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يف العراق التوازن التهظيمي يف أقسام االشراف الرتبوي واالختصاصي  
 الكوازحممود أ.د عدي غامن                                   م.م  يونس فيصل اسكهدر

 
كلية التربية البدنية  جامعة الموصل/                         مديرية تربية نينوىمشرف تربوي / 

         وعلوم الرياضة

 

 7/6/0101؛ تاريخ قبؾل الشذخ :  61/5/0101تاريخ تدميؼ البحث : 
 

 : امللخص
 هدف البحث الى:

 التعرف عمى التوازن التشظيسي في اقدام االشراف التربوي واالختراصي. -1
التعرررف عمررى ا عرراا الترروازن التشظيسرري وعواةمررر ةررش وينررل رظررر السذرررفيش التربررو يش والسذرررفيش -2

 في العراق. ر اضيل(االختراص )اختراص تربيل 
وقرد ترا االعتسراا عمرى االسرتتياراا فري الحررول  السرشن  الوصر ي التحميمري الباحثراناستخدم 

ةررش  ةذرررف تربرروي واختراصرري ( 111تكورررع عيشررل البحرر  ةررش )عمررى التياررراا ال،زةررل  وقررد 
وترررا  وقرررد ترررا اعرررداا اسرررتتيان لمتررروازن التشظيسررري  الترررا عيش لسدةر رررل االشرررراف التربررروي فررري العرررراق  

ةعاةر  ال را   والتجة رل الشررفيل فري  وترا اسرتخدام  ل،سرتتياناالتدراق الرداخمي  التحقق ةش صردق
التكرررار والشدرربل الس و ررل فرري اسررتخراا  وفرري السعالجرراا االحرررا يل تررا اسررتخدام اسررتخراا الثبرراا 

 االستشتاياا:كارع اها  و  االستتيانةدتو اا االيا ل عمى 
ضررعا الترروازن التشظيسرري وفقررا ل عررااو الحرروافة والسنررام فرري ةدةر ررل االشررراف التربرروي فرري  .1

 العراق.
 قمل الحوافة الساايل والسعشو ل في ةدةر ل االشراف التربوي في العراق. .2
  لسنام التي يكما بنا السذرفون التربو ون.ارت اع حجا ا .3

 
 

 .التعخيف بالبحث6
 السقجمة واىسية البحث 6-6

تدرتييع السحافظرل عمرى اسرتسرارها وويواهرا وتعكر  التشظيسي التوازن تتستع  ةشظسل ان أي 
بقررراال االفرررراا فررري حالرررر عيررراال هررراو الحالرررل رجرررات السشظسررراا ا اار رررل ورجرررات سياسررراتنا الداخميرررل ل

  وهشا يجب عمى االاارة ان تحافظ عمى حالل التوازن هاو   وان تعس  عمى تحقيق شروط ةدتسر
التررروازن التشظيسررري الستسثمرررل  السررردفوعاا وتذرررس  )الراترررب السباشرررر  التعو زررراا  التر يرررل   فررررص 
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التيو ر( وتقابمنرا االسرناةاا وتذرس  )السذراركل فري اتخراا القررار  االرجراز  تشروع السنرام  الع،قرل 
 ا اارة.يش العاةميش  الع،قل ةع ب

( Mano,1994,13-28( )Luddy, 2005, 15-16.) 
وبسرررا ان السذررررفييش التربرررو يش وةرررشنا ةذررررفي التربيرررل الر اضررريل فررري العرررراق عمرررينا وايبررراا       

ةمةةيش بتال قرار يندها لاا نا فان لنا حقوق عمى ةدةر ل االشراف التربوي إي ا نا لنا وةشنا 
السعاةمرررل الحدرررشل والسذررراركل  اتخررراا القررررار والذرررعور  الةررران ةرررش خررر،ل الحررررول عمرررى الراترررب 

الحرررول عمررى فرررص التيررو ر وان      شررر وان يذررعر  رران االيررراالاا عاالررل تدرراعدو فرري السبا
 وظي تر تسكشر ةش اشباع احتياياتر الستعداة. 

ةوضروع التروازن التشظيسري وارعكاسراتر عمرى الواقرع التربروي وخروصرا أهسيل  الباحثانو اراك     
وتأثيراتررر الستباالررل  ذررك  عمسرري ةرردروس   أهسيتررر الباحثررانلذررعور  وتررا اختيررار السذرررفيش التربررو يش 

 لالك يسكش تمخيص اهسيل البح   الشقاط االتيل:
عمرررى وهررري الولرررى الر اضررري  التربررروي و ة نررروم التررروازن التشظيسررري فررري القيررراع البحررر  تشررراول. 1

 .الباحثانةدتوى الوطش العربي والعراق عمى حد عما 
الر اضيون فسش خ،ل الدراسل يسكش تقديا احرا يل شر حل ةنسل وها السذرفون البح  . تشاول 2

 حول اعداا ةذرفي التربيل الر اضيل في العراق.
 . حول ةوضوع التوازن التشظيسيةتكاة   ي. تقديا اطار رسواي3
 . التوصياا السشاسبل حول ةعالجل يوارب الزعا في التوازن التشظيسي ان ويدا.4
 مذكمة البحث  6-0

حول ة نوم التوازن التشظيسري اارك اهسيترر  الشدربل لمسشظسراا  الباحثانقراالاا  ةش خ،ل
كسذرف تربوي اختراص تربيل ر اضريل ويرد  الباحثانعس   وايسوةل عسمنا وتيورها وةش خ،ل

عررش طر ررق تذرركي  عرر   التشظيسرري ااخرر  ةدةر ررل االشررراف التربرروي لترروازن ان هشرراك ضررع ا  فرري ا
 االتيل:    اسكش تمخيص ةذكمل البح   التداؤالعمير ي واالختراص السذرفيش التربو يش 

والحروافة السقدةرل  ةذررفي التربيرل الر اضريلةنرام ه  تروازن ةدةر رل االشرراف التربروي بريش  .1
 ؟لنا

 تربيل ر اضيل( ةشاسبل ؟ )ه  السدتحقاا التي تسشحنا ةدةر ل االشراف التربوي لمسذرفيش  .2
عررش  -الباحثررانعمررى حررد عمررا  -االةررر الرراي يعررةز ةذرركمل البحرر  عرردم ويرروا اراسرراا سررا قل

 توازن التشظيسي في اقدام االشراف التربوي في العراق.ال
 اىجاف البحث 6-3
 .التعرف عمى التوازن التشظيسي في اقدام االشراف التربوي واالختراصي  .1
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وينرل رظرر السذررفيش التربرو يش والسذررفيش لتعرف عمى ا عاا التوازن التشظيسري وعواةمرر ةرش ا .2
 االختراص )اختراص تربيل ر اضيل (عمى في العراق.

