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المقدمة :
لقد زاد االىتمام بالعممية التربوية اىتماما كبي ار  ,نظ ار لمتغيرات االقتصادية والتكنولوجية
والسياسية واالجتماعية والثقافية التي يشيدىا العالم اآلن  ,فالتطورات العممية تتسابق لتحل
مشكالت العالم  ,وتوفر قدرات ىائمة لتقديم خدمات جديدة ومتطورة  ,وال ندري ما ستقدمو
التربية من الجديد والمبتكر  ,وسبحان مميم اإلنسان ومعممة مالم يكن يعمم  ,وقد اثبتت الدراسات
والتجارب في المجتمعات المتقدمة أن القوى البشرية المؤىمة وطريقة سموكيا في بيئة العمل ىي
أداة اإلبداع الرئيسية وأداة التغير والتطوير والتحسين .
يقوم النظام التربوي بتحقيق األىداف التربوية المنشودة كان البد من توظيف جميع
اإلمكانيات المتاحة عن طريق اإلدارة التعميمية التي يمكن تعريفيا بأنيا كل عمل منسق منظم
يخدم التربية والتعميم ويتحقق من ورائو األغراض التربوية والتعميمية تحقيقا يتمشى مع األىداف
األساسية من التعميم ( .مرتجي , 9005,ص)9 .
ففي مجال اإلدارة التربوية تطورت نظميا وبرزت فييا قطاعات ليا أىميتيا مثل تطوير
المناىج الدراسية  ,والعالقة بين المدرسة والبيئة  ,وبين التعميم المدرسي والحياة االجتماعية ,
وأمكن اكتشاف نماذج من التحرك اإلداري تطوي ار لمتعميم وتطوي ار لممجتمع  ,كما تبين ان كفاية
رجل اإلدارة التربوية رىن برؤيتو الواضحة لحركة التعميم  ,وبنظرتو المتكاممة الى العممية التربوية
وعالقتيا بغيرىا من المؤثرات الثقافة في المجتمع ( .بستان,طو, 9003,ص)62 .
لذا يعتبر اإلشراف التربوي اداة لتحسين العممية التعميمية  ,وانو أصبح لو تأثيراتو عمى
جميع عناصر التعميم  ,ومن ضمنيا المعمم  ,وان نجاح المعمم في رسالتو مرىون بنجاح
االشراف التربوي في القيام بأدواره المنوطة بو  ,وبالتكامل بين عمل المشرف وعمل المعمم
بتطور العمل التربوي والتعميمي ميدانيا  ,ونتوصل إلى تعميم متميز  ,وكمما ازداد التعاون
والتناغم بين المشرف والمعمم ازدادت أفاق التميز وتعززت قيمة النتائج التعميمية والتربوية.
(صيام ,9003 ,ص)5 .
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فاإلشراف التربوي خدمة تربوية ؛ ألن المشرف التربوي يستيدف مساعدة المعمم
و"المدير" وارشاده في تربية وتعميم الطالب  .وألنو يشمل نمو شخصية المعمم نفسو  ,فيوجيو
إلى االستزادة في المادة والطريقة المثمى في تدريسيا وخصائص عممية التعميم ونتائجيا بحيث
يكون المعمم في نمو متواصل في مينتو  ,ويعتبر اإلشراف التربوي كذلك خدمة تعاونية  ,ألنو
يساىم فييا المشرفون والمعممون ومديرو المدارس والعاممون في المدرسة والطالب في جو من
التعاون والعطف والثقة المتبادلة فتكون عالقة المشرف بالمدرس والطالب عالقة تتيح ليما حرية
التصرف واالبتكار بما يحقق الفائدة المرجوة من عممية اإلشراف  (.التوثيق التربوي,
,6009ص)60 .
وقد نصت وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السع ودية الصادرة عام 6950ه عمى
أن":تشجع الدولة دور الحضانة ورياض األطفال سعيا وراء المستوى التربوي في البالد ورعاية
الطفولة" ,ونظ ار ألىمية التعميم ,فإن ىذه األىمية تتطمب وجود اإلشراف التربوي لالرتقاء بنوعية
التعميم من خالل توفير أفضل الطرق التي تمكن المعممين من القيام بأدوارىم بشكل
فاعل(الخطيب والخطيب , 9009,ص )95
والتربويون اختمفوا في طبيعة العممية اإلشرافية ,فمنيم من نظر إلييا عمى أنيا تقوم عمى
مجموعة من االفتراضات ,منيا أن المعممين يحتاجون إلى مشرف يتابعيم ,ويبحث ويستقصي
المعرفة ويدربيم ,ومنيم من نظر إلييا عمى أنيا عممية تفاعل ثنائية بين المشرف التربوي والمعمم
تيدف إلى تحسين عممية التعمم والتعميم ,باإلضافة إلى النمو الشخصي والميني لممعمم والمشرف
التربوي عمى حد سواء ,بينما يتصور فريق ثالث أنيا سمسمة من التفاعالت واألحداث التي تتم
بين المعمم والمشرف التربوي ,أي عممية ليا مدخالت ومخرجات عمى أن تكون المخرجات عمى
نحو أفضل من ذي قبل( .السعود ,6099 ,ص.)9.
إن المشرفة التربوية ىي المخططو والمنفذة لعممية اإلشراف والموجية لنتائجو المدرسية,
فقد تطور دوره لينسجم مع تغيرات العصر وحاجات التربية الحديثة التي تنظر إلى المشرفة
التربوية عمى أنيا "قائده تسعى إلى تحسين العممية التعميمية التعممية وتعمل عمى تطويرىا,
لذلك ينبغي عمى المشرفة التربوية أن تعي األىداف التي يسعى اإلشراف التربوي إلى
تحقيقيا والتي تعينيا عمى إدراك ميمتيا ومساعدتيا عمى القيام بيا عمى أكمل وجو.
(الخطيب,الخطيب,9009 ,ص.)96 .
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لذلك فالمشرفة التربوية ىي قائده تربويو يتوقع ان يؤثر سموكيا القيادي في ممارساتيا
اإلشرافية الميدانية أثناء تفاعميا مع المعممات و"المدراء"  ,بما يخدم أىداف العممية التعميمية ,
ومما يميز المشرفة التربوية التي تتصف بالروح القيادية ىي  :النزعة الى المشاركة والتفاعل
الفعال مع المعممات و"المديرات"  ,والرغبة في عممية التغير والتطوير التربوي.
(حافظ,المغيدي,البحيري,9069,ص)90 .
وتكمن اىمية القيادة في اعتبارىا ضرورة اجتماعية وادارية  ,وىي تشكل مردودا كميا لمعممية
االدارية  ,اذ ال يمكن توقع نجاح أي عمل اداري بدونيما  ,بل ان القيادة الناجحة مصدر لنجاح
المنظمة  ,الن كل عمل في االدارة يتطمب عقال يستوعب مختمف مكونات المنظمة ويستثمر
ذلك االستيعاب بالدرجة التي تتيح االستفادة القصوى من تمك المكونات  ,وقد يتم ذلك مباشره
عن طريق المخاطبة والتوجيو واالتصال الشخصي  ,بين القائد والمرؤسين او بطريقة غير
مباشره كمشاركات المرؤوسين في القيام باألعمال في االدارة  ,لتحقيق أىداف المنظمة .
(القحطاني ,9004 ,ص)61 .
وتمثل القيادة أىم العناصر التربوية األساسية القائمة عمى تفعيل العممية التعميمية والتربوية
لرياض األطفال ,وىي من أىم المرتكزات التي تساعد عمى تحقيق أىداف المؤسسة التعميمية
وتسيير العناصر البشرية المشاركة فييا(.الحريري,رافدة 9060 ,م,ص)603
ولقد حرص االسالم عمى مبدأ القيادة وأوضح اىميتيا ألفراد المجتمع حفاظا منو عمى وجود
الجماعة  ,ويدل عمى ذلك قول اهلل تعالى" :يا أييا الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي األمر
منكم "..وقول النبي صمى اهلل عمية وسمم (:ال يحل لثالثة يكونوا بفالة من االرض اال أمروا
عمييم أحدىم) .ويتضح من ىذا الحديث ان االسالم قد عرف ماىية القيادة االدارية عمى النحو
الذي عرفو فيما بعد عمماء النفس واإلدارة والقانون(.الغامدي,9005,ص)91 :90 0
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وىناك اساليب يمارسيا القائد في تأدية دورة لقيادة الجماعة  ,وتصنيف ىذه االساليب
واألنماط الى عدة تصنيفات يترجم كل نمط منيا االسموب الذي يتبعو القائد ويتسم بو
في اداء عممو وقد يشترك احيانا اكثر من نمط ليشكل االسموب الذي يتبعو القائد .
(الحريري  ,درويش ,9060,ص)691 .
ويتفرع من القيادة الديمقراطية  ,القيادة الديمقراطية المشاركة  ,وىي التي يشترك القائد فييا
مع اتباعة في صنع القرار الذي تقرر محدداتو سمطة أعمى(.الغامدي )22 :9069,
إن القيادة التشاركية تنطبق من مبدأ الثقة العالية بالجماعة التي من شأنيا أن تؤدي إلى
المشاركة في تحمل المسئولية وفي تحقيق األىداف ,فالقائد التشاركي يتفاعل مع إيجاد جو ال
يجعمو بحاجة إلى فرض رقابة شديدة ألنو يعمم أن في الجماعة السوية ينبع االنضباط
من الجماعة ,وذلك وفق أنظمة ضبط داخمية تكمن في العاممين أنفسيم .وتقود إلى الضبط
الذاتي لممرؤوسين الذي ىو في الحقيقية أكثر فعالية من ضبط األنظمة والتعميمات المكتوبة
المرسمة من اإلدارية العميا ,مع أن ىذه األوامر الزمة وضرورية لضبط العمل العاممين.
(الطويل, 9002 ,ص.)936.
فنمط القيادة التشاركية في اإلدارية التربوية يأتي عمى طرف النقيض من األنماط السمطوية,
فقد أشار (المشار الية في دحالن9004 ,م) عمى أنو نمط ينظر إلى العاممين في المدرسة أو
المؤسسة التربوية من خالل النظر إلى أعماليم ,وىو ليس مجرد منفذي لألوامر التي
تصدر من المستويات العميا لإلدارة في المؤسسات التربوية ,وانما ىو كأشخاص قادرين عمى
تحمل المسؤوليات والمشاركة في التصدي إلى المشكالت ووضع الحمول المناسبة ليا,
والمساىمة في وضع الخطط والسياسات إذا منحت الفرص لذلك ,والنمط التشاركي يوفر المناخ
المناسب اإليجابي الذي يدفع في اتجاه تحفيز الطاقات اإلبداعية الكامنة لدى العاممين في
المؤسسات التربوية.
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فيذه الدراسة تختمف عن ساير الدراسات في أنيا تطبق في رياض األطفال الحكومية,
فمعظم الدراسات طبقت في المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات ,أما التطبيق في
رياض األطفال وحسب اطالع الباحث قميال جدا ومن الممكن أن تكون الدراسة األولى في مدينة
أبيا وخاصة في نمط القيادة المختارة القيادة التشاركية فيو أيضا نمط قميل ارتباطو باإلشراف
التربوي ,فتتوقع الباحث أن تسيم دراستيا في تفعيل دور المشرفة التربوية في تنمية ميارات
القيادة التشاركية لدى مديرات مدارس رياض األطفال بصورة عامة والحكومية بصورة خاصة,
وأن تساعد المقترحات والتوصيات التي تخرج بيا الدارسة في العمل بالقيادة التشاركية وتنمية
ميارتين من واقع ىذا النمط القيادي.

