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 ملخص اتبحث 

مغ وجية نطخ  اؼ التخبػي في السخحمة الستػسصةشخ مدتػى اداء اال تعخؼ الحالي البحث ىجؼ    
 البحث مجتسعوبعج تحجيج  ، السشيج الػصفي التحميمي الباحث إذ اعتسج ، مجرسي الفيدياء واالحياء

مجرس ومجرّسة في السجارس الستػسصة الػاقعة ( 081اختيخت العيشة بالصخيقة العذػائية البديصة إذ بمغت )
 ،( 7107تبشي استبانة )جػاد ،  تع فقج البحث بأداة  يتعمق ما وفي ، مجيشة الشجف االشخؼفي مخكد 

 اداة  تصبيق تع ، االستبانة فقخات لجسيع وبعج استخخاج الخرائز الدايكػمتخية ، فقخة( 58) مغ ةوالسكػن
ؼيسا  والسقبػؿ الستػسط بيغ ما تقع البحث عيشة افخاد اجابات اف إلى الشتائج وخمرت ، العيشة عمى البحث

 ، العمسي السؤىل ات، وىشاؾ فخوقًا احرائية معشػية عمى وفق متغيخ  يخز مدتػى اداء السذخؼ التخبػي 
 االستشتاجات مغ بسجسػعة افالباحث خخج ذلظ ضػء وفي ،الخجمة  سشػات ، الجراسة مخحمة ، الجشذ

 . والسقتخحات والتػصيات

  .  لتخبػي ، مجرسي العمػـؼ ااشخ : تقػيع اداء اال اتكلمات اتمفراحية

Evaluation of the performance of the educational supervisor in the 

secondary stage from the point of view of the physics and biology teachers 

Muhsen muhammed 

1988@gmail.com 

  Abstract 

The objective of the current research is to define the level of performance of the 

educational supervisor in the secondary stage from the point of view of the 
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physics and biology teachers, The researchers adopted the analytical descriptive 

approach. After identifying the society, the sample was chosen in a simple 

random way, reaching (180) teachers and schools in the secondary schools 

located in the center of Diwaniya city, As for the research tool, a questionnaire 

was adopted (Jawad, 2017) consisting of (58) paragraphs. After extracting the 

cykometric properties of all the clauses of the questionnaire, the research tool 

was applied to the sample, The results found that the responses of the sample 

members ranged between the average and the acceptable. There are significant 

statistical differences according to the variables of the scientific qualification, 

gender, stage of study, years of service. In light of this, the researchers came up 

with a set of conclusions, recommendations and suggestions. 

Keywords: evaluating the performance of educational supervision, science 
teachers. 

 اتفرل األول 2 اترعريف باتبحث

 مذكلة اتبحث 2أواًل 2 

بػيغ السػذخؼ التخبػي  والتعامل ما السفيػـ الحجيث لإلشخاؼ التخبػي عمى ضخورة التفاعل يذيخ     
تذخيز السػاقف والسذكالت التعميسية وتحميميا وتقػيسيا في إشار نطػخة عمسية نفدية  لغخضوالسجرس 

السفتػح، وبالتالي تػؤدي إلػى التغيػخ السصمػب ، وأف يتعاوف  والتفاعل اجتساعية عسمية تذجع عمى التػاصل
 تحفدالتفاىع التقجيخ و عالقػة زمالة تقػـ عمى أساس مغ  تكػيغحل السذكالت عغ شخيق لكال الصخفيغ 

.  لمكادر التجريدي والعمسي الشسػ السيشي تداعج عمىبيئة سميسة ل والتييؤاالبتكػار والتججيج االبجاع و عمػى 
  ( 96: 7110)نذػاف ، 

 تػاصلولكػف اإلشخاؼ التخبػي أحج أساليب التصػيخ في العسميػة التعميسيػة التعمسيػة ونسػىا، بسا لو مغ     
يفتخض أف يدتسخ اإلشخاؼ التخبػي بالشسػ لحا تعشي التعػجيل والتصػػيخ السػدتسخ،  وثيق بالتخبية التي

ألف ثباتو يعشي ،  ال أف يقف ثابتًا بجعػى أنو بمغ نجاحًا مشاسبًا في فتخة زمشية مزت، والعصاء واالبجاع 
تع تصبيقيػا  مزت ، وبالتالي البحػث عػغ مبخرات بغخض مسارسة أساليب وأنساط قجيسةوالخكػد  الجسػد

 يبغيياعمػى مػقػف ججيػج ، ولكي يتحقق ذلظ التصػيخ ويرل اإلشخاؼ التخبػي إلى األىجاؼ التي 
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 ، ، تذخيرياً  السدؤولػف عغ التخبية والتعميع، يشبغي أف يكػف اإلشخاؼ التخبػي مغ ىحا السشصمق شامالً 
اإلشػخاؼية الحالية غيخ السخغػب فييا، وإصالحيًا، تصػيخيًا يعسل عمى تحجيث السسارسات ، وقائيًا، بشائيًا 

. )البابصيغ،  والتعامل معيا قادرًا عمى مػاجية تحجيات السدتقبل ومتغيخاتو والترجي السجرسمسا يجعل 
7119  :09. ) 

عسمية رائجة عمى السدتػييغ العالسي واالقميسي في  بخمتيا بسا أف العسمية التعميسية اليػـ اصبحتو     
ق تصػر السجتسعات وتقجميا ، ونطخًا لزخورة مدانجة ودعع تػجيات وزارة التخبية في العخاؽ لخمق تحقي

كػادر كفؤة قادرة عمى مدايخة التصػر التخبػي واالجتساعي ، ولسا لمسذخؼ التخبػي مغ مياـ وادوار في 
سات اإلشخاؼية وتصػرىا اندجامًا مع الخصط الصسػحة لإلرتقاء بػاقع السسار ، وكحلظ مدايخة ىحا التصػر 

مدتػى أداء لسعخفة  البحث اىػح ، يأتينحػ اإلشخاؼ التخبػي  السجرسيغومديجًا مغ دراسة اتجاىات 
 السذخؼ التخبػي في السخحمة الثانػية .

( و)جػاد ، 7117وتؤكج نتائج بحػث ودراسات أخخى اجخيت في العخاؽ ، كجراسة )العبيجي ،      
في مخاحل التعميع العاـ وكحلظ وجػد فخوؽ في اداء االشخاؼ خؼ التخبػي ( ، ضعف اداء السذ7107

ضعف العالقة  سشػات(9الستػاضعة في التجريذ والبالغة ) الخبخةمغ خالؿ  افوقج التسذ الباحثالتخبػي . 
الدائجة بيغ السذخؼ التخبػي والسجرس في التعميع الثانػي نتيجة لمسػاقف الدمػكية التي يسارسيا السذخفيغ 

 . التخبػييغ اثشاء زيارتيع الى السجارس الثانػية 

 السجرسيغوجػد استسخارية األزمة بيغ أف يديع ىحا البحث في معخفة  وفي ضػء ذلظ يتػقع الباحث   
فيغ التخبػييغ ولمػقػؼ عمػى واقع السسارسات اإلشخاؼية لمسذخفيغ التخبػييغ ورصػجىا مغ واقع والسذخ 

االتجاىات العالسية الحجيثة والسعاصخة مسا يديع في تصػيخىا في ضػػء السفاـيع اإلدارية الحجيثة بجاًل مغ 
سات مغ خالؿ مسار  الجيجػ نحاو تغييخىا  ، وبالتػالي  تعجيميا االعتيادية التسخكد حػؿ السسارسػات 