 فخضيات البحث  6-4
درررررام االشرررررراف التربررررروي عررررردم ويررررروا تررررروازن تشظيسررررري فررررري اق: االولفخضيييييية الييييييجف  6-4-6

 في العراق.واالختراصي 
والسنرررام فررري اقدرررام االشرررراف قمرررل الحررروافة الساايرررل والسعشو رررل   :الثيييانيفخضيييية الييييجف  6-4-0

 التربوي واالختراصي.
 مجاالت البحث 6-5
فري  (االخترراص )اخترراص تربيرل ر اضريل ون التربو يش والسذررف ون السذرفالسجال البذخي : .6

 ةدةر اا االشراف التربوي في العراق.
 التربيل في العراق.وزارة ل التا علام االشراف التربوي واالختراصي ةواقع أقد السجال السكاني:.0
 . 2121/ 2/ 21 الى2119/ 5/ 14 ةشالسجال الدماني : .3
 تحجيج السرظمحات 6-6

  التؾازن التشغيسي.6
ان رظر ررل الترروازن التشظيسرري هرري رظر ررل ترروازن برريش الحرروافة والسدرراهساا ااخرر  السشظسرراا  

بشررراال عمرررى افتراضررراا  سعشرررى أن التررروازن ةنررردف فررري الشنايرررل إلرررى إيجررراا ظرررروف لمبقررراال التشظيسررري 
 (  Takatsu, 1984, 274سيسون لشظر ل التوازن التشظيسي.)

 االشخاف التخبؾي .0
 ارر "يسث  عسميل ةشظسل وةدروسل وفرق خيرواا واضرحل تذرس   ( 2117) ال رهوا   عرفر 

تقديا خردةاا ةنشيرل لمسعمسريش ةرش قتر  اشرخاص ةخترريش وةربهميش تربو را لرالك بنردف الشنرو  
 (.131,  2117عميسيل وتحديش االااال السدرسي".) ال رهوا,  العسميل الت

 السذخف التخبؾي .3
( السذرررررف التربرررروي هررررو "الذررررخص الرررراي ةتررررولى ةنسررررل  2119) القاسررررا والةبيرررردي    ريعرفرررر

السختم رل سررواال كران هراا  االشرراف التربروي وتحقيق أهدافر ةش خ،ل االساليب واالرذيل ا شرافيل
االشررررراف لمسرحمررررل االبتدا يرررررل )ةرررررذرف تربررررروي( او لمسرحمرررررل الثارو ررررل ) اختراصرررري تربرررروي( فرررري 

 .(14  2119)القاسا والةبيدي   العراق".
 الجراسات الدابقة-0
 (: 0160دراسة ) الجليسي والسجو  0-6
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ميجاني في دوائخ  بحث :تشغيسيةال)أثخ التؾازن التشغيسي في الخضا الؾعيفي في عل العجالة 
 مختارة 

 في وزارة الشفط(
 ىجفت ىحه الجراسة الى:

 ةعرفل وتحدةد اتجاو التأثير السباشر وغير السباشر واتجاو تأثير التوازن التشظيسي ببعدير في 
 الرضا الوظي ي عتر العدالل التشظيسيل في ةركة وزارة الش ط.

اعتسررد البحرر  عمررى السررشن  الوصرر ي التحميمرري  اسررتخدام اسررمو  العيشررل اليب يررل العذرروا يل   
( اا ررررة ااخررر  ةركرررة  11(عررراة،  سختمرررا السدرررتو اا الوظيفيرررل  فررري ) 154وبمرررج حجرررا العيشرررل )

الرررروزارة  فزرررر، عررررش السقررررا ،ا شرررربر السنيكمررررل والس،حظررررل الوصررررفيل  واسررررتخدةع ةجسوعررررل ةررررش 
كروربرررراا  والتحميرررر  العرررراةمي  وةررررر وفل ارتبرررراط كشرررردال   -) ةعاةرررر  أل ررررا السرررراليب ا حرررررا يل

ان أهررا الشتررا   الترري توصرر  الينررا البحرر   و  .)  وتحميرر  السدررار  وةعاةرر  التحدةررد الةا رراtواختبررار
هي ويوا ع،قل ارتباط ةعشو ل بيش ةتغيراا البحر  عمرى السدرتوى الكمري  وان التروازن التشظيسري 

ي ي تأثيرا غير ةباشرا عتر العدالل التشظيسيل  وان ةركة الوزارة غير ةتوازن  ةبثر في الرضا الوظ
   
 .اجخاءات البحث3
 مشيج البحث 3-6

 السشن  الوص ي  السمو  السدحي لس،الةتر الدراسل الحاليل. الباحثاناستخدم 
 مجتسع البحث وعيشتو 3-0
 مجتسع البحث  3-0-6

التربيررررررل الر اضرررررريل فرررررري أقدررررررام االشررررررراف التربرررررروي  يشررررررتس  ةجتسررررررع البحرررررر  عمررررررى ةذرررررررفا
( 15ةروزعيش عمرى ) ( ةذررف وةذررفل. 514واالختراصي التربوي في العراق والبالج عرداها ) 

عرش ةسثميرل وزارة التربيرل فري اربير  واهروك التا عرل ااار را لسدةر رل تربيرل  فزر،  ةحافظل في العرراق 
 .عدا اقميا كوراستان ريشوى 

( ةذرررفيش ةررش ةحافظررل ريشرروى لمتيتيررق االسررتي،عي االولرري 11وقررام الباحثرران  اختيررار )
االول ضرا عيشرل الرردق والثبراا    ;ل،ستتيان اةا   يل العيشل االساسيل فقد اشتسمع عمرى قدرسيش

 وضا القدا الثاري عيشل التيتيق وفيسا يأتي ت اصي  الك

 االتداق الجاخمي والثبات صجقعيشة  3-0-0
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)  اسرتعااة وترا التربرو يش واالختراصرييش التربو يش السذرفيش عمى استسارة(  125)  توز ع تا   
 اسرتساراا(  11) و, االحرا ي لمتحمي  صالحل غير استسارة(  2)  استبعاا  عد استسارة(  112

