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 مستخلص البحث:

قيدداا الافايددة الةهنيددة  لدددا مدددراا الةدددارا ا بتدا يددة يهدددا الب ددح ال ددال  الدد  

 مدا إسهام الافاية الةهنية ف  ا بداع ا داري لديهم.ومعرفة 

( فقدر   موعةدة ةلد  41وت قيقا لذلك بنت الباحثة مقياس  الافاية الةهنية, تاون من )

( فقددر  لاددا مجددا , 24ثالثددة مجددا    دد  ) الت ادديف ذ التنفيددذ ذ التقددويم ( بواقددع )

مصددا ة بلسددلوع العبددارا  التقريريددة وفمددام سددا فقددر  جةسددة بدددا ا مدر ددة ل  ابددة, 

ة لفقدرا  الةقيداا ومعامدا هددقب وثباتدب باسدتعةا  وت ققت الباحثة من القو  التةييزيد

معادلددة الفددا سرو بدداب , تابقددت الباحثددة الةقيدداا ةلدد  ةينددة الب ددح ا ساسددية والبال ددة 

(  مدددير ومدددير  فدد  الةدددارا ا بتدا يددة التابعددة للةديريددة العامددة لتربيددة ديددال  149)

ري الندوع ومدد  ال دمدة قضاا بعقوبة اجتيروا باألسلوع الابق  العشدوا   وفقدال لةت يد

 Spssوحللددت البيا ددا  باسددتعةا  ال قيبددة ا حصددا ية اعحصددا ية للعلددوم ا  تةاةيددة 

 وفظهر  النتا ج ما يلت :

ان مدراا الةدارا ا بتدا ية يتةيدزون بافداا  مهنيدة  يدد  ذ و  يو دد اثدر بدين الندوع 

بعدد  توهديا  منهدا :  مد  ال دمة ف  ا بداع ا داري لدا الةدراا ذ وفوهت الباحثة

ضددرور  تعزيددز ا  تةددام بعقددد دورا  تدريبيددة تعددد ا لجددان جاهددة بددوعار  التربيددة 

لتاوير وتدريب مدراا الةدارا دوريال لتعزيدز سفدايتهم وتادوير ادا هدم ا بدداة  ذ و 

اقترحت الباحثة مقترحدا  منهدا : ا دراا دراسدة ا بدداع ا داري وةالقتدب بةت يدرا  

   الثقاف . اجرا مثا الوة
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Professional Competence and Its Relationship to 

Administrative Creativity for Principals at Primary Schools 

Assist. Inst. 

Gufran Hussain Ibrahim (M.A.) 

University of Diyala /College of Basic Education  

Abstract : 

      This research aims to measure the professional competence 

for Primary Schools Principles and know the range that 

professional competence has contributed in administrative 

creativity for them.   

      In order to achieve this, the researcher constructed 

measurement for professional competence, which consisted of 

(42) items divided into three field (planning, implementation 

and evaluation) with (14) items for each field constructed in a 

report phrases structure and in in front of each item five choices 

for answering. The researcher checked discrimination index for 

the measurement items and face validity and validity 

construction by using Alpha-Cronbach equitation. The 

researcher implemented the measurement on (249 male and 

female) Principles at Primary Schools of the General Directorate 

of the Education/Diyala in District of Baqubah and were chosen 

by random method according to the variables of one type and 

duration of service and analyzed the data using Statistical means 

for Social Sciences SPSS.  

     The results showed the following: that the Principles at 

Primary Schools have a good character of professional 

competence and there is no trace between type and duration of 

service in administrative creativity for the Principles.  

     The researcher recommended several recommendations: 

some are the importance of enhancing the interest in holding 

training courses prepared by special committees at the Ministry 

of Education to develop and train school Principals periodically 

to enhance their competence and develop their creative 

performance.  
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     The researcher suggested: conducting administrative 

creativity study and its relation to other variables such as 

cultural awareness.  

 مشكلة البحث

مقدمتها الثور  الةعرفية والةعلوماتية يشهد العالم اليوم مت يرا  سثير  ذ يلت  ف  

الت  ا القت ب ا  متسارةة ذ ف  الةجا  العلة  والتانولو   ذ وإذا سا ت  ذه 

الةت يرا  تؤثر تلثيرال مباشرال ف  حيا  الةجتةعا  ذ وتترك بصةا  واض ة ف  

حيا  األفراد ذ وتعاس ت ديا  واسعة ف   ةيع مجا   ال يا  وبشاا ةام ذ فإن من 

الةؤسد فن تؤثر  ذه الت ديا  والت يرا  ف  النظم التربوية وبنااال ةل  ذلك فإن 

الةجتةعا  الةعاهر  توا ب ت ديال هعبال ف  الةيدان التربوي.) فبو شعير  و باري ذ 

1002  :9) 

وترا الباحثة ان  ذا التاور قد ا عاس ةل   شاط الةؤسسا  باجتالا اشاالها 

ا بتدا ية من ضةن تلك الةؤسسا  الت  تلثر  بهذه  واحجامهاذ ولعا الةدارا

التاورا  مةا او ب ةليها توفير اةداد و وةية من الةتعلةين يتةتعون بةهارا   

 متنوةة ولديهم القدر  ةل  تقديم جدما  تلب  حا ا  الةجتةع .

 فةن جال  جبر  الباحثة ف  الةجا  التربوي  حظت:

هنية الت  يةتلاها مدراا الةدارا ا بتدا ية ان  ناك ضعفال ف  الافايا  الة  -2

وسذلك ضعف قسم منهم ف  ا بداع من جال  اتباع ا ساليب النةاية التقليدية وةدم 

 مواسبة التاورا  ال ديثة ال اهلة ف  سافة الةجا  .

لذلك  اا  ذا الب ح ليسلف الضوا حو  الافاية الةهنية وةالقتها باألبداع   

 ا الةدارا ا بتدا ية لالستفاد  منها ف  ت سين واقع التعليم .ا داري لدا مدرا

وتتةثا مشالة الب ح ال ال  من حقيقة لةستها الباحثة من جال  معايشتها  -1

للواقع بسبب الظروا ال الية الت  اد  ال  حدوث ت ييرا  اثر  بشاا سبير ف  

 واقع مدارسنا ا بتدا ية  جاهة والتعليم بشاا ةام .

من جال  قياا مت يرا  الب ح ال ال  يجري ت ديد  جاح مدراا الةدارا و اذا   

ا بتدا ية ف   تعاملهم مع الةتعلةين والاادر التعلية  , لياو وا قادرين ةل  فداا 

مهامهم الةلقا  ةل  ةاتقهم, و جاح العالقة بينهم وبين الةتعلةين ومن جال  ما يةتلاب 

والةتعلةين ةل  حا مشاالتهم واسسابهم الثقة  الةدراا لةساةد  الهيئة التعليةية

 بل فسهم وات اذ قراراتهم فيةا يتعلق بذاتهم لت قيق ف داا التربية.