مشكمة البحث:
أن العاممون في كل مجال من مجاالت الحياة يحتاجون إلى من يرشدىم ويوجييم ويشرف
عمييم حتى تتطور أعماليم من حسن إلى أحسن  ,وحتى يرتفع مستوى الخدمة التي يؤدونيا ,
وحتى يتزايد إنتاجيم  ,وتعمو قيمتو  .وتدخل عممية اإلشراف اإلداري والفني في صمب العممية
التربوية وتعد إحدى الركائز األساسية في تطوير العمل التربوي  .ويمكن وصف اإلشراف
التربوي بأنو ذلك الجزء من اإلدارة التربوية التي تعنى في الدرجة األولى بالعناصر البشرية
المكونة لمتنظيم اإلداري أو المؤسسة اإلدارية التربوية ) .النوري. )094-093 ,6556 ,
وعمى الرغم من أىمية اإلشراف التربوي في تنمية الميارات التطوير وميارات التأثير في
اآلخرين ,فقد ظيرت العديد من الدراسات ومنيا دراسة (المقيد )9002 ,التي أثبتت أن المشرف
التربوي ينفذ ممارساتو اإلشرافية المتعمقة بمبدأ التحسين المستمر والتميز في الترتيب األول ,بينما
يرى كل من ( )Glanz, Jeffery: 9003أن أن المديرين يتم إعطاؤىم ميمات غير تعميمية,
ولم يكن لدييم الوقت لمقيام باإلشراف المستمر والبناء.
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كما بينت اىتمام المشرف التربوي بالعمل الجماعي وتأكيده عمى تنمية المسئولية وروح

