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 ملخص البحث:

يعددد المفددرت التراددوة الداا الفعالددة التددي وسددعم  ددي واددوير  مدد  مدددير المد  ددة      

ومعلميه، من منالق وكام  الدوا  البدا ةا التدي يلعبعدا اافدرات الترادوة لتفعيد  مدا 

ان مدن وولدى واجبدال المفدرت الترادوة اذ  هو مترجى منه لتادوير العمد  المد  دي،

لتيقيددق  دد  مددا مددن فددانه وسددعي   ملعددم ومعددامعم هددو ويسددين ودام المعلمددين، والسددعي 

التراوية، لال وقام اعم امستوى متميز  دي العمليدة التعليميدة،  عدال  دن ودو ير  د  مدا 

 .يؤدة الى نجاح معام المعلم

ولج  معر ة اهم الخصائص اإلدا ية التي يتميز اعا مفر ي التراية الخاصدة  دي      

والدية وكدون  اافدرات،نمداا اإلدا ا التراويدة  دي اغداد، قامت الباحثة ابنام مقياس ل

 قددرا، واعددد ويليدد   جااددال معلمددي ( 81اعددد اجددرام معددامالل الصدددت والثبددال مددن  

الترايدددة الخاصدددة  لدددى مجددداال المقيددداس والمتعدددمنة  المجدددا  التسدددلاي، والمجدددا  

 الديموقرااي، والمجا  الدالوما ي، والمجا  السلبي( وظعرل النتائج ما يلي:

ان من اهم خصائص اإلدا ا التراوية لمفر ي التراية الخاصة انتفا ا اين مددا س -8

التراية الخاصة  ي اغداد هي اإلدا ا السلبية، ومن ثدم وليعدا اإلدا ا الديموقراايدة، امدا 

االنسددبة لددةدا ا الدالوما ددية  لددم يكددن لعددا ودداثير وانددح اددين المفددر ين،  مددا لددم وتمتدد  

 و ها اين مفر ي التراية الخاصة.اإلدا ا التسلاية اظع

هنالدددأ وددداثير للجدددنف  دددي الكفدددئ  دددن وجدددود الخصدددائص اإلدا يدددة والمتمثلدددة   -0

 التسلاية والدالوما ية( اين مفر ي التراية الخاصة، ولصدالح الدي و ، اينمدا لدم يكدن 
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للجددنف وة ودداثير  ددي الكفددئ  ددن الخصددائص اإلدا يددة والمتمثلددة    الديموقراايددة 

 ين مفر ي التراية الخاصة.والسلبية( ا

  ما وقدمت الباحثة مجمو ة من التوصيال والمقترحال، و ااوي:   

 :التوصيات

ووصددي الباحثددة اةقامدددة الندددوال والمدددؤومرال الخاصددة اتعريدددئ مفددر ي الترايدددة -8

الخاصددة ااهميددة اا ددتناد  لددى الخصددائص اإلدا يددة المسددتخدمة  ددي ونظدديم وويسددين 

 داخ  مدا س التراية الخاصة.  ملية التعلم والتعليم

 مدا وووصددي الباحثدة نددرو ا العمدد   لدى وصددميم دليدد  لمفدر ي الترايددة الخاصددة -0

للتعددرت  لددى اهددم المميددزال التددي وتمتدد  اعددا  دد  نددوا مددن ونددواا اإلدا ا التراويددة 

 لال تفادا منعا اثنام وادية دو هم  مفر ين.

ياس البيث لال تفادا منده  دي الكفدئ اا تفادا من نتائج البيث اليالي، وا يما مق-3

 دددن اعدددا الخصدددائص اإلدا يدددة لددددى مفدددر ي الترايدددة الخاصدددة اصدددو ا خاصدددة، 

 ومفر ي التراية اصو ا  امة.

 المقترحات:
 انام ارنامج ا فادة لتيسين نمط اإلدا ا التسلاية لدى مفر ي التراية الخاصة.-8

ن ونماا اإلدا ا التراويدة لددى اجرام د ا ة وعدت الكفئ  ن العالقة اا وبااية اي-0

 مفر ي التراية الخاصة والرنا  ن المعنة.

اجددرام د ا ددة وعدددت الكفددئ  ددن  القددة الددنمط الدالوما ددي لدددى مفددر ي الترايددة -3

 الخاصة وو اليب التفكير.

 

The style of educational management for special education 

supervisors from the viewpoint of educational institutions in 

the directorates of education in Baghdad 

Najia Ibrahim Mohamed 

General Directorate of Curricula / Ministry of Education 

Abstract : 

         The educational supervisor is an effective tool that 

contributes to the development of the work of the school 

principal and his teachers, from the point of view of integrating 

the prominent roles that educational supervision plays to activate 

what is expected of him to develop the school work. As one of 

the first duties of the educational supervisor is to improve the 

performance of teachers, and strive to achieve everything that 

would facilitate their work and educational tasks, to upgrade 

them to a distinct level in the educational process, as well as 

providing everything that leads to the success of the teacher's 

tasks 
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       In order to know the most important administrative 

characteristics of special education supervisors in Baghdad, the 

researcher built a measure of the educational management 

patterns in supervision, which after conducting Validity and 

Stability transactions of (18) items. After analyzing the answers 

of the special education teachers on the metric areas included 

(authoritarian, democratic, diplomatic, and passive) the results 

showed the following: 

1-One of the most important characteristics of educational 

administration for special education supervisors among the 

schools of special education in Baghdad is passive management, 

and then democratic management follows, but as for diplomatic 

management, it has not had a clear impact among supervisors, 

just as the authoritarian administration did not have its 

appearance among supervisors of special education. 

2-There is an effect of gender in revealing the existence of 

administrative characteristics represented by (authoritarian and 

diplomatic) between supervisors of special education, and in 

favor of males, while sex had no effect in revealing the 

administrative characteristics of (democracy and negativity) 

among supervisors of special education. 

        The researcher also presented a set of recommendations and 

Suggestions., as following: 

Recommendations: 

1-The researcher recommends holding seminars and conferences 

to introduce special education supervisors to the importance of 

relying on the administrative characteristics used in organizing 

and improving the learning and teaching process within special 

education schools. 

2-The researcher also recommends the need to work on 

designing a guide for special education supervisors to identify 

the most important advantages enjoyed by each type of 

educational administration to benefit from them while 

performing their role as supervisors. 

3-Benefiting from the results of the current research, especially 

the research scale, to benefit from it in revealing some 
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administrative characteristics of special education supervisors in 

particular, and education supervisors in general. 

Suggestions: 

1-Building an indicative program to improve the style of 

authoritarian management for special education supervisors.  

2-Conducting a study aimed at revealing the correlation between 

the patterns of educational administration for special education 

supervisors and job satisfaction. 

3- Conducting a study aimed at revealing the relationship of the 

diplomatic style with special education supervisors and methods 

of thinking. 

 

 التعريف بالبحث

 (.(The Problem of the Research مشكلة البحث:-أوال
مددير المد  ددة يعدد المفدرت التراددوة الداا الفعالدة التدي وسددعم  دي وادوير  مدد        

ومعلميه، من منالق وكام  الدوا  البدا ةا التدي يلعبعدا اافدرات الترادوة لتفعيد  مدا 

هددو مترجددى مندده لتاددوير العمدد  المد  ددي، ونتيجددة لياجددة المدددا س اااتدائيددة لعددي  

اادوا ، نددادى العديددد مددن البدداحثين والمنظددرين اعددرو ا القددام العددوم  لددى  مدد  

 ددي ويسددين وواددوير العمليددة التعلميددة  اافددرات التراددوة لمددا لعددا مددن  ثددر ملمددوس

التدي يعدال  للمفرت التراوة الدوا  العامة من ووا ر العديد من رغم واال التعليمية.

المفددرت  مددن وهددم ودوا   ددي وددد يف التالميددي، يعددداعددا،  ا ون ويسددين ودام المعلمددين 

  افدكيدنعكف ال عد ،  دوت اان ويسدين ودام المعلمدين نيدو   لى ا تراضالتراوة 

 (.4 :0282  لعلبت،التالميي اعد ذلأ الموقئ التعليمي ومستوى   لى ويسين يجااي 

والسدعي لتيقيدق  المعلمين،ان من وولى واجبال المفرت التراوة هو ويسين ودام      

 دد  مددا مددن فددانه وسددعي   ملعددم ومعددامعم التراويددة، لال وقددام اعددم امسددتوى متميددز  ددي 

   ما يؤدة الى نجاح معام المعلدم، اذ ان جدزم مدن  عال  ن وو ير  التعليمية،العملية 

المعلمددين، لدديا  ددي  يفيددة اختيددا  ووددد يب ودام  هدديالمعددام اإلدا يددة للمفددرت التراددوة 

يمكن للمفرت التراوة من ان ييسن الناوج التعليمي من خدال  وقدديم وويسدين ووقدويم 

لتد يف العاد ة الى نمدو التالميدي خبرال منا بة للمعلمين، م  واوير ظروت ارائق ا

 (.5: 0284اجتما يا و كريا  امبيا، 

ولج  ومكن المفدرت الترادوة دو   افا ليدة  اليدة  دي ويقيدق العمليدة التعليميدة،      

 ان ااد من امتال ه جملة من المعا ال والكفايدال اإلدا يدة، ولعد  مدن وارةهدا  فايدة 

 ااوصا  والتفا    

ر المد  ة ومعلميه، و فايال التخايط الد ا دي لكا دة التخصصدال، اإليجااي م  مدي

و فايدددال ونميدددة الخصدددائص المعنيدددة للمعلمدددين، ووادددوير المنددداهج والتقدددويم و فايدددال 

 (.42: 0223العالقال اإلنسانية  الخايب والخايب، 
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لنجدداح الخاصددة، وحددد العناصددر الرئيسددة ويعددد المفددرت التراددوة لصددفوت الترايددة     

خصدائص لديوة ااحتياجدال الخاصدة  لتعليماذ انه من المعروت ان  التعليمية،ة العملي

ومتالبددال وراويددة معينددة وختلددئ  ددن التالميددي العدداديين، وهدديا مددا د ددا الددى وخصدديص 

 ددواد  وراويددة وسددعى الددى  يصددا  المسددتوى الفكددرة والبدددني والمعددا ى وااجتمددا ي 

لديا يعدد المفدرت الترادوة لديوة  مجتمعداوعم،لعؤام التالميي اما يعزة مكدانتعم داخد  

