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 امللخص

السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة التعخؼ عمى كاقع ىجفت الجراسة إلى 
 الباحة التعميسية مغ كجية نطخىع، كتحجيج الفخكؽ ذات الجاللة اإلحرائية عشج السدتػى 

(.0.0 ≥ α)  ت كالتي تعدى لمستغيخات )السؤىلتمظ السعيقاكاقع في آراء أفخاد العيشة حػؿ 
الشراب اإلشخافي(، كتع ك عجد سشػات الخبخة في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي، ك التخرز، ك ، العمسي

استخجاـ السشيج الػصفي السدحي، كتسثل مجتسع الجراسة في جسيع السذخفيغ التخبػييغ 
شة الجراسة بصخيقة ، كتع اختيار عيمذخًفا (281)كالبالغ عجدىع  بسشصقة الباحة التعميسية

، كتع استخجاـ االستبانة اتخبػيً  امذخفً   (201)حجسيا ، حيث بغ السعايشة العذػائية البديصة
فقخة، كتػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أىسيا أف  (28)مغ  ، كقج تكػنتلمجراسة أداة

ة مغ كجية درجة تػفخ السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسي
مغ ككاف ، (0..0) بمغكانحخاؼ معياري  (6.33)نطخىع جاءت عالية، بستػسط حدابي قجره 

ارتفاع ، ك أىع السعيقات كثخة األعباء كاألعساؿ اإلدارية التي يكمف بيا السذخؼ التخبػي 
قمة السيدانيات البلزمة لتشفيح السذخؼ التخبػي ، ك الشراب اإلشخافي لمسذخفيغ التخبػييغ

، مة الحػافد كالسكافآت التي يحرل عمييا السذخؼ التخبػي ، كقذصة التخبػية السختمفةلؤلن
، كسا قمة الربلحيات السسشػحة لمسذخؼ التخبػي مقابل السياـ العجيجة السكمف بياإضافًة إلى 

تػصمت الجراسة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات أفخاد 
السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ تعدى لستغيخات السؤىل العمسي،  العيشة حػؿ كاقع

 كالتخرز، كعجد سشػات الخبخة في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي، كالشراب اإلشخافي.

 السعيقات؛ السذخؼ التخبػي، مشصقة الباحة التعميسية. :الكمسات السفتاحية
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the reality of obstacles facing the 

educational supervisors in Al-Baha Educational Region from their 

point of view, and if there are exist statistically significant 

differences at the level (α≤...0) between the means responses of 

the study sample about (educational qualification, specialization, 

experience years in the educational supervision, and the number of 

teachers to which supervision he is assigned). The  descriptive 

survey method was  conducted to collect data, and the study 

population was represented in all educational supervisors in Al-

Baha educational region, numbering (182) supervisors. The sample 

of the study was selected by random sampling method and the 

sample size was (1.2) educational supervisors. A questionnaire 

was used as a tool of study consisting of (18) items. The study 

revealed that the obstacles facing educational supervisors came with 

a high degree. These obstacles are the administrative tasks assigned 

to the educational supervisor increasing the number of teachers 

supervised by the educational supervisor, the lack of budget in 

order to implement the necessary educational activities, the lack of 

incentives and rewards, in addition to the lack of powers granted to 

the supervisor. The study also found that there were no statistically 
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significant differences between the mean responses of respondents 

on the obstacles facing them attributed to (educational qualification, 

specialization, experience years in the educational supervision, and 

the number of teachers to which supervision he is assigned. 
Keywords: Obstacles; Educational Supervisor, Al-Baha Educational 

Region. 
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 :مكدم 

ألداء السؤسدي كسخخج إف التصػرات العمسية كالتكشػلػجية ليا دكر ميع في تحديغ مدتػى ا
كالسؤسدات التعميسية السختمفة  ، مًعا برػرة مدتسخة السجخبلت كالعسمياتتتفاعل فيو نيائي 

، اكعشاصخى اكافة أبعادىكأحج ىحه السؤسدات تزع في اعتبارىا أىسية االرتقاء بسدتػى 
فالتصػر السشذػد في أدائيا يتصمب العسل السدتسخ  ،يع أدائيا كفق مؤشخات عالية التػقعكتقي

بسا يزسغ في اتجاه تحقيق األىجاؼ السختمفة مع أىسية التأكيج عمى جػدة األداء السؤسدي 
يتحقق التكامل بيغ العامميغ بالسؤسدات التعميسية كبتصػيخ أداء  ،تصابق الشتائج مع األىجاؼ

 جدًءا البذخية السػارد في االستثسار أصبحك ؛ الخاصة بتمظ السؤسداتبعاد كالسكػنات كافة األ
 كالتغييخ. التصػيخ السؤسدات، كعامبًل حاسًسا في نجاح عسميات ستخاتيجياتاا في ميس  

كمغ أىع السجخبلت الخاصة بالسؤسدات السختمفة بذكل عاـ كالسؤسدات التعميسية بذكل 
؛ كذلظ ألنيا تسثل أساس تحقيق التصػر الشػعي في القػى البذخيةة بخاص السجخبلت الستعمق

كسا أف ىحه القػى البذخية ليا دكرىا السيع في االرتقاء ، أدائيا كتحديغ مدتػى مخخجاتيا
بسدتػى العسل السكمفة بو، كبالتالي تحقيق أىجاؼ التشسية الذاممة التي يشذجىا السجتسع 

حيث أف دكر ىحه السؤسدات ال يقل أىسية عغ السؤسدات  الحي تتػاجج فيو ىحه السؤسدات،
األخخى في السجتسع، كالتي يسكشيا جعل ىحا السجتسع في مقجمة السجتسعات، كسا أنيا تعج 

السشذػدة، أساس تحقيق األىجاؼ كالغايات و، ك اّلمحاؽ بخكباألداة الخئيدة في إحجاث التقجـ ك 
فعاليتيا في أداء مياميا ات، كتحديغ مدتػى ؤسدرفع كفاءة إدارة السميع في دكرىا كسا أف 

بسا يجعميا تحقق التسيد  ة ىحه السؤسدات،كأنذصتيا بػصفيا محرمة نيائية لكفاءة كفعالي
 ا.ا كخارجي  داخمي   بيغ السؤسدات السشاضخة كالسشافدةالسؤسدي 

كقجرتيا  إف نجاح السؤسدات في أداء مياميا مختبط بذكل أساسي عمى قجرة تفعيل إدارتيا
عمى تػجيو عسمياتيا كافة نحػ األىجاؼ السخسػمة، كسا أف التػجيات الحجيثة كالسختكدات 
األساسية لتصػيخ فعاليتيا بالذكل السشاسب يتصمب قائًجا ناجًحا، كفاعبًل لجيو السيارات 

ائج بحكع كالكفايات السعخفية كاألدائية كالدمػكية كالػججانية البلزمة لتفعيل متصمبات دكره، فالق
مشربو يتػقع مشو تقجيع خجمة عالية لسؤسدتو، كتحقيق معجالت مغ التخابط التشديقي بيغ 

الغامجي، العامميغ معو، لخفع كتحديغ كتصػيخ األداء العاـ كتحقيق األىجاؼ السخسػمة )
كيعج السذخؼ التخبػي مغ الكيادات السيسة  .(261، 1020عصية، الغامجي، عدالء الغامجي، 
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سمية التخبػية فقج أكجت عجيج مغ الجراسات العمسية التي أجخيت في ىحا السجاؿ عمى في الع
أىسية دكر اإلشخاؼ التخبػي كاإلدارة التخبػية، عمى اعتبار أف السذخفيغ التخبػييغ يسثمػف 
مخكدًا ميسًا في األنطسة التعميسية، كأف جسيع العامميغ كالسدتفيجيغ مغ السؤسدات التعميسية 

إلييع باعتبارىع الستخرريغ أصحاب الخبخات الػاسعة في مياديغ التعميع السختمفة يشطخكف 
كالسػجييغ الستسخسيغ، القادريغ عمى إحجاث التصػر الشػعي في العسمية التعميسية، كتحديغ 

 (.23، 1002مدتػى أداء السعمسيغ عمى كجو الخرػص )األسجي، كإبخاليع،
 كتحقيق التعميسية كالتخبػية، العسمية لشجاح خكرياً ض عامبلً  التخبػي  اإلشخاؼ لحلظ أصبح

 عشاصخىا، مغ بكافة التعميسية تصػيخ العسمية غايتيا قيادية عسمية السشذػدة؛ بػصفو األىجاؼ
عمى مػاجية  كمداعجتو السدتسخ، الشسػ بيجه نحػ كاألخح السعمع تصػيخ أداء عمى العسل خبلؿ

مغ خبلؿ السداىسة في  التعميسي، السػقف خئيدة فيال العشاصخ أحج كافة التحجيات باعتباره
 عقج خبلؿ تبادليا مع زمبلئو بالعسل، كمغ كالعسل عمى البلزمة، التخبػية بالخبخات تدكيجه

التدييبلت  كتػفيخ الجكرات كتشطيع البحػث، كإجخاء التخبػية، السذاغل كإقامة الشجكات
 تقجيع خجمات عمى يخكد الحجيث التخبػي  (، فاإلشخاؼ1، 1021لو )مرمح،  البلزمة التعميسية

 عسمية تحديغ إلى ييجؼ الحي الدميع التخصيط مغ أساس عمى تقػـ فشية متقجمة كمتصػرة
 .(1 ،2112 الداحسي،)كالتعمع التعميع

كيقػـ باإلشخاؼ التخبػي أفخاد مؤىمػف تأليبًل جيًجا، عمى كعي باألىجاؼ العميا لمتخبية، 
العسمية التعميسية، لجييع االستعجاد لمتعاكف مغ أجل كضع الخصط  كبالعشاصخ التي تؤثخ في

شجاح عسمية التعميع ككحلظ ديشاميكيتيا يعتسج (، ف6، 1000كالدياسات التعميسية )مختجى، 
شفح مياـ اإلشخاؼ قادر عمى الكياـ بسيامو عمى الػجو السصمػب، يمذخؼ تخبػي  عمى كجػد

 تشبع ىشا مغ يشصمق مغ مشصمقات حية كثابتة كمجخبةك ، بصخيقة تتدع باإلبجاعيةالتخبػي 
الستػقعة مشو، حيث إنو جدًءا ميًسا  كاألدكار كميامو خبختو مغ بجءاً  السذخؼ التخبػي  أىسية

، العسمية التخبػية األساسية السعمع محػري مع بذكل مباشخ  كيتعامل، في األنطسة التعميسية
العسمية التخبػية كيجرؾ الجكر مكػنات جسيع خ كالستعمع، كسا أنو يتابع بذكل دكري كمدتس

مكػف مغ ىحه السكػنات، كتأثيخه عمى مدتػى أداء كل مغ السعمع كالستعمع، الحي يؤديو كل 
 ككيف يسكغ تػجيو كل اإلمكانات الستػفخة بالسؤسدات التعميسية مغ أجل تحقيق أىجافيا

بشجاح السذخؼ مختبط  رسالتواء أد السعمع في، إف الشجاح الحي يحققو (081 ،1022، )بخيظ
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، بيشيسافيسا التخبػي في تأدية أدكاره كميامو كمسارساتو بذكل فاعل كتحقيق عسمية التكامل 
، كبيحا السعشى يسكغ كىحا مغ شأنو أف يقػد إلى تصػيخ العسل التخبػي كالتعميسي في السجارس

مة عائج أيًزا عمى تصػر التأكيج عمى أف تصػر السذخؼ التخبػي كتحكيقو لؤلىجاؼ السخسػ 
أداء السعمسيغ كتحديغ مدتػى آدائيع كبالتالي االرتقاء بسدتػى التحريل الجراسي لجى 

 .(128، 1000، )تيعالستعمسيغ 
كنتيجة لحاجة السؤسدات التعميسية لتصػيخ أداء السذخؼ التخبػي، لمكياـ بالسدئػليات 

ف اىتساـ الكيادات اإلدارية في ىحه السؤسدات السشػشة بو الستعمقة بعسميات التعميع كالتعمع، كا
بإعجاده بالصخيقة التي تتشاسب مع شبيعة دكره التخبػي، كإيجاد الػسائل كالبخامج التعميسية 
كالتجريبية السشاسبة لتصػيخ مدتػى أدائو بذكل مدتسخ أثشاء خجمتو، لحا كاف لداًما االىتساـ 

و سػاء في مجاؿ عسمو أك في تفاعمو مع بتحجيج كافة القزايا كالسعيقات التي تػاجي
السحيصيغ حػلو، بسا يحقق لو الذعػر بالخضا عغ عسمو كما يتحسمو مغ مدئػليات كما يقـػ 
بو مغ نذاشات بسا يجفعو نحػ اإلنجاز. إف عبلج القزايا كالسذكبلت التي يػاجييا 

اإلشخافية  ػيخ أعساليعتصقػة إيجابية نحػ  السذخفػف التخبػيػف بالصخؽ العمسية الدميسة يعج
أف يشتج عشو قجرة تصػيخ آدائيع يسكغ كاإلدارية لتحقيق غايات السؤسدات التعميسية، كسا أف 

)الدىخاني،  كالفاعمية كاإلبجاع الكفاءةأكبخ لمكياـ بػاجباتيع ككضائفيع كبسدتػى أعمى مغ 
 (.36.، 1023الحخبي، السدركعي، الغامجي، كالذيخ، 

كثيًخا مغ السذخفيغ التخبػييغ ال أف ، إصػيخ كالتججيج في الشطاـ التخبػي كعمى الخغع مغ الت
لجييع القشاعة بأف العسمية اإلشخافية يجب أف تسارس بصخيقة تتدع بالحـد كالتدمط كتريج 

عسميات  أفأخصاء السعمسيغ داخل كخارج الرف الجراسي، كسا أنيع يزعػف في اعتبارىع 
، ال تعجكا كػنيا مدسياتكأساليبو كمسارساتو ما ىي إال  اإلشخاؼ التخبػي تصػيخ كتحديغ 

ا مغ كالحكيقة اف الشطاـ التعميسي يعاني كثيخً نطخيات عمسية غيخ مصبقة في الػاقع السيجاني، 
 شخاؼ التخبػي ، كسا أف اإل(.13 ،2002، ضعف اإلعجاد السيشي لمسذخؼ التخبػي )السغيجي

تؤثخ عمى أدكاره في السيجاف التخبػي، التي  تحجياتكالسعيقات كالكثيخ مغ السذكبلت  يػاجيو
يدتجعي إعادة الشطخ في تحجيج األساليب  كالػسائل التي تشيس بو كتعيشو عمى تحقيق بسا 

، كسا يتصمب ذلظ تحجيج شخافية الحجيثةأىجافو كالكياـ بسيامو في ضػء االتجاىات اإل
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، كالدعي نحػ إيجاد الحمػؿ العمسية السذكبلت كالقزايا كالسعيقات كالتحجيات التي تػاجيو
 السشاسبة لسػاجية ىحه السذكبلت كالسعيقات؛ لئلسياـ في تحقيق أىجاؼ اإلشخاؼ التخبػي.

 :مشرل  الدراس 

اشارت عجد مغ الجراسات لمجكر السيع الحي يؤديو السذخؼ التخبػي كالستعمق بتصػيخ 
غ الشاحية الفشية كاإلدارية، ككجػد األداء السجرسي مغ خبلؿ االرتقاء بسدتػى السعمسيغ، م

عجيج مغ التحجيات كالسعيقات التي يسكغ أف تػاجيو أثشاء آدائو لسيامو، كمشيا دراسة 
 كاف الدبب الخئيدي التخبػي  اإلشخاؼكالتي كذفت عمى أف  (Sulemana, 1020)سميساف 

د الجركس في إعجا السعمسيغ خبخاتعمى  أثخ إيجابي و ذكأنلتحديغ مدتػى السجارس، ك 
إضافة إلى زيادة كعي ، كمخاقبة تدميع الجركس، السيجانيةكتشفيح عسميات الستابعة كتقجيسيا، 

أداء السياـ ، كتشسية قجراتيع الكيادية، كتحديغ مدتػى السعمسيغ بسدؤكلياتيع السيشية
عجد ، كسا أكجت الجراسة عمى كجػد كحلظ في إعصاء كتعميع التجريباتالسصمػبة مشيع،  السيشية

 اإلشخاؼ مدتػى  ضعفمغ التحجيات كالرعػبات التي تػاجو عسميات اإلشخاؼ التخبػي مشيا 
كقمة الحػافد السادية السقجمة ، التخبػي، كقمة البخامج التجريبية البلزمة لتصػيخ أداء السذخفيغ

أف معػقات اإلشخاؼ التخبػي  كالتي تػصمت إلى  ,Al-Harbi) 1028ليع، كدراسة الحخبي )
تع ترشيف معػقات متػسصة، ك كانت محافطتي الخس كالعبل بالسسمكة العخبية الدعػدية في 

كاإلدارة  ،كالسشاىج ،كالشسػ السيشي ،لتخصيط التخبػي كاآلتي: ااإلشخاؼ التخبػي بتختيب تشازلي 
( كالتي أكجت عمى أف السعػقات التي تػاجو 1022، كدراسة البتاؿ، كالقحصاني )التعميسية

السذخفات التخبػيات في بخامج صعػبات التعمع عالية، كأكثخ السعػقات تػفًخا قمة السذخفيغ ك 
السكتبات الستكاممة، كتجاىل بعس السدؤكليغ باالقتخاحات التي يػصي بيا السذخؼ التخبػي، 

 األداء تصػيخ في التخبػييغ السذخفيغ دكر ( التي تػصمت إلى أف1021كدراسة الذجيفات )
 الغخبية الذسالية البادية لمػاء كالتعميع التخبية مجيخية في االجتساعية اساتالجر  لسعمسي السيشي

 درجة ( أف2112متػسصة، كسا أكجت دراسة الداحسي ) كاف بجرجة السفخؽ  محافطة في
 يجركػف  التخبػييغ السذخفيغ ضعيفة، كأف العمسية الخسائل مغ التخبػييغ السذخفيغ استفادة

 استفادة دكف  تحػؿ معػقات ىشاؾ اإلشخافي، كأف عسميع جاؿم في العمسية الخسائل أىسية
،  التعمع مرادر عسل السذخؼ عغ مقخ بعج أىسيا مغ كاف العمسية الخسائل مغ السذخفيغ

 اإلشخاؼ، كعجـ كجػد بسكتبات الخسائل ىحه مغ ندخ تػفخ العمسية، كعجـ الخسائل نذخ كعجـ
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( عمى أف 1020كحلظ أشارت دراسة ليمبت ) كالسصالعة، لمبحث التخبػي  لمسذخؼ تفخغ إجازات
 مجيخك السجارس يخاىا كسا السجرسية، اإلدارة تصػيخ في التخبػييغ لمسذخفيغ متػسط دكر ىشاؾ

 فمدصيغ.  لػسط الذسالية السحافطات في الحكػمية
 التخبػيػف  ( التي أكجت عمى أف السذخفػف 1020ككحلظ ما تػصمت إليو دراسة القخني )

الخاصة باستخجاميع لمسرادر التقشية في العسميات اإلشخافية  مغ السعػقاتعجد  يػاجيػف 
( كالتي تػصمت إلى أف درجة تػفخ 1023متػسصة، كدراسة الدىخاني كآخخكف ) كبجرجة

السعيقات بذكل مجسل كانت أحياًنا، حيث جاء محػر الجراسة الستعمق باألسباب التشطيسية في 
ق باألسباب الخاصة بالسؤشخات في السختبة الثانية، كالسحػر السختبة األكلى، كالسحػر الستعم

( عمى 1026الستعمق باألسباب الذخرية كاإلجتساعية في السختبة الثالثة، كأكج الخكيمي )
مجيشة السجرسة في عمى اإلشخاؼ التخبػي السباشخ مغ معػقات تشفيح آلية  مجسػعةكجػد 

، كالجانب اإلداري، كالجانب الفشي، كأشار : األىجاؼ، كالجانب االقتراديعخعخ تتعمق بػ
( إلى أف درجة تػفخ السعيقات التي تحج مغ فاعمية العسل اإلشخافي 1021البابصيغ )

لمسذخفيغ التخبػييغ متػسصة، حيث جاءت السعػقات السادية، كاإلدراية في السختبة األكلى بيغ 
اإلشخاؼ التخبػي أف معػقات ( إلى 1022باقي السعيقات، ككحلظ أشار الذخقاكي كخداعمة )

كسا أكج الدسيح  كانت متػسصة،في إدارتي التخبية كالتعميع بسحافطتي القخيات كتبػؾ 
( عمى أف درجة تػفخ معػقات اإلشخاؼ التخبػي بسجيشة الخياض جاءت كبيخة، حيث 1022)

التخبػي  جاءت معػقات اإلشخاؼ التخبػي االقترادية في السختبة األكلى، ثع معػقات اإلشخاؼ
اإلدارية، كفي السختبة الثالثة معػقات اإلشخاؼ التخبػي الفشية ككميا جاءت بجرجة كبيخة، في 
حيغ جاءت معػقات اإلشخاؼ التخبػي الذخرية في السختبة الخابعة كاألخيخة بجرجة متػسصة، 

خبػي ( كالتي أكجت عمى أف درجة تػفخ معيقات اإلشخاؼ الت1000كدراسة الخػالجة، كالحخبي )
جاءت بجرجة كبيخة بسشصقة الخس التعميسية في السسمكة العخبية الدعػدية، كأشارت دراسة 

 الجراسة عيشة استجابات في الحدابية الستػسصات أقل ( إلى أف.100عيداف كالعاني )
تصػيخه، كسا أشارت  كمعيقات التخبػي  اإلشخاؼ تػاجو التي السذكبلت محػري  في سجمت

 التخصيط مجاؿ في السعمع تشسية في السكيع السذخؼ إلى أف إسياـ( 1001)دراسة الخميح 
 كتشسية الحاتي، السيشي كالشسػ الرف، كإدارة كالتقػيع، الجرس، كتشفيح كإعجاده، لمجرس

 أبخز تسثل الحرز مغ السعمسيغ أنربة ارتفاع كأف متػسصة، كاف بجرجة ميشياً  السعمسيغ
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تتبمػر كبيخة، كفي ضػء ذلظ  بجرجة لمسعمسيغ لسكيعا السذخؼ تشسية مغ تحج التي الرعػبات
  االسئمة اآلتية:في الحالية مذكمة الجراسة 

ما كاقع السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية مغ كجية  .2
 نطخىع؟

عيشة استجابات  متػسصات بيغ( α ≤ 0.0.ىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية ) .1
اقع السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية حػؿ ك الجراسة 

عجد سشػات الخبخة في مجاؿ اإلشخاؼ ، التخرز، السؤىل) مستغيخاتل كالتي تعدى 
 ؟(الشراب اإلشخافي، التخبػي 

ما سبل مػاجية السعيقات التي تحج مغ أداء السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة  .6
 التعميسية؟

 :لدراس أيداف ا

السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ التعخؼ عمى كاقع  تيجؼ الجراسة الحالية إلى
 كاقتخاح سبل مػاجيتتا لتصػيخ أدائيع. بسشصقة الباحة التعميسية مغ كجية نطخىع،

 :أيدمي  الدراس 

  تتسثل أىسية الجراسة في اآلتي:
لسعيقات التي تػاجو السذخفييغ درجة تػفخ افي تحجيج الحالية الجراسة نتائج تديع  -2

يفيج السدئػليغ في إدارة اإلشخاؼ التخبػي في قج مسا التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية؛ 
األداء اإلشخافي مغ خبلؿ مػاجية تمظ السعيقات، كبالتالي قج يديع في رفع مدتػى 

 التعميسية.تحديغ العسمية 
في التعخؼ عمى أىع العػامل التي  السدئػلةالجيات الحالية يسكغ أف تفيج نتائج الجراسة  -1

تؤدي إلى رفع مدتػى األداء الػضيفي لمسذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية، 
 كالعسل عمى تحكيقيا كتػفيخىا.

إلفادة  ؛كدراسات أخخى في ىحا السجاؿ ألبحاث اً ُيؤمل أف تكػف ىحه الجراسة مخجع -6
السعيقات التي تػاجو السذخفيغ راسات السحمية حػؿ لشجرة الج كالسيتسيغ نطًخا الباحثيغ

 التخبػييغ بسشصقة الباحة.
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 مصيلحات الدراس :

 اإلشخاؼ التخبػي: 
( بأنو "ىػ العسمية الكيادية كالسشطسة كالسدتجامة 38.، 1023عخفو الدىخاني كآخخكف )

كغايات التي تدعى إلى تحديغ العسمية التخبػية بجسيع عشاصخىا مغ أجل تحقيق أىجاؼ 
 سياسة التعميع كالتعمع". 

 : السعيقات التي تػاجو السذخفييغ التخبػييغ
ىي مجسػعة السذكبلت كالقزايا التي تػاجو عسميات اإلشخاؼ التخبػي كالتي يسكشيا 
التأثيخ عمى مدتػى أداء السذخفيغ التخبػييغ، كبالتالي التأثيخ عمى مدتػى السخخجات 

لجى السذخفييغ التخبػييغ بسجارس التعميع العاـ بسشصقة الباحة  التعميسية، كتقاس درجة تػفخىا
 بالجرجة الكمية آلراء أفخاد عيشة الجراسة عمى األداة السعجة ليحا الغخض.

