درجة مالءمة أداء القيادات الرتبوية يف

مؤسسات التعليم قبل اجلامعي ملتطلبات
التنمية املستدامة يف فلسطني
علي محمد شنن*

املخلص _ هضًذ الضعاؾت ئلى الخلغي كلى صعحت مالءمت أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت في ًلؿؼحن ،ولخدُِّ هظا الهضي اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي باؾخسضام اؾدباهت مٖىهت مً (ًِ )15غة جم
جدضًضها في مدىع واخض ،وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً (ُ )111اةض جغبىي مىػكحن كلى مضًغٍاث التربُت والخللُم في ُؼاق هؼة بيؿبت
( )%50مً اإلاجخمم الاصلي ،وُض جىصلذ الضعاؾت ئلى اللضًض مً الىخاةج أهمها أن صعحت مالءمت أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث
ً
الخللُم ُبل الجامعي مغجٌلت وؿبُا ،وأن اؾخوال٘ الُِاصاث الخللُمُت للمؿخدضزاث الخٕىىلىحُت في جدُِّ أبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت
بلى ( ،)%74.70وهي صعحت مغجٌلتٓ ،ما وان هىاْ طلٍ مً ُبل الُِاصاث الخللُمُت في مغاكاة ملاًحر اؾخضامت اإلاىاعص كىض الُِام
باإلاهام.
الكلماث املفخاحيت :ألاصاء ،الُِاصاث التربىٍت ،مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي ،الخىمُت اإلاؿخضامت

*مدرص الخخطيط الاضتراجيجي والدراضاث املطخقبليت املطاعد _ وسارة التربيت والخعليم
137

6

7

7107

درجت مالءمت أداء القياداث التربويت في مؤضطاث الخعليم قبل الجامعي
ملخطلباث الخىميت املطخدامت في فلططين

ً
ومضاًلت لخلٗ اإلاىحاث طمىا للمىاكت والبِاء والخجضص والىماء [.[3
واللملُت الخللُمُت التربىٍت لِؿذ ؾهله ئلى الخض الظي ًمًٕ
جصىعهً ،هي كملُت جخضعج جدتها اللضًض مً اللىاصغ ،ولٖل كىصغ منها
اللضًض مً اإلاكٕالثً ،اإلاىاهج ٓملاعي لها مكٕالتها ،والىؾاةل
والخِىُاث ٓأصواث جىصُل للملغًت لها مكٕالتها ،وػغاةّ الخضعَـ
بأهىاكها ٓىىاُل للملغًت لها مكٕالتها ،وهحرها مً اللىاصغ والتي مً
ً
أهمها الُِاصي التربىي ٓلىصغ أؾاس ي أًظا له اللضًض مً اإلاكٕالث
التي ًىاحهها زال٘ الُِام بمهامه [.[4
ؤل هظه اللىاصغ ال جدِّ ٌٓاءتها ئال مً زال٘ وحىص هـام حللُمي
طي حىصة كالُت مخاح ألٓبر كضص ممًُٕ ،اصع كلى الاهخِا٘ بأًغاصه مً
الاووالَ الٌٕغي ئلى النهل مً الشِاًاث اإلاسخلٌت ،ومً الخِىُم
والٌغصًت ئلى اللمل الجماعي واإلاكاعٓت اإلاجخملُت ،ومً الٌِغ والبؼالت
ئلى ًغص اللمل والاهخلاف الاُخصاصي ،ومً اإلالاهاة مً الىهً الصخي
والخلىر البُئي ئلى الصخت واللاًُت والبِئت الىُِت وهىا ًٕمً أهمُت
ٔل مً الخىمُت و الخسؼُؽ [.[5
ً
وبىاء كلى ما ؾبّ؛ ًاهىا هالخف أن للخىمُت صوع ٓبحر في عؾم
الؼغٍّ لضي ُُاصاث الخللُم ،خُث أجها جدٌؼ أهىاق الخٌٕحر لضهم ،ال
ؾُما الخٌٕحر بأهمُت الٖاصع البكغي وصوعه في هجاح اللملُت الخللُمُت،
ومضي طغوعة جىمُت هظه الٖىاصع وججهحزها للُِام بأكمالها الاصاعٍت
والُِاصًت كلى اجم وحه.
 .2مشكلت الدراضت
اهبشاُا مما ؾبّ ،وفي ؿل ما ًدُؼىا مً حوحراث كاإلاُت ؾغَلت
جخجه هدى اؾخٕكاي ٔل ما هى حضًض مً اإلالاعي والشِاًاث
وؤلاهجاػاث الخٕىىلىحُت اإلاتزاًضة في الخؼىع والخدضًث ،وفي الجاهب
ً
ُ
آلازغ هجض مجخملىا الٌلؿؼُجي ًٍِ كاحؼا أمام مالخِت طلٗ الخِضم
ً
اإلادؿاعق وحوحراجه اللخـُت ،طلٗ الظي أوحض ًسخخا مً التراحم
الٌٕغي والخظاعي والخٕىىلىجي وختى اإلالغفي في مجخملىا الخبِب،
ً
ًللى صلُض الخللُم هالخف أن هىاْ جأزغا في الخدصُل الللمي
والضعاس ي وختى الشِافي بحن ػالب وزغٍجي مجخملىاً ،غهم وحىص
اللضًض مً البرامج الخىمىٍت اإلاسصصت للنهىض بالخللُم في بلضها
باَ في الخأزغ ومآث في مؿدىِم الغٔىص بل و التراحم،
وبِاصاجه ،ئال أهه ٍ
طلٗ الظي ٌؿخىحب ئكاصة الىـغ واُم أصاء الِاةض التربىي مً الىاخُت
الخىمىٍت ،و صعاؾت ما ُض جدِّ مً أهضاي الخىمُت وما لم ًخدِّ
وجُِم طلٗٓ ،ما وٍجب أزظ الاؾخضامت في كحن الاكخباع إلاا لها مً
مؿعى هام في ؾض الٌجىة بحن الخوحراث اللاإلاُت اإلادؿاعكت واإلاؿخمغة
وٌُُٓت مالخِتها والىصى٘ ئليها.
أ .أضئلت الدراضت
مكٖلت الضعاؾت جخمدىع في الؿإا٘ الغةِـ الخالي "ما صعحت مالءمت
أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث
الخىمُت اإلاؿخضامت في ًلؿؼحن؟ "