الفريق لدى المعممين من أجل تحقيق تعمم أفضل لدى الطمبة باعتبارىم المستفيد األول من

العممية التعميمية التعممية.اما دراسة ( )Lieblich,6559و() Clements & Drago,6555
فقد اكدت عمى اىمية االبداع واالبتكار التربوي في المؤسسات التربوية ,أما (سيسالم)9005 ,

أكد بأن المشرف التربوي يميل إلى ممارسة أقل لمميام اإلشرافية التي تتعمق بمجال النمو

الشخصي لممعمم مثل المساىمة في حل المشكالت االجتماعية.

فالمممكة العربية السعودية أولت اىتماما كبي ار لمواكبة التطوير في النظام التعميمي ,وادارة

التعميم خالل السنوات األخيرة ,وذلك من خالل العديد من البرامج واألنظمة التي تحاول من
خالليا مواكبة إدارة التعميم لتطويرات العصر المتسارعة في مستقبل اإلدارة المدرسة ,وفي ذلك

الخصوص أشار (عبد الجواد )9009 ,أن إدارة التعميم في المممكة تواجو العديد من المشكالت,

والتي من أىميا ضعف الممارسات الشوربة والتشاركية من قبل القيادات اإلشرافية .وأشار كال

من (الصميبي )9001 ,ودراسة (الشمايمة )9002,أن ضعف الممارسات التشاركية يؤدي إلى
العديد من المشكالت اإلدارية والفنية في المدارس ,بينما تحسن الممارسات التشاركية
لمقادة يعزز من قدرة المدارس عمى مواجية التحديات والمشكالت التي تعبيق تحقيق أىدافيا .أما

(المنيع )9003 ,أكد في دراستو أن إدارة التعميم بالمممكة تواجو ضعف قدرة المعممين في

التعبير عن آ ارئيم ,وضعف العمل بروح الفريق ,وضعف دافعية العاممين ,واألىم من ذلك
ضعف الممارسات التشاركية من قبل القيادات التربوية.

تعتبر مرحمة الطفولة من أىم المراحل التي يمربيا اإلنسان في حياتو ,حيث تتكون خالليا

المالمح الرئيسة لشخصية الطفل المستقبمية ,وألىمية ىذه المرحمة أكد المربون عمى أىمية العناية

بيا ,وعمى ضرورة توفير بيئة مالئمة وسوية لمطفل ,تساىم في تنشيط قدراتو وتحفيز مواىبو وقد
أكدت الدراسة (الدىام )6099,عمى أن المممكة تواجو بعض مشكالت اإلشراف التربوي في
رياض األطفال الحكومية بمدينة الرياض.

أسئمة البحث :
ومن خالل ما سبق يحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما دور اإلشراف التربوي في تنمية ميارات القيادة التشاركية لدى مديرات مدارس رياض

األطفال في مدينة ابيا؟
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ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية :
 -6ما درجة ممارسة مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية بابيا في تنمية ميارات القيادة
التشاركية من وجية نظرىن؟
 -9ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين دور اإلشراف التربوي في تنمية ميارات القيادة

التشاركية من وجية نظر مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية بأبيا تبعا لممتغيرات
التالية (العمر ,المؤىل الدراسي ,الخبرة ,الحاجة االجتماعية)؟

 -9ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور اإلشراف التربوي وبين تنمية ميارات القيادة
التشاركية من وجية نظر مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية بأبيا؟
 -0ىل تسيم القيادة التشاركية في تنمية ميارات مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية
بابيا من وجية نظرىن؟
 -1ما السبل المقترحة لحل المشكالت التي تواجو مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية
بابيا في ضوء ممارستين لتنمية ميارات القيادة التشاركية؟

أهداف البحث:
يسعى البحث الحالي إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها :
 -6التعرف عمى دور اإلشراف التربوي في تنمية ميارات القيادة التشاركية لدى مديرات مدارس
رياض األطفال الحكومية بأبيا من وجية نظرىن.
 -9التعرف عمى درجة ممارسة نمط القيادة التشاركية لدى مديرات مدارس رياض األطفال
الحكومية بمدينة أبيا.
 -9التعرف عمى ميارات القيادة التشاركية لدى مديرات مدارس رياض األطفال بالمدارس
الحكومية بأبيا من وجية نظرىن.
 -0الكشف عن المعوقات التي تحول دون تنمية ميارات مديرات مدارس رياض األطفال
الحكومية بأبيا ودور اإلشراف التربوي في ذلك.
 -1التعرف عمى أسباب عدم ممارسة ميارات القيادة التشاركية لدى المديرات وأثر ذلك
عمى أدائين.