 :حدود الدراس 

كضع ترػر لسػاجية السعيقات التي تػاجو : اقترخ البحث الحالي عمى الحجكد السػضػعية
 لتعميسية.السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة ا

 .التعميسية مشصقة الباحةمجارس تع تصبيق الجراسة عمى الحجكد السكانية: 
 الحجكد الدمانية: تع تصبيق الجراسة في الفرل الجراسي األكؿ مغ العاـ الجراسي

 ىػ.2160/2110
بسشصقة سؤسدات التعميع العاـ ب السذخفيغ التخبػييغالحجكد البذخية: تع تصبيق الجراسة عمى 

 . الباحة
 األدب الهظيي والدراسات السابك 

يتشاكؿ ىحا الجدء مغ الجراسة األدب الشطخي الخاص بسػضػع السذخفيغ التخبػييغ، كبعس 
 الجراسات الدابقة ذات العبلقة، كالتعقيب عمييا.

 أكاًل: األدب الشطخي:
يعج اإلشخاؼ التخبػي مغ السرصمحات الحجيثة كتقـػ فمدفتو عمى أساس التخكيد عمى 

حديغ أداء السعمسيغ باعتبارىع محػر العسمية اإلشخافية، شخيصة أف يتػفخ الجػ الجيسقخاشي، ت
القائع عمى االحتخاـ الستبادؿ، كاالىتساـ بحاجات السعمسيغ مسا يشعكذ إيجابًيا عمى تحديغ 
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العسمية التعميسية كالتعمسية، كىحا يعبخ عغ حاجة السعمسيغ إلى مغ يذخؼ عمييع كعمى 
لكي يتع تحجيج مدتػيات ىحا األداء، كتقجيع الجعع السشاسب لتصػيخه بسا يتشاسب  أدائيع،

كقجرات كإمكانيات السعمسيغ السختمفة، لحلظ فإف السذخؼ التخبػي مدؤكؿ مدؤكلية مباشخة 
عغ تقػيع أداء السعمسيغ، كال تقترخ عسميات التقػيع عمى السعمسيغ فقط بالسؤسدات 

ػيع كامل العسمية التعميسية في ىحه السؤسدات، كتقػيع نتائج الصمبة التعميسية؛ بل يتعجاه لتق
كتحجيج مدتػيات نسػىع التعميسي، ككضع االستخاتيجيات التي يسكغ مغ خبلليا تحديغ 
مدتػيات األداء التعميسي، كدراسة كافة السعػقات كالتحجيات التي تػاجو السعمسيغ كالصمبة، 

لسػاجيتيا بالصخؽ العمسية السختمفة، كتقػيع السذخؼ  كإيجاد األساليب كالصخؽ السشاسبة
 (.60، 1002التخبػي لعسمو اإلشخافي بذكٍل ذاتي )الدعػد، 

كاإلشخاؼ التخبػي الفعاؿ بالسؤسدات التعميسية السختمفة ال يقترخ عمى متابعة األىجاؼ 
التخبػية  كتشفيحىا، بل يتعجى ذلظ إلى الدعي نحػ التشبؤ باألكضاع السدتقبمية لمعسمية

كالتعميسية، كتحجيج السعيقات كالتحجيات التي يسكغ أف تؤثخ عمى األداء اإلشخافي، ككضع 
الخصط السشاسبة لسشع حجكثيا، كمعالجة اآلثار الدمبية الشاتجة عغ بعس السعيقات التي 
تػاجو العسل اإلشخافي، كاالستفادة مغ اآلثار اإليجابية الشاتجة عغ مػاجية ىحه السذكبلت 
كالسعيقات، فاإلشخاؼ التخبػي الفعاؿ بيحا السعشى يعسل عمى التػفيق بيغ حاجات السؤسدات 
التعميسية، كحاجات السعمسيغ العامميغ في ىحه السؤسدات، كسا أنو يعسل عمى اإلفادة مغ 
الشساذج كاألساليب اإلشخافية الحجيثة، التي يسكغ أف تداىع في تحقيق أىجاؼ السؤسدات 

بذكل مباشخ عمى بشاء قجرات  التخبػي يؤثخ اإلشخاؼ (. ك 10، .102يمػب، التعميسية )ل
 تشفيح ردكد فعل عمى كيفيةيػجج  بجكرهالعامميغ في السجتسع السجرسي ميشًيا، كىحا السعمسيغ ك 

تعميع متسيد، كيؤكج لمسداىسة في تقجيع  التخبػي؛اإلشخاؼ  تصػيخ اإلجخاءات كالقخارات بذأف
ة اإلشخاؼ التخبػي عمى تقجيع تعميع ذك جػدة عالية مبشي عمى شبكة ذلظ عمى كيفية مداىس

 ,Sulemana, 1020) مغ العبلقات الستبادلة بيغ مكػنات العسمية التعميسية كالتعمسية
18). 

كألىسية بشاء ترػر عغ اإلشخاؼ التخبػي كدكره في تحقيق التصػر الشػعي في مدتػيات 
بيغ كافة مكػنات العسمية التعميسية بيا، كبسا يديع في األداء بالسجرسة، بسا يحقق التػزاف 
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تحقيق أعمى مدتػى في األداء؛ كبالتالي تحقيق أعمى جػدة في مخخجاتيا، كفي العخض 
 التالي إبخاز أىع التعخيفات لسفيـػ اإلشخاؼ التخبػي.

 مفيـػ اإلشخاؼ التخبػي:
أنيا جسيعيا كانت متفقة إلى لئلشخاؼ التخبػي عجيج مغ التعخيفات كالتي إف اختمفت إال 

حٍج ما، عمى أنو عسمية قيادية ديسػقخاشية، حيث يقرج بالقادة السذخفيغ في مجاؿ التعميع كل 
مغ يقـػ بعسل يغمب عميو شابع التػجيو كالتشديق كالتقػيع بالشدبة ألعساؿ أفخاد أخخيغ ىع 

، 1022عسخجي)(، كعخفو ال238ـ ،1002السخؤكسػف الحيغ يعمسػف بكيادتو )جػىخ، 
كنذاط تقػـ بو الييئات السخترة، كىػ عسمية ديسقخاشية تعاكنية  مشطسة ( بأنو:" عسمية102

كمدتسخة، كعبلقة إندانية عمسية، كعسمية مخنة بيغ السػجو التخبػي كالسعمسيغ بغخض تحديغ 
ؿ الجيػد العسمية التعميسية التعمسية ، كتقجيع السداعجة كالعػف لمسعمسيغ لتحديغ أدائيع كبح

 لتحديغ تعمع تبلميحىع كحل السذكبلت التي تػاجييع". 
( اإلشخاؼ التخبػي بأنو "عسمية ديسػقخاشية تعميسية مشطسة، 630، 1023كعخؼ العجاف )

تعشي بالسػقف التعميسي بجسيع عشاصخه كالتي تتسثل في السشاىج كالػسائل كاألساليب كالبيئة 
لعػامل السؤثخة في السػقف كتقييسيا لمعسل عمى كالسعمع كالصالب، كتيجؼ إلى دراسة ا

 تحديشيا كتشطيسيا مغ أجل تحقيق أفزل أىجاؼ لمتعميع كالتعمع".
( اإلشخاؼ التخبػي بأنو "جسيع األنذصة السشطسة التي 1، .102كعخؼ عدكز كحسدة )

يع يقـػ بيا السذخؼ التخبػي مغ أجل تحديغ ميارات الصمبة كتصػيخىا كزيادة معجالت تحريم
 الجراسي، مغ أجل تحقيق أىجاؼ العسمية التعميسية كالتعمسية".

( اإلشخاؼ التخبػي بأنو "عسمية فشية ىادفة؛ لتصػيخ بيئات 20، .216كيعخؼ الذيخي )
 التعمع، كتقػيسيا كإدارتيا، بسا يكفل تجػيج عسميات التعميع كالتعمع، كتحديغ مخختيا الشػعية".

كحلظ بأنو:" عسمية تخبػية قيادية إندانية تيجؼ إلى  (.1، 1026كسا يعخفو السغيجي )
تحديغ عسميتي التعميع كالتعمع . مغ خبلؿ إيجاد مشاخ مبلئع لمعسل لجسيع أشخاؼ العسمية 
التخبػية التعميسية، مع تقجيع كتػفيخ كافة الخبخات كاإلمكانات السادية كالفشية البلزمة لشسػ 

مسي كتشفيح مػضػعي، كمغ أجل تحقيق اليجؼ كتصػيخ جسيع تمظ األشخاؼ كفق تخصيط ع
 الشيائي كالسشذػد كىػ بشاء اإلنداف الرالح". 
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( اإلشخاؼ التخبػي بأنو: "العسمية التي يتع فييا تقػيع كتصػيخ 20، 1021كعخؼ خميل )
التعمسية كمتابعة تشفيح كل ما يتعمق بيا؛ لتحقيق األىجاؼ التخبػية، كىػ  –العسمية التعميسية 

اإلشخاؼ عمى جسيع العسميات التي تجخي في السجرسة سػاء كانت تجريبية أك إدارية أك يذسل 
تتعمق بأي نػع مغ أنػاع الشذاط التخبػي في السجرسة كخارجيا، كالتفاعبلت السػجػدة فيسا 

 بيشيا، كالعسل عمى الشيػض بعسميتي التعميع كالتعمع".
ية مشطسة كمخصصة تيجؼ إلى ( اإلشخاؼ التخبػي بأنو "عسم1021كسا عخؼ عمي )

تحديغ الشاتج التعميسي مغ خبلؿ تقجيع الخبخات السشاسبة لمسعمسيغ كالعامميغ في السجرسة، 
كالعسل عمى تػفيخ اإلمكانات كالطخكؼ السشاسبة لمتجريذ الجيج، الحي يؤدي إلى الشسػ 

ة األىع الذامل الستكامل لمستعمسيغ، عمى اعتبار أف ذلظ ىػ اليجؼ األساسي كالغاي
 لمسؤسدات التعميسية".

كيجسع التخبػيػف عمى أف عسمية اإلشخاؼ التخبػي ىي خجمة فشية متخررة يقجميا 
السذخؼ التخبػي السختز إلى السعمسيغ الحيغ يعسمػف معو بقرج تحديغ عسمية التعمع 

السيارات كالتعميع، كتعسل الخجمة اإلشخافية عمى تسكيغ السعمع مغ السعخفة العمسية السصمػبة ك 
األدائية البلزمة، عمى أف ُتقجـ بصخيقة إندانية تكدب ثقة السعمسيغ كتديج مغ تقبميع كتحدغ 

 (.1022الدخشي، كالدعبي، كالخداعمو،)في اتجاىاتيع 
( بأنو "عسمية إندانية شػرية قيادية شاممة كخجمة 2161ككحلظ عخفتو ميخة الدىخاني )

تعميسية التعمسية، كتقـػ عمى تػضيف الحػار كمياراتو فشية تختقي بجػانب كعشاصخ العسمية ال
 في السسارسات اإلشخافية كغايتو تحديغ كتصػيخ العسمية التعميسية، كتحقيق أىجافيا". 

 السشطسة السخصصة العسمية تمظ:" بأنو التخبػي  ( اإلشخاؼ8، 1022كيعخؼ عصا هللا )
 يؤدي بذكل الصمبة تعمع تشطيع ياراتم امتبلؾ عمى التخبػييغ العامميغ مداعجة إلى اليادفة

 كعسمياتو مجخبلتو لو نطاـ ىيئة عمى كتكػف  كالتخبػية التعميسية األىجاؼ تحقيق إلى
 ". كمخخجاتو

( اإلشخاؼ التخبػي بأنو "عسمية تخكد عمى .2، 1000كسا عخفو العاجد، كحمذ )
ندانية، كالذسػؿ في الشيػض لتحديغ عسميتي التعميع كالتعمع، بسا يدتمـد التذاكر، كاإل 

التشديق كالتػجيو؛ لشسػ السعمسيغ في اتجاه يدتصيعػف فيو استخجاـ ذكاء الصمبة، لتػجيييع 
 نحػ تحقيق أىجافيع التعميسية كالتعمسية، كتحقيق شسػحات مجتسعيع".
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( اإلشخاؼ التخبػي بأنو "عسمية ديسػقخاشية قائسة عمى 13، 1008كسا عخؼ عاير )
كااللتداـ األخبلقي؛ كذلظ مغ خبلؿ العسل بعيًجا عغ التدمط، كفي مشاخ يتدع  االحتخاـ الستبادؿ

 بالحػار كالسشاقذة كالتذجيع عمى اإلبجاع".
( بأنو "عسمية تعاكنية قيادية ديسقخاشية مشطسة، تعشي 20، .100كعخفو الصعاني )

مسية كمعمع بالسػقف التعميسي بجسيع عشاصخه مغ مشيج ككسائل تعميسية كأساليب كبيئة تع
كشالب كإدارة مجرسية، تيجؼ إلى دراسة العػامل السؤثخة في ذلظ السػقف كتقييسيا، لمعسل 

 عمى تشطيسيا كتحديشيا؛ لتحقيق أىجاؼ العسمية التعميسية".
( اإلشخاؼ التخبػي بأنو "العسمية التي تخمي إلى تقػيع العسمية 1، 1002كعخؼ العاجد )

كتصػيخىا، كتداعج السعمسيغ عمى تحديغ مدتػى أدائيع،  التعميسية كالتعمسية كتحديشيا
كتشطيع التعمع الفعاؿ لجى الصمبة؛ لتحقيق األىجاؼ التخبػية السشذػدة"، كعخفيا العاجد 

( أيًزا بأنو "العسمية التعاكنية التي يتع فييا التفاعل بيغ مختمف مكػنات العسمية .، 1002)
كمشاىج دراسية كإمكانات بذخية كمادية كبيئة محمية التعميسية كالتعمسية مغ معمسيغ كشمبة 

كنتيجة لعسمية التفاعل يصخأ تحدغ عمى عشاصخ العسمية التعميسية كالتعمسية، مثل كفايات 
أفزل لمسعمسيغ، كتحديغ مدتػى الصمبة التحريمي، كإثخاء السشاىج، كاستخجاـ فعاؿ كأمثل 

 بيئة السحمية".لئلمكانات البذخية كالسادية، كتعاكف أفزل مع ال
 كتصػيخ تقػيع فييا يتع التي ( اإلشخاؼ التخبػي بأنو:" العسمية0، 2112كعخؼ الداحسي)

 يذسل كىػ التخبػية، األىجاؼ بيا لتحقيق يتعمق ما كل تشفيح كمتابعة التعميسية العسمية
 كالتفاعبلت كالعبلقات السجرسة كخارجيا في تجخى  التي العسميات جسيع عمى اإلشخاؼ

 بيشيا". فيسا ػجػدةالس
اإلشخاؼ التخبػي بأنو "عسمية تفاعمية  (Beach & Reinhartz, 1000, 16) كعخؼ

كتعاكنية بيغ السذخؼ التخبػي مع السعمسيغ كالعامميغ بالسجرسة؛ لمتصػيخ كالتحديغ السيشي 
 لمسعمسيغ، كبالتالي تحقيق االرتقاء بسدتػى نػعية التعميع كالتعمع".

فغ اإلشخاؼ " اإلشخاؼ التخبػي عمى أنو: (Ogunu, 2008, 218)كسا عخؼ أكجػنػ 
مبادئ مع  لزساف تػافقيع بذكل عاـ ؛في الشطاـ السجرسي كالعامميغ عمى أنذصة السعمسيغ

اإلشخاؼ كالتػجيو السعتسجة كمبادئ ، كمسارسات التعميع السقبػلة كالدياسات السشرػص عمييا
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تعمع تعميع ك  لتحديغ الطخكؼ التي تؤثخ عمى؛ ي ليعكتقجيع التػجيو السيشبالشطاـ التعميسي، 
 الصمبة، كالشسػ السيشي لمسعمسيغ كالصمبة".

( بأنو "عسمية فشية شػرية إندانية شاممة 2120كتعخفو اإلدارة العامة لئلشخاؼ التخبػي )
 غايتيا تقػيع كتصػيخ العسمية التعميسية كالتخبػية بكافة محاكرىا".

، 1021التخبػي بذكمو الحجيث عجد مغ الشقاط مشيا )خميل،  كما يسيد مفيـػ اإلشخاؼ
26:) 

عسمية اإلشخاؼ تدتيجؼ اإلشخاؼ كالتػجيو كاإلرشاد، ال تريج األخصاء، كأف يحل  .2
 الشرح كاإلرشاد محل األكامخ كالتعميسات.

يعتسج اإلشخاؼ التخبػي بسفيػمو الحجيث عمى التعامل بعجالة كديسقخاشية كتعاكف بيغ  .1
 التخبػي كالسعمسيغ.السذخؼ 

تقجيع الخجمات الفشية لمسعمسيغ؛ لخفع كفاياتيع األكاديسية كالسيشية، كمداعجتيع عمى  .6
 الشسػ السدتسخ كتحديغ مدتػى آدائيع.

إعاد تذكيل كتحديغ بيئة السػقف التعميسي بجسيع أبعاده كعشاصخه )استخجاـ أساليب  .1
انتباه الصبلب، تييئة فخص خاصة متشػعة مغ التعميع، تػفيخ السشاخ البلـز لديادة 

لمصبلب السػىػبيغ كالستفػقيغ، إعادة تشطيع الييئة التجريدية بالسجرسة، التػجو إلى 
السجتسع السحمي، الخحبلت السيجانية، البخامج التعاكنية، التعخؼ عمى مرادر التعمع 

 الستػفخة بالبيئة السحمية كتذجيع استخجاميا بذكل مشاسب.
 خبػي بخنامًجا متكامبًل مخصًصا؛ لتحديغ العسمية التخبػية.يعج اإلشخاؼ الت ..
يقـػ اإلشخاؼ التخبػي عمى أف تقػيع السعمع ليذ ىجًفا في حج ذاتو؛ كلكشو كسيمة  .3

لتحديغ مدتػى أدائو، كاالرتفاع بدتػاه؛ لحلظ يشبغي أف يكػف ىحا التقػيع ىادًفا، 
لسجامبلت، عمى اعتبار أف تقخيخ كمػضػعًيا، كبشاء بعيًجا عغ التحيدات الذخرية أك ا

 السذخؼ التخبػي ىػ محل نقاش بيغ السذخؼ كالسعمع كبالتعاكف مع إدارة السجرسة. 
 كمسا سبق مغ تعخيفات يتزح أف اإلشخاؼ التخبػي:

عسمية قيادية يغمب عمييا شابع التػجيو كالتشديق كالتقػيع بالشدبة ألعساؿ أفخاد أخخيغ  .2
 ف بكيادتو.ىع السخؤكسػف الحيغ يعمسػ
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التخبػية  األىجاؼ تيتع بتصػيخ أداء السعمسيغ كالعامميغ بالسجرسة؛ لتحقيق عسمية .1
 السشذػدة.

الستفاعمة كالستكاممة فيسا بيشيا كمػجية نحػ تحقيق  يذتسل عمى عجد مغ العسميات .6
 األىجاؼ التعميسية السختمفة.

كعشاصخ العسمية  عسمية إندانية شػرية قيادية شاممة كخجمة فشية تختقي بجػانب .1
 التعميسية.

 أىجاؼ اإلشخاؼ التخبػي:
السرصمحات الحجيثة التي تدتشج فمدفتيا إلى التخكيد عمى  اإلشخاؼ التخبػي مغيعج 

سبشية ال مخكد عسمية اإلشخاؼ بذخط تػافخ البيئة الجيسقخاشيةالحي يعج تحديغ أداء السعمع 
عسمية  ا عمى تحديغالتي تشعكذ إيجابيً  عمى االحتخاـ الستبادؿ كرعاية احتياجات السعمسيغ

مغ خبلؿ ات التعميع كالتعمع ييجؼ إلى تحديغ عسمي، لحلظ فاإلشخاؼ التخبػي التعمع التعمع
كالتعامل الػقائي كالحاسع مع السكػنات التي السؤثخة فييا،  التحكع الفعاؿ في جسيع الستغيخات

، كخخجاتيامغ خبلؿ مجخبلتيا كعسمياتيا  تصػيخ العسمية التعميسية تذكل الشطاـ التعميسي حتى
كإيجاد الحمػؿ التعميسية السختمفة لحلظ بيغ ىحه العشاصخ دكر السذخؼ في بحث السذكبلت 

محػر العسمية عمى اعتبار أنيع التخكيد عمى تحديغ أداء السعمسيغ كسا ، ك بذكل كاضح
االحتخاـ مغ  متبادؿ اإلشخافية التي يشبغي الكياـ بيا في جػ ديسقخاشي قائع عمى أساس

 (Tawfiq, Almajali, 1021, 216) كاالىتساـ باحتياجات السعمع
كسا ييجؼ اإلشخاؼ التخبػي إلى تجريب السعمسيغ بالسؤسدات التعميسية عمى عسميات 
التقػيع كإثارة دافعية السعمسيغ، كاىتساماتيع بالعسمية التعميسية، كتذجيعيع عمى إجخاء البحػث 

ع كفاءة السعمسيغ ميشًيا، كالعسل عمى تقجـ نسػ الصمبة كتحديغ مدتػى آدائيع التجخيبية، كرف
التعميسي كالتعمسي، كمداعجة الكيادات السجرسية عمى التكيف كاالستسخاية في البخنامج 
اإلشخافي التذاركي، كإيجاد السشاخ االجتساعي كالشفدي السشاسب لمعسمية التعميسية كالتعمسية؛ 

لسذخفيغ التخبػييغ كتجريبيع بذكل يتشاسب مع أىسية دكرىع في قيادة لحلظ يجب إعجاد ا
 (.22-23، .102العسمية التعميسية كالتعمسية، كالديخ بيا نحػ الشسػ كالتصػر )ليمػب، 

بذكل مدتسخ، كتحجيج جػانب  تقييع السعمسيغكييجؼ كحلظ اإلشخاؼ التخبػي الدعي نحػ 
لتصػيخ كالتحديغ في ىحه السدتػيات، ككحلظ الزعف في مدتػيات أدائيع؛ لبشاء خصط ا
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اختيار األساليب اإلشخافية األكثخ مشاسبة لمسعمسيغ الحيغ يذخؼ عمييع السذخؼ التخبػي، 
متشػعة في شكل العسل السجرسي، كالبحث  خ مبلحطاتيػفكمغ أىجاؼ اإلشخاؼ التخبػي أيًزا ت

، كتحجيج كافة يغ األداءتحد، ك تصػيخ السيارات التعميسيةبذكل مدتسخ عمى عسميات 
السذكبلت الستعمقة باإلشخاؼ التخبػي، كالبحث عغ الحمػؿ التي تشاسب كل مذكمة مغ ىحه 
السذكبلت بالصخؽ العمسية الحجيثة، السذاركة في عسميات تصػيخ السؤسدات السجرسية، 
كالسداىسة في بشاء ترػرات مدتقبمية عغ شكل األداء في ضػء االتجاىات الحجيثة في 

 االستفادة مغ التغحية السختجة السقجمة مغ السجيخيغمجاؿ اإلشخاؼ التخبػي، مغ خبلؿ 
 (.(Ugurlu, 1021, 283العامميغ في ىحه السجار

تػجيو إلى  (10 ،1002األسجي كإبخاليع )حدب ما أكرده شخاؼ التخبػي ييجؼ اإلكسا 
عمى الػقػؼ عمى أحدغ  تيع، كمداعجالسعمسيغ لسخاعاة تحقيق األىجاؼ االجتساعية كالتخبػية

كمذاركتيع في كل ما  ،كإشبلعيع عمى كل ججيج مقخراتيعالصخؽ التخبػية في تجريذ 
؛ لمخفع كتكػيغ عبلقات إندانيو معيعاحتياجاتيع الكذف عغ ، ككحلظ اا كعمسيً يداعجىع ميشيً 

تخبػي ، ككحلظ مغ أىجاؼ اإلشخاؼ التحقيق أىجاؼ السجرسةلمعسل عمى ركحيع السعشػيو مغ 
عمى تػجيو  ريغقاد ػاعمى أف يربح عكمداعجتي ع،قجراتي يغ، كاحتخاـاحتخاـ شخرية السعمس

عمى االستفادة مغ البيئة السحمية كالتعخؼ تيع مداعج، ك كتحميميا عكتحجيج مذكبلتي أنفديع
 العسل عمى تشديق البخامج التعميسية لتحديغ العسمية، ككحلظ ندانية كالساديةعمى مرادرىا اإل 

عمى  ػاليتعخف أنفديع؛عمى تقػيع  كمداعجتيع شبلبيععمى تقػيع أعساؿ تيع مداعج، ك التخبػية
 .أدائيع ككيفية معالجتيا نػاحي ضعفع؛ لجعسيا بالذكل السشاسب، كتعخؼ نقاط ضعفي

كييجؼ اإلشخاؼ التخبػي بالسسمكة العخبية الدعػدية إلى تصػيخ عسميات التعميع كالتعمع في 
ت التعميسية، كتقػيع مخخجاتيا؛ بسا يحقق جػدة األداء التخبػي كالتعميسي، مختمف البيئا

كتحديغ نػعيتو، كذلظ في ضػء األىجاؼ التي تزسشتيا سياسة التعميع في السسمكة، كتذتسل 
أيًزا أىجاؼ اإلشخاؼ التخبػي بالسؤسدات التعميسية بالسسمكة عمى األىجاؼ اآلتية )الذيخي، 

216. ،22:) 
ع التخبػي، كتحميمو، كمعخفة الطخكؼ السحيصة بو، كاإلفادة مغ ذلظ في رصج الػاق .2

 التعامل مع محاكر العسمية التعميسية كالتخبػية.
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تصػيخ الكفايات العمسية كالعسمية لجى العامميغ في السيجاف التخبػي كتشسيتيا، كالتخصيط  .1
 مسية.لتحديغ مػقف التعميع لرالح الصمبة كسحػر لمعسمية التعميسية كالتع

تشسية االنتساء لسيشة التخبية كالتعميع كاالعتداز بيا، كإبخاز دكرىا في السجرسة  .6
كالسجتسعع، كالتعاكف كالتشديق مع الجيات السخترة لمعسل في بخامج األبحاث التخبػية 
كالتخصيط كالتشفيح كتصػيخ بخامج التعميع كالتجريب كالكتب كالسشاىج كشخائق التجريذ 

 السعيشة.ككسائل التجريذ 
العسل عمى بشاء جدػر اتراؿ بيغ العامميغ بالسؤسدات التعميسية، تداعج عمى نقل  .1

الخبخات كالتجارب الشاجحة في ضل رابصة مغ العبلقات اإلندانية، رائجىا االحتخاـ الستبادؿ 
 بيغ ىؤالء العامميغ في مختمف السػاقع.

