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ملخص
هدف اوتؼص اوذِسف ُىل دوز املرشف اورتةىي ُىل دؼظٍن ؤداء املِىمٍن يف املسػىح األطاطيح مبؼافٌح اوظىيٌلنيح من وطهح نٌس املِىمنيٍن دمىننير
مظذمّ اوتؼص من ( )2035مِىم ومِىمح ودمىنر ُينح اوتؼص من ( )531مِىم ومِىمح دم بؿذيازهم ةةطذـداً بطساء هسيقنيح اوِيننيح اوِؼنيىا يح اوتظنييوح
وىِاً اودزايس ()035٦-03٨٥
وذؼقيق هدف اوتؼص دم انؼاء االطذتيان املمىن من ( )14فقنيسج مىشُنيح ُنيىل ؿمظنيح مظنياالخ هنيخ (اوذـونييى مهنيازاخ اوذنيدزيع ا دازج اوـنيييح
اوذقىيم واملناهع اودزاطيح ) وىذإلد من ؿدق وستاخ ا طذتيان دم ُسكنيها ُنيىل مظمىُنيح منين املؼممنيٍن اوـنيملاء واملذـــنيٍن دنيم ا طنيذظاةح ُنين هنيرِ
املظاالخ من ؿاله مقياض ويمسخ اوـٌليس االةِاد ودم دوتيقه ُىل ُينح اوتؼص.
يف كىء اونذا ع دىؿي اوتؼص اىل ُدج نذنيا ع منين ؤهمهنيا وطنيىد ؤزاء مذىطنيوح ينيي بىل ان دمنيىن ُاوينيح ونيدي مِىمنيخ املنيدازض األطاطنييح مبؼافٌنيح
اوظىيٌلنيح نؼى دوز املرشف اورتةىي يف دؼظٍن ؤداء املِىمٍن.

الولامخ الدالح :املرشف اورتةىي دؼظٍن األداء املِىمٍن.