 .البح  ةجتسع ةش(  21.7)  ردبل التشاال عيشل ةثمع وبالك تدتريع لا
 عيشة التظبيق 3-0-3

 عرررد ان تررررا  اسرررتسارة  (111اسرررترااا )( اسرررتسارة عمرررى عيشرررل التيتيررررق وترررا 131ترررا توز رررع )
( اسرررتسارة لرررا تدرررتريع وبرررالك ةثمرررع عيشرررل التيتيرررق 16و ) كاةمرررل ( اسرررتساراا غيرررر 3اسرررتبعاا )

 .%( ةش ةجتسع البح  21.5)ردبل
 أدوات البحث  3-3
 استبيان التؾازن التشغيسي  3-3-6

 ياس ةشاسبل ل ياس التوازن التشظيسي لسذرفي التربيل الر اضيل لسدةر رل رظرا لعدم ويوا اااة 
ةرررش خررر،ل ةرايعرررل   اف التربررروي واالختراصررري فررري العرررراقاالشرررراف التربررروي فررري اقدرررام االشرررر 

 انالباحثرررالسرررراار العمسيرررل الخاصرررل  السوضررروع قيرررد البحررر     ويرررد  البحررروا واالطرررر الشظر رررل و
 Gabor and ))وmano , 18,1994) )   أهسنرا الدرا قل والدراسراا االابيرااةجسوعرل ةرش 

Mahoney , 2010 (وTakatsu  ,1984 )و(Fayol,1916) و((Macleod,etal,2009و 
(Mintzberg,1979)و(Morgan,1986) و(Volberda,1992) التي تشاولع رظر رل التروازن .
رظر رررل ) سرررايسون ( لمتررروازن التشظيسررري والتررري تذرررتس  عمرررى  عررردةش  الباحثرررانالتشظيسررري. وقرررد تتشرررى 

عمرى رظر رل سرايسون فري تقدريا  عرد الحروافة  الباحثران, وقرد اعتسرد  سنرامر يدييش وهسا الحروافة وال
ترا اعتسراا يسرا يخرص  عرد السنرام اةرا ف ( Simon,1994 ,7) .الرى حروافة ةاايرل وحروافة ةعشو رل

- 68   2118) الجشررابي   والجشررابي     وزارة التربيررل العرا يررلقتررالسنررام والوايبرراا السحررداة ةررش 
صررياغل عرردا ةررش ال برراراا عمررى وفررق ال عرراا السحررداة وبسررا ةررت،الم وطتيعررل ةنررام  ترراوقررد   (73

ةا   ال ات ق   ال ات رق تساةرا  الى حدوعس  ةجتسع البح  وهي خسدل )ات ق تساةا   ات ق  ات ق 
). 
 صجق السحتؾى  3-3-6-6

هاا الردق في أااة البح  ةش خ،ل توضيح ة نوم ك   عد ةش أ عاا االستتيان   تحقق
 .وكالك ترشيف عباراا ك   عد

 الرجق الغاىخي  3-3-6-0
وبغيل الحرول عمى صدق   هاا ا يراال وسيمل ةشاسبل لمتأكد ةش صدق الس ياس يسث 

 عمى أساس ةحتوى الااة  الاي ةتا التحمي  فير الردق الظاهري  اناالستتيان استخدم الباحث
و عتسد عمى تقر ر الختراال والسختريش  وبشاالا عمى الك تا عر  استسارة االستتيان  رورتر 
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االوليل عمى ةجسوعل ةش الختراال ةش اوي الخترة واالختراص في ةجال العموم التربو ل وا اارة 
 تناةوضوعيوالك لسعرفل وضوت ال قراا واقتنا و  (-1-الر اضيل وا اارة العاةل ) السمحق 

البع  اآلخر  يشل البح   وقد تا حاف  ع  ال قراا وإيراال التعدي،ا عمىوعوة،الةتنا 
) أت ق تساةا   أت ق   أت ق الى حد    وتا اختيار رسواا االستجا ل الثاريواضافل  ع  ال قراا

( فقرة  ةشنا 49إا بمغع عدا فقراتر )ن ياهةا ليربح االستتيا ةا   ال أت ق   ال أت ق تساةا(  
 . ( فقرة لمسنام26( فقرة لمحوافة و )23)
 صجق االتداق الجاخمي 3 -6 -3 -3

تا التوص  الى االتداق الداخمي لمتوازن التشظيسي ةش خ،ل ارتباط ال قرة  السحور فز، 
ارتباطاا ال قراا  السحور ةا بيش عش ارتباط ال قرة  الكمي لبعدي الحوافة والسنام  اا تراوحع  يا 

(  استثشاال 1.15)  اصغر ةش  يسل الداللل السعتسدة البالغلوب يسل االلل  (1.323 –1.811)
   1.117 وب يسل االلل )عمى التوالي ( 1.154  1.252) ل ارتباطنسا  السحوربمغع  يس فقرتيش

ارتباط  الىاةا  الشدبل  الكمي  فز، عش عدم ةعشو ل ارتباطنا  السجسوع  عمى التوالي( 1.571
 ال قرة  الكمي فقد تراوحع  يا االرتباطاا ةا بيش

بمغع  يا االرتباطاا  تيشفقر  استثشاال  ( 1.15اصغر ةش )( وب يسل االلل 1.273 -1.721)
 لنسا 

( ةتيش 1والجدول ) (. 1   195  – 1  184)( عمى التوالي وب يسل االلل 1.159   1.164)
 الك

( 7الجدول رقم )   

 يبين االتساق الداخلي لبعدي الحوافز في استبيان التوازن التنظيمي 

 الداللة ارتباط الفقرة بالكلي الداللة ارتباط الفقرة بالمحور الحوافز ت
7 

ية
اد

لم
 ا
فز

وا
ح
 ال

78777 78777 785.7 78777 
2 7857 78777 78570 78777 
. 78777 78777 78577 78777 
0 78577 78777 7857. 78777 
5 78575 78777 7827. 78770 
7 78252 7877 78777 78775 
7 78777 78777 78727 78777 
7 78577 78777 78077 78777 
7 78577 78777 78777 78777 

77 78750 7857 78777 78027 
77 78727 78777 78577 78777 
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ية
نو