 و نا يثار التساؤ  اآلت : 

ما طبيعة العالقة بين الافاية الةهنية وا بداع ا داري لدا مدراا الةدارا   -9

ا اث(, و سنوا   -للنوع )ذسور ا بتدا ية  و ا ت تلف  ذه العالقة ا رتباطية تبعا 

 ال دمة لديهم؟ 

ويةثا  ذا التساؤ  مشالة الب ح ال ال  الت  تصدا لها الب ح للتعرا ةل        

ب سب ةلم  -سا من الافاية الةهنية وا بداع ا داري , ذلك أل ب لم تجر دراسة

 ب ثت  ذه الةت يرا  لدا  مدراا الةدارا ا بتدا ية. -الباحثة 
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 همية البحثا

يؤدي ا بداع ا داري ال  تسهيا العةليا  ا دارية الت  تؤدي ال  ا ستةرار 

ومواهلة ةةا الةؤسسة وايجاد ال لو  ا بداةية للةشاال  الت  توا هها بافاا  

وفاةلية و وال  احداث ت يرا  ايجابية ف  بناا العةليا  ا دارية, ويعةا ةل  ايجاد 

 ( 22: 1002ةةا  ديد  مبدةة )درويش, مقترحا  وافاار وا رااا  واساليب

موا هب الت يرا  الت  توا ب الةدارا  وترا الباحثة ان ف ةية اعبداع اعداري  و

ف  ظا الت ديا  ال الية وسذلك يسهم ف  عياد  تقدم الةؤسسا  التعليةية, وقابليتها 

ستةر  , للتايف مع الةت يرا  وعياد  الةرو ة ف  ةةلياتها اعدارية والفنية الة

ويساةد الةدراا  ف  إةاد  ت ديد ف دافهم وتصوراتهم ةن العةا الوظيف  , وبالتال  

قدرتهم ةل  الظهور بصور إبداةية متجدد  ومستةر  يساةد م ف  إةاد  ت ديد 

ف دافهم وتصوراتهم ةن العةا وبالتال  قدرتهم ةل  الظهور بصور إبداةية متجدد  

جتةع يتعلم فيب ا طفا  اساسا ان يعيشوا سلطفا  و   ومستةر  الةدرسة ا بتدا ية م

بهذا الوهف تقدم ال  الافا جبر  ت تلف ةن جبر  بيئتبذ فهو ف  الةدرسة يعايش 

اطفا  يتقاربون معب ف  السن وجصا ص النةوذ بينةا يعايش ف  بيئتب وف  م ياب 

الت  احاطت بهمذ سةا البيئ  اجرين يتباينون تباينال سبيرا ف  اةةار م وف  الةؤثرا  

ا ها ته ا لألطفا  بيئة ه ية تساةد م ةل  النةو العام ب اوا  مناسبةذ وبةا ان 

الةدرسة تتلق  تالميذ جضعوا لةؤثرا  بيئية  وةية ع اا ست سنوا  فل ها تجعا 

العةا ةل  تعويض ما بين  -من بين وا باتها و   ت او بهم ف  طريق النةو

ةايز را ع ال  مؤثرا  بيئية جارج الةدرسةذ فضال ةن التالميذ من تفاو  او ت

سو ها تشجع الفرد ةل  ف ص ا شياا وةل  العةا ا بداة ذ وتتيح لب فرص اثبا  

لها  ذور ا الت  تتصا  -ةل  الر م من البساطة الت  تبدو بها -ذاتب و ذه السةة

  ا بداعذ بةجا   معقد  مثا حرية الفردذ وا يةان بقيةة ذسا ب وقدرتب ةل

وضرور  تةاينب من التايف الةناسب للبيئة وسذلك من تاييف البيئة لب. و و ف  ذلك 

 (.12:  2992سلب يتدرع ةل  الةسؤولية وةل  تقبا  تا ج سلوسب )ةل ذ 

وترتاز تلك ال رسة ف  اةداد الةعلةين الةبنية ةل  الافايا  ةل  احدا  ظريا  

است دام  ةاذج او ةينا  من الافايا  الةالوبة والتدرع التعلم السلوسية القا ةة ةل  

ةليهاذ وتعتةد البرامج القا ةة ةل  الافايا  ةل  ت ديد الافايا  الالعمة للةعلم او  

ومن ثم تدريبب ةليهاذ ويعد اتقا ب لتلك الافايا  شرطا اساسيا لت ر ب من الةعا د 

 (.29:  2992والاليا  ومةارستب لةهنة التعليم )ال ايبذ 

 

 اهداف البحث:

 قياا مستوا الافاية الةهنية لدا مدراا الةدارا ا بتدا ية. .2

د لة الفروق ف  الافاية الةهنية تبعال لةت يري النوع  ومد  ال دمة لدا مدراا  .1

 الةدارا ا بتدا ية.
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التعرا ةل  مدا اسهام الافاية الةهنية بةجا تها والنوع ومد  ال دمة ف   .9

 .ا داري لدا مدراا الةدارا ا بتدا يةا بداع 

 

 حدود البحث:

يقتصر الب ح ال ال  ةل  مدراا الةدارا ا بتدا ية )ذسور وا اث( العاملين ف  

الةدارا ا بتدا ية التابعة للةديرية العامة لتربية م افظة ديال  للعام الدراس  

(1029- 1022.) 

 

 -تحديد المصطلحات:

  -عرفها كل من : : اوالً: الكفاية المهنية

 ,الةهارا  الت  تتصا بالعةا التربوي , والت  تؤ ا  :5295سليمان   

 (922: 2922هاحبها بنجاح   و ت قيق ا  داا الةر و .)سليةان,

  با ها " القدر  ةل  ا داا الةبن  ةل  الةعلوما   (5221)حمدان وبسام

سلوك الةستقبلين ف  اطار  والةهارا  وا تجا ا  الت  يةتلاها الفرد وتنعاس ةل 

 (129: 2999من القواةد الةوضوةية واجالقيا  الةهنة.)حةدان وبسامذ 

 : با ها  ةيع الةعلوما  وال برا  والةعارا والةهارا   التعريف اإلجرائي

الت  يةتلاها مدراا الةدارا ا بتدا ية ذ وتظهر ف  ا ةاط وتصرفا  مهنية من جال  

 الدور الذي يةارسو ب ةند تفاةلهم مع ةناهر الةوقف التعلية  داجا الةدرسة .

 -ثانياً: مدراء المدارس : عرفه :

  د اةضاا الهيئة التدريسية والذي تعهد اليب  و اح :5299وزارة التخطيط

ادار  الةدرسة ويفضا ان ياون لديب جدمة   تقا ةن جةس سنوا  ف  التدريس 

سشف فيها الافاا  العلةية والتربوية وةن القابلية ف  ا دار  والتنظيم ويفضا من 

عار  ةةا معاو ال وان ياون مت ر ال من سلية او معهد  ومعد اةدادال تربويال.)و

 (11: 2922الت ايف , 

 :م احد اةضاا الهيئة التدريسية ف  الةدارا ا بتدا ية  التعريف االجرائي 

التابعة للةديرية العامة لتربية م افظة ديال  )ةينة الب ح( والذي يقوم بإدار  مهام  

 الةدرسة .