فصل األول (دعريف ةالتزث)
:1-1مشولح التزث:
ىل اوسغم من بن ا رشاف اورتةىي يِد نٌاما َ مذمامالَ يف ػد ذاده اال بنه يِذمل نٌنياً فسُنيخ منين نٌنياً لنيًل هنيى اونٌنياً
اوذِىيمخ يف املظذمّ وةرون يظذمد ؤهدافه من فىظيح املظذمّ اوذخ دِمع ةدوزها ػياج ذون املظذمّ وما يؼهدِ منين
دوىزاخ بطذٌلُيح وبقذـاديح وػلازيح ..وبن ا رشاف اورتةىي-لميهىً – ػإنه ػإن لشًن من املياهيم اورتةىيح قد ؤدـنير
ؤػماالَ ََ مذِددج ودرتاوغ مظمياده ةٍن( :اوذيذيؽ -اوذىطيه اورتةىي –اوذىطيه اوينخ – وا رشاف اوينخ – وا رشاف اورتةنيىي) ػذني
بنه يف ةِم األقواز ؤدـر مظم مذيقد وقد وـقر مبيهىً ا رشاف اورتةىي لشًن من املِاين يف مساػنيي مذِاقتنيح منين اوقنيسن
اوِرشين واوذخ نظدها طا دج -ؤػيانا – ُند ةِم اوِامىٍن يف طىن اوذِىيمخ ػذ وقذنا اوؼارض! واألن اوذوىز واونمى ديدن لنيي
األةؼاز واودزاطاخ واونٌسياخ واملٌلزطاخ والطيٌل اورتةىيح منها واألن ا رشاف اورتةىي طصء من اوِمىيح اورتةىينيح فقنيد ًهنيسخ
ُدج دِسيياخ وإلرشاف اورتةىي نٌس لي منها بىل ا رشاف اورتةىي منين شاوينيح مؼنيددج دإزطؼنير ةنيٍن اوقينيادج وا دازج اورتةىينيح
واملناهع وهسا ق اوذدزيع واوذدزيث واوِالقاخ ا نظانيح( .اوِاطص وػىع )50 :0336
ؤن ؤوه بهذٌلماخ ا رشاف اورتةىي وذؼظٍن ؤداء املِىمٍن واوظِخ وذؼقيق لي مامن ػإنه دظهيي مياهيم واوسقخ مبظنيذىي
اوِمىيح اوذِىيميح ودىفًن لي ما يـدً اوِمي ويؼقق اوهدف املنؼىد ٌنمن وإلرشاف اورتةىي ؤن يؼظنين اوننيادع اوذِىيمينيح منين
ؿاله دقديم ودؼظٍن ودقىيم ؿنيملاخ مناطنيتح وىمِىمنيٍن وًنيسوف اوذنيدزيع اوذنيخ دهنيدف بىل بنيى اووىتنيح بطذٌلُينيا َََ وفمسينيا َََ.
(ؤةىغسيتح  :0336ب ؾ)
واملرشف اورتةىي هى املـوى واملنير وِمىيح ا رشاف اورتةىي واملظاُد ونذا ظه املدزطيح فقد دونيىز دوز هىينينع طمنيّ
دغًناخ اوِرص وػاطاخ اورتةيح اوؼديشح اوذخ دنٌس بىل املرشف اورتةىي ُىل ؤنه قا د دسةىي يظِ بىل دؼظٍن اوِمىيح اوذِىيميح
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اوذِىميح ويِمي ُىل دوىيسها ورا يظث ُىل املرشف اورتةىي ؤن يِخ األهداف اوذخ يظنيِ بىل ا رشاف اورتةنيىي بىل دؼقيقهنيا
واوذخ دِينه ُىل بدزاك مهمذه ومظاُدده ُىل اوقياً ةها ُىل ؤفلي وطه( .اوـويث واوـويث )0 :0330
وهى ؤيٌاَ ََ :اوِمىيح اوذخ دظِ بىل دؼظٍن ودوىيس ُمىيح اوذِىيم واوذِىم ةمامي طىانتها ودُم املِىنيم ةذنمينيح املهنيازاخ
ودقديم يد اوِىن واملظاُدج ويذممن من اوذدزيع ُىل ؤػظن وطه ومنيٌل ينينِمع ةـنيىزج غنيًن متنيارشج ُنيىل اوذؼـنييي اوونيالب
ودؼقيق األهداف اوـاؿح واوِامح وىمدزطح ودؼقيق ؤهداف املظذمّ يف ةناء طيي املظذقتي( .املغيدي )45 :0333
بن املرشف اورتةىي ينير مٌلزطاده ا رشافيح املذِىقح مبتدؤ اوذؼظٍن املظنيذمس واوذمينيص زغنيم ؤهمينيح دوز املرشنيف اورتةنيىي
واودوز اومتًن اوري دىِته يف مـسطاخ اوِمىيح اوذِىيميح ومن ؿاله ؿملج اوتاػص ومِايؼذه وىميدان اورتةىي وونيدخ ودينيه فمنيسج
اوتؼص ا وؼايل واوري يؼمي مؼاووح مذىاكِح ودزاطح دوز املرشف اورتةىي وذؼظٍن ؤداء املِىمٍن يف مسػىنيح اوذِىنييم األطنيايس
مبؼافٌح اوظىيٌلنيح من وطهح نٌس املِىمٍن.
 :2-1أهميح التزث:
دنتع أهميح التزث مام ييل:
 : 5-0-5يظذييد من نذا ع هرا اوتؼص لي من املظاووٍن وا دازيٍن اورتةىيٍن اوقامئىن ُىل ةسامع اوذنميح ودؼظنيٍن ؤداء املِىمنيٍن
يف وشازج اورتةيح واوذِىيم.
 : 0-0-5قد دييد اودازطٍن وهرا املظاه ودِسييهم مايظسي يف امليدان منين ؿنياله ؤزاء املرشنيفٍن اورتةنيىيٍن منين ؤطنيي بؿنيالغ ؤداء
املِىم اورتةىي.
 :0-0-5اوتاػص وؿاؿح يف ا فادج من نذا ع ودىؿياخ وؤداج اوتؼص واملنهظيح املذتِح فيها.
 : 1-0-5املِىمٍن يف مدينح اوظىيٌلنيح من ؿاله دِسفهم ُىل ؤهميح ُمىيح ا رشاف اورتةىي وُالقذها ةذونيىز اوِمىينيح اوذِىيمينيح
اوذِىميح وبى املِىم مهنيا َ ََ.
 : 2-0-5قد دييد املهذمٍن ةىشازج اورتةيح واوذِىيم اوِايل ُادج اونٌنيس يف دؼظنيٍن مٌلزطنياخ املرشنيفٍن اورتةنيىيٍن ألدوازهنيم يف
مؼافٌح اوظىيٌلنيح.
 :3-0-5قد دمىن هرا اوتؼص مسطِا َ ََ مهٌلَ ََ وىدازطٍن واوتاػشٍن يف ممذتح لىيح اورتةيح األطاطيح وظامِح اوظىيٌلنيح لمـدز ُىمخ
مهم طدا َ.
 :3-1أهداف التزث:
دضعي التزث ئىل دزليم األهداف الذاليح:
اوذِسف ُىل دوز املرشف اورتةىي ُىل دؼظٍن اداء املِىمٍن ُىل اوذـويى واوذدزيع وا دازج اوـييح واوذقىيم واملناهع.
 :4-1ردود التزث:
 :5-1-5اوؼد املماين :مدازض املسػىح األطاطيح – مؼافٌح اوظىيٌلنيح املدازض اوؼمىميح.
 :0-1-5اوؼد اوترشي :ػيص دقذرص هرا اوتؼص ُىل بطذظاةاخ لي من املِىمٍن واملِىٌلخ من لال اوظنظٍن املرلس وا نش ذونين
من ؿاله وطهح نٌسهم يف دنميح ودؼظٍن ؤداء املِىمٍن.
 : 0-1-5اوؼد املىكىُخ :ويذؼدد يف مِسفح دوز املرشف اورتةىي من وطهح نٌس املِىمٍن واملِىٌلخ ومدي مظاهمذه يف دؼظٍن
ؤداء املِىمٍن.
 :1-1-5اوؼد اوصماين :دوتيق بطساءاخ اوتؼص ؿاله اوِاً اودزايس ()0356-0355
 :5-1مصطلزاخ التزث:
 :1-5-1الدور:
ويِسفه قامىض ويظرتش ةإنه :اوظىىك ا طذٌلُخ املذىقّ اوري دؼددِ وًييح اويسد يف اوظٌلُح( .اويسغ )05 :5663
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ويِسفه ةإنه :مظمىُح من ؤوطه االنؼوح املسدتوح ؤو األهس اوظىىيك اوذخ دؼقق ماهى مذىقّ يف مىاق مِيننيح ودرتدنيث ُنيىل
األدواز بممانيح اوذنتا ةظىىك اويسد يف املىاق املـذىيح ويذؼدد اودوز مبا ديسكه اوىكنيييح منين واطتنياخ ؤو ُنين هسينيق اونٌنياً
اوهسمخ وىىكييح( .مسيس )500 :0335
ويِسفه اوتدزي ةإنه :هى مظمىُح من األنؼوح املسدتوح ؤو األهس اوظىىيك اوذخ دؼقق ماهى مذىقّ يف مىاق مِيننيح ودرتدنيث
ُىل األدواز بممانيح اوذنتا ةظىىك اويسد يف املىاق املـذىيح( .اوتدزي )530 :0330
دعريف اإلحرايئ:
يقـد ةدوز املرشف اورتةىي يف هرا اوتؼص :مظمىُنيح األُنيٌله واألنؼنيوح واوذىطيهنياخ وا زػنياداخ واوذنتيهنياخ واونـنيا ؽ
واأليلاػاخ اوذخ يقىً ةها املرشف اورتةىي من ؤطي دؼظٍن ؤداء املِىمٍن وشيادج بىهم املهنخ.
 :2-5-1املرشف الرتةىي:
ويِسفه  Admisةإن :امل رشف اورتةىي يقدً ؿدمح فنيح دقىً ُىل ؤطاض اوذـويى اوظىيم اوري يهنيدف بىل دؼظنيٍن ُمىينيح
اوذِىيم واوذِىم( .ػظن )05 :5636
ُسفه ؤؿس ةإ نه :هى اوقا د اوري يِمي ةاوذِنياون منيّ طمينيّ اوؼنياالخ ذاخ ُالقنيح ةاوِمىينيح اوذِىيمينيح منين منيديسين ومِىمنيٍن
ومظذمّ مؼىل ةهدف دؼظٍن اوِمىينيح واوظنيِخ وذؼقينيق األهنيداف املسطنيىمح ةإقنيي اوظهنيىد وؤُنيىل املننيافّ اورتةىينيح( .طنيرتاوك
واوــاونح )004 :0331
وُسفه ؤؿس ةإنه :هى اويسد اوري وه اوقدزج ُىل بػداز دغيًناخ يف اوِمىيح اوذِىيميح يف املدزطح ُن هسيق مٌلزطذه وىظىوح
املـىوح وه( .هسؿان )35 :5660
الذعريف اإلحرايئ:
هى ُمىيح فنيح هادفح وذوىيس ةيئاخ اونيذِىم ودقىٌنهنيا وبدازادهنيا مبنيا يمينيخ وذظىينيد ُمىينياخ اوذِىنييم واونيذِىم ودؼظنيٍن
مـسطادها اونىُيح.
 :3-5-1أداء:
ُسفه اوىقاين واوظمي ةإنه :مايـدز ُن اويسد من طىىك ويٌخ ؤو مهازي وهى يظذند بىل ؿىييح مِسيييح وطدانيح مِينح وهرا
األداء يمىن ُادج ُىل مظذىي مٍِن يٌهس من ؿالوه قدزده ؤو ُدً قدزده ُىل ؤداء ُمي ما( .اوىقاين واوظمي )50 :5666
أداء املعلم:
هخ امل هاً واوىاطتاخ اوذخ يقىً ةها املِىم من ؤطي دؼقيق ؤهداف اوِمىيح اوذِىيميح وطيذم اورتليص يف هرا اوتؼنيص ُنيىل
املهاً اوذاويح وىمِىم وهخ اوذـويى واوذنيير واوذقييم وطيذم قياطه يف هرا اوتؼص من ؿاله وطى املسطؽ اوؼظنياةيح ُنيىل
بطذظاةاخ املِىمٍن وظميّ اويقساخ ا طذتانح اوـاؿح ةهم.
فصل الثاين (اإلطار النظري)
 :1-2مفهىم اإلرشاف الرتةىي:
م ًس ميهىً ا رشاف اورتةىي ةذونيىزاخ لشنيًنج ومذنىُنيح ػينيص ػنيددخ وًييذنيه ةاملساقتنيح اودوزينيح ُنيىل املنيدازض وهيالىهنيا
وؤطهصدها ومديسيها ومِىيميها ومدي دقدً املذِىمٍن من نىاػخ اوِمىيح سم اوؼمم وما يذتّ ذون من بدـاذ قسازاخ ةا اوشىاب
ؤو اوِقاب بىل ؤن ؤؿر ا رشاف امليهىً اوؼامي اوري يظِ وذؼىيي طميّ اوِنارص املاسسج يف ُمىيذخ اوذِىيم واوذِىم.
وهى ُمىيح دسةىيح قياديح بنظانيح هدفها اوس ييس دؼظٍن ُمىيذخ اوذِىيم واوذِىم من ؿاله مناؾ اوِمي وظمّ ؤهساف اوِمىيح
اورتةىيح اوذِىيميح مّ دقديم ودىفًن لافح اوـملاخ وا ممانياخ املاديح واوينيح ونمى ودوىيس طميّ هنيرِ األهنيساف ومنيا يىصمهنيا منين
مذاةِح وذون وفق دـويى ُىمخ ودنيير مىكىُخ ةهدف زفّ مظذىي اوذِىم ودوىيسِ( .ػتيث )15 :5663
وهى ؤيلأ :اوِمىيح اوذخ دظِ بىل دؼظٍن ودوىيس ُمىيح اوذِىيم واوذِىم ةمامنيي طىانتهنيا ودُنيم املِىنيم ةذنمينيح مهازادنيه
ودقديم يد اوِىن وه ومظاُدده ويذممن من اوذدزيع ةإػظن ما ٌنمن ومبنيا ينينِمع ةـنيىزج غنيًن متنيارشج ُنيىل دؼـنييي اوونيالب
ودؼقيق ؤهداف املظذمّ يف ةناء طيي املظذقتي( .املغيدي )45 :0332
ومن ؿاله دإمىن ا يف املٌلزطاخ ا رشافيح اوذقىيديح نسؿد لشًنآ من ا طاةياخ ولرون ةِم اوظىتياخ فقنيد لنيان امليذؼنيىن
ٌنازطىن ؤٌُلوهم ةاوذيذيؽ ُىل املِىمٍن من ؿاله اوصيازاخ املياطئح بىل اوـيىف ملِسفح منيدي دقينيدهم ةنياوذِىيٌلخ واألوامنيس
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اوذخ دـدز بويهم ومِسفح ُيىةهم وؤؿوا هم من ؤطي مؼاطتذهم ُىيها ولان وىميذيؽ طنيىوح قىينيح مننيح منين نقنيي املِىمنيٍن
ودالقيذهم من ُدمه ولذاةح اوذقازيس ةِصوهم واوهنيدف األطنيايس وىذيذنييؽ لنيان مساقتنيح املنيدازض واملِىمنيٍن وىذإلنيد منين قينيامهم
ةاوذدزيع اوظيد ولان امليذؽ غاوتأ منيا ٌننيازض ُمىنيه ةمنيي دِنياه وػنيرز ودظنيىى ولنيان مظيئنيح وىمِىنيم ُمىينيح مصُظنيح وؤؿنيتؽ
املِىمىن يذصويىن اويه ويع ػتأ فيه ةي ؿىفأ من ُقاةه فنذع ُن ذون طىتياخ لشًنج( .اوظتيي )35 :0350
ويسي اوتاػص :يلم ا رشاف اورتةىي مبِناِ اوؼامي طميّ طىانث اوِمىيح اوذِىيميح اوذِىميح وهخ مظنياه ُمىنيه و ميداننيه
وورا يِذمل وطيىح هامح وذو ىيس نىُيح اوذِىيم ةإُذتاز ؤن اوذوىيس هى األوه وإلرشاف اورتةنيىي اونيري ٌنمنين اوذِىنييم منين دؼقينيق
ؤهدافه وغاياده ةمياءج وفِاويح وؤهم نىاػخ اوذوىيس اوذخ يقىً ةها ا رشاف اورتةىي هخ زفنيّ لياينيح املِىنيم اوذِىيمينيح واألؿنير
ةيدِ نؼى اوذوىيس املظذمس ومظاُدده ُىل ػي مؼالىه ةةُذتازِ ؤػد اوِنارص اوس يظيح يف املىاق اوذِىيميح اوذِىميح وذون من
ؿاله ُقد اوندواخ و بقامح املؼاغي اورتةىيح وبطساء اوتؼىز ودنٌيم اودوزاخ ودىفًن اوذظهيالخ اوذِىيميح اوالشمح وه.
 :2-2الذطىر الذأريخي لإلرشاف الرتةىي واملرارل الذي مرةها:
وقد مس ا رشا ف اورتةىي منر نؼإده مبساػي مذِددج بطذـدمر فيها مـنيوىؼاخ دؼمنيي ملنيامٍن اوِمنيي اونيري يىطنيه نؼنيى
اووالب يف املدازض واملظذمّ املدزيس واوتيئح املؼىيح .وقد لانر دىن املـوىؼاخ دِمع هتيِح املسػىح اوذخ سةها األمح مبا
دؼمىح من ؤُتاء ودالالخ مسدتوح ةااونٌاً اوظيايس وا ط ذٌلُخ واوشقايف .ومنين ةنيٍن دىنين املـنيوىؼاخ اوذنيخ ؤطنيذـدمر يف هنيرا
املظاه:
 :1-2-2الذفذيش (:)Inspection
لان اوذيذيؽ يؼمي يف هيادح مِاين مذِددج لاوذظظع ولان اوذيذيؽ اورتةىي يقىً ةهرا اوِمي ةإطم املـىؼح اوِامنيح يتينينٌل
هى ٌنازض اوذهظم و ا زهاب ولنيان املينيذؽ اورتةنيىي ٌنشنيي ُنيٍن وشازج اورتةينيح واوذِىنييم اوذنيخ دنيسي منين ؿالونيه ؤؿونياء ا دازج
املدزطيح ولانر اوصيازج اوـييح وىمدازض دذم ةؼمي مياطخء دسم وـيد األؿواء املذِىقح ةظًن اوِمىيح اوذِىيميح ومدي لياءج
املِىمٍن وبنذٌاً اووالب ودوتيق األنٌمح واوىىا ؽ.
وهان عمل املفذش يلذرص يف األمىر الذاليح:
اورتليص ُىل دقىيم ُمي ملِىم دون اونٌس بىل ؤهميح األطهاً يف دنميح مهنيأ.
أ-
ب -اورتليص يف دقىيم املِىم ُىل بةساش املشاويح وؤػـاء االؿواء دون ا وذياف بىل دـويى ةسامع وىذؼظٍن وا ؿالغ.
خ -ا هذٌلً ةاملادج اودزاطيح مٌل طِي املِىمٍن ؿتّ يل بباء طانث واػد من ػــيح اوواونيث وهنيى طاننيث اوذؼـنييي
ُىل ػظاب اوظىانث اآلؿسي اوهامح اوذخ يؼذاض بويه اووالب.
ث -ا هذٌلً ةا املِايس اوظىيمح يف اوظانث زلص ُىيه نٌامأ اوذيذيؽ وهى طانث دقىيم املِىم مٌل طِي دقازيس امليذيؼنيٍن
غًن قادزج ُىل ؤُواء ؿىزج ُن ؤٌُله املِىمٍن.
اوظمىد وا نغالق وقىح وطىد متادزاخ من اوذيذيؽ وىذنميح اورادينيح ؤو دونيىيس اوِمنيي ؤو بداػنيح اوينيسؾ وىمظذهنيدين منين
ج-
املِىمٍن( .ؿىيي )0 :0350
 :2-2-2الذىحيح (:)Guidance
وقد ًهسخ هرِ املسػىح كمن نذا ع اودزاطاخ اورتةىيح وا طذٌلُيح وؿـىؿأ مايذِىق ةنٌسياخ اونمى واوذِىم و اوِالقاخ
ا نظانيح واطاويث اوذىاؿي فتدؤ ينٌس بىل ا رشاف اورتةىي ُىل ؤنهُ :مىينيح دياُنيي بنظنيانيح بطذٌلُينيح دهنيدف بىل زفنيّ املظنيذىي
املهنخ وىمِىم بىل ؤُىل دزطح مممنح وقد ؤؿتؽ وىمىطهٍن ؿوح وؤهداف يلِىنها قتي اوقياً ةصيازج املنيدازض وقنيد دغنيًن دوز
املرشف و ؤؿتؽ ينٌس بىل اوذ ىطيه ةإنهُ :مىيح بنظانيح دٌنىقساهيح دِاونيح دهنيدف بىل دونيىيس اوِمىينيح اوذِىيمينيح دؼظنيٍن ُمنيي
املِىم وطِىه ميهىً اوذىطيه ةدآل من اوذيذيؽ ويِذمل ذون ؿوىج ووسيق اوذوىز.
ؤن هرا امليهىً وإلرشاف يقىً ُىل ؤطاض اوذِاون ةٍن املرشف من وطهح واملِىم من طهح آؿسي وهنيرا امليهنيىً ينيسفم
اويسق واوذظىى ويؼرتً ا ؿذالف يف األزاء ويِرتف ةاوقيمح اوؼقيقح وإلطذهادُ( .وىي )004 :0335
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 :3-2-2املرشف الرتةىي (:)Supervision