مع
 ال

فز
وا

ح
 ال

787.7 78777 7870. 78777 
7. 78775 78777 78507 78777 
70 78070 78777 78027 78777 
75 78707 78777 78757 78777 
77 78777 78777 78777 78777 
77 78.2. 78777 78077 78777 
77 78.77 78777 78770 78770 
77 78.77 78777 78757 78775 
27 78507 78777 78.77 78777 
27 78.55 78777 78.77 78777 
22 785.7 78777 78577 78777 
2. 78057 78777 780.. 78777 

 
وتا التوص  الى االتداق الداخمي لبعد السنام ةش التوازن التشظيسي ةش خ،ل ارتباط 
ال قرة  السحور فز، عش ارتباط ال قرة  الكمي اا تراوحع  يا ارتباط ال قراا  السحور ةا بيش 

 -1.751(   كسا تراوحع  يا االرتباط  السجسوع الكمي لمسنام ةا بيش )1.538 –1.911)
  عد ةش( 1) التدمد  تحس  التي ال قرة  استثشاال  (1.15) اصغر ةشوب يسل االلل   (1.417

 وبمغع( 1.653) االلل وب يسل( 1.143) لمسحور الكمي  السجسوع ارتباطنا  يسل بمغع اا السنام
 . (1.118) االلل وب يسل( 1.251)  الكمي ارتباطنا  يسل

(2)الجدول رقم   

التوازن التنظيمي المهام الستبيانيبين االتساق الداخلي لبعد   

 الداللة ارتباط الفقرة بالكلي الداللة ارتباط الفقرة بالمحور ت
7 7870. 7875. 78257 78777 
2 785.7 78777 780.5 78777 
. 78577 78777 78002 78777 
0 787.. 78777 78577 78777 
5 78772 78777 78757 78770 
7 78775 78777 7877. 78777 
7 78725 78777 78077 78777 
7 78775 78777 78777 78777 
7 78777 78777 78577 78777 
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 الداللة ارتباط الفقرة بالكلي الداللة ارتباط الفقرة بالمحور ت
77 78772 78777 78770 78777 
77 78777 78777 78775 78777 
72 7877 78777 78772 78777 
7. 787.7 78777 78727 78777 
70 78757 78777 78752 78777 
75 78755 78777 78772 78777 
77 78775 78777 78707 78777 
77 78750 78777 78572 78777 
77 787.7 78777 787.7 78777 
77 78707 78777 7872. 78777 
27 78557 78777 78557 78777 
27 78705 78777 78725 78777 
22 78777 78777 787.7 78777 
2. 78777 78777 78525 78777 
20 78727 78777 78525 78777 
25 78777 78777 78525 78777 
27 7875. 78777 78725 78777 

 
 ثبات االستبيان 3-3-6-4

بمغع  يسل االرتباط بيش رر ي االختبار لمرسع  تا استخدام التجة ل الشرفيل اا
( ولكي رحر  عمى ةعاة  ثباا الس ياس كك  تا استخدام ةعاالل يتسان إا 1.679التشظيسي )

وبمغع  يسل   (1.819( وباستخدام ةعاالل ستيرةان براون بمج الثباا )1.816بمج الثباا الكمي )
 (1.921ةعاة  ثباا أل ا لمرسع التشظيسي )

  التظبيق الشيائي لالستبيان  6-5 -3 -3
عمرى ر ترا تيتيقر( لمسنرام 25( ةشنرا لمحروافة و )19( فقررة )44 عد اسرتقرار االسرتتيان عمرى )

 عرررد تةو رررد العيشرررل  التعميسررراا حرررول كيفيرررل االيا رررل عرررش االسرررتتيان  (111البالغرررل ) عيشرررل البحررر 
ةا  السدةي أيري في ااالولي ل،ستتيان الاسترشااا  الس،حظاا الواراة في التيتيق االستي،عي 

 برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريش
 .( 2121/ 2/ 21)  ( الى2119/ 5/ 14) 
الشيائية بريغتو التشغيسي التؾازن  استبيان وصف 3-3-6-6  

  عدةش عمى ةوزعل فقرة(  44)  عمى الشنا يل  ريغتر التشظيسي التوازن  استتيان اشتس 
 تدرا وفق عمى االستتيان عمى االستجا ل وتتا لمسنام فقرة(  25) و لمحوافة فقرة(  19)  بواقع
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 وتحدب( تساةا   ات ق ال -ات ق ال -ةا حد الى ات ق -ات ق -تساةا   ات ق) ل،ستجا ل خساسي
 ال قراا عدا لإليا ل العميا الدريل تسث   حي  االيا ل ة تات عمى تشازليا( 1 -5) ةش الدريل
 (.1) في ال قراا عدا ضر  طر ق عش تحتدب الدريا والدريل( 5) في ةزربا

 االحرائية ؾسائلال 4 – 3
( لعيشتررررريش ةدررررتقمتيش  ةعاةررررر  ارتبررررراط  T  اختبرررررار )الوسررررط الحدرررررابي واالرحرررررراف الس يرررراري 

 . والشدبل الس و ل التكرارو  بيرسون  ةعاة  ال     ةعاالل يتسان  ةعاالل ستيرةان براون 
 عخض الشتائج ومشاقذتيا-4
 . في اقدام االشخاف التخبؾي واالختراصيعجم وجؾد تؾازن تشغيسي   4-6

 (3الججول )
 يبيؽ متغيخات ابعاد التؾازن التشغيسي والؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة ) ت (

 الجاللة )ت( السحتدبة االنحخاف الؾسط الستغيخات

 1.616 0.998 الحؾافد
63.686 1.111 

 1.566 4.136 السيام

(  ررارحراف ة يرراري قرردرو  2.998( ةتترريش ان الوسررط الحدررابي لمحرروافة بمررج )1ةررش الجرردول )
( وعشررد  1.566(  ررارحراف ة يرراري قرردرو ) 4.131( فيسررا بمررج الوسررط الحدررابي لمسنررام )1.611)

( وهرو اقر  1.111( وبسدرتوى االلرل ) 13.181ايراال اختبار )ا( بيش االوساط بمغرع  يستنرا ) 
وتعد هاو الشتيجرل سرمتيل وفقرا ليابيراا الشظر رل الستعمقرل  رالتوازن التشظيسري واهسيترر   (1.15ةش )