سيغ عمى تشفيح العسمية التعميسية العسل عمى تخسيخ الكيع كاالتجاىات التخبػية لجى القائ ..
 في السيجاف.

تشفيح الخصط السػضػعة مغ اإلدارة العميا بذكل ميجاني، كالشيػض بسدتػى التعميع  .3
 كتقػيسو، كتحديغ أساليبو لمحرػؿ عمى أفزل مخخجات.

تحقيق االستخجاـ األمثل لئلمكانات الستاحة البذخية كالسادية، كتصػيخ عبلقة السجرسة  .2
 السحيط.بالسجتسع 

كمسا سبق يتزح أف لئلشخاؼ التخبػي بالسؤسدات التعميسية عجد مغ األىجاؼ، التي ال 
تختمف فيسا بيشيا في السؤسدات التعميسية السختمفة، كسا أنيا قج تتذابو بيغ الجكؿ كبعزيا 
البعس، عمى أساس أف اإلشخاؼ التخبػي يعتشي بالسعمسيغ بذكل متكامل، كبتصػيخ مدتػيات 

، كتحديغ أساليب عسميع؛ بسا يحقق التصػر الشػعي في أداء الصمبة، كتحديغ مدتػى آدائيع
تحريميع الجراسي، ككحلظ االرتقاء بسدتػى الخجمات التعميسية السقجمة لمسدتفيجيغ، كتػفيخ 
اإلمكانات البلزمة لمعسمية التعميسية كالتعمسية، كالكذف عغ السعيقات التي يسكغ أف تػاجو 

عميسية ككشع الترػرات السشاسبة لسػاجيتيا، بالتعاكف مع الكيادات السجرسية، السؤسدات الت
كالسعمسيغ، كالصمبة، كتفعيل السسارسات اإلشخافية الحجيثة كالتأكيج عمى أىسية االستفادة مغ 

 الخبخات العمسية كالعسمية التشػعة كتػجيييا نحػ تحقيق أىجاؼ السؤسدة التعميسية.
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 :كضائف السذخؼ التخبػي 
تجاخميا، كصعػبة فرل بعزيا عغ ك رغع تعجد الػضائف الخاصة بالسذخؼ التخبػي، 

ػلية الكيادة في ئتحسل مد إدارية: كضائف بعس يسكغ حرخ كضائف السذخؼ التخبػي في
 ، ككضائفحث السعمسيغ عمى اإلنتاج العمسي كالتخبػي : تشذيصية ،  ككضائفالعسل التخبػي 

 ككضائفريب، مغ أجل نسػىع، كتحديغ مدتػيات أدائيع، تعيج السعمسيغ بالتج تجريبية:
 :كضائف تقػيسية، ك اإلحداس بالسذكبلت كالقزايا التي تعػؽ مديخة العسمية التخبػية بحثية:

كضائف ، ك قياس مجى تػافق عسل السعمع مع أىجاؼ السؤسدة التخبػية كمشاىجيا كتػجيياتيا
، ج كفق نساذج نطخية لتحميل السشاىج كتصػيخىاتدكيج السعمسيغ بكيفية تحميل السشاى :تحميمية

كضع ، ك التخبػية لتصػيخ العسميةابتكار أفكار ججيجة، كأساليب مدتخجمة  كضائف ابتكاريو:ك 
تعسيع ىحه األفكار كاألساليب بعج تجخيبيا ، ك ىحه األفكار كاألساليب مػضع االختبار كالتجخيب

 ىػ(.2120، بػي اإلدارة العامة لئلشخاؼ التخ  (صبلحيتياكثبػت 
كيتزح مغ ذلظ أف السذخؼ التخبػي كسا كاف سابًقا متابًعا لعسل السعمسيغ، كلكغ تذعبت 
ميامو فأصبح يتابع كيحمل كيتصػر بعج عسميات تقػيع مدتسخة ألداء السعمسيغ، كسا أنو يقـػ 

يعتسج في بأستخجاـ األساليب اإلشخافية التي تتشاسب مع شبيعة السػاقف اإلشخافية السختمفة، ك 
ذلظ عمى مياراتو اإلبجاعية كاإلبتكارية، التي تداعجه عمى تغييخ األسمػب اإلشخافي مع كل 
مػقف تعميسي، كمع اختبلؼ السعمسيغ، عمى اعتبار أف ىشاؾ فخكؽ فخدية في أداء السعمسيغ 

 كبعزيع البعس، كحلظ ىشاؾ اختبلؼ في الخبخات التجريدية بيشيع.
 الحجيثة:أساليب اإلشخاؼ التخبػي 

ىشاؾ عجد مغ األساليب اإلشخافية الحجيثة، التي يسكغ أف يدتخجميا السذخؼ التخبػي 
حدب شبيعة السػاقف التعميسية، كشبيعة السعمسيغ، كشبيعة البيئة السجرسية كالسشاخ السجرسي 
 الدائج، كمغ ىحه األساليب أسمػب اإلشخاؼ التخبػي التصػيخي الحي ييتع بالفخكؽ الفخدية بيغ

السعمسيغ، كيييء السعمع ليكػف لجيو القجره عمى اتخاذ القخارات التخبػية السختمفة ككحلظ إيجاد 
الحمػؿ العمسية لمسذكبلت التخبػية التي تػاجيو، كأسمػب اإلشخاؼ التخبػي الستشػع كىػ نسػذج 
إشخافي يشطع عسل السذخفيغ التخبػييغ في السيجاف، كيقجـ آلية عسل كاضحة ليع داخل 

لسجرسة، مغ خبلؿ آلية ترشيف كاضحة كاحتياجات يخغب السعمع في تشسيتيا لجيو؛ لمخقي ا
باألداء كتحقيق الشسػ في السيجاف التخبػي، كأسمػب اإلشخاؼ التخبػي العيادي كىػ قائع عمى 
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تحديغ سمػؾ السعمسيغ داخل الرف الجراسي، كمسارستيع التعميسية عغ شخيق تدجيل 
رفية بأكسميا، كتحميل أنساط التفاعل داخمو، بيجؼ تحديغ تعمع الصبلب، السػاقف التعميسية ال

كأسمػب اإلشخاؼ التخبػي باألىجاؼ كىػ الحي يقـػ عمى مذاركة جسيع األفخاد السعشييغ 
بالعسمية اإلشخافية في كضع األىجاؼ السخاد تحكيقيا بغخض زيادة فاعمية العسمية اإلشخافية، 

أىجاؼ كاضحة كقابمة لمكياس كالتصبيق، كنتائج محجدة بجقة كتتزسغ ىحه العسمية تحجيج 
كبخامج كاقعية، كتقييًسا لؤلداء في ضػء الشتائج الستػقعة، كأسمػب اإلشخاؼ التخبػي التذاركي 
الحي يعتسج عمى مذاركة جسيع األشخاؼ السعشية بعسمية اإلشخاؼ، ككحلظ أسمػب اإلشخاؼ 

ل معمع يدتصيع أف يبشي معخفتو بشفدو مغ خبلؿ مخكره التخبػي البشائي كالحي يؤكج عمى أف ك
بسػاقف خبخاتيو متعجدة تداعجه في بشاء السعخفة الحاتية لجيو، كأسمػب اإلشخاؼ التخبػي 
السباشخ حيث يقـػ السذخؼ التخبػي باإلشخاؼ العاـ عمى جسيع جػانب العسل في مجسػعة 

حجة العسل التصػيخي لو خبلؿ فتخة زمشية محجدة مغ السجارس عمى اعتبار أنيا مجتسعة تعتبخ ك 
محجدة، حيث أف السذخؼ التخبػي في ىحا األسمػب يدعى إلى االرتقاء بالجانب اإلداري، 

 (..1-26، .216كالجانب الفشي التصػيخي كاإلبجاعي لمسجرسة )الذيخي، 
تعتسج كلكل أسمػب مغ ىحه األساليب آلياتو عشج تشفيحه ميجانًيا، كسا أف ىحه األساليب 

عمى شبيعة السجرسة الستػاجج بيا السعمسيغ، كمدتػى الخبخات الستػفخ لجييع، كسا يعتسج عمى 
مدتػيات آدائيع داخل الرفػؼ الجراسية، ككحلظ شبيعة الصبلب السمتحقيغ بالسجرسة، 
كمدتػيات تحريميع الجراسي، كالسشاخ السجرسي الدائج، كاألنساط الكيادية السسارسة 

ا يعتسج عمى قجرات السذخؼ التخبػي نفدة، كميارتو في االنتقاؿ مغ أسمػب بالسجرسة، كس
آلخخ حدب السػاقف التي يتعخض ليا داخل السجتسع السجرسي، كسا يعتسج عمى درجة تقبل 
السعمسيغ لسثل ىحه األساليب، كدرجة معخفتيع بيا؛ لحلظ فسغ السيع عقج دكرات تجريبية 

ىحه األساليب اإلشخافية كشخيقة تشفيحىا، ككحلظ مشح متشػعة لمسذخفيغ التخبػييغ عمى 
السعمسيغ الفخصة لحزػر دكرات تجريبية مساثمة عغ ىحه األساليب لمتعخؼ عمييا كعمى آليات 

 تشفيحىا بالتعاكف مع السذخؼ التخبػي.
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 ثانًيا: الدراسات السابك :

ية، كالتي تع اختيار ىشاؾ عجيج مغ الجراسات الدابقة ذات العبلقة بسػضػع الجراسة الحال
 عجد مشيا لعخضيا في ىحا الجدء مختبة تختيًبا تشازلًيا مغ األحجث لؤلقجـ، كذلظ كفق اآلتي:

دكر اإلشخاؼ التخبػي في دراسة ىجفت إلى تعخؼ  (Sulemana, 1020)أجخى سميساف 
، في السشصقة الذسالية مغ غانا Zabzuguتقجيع تعميع أساسي جيج في مشصقة  ضساف

يؤدي  جت الجراسة عمى فخضية أف الصبيعة الديئة لئلشخاؼ التخبػي في كثيخ مغ األحيافاستشك 
السجارس العامة في  تعميع األساسي، كبالتالي انخفاض مدتػيات التعميع فيالإلى ضعف جػدة 

مػضع الجراسة، كلقج تع اختيار خسدة مغ السذخفيغ التخبػييغ، كعذخة مغ السعمسيغ  السشصقة
تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية البديصة، كتع استخجاـ عجد مغ مجرًسا  (02)الخبخاء، ك 

، كاالستبانة كالسبلحطةالذخرية مع الخبخاء،  السقاببلتمشيا شخيقة شخؽ جسع البيانات 
( مغ أفخاد العيشة ٪03، كلقج كذفت نتائج الجراسة عمى أف )تدييل عسمية جسع البياناتل

مشيع  (٪.0) أكج، كسا مجرستيعلتحديغ مدتػى  الدبب الخئيديأف اإلشخاؼ كاف أكجكا عمى 
كتشفيح عسميات خبخاتيع في إعجاد الجركس كتقجيسيا، ا عمى إيجابيً  اأثخً  لو أف اإلشخاؼ التخبػي 

كذفت الجراسة أف اإلشخاؼ  إضافة إلى ذلظ، كمخاقبة تدميع الجركس، السيجانيةالستابعة 
، كتشسية قجراتيع الكيادية، يغ بسدؤكلياتيع السيشيةزيادة كعي السعمسأدى إلى  التخبػي 

، كسا كحلظ في إعصاء كتعميع التجريباتالسصمػبة مشيع،  أداء السياـ السيشيةكتحديغ مدتػى 
أكجت الجراسة عمى كجػد عجد مغ التحجيات كالرعػبات التي تػاجو عسميات اإلشخاؼ التخبػي 

، مج التجريبية البلزمة لتصػيخ أداء السذخفيغالتخبػي، قمة البخا اإلشخاؼ مدتػى  ضعفمشيا 
 .كقمة الحػافد السادية

إلى التعخؼ عمى السعػقات التي دراسة ىجفت   ,Al-Harbi) 1028الحخبي ) كأجخى 
تعميع بسحافطتي تػاجو اإلشخاؼ التخبػي مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ في مجيخيتي ال

بالخس التعميع السذخفيغ التخبػييغ في مجيخيتي كالعبل كتحجيج االختبلفات في مشطػر الخس 
مغ أجل تحقيق أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحث السشيج ، ك (التعميعستغيخ )مجيخية لكالعبل كفًقا 

مػزعة عمى  فقخة .6تكػنت مغ  أداة الجراسةالسدحي، كتع استخجاـ االستبانة كالػصفي 
في مجيخيات  ا( مذخفً 20ي يتكػف مغ )كتع تػزيعيا عمى مجتسع الجراسة الح مجاالت،أربعة 
خمرت الجراسة إلى أف معػقات اإلشخاؼ التخبػي كلقج  كالتعميع بسحافطتي الخس كالعبل، التخبية
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تع ترشيف متػسصة، ك كانت محافطتي الخس كالعبل مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ في 
 ،كالشسػ السيشي ،خصيط التخبػي معػقات اإلشخاؼ التخبػي بتختيب تشازلي عمى الشحػ التالي: الت

فخكؽ ذات داللة إحرائية في تأثيخ ، كسا تػصمت إلى أنو ال تػجج كاإلدارة التعميسية ،كالسشاىج
قجمت الجراسة بعس التػصيات ، ك متغيخ مجيخية التخبية كالتعميع في جسيع مجاالت الجراسة

الي: مخاجعة خصط كمجاالت كالسقتخحات التي تشاسب الشتائج السدتخمرة مشيا عمى الشحػ الت
اإلشخاؼ التخبػي مغ قبل كزارة التخبية كتعجيميا بصخيقة تحقق التدييبلت كالكفاءات كالسيارات 

زيادة فاعمية اإلشخاؼ التخبػي في جسيع مجاالتو مغ  ،كالسعارؼ التي تتصمبيا الخقابة الفعالة
مكة فيسا يتعمق بالسدتػى الحي خبلؿ نػع مغ السشافدة بيغ مجيخيات التخبية كالتعميع في السس

يػفخ أفزل مدتػى في اإلشخاؼ التخبػي كإجخاء مديج مغ الجراسات حػؿ ىحا السػضػع الياـ 
 .باستخجاـ متغيخات مختمفة

( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى السعػقات التي 1022كسا أجخى البتاؿ، كالقحصاني )
بخامج صعػبات التعمع مغ كجية نطخىع،  تػاجو السذخفيغ التخبػييغ كالسذخفات التخبػيات في

مذخؼ كمذخفة تخبػية  222كقج تع تصبيق استبانة عمى كامل مجتسع الجراسة الستكػف مغ 
عمى بخامج صعػبات التعمع باإلدارة العامة لمتخبية الخاصة كبإدارات التعميع في مشاشق 

التحميمي، كتػصمت كمحافطات السسمكة العخبية الدعػدية، كتع استخجاـ السشيج الػصفي 
الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أىسيا أف السعػقات التي تػاجو السذخفيغ كالسذخفات التخبػيات 
في بخامج صعػبات التعمع عالية، كأكثخ السعػقات تػفًخا قمة السكتبات الستكاممة، كتجاىل بعس 

جػد فخكؽ ذات السدؤكليغ باالقتخاحات التي يػصي بيا السذخؼ التخبػي، كسا تػصمت إلى ك 
داللة إحرائية حػؿ محػر السعػقات الذخرية تعػد الختبلؼ السؤىل العمسي، ككانت الفخكؽ 

 لرالح األفخاد الحاصميغ عمى درجة البكالػريػس.
ىػ( كالتي ىجفت الى التعخؼ عمى درجة الخضا 2162دراسة جسيمة الدىخاني، كعصية )

امة لمتخبية كالتعميع بسشصقة الباحة التعميسية مغ الػضيفي لجى السذخفات التخبػيات باإلدارة الع
فخكؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػى الجاللة كجية نطخىغ، ىجفت إلى الكذف عغ مجى كجػد 

(α≤0.0. بيغ متػسصات )لجرجة الخضا الػضيفي لمسذخفات أفخاد عيشة الجراسة  استجابات
، السؤىل العمسيلى متغيخات , كالتي تعدى إغمغ كجية نطخى التخبػيات  في مشصقة الباحة

التخرز االشخافي، كعجد السعمسات البلتي تذخؼ عمييغ، كلتحقيق أىجاؼ ، سشػات الخبخة
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الجارسة اتبعت الجراسة السشيج الػصفي السدحي، كاستخجمت االستبانة كأداة لمجراسة، كتكػف 
تعميع بسشصقة الباحة مجتسع الجارسة مغ جسيع السذخفات التخبػيات باإلدارة العامة لمتخبية كال

األصمي،  ع( مذخفة تخبػية، كالعيشة ىي كامل السجتس112التعميسية، كالبالغ عجدىغ )
لجى السذخفات  يأف درجة الخضا الػضيف الجراسة الى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا تكخمر

كأف  ،التخبػيات باإلدارة العامة لمتخبية كالتعميع بسشصقة الباحة مغ كجية نطخىغ كانت متػسصة
درجة الخضا عغ )السكافآت كالحػافد(، ك)ضخكؼ العسل( كانت قميمة، كأف درجة الخضا عغ 

( كانت متػسصة، كاإلشخاؼ اإلدارة( ، ك)العسل كعبلقات الدميبلت(، ك)الحات كاحتخاـ التقجيخ)
متغيخ التخرز اإلشخافي، كال تػجج ك كأنو تػجج فخكؽ ذات داللة تعدى لستغيخ سشػات الخبخة، 

متغيخ العبء اإلشخافي )مذخفة ، ك خكؽ ذات داللة إحرائية ُتعدى لستغيخ السؤىل التعميسيف
  .( 0.أكثخ مغ  -معمسة 0.عمى أقل مغ 

( بإجخاء دراسة ىجفت إلى تعخؼ السعػقات التشطيسية، 1023كقاـ الدىخاني كآخخكف )
كالتي تعيقو عغ  كالسعػقات الذخرية كالسعػقات الستعمقة بسؤشخات أداء السذخؼ التخبػي 

أداء ميامو اإلشخافية، كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، كتكػف مجتسع الجراسة 
( 12مغ جسيع السذخفيغ التخبػييغ العامميغ في مجيشة ججة )مكتب تعميع كسط ججة( كعجدىع )

ة كأداة مذخًفا كتع تصبيق الجراسة عمى جسيع أفخاد السجتسع لرغخ حجسو، كتع ترسيع استبان
( فقخة، كلقج تػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أىسيا أف درجة 11لمجراسة تكػنت مغ )

تػفخ السعيقات بذكل مجسل كانت أحياًنا، حيث جاء محػر الجراسة الستعمق باألسباب 
التشطيسية في السختبة األكلى، كالسحػر الستعمق باألسباب الخاصة بالسؤشخات في السختبة 

السحػر الستعمق باألسباب الذخرية كاإلجتساعية في السختبة الثالثة، كسا بيشت الثانية، ك 
الشتائج عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية حػؿ السعيقات التي تؤثخ عمى أداء السذخؼ 
التخبػي لسيامو كالتي تعدى لمستغيخات السؤىل، كالجكرات التجريبية في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي، 

 التعميع. كسشػات الخجمة في
 في التخبػييغ السذخفيغ دكر عغ ( دراسة ىجفت إلى الكذف1021كسا أجخى الذجيفات )

 البادية لمػاء كالتعميع التخبية مجيخية في االجتساعية الجراسات السيشي لسعمسي األداء تصػيخ
 الػصفي السشيج عمى الجراسة كاعتسجت .باألردف السفخؽ  محافطة الغخبية في الذسالية

 في جسيعيع االجتساعية الجراسات كمعمسات معمسي مغ الجراسة مجتسع ، كقج تكػف  ميالتحمي
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 في الغخبية الذسالية البادية لمػاء كالتعميع التخبية مجيخية في كالثانػية السجارس األساسية
 كعيشة كامبلً  الجراسة مجتسع أخح كمعمسة ، كتع معمساً ( 211) عجدىع بمغ إذ محافطة السفخؽ،

 كالسعمسات السعمسيغ عمى الجراسة تصبيق كقج تع كمعمسة، معمساً ( 211) مغ كالسكػف  لمجراسة،
 خسدة عمى تػزعت بشجًا،( 16) مغ مكػنة استبانة صسست الجراسة أىجاؼ جسيعيع كلتحقيق

 السذخفيغ دكر تػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج كاف مغ أىسيا: أف مجاالت، كقج
 كالتعميع التخبية مجيخية في االجتساعية الجراسات لسعمسي السيشي األداء تصػيخ في التخبػييغ

 التقػيع مجاؿ جاء كقج متػسصة، ىػ بجرجة السفخؽ  محافطة في الغخبية الذسالية البادية لمػاء
 الثالثة السختبة في كجاء الرفية، الديارات مجاؿ السختبة الثانية في تبله األكلى، السختبة في

 جاء حيغ في السّحمي، كالسجتسع الدمبلء مع العبلقة كمجاؿ التجريذ، كأساليب السشاىج مجاؿ
 في الجشذ ألثخ إحرائية تعدى  داللة ذات فخكؽ  األخيخة، ككجػد السختبة في مجاؿ التخصيط

 التجريذ لرالح كأساليب كالسشاىج اإلناث، لرالح الرفية كالديارات الحكػر، لرالح التخصيط
 تػجج ال حيغ في العميا، الجراسات لرالح التجريذ كأساليب شاىجالس في السؤىل كألثخ .الحكػر
 كالتقػيع. السحمي، كالسجتسع الدمبلء العبلقة مع مجالي عمى إحرائية داللة ذات فخكؽ 

التعخؼ عمى معػقات تشفيح آلية  إلىىجفت ( بإجخاء دراسة 1026كسا قاـ الخكيمي )
السذخفػف جارس مجيشة عخعخ كسا يخاىا في ماإلشخاؼ التخبػي السباشخ عمى السجرسة بفاعمية 

 الػصفياستخجمت الجراسة السشيج لتحقيق أىجاؼ الجراسة التخبػيػف كمجيخك السجارس، ك 
عيشة برػرتو السدحية، كتع استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البيانات، تع تصبيقيا عمى 

مثمت جيشة عخعخ م بخكي فيذخؼ تخ ( م81، ك )مجيخ مجرسة( 32التي تكػنت مغ )الجراسة 
كجػد ، كتػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أىسيا الجراسة مجتسع مغ % 0.أكثخ مغ 

مجيشة عخعخ السجرسة في عمى اإلشخاؼ التخبػي السباشخ مغ معػقات تشفيح آلية  مجسػعة
: األىجاؼ، كالجانب االقترادي، كالجانب اإلداري، كالجانب الفشي، كسا تػصمت إلى تتعمق بػ

اإلشخاؼ التخبػي حدب متغيخ الخبخة درجة معػقات  فيا جـ كجػد فخكؽ دالة إحرائيً ع
لمسعػقات السختبصة باألىجاؼ كالسعػقات االقترادية، في حيغ كانت ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائًيا 

كالسعػقات الفشية  داريةفي درجة معػقات اإلشخاؼ التخبػي حدب متغيخ الخبخة لمسعػقات اإل
 ( سشػات.20-3خبخة مغ )لرالح فتخة ال
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تحجيج الرعػبات التي تػاجو عسميات  ىجفت إلى راسة( د1026كأجخى بجاح، كآخخكف )
 في محافطة جخش كالتعميع السجارس العامة التابعة لسجيخية التخبية اإلشخاؼ التخبػي في

حجع العيشة مغ ، كتكػف مجيخي ىحه السجارسكتسثل مجتسع الجراسة في جسيع األردف، ب
لتحجيج  استبانة إعجادتع ، تحقيق أىجاؼ ىحه الجراسة، كلمغ الحكػر كاإلناث مجيًخا( 216)

 تع تػزيعيا عمى ثبلثة مجاالت فقخة( 12مغ ) تتكػف  الرعػبات التي تػاجو اإلشخاؼ التخبػي 
الشتائج  تكذف، ك الساليةمجاؿ الرعػبات الفشية ك مجاؿ الرعػبات اإلدارية ك مجاؿ الرعػبات 

مجاؿ الرعػبات كانت متػسصة، حيث جاء  التي تػاجو اإلشخاؼ التخبػي  رعػباتالدرجة أف 
في السختبة الثانية بجرجة  تجاءالفشية جرجة عالية، كالرعػبات كبالسالية في السختبة األكلى 

، كسا بجرجة متػسصة في السختبة األخيخةجاءت متػسصة، كأخيخًا مجاؿ الرعػبات اإلدارية 
ككانت سشػات الخبخة،  متغيخ تعدى إلى داللة إحرائيةفخكؽ دات ىشاؾ ف أأشارت الشتائج إلى 

، ىحه الشتائج، كبشاء عمى أكثخ(ف سشػات 20ذكي الخبخة ) السجارس لرالح مجيخي ىحه الفخكؽ 
دكرات ، تػفيخ لمسذخفيغ التخبػييغ الستسيديغأكصت الجراسة بأىسية مشح حػافد مادية كمعشػية 

بيغ  تشذيط االتراالت اإللكتخكنيةك السعاصخة؛ ألساليب اإلشخافية اكرش عسل حػؿ تجريبية ك 
تبادؿ الخبخات كالسعمػمات، مغ لالسذخفيغ التخبػييغ كمجيخي السجارس مغ الحكػر كاإلناث، 

 اإلشخاؼ التخبػي في السجارس.التي تػاجو  أجل التغمب عمى الرعػبات
إلى تحجيج  سة ىجفت درا (Tawfiq & Almajali, 1021) كأجخى تػفيق كالسجمي

جارس كزارة العامميغ في م مغ كجية نطخ السعمسيغالسعيقات التي تػاجو اإلشخاؼ التخبػي 
بدبب مبلءمتيا  السشيج الػصفيت الجراسة استخجمك التخبية كالتعميع في محافطة الكخؾ، 

ة كتسثل مجتسع الجراسة في جسيع السعمسيغ العامميغ في مجارس محافطلصبيعة الجراسة ، 
مجارس كزارة مغ  معمع كمعمسة 36لتصبيق أدكات الجراسة تكػنت مغ عيشة  الكخؾ، ثع سحبت

أضيخت نتائج الجراسة كجػد عكبات في السجاالت الخسدة ك  التخبية كالتعميع بسحافطة الكخؾ،
لئلشخاؼ التخبػي؛ كسا أضيخت أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في السعػقات التي 

ػزارة التخبية كالتعميع بسحافطة الكخؾ كالتي تعدى لستغيخ ب ؼ التخبػي في السجارستػاجو اإلشخا
 الجشذ.

( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى السعػقات الفشية كاإلدارية 1021كسا أجخى البابصيغ )
كاالجتساعية كالذخرية كالسادية التي تحج مغ فاعمية العسل اإلشخافي لمسذخفيغ التخبػييغ 
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ض، كلتحقيق ىجؼ الجراسة تع ترسيع استبانة، شبقت عمى جسيع السذخفيغ بسجيشة الخيا
( 112التخبػييغ الحيغ يعسمػف في مكاتب اإلشخاؼ التخبػي بسجيشة الخياض، حيث بمغ عجدىع )

( مذخًفا تخبػًيا في الجراسة الثانية، كاستخجمت ..2مذخًفا تخبػًيا في الجراسة األكلى، ك)
بلئستو لصبيعتيا، كلقج تػصمت الجراسة لعجد مغ الشتائج مغ أىسيا الجراسة السشيج الػصفي لس

أف درجة تػفخ السعيقات التي تحج مغ فاعمية العسل اإلشخافي لمسذخفيغ التخبػييغ متػسصة 
( في الجراسة األكلى كالثانية، جاء تختيب السحاكر الخاصة 6.01بستػسط حدابي بمغ )

كاإلدراية، كالفشية، كاالجتساعية، كالذخرية، كسا بالسعػقات كاآلتي: السعػقات السادية، 
بيغ  .0.0تػصمت الجراسة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة 

متػسصات استجابات أفخاد العيشة حػؿ درجة السعػقات التي تحج مغ فاعمية العسل اإلشخافي 
خات )السؤىل الجراسي، كنراب السذخؼ لمسذخفيغ التخبػييغ بسجيشة الخياض كالتي تعدى لمستغي

التخبػي(، كأكصت الجراسة بعجد مغ التػصيات مغ أىسيا تػفيخ السخررات السالية البلزمة 
 لتشفيح البخامج اإلشخافية، كتػفيخ الػسائل كاإلمكانات كالحػافد البلزمة لشجاح العسل التخبػي.

لى التعخؼ عمى إىجفت  ( دراسة1021كأجخت ميى الدعايجة، كالدعايجة، كالكايج )
السعيقات االجتساعية كالتخبػية التي تػاجو اإلشخاؼ التخبػي في محافطة البمقاء مغ كجية 

مغ  السعيقاتنطخ السذخفيغ التخبػييغ، كبياف سبل التصػيخ السداعجة عمى مػاجية ىحه 
ذ كجية نطخىع كبياف الفخكؽ في مػاجية ىحه السعػقات حدب متغيػخات السجيخية كالجش

كتكػف مجتسع الجراسة كعيشتيا مغ جسيع السذخفيغ  سي،كسشػات الخجمة كالسؤىل العم
، ديخعبل، ك عيغ الباشا، ك الجشػبية الذػنة، ك الدمط التخبػييغ في مجيخيات السحافطة األربعػة

، كتع اسػتخجاـ االسػتبانة لجسػع السعمػمات، كأضيخت نتائج الجراسة أف امذخفً ( 26) كعجدىع
كأف ، االجتساعية في العسمية اإلشخافية السعيقاتكبػخ مػغ أالتخبػية ذات تأثيخ بجرجة  السعيقات

ف أىع السعيقات ، كأالسعيقات االجتساعية كالتخبػية تؤثخ عمى العسميػة اإلشػخافية بجرجة شجيجة
االجتساعية لئلشخاؼ التخبػي ىي ازدحاـ الصمبة في الرف الػاحج بحيث يؤثخ عمى إمكانية 

كأف  ق أىجاؼ العسمية التعميسية كاستياء مػجيخ السجرسػة مػغ تػجييػات السذخؼ التخبػي،تحقي
كقمػة كجػػد الحػافد السالية  ،أىع السعيقات التخبػية ثقل أعباء السعمع األكاديسية كالشػذاشية

كانخفاض دافعية السعمسيغ لمتجريب، كسا أضيػخت الشتائج كجػد فخكؽ ذات  لمسذخؼ التخبػي،
لة إحرائية في السعيقات االجتساعية كالتخبػية التى تػاجػو اإلشػخاؼ التخبػي تعدى دال 
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فيسا ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في مػاجية السعيقػات االجتساعيػة كالتخبػية  لمسجيخية،
لكتخكني بيغ دشػات الخجمة كالسؤىل العمسي، كقج أكصت الجراسة بتفعيػل التػاصػل اإل لتعدى 
 ا.كدكليً  اكتجريب السذخفيغ محميً ، ؼ التخبػي كالسعمسيغالسذخ 

( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى 1022كسا أجخى الرانع، كالكشجري، كالخميزي )
السعيقات التي تػاجو كضيفة اإلشخاؼ التخبػي بجكلة الكػيت كعبلقة تمظ السعيقات بستغيخات 

استبانة كأداة رئيدة لجسع الجشذ كالجشدية كمادة التخرز، كلتحقيق ذلظ تع إعجاد 
( فقخة، كقج أجخيت ىحه الجراسة عمى عيشة 12البيانات، ضست أربعة محاكر أشتسمػا عمى)

( مػجًيا مغ مختمف التخررات كمغ جسيع مشاشق الكػيت، كتػصمت 132عذػائية قػاميا )
ي، كفًقا الجراسة إلى نتائج تفيج بأف أبخز التحجيات التي تػاجو شغل كضائف اإلشخاؼ التخبػ 

لسحاكر الجراسة كىي الكادر الػضيفي كالحػافد السادية، فالخضا الػضيفي، ثع السدؤكليات 
كاألعباء الػضيفية، كأخيًخا الجانب االجتساعي، كسا كذفت الشتائج تأثيخ تمظ السحاكر عمى 
متغيخات الجراسة كبشحػ متفاكت، كعمى ضػء ذلظ خمرت الجراسة إلى عجة تػصيات أىسيا 

ج مياـ كمدؤكليات السذخؼ التخبػي بذكل أكثخ كضػًحا كدقة، كإعادة الشطخ في تحجي
 السخررات السالية لمسذخؼ التخبػي.

مغ اإلشخاؼ التخبػي معخفة معػقات ( دراسة ىجفت إلى 1022كقجـ الذخقاكي كخداعمة )
كلغخض ت، السذخفيغ التخبػييغ في إدارتي التخبية كالتعميع بسحافطتي تبػؾ كالقخياكجية نطخ 

فقخة ( 6.) عبارة عغ استبانة مكػنة مغىي ترسيع أداة الجراسة تحقيق أىجاؼ الجراسة تع 
( مذخًفا تخبػًيا 20مجاالت، كتع تػزيعيا عمى مجتسع الجراسة السكػف مغ )مػزعة عمى أربعة 

ئج إلى عجد مغ الشتاكتػصمت الجراسة في إدراتي التخبية كالتعميع بسحافطتي القخيات كتبػؾ، 
السذخفيغ التخبػييغ في إدارتي التخبية مغ كجية نطخ اإلشخاؼ التخبػي أف معػقات مغ أىسيا 

عجـ كجػد فخكؽ كسا تػصمت الجراسة إلى  كانت متػسصة،كالتعميع بسحافطتي القخيات كتبػؾ 
الجراسة لتأثيخ متغيخ اإلدارة التعميسية عمى مجاالت الجراسة، كقجمت إحرائية  داللةذات 

 .كالسقتخحات التي تتبلئع مع الشتائج السدتخمرةلتػصيات بعس ا
ىجفت إلي التعخؼ عمي السذكبلت اإلدارية في مكاتب دراسة ( 1022مكي )كأجخى آؿ 

الفخكؽ بيغ السذكبلت اإلدارية التي تػاجييا كتحجيج ، فاإلشخاؼ التخبػي في سمصشة عسا
ية كالسؤىل التعميسي كالسشصقة التعميسية، مكاتب اإلشخاؼ التخبػي  تبعًا لستغيخات الخبخة العسم
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مكاتب اإلشخاؼ التخبػي في في سػاجية السذكبلت اإلدارية لكسا تع كضع ترػر مقتخح 
كأداة لمجراسة ستبانة اال الجراسةاستخجمت ك سمصشة عساف في ضػء مجخل التصػر التشطيسي، 

التراؿ كالكيادة مػزعة عمي خسذ مجاالت التخصيط كالتشطيع كا فقخة( 0.مكػنة مغ )
، مغ العامميغ في مكاتب اإلشخاؼ التخبػي ( 110) الجراسة كاإلشخاؼ كالتجريب، كبمغت عيشة

كجػد مذكبلت إدارية تػاجة اإلشخاؼ عجد مغ الشتائج مغ أىسيا كتػصمت الجراسة إلي 
ة التخبػي في مجاؿ التخصيط مثل محجكدية الجعع السالي السعتسج لمسكتب، كالسخكدية في عسمي

كقمة اليػمية، جخاءات الخكتيشية فتسثمت السذكبلت في اإل مجاؿ التشطيعأما في التخصيط، 
نقز  فكانت مغ أبخز السذكبلتاإلتراؿ مجاؿ  فيك العسل في بعس أقداـ السكتب، ساعات 

مغ أىع الكيادة كاإلشخاؼ كفي مجاؿ في التعامل مع أكلياء األمػر،  العامميغخبخة بعس 
 كانت أىع السذكبلتالتجريب  مجاؿ فيك لي السكتب، ئػ د في السعاممة لجي مدالتسييالسذكبلت 

 انخفاض الخغبة في التجريب لجي مػضفي السكتب كتقادـ ميارات السػضفيغ التقشية . 
 اإلبجاعية السسارسات تػفخ مجى ( دراسة ىجفت إلى تحجيج1022كأجخى عصا هللا )

نطخ  كجية قخاءة السػجية ، كالجكرات التجريبية مغالرفية، كال الديارة أثشاء التخبػي  لمسذخؼ
 كتع إعجاد التحميمي، الػصفي السشيج بسحافطات ككالة الغػث بغدة، كاستخجـ السعمسيغ

 (1.0عجدىا ) بمغ شبكية عذػائية عيشة أخح تع السعمػمات، حيث لجسع كأداتيغ استبانتيغ
 مشو، كأضيخت% 2 كبشدبة كمعمسة معمساً  (22.0 البالغ) الجراسة مجتسع مغ كمعمسة معمساً 

تقع  التخبػي  السذخؼ لجى اإلبجاعية لمسسارسات الكمية الجرجة أف : أىسيا نتائج عجة الجراسة
 أثشاء اإلبجاعية السسارسات جاءت حيث السعمسيغ نطخ كجية % مغ38عشج كزف ندبي 

 كأخيخاً  الرفية رات دياال أثشاء اإلبجاعية ثع السسارسات األكلى السختبة في التجريبية الجكرات
 بيغ إحرائية داللة ذات فخكؽ  ككجػد ، السػجية القخاءات اإلبجاعية أثشاء السسارسات تأتي

 لمسذخؼ اإلبجاعية لمسسارسات الكمية في الجرجة كالسعمسات السعمسيغ تقجيخات متػسصي
 داللة ذات فخكؽ  تقجيخات السعمسات، كعجـ كجػد لرالح الفخكؽ  ككانت لمجشذ تبعاً  التخبػي 

 كفي اإلبجاعية مجاالت السسارسات جسيع في العيشة أفخاد تقجيخات متػسصات بيغ إحرائية
لمتخرز، كالسخحمة التعميسية ، السؤىل العمسي،  تبعاً  اإلبجاعية لمسسارسات الكسية الجرجة

 .الخجمة كسشػات
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 غالسذخفي اختيار معاييخ تصػيخ إلى ىجفت دراسة( 1021) مرمح إيساف كأجخت 
 الجكؿ، بعس تجارب ضػء في غدة بسحافطات العالي كالتعميع التخبية كزارة لجى التخبػييغ
 االستبانة استخجمت كسا التحميمي، الػصفي استخجاـ السشيج تع  الجراسة أىجاؼ كلتحقيق

 كالبالغ كمو السجتسع في كالستسثمة الجراسة عيشة عمى االستبانة تػزيع تع كقج ، البيانات لجسع
ككانت عيشة الجراسة  غدة، بسحافطات العالي كالتعميع التخبية لػزارة تابعاً  تخبػياً  مذخفاً ( 221)
 اختيار معاييخ أف: أىسيا الشتائج مغ مجسػعة إلى الجراسة كتػصمت مذخًفا تخبػًيا،( 261)

 السعاييخ عمى بشاء غدة بسحافطات العالي التعميع ك التخبية كزارة لجى التخبػييغ السذخفيغ
 بغدة العالي كالتعميع التخبية كزارة لجى التخبػييغ السذخفيغ اختيار معاييخ كأف جيجة، السيشية

 التخبية كزارة لجى التخبػييغ السذخفيغ اختيار معاييخ كأف,  مقبػلة اإلنتاجية السعاييخ عمى بشاء
 إنجازىا في السخشح يذارؾ أك يشجدىا التي التخبػية بالبحػث تيتع ال بغدة العالي كالتعميع

 عمى بشاء بغدة العالي كالتعميع التخبية كزارة لجى التخبػييغ السذخفيغ اختيار معاييخ كأف قميمة،
 لجى التخبػييغ السذخفيغ اختيار أساليب في القػة نقاط كأف ، جيجة كانت الذخرية السعاييخ

 داللة ذات كؽ فخ  كجػد كعجـ ، مقبػلة كانت غدة بسحافطات العالي كالتعميع التخبية كزارة
 التخبية كزارة لجى التخبػييغ السذخفيغ اختيار معاييخ في كالزعف القػة ألكجو احرائية

الخجمة،  سشػات العمسي، السؤىل الجشذ، متغيخ إلى تعدى  غدة محافطات في العالي كالتعميع
 القػة ألكجو الجراسة عيشة أفخاد تقجيخات متػسط في إحرائية داللة ذات فخكؽ  ككجػد

 محافطات في العالي كالتعميع التخبية كزارة لجى التخبػييغ السذخفيغ اختيار معاييخ في زعفكال
  .الذخؽ  لرالح غدة كشخؽ  غدة شساؿ بيغ السجيخية متغيخ إلى تعدى  غدة

( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى معػقات اإلشخاؼ التخبػي مغ 1022كسا أجخى الدسيح )
بسكاتب اإلشخاؼ التخبػي بسجيشة الخياض، كاستخجمت كجية نطخ مذخفي اإلدارة السجرسية 

الجراسة السشيج كالرفي، كتع ترسيع استبانة لتحقيق اليجؼ مغ الجراسة، تكػنت مغ أربعة 
محاكر، كتػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج مغ أىسيا أف درجة تػفخ معػقات اإلشخاؼ 

اإلشخاؼ التخبػي االقترادية في التخبػي بسجيشة الخياض جاءت كبيخة، حيث جاءت معػقات 
السختبة األكلى، ثع معػقات اإلشخاؼ التخبػي اإلدارية، كفي السختبة الثالثة معػقات اإلشخاؼ 
التخبػي الفشية ككميا جاءت بجرجة كبيخة، في حيغ جاءت معػقات اإلشخاؼ التخبػي الذخرية 

سة إلى عجـ كجػد فخكؽ ذات في السختبة الخابعة كاألخيخة بجرجة متػسصة، كسا تػصمت الجرا



 درجة توافر املعيقات اليت تواجه املشرفني الرتبويني مبنطقة الباحة التعليمية وسبل مواجهتها من وجهة نظرهم 

- 998 - 

بيغ متػسصات استجابات أفخاد العيشة حػؿ  .0.0داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة 
 معػقات اإلشخاؼ التخبػي بسجيشة الخياض كفًقا لمستغيخات السؤىل الجراسي، كسشػات الخبخة.

 ػييغالتخب السذخفيغ مسارسة درجة عمى ( دراسة ىجفت إلى التعخؼ1020كأجخى ليمبت ) 
 السحافطات في الحكػمية السجارس مجيخك يخاىا كسا السجرسية، اإلدارة في تصػيخ ألدكارىع

لمجراسة،  مشيجاً  السدحي الػصفي كقج استخجمت الجراسة السشيج لػسط فمدصيغ، الذسالية
 الغخبية، الزفة محافطات في الحكػمية السجارس مجيخي  جسيع مغ الجراسة كتكػف مجتسع
( 1.8) مغ عذػائية تكػنت شبكية بصخيقة عيشة مشو كاختيخت. مجيًخا( 321) كالبالغ عجدىع

استبانة  تع إعجاد الجراسة، ىجؼ كلتحقيق الجراسة، مجتسع مغ%( 68) يقارب ما مجيًخا، أي
 لمسذخفيغ متػسط دكر أف ىشاؾ :اآلتية الشتائج إلى الجراسة تػصمت كقج لجسع السعمػمات،

 السحافطات في الحكػمية مجيخك السجارس يخاىا كسا السجرسية، ةاإلدار  تصػيخ في التخبػييغ
 بيغ متػسصات آراء السجيخيغ إحرائية داللة ذات فخكؽ  تػجج فمدصيغ، كال لػسط الذسالية

كنػع  الجشذ، لستغيخ تعدى  السجرسية، اإلدارة تصػيخ في التخبػييغ السذخفيغ دكر حػؿ
 السجرسة كالخبخة كالسؤىل العمسي. 

 التخبػييغ السذخفيغ استخجاـ ( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى كاقع1020القخني)كأجخى  
 كلتحقيق الصائف، بسجيشة لمسعمسيغ السيشية التشسية في كخجماتيا التخبػية االنتخنت لسرادر

 جسيع مغ الجراسة مجتسع ىجؼ الجراسة استخجـ الباحث السشيج الػصفي السدحي ، كتكػف 
 إلمكانية تخبػيًا، كنطخا مذخفاً  (31) عجدىع البالغ الصائف، جيشةم في التخبػييغ السذخفيغ

 الحرخ أسمػب قاـ باستخجاـ الباحث فإف ، السجتسع أفخاد جسيع عمى الجراسة أداة تصبيق
السعمػمات، كتػصمت الجراسة إلى عجد مغ  لجسع االستبانة استخجمت الجراسة الذامل، كقج

 التخبػية االنتخنت لسرادر التخبػييغ السذخفيغ تخجاـاس أىسية الشتائج مغ أىسيا: أف درجة
 التخبػيػف  عالية، كأف السذخفػف  كانت الصائف بسجيشة لمسعمسيغ السيشية التشسية في كخجماتيا

 الصائف بسجيشة لمسعمسيغ السيشية التشسية في كخجماتيا التخبػية االنتخنت مرادر يدتخجمػف 
 استخجاميع عشج متػسصة بجرجة معػقات يػاجيػف  التخبػيػف  متػسصة، كأف السذخفػف  بجرجة

 كجػد الصائف، كعجـ بسجيشة لمسعمسيغ السيشية التشسية في كخجماتيا التخبػية االنتخنت لسرادر
 استخجاـ أىسية حػؿ الجراسة مجتسع استجابات متػسصات بيغ إحرائية داللة ذات فخكؽ 

 بسجيشة لمسعمسيغ السيشية التشسية في ياكخجمات التخبػية االنتخنت لسرادر التخبػييغ السذخفيغ
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 ذات فخكؽ  ، ككجػد(التخرز – الخبخة -الجراسي السؤىل: )التالية لمستغيخات تبعاً  الصائف
 السذخفيغ استخجاـ أىسية حػؿ الجراسة مجتسع استجابات متػسصات بيغ إحرائية داللة

 الصائف بسجيشة لمسعمسيغ يةالسيش التشسية في كخجماتيا التخبػية االنتخنت لسرادر التخبػييغ
 إلساـ درجة لجييع الحيغ لرالح الفخكؽ  ككانت اآللي، بالحاسب اإللساـ درجة لستغيخ تبعاً 

 .بالحاسب عالية
شخاؼ التخبػي اإلحجيج معػقات ( دراسة ىجفت إلى ت1000كسا أجخى عباس، كشياب )

 ىشاؾإذا كانت تعخؼ  يغ، كسا ىجفت إلىفي محافطة نيشػى مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػي
بيغ متػسصات استجابات أفخاد عيشة  .0.0عشج مدتػى الجاللة  إحرائية داللةفخكؽ ذات 

عيشة تكػنت  ، كالتخرزك التخبػي تبعًا لستغيخ الجشذ  اإلشخاؼمعػقات الجراسة حػؿ 
( تع 1003/1002) عاـ الجراسيبالسجارس اإلبتجائية لمكمذخفة  امذخفً ( 0.الجراسة مغ )

كتع  ،غ مجتسع البحث%( م83البديصة، كتسثمت ندبتيع ) بالصخيقة العذػائيةيارىع اخت
 اإلشخاؼف معػقات أأضيخت الشتائج ت، ك فقخة لجسع البيانا( 1.استبانة مكػنة مغ )استخجاـ 

ا، عػقً ( م12تسثمت في )التخبػي في محافطة نيشػى مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ 
ختبة حدب درجة تػفخىا معػقات تتعمق بالسجاؿ اإلداري، تػزعت عمى خسذ مجاالت م

كمعػقات تتعمق بالسجاؿ الفشي، كمعػقات تتعمق بالسجاؿ الذخري، كمعػقات تتعمق بالسجاؿ 
 داللة كسا أضيخت كجػد فخكؽ ذات االقترادي، كمعػقات تتعمق بالسجاؿ االجتساعي، 

 ككحلظ فيلسذخفات التخبػيات، لرالح اإلى عامل الجشذ  تعدى معػقات ( 8) إحرائية في
 لرالح تخرز العمـػ اإلندانية. التخرز متغيخإلى  تعدى معػقات ( 0)

( بإجخاء دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى معػقات 1000كسا قاـ الخػالجة، كالحخبي )
اإلشخاؼ التخبػي كسا يخاىا السذخفػف التخبػيػف كمجيخك السجارس الستػسصة كالثانػية بسشصقة 

تعميسية في السسمكة العخبية الدعػدية، كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، الخس ال
كتكػف مجتسع الجراسة كعيشتو مغ جسيع السذخفيغ التخبػييغ في إدارة التخبية كالتعميع كالسخاكد 

( مذخًفا، إضافة إلى 220اإلشخافية التابعة لئلدارة في مشصقة الخس التعميسية، كعجدىع )
( 281( مجيًخا، ككاف مجسػع حجع العيشة )02لسجارس الثانػية كالستػسصة كعجدىع )مجيخي ا

مذخًفا كمجيًخا، كتع استخجاـ االستبانة كأداة لمجراسة لجسع البيانات، كتػصمت الجراسة إلى عجد 
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مغ الشتائج أىسيا أف درجة تػفخ معيقات اإلشخاؼ التخبػي جاءت بجرجة كبيخة بستػسط 
 (.0.12( كانحخاؼ معياري بمغ ).1.0حدابي قجره )

( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى دكر السذخؼ التخبػي 1000كسا أجخت ذكخيات مختجى) 
في تشسية السيارات الكيادية لجى معمسي السخحمة اإلعجادية في مجارس ككالة الغػث بسحافطات 

التحميمي ، كقامت غدة كسبل تفعيمو، كلتحقيق أىجاؼ الجراسة اتبعت الباحثة السشيج الػصفي 
مجاالت )اإلبجاع ، التصػيخ، التأثيخ عمى  6فقخة عمى  0.بترسيع استبانة مكػنة مغ 