اُ -مىيح اوينيح :دهدف بىل دؼظٍن اوذِىيم واوذِىم من ؿاله زُايح ودىطيه ودنؼيى اونمى املظذمس ومي من املنيذِىم و املِىنيم و
املرشف ولي من وه ؤسس يف دؼظٍن اوِمىيح اوذِىيميح اوذِىميح.
بُ -مىيح دؼاوزيح :دقىً ُىل بػرتاً زؤي لي من املِىمٍن واملذِىمٍن واوقامئٍن ُنيىل ُمىينيح ا رشاف اورتةنيىي واملنياسسين فينيه
ودظِ هرِ اوِمىيح بىل دهيئح فسؾ اونمى واوذؼظيّ ُىل ا ةذماز وا ةداَ.
خُ -مىيح قي اديح :دذمشي يف املقدزج ُىل اوذإسًن يف املِىمٍن واملذِىمٍن وغًنهم ممن وهنيم ُالقنيح ةاوِمىينيح اوذِىمينيح ودنظنييق
طهىدهم من ؤطي دؼظٍن دىن اوِمىيح ودؼقيق ؤهدافها.
زُ -مىيح بنظانيح :دهدف بىل ا ُرتاف ةقيمح اويسد ةـيذه بنظانأ ودِصش اوشقح املذتادوح ةٍن املرشف اورتةنيىي واملِىنيم منيٌل ٌنمننيه
من دىطيه اوواقاخ وبطذشٌلزها ُىل اونؼى األمشي.
ضُ -مىيح ػامىحُ :ن ةظميّ اوِىامي املاسسج يف دؼظنيٍن اوِمىينيح اوذِىيمينيح اوذِىمينيح ودوىيسهنيا كنيمن ا هنياز اوِنياً ألهنيداف
اورتةيح واوذِىيم( .ؿىيي )2 :0350
 :3-2أهداف اإلرشاف الرتةىي:
بن اوهدف اوِاً وىم رشف اورتةىي هى دؼظٍن ُمىيح اوذِىيم واوذِىم" ؤي بى اووالب ومن سم دؼظنيٍن املظذمنيّ" ؤن ةِنيم
األدةياخ اورتةىيح دؼًن بىل ؤن ؤهداف ا رشاف اورتةىي ينتغخ ؤن دذلمن سالسح مظاالخ ؤطاطيح هخ:
املِىم  /املنهع  /ةظىانته املـذىيح  /اوِالقاخ ا طذٌلُيح ةـىزج مـذىيح ومن ؤهم ؤهداف ا رشاف اورتةىي مايًل:
 :1-3-2رؤيح غاياخ الرتةيح:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل مظاُدج املِىمٍن ُىل ؤن يسوا غاينياخ اورتةينيح اوؼقيقينيح ةنيا وكنيىغ دنياً وؤن ينيدزلىا منيادقىً ةنيه
املدزطح من دوز مذميص يف دؼقيق هرِ اوغاياخ فاورتةيح اويىً دذلمن رضوزج اوِنايح ةنىاغ لشًنج بىل طاننيث اوناػينيح اوِقىينيح ؤو
املِسفيح ومنها اونىاػخ اوظظميح واوظٌلويح واوِاهييح واوـىقيح واوسوػيح.
 :2-3-2الغايح والىصيلح:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل مظاُدج املِىمٍن ُىل اوذيسيق ةٍن األهداف واوىطنيا ي وؤن يظنياُدِ ُنيىل زطنيم ؿنيىزج واكنيؼح
وألهداف اوذخ يِمي ُىل ةىىغها وؤن يسلص طهدِ وذلاءِ وفنه ووطا ىه يف ؿدمح األهداف اوس يظيح وىرتةيح ػذ يمىن وىـملاخ اوذخ
يمذظتها اووالب وووسق اوذدزيع اوذخ يظذـدمها املِىم قيمح ومِن .
 :3-3-2ئدران العالكح ةني املىاد الدراصيح:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل مظاُدج املِىمٍن ُىل زئيح مادده اودزاطيح يف وكِها اوـؼيؽ مّ طا س املىاد اودزاطيح وزئينيح
اوساةوح اوذخ دظمِها ولرون بنظظاممها مّ طميّ طىانث املنهع اودزايس طىاء لانر ؿملاخ ُمىيح ؤو ُمىيح وطىاء لانر نٌسينيح
ؤً نؼان وػسلح وؤن ٌنمنه ؤيلأ من بدزاك اوـىح اوذخ دسةى مدزطذه ةغًنها من املدازض.
 :4-3-2دراصح مشوالخ الطالب:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل مظاُدج املِىمٍن ُىل بدزاك مؼمالخ اونايشء وػاطادهم بدزالأ واكؼأ وُنيىل ؤن يتنيروى لنيي منيا
يظذوِىن من طهد ػتاَ هرِ اوؼاطاخ وػي دىن املؼمالخ وؤن يىفس اوظنيى املناطنيث اونيري دذىهنيد فينيه اوـنيىح ةنيٍن اوواونيث
ومِىمه ويومنئ وه ويظذظيث ب ىل نـا ؼه ويذقتنيي بزػنيادِ وؤن ينمنيخ يف ؤذهنيان املِىمنيٍن ؤن اوغاينيح األطاطنييح منين اورتةينيح هنيخ
مظاُدج اوواوث ُىل اونمى ويـتؽ مىاهنأ ذليأ منذظأ مقتىال.
 :5-3-2دطىير مضذىي األداء:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل فِاويح اونمى املهنخ ودي املِىمٍن ودقديم قياداخ دٌنقساهيح فِاوح دِمنيي ُنيىل دسقينيح اوذقنيدً
املهنخ يف املدزطح ودظاُد ُىل دؼظٍن ؤنىاَ االنؼوح اوذخ يقدمح وىوالب لٌل يهدف ؤيلأ بىل دؼظٍن اوِالقنياخ ةنيٍن املِىمنيٍن
ودقىيح ؤو ؤرص ا نظظاً ةينهم وةص زوغ اوذِاون يف ؿيىفهم ودقسيث املدزطح من املظذمّ ودقىيح ؿىذهاةه.
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 :6-3-2رريح الذعتري واملشارهح:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل بطذـداً اودٌنقساهيح يف اوذِامي ودىفًن ا ػرتاً ومي مِىم وؤن دمىن ػسيح اومنيالً وبةنيداء اونيسؤي
ملمىنح وؤن يظنيىد بطنيذـداً املنونيق ويـذينيخ ا ػنيذٌلء يف اوظنيىوح وؤن يؼنيرتً زؤي األغىتينيح يف األمنيىز اوذنيخ يؼظنيمها ؤؿنير
األؿىاخ.
 :7-3-2العنايح ةالخىانث الضلىهيح واألخالكيح:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل دىفًن ؤؿىه مسُيح وقىاُد مؼرتمح وممانح مسمىقنيح ملهننيح اوذنيدزيع ومنيد ينيد اوِنيىن وىمِىمنيٍن
واوِمي ُىل زفّ اوسوغ املِنىيح وذون ةةيظاد طى مهنخ ؤؿىي يظرتيؽ وه املِىمنيىن ويؼظنيىن مِنيه ةاوشقنيح يف ؤنيظنيهم وةنياألمن
واألهمئنان فيٌل ةينهم وؤن اوىاػد منهم يؼد ؤشز ؤؿيه ُىل مىاطهه مؼمالخ اوؼياج.
 :8-3-2دتادل الخرباخ ةني املعلمني:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل دتاده اوـملاخ ةٍن املِىمٍن وذونين ُنين هسينيق اوصينيازاخ اوـنيييح يف املدزطنيح اوىاػنيدج ؤو يف
املدازض اآلؿسي ونقي األفماز اوـاؿح ةوسق اوذنيدز يع ؤو لييينيح دنٌنييم األدواخ واملنيىاد اوذنيخ دظنيذـدً يف املنيدازض ؤو بنذقنياء
املِنياخ اوظمِيح واوترصيح ؤو ا طذيادج من املـادز اووتيِيح يف اوتيئح ؤو بىل دـويى اوىاطتاخ اوذخ يمى ةها اوونيالب ؤو بىل
هسيقح اوذياُي اوناطؽ مّ اويسوق اويسديح ةٍن اووالب ؤو بىل دنٌيم ؿوح وذقىيم اونذا ع واوؼمم ُىل ؤطنياويث اوذوتينيق وؤسنيس لنيي
منهٌل يف اوذِىم.
 :9-3-2دزفيس املعلم الخديد والرتغيث يف املهنح:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل دسغيث املِىم اوظديد يف املهننيح ويِوني ُىينيه ويىطهنيه ويـيني ُننيه ويتنيص اوشقنيح يف نيظنيه
ويظاُدِ ُىل دظنث لشًن مٌل يىاطهه من مؼمالخ ويغسض يف نيظه ا طذِداد اوويث وقتىه لي بزػاد ودىطيه مهنخ هىه ػياده.
 :11-3-2وضع الخطط لعالج املشوالخ:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل مظاُدج املِىمنيٍن يف دؼنيـيف منيا يالقينيه منين ؿنيِىةاخ يف ُمىينيح اوذِىنييم ويف زطنيم ؿونيح
وإلطذمساز يف األطاويث اوناطؼح يف فهم اوقياض وؤطاويته وما يىصً طسا ه من بػذيان ودـييٍ ويف ديظًن املِىىماخ اوذخ يادي
بويها وما يرتدث ُىل ذون من ؤساز ةاونظتح وىوالب وؤن يمؼ املِىم اويسوق اويسديح ةٍن اووالب ونىَ املظاُدج.
 :11-3-2راميح املعلمني:
يهدف ا رشاف اورتةىي بىل مظاُدج املِىمٍن من ؤن يوىث منهم ؤداء ما فىق هاقذهم من اوظهد واوىقر وػٌليذهم لنيرون
من اوذِسق وىنقد اوٌامل وؤي ُمي ؤؿس يـسض ُن نواق وًييح وؤن يِمي ُىل دىفًن اوظى املال م وىمدزض وىِمي وا نذاض دؼر
ًسوف نيظيح هيتح( .ؿىيي )03 :0350
 :4-2وظائف اإلرشاف الرتةىي:
مل يِد ا رشاف اورتةىي يف ميهىمه اوؼديص يقذرص ُىل مهمنيح مظنياُدج املِىنيم ُنيىل دونيىيس ؤطنياويته و وطنيا ىه يف غسفنيح
اوـ ةي ؤؿتؽ وإلرشاف اورتةىي مهاً لشًنج دسدتى بزدتاهأ وسيقا مبيهىمه اوؼامي اوري يظِ وذوىيس املىق اوذِىيميح ةظميّ
ُنارصِ.
ودِددخ مظاالخ ا رشاف اورتةىي فمنها مايؼدز داؿي اويـي ومنها مايؼدز ؿازطه من دِىيم ودِىم وهنيرِ املظنياالخ
دذمامي فيٌل ةينها وذِمي مذِاونح مّ ُنارص املظذمّ املدزيس وذؼظٍن مـسطنياخ اوِمىينيح اوِمىينيح اورتةىينيح وبؿذىني اوتنياػشىن
املسةىن يف دؼديد وؿ دقيق ملهاً املرشف اورتةىي ووًا يه وذون ؿنيذالف اوتيئنياخ واملظذمِنياخ وفىظنيياخ اورتةينيح يف
دىن املظذمِاخ.
ومهنياً املرشنيف اورتةنيىي دذمشنيي يف دوزِ لـتنيًن وبؿذـنيار ومونيىز مننياهع ومظذؼنياز و ولينيي دغينيًن ومسػنيد ومنيدزب
ومـوى ومقيم ومنٌم ودذمشي وًا ا رشاف لٌل يؼددها يف اآليت :ا ةذماز واوتناء ػيص يِمي املرشف اورتةىي ُىل بةذماز
ؤفماز وؤطاويث مظذؼدسح وذو ىيس اوِمىيح اورتةىيح ومِاوظح اوظىتياخ وطنيد اويظنيىاخ ودينيادي اوـونيإ وذونين ُنين هسينيق دىقنيّ
اوـِىةاخ واملؼمالخ اوذخ قد دؼدز وبقرتاغ اوؼىىه املناطتح من ؿاله اوـملج واملٌلزطح.
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 :5-2هفاياخ املرشف الرتةىي:
يِد مـوىؽ اومياياخ منين اوـنيوىؼاخ اوؼديشنيح يف اورتةينيح ؤطنيذـدمه اوِىنيٌلء وىرتلينيص ُنيىل اوـنيياخ اوؼــنييح واملِنيازف
واوقدزاخ ُىل دؼديد ؤطاويث اوظىىك واألداء يف اوِمي ورا ٌنمن دـني اومياياخ اوذخ يظث ؤن ٌنذىمها املرشنيف اورتةنيىي ُنيىل
نؼى اآليت:
 : 5-2-0لياياخ اوذؼـيـيح :اوقدزج ُىل اولتى اوقدزج ُىل ا دـاه مّ اآلؿسين اوقدزج ُىل دوىيس ودؼظٍن ؤطاويث اوذياُي ةٍن
املِىمٍن وؤفساد املظذمّ.
 : 0-2-0لياياخ اوذـويى :دظذـدً لإطىىب ُىمخ يذم من ؿالوه دؼقيق ؤهداف مهننيح ا رشاف ويقنيىً املرشنيف اورتةنيىي ةـنييح
ُامح دتِأ مذالله لياياخ اوذـويى ةاملىاءمح ةٍن املىازد وا ممانينياخ منين وطهنيح وا ػذياطنياخ واملؼنيمالخ منين وطهنيح آؿنيسي
ويذوىث ذون اوذدزيث املظذمس ُىل فهم اوِمىيح اوذـويويح وبلذظاب مهازادها :وذون ػذ يذممن املرشف من مٌلزطح لي ؤدوازِ
املهنيح ةنظاغ يف ؤي مظاه.
 : 0-2-0لياياخ اوذنٌيم واوذنظيق :دؼمي اوقدزج ُىل دنٌيم األٌُله ةؼمي يذؼقق فيها نظظاً وُدً اوذِازق ةٍن ُمي وآؿس
واوقدزج ُىل دؼىيي اوىًا واألٌُله املـذىيح اوذخ ينتغخ دىفسها يف ػاغًل وًييح اوذِىيم.
 : 1-2-0لياياخ اوِالقح ا نظانيح :ودؼمي اوذِامي مّ املِىمٍن لإػنيـاؾ ومظنياُددهم يف ةننياء ػــنييادهم يف طنيى منين اوشقنيح
واألمن وبػرتاً ػــيادهم وبقامح ُالقاخ هيتح مِهم ودهيئح اوتيئح املناطتح وهم.
 : 2-2-0لياياخ اوِمي مّ اوظٌلُاخ :ودؼمي اوذِامي مّ املِىمٍن ةسوغ اويسيق وبسنيازج دافِينيذهم وىِمنيي اوظٌلُنيخ وبلظنياةهم
املهازاخ اوالشمح ملٌلزطذه وبطذمسازِ يؼظّ املِىمٍن ُنيىل قينيادج ويهنيذم ةاوِمنيي اوذِنياوين ويِنياونهم ُنيىل ػنيي مؼنيمالدهم
اوذنٌيميح وُىل بدزاك هسق اوذيمًن اوظٌلُخ.
 : 3-2-0لياياخ دوىيس املنهع املدزيس :ويع رشهأ ؤن يمىن املرشف اورتةىي ؿتًنآ يف املناهع من ػيص وكِها ودنييرها وومن
ينتغخ ؤن يمىن ُىل وُخ داً ةاويىظيح اوذخ دق وزاء املننياهع واوِىامنيي اوذنيخ ؤدخ بىل دـنيميمها ةاوؼنيمي اونيري ؿنيممر فينيه
واألطاويث واوىطا ي اوذخ دادي بىل دوىيسها من ناػيح ومن ناػينيح آؿنيسي يمنيىن املرشنيف قنيادزآ ُنيىل دؼىينيي املننياهع منين ػينيص
مؼذىها وؤطاويث اوذقىيم وؤدوادها املذلمنح فيها واوقنيدزج ُنيىل دزاطنيذها ودقىٌنهنيا فلنيت ُنين دقنيديم املقرتػنياخ اوذؼظنيينيح
اوـاؿح ةها.
 :4-2-0لياياخ بطذـداً اوذمنىىطيا ودوىيسها:دذوىث هرِ اومياياخ من املرشف اورتةىي ؤمنيسين مهمنيٍن :األوه ؤن ٌنذىنين مِسفنيح
ُاويح ةذقدً اوذمنىىطيا يف مظاوه وان يمىن واطّ ا هالَ ُىل دىن املظذظداخ ويمىن قادزآ ُىل بطذـداً هرِ اوذمنىىطيا ويك
يدزب املِىم ُىيها .ؤما اوشاين فيذمشي يف لىنه ذا ؿملج طيدج يف دوىيس ةِم ؤػماه هرِ اوذمنىىطيا من مِوياخ اوتيئح املدزطيح
املؼيوح .
 : 5-2-0لياياخ اوذقىيم :ودؼمي مهازاخ دقىيم املرشف وِمىه فلت ُن املِىمٍن وطىانث اوِمىيح اورتةىينيح املـذىينيح ولنيرون
بلظاب املِىمٍن مهازج اوذقىيم ةإنىاُه املـذىيح مبا يف ذون اوذقىيم اونيرايت ومهنيازج دىًيني نذنيا ع اوذقنيىيم وذونيىيس اوِمنيي
واوقدزج ُىل دقديم اوذغريح اوساطِح املِىمٍن.
 : 6-2-0لياياخ دنميح املِىمٍن مهنيأ :دقذيض هرِ لياياخ ؤن يِسف املرشف اورتةنيىي ميهنيىً ا بنياء املهننيخ و وطنيا ىه وهسقنيه
وبطرتاديظياده من ندواخ ومؼارضاخ و وزغ وةسامع ؤلادٌنيح وغًنها ويمىن قادزآ ُىل زؿد ا ػذياطاخ اوذدزيتيح وىمِىمٍن.
 : 53-2-0لياياخ بدازيح :ودؼمي هيئح اوتيئح املناطتح ويِىمىا ةمياءج وفاُىيح وبهمئنان( .اوظِديح )054 :0350
 :6-2خصائص اإلرشاف الرتةىي:
ؤن ا رشاف اورتةىي يذـ مبا يقدمنيه وينيىفسِ منين م ظنياُداخ ومنيي املنياسسين واملذنيإسسين ةاوِمىينيح اوذِىيمينيح منين املِىمنيٍن
وبدازيٍن وهالب وؤووياء ؤمىز واملظذمّ املؼًل لمي .وهى يؼمي املِىمٍن وا دازيٍن ويع ةاوناػيح اوىًييينيح فقنيى وببنيا ؤيلنيأ
ةاوناػيح اوؼــيح ؤي اوظىانث ا نظانيح وىمِىم.
وا رشاف اورتةنينيىي يف طنينيِيها يل دؼ ظنينيٍن ُننينيارص اوِمىينينيح اوذِىيمينينيح اوذِىمينينيح داؿنينيي املدزطنينيح وؿازطهنينيا يذمينينيص ةا يظاةينينيح
واوديناميميح واودٌنقساهيح وُىل كىء ذون فإن ؿـا ف ا رشاف اورتةىي يذلمن ُدد من األمىز اوذخ يصِ  ,هنيى ينيص ُمىيادنيه
املـذىيح وؤهدافه وبدظاهاده ومنها مايًل:
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 :5-3-0ا رشاف اورتةىي ُمى يح قياديح دٌنقساهيح دِاونيح منٌمح دقىً ُىل اوذـونييى واوتؼنيص وا طذقـنياء واوذؼىينيي واوذقنيىيم
اوذؼازيك ودذظم ةاوواةّ اوذظسيتخ واألطىىب اوِىمخ.
 : 0-3-0يؼمي طميّ ُنارص اوِمىيح اورتةىيح من مِىم ومذِىم ومناهع وؤطاويث وةيئح ويِمي ُىل دؼظنيينها واألزدقنياء مبظنيذىاها
ودغيًن ها يف ا دظاِ املسغىب فهى ُمىيح مؼازلح دقىً ُىل اوذِامي مّ اآلؿسين ةِده نصاهه ومىكىُيح.
 : 0-3-0يظذٍِن ةىطا ي ونؼاهاخ وؤطاويث طٌلُيح فسديح مذنىُح مشنيي اوصينيازاخ اوـنيييح واملدزطنييح ودتنياده اوـنيملاخ واوننيدواخ
وا طذٌلُاخ اويسديح واوظٌلُينيح واونيدوزاخ واملؼنياغي واونيىزغ اورتةىينيح واونيدزوض اوذىكنييؼيح واونرشنياخ واوقنيساءاخ واوتؼنيىز
اورتةىيح فهى ُمىيح مسنح ومذوىزج دذؼسز من اوقيىد اوسودينينيح ودؼنيظّ اوذظنيازب امليينيدج اوذنيخ دهنيدف بىل مسوننيح اوِمنيي ودنىينيّ