 ليحا تسحػرت مذكمة ىحه الجراسة في اإلجابة عغ الدؤاؿ التالي :  بيا ، إشخاؼية مخغػب

 ما مدرهى تقهيم أداء اتمذر  اترروه  في اتمرحلة اتثانهية من وجهة نظر مدرسي اتفيزياء واالحياء ؟
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 أهمية اتبحث 2 ثانيًا 2 

شسمت جسيع فخوع السعخفة بدبب الثػرة العمسية  وعمى نصاؽ واسع تغيخات سخيعة ىحا العرخيذيج      
وتدويجىع بسا يداعجىع  الصمبةوالتكشػلػجية الػاسعة ، والتي تفخض مدؤوليات كبيخة عمى التخبية في إعجاد 

عمى مػاكبة التقجـ العمسي والتكيف معو ، حتى أصبح ىحا التقجـ أحج مالمح العرخ الحي يػاجيو 
 (  030:  7117ل ، اإلنداف.)نػف

 الصمبةوتعج التخبية عسمية ضبط العمع وتػجييو نحػ أىجاؼ جيجة التحجيج يسكغ تحؿيقيا في حياة      
عمى أيجي ىيئة مجربة ومعجة إعجادًا عمسيًا لمتعميع واإلدارة بػساشة مشيج مجرسي محكع التخصيط وبػسائل 

صحيحة في بيئة وأبشية وتدييالت معجة خاصة لحلظ . )الخػالجة  واساليب وشخائق واصػؿ مشاسبة وفشػف 
بسقجار ثابت ومحجد مغ  الصمبةمجخد عسمية تدويج  الحجيثةلع تعج التخبية  لحلظ( ، 77: 7103،

السعمػمات والسعارؼ، بل تسكيغ الصالب مغ التعمع بشفدو وتشسية قجرتو عمى كيؽية تػضيف السعخفة في 
 (5: 7110ؿيدي،حياتو اليػمية . ) ال

وتذكل حمقة االشخاؼ التخبػي احجى العسميات السيسة والستفاعمة مع بؿية عشاصخ العسمية التخبػية ،       
أذ تقػـ عمى السجيػدات السبحولة لمتأثيخ عمى أداء السجرس مغ أجل تحديغ عسمية التعمع والتعميع ، أذف 

جة ، وعسل تعميسي ، يزعو اماـ حقائق ججيجة عسل تجريبي ، يجرب السجرس عمى ميارات ججيفاإلشخاؼ 
، وعسل استذاري ، يقجـ حمػؿ وتػصيات ومقتخحات لمسذكالت التخبػية ، وعسل تغيخي ، ييجؼ الحجاث 
التغييخ في سمػؾ السجرس والستعمسيغ ، وعسل تشديقي ، يحخكو في اشار خصة مشطسة ومػضػعة 

 ( 370:  7117بالتعاوف معو . )حداف ، 

يخى بعس التخبػييغ اف الغخض الخئيذ مغ عسل االشخاؼ التخبػي ىػ تقجيع العػف والسداعجة لمسجرسيغ و 
عخض االدبيات والشطخيات والصخؽ الحجيثة ، وشخح الدياسة ، فيشاؾ وضيفة لالشخاؼ رباعية االبعاد ، 

:  7117،ي . )شسذ الجيغ، وابالغ االدارة التعميسية لمسجتسع السحم التخبػية ، وتشاقل خبخات السجرسيغ
310 ) 
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وىػحا مسػا أوجب الزخورة السمحة لمبحث عغ الحمػؿ والبجائل واالرتقاء بالسسارسات اإلشػخاؼية إلػى       
األفزل، ويقػدنا الػاقع إلى أف يجرؾ كل مغ السذخؼ التخبػػي والسجرس دوره، وأف تتحػؿ مسارساتيع 

اسػب و اإلشػخاؼ التخبػي الحجيث ، وحتى يربح اإلشػخاؼ التخبػػي اإلشخاؼية في صجى ىحا اإلدراؾ بسا يتش
االتجاىات العالسية السعاصخة كاف البج مغ أف يصػر و بسا يشدجع  التخبػية أداة تحػديغ لمعسمية التعميسية

 .، واىجافو  مفاـيسو،  وأساليبو

 االتجاىات العالسية في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي ما يمي: اىعومغ 

 االنتقاؿ مغ االىتساـ بأداء السجرس فقط إلى االىتساـ بكل العػامل السؤثخة عمى العسمية التعميسية. .0
 االنتقاؿ مغ استخجاـ أسمػب إشخافي واحج إلى اسػتخجاـ أسػاليب إشػخاؼية متعجدة. .7
االنتقاؿ مغ فخض الخأي عمى السجرس إلى االعتخاؼ بصبيعة وضػخوؼ كػل مػقف ومذكمة  .3

 ( 59: 0980)عبيجات ،                                                 تعميسية . 

في ضػء ما تقجـ أف اإلشخاؼ التخبػي عسمية تعاونية ؾيادية ذات فعالية عالية تيجؼ  ويخى الباحث       
جتسع باستسخار تدتػعب كل ما يصخأ في الس متججدة إلى تحديغ عسمية التعميع والتعمع، وأنو عسمية متصػرة

، فيػ الحي يحفد اليسع ويقػـ عمى الؿيادة الػاعيػة التي تعتسج عمى شخرية  ومدتحجثات مغ مدتججات
 التخبػية في السيجاف .  والسذكالت السذخؼ التخبػي وخبختو في التعامل مع السػاقف

 لسا اليػمية حياتيع في لمصمبة كبخى  أىسية الفيدياء واألحياء مادتي لتجريذ أف الباحث ويعتقج كسا     
 إثخاء في تديع والتي الستشػعة لمسعمػمات الفيديائية واإلحيائية خرب مجاؿ مغ ىحه السػاد مفخدات تذكمو

 وصػالً  السعمػمات بيحه عالقة لو ما استحزار تدتجعي والتي الحياة مػاقف لسػاجية الصمبة معمػمات
 تجريذ  مغ اليجؼ أصبح لحا.  مشيا السحيخة الحياتيةلمسػاقف والسذكالت  الستعمع يحتاجيا التي لمحمػؿ
 بل،  السعارؼ الفيديائية واإلحيائية مغ كسية اكبخ حفظ مغ الصمبة تسكيغ ليذ الفيدياء واألحياء مادتي

 رفع شأنيا مغ التي العقمية العسميات ومسارسة وتشذيط الصبيعية الطػاىخ تفديخ في السعخفة تػضيف
 اليػمي. سمػكيع مغ جدءً  بحلتر الصمبة أداء مدتػى 
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 وبشاًء عمى ما تقجـ يسكغ ايجاز أىسية البحث بالشقاط اآلتية :       

 يدتسج اىسيتو مغ اىسية عسمية التقػيع كػنو الخصػة االولى ألي عسمية تصػيخ وتشسية .  .0
الدمبية ومػغ ثػع دعػع اإليجابيات مسا يداعج  بعس الحمػؿ لمسسارسات اإلشخاؼية يقجـيؤمل أف  .7

 وثقاؼيًا. وعمسيًا السذخؼ عمى الشسػ ميشيًا 
في تصػيخ السسارسات اإلشخاؼية السترمة  مجرسي الفيدياء واالحياء البحث ىحاإف تفيج نتائج  .3

 بالسيارات التجريدية.
تشبع أىسيتيا مغ كػنيا دراسة ميجانيػة تػدعى لخصػج الػاقػع التعميسػي لمسسارسات اإلشخاؼية مسا  .4

 .  نحػ االفزل يديع في تقػيسيا وتصػيخىا
عمى االحتياجات التجريبية لمسذخفيغ التخبػييغ ووضع تعخؼ اصحاب القخار في السيجاف التخبػي  .5