 .1املقدمت
حلاؿمذ حلُِضاث هظا اللصغ و حكابهذ حكابٖاجه ،وجضازلذ اإلاهام
وهلـذ كملُاجه ،ختى ازخلؼذ مً بلض ٔل طلٗ مسغحاجهًٖ ،ان ال بض
ألصخاب الِغاعاث مً اًجاص ما ًبؿؽ ٔل جلٗ الخلُِضاث وٍدل ٔل
هظه ؤلاقٖاالث ،وٍظلها حمُلها طمً أحىضة مغجبت خؿب اإلاهام
وألاولىٍاث ختى ًدؿجى للِاةمحن كلى ئصاعة وُُاصة اإلاإؾؿاث مً
جدُِّ الواًاث وحجي الىجاخاث.
ً
واإلاخابم الُىم إلاا هى خاصر في هظا اللالم ٌللم حُضا أن كاإلاىا هظا
لم ٌكهض في جاعٍسه الؼىٍل مً ؿىاهغ الخوُحر في قضتها وؾغكتها وكمّ
آزاعها واحؿاق مضاها مشلما ٌكهضه في الىُذ الغاهً ،لظلٗ ًان مىآبت
ً
ً
الخوُحر أصبدذ أمغا خخمُا باليؿبت ئلى الىػً اللغبي [.[1
ٓما القٗ أن الخوحراث اإلادؿاعكت في الللم واإلالاعي والخٕىىلىحُا،
وما ًصاخبها مً اهٌجاع ؾٖاوي وخغاْ احخماعي ،وحوحر اُخصاصي في
اإلاجاالث اإلاخلضصة وما ٌؿىصه مً اهٌخاح كلى اللالم ،حلل مً الخللم
والخضعٍب والشِاًت وؾُلت للدؿابّ والخىاًـ وبظ٘ الجهىص الخشِشت
إلاىآبت اإلاؿخجضاث ،مما أصي ئلى مغاحلت اإلاإؾؿاث لؿُاؾاتها
وأهضاًها وأوكؼتها اإلاخللِت باكضاص الٖىاصع البكغٍت كلى مسخلٍ
اإلاؿخىٍاث ،و مً زال٘ جؼوٍضها ببرامج جىمىٍت مىاؾبت لغًم ٌٓاءتها
ؤلاهخاحُت وجدؿحن أصاء اللاملحن ًيها [.[2
وفي طىء ما ؾبّ ًاهىا هالخف أن ما ٌلكُه اللالم الُىم مً جِضم
ٌلخمض كلى الاؾخٌاصة مً زبراث البكغ وُضعتهم في صىم الخوُحرٓ ،ما
ً
أهه أًظا ٌلخبر هخاج ما زلٌخه اللملُت الخللُمُت ،ومً طلٗ اهبشّ
الاهخمام بمجا٘ الخىمُت البكغٍت ٓأهم كامل ًدِّ هجاح أي هـام
مإؾس ي ُمىـم ،بوع الىـغ كً أهضاًه وأبلاصه الؿُاؾُت أو
الاُخصاصًت أو الاحخماكُت أو ختى الشِاًُتً ،اإلوؿان هى الجؼء
ألاؾاس ي في طلًٗ ،هى أصاة الخىمُت وواطم ُومىٌظ الخسؼُؽ واؾخِغاعه
ً
هضي ٔل منهماً ،الخىمُت أًا ٔان مؿماها " جىمُت بكغٍت – جىمُت
مؿخضامت " ًهي ال جِخصغ كلى مجغص الخىؾم اللمغاوي أو الؼعاعي أو
ً
كلى حىاهب اُخصاصًت أو ؾُاؾُتً ،هي أًظا تهخم بالخىمُت الاحخماكُت
والشِاًُت وألازالُُت ،و وطم اؾتراجُجُاث لٖل منها.
ٓظلٗ هىاْ ئحماق بحن الباخشحن في الللىم الاحخماكُت كلى أن
ؤلاوؿاهُت جيخِل في الىُذ الغاهً ئلى ػىع خظاعي حضًض ،مليء
بالخدىالث واإلاؿخجضاث اإلاخالخِت في ؿل ؾُاصة اللىإلات بٖل ججلُاتها
الؿُاؾُت والاُخصاصًت والاحخماكُت والشِاًُت ،وبخأزحر الشىعة الللمُت
والخٕىىلىحُت ،وزىعة الاجصاالث الٕبري التي جِم اإلاللىماجُت في ُلبها،
وعمؼها الباعػ هى ؤلاهترهذًٕ ،م هي ٓشحرة وملِضة ومدكابٕت مخوحراث
هظا الؼمان والظي ًٌغض هٌؿه كلُىا ِل ُى َ
ظغب في جىحهاجه ،ومم أهه ال
مىاص لىا مً الخٌاكل والخدؿب إلاىاحهخه ،وال ًٖاْ مً خخمُت
الخالػم مله ،لًٕ مؿئىلُدىا جِم في جدضًض ماطا هصىله هدً ،ال ماطا
ً
ًصىل ـه هُ ـغه ـا ًُى ـا أو لى ـا ،وً ـي بـظ٘ الجهض جٌُٕا ،ومخابلت ومىاحهت
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هي وخضاث ئصاعٍت جيكأ في مغآؼ اإلاداًـاث وجسخص مؿإولُاتها
بغًم مؿخىي الخللُم في اإلاؿخىٍاث الخللُمُت (اإلاضاعؽ) الخابلت لها
واللمل كلى جىٌُظ الؿُاؾاث والخؼؽ التربىٍت التي جظلها وػاعة
التربُت والخللُم طمً الِىاهحن وألاهـمت والخللُماث [.[6
ً
وكغي أًظا الُِاصة التربىٍت بأجها الُِاصة الِاصعة كلى صكم وجٌلُل
اللمل الاحخماعي ،وحؿعى ئلى جدؿحن زِاًت اإلاإؾؿت ،وعًم ُضعاث
ألاًغاص ،وججىٍض اإلاسغحاث الخللُمُت وتهخم بالجىاهب ؤلاوؿاهُت،
ألازالُُت و الاعجِاء بمؿخىي ألاصاء إلهجاػ اإلاهام الىؿٌُُت بٌٕاءة
وًاكلُت [.[7
وجدبجى الضعاؾت هظا الخلغٍٍ.
 الخىمُت اإلاؿخضامت )(Sustainable Developmentهىاْ حلغٌٍاث مخلضصة للخىمُت اإلاؿخضامت ،لًٕ الخلغٍٍ الظي
أوعصة جِغٍغ "مؿخِبلىا اإلاكترْ ] ،"Our common future [8واإلالغوي
ً
ً
باؾم جِغٍغ بغوهخالهضٌ ،لض هى ألآثر اهدكاعا وقُىكا في ألاصبُاث
َ
اإلاغجبؼت بهظا اإلاىطىق ،ئط ال ًٖاص ًسلى ُمإلٍ مخللّ بالخىمُت
ً
اإلاؿخضامت مً هظا الخلغٍٍ .ووًِا للخِغٍغ ًان الخىمُت اإلاؿخضامت هي "
ُ
الخىمُت التي جلبي خاحاث الخاطغ صون اإلاؿاومت كلى ُضعة ألاحُا٘
اإلاِبلت كلى جلبُت خاحاتهم".
وهظا هى الخلغٍٍ ألاؾاس ي الظي جخبىاه الضعاؾت الخالُت للخىمُت
اإلاؿخضامت.
 ألاصاء )(the performanceكغي ؾلؼان [ ]9ألاصاء بأهه " ألازغ الصافي لجهىص الٌغص التي جبضأ
بالِغاعاث ،وئصعاْ الضوع أو اإلاهام و التي بالخالي حكحر ئلى صعحت جدُِّ
واجمام اإلاهام اإلاٖىهت لىؿٌُت الٌغص " ،و ًدبجى الباخث هظا الخلغٍٍ.
 .3إلاطار الىظزي
صوع ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي في جلبُت مخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت:
ئطا ٔاهذ الخىمُت اإلاؿخضامت في مٌهىمها الاصؼالحي هي "الالتزام
ألاصبي للجُل الخالي بظمان أن جخمخم ألاحُا٘ اإلاِبلت بىىكُت حُضة
للخُاة جمازل كلى ألاُل هىكُت الخُاة التي ًخمخم بها الجُل الخالي آلان "
[.[10
ً
ئطا ًان الخىمُت اإلاؿخضامت حؿعى ئلى اؾخضامت اإلاىاعص البكغٍت
والبُئُت ،وطلٗ مً زال٘ اللمل كلى طمان ما جدخاحه ألاحُا٘ لٖي
ًىلمىا بدُاة ٓغٍمت صون ؤلاطغاع بالبِئت أو بمىاعصها أو ئهضاعها .وبظلٗ
ً
ً
ًان الخىمُت اإلاؿخضامت تهضي ئلى الغقي بأًغاص اإلاجخملاث ًٕغٍا و زِاًُا
ً
بصىعة ججلل منهم أًغاصا مىخجحن و ُم ْىمحن في مجخملاتهم ،ولِـ مجغص
ً
أًغاصا مؿتهلٕحن وكاله كلى جلٗ اإلاجخملاث [.[11
ً
وبما أن الِاةض " زصىصا الِاةض التربىي " هى ًغص مً أًغاص طلٗ
اإلاجخممً ،خأزغ بجمُم بِئاجه وحمُم حوحراجه ،وٍإزغ ًيها ،بجاهب أهه ًِم
كلى كاجِه اللضًض مً اإلاؿئىلُاث واإلاهام الظي ًغطذ كلُه بدٕم
ً
ً
مىُلت ،والظي أًظا بضوعها ججلله ًأزظ مٖاها أٓثر خؿاؾُت وأهمُت
ً
مً هحره ،وطلٗ ألن مىُله ًجلله صاخب ُغاعاث و زؼؽ ،ومصضعا
آللُاث الخىٌُظ و وؾاةل وأؾالُب جِىٍم وُُاؽ ،وهحر طلٗ مً
اللملُاث ؤلاصاعٍت والتي هي مً أهم مؿئىلُاجه ،والظي ئما جِىص اإلاىـمت
ئلى الىجاح والخؼىع ،أو حسخبها ئلى الٌكل والخضهىع [.[11