 -ثالثاً : المدارس االبتدائية عرفتها:

  الةرحلة ا ول  من سلم النظام التعلية  ف   : 5219وزارة التربية   

العراق , تعةا ةل  تةاين  ةيع ا طفا  ابتداا من  اسةا السادسة من العةر ةل  

. )وعار   تاوير ش صياتهم الجسةية والفارية ومد  الدراسة فيها ست سنوا 

 (  154: 2992التربية 

  :بالب ح ال ال  التابعة     الةدارا ا بتدا ية الةشةولةالتعريف االجرائي

 .للةديرية العامة لتربية م افظة ديال  / بعقوبة الةرسز

 -رابعاً: االبداع االداري: عرفه كل من :
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 ,مجةا الت يرا  ال اهلة ف  ا  شاة والفعاليا  9151الرحيم وحسن :

وا ساليب ا دارية الت  تتبعها الةؤسسا  بالشاا الذي يتالام مع ت قيق ا داا 

 (22:  1020سة.)الرحيم الةؤس

 ,و اسلوع اداري يعتةد ةل  العنصر البشري بشاا اساس  9112العنزي  :

من جال  طرح حلو  مةيز  للةشاال  , وادار  العةا بارا ق واساليب  ديد تتةيز 

باألهالة وا بداع والاالقة والةرو ة وال روج ةن الةللوا سواا للفرد او للةؤسسة 

  (95: 1009, الت  يعةا بها )العنزي

  :و اسلوع اداري يةارسب مدراا الةدارا ا بتدا ية التعريف االجرائي 

)ةينة الب ح( لةوا هة الةشاال  الت  توا ههم باستعةا  طرا ق وفساليب تتةيز 

 باألهالة والاالقة والةرو ة من ا ا ت قيق افضا ا  داا التربوية . 

 

 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة

 لمحور االول: جوانب نظرية ا

 الكفاية:

 الكفاية المهنية:
والافاية الةهنية تشةا ةد   وا ب منها الصفا  وال صا ص , والةهارا  ,  

والةعارا , وا تجا ا   الت  يفترض ان تنعاس ةل  ا داا ف  الةواقف ال يات  

 (9:  2992وتتصف بنوع من الثبا  ف  مةارستها.)باقر, 

 اإلداري أهمية اإلبداع
القدر  ةل  ا ستجابة لةت يرا  البيئة الة ياة مةا يجعا التنظيم ف  وضع  .2

مستقر إذ ياون لديب ا ستعداد لةوا هة  ذه الت يرا  بشاا   يؤثر ف  سير العةليا  

 .التنظيةية

 .ت سين جدما  التنظيم بةا يعود بالنفع ةل  التنظيم والفرد .1

الفارية والعقلية للعاملين ف  التنظيم ةن طريق الةسا ةة ف  تنةية القدرا   .9

ا ست ال  األمثا للةوارد من جال  و إتاحة الفرهة لهم ف  اجتبار تلك القدرا 

 .استعةا  فساليب ةلةية تتواسب مع التاورا  ال ديثة

القدر  ةل  إحداث التواعن بين البرامج الة تلفة واعماا يا  الةادية  .4

 .والبشرية الةتاحة

است ال  الةوارد البشرية وا ستفاد  من قدراتهم ةن طريق إتاحة حسن  .5

 ( 21: 2991الت يرا  بةا يتفق وسير ا  ظةة الجديد  .)النةر ,ف  احداث  الفرهة

 

 مكونات االبداع االداري

 مراحا العةلية ا بداةية. .2

 ا  سان الةبدع )سةاتب , وجصا صب الش صية , والقدرا  ا بداةية(. .1

التنظيةية )البناا التنظية , ا  رااا  وا ظةة العةا وا تصا    الةت يرا  .9

 (25: 1002شرط القياد  , ال وافز , التدريب()الايا ,
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 خصائص االبداع االداري:
ا بداع ظا ر  فردية و ةاةية , فاألفاار ا بداةية تاون ف  البداية فار  .2

طريق متابعة  ذه ا فاار فردي تنالق من ذ ن الفرد ويجري ا ستفاد  منها ةن 

 واثرا ها من جال  العةا الجةاة .

ا بداع ظا ر  ا سا ية ةامة وليست ظا ر  جاهة بلحد ولانها ت تلف من  .1

 ش ص ال  اجر حسب الفار  والظروا الت  يعيش وساها ويتعاما معها.

 يرتبف ا بداع بالعواما الةوروثة ويةان تنةيتب وتاويره. .9

تنظيةية واسعة يتدجا بها معظم العاملين والدوا ر وا قسام يُعد ا بداع ةةلية  .4

 (12: 1009ف  الةنظةة.)ةد ان ,

 

 عناصر االبداع االداري:
و   القدر  ةل  إ تاج اسبر ةدد من األفاار اعبداةية ذ وتقاا  ذه  الطالقة : .5

 القدر  بهذا الةعن  . ب ساع سةية األفاار الت  يقدمها الفرد من موضوع معين ف 

 ( 452:  1002وحد  عمنية ثابتة بالةواع ة مع فداا اآلجرين) قاام  ذ ويوسف ذ 

   الةهار  الت  يجري است دامها لتوليد ف ةاط فو فهناا متنوةة  المرونة: .9

من التفاير وا  تقا  من ةةليا  التفاير العادي إل  ا ستجابة ولرد الفعا وإدراك 

األمر بارق م تلفة ذ و   ت ير ال الة الذ نية لدا الش ص بت ير الةوقف ) سعاد  

 (   192: 1002ذ 

ستعةا من ا ا التفاير بارا ق واستجابا   ير    الةهار  الت  تاالصالة:  .2

ةادية فو فريد  من  وةها ذ والوهو  إل  ففاار ف   اية الجد  , وتقاا ةن طريق 

احتساع سةية من ا ستجابا   ير الشا عة فو الةللوفة فالش ص الةبدع ذو تفاير 

ألفاار فهيا في ا ب   يارر ففاار الة ياين بب ذ فاألهالة   تشير إل  سةية ا

اعبداةية الت  يعايها الش ص ذ با  عتةد ةل  قيةة تلك األفاار و وةيتها و دتها 

و ذا ما يةيز ا ةن الاالقة ذ سةا ف ها   تشير إل   فور الش ص من تارار ففااره 

فور من تارار ما يفعلب اآلجرون  و ش صيا سةا ف  الةرو ة با تشير إل  الن

 ( . 22:  1005العةرية ذ )

   قدر  الفرد ةل  رؤية الاثير من الةشاال  ف   ساسية الى المشكالت:الح .4

الةوقف الواحدذ ورؤية  وا ب النقص والعيب فيها ذ وتوقع ما يةان فن يترتب ةل  

( ذ ويرتبف بهذا الةفهوم فرضية سياولو ية  54:  1004مةارستها ) الايا  ذ 

تيجة التعود ذ في إنَّ الش ص العار الةتضةن إن الفرد   يشم ةاد  را  ة  فسب  

الةبدع  و الذي ي س بالةشالة إحساسا مر فا ومن عاوية فجرا  ير مللوفة ذ ويرا 

فيها النواقص والث را  بدر ة   يدرسها األفراد الذين يتعايشون معها يوميا وتصبح 

 ( . 459:  1002 ذه النظر   زاا من سلوسهم العادي تجاه في مشالة ) قاام  ذ 
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وتةثا قدر  الفرد ةل  تقديم اضافا  او عيادا  لفار  ما , تقود اصيل: التف .1

بدور ا ال  عيادا  او اضافا  اجرا , اي ا ها القدر  ةل  اضافة تفاهيا  ديد  

للفار  الةعاا  , وتتضةن  ذه الةهار  التفايرية الوهو  ال  افتراضا  تاةيلية 

او الةساحة الةعرفية لدا الفرد ,  تؤدي بدور ا ال  عياد   ديد  , اي مدا ال بر 

 1009فه  مهار  استاشاا البدا ا من ا ا تعةيق وتااما الفار  .)العتوم واجرون,

 :244) 