 . بخامج تجريبية ليع في ضػء تمظ االحتياجات 

 ثاتثًا 2 اهدا  اتبحث 

مغ  ستػسصةؼ التخبػي في السخحمة الاشخ تقػيع اداء اال مدتػى التعخؼ عمى  يخمي البحث الحالي    
 .عمػـية نطخ مجرسي الوج

 رابعًا 2 حدود اتبحث 

 -: اقترخ البحث الحالي عمى      
 . ستػسصةسذخؼ التخبػي في السخحمة التقػيع اداء ال . الحج السػضػعي : 0
 ـ(  7170 -7171). الحج الدماني : العاـ الجراسي 7
 . شجف االشخؼمخكد محافطة ال. الحج السكاني : 3

 تحديد اتمرطلحات خامدًا 2 
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 2 عرفه كل من تقهيم األداء 

" تحميل وتقػيع اداء العامميغ لعسميع وسمػكيع ؼيو ، وؾياس مجى صالحيتيع لمشيػض ( 9111)هارشم ، 
الػضائف التي يذغمػنيا وتحسميع لمسدؤولية ، وامكانيات تقمجىع لسشاصبيع ووضائفيع ذات مدتػى  باعباء

 (097: 0999اعمى " . )ىاشع ، 

" ؾياس ما تع انجازه ومقارنة ذلظ بالحالة السثالية السصمػبة لمػصػؿ الييا وبو يتع  (4002)سرراك ، 
ميع السكمفيغ بيا والحكع عمى سمػكياتيع عشج العسل تحجيج كفاية العامميغ ومجى اسياميع في انجاز ميا

 ( 346:  7114ومجى تقجميع ؼيو " . )ستخاؾ ، 

ويعخؼ الباحثاف تقػيع االداء اجخائيًا بانو : التعخؼ عمى مدتػى مسارسة السذخؼ التخبػي لػضائفو اثشاء 
ى وفق استجاباتيع عمى االداة تعامميع مع مجرسي الفيدياء واالحياء الحيغ يتػلػف االشخاؼ عمييع وذلظ عم

 السعجة في ىحا البحث . 

 اتمذر  اترروه  

  يعخفو كل مغ 

(Lamp , 1965 " عزػ تخبػي يدور السجرس الحي في عيجتو ويعسل عمى ؾيادتو وتػجيية وتقػيسو " )
 .(Lamp, 1965 : 154)   

 في ، إذ انو متخرز فشياً  عشو السدؤولة الجية وبيغ السجرس بيغ الػصل ( " حمقة0993)البابصيغ ، 
التجريدية  السيارات تحديغ ومداعجتو عمى السجرس تقػيع عمى ويعسل معيشة دراسية مادة عمى اإلشخاؼ

 (56: 0993 " )البابصيغ، التخبػية والعسمية وشخائق التجريذ

رسيغ (  " ىػ السػضف الحي يتع تعيشو مغ قبل الدمصة التخبػية لإلشخاؼ عمى السج0998)القاعػد ، 
والسجرسات في إشار تخررو العمسي لغخض متابعة وتحديغ العسمية التعميسية التعمسية " . )القاعػد ، 

0998  :34 ) 
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لمعسل في  التخبيػة وزارة قبل مغ رسسياً  السعيغ الذخز ويعخؼ الباحثاف السذخؼ التخبػي اجخائيًا : بأنو
 برػرة العسميػة التعميسية وتحػديغ ادائيع تصػيخ بيجؼ السيجاف التخبػي لستابعة السجرسيغ والسجرسات

 مدتسخة. 

 اتفرل اتثاني 2 إطار نظر  ودراسات سابقة

 اواًل 2 إطار اتنظر  

 االرشرا  اترروه  

 حػلو، التػي ُأجخيت التخبػيػة لمجراسػات والبحػث نتيجة ممسػسا تصػرا التخبػي  مفيػـ اإلشخاؼ تصػر لقج    
 اإلشخاؼ مخحمة وصػال إلى التػجيو مخحمة ثع التفتير بسخحمة ابتجاء السختمفة السخاحل مغ بالعجيج مخ فقج

 التخبػية تحدػيغ العسمية أجل   مغ بالتعميع والتجريذ العامميغ مداعجة عمى فييا االىتساـ يشرب التي
 ( 73: 7101. )فايد ، تصػرىا تحديشيا و  واستسخار

 عسمية ىػ فاإلشػخاؼ التخبػي  معًا، والػتعمع التعميع بعسميتي الشيػض عمى التخبػي  السذخؼ ويعسل     
 الصمبة تداعج التي والصػخائق التعميسية السشػاىج تخصيط شخيق عغ التعميسية السػاقف تحديغ إلى تيجؼ

 قائجا التخبػي  السذخؼ يربح وبيػحا ورغباتيع وحاجػاتيع، تتفق ، بحيث وأفزميا الصخؽ  بأسيل التعمع عمى
مػاقف  مغ يعتخضيع ما حل ومدػاعجتيع في السجرسيغ لخجمة يػجو نذاط اإلشخاؼ أف كسا تخبػيا،

 إلى وييجؼ الخاىغ، دراسػة الػضع عمى يعتسج أنو كسا صػرة، أكسل وأفزل في بػاجباتيع لمؿياـ ومذكالت
 بسا والسيشي الذخري مدتػاىع قػجراتيع ورفع النصػالؽ والتعميع، التخبية مجاؿ في العامميغ جسيع خجمة
  (Hismanoglu & Hismanoglu, 2010.)أىػجافيا  وتحقيػق التعميسيػة العسمية مدتػى  رفع يحقق

 أهدا  االرشرا  اترروه  

 لمسجرس خجماتو التخبػػي  السػذخؼ خالليا مغ يقجـ متخررة فشية خجمةيعج  التخبػي  اإلشخاؼإف    
 تحديغ في الخجمات ىحه تشعكذ أف عمى إنداني، بقالب واالكاديسية والسيشية كفاياتو رفع بقرج مباشخًة،
 (94: 0994، الدعبي. ) التعميسية العسمية مدتػى 
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 -:مشيا ما يمي  األىجاؼ مغ مجسػعة إلى( 7115الصعاني) ويذيخ

 .التعميسية والكفػاءة الفعاليػة مػغ مديج لتحديغ وتصػيخه التعميسي الشطاـ أداء تحديغ .0
 .التعمُّسية التعميسية العسميػة بفعاليػات لمقيػاـ الكفء، السجرس وإعجاد تييئة في الفاعمة السذاركة .7
 .الحجيثة التجريذ واستخاتيجيات التخبػية والخبخات السياراتالسجرس شخائق التجريذ و  إكداب .3
 ما ومعالجة لجيو والػزعف القػػة جػانب وتذخيز التعميسي سمػكو لتحميل السجرس مع العسل .4

 .وتصػيخ وتغييخ تحديغ مغ يحتاج
 .وقجراتيسا والسجرس السجرسة مجيخ ميارات تشسية .5
 .بأفزل صػرة  التعميسية السػاقف إلدارة السجرس لجى األساسية السيارات تشسية .6
 .برػرة مدتسخة  والتخبػي  العمسي البحث عمى مجيخي السجارس والسجرسيغ تذجيع .7
 . حجيثة ومعمػمات معارؼ وإكدابيع الخجمة أثشاء التجريبية والبخامج الجورات تشفيح .8
 .لمتجريذ الجيج واإلعجاد االفزل التخصيط عمى السجرسيغ مع العسل .9

 .السجرسية واإلدارة لمسجرسيغ مذجعة ومادية واجتساعية نفدية بيئة تػفيخ .01
 انفديع .  السجرسيغ بيغ الذخيف والحساس التشافذ روح إذكاء .00