777

اجمللد  - 63العدد اخلاهس  -هايى 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهمية البحث :
تتمثل أهمية هذا البحث فيما يمي:
 في أنيا تتناول موضوع في غاية األىمية لمعاممين في إدارة التعميم وعمى وجو الخصوصمديرات مدارس رياض األطفال بأبيا  ,فاإلشراف التربوي وعالقتو بالقيادة التشاركية ىو من
المواضيع الحديثة في مجال التربية والتعميم ويفتقده كثير من المعممين والعاممين في مجال
اإلشراف التربوي  ,والباحث يأمل أن يسيم اإلطار النظري ليذه الدراسة في إثراء مكتبة
جامعة الممك خالد بابيا ببعض ما يتوفر لدييا من دراسات ومعمومات عن ىذا الموضوع.
التحقق من دور اإلشراف التربوي في تنمية ميارات مديرات مدارس رياض األطفال بابيا
وذلك بتنمية ميارتين باستخدام نمط القيادة التشاركية.
 التحقق من دور اإلشراف التربوي في تنمية ميارات مديرات مدارس رياض األطفال بابياوذلك بتنمية ميارتين باستخدام نمط القيادة التشاركية.
قد تساعد نتائج هذا البحث كل من:
 تفعيل دور نمط القيادة التشاركية لدى المشرفين التربويين بصفة عامة ومديرات مدارسرياض األطفال الحكومية بأبيا بصفة خاصة.
 تفعيل درجة ممارسة المشاركة في تنمية ميارات مديرات مدارس رياض األطفال الحكوميةبأبيا.
 اإلسيام في حل كثير المشكالت العالقة لدى المديرات وذلك بتفعيل ثقافة القيادة التشاركيةوتنمية ميارات مديرات مدارس رياض األطفال بأبيا.
 يأمل الباحث بأن تسيم نتائج ومقترحات ىذه الدراسة في تنمية ميارات القيادة التشاركية لدىمديرات مدارس رياض األطفال حل المشاكل العالقة لديين .
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مصطمحات البحث:
الدور:
لغة :دور (فعل) يدور تدوي ار فيو مدور والمفعول مدور ,ودور (اسم) الدور :الطبقة من الشيء
المدار بعضو فوق بعضو ,يقال انفسخ دور عمامتو ,والدور عند المناطقة :توقف كل من
الشيئين عمى األخر ( .المعجم الوسيط)

اصطالحا:ىو مجموعة من األنشطة المرتبطة  ,او األطر السموكية التي تحقق ماىو متوقع في
موا قف معينة ,وتترتب عمى األدوار إمكانية التنبؤ بسموك الفرد في المواقف المختمفة
(.مرسي)699 :9006,
التعريف اإلجرائي :ىو األنشطة واألعمال والميام التي يمارسيا المشرف التربوي والذي يسعى
من خالليا الى تنمية ميارات القيادة التشاركية لدى مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية
كمشرفة تربوية مقيمة من اجل االرتقاء بالعممية التعميمية التعممية.
اإلشراف التربوي:
لغة :االطالع من فوق ,الشفقة والحرص .ويقال أشرف عمى الشيء:اطمع من فوق
وتواله(.المعجم الوسيط)
اصطالحا :ىو "مجموعة من األنشطة المدروسة التي يقوم بيا تربويون مختصون لمساعدة
المعممين عمى تنمية ذواتيم ,وتحسين ممارساتيم التعميمية والتقويمية داخل الصف وخارجو,
ليتمكنوا من تنفيذ المناىج المقررة وتحقيق األىداف التربوية المرسومة ,بيدف إحداث تغييرات
مرغوبة في سموك التالميذ وطرائق تفكيرىم ,فيصبحوا قادرين عمى بناء مجتمعيم والدفاع عن
وطنيم( .طافش.)59 :9000 ,
التعريف اإلجرائي :ىو أنشطة إشرافية تمارسيا المشرفات عمى مديرات رياض االطفال
الحكومية"كمشرفة تربوية مقيمة" لمساعدتين في العمل لتحسين أدائين في العممية التعميمية
داخل المدرسة حتى ينعكس ذلك عمى أسموب األطفال نحو تحقيق ثقافة التعميم والتعمم.
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القيادة التشاركية:
 لغة :شرك:الشين والراء والكاف اصالن ,احدىما يدل عمى مقارنو وخالف انفراد ,واألخر
يدل عمى استقامة  ,فاألول الشركو ,وىو ان يكون الشيء بين اثنين ال ينفرد بو احدىما ,
ويقال :شاركت فالنا في الشيء  ,اذا صبرت شريكو  ,وأشركت فالنا  ,إذان جعمتو شريكا
لك  ,قال اهلل عز وجل " واشراكو في أمري" أي اجعمنا شركاء في ذلك (.ابو الحسين بن
زكريا.)912 :6556,
اصطالحا":مشاورة المرؤوسين ,ليس في دراسة المشكالت فحسب ولكن في اتخاذ
الق اررات كذلك .وتعني ىدم جدران المركزية المطمق وتعتمد عمى تدريب المرؤوسين عمى تحمل
المسئولية وتأخذ بيدىم ي طريق النمو اإلداري( .أحمد)600 :9009 ,
التعريف اإلجرائي :ىو نمط من أنماط القيادة يؤدي إلى مشاركة المعممات مع مديرات رياض
األطفال "كمشرفة تربوية مقيمة" والشورى في ما بينين لحل مشاكل المدرسة.