تت ررق ةررع ةررا يذررير اليررر وهرراو الشتيجررل  الشدرربل لشسررو وتقرردم ورجررات السشظسرراا وصررحتنا التشظيسيررل 
(Nickols,2013)  ان هشرراك تررأثير عسيررق عمررى اااال السوظررا ةتسثرر   الع،قررل ةررا برريش السوظررا

ويررر الخررروص وهرري السنررام الترري يقرردةنا السوظررا لمسشظسررل ةقابرر  الحرروافة الترري  والسشظسررل عمررى
( ان   Gallani, 2017ةررع اراسررل) ايزرراوتت ررق  (Nickols,2013,1)ةتمقاهررا ةررش السشظسررل 

 (.  Gallani, 2017, 1)وتحديش االااال  الحوافة الساايل تدنا في تعدة  الدموك التشظيسي
 (0الججول )

 العيشة في بعج الحؾافد الساديةت يبيؽ استجابا 

الفقخات/ الحؾافد  ت
 السادية

 االستبيان
 قال اتف
 تساما
 

اتفق  اتفق حج ما ال اتفق
الؾسط  تساما

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

نتيجة 
 االستجابة

 5 4 3 0 6 البجائل

6 
يكفييييييييييي راتبييييييييييي 

تمبيييييية لالذييييييخي 
 يمتظمبات

  4 08 36 08 65 التكخار
0.810 

 
6.177 

الى حج 
 3.6 05.0 30.4 05.0 63.5 الشدبة% ما

الى حج  6.666 3.676 60 35 30 04 8 التكخاريحفدنييييييي راتبييييييي  0
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( التكرررررار والشدرررربل الس و ررررل والوسررررط الحدررررابي واالرحررررراف الس يرررراري 2ةتزررررح ةررررش الجرررردول )
السررتجا اا افررراا عيشررل البحرر  عمررى  عررد الحرروافة الساايررل   حيرر  اقتررر  الوسررط الحدررابي ةررا برريش 

أت ررق الررى  –حدرابي ةررشخ   يقرع ةررا بريش اسررتجابتي ) ال أت رق ( وهرو وسررط  3.171 –2.171)
حررد ةررا (  حيرر  ات ررق السذرررفون عمررى ان الحرروافة السقدةررل لنررا قميمررل وغيررر ةرضرريل  وتت ررق هرراو 

(  وهاو الشتيجل تدل عمى أن السذررفون غيرر راضرون 13   2113الدراسل ةع اراسل )الح،ةبل   
( "ةش السعروف أرر  2116تذير ) عيايا   هاا الردا  عمى الحوافة الساايل السقدةل لنا   وفي

كمسا زااا أعباال العس  زاا السذرف إرتاير ويندو وخترتر  وفي السقاب  البرد ةرش إعيراال السذررف 
 2116السعشو ل" ) عيايا   الحوافة  استحقاقاتر ةش الحوافة الستسثمل  اليور والرواتب والتر يل و

  133). 
قرراارا  يكرون  ( أن االيرور أو الراتررب ي ترر  أن 2116أبرو عر،ن   فري هراا الرردا يذررير ) 

   2116لحيراة) أبرو عر،ن   اعمرى الوفراال  ستيمبراا  عمى الوفراال   يسرل الوظي رل وبالتب يرل القراارة
 أشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار(  كسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 15
 (Rowden, Conine, Jr, 2005 إلرى الرك إن الحروافة الساايرل ترت،الم ةرع ة نروم الشراس فري )

عرررش العسررر   حيررر  إررررر  السرررال تذررربع ضرررروراا الحيررراة ةرررش ةأكررر  وةدررركش  وهرررو  الحررروال الراهشرررل
ضروري لمرحل والتعميا  إضافل إلرى قدرترر عمرى تروفير كساليراا الحيراة والسركرة االيتسراعي وقرد 

إلداء ميييييييييييييييامي 
 ما 61.8 36.5 08.8 06.6 7.0 الشدبة% عمى اكسل وجو

3 
ان راتبيييييي اليييييحي 
أتقاضيييياه يشاسيييي  
الغيييييييييييييييييييييييييييخوف 
السعيذيييييية التيييييي 

 اعير فييا

 3 66 66 38 38 التكخار
 0.7 64.4 64.4 34.0 34.0 الشدبة% ال اتفق 6.143 0.515

4 
أتقاضييييى مكافيييياة 
مالية عشج تكميفي 
بسييييييام اضييييييافية 
 في قدؼ االشخاف

 3 66 66 38 38 التكخار
 0.7 64.4 64.4 34.0 34.0 الشدبة% ال اتفق 6.635 0.676

5 
تعيييج اجيييؾر الشقيييل 
التيييييي اتقاضييييياىا 
لقيييييييؾائؼ االيفييييييياد 
 الذيخي مشاسبة

 0 68 36 46 69 التكخار
 6.8 66.0 07.9 36.9 67.6 الشدبة% ال اتفق 6.167 0.486

6 
يسشحشيييييييي قديييييييؼ 
االشيييييخاف اجيييييؾر 
اضييييييييافية عشييييييييج 
قييييييييامي بسييييييييام 

 اضافية

 61 65 66 38 30 التكخار
 9.1 63.5 64.4 34.0 08.8 الشدبة% ال اتفق 6.086 0.396

7 
لسحاضخات ااجؾر 

فييييييييييي االعييييييييييجاد 
 والتجري  مشاسبة

 6.8 9.9 39.6 05.0 03.4 الشدبة% ال اتفق 6.163 0.464 0 66 44 08 06 التكخار

8 
انيييييييا راض عيييييييؽ 
السخرريييييييييييييييات 
السؾجيييييييؾدة ميييييييع 

 راتبي

 6 66 46 30 06 التكخار
 5.4 9.9 36.9 08.8 68.9 الشدبة% ال اتفق 6.177 0.546
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أيسعع التجرار  والبحروا العمسيرل عمرى أن الحروافة الساايرل وحردها ليدرع كافيرل  ةرا لرا تدراعدها 
  .أرواع أخرى ةش الحوافة

(Rowden, Conine, Jr , 2005, 216) 
 الحؾافد السعشؾية 

 ( 3الججول ) 
يبيؽ تكخار استجابات افخاد عيشة البحث والشدبة السئؾية والؾسط الحدابي واالنحخاف 

 السعياري ونتيجة االستجابة عمى بعج الحؾافد السعشؾية

الفقخات/ الحؾافد  ت
 السعشؾية

حج الى  ال اتفق الاتفق تساما  السقياس
اتفق  اتفق ما

الؾسط  تساما
الحداب
 ي

االنحخاف 
 السعياري 

نتيجة 
 5 4 3 0 6 البجائل االستجابة

6 
يخاعي مجيخي أىسية 
ما أقؾم بو مؽ ميام 

 اضافية
 66 45 09 64 7 التكخار

 اتفق 6.184 3.446
 64.4 41.5 06.6 60.6 6.3 الشدبة%

0 
يذخكشي مجيخي في 

القخارات صشع 
الستعمقة بسذكالت 

 العسل

 61 36 35 08 7 التكخار
 الى حج ما 6.176 3.186

 9.1 07.9 36.5 05.0 6.3 الشدبة%

3 
يتيح لي مجيخي 
اتخاذ القخار في 

بعض مؾاقف العسل 
 دون الخجؾع إليو .