األطاويث.
ُ : 1-3-0مىيح وقا يح وُالطيح هدفها دتـًن املِىم مبا يظنته اوـوإ ؤسناء مٌلزطذه وىِمىيح اورتةىيح لٌل يقنيدً ونيه اوِنيىن اونيالشً
ُىل دـوخ اوِقتاخ اوذخ قد دـادفه ؤسناء مهامه.
 : 2-3-0يتنخ ُىل بػرتاً طا س اوِامىٍن اورتةىيٍن ودقتي اويىازق اويسدةح ةينهم ودؼظيّ ؤزا هنيم ومتنيادزادهم ودإلينيد ُنيىل اوِمنيي
اوظٌلُخ واوذؼازيك فيٌل ةينهم.
 :3-3-0يالد ُىل ألهميح مظاُدج املِىمٍن وطا س اوِامىٍن اورتةىيٍن اآلؿسين ُىل اونمى املظذمس ودؼظٍن ؤدا هنيم ومنين سنيم فإننيه
يذميص ةذإليدِ ُىل نظاغ اوِمىيح اوذِىيميح مبِناها اوىاطّ.
 : 4-3-0يظذمد املرشف اورتةىي يف ُمىيح ا رشاف طىوذه وممانذه ودإسًنِ يف املدازض ويف املِىمٍن من قىج ؤفمازِ ومىكىُيذها
ومن مهازاده اوينيح واملهنيح ومن مِىىماده املذظددج وؿملاده اوناميح املذوىزج.
 : 5-3-0يذوىث ميهىً ؤن دمىن اوِالقح ةٍن طا س األهساف ُالقح شماوح ومؼازلح وؤن دمىن اوـىح ةينهم متنيح ُىل ؤطع قىينيح منين
اوِالقاخ ا نظانيح اوـؼيؼح اوظىيمح.
 :6-3-0يذوىث ا رشاف اورتةىي ُمىيح دقىيم االهداف اوِمىيح وؿووها وةسامظهنيا و وطنيا ىها وؤطنياويتها ونؼنياهادها املظنيذـدمح
ومسدودها ونذا ظها .لٌل يذوىث وكّ وطا ي قياض مناطتح وذقىيم طا س طىانث هرِ اوِمىيح ودىًي نذا ع اوذقىيم يف ةناء ؿوى
ا رشاف اورتةىي وةسامظه.
 :53-3-0يقىً امليهىً اوؼديص وإلرشاف اورتةىي ُىل ؤن دقىيم ُنارص املىق اوذِىيمنيخ واوذِىمنيخ ونييع هنيدفها يف ػنيد ذادنيه
وببا هى وطيىح وذؼظٍن مظذىي األداء وا زدقاء مبظذىاِ.
 : 55-3-0يِذمل مديس املدزطح مِينا وىمرشف اورتةىي يف دؼقيق ؤهداف ُمىيح ا رشاف وؤن ُىيه ؤن ٌنازض دوزِ لمرشف مقيم يف
مدزطذه.
 : 50-3-0يذميص ا رشاف اورتةنيىي اوؼنيديص ةـنييذخ ا يظاةينيح واوِمنيق آوذنيان دِذمنيدان ُنيىل بنيىذض اوذىاؿنيي امليذنيىغ يف ػنيىاز
املرشفٍن واملِىمٍن ودياُىهم واوري يادي بىل دغًن طىىك املِىمٍن اوذِىيمخ اوـيخ( .ؿىيي )04-03 :0350
 :7-2أصاليث اإلرشاف الرتةىي:
ةدؤ ا رشاف يف نهايح ُقد اوشٌلنيناخ يإؿر وشنأ لتًنآ يف املدازض وةدؤخ والياخ ؤمسيميح ُديدج دصيد منين طنيىوح املرشنيفٍن
ودلّ اوذرشيِاخ املذِىقح ةذدزيث املرشفٍن وا دازيٍن يف ؤطاويث ا رشاف واوذقىيم وؤن يـلّ طميّ ا دازينيٍن واملرشنيفٍن
وملامع ددزيتيح يف اوقيادج اورتةىيح ويظذـدً املرشفىن اوقادج يف مظاه املاطظنياخ اوذِىيمينيح يف دىطينيه مسئوطنييهم ؤطنياويث
ُديدج ؤهمها:
 : 5-4-0ؤطىىب املالػلح املتارشج :وذتاده األي مّ املسئوطٍن ودىطيههم نؼى األغساق املسطىمح يف مىقّ اوِمي.
 :0-4-0اوىقاءاخ اويسديح :فيها يذم بطذدُاء املسئوطنيٍن وىقنياءاخ اويسدينيح ودؼدينيد نقنيان اونقنياغ مظنيتقأ ػذني يلنييخ ُنيىل هنيرِ
اوىقاءاخ اوظديدج واالنؼوح.
 : 0-4-0ا طذٌلُاخ اوِامح :وهخ من اوىطا ي اورضوزيح وإلرشاف يدُى فيها اوقادج طميّ مسئوطنييهم ملناقؼنيح مؼنيمالخ ُامنيح ؤو
وذتىيغ ؤوامس ودِىيٌلخ ُامح ؤو ملناقؼح مؼمالخ فنيح دهم املسئوطٍن.
 :1-4-0وبػاز دويي ا رشاف اورتةىي يف األزدن بىل ؤن ؤطاويث ا رشاف دـن بىل ؤطاويث فسديح لاوصيازج اوـييح واوىقاء اوينيسدي
وؤطاويث طٌلُيح لاوندوج واملؼغي اورتةىي واونرشج ا رشافيح وا طذٌلُاخ واملِسق اورتةىي.
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 :2-4-0من ؿاله بطذِساق اوظاةق ٌنمن اوقىه ةإن ؤطاويث ا رشاف اورتةىي ةذـنييادها املـذىيح يذـر األطىىب اوري يذال م مّ
املىق وهتيِح اوٌسوف واوؼاطاخ املذىفسج وومي منين األطنياويث اويسدينيح واوظٌلُينيح ؤهميذهنيا ومميصادهنيا اوـاؿنيح ةهنيا وؿاؿنيح
األطاويث اويسديح منها ومن ؿالوها يذِسف املرشف اورتةىي ُىل اوـِىةاخ اوؼــيح واملهنيح ومِاوظذها ةيرس وطهىوح ُن اوذخ
يـِث اومؼ ُنها ؤو بًهازها ُند بػرتاله طٌلُح( .ػمدان )20-20 :0332
 :8-2الدراصاخ الضاةلح:
يذناوه هرا اوقظم من اوتؼص ُسق ومناقؼح مظمىُح منين اودزاطنياخ اوظنياةقح اوذنيخ دننياوه واقنيّ ا رشاف اورتةنيىي وؤهميذنيه
ومؼاوزِ مّ اورتليص ُىل دوز املرشف يف دوىيس ؤداء املِىم يف مظاالخ اوذـويى واوذنيخ ذو اوذقيم.
 :5-5-0دزاطح (ؤةى طمسج ومِمس  ) 0350هدف اوتؼص اوذِسف بىل دوز ا رشاف اورتةنيىي يف دُنيم املِىنيم اوظدينيد يف فىظنيوٍن
واملؼافٌاخ اوؼٌلويح لٌل يسي ذون املِىمىن اوظدد ؤنيظهم ودمىن مظذمّ اوتؼص من طميّ املِىمٍن اوظدد اورين دم دِينهم
ؿاله اويـي األوه من اوِاً اودزايس ( )0353 /0336وةاوغ ُددهم ( )5263مِىٍل ودنيم بؿذينياز ُيننيح هتقينيح ُؼنيىا يح وفنيق
مذغًناخ اوتؼص ةىغ ُدد ؤفسادها ( )063مِىٍل ووذؼقيق ؤهداف اوتؼص قاً اوتاػص ةذوىيس بطذتانح ممىنح من ( )14فقسج مىشُح
ُىل طذح مظاالخ ودم اوذؼقق من ؿدقها وستادها ةاووسق اورتةىيح وا ػـا يح املناطنيتح .وؤًهنيسخ نذنيا ع اوتؼنيص ؤن دوز ا رشاف
اورتةىي يف فىظوٍن يف دُم املِىم اوظديد لٌل يسا املِىمىن اوظدد ؤنيظهم لان ةدزطح مذىطوح ُىل اودزطح اومىيح ومبذىطى
ػظايب قدزج ( )0,03وؤن دُم امل رشف اورتةىي ومديس املدزطح وىمِىم اوظديد لان ؤُىل من دُم األقسان لنيٌل ؤًهنيسخ اونذنيا ع
ُدً وطىد فسوق ذاخ دالوح بػـا يح ةٍن مذىطواخ دقديساخ ؤفساد ُينح اوتؼص ودوز ا رشاف اورتةىي يف دُم املِىم اوظدينيد
دِصي ملذغًني "اوظنع واوذــف" يف ػٍن ؤًهسخ اونذا ع وطىد فسوق ذاخ دالوح بػـا يح دِصي ملذغًن املنوقح اوظغسافيح
وـاوؽ منوقذخ ؤقىص اوؼٌله واوؼٌله.
 :0-5-0دزاطح (مسدظخ  ) 0336هدفر اودزاطح اوذِسف بىل دوز املرشف اورتةىي يف دنميح املهازاخ اوقياديح ودي مِىمخ املسػىنيح
ا ُداديح يف مدازض ولاوح اوغنيىز مبؼافٌنياخ غنيصج وطنيتي ديِيىنيه ووذؼقينيق ؤهنيداف اوتؼنيص ؤدتِنير اوتاػشنيح املنينهع اوىؿنييخ
اوذؼىيًل وقامر ةذـميم بطذتانح ممىنح من ( )26فقنيسج مىشُنيح ُنيىل سالسنيح مظنياالخ هنيخ :مهنيازج ا ةنيداَ واوذونيىيس واوذنيإسًن يف
اآلؿسين ووىذإلد من ؿدق وستاخ ا طذتانح دم ُسكها ُىل مظمىُح من املؼممٍن املـذــٍن واوـملاء ودم دوتيقها ُىل ُينح
بطذوالُيح دذمىن من ( )13مِىم ومِىمنيح منين مظذمنيّ اوتؼنيص ودنيم دىشينيّ ا طنيذتانح ُنيىل ( )333مِىنيم ومِىمنيح منين املنيدازض
ا ُداديح يف ولاوح اوغىز مبؼافٌاخ غصج وقد دىؿىر اوتؼص بىل ؤن دزطح قينياً املرشنيف اورتةنيىي ةنيدوزِ يف دنمينيح املهنيازاخ
اوقياديح ودي املِىمخ ا ملسػىح ا ُداديح يف منيدازض ولاونيح اوغنيىز مبؼافٌنياخ غنيصج لنيان ُاوينيأ لنيٌل ؤؿذنيي املظنياه اوشاونيص "دوز
املرشف اورتةىي يف دنميح مهازاخ اوذإسًن ُىل اآلؿسين" ويف كنيىء نذنيا ع اوتؼنيص ؤقرتػنير اوتاػشنيح رضوزج ُقنيد دوزاخ ددزيتينيح
مذـــح وذذنميح املهازاخ اوقياديح ودي املِىمٍن ونرش بةداُاخ وبةذمازاخ املِىمٍن املذميصين وبداػح اوظى نييس ودي ؤسننياء
ا طذٌلُاخ واملناقؼاخ ةٍن املِىمٍن واملرشفٍن واوِمي ُىل اوذنىيّ يف بطذـداً ؤطاويث ا رشاف اورتةىي اوؼديشح.
 :0-5-0دزاطح (اوديساوي  )0335هدفر اودزاطح اوذِسف ُىل دوز ا رشاف اوىقايئ يف دؼظٍن ؤداء املِىمٍن اوظدد يف املنيدازض
اوؼمىميح مبؼافٌاخ غصج يف فىظوٍن واوىقىف ُىل ؤسس لي من اونىَ ا طذٌلُخ واملنوقح اوذِىيميح واملسػىح اودزاطنييح ُنيىل
واقّ املٌلزطاخ ا رشافيح اوىقا يح من وطهح نٌس ُينح اوتؼص واوتاوغ ُددهم ( )060مِىنيم ومِىمنيح ؤي منيا نظنيتذه ( )%56,2منين
مظذمّ اوتؼص األؿًل وهى املِىمٍن اوظدد اورين دم دِينهم ُامخ ( )0333 /0334وةاوغ ُددهم ( )5230مِىٍل ومِىمنيح وقنيد
بطذـداً اوتاػص املنهع اوىؿيخ اوذؼىيًل مىًيأ بطذتانح واػدج لإداج وىدزاطح ممىنح من ( )25فقسج مىشُح ُىل ؤزةِح مظاالخ
هخ :مظاه اوذـويى وىدزض وا طساءاخ اوذِىيميح اوذِىميح واولتى اوـنييخ واوذقنيىيم وبكنيافح بىل طنيااه ميذنيىغ ػنيىه ؤسنيس
مٌلزطح ا رشاف اوىقايئ ُىل ؤداء ودياُي املِىمٍن اوظدد يف اوظىانث املذِىقح مبهنذهم وقد ؤًهنيسخ نذنيا ع اوتؼنيص ؤن ػـنيي
مظاه اولتى اوـيخ ُىل املسدتح األوىل يف دزطنيح املٌلزطنياخ ا رشافينيح اوىقا ينيح دظنياِ املِىمنيٍن اوظنيدد ػينيص ةىغنير اونظنيتح
( )%30,60وهخ نظتح مذىطوح الدسدقخ بىل مظذىي اودوز املوىىب من املرشفٍن وػـي مظنياه ا طنيساءاخ اوذِىيمينيح اوذِىمينيح
ُىل املسدتح اوشانيح ةىشن نظتخ ( )%30,50لٌل ػـي مظاه اوذقىيم ُىل املسدتح اوشاوشح ةىشن نظتخ ( )%33,3وُىل اوسغم من ؤهميح
مظاه اوذـويى وىدزوض بال ؤنه ػـي ُىل املسدتح اوساةِح واألؿنيًنج يف بهذٌلمنياخ املرشنيفٍن اورتةنيىيٍن دظنياِ املِىمنيٍن اوظنيدد
وؤًهسخ اونذا ع ُدً وطىد فسوق داوح بػـا يأ دِصي ملذغًناخ اونىَ ا طذٌلُخ واملنوقح اوذِىيميح واملسػىح اودزاطيح.
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 :1-5-0دزاطح (اوظيد  ) 0331هدفر اودزاطح اوذِسف ُىل دوز املرشفٍن اورتةىيٍن يف دؼظنيٍن األداء اوذدزييسني ملِىمنيخ اورتةينيح
ا طالميح يف األزدن يف كىء املذغًناخ اوذاويح :اونىَ ا طذٌلُخ واوـملج واملاهي اوِىمخ ودمنيىن مظذمنيّ اوتؼنيص منين طمينيّ
مِىمخ ومِىٌلخ اورتةيح ا طالمتح وىمسػىذٍن األطاطيح واوشانىيح يف املدازض اوذاةِح ملديسيذخ ؤزةد األوىل واوشانيح واوتاوغ ُددهم
( )143مِىم ومِىمح وػمىر ُينح اوتؼص ( ) 514مِىم ومِىمح دم بؿذيازهم ةاووسيقح اوِؼىا يح وقد ؤًهسخ نذا ع اوتؼص ؤن
دوز املرشفٍن اورتةىيٍن لان مذىطى يف دؼظٍن ؤداء مِىمخ اورتةيح ا طالميح ةىطه ُاً وبن دوز املرشفٍن اورتةىيٍن دىشَ ُنيىل
مظاالخ اوتؼص ةدزطح مذؼنياةهح وؤن دنيإسًنهم ُنيىل ؤداء املِىمنيٍن اوذدزييسني قنيد دؼنياةه يف طمينيّ طىاننيث اوِمىينيح اوذِىيمينيح
اوذِىميح وبن دوز املرشفٍن اورتةىيٍن يف مظاالخ اوتؼص طاء مبسدتح دناشويح لٌل يًل :اونمى املِسيف واملهنخ وىمِىم اوذقنيىيم
بطرتاديظياخ دنيير اوؼـح دـويى املؼذىي اوذِىيمخ اوىطا ي اوذِىيميح األنؼوح اوذِىيميح وؤًهسخ اونذا ع ُدً وطنيىد ؤسنيس
داه بػـا يإ ملذغًناخ اونىَ ا طذٌلُخ واوـملج واملاهي اوِىمخ ُىل دوز املرشفٍن اورتةىيٍن يف دؼظٍن ؤداء املِىمٍن.
الذعليث عىل الدراصاخ الضاةلح:
نٌسآ ملا وإلرشاف اورتةىي من ؤهميح يف دؼظنيٍن اوذِىنييم ودونيىيسِ وبؿذـاؿنياده ةاوظىاننيث اوينينيح اومامىنيح و ةدزطنيح منيا
ةاوظانث ا دازي يف ُمي املِىم وذؼقيق ؤهداف اونٌاً اورتةىي وزفّ ليايذه ُن هسيق ةناء ُالقح دِاونينيح دٌنقساهينيح مظنيذمسج
ةٍن املرشف واملِىم طِيأ وىسقخ مبظذىي املِىم مهنيأ وؤلادٌنيأ فقد ةدؤ ا هنيذٌلً يذصاينيد ةؼنيمي مظنيذمس ةنيا رشاف اورتةنيىي
وسفّ مظذىي اوذِىيم ونىُيذه.
وقد ؤهذمر اودزاطاخ واوتؼىز واآلدةياخ يف املظذىيٍن ا قىيمخ واوِنياملخ ودننياوه مىاكنييّ ُنيدج منهنيا :مهنيٌلخ ا رشاف
اورتةىي ودقينييم ا رشاف اورتةنيىي وواقنيّ ا رشاف ودونيىزِ ودزاطنياخ ُامنيح يف ا رشاف اورتةنيىي ودزاطنياخ دننياوه مٌلزطنياخ
املرشفٍن ملهامادهم وليا ادهم .
وومن اودزاطاخ اوذخ دناوه ؤهميح دوز املرشنيف اورتةنيىي يف دونيىيس ؤداء املِىمنيٍن يف ننيىاػخ اوذـونييى وهسا نيق اوذنيدزيع
وا دازج اوـييح واوذقييم واملنهع وػظث ُىم اوتاػص فإنه قىيىح وؿاؿح يف اوِنيامل .وقنيد بطنيذياد اوتاػنيص يف مىكنيىَ اوتؼنيص
اوؼاويح من ؿاله ا هالَ ُىل دزاطاخ طاةقح لٌل بطذياد ؤيلأ من نذا ظها ودىؿيادها يف ةناء ؤداج اوتؼص اوؼاويح ودـميم اوتؼص
ودؼىيي مذغًنادها.
من خالل اإلطالع عىل الدراصاخ الضاةلح يذضس ماييل:
دم دزاطح طىانث مـذىيح يف مظاالخ ا رشاف اورتةىي و واقّ ا رشاف وؤهميح ا رشاف واملِيقاخ اوذخ دىاطنيه املرشنيف
اورتةىي يف ةيئاخ مـذىيح مٌِم اودزاطاخ اوظاةقح شىر ؤدادها يف بطذـداً ا طذتانح ةينٌل ؤنقظنيمر اودزاطنياخ يف ُينادهنيا
بىل مرشفٍن ؤو مِىمٍن ؤو مدزاء مدازض.
مىكع التزث الزاليح من الدراصاخ الضاةلح:
الػٍ اوتاػص قىح اوتؼص اوذنيخ دننياوه مىكنيىَ دوز املرشنيف يف دؼظنيٍن مقنيدزج املِىمنيٍن يف مظنياالخ اوذـونييى و هسا نيق
اوذدزيع وا دازج اوـييح واوذقىيم واملنهع وؿاؿح يف مدازض لسدطذان –مدينح اوظىيٌلنيح وةاوذايل طاءخ هرا اوتؼنيص وذغونيخ
هرا املىكىَ.
دناوه هرا اويـي وؿيأ وإلطساءاخ امليدانيح املذتِح من ػيص دؼديد منهع اوتؼص وؿوىاخ ةناء ؤدادها وهسيقنيح اوذؼقينيق
من ؿدق وستاخ األداج ومن سم دؼديد مظذمّ اوتؼص وبطساءاخ دوتيق األداج.
لرون وؿ مظذمّ اوتؼص ودؼديد األطاويث ا ػـا يح اوناطتح وذؼىيي ةيانادها.
الفصل الثالث (اإلحراءاخ التزث)
دناوه هرا اويـي وؿيا َََ وإلطساءاخ امليدانيح امل ذتِح من ػيص دؼديد منهع اوتؼص وؿوىاخ ةناء ؤدادها وهسيقح اوذؼقيق
من ؿدق وستاخ األداج ومن سم دؼديد مظذمّ اوتؼص وبطساءاخ دوتيق األداج لرون وؿ مظذمّ اوتؼص ودؼدينيد األطنياويث
األػـا يح املناطتح وذؼىيي ةيانادها.
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 :1-3منهد التزث:
ةنا َء ََ ُىل مؼمىح اوتؼص وةِد ا هالَ ُىل اودزاطاخ اوظاةقح ومساطِح اوِديد من املناهع اوتؼشيح بُذمد اوتاػص يف هرا
اوتؼص املنهع اوىؿيخ املظؼخ ملِسفح دوز املرشف اورتةىي وذؼظنيٍن ؤداء املِىمنيٍن يف مسػىنيح اوذِىنييم األطنيايس مبؼافلنيح
اوظىيٌلنيح من وطهح نٌس املِىمٍن.
 :2-3مخذمع التزث:
دمىن مظذمّ اوتؼص من مِىمخ ومِىٌلخ املدازض األطاطيح يف مدينح اوظىيٌلنيح بذ ةىنيغ ُنيددهم ( )5351مِىنيم و()0354
مِىمح ػظث بػـا ياخ ( )0356- 0355كمن ( )530مدازض .طدوه ()5-0
حدول ( )1-3دىزيع مخذمع التزث رضث مذغرياخ التزث رضث ئرصائياخ ()2119-2118
مذغري
املضذلل