وتتةثا بالقدر  ةل  اضافة ةدد من التفصيال  االفاضة او التوسع:  .6

والتوضي ا  الجديد  بهدا  عا الفار  اسثر قبو ل ووضوحال وفا د  لدا 

 (119:  1002واجرون, ا جرين.)العتوم

 

 معوقات االبداع االداري :

 االبقاء على العادات واالساليب المألوفة: .5

 االحكام السابقة: .9

 الجمود: .2

 عدم توافر البيئة االبداعية: .4

 غياب الفرصة: .1

 

 -المحور الثاني : دراسات سابقة :

 اوالً: دراسات سابقة للمتغير المستقل:

الدراسة ال  ت ديد العالقة القا ةة بين الافاية  دفت ( : 9154) دراسة فايزة . 2

الةهنية لألساتذ   والدافع   و التعلم لدا التالميذ , اتبعت الباحثة الةنهج الوهف  , 

( تلةيذ تم اجتيار م بالاريقة العشوا ية من 295( استاذ و)222تاو ت العينة من )

 .1024- 1029متوساا  بلدية ورقلة  للعام 

 ج الدراسة ال  ا ب   ي تلف الدافع   و التعلم لدا التالميذ باجتالا اثبتت  تا     

من فضة( , وي تلف الدافع   و التعلم لدا  –الافاية الةهنية لألساتذ  )مرتفعة 

التالميذ الذين يتدارسون ةند اساتذ  ذوي سفاية مهنية من فضة باجتالا الجنس , 

ين يتدارسون ةند اساتذ  ذوي سفاية مهنية وي تلف الدافع   و التعلم لدا التالميذ الذ

 ( 122-122:  1024مرتفعة باجتالا الةؤ ا العلة .)فايز  ,

 

 ثانياً: دراسات سابقة للمتغير التابع:

:  دفت الدراسة ال  معرفة ا بداع ا داري وةالقتب (9112)دراسة العجلة .2

بع الباحح الةنهج الوهف  باألداا الوظيف  للةدراا العاملين بوعارا  قااع  ز  ,  ات

, تاو ت ادا  الدراسة من استبا ة , استعةا الباحح الوسا ا ا حصا ية الةناسبة 

, اثبتت  تا ج الدراسة ال  ان الةدراا بوعرا  قااع   spss وال زمة ا حصا ية 

 ز  يةتلاون  ةيع القدرا  الةةيز  للش صية الةبدةة بدر ة ةالية , والةت يرا  

تسا م بدر ا  متفاوتة ف  توفير الةناب ا بداة  , وواقع ا بداع ا داري  التنظيةية



  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

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

 

-959- 
 

بوعارا   ز  بشاا ةام مقبو  , وواقع ا داا الوظيف  بوعارا  قااع  ز  بشاا 

 ع(-: ف 1009ةام مقبو  .)العجلة ,

 دفت الدراسة ال  التعرا ةل  اتجا ا  العاملين ف  (: 9152. )دراسة جلولي, 9

ر    و مستوا الثقافة التنظيةية السا د  والتعرا فيضا ةل  مستوا  امعة بسا

ا بداع ا داري السا د لديهم ,  ذا باعضافة ال  معرفة اثر الثقافة التنظيةية بلبعاد ا 

 الة تلفة ف  ا بداع ا داري لدا العاملين .

( ةاما 202تاون مجتةع الدراسة من العةا  ا داريين بجامعة بسار  البالغ ةدد م )

( ةاما وةاملة تم اجتيار م بالاريقة 190وةاملة , تللفت ةينة الدراسة من )

العشوا ية , اتبعت الباحثة الةنهج الوهف  الت ليل  , واستعةلت الوسا ا ا حصا ية 

, وتوهلت الباحثة   T-testمثا ا   دار الةتعدد , وت ليا التباين ا حادي , اجتبار 

: ان مستوا الثقافة التنظيةية السا د  ف   امعة بسار   اا  ال  ةد   تا ج منها

مرتفعال, وو ود اثر ذو د لة احصا ية للثقافة التنظيةية بلبعاد ا ف  ا بداع ا داري 

لدا العاملين, وو ود اثر ذو د لة احصا ية للثقافة التنظيةية السا د  ف   امعة 

 ع( -: ف 1029بسار  لةت ير الجنس.) لول  

 دفت الدراسة ال  ت ديد مستوا ا ةية بيئة العةا  (:9154دراسة اسماعيل .) 9 

ف   امعة السودان للعلوم والتانلو يا, وت ديد مستوا ا بداع ا داري ف   امعة 

السودان للعلوم والتانلو يا, وت ديد اثر ةواما بيئة  العةا ةل  ا بداع ا داري ف  

ا, وقد ها ت الباحثة الفرضيا  ا تية :   يو د  امعة السودان للعلوم والتانلو ي

اثر ذو د لة احصا ية لعواما بيئة العةا )الهياا التنظية  , التدريب, ال وافز , 

الةاافآ  , التانولو يا , ظروا العةا ( ةل  ا بداع ا داري ف   امعة السودان 

, واستعةلت الوسا ا للعلوم والتانولو يا, اتبعت الباحثة الةنهج الوهف  الت ليل  

ا حصا ية الةناسبة منها ) معاما ارتباط بيرسون , والنسب الةؤية , وا   دار 

( اثبتت  تا ج الدراسة ال  spssال ا  , والتوعيع التاراري , وال زمة ا حصا ية 

ان  ناك اثر ذو د لة احصا ية لعواما العةا )الهياا التنظية  , التدريب, ال وافز, 

, ظروا العةا( ةل  ا بداع ا داري ف   امعة السودان ما ةدا مت ير الةاافآ 

التانولو يا  ليس لب د لة احصا ية , و ناك ةالقة ذا  د لة احصا ية بين بيئة 

العةا وا بداع ا داري, وتةتلك الجامعة سوادر بشرية مؤ لة وذا  مهار  ةالية ف  

صا   ف  الةنظةة ا دارية , استعةا  التانولو يا , ووضوح اتجا ا  ا ت

ومسا ةة الهياا التنظية  ف  ا تشار روح الفريق سةا يتةيز بالبساطة.            