حدود البحث:
يمتزم البحث بالحدود التالية :
 الحد الموضوعي :اقتصر البحث عمى دراسة دور اإلشراف التربوي في تنمية ميارات القيادةالتشاركية لدى مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية في مدينة ابيا.
 الحد المكاني  :اقتصر البحث عمى منطقة ابيا ألنو لم يتم كتابة بحث في ىذا الموضوع فيىذه المنطقة.
 الحد البشري :اختص بالمديرات لما ليم دور فعال في تطوير وتحسين المدرسة العتبارىم قوادوقدوات.
 الحد الزماني  :تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ,وذلك الستكمال متطمباتالحصول عمى درجة الماجستير.
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البحوث والدراسات السابقة
أوال :دراسات تخص اإلشراف التربوي:
الدراسات العربية:
 -6قام المقيد ( )9002بدراسة ىدفت إلى تعرف واقع الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين
بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاممة ,و سبل تطويرىا ,توصل الدراسة إلى أن
مستوى الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين كان عاليا ,احتل مبدأ التحسين المستمر
والتميز المرتبة األولى ,بينما احتل مبدأ التركيز عمى جودة أداء المعممين المرتبة الخامسة
في تقديرات أفراد العينة ,و أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.06بين متوسط تقديرات كل من المشرفين والمديرين في مستوى الممارسات اإلشرافيين
والتربويين لصالح المشرفين التربويين .
 -9دراسة (سيسالم )9005 ,ىدف الدراسة  :ىدفت الدراسة إلى تحديد الميام التي ينبغي أن
يقوم بيا المشرف التربوي في تطوير أداء معممي العموم في المرحمة الثانوية ومدى ممارسة
المشرف التربوي ليذه الميام وذلك من وجية نظر معممي العموم ومشرفييم ومديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة .أىم نتائج الدراسة  :لقد توصل نتائج ىذه الدراسة إلى قيام المشرفين
التربويين بالميام اإلشرافية الممموسة وىي التي تحتاج إلى جيد أقل من غيرىا من الميام
األخرى والتي تقتصر عمى األداء الصفي  .في حين يميل المشرف إلى ممارسة أقل لمميام
اإلشرافية التي تتعمق بمجال النمو الشخصي لممعمم مثل المساىمة في حل المشكالت
االجتماعية لمعممي العموم .وقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات بين
معممي العموم ومشرفييم لصالح مشرفي العموم في كل من الميام الكمية لتطوير أداء
المعممين وممارسة المشرف لميامو ,ومدى ممارسة المشرف لميامو في مجال المادة العممية
وطرق التدريس والزيارات اإلشرافية.
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-9وفي دراسة لمحمو (9005م) ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة المشرفين التربويين
لألنماط اإلشرافية في المدارس الثانوية في فمسطين  ,إضافة إلى تحديد الفروق في درجة
ممارسة المشرفين التربويين لألنماط اإلشرافية تبعا لمتغيرات النوع االجتماعي  ,والمؤىل
العممي  ,وسنوات الخبرة لدى المعممين  ,وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن درجة ممارسة
المشرفين التربويين العامة لألنماط اإلشرافية لدى أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة  ,حيث
وصمت النسبة المئوية لالستجابة عمى كافة المجاالت إلى (. )% 2939
-0قام (ذكري6095 ,ىـ) بدراسة ىدفت إلى تعرف واقع تطبيق أسموب (الزيارة الصفية ,النشرات
التربوية ,الدروس النموذجية ,البرامج التدريبية ,تبادل الزيارات بين المعممين) من قبل مشرفي
الصفوف األولية في تعميم محافظة صبيا ,والكشف عن الفروق المحتممة بين استجابات
معممي الصفوف األولية في محافظة صبيا التعميمية في محاور الدراسة التي تعزى الختالف
متغيرات الدراسة (المؤىل ,التخصص ,الخبرة ,التدريس ,مركز اإلشراف ,عدد الدورات), ,
من أىم النتائج التي توصل إلييا الدراسة :أن جميع محاور الدراسة :أساليب
(الزيارة الصفية ,ا لنشرات التربوية ,الدروس النموذجية ,البرامج التدريبية ,تبادل الزيارات بين
المعممين) تطبق بدرجة كبيرة من قبل مشرفي الصفوف األولية وذلك من وجية نظر معممي
الصفوف األولية في محافظة صبيا التعميمية ,ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.01في استجابات معممي الصفوف األولية في أي محور من محاور الدراسة
وفقا الختالف متغير المؤىل العممي ,توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.01
بين استجابات معممي الصفوف األولية في محور أسموب الزيارة الصفية باختالف متغير
التخصص وجاءت ىذه الفروق لصالح تخصص التربية اإلسالمية.
 --1أجرى (القرشي6095 ,ىـ) دراسة ىدفت إلى تعرف دور المشرف التربوي في تطوير أداء
معممي المواد االجتماعية بالمرحمة المتوسطة في مجال استخدام الوسائل التعميمية من وجية
نظر مشرفي ومعممي المواد االجتماعية في مدينة مكة المكرمة ,أىم النتائج التي توصل
إلييا الدراسة  :أن تركيز المشرفين التربويون عمى الوسائل التعميمية التي يستخدميا المعممون
عند تدريسيم المواد االجتماعية من وجية نظر معممي ومشرفي المواد االجتماعية كانت
بدرجة (متوسطة) .أن األساليب التي يستخدميا المشرفون التربويون لتطوير أداء معممي
المواد االجتماعية في مجال استخدام الوسائل التعميمية من وجية نظر معممي ومشرفي
المواد االجتماعية كانت بدرجة (متوسطة) ,توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير العمل
الحالي والوسائل التعميمية التي يركز المشرفون التربويون عمى استخداميا ,توجد فروق ذات
داللة إحصائية لمتغير عدد سنوات الخدمة في التربية والتعميم حول الوسائل التعميمية التي
يركز المشرفون التربويون عمى استخداميا ,وحول معوقات استخدام معممي المواد االجتماعية
لموسائل التعميمية.
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 -6دراسة الزىراني (6096ىـ) والتي ىدفت إلى التعرف عمى درجة إسيام المشرف التربوي في
النمو الميني لمعممي المرحمة االبتدائية بمحافظتي جدة والمخواة ,وقد توصل الدراسة والنتائج
إلى إسيام المشرف التربوي المنسق في النمو الميني لممعممين في مجال التقويم بدرجة
متوسطة وكذلك في مجال التخطيط ومجال العالقات اإلنسانية ومجال الوسائل التعميمية,
كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.06بين وجيات نظر
المعممين الذين يحممون مؤىل الدبموم دون الجامعي ووجيات نظر المعممين الذين يحممون
المؤىل الجامعي تجاه إسيام المشرف التربوي في نموىم الميني في مجاالت  :التخطيط,
الوسائل التعميمية ,العالقات اإلنسانية والتقويم ,لصالح المعممين الذين يحممون مؤىل الدبموم
دون الجامعي ,كما أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.01بين وجيات نظر المعممين الذين يحممون مؤىال تربويا و المعممين الذين
يحممون مؤىال غير تربوي تجاه إسيام المشرف التربوي المنسق في نموىم الميني في
مجاالت التخطيط  ,الوسائل التعميمية  ,العالقات اإلنسانية والتقويم.