الداا الولى التي وسعم ا عاما  ا ال  ي وصعيد مستواهم العلمدي ااحتياجال الخاصة 

 (.323:  0284الفديفال ،    اما يساير ما لدى اقرانعم العاديين 

ويتعح  م  اإلدا ة للمفرت التراوة ليوة ااحتياجال الخاصدة مدن خدال  مدا      

وادددين المعلدددم  ومعلميددده،وونظددديم التفدددا الل ادددين المددددير  وعليميدددة،مدددن ونفددداة  يؤديددده

ايدنعم، وادين المفدرت نفسده مد  التالميدي،  مدا يبدرة دو  واين التالميي  يمدا  ووالميي ،

المفرت التراوة لعدي  الفةدة مدن خدال  وفعيد  ودام معلمديعم حتدى يدتم ويقيدق الهددات 

ان يفددك   مدد  اافددرات التراددوة هنددا  مليددة  التراويددة اكدد   فدداما و ا ليددة، اذ يجددب

مسددتمرا حتددى يددتمكن معلددم الترايددة الخاصددة مددن مناقفددة القعددايا التعليميددة اإليجاايددة 

، اعدددت وقددديم  ددي وددد يف والميددي الترايددة الخاصددة والسددلبية مدد  المفددرت التددي وواجدده

لعدي  وى التيصديلي المفو ا لر   خبرال ومعا ال المعلم افك   دام ، وونميدة المسدت

 (.82:  0226الفةة افك  خاص   العاادين ، 

 مد  اافدرات الترادوة مدن الجاندب اإلدا ة ادان  ةرى الباحثووو قا لما وم ذ ر ،     

مددا ةا  غيددر واندديا لددبعا مددديرة ومعلمددي الترايددة الخاصددة، وقددد يكددون للمفددرت 

 نفسه، ممدا د دت الياجدة إليعداحعا مدن خدال  معر دة اوجدا  مدد ام ومعلمدي صدفوت

 .التراية الخاصة

 -ا وقدم، يمكن ولخيص مفكلة البيث االتساؤ  ااوي: موم   

 ؟ مهام اإلدارة التربوية للمشرف التربوي لتالميذ صفوف التربية الخاصةما  -

 

 (.The Impartment of the Research): أهمية البحث-ثانيا

ييت  العنصر البفرة  دي وة مجتمد ، موقعدا ادا ةا  دي   د  مسدتوى المؤ سدال      

و فاموعا، وةيادا د جة الدام الوظيفي اداخلعا وخا جعا، اذ ان التقدم والرقي العلمدي 

واإلدا ة الية وصلت  ليه المؤ سدال، وا ديما المؤ سدال التعليميدة منعدا،  دان وا 

دا اإلدا ية لتلأ المؤ سدال، ومددى قدد ا هدي  القيدادال يزا ، نتاج العم  الدؤو  للقيا

المالوادة، والتدي  لى ووظيئ اإلمكاندال المتاحدة اغيدة التوصد   لدى ويقيدق الهددات 

 (.042: 0222السعود، من وهمعا اإلدا ا التراوية لعم  المفرت التراوة  

وميزهددا،   ذ يفددك  اافددرات التراددوة  ددي وة مؤ سددة وراويددة الداا الفعالددة  ددي     

 الفددرات التراددوة يعددد  مليددة مسددتمرا وعدددت لمسددا دا المعلمددين مددن خددال  مناقفددة 

القعددايا اإليجاايدددة والسدددلبية  ددي  ملعدددم، ومدددن ثددم وقدددديم التوجيددده واإل فددداد اإلدا ة 

المستمر لعم، اعدت     من مستوى خبراوعم ومعدا اوعم والعمد   لدى ةيدادا  ا ليتعدا 

 (.320 :0284  الفديفال،

لقدددد ةاد  دددي األوندددة الخيدددر اهتمدددام البددداحثين والترادددويين المعتمدددين اعمددد  اإلدا ا     

التراويددة للمفددرت التراددوة، وا دديما مددا يتعلددق افةددال الترايددة الخاصددة، وذلددأ لمددا 
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للمفرت التراوة من دو  اا ة وملموس  دي ويسدين  مليدة الدتعلم والتعلديمل وادالرغم 

الدوا  المعمة التي من الواجب ان يكون ملمدا اعدا، من ان للمفرت التراوة العديد    

 ا ون ويسددين ودام المعلمددين يعددد مددن وهددم وولويددال  ملددهل ا ترانددا  اددان ويسددين ودام 

التالميدي المعلمين نيو ال ع   وت ينعكف  لى ويسدين الموقدئ التعليمدي ومسدتوى 

   (.233: 0288 احميدا، جميعان والخوالدا، 

رادددوة وحدددد ال  دددان الرئيسدددة والمعمدددة والفا لدددة  دددي النظدددام ويعدددد اإلفدددرات الت    

التعليميل  عو يسعم ا عاما  ا ال  ي وفخيص والكفئ  ن واق  العملية التعليميدة  دي 

جميدد   ناصددرها  ددوام  انددت المدددخالل وو العمليددال وو المخرجددال، اذ يعمدد  افددك  

ا ددب مدد  احتياجددال امددا يتن العمليددة التعلميددة التعليميددةمسددتمر  لددى ويسددين وواددوير 

 اانظمدةواما يتالمم مد  التادو ال والمسدتجدال اليديثدة  دي  ا دة مجداال المجتم ل 

 (.43: 8226ة  اليبيب، التعليمي

وييتدد  اإلفددرات التراددوة مكاندده  اليددة  ددي النظددام التعليمددي،  عددو الو دديلة التددي        

ة والمتعدددا لةفدرات وص  المؤ سال التراوية االميدان التراوة. ومن المعام الرئيسد

 والمراقبدة التعليمية مون  التنفيديوالمناهج الخاط والسيا ال مختلئ  التراوة ون 

ميدداو  العمليددة  وددو ير المنددام المنا ددب لجميدد  الددى يعدددتنجاحعددا،  مددا  ندده  ومتااعددة

 (.32: 0222الغايال المنفودا  السعود،  ا ة التعليمية من اج  ويقيق 

اتقددديم خدددمال  مددا ويفددم   مدد  اافددرات التراددوة  ددي مجددا  الترايددة الخاصددة    

ذوة ااحتياجال الخاصة، ووعتم ارامج التراية الخاصدة اكا دة  مختلفة للتالمييوعليمية 

العلميدة اليديثدة والخادط والو ائ  اتابيق ال اليب  العمرية و ةاوعا المتعددا مراحلعا

 التالميديمدن  " لفةدالال اديميدة واإلنسدانيةافقيعا " العلمية المعتمة االجوانب  اادا ية

التالميدي العداديين، والتدي قد وفوت اعدا قدد ال وامكانيال وقد ال  امعا اليتسمون 

 العندددزة،  العاديدددةالددددمج ال ددداديمي وااجتمددا ي  دددي المددددا س  وتعددح  ندددد  مليدددة

0282 :6.) 

ن وهميدة وواجبدال منوادة اده  الخاصة ي مدا س التراية  ون لةفرات التراوة       

ومعالجدة جميد  ووجده القصدو   ي وعلديم التالميدي التغلب  لى جوانب الععئ اذ  ليه 

المعلمددين ومعددا ال ونميددة قددد ال  والسددعي نيددوااتدددام مددن التلميددي وانتعددام اددالمعلم، 

مسدا دوعم اعددت ود يبيدة للمعلمدين  اةقامدة دو ال ل وااهتمدامثقدا تعم المعنيدة وةيادا 

منعدا مدا  وامقترحدال لينفديوالسدماح للمعلمدين اوند  ، ودائعدم  دي التدد يف ي واوير 

 دي المواقدئ التعليميدة،  هموثنام وواجدد يعرنونهما لعم  يالتقدم  وويقيقمنا با،  يرون

 مدد  متااعددة مددا ينفددي منعددا وودددوين و ددبا   دددم ونفيددي اعددا المقترحددال  ن لددم ونفددي

 .(05:  0282الجالمدا ،  

ويمتدداة المفددرت التراددوة  ددي مدددا س الترايددة الخاصددة  ددي العددرات، ااندده يمددا س     

معمتددان، وحدددهما، المعمددة اا اديميددة العلميددة، امددا المعمددة الثانيددة  عددي وتمثدد  االجانددب 

اإلدا ة، ولعدد  هدديا مددا يددد   االمفددرت التراددوة الددى مواجعددة صددعواال  ديدددا اثنددام 

 لتعليمية.  وادية دو    مفرت  ي المؤ سال ا
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 اإلدا ا التراويدة لمفدرت  ونتيجة لقلة الد ا ال التي وناولت متغيدر البيدث اليدالي   

لمدا لده مدن دو   بيدر  دي ،  ليدهالباحث وهميدة القدام العدوم  لوجد التراية الخاصة(،

 للتالميي، ولقد ال ومعا ال التد يف لدى المعلم.ونمية الجانب المعر ي والنفسي 

 األويين: خال  ااراة الجانبينونب  وهمية البيث من  ليا      

للبدداحثين  امعمدد ااددا ا نظريددايمكددن ان يعدديئ البيددث اليددالي  الجانببا النيببري:-8

،  يلأ وبرة وهمية البيث من خال  وناولده للعيندة التراية الخاصةوالمعتمين  ي ميدان 

د ا دة  لميدة دقيقدة  ، ومن هنا يمكن ا تبدا  البيدثامفر ي التراية الخاصةوالمتمثلة 

 وستيق الد ا ة وااهتمام.