مغ أجل  والستعمع لمسجرسعسمية تخبػية تيجؼ إلى مج يج العػف والسداعجة  ويخى الباحثاف انوكسا      
كخي، السعخفي، والشفدي، الف الستعمسيغأبعادىا، وتحقيق نسػ  بجسيعتصػيخ وتدييل عسمية التعميع والػتعمع 

 .  والعقمي

 -2 اترروه   اتمذر  ومهام أدور

 العسمية في وصل حمقة إذ انو الػضيفي اليـخ في ومتسيداً  ىاماً  مػقعاً  التخبػي  االشخاؼ يحتل     
 وتجريبية وإدارية تخبػية أدوار بعجة يقػـ حيث التخبػي، االختراص جيات مع بالتشديق وذلظ التعميسية،

 ليػتسكغ التخبػي، الػاقع ويذخز اإلندانية العالقات خالؿ مػغ التخبػػي  السشاخ إيجاد في يديع بفاعميةو 
 السػذكالتالسػاقف و  ويعػالج التخبػػي  العسػل فعاليػات ويقػـ ويحمل السشاسبة والبخامج الخصػط وضػع مػغ

 (34:  7117 وآخخوف، خػجةالتخبػية . )
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 :يمي ؼيسا تتمخز التخبػي  السذخؼ أدوار أف( 7114 ، شافر) ويخى 

  .جػانبيا بكافة التخبػي  بالعسمية يشيس ما لكل التخصيط في الفعالة السذاركة .0
 .العامة التخبػية األىجاؼ تخجـ التي السشاىج اختيار .7
 الحي السجرسيغ أساليب وتشػيػع لتحػديغ فيتػرجر الخجمة أثشاء السعمسيغ أداء تحديغ عمى العسل .3

 .عمييع يذخؼ
 .السجرسية األنذصة متابعة .4
 وتػصيميا ودراسات بحػػث مغ التخبػي  اإلشخاؼ ميجاف في يجج ما كل عمى السدتسخ اإلشالع .5

 .مالئساً  يخاه  الحي باألسمػب السعمسيغ إلى
 وتقػيع أحخزه الحي التقجـ مجى بيا ليؿيذ والتعميع التخبية حقل في والتقييع التقػيع بعسمية الىتساـا .6

 ( 95:  7114.                                   ) شافر ، لحلظ تبعاً  الخصط

 

 تقهيم االداء اإلرشرافي 2

تيتع السؤسدات السشطسة بعسمية التقػيع ، إذ تعتسج عمييا في إعجاد وبشاء خصصيا وتصػيخ ادائيا     
وتحديغ مخخجاتيا ، ولحا فأف االدرة العامة لإلشخاؼ التخبػي في تػجياتيا الحجيثة تؤكج باف تحديغ االداء 

تكغ جدءًا ال يتجدأ مغ بشائيا االشخافي وتصػيخه يفتقج الى التخصيط الدميع ، إذا اف عسمية التقػيع لع 
التصػيخي في جسيع ابعاده ومدتػياتو ، وتػضيف نتائج عسمية التقػيع في ايجاد نقاط القػة والزعف 

وتحديغ اداء  ومعالجتيا واعجاد قجرات الؿيادة االشخاؼية لمسؤسدة التعميسية ) مذخؼ ، مجيخ ، مجرس ( 
ؼية وؾياس اثخىا في تصػيخ البيئة التعميسية وتحديغ نتاجيا يتع االشخاؼ ، لحلظ لتقػيع فاعمية السيسة االشخا

 -مغ خالؿ السرادر االتية :

أ. مدتػى السجرسة : لؿياس اثخ فعالية االداء االشخافي في تصػيخ بيئات التعمع وتحديغ مخخجاتيا مغ 
 -خالؿ :
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 تقاريخ السذخفييغ التخبػييغ . .0
 تقاريخ مجراء السجارس . .7
 لمستعمسيغ .نتائج التحريل  .3
 لعامة لمجػدة والتقػيع التخبػي(اختبارات كفايات السجرسيغ ومجراء السجارس)بالتعاوف مغ االدارة ا .4
 (05: 0999تقاريخ فخيق التقػيع الذامل في ادارة التخبية والتعميع . )الفالح ،  .5

 -ب. مدتػى االشخاؼ التخبػي في ادارات التخبية والتعميع : مغ خالؿ :

 عمى مدتػى السجرسة الػاردة في )أ( اعاله.تحميل مرادر التقػيع دراسة نتائج  .0
 تقاريخ السذخؼ التخبػي في السيجاف التخبػي . .7
 التقػيع الحاتي الحي يعتسج في خصط ادارات االشخاؼ التخبػي . .3
 اختبارات كفايات السذخفييغ التخبػييغ )بالتعاوف مغ االدارة العامة لمجػدة والتقػيع التخبػي( . .4
 ارات السيجانية لمسذخفييغ التخبػييغ .الدي .5
تقاريخ فخيق التقػيع الذامل في ادارات التخبية والتعميع لتقػيع االداء الفشي لالشخاؼ التخبػي . )  .6

 (077: 7116باىي ، 

مدتػى االدارة العامة لالشخاؼ التخبػي : مغ خالؿ ؾياس االداء االشخافي باستخجاـ بصاقة االداء  -ج
( ، واالستفادة مغ نتائج مرادر التقػيع في السيجاف الػاردة في Balanced Score Cardالستػازف )

 ( 36: 7114) الغانع ، الفقخات )أ و ب( اعاله . 

 

 اتدراسات اتدابقة ثانيًا 2 

 ( 4092دمحم ). دراسة 9

مغ وجو نطخ السجيخيغ  ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى مدتػى مسارسة السذخفيغ التخبػييغ لمسياـ االشخاؼية   
والسعمسيغ في مشصقة حائل التعميسية ، ومعخفة ؼيسا اذا كاف ىشاؾ فخؽ بيغ افخاد العيشة لستغيخ السخكد 
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( معمسًا ومعمسة وزعت عمييع 397( مجيخًا و)83الػضيفي والخبخة والسؤىل العمسي ، تكػنت العيشة مغ )
ئل االحرائية وخمرت الشتائج الى اف درجة مسارسة ( فقخة ، استخجمت الػسا47االستبانة السكػنة مغ )

السذخفيغ التخبػييغ لمسياـ االشخاؼية متػسصة ، والى عجـ وجػد فخؽ تبعًا لمستغيخات السحكػرة ، واوصى 
الباحث الى تػضيح اىجاؼ ومياـ السذخؼ التخبػي والحاؽ السذخفييغ في دورات داخمية وخارجية 

 متخررة في االشخاؼ التخبػي . 

 ( 4092دراسة جهاد ). 7

ىجفت الجراسة والتي اجخيت في محافطة بابل لمتعخؼ عمى اداء السذخفييغ التخبػييغ في السخحمة     
االبتجائية والتعخؼ الى متغيخات الجشذ والخجمة الفعمية والسؤىل العمسي عمى استجابات عيشة الجراسة 

داة استخجمت الػسائل ( معمع ومعمسة وبعج تصبيق اال081السذتسمة عمى السعمسيغ ، والتي تكػنت مغ )
االحرائية السشاسبة وتػصمت الشتائج الى اف اداء السذخؼ التخبػي ضيخ بسدتػى مقبػؿ ومتػسط وىشاؾ 

 فخوؽ ذات داللة احرائية وفق متغيخ الجشذ عمى العكذ مغ الستغيخات االخخى .