وٍخٌغق مً الؿإا٘ الغةِـ ألاؾئلت الٌغكُت الخالُت:-
 -1ما واُم أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي
بٌلؿؼحن في جلبُت مخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت؟.
 -2هل جىحض ًغوَ طاث صاللت اخصاةُت كىض مؿخىي صاللت ((α ≥ 0.05
بحن مخىؾؼاث صعحاث جِضًغ أًغاص اللُىت خى٘ صعحت مالءمت أصاء
الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت في ًلؿؼحن حلؼي ئلى مخوحراث (الجيـ ،الخبرة ،اإلاإهل
الللمي)؟
ب .أهداف الدراضت
ؾلذ الضعاؾت الخالُت ئلى جدُِّ ألاهضاي الخالُت:
أ .الخلغي ئلى صوع ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي الللُا في جلبُت
مخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت.
ب .الخلغي ئلى واُم ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي.
ج .أهميت الدراضت
جىبشّ أهمُت الضعاؾت مً أهمُت الخىمُت اإلاؿخضامت في جدُِّ الخىمُت
صازل اإلاجخملاث ،زم أهمُت الاخخُاحاث التي بكٖل زاص لهي مً أهم
ما ًدضص مؿخِبل ؾحر اللملُت الخللُمُت والتي جخىٍُ كلى مضي جىمُت
الُِاصاث التربىٍت و تهُئتها في جدُِّ ألاهضاي وجىٌُظ الخؼؽ
وئهجاخها ،وجخمشل أهمُت الضعاؾت في الىِاغ آلاجُت:
أ .جٌُض اإلاؿئىلحن كً واُم أصاء الُِاصاث التربىٍت بضولت ًلؿؼحن .
ب .جبرػ هظه الضعاؾت مضي وعي الُِاصاث التربىٍت بضوع الخىمُت
اإلاؿخضامت في كملُت جىمُت ُُاصاث الخللُم الللُا.
ث .جٌُض هظه الضعاؾت في ئبغاػ ملىُاث جؼبُّ مخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت مً أحل الاعجِاء بأصاء الُِاصاث التربىٍت بضولت ًلؿؼحن.
مىهج و أصواث الضعاؾت
في طىء الهضي الغةِس ي للضعاؾت ُام الباخث باؾخسضام اإلاىهج
الىصٌي الخدلُلي ،لظلٗ صمم الباخث اؾدباهت مىحهت إلاضًغي
اإلاإؾؿاث الخللُمُت الخٖىمُت بهضي الخلغي كلى واُم أصاء ُُاصاث
الخللُم ُبل الجامعي.
د .حدود الدراضت
الخضوص اإلاىطىعي  :جدىاو٘ الضعاؾت الخالُت مؿألت صعحت مالءمت أصاء
الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت في ًلؿؼحن ،وٍِخض ي ألامغ الاؾخلاهت باألصبُاث وآلاعاء
ؤلاصاعٍت خى٘ ؤلاصاعة ،خُث جدضًض مٌهىم و الُِاصة التربىٍت ،والخىمُت
اإلاؿخضامت.
الخضوص البكغٍت  :ؾخِخصغ الضعاؾت في خضها البكغي كلى كُىت مً
الُِاصاث الللُا في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي مً مضعاء اإلاضًغٍاث
وهىابهم وعؤؾاء ألاُؿام واإلاضًغًٍ اللامُىن في جلٗ اإلاإؾؿاث
ُِٓاصاث جغبىٍت.
الخضوص اإلاٖاهُت  :مداًـاث هؼة – حىىب ًلؿؼحن.
ً
ابخضاء مً قهغ أٓخىبغ للام  2016م وختى قهغ ًبراًغ
الخض الؼماوي :
مً كام  2017م.
و .مصطخلحاث الدراضت
 الُِاصي التربىي )(Educational leaders139
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ً
وفي طىء ما ؾبّ هجض أن الِاةض التربىي ال بض أن ًٖىن ُملما و
ً
واكُا بأهمُت جؼبُّ الخىمُت اإلاؿخضامت في بلضه ٖٓل ،وفي مىـمخه كلى
وحه الخصىص ،وهظا لً ًخأحى ئال مً زال٘ جبجي مٌهىم الخىمُت
اإلاؿخضامت واللمل كلى جدُِّ أهضاي ومخؼلباث هظا اإلاٌهىم ،والضعاًت
الخامت بخضاكُاث اؾخسضام الضو٘ اإلاخِضمت لهظا اإلاٌهىم ،وؤلاًمان
الخُِِي بضوع الخىمُت اإلاؿخضامت في جدظغ وجِضم الضو٘.
ولٖي جخدِّ الخىمُت اإلاؿخضامت صازل اإلاإؾؿاث الخللُمُت وٍصبذ
هىالٗ مِضعة كلى جؼبُّ مباصئها في اؾخضامت اإلاىاعص البُئُت والبكغٍت،
ال بض أن جخىاًغ اإلاخؼلباث ألاؾاؾُت التي جمًٕ الىصى٘ ئلى طلٗ ،وفي
هظا الصضص حلغطذ وازخلٌذ اللضًض مً ألاصبُاث في صعاؾت وكغض
مخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت ،وًُما ًلي كغض ألهم ما حاء في مخؼلباث
الخىمُت اإلاؿخضامت ولتي ؾِخم كغطه كلى ؾبُل اإلاشا٘ ولِـ الخصغ،
خُث ُام الباخث بخلخُص جلٗ اإلاخؼلباث في (مخؼلباث كامت –
مخؼلباث اُخصاصًت – مخؼلباث احخماكُت – مخؼلباث بُئُت) ،وًُما
ًلي جىطُذ لهظه اإلاخؼلباث وطلٗ كلى الىدى الخالي:
أ -مخؼلباث كامت  :وهي ما جدخاحه الخىمُت اإلاؿخضامت في اؾخمغاعٍتها
بكٖل كام ،وٍمًٕ الىصى٘ لهظه اإلاخؼلباث مً زال٘ صُاهت
اؾتراجُجُت وػىُت ،وجىاًغ الاصاعة الؿُاؾُت الظي حلؼػ اإلاكاعٓت
اإلاجخملُت في صُاهت ؾُاؾُت الخىمُت اإلاؿخضامت ،و ئُامت مجخمم
اإلالغًت ،وحلؼٍؼ الِضعاث الىػىُت ،وجؼىٍغ مىـىمت البدث الللمي
والخٕىىلىجي ،ووطم اػاع ُاهىوي وجىـُمي ًلا٘ ،باإلطاًت ئلى جىـُم
اإلاجخمم وطلٗ مً زال٘ ئصاعة الكبٖاث الاحخماكُت و ئبِائها في اإلاىاػّ
الخظغٍت ،وجىًحر الـغوي آلامىت لها ٓأهم الكغوغ الاؾاؾُت
لالؾخِغاع كلى اإلاضي الؼىٍل [.[12
ب -مخؼلباث اُخصاصًت :وهي مخؼلباث جخللّ بما حؿعى لخدُِِه
الخىمُت اإلاؿخضامت مً همى اُخصاصي ،وطلٗ مً زال٘ " جدُِّ همى
اُخصاصي مؼغص ،وئخضار جىمُت ػعاكُت و صىاكُت و ؾُاخُت
مؿخضامت ،وحشجُم الاؾدشماع الامشل للمىاعص البكغٍت والبُئُت ،وحلؼٍؼ
ههج خؿً ؤلاصاعة ،وجىًحر الؼاُت وػٍاصة ٌٓاءة اؾخسضامها [.[3
ث -مخؼلباث احخماكُت :وُض جمشل اإلاخؼلباث الاحخماكُت الهضي
ألاؾاس ي مً وحىص الخىمُت اإلاؿخضامت ،خُث ًغهى هظا الهضي ئلى
الِظاء كلى الٌِغ ،وجدؿحن هىكُت الخللُم و جىًحر الىصى٘ ئلُه،
ٓظلٗ جىًحر ؿغوي ملِكُت مالةمت و عكاًت صخُت حُضة ،و اخترام
ٓغامت ؤلاوؿان ،و اُامت مجخمم مضوي ،واعؾاء مبضأ اللضالت اإلابيُت كلى
الاهصاي ،والالتزام بالُِم ألازالُُت [.[12
ر -مخؼلباث بُئُت :وهي مخؼلباث تهخم بالخٌاؾ كلى البِئت مً زال٘
اصماج الاهخماماث البُئُت في كملُت صىم الِغاع ،وحوُحر اهماغ الاهخاج
والاؾتهالْ هحر اإلاؿخضامت ،و خماًت ُاكضة اإلاىاعص الؼبُلُت ،و جِلُل
جىلُض الىٌاًاث ئلى أصوى خض ،و الخض مً جلىر البِئت ،باإلطاًت ئلى
الخِلُل مً اؾخسضام الؼاُت ،وحشجُم الاقغاي كلى البِئت كلى اإلاضي
الؼىٍل لخدُِّ اؾخضامتها [.[3
ً
وجأؾِؿا كلى ما ؾبًّ ،اهه ًمٕىىا الِى٘ بأن مخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت هي مخؼلباث تهضي ئلى اؾخضامت ٔل مً الخىمُت و اإلاىاعص "
ؾىاء ٔاهذ مىاعص بكغٍت أو مىاعص بُئُت" ،وطلٗ مً زال٘ الخٖامل بحن
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ٔل مً البِئت الؼبُلُت و اإلاجخمم و الخٕىىلىحُا ،وحسخحرها حمُلا
لخضمت ؤلاوؿان و ػٍاصة عًاهُخه ،ولِـ للخغاب والخضمحر ،مم اإلاداًـت
كلى هظه اإلاىاعص مً الهضع و الاؾخجزاي و الىظىب.
ً
أًظا ،ومً وحهت هـغ أزغيً ،ان اإلاخؼلباث ألاؾاؾُت الؾخمغاعٍت
الخىمُت اإلاؿخضامت ًمًٕ خصغها كلى الىدى الخالي :هاصٍ [[13
• وحىص هـام ؾُاس ي ًىًغ اإلاكاعٓت الضًمِغاػُت الٌلالت في اجساط
الِغاعاث الخىمىٍت والبُئُت.
• وحىص هـام اُخصاصي ًخمخم بالِضعة كلى اهخاج وجىػَم كاص٘ للثروة
كلى ٔل ًئاث اإلاجخمم.
ً
• وحىص هـام احخماعي ًِضم خلىال للخىجغاث الىاحمت كً الخىمُت هحر
اللاصلت في جىػَم الثرواث والخضماث في اإلاجخمم.
• وحىص هـام اهخاجي ًِىم كلى الاخترام والالتزام باإلاداًـت كلى الىـام
البُئي في اهخاج الؿلم وجِضًم الخضماث في طىء اإلالاًحر البُئُت
الضُُِت.
• وحىص هـام جٕىىلىجي ًِىم كلى الابخٖاع والابضاق لىـم وجِىُاث
خضًشت جسٌع اؾتهالْ اإلاىاعص ،وجِلل مً مـاهغ الخلىر للبِئتً ،ان
الخىمُت اإلاؿخضامت جخؼلب خؿً ازخُاع الخٕىىلىحُا اإلاالةمت ألخىا٘
البِئت الؼبُلُت ،وٍخدِّ طلٗ كً ػغٍّ اإلاداًـت كلى ؾالمت
اللملُاث البُئُت ألاؾاؾُتٓ ،ظلٗ اإلاداًـت كلى اإلاىاعص اإلاخىىكت
ً
وعازُا ،ومغاكاة الاؾخوال٘ اإلاىصى٘ ألهىاق الٖاةىاث الخُت.
• وحىص هـام صولي ًِىم كلى اللضالت في الاؾخسضام للمىاعص ،والخٌاؾ
كلى البِئت اللاإلاُت مً زال٘ اإلالاهضاث الضولُت.
وكلُه ؛ ًاهه ًمٕىىا الِى٘ بأن اؾخمغاعٍت هجاح الخىمُت اإلاؿخضامت
ًدخاج ئلى حملت مً اإلاخؼلباث الظغوعٍت و الهامت ،و أهه ختى ٌؿخؼُم
أي مجخمم مً جدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت لضًه ال بض مً جبجي أهـمت "
ؾُاؾُت و اُخصاصًت و جٕىىلىحُت و احخماكُت و صولُت و ئصاعٍت و بُئُت
" ٓمخؼلباث حلمل كلى خماًت هظه الخىمُت ،و جظمً اؾخمغاعٍتها
ً
وهجاخها ،بل وجداًف كليها مما ُض ًصُبها مؿخِبال مً اهدغاًاث أو
تهضًضاث أو مكٕالث ؾىاء ٔاهذ بكغٍت أو بُئُت.
وبهظا؛ ًاهه ًمٕىىا أن هالخف اإلاٌاعُت الىاضخت بحن ما جخؼلب
الخىمُت اإلاؿخضامت في ؾبُل أن جخدِّ صازل اإلاإؾؿاث الخللُمُت،
وبحن واُم وعي ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي بأهمُت هظه اإلاخؼلباث في
ئخضار هظه الخىمُت ،وهظا بضوعه ما ٌؿخضعي وٌُه خُُِِت أمام واُم
اللملُت الخللُمُت وخُِِت صعاًت ُُاصاث الخللُم بأهمُت هظه اإلاخؼلباث
والتي جٖاص ملضولت لضحهم ،وهظا ما صكاها في هظه الضعاؾت ئلى الخؼغَ ئلى
واُم الخىمُت اإلاهىُت لضي ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي ،وطلٗ مً
زال٘ اإلادىع الخالي.
واُم أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي
بٌلؿؼحن:
وَلخبر أصاء الُِاصاث التربىٍت هى حجغ ألاؾاؽ والضاكم ألاؾاس ي
الظي ًِىم كلُه هجاح أي مإؾؿت حللُمُت ،وختى جظمً اإلاإؾؿاث
ً
ً
الخللُمُت ً
أصاء مخمحزا لِاصتها ال بض أن حلضهم مهىُا وحؿاكضهم في
آدؿاب اللضًض مً الٌٕاًاث واإلاهاعاث الالػمت لخدُِّ أصواعهم
اإلاخىُلت ،وهظا ما ًجلل مً ألاهمُت بمٖان أن ًخم الخلغي كلى ماهُت
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اإلاضزل الشاوي  :جدؿحن الىؿٌُت:
ً
وهىاْ هجض أن الخوُحر و الخدؿحن في اإلاٖاهت الىؿٌُُت ًىًغ ًغصا في
جدؿحن ألاصاء ،خُث حؿاهم مدخىٍاث الىؿٌُت ئطا ٔاهذ مملت أو
مشبؼت للهمم أو ٔاهذ جٌىَ مهاعاث وُضعاث اإلاىؿٍ في جضوي مؿخىي
ألاصاء لضًه [.[16
اإلاضزل الشالث :جدؿحن اإلاىٍُ:
ً
واإلاىٍُ " أو البِئت " التي جإصي ًيها الىؿٌُت حلؼي ًغصا للخدؿحن
الظي ُض ًِىص ئلى جدؿحن ألاصاء مً زال٘ ملغًت مضي مىاؾبت كضص
اإلاؿخىٍاث الخىـُمُت والؼغٍِت التي جم بها جىـُم اإلاجمىكت ،ومضي
مىاؾبت ووطىح زؼىاث الاجصا٘ واإلاؿإولُت ،وًاكلُت الخٌاكل
اإلاخباص٘ مم ؤلاصاعاث ألازغي ومم اإلاؿخٌُض مً الخضمت ،وهظا ًِم كلى
كاجّ الاقغاي الاصاعي ومضي مخابلخه لعأكما٘ أزىاء ؤلاهجاػ ،ومضي
اعجُاح اللاملحن لبِئت اللمل [.[16
ث .الخىمُت اإلاهىُت:
ُ
وجمشل الخىمُت اإلاهىُت باليؿبت لإلصاعة مجمىكت مً اللملُاث
وألاوكؼت اإلاؿخمغة التي ًمًٕ مً زاللها ئخضار الخوُحراث
والخدؿِىاث اإلاؼلىبت في اججاهاتهم وؾلىُٓاتهم ومهاعاتهم وُضعاتهم،
وئٓؿاب ؤلاصاعة ٔاًت الخبراث واإلاللىماث التي ًدخاحىجها ،والتي ال ًٖىن
لها اولٖاؽ مباقغ كلى أصاء ؤلاصاعة ًِؽ ،ولًٕ كلى أصاء حمُم
اللاملحن باإلاإؾؿت الخللُمُت [.[17
لظلًٗ ،اهه مً الظغوعي جدضًض مٌهىم الخىمُت ،وُض ٓخب اللضًض مً
اإلإٌغًٍ وؤلاصاعٍحن كً هظا اإلاٌهىم ،وًُما ًلي ؾِخم جىطُذ مٌهىم
الخىمُت اإلاهىُت وطلٗ كلى الىدى الخالي:
ًمًٕ حلغٍٍ الخىمُت اإلاهىُت كلى أجها ":جؼىٍغ وجدؿحن اإلاهاعاث
والِضعاث الٌغصًت الالػمت ألصاء اللمل كً ػغٍّ حللم مِصىص أو هحر
مِصىص بملجى حللم عؾمي أو حللم ًغصي" [.[18
ومً هاخُت أزغي حلغي بأجها" :جدؿحن ألاصاء اإلانهي أو الىؿٌُي وجؼىٍغ
ُضعاث ألاًغاص وحوُحر ؾلىٓهم ،وطلٗ مً زال٘ ئهجاػ ألاهضاي اإلادضصة
ٌ
ؾلٌا" [.[19
صواعي الخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخضامت لُِاصاث الخللُم ُبل الجامعي:
وفي هظا الصضص أحمل الوامضي [ ]20صواعي الخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخضامت
في أعبلت صواعي جٕمً وعاء الخىمُت اإلاهىُت ،وهي:
ّ
 -1أن ألاًغاص الظًً ًلخدِىن باللمل ألو٘ مغة ًدخاحىن ئلى جضعٍب
ًمٕنهم مً الُِام بأكباء الىؿٌُت.
 -2وأن ّ
جؼىع الللىم الخضًشت ًخؼلب اؾخسضام أؾالُب وجؼبُِاث
جٕىىلىحُت مً اإلاهم الخضعٍب كليها.
 -3وأن الىؿاةٍ طاتها جخوحرٓ ،ما أن ألاًغاص ال ًِىمىن بلمل واخض
ًِؽ ،بل ًيخِلىن بحن كضة وؿاةٍ زال٘ ًترة كملهم باإلاإؾؿت.
 -4وأن ئوكاء أحهؼة وأُؿام وئصاعاث صازل اإلاإؾؿت ًخؼلب جىاًغ
مهاعاث ملُىت ال ًمًٕ الخصى٘ كليها كً ػغٍّ اؾخسضام ألاًغاص
ً
الخالُحن مهما بلوىا مً اإلاهاعاث ئال ئطا ماعؾىا جضعٍبا كلى ألاكما٘
الجضًضة.
أهضاي الخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخضامت لُِاصاث الخللُم ُبل الجامعي:
هىاْ اللضًض مً ألاهضاي التي حؿعى الخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخضامت ئلى