البيددث التددي  ددوت نيصدد   ليعددا مددن نتددائج اليمكددن ان وسددعم الجانببا التيبيقببي: -0

، والتدي يعتقدد والعدالمي العراي المجتمعينجديدا  لى مستوى  ا تبانةاليالي  ي وقديم 

متغيدر البيدث اليدالي ا تنادهم  لدى والمختصين وهمية  بيرا للباحثين  ومتلأاانعا قد 

 ذال  القة احقة.  ي د ا ال

 

 (.(The Aims of the Research: أهداف البحث-ثالثا

 -يعدت البيث اليالي معر ة:      

 .اإلدا ا التراوية لدى مفر ي التراية الخاصةخصائص -8

خصائص اإلدا ا التراوية لدى مفر ي التراية الخاصة، وبعا لمتغير الفروت  ي  -0

 ااناث( – الي و   الجنف

 

 (. (The Limits of the Researchحدود البحث:  –رابعا 
 ويتيدد البيث االيدود الوية:     

 .اإلدا ا التراويةاليدود المونو ية: والمتمثلة اد ا ة  -8

 .اناث( –  ذ و ، ومن  ال الجنسين مفر ي التراية الخاصةاليدود البفرية:  -0

 .اغداداليدود المكانية:  -3

 (.0202 – 0282اليدود الزمنية: للعام   -4

 

 (. (The Definition of the Termsتحديد المصيلحات:  –خامسا 

    من: ا ر ع :(educational administration:  اإلدا ا التراوية-8

انعا مجمو دة مدن المما  دال واانفداة اإلدا يدة والتراويدة  دي  (:8224  باس،  -ا

المؤ سال التراوية، التدي يما  دعا الفدخص اادا ة،  دوام  دان مدديرا  وم معاوندا ام 

مفددر ا، مددن خددال  وفا لدده المبافددر او الغيددر المبافددر مدد  المعلمددين والتالميددي واقيددة 

 نسددانية مععددم وديددة والقددال وانددام    دديعملالعدداملين األخددرين اقصددد احددداث التدداثير 

مؤ سدة التراويدة التدي يعملدون  يعدا ويسدعمون لليتعاونون ويفعرون ااانتمدام  لجعلعم

 (.38: 8224  باس،   ي ويقيق وهدا عا

هدي "ولددأ السدمة التدي ومنيعددا جما دة معيندة لفددرد مدن و رادهددال  (:8222 احمدد،  - 

 دي نظدرهم وهدال  للصددا ا اييث وتوا ر  يه خصائص وقد ال خاصة ومتميزا وجعله 

 (.36: 8222ووحق االقيادا"  احمد، 
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 دي النجداح  للوصدو  الدىمددى قدد ا مفدر ي اإلدا ا التراويدة  (:0228  ليمال، -ج

مدن خدال  ا دتخدامعم للسدلاة والمروندة اادا ةل الموقئ  لما يتالبه منعمو قا   ملعم 

: 0228  ليمدال،  التراويدة و عم األخرين واوخاذ القرا ال الصائبة لتيقيق الهددات

824.) 

(  تعريددئ نظددرة لددةدا ا التراويددة  ددي 0228ووتبنددى الباحثددة وعريددئ   ليمددال،      

 البيث اليالي.

ووددم وعريددئ اإلدا ا التراويددة اجرائيددا: اانعددا الد جددة الكليددة التددي  ييصدد   ليعددا      

 المفرت التراوية  لى وداا البيث.

 (:  ر عا    من:Educational supervisorالمفرت التراوة:  -0

هو ذلأ الفخص الية يقدوم اجميد  النفدااال التراويدة الخاصدة   (:0222  عود،  -ا

يندتج االمؤ سة، لجد  ويسدين معدا ال المعلنمدين والتالميدي التعليميدة وواويرهدا، ممدا 

 (.82: 0222 ويقيق وهدات العملية التعليمية التعلنمية  السعود،  نه

وةا ا  وم ورفييه من قب الفخص الية ذلأ هو  (:0286 و باانة،  واو  يادا - 

وخبرال معنية  ومعا ال يمتلأ قد الاذ يفترا ان ، لغرض ودام معام ادا ية التراية

،  ي  اا  وخصصه والتالميي  لى المعلمين والمعلمال للقيام االمعام اافرا ية  الية،

وة مد  ة مسؤو   نعا  واو لمية  ي وج  ويسين العملية التعليمية التع العلميل من

 (.03: 0286 يادا و باانة، 

 (:  ر عا    من:Special Educationالتراية الخاصة:  -3

 :(Reisberg & Wolf , 1988 -ا

مجمو ددة مددن النفددااال والمعددام والبددرامج التراويددة التددي وعنددى اتقددديم الر ايددة       

الفدخاص غيدر  داديين، ويكدون العددت وااهتمام والعناية الخاصدة لفةدال معيندة مدن 

من هي  البرامج ويفيز ووفجي  القدد ال  العقليدة والجسددية والنفسدية( التدي يمتلكونعدا 

مد  البيةدة والقدد ا  لدى التكيدئ ذاوعم  للوصو  لتيقيقلقصى حد ممكن، ومسا دوعم 

 (Reisberg & Wolf, 1988: 31) .وجهالميياة اعم  لى و م  

 -  Zittleman, 2006 هددي  مليددة ورايددة ووعلدديم اا ددراد الدديين ا يتمكنددون مددن :)

مواصلة الد ا ة  ي ارامج التعليم العدام المخصصدة للعداديين، اذ يدتم اجدرام وعدديالل 

مرا اا ظروت العجدز لددى ل التد يفوو ارت التعليمية وو الو ائ  المقر   ي المنعج 

اده لكدي ينمدو نمدو  دليما يدؤدى ييداا لالندماج  ي اللتو ير ظروت منا بة له و، المتعلم

 (.Zittleman , 2006: 18 تيقيق ذاوه ل

 

 الخلفية النيرية للبحث

 The concept of educationalمفهوم اإلدارة التربوية: -أوال

administration).) 
يعد العصر اليدالي  صدر اإلدا ا التراويدة، اذ ان ا دتثما  المدوا د العدخمة التدي     

 مدا مدن  ناجيدة،يمتلكعا اانسان  ي المجا  التراوة، ا يمكن ان وتم دون وجود  دا ا 

او خادة ود يسدية او  القدال وفا ليدة ادين  جديددا،نفاا او ا تفات او اريقة ودد يف 

ناجيدة، لديا وعدد اإلدا ا التراويدة العمدود خلفه  دا ا وراوية  اا ووقئ والتالميي،المعلم 
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الفقرة للمؤ سال التراوية العاد ة الى ويقيق  ناصدر العمليدة التعليميدة التعلميدة لددى 

 (.43: 8212والمييها  صو ان، 

 مليددة التوجيدده ( الددى اإلدا ا التراويددة اانعددا " 0222وو قددا لدديلأ، يددرى  القعدداا،   

لمجمو ة من الفخاص  المعلمين( لج  القيام امعام وجسد اهددات وراويدة للمد  دة، 

ومددن منالددق مسددؤوليال المفددرت التراددوة،  ددان و ددف اإلدا ا التراويددة وتيقددق مددن 

خددال  التزامدده اتلبيددة احتياجددال المعلمددين والتالميددي  ددي المد  ددة،  عددال  ددن القيددام 

ااجتما ية والمعنية التي وراط مدير المد  دة مد  المعلمدين، ار اية وحماية العالقال 

 :0222  القعدداا،اهدددات المد  ددة للتوصدد  للنمددو السددليم لتالميدديها، مددن اجدد  ويقيددق 

10). 

 المفرت التراوة يكون المسؤو  الو   ن ونفيدي السيا دال والبدرامج والخادط       

قدد  ملمددوس  ددي ويقددق التدداثير التعليميددة، ومددن ثددم ورجمددة الهدددات التراويددة الددى وا

المبافر  لى التالميي الية  وت يرا قعم  ي حانرهم ومستقبلعم. وحتى يتم التوصد  

لعي  المعام التراوية والفنيـة يجـب ان يكون المفرت التراوة  لى مسدتوى  دالي مدن 

الكفدداما والخبددرا والفعاليددة  ددي ادا ودده التراويددة، وذلددأ حتددى يددتمكن مددن معالجددة  ا ددة 

وراويددة، مددن خددال  مددا كالل اإلدا يددة والفنيددة التددي قددد وتعددرض لعددا وة مؤ سددة المفدد

يمتلكدده مددن و ددلو   ددي التفكيددر يعتمددد  لددى التيليدد  والتفسددير والنقددد واااددداا، وادديلأ 

   (.33: 8211يلتصق اه وصئ اإلدا ا التراوية الناجية  البراد ي، 

 

 : في مدارس التربية الخاصة مهام االشراف التربوي-ثانيا

(Educational supervision tasks in special education schools) 

يعددد المفددرت التراددوة الخدداص امدددا س الترايددة الخاصددة وحددد المال ددال الترايددة     

المتميز امجدا  ورايدة ووعلديم ذوة ااحتياجدال الخاصدة، اذ يدتم وعيينده مدن قبد  وةا ا 

التراية ا تالم معام مجمو ة من صفوت التراية الخاصدة، و دادا مدا يكدون المسدةو  

  دي حالدة وكليفده ازيدا ال ميدانيدة  لدى المنداهج   ن النظمة اإلدا ية لمدير المد  ة

المقددر ا  ددي المدددا س( لجدد  النعددوض امسددتوى العمليددة التراويددة والتعليميددة للتالميددي 

 .(2: 0282جوانبعا  العنزة، اجمي  

 اما يلي: التراية الخاصةمدا س معام المفرت التراوة  ي  ويمكن وارة     

ادايدة العدام   ديا دتقبا  التالميدي مي التراية الخاصة لمعلالتا د من اا تعداد التام  -8

 الد ا ي.

 والخاة السوية للتد يف. ي   داد الجدو  اليومي المعلمين مسا دا  -0

التدي وقدوم  المدوادمعلمدين، والتا دد مدن مددى وكامد  لل الدد وس  دداد   دج متااعة  -3

 وويقيقعا لهدا عا. للد س التعيةة ليعا  ملية 

 وصميم الد وس النموذجية. ي  معلمي التراية الخاصةالتنسيق والتعاون م   -5

 يجدداد   ددن والبيددث المد  ددةالمفددكالل والعقبددال التددي وواجدده المعلددم  ددي  معر ددة -6

 اليلو  المنا بة لعا.

والمفدددردال لو دددائ  والمختبدددرال ا دددتخدام ا  لدددىالمعلمدددين  ا تمدددادمددددى متااعددة  -2

   . بةاالارت المناالد ا ية 
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الكفدئ ال دبا  المؤديدة لعدعئ غدرض لااجتما دال الدو يدة مد  المعلمدين   قد -1

 التعليمية. والخاط التد يسية واا تراويجيالالمناهج، وارائق التد يف  وابيق

  داد السيا ة العامة و قا  لياجال والميي ذوة ااحتياجال الخاصة وو قدا  لياجدال -2

 .(804 - 803: 0288 خعر،  المجتم  الميلية

 Administration and educationalاإلدارة واالشراف التربوي: -ثالثا

supervision).) 