 2 اتدابقة اتدراسات من اتباحثان اسرفادة

 : يأتي بسا مشيا استفادا ما يػجد أف يسكغ سابقة اساتدر  مغ الباحثاف استعخض ما ضػء في    

 ىجؼ مغ لمتحقق فخضيتو وصياغة وىجفو الحالي البحث مذكمة ابعاد تحجيج مغ االستفادة تع -0
 . الحالي البحث نتائج مع ومقارنتيا الدابقة الجراسات نتائج عمى و االشالع البحث

 االشالع مغ الباحث مكغ مسا ، البحث مذكمة لحل الػصفي السشيج الدابقة الجراسات اعتسجت -7
 .  جيجاً  وإتقانو ىحا السشيج تفاصيل عمى

 ميج ، لبحػثيع الشطخية لألشخ الباحثيغ وتبػيب الدابقة لمجراسات الشطخي  الجانب مغ االستفادة تع -3
 . البحث لستغيخات السعالع واضحة نطخية ترػرات وضع في الباحثاف أماـ الصخيق
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 دراساتيع في الباحثػف  اتبعيا التي اإلجخاءات شبيعة إلى الباحثاف نطخ الدابقة الجراسات وجيت -4
 . الحالي البحث إجخاءات في مشيا االستفادة ألجل

 اختبار بكيؽية خبخة افالباحث مشح ، السدتخجمة اإلحرائية والػسائل األساليب عمى االشالع -5
 . الجراسة بيانات لسعالجة والسالئسة السشاسبة الػسائل اختيار وكحلظ ، إحرائيا الفخوض

 

 تفرل اتثاتث 2 منهجية اتبحث واجراءاتها

 السشيج اختيار في الباحثاف أتبعيا التي الخصػات متزسشاً  وإجخاءاتو، البحث مشيجية الفرل ىحا يتشاوؿ
 الػسائل واختيار،  تصبيقيا ثع ومغ ، االداة  اعجاد يتزسغ خصػات كسا وعيشتو، البحث مجتسع وتحجيج

 .السشاسبة اإلحرائية

السشيج الػصفي التحميمي ، كػنو يشدجع وشبيعة البحث ، أذ يعج  : استخجـ الباحث أواًل 2 منهج اتبحث
األكثخ شيػعًا ومالئسة لمجراسات االندانية ، كسا انو يػصف ما ىػ كائغ مغ الطػاىخ االجتساعية مغ 

 ( 053: 0997اجل التغييخ نحػ ما ىػ أفزل . ) داود وآخخوف ، 

الكاممة مغ العشاصخ والتي يسكغ اعساـ الشتائج عميو ويعشي السجسػعة الذاممة و  ثانيًا 2 مجرمع اتبحث 2 
( ، إذ تكػف مجتسع البحث الحالي مغ مجرسي ومجرسات 061: 7117ذات العالقة بالسذكمة . )عػدة ، 

 ـ. 7108 – 7107السجيخية العامة لتخبية الجيػانية لمعاـ الجراسي 

سع األصمي بشحػ دقيق ، إذ تكػف مسثمة اختيخت عيشة الجراسة مغ افخاد السجت 2 ثاتثًا 2 عينة اتبحث 
( ، واستشادًا الى ذلظ تع اعتساد 005: 7115لسجتسعيا اكثخ مسا يسكغ ألعساـ الشتائج . )الجبػري ، 

الصخيقة العذػائية لكي تكػف العيشة السأخػذة مغ مجتسع البحث مسثمة تسثياًل حؿيؿيًا لو ، لحا اختار 
رّسة في السجارس الثانػية والػاقعة في حجود السجيخية العامة لتخبية ( مجرس ومج081الباحثاف عيشة بمغت )

 ( يبيغ ذلظ .0القادسية ، وججوؿ )
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 (1ججوؿ )

  و السدتقمةتػزيع عيشة البحث بحدب متغيخات

 اتندبة اتمئهية % اتركرار اتررنيف اتمرغير

 

 اتجنس
 %22.2 00 ذكر

 %55.5 900 انثى
 

 مرحلة اتدراسة
 %50.2 905 مرهسط

 %29.4 25 اعداد 
 

 سنهات اتخدمة
 %25.4 04 فأقل سنهات 90

 %52.2 10 سنهات 90اكثر من 
 

 اتمؤهل اتعلمي
 %44.4 994 بكاتهريهس

 %22.0 40 اعلى من بكاتهريهس

 %900 900 اتمجمهع

( ، إذ 03: 7116يتحجد اختيار االداة استشادًا الى شبيعة البحث واىجافو )كخيع ، 2 رابعًا 2 اداة اتبحث 
( لؿياس 7107تع تبشي االستبانة التي اعجىا )جػاد ،  حثاف االستبانة اداة لمجراسة ، وقجاستخجـ البا

والرجؽ والثبات ، وانيا  ( فقخة ، وبعج التأكج مغ صالحيتيا58مدتػى اداة السذخؼ التخبػي وقج تزسشت )
تخزع لرفات السجتسع وخرائرو بحيث ال يؤدي الى اختالؼ كبيخ ؼيسا لػ استخجمت مغ قبل باحث 

 اخخ يعتسج كميًا . 

يعتبخ الرجؽ احج الذخوط الخئيدة الػاجب تػافخىا في االختبارات والسقاييذ ،   Validity2ردق ات
، ولغخض  (Best , 1981 : 172)سػضػعة مغ اجميا . ويعشي اف االداة تؿيذ االىجاؼ واالغخاض ال

التأكج مغ صجؽ االداة ضاىخيًا وصالحيتيا تع عخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء ذوي االختراص في 
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 الفقخات بعس عجلت مالحطاتيع ضػء التخبية وعمع الشفذ واالدارة التخبػية واالشخاؼ التخبػي ، وفي
   .  االستبانة فقخات صالحية لتقخيخ الخبخاء آراء مغ فأكثخ%( 81) اتفاؽ ندبة باعتساد

عمى االختبار إذا ما  بةيذيخ ثبات االختبار إلى اتداؽ إجابات أو استجابات الصم Reliability 2 ثباتات 
 &Wells. ) أو متقاربة كل مخة ُيعصي نتائج متصابقةبحيث  ستعمسيغال اميعنفذ مج تصبيقو عمىاعادة تع 

Wollack,2003:2-4)  ،( مجرس 31ولحداب ثبات االداة شبقت االستبانة عمى عيشة مكػنة مغ )
ومجرسة تع اختيارىع عذػائيًا مغ مجارس السخحمة الثانػية التابعة لسجيخية تخبية الجيػانية ، وتع حداب 

 -الثبات بصخيقتيغ وكاآلتي :

 السؿياس الباحث يصبق وفييا استعساالً  الصخائق أكثخ وىي:   Test Retest طريقة اعادة االخربار -أ
 ضخوؼ تحت أسبػعيغ إلى أسبػع مغ تتخاوح بيشيسا السجة تكػف  ػإذ مختيغ أنفديع االفخاد عمى نفدو

 عصػي )            الحالتيغ في الشتائج بيغ بيخسػف  ارتباط معامل نػجج ثع ، اإلمكاف قجر متذابية
افخاد العيشة وبعج مزي اسبػعيغ شبقت  عمى االستبانة تصبيق بإعادة الباحثاف قاـ لحلظ ،(035: 7100،

 حداب تع والثاني األوؿ التصبيقيغ درجات بيغ بيخسػف  ارتباط معامل ، وباستخجاـ االداة عمى العيشة نفديا
 إذا انو إلى( 0985 ، العيدػي ) أشار ،إذ جيج ثبات معامل وىػ( 1886) ؾيستو بمغت إذ السؿياس ثبات
.     السؿياس لثبات جيجاً  مؤشخاً  يعج ذلظ فاف فػؽ  فسا( 7181)والثاني األوؿ بيغ االرتباط معامل كاف