ألاصاء والخىمُت اإلاهىُت ،والىُىي كىض اإلاخؼلباث وألاؾـ التي ًبجى كليها
هاطًً اإلاٌهىمحن [.[11
أ .مٌهىم ألاصاء:
لِض جىاو٘ الٕشحر مً الباخشحن مٌهىم ألاصاء ،وفي هظا اإلاِام ؾِخم
كغض أهم الخلغٌٍاث التي جىاولذ مٌهىمي ألاصاء وألاصاء الىؿٌُي،
وطلٗ ٓما ًلي:
ُكغي ألاصاء بأهه " جىٌُظ الِاةض ألكماله ومؿإولُاجه التي جٖلٌه بها
اإلاىـمت أو الجهت التي جغجبؽ وؿٌُخه بها ،وَلجي الىخاةج التي ًدِِها في
مىـمخه " [.[14
وفي طىء طلٗ ؛ هجض أن ألاصاء هى ما ًبظله الِاةض مً حهض مىحه
ومىـم أزىاء ُُامه بضوعه الُِاصي وؤلاصاعي مً أحل الخصى٘ كلى
هخاةج جؼمذ ئليها مىـمخه والتي ًيخمي ئليها.
ب .كىاصغ ألاصاء:
ال قٗ في أن أي أصاء ًلا٘ ألي ُُاصي ٌلجي بالظغوعة جدُِّ هخاةج
مدضصة ًخؼلبها اللمل الظي ًِىم به ،وهظا ال ًٖىن ئال مً زال٘ ُُام
الِاةض بما ًُٖلٍ مً مهام وأكما٘ جخٌّ مم ؾُاؾت مىـمخه وعؾالتها،
وٍمًٕ خصغ هظه اللىاصغ ًُما ًلي :صعة [.[15
ٌٓ -1اًاث اإلاىؿٍ :وٍِصض بها ما ًمخلٗ مً مللىماث و مهاعاث و
اججاهاث وُُمًٌٕ ،اًاث اإلاىؿٍ هي الخصاةص والؿماث التي ًمخلٕها
ً
اإلاىؿٍ ،والتي جيخج ً
أصاء ًلاال ٌؿخؼُم الُِام به.
 -2مخؼلباث اللمل :وٍِصض بها اإلاهام و اإلاؿإولُاث ،أو ألاصواع التي
ًخؼلبها كمل مً ألاكما٘.
 -3بِئت اإلاىـمت :وجخٖىن مً كىامل صازلُت و كىامل زاعحُت ،ومً
اللىامل الضازلُت التي جإزغ في ألاصاء الٌلا٘ أهضاي اإلاىـمت وهُٖلها
والاحغاءاث اإلاؿخسضمت بها ومىاعصها ومغٓؼها الاؾتراجُجي ،أما مً
اللىامل الخاعحُت التي جإزغ كلى ألاصاء ًهي ما حكٖله بِئت اإلاىـمت
اإلاخمشلت في اللىامل الاحخماكُت ،والاُخصاصًت والخٕىىلىحُت والخظاعٍت
والؿُاؾُت والِاهىهُت.
مهاعاث جؼىٍغ و جدؿحن ألاصاء:
هىاْ اللضًض مً الاحغاءاث اإلاخبلت و التي جمًٕ ؤلاصاعة مً الُِام
بلملُت الخدؿحن ألاصاتي للامليها ،وفي هظا الجؼء ُام الباخث بدصغ
ػغَ جدؿحن ألاصاء في زالر مضازل ًمًٕ مً زاللها جؼىٍغ كملُت
ألاصاء وهي (جدؿحن اإلاىؿٍ ،جدؿحن الىؿٌُت ،جدؿحن اللمل) ،وؾِخم
جىاو٘ جلٗ اإلاضازل كلى الىدى الخالي:
اإلاضزل ألاو٘  :جدؿحن اإلاىؿٍ:
وَلخبر هظا اإلاضزل أٓثر اإلاضازل صلىبت في الخوُحر مً بحن اإلاضازل
الشالزت اإلاظٔىعة ،خُث أهه ئن جم آدكاي بأن اإلاىؿٍ بداحت ئلى
جدؿحن في ألاصاء ًان طلٗ ٌؿخىحب اجباق وؾاةل جدؿحن ألاصاء ،ومً
ً
هظه الىؾاةل مشال الترٓحز كلى هىاحي الِىة لضًت و جىمُتها ،ومداولت
مخابلت مكأل ألاصاء الظي ٌلاوي منها و ملالجتهآ ،ظلٗ مً الىؾاةل
الترٓحز كلى ما هى مغهىب لضي الٌغص مً أكما٘ ججلله ًإصي مهامه
بامخُاػ ،أًظا ٌلخبر عبؽ اللمل باألهضاي الشخصُت لللامل مً
الىؾاةل ،خُث ًجب أن جٖىن مجهىصاث جدؿحن ألاصاء مغجبؼت
وميسجمت مم اهخماماث وأهضاي اإلاىؿٍ [.[16
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جدُِِها ،وًُما ًلي كغض ألهم هظه ألاهضاي وطلٗ كلى الىدى الخالي
:[21] Chong
 ئخضار حوُحر في ػبُلت الٌغص بالكٖل الظي ًجلله أٓثر اؾخجابتوالخٌىَٓ ،ما ّ
ّ
ّ
ًدِّ الخضعٍب هضي ؤلاوؿان في اللمل ٓترُُخه،
للخِضم
ًالخضعٍب وؾُلت ّ
ًلالت إلكاصة جىػَم الِىي اللاملت في ؤلاصاعة الخللُمُت.
 اإلاداًـت كلى اإلاىاعص البكغٍت في خالت جأهب وٍِـت إلاىاحهت الخٍُٕمم الخوُحر.
 عًم مؿخىي أصاء الٌغص مم ػٍاصة ُضعة الٌغص كلى الخٌٕحر اإلابضقالخالَ وجىمُت اججاهاث الٌغص الؿلُمت هدى جِضًغه لُِمت كمله
وأهمُخه وآلازاع الاحخماكُت اإلاخصلت به واإلاترجبت كلُه.
 ػٍاصة مؿخىي الغطا الىؿٌُي لضي اللاملحن في الخللُم وجىكُتاإلاىؿٌحن بأهمُت الخضعٍب وئٓؿابهم الِضعة كلى البدث كً الجضًض،
وكضم الغٔىن للغُابت وألازظ بمبضأ الخللم اإلاؿخمغ والخللم مضي الخُاة
ومىآبت الخِضم.
 ػٍاصة مللىماث ألاًغاص بكان جؼبُّ الاججاهاث الخضًشت في الخسؼُؽوالغُابت مم ػٍاصة مهاعاث الاجصا٘ والُِاصة وبىاء ٔىاصع ئصاعٍت
مخسصصت في ؤلاصاعة الخللُمُت الخضًشت وجٖىن كلى كلم بالخٕىىلىحُا
اللصغٍت.
 ئزاعة خماؽ اإلاخضعبحن وخكض ػاُاتهم في ُاكت واخضة إلاا ًدضر بُنهممً جٌاكل واخخٖاْ مم مؿاكضة الٌغص كلى آدكاي مىاهبه وُضعاجه
الٖامىت وئكضاصه إلاؿإولُاث أٓبر وأهم.
واُم الخىمُت اإلاهىُت للُِاصاث الخللُمُت في ًلؿؼحن:
ئن ما جىاحهه مىـماث الُىم بكٖل كام " ،واإلاىـماث الٌلؿؼُيُت
كلى وحه الخصىص "مً جدضًاث ٓبحرة ًجللها بداحت ئلى وحىص
ُُاصاث في مؿخىي هظه الخدضًاث ،ومىاصٌاث ملُىت ًجب أن جىحض
في ؤلاصاعاث الللُا ،ألن اإلاىُم الىؿٌُي لها ًدخم كليها بأن جِىم بجملت
مً ألاصواع والىاحباث اإلاىحهت لغًم ًلالُت وٌٓاءة اإلاىـماث ،وألجها هي
اؾاؽ عأؽ اإلاا٘ الٌٕغي للمىـماث وباألزص الخضًشت منها ،ولهظا باث
مً الظغوعي ئًجاص ُُاصاث ئصاعٍت جٌٕغ وجسؼُؽ وجىٌظ بؼغٍِت
اؾتراجُجُت قاملت ومغهت ولِـ بأؾلىب جِلُضي حامض [.[22
وُض أُُمذ هالبُت مإؾؿاث الخللُم اإلاخىاحضة في ًلؿؼحن في ؿل
ؿغوي صلبت ٓخلبحر كً ؤلاعاصة والالتزام وبمباصعاث مً ُبل أًغاص
وحماكاث ،وُض ؾلذ مإؾؿاث الخللُم إلاىاحهت الِمم والـلم
الاخخاللي كً ػغٍّ جلبُت ػلب ألاحُا٘ الكابت اإلاتزاًض كلى الخللُم
وجؼوٍضهم بٌغصت الضعاؾت في ًلؿؼحن بلض أن خغمىا كىىة مً ًغص
الضعاؾت في الخاعج [.[23
واؾخمغ الىطم الخللُمي التربىي في اؾدُاء ختى اؾخالم الؿلؼت
الىػىُت الٌلؿؼُيُت طمام ألامىع في الظٌت الوغبُت وُؼاق هؼة كام
1994م ،وطلٗ بلض حكٖل مإؾؿاث الؿلؼت الىػىُت الٌلؿؼُيُت
الدكغَلُت والِظاةُت والخىٌُظًت ٓىخاج للملُت الؿالم الجاعٍت التي
اهؼلِذ مً مإجمغ مضعٍض في حكغًٍ ألاو٘ كام  ،1991واجٌاَ ئكالن
اإلاباصب خى٘ جغجِباث الخٕم الظاحي اإلاإُذ ،والتي كغًذ باجٌاُُت
أوؾلى في  ،1993/9/13والتي وُلذ بحن مىـمت الخدغٍغ الٌلؿؼُيُت
والخٖىمت ؤلاؾغاةُلُت [.[24
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وُض جمسع كً اجٌاُُاث أوؾلى هِل الصالخُاث اإلاضهُت مً
الؿلؼت والظغاةب وهحرها ،وكلُه ًِض ُامذ وػاعة التربُت والخللُم
اللالي بخِؿُم اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت لىػاعة التربُت والخللُم اللالي ئلى زالر
مؿخىٍاث جمشل اإلاؿخىي ألاو٘ بـ :وػاعة التربُت والخللُم اللالي جخىلى
ئصاعة قئىن الخللُم في مداًـاث الؿلؼت الىػىُت الٌلؿؼُيُت ،بِىما
جمشل اإلاؿخىي الشاوي بـ :مضًغٍاث التربُت والخللُم والتي جخىلى ئصاعة
الخللُم كلى مؿخىي ألاُالُم واإلاداًـاث ،في خحن جمشل اإلاؿخىي
الشالث بـ :الىخضاث اإلاضعؾُت (اإلاضاعؽ الخٖىمُت) ،والتي جىدكغ في اإلاضن
والِىي والبلضاث واإلاسُماث الٌلؿؼُيُت والتي جخىلى ئصاعة الخللُم ًيها
[.[24
 .3الدراضاث الطابقـت
هضًذ صعاؾت ألاؾىص [ ]25ئلى الخلغي كلى مضي صعحت مماعؾت
الُِاصاث التربىٍت في حاملاث مداًـاث هؼة للُِاصاث الضًمِغاػُت
وكالُتها بخلؼٍؼ زِاًت خِىَ ؤلاوؿان لضي ػلبتهم ،وُض اؾخسضمذ
الباخشت اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي أزىاء ئحغاء صعاؾتها ،وُض جىصلذ
الضعاؾت ئلى اللضًض مً الىخاةج أهمها أن الُِاصاث التربىٍت في حاملاث
هؼة جماعؽ الضًمِغاػُت وطلٗ لخلؼٍؼ زِاًت خِىَ ؤلاوؿان.
وفي هٌـ الاػاع حاءث صعاؾت الخاعسي [ ]26والتي هضًذ ئلى
الخلغي كلى ألاؾـ الىـغٍت للؿلىْ الُِاصي في طىء ئصاعة الجىصة
الكاملت ،والخلغي كلى مهام و مخؼلباث الخؼىٍغ لإلصاعة اللامت للتربُت
والخللُم باإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت ،وُض زلصذ الضعاؾت ئلى اللضًض
مً الىخاةج ٔان أهمها الخأٓض بأن الجىصة واجِان اللمل مبضأ اؾالمي
وأهه مً ؾماث اللصغ الظي ولِكه ،وأن مضزل ئصاعة الجىصة مً
اإلاضازل الخضًشت للخدىالث والخؼىعاث التي جؼغأ كلى حىاهب الخُاة.
وأحغي الباػ [ ]27صعاؾت هضًذ ئلى الخلغي كلى أٓثر اإلالىُاث التي
جىاحه اإلاىؿٌاث و مىلهً مً مماعؾت الضوع الُِاصي في مٕخب هؼة
الاُلُمي لىٔالت الوىر ،خُث جم اؾخسضام اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي
إلاىاءمخه مم مىطىق الضعاؾت ،وُض جٖىن مجخمم الضعاؾت مً حمُم
اللاملحن في مٕخب هؼة الاُلُمي (ألاوهغوا) وكضصهم ( )533مىؿٍ
ومىؿٌت ،وُض بلوذ كُىت الضعاؾت ( )260مىؿٍ ومىؿٌت اؾخجاب
ً
منهم (ً )246غصا ،وُض جىصلذ الضعاؾت لىخاةج أهمها أن حمُم
اإلالىُاث (الاحخماكُت وؤلاصاعٍت والشخصُت والِاهىهُت واإلاالُت) جإزغ
ً
ً
جأزحرا مباقغا كلى مماعؾت اإلاىؿٌاث في مٕخب هؼة الاُلُمي لىٔالت
الوىر للضوع الُِاصي.
ٓما وأحغي الِؼان [ ]28صعاؾخه التي هضًذ ئلى الٕكٍ كً واُم
الُِاصاث الللُا بالخللُم ُبل الجامعي ًُما ًخللّ بالخسؼُؽ و صىم
الِغاع ،وُض جىصلذ الضعاؾت ئلى مجمىكت مً الىخاةج أهمها صزى٘
وػاعة الخللُم ئلى كالم اإلاللىماث الالٕتروهُت بِىة ،وطلٍ الغهبت في
الخضعٍب لضي بلع الُِاصاث ،وطلٍ الدشجُم كلى الخجضًض والابخٖاع
مً حاهب الىػاعة.
وفي صعاؾت مكابهت ُام بغٍىضان مىعصًً ،وآزغون [ :]29بضعاؾت
هضًذ لخؼىٍغ بغامج جىمُت وجضعٍب للُِاصة اإلاضعؾُت في اهجلترا جدذ
ؤلاقغاي اإلاباقغ لِؿم الخللُم واإلاهاعاث ،والتي جدىلذ هدُجت لظلٗ ئلى
الٖلُت الىػىُت للُِاصة اإلاضعؾُت ) (NCSLاؾخسضم الباخث اإلاىهج
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ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت ال جإزغ كلى الجهاػ اإلاصغفي اإلاصغيٓ ،ما وُض
أزبدذ الضعاؾت وحىص جدؿحن في مإقغاث الجهاػ اإلاصغفي اإلاصغي و ُض
أكؼث الضعاؾت طلٗ ئلى صضوع الِاهىن عُم  88لؿىت . 2003
الخلُِب كلى الضعاؾاث الؿابِت:
مً زال٘ كغض وجدلُل الضعاؾاث الؿابِت وؿخسلص الىخاةج الخالُت:
ً
ً
 .1اللضًض مً الضعاؾاث الؿابِت ُض أبغػث اهخماما واضخا باإلاٌهىم
الللمي للخىمُت اإلاؿخضامت ،ومضي وطىخه لللاملحن في ؤلاصاعاث الللُا
للمإؾؿاث اإلاسخلٌت.
 .2بلع الضعاؾاث ُض عٓؼث كلى صعاؾت واُم أصاء ُُاصاث الخللُم
وصوعهم في اإلاإؾؿاث مجا٘ البدث.
 .3عبؼذ بلع الضعاؾاث بحن أصاء ُُاصاث الخللُم و مٌهىم الجىصة
الكاملت مً زال٘ جدلُل بلع اإلاخوحراث وئبغاػ بلع اإلاكأل التي
حلاوي منها اإلاإؾؿاث الخللُمُت.
 .4بلع الضعاؾاث عٓؼث كلى مخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت و أهمُتها في
اخضار الخىمُت لضي اإلاجخملاث.
الطزيقت وإلاجزاءاث
أ .مىهج الدراضت
اؾخسضام الباخث اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي للخمًٕ مً وصٍ
الـاهغة مىطىق الضعاؾت (صعحت مالءمت أصاء الُِاصاث التربىٍت في
مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت في
ًلؿؼحن) وجدلُل بُاهاث هظه الـاهغة و بُان اللالُت بحن مٖىهاتها
وآلاعاء التي جؼغح خىلها و اللملُاث التي جخظمنها وآلازاع التي جدضثها،
وهى أخض أقٖا٘ الخدلُل والخٌؿحر الللمي اإلاىـم لىصٍ ؿاهغة أو
ً
مكٖلت مدضصة وجصىٍغها ٓمُا كً ػغٍّ حمم بُاهاث ومللىماث مِىىت
كً الـاهغة أو اإلاكٖلت وجصيٌُها وجدلُلها وئزظاكها للضعاؾاث
الضُُِت.
ب .مجخمع الدراضت
ًخٖىن مجخمم الضعاؾت مً حمُم الُِاصاث ؤلاصاعٍت في وػاعة التربُت
و الخللُم و اإلاضًغٍاث الخللُمُت الخابلت للىػاعة في اإلاداًـاث الؿبم
لِؼاق هؼة بٌلؿؼحن والِاةمحن كلى عأؽ كملهم لللام  ،2017خُث
ً
ً
بلى كضصهم (ُ )222اةضا ،وُض جٖىهذ كُىت الضعاؾت مً ( )111مىؿٌا
ومىؿٌت مً أًغاص ئصاعاث ألاُؿام بمضًغٍاث التربُت والخللُم في
مداًـاث ُؼاق هؼة بٌلؿؼحن والِاةمحن كلى عأؽ كملهم لللام
 ،2017وًُما ًلي حضو٘ ًبحن وؿبت كُىت الضعاؾت مً اإلاجخمم ألاصلي
للضعاؾت:
أ .خؿب الجيـ:
وفي هظا الجضو٘ ًخم جىطُذ كضص الظٔىع وؤلاهار في اللُىت ،و خؿاب
وؿبت الظٔىع ئلى الاهار ،وطلٗ كلى الىدى الخالي:

الىصٌي الخدلُلي ،واؾخسلص الباخث أن هظه اإلاهاعاث والِضعاث
بداحت ئلى جؼىٍغ وجدؿحن ختى جدى٘ هـام الخللُم اإلاضعس ي ئلى الىـام
ألاًظل مً زال٘ جِضًم الضوعاث لخىمُت مهاعاتهم اإلاهىُت والٌٕغٍت
وؤلاصاعٍت.
في خحن أحغي اإلانهضاوي [ ]30صعاؾت هضًذ ئلى الخلغي كلى
الخؼىع الخاعٍخي إلاٌهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ،والخلغي كلى مٖىهاث وأبلاص
ومخؼلباث الخىمُتٓ ،ظلٗ الخلغي ئلى واُم الخىمُت اإلاؿخضامت في
اإلاجخمم اإلاصغي اإلالاصغ ،وكالُت اإلاكاعٓت اإلاجخملُت في جدُِّ
الخىمُت ،وُض اؾخسضمذ الباخشت (اإلاىهج الازىىحغافي) واؾلىب صعاؾت
الخالت في كملُت ؤلاحغاءاث ،وُض جىصلذ الضعاؾت ئلى اللضًض مً
الىخاةج أهمها أن هىاْ مجمىكت مً الخدضًاث جىاحه الىـام الجامعي
وحلىُه في جدُِّ وؿاةٌه وأهضاًه.
ٓظلٗ ُام كِس ى [ ]31بضعاؾت هضًذ ئلى صعاؾت أزغ الاؾدشماع
الاحىبي اإلاباقغ كلى كملُت الخىمُت اإلاؿخضامت في الىػً اللغبي ،بأبلاصها
الشالزت الاُخصاصًت ،والاحخماكُت ،والبُئُت ،وطلٗ مً زال٘ اكضاص
همىطج ٓمي ٌؿاكض كلى جدضًض أزغ زغوج عؤوؽ ألامىا٘ اللغبُت لخاعج
اإلاىؼِت اللغبُت ،وُض جىصلذ الضعاؾت ئلى هخاةج كضًضة أهمها أن زغوج
عؤوؽ ألامىا٘ اللغبُت زاعج اإلاىؼِت اللغبُت ًللب صوع ٓبحر في اًكا٘
جدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت و ًِىص اإلاىؼِت اللغبُت ئلى الاهدضاع
الاُخصاصي والاحخماعي والبُئي.
أما صعاؾت أبى مؿاكض [ًِ ]32ض هضًذ ئلى الخلغي كلى جؼبُّ
الجاملاث الٌلؿؼُيُت إلصاعة الجىصة الكاملت و كالُتها بضعحت جدُِّ
مإقغاث الخللُم مً أحل الخىمُت اإلاؿخضامت ،و لخدُِّ طلٗ
اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي ،وُض جىصلذ الضعاؾت ئلى
اللضًض مً الىخاةج أهمها أن الجاملاث الٌلؿؼُيُت جؼبّ أصاعة الجىصة
الكاملتٓ ،ظلٗ هىاْ جدِّ إلاإقغاث الخللُم مً أحل الخىمُت
اإلاؿخضامت.
ٓما وحاءث صعاؾت قىٍش [ ]33والتي هضًذ ئلى الخلغي كلى صوع
اإلاىـماث هحر الخٖىمُت في صكم الخللُم لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت في
مداًـاث هؼة ،ولخدُِّ طلٗ اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصٌي
الخدلُلي ،وُض جىصلذ الضعاؾت ئلى اللضًض مً الىخاةج ٔان أهمها أن
ً
وؿبت ُلُلت حضا مً اإلاىـماث هحر الخٖىمُت حلمل كلى صكم الخللُم
مً أحل الخىمُت اإلاؿخضامت.
ٓظلٗ ُام الكُش [ ]34بضعاؾخه التي هضًذ ئلى ُُاؽ جأزحر
بغهامج الاصالح اإلاصغفي كلى الخىمُت اإلاؿخضامت في مصغ ،وكغض أهم
اإلاخوحراث اللاإلاُت اإلاإزغة كلى الِؼاق اإلاصغفي اإلاصغي ،وُض اؾخسضمذ
الضعاؾت الخدلُل الىصٌي الؾخلغاض مىٍُ الِؼاق اإلاصغفي ،وُض
زلصذ الضعاؾت ئلى مجمىكت مً الىخاةج أهمها أن الضعاؾت أزبدذ أن