 61 41 31 07 4 التكخار
 ما الى حج 6.133 3.005

 9.1 36.1 07.1 04.3 3.6 الشدبة%

4 
أحرل عمى احتخام 
وتقجيخ زمالئي 
العسل  السذخفيؽ في

عشجما اؤدي واجبا 
 بإخالص 

 56 06 66 9 4 التكخار
 اتفق 6.646 4.191

 51.5 03.4 64.4 8.6 3.6 الشدبة%

5 
تتاح فخص متكافئة 
لمسذخفيؽ  لحزؾر 
 الجورات التظؾيخية.

 66 03 08 69 05 التكخار
 الى حج ما 6.363 0.874

 64.4 01.7 05.0 67.6 00.5 الشدبة%

6 
تمقيت تجريبا كافيا 

قبل أن أتؾلى 
ميامي لمعسل في 
 قدؼ االشخاف .

 31 09 06 69 60 التكخار
3.464 6.338 

 اتفق 
 07.1 06.6 68.9 67.6 61.8 الشدبة%

7 
تدتسخ تخقيتي كمسا 

اداء كشت كفؤا في 
 ميامي .

 5 05 34 06 06 التكخار
 الى حج ما 6.649 0.713

 4.5 00.5 31.6 03.4 68.9 الشدبة%

8 
في قدؼ االشخاف 
كل مؽ يقؾم بإداء 

 متسيد يكافئ.
 9 01 43 31 9 التكخار

0.961 6.149 
 الى حج ما 

 8.6 68.1 38.7 07.1 8.6 الشدبة%

9 
تتيح لي وعيفتي 
اقامة عالقات 
اجتساعية مع 
 السذخفيؽ .

 36 46 03 8 3 التكخار
 اتفق 6.131 3.890

 30.4 36.9 01.7 7.0 0.7 الشدبة%
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الفقخات/ الحؾافد  ت
 السعشؾية

حج الى  ال اتفق الاتفق تساما  السقياس
اتفق  اتفق ما

الؾسط  تساما
الحداب
 ي

االنحخاف 
 السعياري 

نتيجة 
 5 4 3 0 6 البجائل االستجابة

61 
اعتقج ان الحؾافد 

السعشؾية ىي األكثخ 
 فعالية .

 06 38 38 63 6 التكخار
 اتفق 1.958 3.586

 68.9 34.0 34.0 66.7 9. الشدبة%

66 
ُتتاح الفخص لألداء 

 8 33 56 67 0 التكخار األبجاع . الُستسيد و
 الى حج ما 1.868 3.050

 7.0 09.7 45.9 65.3 6.8 الشدبة%

( 4.191 –2.713( ان االوسرراط الحدررابيل تقاربررع  الوسررط ةررا برريش)3ةتترريش ةررش الجرردول )
( وهرراا يعشرري ان افررراا ت ررق أ –وهررو وسررط حدررابي ةتوسررط يقررع برريش اسررتجا ل ) أت ررق الررى حررد ةررا 

  ةقتشعيش بدريل ةتوسيل  رالحوافة البع  ةشنا ةقتشعيش  الحوافة السعشو ل والبع  االخرالعيشل 
( تتجرررررر رحررررو التقررررردةر واالحتررررررام 11  9  6  4 1فبالشدرررربل لشتيجرررررل )ات رررررق ( فشجررررد ان ال قرررررراا )

الستبرراال برريش السرردةر والررةة،ال السذرررفون وبرريش السذرررفون أر دررنا وهرراا ةرردل عمررى فاعميررل االسررمو  
ةبكدو وهاا ةا  رري في التقمي  ةش الدموك غير السرغو  والتذجيع عمى الدموك السرغو  فياالاا

االعترررراف   يسرررل ةرررا ةشجرررةو السذررررف ةرررش قتررر  السررردةر والرررةة،ال  أن فررري  (2111)غشيرررل ووراة   
حثر عمى االستسرار  سا يسكشر ةش ا بداع  عر و ذجي الك ك  وإشباع حاياتر ةش التقدةر واالحترام

 التقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردم والشسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو السنشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري و 
( وحررررول  2111ةرررع اراسرررل ) اليرررا ي   رترررا   الجررردول وتت رررق  (41   2111)غشيرررل ووراة   

عبارة )تدرتخدم ةشظستشرا السذراركل فري اتخراا القررار وصرشعر كأسرمو  ةرش أسراليب التح يرة ( عمرى 
ن  الةرران ةدررتوى ةررشخ   سررتبر أن السرردةر والقررا سيش عمررى إاارة السشترردياا هررا ةوظ ررون و ذررعرو 

الررروظي ي , لرررالك فنرررا ةش رررراون فررري اتخررراا القررررار اون ةذررراركل السحاضرررر ش أو السررردربيش الررراةش ال 
يذكمون لنا تندةدا  ةباشرا  كسا في رظام االرتخا اا , فإرنا ةش خ،ل قوتنا السدتسدة ةش الوظي ل 

 (.69   2111) اليا ي   ل التش يايل في اتخاا القراراا ال يعيون الحر ل لمدمي
( ان الحروافة السعشو ررل ال تقر  اهسيررل عرش الحرروافة الساايررل  2117) الذررر ا    وهراا ةررا ةبكردو

و سكش ان تكون الحوافة السعشو ل ايجابيل و قرد بنا ك  ةا ةترتب عميرر ةرش رفرع الرروت السعشو رل 
ل والعرر،وة لرردى السذرررفيش ةثرر  االيررازاا الوظيفيررل السشاسرربل والسذرراركل فرري اتخرراا القررراراا والتر يرر