املضذىياخ

املعلمىن
العدد

نضتح املإيح

ذلىز
بناز

5351
0354

%03
%43

املظمىَ

2035

%533

اوظنع
 :3-3عينح التزث:

دإوير ُينح اوتؼص من فئذٍن هخ:
ػمىر ُينح اوتؼص ُىل ( )11مدزطح وىذِىيم األطايس مبؼافٌح اوظىيٌلنيح منين اوِنياً اونيدزايس ( )0356-0355ودنيم بؿذينياز
ُينح من املِىمٍن واملِىٌلخ فيها ةوسيقح ُؼىا يح ةىغ ػظمها ( )531ةىاقنيّ ( )55مِىنيم و ( )50مِىمنيح ؤمنيا منين ػينيص املاهنيي
اوِىمخ ألفساد اوِينح فمانر ُىل اونؼى اوذايل ( )52من ػمىح ػهادج اودةىىً و( )05من ػمىح ػهادج اوتماوىزيىض و( )55من ػمىنيح
ػهادج اودةىىً واوتماوىزيىض مِا َ .و اوظدوه ( )0-0يىكؽ دياؿيي ذون.
حدول ( )2-3دىزيع عينح التزث رضث مذغرياخ الخنط واملإهل العلمي و صنىاخ الخربج
مذغًن املظذقي

املظذىياخ

اوظنع

ذلىز
بناز

املاهي اوِىمخ

طنىاخ اوـدمح

اوِدد
55
50

املِىمىن
نظتح املايح
%16
%25

املظمىَ

531

%533

دةىىً

52

%36

ةماوىزيىض

05

%54

ةماوىزيىض  +دةىىً

55

%51

املظمىَ
من  2 - 5طنىاخ
من  53 – 3طنىاخ

531
53
13

%533
%5
%00

ؤلرث من  55طنىاخ

41

%33

املظمىَ

531

%533

 :4-3أداج التزث:
قاً اوتاػص ةتناء بطذتانح من ؿاله ا هالَ ُىل األدةياخ املذِىقح ةا هاز اونٌسي ومساطِذه وىدزاطاخ اوظاةقح وهنيخ دزاطنيح
(ؤةى طمسج  )0350ودزاطح (مسدظخ  )0336ودزاطح (اوديسواي  )0335ودزاطح (اوتىىي  .)0355ػىه مىكىَ اوتؼص (دوز املرشف
اورتةىي وذؼظٍن ؤداء املِىمٍن يف املسػىح األطاطيح مبؼافٌح اوظىيٌلنيح من وطهح نٌس املِىمٍن) دمىنر ةـىزدها األوويح من ()2
مظاالخ و( )25فقسج وةِد ُسق األداج ُىل املؼممٍن دمىنر األداج ةـىزدها اونها يح من ( )14فقسج دىشُر ُىل ؿمظنيح مظنياالخ
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هخ :مظاه اوذـويى ( )6فقساخ مظاه مهازاخ اوذدزيع ( )5فقنيساخ مظنياه ا دازج اوـنيييح ( )50فقنيساخ ومظنياه اوذقنيىيم ()53
فقساخ ومظاه املنهاض ( )5فقساخ واوظدوه ( )0-0يتٍن بطذتانح اوتؼص ةـىزج اونها يح ودم اوذؼقيق من ؿدقها وستادها.
حدول ( )3-3دىزيع مخال الفلراخ اإلصذتانح رضث عدد الفلراخ
املظاالخ