ثانيا :دراسات تناولت القيادة التشاركية وعالقتها ببعض المتغيرات:
 -6أجرى السبيعي ( )9005دراسة ىدفت إلى تحديد درجة أىمية األدوار القيادية لمديري التربية
والتعميم في ضوء متطمبات إدارة التغيير ,ودرجة ممارستيا ,وأىم المعوقات التي تحول دون
ذلك من وجية نظر أفراد مجتمع الدراسة ,والكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد
مجتمع الدراسة فيما يتعمق بأىمية األدوار القيادية ,وامكانية ممارستيا ,والمعوقات التي تحول
دون ممارستيا ,وفقا لمتغيرات الدراسة .من أىم نتائج الدراسة :أن األدوار القيادية لمديري
التربية والتعميم في ضوء إدارة التغيير ميمة بدرجة كبيرة جدا من وجية نظر أفراد مجتمع
الدراسة .وجود عالقة إيجابية متوسطة بين مدى مشاركة المعممين في اتخاذ الق اررات
المدرسية والرضا الوظيفي لدييم .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير
المعممين مشاركتيم في اتخاذ الق اررات لمتغير الجنس أو المؤىل العممي أو المنطقة التعميمية.
 -9قام العجمي ( )9060بدراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق القيادة التشاركية لدى
مديري المدارس الثانوية واالبتدائية في دولة الكويت من وجية نظر المعممين .من أىم نتائج
الدراسة :أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية واالبتدائية في دولة الكويت لمقيادة

التشاركية من وجية نظر المعممين كانت بشكل عام مرتفعة .عم وجود فروق ذات داللة
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إحصائية عند مستوى ( )0.01 ≥ aبين المتوسطين الحاسبيين إلجابات أفراد عينة الد ارسة
في المدارس الثانوية وفي المدارس االبتدائية .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

( )0.01 ≥ aبين المتوسطين الحسابيين إلجابات أفراد عينة المدارس تبعا لمتغير الجنس,
والخبرة ,والمؤىل العممي .

 -9وأجرى (العرابيد )9066 ,دراسة ىدفت إلى دور القيادة التشاركية بمديرات التربية والتعميم
في حل مشكالت مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة ,وذلك من خالل معرفة درجة

ممارسة مديري التربية والتعميم القيادة التشاركية في حل مشكالت مديري المدارس الثانوية
محافظات غزة ,وتحديد تأثير المتغيرات كل من (الجنس ,سنوات الخبرة ,المنطقة التعميمية).
عمى تمك الممارسات لمقيادة التشاركية .توصل الدراسة إلى مجموعة النتائج أىميا :أن

المجال الثاني المشكالت المتعمقة بالطمبة قد حصل عمى المرتبة األولى بوزن نسبي قدره

( .)%31.39وحصل المجال األول :ممارسات القيادة التشاركية لمديري التربية والتعميم في

مدي ارت التربية والتعميم من وجية نظر مديري المدارس عمى المرتبة الثانوية بوزن نسبي قدره
( .)%30.94وحصل المجال الخامس :المشكالت المتعمقة باألمور المالية عمى المرتبة
الثالثة بوزن نسبي قدره ( .)%39.00أظيرت الدراسة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

لكافة المتغيرات (الجنس ,سنوات الخبرة) ,وكذلك لمتغير المنطقة التعميمية.

 -0قام (شقير )9066 ,بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديري المدارس

الحكومية ومديراتيا لمقيادة التشاركية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في محافظات شمال الضفة

الغربية من وجيات نظر المعممين فييا ,باإلضافة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة :الجنس,
الخبرة العممية ,المؤىل العممي ,ومكان المدرسة ,في وجيات نظر المعممين .من أىم النتائج

التي توصل إلييا الدراسة :ىناك مستوى عال في ممارسة مديري المدارس الحكومية لمقيادة

التشاركية ,باإلضافة إلى مستوى عال من الرضا الوظيفي لدى المعممين ,من وجية نظر

المعممين .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المعممين حول ممارسة

مديري المدارس الحكومية ومديراتيا لمقيادة التشاركية ,ومستوى الرضا الوظيفي ,تعزى لمتغير
الجنس ,في جميع مجاالت األداة ما عدا مجال األداء التعميمي ,ولصالح المعممات .توجد

عالقة ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس الحكومية ومديراتيا لمقيادة التشاركية,

ومستوى الرضا الوظيفي من وجية نظر المعممين فييا.
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-1قام (القرشي )9069 ,بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديري مكاتب التربية
والتعميم لمقيادة التشاركية واسياميا في حل مشكالت اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانوية بمدينة
الطائف ,والكشف عن مدى وجود فروق إحصائية بين متوسطات أفراد مجتمع الدراسة تعزى
لمتغيرات (الجنس ,المؤىل العممي ,وسنوات الخبرة بالعمل اإلداري) .,أىم النتائج التي
توصل النتائج التي توصل إلييا الدراسة :أن ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري مكاتب
التربية والتعميم كانت درجة متوسطة .أن إسيام القيادة التشاركية في حل المشكالت
(اإلدارية ,والفنية ,المالية ,والبيئية والبشرية) كانت بدرجة مرتفعة ,بينما كان إسياميا في
مشكالت المباني والتجييزات بدرجة متوسطة.