     (58: 0985 ، العيدػي )

 قبل الثبات معامل بمغ حيث الشرؽية التجدئة بصخيقة الثبات حداب : تع طريقة اترجزئة اتنرفية -ب
، اذ اف ندبة الثبات  (1.91) بمغ الترحيحية بخاوف  سبيخماف بسعادلة ترحيحو وبعج( 1.87) الترحيح

 (07:  7117( فسا فػؽ في مثل ىحه البحػث . )عػدة ، 1.65تعج مقبػلة مغ )

خامدًا : التصبيق الشيائي : بعج اكساؿ الباحثاف االجخاءات الخاصة بالخرائز الدايكػمتخية لالداة تع 
تبانة مجسػعة مغ التعميسات ( مجرس ومجرسة ، بعج تزسيغ االس081تصبيقيا عمى عيشة البحث البالغة )

( يػمًا ، 31الخاصة باغخاض البحث وكيؽية االجابة عغ الفقخات ، واستغخقت مجة التصبيق اكثخ مغ )
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وبعج فحز االجابات ضيخت اف جسيع الفقخات تع االجابة عمييا مغ قبل السجرسيغ والسجرسات وبحلظ تع 
 اخزاع كافة االستسارات لمتحميل االحرائي .

 في اآلتية االحرائية الػسائل الباحثاف استخجـ -(:Statistical Tools) اإلحرائية اتهسائل سادسًا 2
 : نتائجو واستخخاج البحث أداة  وبشاء بالبحث الخاصة البيانات معالجة

 . الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري .0

 لمعيشات غيخ السختبصة مختمفة العجد .( t-test) التائي االختبار. 7

 . الؿيسة الدائية والشدبة السئػية .3

 (Pearson Correlation Coefficent) بيخسػف  ارتباط معامل. 4

 

 اتفرل اترابع 2 عرض اتنرائج وتفديرها

 االستشتاجات إلى والتػصل وتفديخىا الحالي البحث إلييا تػصل التي لمشتائج عخضاً  الفرل ىحا يتشاوؿ    
 : يأتي وكسا،  والسقتخحات التػصيات ألىع وذكخاً  البحث لشتائج السالئسة

 أواًل 2 عرض اتنرائج 

: تقػيع اداء السذخؼ التخبػي في السخحمة الثانػية مغ وجية نطخ مجرسي الفيدياء واالحياء .  اتهد  األول
لتحقيق ذلظ تع استخخاج تكخارات االجابات ومدتػياتيع والشدبة السئػية ، وتبيغ اف تكخارات الجرجة لمشتائج 

%( الجرجة 00.8ة )( تكخار وبسدتػى ضعيف بشدبة مئػي77( قج بمغت )033-077عمى االستسارة مغ )
%( ، اما تكخارات 45.7( تكخار وبسدتػى مقبػؿ وبشدبة مئػية )80( تكخار قج بمغت )075-047مغ )

%( اما تكخارات الجرجة 77.4متػسط وبشدبة ) ( تكخارًا وبسدتػى 48( قج بمغت )705-084الجرجة مغ )
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وتكخارات الجرجة مغ ( %00.7جيج وبشدبة مئػية ) ( تكخار وبسدتػى 77( قج بمغت )705 -777)
 ( يبيغ ذلظ .7%( وججوؿ )39( وبسدتػى جيج ججًا وبشدبة مئػية )7( قج بمغت )775 -758)

 (7ججوؿ )

 نتائج تكخارات اجابات االفخاد ومدتػياتيع والشدبة السئػية

 الشدبة السئػية السدتػى  التكخار الشتائج 

 صفخ ضعيف ججاً  صفر ---------------
 00.8 ضعيف 33 244 -233
 45.7 مقبػؿ 12 253-276
 77.4 متػسط 51 326 -215
 00.7 جيج 33 366 -333
 39 جيج ججاً  7 376 -361

 211  111% 

 الجراسة ، سشػات : التعخؼ لمفخوؽ بالجاللة االحرائية وفق متغيخات ) الجشذ ، مخحمة اتهد  اتثاني
 العمسي( ألداء السذخفييغ التخبػييغ.  الخجمة ، السؤىل

: استخجـ الباحثاف االختبار  ( إناث – ذكػر) الجشذ  متغيخ وفق االحرائي الفخؽ  داللة . تعخؼ0
 -( االتي :3التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة ذلظ وكسا مبيغ بججوؿ )
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 ( 2جدول )
 إناث( -اتمهازنة على االداة على وفق مرغير اتجنس )ذكهر  

 الوسط الحسابً العدد العٌنة
 االنحراف
 المعٌاري

القٌمة 
التائٌة 

 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة

 25.3 160.8 80 الذكور
 معنوي 0.00 5.88

 42.1 192.1 100 االناث

( اف ىشاؾ فخوقًا ذات داللة احرائية معشػية وفقًا لستغيخ الجشذ ، إذ كانت ؾيسة 3تبيغ مغ ججوؿ )   
(t السحدػبة بمغت )مسا يذيخ الى اف ىشاؾ فخوؽ ولرالح االناث  0.00اكبخ مغ ندبة الخصأ  5.88

 . 42.1وبانحخاؼ قجره  192.1( وبستػسط قجره 0.05لسجرسي السجارس الثانػية بجاللة احرائية )

: استخجـ الباحثاف  ( اعجادي – متػسط) مخحمة الجراسة  متغيخ وفق االحرائي الفخؽ  داللة تعخؼ. 7
 -( االتي :3االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة ذلظ وكسا مبيغ بججوؿ )

 ( 2جدول )
 اعداد ( –اتمهازنة على االداة على وفق مرغير مرحلة اتدراسة )مرهسط 

 الوسط الحسابً العدد العٌنة
االنحراف 
 المعٌاري

القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة

 36.7 172.1 105 متوسط
 معنوي 0.09 2.65

 40.7 187.6 75 اعدادي

، إذ  مخحمة الجراسة( اف ىشاؾ فخوقًا ذات داللة احرائية معشػية وفقًا لستغيخ 4تبيغ مغ ججوؿ )   
مسا يذيخ الى اف ىشاؾ فخوؽ  0.09اكبخ مغ ندبة الخصأ  2.65 ( السحدػبة بمغتtكانت ؾيسة )

( وبستػسط قجره 0.05لسجرسي السجارس الثانػية بجاللة احرائية ) الستػسصةالجراسة ولرالح 
 .36.7وبانحخاؼ قجره 172.1

 (سشػات 01اكثخ مغ  –سشػات فأقل  01) سشػات الخجمة  متغيخ وفق االحرائي الفخؽ  داللة تعخؼ. 3
 -( االتي :4: استخجـ الباحثاف االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة ذلظ وكسا مبيغ بججوؿ )
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 ( 2جدول )
 (سنهات 90 من اكثر – فأقل سنهات 90) اتخدمة اتمهازنة على االداة على وفق مرغير سنهات

 الوسط الحسابً العدد العٌنة
االنحراف 
 المعٌاري

القٌمة 
التائٌة 

 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة

 36.7 162.1 82 سنوات فأقل11
 معنوي 0.07 1.65

 38.7 167.6 98 سنوات 11اكثر من 

، إذ  سشػات الخجمة( اف ىشاؾ فخوقًا ذات داللة احرائية معشػية وفقًا لستغيخ 4تبيغ مغ ججوؿ )   
مسا يذيخ الى اف ىشاؾ فخوؽ  0.07اكبخ مغ ندبة الخصأ  1.65 ( السحدػبة بمغتtكانت ؾيسة )