جدول  .1يوضح جوسيع أفزاد عيىت الدراضت حطب الجيظ
عيىت الدراضت

الجيظ
عدد
87
24
111

الظٔىع
ؤلاهار
ئحمالي اللضص
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وطبت
78%
22%
100%

6

ب .خؿب اإلاؿخىي الخللُمي:
وفي هظا الجضو٘ ًخم جىطُذ كضص الخاصلحن كلى الضعحاث الللمُت

7

7107

(بٖالىعٍىؽ – ماحؿخحر – صٓخىعاه) في اللُىت ،وخؿاب وؿبت ٔل مً
هظه اإلاؿخىٍاث الخللُمُت في اللُىت  ،وطلٗ كلى الىدى الخالي:

جدول 2
يوضح جوسيع أفزاد عيىت الدراضت حطب املطخوى الخعليمي
املطخوى الخعليمي
بٖالىعٍىؽ
ماحؿخحر
صٓخىعاه
اإلاجمىق

العدد
61
34
6
111

ث .خؿب ؾىىاث الخبرة:
و في هظا الجضو٘ ًخم جىطُذ كضص ؾىىاث الخبرة ألًغاص اللُىت (أُل
مً زمـ ؾىىاث – مً  5ئلى أُل مً  10ؾىىاث – أٓثر مً 10

اليطبت املئويت%
%54
%31
%5
100.0

ؾىىاث) ،وخؿاب وؿبت ؾىىاث الخبرة ألًغاص اللُىت  ،وطلٗ كلى الىدى
الخالي:

جدول 3
يوضح جوسيع أفزاد عيىت الدراضت حطب عدد ضىواث الصبرة
العدد
6
27
78
111

ضىواث الصبرة
أُل مً 5ؾىىاث
مً  5ئلى أُل مً  10ؾىىاث
أٓثر مً  10ؾىىاث
اإلاجمىق

اليطبت املئويت
%5.4
%24.3
%70.3
100.0

مداًـاث هؼة ،خُث ُامىا بابضاء آعائهم ومالخـاتهم خى٘ مىاؾبت
ًِغاث الاؾدباهت ،ومضي اهخماء الٌِغاث ئلى ٔل مجا٘ مً مداوع
الاؾدباهت ،وٓظلٗ وطىح صُاهاتها اللوىٍت ،وفي طىء جلٗ آلاعاء جم
اؾدبلاص بلع الٌِغاث وحلضًل بلظها آلازغ.
ً
زاهُا :صضَ البىاء:
حغي الخدِّ مً صضَ الاحؿاَ الضازلي لالؾدباهت بخؼبُّ
الاؾدباهت كلى كُىت اؾخؼالكُت مٖىهت مً ( )15مً مجخمم الضعاؾت
مً زاعج كُىتها ألاؾاؾُت ،وجم خؿاب ملامل اعجباغ بحرؾىن بحن
صعحاث ٔل ًِغة مً ًِغاث ٔل اؾدباهت والضعحت الٖلُت لالؾدباهت الظي
جيخمي ئليها وطلٗ باؾخسضام البرهامج ؤلاخصاتي )(SPSS

ج .أداة الدراضت
لخدُِّ أهضاي الضعاؾت ،وججمُم البُاهاث اإلاؼلىبت لإلحابت كً
أؾئلتها جم جؼىٍغ اؾدباهت ،وبلض الاػالق كلى بلع ما ٓخب ألاصب
التربىي واللضًض مً البدىر والضعاؾاث الؿابِتُ ،ض جٖىهذ الاؾدباهت
في صىعتها النهاةُت مً (ًِ )15غة جمشلذ في بلض واخض (صعحت مالءمت
أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث
الخىمُت اإلاؿخضامت في ًلؿؼحن).
صضَ و زباث الاصاة:
ً
أوال :صضَ اإلادٕمحن:
جم كغض الاؾدباهت في صىعتها ألاولُت كلى مجمىكت مً أؾاجظة
حاملُحن مً اإلاخسصصحن ممً ٌلملىن في الجاملاث الٌلؿؼُيُت في

جدول 4
معامل ارجباط كل فقزة مً فقزاث املحور  :مدى مالءمت أداء القياداث التربويت في مؤضطاث الخعليم قبل الجامعي ملخطلباث الخىميت املطخدامت مع الدرجت
الكليت للمحور
مطخوى الداللت
معامل الارجباط
الفقزة
م
*
0.661
جِىم الضوعاث بخدُِّ مخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت للُِاصاث الخللُمُت.
.1
**
00.45
جىًغ وػاعة التربُت و الخللُم حمُم مِىماث هجاح البرامج الخضعٍبُت للُِاصاث.
.2
*
0.682
جىاًغ صوعاث مخسصصت لالعجِاء بىعي الُِاصاث الخللُمُت بأبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت..
.3
**
0.452
حؿخسضم الُِاصاث الخللُمُت أصواث و جِىُاث في جِىٍم ألاصاء بما ًدِّ أهضاي الخىمُت اإلاؿخضامت.
.4
*
0.631
حؿاهم الُِاصاث الخللُمُت في كملُت جُُِم البرامج بما ًدِّ أهضاي الخىمُت اإلاؿخضامت.
.5
ً
*
0.467
جدبم الُِاصاث الخللُمُت ملاًحر و مإقغاث ألاصاء اإلاخٌّ كليها وًِا ألبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت.
.6
*
0.684
جِىم وػاعة التربُت و الخللُم كلى اؾدشماع ألاًٖاع الابخٖاعٍت لضي الُِاصاث الخللُمُت.
.7
**
0.462
جغاعي الُِاصاث الخللُمُت ملاًحر اؾخضامت اإلاىاعص كىض الُِام بمهامهم.
.8
*
0.635
هىاْ وعي لضي الُِاصاث الخللُمُت بمؿخِبل ألاحُا٘ الِاصمت.
.9
َ
*
0.587
ًخم جأهُل الُِاصاث الخللُمُت للخلامل مم ألاػماث.
.10
*
0.681
حؿخول الُِاصاث الخللُمُت اإلاؿخدضزاث الخٕىىلىحُت في جدُِّ أبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت.
.11
144

.12
.13
.14
.15

جخِبل الُِاصاث الخللُمُت اهخِاصاث آلازغًٍ.
جؼبُّ ملاًحر ألاصاء اإلاخمحز و وطم حىاةؼ لخلؼٍؼه.
حلـُم ًغص اإلاكاعٓت لجمُم الُِاصاث الخللُمُت الجساط الِغاع.
جِىم الُِاصاث بترقُض اؾخسضام حمُم اإلاىاعص الٌحزًُِت بما ًدىاؾب مم ألاصاء اإلاخمحز.