ثالثا :دراسات تناولت رياض األطفال:
دراسة الدىام ( )6099والتي ىدفت الى التعرف عمى المشكالت اإلدارية ,والفنية,
واالجتماعية التي تواجو اإلشراف التربوي في مؤسسات رياض األطفال الحكومية بمدينة الرياض
من وجية نظر أفراد عينة الدراسة ,ومن ثم الوصول إلى المقترحات المناسبة لحل تمك
المشكالت ,ولقد توصل النتائج الى
أن أكثر المشكالت اإلدارية و الفنية و اإلجتماعية تأثي ار في فاعمية اإلشراف التربوي
ىي:ندرة الحوافز المالية لممعممات والمشرفات ,واكتظاظ القاعات باألطفال ,كذلك افتقار بعض
المعممات إلى الرغبة في التغيير ,وضعف القناعة باإلشراف التربوي الحديث.

الدراسات األجنبية :
-1دراسة ليبمتش( )Lieblich,1991بعنوان":دور المدير في مساندة االبتكارات التربوية"
تيدف الدراسة التي اجريت بتوضيح دور مدير المدرسة في دعم االبتكارات التربوية في
المدرسة  ,وبالتأكيد عمى الدور الميم لمدير المدرسة في إحداث التغير المدرسي المستمر ,ومن
أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث أن مدير المدرسة الثانوية يقوم بدور ميم في دعم االبتكار
التربوي وأيضا ثقافة المدرسة كانت داعمة لالبتكار التربوي  ,حيث كانت الحاجة إلية عالية.
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-9دراسة كميمنس ودراجو ( )Clements & Drago, 6555بعنوان  ":خصائص القيادة
والتخطيط االستراتيجي" تيدف الدراسة الى توضيح العالقة بين التخطيط االستراتيجي
وخصائص القيادة ,مبينة ان خصائص القيادة استخدم كمتغير تابع ,وكانت اىم النتائج ان
خصائص القيادة ىي تنبؤات ميمة وقوية لتركيز التخطيط داخل المنظمات وادوات لمتوجية
ضمن عممية التخطيط المنظمي.
 -1أجرى كل من واترز ومسنولتي ومارزانو )Waters & McNulty, & Marzano (0221
دراسة ىدفت إلى الكشف عن دور القيادة الفعالة والمدير الفعال ودور األنماط القيادية
المتبعة في تحسين مستوى أداء الطمبة (التحصيل) .من نتائج الدراسة :أن القيادة الفعالة التي
تعتمد النمط التشاركي تؤثر تأثي ار إيجابيا عمى تحصيل الطمبة في دراستيم ,وذلك بخمق بيئة
متعاونة بينو وبين المعممين مبنية عمى الثقة المتبادلة واالحترام ,وذلك لحث ودعم المعممين عمى
األداء الجيد أثناء التعميم وذلك باستخدام األساليب الجديدة واألداء العالي ليم وذلك لتشويق
الطمبة وجذب اىتماميم عمى الدراسة .بينت الدراسة أىمية استخدام المدير لعممية التعاون بين
المعممين ,واظيار األداء األفضل لممعممين ,وعمى مشاركة المعممين بوضع أو اقتراح األىداف
الرئيسية التي يجب أن تحققيا المدرسة ,وعمى مشاركة المعممين لتحقيق ىذه األىداف وذلك ألن
اإلدارة المتوازنة والعمل الجماعي ليما الدور األكبر في فعالية المدرسة.
 -2أجرى كل من قالنز وجفري ( )Glanz, Jeffery: 0222دراسة ىدفت الدراسة إلى
معرفة تأثير اإلشراف التعميمي عمى اإلشراف عمى أداء الطالب ,وتبين ىذه الدراسة ثالثة
أجزاء عن حالة اإلشراف التعميمي في العديد من المدارس الحكومية في مدينة نيويورك,
استخدم الباحثان أسموب االستخدام المكثف لالستبانة والمقابالت  ,تكون مجتمع الدراسة من
 650معمم ومعممة ,توصل الدراسة إلى عدت نتائج منيا :أن المديرين يتم إعطاؤىم ميمات
غير تعميمية ,ولم يكن لدييم الوقت لمقيام باإلسراف المستمر والبناء .أوضح المعممون أنو
في العديد من الحاالت كان اإلشراف تقيميا .أن النظام العالي لممركزية في المدارس الذي
أعطى المناىج اإللزامية قد أضاف مسئوليات إلى المشرفين.
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 -3دراسة يدي و زبيدا )Eady & Zepeda (0222
ىدفت إلى الكشف عن أثر اإلصالح اإللزامي عمى التقييم واإلشراف وتطوير أداء
العاممين ,وقد استخدم في تمك الدراسة منيج تصور الحالة باستخدام تحميل كل من داخل الحالة
عبر الحالة ,وأجريت مقابالت مع كل من المشاركين من عاممين في الحقل التربوي في المدارس
المتوسطة الريفية ,وأظيرت البيانات تصورات ميمة وىي :يتم اإلشراف عن طريق الزيارات
الفصمية ,التمويل المحدود يحد من فعالية تقييم المعممين ,رفع كفاية أداء المعممين من خالل
اإلشراف الموجية ليم وتوفير كل ما يحتاجونو.

التعميق عمى الدراسات السابقة :
من خالل عرض وتحميل الدراسات السابقة وايضا عناصرىا الرئيسية وىي تتمثل في
اإلشراف التربوي و ميارات القياده التشاركية ,وجوانب االختالف بينيا وبين ىذه الدراسة  ,والتي
ليا اثر في بناء ىذه الدراسة.