 (209-2:  1024)اسةاةيا 

 

 الفصل الثالث 

 منهجية البحث واجراءاته 

اتبعت الباحثة الةنهج الوهف  و و الب ح الذي يعتةد ةل  اوالً: منهجية البحث: 

ن  بوهفها وهفال دقيقال من جال  التعبير النوة  الذي يصف دراسة الواقع ويع

وقد اةتةد  الباحثة  (129: 1020الظا ر  ويوضح جصا صها .) وفا وابو ةواد,
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 ذا الةنهج أل ب األسثر مال ةة لت قيق ف داا الب ح, الذي يسع  إل  ت ديد الوضع 

 (.914:  1000ال ال  للظا ر  الةدروسة)مل مذ 

 

و و الةجةوةة الالية من العناهر الت  يسع  الباحح ال  ان :  مجتمع البحثثانيا : 

 (219: 2929يعةم ةليها النتا ج ذا  العالقة بالةشالة الةدروسة )ةود  وملااوي, 

يشةا مجتةع الب ح ال ال  مدراا الةدارا ا بتدا ية  / بعقوبة الةرسز التابعة 

-1029ة العراق  للعام الدراس  )لوعار  التربية ف  م افظة ديال    ةهوري

مدير ومدير  موعةين ب سب  (449(ذ وبذلك يتاون مجتةع الب ح من ) 1022

( مدير ومديره , 24سنة فلقا بواقع ) 9مد  ال دمة )قصير  , متوساة , طويلة( , 

( مدير ومديرهذ 51سنة فلسثر بواقع )12( مدير ومديره , و929سنة بواقع ) 12-9و

 وضح ذلك .  ( ي2والجدو  )

 (5الجدول)

 مجتمع البحث موزع بحسب النوع ومدة الخدمة لمدراء المدارس االبتدائية

 سنة فأقل1 مدة الخدمة

 قصيرة

 سنة 1-95

 متوسطة

سنة 95

 فأكثر

 طويلة

 المجموع العام

 النوع

 921 52 596 29 ذكور

 952 22 591 46 اناث

 442 19 252 94 المجموع

 

و    زا يجري س بب من الةجتةع ا هل  يتةثا ف  ثالثاً: عينة البحث : 

اذ  (199: 1022جصا صب هفا  الةجتةع اجتصارال للوقت والجهد )الابيس ,

(مدير ومديره اجتيروا بالاريقة العشوا ية وفقال 24تضةنت ةينة الب ح ال ال  من )

مد  ال دمة و النوع )ذسور لةا يتناسب تقريبال مع ةدد م ف  مجتةع الب ح وب سب 

( ا اث, واةتةد  الباحثة 129( للذسور و)199وا اث( فتم اجتيار م ةشوا يال, )

%(, واتفق الساد  الة اةين فن تاون مد  ال دمة لةدراا 20موافقة الة اةين بنسبة )

الةدارا ا بتدا ية منقسةة ال  ثالث فئا     )قصير  ,متوساة , طويلة( طو  فئة 

سبع سنوا , وقد توعةت ةينة الب ح ال ال  ةل  وفق النوع و مد  ال دمة  سا مد  

 (.1سةا يوضح والجدو  )

 (9الجدول)

  عينة البحث األساسية موزعه بحسب متغيري مدة الخدمة و النوع

 مدة الخدمة

 النوع

 سنة فأقل1

 قصيرة

 سنة 1-95

 متوسطة

سنة 95

 فأكثر

 المجموع العام

                                                           
  التابعة لةديرية تربية ديال   .  الةالكتم ال صو  ةل   ذه البيا ا  من شعبة 
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 طويلة

 525 9 512 91 ذكور

 559 92 11 91 اناث

 942 25 512 41 المجموع

 

إن طبيعة الب ح ال ال  وف دافب تتالب توافر فداتين لب و ةا  :رابعاً :اداة البحث

الةهنية , ومقياا ا بداع ا داري فيضال وفيةا يلت  توضيح ع راا  مقياا الافاية 

  اتين األداتين :

 

 المهنية  المقياس األول : مقياس الكفاية

 المنطلقات النظرية :
نظري فيةا يتعلق بالافاية الةهنية تةانت الباحثة من ت ديد البعد استعراض إ طار  

بعض الةبادئ األساسية والةنالقا  النظرية لبناا مقياا الافاية الةهنية , إذ فن بناا 

الةقاييس يتالب من الباحح ا ةتةاد ةل  بعض الةبادئ األساسية والةنالقا  

 النظرية ف  بناا الةقياا و  :

ا ةتةاد ةل  الدراسا  السابقة ف  ت ديد مفهوم الافاية الةهنية و مجا تها  .1

والت  تةثا قااع السلوك الةراد قياسب و يعد  ذا ا سلوع ا سثر استعةا ل ف  بناا 

 الةقاييس النفسية لوضوحب ودقة ا راااتب  .

التوليف بين الةنهج العقل  فو الةناق  ومنهج ال بر  ف  بناا مقياا الافاية  .2

الةهنية ال ال  ف  ت ديد مفهوم الافاية الةهنية, واعفاد  من آراا الة اةين ف  بعض 

 إ رااا  بناا الةقياا. 

اةتةاد فسلوع التقرير الذات  ةل  وفق طريقة ليار  ف  بناا مقياا الافاية  .3

و من األساليب الشا عة ف  بناا الةقاييس, وا ةتةاد ةل  فسلوع الةهنية, و 

 العبارا  التقريرية ف  هيا ة فقرا  الةقياا . 

 

  -تحديد مفهوم الكفاية المهنية و مجاالتها :

يةثا مقياا الافاية الةهنية  ااق السلوك الةراد قياسب بةجا تب الت  تتالب        

ةقياا لب و مجا تب الت  تةثا السلوك الةراد قياسب لهذا ت ديد الةفهوم الةراد بناا ال

الةفهوم ذ وت ديده إ را يال ذ إذ ان ضرور  تعريف ال اهية وت ديد مجا تها الت  

يةان من شل ها تقدير مدا ما يةتلك األفراد منها سةيال ةند بناا مقياا لقياسها 

(Ghiselli,1981: 335  ذ وقد اةتةد  الباحثة ا دبيا )  والدراسا  السابقة الت

 تناولت الافاية الةهنية  , وحدد  الافاية الةهنية بثالث مجا     :

 الت ايف .  -2

 التنفيذ .   -1

 التقويم . .9
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  -إعداد فقرات المقياس بصيغته األولية :
إن إةداد الفقرا  يعد ف م جاو  ف  بناا الةقياا ذ إذ تتوقف دقة قياا ف  ما      

وضع من ف ا قياسب إل  حد سبير ةل  دقة وتةثيا فقراتب للسةة الةراد قياسهاذ لذلك 

ينب   ةل  الباحح فن ياون ةل  وة  تام بشروط إةداد الفقرا  ومواهفاتهاذ إذ إن 

تةد إل  حد سبير ةل  ال صا ص القياسية لفقراتب ال صا ص القياسية للةقياا تع

 (.440: 2999)ةبد الرحةنذ 

موعةة بالتساوي ةل   الافاية الةهنية( فقر  لقياا 41فقد قامت الباحثة بإةداد )

( فقر  لاا مجا , وتم هيا ة الفقرا  بلسلوع العبارا  24مجا تب الثالث بواقع )

    ةن وفق طريقة ليار تدر ة ل  ابة التقريرية وفمام سا فقر  جةسة بدا ا م

( 5ذ4ذ9ذ1ذ2)دا ةا,  البا, فحيا ا,  ادرا, فبدا( تعا  لها ةند التص يح الدر ا  )

, ويعاس التص يح وياون الافاية الةهنيةةل  التوال  للفقرا  الةصا ة   و قياا 

اشتقت , والافاية الةهنية( ةل  التوال  للفقرا  الةصا ة بعاس اتجاه 2ذ1ذ9ذ4ذ5)

الفقرا  من ةد  مصادر منها ا طار النظري وا دبيا  والدراسا  السابقة , وجبر  

 الباحثة ف  الةجا  التربوي.