والترفيررع واالعرر،ن فرري لوحررل الذرررف والتقررديا لمدراسرراا العميررا وحزررور السرربتسراا والشرردواا وألقرراال 
 .ل وتيو ر ل لمسعمسيش والسدرسيشةحاضراا تدر تي

 (  126   2117) الذر ا   
 والؾاجبات السيام 

 ( 4الججول ) 
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والؾسط الحدابي واالنحخاف يبيؽ تكخار استجابات افخاد عيشة البحث والشدبة السئؾية 
 السعياري ونتيجة االستجابة عمى بعج السيام والؾاجبات

 ث
 تًايا الاتفق انًقَاس

 اطالقا

 اطالقا

انوسط  اتفق تًايا اتفق اني حد يا ال اتفق

حسابٌان  

االنحراف 

 انًعَارً

يستوى 

 5 4 3 2 1 انبدائم االستجابت

1 
 25 40 33 01 2 انتكرار

 اتفق 78777 8770.
 22.5 36.0 20.2 0.1 0.1 اننسبت%

2 
 21 42 21 03 3 انتكرار

 اتفق 78772 .877.
 01.1 42.3 25.2 00.2 2.2 اننسبت%

3 
 41 41 20 0 0 انتكرار

 اتفق 78777 08727
 36.1 43.2 01.0 1.0 1.0 اننسبت%

4 
 55 35 05 5 0 انتكرار

 اتفق تًايا 78777 .0820
 40.5 30.5 03.5 4.5 1.0 اننسبت%

5 
 42 42 05 0 0 انتكرار

 اتفق تًايا 78777 .0820
 42.3 42.3 03.5 1,0 1.0 اننسبت%

6 
 55 31 00 5 2 انتكرار

 اتفق .7877 08777
 40.5 22.1 02.0 4.5 0.1 اننسبت%

7 
 51 31 01 4 0 انتكرار

 اتفق تًايا 78722 08277
 52.3 22.1 06.2 3.6 1.0 اننسبت%

8 
 66 31 03 0 0 انتكرار

 اتفق تًايا 78775 080.2
 50.5 22.1 00.2 1.0 1.0 اننسبت%

9 
 50 31 22 1 2 انتكرار

 اتفق 78702 08700
 55.1 20.2 04.4 1 0.1 اننسبت%

11 
 60 33 06 1 0 انتكرار

 اتفق تًايا 78777 08.77
 55.1 20.2 04.4 1 1.0 اننسبت%

11 
 40 30 20 2 1 انتكرار

 اتفق 78772 08777
 44.0 35.0 01.0 0.1 1 اننسبت%

12 
 52 40 02 1 0 انتكرار

 اتفق تًايا 78777 08277
 46.1 36.0 05.3 1 1.0 اننسبت%

13 
 35 32 34 4 0 انتكرار

 اتفق 78727 8777.
 30.5 33.3 31.6 3.6 1.0 اننسبت%

14 
 33 30 35 1 4 انتكرار

 اتفق 78777 87.7.
 20.2 22.0 30.5 2.2 3.6 اننسبت%

 اتفق 78777 8772. 31 30 35 6 0 انتكرار 15
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 ث
 تًايا الاتفق انًقَاس

 اطالقا

 اطالقا

انوسط  اتفق تًايا اتفق اني حد يا ال اتفق

حسابٌان  

االنحراف 

 انًعَارً

يستوى 

 5 4 3 2 1 انبدائم االستجابت

 34.2 22.0 30.5 5.4 1.0 اننسبت%

16 
 41 33 22 0 2 انتكرار

 اتفق 787.2 08777
 43.2 20.2 24.3 1.0 0.1 اننسبت%

17 
 42 31 22 3 0 انتكرار

 اتفق .7877 08750
 32.1 34.2 24.3 2.2 1.0 اننسبت%

18 
 31 40 26 5 0 انتكرار

 اتفق 78777 8777.
 34.2 36.0 23.4 4.5 1.0 اننسبت%

19 
 50 30 26 2 0 انتكرار

 اتفق 78777 08772
 45.0 22.0 23.4 0.1 1.0 اننسبت%

21 
 31 21 34 0 2 انتكرار

 اتفق 78755 8727.
 34.2 25.2 31.6 1.0 0.1 اننسبت%

21 
 43 30 25 2 2 انتكرار

 اتفق 78722 08772
 31.2 35.0 22.5 0.1 0.1 اننسبت%

22 
 42 32 31 0 0 انتكرار

 اتفق 78777 .0877
 32.1 33.3 22.1 1.0 1.0 اننسبت%

23 
 26 35 30 4 2 انتكرار

.8722 78777 
 

 23.4 30.5 35.0 3.6 6.3 اننسبت% اتفق

24 
 26 30 34 00 0 انتكرار

.877. 78777 
 

 23.4 35.0 31.6 0.0 1.0 اننسبت% اتفق

25 
 31 31 30 3 0 انتكرار

.87.7 78777 
 

 22.1 34.2 35.0 2.2 1.0 اننسبت% اتفق

 
 التكرررار والشدرربل الس و ررل والوسررط الحدررابي واالرحررراف الس يرراري ( 4ةتزررح ةررش الجرردول )

الستجا اا افراا عيشل البح  عمرى  عرد السنرام والوايبراا   حير  اقترر  الوسرط الحدرابي ةرا بريش 
( وهرررو وسرررط حدرررابي عرررالل وهررراا ةررردل عمرررى ان افرررراا العيشرررل ةت قرررون عمرررى ان 4.432 –3.613)

( ان االشررراف التربرروي لررا 2111ةكرري   آلهرراا ةررا أكدتررر )كم رريش بنررا كثيرررة وةتشوعررل  و سالالسنررام 
  ب  أصبح لإلشراف التربوي ةنام ة  عمى ةحور تعميسي احااي الجاربيقترر في ة نوةر الحد

 .وةجاالا كثيرة تتوافق ةع ة نوةر الجدةد  جسيع يواربر وعشاصرو
 (2  2111)ال ةكي    

01 
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 أن حجررررررا العسرررررر  الةا ررررررد الررررراي ةتررررررزسش( إلررررري 1991 ) ال رررررراعوري ةررررعالشتررررا   وتت ررررق هرررراو 
التخيرريط وحررزور المقررراالاا وااليتساعررراا تشرررت  عشرررر ضررررغوط عسرررر  وخاصررررل عشرررردةا ال يك رررري 

  . رجررراز هررراو السنام لوقرررعا
 ( 11  1991)ال اعوري  

 
 االستشتاجات والتؾصيات -4
 االستشتاجات  6 -4

التشظيسرري وفقررا ل عررااو الحرروافة والسنررام فرري ةدةر ررل االشررراف التربرروي فرري  ضررعا الترروازن  .4
 العراق.

