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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

ِرب اشرح يل صدري ويسر يل ": قال تعاىل ِْ َ َ َ ِّ َِّ ْ َ ِْ ْ

ِأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قويل ِْ َ ََ َ ْ ِّ ْ ْ ُُ َ ِّ ً َ ُ ْ ِْ َ" 
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  صفحة العنوان 

  

  العزيز بن عبد المطلب الشريف اهللا بن عبد عبد:     اسم الباحث

  .)أصول التربية(دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص :   الدرجة العلمية

  أصول التربية:   القسم التابع له

  البنات لآلداب والعلوم والتربية:     اسم الكلية

  عين شمس:     جامعةال

   م٢٠١٠:     سنة التخرج

  م ٢٠١٠:     سنة المنح

  كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة
 قسم أصول التربیة
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  رسالة دكتوراه

  عبد اهللا عبد العزيز عبد المطلب الشريف:   اسم الطالب

بالمملكة العربية السعودية  ستراتيجية مقترحة لتطوير مراكز اإلشراف التربويإ :   عنوان الرسالة
  في ضوء مدخل الجودة الشاملة

  

  شرافلجنة اإل

  

١ 

  

 حافظ فرج أحمد / د .أ

  

   جامعة عين شمس- كلية البنات   -أستاذ أصول التربية 

  

٢ 

  

  أمجد محمود محمد.  د

 

     

 كلية التربية للبنات بمحايل عسير  - أستاذ اإلدارة التربوية المساعد

 جامعة الملك خالد -

    ٢٠١٠:    /      / تاريخ المنح
  :الدراسات العليا

    ٢٠١٠/       /    :أجيزت الرسالة بتاريخ    ٢٠١٠/      /   :ازةختم اإلج
               

   ٢٠١٠/      /     :موافقة مجلس الجامعة  ٢٠١٠/       /     :موافقة مجلس الكلية
  

  كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة
 قسم أصول التربیة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
    )رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه(

  )١٩آية / ل سورة النم(
،  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير البشر

والحمد هللا حمد الشاكرين الحامدين ، أن من علينا بنعمة العلم وجعلنا من أهله ، والحمد هللا أن وفقنا 
ال " الحديث القدسى في ه وتعالى إلتمام هذا العمل وإخراجه إلى حيز الوجود ، وانطالقا من قوله سبحان

  ". يشكرنى عبدى إال إذا شكر من أجريت النعمة على يديه

  فإنه يطيب لي أن أتوجه بالـشكر والعرفـان والتقـدير لإلنـسان العـالم ، أسـتاذ الجليـل،                
 جامعة عين شـمس ، فقـد   –أستاذ أصول التربية بكلية البنات  حافظ فرج أحمد    / األستاذ الدكتور 

ث من وقته وجهده الكثير والكثير ، وأحاط الباحث بالرعاية والتوجيهات العلمية الـسديد ،               أعطى البح 
حيث تولى الباحث بالتبني العلمي ، والبحث بالرعاية منذ أطواره األولى حتى اكتمل نموه ، وأخذ شكله                 

  . الحالي ، فجزاه اهللا عن الباحث والبحث خير الجزاء 

أمجد محمود محمد درادكـة، فقـد       . د/  بالجميل إلى األستاذ الدكتور    كما أتقدم بأسمى آيات العرفان    
 الدكتور محمـد    األستاذوأشكر أعضاء لجنة الحكم والمناقشة      أعطى البحث من وقته وجهده الكثير والكثير ،       

 الدكتورة سوزان محمـد     واألستاذة األزهر والتخطيط وعميد كلية التربية بجامعة       اإلدارة أستاذصبري حافظ   
  اهللا عني خير الجـزاء، ا التربية بالكلية لتفضلهما بمراجعة ومناقشة هذا البحث جزاهم        أصول أستاذدي  المه

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل يد امتدت بيد العون والمساعدة في إنجاز هذا العمل العلمي المتواضع ، 
 بيئة ساعدت على إنجاز هذا العمـل  وإلى جميع أفراد أسرتي لما قدموه من تضحية بالوقت ، وما هيأوه من    

  . العلمي، فجزاهم اهللا عني خير الجزاء 

ثم إنه أوالً وأخيراً ال يسعني إال أن أسجد هللا شاكراً على توفيقه لي ، وال أدعي الكمال فالكمال                   
هللا وحده ، وحسبي أنني اجتهدت ، فإن أصبت فالفضل منه وإن أخطأت فمن نفسي ، إنه نعم المـولى                    

  . لنصيرونعم ا

  هذا وباهللا التوفيق

  الباحث 

  شكر وتقدیر
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   الدراسةحمتويات

 فحةصال الموضوع
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 ٢ ...................................................................................مقدمة ∗

  ٨  ................................................................. وأسئلتها مشكلة الدراسة ∗
  ١٠  ...........................................................................أهداف الدراسة ∗
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  ١١  ............................................................................حدود الدراسة ∗
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 ١٠٣-٥٢ ............ في المملكة العربية السعودية وانعكاسه على اإلشراف التربويم التعليمنظا: الفصل الثاني 

 ٥٣ .................................................................................................تمهيدال
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  قائمة اجلداول
 فحةصال  جدولعنوان ال

 ١٦٣ حسب متغيرات البحث  والنسب المئوية لها توزيع أفراد عينة الدراسة) ١ ( 

 ١٦٤  السبعةوراح على المستبانةتوزيع فقرات اال) ٢ ( 

 ١٦٦  للمحور األولالداخليصدق االتساق ) ٣ ( 

 ١٦٧ الثاني للمحور الداخليصدق االتساق ) ٤ ( 

 ١٦٨  الثالث للمحورالداخليصدق االتساق ) ٥ ( 

 ١٦٨ صدق االتساق الداخلي للمحور الرابع) ٦ ( 

 ١٦٩  للمحور الخامسالداخليصدق االتساق ) ٧ ( 

 ١٦٩  للمحور السادسالداخليصدق االتساق ) ٨ ( 

 ١٧٠  للمحور السابعالداخليصدق االتساق ) ٩ ( 

 ١٧٠ ستبانةالمحاور الفرعية و الدرجة الكلية لالمعامالت االرتباط بين ) ١٠ ( 

 ١٧١  ككلستبانة و االستبانةوالمرتفعين على محاور اال الفروق بين المنخفضين) ١١ ( 

 السبعة، التي تتعلق بآراء القادة التربويين لدرجـة تطبيـق          حاورقيم معامالت الثبات للم   ) ١٢(  
 .إدارة الجودة الشاملة بطريقة بيرسون

١٧٢ 

لسبعة، التي تتعلق بآراء القادة التربويين لدرجـة تطبيـق          ا حاورقيم معامالت الثبات للم   ) ١٣ ( 
 . ألفا و التجزئة النصفية–بطريقة كرونباخ  إدارة الجودة الشاملة

١٧٢ 

 ١٧٥ ات المحور األولعبار ل٢  و قيم كاالنسبيو الوزن  التكرارات و النسب المئوية) ١٤ ( 

 ١٧٦ الثاني المحور اتعبارل ٢ قيم كا  والنسبيو الوزن  التكرارات و النسب المئوية) ١٥  ( 

 ١٧٧  المحور الثالثاتعبارل ٢التكرارات و النسب المئوية و الوزن النسبي  و قيم كا) ١٦  ( 