 

 التحليل المنطقي لفقرات المقياس: 

بصي تب األولية باستبا ة ةل   ةرضت الباحثة فقرا  مقياا الافاية الةهنية      

ذ طلبت منهم ف ص فقرا  سا مجا  من  ( م اةا ف  التربية والقياا والتقويم21)

مجا   الافاية الةهنية, ومدا مالامة سا فقر  للةجا  السلوس  الذي تنتة  فليب, 

وسذلك بدا ا اع ابة ةن فقرا  الةقياا وفوعا ها, وما يرو ب مناسبا من تعديال  

ةتةد  لم تستبعد اي فقر  من الةقياا, إذ اللفقرا , وبناا ةل  آرا هم ومقترحاتهم 

( م اةين فلسثر معيارال لصالحية الفقر  ف  قياا ما وضعت من 20الباحثة موافقة )

( الة سوبة والجدولية ياون ذو د لة 1ف ا قياسبذ ألن الفرق بين قيةت  )سا

( , وةدلت هيا ة اربعة 2( بدر ة حرية )0005إحصا ية ةند مستوا د لة )

    ( يوضح ذلك.9فقرا ,  والجدو )
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 (2الجدول )

عدد المحكمين الموافقين وغير الموافقين على فقرات مقياس الكفاية المهنية، 

 ( لداللة الفروق بينهما9وقيمة )كا

 

 المجال

 

تسلسل 

 الفقرات

عدد 

 الفقرات

مستوى  (9قيمة )كا عدد الخبراء المحكمين

غير  الموافقين الداللة

 الموافقين

 الجدولية المحسوبة

 

2 
5.2.6 2 59 1 59 51.92 1.115 

4.1.1 2 51 9 1.22 2.94 1.11 

9.2.9 2 55 5 9.22 6.64 1.15 

 

1 
9.9.2 2 55 5 9.22 6.64 1.15 

1.2 9 51 9 1.22 2.94 1.11 

6.4.1.

5 

4 59 1 59 51.92 1.115 

 

9 
1.1.2 2 55 5 9.22 6.64 1.15 

4.6.9 2 59 1 59 51.92 1.115 

5.2.9 2 51 9 1.22 2.94 1.11 

 وضوح التعليمات وفهم العبارات:

بعد اةداد تعليةا  الةقياا وفقراتب , وللت قق من مدا فهم العينة لفقرا            

الةقياا وتعليةاتب وطريقة ا  ابة ةن الةقياا ومدا وضوح الفقرا  لدا افراد 

ةينة الب ح , طبقت الباحثة الةقياا ةل  ةينة استاالةية ةشوا ية اجتير  من 

ير  , و تيجة لذلك اتضح فن تعليةا  ( مدير ومد10مجتةع الب ح بلغ ةدد ا)

الةقياا وفقراتب واض ة ومفهومة من حيح الةعن  والصيا ة وان مدا الزمن 

 ( دقيقة. 10-22الةست رق ف  اع ابة ةن فقرا  الةقياا تراوحت بين )

 التحليل اإلحصائي لفقرات مقياس الكفاية المهنية :

ان ةةلية ت ليا الفقرا  تتضةن است راج ما يسة  بةعامال  السهولة والصعوبة 

والتةييز ذ ثم استعةا   تا ج  ذا الت ليا لتقويم الفقرا ذ وذلك بقصد ت سينها اذا و د 

بها ضعف ف  ترسيبها او  ف  هيا تهاذ وبةعن  اجر تقويم اسئلة الفقرا  وذلك 

: 1002  ت قيق ا داا الةقياا. )الابيس ذلل ام ةل  مدا هالحيتها من ةدمب ف

295  ) 

يُعد الت ليا اعحصا   للفقرا  ذا ف ةية أل ب ياشف ةن مدا قدر  مضةون  

الفقر  ف  قياا ما فةد  لقياسب من جال  الت قق من الةؤشرا  وال صا ص 
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السياومترية للفقر  وفن ف م  ذه ال صا ص    معاما هعوبة الفقر  ومعاما 

 تةييز ا.

 طبق الةقياا ةل  ةينة ماو ة منول ساع جصا ص السياومترية للفقرا   

 ( مدير ومدير  مدرسة ابتدا ية اجتير  ةشوا يال ف  قضاا بعقوبة . 200)

 وفيةا يلت  إ رااا  الت قق منهةا:

 

 

 -القوة التمييزية لفقرات المقياس:
للت قق من القو  التةييزية لفقرا  مقياا الافاية الةهنية طبقت الباحثة  الةقياا ةل  

( مدير ومدير  و را تفريغ استجاباتهم 200ةينة الت ليا اعحصا   الةتاو ة من )

و حساع الدر ة الالية. ورتبت استةارا  ةينة الب ح تناعليال ب سب الدر ة الالية 

%( مجةوةة ةليا و مجةوةة 19الةتارفتان بنسبة )للةقياا وحدد  الةجةوةتان 

( مدير ومدير  ذ وبعد استعةا  ا جتبار التا   لعينتين 54د يا ف  سا مجةوةة )

مستقلتين لةعرفة د لة الفرق بين الةجةوةتين الةتارفتين ف  در ا  سا فقر  من 

( ألن 0005فقرا  الةقياا ذ ظهر  فن  ةيع الفقرا  مةيز  ةند مستوا د لة )

 . (202( بدر ة حرية )2092)قيةها التا ية الة سوبة اسبر من القيةة التا ية الجدولية 

 صدق المقياس :
يشير مفهوم الصدق إل  قددر  فقدرا  الةقيداا ةلد  قيداا مدا وضدعت لقياسدب         

( ول رض الت قق من توافر الصدق ف  الةقيداا فقدد اسدتعةلت  94:  1022)الجالل 

ق الظا ري الذي يهدا ال  قياا الةقياا ظا ريال وال ام ظا ريدال ةلد  الباحثة الصد

الفقدددرا  ومددددا وضدددوحهاذ ودقدددة التعليةدددا  الةتعلقدددة بايفيدددة ا  ابدددة ةدددن ا سدددئلة 

 (  240: 1022و وةيتها ودر ة هعوبتها.)الةياح ذ

وقد ةرضت الباحثة  الةقياا بصورتب األولية ةل  الةت صصين ف  طرا ق 

لوم التربوية والنفسية عبداا آرا هم بصالحية فقرا  الةقيااذ وةدلت التدريس والع

 بعضها ف  ضوا آرا هم و را اعبقاا ةل  الفقرا  ا جرا دون تعديا.

: يقصد بالثبا  ا تساق ف  النتا جذ في إن األدا  تعا  النتا ج  فسها ثبات المقياس

 (122: 2921 فسها )فبو لبده,إذا ما فةيد تابيقها ةل  األفراد ف فسهم ف  الظروا 

ول رض حساع الثبا  ذ استعةلت الباحثة طريقة الفاسرو باب  ل ساع الثبا  لاو ها 

تةثا طريقة  ست راج معاما الثبا  ذالذي يقيس ا تساق والتجا س الداجل  بين 

فا تساق الداجل  للفقرا   و السةة ( 295: 2991فقرا  ا جتبار )ةود  وفت  ,

لت  تعرا با ها مجةوةة من السلوسيا  الةتراباة الت  تةيا ال  ال دوث النفسية ا

( و و معاما ثبا   يد 25ذ0, وبلغ معاما الثبا  )(Brown 1983 : 10معا )

( ذ وبعد  ذا اع راا فهبح مقياا الافاية الةهنية 125: 1000للةقاييس )مل مذ 

  ا زال للتابيق  .