( معمسًا كمعمسة مغ مجتسع 10اآلخخيغ(، كتع تصبيقيا عمى عيشة استصبلعية تتكػف مغ )
 ككالة ( معمسًا كمعمسة مغ السجارس اإلعجادية في300الجراسة، كتع تػزيع االستبانة عمى )

( 00.% مغ مجتسع الجراسة، كقج استجاب مشيع )28غدة كىي تسثل  بسحافطات لغػثا
 السذخؼ معمسًا كمعمسة، كقج تػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج كاف مغ أىسيا: درجة قياـ

 ككالة مجارس في اإلعجادية السخحمة معمسي لجى الكيادية السيارات تشسية بجكره في التخبػي 
كانت عالية، ككجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في متػسط تقجيخ  غدة بسحافطات الغػث

 اإلعجادية السخحمة معمسي لجى الكيادية السيارات تشسية في التخبػي  السذخؼ السعمسيغ لجكر
غدة كالتي تعدى لستغيخ الجشذ كلرالح اإلناث، كعجـ  بسحافطات الغػث ككالة مجارس في

 تشسية في التخبػي  السذخؼ تقجيخ السعمسيغ لجكركجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في متػسط 
غدة  بسحافطات الغػث ككالة مجارس في اإلعجادية السخحمة معمسي لجى الكيادية السيارات

 كالتي تعدى لستغيخ سشػات الخجمة، كالسؤىل العمسي، كالسشصقة التعميسية. 
 سذخفيغال استفادة درجة ( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى2112كأجخى الداحسي ) 

 الخسائل مغ السذخفيغ استفادة دكف  تحػؿ التي السعػقات كعمى العمسية الخسائل مغ التخبػييغ
 العاصسة) السكخمة مكة بسشصقة التخبػييغ السذخفيغ جسيع الجراسة العمسية، كقج شسمت

 مغ مكػنة كتع استخجاـ االستبانة لجسع السعمػمات (الميث الصائف، القشفحة، ججة، ، السقجسة
 األىسية كدرجة درجة االستفادة يحجد كالثاني العامة بالسعمػمات خاص األكؿ أجداء أربعة

السيدخة  العػامل لتحجيج كالخابع السذخفيغ استفادة دكف  تحػؿ التي السعػقات لتحجيج كالثالث
 استفادة درجة العمسية، كتػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أىسيا أف الخسائل مغ لبلستفادة

 أىسية يجركػف  التخبػييغ السذخفيغ ضعيفة، كأف العمسية الخسائل مغ التخبػييغ سذخفيغال
 السذخفيغ استفادة دكف  تحػؿ معػقات ىشاؾ اإلشخافي، كأف عسميع مجاؿ في العمسية الخسائل
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 نذخ ، كعجـ التعمع مرادر عسل السذخؼ عغ مقخ بعج: أىسيا مغ كاف العمسية الخسائل مغ
 إجازات اإلشخاؼ، كعجـ كجػد بسكتبات الخسائل ىحه مغ ندخ تػفخ كعجـ العمسية، الخسائل

 الخجمة سشػات أك العمسي لمسؤىل أثخ ىشاؾ كالسصالعة، كليذ لمبحث التخبػي  لمسذخؼ تفخغ
 أثخ ليا التجريبية الجكرات العمسية، كأف الخسائل مغ التخبػييغ السذخفيغ استفادة درجة عمى

 عسل مقخ الختبلؼ إيجابي تأثيخ العمسية، كىشاؾ الخسائل مغ يغالسذخف استفادة عمى إيجابي
 العمسية. الخسائل مغ درجة االستفادة عمى السذخؼ

كاقع نطاـ اإلشخاؼ التخبػي دراسة ىجفت إلى الكذف عغ ( 1002السجلل )كأجخت نعيسة 
جارس مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ كمجيخي السبػزارة التخبية كالتعميع الفمدصيشية 

مستغيخات ل .0.0كتحجيج الفخكؽ ذات الجاللة اإلحرائية عشج السدتػى االعجادية كمعمسييا، 
، كقج تكػنت التعميسية التابعيغ ليا الجشذ كالسؤىل العمسي كعجد سشػات الخبخة كالسؤسدة

، كسا مغ الحكػر كاإلناث( معمسًا 662( مجيخًا ك )20( مذخفًا ، ك )03عيشة الجراسة مغ )
( فقخة ، كتػصمت الجراسة إلي أف مجخبلت اإلشخاؼ 268جمت استبانة اشتسمت عمي )استخ

التخبػي حرمت عمي السختبة األكلي كالسخخجات السختبة الثانية كالعسميات السختبة الثالثة، أما 
تػصمت كاقع اإلشخاؼ التخبػي فحرل عمي درجة متػسصة لجسيع مجاالت الجراسة، كسا 

ػجج فخكؽ دالة احرائية بيغ متػسصات استجابة أفخاد عيشة الجراسة ت الالجراسة إلى أنو 
عجد سشػات الخبخة ، بيشسا تػجج فخكؽ تعدي لرالح الػضيفة ك الجشذ لمستغيخات تعدي 

 .التي يعسمػف بيا التعميسية كالسؤسدة
( دراسة ىجفت إلى الكذف عغ كاقع .100العاني ) ةكأجخت صالحو عيداف ككجيي

اؼ التخبػي في سمصشة عساف مغ خبلؿ األدكار التي يقـػ بيا كمعيقات السسارسات لئلشخ 
( مذخفًا 322أدائيا، كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، كقج تكػف مجتسع الجراسة مغ )

%( مغ 22.1( مذخفًا كمذخفة مسثميغ ندبة)20تخبػيًا كمذخفة. أما عيشة فقج بمغت )
ة، كقج تع استخجاـ االستبانة كأداة رئيدية لجسع السجتسع الكمي تع اختيارىع بصخيقة عذػائي

البيانات، كتػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج أىسيا: أف أقل الستػسصات الحدابية في 
استجابات عيشة الجراسة سجمت في محػري السذكبلت التي تػاجو اإلشخاؼ التخبػي كمعيقات 

لح محػري خرائز اإلشخاؼ تصػيخه، في حيغ أف أعمى الستػسصات الحدابية سجمت لرا
التخبػي كمبادئو، كأف ىشاؾ فخكقًا ذات داللة إحرائية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة في 
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محػر مبادئ اإلشخاؼ التخبػي، لرالح السذخفيغ التخبػييغ مغ ذكي السؤىل العمسي فئة )أعمى 
سشػات الخبخة في مغ بكالػريػس(. كفي محػر اىتسامات السذخفيغ التخبػييغ لرالح فئة عجد 

سشػات(، أما في محػري مذكبلت اإلشخاؼ التخبػي كمعيقات تصػيخه فقج  .اإلشخاؼ )أكثخ مغ 
أضيخت نتائج الجراسة أف ىشاؾ فخكقا ذات داللة إحرائية لرالح فئة السذخفيغ ذكي خبخة ) 

 سشػات فاقل(. .
 التخبػي  خؼالسذ مداىسة مجى عمى التعخؼ إلى ىجفت دراسة( 1001) الخميح كأجخى 

 تشسية مغ تحج التي الرعػبات عمى التعخؼ ككحلظ ، لمسعمسيغ السيشية التشسية في السكيع
 الجراسة متغيخات تأثيخ إلى إضافة بسجيشة الخياض، ميشياً  لمسعمسيغ السكيع التخبػي  السذخؼ

 السيشية التشسية في السكيع التخبػي  السذخؼ مداىسة نحػ الجراسة أفخاد استجابات عمى
 السشيج الباحث اعتسج األىجاؼ تمظ ، كلتحقيق ذلظ مغ تحج التي كالرعػبات لمسعمسيغ
 كتع مجاالت خسذ عمى االستبانة اشتسمت كقج ، لمجراسة أداة االستبانة مدتخجماً  الػصفي
 مذخفاً  12، ك مجيخاً  23، ك معمساً  11.) مغ يتكػف  كالحي الجراسة عيشة أفخاد عمى تصبيقيا

 تع الخياض بسجيشة حكػمية تعميسية مجسعات أربعة في الثبلث الجراسية احلالسخ  جسيع في (
 في السكيع السذخؼ يديع: اآلتية الشتائج إلى الجراسة تػصمت كقج عذػائية، بصخيقة اختيارىا

 – الرف إدارة – التقػيع – الجرس تشفيح – كإعجاده لمجرس التخصيط مجاؿ في السعمع تشسية
 السعمسيغ أنربة ارتفاع كأف متػسصة، بجرجة ميشياً  السعمسيغ تشسية – الحاتي السيشي الشسػ

 بجرجة ميشياً  لمسعمسيغ السكيع السذخؼ تشسية مغ تحج التي الرعػبات أبخز تسثل الحرز مغ
 السكيع السذخؼ مداىسة مجى في الجراسة أفخاد بيغ إحرائية داللة ذات فخكؽ  ككجػد كبيخة،

 السخحمة الخبخة، الختبلؼ الػضيفة، تبًعا الجراسة مجاالت عجسي في ميشياً  السعمع تشسية في
 السذخؼ مداىسة مجى في الجراسة أفخاد بيغ إحرائية داللة ذات فخكؽ  كجػد كعجـ الجراسية،

 . التخرز الختبلؼ تبًعا ميشًيا السعمع تشسية في السكيع
عسل عػقات الدراسة ىجفت الكذف عغ درجة تػفخ م( 1001السجلل ) كأجخت نعيسة

اإلشخافي في محافطات غدة في ضػء اإلتجاىات السعاصخة مغ كجية نطخ السذخفيغ 
مقتخح لسػاجية ىحه السعػقات في ضػء اإلتجاىات السعاصخة ، ، كذلظ لبشاء ترػر التخبػييغ

كتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع كتع استخجاـ السشيج الػصفي لسشاسبتو شبيعة الجراسة، 
( 212عامميغ في كزارة التخبية كالتعميع الفمدصيشية كالبالغ عجدىع )سذخفيغ التخبػييغ الال
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مجسػعة  كتػصمت الجراسة إليفقخة، ( 211مذخفًا كمذخفة، كسا استخجمت استبانة مكػنة )
 السعػقاتأف أكثخ السعػقات مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ ىي مغ الشتائج مغ أىسيا 

السعػقات االجتساعية، كسا ثع ة، السيشي اتالسعػقثع  ،االقترادية، ثع السعػقات اإلدارية
 اتالجراسة حدب متغيخ  عيشةالتػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد تػصمت إلى أنو 

عمي فقخات استبانة معػقات االشخاؼ في استجاباتيع  الجشذ كالسؤىل العمسيك سشػات الخبخة 
 .التخبػي 

تحجيج معػقات اإلشخاؼ التخبػي في إقميع  ( دراسة ىجفت إلى1002كأجخى الصخاكنة )
الجشػب باألردف كسا يخاىا السذخفػف التخبػيػف كبياف أثخ متغيخات السؤىل العمسي كالخبخة 
اإلشخافية كالتفاعل بيشيسا عمى السعػقات اإلشخافية التي يػاجييا السذخفػف، كتكػنت عيشة 

العذػائية، كاستخجمت االستبانة  ( مذخؼ تخبػي، تع اختيارىع بالصخيقة200الجراسة مغ )
( فقخة مػزعة عمى خسذ مجاالت، كتػصمت الجراسة 1.كأداة لجسع البيانات، تكػنت مغ )

إلى عجد مغ الشتائج أىسيا أف معػقات اإلشخاؼ التخبػي مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ 
أضيخت الشتائج  متػفخة بجرجة كبيخة كفي كل مجاالت الجراسة ما عجا السجاؿ الذخري، كسا

كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ الخبخة، كال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية 
تعدى لستغيخ السؤىل العمسي، كلقج أكصت الجراسة بأىسية إيجاد نطاـ حػافد مادية كمعشػية 

 جراسية.لمسذخفيغ كالسعمسيغ، كمبلئسة األبشية التعميسية، كالحج مغ تكجس الصبلب بالرفػؼ ال
( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى معػقات العسل اإلشخافي في قصاع 1002كأجخى العاجد )

غدة مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ أنفديع، كتع استخجاـ السشيج الػصفي لسبلئستو 
شبيعة الجراسة، كتكػف مجتسع الجراسة كعيشتيا مغ جسيع السذخفيغ التخبػييغ العامميغ في 

( 81ـ كعجدىع )2000/1000ة كالتعميع كككالة الغػث الجكلية لمعاـ الجراسي كزارة التخبي
( فقخة، كتػصمت .3مذخًفا كمذخفة، كاستخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات تكػنت مغ )

الجراسة لعجد مغ الشتائج أىسيا أف معػقات العسل اإلشخافي في قصاع غدة متػفخة بجرجة كبيخة 
الخاصة بيحه السعػقات مختبة تشازلًيا ففي السختبة األكلى جاءت  كجاءت السجاالت الخسذ

السعػقات االقترادية كالسالية، ثع السعػقات اإلدارية كالسؤسدية، كالسعػقات السيشية كالفشية، 
كالسعػقات التخبػية، كأخيًخا السعػقات الذخرية كاالجتساعية، كسا تػصمت الجراسة إلى عجـ 
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( بيغ متػسصات استجابات أفخاد .0.0رائية عشج مدتػى الجاللة )كجػد فخكؽ ذات داللة إح
 عيشة الجراسة حػؿ معػقات العسل اإلشخافي تعدى لستغيخ الخبخة اإلشخافية.

الكذف عغ درجة تػفخ السعيقات التي تحج ىجفت إلي دراسة ( 1000الحساد )كسا أجخى 
كتع ييغ بسجيشة الخياض، غ التخبػ يالسذخفمغ كجية نطخ فاعمية اإلشخاؼ التخبػي  مغ 

االستبانة برػرتو السدحية لسشاسبتو شبيعة الجراسة، كتع استخجاـ لسشيج الػصفي استخجاـ ا
مذخًفا تخبػًيا، كتػصمت الجراسة لعجد مغ الشتائج  160لجسع البيانات، كتع تصبيقيا عمى كأداة 

كثخة األعباء اإلدارية اإلشخاؼ التخبػي تقمل مغ فاعمية التي  السعيقاتأف أكثخ مغ أىسيا 
كقمة الربلحيات السسشػحة ، قمة الجكرات التجريبيةالسكمف بيا السذخؼ التخبػي، إضافة إلى 

 لمسذخفيغ.
( دراسة ىجفت إلى تحجيج معػقات العسل اإلشخافي في األردف 2001كسا أجخى الدعػد )

شخافية كالتفاعل بيشيا عمى كسا يخاىا السذخفػف التخبػيػف، كبياف أثخ الدغ كالسؤىل كالخبخة اإل
( مذخًفا 21السعػقات اإلشخافية التي يػاجييا السذخفػف، كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )

كمذخفة اختيخكا بالصخيقة العذػائية، كاستخجمت لجسع السعمػمات استبانة خاصة تكػنت مغ 
اسة أف معػقات ( فقخة خساسية التجريج كفقخة عمى ىيئة سؤاؿ مفتػح، كأضيخت نتائج الجر 31)

العسل اإلشخافي في األردف كسا يخاىا السذخفػف التخبػيػف متػسصة، كترشف في خسدة 
مجاالت مختبة حدب مجاالتيا السعػقات االقترادية كالسالية، كالسعػقات اإلدارية كالسؤسدية، 

رية السعػقات التخبػية كالسيشية الفشية، كالسعػقات االجتساعية كالبيئية، كالسعػقات الذخ
كالحاتية، كسا دلت الشتائج عمى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية حػؿ معػقات اإلشخافية التي 

 تػاجو السذخفػف التخبػيػف تعدى لمستغيخات الجشذ كالسؤىل العمسي كالخبخة اإلشخافية. 
 السابك  الدراسات علي تعكيب

ع الجراسة الحالية مغ العخض الدابق لمجراسات الدابقة يتزح أف ىشاؾ دراسات اتفقت م
في مػضػعيا كالستعمق بالسعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ كلكشيا أجخيت في مشاشق 

(، 1022مختمفة عغ السشصقة التعميسية التي شبقت بيا ىحه الجراسة، كمشيا دراسة الدسيح )
، (1000(، كدراسة الحساد )1001(، كدراسة الخميح )1000كدراسة الخػالجة كالحخبي )

(، كدراسة البابصيغ 1023، كدراسة الدىخاني كآخخكف )(Al-Harbi, 1028)كدراسة الحخبي 
( كدراسة البتاؿ 1020(، كدراسة القخني )1022(، كدراسة الذخقاكي كالخداعمة )1021)
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(، كاتفقت كحلظ مع دراسات أخخى عخبية كأجشبية في مػضػع الجراسة 1022كالقحصاني )
تػاجو اإلشخاؼ التخبػي كلكشيا اختمفت معيا في أف الجراسة الحالية  الستعمق بالسعيقات التي

أجخيت في السسمكة العخبية الدعػدية، كىحه الجراسات أجخيت بجكؿ عخبية كأجشبية، تسثمت ىحه 
(، 1021كدراسة الدعايجة كآخخكف )، (Sulemana, 1020)الجراسات في دراسة سمساف 

(، بجاح 1002(، كدراسة الصخاكنة )1002د )(، كدراسة العاج1001كدراسة السجلل )
 (.2001، كدراسة الدعػد ) (Badah, et. al., 1026)كآخخكف 

دكر السذخؼ التخبػي عمى قج سمصت الزػء الجراسات الدابقة بعس  كحلظ أفلقج تبيغ ك 
التخبػي، كالتي اختمفت  بيئة العسل كالسداىسة في تصػيخ لمسعمسيغ، في رفع مدتػى اإلنجاز

لجراسة الحالية في تشاكليا لػاقع السعيقات التي تػاجو االشخاؼ التخبػي، كتسثمت ىحه عغ ا
، كدراسة (1021)، كدراسة الذجيفات (2162)الجراسات في دراسة  جسيمة الدىخاني ك عصية 

، كدراسة مختجى (1020)، كدراسة ليمبت (1022)، كدراسة مرمح (1022)عصا هللا 
 .(1002)، كدراسة السجلل (1000)

الجيسػغخافية عمى أراء أفخاد  ستغيخاتاىتست الجراسات الدابقة بكياس أثخ عجد مغ ال كسا  
السخحمة ك  ،التجريبك  ،الخبخةالعيشة حػؿ السعيقات التي تػاجو األشخاؼ التخبػي مثل متغيخات 

 ،سيةكالسشصقة التعمي كالعبء االشخافي، ،السجرسة نػعك  العمسي، السؤىلك  ،الجشذك  ،التعميسية
كستغيخ  الستغيخات تمظ كتتفق الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في بعسكالتخرز، 

الشراب ك عجد سشػات الخبخة في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي، ك التخرز، ك ، العمسي السؤىل
 اإلشخافي.

 كقج ساىست جسيع الجراسات الدابقة في إثخاء الجراسة الحالية مغ حيث:     
 سة كصياغتيا. بمػرة مذكمة الجرا -
 اإلفادة مشيا في تحجيج أىجاؼ الجراسة.    -
اإلشخاؼ التخبػي تحجيج جػانب األدب الشطخي الحي أتاح مجااًل لمتعخؼ عمى مفيـػ  -

 كأبعاده. 
 كإعجاد كتكييف أداة الجراسة.  بيا في بشاء االستخشاد -
 التعخؼ عمى األساليب اإلحرائية السشاسبة لسعالجة متغيخات الجراسة. -
 ىتجاء إلى مرادر كمخاجع كدراسات.اال -
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 تيا.بابشاء استبانة كأداة لمجراسة كتصػيخىا كالتحقق مغ صجقيا كث -
االستفادة مغ الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسات الدابقة في عسمية مشاقذة نتائج  -

 سة الحالية كمقارنتيا بشتائج الجراسات الدابقة.االجر 
 :مهًج الدراس  وإجياءاتًا

دء الحالي كصًفا لسجتسع الجراسة كتػزيع العيشة في ضػء متغيخات الجراسة، تزسغ الج
كسا تع كصف أداة الجراسة كإجخاءات تصبيقيا، ككيفية تقييع صجؽ كثبات األداة، إضافة إلى 

 كصف السعالجات اإلحرائية التي تع استخجاميا لئلجابة عغ أسئمة الجراسة.
 :مهًج الدراس 

 .ة الجراسةشبيعلسشاسبتو  السدحيالػصفي  السشيجاستخجمت الجراسة 
 :جمتدمع الدراس 

السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية، البالغ تكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع 
 الجراسيخبلؿ الفرل الجراسي األكؿ مغ العاـ ( مذخًفا تخبػًيا، كذلظ 281عجدىع )

ضفيغ بإدارة التعميع بسشصقة حدب الدجبلت الخسسية إلدارة شؤكف السػ  ىػ،2160/2110
 الباحة التعميسية.                   

  :عيه  الدراس 

%( مغ 3.( مذخًفا تخبػًيا، بشدبة )201حجع العيشة الخاصة بالجراسة الحالية بمغ )
خبلؿ  كذلظ بصخيقة السعايشة العذػائية البديصة عيشة الجراسة تع اختيارمجتسع الجراسة، كقج 

استبانة  (201)تػزيع حيث تع  ،ىػ2160/2110 الجراسيألكؿ مغ العاـ الفرل الجراسي ا
( استبانة صالحة لمتحميل؛ 201، كبمغ عجد االستبانات السدتخدة )عمى أفخاد مجتسع الجراسة

 لعيشة ا( كصفً 2يبيغ الججكؿ )%( مغ عجد االستبانات السػزعة، ك 200تو )ندبشكمت ما 
 الجراسة.
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مغ السذخفيغ التخبػييغ العامميغ بإدارة تعميع مشصقة الجراسة  ةأفخاد عيشتػزيع  (2ججكؿ )
 حدب الستغيخات الجيسػغخافيةالباحة التعميسية 

 الشدبة السئػية اإلجسالي العجد الفئات/السدتػيات الستغيخ

 السؤىل
 20 بكالػريػس

201 
38.3% 

 %62.1 61 دراسات عميا

 الشراب اإلشخافي
 18 معمع 60أقل مغ 

201 
12% 

 %6. 1. معمع فأكثخ 60

 التخرز
 68 عمـػ شبيعية

201 
62.6% 

 %31.2 31 عمـػ إندانية

الخبخة في مجاؿ اإلشخاؼ 
 التخبػي 

 60 سشػات .أقل مغ 
201 

10.1% 
 %6..6 63  20ألقل مغ  .مغ 
 %6..6 63 سشػات فأكثخ 20

 :متغريات الدراس 

 يادات األكاديسية كأعزاء ىيئة التجريذ بجامعة الباحةالستغيخات الجيسػغخافية لعيشة الكأكاًل: 
 :كتزسشت اآلتي
 ،(دراسات عميا – بكالػريػس) مدتػياف:كلو  السؤىل العمسي. 
 ،(معمع فأكثخ 60– معمع 60أقل مغ ) :كلو فئتاف الشراب اإلشخافي. 
 أقل مغ ) ثبلث مدتػيات: كلو شخاؼ التخبػي،سشػات الخبخة في مجاؿ اإل. 

 .(فأكثخ سشػات 20 -سشػات  20ألقل مغ  .غ م –سشػات 
 ،(عمـػ شبيعية – عمػـ إندانية)فئتاف: كلو  التخرز. 

 ثانًيا: الستغيخ التابع السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية.
 :أداة الدراس 

 )استبانة( اسةتع إعجاد أداة الجر ، كلجسع البيانات السيجانية، ؼ الجراسةاىجألتحقيق 
 يغ عمى الشحػ اآلتي:أكتتكػف مغ جد 

 الجدء األكؿ: الستغيخات الجيسػغخافية.
السعيقات التي تػاجو السذخفييغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية كيتكػف مغ الجدء الثاني: 

 فقخة. 28
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 :صجؽ االستبانة
 السحتػى صجؽ  تع قياس عجة أنػاع مغ أنػاع الرجؽ كىي، ،لمتحقق مغ صجؽ األداة

(Content Validity) ،عخض األداة عمى مجسػعة مغ الخبخاء الستخرريغ في كذلظ ب
 Internal)االتداؽ الجاخمي صجؽ  كسا تع قياس، مجاؿ اإلدارة كالتخصيط التخبػي 

Consistency) مع  األداة فقخاتمغ  فقخةحداب معامل االرتباط بيغ كل  مغ خبلؿ
ف لمتحقق مغ صجؽ األداة شبًقا لكل ػلخصػات التي اتبعيا الباحثكفيسا يمي ا االستبانة ككل.