( اان لةفرات التراوة  ي مجا  اإلدا ا معام مختلفدة والتدي 0280يفير   مر،      

وتيدددد و قددا للنظريددة التددي وعتمددد  ليعددا  ددي ونفيددي  ددياقاوعا التراويددة، ويوجددد وصددنيفال 

 لنواا اإلفرات التراوة، وذلأ  لى النيو ااوي:

 )التفتيشي(:اإلشراف التسليي -1

اإلدا ة اإلفددرات  ا يددزا  موجددودا ، ويعددد نددوا مددنالنددوا مددن اإلفددرات ان هدديا     

يدرى هندا  المفدرت  النواا التي ما  عا المفدرت الترادوة،وقدام التسلاي، وهو من 

او ينفددي دون مناقفددة يجددب ان و ويدده هددو الددية والنعددي،  مددا وان المددر  اددان لددهنفسدده 

وصديد مين اق  منه خبرا، ويتعمدد جد ، ويرى هيا النوا من المفر ين اان جمي  المعل

ادةقرا  منده اعدرو ا معداقبتعم، لديا   ععا للمسةولين مقترحدا  لغرض وخاام المعلمين 

 نظام هي  الفةة من المفر ين فكلي وو كا هم ونفداااوعم مكتوادة والصدلة ايدنعم وادين 

 (.41 :0280 نسانية   مر، المفرت غير 

  الديموقراطي:اإلشراف  -0

دو  المفدرت ويكدون  المعلدم،و اة فخصدية  المفرت المنتمي لعيا الندواييترم      

الميدددا لده،  مدا معاوندة المعلدم ومسدا دوه  لدى ونفيدي ال مدا  لج  التراوة هنا هو 

اريقددة  لددى اوفددات افددان  للتوصدد قددرا  موحددد ويقددوم ويفددتر  مدد  المعلددم  ددي وندد  

 لمتده هدي هندا ا وكدون ديمقرااي المفرت الالتد يف المنا بة لتنفييها م  التالميي، و

لده المفدو ا ومصد  المعونة  يكونو نما المعلمينل ذ اؤ  و بر من ذ ام النا يا، وليف 

ديمقرااددي. ويعددد هدديا النددوا مددن اافددرات ليصدد   لددى  مدد  وعدداوني وقيددادة وراددوة 

: 0286 الدددليمي،  ومددن و ثرهددا ودداثيرا   ددي  مليددة التاددوير التراددوة النددواا،و عدد  

63). 

   الدبلوماسي:اإلشراف  -3

ويتميدز  مجمو دة المعلمدين،ووجيده وقيدادا وفكيدر   ديقدد ا المفدرت ويتعح هنا م     

لتددر  ومتددى يخلددي الميدددان يؤيدوندده، الدديين  المعلمددينمتددى يقدددم  معر ددة  ددي اددان لدده

مددن قبدد  جميدد  المعلمددين  لددى موا قددة  ال ددلو  يسددتاي  التوصدد واعدديا  المعا نددة،

  مد  مدا يريددهم ون يعملدو ويقيق التوجيه الرقيق حتى يص   لى  وقديمااا تماد  لى 

اعيدد  د   ديمقرااي، ولكنه  ي اليقيقة اامر يكون مظعر هيا النوا من اإلفرات  له،

االلباقدة المتميدزا  لى  رض آ ائه ااريقته  يمي ون المفرت  الديمقرااية، اذالبعد  ن 

 (.52: 0280والعدوم   مر، 

 السلبي:اإلشراف  -4

المالقدددة   ا دددة اليريددداليعمدددد  لدددى   ادددام اانددده المفدددرت  دددي هددديا الندددوا يتميدددز     

 ة يا دالخاصدة، وة انده يعتمدد  لدى مدا يفدام ااريقتده  معلميفع     للمعلمين، اييث 
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تددخ   دي ييداو  ال دي  وندى دون ون  المعلمدون يعمد اذ  الغدا  ،ور  اليبد   لدى 

 اسدير  ليعدي ةثااتدوخادط ود يسدية ويقيق ارندامج يخفق  ي   كثيرا ماوليلأ فؤونعم، 

المعلمون، و ادا ما ينتج  دا مفكالل وراوية نتيجة لعيا الندوا مدن اافدرات، وهمعدا 

  دددم اانعدددباا المعلمدددين  ددي ودددد يف المدددواد للتالميددي، غيدددا  اا فددداد والتوجيددده، 

 (.23: 0282ونعئ العملية التعليمية التعلمية(.  العو ان، 

 

 البحث واجراءاتهمنهجية 

 (.(Research Methodologyمنهجية البحث: -أوال
وعددد منعجيددة البيددث مجمو ددة مددن الخاددوال والقوا ددد واإلجددرامال العلميددة التددي      

يتبععددا ويابقعددا الباحددث لتفسددير الظدداهرا المددراد د ا ددتعا  ددي ايثدده  الدددناوي وهافددم، 

0286 :33.) 

وينتمدددي البيدددث اليدددالي للبيدددوث الوصدددفية، والدددية يسدددتند الدددى د ا دددة الواقددد  او     

الظاهرا  ما ووجد  ي الواق ، ومن ثم القيام اوصفعا وصفا دقيقا، الى ان يص  للتعبيدر 

 (.813: 8211 نعا وعبيرا  ميا و يفيا   بيدال واخرون، 

 (.(Society researchمجتمع البحث: -ثانيا
 اندددت اهددددات ام  دددوام  د ا دددتعا،ميددد  اا دددراد والعناصدددر المدددراد ويقصدددد اددده ج   

: 0282مونددو ال، والتددي نرغددب اتعمدديم نتددائج الد ا ددة  لدديعم  المنيددز  والعتددوم، 

828.) 

التددااعين لمددديريال اغددداد السددت ويتيدددد مجتمدد  البيددث امفددر ي الترايددة الخاصددة     

 الثانيدة،الكدرم  الولدى،الكدرم  الثالثدة،الرصدا ة  الثانيدة،الرصدا ة  الولدى،  الرصا ة

 (00و  الددي و ،مفدر ا مدن  (5 اواقد   مفددر ا، (02 (، والبدال   دددهم الكدرم الثالثدة

   مفر ا من ااناث.

معلمدا  (805 اواقد   معلمدا، (464 وويعا امعلمي التراية الخاصة والبال   دددهم     

 ونح ذلأ.( ي8معلما من ااناث، والجدو    (332و  الي و ،من 

 (1جدول )

  توزيع مجتمع البحث

 المجموع الكلي عدد االناث عدد الذكور اسم المديرية الفئة

مشرفي التربية 

 الخاصة

 4 3 1 (1الرصافة )

 4 4 2 (0الرصافة )

 4 4 2 (3الرصافة )

 5 4 1 (1الكرخ )

 6 4 0 (0الكرخ )

 4 3 1 (3الكرخ )

6 5 00 02 

معلمي التربية 

 الخاصة

 121 21 02 (1الرصافة )

 02 06 0 (0الرصافة )

 20 50 32 (3الرصافة )

 24 54 02 (1الكرخ )
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 121 25 06 (0الكرخ )

 22 51 11 (3الكرخ )

6 105 331 464 

يقصد االعينة اختيا  جزم من : ((The research sampleعينة البحث: -ثالثا

ااد ان وكون ممثلة لجمي  الصفال الموجودا  ي مجتم  البيث، والعينة المختا ا 

 (.62: 8222مجتم  البيث انسبة وجودها  يه  داود و بد الرحمن 

والبدال  ويديد  ينة البيث، وم  يب المجتم  الكلي لمفر ي التراية الخاصة  ولج    

( معلمدا مدن 844( مفر ا، وذلأ اسبب صغر ،  ما وم  يب  ينة قوامعدا  02 دد   

( معلمددا مدن ااندداث، 20( معلمدا مددن الدي و ، و  20الترايددة الخاصدة اواقدد   صدفوت 

 ( يونح ذلأ.0والجدو   

 (0جدول )

 توزيع عينة البحث

 المجموع الكلي عدد االناث عدد الذكور اسم المديرية الفئة

مشرفي 

التربية 

 الخاصة

 4 3 1 (1الرصافة )

 4 4 2 (0الرصافة )

 4 4 2 (3الرصافة )

 5 4 1 (1الكرخ )

 6 4 0 (0الكرخ )

 4 3 1 (3الكرخ )

6 5 00 02 

معلمي 

التربية 

 الخاصة

 02 10 15 (1الرصافة )

 14 10 0 (0الرصافة )

 02 10 15 (3الرصافة )

 02 10 15 (1الكرخ )

 02 10 15 (0الكرخ )

 00 10 12 (3الكرخ )

6 20 20 144 

 

 (.(Research toolاداة البحث: -رابعا
نظرا لعد وو ر مقياس لقياس اإلدا ا التراوية لدى مفر ي التراية الخاصة  ميلية      

او  راية او اجنبية(  ي حدود  لم الباحثة، ليا  قد والب اامر انام مقياس لةدا ا 

 التراوية، و يما يلي خاوال انام المقياس:

اجرة التخايط للمقياس اليالي  ي نوم مراجعة الباحثة   التخايط للمقياس:-8

 لألدايال السااقة والتي وناولت مونوا اإلدا ا التراوية لدى مفر ي المدا س.

اذ صي  المقياس اليالي اتعمينه و اعة مجاال، وهي   صياغة  قرال المقياس:-0

المجا  الو   اافرات التسلاي  ي اإلدا ا(، والمجا  الثاني  اافرات 
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الديموقرااي  ي اإلدا ا(، والمجا  الثالث  اافرات الدالوما ي  ي اإلدا ا(، 

 والمجا  الراا   اافرات السلبي  ي اادا ا(.

(  قددرال وقدديف الخاصددية التددي يتسددم اعددا  دد  نددوا مددن 5ولقددد وندد  لكدد  مجددا       

( 02اافرات اثنام وادية المعام اإلدا ية، وايلأ وكون المقياس اصو وه النعائيدة مدن  

 . قرا

 ومن اج  ا تماد المقياس للتابيق، وم اوباا الخاوال ااوية:   

يف، اذ ون   دي ا تمد البيث اريقة  ليكرل(  ي انام المقاي  اريقة انام المقياس: -ا

( ادائ ، وهدي  ووا دق افددا، ووا دق  ثيدرا، ووا دق وحياندا، ووا دق نداد ا، ا 5المقياس  

 ووا ق(.

