب  

 اإلشرافية األخرق

 .1 17 02 ك

0000 .00. 10 
% 7002 0200 0102 

20 
اعت ووواد املشووورف الرتبووووي بأنهوووا   

 األساليب اإلشرافية  األنسب بني
 11 12 02 ك

0007 .000 12 
% 7002 0606 0207 

22 
اوووعف معوووايري اختيووواا املشووورف    

 الرتبوي 

 11 12 02 ك
0007 .000 17 

% 7002 0606 0207 
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اقم 
 العبااة

 ااةووووووووووووالعب

 داجة املواف ة التكراا
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيااي

النسبة  الرتبة
% 

 أوافق
غري 
 متأكر

 ال أوافق

 اعتياد املعلمني عل  هذا األسلوب   26
 2 16 01 ك

0007 .066 10 
% 7706 2700 1201 

10 

رف مووون هوووذا  االعت ووواد بوووأ  ا ووو 
األسلوب هوو التأكور مون االسوتعراد     

 الرائم من املعلم  

 17 0 00 ك

0002 .002 17 
% 0200 160. 0200 

27 
جهوول املشوورف الرتبوووي باألسوواليب  

 اإلشرافية األخرق 
 12 10 00 ك

0012 .000 16 
% 7700 0000 0606 

7 
انتشاا هوذا األسولوب مون الزيواااا     

 يني بني املشرفني الرتبو
 17 10 01 ك

0010 .007 10 
% 7706 0000 0200 

21 
حتوو  ال يتووأثر اجلوورول املراسووي    

 للمعلم 
 10 12 17 ك

00.2 .060 12 
% 270. 7.07 0000 

02 

لت وووويم املعلوووم املت ووورم لطلوووب    
الرتشوووويب لفشووووراف الرتبوووووي أو  

 اإلدااة أو اإلاشاد أو غريها 

 10 17 16 ك

00.7 .007 0. 
% 260. 2.07 2007 

2. 
لتعوووذا اتصوووال املشووورف الرتبووووي  

 باملعلم خاصة اجلرير منهم  
 17 12 10 ك

00.7 .007 01 
% 2002 0606 270. 

 الت لير ملشرفني تربويني ساب ني  11
 10 2 12 ك

00.0 .021 00 
% 7102 1207 2201 

10 

قيام بعض املعلمني بتغيري املواووع  
ح داس سووبق إلووي مراجعووة أو شوور  

شوووورحا إاا كانووووت الزيووووااة غووووري 
 مفاجئة  

 16 17 17 ك

1020 .000 02 
% 270. 0200 2700 

71 
سهولة تطبيق هذا األسلوب من بني 

 األساليب اإلشرافية 
 12 11 16 ك

1027 .000 07 
% 2700 0207 7.07 

16 

إلوووزام اجلهووواا املسوووؤولية علووو    
املشوورفني الرتبووويني بهووذا األسوولوب 

 من الزياااا 

 16 10 10 ك

1027 .002 00 
% 2102 2102 2700 



  عبرالرمحن بن شالل السويلم

911

اقم 
 العبااة

 ااةووووووووووووالعب

 داجة املواف ة التكراا
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيااي

النسبة  الرتبة
% 

 أوافق
غري 
 متأكر

 ال أوافق

7 

التسوووومية ال رإلووووة لفشووووراف    
الرتبوي كا  التفتوي  فهوو امتوراد    

 لا يف هذا األسلوب  

 02 2 01 ك

1027 .020 07 
% 7706 707 7002 

00 
االتفوواق املسووبق مووع املعلووم علوووي     
 أسلوب الزيااة الصفية املفاجئة 

 .0 11 17 ك
1021 .000 06 

% 270. 0207 7007 

00 
كثووورة غيووواب املعلوووم وتعوووذاه إاا    

 استخرم أسلوب أخر
 10 00 .1 ك

1002 .062 00 
% 0102 7700 2102 

07 

عووورم وجوووود متابعوووة مووون قبووول    
املسووؤولني عوون املشوورفني الرتبووويني 