ًبحن الجضو٘ الؿابّ أن ملامالث الاعجباغ بحن ٔل ًِغة مً ًِغاث
البلض والضعحت الٖلُت لٌِغاجه صالت كىض مؿخىي صاللت (،)0.01 ،0.05
وجغاوخذ ملامالث الاعجباغ بحن ( ،)0.743-0.450وبظلٗ حلخبر ًِغاث
البلض صاصُت إلاا وطلذ لُِاؾه.
ً
زالشا :زباث الاؾدباهت:
أحغي الباخث زؼىاث الخأٓض مً زباث الاؾدباهت وطلٗ بلض جؼبُِها
كلى أًغاص اللُىت الاؾخؼالكُت بؼغٍِخحن وهما الخجؼةت الىصٌُت
وملامل ألٌا ٓغوهبار.
أ .ػغٍِت الخجؼةت الىصٌُت Split-Half Coefficient
ُام الباخث بُِاؽ ملامل الشباث بؼغٍِت الخجؼةت الىصٌُت،
خُث جم ججؼةت الاؾدباهت ئلى هصٌحن(الٌِغاث طاث ألاعُام الٌغصًت،
والٌِغاث طاث ألاعُام الؼوحُت) زم جم خؿاب ملامل الاعجباغ بحن
صعحاث الٌِغاث الٌغصًت وصعحاث الٌِغاث الؼوحُت ،وبلض طلٗ جم
جصخُذ ملامل الاعجباغ بملاصلت ؾبحرمان بغاون.
ب .ػغٍِت ألٌا ٓغوهبار:
اؾخسضم الباخث ػغٍِت أزغي مً ػغَ خؿاب الشباث وهي
ػغٍِت ألٌا ٓغوهبار ،وطلٗ إلًجاص ملامل زباث الاؾدباهت ،خُث خصل
كلى ُُمت ملامل ألٌا لٖل مدىع مً مداوع الاؾدباهت وٓظلٗ لالؾدباهت
ٖٓل.

*
*
*
*

0.743
0.717
0.680
0.535

 -4ألاؾالُب ؤلاخصاةُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت:
لِض ُام الباخث بخٌغَى وجدلُل الاؾدباهت مً زال٘ بغهامج )(SPSS
ؤلاخصاتي وجم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخصاةُت الخالُت:
 )aالخٕغاعاث واإلاخىؾؼاث الخؿابُت و اليؿب اإلائىٍت.
 )bإلًجاص صضَ الاحؿاَ الضازلي لالؾدباهت جم اؾخسضام ملامل
اعجباغ بحرؾىن "" Pearson
 )cإلًجاص ملامل زباث الاؾدباهت جم اؾخسضام ملامل اعجباغ ؾبحرمان
بغوان للخجؼةت الىصٌُت اإلادؿاوٍت ،وملامل اعجباغ ألٌا ٓغوهبار.
 )dازخباع  T.Testللٌغوَ بحن مخىؾؼاث كُيخحن مؿخِلخحن.
 )eجدلُل الخباًً ألاخاصي للٌغوَ بحن مخىؾؼاث زالر كُىاث ًأٓثر.
 .5الىخائج ومىاقشتها
الاحابت كً أؾئلت الضعاؾت:
لإلحابت كً أؾئلت الضعاؾت اؾخسضم الباخث أؾالُب اخصاةُت إلالغًت
الخٕغاعاث واإلاخىؾؼاث والاهدغاًاث اإلالُاعٍت والىػن اليؿبي وصعحت
اإلاالةمت لٖل ًِغة مً ًِغاث الاؾدباهت وجغجُبها ،وطلٗ لٖي ًدؿجى
للباخث جٌؿحر اؾخجاباث اللُىت كلى جلٗ الٌِغاث بؼغٍِت كلمُت
جسضم الضعاؾت الخالُت ،وُبل ُُام الباخث باإلحابت كلى الؿإا٘ ُام
ً
الباخث بىطم وصٍ لضعحت مالةمت الٌِغاث بصُى (ُلُلت حضاُ ،لُلت،
ً
مخىؾؼت ،مغجٌلت ،مغجٌلت حضا) وؾِخم جىطُذ طلٗ في الجضو٘ الخالي:

جدول 5
جدول يوضح وصف درجت مالءمت الفقزاث
مً
1

قليلت جدا
ئلى
أُل مً 1.80

قليلت
مً
1.80

ئلى
أُل مً 2.00

مخوضطت
مً
2.00

مزجفعت

ئلى
أُل مً 2.20

وًُما ًلي ؾِخم كغض اؾخجابت اللُىت كلى ًِغاث مدىع الاؾدباهت
وجٌؿحر هظه الاؾخجاباث:
ئحابت الؿإا٘ ألاو٘ والتي ًىص كلى :ما واُم أصاء الُِاصاث التربىٍت في
مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي بٌلؿؼحن وما اولٖاؽ طلٗ ألاصاء كلى

مً
2.20

ئلى
أُل مً 2.30

مزجفعت جدا
ئلى
مً
أُل مً 2.50
2.30

جلبُت مخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت؟
وٍىضح الكٖل عُم ( )6اؾخجابت اللُىت (ُُاصاث الخللُم ُبل
الجامعي) خى٘ ًِغاث:

جدول 6
الخكزاراث واملخوضطاث والاهحزافاث املعياريت والوسن اليطبي لكل فقزة مً فقزاث املحور وكذلك جزجيبها
رقم
الفقزة
1
2
3

4

الفقزة

املخوضط

جِىم الضوعاث بخدُِّ مخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت للُِاصاث الخللُمُت.
جىًغ وػاعة التربُت والخللُم حمُم مِىماث
هجاح البرامج الخضعٍبُت للُِاصاث.
جىاًغ صوعاث مخسصصت لالعجِاء بىعي
الُِاصاث الخللُمُت بأبلاص الخىمُت
اإلاؿخضامت..
حؿخسضم الُِاصاث الخللُمُت أصواث وجِىُاث
في جِىٍم ألاصاء بما ًدِّ أهضاي الخىمُت

2.179

الاهحزاف
املعياري
0.488

قيمت
الداللت
0.000

الدرجت
مخىؾؼت

5

2.232

0.600

0.000

مغجٌلت

2

2.232

0.569

0.000

مغجٌلت

3

2.152

0.506

0.000

مخىؾؼت

7
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اإلاؿخضامت.
حؿاهم الُِاصاث الخللُمُت في كملُت جُُِم
البرامج بما ًدِّ أهضاي الخىمُت اإلاؿخضامت.
جدبم الُِاصاث الخللُمُت ملاًحر و مإقغاث
ً
ألاصاء اإلاخٌّ كليها وًِا ألبلاص الخىمُت
اإلاؿخضامت.
جِىم وػاعة التربُت و الخللُم كلى اؾدشماع
ألاًٖاع الابخٖاعٍت لضي الُِاصاث الخللُمُت.
جغاعي الُِاصاث الخللُمُت ملاًحر اؾخضامت
اإلاىاعص كىض الُِام بمهامهم.
هىاْ وعي لضي الُِاصاث الخللُمُت
بمؿخِبل ألاحُا٘ الِاصمت.
َ
ًخم جأهُل الُِاصاث الخللُمُت للخلامل مم
ألاػماث.
حؿخول الُِاصاث الخللُمُت اإلاؿخدضزاث
الخٕىىلىحُت في جدُِّ أبلاص الخىمُت
اإلاؿخضامت.
جخِبل الُِاصاث الخللُمُت اهخِاصاث آلازغًٍ.
جؼبُّ ملاًحر ألاصاء اإلاخمحز و وطم حىاةؼ
لخلؼٍؼه.
حلـُم ًغص اإلاكاعٓت لجمُم الُِاصاث
الخللُمُت الجساط الِغاع.
جِىم الُِاصاث بترقُض اؾخسضام حمُم
اإلاىاعص الٌحزًُِت بما ًدىاؾب مم ألاصاء
اإلاخمحز.
الضعحت الٖلُت للمدىع
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2.188

0.529

0.000

مخىؾؼت

4

2.098

0.519

0.000

مخىؾؼت

9

1.991

0.577

0.001

ُلُلت

12

1.982

0.537

0.000

ً
ُلُلت

13

2.107

0.676

0.000

مخىؾؼت

8

2.170

0.683

0.000

مخىؾؼت

6

2.241

0.633

0.000

مغجٌلت

1

1.902
1.946

0.615
0.655

0.082
0.020

ُلُلت
ُلُلت

15
14

2.080

0.632

0.000

مخىؾؼت

10

2.054

0.499

0.000

مخىؾؼت

11

31.554

5.307

0.000

وبخدلُل الجضو٘ الؿابّ الخاص بىاُم أصاء ُُاصاث الخللُم ُبل
الجامعي ًخطح لىا آلاحي:
أكلى اللباعاث:
 اخخلذ الٌِغة عُم ( )11اإلاغجبت ألاولى بىػن وؿبي ( ،)%74.70وَلىصطلٗ ئلى وعي الُِاصاث الخللُمُت بأهمُت صوع الخٕىىلىحُا في الاعجِاء
باللملُت الخللُمُت صازل اإلاجخملاث الخضًشت ،مما ًدُذ لخلٗ
اإلاجخملاث الِضعة كلى مىاًؿت اإلاجخملاث ألازغي ومىآبت جؼىعها
بكٖل مؿخضام.
 واخخلذ الٌِغة عُم ( )2اإلاغجبت الشاهُت بىػن وؿبي ( ،)%74.40وهظاهدُجت ئلى الؿعي اإلاؿخمغ مً ُبل وػاعة التربُت والخللُم الٌلؿؼُيُت في
ً
جىكُت أًغاص اإلاجخمم الٌلؿؼُجي وزصىصا الُِاصاث الخللُمُت بأهمُت
الخىمُت اإلاؿخضامت مً هاخُت ،وجىكُتهم بأهم مخؼلباث جدُِّ الخىمُت
اإلاؿخضامت مً هاخُت أزغي.
 واخخلذ الٌِغة عُم ( )3اإلاغجبت الشالشت بىػن وؿبي ( ،)%74.40وهظاٌلىص ئلى ؾعي وػاعة التربُت والخللُم في ػٍاصة وعي ُُاصاث الخللُم ُبل
الجامعي بأبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت ،وصوع طلٗ في جؼىٍغ اإلاجخمم
الٌلؿؼُجي والنهىض به مً أحل مىآبت اإلاجخملاث اللاإلاُت الخضًشت
ومداولت مىاًؿتها في اإلاجاالث الللمُت والخٕىىلىحُت واإلالغًُت...ئلخ.
أُل اللباعاث:
 -واخخلذ اللباعة عُم ( )8اإلاغجبت الشالشت ككغ بىػن وؿبي (،)%66.07