للتعددرت  لددى مدددى صددالحية الفقددرال للتابيددق، وددم   الصدددت الظدداهرة للمقيدداس:- 

 رض  قدرال المقيداس  لدى مجمو دة مدن الميكمدين  دي مجدا   لدم الدنفف الترادوة 

( خبيددرا، واعددد ويليدد  اجاادداوعم اا ددتخراج النسددبة 82 ددددهم   والترايددة الخاصددة، الدد 

المةويددة، وبددين اوفدداقعم جميعددا  لددى صددالحية الفقددرال، اذ حصددلت الفقددرال  لددى نسددبة 

 %(  ما  وت، وايلأ ويققت الباحثة من الصدت الظاهرة للمقياس.12مةوية من  

ن وكددون  ددعلة  و ددي  نددد ا ددداد وعليمددال المقيدداس ا  ا ددداد وعليمددال المقيدداس:-ج

ومفعومة للمبيوثين،  ما ووؤ دد وجدو  اختيدا  البددي  المنا دب، ولقدد ا ودال الباحثدة 

 ند صياغتعا لفقرال المقياس ان وكون مفعومة ووانية لمعلمي التراية الخاصة مدن 

 اج  اليصو   لى نتائج  ليمة.

وم وصدييح  جاادال المعلمدين  لدى المقيداس اليدالي ااا تمداد  لدى  وصيح المقياس:-د

واددديلأ الغدددت ا لدددى د جدددة يمكدددن ان ييصددد   (،8 ،0 ،3 ،4 ،5 ااوةان الخما دددية 

(، ود جددة المتو ددط الفرنددي وسدداوة 02(، وودنددى د جددة  822  ليعددا المسددتجيب 

 ( د جة.62 

ال المقيداس للمبيدوثين، لج  التا دد مدن وندوح وايدان  قدر  الد ا ة اا تاال ية:- 

مددن حيددث الصددياغة والبنددام والمعنددى، و دديلأ مدددى  عددم التعليمددال وونددوحعا، قامددت 

الباحثددة ادداجرام د ا ددة ا ددتاال ية  لددى مجمو ددة مددن المعلمددين، اذ وددم  دديبعم مددن 

( معلددم مددن  دد  مديريددة، وذلددأ 0المددديريال السددت التااعددة لميا ظددة اغددداد، اواقدد   

يمكددن ان يتعددرض لعددا المعلددم اثنددام فددرو ه ااإلجااددة  لددى لمعالجددة الصددعواال التددي 

 فدفت نتيجدة الد ا دة اا دتاال ية ادان وعليمدال  ااجرام،واعد هيا  المقياس، قرال 

 المقياس و قراوه وادائ  اإلجااة  انت مفعومة ووانية للمعلمين.

يقصد اتمييز الفقرال، مدى قد ا   استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس:-3

الفقرال  لى ويقيق التمييز اين اا راد ممن حصلوا  لى د جال مروفعة واين 

الفقرال التي  حيتاعدت نفسعا، الياصلين  لى د جال منخفعة  ي السمة المقا ة 

ااقام  لى الفقرال التي ومييز  يما المجيبين، م  اتمييز اين وتمكن من ويقيق الا 

 (.802: 8222م  الااهر ،اينع

ومن اج  التوص  للصدت التمييزة، وم ويديد الد جة الكلية التي حص   ليعدا  د      

 د جداوعم. ومن ثم  وبدت معلما( 844البال  حجمعا  و معلمي التراية الخاصةمن  معلم

( مددن 02الكليددة ورويبددا  وناةليددا  مددن ا لددى د جددة الددى ودنددى د جددة، وحددددل نسددبة  
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( مددن اا ددتما ال الياصددلة 02الياصددلة  لددى ا لددى الددد جال ونسددبة   اا ددتما ال

  لى ودني الد جال.

القددوا التمييزيددة لكدد   قددرا مددن  قددرال المقيدداس اا ددتعما  ااختبددا   ا ددتخراجووددم      

دالة الفروت ااحصائية اين متو اي د جال المجمو تين العليا والددنيا،  لبيانآلتائي 

، واعد ا تخراج النتائج اا تعما  معلما( 21و ة العليا والدنيا  اذ ال   دد ا راد المجم

 1وهمدا    هنا   قروين غير مميدزامعام  ااختبا  التائي لعينتين مستقلتين، اوعح ان 

( ، واديلأ 0،08، اذ  انت قيمتعمدا الميسدواة اقد  مدن القيمدة الجدوليدة البالغدة  (86، 

بة ( ونسدد0،08القيمددة الجدوليددة   نددد  (  قددرا مميددزا81اصددبح المقيدداس يتكددون مددن   

 ( يونح ذلأ.3( والجدو   26(، والد جة حرية  2،25دالة  

 (3جدول )

 معامل تمييز فقرات مقياس اإلدارة التربوية

 معامل التمييز ت معامل التمييز ت

1- 5،66 11- 5،30 

0- 0،21 10- 5،23 

3- 4،22 13- 2،16 

4- 5،21 14- 1،63 

5- 12،25 15- 6،10 

6- 6،23 16- 1،02 

2- 5،14 12- 5،61 

2- 2،55 12- 2،32 

1- 3،54 11- 5،15 

12- 4،12 02- 2،44 

 

 استخراج صدق البناء لفقرات المقياس:-4

ويقصد اه ويلي  د جدال  قدرال المقيداس و قدا للبندام النفسدي للظداهرا التدي يسدعى     

( وقدد ويقدق صددت  Stanley & Hepkins , 1972 : 111الباحدث الدى د ا دتعا  

البنام لفقرال المقياس اليالي من خال  ا تخراج  القة الفقرا االد جة الكلية للمقيداس 

، و القة الفقرا االمجا  ، و القة د جة المجا  االد جدة الكليدة للمقيداس ، ومدن اجد  

ويقيق ذلأ ، ا تخدمت الباحثة معام  ا وبداا اير دون ا دتخراج العالقدة اا وباايدة 

اددين اليدداال الثالثددة ، وقددد  يصددت دالددة الفددرت اا وبدداا ووبددين اددان جميدد  الفقددرال 

( والقيمددة الجدوليددة  840( ، ود جددة حريددة    2،25 انددت دالددة  نددد مسددتوى دالددة  

 (.6،  5،  4( ، و ما هو مونح  ي الجداو    2،852لمعام  اا وباا قد الغت  
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 (4جدول )

 الكلية للمقياسعالقة الفقرة بالدرجة 

 معامل الصدق ت معامل الصدق ت

1- 2،065 12- 2،201 

0- 2،526 11- 2،632 

3- 2،321 10- 2،025 

4- 2،444 13- 2،252 

5- 2،621 14- 2،634 

6- 2،530 15- 2،165 

2- 2،321 16- 2،426 

2- 2،532 12- 2،423 

1- 2،611 12- 2،141 

 

 (5جدول )

 المجالعالقة الفقرة بدرجة 

 ت
معامل  اسم المجال

 الصدق
 ت

معامل  اسم المجال

 الصدق

 2،633 الدبلوماسي -12 2،036 التسليي -1

 2،633 الدبلوماسي -11 2،246 التسليي -0

 2،531 الدبلوماسي -10 2،315 التسليي -3

 2،024 الدبلوماسي -13 2،231 التسليي -4

 2،221 الدبلوماسي -14 2،640 التسليي -5

 2،213 السلبي -15 2،351 الديموقراطي -6

 2،623 السلبي -16 2،155 الديموقراطي -2

 2،022 السلبي -12 2،530 الديموقراطي -2

 2،461 السلبي -12 2،253 الديموقراطي -1

 

 

 

 

 

 

 

 



0202................................. العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة .....مجلة الفتح .....................................  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  

-010- 

 

 

 

 (6جدول )

 عالقة المجال بالدرجة الكلية للمقياس

 المتغيرات
 التسليي

 الدبلوماسي الديموقراطي
المقياس  السلبي

 الكلي

 2،211 2،604 2،642 2،245 1 التسليي

 2،625 2،240 2،524 1 2،245 الديموقراطي

 2،512 2،643 1 2،524 2،642 الدبلوماسي

 2،226 1 2،643 2،240 2،604 السلبي

المقياس 

 الكلي

2،211 
2،625 2،512 

2،226 1 

 

 استخراج معامل الثبات لفقرات المقياس:-4

  ثو ندديأيعرت الثبال اانه مددى ااوسدات واانسدجام  دي نتدائج  قدرال المقيداس       

وذلددأ  اليددالي،ولقددد ا ددتخرج معامد  الثبددال لفقددرال المقيداس  (،22 :8216 وهديجن،

من خدال  اا دتناد  لدى معامد  الفا رونبدام والدية يعتمدد  لدى ااوسدات الدداخلي ادين 

 ما يلي:وقد وبين من هيا ااجرام  الفقرال،

 ( د جة.2،14 حص  المقياس الكلي  لى معام  ثبال مقدا   -ا

 (.2،25(  لى قيمة معام  ثبال قد ها   التسلايحص  المجا  الو  - 

 (.2،11  لى قيمة معام  ثبال قد     الديموقرااي(حص  المجا  الثاني -ج

 (.2،20(  لى قيمة معام  ثبال قد     الدالوما يحص  المجا  الثالث -د

 (.2،12حص  المجا  الراا   السلبي(  لى قيمة معام  ثبال قد    - 

 

 (.(Statistical methodsالوسائل االحصائية: -خامسا
ا تمدل الباحثة  ي ا تخراج الو ائ  اإلحصائية  لى البرنامج ااحصدائي لتيليد      

 و يما يلي ويديد الو ائ  المستخدمة  ي البيث اليالي: (،SPSSالبيانال  

 ااختبا  التائي لعينتين مستقلتين.-8

 معام  ا وباا اير ون ا تخراج الصدت.- 

 معادلة الفا  رونبام للثبال.-ج

 ااختبا  التائي لعينة واحدا.-د

 

 عرض النتائج ومناقشتها

 (.(View and discuss the resultsعرض النتائج ومناقشتها: -أوال
اعدد ون قامدت الباحثدة اتابيدق  قدرال مقيداس البيدث  لدى  يندة البيدث، واعدد ون       

قامددت اتيليدد   جااددال العينددة  ددن اريددق  دخالعددا  ددي البرنددامج التيليدد  اإلحصددائي 

SPSS) :ندها وم الوصو   لى ويقيق وهدات البيث، و ااوي  ،)- 
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 مفر ي التراية الخاصة.معر ة خصائص اإلدا ا التراوية لدى  -8

، العيندة المعلمدينمن اج  التوص   لى هدت البيث الو ، ابقت وداا البيث  لى      

اعدد معالجدة البياندال  حصدائيا ل دراد  األودي،وقد وُيقق هيا العدت من خال  اإلجدرام 