  :نػع
 :Content Validityالسحتػى  صجؽ .أ 

صجؽ أداة الجراسة في قياس ما كضعت لكياسو، تع عخضيا في صػرتيا  مغ لمتأكج
تع إجخاء  ،السحكسيغكمقتخحات عمى خسدة مغ السحكسيغ، كفي ضػء تػجييات  السبجئية

أك ححؼ بعس  ،سػاء بتعجيل الرياغة ( فأعمى،%80بشدبة )عمييا  ػاتفقاالتعجيبلت التي 
الشيائية لبلستبانة السشاسبة لمتصبيق عمى العيشة العبارات، حتى تع الحرػؿ عمى الرػرة 

   فقخة.( 28)مغ  السحتػى صجؽ  التأكج مغاالستبانة بعج تكػنت ، كبحلظ االستصبلعية
 :Internal Consistencyالجاخمي  االتداؽصجؽ  .ب 

مغ خارج عيشة الجراسة  تع تصبيق االستبانة في صػرتيا األكلية عمى عيشة استصبلعية
الباحة، حيث  مشصقة إدارة تعميعالسذخفييغ التخبػييغ بمغ  ( مفخدة10حجسيا ) بمغ األساسية،

 ، كذلظ عمى الشحػ اآلتي:االستبانةتست االستفادة مغ نتائج ىحا التصبيق في حداب صجؽ 
  كذلظ كفًقا لآلتي: كاالستبانة ككل، بيغ فقخاتبيخسػف ( قيع معامبلت ارتباط 1لججكؿ )يبيغ ا

 االستبانة كاالستبانة ككل قيع معامبلت ارتباط بيخسػف بيغ فقخات (1)الججكؿ 
 معامل ارتباط رقع الفقخة معامل ارتباط رقع الفقخة معامل ارتباط رقع الفقخة

2 0.663** 2 0.61.** 26 0.180** 
1 0..2.** 8 0.12.** 21 0.633** 
6 0.321** 0 0.308** 2. 0..83** 
1 0.11.** 20 0.201** 23 0.322** 
. 0.136** 22 0.231** 22 0..22** 
3 0..03** 21 0.2.3** 28 0..00** 

 0.02** داؿ عشج مدتػى الجااللة 
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إحرائي ا عشجى مدتػى ( أف جسيع قيع معامبلت االرتباط مػجبة كدالة 1يتزح مغ الججكؿ )
(، كىحه الشتيجة تذيخ إلى 0.2.3ك  0.663حيث تخاكحت ىحه الكيع بيغ ) (0.02)الجاللة 
بالسجاؿ الحي تشتسي  الفقخات مختبصة جسيع، كأف األكؿ ألداةلسحػر االجاخمي  االتداؽصجؽ 

 .الجراسة الجاخمي ألداة االتداؽتذيخ إلى صجؽ  في مجسميا كىحه الشتيجة إليو،
 :Construct Validityالبشاء باستخجاـ التحميل العاممي االستكذافي صجؽ  .ج 

 Exploratoryإجخاء التحميل العاممي االستكذافي لديادة التأكج مغ صجؽ األداة تع 
Factor Analysis  حيث ييجؼ استخجاـ ةالحالي البشاء ألداة الجراسةلمتحقق مغ صجؽ ،

العػامل التي ٌبشي عمييا السكياس، كأف الفقخات  ىحا األسمػب اإلحرائي إلى استكذاؼ صحة
(، .60، 1021ىحا العامل )تيغدة،  بخبلؼالسشجرجة تحت كل عامل ال تكيذ شيًئا آخخ 

 فيسا يأتي: الجراسةألداة كيسكغ عخض الشتائج الخاصة بيحا اإلجخاء 
 ية:درجة تػافخ السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميس

باالستبانة كالستعمقة بجرجة ىحا الجدء نتائج التحميل العاممي االستكذافي الخاصة يعخض 
، تػافخ السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية مغ كجية نطخىع

االستبانة السعجة لكياس التحميل العاممي االستكذافي لفقخات نتائج ( 6يبيغ الججكؿ )حيث 
 كذلظ حدب اآلتي: ة تػافخ السعيقات،درج

 فقخات االستبانة( التحميل العاممي االستكذافي ل6الججكؿ )
 التذبع )ق( الفقخة السجاؿ

ييغ
خبػ

 الت
فيغ

ذخ
الس

جو 
 تػا

تي
ت ال

عيقا
الس

 
 32..0 .كثخة األعباء كاألعساؿ اإلدارية التي يكمف بيا السذخؼ التخبػي 

 0.320 .التخبػي قمة بخامج التشسية السيشية لمسذخؼ 
 0.810 .قمة تقجيخ السدؤكليغ لمجكر الحي يقـػ بو السذخؼ التخبػي 

 0.821 .االعتقاد بأف ميسة السذخؼ التخبػي متابعة األداء السجرسي لتريج األخصاء
 0.211 .زيادة عجد السجارس التي يذخؼ عمييا السذخؼ التخبػي 

 0.301 .سذخؼ التخبػي قمة الحػافد كالسكافآت التي يحرل عمييا ال
 0.823 .البعج الجغخافي لبعس السجارس التي يتابعيا السذخؼ التخبػي عغ مكاف إقامتو

 0.822 .قمة السيدانيات البلزمة لتشفيح السذخؼ التخبػي باألنذصة التخبػية السختمفة
 .0.20 .ضعف التأىيل التخبػي لبعس السعمسيغ

 .0.82 .الت التقػيع كالكياستجني مدتػى بعس السعمسيغ في مجا
 0.801 .قمة الربلحيات السسشػحة لمسذخؼ التخبػي مقابل السياـ العجيجة السكمف بيا
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 التذبع )ق( الفقخة السجاؿ
 0.200 .قمة تػافخ التجييدات البلزمة لسسارسة العسل اإلشخافي بالذكل السصمػب

 ..0.8 .زيادة نراب السذخفيغ التخبػييغ مغ السعمسيغ
 0.320 .التخبػييغ بأساليب اإلشخاؼ الحجيثة قمة إلساـ بعس السذخفيغ

 ..0.3 .قمة معخفة بعس السعمسيغ باألساليب اإلشخافية الحجيثة
 .0.28 .قمة مخاعاة بعس السذخفيغ التخبػييغ لمفخكؽ الفخدية بيغ السعمسيغ

 0.2.0 .قمة تعاكف قادة السجارس مع السذخفيغ التخبػييغ
 0.808 .سعمسيغضعف التأىيل التخرري لبعس ال 

 KMO 0.380السعايشة مة ءاختبار مبل
 Bartlett's Test 00..211اختبار االرتباط الحاتي 
 Variance  ..86الجحر الكامغ لمتبايغ 

 1..2٪ ندبة التبايغ
 Sig. 0.000الجاللة 

بأف جسيع فقخات ىحا العامل تكيذ متغيًخا كاحًجا يفدخ  (6)تبيغ الشتائج في الججكؿ 
 (28) فقخات االستبانة البالغ عجدىا مغ الطاىخة مػضع الكياس، كأف قيع تذبعات %(1..2)

( كالتي تذيخ إلى داللة التذبع، حيث تخاكحت قيع ىحه 0..0كانت جسيعيا أكبخ مغ ) فقخة
  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)بمغ مكياس (، كقج..0.8: 32..0) التذبعات بيغ

درجة تػفخ أي أف جسيع فقخات ىحا العامل تكيذ (؛ 0.380مبلءمة السعايشة ) لكياس
بشدبة ثقة ك رػرة مباشخة السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية ب

السقخرة لمثقة في قيسة ( 0.30) قيسةكىي ندبة ثقة مختفعة لتجاكزىا %(  38) ترل إلى
 السعامل.

تختبط ارتباًشا االستبانة إلى أف فقخات  Bartlett's testكسا تذيخ نتائج اختبار بارتميت 
(، كىحا ما يذيخ بجكره إلى أف االختبار العاممي كنتائجو 0.000ا عشج مدتػى داللة )ا قػي  ذاتي  

تػافخ السعيقات صالحة كضسغ السدتػيات السقبػلة إلجخاء االختبار اليادؼ إلى قياس درجة 
 .األداة، كعميو تع اعتساد لباحة التعميسيةالتي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة ا

 :الثبات
 ألفا -مغ خبلؿ حداب معامل ألفا في معادلة كخكنباخاالستبانة ثبات  تع التأكج مغ

Cronbach's Alpha  ، كمتجاكزة الكيسة ةمعامل ألفا لثبات االستبانة مختفع قيسة تجاءك ،
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حيث بمغت ىحه الكيسة (، 21، 1021)( لقػة معامل الثبات، كفًقا لسا أكرده الدكخاف 0.20)
مؤشخات ثبات  االستبانة تتػفخ لياالدابقة يتبيغ أف  يجةالشت ىحه كبشاًء عمى( 0.8.2)

 الجراسة الحالية. ألغخاضمختفعة تجفع إلى الثقة في استخجامو 
 عمى فقخات كمجاالت محاكر أداة الجراسة: إجخاءات الحكع

، تع حداب كالسجاالت الخاصة بالسحػر األكؿ اتالفقخ مزاميغ لمحكع عمى درجة تػفخ 
  (.1كفق الججكؿ )تقجيخ االستجابة 

  األكؿلسحػر كمجاالت ا مكياس الحكع عمى فقخات( 1ججكؿ )
 امشخفزة جج   مشخفزة متػسصة عالية اعالية جج  

 ىإل - 1.10مغ 
..00 

أقل  إلى – 6.10مغ 
 1.10 مغ

أقل  إلى – 1.30مغ 
 6.10 مغ

أقل  لىإ – 2.80مغ 
 1.30 مغ

أقل إلى  – 2.00مغ 
 2.80مغ 

 :السدتخجمة األساليب اإلحرائية
بخنامج الحـد  خبلؿ مغاألساليب اإلحرائية مجسػعة مغ استخجاـ تست معالجة البيانات ب

 كقج تسثمت ىحه األساليب في اآلتي:، SPSSاإلحرائية 
 .التكخارات، كالشدب السئػية لػصف عيشة الجراسة 
 لحدابية، كاالنحخافات السعيارية لئلجابة عغ الدؤاؿ األكؿ مغ أسئمة الستػسصات ا

 الجراسة.
  اختبار تT-Test تحميل التبايغ األحادي كاختبار One-Way ANOVA  إضافة إلى

 . لئلجابة عغ الدؤاؿ الثاني مغ أسئمة الجراسة Scheffe Testاختبار شيفيو 
  بيخسػف معامل ارتباطPearson’s Correlation Coefficie  لمتحقق مغ صجؽ

 .االتداؽ الجاخمي لسحاكر أداة الجراسة
 ألفا  -كخكنباخ  معاملCronbach's Alpha .لمتحقق مغ درجة ثبات أداة الجراسة 

 عيض نتائج الدراس  ومهاقشتًا وتفسرييا

لييا ىحه الجراسة كمشاقذتيا إعخًضا لمشتائج التي تػصمت الحالي يتشاكؿ الفرل 
 .تيا، كفيسا يأتي اإلجابة عغ أسئمة الجراسةظ حدب أسئمكتفديخىا، كذل

درجة تػفخ السعيقات التي تػاجو السذخفييغ ما الثاني، كنرو: "الدؤاؿ اإلجابة عغ 
  "؟التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية مغ كجية نطخىع
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تّع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية  ،لئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ
ة بالسعيقات التي تػاجو الستعمقك ستبانة جابات عيشة الجراسة عمى كل فقخة مغ فقخات االستال

بسشصقة الباحة التعميسية ككحلظ حداب الستػسط الحدابي العاـ  السذخفيغ التخبػييغ 
 كاالنحخاؼ السعياري الكمي لكامل االستبانة.

 :غ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسيةاالستبانة الستعمقة بالسعيقات التي تػاجو السذخفيفقخات 
 .االستبانة( الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لفقخات .يػضح الججكؿ )

فقخات ( الستػسصات كاالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى .ججكؿ )
 مختبة حدب متػسصاتيا الحدابية لعيشتي الجراسة االستبانة

 الستػسط الفقخات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 الجرجة الختبة السعياري 

 عالية جًجا 2 0.28 0..1 .كثخة األعباء كاألعساؿ اإلدارية التي يكمف بيا السذخؼ التخبػي  2
 عالية 8 2.63 6.81 .قمة بخامج التشسية السيشية لمسذخؼ التخبػي  1
 متػسصة .2 2.13 1.08 .قمة تقجيخ السدؤكليغ لمجكر الحي يقػـ بو السذخؼ التخبػي  6
 متػسصة 21 2.18 6.01 .االعتقاد بأف ميسة السذخؼ التخبػي متابعة األداء السجرسي لتريج األخصاء 1
 عالية 8 2.16 6.81 .زيادة عجد السجارس التي يذخؼ عمييا السذخؼ التخبػي  .
 جًجا يةعال 6 2.26 1.10 .قمة الحػافد كالسكافآت التي يحرل عمييا السذخؼ التخبػي  3
 عالية 8 2.66 6.81 .البعج الجغخافي لبعس السجارس التي يتابعيا السذخؼ التخبػي عغ مكاف إقامتو 2
 جًجا عالية 1 2.20 1.66 .ؤلنذصة التخبػية السختمفةلقمة السيدانيات البلزمة لتشفيح السذخؼ التخبػي  8
 عالية 2 0.00 6.83 .ضعف التأىيل التخبػي لبعس السعمسيغ 0

 عالية 21 .2.0 .6.2 .تجني مدتػى بعس السعمسيغ في مجاالت التقػيع كالكياس 20
 عالية 1 2.26 1.20 .قمة الربلحيات السسشػحة لمسذخؼ التخبػي مقابل السياـ العجيجة السكمف بيا 22
 عالية . .2.0 1.00 .قمة تػافخ التجييدات البلزمة لسسارسة العسل اإلشخافي بالذكل السصمػب 21
 عالية 3 2.21 6.03 .زيادة نراب السذخفيغ التخبػييغ مغ السعمسيغ 26
 متػسصة 23 2.12 1.88 .قمة إلساـ بعس السذخفيغ التخبػييغ بأساليب اإلشخاؼ الحجيثة 21
 عالية 8 0.86 6.81 .قمة معخفة بعس السعمسيغ باألساليب اإلشخافية الحجيثة .2
 متػسصة 22 0.06 1.83 .غ لمفخكؽ الفخدية بيغ السعمسيغقمة مخاعاة بعس السذخفيغ التخبػيي 23
 متػسصة 28 2.11 .1.3 .قمة تعاكف قادة السجارس مع السذخفيغ التخبػييغ 22
 متػسصة 26 2.20 6.10 .ضعف التأىيل التخرري لبعس السعمسيغ 28

 عالية  0..0 6.33 إجسالي السجاؿ

تي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ مغ درجة تػفخ السعيقات ال( أف .يتزح مغ الججكؿ )
كانحخاؼ معياري قجره  (6.33) بمغبستػسط حدابي  ،بجرجة عالية تجاءكجية نطخىع 



 درجة توافر املعيقات اليت تواجه املشرفني الرتبويني مبنطقة الباحة التعليمية وسبل مواجهتها من وجهة نظرهم 

- 999 - 

كىحا يػضح أف  ،، كسا أف قيسة االنحخاؼ السعياري كانت أقل مغ الػاحج الرحيح(0..0)
 .درجة تػفخ ىحه السعيقاتحػؿ  العيشةفي آراء أفخاد  اىشاؾ اندجامً 

" في كثخة األعباء كاألعساؿ اإلدارية التي يكمف بيا السذخؼ التخبػي لفقخة "كلقج جاءت ا
السختبة األكلى بيغ فقخات السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية 

، كقج عالية جًجا(، كبجرجة تػفخ 0.28( كانحخاؼ معياري قجره )0..1بستػسط حدابي بمغ )
 يعدى ذلظ إلى:

فاع الشراب اإلشخافي لمسذخفيغ التخبػييغ بسا يؤدي إلى زيادة األعباء كاألعساؿ ارت .2
" كالتي زيادة نراب السذخفيغ التخبػييغ مغ السعمسيغالسكمفيغ بيا، كىحا ما أكجتو الفقخة "

( 2.21( كانحخاؼ معياري قجره )6.03جاءت في السختبة الدادسة بستػسط حدابي بمغ )
 كبجرجة تػفخ عالية.

ىشاؾ أعساؿ إدارية يكمف بيا السذخؼ التخبػي إضافة إلى ميامو األساسية؛ بسا قج  أف .1
 يؤثخ عمى مدتػى أدائو كمخخجاتو.

ؤلنذصة التخبػية لقمة السيدانيات البلزمة لتشفيح السذخؼ التخبػي كسا جاءت الفقخة "
( 2.20ره )( كانحخاؼ معياري قج1.66" في السختبة الثانية بستػسط حدابي بمغ )السختمفة

قمة الحػافد كالسكافآت التي يحرل عمييا ، في حيغ جاءت الفقخة "جًجاكبجرجة تػفخ عالية 
( كانحخاؼ معياري قجره 1.10" في السختبة الثالثة بستػسط حدابي بمغ )السذخؼ التخبػي 

، كقج يعدى كقػع ىاتيغ الفقختيغ في ىحا التختيب كبيحه عالية جًجا( كبجرجة تػفخ 2.26)
 جة إلى:الجر 

كالحػافخ التي يحرل عمييا السذخؼ التخبػي ثابتو كمحجدة كفًقا لبشػد السكافآت أف  .2
 الرخؼ كاالستحقاقات الذيخية الخاصة بكل مذخؼ دكف تسييد بيشيع.

أف السيدانيات الخاصة بتشفيح األنذصة ليدت متػفخة لجى السذخؼ التخبػي كلكشيا  .1
لتػفيخ اإلمكانات الخاصة بتشفيح األنذصة ميدانيات تذغيمية يتع تػفيخىا لمسجارس 

 السجرسية السختمفة.
قمة الربلحيات السسشػحة لمسذخؼ التخبػي مقابل السياـ العجيجة السكمف كجاءت الفقخة "

( كبجرجة 2.26( كانحخاؼ معياري قجره )1.20" في السختبة الخابعة بستػسط حدابي بمغ )بيا
 ، كقج يعدى ذلظ إلى:عاليةتػفخ 
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لجيو عجد مغ الربلحيات؛ لحلظ قج يحتاج إلى بخامج تجريبية متشػعة ذخؼ التخبػي لسأف ا .2
 خاصة بكيفية مسارستو ليحه الربلحيات.

قج تكػف ىحه الربلحيات مختبصة ببعس السياـ السكمف بيا كالبعس األخخ ال تتػفخ لو  .1
آدائو الربلحيات الكافية لمكياـ بعسمو بالذكل السصمػب؛ بسا قج يؤثخ عمى مدتػى 

 اإلشخافي.
قمة تػافخ التجييدات البلزمة لسسارسة العسل اإلشخافي بالذكل في حيغ جاءت الفقخة "

( .2.0( كانحخاؼ معياري قجره )1.00ب" في السختبة الخامدة بستػسط حدابي بمغ )السصمػ 
" في السختبة ضعف التأىيل التخبػي لبعس السعمسيغكبجرجة تػفخ عالية، كجاءت الفقخة "

، الية( كبجرجة تػفخ ع0.00( كانحخاؼ معياري قجره )6.83بعة بستػسط حدابي بمغ )الدا
كقج يعدى ذلظ إلى أف السذخؼ التخبػي يزع في اعتباره أىسية تػفخ كافة التجييدات السادية 
البلزمة لتشفيح خصة عسمو الدشػية عمى الػجو السصمػب، كفي حاؿ قمة تػفخىا قج يؤثخ عمى 

جافو، كبالتالي ضعف مدتػى مخخجاتو، كقج يكػف ىشاؾ بعس السذخفيغ مدتػى تحكيقو ألى
التخبػييغ ال يبحثػف عغ كسائل كأدكات تعػيزية يسكشيا أف تداىع في تحقيق أىجافو كتشفيحه 
لخصصو اإلشخافية عمى الػجو السصمػب، كسا أف بعس السذخفيغ التخبػييغ قج يعتقجكا أف 

خجمة ليذ عمى السدتػى السصمػب كبالتالي قج يؤثخ ذلظ التأىيل السيشي لمسعمسيغ أثشاء ال
 عمى مدتػى آدائيع اإلشخافي.

زيادة عجد السجارس " "، كقمة بخامج التشسية السيشية لمسذخؼ التخبػي كجاءت الفقخات "
البعج الجغخافي لبعس السجارس التي يتابعيا السذخؼ " "، كالتي يذخؼ عمييا السذخؼ التخبػي 

" في قمة معخفة بعس السعمسيغ باألساليب اإلشخافية الحجيثة" "، كإقامتوالتخبػي عغ مكاف 
 2.66ك 2.16ك 2.63( كانحخاؼ معياري بمغ )6.81السختبة الثامشة بستػسط حدابي قجره )

( عمى التختيب كبجرجة تػفخ عالية، كقج يعدى ذلظ إلى أف ىشاؾ بعس السعيقات التي 0.86ك
السذخؼ التخبػي مشيا التجريب كالتصػيخ كالتحديغ السيشي يسكشيا أف تؤثخ عمى مدتػى أداء 

لو حيث أنو قج ال يتػفخ بخنامج تجريبي محجد مػجو نحػ تصػيخ أداء السذخؼ التخبػي، كحتى 
لػ تع مشحو دكرات تجريبية فقج تكػف غيخ مختبصة باحتياجاتو التجريبية، حيث أنو قج ال يتػفخ 

اف التخبػي لتحجيج االحتياجات الفعمية مغ الجكرات دراسات عمسية يتع تصبيقيا في السيج
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التجريبية كبخامج التشسية السيشية لمسذخؼ التخبػي أك السعمسيغ في السجارس، كفي بعس 
 األحياف تكػف ىحه البخامج يتع الحزػر ليا بذكل ركتيشي لمحرػؿ عمى التخقيات الػضيفية. 

" في السختبة ت التقػيع كالكياستجني مدتػى بعس السعمسيغ في مجاالكجاءت الفقخة "
، عالية( بجرجة تػفخ .2.0( كانحخاؼ معياري قجره ).6.2الثانية عذخ بستػسط حدابي بمغ )

كقج يعدى ذلظ إلى أف معطع الجكرات التجريبية التي تعقج لمسعمسيغ تخكد عمى االستخاتيجيات 
يات الكياس كالتقػيع في التجريدية كتصبيقاتيا في الفرل الجراسي، دكف الشطخ ألىسية عسم

العسمية التخبػية، كأىسية االرتقاء بسدتػى السعمسيغ كالسذخفيغ التخبػييغ في ىحا السجاؿ، كسا 
" في السختبة الثالثة عذخ بستػسط ضعف التأىيل التخرري لبعس السعمسيغجاءت الفقخة "
يعدى ذلظ إلى  ، كقجمتػسصة( بجرجة تػفخ 2.20( كانحخاؼ معياري قجره )6.10حدابي بمغ )

أف عسميات تصػيخ أداء السعمسيغ قج تكػف مخكدة في بعس الجػانب التخبػية، مع ضعف 
 االىتساـ بالجػانب التخررية، التي تكػف أحياًنا أكثخ احتياًجا.

االعتقاد بأف ميسة السذخؼ التخبػي متابعة األداء السجرسي لتريج كجاءت الفقخة "
( كانحخاؼ معياري قجره 6.01خ بستػسط حدابي بمغ )" في السختبة الخابعة عذاألخصاء

، كالػاضح مغ قيسة االنحخاؼ السعياري أف ىشاؾ تبايغ كاضح متػسصة( كبجرجة تػفخ 2.18)
 بيغ أفخاد العيشة في إجاباتيع عمى ىحه الفقخة، كقج يعدى ذلظ إلى:

تخبػي اليجؼ أف السذخفيغ التخبػييغ في الغالب يػضحػا لسعمسييع أف عسمية اإلشخاؼ ال .2
مشيا تحديغ كتصػيخ األداء، كتبادؿ الخبخات بذكل مدتسخ، كأف الجسيع يعسل في 

 مؤسدة كاحجة لتحقيق أىجاؼ كاضحة كمحجدة.
قج يكػف ىشاؾ بعس األخصاء التي يسكغ الػقػع فييا مغ قبل السذخؼ التخبػي كلكشيا في  .1

 الشياية قج تكػف غيخ مقرػدة.
ميسية يؤكجكف عمى أف الستابعة ما ىي إال تصػيخ كتحديغ أف الجسيع في السؤسدات التع .6

 في مدتػيات األداء، كتقجيع الجعع السشاسب لمسعمسيغ في األكقات السشاسبة. 
" في قمة تقجيخ السدؤكليغ لمجكر الحي يقـػ بو السذخؼ التخبػي في حيغ جاءت الفقخة "

( بجرجة 2.13اري قجره )( كانحخاؼ معي1.08السختبة الخامدة عذخ بستػسط حدابي بمغ )
، كقج يعدى ذلظ إلى أف ىشاؾ قشاعة لجى أغمب السذخفيغ التخبػييغ بأىسية متػسصةتػفخ 

عسميع كدكرىع الحيػي في تحقيق التصػر الشػعي في األداء السجرسي، كتحديغ مدتػى 
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السخخجات، كالحي يتزح مغ االىتساـ الحي يمقػه مغ رؤسائيع كالعامميغ معيع في إدارات 
قمة إلساـ التعميع السختمفة، كأف ىحا الجكر ال يقل أىسية عغ أدكار اآلخخيغ، كجاءت الفقخة "

" في السختبة الدادسة عذخ بستػسط بعس السذخفيغ التخبػييغ بأساليب اإلشخاؼ الحجيثة
( بجرجة تػفخ متػسط، كقج يعدى ذلظ إلى 2.12( كانحخاؼ معياري قجره )1.88حدابي بمغ )
شسية السيشية الخاصة بالسذخفييغ التخبػيغ قج تكػف مػجػدة لحٍج ما كلكشيا قج أف بخامج الت

تكػف غيخ متاحة لكافة السذخفيغ، بدبب محجكدية األعجاد التي يتع إلحاقيا بيحه الجكرات، 
إضافة إلى الحاجة السمحة لتحجيج االحتياجات التجريبية الخاصة بتصػيخ أداء السذخفيغ 

 انتقاؿ التجريب لجييع كعػائجه عمى معمسييع. التخبػييغ، كقياس أثخ
" في قمة مخاعاة بعس السذخفيغ التخبػييغ لمفخكؽ الفخدية بيغ السعمسيغكسا جاءت الفقخة "

( بجرجة 0.06( كانحخاؼ معياري قجره )1.83السختبة الدابعة عذخ بستػسط حدابي بمغ )
 ، كقج يعدى ذلظ إلى:متػسصةتػفخ 

ب لمسذخؼ التخبػي لتحجيج األساليب كالصخؽ السشاسبة لمتعامل الحاجة لتػفيخ كقت مشاس .2
 مع السعمسيغ باختبلؼ قجراتيع كخبخاتيع.