اويقساخ

املظاه األوه (اوذـويى)

 9فلرج

املظاه اوشاين (املهازاخ اوذدزيع)

 8فلرج

املظاه اوشاوص (ا دازج اوـييح)

 12فلرج

املظاه اوساةّ (اوذقىيم)

 11فلرج

املظاه اوـامع (مظاه املنهاض)

 8فلرج

 :5-3صدق األداج:
قاً اوتاػص ةذقنٍن فقساخ ا طذتانح وذون وىذإلد من ؿنيدقها ووىذؼقنيق منين اوـنيدق اوٌنياهسي وؿنيدق املؼذنيىي دنيم ُنيسق
ا طذتانح ُىل مظمىُح من اوـملاء املؼممٍن من ؤطادرج لىيح اورتةيح األطاطيح يف اوظامِح اوظىيٌلنيح وهىث منهم بةنيداء زؤيهنيم
يف فقساخ ؤداج اوتؼص من ػيص ؿياغح اويقساخ ومدي مناطتذها وىمظاه اوري وكِر فيه بما ةاملىافقح ُىيها ؤو دِديي ؿياغذها
ؤو ػرفها وِدً ؤهميذها وقد دم ؤؿر ؤزا هنيم يف ا طنيذتانح وؤقظنيامها وؿنيياغذها ومِايًنهنيا و وكنيىػها ودنيم بطنيساء اوذِنيديالخ
اوالشمح ويف كىء دىن األزاء دم بطذتِاد ةِم اويقساخ ودِديي ةِلها األؿس ويـتؽ ُدد فقساخ ا طذتانح ( )14فقسج.
 :6-3ثتاخ اإلصذتانح:
يقـد ةشتاخ األداج "اوؼـىه ُىل نيع اونذا ع ُند دمساز اوقياض ةةطذـداً نيع األداج ويف نيع اوٌنيسوف" (األغنيا :0330
)503
دم ػظاب دزطح ستاخ األداج ةوسيقح بُادج ا ؿذتاز ػيص دم دوتيق األداج ُىل ُينح بطذوالُيح من ؿازض ُينح اوتؼص ةىغنير
( )03فسدا َ ََ ةِد ( )05يىما َ ََ و بُادج ا ؿذتاز ُىل نينيع اوِيننيح ا طنيذوالُيح دنيم بؿذينيازهم ةوسيقنيح ُؼنيىا يح ودنيم بطنيذـساض
مِامي ا زدتان ةًنطىن .طدوه ()1-0
حدول ( )4-3معامل الثتاخ (ةريصىن) لألداج هول وهل ةعد من أةعاد التزث
املخال

كيمح معامل الثتاخ ةريصىن

3,55
اوذـويى
3,45
مهازاخ اوذدزيع
3,54
ا دازج اوـييح
3,50
اوذقىيم
3,53
املنهاض
يتٍن اوظدوه ؤن ؤداج اوتؼص دذمذّ ةدزطاخ ستاخ مقتىوح الؤغساق هرِ اوتؼص يف ػٍن دساوػر قيم مِنيامالخ اوشتنياخ ُنيىل
املظاالخ األداج ()54 ,3 – 3,45
 :7-3دطتيم األداج التزث:
ةِد بطذـساض اوـدق واوشتاخ ألداج اوتؼص قاً اوتاػص ةذوتيق ؤداج اوتؼص ُىل ُينح اوتؼنيص منين مِىمنيخ ومِىنيٌلخ ملسػىنيح
اوذِىيم األطايس يف مؼافٌح اوظاٌنانيح اوذخ دنيم بؿذيازهنيا اوذوتينيق اوتؼنيص امليدانينيح ػينيص ؤػنيذمىر ُيننيح اوتؼنيص ُنيىل ()531
مِىٌلَ ََ ومِىمح من املدازض األطاطيح يف مؼافٌح اوظىيٌلنيح وىِاً اودزايس ( )0356-0355من ؿنياله ( )52ينيىً وةِنيد طمينيّ
اوتياناخ وظإ اوتاػص طذـداً املِادالخ ا ػـا يح وذيسيغ اوتياناخ ودؼىيىها وىذىؿىه ونذا ع اوتؼص.
 :8-3املعالخح اإلرصائيح:
وكد دم ئصذخدام األصاليث اإلرصائيح الذاليح:
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 :1-8-3معامل اإلردتاط ةريصىن:
(الخادري)288 :2117 ،
 :2-8-3الىصط املرحس:
(صربي)116 :2116 ،
 :3-8-3الىزن املئىي:
(ئيرباهيم)47 :2117 ،
فصل الراةع (نذائد التزث ودفضريها)
 :1-4نذائد التزث ودفضريها:
من ؤطي دىكيؽ نذا ع اوتؼص ومِسفح دوز املرشف اورتةىي وذؼظٍن ؤداء املِىمٍن املدازض األطاطيح ملؼافٌنيح اوظنيىيٌلنيح
قاً اوتاػص ةاوـوىاخ اوذاويح:
 :5-5-1ألطي اطذـساض قيمح اوىطى املسطؽ واويقساخ اوتاػص يالد ؤن اونذا ع مِادِ مظذىي من ؤدواخ اوتؼص مبىطث اوذؼىيالخ
املشتذ ًح ا طذمساز لشًنا ً ةِم اوىقر لي وقر من قىيي قىيي طدؤ بػازج وػظاب هرِ اوقيم دزطنيح املسقمنيح ( )2مظنيذىي ٌنشنيي
األوه ( )1دزطح مبىكىَ ٌنشي اوشاين ( )0دزطح مبىكىَ ٌنشي اوشاوص ( )0دزطح مبىكىَ ٌنشي اوساةّ ( )5دزطح مبىكىَ ٌنشي
اوـامع.
 : 0-5-1املذىطى اوؼظايب يِو مقياض وـمع مظذىياخ و ةاوشالسح قياض ويـنيي اوظهنياخ اولنيِييح واوقىينيح ؤي مؼنيىز ووطنيى
املسطؽ ( ) 0ؤو ؤلرث هرا يِوخ بىل اوظهح اوقىيح بذا لانر ؤقي من ( )0هرا يِوخ بىل اوظهح اولِييح ؤو اويقسج.
 :0-5-1اوتاػص ييلىىن ؤن دمىن ويقساخ اولِييح ؿاؿح اونيري ؤقنيي منين ( )0دؼذنياض ؤي دىكنييؽ دؼىنييىهم ةِلنيهم ةظنيتث لنيرثِ
ؤداواخ اوتؼىز ومٌِم وطى املسطؽ واونظتح املئىيح مؼاوز ر مبىطث دؼديد وطى املسطؽ وهرا اوتؼص مبواةقح زقم ()0
وةِد هرا دإيت ةوسيقح مسدتح دؼىيي اونذا ع ومن هرا املىكىَ وةإطىىب ؿاؾ و فقساخ ا طذتيان ػظث املظاه.
 : 0-1مِده اوىطى املسطؽ واونظتح املئىيح واوسدتح اويقساخ واونذا ع اوتؼص ػظث املظاالخ:
 :1-2-4مخال الذخطيط:
هرا املظاه وه ( ) 6فقسج يىذصً فيه وطى املسطؽ واونظتح املئىيح و اوسدتح دوز املرشف اورتةىي وذؼظنيٍن ؤداء املِىمنيٍن املنيدازض
األطاطيح ةسؤي املِىمٍن املدازض.
حدول ( )1-4وصط املرحس والنضتح املئىيح والردتح مخال الذخطيطيح يعرضها
مِيازاخ
زدتح

خ

5

6

0

3
2

0
5

اويقسج [اوذـويى]
يظنينينياُدين يف دؼدينينينيد األنؼنينينيوح املناطنينينيتح
وألهداف اورتةىيح.
يناقؽ ؿوى وسفّ مظذىي دؼـيي اووىتح.
يظاُدين يف وكّ ؿوح ُالطيح وىوىتح ذوي
ا ػذياطاخ اوـاؿح.
يوىِننينينينينينيخ يف دوزاخ اوذدزيتينينينينينينيح ُنينينينينينيىل
املظذظداخ املذِىقح ةاوِمىيح اورتةىيح.

Supplementary Vol.23, No.3, 2019

ؤوافق
ةؼدج

ؤوافق

مؼايد

ال ؤوافق

ال
ؤوافق
ةؼدج

وطى
املسطؽ

وشن
املئىي

05

04

13

20

01

0,55

%23

4

00

24

02

00

0,35

%21

6

02

34

00

13

0,30

%20

1

01

35

11

01

0,30

%20
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يناقؼنينينينينخ يف هسيقنينينينيح ؿنينينينيياغح األهنينينينيداف
0
1
اوظىىليح.
يظنياُديف وكنيّ ؿونيى اوذنمينيح املهنينيح
%25
0,21
02
15
26
05
5
0
2
وىمِىمٍن.
يظنينياُدين يف دسطمنينيح األفمنينياز اونٌسينينيح يف
%25
0,20
13
06
20
05
55
1
3
اوـوح بىل واقّ ُمًل.
%15
0,06
03
33
11
53
5
 5يظاُدين املرشف يف ةناء ؿوح ُالطيح.
4
%14
0,03
03
23
15
01
3
 4يدزةنخ ُىل اوِمي اوظٌلُخ.
5
ػظث نذا ع اوظدوه ( )5-1يذمىن من دقّ ةٍن ( ) 6فقسج ؿاؿح ةدوز املرشف اورتةىي منين ناػينيح دؼظنيٍن اداء املِىمنيٍن منين
ناػيح اوذـويى ووطى املسطؽ من ( )0,55ؤُىل و ( )0,03ؤدىن ونظتح املئىيح دقنيّ ةنيٍن (ُ )%14 - %23نيىل هنيرِ اووسيقنيح طمينيّ
اويقساخ دؼر املذىطى اوؼظايب وهرا يده ُىل اولِ وؤهم ؤطتاب كِ ا رشاف اورتةىي يف هرا املظاه يؼمي ُدً ؤدـاذ
اوـوح املرشفٍن من وطه نٌس مِىمٍن املدازض ؤنه املرشفٍن غًن مهذمٍن ةهرِ املظاه ويظث اونونيق ةهنيا و وشازج اورتةينيح غنيًن
مهذمٍن ةهرا املظاه وػذ االن اليىطد ؿوح واكؼح وىمرشفٍن اورتةيح وذىؿيىها وىمِىمٍن وذمىين ؿوح مِاوظح وبنؼاء ؤالهداف
اوظىىليح ومناقؼح ُىل زفّ مظذىي دؼـيًل ودي املِىمٍن يف اوذدزيث اورتةىي واوذؼاقهم ةاودوزاخ اوذدزيتيح اوـاؿح.
 :2-2-4مخال مهارج الذدريط:
53

05

23

13

03

0,33

%20

هرا املظاه وه ( ) 5فقسج دىذصً فيه وطى املسطؽ واونظنيتح املئىينيح واوسدتنيح دوز املرشنيف اورتةنيىي وذؼظنيٍن ؤداء املِىمنيٍن يف
مهازاخ اوذدزيع من وطه نٌس املِىمٍن املدازض املدازض واوظدوه زقم ( )0-1يىكؽ ذون .
حدول ( )2-4وصط املرحس والنضتح املئىيح والردتح مخال املهاراخ الذدريط يعرضها
مِيازاخ
زدتح

خ

اويقسج [املهازاخ اوذدزيع]

ؤوافق
ةؼدج

ؤوافق

مؼايد

ال ؤوافق

ال
ؤوافق
ةؼدج

وطى
املسطؽ

وشن
املئىي

يؼشنخ ُنيىل بطنيذـداً اونيذِىم اوذِنياوين يف
2
5
ددزيع اووىتح.
يسػدين بىل ؤطنياويث دنيدزيع دساُنيخ اوينيسوق
%33
0,06
1
00
31
13
01
0
0
اويسديح ةٍن اووىتح.
%31
0,55
5
06
24
02
02
 1يؼظِنخ ُىل مهازاخ اوذِىم األدقاين.
0
يؼنينيظِنخ ُنينيىل بطنينيذـداً ؤطنينياويث دنينيدزيع
%35
0,34
03
05
33
00
01
0
1
دنمخ اوذيمًن ودي اووىتح.
يسػنينيدين بىل زةنينيى مىكنينيىَ اونينيدزض اوظدينينيد
%25
0,63
5
05
31
05
03
5
2
ةاوـملاخ اوظاةقح وىوىتح.
ينمخ ودي املقنيدزج ُنيىل بطنيذـداً اوذغرينيح
%20
0,30
03
00
33
05
5
3
3
اوساطِح يف دِىم ودِىيم اووىتح.
يظنينينينياُدين يف دـنينينينيميم دزوض بىذطينينينينيح
%20
0,26
13
00
33
03
50
4
4
وىوىتح.
يىطهنخ وقساءخ بسسا ينيح ديينيدين يف دنيدزيع
%25
0,21
25
04
00
15
50
5
5
اووىتح.
ػظث نذا ع اوظدوه ( )0-1من دمىن ( )5فقساخ مذِىق ةدوز املرشف اورتةنيىي يف مظنياه مهنيازاخ اوذنيدزيع وطنيى املنيسطؽ
واونظتح املئىيح دقّ ةٍن ( )0,21 – 0,12و ةاونظتح اونظتح املئىيح ( )%25 - %36يف ػٍن اوىطى اوؼظايب وهرا اويقساخ دمنيىن ()0
04
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واويقساخ اوذخ دمىن وطى مسطؼها ؤلرث من ( )2 ,1 ,0 ,0دمىن فقسج قىيح مشي ( )0,12 0,55 0,06 0,34و اويقساخ ان دمىن وطنيى
مسطؼها ؤقي من ( )0دمىن فقسج كِييح مشي ( )5 ,4 ,3 ,5وه وطى املسطؽ يذمىن من ( )0,21 0,26 0,30 0,63وهرا مبِن وطهح
نٌس املرشفٍن واملِىمٍن هم ؤقي هم ُىل مظذىي دظهيص املِىىماخ وىمِىمٍن ودنميح اوقدزج ُنيىل اوذقينييم ودـنيميم اونيدزوض
اونمىذطيح وىمِىمٍن.
 :3-2-4مخال اإلدارج الصفيح:
يف هرا املظاه وه ( ) 50فقساخ وفيح وطى املسطؽ واونظتح املئىيح واوسدتح ودوز املرشف اورتةىي وذؼظنيٍن ؤداء املِىمنيٍن يف
مظاه ا دازج اوـييح من وطهح نٌس املِىمٍن ,واوظدوه ( )0-1يتينها
حدول ( )3-4وصط املرحس والنضتح املئىيح والردتح مخال اإلدارج الصفيح يعرضها
مِيازاخ
زدتح