ودددم ا دددتخراج المتو ددداال اليسدددااية  معلدددم،( 844   دددددهم  يندددة البيدددث والبدددال 

لمعر ة و ثر خصدائص اإلدا ا المعيا ية لك  مجا  من مجاال المقياس واانيرا ال 

                                    (.2التراوية انتفا ا اين المفر ين، ولقد ظعرل النتائج  ما هي مونية  ي جدو   

 (2جدول )

 خصائص اإلدارة التربوية لدى مشرفي التربية الخاصة

 المجال

 االداري

حجم  

 العينة

المتوسط   

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

المتوسط       

 الفرضي

القيمة 

التائية     

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 دالة 1،12 4،262 15 651201 105542 144 التسليي   

 دالة 1،12 5،215 10 455361 145001 144 الديموقراطي

 غير دالة 1،12 1،062 15       656321 155221 144 لدبلوماسي  

 ةدال 1،12 11،146 10 353133 155150 144 السلبي

 

ومددن خددال  متااعتنددا للمتو دداال اليسددااية ومقا نتعددا مدد  المتو دداال الفرنددية،      

ووبعددا للقدديم التائيددة الميسددواة، نجددد اددان اهددم خصددائص اإلدا ا التراويددة المنتفددرا اددين 

مفدر ي الترايددة الخاصددة هددي اإلدا ا التراويدة ذال اافددرات السددلبي اعددد ان حصددلت 

 ان ا لى من المتو ط الفرندي البدال   (، والية85،850 لى متو ط حسااي قد    

 (.8،21القيمة الجدولية   (،843 ود جة حرية  (،2،25 ند مستوى دالة   (80 

ثم جام االمروبة الثانية اإلدا ا التراوية الديموقرااية  ي اافرات وذلأ ايصدولعا     

(، والدددية  دددان ا لدددى مدددن المتو دددط 84،002 ينتعدددا  لدددى متو دددط حسدددااي قدددد    

القيمددة  (،843(، ود جددة حريددة  2،25 نددد مسددتوى دالددة   ،(80نددي البددال   الفر

 (.8،21الجدولية  

لدةدا ا التراويدة التسدلاية  كدان انتفدا ها قليد   دي اافدرات الترادوة، اما االنسبة    

( وهدي اقد  805541وذلأ اعد ان حصلت  جااال العينة  لى متو دط حسدااي قدد    

ود جدددة حريدددة  (،2،25 ندددد مسدددتوى دالدددة   (،85 الفرندددي البدددال  مدددن المتو دددط 

 (.8،21القيمة الجدولية   (،843 

اإلدا ا التراوية الدالوما ية  دي اافدرات،  دنالحث اثندام مقا وندا ادين و يما يخص     

المتو ط اليسااي للعينة، واين المتو ط الفرني  د وجود  دروت، امعندى ان اإلدا ا 

 اصو ا ابيعية لدى مفر ي التراية الخاصة.التراوية الدالوما ية متواجدا 

ويمكدددن وفسدددير النتيجدددة الياليدددة  لدددى و دددق اإلادددا  النظدددرة للبيدددث ان المفدددرت     

يعمد  لدى   ادام  ا دة اليريدال المالقدة للمعلمدين، اييدث يفعد   د  معلدم مدا التراوة 

، وهدديا  امددا يرجدد  الددى الظددروت السدديةة وغيددر مسددتقرا التددي يفددام ااريقتدده الخاصددة

 يعاني منعا الدنا اليبيب.
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معر ة خصائص اإلدا ا التراوية لدى مفر ي التراية الخاصدة وبعدا لمتغيدر الجدنف -0

 اناث(.– ذ و  

للتوصدد  للعدددت الثدداني مددن البيددث اليددالي، قامددت الباحثددة اتيليدد   جااددال معلمددي      

معلمدي ( يوندح نتدائج الفدروت ادين 1التراية الخاصة من الي و  وااناث، والجددو   

  ومعلمال التراية الخاصة  لى خصائص اإلدا ا التراوية لمفر ي التراية الخاصة.

 (2جدول )

 الفروق بين معلمي التربية الخاصة تبعا للجنس حول خصائص اإلدارة التربوية 

 لدى المشرفين

 الجنس نوع االدارة

حجم     

عينة 

 المعلمين

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 القيمة التاائية
مستوى 

 الجدولية المحسوبة الداللة

 التسليي
 20 ذكور

12،225 550222 

 دالة 1،12 050102 140

 556021 16،011 20 اناث

 

 الديموقراطي

 451565 145132 20 ذكور
140 151322 1،12 

غير 

 453210 145105 20 اناث دالة

 

 الدبلوماسي 

 552324 125211 20 ذكور
 دالة 1،12 054241 140

 555122 155605 20 اناث

 

 السلبي

 451532 145036 20 ذكور
140 152002 1،12 

غير 

 456312 135426 20 اناث دالة

 

واعددد ا ددتخدام الباحثددة لالختبددا  التددائي  مددن خددال  متااعتنددا لنتددائج العدددت الثدداني        

( مدن حيدث 2،25 دروت ذال دالدة  حصدائية  ندد مسدتوى   وجدد، لعينتين المسدتقلتين

مجدا  اإلدا ا التراويدة التسدلاية لمفدر ي الترايدة  جااة معلمدي الترايدة الخاصدة  لدى 

 روت  ي  جاادة المعلمدين اينما لم وكفئ النتائج  ن وجود  الي و ،، ولصالح الخاصة

البيدث  دن وجدود  من الدي و  واانداث  لدى مجدا  الدديموقرااي،  مدا وو ددل نتيجدة

 ددروت  ددي  جااددة معلمددي الترايددة الخاصددة مددن الددي و  وااندداث  لددى مجددا  اإلدا ا 

الدالوما ية  ي اافرات ولصالح الي و  ويعا، ووخيرا ، لم وكفئ نتدائج البيدث  دن 

وجود  روت  ي  جااة معلمي التراية الخاصة من الي و  وااناث  لى المجا  السدلبي 

 ر ي التراية الخاصة.لةدا ا التراوية لمف

ويمكن ان نفسر النتيجة اليالية  لى و ق اإلاا  النظرة للبيث ادان و دف اإلدا ا     

التراوية وتيقق من خال  التزام المفرت التراوة اتلبية احتياجدال المعلمدين والتالميدي 

 ددي المد  ددة،  عددال  ددن القيددام ار ايددة وحمايددة العالقددال ااجتما يددة والمعنيددة التددي 

ط مدددير المد  ددة مدد  المعلمددين، مددن اجدد  ويقيددق اهدددات المد  ددة للتوصدد  للنمددو وددرا

السددليم لتالميدديها،  ددـاإلدا ا التراويددة اذن، وعددد ميددو  العمليددة اإلدا يددةل  مددا ووبددرة 

وهميتعا ويعا  ونعا ولعب دو ا  ا ال  دي  د  جواندب العمليدـة اإلدا يدة  دي المد  دة، 

 ا عا.لتجعلعا و ثر  ا لية  ي ويقيق وهد
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 (.(Conclusionsاالستنتاجات: -ثانيا
ان من اهم خصائص اإلدا ا التراوية لمفر ي التراية الخاصة انتفا ا اين مددا س -8

التراية الخاصة  ي اغداد هي اإلدا ا السلبية، ومن ثدم وليعدا اإلدا ا الديموقراايدة، امدا 

المفددر ين،  مددا لددم وتمتدد  االنسددبة لددةدا ا الدالوما ددية  لددم يكددن لعددا ودداثير وانددح اددين 

 اإلدا ا التسلاية اظعو ها اين مفر ي التراية الخاصة.

هنالدددأ وددداثير للجدددنف  دددي الكفدددئ  دددن وجدددود الخصدددائص اإلدا يدددة والمتمثلدددة   -0

 التسلاية والدالوما ية( اين مفر ي التراية الخاصة، ولصدالح الدي و ، اينمدا لدم يكدن 

اإلدا يددة والمتمثلددة    الديموقراايددة للجددنف وة ودداثير  ددي الكفددئ  ددن الخصددائص 

 والسلبية( اين مفر ي التراية الخاصة.

 

 (.(Recommendationsالتوصيات: -ثالثا
ووصددي الباحثددة اةقامدددة الندددوال والمدددؤومرال الخاصددة اتعريدددئ مفددر ي الترايدددة -8

الخاصددة ااهميددة اا ددتناد  لددى الخصددائص اإلدا يددة المسددتخدمة  ددي ونظدديم وويسددين 

 لم والتعليم داخ  مدا س التراية الخاصة. ملية التع

 مدا وووصددي الباحثدة نددرو ا العمدد   لدى وصددميم دليدد  لمفدر ي الترايددة الخاصددة -0

للتعددرت  لددى اهددم المميددزال التددي وتمتدد  اعددا  دد  نددوا مددن ونددواا اإلدا ا التراويددة 

 لال تفادا منعا اثنام وادية دو هم  مفر ين.

وا يما مقياس البيث لال تفادا منده  دي الكفدئ  اا تفادا من نتائج البيث اليالي،-3

 دددن اعدددا الخصدددائص اإلدا يدددة لددددى مفدددر ي الترايدددة الخاصدددة اصدددو ا خاصدددة، 

 ومفر ي التراية اصو ا  امة.

 

 (.(Suggestionsالمقترحات: -رابعا
 انام ارنامج ا فادة لتيسين نمط اإلدا ا التسلاية لدى مفر ي التراية الخاصة.-8

وعدت الكفئ  ن العالقة اا وبااية اين ونماا اإلدا ا التراويدة لددى اجرام د ا ة -0

 مفر ي التراية الخاصة والرنا  ن المعنة.

اجددرام د ا ددة وعدددت الكفددئ  ددن  القددة الددنمط الدالوما ددي لدددى مفددر ي الترايددة -3

 الخاصة وو اليب التفكير.