تحتاج عسميات تحجيج الفخكؽ في األداء كاستيعاب عسميات التصػيخ السدتسخ بالسؤسدات  .1
التعميسية إلى بخامج اكتذاؼ السػىػبيغ كالستسيديغ مغ السعمسيغ ليديل عمى السذخؼ 

 ي اختيار الصخؽ التي تتشاسب مع كل معمع حدب قجراتو كخبخاتو.التخبػ 
فمقج جاءت في السختبة  قمة تعاكف قادة السجارس مع السذخفيغ التخبػييغأما الفقخة "

( كانحخاؼ .1.3الثامشة عذخ كاألخيخة بيغ فقخات ىحه االستبانة بستػسط حدابي بمغ )
ا أقخب لجرجة تػفخ مشخفزة، كقج يعدى ، كلكشيمتػسصة( بجرجة تػفخ 2.11معياري قجره )

ذلظ إلى أف كضيفة السذخؼ التخبػي تقخيًبا يقػـ بيا قائج السجرسة كسذخؼ تخبػي مكيع، لحلظ 
يحجث نػع مغ التفاعل اإليجابي بيغ قائج السجرسة كالسذخؼ التخبػي لبلستفادة مغ الخبخات 

 ة كالذفافية.الستبادلة، ككتابة تقاريخ الستابعة بذكل يتدع بالسػضػعي
(، كدراسة الخػالجة 1022كنتائج الجراسة الحالية تتفق مع نتائج دراسة الدسيح )

(، في تػافخ معيقات 1000(، كدراسة الحساد )1001(، كدراسة الخميح )1000كالحخبي )
اإلشخاؼ التخبػي التي تحج مغ مسارسة السذخؼ التخبػي لؤلدكار السشاط بيا كخاصة ما يتعمق 

سعيقات بالجػانب اإلدارية كالتجريبية، كبالسثل تتفق مع دراسة البتاؿ كالقحصاني مغ ىحه ال
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( في نتيجتيا العامة رغع اقترارىا عمى مذخفي مجارس التخبية الخاصة، كسا تتفق 1022)
نتائج الجراسة الحالية مع نتائج دراسات أجخيت في بيئات عخبية كأجشبية مثل دراسة سمساف 

(Sulemana, 1020) ،( 1001(، كدراسة السجلل )1021كدراسة الدعايجة كآخخكف ،)
(، مغ حيث تػافخ معيقات اإلشخاؼ 1002(، كدراسة الصخاكنة )1002كدراسة العاجد )

التخبػي بجرجة كبيخة، مع تخكد ىحه السعيقات في الجانب االقترادي كالسالي كىػ ما يتفق مع 
حيث أف أعمى الفقخات ىي الفقخات الستعمقة ما تػصمت إليو الجراسة الحالية في ىحا الجانب 

بالسيدانيات السخررة لتشفيح األنذصة اإلشخافية كالحػافد السالية كالسعشػية السقجمة لمسذخفيغ 
 التخبػييغ جاءت بجرجة كبيخة جًجا.

، (Al-Harbi, 1028)كفي السقابل اختمفت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة الحخبي 
(، كدراسة الذخقاكي كالخداعمة 1021(، كدراسة البابصيغ )1023خكف )كدراسة الدىخاني كآخ

( مغ حيث كجػد السعيقات التي تػاجو اإلشخاؼ التخبػي في 1020(، كدراسة القخني )1022)
نتائج دراساتيع بجرجة متػسصة، كسا اختمفت مع نتائج دراسات أخخى أجخيت في بيئات غيخ 

( 2001، كدراسة الدعػد ) (Badah, et. al., 1026)سعػدية مثل دراسة بجاح كآخخكف 
كالتي أضيخت كجػد معيقات تػاجو اإلشخاؼ التخبػي بجرجة متػسصة، كبجرجات متفاكتو بيغ 

 مجاالت اإلشخاؼ التخبػي. 
( α ≤ 0.0.ىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية )الثاني، كىػ: "الدؤاؿ اإلجابة عغ 

حػؿ درجة تػافخ السعيقات التي تػاجو السذخفيغ اسة عيشة الجر استجابات أفخاد  متػسصات بيغ
عجد ، التخرز، السؤىل العمسي) مستغيخاتالتخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية كالتي تعدى ل

 ؟".(الشراب اإلشخافي، سشػات الخبخة في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي 
، T-Test ت استخجاـ مجسػعة مغ االختبارات )اختبارتّع  ،لئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ

 Scheffe Test، كاختبار شيفيو One-Way ANOVA تحميل التبايغ األحادي كاختبار
حيث تع استخجاـ االختبار  لمسقارنات البعجية في حاؿ كجػد فخكؽ( كذلظ لبلستبانة ككل،

تمظ االختبارات تع الكذف عغ الفخكؽ كتحجيج في ضػء السشاسب لمستغيخ مػضع الجراسة، ك 
، كفيسا يأتي عخض نتائج تمظ االختبارات حدب متغيخات الجراسة كفئة اتجاىيا حاؿ كجػدىا

 العيشة.
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  (:دراسات عميا بكالػريػس،) السؤىل العمسيمتغيخ  
( لستػسصات استجابات أفخاد .0.0) الجاللة لحداب داللة الفخكؽ اإلحرائية عشج مدتػى 

السؤىل ستغيخ لالتي تعدى ك  كاقع السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ عيشة الجراسة حػؿ
حداب الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كقيسة تع ، العمسي )بكالػريػس، دراسات عميا(

 :(3) كسا ىػ مبيغ بالججكؿىحه الجرجة اختبار)ت( الستجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ 
مى عيشة الجراسة عاستجابات لمفخكؽ بيغ متػسصات نتائج اختبار )ت(  :(3ججكؿ )

 السؤىلكفًقا لستغيخ االستبانة 
مدتػى 

 الجاللة
 قيسة
 )ت(

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السجاؿ السجسػعات العجد السعياري 

0.88
. 

0.
21. 

6.
33 0.36 2

 بكالػريػس 0
 االستبانة

6.
38 

0..2 6
1 

 دراسات عميا

( .0.0جاللة )عشج مدتػى ال ةحرائيإ( يتزح أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة 3مغ الججكؿ )
درجة تػفخ السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة فخاد العيشة حػؿ أآلراء 

(، كقج يعدى ذلظ إلى دراسات عميا/بكالػريػس) السؤىل العمسيكالتي تعدى لستغيخ  التعميسية،
نطخىع بغس  مغ كجيةدرجة تػفخ ىحه السعيقات في آراء افخاد العيشة حػؿ  اأف ىشاؾ اندجامً 

مؤىميع العمسي، حيث أف اإلجابة ىشا قج تكػف مختبصة باالحتكاؾ السباشخ بكافة الشطخ عغ 
يتفاعل بذكل إيجابي مغ أجل تحقيق ، عمى اعتبار أف الجسيع مكػنات العسمية التعميسية

 األىجاؼ التعميسية، كبالتالي تحقيق األىجاؼ السذتخكة.
ع الجراسات الدابقة مثل دراسة الدىخاني كآخخكف كاتفقت ىحه الشتيجة مع نتائج  معط

(، 1022(، كالدسيح )1021(، كالدعايجة كآخخكف )1021(، كدراسة البابصيغ )1023)
(، كدراسة 1001(، كدراسة السجلل ).100(، كدراسة عيداف كالعاني )1020كالقخني )
ية حػؿ درجة ( كالتي أضيخت جسيعيا عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائ1002الصخاكنة )

تػافخ معيقات اإلشخاؼ التخبػي كالتي تؤثخ عمى مدتػى أداء السذخفيغ التخبػييغ كالتي تعدى 
 لستغيخ السؤىل العمسي.
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( كالتي أضيخت 1022في حيغ اختمفت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة البتاؿ كالقحصاني )
ت اإلشخاؼ التخبػي كالتي تعدى كجػد فخكًقا ذات داللة إحرائية حػؿ درجة تػافخ تػافخ معيقا

لستغيخ السؤىل العمسي؛ لرالح فئة الحاصميغ عمى درجة البكالػريػس، كاختمفت كحلظ مع 
 ( فيسا يتعمق بيحا الستغيخ.2001نتائج دراسة الدعػد )

  (:معمع فأكثخ 60 معمع، 60أقل مغ ) الشراب اإلشخافيمتغيخ 
( لستػسصات استجابات أفخاد .0.0) اللةالج لحداب داللة الفخكؽ اإلحرائية عشج مدتػى 

كاقع السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية  عيشة الجراسة حػؿ
حداب تع ، معمع فأكثخ( 60معمع،  60الشراب اإلشخافي )أقل مغ ستغيخ لالتي تعدى ك 

أفخاد عيشة الجراسة حػؿ  الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كقيسة اختبار)ت( الستجابات
 :(2) كسا ىػ مبيغ بالججكؿىحه الجرجة 
عمى الجراسة استجابات عيشة لمفخكؽ بيغ متػسصات نتائج اختبار )ت(  :(2ججكؿ )

  الشراب اإلشخافيكفًقا لستغيخ السعيقات 
 مدتػى الجاللة

 قيسة
 )ت(

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السجاؿ السجسػعات العجد السعياري 

0.21 2..0
1 

6..2 0.
3. 

1
8 

 60أقل مغ 
السجاؿ  معمع

 األكؿ
6.2. 

0.
.6 

.
1 

معمع  60
 فأكثخ

عشج مدتػى الجاللة  ةحرائيإ( يتزح أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة 2مغ الججكؿ )
درجة تػفخ السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة فخاد العيشة حػؿ أ( آلراء .0.0)

(، معمع فأكثخ 60معمع /  60أقل مغ ) الشراب اإلشخافيكالتي تعدى لستغيخ  الباحة التعميسية،
مغ درجة تػفخ ىحه السعيقات في آراء افخاد العيشة حػؿ  اكقج يعدى ذلظ إلى أف ىشاؾ اندجامً 

الشراب اإلشخافي، كالػاضح أنو عمى الخغع مغ أف ىشاؾ كجية نطخىع بغس الشطخ عغ 
مسيغ أقل إال أنيع قج يخكف أف عسميات اإلشخاؼ التخبػي مذخفيغ تخبػييغ نرابيع مغ السع

تػاجييا العجيج مغ السعػقات كالتحجيات كالسذكبلت كالتي يسكغ أف تكػف نابعة مغ السذخؼ 
التخبػي نفدة، أك مغ السعمسيغ كالعامميغ بالسجرسة عمى أساس أف السشاخ التشطيسي الدائج 

اإلشخافية بالذكل السصمػب، كسا أف بعس في ىحه السجارس ال يدسح بسسارسة األنذصة 
الكيادات السجرسية ييسيا في السقاـ األكؿ أف يشيي السذخؼ التخبػي عسمو سخيًعا كيتخؾ 
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السجرسة في أقخب كقت، عمى اعتبار أف كجػده بالسجرسة يذكل عبء عمى العامميغ بيا، كسا 
كانت عالية أك مشخفزة  أنو قج يخجع إلى أف السذخفيغ التخبػييغ بسختمف أنربتيع سػاء

يخكف أنو قج يكػف عجد السعمسيغ الحيغ يذخفػف عمييع قميل كلكشيع في مجارس بأماكغ 
متباعجة كمتفخقة، بسا يديع في استيبلؾ جدء كبيخ مغ كقت السذخؼ التخبػي لمتشقل بيغ ىحه 

 (.1021السجارس. كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة البابصيغ )
  دانية / عمـػ شبيعية(: عمـػ إن) التخرزمتغيخ 

( لستػسصات استجابات أفخاد .0.0) الجاللة لحداب داللة الفخكؽ اإلحرائية عشج مدتػى 
كاقع السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة الباحة التعميسية  عيشة الجراسة حػؿ

الحدابي حداب الستػسط تع ، التخرز )عمـػ إندانية، عمػـ شبيعية(ستغيخ لالتي تعدى ك 
كسا ىػ ىحه الجرجة كاالنحخاؼ السعياري كقيسة اختبار)ت( الستجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ 

 (:8) مبيغ بالججكؿ
عمى الجراسة استجابات عيشة لمفخكؽ بيغ متػسصات نتائج اختبار )ت(  :(8ججكؿ )

 التخرزكفًقا لستغيخ  السعيقات

مدتػى 
 الجاللة

قيس
 ة

)ت
) 

الستػ 
سط 

 الحدابي

حاالن
راؼ 

 السعياري 

ا
 لعجد

السجسػ 
 عات

 السجاؿ

0.028 
2.

228 

6.8
0 

0..
0 

6
8 

عمػـ 
السجاؿ  شبيعية

..6 األكؿ
0 

0..
0 

3
1 

عمػـ 
 إندانية

عشج مدتػى الجاللة  ةحرائيإ( يتزح أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة 8مغ الججكؿ )
فيغ التخبػييغ بسشصقة درجة تػفخ السعيقات التي تػاجو السذخ فخاد العيشة حػؿ أ( آلراء .0.0)

(، كقج يعدى عمـػ شبيعية / عمـػ إندانية) التخرزكالتي تعدى لستغيخ  الباحة التعميسية،
مغ كجية درجة تػفخ ىحه السعيقات في آراء افخاد العيشة حػؿ  اذلظ إلى أف ىشاؾ اندجامً 
ف التخرز، كسا أف رؤيتيع ليحه السعيقات قج تكػف متقاربة أل نطخىع بغس الشطخ عغ 
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السذخفيغ التخبػييغ بسحتمف تخرراتيع يسارسػف أعساؿ إشخافية متذابية، كفي بيئات 
تعميسية كتعمسية متقاربة، لحلظ فيع يعتقجكف أف السعيقات السػجػدة في السيجاف التخبػي 
بسختمف أنػاعيا ستؤثخ عمى مدتػى األداء اإلشخافي، كقج تزعف جيػدىع نحػ عسميات 

 بميع.التحديغ الستبعة مغ ق
(، في 1001(، كدراسة الخميح )1020كتتفق ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة القخني )

( كالتي أضيخت كجػد فخكًقا في درجة 1000حيغ تختمف مع نتيجة دراسة عباس كشياب )
 تػافخ معيقات اإلشخاؼ التخبػي حدب متغيخ التخرز، لرالح تخرز العمـػ اإلندانية.

  20إلى أقل مغ  .مغ  سشػات، .أقل مغ ) اؿ العسل اإلشخافيسشػات الخبخة في مجمتغيخ 
  (:سشػات فأكثخ 20سشػات، 

( لستػسصات استجابات أفخاد .0.0) الجاللة لحداب داللة الفخكؽ اإلحرائية عشج مدتػى 
السؤىل ستغيخ لالتي تعدى كاقع السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ ك  عيشة الجراسة حػؿ

التبايغ أحادي قيسة )ؼ( الخاصة باختبار حداب تع ، ريػس، دراسات عميا(العمسي )بكالػ 
 :(0) كسا ىػ مبيغ بالججكؿىحه الجرجة الستجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ  ،االتجاه

استجابات عيشة لمفخكؽ بيغ متػسصات نتائج تحميل التبايغ أحادي االتجاه  :(0ججكؿ )
 ي مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي سشػات الخبخة فكفًقا لستغيخ الجراسة 

 مرجر التبايغ السجاؿ
مجسػع 
 مخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

 قيسة
 )ؼ(

الجاللة 
 اإلحرائية

 السجاؿ األكؿ
 0.120 1 0.160 بيغ السجسػعات

 0.6.6 00 61.020 داخل السجسػعات 60..0 0.311
 - 202 63..6 السجسػع

عشج مدتػى الجاللة  ةحرائيإفخكؽ ذات داللة ( يتزح أنو ال تػجج 0مغ الججكؿ )
درجة تػفخ السعيقات التي تػاجو السذخفيغ التخبػييغ بسشصقة فخاد العيشة حػؿ أ( آلراء .0.0)

 .أقل مغ )سشػات الخبخة في مجاؿ العسل اإلشخافي كالتي تعدى لستغيخ  الباحة التعميسية،
(، كقج يعدى ذلظ إلى أف ىشاؾ خسشػات فأكث 20سشػات/  20إلى أقل مغ  .سشػات / مغ 

مغ كجية نطخىع بغس الشطخ درجة تػفخ ىحه السعيقات فخاد العيشة حػؿ أفي آراء  ااندجامً 
سشػات الخبخة في مجاؿ التعميع، كسا أف رؤيتيع ليحه السعيقات قج تكػف متقاربة عمى عغ 

كسا أنو لجييع  اعتبار أف ىحه السعيقات تػاجو جسيع السذخفيغ التخبػييغ عمى حج سػاء،
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القشاعة بأف عسميات اإلشخاؼ التخبػي قائسة عمى أساس تحديغ كتصػيخ أداء السعمسيغ 
كالعامميغ بالسجارس، كأف أي مذكبلت أك معػقات تتػاجج في السجارس أك بسكاتب اإلشخاؼ 
التخبػي، فإنيا بصبيعة الحاؿ ستؤثخ عمى مدتػى أدائيع اإلشخافي، كستؤثخ عمى بخامج 

 خ كالتحديغ.التصػي
(، كدراسة الدعايجة 1023كتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة الدىخاني كآخخكف )

(، كدراسة السجلل 1020(، كدراسة القخني )1022(،كدراسة الدسيح )1021كآخخكف )
( كالتي أضيخت عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية حػؿ 1002(، كدراسة العاجد )1001)

تعدى لستغيخ الخبخة في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي، كسا تتفق جدئًيا في  معيقات اإلشخاؼ التخبػي 
( فيسا يتعمق بسجاؿ األىجاؼ كمجاؿ السعػقات 1026ىحه الشتيجة مع نتيجة دراسة الخكيمي )

 االقترادية.
 ,.Badah, et. al)بيشسا اختمفت نتائج الجراسة الحالية مع نتائج دراسة بجاح كآخخكف 

(، كدراسة الصخاكنة 1001(، كدراسة الخميح ).100كالعاني ) ، كدراسة عيداف(1026
( كالتي كذفت عغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية حػؿ 2001(، كدراسة الدعػد )1002)

درجة تػافخ معيقات اإلشخاؼ التخبػي تعدى لستغيخ الخبخة في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي، كسا 
يسا يتعمق بسعػقات الخاصة بالسجاؿ ( ف1026تختمف جدئًيا مع نتيجة دراسة الخكيمي )

اإلداري كالسجاؿ الفشي مغ حخيث كجػد فخكؽ تعدى لستغيخ الخبخة في مجاؿ العسل اإلشخافي، 
 سشػات. 20إلى  3لرالح فئة ذكي الخبخة مغ 

الثالث، كنرو: "ما سبل مػاجية السعيقات التي تحج مغ أداء الدؤاؿ اإلجابة عغ 
 "؟لباحة التعميسية لسياـ عسميعالسذخفيغ التخبػييغ بسشصقة ا

في ضػء األدب الشطخي، كنتائج الجراسة الحالية تست اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ، كالتػصل 
إلى سبل مػاجية السعيقات التي تحج مغ أداء السذخفيغ التخبػييغ لسياـ عسميع، كذلظ كفًقا 

 لآلتي:
 شي كالسيشي مغ خبلؿ:زيادة دعع السذخفيغ التخبػييغ كاالرتقاء بسدتػى أدائيع الف .2
  تػفيخ بخامج تجريبية متشػعة كمتعجدة في مجاالت اإلشخاؼ التخبػي الستشػعة، خاصة في

أساليب اإلشخاؼ التخبػي الحجيثة، كتصبيقاتيا في السيجاف التخبػي، عمى أف تكػف ىحه 
 الجكرات متاحة لمسذخؼ التخبػي كالسعمسيغ.



 درجة توافر املعيقات اليت تواجه املشرفني الرتبويني مبنطقة الباحة التعليمية وسبل مواجهتها من وجهة نظرهم 

- 999 - 

  التخبػييغ لؤلساليب اإلشخافية الحجيثة بصخيقة تػفيخ الفخص السشاسبة لسسارسة السذخفيغ
)التجريب التصبيقي( قبل مسارسة العسل اإلشخافي بالسجارس؛ بسا يحقق اليجؼ مغ العسمية 

 اإلشخافية.
  ،تػفيخ بخامج دراسية خاصة بالسذخفيغ التخبػييغ مثل بخامج دبمػـ لئلشخاؼ التخبػي

تخبػييغ، بسا يديع في إكدابيع القجرات كبخنامج الساجدتيخ السيشي إلعجاد السذخفيغ ال
 العمسية كالتصبيكية البلزمة لكياميع بسياميع اإلشخافية عمى الػجو السصمػب.

  بحث سبل التعاكف مع جامعة الباحة في تػفيخ كرش عسل كنجكات كلقاءات عمسية تيتع
ة، كمتابعة بتصػيخ أداء السذخفيغ التخبػييغ كتحديغ مدتػياتيع السيشية كالفشية كاإلداري

أدائيع بذكل دكري بالتعاكف مع مكاتب اإلشخاؼ التابعة إلدارة التعميع بسشصقة الباحة 
 التعميسية.

  إيجاد فخص التجريب بالجامعات العالسية ذات الدسعة العمسية الستسيدة، البتعاث عجد مغ
السذخفيغ التخبػييغ الستسيديغ لمحرػؿ عمى درجات عمسية تتشاسب كشبيعة عسميع 

 إلشخافي؛ لشقل الخبخات العالسية لمسيجاف التخبػي بالسسمكة.ا
  تػفيخ بخامج تصػيخية لتشسية قجرات السعمسيغ الحيغ لجييع الخغبة في العسل اإلشخافي

إلعجاد الكيادات اإلشخافية السدتقبمية، كتػفيخ الجعع الكافي لمكياـ بأدكار إشخافية داخل 
 ـ اإلشخافية عمى الػجو السصمػب.مجارسيع بسا يسكشيع مغ الكياـ بالسيا

  إجخاء أبحاث عمسية متخررة في مجاالت اإلشخاؼ التخبػي بالتعاكف مع جامعة الباحة
لتحجيج القزايا كالتحجيات الستعمقة بالعسل اإلشخافي، ككضع الحمػؿ كالترػرات السشاسبة 

 لسػاجيتيا بالصخؽ العمسية الحجيثة.
سكمف بيا السذخؼ التخبػي كالتخكيد عمى السياـ تقميل ضغػط العسل ككثخة األعساؿ ال .1

 الخئيدة السصمػبة مشو لمكياـ بيا عمى الػجو السصمػب، كذلظ مغ خبلؿ:
  كضع معاييخ محجدة لمعسمية اإلشخافية تقػـ عمى أساسيا عسميات متابعة كتصػيخ األداء

 بالسجارس.
 ى عسمية إلكتخكنية، االعتساد عمى تحػيل عسمية اإلشخاؼ مغ عسمية كرقية تقميجية إل

يدتصيع مغ خبلليا السعمع كالكيادة السجرسية اإلشبلع عمى تقاريخ الديارات السيجانية 
 كمتابعة تشفيح العسميات التصػيخية في مدتػيات األداء داخل الرف الجراسي كخارجو.
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 تػزيع مياـ اإلشخاؼ التخبػي بيغ السذخؼ التخبػي كالكيادات السجرسية كالسعمسيغ أصحاب 
الخبخات بالسجرسة، بسا يديع في تقميل الزغػط الخاصة بالعسل التي يتعخض ليا 

 السذخؼ التخبػي.
  تػزيع السياـ السختمفة في مكاتب اإلشخاؼ التخبػي بصخيقة متػازنة بيغ السذخفيغ

التخبػييغ كافة، بسا يحقق عجالة التػزيع لمسياـ كالسدؤكليات، كبسا يديع في تػفيخ 
لكياـ السذخؼ التخبػي بأداء السياـ األساسية كالخئيدة السكمف بيا  مداحة مغ الػقت

 دكف ضغػط.
  متابعة الحالة السداجية لمسذخؼ التخبػي كالتأكج مغ تػفخ الرحة الشفدية السشاسبة لمكياـ

بعسمو عمى الػجو السصمػب، كإبعاده قجر اإلمكاف عغ األعساؿ الخكتيشية التي تدتيمظ 
 يفيج العسل التخبػي.شاقتو كصحتو فيسا ال 

دعع السذخفيغ التخبػييغ خاصة فيسا يتعمق بتقجيخ العسل اإلشخافي، كتحديغ نطخة  .6
السجتسع لمسذخؼ التخبػي، عمى اعتبار أنو أحج الكيادات الفشية كاإلدارية بالسؤسدات 

 التعميسية، كلو أدكار ال تقل أىسية عغ باقي األدكار الكيادية األخخى، كذلظ مغ خبلؿ:
 خاؾ السذخؼ التخبػي في السشاسبات التي تعقجىا إدارة التعميع بذكل دكري كمدتسخ بسا إش

 يحقق تحدغ نطخة السجتسع لمسذخؼ التخبػي.
  تقجيع بخامج تػعػية ألىسية األدكار اإلشخافية لمسذخؼ التخبػي كعبلقة ذلظ بتصػيخ العسمية

 سدات التعميسية.التعميسية كتحديشيا، كالحي يعػد بالشفع عمى مخخجات السؤ 
  مشح السذخؼ التخبػي مديج مغ الربلحيات البلزمة لكيامو بسيامو اإلشخافية عمى الػجو

السصمػب، كبالصخيقة التي تديع في مػاجية القزايا كالسذكبلت الستعمقة بالعسل التخبػي 
 بالسجارس كإيجاد األساليب كالصخؽ البلزمة لسػاجيتيا.