خ

اويقسج [ا دازج اوـييح]

ؤوافق
ةؼدج

ؤوافق

مؼايد

ال ؤوافق

ال
ؤوافق
ةؼدج

وطى
املسطؽ

وشن
املئىي

يؼشنخ ُىل مالػٌح بى اووىتنيح وبرشالهنيم
6
5
يف اويِاوياخ اوـييح املـذىيح.
يناقؼنخ يف هسق اوؼياي ُنيىل اونٌنياً يف
%45
0,22
53
53
13
12
14
53
0
اوـيص
ينينينينينيىطهنخ بىل ؤهمينينينينينيح بُنينينينينيذٌلد اونينينينينينمى
%36
0,11
50
00
06
20
05
5
0
اودٌنقساهخ املظاوه يف بدازج اوـ .
%35
0,15
50
03
33
00
13
 55ينمخ ودي مهازاخ اوذِامي مّ اوذالمير.
1
ينينينيىطهنخ بىل دىطينينينيه ا هنينينيذٌلً ةظنينينيظالخ
%34
0,01
54
05
14
04
00
4
2
اووىتح.
يؼشنخ ُنيىل دِىينيد اووىتنيح ُنيىل ا نلنيتان
%31
0,00
53
03
06
15
00
1
اوداؿًل ةِيدا َ ُن بطذـداً اوِقاب.
3
يؼشنخ ُىل ؿياغح قىانٍن وىـ من ؿنياله
%31
0,00
01
04
15
00
13
50
برشاك اووىتح منر اوىقاء األوه.
يسػنينيدين بىل وطنينيا ي دنينيىفًن األمنينين اونييس ني
%35
0,33
4
16
26
02
01
0
4
وىوىتح.
ينينيىطهنخ بىل بطنينيذـداً اوذِصينينيص ا يظنينيايب
%33
0
00
00
20
02
00
2
5
ؤسناء اوذياُي اوـيخ.
يسػدين بىل ؤهميح ةناء ُالقاخ بطذٌلُيح مّ
%26
0,60
01
13
13
10
54
3
6
اووىتح ؤسناء اوذياُي اوـيخ.
يؼشنخ ُنيىل دنيىفًن املننياؾ اوـنييخ املال نيم
%25
0,63
01
00
33
00
53
5
53
وؼدوز اوذِىم.
%23
يسػنينينينيدين بىل بطنينينينيذـداً وغنينينينيح اوظظنينينينيد
55
0,45
05
03
23
00
50
( 0ا ٌننينياءاخ ودِتنينيًناخ اوىطنينيه) يف كنينيتى
50
ا دـاه اوـيخ.
ػظث املِىىماخ اوظدوه ( ) 0-1نذا ع اوتؼص ةاونظتح ؤػىاه املظاوٍن من وشازج اورتةينيح وذؼظنيٍن ؤداء املِىمنيٍن منين ناػينيح
بدازج اوـ وطى املسطؽ ويقساخ من ةٍن ( )0,45 – 0,30واونظتح املئىيح هخ ( )%23 - %40واويقساخ ؤقي من (5 4 2 1 ,0( )0
 )50 55 53 6دذمنينيىن ( )0,00 0,15 0,22 0,30 0,11 0,01 0 0,00 0,33وهنينيرِ يِينينيه اويقنينيساخ منينين ناػينينيح كنينيتى اوـ ني
15
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واملرشفىن وهم دوز فِاه ما ُدا اويقساخ ( )3 0 5يمىن وطنيى املنيسطؽ اليظنيىش ؤن يمنيىن ؤقنيي منين ( )0يظنياوي (– 0,45 – 0,63
 ) 0,60وهنا دتٍن ؤن املرشفىن ويع وديهم اوقدزج ُىل ودمىين طى مال م ومناطث وىذِىيم واوذِىم اليىطد دِىيٌلخ ػىه ؤهمينيح
وغح اوظظد يف كتى اوـ واليىطد ؿوىاخ من ؤطي زفّ اوناػيح ا طذٌلُينيح واوـنيؼيح منين ةنيٍن املِىمنيٍن واووىتنيح لنيي هنيرِ
األمىز الدسطّ وىمِىمٍن فقى وببا دـف لي من املىًيٍن اوِامىٍن يف هرا املظاه.
 :4-2-4مخال الذلىيم:
هرا املظاه يذمىن من ( )53فقساخ ودم بطذـساض وطى املسطؽ واونظتح املئىيح واوسدتح دوز املرشف اورتةىي وذؼظٍن ؤداء
املِىمٍن يف مظاه اوذقىيم من وطه نٌس املِىمٍن املدازض:
حدول ( )4-4وصط املرحس والنضتح املئىيح والردتح ملخال الذلىيم يعرضها
مِيازاخ
زدتح

خ

5
0

4

اوذِسف يف ؿياغح األطئىح اوظاةسج ؤسناء ُمىيح اوذقىيم.
يظاُدين يف اوذنىيّ يف بطذـداً ؤدواخ اوذقىيم املـذىيح.

0

0

1

0

يؼشنخ ُىل بطذـداً اوذقىيم اوـذامخ يف املىق اوـيخ.
يظاُدين يف اومؼني ُنين منيىاهن اوقنيىج و اولنيِ ُننيد ؿنيياغح
األهداف.
يصينينيد منينين مقنينيدزايت يف بطنينيذـداً اوذقنينيىيم اوتننينيايئ يف املىق ني
اوـيخ.
يالد ُىل اوذـويى وذِىم اووىتح وفق نذا ع دقىٌنهم.
يظاُدين يف ةناء ا ؿذتازاخ ػظث طدوه املىاؿياخ.

6
50

3
53
6

يمظتنخ مهازاخ دؼىيي نذا ع ا ؿذتازاخ.
يصودين ةاوذغريح اوساطِح ُن ؤدايئ ةؼمي مظذمس.
يظاُدين يف بُداد ؿوى ُالطيح ةناء ُىل نذا ع اوذقىيم.

05
03
53

5
2
3
4
5

1
2

اويقسج [اوذقىيم]

ال ؤوافق
ةؼدج
03
06

وطى
املسطؽ
0,36
0,35

وشن
املئىي
%30
%33

ؤوافق
ةؼدج
00
00

ؤوافق

مؼايد

ال ؤوافق

05
05

11
04

03
02

0

%33

03

00

33

00

03

%25

05

04

20

13

01

0,55

00

05

12

14

05

0,45

%22

04
11

33
03

23
13

50
00

0,45
0,45

%22
%22

56
01
03

11
13
00

13
00
31

13
15
00

0,31
0,33
0,20

%20
%20
%25

ػظث نذا ع اوظدوه ( )1-1ةاونظتح ونذا ع اوتؼص دإؿر ( )6فقساخ من ناػيح ددزيع ا ػـنيايئ وطنيى املنيسطؽ يقنيّ ةنيٍن (– 0,6
 )0,20واونظتح املئىيح وه ( )%25 - %30ةينهم وةِم اويقساخ ؤُىل من ( )0وهرا اويقساخ ( )5 4 0من ناػيح وطى املسطؽ ةنيٍن
( )0,35 0,36 0واويقساخ ؤقنيي ( )0وهنيرِ اويقنيساخ ( )53 6 3 2 1 0 5وطنيى املنيسطؽ ةنيٍن ()0,33 0,20 0,31 0,55 0,45
ةاونظتح ألطىةح املِىميناملدازض األطاطيح يف مؼافلح اوظىيٌلنيح املرشفىن مل يظنيذويِىا دؼيينيص املِىمنيٍن منين ؤطنيي دقنيىيم
مـنّ املِىمٍن ووذؼديد نقان بيظاةيح واونقوح اوظىتيح وىذالمير من ناػيح املِىمٍن ومنين طهنيح ؤؿنيسي مل يِوىاؿونيح يف فسؿنيح
طيدج من ؤطي دِىم اوذالمير واألهمننيننيح منين وؿنيىه بىل ؤهنيداف اونيدزوض واملرشنيف اورتةنيىي غنيًن مهذمنيٍن ةنيةوصاً وىمِىمنيٍن
بطذـداً طدوه املىاؿيا خ وىذقىيم اوذالمير ودؼىيي اونذا ع ا ؿذتازاخ وويع وديهم ؿوح ملِاوظح بنـياق مظذىي اوذقىيم.
 :4-2-4مخال املنهاج:
هرا املظاه دذمىن من ( ) 5فقساخ ودم بطذـساض وطى املنيسطؽ واونظنيتح املئىينيح واوسدتنيح دوز املرشنيف اورتةنيىي وذؼظنيٍن ؤداء
املِىمٍن يف مظاه املنهاض ةسؤي املِىمٍن ُسكها:
حدول ( )5-4وصط املرحس والنضتح املئىيح والردتح مخال املنهاج يعرضها
مِيازاخ
زدتح

5
0
0

خ

اويقسج [املنهاض]

ؤوافق
ةؼدج

ؤوافق

مؼايد

ال ؤوافق

ال ؤوافق
ةؼدج

وطى
املسطؽ

وشن
املئىي

3
5
2
5
1

يظاُدين يف دؼىيي مؼذىي اومذاب املدزيس.
يوىِنخ وةؼمي مظذمس ُىل اوذوىزاخ اوـاؿح ةاملنهع.
يرشلنخ يف وزػاخ دسةىيح ملناقؼح مؼذىي اومذث املدزطيح.
يظاُدين يف ُمىيح دؼىيي املنهاض.
يصودين ةنرشاخ دسةىيح دذِىق ةاوذوىزاخ اوـاؿح ةاملنهاض.

03
01
00
00
02

00
04
53
52
00

33
12
15
13
03

00
05
03
53
06

03
04
15
33
25

0
0
0,45
0,33
0,31

%33
%33
%23
%20
%20

4

يسػدين بىل دىًي األػداز اوظازيح يف ددزيع املناهع.
يِصش ودي اونؼاهاخ املـنياػتح وىمنهنياض اوذنيخ دِمنيي ُنيىل دنمينيح
مىاهث اووىتح.
يرشلنخ يف ُمىياخ دقىيم املنهاض.