 

 المصادر:

 المصادر العربية:-ا

(:  ا ليددة ووظيددئ وقنيددال 0286صددالح وحمددد  واددو  يددادا، هبددة وو يددقل و باانددة،  .8

المجلدة ال دنيدة اإلنترنت  ي اإلفرات التراوة  ي المدا س الخاصة  ي  مدان، 
(، العدددد الو ،  ليددة الترايددة، جامعددة  مددان، 80، المجلددد   ددي العلددوم التراويددة

 (.32 – 82 مان، ال دن، ص  

، د ا ددال نظريددة المد  دديةنيددو واددوير اإلدا ا (: 8222وحمددد،  اددراهيم وحمددد   .0

وميدانيددة، النافددر: مكتبددة المعددا ت اليديثددة للابا ددة والنفددر، الابعددة الولددى، 

 القاهرا، مصر.
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احميددددا،  تيدددي ميمدددودل وجمعدددان،  ادددراهيم  دددالحل وخوالددددا، مصدددافى  نخدددو   .3

(: دو  المفددرت التراددوة  ددي ويسددين ودام معلمددال  يدداض الافددا   ددي 0288 

اللغويددة مددن وجعددة نظددر معلمددال  يدداض الافددا   ددي ونميددة معددا ال الافددا  

(،  ليدة الترايدة، جامعدة 0 – 8(، العدد  02، المجلد  مجلة جامعة دمفقال دن، 

 (.224 – 238دمفق، دمفق،  و يا، ص  

دو  المفددرت التراددوة  ددي ويسددين ودام (: 0284امبدديا، يسددرى ةيدداد صددالح   .4
،   دالة ر المعلمين والمدديرينالمعلمين  ي مدا س القدس اليكومية من وجعة نظ

 ماجستير،  لية الد ا ال العليا، جامعة ايرةيت، ايرةيت،  لساين.

صدفاوه، و داليب اختيددا    –مددير المد  ددة الثانويدة (: 8211البراد دي،  ر دان   .5
، النافددر: دا  الفكددر العراددي للابا ددة والنفددر، الابعددة الولددى،  ددو يا، وا ددداد 

 دمفق.

القيداس والتقدويم  دي  لدم الدنفف (: 8216يجن، اليزاايث  ثو ندايأ،  وارلل وه .6
، ورجمددة:  بددد د ةيددد الكيالنددي و بددد الددرحمن  دددس، النافددر: مر ددز والترايددة

 الكتب ال دني للابا ة والنفر، الابعة الولى،  مان، ال دن.

اإلدا ا واإلفدرات  دي الترايدة الخاصدة (: 0282الجالمدا،  وةيدة اندت  بدد د   .2
، النافر: دا  المسيرا للنفر والتوةيد  والابا دة، الابعدة نوم معايير الجودا ي 

 الثالثة،  مان، ال دن.

  دداد دليد  التوجيده واإلفدرات الترادوة  دي دو  الخلديج (: 8226اليبيب،  عد   .1
، النافددر: مكتددب الترايددة العراددي لدددو  الخلدديج العراددي، الابعددة الولددى، العراددي

 ية السعودية.الرياض، المملكة العرا

، النافددر: اإلفدرات الترادوة اليدديث: و ا ديال ومفداهيم(: 0288خعدر،  ائدد   .2

 دا  غيدام للنفر والتوةي ، الابعة الولى،  مان، ال دن.

الفددرات التراددوة:  لسددفته، (: 0223الخايددب،  اددراهيمل والخايددب ومدد ،   .82
ة الولددى،  مددان، ، النافددر: دا  قندددي  للنفددر والتوةيدد ، الابعددو دداليبه، وابيقاودده

 ال دن.

منددداهج البيدددث (: 8222داود،  زيدددز حندددا، و بدددد الدددرحمن، وندددو  حسدددين   .88
 ، النافر: دا  اليكمة للابا ة والنفر، الابعة الولى،  مان، ال دن.التراوة

، اإلفرات التراوة واوجاهاوه المعاصدرا(: 0286الدليمي، اا ت  بد وحمد   .80

التفكيددر للنفددر والتوةيدد ، الابعددة الولددى، دادددي، النافددر: مر ددز ديبونددو لتعلدديم 

 ااما ال العراية.

مندداهج ايددوث ااوصددا  (: 0286الدددناوي،  بددد الملددأ، وهافددم  ددامية احمددد   .83
 ، النافر: مكتبة الفالح للنفر والتوةي ، الابعة الولى،  مان، ال دن.اليديثة

، دا  و داليبهمفعومه ونظرياوه و -اإلفرات التراوة(: 0222السعود،  اوب   .84

 اا ت للخدمال المكتبية، الابعة الولى،  مان، ال دن. 

، النافددددر: دا  وائدددد  للنفددددر اافددددرات التراددددوة(: 0222السددددعود،  اوددددب   .85

 والتوةي ، الابعة الثانية،  مان، ال دن.
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(: ونمدداا السددلو  اإلدا ة لمددديرة المدددا س الثانويددة 0222السددعود،  اوددب   .86

( و القتعدددا 4نظدددام  -8لنظريددة  نسدددف ليكدددرل  نظددام العامددة  دددي ال دن و قدددا  

، المجلدة ال دنيدة  دي العلدوم التراويدةامستوى الوام التنظيمي لمعلمي مدا  عم، 

(،  ليددة العلددوم التراويددة، جامعددة  مددان العرايددة للد ا ددال 3(، العدددد  5المجلددد  

 (.060- 042العليا،  مان، ال دن، ص  

دو  المفر ين الترادويين  دي وادوير الدام  (:0284الفديفال، اا   حمدان   .82

المعنددي لمعلمددي الد ا ددال ااجتما يددة  ددي مديريددة الترايددة والتعلدديم للددوام الباديددة 

(، العدددد 32، المجلددد  مجلددة جامعددة دمفددقالفددمالية الغرايددة  ددي ميا ظددة المفددرت 

ليددة العلدددوم التراويددة، جامعدددة آ  البيددت،  مدددان، ال دن، ص    – 022الثدداني،  ن

332.) 

مدى ودوا ر القيدادال اإلدا يدة  دي المناصدب (: 8212صو ان، احمد  اراهيم   .81
،   ددالة ماجسددتير،  ليددة الترايددة، العليددا مقا نددة االكفددامال الخددرى  ددي ال دن

 الجامعة ال دنية،  مان، ال دن.

، النافدر: مبداد  القيداس والتقدويم  دي الترايدة(: 8222الظاهر، ة ريا ميمدد   .82

 للنفر والتوةي ، الابعة الولى،  مان، ال دن.دا  الثقا ة 

د جدة مما  دة المفدر ين الترادويين للمعمدال (: 0226العاادين، ميمد ةين   .02
،   ددالة اافددرا ية مددن وجعددة نظددر المعلمددين والمفددر ين  ددي ميا ظددة الز قددام

 ماجستير،  لية التراية، جامعة  مان العراية،  مان، ال دن.

القيدددادا التراويدددة الجامعيدددة لعمددددام الكليدددال  (:8224 بددداس، ميمدددد  لدددي   .08
، و ؤ ام القسدام العلميدة  مدا يراهدا ود يسديو جامعدة اغدداد و القتعدا امعنويداوعم

 واروحة د تو ا ،  لية التراية، جامعة اغداد، اغداد، العرات.

مفعومددده، ادواوددده  –البيدددث العلمدددي (: 8211 بيددددال، ذوقدددانل واخدددرون   .00
 مجداوة للنفر والتوةي ، الايعة الولى،  مان، ال دن.، النافر: دا  وا اليبه

(: القدددد ا  لدددى القيدددادا التراويدددة لمدددديرة 0228 ليمدددال، صدددالح ناصدددر   .03

مجلددة جامعددة دمفددق للعلددوم المدددا س ال ا ددية ومددديراوعا  ددي ميا ظددة المفددرت، 
(،  ليددة الترايددة، 4(، العدددد  82، مادداا  دا  البعددث،  ددو يا، المجلددد  التراويددة

 معة دمفق،  و يا.جا

، مفعومدده، ا دداليبه –اافددرات التراددوة (: 0280 مدر،  دديئ اإل ددالم  ددعد   .04

وابيقاودده، النافددر: دا  الفكددر العراددي للنفددر والتوةيدد ، الابعددة الولددى،  مددان، 

 ال دن.

، اإلفرات الفعا   ي ارامج التراية الخاصة(: 0282العنزة، نوات فليويح   .05

 كة المكرمة، المملكة العراية السعودية.(، م68321صييفة مكة، العدد  

اإلفددرات التراددوة ومفددكالوه: د ا ددة (: 0282العددو ان،  اددراهيم  اددا د   .06
، النافر: دا  يا ا العلمية للنفر والتوةيد ، الابعدة الولدى،  مدان، ميدانية وقويمية

 ال دن.
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ونمددداا القيدددادا التراويدددة لددددى مدددديرة (: 0222القعددداا، احمدددد  دددواد مفلدددح   .02
،   ددالة مددديرال المدددا س اليكوميددة  ددي ميا ظددة جددرل و القتعددا االمسدداملةو

 ماجستير،  لية التراية، الجامعة العافمية، جرل، اا دن.

دو  المفدددر ين الترادددويين  دددي وادددوير (: 0282لعلبدددت،  دددراس  دددواة  دددايز   .01
اإلدا ا المد  ية  مدا يراهدا مدديرو المددا س اليكوميدة  دي الميا ظدال الفدمالية 

 ليدة الد ا دال العليدا، جامعدة النجداح الوانيدة، ،   الة ماجستير،  لساين لو ط

 غزا،  لساين.

منداهج البيدث  دي (: 0282المنيز ،  بد د  دالحل والعتدوم،  ددنان يو دئ   .02
، النافدر: دا  اا درام للنفددر والتوةيد ، الابعدة الثالثددة، العلدوم التراويدة والنفسددية

  مان، ال دن.

 

 الجنبية:المصاد   -0

1. Reisberg, Lenny; Wolf, Ron (1988). "Instructional Strategies 

for Special Education Consultants". Remedial and Special 

Education. 9 (6): 29–40 

2. Stanley, V.j & Hopkins. K.D (1972); Educational and 

psychological measurement and evaluation, prentichal, New 

Jersey. 

3. Zittleman, Karen (2006). Teachers, Schools and Society: A 

Brief Introduction to Education with Bind-in Online Learning 

Center Card with free Student Reader CD-ROM. McGraw-

Hill Humanities/Social Sciences/Languages.  

 

 العراية:ورجمة المصاد  -3

1. Abu Eiada, Heba Tawfiq; Ababneh, Saleh Ahmed (2016): 

Effectiveness of employing Internet technologies in educational 

supervision in private schools in Amman, Jordanian Journal of 

Educational Sciences, Volume (12), First Issue, College of 

Education, Amman University, Amman, Jordan, Pp (17-30). 

2. Ahmed, Ibrahim Ahmed (1997): Towards School 

Administration Development, Theoretical and Field Studies, 

Publisher: Al Maaref Modern Library for Printing and 

Publishing, First Edition, Cairo, Egypt. 