 قمل الحوافة الساايل والسعشو ل في ةدةر ل االشراف التربوي في العراق. .5
 ارت اع حجا السنام التي يكما بنا السذرفون التربو ون. .6
 التؾصيات  0 -4

والسعشو رررل  سرررا ةتشاسرررب ةرررع ةنرررام وعسررر   اهتسرررام وزارة التربيرررل العرا يرررل  رررالحوافة الساايرررل .1
 السذرفيش التربو يش واالختراص .

 .م عمينا ةسا يقم  حجا العس واالختراص وتوز ع السنا شالتربو يز ااة عدا السذرفيش  .2
التشظيسي االةر الاي يعكر  الذر افيل والديسقراطيرل فري ااارة التوازن  تحقيق عمىتذجيع ال .3

 القدا.
 السرادر

(: أثرررر الحررروافة الساايرررل والسعشو رررل عسرررى أااال العررراةميش فررري 2116ابرررو عررر،ن  خالرررد عمررري ) .1
شررررركاا السذررررروباا ال مدررررييشيل   ياةعررررل الخميرررر    كميررررل الدراسرررراا العميررررا   برررررراة  ااارة 

 االعسال. 
(: السذرررك،ا االاار رررل فررري ةكاترررب  2111آل ةكررري   عواطرررا بشرررع ابررررا يا بشرررع عمررري  )  .2

وةواينتنا في ضوال ةدخ  التيو ر التشظيسي  دميشل عسان  ياةعل رةوى  االشراف التربوي 
   كميل العموم واآلاا   قدا التربيل والعموم االرداريل.

(: اثررررر التررررروازن 2112دليسي  ارترررررار عبررررراس حسررررااي و السرررردو  االال عترررررد الكررررر ا )الرررر .3
وا رر ةخترارة التشظيسي في الرضا الوظي ي فري ظر  العدالرل التشظيسيرل   حر  ةيرداري فري ا

 (. 4(  العدا  )14ةش وزارة الش ط  ةجمل القااسيل لمعموم االاار ل واالقتراايل  السجمد )
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: االشرراف التربروي /  2118جشابي   فرةان قحط رحيسل   والجشابي   رعد خما عييرل   ال .4
 االختراصي االااري بيش الواقع والسأةول  اليبعل االولى    غداا.

(: أثررررر الحرررروافة السعشو ررررل والساايررررل فرررري رفررررع ةدررررتوى الااال  2117) ذررررر ا  احسررررد عمرررري  ال .5
واسررتسرارو فرري كميررل الذررر عل والدراسرراا ا سرر،ةيل  جاةعررل القررريا  السجمررل الدوليررل التربو ررل 

 .2117حة ران  (6(  العدا )6لستخررل   السجمد )ا
الر اضررريل فررري  (: ال اعميرررل التشظيسيرررل لمسشظسررراا 2111يررا ي, احسرررد إار ررر    خزرررر,) ال .6

ةحافظررل ريشرروى وفقررا  لرربع  الستغيررراا الذخررريل لني اتنررا ا اار ررل ةررش وينررل رظررر العرراةميش 
 فينا, ياةعل السوص    كميل التربيل الر اضيل.

(: الحررروافة وع،قتنررررا  رررالوالال التشظيسرررري واالااال السنشرررري  2116   2115عيايرررا   رنررررى  )  .7
شررركل االتررراالا الخمو ررل فرري ةدةشررل اةذررق(  )اراسررل ةيداريررل لرردى عيشررل ةررش العرراةميش فرري 

 الجسنور ل العربيل الدور ل   ياةعل اةذق.
  ( تأثير الحوافة عمرى أااال العراةميش 2111   2111غشيل   بش سعيد و وراة   غدي  : )  .8

 يسنرور ل الجرةا ر.  ة الميدار  في العموم االقتراايلةاكرة ةقدةل ضسش ةتيمباا ري  شناا
(: الزرررغوط السنشيرررل التررري توايرررر ةعمسرررراا التربيررررل الخاصررررل فرررري  1991ةة )عوري  فررراةا رررال .9

 الران  رسالل ةايدتير غير ةشذورة  كميل التربيل  الجاةعل الراريل  عسان.
(: اريررل ةسارسررل السذرررفيش التربررو يش ليسرراليب  2117 رهرروا  صررالح ةوسررا فنرراا, ) ال .11

, ةجمررررل 56بحررررر ش  السجمررررد/ العرررردا,  عا شرررررافيل ةررررش وينررررل رظررررر السعمسرررريش فرررري ةرررردارس ال
 1112 -4652-ةجمرررل اوليرررل ةحكسرررل–الجةا رررر -اراسررراا لجاةعرررل عسرررار ثميجررري الغرررواط

Issn. 
( : االشرراف 2119قاسا   بديع ةحسروا ةبرارك  والةبيردي  ةحسروا عترد الكرر ا ياسرا  )ال .11

ا الخرراة   التربرروي واالختراصرري فرري العررراق الواقررع واالفرراق   ةجمررل اراسرراا تربو ررل  العررد
  ختراال ةركة البحوا والدراساا التربو ل  العراق.

12. Fayol, henri, (1916/1956): "administration, industrielle et générale". 

Extrait du bulletin de la société de l'industie minérale, 3e livraison de 

1916. Quarantième mille. Paris: dunod, 1956. 

13.  Gabor, andrea,& mahoney  joseph t.,( 2010)" chester barnard and the 

systems approach to nurturing organizations ". 
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 ادارة االعسال السؾصل االدارة واالقتراد رعج عجنان رؤوف أ 8 م 8 د  .61
 ادارة االعسال السؾصل االدارة واالقتراد عادل ذاكخ الشعسة أ 8 م 8 د  .66
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 االدارة الرشاعية السؾصل االدارة واالقتراد عالء احسج حدؽ  ا. م. د  .63
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