02

55

15

26

05

0,34

%20

05

53

01

20

11

0,26

%20

50

4

03

20

22

0,03

%11

1

0

2

0

Supplementary Vol.23, No.3, 2019

181

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102

ػظث نذا ع من اوظدوه ( )2-1وه ( )5فقساخ يف مظاه وكّ اوملامع وطى املسطؽ يقّ ةٍن ( )0,03 0واونظتح املئىيح (- %33
 )% 11ؤلرث فقساخ مظاه وكّ اوملامع وطى املسطؼها ؤقي منين مذىطنيى اوؼظنيايب ( )0مبِنني اويقنيساخ ( )4 2 1 0 0 5وطنيى
املسطؼها ( )0,34 – 45 ,0 – 0,31 – 0,03 – 0,26 – 0,33دمىن كِييح هرِ اويقساخ ةؼظث ؤطىةح املِىمٍن ماُدا فقساخ ()5 3
وه وطى املسطؽ يذمىن من ( ) 0هرِ اويقسج دتٍن كِ املرشف اورتةىي من ناػيح مظاُدج األفِاه اوذؼىيىيح وىملامع واونؼنياهاخ
اوملامظيح ياسس ُىل دنميح قدزاخ اوذالمير وةِم املرشفٍن واملِىمٍن اليقيمىن اوملامع لمظاه اوذقىيم اورتةىي ةقـد ُسق قىج
وكِ اوملامع اوذِىيميح مشي ا ػذياض و األُواء واونرش اورتةىيٍن ُىل دىاؿنيي ةاوذنمينيح اونيملامع ودىؿنييىها وىمِىمنيٍن ودىطينيه
املِىمٍن وىمناقؼح ودىكيؽ امللمىن وىذالمير.
 :3-4اإلصذنذاج:
 :5-0-1األزاء واألفماز ػىه دوز املرشف اورتةىي يف دؼظٍن ؤداء املِىمٍن يف مظاه وكنيّ اوـونيى بىل ػنيدما يف األطىةنيح
ةسؤيهم املرشف ويع وديه اوقدزج ُىل مظاُدج ُىل ؤنؼاء ؿوح مِاوظح ولنيِ دؼلنيًناخ ؿونيح مىطنيميح وهمنيرا يف مؼنيازلح
وىدوز ودظديد و ازين دسةىيح.
 :0-0-1ةــىؾ مؼاوز ا دازج داؿي اوـ املِىمٍن بىل ػدما لانر ؤطىةذهم مشتذح – فقى دذمىن من لم مقونيّ – اليظنيىش
وهم اوــىؿيح املرشفٍن كِياء ا هذٌلً ةاوِالقاخ ا طذٌلُيح ةٍن املِىم واوذالمير ودمىين اطىاء دألً اوذِىيم.
 :0-0-1ػظث نذا ع اوتؼص وةسؤي املِىمٍن ةــىؾ مؼاوز مهازج اوذدزيع – ةسؤيهم املرشفٍن يف مظذىي كِي من ناػيح
دقىيم املِىمٍن مشي ُنرص مهم اوِمي ُىل وطا ي هسق اوذدزيع وبنؼاء اونيدزوض اوــىؿنييح ودـنيميم ووهنيم دوز قىينيي يف
دؼسيم ُىل اوقساءج اوغنيح يف دزوطهم.
 : 1-0-0زؤي املِىمٍن ةــىؾ مؼاوز اوذقىيم وتِم طىانث اولِ ػظث زؤي املرشفٍن ويع وديهم اوقدزج ُىل مظاُدج
املِىمٍن من ناػيح اوذقىيم ؿنّ نقان قىيح وكِييح وىنذا ع وهمرا اليِوىن زؤيهم طذٌِله طدوه اوــا ف ووؿنّ األطئىح
مشي مىكىَ ُرصي ومذقدً املرشفٍن كِياء من ناػيح دؼىيي نذنيا ع ا ؿذتنيازاخ وىمِىمنيٍن وونييع ونيديهم ؿونيح مِاوظنيح يف
مذناوه اويد وؤيلَ ا اليِوىهم (دغريح اوساطِح طظي اوذقىيم قدزج املِىم).
 : 2-0-0ػظث نذا ع اوتؼص ؤدلنيؽ ؤن زاي املِىمنيٍن ةــنيىؾ ةنيسامع اوقنيساءج ان دوز املرشنيفٍن بىل ػنيدما كنيِي وويظنير
وديهم اوقدزج ُىل مظاُدج دؼىيي اوملامع ودنميح قدزج اوذالمير واملرشفٍن اليؼازلىن املِىمٍن يف دقىيم اونيملامع واملنيا ساخ
اوـاؿح ةاوملامع.
 :4-4الذىصياخ:
ويف كىء اونذا ع اوتؼص يىر اوتاػص مبا يًل:
 :5-1-1دمشي اوصيازاخ ا رشافيح وىمِىمٍن.
 : 0-1-1رضوزج ؤن يقنيىً اوِمنينيي ا رشيف ُنينيىل ؤطنينياض املهننيخ واوذِنينياوين واوذؼنينيازيك طنينيىاء ةنيٍن املرشنينيفٍن ؤنيظنينيهم ؤو ةنينيٍن
املِىمىن.
 :0-1-1اوذإل يد ُىل ؤن ا رشاف اورتةىي ويع غايح وببا وطيىح وذؼظٍن نىُيح اوذِىم ودؼـيي اوذالمير.
 : 1-0-1دنظيق ُمي املرشفٍن وؿووهم وِدً االزدتاك ُند شيازادهم وىمدازض.
 :2-0-1برشاك املِىم املذميص يف قيادج ةِم اويِاوياخ و اونؼاهاخ.
ُ :3-0-1قد دوزاخ ددزيتيح مذـــح وذنميح املهازاخ اوقياديح ودي املِىمٍن.
 : 4-0-1شيادج ُدد املرشفٍن اورتةىيٍن ودقىيي ُدد املِىمٍن اوذتٍِن وىمرشف اوىاػد.
 :2-1مقرتػاخ:
 : 5-2-1بطساء دزاطح مٌلسىح وتؼص دوز املرشف اورتةىي يف دنميح املهازاخ اوقياديح ودي مِىمخ املسػىح ا ُداديح.
 :0-2-1دزاطح املِىقاخ او ذخ دقىي من فِاويح دوز املرشف اورتةىي يف دنميح املهازاخ ودي املِىمٍن.
 :0-2-1بطساء دزاطح دقىٌنيح ُن دوز املرشف اورتةىي يف دقىيم ددزيع مِىمخ املىاد ا طذٌلُينيح ُننيد بطنيذـدامهم وطنيا ي
اوذِىيم.
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املصادر واملراحع
-5
-0

اةساهيم مظدي ُصيص ( )0334الذلنياخ الرتةىيح ،ممذتح انظىى املرصيح ن 5اوقاهسج.
ؤةى غسةيح اٌنان ( )0336االرشاف الرتةىي (مفاهيم ،واكع ،أفاق) نٌُ.5لن األزدن داز اوتدايح وداز املظذقتي.

 -0ؤةىطمسج مؼمىد ومِمس مظدي ( )0350دور اإلرشاف الرتةىي يف دعم املعلم الخديد يف فلضطني (املؼافٌاخ اوؼٌلويح) لنيٌل ينيسي ذونين
املِىمىن اوظدد ؤنيظهم مظىح طامِح اونظاغ وألةؼاز –اوِىىً ا نظانيح.053-040 )0(04 -
 -1األغا بػظان واوديث ماطد ( )0330دوز املرشف اورتةىي يف فىظنيوٍن يف دونيىيس ؤداء املِىنيم املنيا س اوِىمنيخ اوساةنيّ ُرشني ()0330/02-01
طامِح ٍُن ػمع مظىد.5
 -2اوتدزي هازق ُتداوؼميد ( )0330دطتيلاخ ومفهيم يف اإلرشاف الرتةىي ٌُلن داز اويمس وىوتاُح واونرش واوذىشيّ ن.0
 -3اوتىىي مسشوقح ػمىد ( )0355اوتىنيىي مسشوقنيح ػمنيىد ( )0355دور املرشفف الرتةفىي يف دنميفح املعلمفني الخفدد مهنيفاط يف منطلفح دتفىن
الذعليميح منىحهح نظرهم زطاوح ماطظذًن غًن منؼىزج طامِح – مادح.
 -4اوظادزيُ ,دنان ػظٍن ( )0334االرصاء الىصفي يف العلىم الرتةىيح ,دازاملظًنجٌُ ,لن.
 -5اوؼتيث فهد ( )5663الذىحيه واإلرشاف الرتةىي ةدول الخليد العرةيح– اوسياق :ممذث اورتةيح اوِسيب ودوه اوـىيع.
 -6ػظن ػظٍن طيد ( )5636دزاطاخ يف ا رشاف اوينخ – اوقاهسج :ممذتح األنظىى املرصيح.
 -53ػمدان طناء طامل ػظن ( )0332دوراملرشف الرتةىي يف دطىير اإلدارج املدرصيحيف املررلح األصاصيح الدنيا مبزافظاخ غفسج مفن وحهفح
نظر املرشفني الرتةىيني واملديرين زطاوح ماطظذًن غًن منؼىز طامِح ا طالميح –غصج.
 -55اوـويث بةساهيم واوـويث ؤمي ( )0330اإلرشاف الرتةىي فلضفذح...أصاليته ودطتيلاده نٌُ 5لن االزدن داز قنديي وىنرش واوذىشيّ.
 -50ؿىيي ٌُلد مؼمد بةساهيم ( )0350اإلرشاف الرتةىي املعارص لىيح اوِىىً – طامِح شقاق – طمهىزيح املرص اوِسةيح.
 -50اوديساوي بطٌلُيي بةنيساهيم ( )0335دوز ا رشاف اوىقنيايئ يف دؼظنيٍن ؤداء املِىمنيٍن اوظنيدد يف املنيدازض اوؼمىمينيح مبؼافٌنياخ غنيصج زطنياوح
ماطظذًن غًن منؼىزج.
 -51اوظتيي ملاوي ًُل مؼمد ( )0350اإلةداع يف اإلدارج املدرصيح واملرشف الرتةىي نُ 5نيصج.
 -52طرتاك و زياق اوــاونح و فااد ( )0331دراصاخ يف اإلدارج الرتةىيح ٌُلن األزدن داز وا ي.
 -53طرتاك زياق واوــاونح فااد ( )0331دزاطاخ يف ا دازج اورتةىيح ٌُلن –األزدن :داز وا ي.
 -54اوظِديح ػمدج ةنر ػمد ( )0350الوفاياخ األدائيح الالزمح لدي املرشف الرتةفىي مفن وحهفح نظفر مفديري املفدارش ومضفاعديهم ةىاليفح
الضىيم يف مزافظح شامل التاطنح ةضلطنح عامن مظىح اوِىىً اورتةىيح واونيظيح املظىد 52اوِدد 5مازض .0351
 -55اوـملي ُصاً ُتداوسػمن ( )٦٠٠٣اإلرصاء الىصفي و دعامل spssدازاومذاب اوِاملخ ٌُلن.
 -56هسؿان ُتداملنِم ؤػمد ( )5660أثر ةرنامد ددريث املاليني أثناء الخدمح مبدارش وهالح الغىث الدوليفح عفىل دطفىير التنفث املفاهيميفح
واإلرشافيح لديهم زطاوح ماطظذًن غًن منؼىزج ٌُلن.
 -03اوِاطص فااد ًُل و ػىع داود دزويؽ ( )0336دليل املرشف الرتةىي لذزضني عمليح الذعليم والذعلم لىيح اورتةينيح طامِنياخ ا طنيالميح –
غصج.
ُ -05وىي طىدخ ( )0335اإلدارج الذعليميح واإلرشاد الرتةىي ،أصىلها ودطتيلادهاٌُ ،لن األزدن داز اوشقافنيح وىنرشني واوذىشينيّ .نقنيالَ ُنين األغنيا
ؿهيث لنيٌله ( )0335اإلرشاف الرتةىي دوره يف فعاليح املعلم يف مررلفح الذعلفيم األصفال العليفا مبفدارش الىهالفح الغفىث الدوليفح مبزافضفح
الغسج ،ةؼص ماطظذًن منؼىزج مظىح طامِح األشهس – غصج طىظىح اوِىىً ا نظانيح املظىد  53اوِدد.5
 -00اويسغ وطيه (" )5663املهاراخ الالزم دىافرها لدي مدير املدرصح إلنخاذ العمليح الرتةىيح" يف ُقد اوذظِيناخ رصالح الرتةيح َ.5
 -00اوىقاين و اوظمي ؤػمد ػظٍن و ؤػمد ًُل ( )5666معخم املصطلزاخ الرتةىيح يف املفاهم وطرق الذدريط ُامل اومذث ن.5
 -01مسدظخ ؤػمنيد ( )0336دور املرشف الرتةىي يف دنميح املهاراخ اللياديح لدي معلمي املررلح اإلعداديح يف مفدارش وهالفح الغفىث زطنياوح
ماطظذًن غًن منؼىزج لىيح اورتةيح اوظامِح ا طالميح :غصج فىظوٍن.
 -02مسيس مؼمد منًن ( )0335اإلدارج الذعليميح أصىلها ودطتيلادها اوقاهسج – ُامل اومذث.

-03

املغيدي اوؼظن ةن مؼمد ( )0333نزى ئرشاف الرتةىي أفضل ن 5اوسياق – ممذتح اوسػد.
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گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

3102  ساڵى،3. ژمارە، 32 .بەرگى

ڕۆڵی صەرپەرشذیارانی پەروەردەیی لە ةاشوردنی ئەدای مامۆصذایانی خىێندنگە ةنەڕەدیەهانی شاری صلێامنی لە ڕوانگەی مامۆصذایان
پىخذە
امانظ ەً دىێژینەوەیە شانین ڕۆڵ طەزپەزػنيذیازي پەزوەزدەینيیە وەطنيەز ةاػني سدىن ەداي مامیطنيذایان وە قیننياغ ةنينەڕەر وە پازێصامنياي طنيى ٌلىن وە
) مامیطنيذا هەڵتژێنيسدزان ةەڕێنيەەي٨٣١( ) مامیطنيذا بنيىنەي دنيىێژینەوە پ نيدێر وە٢٠٠٨( ڕواننيەەي مامیطنيذایانەوە منيیمەڵەەي دنيىێژینەوەمە پ نيدێر وە
)٦٠٨٦ – ٦٠٨٥( بىنەي هەڕەمەم ةی طاڵ ؿىێندىن
) ةڕامە داةەػ سا ةەطەز پ نع ةىازدا وەک (پنيالن و هنيادىوی١٤( وەپ ناو ةەدیه ناىن امانظ دىێژینەوەمە دىێژەز فیزم ڕاپسىس دزوطذ سد پ هادتىو وە
وانە ودنەوە ةەڕێىەةسدىن پیه هەڵظەنەاندن پسۆامسام ؿىێندن) ةی دڵنیاةىون وە ڕاطذ و ط ەیسي ڕاپسطەمە هەطذا ةە داةەػ سدىن ةەطنيەز میمەڵ ني
.پظپیڕان وػازەشایان دواي وەاڵمەمانیان وەڕێەەي پ ىەزي ویەەزر پ نع ڕەهەندي داةەػ سا ةەطەز بىنە دىێژینەوەمە
وەژێس ڕۆػنای ەنظامەماىن دىێژینەوەمە امەیؼر ةەژمازەیەک ەنظاً وە امسنەرتینیان د نيڕاي مامیطنيذایان ڕاینيان وایە مە دەة نير ڕۆڵني طەزپەزػنيذیازي
.پەزوەزدەی ةەزشة سێذەوە وە ةاػ سدىن دىاناماىن مامیطذایاىن قیناغ ةنەڕەر وە پازێصاماي طى ٌلىن
.ةاػ سدىن ەدا مامیطذایان

 طەزپەزػذیازي پەزوەزدەی:کلیىل ووشە

The role of the educational supervisor in improving the performance of teachers in the basic stage in
the province of Sulaymaniyah from the perspective of teachers
Karzan Mohammed Aref
Faculty of Basic Education - University of Sulaymaniyah
Abstract
The aim of the research was to identify the role of the educational supervisor in improving the performance
of the teachers in the basic stage in Sulaymaniyah Governorate. From the point of view of the teachers, the
research community consisted of (5301) teachers and teachers. The sample consisted of (164) teachers,
(2018-2019).
To achieve the goal of the research, the questionnaire was constructed consisting of (47) paragraphs, divided
into five areas (planning, teaching skills, classroom management, evaluation, curriculum). To verify the
validity and stability of the questionnaire, the questionnaire was presented to a group of expert and
specialists. Through the five-dimensional Likert scale, were applied to the research sample.
In the light of the results, the study reached several results, the most important of which is the existence of
intermediate opinions that tend to be high among the primary school teachers in Sulaymaniyah Governorate
towards the role of the educational supervisor in improving teachers' performance.
Keywords: Educational Supervisor, improve the performance, teachers.
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