3. Hamida, Fathi Mahmoud; Jamaan, Ibrahim Falih, 

Khawaldeh, Mostafa Fakhour (2011): The role of the 

educational supervisor in improving the performance of 

kindergarten teachers in developing children's language skills 



0202................................. العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة .....مجلة الفتح .....................................  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  

-012- 

 

from the viewpoint of kindergarten teachers in Jordan, 

Damascus University Journal, Volume (27), Issue (1-2), 

College of Education, Damascus University, Damascus, Syria, 

pp. 731-74. 

4. Imbayed, Yousry Ziad Saleh (2014): The role of the 

educational supervisor in improving the performance of 

teachers in Jerusalem public schools from the viewpoint of 

teachers and administrators, Master Thesis, Faculty of Graduate 

Studies, Birzeit University, Birzeit, Palestine. 

5. ElBaradei, Irfan (1988): Director of the High School - his 

characteristics, methods of selection and preparation, publisher: 

Dar Al-Fikr Al-Arabi for Printing and Publishing, First Edition, 

Syria, Damascus. 

6. Thorndike, Robert; Heijen, Elizabeth (1986): 

Measurement and Evaluation in Psychology and Education, 

translation: Abdullah Zaid Al-Kilani and Abdel Rahman Adas, 

Publisher: Jordan Books Center for Printing and Publishing, 

First Edition, Amman, Jordan. 

7. Al-Jalamdeh, Fawzia Bint Abdullah (2019): Management 

and supervision in special education in light of quality 

standards. Publisher: Al Masirah House for Publishing, 

Distribution and Printing, third edition, Amman, Jordan. 

8. Habib, Fahd (1996): Preparing a guide for educational 

guidance and supervision in the Arab Gulf states, publisher: 

Arab Education Office for the Arab Gulf States, first edition, 

Riyadh, Saudi Arabia. 

9. Khader, Raed (2011): Modern educational supervision: 

basics and concepts, publisher: Ghaida House for Publishing 

and Distribution, first edition, Amman, Jordan. 

10. Al-Khatib, Ibrahim; and Al-Khatib Amal, (2003): 

Educational Supervision: Its Philosophy, Methods, and 

Applications. Publisher: Qandil House for Publishing and 

Distribution, First Edition, Amman, Jordan. 

11. Dawood, Aziz Hanna, and Abdel-Rahman, Anwar Hussein 

(1990): Educational Research Methods, Publisher: Dar Al-

Hekma for Printing and Publishing, First Edition, Amman, 

Jordan. 



0202................................. العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة .....مجلة الفتح .....................................  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  

-022- 

 

12. Al-Dulaimi, Tariq Abdul Ahmed (2016): Educational 

Supervision and Contemporary Trends, Publisher: Debono 

Center for Teaching Learning for Publishing and Distribution, 

First Edition, Dubai, United Arab Emirates. 

13. Al-Danati, Abdel-Malek, and Hashem Samia Ahmed 

(2016): Modern Communication Research Methods, Publisher: 

Al-Falah Library for Publishing and Distribution, First Edition, 

Amman, Jordan. 

14. Al-Saud, Ratib (2007): Educational Supervision - its 

concept, theories, and methods, Dar Tariq Office Services, First 

Edition, Amman, Jordan. 

15. Al-Saud, Ratib (2007): Educational Supervision, 

Publisher: Wael Publishing and Distribution, Second Edition, 

Amman, Jordan. 

16. Al-Saud, Ratib (2009): Patterns of administrative behavior 

for general secondary school principals in Jordan according to 

the Rise Likert theory (System 1- System 4) and its relationship 

to the level of organizational loyalty to their school teachers, 

Jordanian Journal of Educational Sciences, Volume (5), No. 

(3), Faculty of Educational Sciences, Amman Arab University 

for Graduate Studies, Amman, Jordan, pp (249-262).  

17. Al-Shdifat, Basil Hamdan (2014): The role of educational 

supervisors in developing the professional performance of 

social studies teachers in the Directorate of Education for the 

Northwestern Badia Brigade in Al-Mafraq Governorate, 

Damascus University Journal, Volume (30), Second Issue, 

Faculty of Educational Sciences, Al Al-Bayt University, 

Amman Jordan, pp. (299 - 339). 

18. Soufan, Ahmed Ibrahim (1989): Availability of 

administrative leaderships in senior positions compared to other 

competencies in Jordan, Master Thesis, College of Education, 

University of Jordan, Amman, Jordan. 

19. Al-Dhahir, Zakaria Muhammad (1999): Principles of 

Measurement and Evaluation in Education, Publisher: Dar Al-

Thaqafa for Publishing and Distribution, First Edition, Amman, 

Jordan. 



0202................................. العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة .....مجلة الفتح .....................................  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  

-028- 

 

20. Al-Abidin, Muhammad Zain (2006): The degree of 

educational supervisors' exercise of supervisory tasks from the 

point of view of teachers and supervisors in Zarqa Governorate, 

Master Thesis, College of Education, Amman Arab University, 

Amman, Jordan. 

21. Abbas, Muhammad Ali (1994): University educational 

leadership for college deans and heads of scientific departments 

as perceived by the University of Baghdad’s teaching and their 

relationship to their morale, PhD thesis, College of Education, 

University of Baghdad, Baghdad, Iraq. 

22. Obaidat, Touqan; and others (1988): Scientific Research - 

its concept, tools and methods. Publisher: Majdalawi House for 

Publishing and Distribution, First Edition, Amman, Jordan. 

23. Alimat, Saleh Nasser (2001): The ability to lead 

educationally for principals and principals of schools in Mafraq 

Governorate, Damascus University Journal for Educational 

Sciences, Dar Al-Baath Press, Syria, Volume (17), No. (4), 

College of Education, University of Damascus, Syria. 

24. Omar, Saif Al-Islam Saad (2012): Educational Supervision 

- its concept, methods, applications, publisher: Dar Al-Fikr Al-

Arabi for Publishing and Distribution, First Edition, Amman, 

Jordan. 

25. Al-Anzi, Nawaf Shleiweh (2017): Effective Supervision in 

Special Education Programs, Makkah Newspaper, Issue 

(61378), Makkah Al-Mukarramah, Kingdom of Saudi Arabia. 

26. Al-Oran, Ibrahim Atallah (2010): Educational Supervision 

and its Problems: An Empirical Field Study, Publisher: Jaffa 

Scientific Publishing House, First Edition, Amman, Jordan. 

27. Judges, Ahmad Awad Mufleh (2000): Patterns of 

Educational Leadership among Principals and Principals of 

Public Schools in Jerash Governorate and their Relation to 

Accountability, Master Thesis, College of Education, The 

Hashemite University, Jerash, Jordan. 

28. Lahlbet, Firas Fawaz Fayez (2010): The role of 

educational supervisors in developing school management as 

viewed by the heads of public schools in the northern 

governorates of central Palestine, Master Thesis, College of 



0202................................. العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة .....مجلة الفتح .....................................  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  

-020- 

 

Graduate Studies, An-Najah National University, Gaza, 

Palestine. 

29. Al-Manizel, Abdullah Falah; Al-Otoum, Adnan Yousef 

(2010): Research Methods in Educational and Psychological 

Sciences, Publisher: Al-Isra Publishing and Publishing, Third 

Edition, Amman, Jordan. 

 

(0ملحق )  

 مقياس اإلدا ا التراوية لدى مفر ي التراية الخاصة

 

 اخي المعلم ............... اختي المعلمة.................

 السالم  ليكم و حمة د وار اوه...

وع  الباحثة اين ايديكم مجمو ة من الفقرال، والتي ومثد   د  منعدا مجمو دة مدن      

النمدداذج اإلدا يددة التددي يتبناهددا  دد  مفددرت مددن مفددر ي الترايددة الخاصددة اثنددام وعاملدده 

معكددم، لدديا ورجددو الباحثددة مددن حعددراوكم اادددام  ويكددم اكدد  صددراحة مدد  اااتعدداد  ددن 

 مددا ووؤ ددد الباحثددة ليعددروكم اددان  قددرال المونددو ية  نددد اجددااتكم  ددن الفقددرال، 

 المقياس هي لغراض البيث العلمي، ليا ا دا ي لي ر اا م.

 هيا ووقدم الباحثة فكرها مقدما لتعاونكم مععا  ي ا ما  ايثعا                      

 

 يرجى اإلفا ا  ن نوا الجنف: ذ ر       ( ل انثى         (.

 

 كثيرا أوافق بشدة أوافق الفقرات  ت  
 أوافق

 احيانا

 أوافق

 نادرا

ال 

 اوافق

1- 

يجبرني المشرف على 

مهام رغم عدم  أداء

 منفعتها للتالميذ

     

0- 
لو يتم تغيير  أتمنى

 المشرف المسؤول علي 
     

3- 

اتجنا مجادلة المشرف 

خوفا من اصدار عقابا 

 لي

     

4- 
ييهر المشرف امام 

 التالميذ  بانه افضل مني
     

5- 
يحاسبني المشرف كلما 

 زارني في المدرسة
     

6- 

يناقش المشرف معي 

المشكالت التي اعاني 

منها ويعمل على حل 

 حلها لي
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2- 

يوجهني المشرف بكل 

احترام دون لليريقة 

 الصحيحة في التدريس

     

2- 

أرى بان مشرفي هو 

افضل مشرف رايته لحد 

 االن

     

1- 

وكأني يعاملني المشرف 

صديقه ويأخذ وجهة 

 نيري بعين االعتبار

     

12- 
تختلف معاملة المشرف 

 لي بين فترة واخرى
     

11- 

أرى بان مشرفي يرحا 

من يقدم له الهدايا اكثر 

 ممن ال يفعلون ذلك 

     

10- 

انني مجبر على تقبل 

المعاملة غير معروفة 

 من مشرفي

     

13- 

أرى بان مشرفي يخلق 

ثم يقف مع من  المشاكل

 يراه انسا له

     

14- 

يترك المشرف لي حرية 

اختياري لما افعل داخل 

 الصف

     

15- 

انني ال أرى المشرف 

عندما يدخل الى 

المدرسة وال اعرف متى 

 خرجها منها

     

16- 

عندما اطلا من 

المشرف مساعدتي يقول 

 لي لديك مدير يحلها لك

     

12- 

أي انني ال أرى بمشرفي 

مواصفات صالحة لتعينه 

 كمشرف

     

12- 

يترك المشرف لي حرية 

التدريس والتعامل مع 

التالميذ دون ان يقدم أي 

 مقترح منه

     

 

 