مجرسي السجارس الثانػية بجاللة احرائية سشػات مغ  01االفخاد الحيغ خجمتيع اكثخ مغ ولرالح 
 .38.7وبانحخاؼ قجره  167.6( وبستػسط قجره 0.05)

: بكالػريػس(  مغ اعمى -السؤىل العمسي) بكالػريػس  متغيخ وفق االحرائي الفخؽ  داللة . تعخؼ4
 -( االتي :5الباحثاف االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة ذلظ وكسا مبيغ بججوؿ )استخجـ 

 ( 5جدول )
 (بكاتهريهس من اعلى -بكاتهريهس) اتعلمي اتمؤهلاتمهازنة على االداة على وفق مرغير 

 العدد العٌنة
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة

 38.7 177.06 112 بكالورٌوس
 معنويغٌر  0.23 0.72

 40.08 179 68 اعلى من بكالورٌوس

، إذ كانت  السؤىل العمسي( اف ىشاؾ فخوقًا ذات داللة احرائية معشػية وفقًا لستغيخ 5تبيغ مغ ججوؿ )
مسا يذيخ الى اف ىشاؾ فخوؽ ولرالح  0.23اكبخ مغ ندبة الخصأ  0.72( السحدػبة بمغتtؾيسة )

( 0.05مجرسي السجارس الثانػية بجاللة احرائية )االفخاد الحيغ ىع اعمى مغ شيادة البكالػريػس مغ 
 .40.08وبانحخاؼ قجره  179 وبستػسط قجره
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  ثانيًا 2 مناقذة وتفدير اتنرائج 2 
        بالشدػػبة لميػػجؼ األوؿ اف اجابػػات افػػخاد عيشػػػة البحػػث تقػػع مػػا بػػيغ الستػسػػط والسقبػػػػؿ  أضيػػخت الشتػػائج    

 -ويخى الباحثاف أف ىشاؾ عجة أسباب تكسغ وراء ذلظ أىسيا :، 

  واالدوار االشخاؼية التي يكمف بيا السذخؼ التخبػي والتي قج وجػد الكثيخ مغ السياـ واالعباء
 الستعمقة بالعسمية االشخاؼية كالمجاف التحؿيؿية وغيخىا .تفػؽ احيانًا مياميع الفشية 

  تدايج اعجاد السجارس الثانػية التي يقػمػف السذخفيغ باإلشخاؼ عمييا وعجـ تػافخ الػقت الكافي
والبيئة السشاسبة ، وخرػصًا بعج تحػيل الشطاـ الجراسي الى نطاـ الكػرسات ، وايزا تحػيل 

 الى نطاـ التصبيقي واالحيائي .الشطاـ في الجراسة االعجادية 
  ضعف ادراؾ عجد مغ السذخفيغ التخبػييغ لعجد مغ السفاـيع التخبػية وخاصة السدتحجثة واىسية

  تصبيقيا باإلضافة الى ذلظ ضعف ادراؾ بعزيع لفعاليات السػقف التعميسي .
 ليا حجع العسل البعس مشيع ييتسػف بالجػانب االدارية كػنيا تػثيقًا لألعساؿ ، ويطيخ مغ خال

الحي يقػمػف بو ، وىحا يؤدي الى اىتساـ بعس السذخفيغ باالعساؿ االدرية كػنيا اكثخ وضػحًا 
وبخوزًا لمسدؤولية ، ولحا يخى الباحثاف اف ىحا الدبب يحج مغ فعالية اداء السذخؼ التخبػي في 

 السجاؿ الفشي والعمسي واالجتساعي . 

  -: جؼ الثانيكسا واضيخت الشتائج بالشدبة لمي   

   لرالح االناث ، ويعدوا الباحثاف ذلظ الى اف مجرسات اف ىشاؾ فخوقًا ذات داللة احرائية
الفيدياء واالحياء اكثخ استجابة وجخأة مغ السجرسيغ في تصبيق األوامخ والتعميسات واالساليب التي 

 ( 7107يقػـ بإعصائيا السذخؼ التخبػي ، واتفقت ىحه الشتيجة مغ دراسة )جػاد ، 
 السجرسيغ والسجرسات في الجراسة  فديخ ذلظ ىػ افاما بالشدبة لشتيجة متغيخ مخحمة الجراسة فت

 السمقاة السدؤولية حجع لكبخ السخحمة، ىحه عمى التخبػي  تػأثيخ اإلشخاؼ كبػخ يجركػف  الستػسصة
بستابعة أي  لحا فالسجرس ىشا يقػـػ عاتقيع خرػصًا بعج تغييخ اغمب السػاد الجراسية ، عمى
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 التخبػي  بالسذخؼ السدتسخ االتراؿ عمى ويحخص ،مالحطة يبجييا السذخؼ التخبػي 
 ، اكثخ مغ السجرس في السخحمة االعجادية . بخرػصيا

  في حيغ نتيجة متغيخ سشػات الخجمة يخى الباحثاف تفديخ ذلظ ىػ السجرسيغ والسجرسات في
السخاحل الثانػية مغ اصحاب الخبخة الصػيمة في السيجاف التخبػي يسارسػف االدوار والسياـ التي 

 مػف بيا بأكثخ فاعمية مغ غيخىع . يػك
  السؤىل العمسي فتفديخ ذلظ ىػ حرػؿ السجرسيغ والسجرسات عمى اما بالشدبة لشتيجة متغيخ

مخاتب عميا ، وىحا ما تذجع عميو وزارة التخبية حيث تقػـ بفتح الدماالت والبعثات الجراسية اضافة 
دتيخ والجكتػراه ، وىحا يسكشيع مغ مسارسة الى االجازات الجراسية سشػيًا لمحرػؿ عمى درجة الساج

   اعساليع بفاعمية النيع اكتدبػا ميارات ومعارؼ تخبػية تشعكذ ايجابيًا عمى دورىع التخبػي . 

 االسرنراجات  -ثاتثًا 2
 بشاءًا عمى نتائج البحث الحالي تع التػصل إلى االستشتاجات اآلتية : 

 ووضائفو اىجافو حيث مغ فػي العخاؽ التخبػي  االشخاؼ لتصػيخ السبحولة الحثيثية الجيػد مغ الخغع عمى 
 السياـ كثخة في التخبػييغ واالختراصييغ السذخفيغ مػذكالت تػاجو ثسػة ،فاف واساليبو وميساتو
 ، التي بعيجتيع السجارس عمى االشخاؼ تغصية وصعػبة ، االشخافي نرابيع ، وزيادة بيع السشاشة

 ومرادر التقشية والسعجات االجيدة وقمػة تػفخ ، مػشيع السصمػبة الفشية السيسات الداء انرخافيع وتعحر
الحاسػػب  اجيدة استخجاـ فخص وقمة ، والسعمػماتية التكشمػجيا اسػتخجاميع الساليب ونجرة ، السعمػمات
 االشخافي . العسل مجاالت في واالنتخنيت

  ومتػسصة واحيانًا تعبخ عغ ميارة ومقجرة .إف مدتػى اداء السذخؼ التخبػي كاف بجرجة مقبػلة 
 وفعالية بكفاءة اإلشخاؼية األساليب اختيار قجرًة عمى أكثخ أصبح التخبػي  السذخؼ خبخة زادت كمسا 

 التخبػي .  السػقف األسػاليب حدب يفعل أف يدتصيع وبالتالي
 األعساؿ بدبب السجرسيغ أداء لتصػيخ كاؼياً  وقتاً  التخبػي  يجػج السذخؼ ال األوقػات مػغ كثيخ اف 