 يف هذا اجلانب 

 12 07 0 ك

1002 .076 02 
% 160. 0002 0606 

6 

ال بر من وجوود املهابوة مون املشورف     
الرتبوي لكي يتحسن أداء املعلوم يف  

 العمل 

 00 2 17 ك

1006 .02. 2. 
% 270. 1201 7700 

17 
اووووووعف الووووووروابط والعالقوووووواا 

 اإلنسانية مع املعلم 
 12 17 12 ك

1006 .002 21 
% 0002 2.07 7102 

1 

إحسوواس املشووورف بالسوولطة عنووور   
لوب علوي عكو    استخرام هذا األس
 عريه من األساليب  

 07 7 16 ك

1000 .022 20 
% 2700 1000 0101 

22 

الزيااة الصفية املفاجئة هي احملك 
احل يوووق ألداء املعلوووم وأمانتوووا يف 

 العمل 

 00 .1 10 ك

1000 .000 22 
% 2102 0102 7700 

0 

وجوووود سووووء تفووواهم بوووني املشووورف 
الرتبووووي وبوووني املعلوووم  وووره إلوووي 

 استخرام هذا األسلوب

 07 6 10 ك

100. .021 27 
% 20 10 01 

0 

االعت ووواد بوووأ  اإلشوووراف الرتبووووي 
احل يوووق هوووو يف تطبيوووق أسووولوب    

 الزيااة الصفية املفاجئة

 06 2 16 ك

1062 .020 20 
% 2700 707 0607 

01 
كووو  املشوورف الرتبوووي غووري املؤهوول    

 تأهيال تربويًا
 07 11 10 ك

1066 .007 27 
% 0000 0207 0101 
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اقم 
 العبااة

 ااةووووووووووووالعب

 داجة املواف ة التكراا
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعيااي

النسبة  الرتبة
% 

 أوافق
غري 
 متأكر

 ال أوافق

02 

ترحيوووب بعوووض املعلموووني ألسووولوب   
الزيااة الصفية املفاجئة وحمبوتهم  

 لا

 00 10 .1 ك

1070 .001 26 
% 0102 0000 0200 

7. 
هي األسلوب الوحيور مون األسواليب    
 اإلشرافية الذي يطبق داخل الفصل

 00 12 2 ك
1077 .062 20 

% 1201 0606 0200 

70 

طيع موون خووالل هووذا األسوولوب  تسووت
احلكم علي املخور  التعليموي وهوو    

 الطالب

 00 0 11 ك

1077 .000 22 
% 0207 160. 0207 

2 

عوووورم وجووووود جرولووووة للمهووووام   
والواجبوواا الفصوولية واليوميووة موون 

 املشرف الرتبوي

 21 0 12 ك

1071 .021 7. 
% 0002 702 7607 

12 

تغوووويري بعووووض املعلمووووني الطووووالب  
اف وإحووووواا بووووراًل عوووونهم الوووووع

متفوووقني موون فصوول أخوور يف حووال    
 حترير موعر للزيااة

 02 12 0 ك

1072 .072 71 
% 1.07 0606 7106 

2 
حمبوووة املشوووورف الرتبووووي تصووووير   

 األخطاء عل  اآلخرين
 20 6 0 ك

1072 .060 70 
% 160. 1702 7001 

 026. 00.0 املتوسط العام
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   النتائج املتعل ة بوصف أفراد الرااسة:: أواًل
 

 

 

 :  النتائج املتعل ة بأسئلة الرااسة : ثانيًا
السؤؤلاا اؤؤأل ا: وؤؤا   اوؤؤا سؤؤ ادة بسؤؤل ا الا ؤؤارة الصؤؤئ ة الوئاة ؤؤة وؤؤ   ة ؤؤة  ظؤؤر          

 لوشرف   الترب    ؟ا

  

  

  

  

  



  عبرالرمحن بن شالل السويلم

911

 

 

  

  

  

  

  

 

 

السلاا الثا ي: وا الوقترحات التي  راها الوشرف   الترب     بخص ص بسؤل ا الا ؤارة   
  ؟ الوئاة ةالصئ ة 

 

  

  

 

 

  

  

  

 



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (2ج)أبريل ( 601)العدد   

 

911
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911
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