بالسذخفيغ التخبػييغ يتع مغ خبلليا تقييع مدتػى كضع معاييخ كمؤشخات أداء خاصة  .1
آدائيع، كتحجيج نقاط القػة في مدتػى األداء، كتحجيج كحلظ نقاط الزعف، كبالتالي كضع 
الخصط التصػيخية السشاسبة لحلظ، بسا يجعع عسل السذخؼ التخبػي، كيصػر مغ مدتػاه 

ع االعتساد عمييا في بذكل مدتسخ، كذلظ في ضػء ىحه السؤشخات كسحكات مخجعية، يت
 تقييع مدتػى أداء مكاتب اإلشخاؼ بإدارات التعميع.
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جعل عسمية تقػيع أداء السعمسيغ مغ قبل السذخفيغ التخبػييغ عسمية تبادلية، بسعشى قياـ  ..
السذخؼ التخبػي بتقػيع أداء السعمع باستخجاـ معاييخ كمذخات أداء يتع مغ خبلليا الحكع 

بالتالي يزع الخصط السشاسبة لتصػيخ ىحا األداء، كسا أف عمى مدتػى أداء السعمع، ك 
السعمع يقـػ بعسمية متابعة أداء السذخؼ التخبػي كيقػـ أدائو مغ خبلؿ مجسػعة مغ 
السعاييخ كالسؤشخات الخاصة بكياس مدتػى أداء السذخؼ التخبػي، كضع الترػرات 

السعاييخ كالسؤشخات، مع كالخصط العبلجية السشاسبة لتصػيخ مدتػى أدائو كفًقا ليحه 
أىسية أف تكػف ىحه العسمية مذتسمو عمى شػاىج كأدلة تداعج عمى جعل عسمية تقػيع 

 األداء مػضػعية كسميسة كناجحة، كتحقق اليجؼ مشيا.
كضع نطاـ خاص بالتقػيع السدتسخ ألداء السذخؼ التخبػي تحت مدسى )بخنامج نقاشي(  .3

مسذخؼ التخبػي عغ كل عسل يقـػ بو كفق أدلة يعتسج ىحا البخنامج عمى إعصاء نقاط ل
كشػاىج معتسجة، كيتع تجسيع ىحه الشقاط بذكل شيخي كاختيار السذخفيغ التخبػييغ 
الستسيديغ كل شيخ، كتػفيخ جػائد عيشة كمادية مشاسبة ليع، بسا يثيخ الحساس لجى 

 جسيع السذخفيغ التخبػييغ.
، كالتأكيج عمى أف ىحه العسمية ىي في تػفيخ ثقافة داعسة لعسميات اإلشخاؼ التخبػي  .2

األساس لتصػيخ أداء السعمسيغ كالعامميغ بالسجتسع السجرسي، كليذ البحث عغ القزايا 
 تريج األخصاء.كنقاط الزعف فقط إلضيارىا كشػع مغ أنػاع 

االتجاه نحػ زيادة عجد السذخفيغ التخبػييغ العامميغ في السيجاف التخبػي، مع أىسية  .8
خاؼ التخبػي بالسجرسة كالحي يقػـ بو قائج السجرسة كأحج مدؤكلياتو اليػمية، تفعيل اإلش

كذلظ لسػاجية زيادة أعجاد الصبلب بذكل مزصخد سشػًيا، كبالتالي الديادة الكبيخة في 
أعجاد السعمسيغ، كالتي تحتاج بالصبع لتػفيخ عجد أكبخ مغ السذخفيغ التخبػييغ لتدييل 

ة عجد أقل مغ السعمسيغ، فالعبلقة بيغ الشراب اإلشخافي مياميع كالتخكيد عمى متابع
لمسذخؼ التخبػي كتحديغ مدتػيات أداء السعمسيغ ىي عبلقة عكدية، بسعشى كمسا زاد 
عجد السعمسيغ الحيغ يذخؼ عمييع السذخؼ التخبػي فإف ذلظ سيؤثخ عمى جػدة العسمية 

 اإلشخافية، كتحدغ مدتػى أداء السعمسيغ، كالعكذ صحيح.
فيخ حػافد مادية كمعشػية لمسذخفيغ التخبػييغ في ضػء عسميات التقػيع الذيخية، كفًقا تػ  .0

لسؤشخات األداء الخاصة باإلشخاؼ التخبػي، بسا يديع في استثارة دافعيتيع نحػ العسل 
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اإلشخافي، كيجفع السعمسيغ الخاغبيغ لمعسل في مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي في دخػؿ ىحا 
، كبسا يتيح فخصة اختيار أفزل الكفاءات اإلشخافية، كأكثخىا خبخة السيجاف الػضيفي السيع
 كدراية بالعسل التخبػي.

تػفيخ الجعع السادي البلـز لكياـ السذخؼ التخبػي بأدكاره بالذكل السصمػب كذلظ مغ  .20
 خبلؿ:

  تػفيخ السيدانيات السشاسبة البلزمة لكياـ السذخؼ التخبػي باألنذصة التخبػية الستشػعة
سبة كالسػجية لمسعمسيغ كالعامميغ بالسجتسع السجرسي بسا يحقق التصػر الشػعي في السشا

 األداء.
  تػفيخ التجييدات كاألدكات كالسدتمدمات البلزمة لمعسل اإلشخافي اليػمي، لتحػيل عسمية

اإلشخاؼ مغ عسمية نطخية ركتيشية لعسمية تصبيكية تيجؼ لتحديغ كتصػيخ مدتػى 
 األداء.

  كرش عسل لمسعمسيغ في مجاالت الكياس كالتقػيع، لبلرتقاء بسدتػى تػفيخ دكرات ك
أدائيع في ىحه الجػانب السيسة، كالتي يحتاجيا السعمع خاصة في إعجاد االختبارات، 
كمخاعاة الفخكؽ الفخدية بيغ شبلبو، ككحلظ تشسية قجرتو عمى قياس مدتػى مخخجات 

في عسميات تحميل نتائج االختبارات التعمع بذكل دكري، ككحلظ تشسية قجرات السعمسيغ 
الجكرية كاالختبارات الشيائية، لػضع الخصط العبلجية السشاسبة البلزمة لعبلج القرػر 

 لجيو كلجى شبلبو.
ضخكرة تػعية السذخفيغ بأىسية مخاعاة الفخكؽ الفخدية بيغ السعمسيغ، ككحلظ مخاعاة  .22

يع خبخات كاسعة في ميجاف سشػات الخبخة بيغ السعمسيغ، حيث أف ىشاؾ معمسيغ لجي
التعميع، كىؤالء بالصبع يختمفػا في آدائيع عغ السعمسيغ حجيثي التعييغ أك أصحاب الخبخة 

 األقل.
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 التوصيات:

 في ضػء األدب الشطخي كنتائج الجراسة السيجانية ُيػصى باآلتي:
بلجية ليا دراسة السعيقات التي تػاجو عسميات اإلشخاؼ التخبػي باستسخار كبشاء الخصط الع .2

 في ضػء الخؤى الحجيثة.
إعجاد بخامج تجريب كتصػيخ متشػعة تتاح لجسيع السذخفيغ التخبػييغ عمى أف تكػف  .1

 مختبصة باحتياجاتيع التجريبية الفعمية.
إثخاء خبخات السذخفيغ التخبػييغ، كإكدابيع السيارات فيسا يتعمق بكيفية التخصيط لمذئػف  .6

كمكاتب تصػيخ اإلشخاؼ التخبػي عمى مدتػى السجرسة اإلدارية كالسالية، ككضع خصط ل
 .االشخاؼ

تصػيخ أداء السذخفيغ التخبػييغ في ضػء السعيقات التي تػاجييع، مع بشاء ثقافة مػحجة  .1
عسمية شاممة متكاممة في  لجى جسيع العامميغ بالسؤسدات التعميسية بأف اإلشخاؼ التخبػي 

 أىجافيا ككضائفيا كآلياتيا كأشخافيا.
دؿ الخبخات بيغ السذخفيغ التخبػييغ بسكاتب االشخاؼ التخبػي في مشصقة الباحة تبا ..

 التعميسية مغ خبلؿ عقج نجكات كلقاءات ككرش عسل دكرية.
لسذخفيغ التخبػييغ لتتػافق كالستصمبات الستججدة في تصػيخ أداء اتشػيع أنذصة كفعاليات  .3

 .مجاؿ اإلشخاؼ التخبػي كالتججيج في السشاىج السجرسية
إنذاء بخنامج دبمػـ تخبػي بعج البكالػريػس أك ماجدتيخ ميشي يتعمق بعسميات إعجاد  .2

كتصػيخ أداء السذخفيغ التخبػييغ، يكػف الحرػؿ عمييا إلدامًيا لمتخقي أك لذغل تمظ 
 الػضيفة.

غ يالعسل عمى تشػيع األساليب اإلشخافية بحدب السػاقف كالحاالت التي يػاجييا السذخف .8
 ثشاء عسميع.غ أيالتخبػي

 إشخاؾ السذخفيغ التخبػييغ في عسميات بشاء األىجاؼ التعميسية. .0
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 املياجع
 السعارؼ.كزارة  الخياض، األكلى:الصبعة  ،التخبػي السذخؼ  دليل(. 2120) اإلدارة العامة لئلشخاؼ التخبػي 

كتبة دار الثقافة عساف: ماإلشخاؼ التخبػي، (. 1002األسجي، سعيج جاسع؛ كإبخاليع، مخكاف عبج السجيج )
 لمشذخ كالتػزيع.

ي ضػء فالسذكبلت اإلدارية في مكاتب اإلشخاؼ التخبػي كمػاجيتيا (. 1022) آؿ مكي، عػاشف إبخاليع عمي
سمصشة عساف  .)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، جامعة ندكى، مجخل التصػيخ التشطيسي بدمصشة عساف

. 
(. معػقات العسل اإلشخافي في مجيشة الخياض مغ كجية 1021البابصيغ، عبج الخحسغ بغ عبج الػىاب سعػد )

 .321 -.31(، ص 20)2، السجمة الجكلية التخبػية الستخررةنطخ السذخفيغ التخبػييغ، 
(. معػقات اإلشخاؼ التخبػي عمى بخامج صعػبات التعمع كسا 1022البتاؿ، زيج دمحم؛ كالقحصاني، ضحى سيف ) 

(، 28).سسمكة العخبية الدعػدية، مجمة التخبية الخاصة كالتأىيل، يخاىا السذخكف كالسذخفات في ال
 DOI: 20.21823/0060128. .8-12الجدء الثاني، ص 

(، كاقع مسارسة السذخفات التخبػيات لمشساذج االشخافية الحجيثة بسشصقة جازاف، 1022بخيظ، فاشسة دمحم أحسج )
 .2023-082(، ص 16)1، جامعة السشرػرة، مرخ، مجمة بحػث التخبية الشػعية

. عساف: دار السيدخة لمصباعة كالشذخ التحميل العاممي االستكذافي كالتػكيجي(. 1021تيغدة، أدمحم بػزياف )
 كالتػزيع. 

(. كاقع السسارسات االشخافية لجى السذخؼ التخبػي في السجارس الحكػمية في محافطات 1000تيع، حدغ )
، مجمة جامعة الشجاح لؤلبحاث كالعمـػ اإلندانيةسعمسات، شساؿ فمدصيغ مغ كجية نطخ السعمسيغ كال

 .801-281(، ص 1)16فمدصيغ، 
 . القاىخة: مكتبة عيغ شسذ.التعميعفي إدارة كتشطيع  مقجمة (.1002)الجيغ صبلح  ،خجػى

غيخ  رسالة ماجدتيخ، شخاؼ التخبػي بسجيشة الخياضمعػقات فاعمية اإل (.1000)بخاليع سعيج إالحساد ، 
 .، جامعة السمظ سعػد ، الخياض ةر مشذػ 

، جسيػرية مرخ العخبية، جامعة الدقازيق، كمية اإلشخاؼ التخبػي السعاصخ(. 1021خميل، عساد دمحم إبخاليع )
.  العمـػ

(. معػقات اإلشخاؼ التخبػي كسا يخاىا السذخفػف 1023الخػالجة، عايج أحسج حساد؛ كالحخبي، فيج جيد زبغ )
جارس الستػسصة كالثانػية بسشصقة الخس التعميسية في السسمكة العخبية الدعػدية، التخبػيػف كمجيخك الس

 .201-.21(، ص 66)2، جامعة عيغ شسذ، مجمة كمية التخبية
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دكر السذخؼ التخبػي السكيع في التشسية السيشية  (.  1001الخميح، عبجالخحسغ بغ عيدى عبجالخحسغ. )
 الخياض.  يخ غيخ مشذػرة(، جامعة السمظ سعػد،)رسالة ماجدتلمسعمسيغ: دراسة تقػيسية. 

(. معػقات تشفيح آلية اإلشخاؼ التخبػي السباشخ عمى السجرسة بفاعمية 1026الخكيمي، سعػد حبيب الصخقي )
، كمية التخبية، مجمة التخبيةفي مجارس مجيشة عخعخ كسا يخاىا السذخفػف التخبػيػف كمجيخك السجارس، 

 .261 -201 (، ص2.6)21جامعة األزىخ، 
كأشخكحات  مجى استفادة السذخفيغ التخبػييغ مغ رسائل الساجدتيخ (.2112) الداحسي، دمحم إبخاليع عمي

القخى، مكة السكخمة،  )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، جامعة أـالجكتػراه الستعمقة باإلشخاؼ التخبػي. 
 السسمكة العخبية الدعػدية. 

(. الخضا الػضيفي لجى السذخفات التخبػيات 2162، دمحم عبج الكخيع عمي )الدىخاني، جسيمة آدـ خيخاف؛ عصية
(، ص 3باإلدارة العامة لمتخبية كالتعميع بسشصقة الباحة، مجمة العمـػ اإلندانية، جامعة الباحة، )

288- 113. 
السعػقات (. 1023الدىخاني، معجب أحسج؛ الحخبي، سعػد نايف؛ السدركعي، حسج حسيجاف؛ الذيخ، فػاز دمحم )

، جامعة األزىخ، مجمة كمية التخبيةالتي تػاجو أداء السذخؼ التخبػي في ضػء السدتججات التخبػية، 
 .320 -31.(، ص 222)1

إسياـ اإلشخاؼ التخبػي في نذخ ثقافة الحػار مغ كجية نطخ  (.2161الدىخاني، ميخة بشت عبج القادر )
)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، جامعة اـ  خمة.السذخفات التخبػيات كالسعمسات بسجيشة مكة السك

 القخى، مكة السكخمة، السسمكة العخبية الدعػدية. 
التخبػي قخاءة  اإلشخاؼ (.ـ1021الخداعمو، دمحم سمساف ) ؛دمحم الدعبي، ميدػف  عبج الخحسغ؛حديغ الدخشي، 

 صفاء لمشذخ كالتػزيع. . عساف: داركمدتقبميةمعاصخة 
السعيقات االجتساعية كالتخبػية (. 1021لدعايجة، جياد عمي؛ الكايج، ركاف عيدى )الدعايجة، ميى حامج؛ ا

التي تػاجو اإلشخاؼ التخبػي كسبل تصػيخه مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ العامميغ بسجيخيات 
غدة،  ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمجراسات التخبػية كالشفدية، التخبية كالتعميع في محافطة البمقاء

  /http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical. 121 -162ص(، 1)10 مدصيغ،ف
 –دراسات (. معػقات العسل اإلشخافي في األردف كسا يخاىا السذخفػف التخبػيػف، 2001الدعػد، راتب سبلمة )

 .121 -.11(، ص 1)12، الجامعة األردنية، ، عسادة البحث العمسيالعمػـ اإلندانية
، األردف، عساف: شارؽ لمخجمات اإلشخاؼ التخبػي: مفيػمو كنطخياتو كأساليبو(. 1002الدعػد، راتب سبلمة )

 السكتبية.
. القاىخة: SPSSاإلحراء الستقجـ باستخجاـ الحدمة اإلحرائية (. 1021). الدكخاف، الديج عبجالجايع

 مى لمجامعات السرخية.مصبػعات السجمذ األع

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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 ، األردف، عساف: دار الحامج لمشذخ كالتػزيع.دراسات في اإلدارة السجرسية(. 1022الدسيح، عبج السحدغ دمحم )
 (. دكر السذخفيغ التخبػييغ في تصػيخ األداء السيشي لسعمع الجراسات1021الذجيفات، باسل حسجاف. )

مجمة البادية الذسالية الغخبية في محافطة السفخؽ،  االجتساعية في مجيخية التخبية كالتعميع لمػاء
 . 610 -100(، 1)60جامعة آؿ البيت، األردف،  ،جامعة دمذق

(. معػقات اإلشخاؼ التخبػي مغ كجية نطخ السذخفيغ 1022الذخقاكي، عادؿ عبج هللا؛ كالخداعمة، دمحم سمساف )
، كمية البشات مة البحث العمسي في التخبيةمجالتخبػييغ في إدارتي التعميع بسحافطتي القخيات كتبػؾ، 

 ..8-22(، ص 21)2لآلداب كالعمـػ كالتخبية، جامعة عيغ شسذ، 
، الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية، تع االستخجاع تججيج اإلشخاؼ التخبػي (. .216الذيخي، خالج دمحم )

 ./pdf10/26603http://www.saaid.net/book.ىػ، متاح عمى الخابط 20/6/2112بتاريخ 
(. معيقات كضيفة اإلشخاؼ التخبػي 1022الرانع، أحسج حسج؛ الكشجري، عمي دمحم؛ الخميزي، خالج مجبل )

، جامعة مجمة كمية التخبية )دراسات تخبػية كنفدية(بجكلة الكػيت مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ، 
 . 1. -12(، ص 20قازيق، )الد 

(. معػقات اإلشخاؼ التخبػي كسا يخاىا السذخفػف التخبػيػف في إقميع الجشػب، 1002الصخاكنة، إخميف يػسف )
 .6.6-620(، ص 1)22، جامعة أسيػط، مجمة كمية التخبية

 خ كالتػزيع.، األردف: دار الذخكؽ لمشذاإلشخاؼ التخبػي: مفاليسو، أىجافو، أسدو(. .100الصعاني، حدغ )
(. معػقات العسل اإلشخافي في محافطات قصاع غدة كسا يخاىا السذخفػف 1002العاجد، فؤاد عمي مرصفى )

 .62-2(، ص 1)0، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمبحػث اإلندانيةالتخبػيػف، 
، كمية لتعمعدليل السذخؼ التخبػي لتحديغ عسميتي التعميع كا(. 1000العاجد، فؤاد عمي؛ حمذ، داكد دركير )

/1021http://www.dawahmemo.com/image-التخبية، الجامعة اإلسبلمية، غدة، فمدصيغ، 
.pdf1dleel18_21_00-28-00 

دار السديخة لمصباعة كالشذخ  ، األردف، عساف:تصبيقات في اإلشخاؼ التخبػي (. 1008عاير، أحسج جسيل )
 كالتػزيع.

(. معػقات اإلشخاؼ التخبػي في محافطة نيشػي مغ كجية نطخ 1000عباس، دمحم عمي، كشياب، شيخزاد دمحم )
 .6.2 -622(، ص 2)23، مجمة التخبية كالعمعالسذخفيغ التخبػييغ، 

خفيغ التخبػييغ في محافطة السفخؽ، (. كفايات اإلشخاؼ التخبػي السعاصخ لجى السذ1023العجاف، خمف عايج )
 .681 -.63(، ص 122)1 مجمة األستاذ،

(. معػقات اإلشخاؼ التخبػي كالعمسي عمى الصمبة السصبقيغ في .102عدكز، رياض كاضع؛ حسدة، جشاف مخزة )
-2(، ص 2)66، كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية، مجمة العمـػ اإلندانيةقدسي التاريخ كالجغخافية، 

20. 

http://www.saaid.net/book/20/13396.pdf
http://www.dawahmemo.com/image/2014-09-18-09_12_28dleel2.pdf
http://www.dawahmemo.com/image/2014-09-18-09_12_28dleel2.pdf
http://www.dawahmemo.com/image/2014-09-18-09_12_28dleel2.pdf
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السسارسات اإلشخافية اإلبجاعية لجى السذخفيغ التخبػييغ كسا يخاىا (. 1022عصا هللا ، أحسج عبجالباري أحسج. )
األزىخ، غدة،  )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، جامعة معمسػ مجارس ككالة الغػث الجكلية بغدة.

 فمدصيغ.
، األردف، عساف: دار السديخة التجريذ قزايا كمذكبلت معاصخة في السشاىج كشخؽ (. 1021عمي، دمحم الديج )

 لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.
بالسخحمة   (. بخنامج تجريبي لمسذخفيغ التخبػييغ )السػجييغ(1022العسخجي، جساؿ الجيغ إبخاليع محسػد. )

االبتجائية في السسمكة العخبية الدعػدية لتشسية الكفايات اإلشخافية كاتجاىيع نحػ السيشة في ضػء  
األساسية لمعمـػ  التخبػية  ةمجمة كمية التخبيـ. جامعة شقخاء، السسمكة العخبية الدعػدية. 1060رؤية 

 . 120 -203(، 62، جامعة بابل، )كاإلندانية
كجية نطخ  (. دكر السذخؼ التخبػي كمعيقات أدائو مغ .100العاني، كجيية ثابت )؛ عيداف، صالحة عبجهللا

قابػس.  سمصشة  تغيخات في سمصشة عساف. جامعة الدمصافالسذخفيغ أنفديع في ضػء بعس الس
 . 10 – 2(، 203). مجمة رسالة الخميج العخبيعساف، 

(. بشاء أداة 1020الغامجي، عسيخ سفخ؛ عصية، دمحم عبج الكخيع، الغامجي، فيرل عمي، الغامجي، عدالء دمحم )
صقة الباحة في ضػء الخؤية الػششية لكياس درجة أداء الكيادات اإلدارية في السؤسدات التعميسية بسش

 .222-212(، ص 13، جامعة بػرسعيج، )مجمة كمية التخبية، 1060لمسسمكة العخبية الدعػدية 
كاقع استخجاـ السذخفيغ التخبػييغ لسرادر االنتخنت التخبػية  (.1020القخني، عمي سػيعج عمي آؿ حخيدغ.)

جامعة أـ  مشذػرة(، )رسالة ماجدتيخ غيخلصائف. كخجماتيا في التشسية السيشية لمسعمسيغ بسجيشة ا
 القخى، مكة السكخمة، السسمكة العخبية الدعػدية.

دكر السذخفيغ التخبػييغ في تصػيخ اإلدارة السجرسية كسا يخاه مجيخك (. 1020) دليمبت، فخاس فػاز فاي
شذػرة(، جامعة . )رسالة ماجدتيخ غيخ مالسجارس الحكػمية في السحافطات الذسالية لػسط فمدصيغ

 الشجاح الػششية ، نابمذ، فمدصيغ. 
، األردف، عساف: دار الخميج اإلشخاؼ التخبػي: درجة فاعميتو في السجارس(. .102ليمػب، ناريساف يػنذ )

 لمرحافة كالشذخ.
ترػر مقتخح لسػاجية معػقات االشخاؼ التخبػي في محافطات غدة في ضػء (. 1001خميل ) نعيسة السجلل،

 .سبلمية، غدة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجامعة اإلات السعاصخةاالتجاى
ترػر مقتخح لتصػيخ نطاـ االشخاؼ التخبػي لمسجارس االعجادية بسحافطات غدة (. 1002خميل ) السجلل، نعيسة

، تخبػية، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، معيج البحػث كالجراسات الي السعاصخدار في ضػء الفكخ اإل
 قاىخة.جامعة ال
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السخحمة  دكر السذخؼ التخبػي في تشسية السيارات الكيادية لجى معمسي(. 1000ختجى، ذكخيات أحسج دمحم. )م
مشذػرة( ،  . )رسالة ماجدتيخ غيخاإلعجادية في مجارس ككالة الغػث بسحافطات غدة كسبل تفعيمو

 الجامعة اإلسبلمية، غدة، فمدصيغ. 
اييخ اختيار السذخفيغ التخبػييغ في ضػء تجارب بعس الجكؿ. تصػيخ مع(. 1021مرمح، إيساف عمي. )

 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(، الجامعة اإلسبلمية، غدة، فمدصيغ. 
شخاؼ التخبػي كسا يخاىا السذخفػف كالسذخفات التخبػيات في (. معػقات اإل2002) الحدغ دمحم، السغيجي

 . 202-32(، ص 21، جامعة قصخ، )بػيةمجمة مخكد البحػث التخ  ،محافطة األحداء التعميسية
الخالجية  . ججة . السسمكة العخبية الدعػدية: دار6. ط اإلشخاؼ التخبػي الفعاؿ(. 1026) السغيجي، الحدغ دمحم
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