لتصػػيخ  الكاؼية الفخص لو تػفخ وال ذلظ مغ تحج واألنطسة المػائح مغ الكثيخ اليػمية، وأف الخوتيشية
 السجرسيغ .  أداء أو أداءه
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 اترهصيات 2  -رابعًا 2
 بسا يأتي : اففي ضػء نتائج البحث يػصي الباحث 

 الفشية والخجمية السمقاة عمى عاتق السذخفيغ التخبػييغ . تقميل االعباء والسياـ االشخاؼية 
 . عقج دورات تجريبية لمسذخفيغ التخبػييغ تتعمق بتحميل وتصػيخ السشاىج 
 . تأىيل السذخفيغ التخبػييغ وتجريبيع برفة دورية 
 . ضخورة السػازنة في االىتسامات بيغ الجػانب االدارية والفشية لمسذخفيغ التخبػييغ 
  ابط الجؾيقة والسدتحجثة الختيار وتخشيح السذخفيغ التخبػييغ . وضع الزػ 
  مشيا بكفاءة  لإلفادةتحقيق قجر مغ التػاصل والتفاعل مع خبخات محمية واجشبية في االشخاؼ التخبػي

 ونػعية متصػرة . 
 أدائيع لتصػيخ والكفايات لتدويػجىع بالسيارات التخبػييغ لمسذخفيغ تجريب ودورات عسل ورش عقج 

 فييا.  السجرسيغ والسجرسات الحػجيث وإشخاؾ العػرخ متصمبات مع ليتػافق

 
 اتمقررحات 2 -خامدًا 2
 ما يأتي : افاستكسااًل لسػضػع البحث يقتخح الباحث 

  دراسة عغ السراعب واالخصاء والدمبيات التي تػاجو السذخؼ التخبػي في السخاحل الثانػية وسبل
 تجاوزىا .

 السياـ االشخاؼية االدارية والفشية  في والججيج بالحجيث التخبػييغ السذخفيغ بإشالع التخبية وزارة ؾياـ
 والتجريذ، اإلدارة في ومعاييخىا الذاممة بالجػدة يتعمق بسا خاصة وكحلظ في مجاؿ اإلدارة السجرسية

 السجارس بػية تحقيق االىجاؼ السشذػدة. إلى تسخيخىا مغ ليتسكشػا بجورىع
 اإلدارة السجرسية.  تصػيخ في السذخؼ وبجور التخبػي ، اإلشخاؼ عغ الجراسات مغ السديج إجخاء 
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 اتمرادر واتمراجع اتعروية 

 بالتعميع األسػاليب اإلشخاؼية تصبيق أثشاء التخبػي  السذخؼ ( : مذكالت0999)عبجالخحسغ البابصيغ، .0
 .الخياض يػنيو،01، ، عجداتنفـدية واتررويـة تلعلهم اتدعهدية اتجمعية مجلة العاـ،

 بسجيشة الثانػية فػي السجارس السسارسػة الفشية اإلشخاؼية السيارات ( : واقع0993)عبجالعديد البابصيغ، .7
 التخبيػة، كمية ،اترروهية اتبحهث مركز العالسية السعاصخة، االتجاىات ضػء في تصػيخه وسبل الخياض
 سػعػد، الخياض.  السمػظ جامعػة

ادوات اترقهيم في اتبحث اتعلمي )اتررميم ( : 7116باىي ، مرصفى حديغ ومشى االزىخي ) .3
 ، مكتبة االنجمػ السرخية ، القاىخة .واتبناء( 

( : تقػيع اداء السذخؼ التخبػي في السخحمة االبتجائية مغ وجية نطخ 7107جػاد ، سخاب عبج الكخيع ) .4
 .6، العجد  75، السجمج  االندانيةمجلة جامعة بابل تلعلهم معمسي العمػـ ، 

، دار السديخة لمصباعة والشذخ ،  االدارة اترروهية( : 7117حداف ، حدغ دمحم وحديغ العجسي ) .5
 عساف .

 لمشذخ السديخة دار ، واتمعاصرة واتحديثة اترقليدية اترروية فلدفات( : 7103) محسػد دمحم ، خػالجة .6
 .  عساف ، والصباعة والتػزيع

 ، دار الحكسة لمصباعة والشذخ ، بغجاد . مناهج اتبحث اتعلمي( : 0997يد حشا وآخخوف )داود ، عد  .7
يع الدعبي، .8  رساتة مجارس إربج، في الفعاؿ اإلشخافي لمشسط السعمسيغ ( : ترػرات0994)إبخـا

 إربج.  اليخمػؾ، جامعة ،منذهرة غير ماجدرير
 ، دار وائل لمشذخ والتػزيع ، عساف دراسات في االدارة اترروهية( : 7114ستخاؾ ، رياض ) .9

 (اتدلهك االدار  )مدخل نفدي واجرماعي تالدارة اترروهية ( 7117شسذ الجيغ ، دمحم عمي ) .01
 ، دار الفكخ ، عساف .

، دار الفخقاف لمشذخ  االبداع في االرشرا  اترروه  واالدارة اتمدرسية( 7114شافر ، محسػد ) .00
 والتػزيع ، عساف .
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 الذخوؽ، ، دارأسـاتيبه أسده، أهدافه، مفاهيمه، اترروه ، اإلرشرا ( : 7115)حدغ الصعاني، .07
 األردف . عساف،

 الفكخ. دار عساف،  ، اترروه   اإلرشرا  في حديثه اسرراتيجيات( : 7117)ذوقاف  عبيجات، .03
 ،أدواته،طرقه مفاهيمه) اتعلمي اتبحث أساتيب( : 7100) عدت جػدت ، عصػي  .04

 . ،عساف والتػزيع لمشذخ الثقافة دار ،4،ط(اإلحرائية
، دار االمل لمشذخ ،  اتقياس واترقهيم في اتعملية اتردريدية( 7117عػدة ، احسج سميساف ) .05

 ساف.ع
، وكالة الػزارة لمتعميع  االرشرا  اترروه  في عرر اتمعرفة: ( 7114الغانع ، سعج عبج ) .06

 واالدارة العامة لالشخاؼ التخبػي ، عساف .
( : تقػيع االشخاؼ التخبػي بسخحمة الستػسصة بسجيشة بشغازي في 0999مفتاح ) الفالح ، فاشسة .07

 رساتة ماجدرير غير منذهرةضػء االتجاىات الحجيثة مغ وجو نطخ السذخفيغ والسعمسيغ والسجارء ، 
 ، جامعة قاريػنيذ.

 رساتة ج،إرب محافطة في الفشية لسعمسي التخبية التجريبية ( : االحتياجات0998رياض)  القاعػد، .08
 عساف.  الجامعة األردنية، ، ماجدرير غير منذهرة

مدرهى ممارسة اتمذرفين اترروهيين تلمهام االرشرافية من ( : 7103دمحم ، محسػد خالج ) .09
 ، جامعة حائل ، كمية التخبية. وجه نظر مدير  اتمدارس اتثانهية واتمعلمين في مدينة حائل

 األردف عساف، الفخقاف، دار ،اترروه   واإلرشرا  اإلدارة( : 7110)يعقػب نذػاف، .71
 دار ،0ط ،واترطبيق اتنظرية اترف غرفة في اتمرعدد اتذكاء( : 7117) بكخ دمحم نػفل، .70

 .عساف السديخة،
دار الشجوة ،  اتقيادة االدارية في ضهء اتمنهج اتعلمي واتممارسة( : 0999ىاشع ، عبج العديد) .77

  لمشذخ والتػزيع ، االردف .
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