أوجه الشبه واالختالف:
-1من حيث موضوع الدراسة وأهدافها:
يتشابو جزئيا موضوع وأىداف الدراسة في دور المشرف التربوي في تنمية الميارات
القيادية لدى مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية مع بعض الدراسات مثل دراسة المقيد
( ,)9002ودراسة غوردون ( ,)Gordon, 9000والتي أوضحت ضرورة اإلشراف التربوي
والميارات القيادية لنجاح العممية التعميمية التعممية.
 .0من حيث مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
يتألف مجتمع وعينة الدراسة من مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية في منطقة
أبيا ,وىي بذلك تتفق مع بعض الدراسات ,مثل دراسة (سيسالم , )9005 ,ودراسة القرشي,
) , )9069ودراسة(العرابيد )9066 ,حيث أن مجتمع وعينة الدراسة أو جزء منو يتشابو مع
مجتمع وعينة ىذه الدراسة.
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 .1من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
استخدم ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي كمنيج يتناسب مع طبيعتيا  ,وىي بذلك
تتفق مع معظم الدراسات السابقة كدراسة (القرشي6095 ,ىـ) ودراسة (سيسالم.)9005 ,
 .2من حيث أداة الدراسة :
استخدم الدراسة االستبانة كأداة رئيسية ويتفق بذلك مع معظم الدراسات السابقة مثل
دراسة(القرشي)6095,ودراسة (ذكري6095 ,ىـ).
 .3من حيث متغيرات الدراسة:
اعتمدت الدراسة أربعة متغيرات وىي ( الجنس ,وسنوات الخدمة ,والمؤىل العممي,
والمنطقة التعميمية) وىي بذلك تتشابو مع العديد من الدراسات السابقة ,مثل دراسة العجمي
( ,)9060ودراسة السبيعي (.)9005

أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 -1من حيث موضوع الدراسة وأهدافها:
تناول موضوع ىذه الدراسة دور المشرف التربوي في تنمية الميارات القيادية لدى
مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية ,وكان أىم نقاط االختالف مع الدراسات التي تناولت
موضوع الممارسات اإلشرافية مثل دراسة المقيد ( )9002والحمو (9005م) ,أو موضوعات
تتعمق بتطوير طواقم العمل مثل دراسة Eady & Zepeda (9003
 .0من حيث مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات التي تمثل مجتمعيا وعينتيا بالمديرين أو
المشرفين أو كمييما مثل دراسة (القرشي6095 ,ىـ) ,ودراسة (سيسالم)9005 ,
 .1من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات التي استخدم منيج تصور الحالة كدراسة
)Eady & Zepeda (9003
 .2من حيث أداة الدراسة :
اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات التي اعتمدت المقابمة كدراسة Eady & Zepeda
) ,(9003ودراسة ()التي اعتمدت المالحظة والمقابمة.
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 .3من حيث متغيرات الدراسة:
اختمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مثل دراسة (ذكري6095 ,ىـ) والتي كان ضمن
متغيرات دراستو التخصص ,التدريس ,مركز اإلشراف ,عدد الدورات.
 .0أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
-

التعرف عمى األدبيات التربوية المتعمقة بموضوع الدراسة.

-

االستفادة من المراجع الواردة فييا ,وكذلك النتائج والتوصيات.

-

تم االطالع عمى بعض االستبيانات التي تضمنتيا الدراسات السابقة وكيفية بنائيا.

 .9أوجه التفرد في البحث الحالي:
 تتميز الدارسة الحالية عما سبقيا من دراسات بتناوليا لموضوع دور اإلشراف التربوي فيتنمية ميارات القيادة التشاركية لدى مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية في منطقة
أبيا.
 وفي حدود عمم الباحث تعتبر ىذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت موضوع مياراتالقيادة التشاركية وتنميتيا لدى مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية في منطقة أبيا.

إجراءات البحث ومنهجه
منهج البحث:

ستعتمد ىذه الدراسة بشكل أساسي عمى المنيج الوصفي التحميمي ,والذي يعتمد عمى
استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والتحميمية  ,وييدف المنيج الوصفي "إلى صفة البحث
التي تستيدف الوصف الكمي أو الكيفي لظاىرة اجتماعية أو إنسانية أو إدارية أو مجموعو من
الظاىرات المترابطة معا من خالل استخدام أدوات جمع البيانات المختمفة وىى المقابمة
والمالحظة وغيرىا مما يجعل الظاىرة أو الظاىرات محل الدراسة واضحة بدرجة يسيل معيا
تحديد المشكمة تحديدا واقعيا تمييدا الختبار الفروض حوليا( ".المزجاجى ,9003,ص. )664
ويفترض لمباحث أن استخدام ىذا المنيج في الدراسة يساعد في الوصول إلى أىداف
ىذه الدراسة ,وقد اثبت فعاليتو في الوصول إلى نتائج جيدة في مجال البحوث اإلدارية.
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وينظر إلى المنيج الوصفي التحميمي عمى أنو طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل
عممي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكمة اجتماعية أو
إنسانية  ,وتتمخص أىداف المنيج الوصفي في "جمع المعمومات (الحقيقية والمفصمة) لظاىرة
موجودة فعال في مجتمع معين ,وتحديد المشاكل الموجودة أو توضيح بعض الظواىر ,واجراء
مقارنة وتقييم لبعض الظواىر وتحديد ما يفعمو األفراد في مشكمة ما واالستفادة من آرائيم
وخبراتيم في وضع تصور وخطط مستقبمية واتخاذ ق اررات مناسبة في مشاكل ذات طبيعة
متشابية وايجاد العالقة بين الظواىر المختمفة" (عدس , 9001 ,ص.) 92

مجتمع وعينة البحث:
سيكون مجتمع الدراسة من مديرات ومعممات مدارس رياض األطفال بمدينة أبياء
والبالغ عددىن (  )09ويتم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة قدرىا (  )90مديرة.

أدوات البحث:
ستحدد األدوات المنيجية ألي دراسة عمى ضوء طبيعة البيانات والمعمومات
المتوفرة حول الموضوع ,وكذا المنيج أو المناىج المستخدمة ,وقد استخدم الباحث االستبانة
بشكل أساسي كوسيمة لجمع البيانات إذ تعتبر االستبانة عبارة عن سمسمة من األسئمة
التي يقوم الباحث بصياغتيا بعناية ودقة

فائقتين  ,وتختمف االستبيانات من حيث الحجم

والشكل والمضمون وكذلك اليدف والتنظيم  ,فقد تكون االستبيانات ورقية تتكون من عدة
صفحات إما مطبوعة أو بخط اليد ,ويتم توزيعيا إما

بالبريد العادي أو عن طريق

البريد االلكتروني  ,أو تنشر بالصحف أو تممئ ىاتفيا أو من خالل اإلذاعة أو قد تعرض
عمى صفحات االنترنت ( .ذوقان9000 ,م ,ص )51-50
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