 

   -خامساً: الوسائل االحصائية:
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 قيقال أل داا الب ح ال ال  است دمت الوسا ا اعحصا ية اآلتية بواساة ال قيبة ت

  -:SPSSاعحصا ية للعلوم ا  تةاةية 

استعةا ف  حساع القو  التةييزية لفقرا  سا :  االختبار التائي لعينتين مستقلتين .5

 مقياا من الةقاييس الثالثة باست دام الةجةوةتين الةتارفتين. 

استعةا لةعرفة د لة الفرق بين ةدد الةوافقين  اختبار مربع كاي لعينة واحدة:   .9

 و ير الةوافقين من ال براا ةل  مالامة فقرا  مقياا الافاية الةهنية.

 استعةلت ل ساع ثبا  مقياا الافاية الةهنية. كرونباخ :  –معادلة آلفا  .2

 

 والمقترحاتعرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات 

 :عرض النتائج 

 اوالً: ) مستوى الكفاية المهنية لدى مدراء المدارس االبتدائية(.

ذ وفظهر  النتا ج فن متوسف t-testت قيقال لذلك استعةا ا جتبار التا   لعينة واحد  

( در ة وبا  راا معياري 118.4980در ا  الافاية الةهنية لعينة الب ح يساوي )

در ة, وةند معرفة د لة الفرق بين  ذا الةتوسف والةتوسف ( 10.13343مقداره )

( اتضح فن الفرق سان بد لة إحصا ية ةند مستوا 202النظري للةقياا البالغ )

( و   فسبر من القيةة التا ية 16.347( إذ بل ت القيةة التا ية الة سوبة )0005)

 ( يوضح ذلك. 4(ذ والجدو  )142( بدر ة حرية )1.96الجدولية )

 

 (4الجدول )

 نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة على مقياس الكفاية الثقافية

 العينة
الةتوسف  الةجا  

 النظري

متوسف 

 العينة

ا   راا 

 الةعياري

مستوا  tالقيةة التا ية 

 الجدولية الة سوبة 0005الد لة

149 

 90220 20522 400022 92 الت ايف

2092 

 دالة

 دالة 90929 20010 900042 19 التنفيذ

 دالة 20292 20129 190290 19 التقويم

الةقياا 

 الال 

 دالة 40099 10295 220952 22

) داللااة الفااروق فااي الكفايااة المهنيااة تبعاااً لمتغيااري النااوع  وماادة الخدمااة لاادى ثانياااً:

 Two – Way اسددتعةا ت ليددا التبدداين الثنددا   ماادراء الماادارس االبتدائيااة(,

ANOVA  مع التفاةا  الذي لم يظهر فروقال ذا  د لة إحصا ية للتلثيرا  األساسدية

لةت ير الب ح ال دمة  وللتفداةال  الثنا يدةذ إذ سا دت النسدب الفا يدة الة سدوبة فهد ر 

مددن النسددب التا يددة الجدوليددةذ امددا مت يددر النددوع اظهددر فروقددال ذا  د لددة إحصددا ية ذ إذ 

( يوضدح 5ا ية الة سوبة اسبدر مدن النسدب الفا يدة الجدوليدة والجددو )سا ت النسب الف

 ذلك.
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 (1الجدول )

نتائج تحليل التباين الثنائي في درجات الكفاية المهنية بين متغيري النوع و مدة 

 الخدمة والتفاعل بينها

مصدر التباين 

s.v 

 مجموع

 S.S المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعات 

M.S 

 fالنسبة الفائية 
 مستوى

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 دالة 3.88 115.867 6221.203 1 6221.203  وع

  ير دالة 3.03 048. 2.560 2 5.121 مده ال دمة

    النوع 

Xمد  ال دمة 

  ير دالة 3.03 023. 1.221 2 2.441

    W 13047.261 243 53.692ال ال 

     T 3521868.000 249 الال 

ةند مواع ة متوسا  مت ير النوع )ذسدور ذ ا داث( فد  الافايدة الةهنيدة, اتضدح الفدرق 

اةلد  مدن متوسدف مدديرا   (125.1985)لصالح مدراا الةددارا اذ سدان متوسداهم 

 ( يوضح ذلك.2( والجدو  )111.0593الةدارا البالغ )

 (6الجدول )

النوع )ذكور, أناث( في  المقارنة بين متوسطي المدراء والمديرات وفقا لمتغير

 الكفاية المهنية

 الوسف ال ساب  العدد النوع  وع العينة

الةرشدين 

والةرشدا  

 التربويا 

 125.1985 131 ذسور

 118 ف اث
111.0593 

  الةجةوع

ثالثاً: )التعرف على مدى اسهام الكفاية المهنية بمجاالتها والنوع و مدة الخدماة فاي 

ذ اسددتعةا ت ليددا ا   دددار الةتعدددد لاادى ماادراء الماادارس االبتدائيااة(االبااداع االداري 

ةل  البيا ا  النها ية الةست ر ة , اذ است ر ت  Enterبالاريقة ا ةتيادية من  وع 

( 00919مدن جدال  ت ليدا  تبداين ا   ددار وسدان مقددار ا )  1Rقيةة معاما الت ديد 

تنبددؤ وسددذلك ةلدد  ان الةت يددرا  و دد  تددد  ةلدد   ددود   ةددوذج ت ليددا ا   دددار فدد  ال
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%( 9109الةستقلة )الافاية الةهنيدة والندوع ومدد  ال دمدة( مجتةعدة تفسدر مدا مقدداره )

مددن التبدداين الالدد  لدددر ا  ا بددداع ا داري لةدددراا الةدددارا ا بتدا يددة , اذ سا ددت 

( 319.196النسبة الفا ية الة سوبة لت ليا  تباين ا   ددار لةعامدا الت ديدد مقددرا ا )

(أل ها اسبر مدن القيةدة الفا يدة الجدوليدة 00002و   دالة احصا يا ةند مستوا د لة )

 ( .9( وسةا يوضح الجدو  )199-9( ةند در ت  حرية)3.23البال ة )

 

 

 (1الجدول )

تحليل تباين االنحدار لقيمة معامل التحديد للمتغيرات المستقلة في درجات المتغير 

 التابع

 مصدر التباين 

SV 

مجةوع 

 SSالةربعا  

در ا  

 ال رية

 متوسف الةربعا 

MS 

 النسبة الفا ية

F 

مستوا 

 الد لة

  677.621 9 6098.587 ا   دار

319.196 

 

 2.123 239 507.373 ال ال 1.115

  248 6605.960 الال  

 

داع ا داري  درا اسدت راج سدا و لةعرفة الافاية الةهنية والت  تسهم فد  التنبدؤ باألبد

 و ال ادل الةعيدداري لهددا , معددامال  ا   ددار الةعيدداري  Bمعددامال  ا   دددار مدن )

Beta  , و القيم الثابتة(  لةت يدر الافايدة الةهنيدة الةسدتقلة فد  در دا  ا بدداع ا داري

 ( . 2وسةا يوضح الجدو  )

 (9الجدول )

 معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة في درجات المتغير التابع

ر الةت ي

 الةستقا

معاما 

 ا   دار

B 

 ال ال الةعياري 

Std. Error 

معاما 

ا   دار 

 الةعياري 

Beta 

القيةة 

 التا ية

t 

 مستوا 

 الد لة

دالة ةند  8.650  2.613 22.605 الةقدار الثابت

00002 

  ير دالة -023.- -001.- 021. 000. الت ايف

  ير دالة -547.- -014.- 021. -011.- التنفيذ

  ير دالة -519.- -012.- 020. -010.- التقويم

دالة ةند  8.650  2.613 22.605 النوع

00002 

  ير دالة -023.- -001.- 021. 000. جدمة
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 االستنتاجات : 

 -ف  ضوا  تا ج الب ح ال ال  يةان فن  ستنتج ما يلت  : 

  يد .فن مدراا الةدارا ا بتدا ية يتةيزون بافاية مهنية  .1

   يو د فثر بين النوع ومد  ال دمة ف  ا بداع ا داري لدا الةدراا. .2

 اسهةت الافاية الةهنية ف  تاوير ا بداع ا داري . .3

 

 التوصيات: 

ف  ضوا النتا ج الت  توها إليها الب ح ال ال , وما  را استنتا ب توه        

 الباحثة ما يلت : 

تدريبيددة تعددد ا لجددان جاهددة بددوعار  ضددرور  تعزيددز ا  تةددام بعقددد دورا   .1

التربيددة لتادددوير وتددددريب مددددراا الةددددارا دوريدددا لتعزيدددز سفدددايتهم وتادددوير ادا هدددم 

 ا بداة .

ضددرور  تعزيددز ا تةددام مدددراا الةدددارا ا بتدا يددة بتاددوير ةةلهددم وتاددوير  .2

 مهاراتهم ا بداةية أل ب  يعد من الجوا ب ا يجابية لش صياتهم.

ب ح ال ال  ةند تعيين الةدراا الجدد بهدا معرفة الافايدة ا فاد  من مقياا ال .3

 الةهنية لديهم ومن ثم تاوير ابداةهم ا داري .

 

   :المقترحات

ةدن الةدرسدين والةدرسدا   لةت يدرا  الب دح ال دال  و  دراسة مةاثلدةا راا  .1

 مقار ة  تا جها بالب ح ال ال .

العلوم التربوية والنفسية ف  إ راا دراسة مةاثلة للب ح ال ال  ةل  طلبة قسم  .2

 الجامعا  العراقية.

 الوة  الثقاف  .وةالقتب بةت يرا  فجرا مثا  ا بداع ا داريدراسة  .3

 

 المصادر

 (2921فبو لبدهذ سبع م ةد )ذ  ةعية ةةا  مبادئ القياا النفس  والتقييم التربوي

 ذ ةةانذ األردن.9الةاابع التعاو يةذ ط
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 (1024اسةاةيا, مود  اسةاةيا حسن )اثر بيئة  العةا ف  ا بداع ا داري  ,

 .رسالة ما ستير , سلية الدراسا  العليا ,   امعة السودان للعلوم والتانلو يا

 (  2992باقر, ةبد الز ر )مابعة وعار  التربية , 2, ط تقويم سفايا  الةعلم ,

 , العراق.الةديرية العامة لألةداد والتدريب , ب داد 

 (  1022الجالل  , لةعان مصاف ) دار الةسير  , ةةان 2, ط الت صيا الدراس ,

 ا ردن.

 (1029 لول  , اسةاا  ) اثر الثقافة التنظيةية ةل  ا بداع ا داري لدا العاملين
, رسالة ما ستير , سلية العلوم ا قتصادية  ف  مؤسسا  التعليم العال  الجزا رية

 والتجارية ,  امعة م ةد جيضر , بسار  , الجزا ر. 

 ( 1002سعاد  ذ  ود  فحةد )ذ الشروق للنشر والتوعيع  تدريس مهارا  التفاير

 ذ ةةان , ا ردن. 

 ( مةارسة معلة  الةرحلة الثا وية للةهارا  ا ساسية 2992الاعا  ذ حسن  )

(ذ 4(ذ العدد )24مجلة اب اث اليرموكذ مجلد )ةواقف التعليةية بافاا  "ذ عدار  ال
229-222. 

 ( 1004الايا  ذ م ةد حةد ) ذ دار الةسير   1ذ ط  تنةية قدرا  التفاير اعبداة

 للنشـر ذ ةّةان. 

 ( 1002العتوم, ةد ان يوسف , واجرون )ةلم النفس التربوي النظرية والتابيق  ,

   للنشر والتوعيع , ةةان , ا ردن., , دار الةسير1ط

 (, 1009العتوم, ةد ان يوسف, واجرون ) تنةية مهارا  التفاير  ةاذج  ظرية
 , دار الةسير  للنشر والتوعيع , ةةان , ا ردن.1, طوتابيقا  ةةلية

 ( 1009العجلة , توفيق ةاية توفيق )  ا بداع ا داري وةالقتب باألداا الوظيف
,رسالة ما ستير , سلية التجار  الجامعة ا سالمية  ز  , لةديري القااع العام 

 فلساين.

 (1005العةرية ذ هالح الدين ذ ) ذ ماتبة الةجتةع العرب   2ذ ط التفاير اعبداة

 للنشر والتوعيع ذ ةةان. 

 .( فساسيا  الب ح العلة  ف  2929)ةود ذ احةد سليةان وملااويذ فت   حسن

التربية والعلوم ا  سا ية )ةناهر الب ح ومنا جب والت ليا اعحصا   لبيا اتب(ذ 

 ذ األردن, اربد.2ط

 ( الافاية الةهنية لألساتذ  وةالقتها بالدافع   و التعلم لدا 1024فايز , رويم )

 .1024,  22, العدد  اةيةمجلة العلوم ا  سا ية وا  تةتالميذ الةرحلة الةتوساة , 

  (  1002قاام  ذ يوسف , و ايفة قاام )ذ دار  2ذ ط  سياولو ية التدريس

 الشروق للنشر والتوعيع ذ ةةان . 

 ( 1002الابيس ذ ربيع )ذ 2ط ا جتبارا  الةدرسية )فسس بناا وت ليا اسئلتها(ذ

 ماتبة الةجتةع العرب ذ ةةان ا دن.

 ( 1022الابيس ذ و يب مجيد )ذ 2ذ ططرا ق الب ح العلة  بين التنظير والتابيق

 ماتب اليةامة للاباةة وا ستنسابذ ب دادذ العراق.  
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 ( دو  تقويم الةرحلة ا بتدا ية سقاةد  للتعليم ا ساس  ف  الاويت 2992سويت  )

 .29(ذ 2السنة ) (ذ4مجلة التربيةذ العدد )"ذ 

 ( ذ سليا  التربية وتاوير 2922اللقا   ذ احةد حسين ذ وم ةد امين الةفت )

 ذ العدد الثالح . ه يفة التربيةالتدريس ف  التعليم العام ذ 

 العلوم سلية ذ فربدالنفس وةلم التربية ف  الب ح منا ج  )1000  (ذ سام  مل م 

 .التربوية

 ( 1022الةياح ذ  عفر ةبد ساظم )ذ دار 2ذ طالقياا النفس  والتقويم التربوي

 ا ردن. سنوع الةعرفةذ ةةانذ

 ( 1020 وفا, م ةد بار, وفريا  م ةد ابو ةواد  ) 2,ط التفاير والب ح العلة 

 دار الةسير  للنشر والتوعيع , ةةان , ا ردن.
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