وهظا ٌلىص ئلى طلٍ ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي بالخيبإ باخخُاحاث
ومخؼلباث ألاحُا٘ الِاصمت ،مما ًِىص جلٗ الُِاصاث ئلى اؾخوال٘ اإلاىاعص
اإلاخاخت صون الالخٌاث ئلى اؾخضامتها ،هظا ما ًإصي ئلى خضور هضع
واؾخجزاي لهظه اإلاىاعص.
 واخخلذ الٌِغة عُم ( )13اإلاغجبت الغابلت ككغ بىػن وؿبي ()%64.88وهظا هدُجت طلٍ اهخمام وػاعة التربُت والخللُم بأصخاب ألاصاء
اإلاخمحز مً الُِاصاث مً زال٘ حلؼٍؼهم وصًلهم لخؼىٍغ أهٌؿهم
وُضعاتهم ،وبالخالي خضور هىق مً التراحم في ألاصاء ،مما ًإزغ بالؿلب
كلى جدُِّ أهضاي الىػاعة بالكٖل اإلاأمى٘.
 زم اخخلذ الٌِغة ( )12اإلاغجبت ألازحرة بىػن وؿبي ُضعه (،)%63.39وهظا هدُجت ئلى طلٍ وحىص الضًمِغاػُت في بِئت الىػاعة ،وبالخالي
ؾُاصة حى اإلاغٓؼٍت ؤلاصاعٍت ،وهظا ما ًجلل ُُاصاث الخللُم ُبل
الجامعي مىٌغصة بغأحها صون الاؾخماق ئلى آعاء آلازغًٍ أو اهخِاصاتهم.
أما الضعحت الٖلُت للمدىع خصل كلى وػن وؿبي (.)%70.12
الىخاةج اإلاخللِت باإلحابت كلى الؿإا٘ الشاوي:
ًىص الؿإا٘ الشاوي كلى " :هل جىحض ًغوَ طاث صاللت اخصاةُت كىض
مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05بحن مخىؾؼاث صعحاث جِضًغ أًغاص اللُىت
خى٘ صعحت مالءمت أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل
الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت في ًلؿؼحن حلؼي ئلى مخوحراث
(الجيـ ،الخبرة ،اإلاإهل الللمي)؟".
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الىىق (طٓغ  /أهثى) كلى عؤٍت اللُىت خى٘ صعحت مالءمت أصاء الُِاصاث
التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت ،والجضو٘ الخالي ًىضح طلٗ كلى الىدى الخالي:

وٍخٌغق مً هظا الؿإا٘ زالر ًغطُاث ،وللخدِّ منها ُام الباخث بما
ًلي:
الٌغطُت ألاولى ُ :ام الباخث باحغاء ازخباع ) (T-testللخلغي كلى جأزحر

جدول 7
املخوضطاث والاهحزافاث املعياريت وقيمت "ث" لالضدباهت حعشى ملخغير الجيظ
الاهحزاف املعياري
املحور
قيمت "ث"
املخوضط
الجيظ العدد
0.664
5.342
31.695
87
طٓغ
مضي مالءمت واُم أصاء ُُاصاث الخللُم ُبل
5.190
30.765
24
أهثى
الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت

وبخدلُل الجضو٘ الؿابّ ًمًٕ اؾخيخاج آلاحي:
ُُ -1مت " ث " = ( )0.664هحر صالت ،وهظا ٌلجي أهه ال جىحض ًغوَ صالت
ً
ئخصاةُا بحن الظٔىع وؤلاهار في خى٘ مضي مالءمت واُم أصاء ُُاصاث
الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت ،وٍغحم طلٗ ئلى أن
اللُىت مً الجيؿحن ٌلملىن في مجا٘ الُِاصة وؤلاصاعة صازل
وػاعة التربُت والخللُم ،وبالخالي ٌؿدكلغون مضي مالءمت أصاء الُِاصاث

قيمت الداللت
0.508

مطخوى الداللت
هحر صالت
ً
ئخصاةُا

إلاخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت.
الٌغطُت الشاهُتُ :ام الباخث باحغاء ازخباع أؾلىب جدلُل الخباًً
ألاخاصي ) (One Way ANOVAللخلغي كلى جأزحر (الخبرة) كلى اللُىت
خى٘ صعحت مالءمت أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث الخللُم ُبل
الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت ،والجضو٘ الخالي ًىضح طلٗ كلى
الىدى الخالي:

جدول 8
مصدر الخبايً ومجموع املزبعاث ودرجاث الحزيت ومخوضط املزبعاث وقيمت "ف" ومطخوى الداللت حعشى ملخغير الصبرة
املحور

مصدر الخبايً

مجموع املزبعاث

مضي مالءمت واُم أصاء
ُُاصاث الخللُم ُبل
الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت

بحن اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق

27.102
3098.576
3125.679

درجاث
الحزيت
2
109
111

وبخدلُل الجضو٘ الؿابّ ًمًٕ اؾخيخاج آلاحي:
ُُ -1مت " ي " = ( )0.477هحر صالت  ،وهظا ًض٘ كلى كضم وحىص ًغوَ
ً
طاث صاللت ئخصاةُت ػبِا إلاضة الخبرة في عؤٍت اللُىت إلاضي مالءمت واُم
أصاء ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت ،وهظا
ً
هدُجت ئلى مضي جأزغهم حمُلا بالخىمُت اإلاؿخضامت والخؼلم ئلى جلبُت
مخؼلباث هظه الخىمُت لٖي جخدِّ.

مخوضط املزبعاث

قيمت "ف"

13.551
28.427

0.477

قيمت
الداللت
0.622

مطخوى الداللت
ً
هحر صالت ئخصاةُا

الٌغطُت الشالشتُ :ام الباخث باحغاء ازخباع أؾلىب جدلُل الخباًً
ألاخاصي ) (One Way ANOVAللخلغي كلى جأزحر (اإلاؿخىي الخللُمي)
كلى اللُىت خى٘ صعحت مالءمت أصاء الُِاصاث التربىٍت في مإؾؿاث
الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت ،والجضو٘ الخالي
ًىضح طلٗ كلى الىدى الخالي:

جدول 9
مصدر الخبايً ومجموع املزبعاث ودرجاث الحزيت ومخوضط املزبعاث وقيمت "ف" ومطخوى الداللت حعشى ملخغير املطخوى الخعليمي
املحور

مصدر الخبايً

مجموع املزبعاث

مضي مالءمت واُم أصاء
ُُاصاث الخللُم ُبل
الجامعي إلاخؼلباث
الخىمُت اإلاؿخضامت

بحن اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق

50.059
3075.620
3125.679

درجاث
الحزيت
2
109
111

وبخدلُل الجضو٘ الؿابّ ًمًٕ اؾخيخاج آلاحي:
ُُ -1مت "ي" = ( )0.887هحر صالت  ،وهظا ٌلجي أهه ال جىحض ًغوَ طاث
ً
صاللت ئخصاةُت ػبِا للمؿخىي الخللُمي في عؤٍت اللُىت ئلى مضي
مالءمت واُم أصاء ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي إلاخؼلباث الخىمُت
اإلاؿخضامت ،خُث أن واُم ألاصاء لً ًسخلٍ بازخالي اإلاؿخىي الخللُمي
الخاص بالىاؿغ لهظا الىاُم و اإلادلل له ،وبالخالي مكٕالث الىاُم التي
جىاحه ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي مكترٓت بحن حمُم اإلاؿخىٍاث
الخللُمُت.

مخوضط
املزبعاث
25.029
28.217

قيمت "ف"
0.887

قيمت
الداللت
0.415

مطخوى
الداللت
هحر صالت
ً
ئخصاةُا

الخوصياث
في طىء ما جىصلذ ئلُه الضعاؾت مً هخاةجًِ ،ترح الباخث
الخىصُاث الخالُت:
 -1ئحغاء مسج مُضاوي صوعي قامل لخصغ الاخخُاحاث الخىمىٍت
لُِاصاث الخللُم ُبل الجامعي.
 -2ػٍاصة البرامج و ألاوكؼت الخضعٍبُت والخىمىٍت التي جضكم بضوعها عًم
أصاء الُِاصاث الخللُمُت.
 -3جىًحر الٖاصع اإلاإهل و اإلاخسصص في جىحُه ُُاصاث الخللُم هدى
جدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت.
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ميكىع في :اإلاإجمغ الللمي الشاوئ ،لُه الخضمت الاحخماكُت،
حامله الِاهغة.
] [20الوامضي ،كبض هللا موغم والوامضي ،خمضان بً أخمض (:)2000
جِىٍم بغهامج جضعٍب مضًغي اإلاضاعؽ أزىاء الخضمت ومضي جدُِِها
ألهضاًها مً وحهت هـغ اإلاخضعبحن في طىء اإلاخوحراث ،عؾالت
الخلُج اللغبي ،مٕخب التربُت اللغبي لضو٘ الخلُج ،اللضص
الؿاصؽ والؿبلىن ،الؿىت الخاصًت واللكغون.
] [22بيذ محرة ،آمىه بىاقغي (" :)2015جىحه الُِاصاث ؤلاصاعٍت اللغبُت
في ؿل اللىإلات" ،صعاؾت اؾخؼالكُت جدلُلُت للُىت مً اإلاضًغًٍ في
الِؼاق اإلاصغفي في اللغاَ ومصغ والجؼاةغ وألاعصن ،الاؾٕىضعٍت،
صاع الٌٕغ الجامعي.
] [23الغُب ،مإمىت ( " :)2009ملىُاث مماعؾت اإلاغأة للؿلىْ الُِاصي
في مإؾؿاث الخللُم اللالي بمداًـت هؼة وؾبل الخولب كليها "،
ماحؿخحر  ،مٕخبت الجاملت ؤلاؾالمُت ،هؼةً ،لؿؼحن.
] [24وػاعة التربُت والخللُم اللالي" :وزُِت حشخُص الىاُم التربىي"،
عام هللاُ ،ؿم الكإون ؤلاصاعٍت ، 2007 ،ص(.) 17
] [25ألاؾىص ،مغوة ًاًؼ (" :)2015صعحت مماعؾت الُِاصاث التربىٍت في
حاملاث مداًـاث هؼة للُِاصة الضًمِغاػُت وكالُتها في حلؼٍؼ
زِاًت خِىَ ؤلاوؿان لضي ػلبتهم" عؾالت ماحؿخحرُ ،ؿم أصى٘
التربُتٔ ،لُت التربُت ،الجاملت ؤلاؾالمُت ،هؼةً ،لؿؼحن.
] [26الخاعسي ،كبض هللا بً صالح (" :)2014جؼىٍغ الؿلىْ الُِاصي
إلاضًغي ئصاعاث التربُت والخللُم باإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت في
طىء مضزل ئصاعة الجىصة الكاملت " ،عؾالت صٓخىعاهُ ،ؿم
التربُت اإلاِاعهت وؤلاصاعة الخللُمُتٔ ،لُت التربُت ،حاملت كحن
قمـ ،مصغ.
] [27الباػ  ،اهاؽ كىوي (" :)2011ملىُاث مماعؾت الضوع الُِاصي
إلاىؿٌاث مٕخب هؼة الاُلُمي لىٔالت الوىر الضولُت" ،عؾالت
ماحؿخحر ُ ،ؿم أصى٘ التربُتٔ ،لُت التربُت ،الجاملت ؤلاؾالمُت،
هؼةً ،لؿؼحن.
]ُ [28ؼان ،واةل مدمىص (" :)2010جؼىٍغ أصاء الُِاصاث الللُا بالخللُم
ُبل الجامعي في حمهىعٍت مصغ اللغبُت في طىء هـم صكم الِغاع
" ،عؾالت ماحؿخحر ُ ،ؿم التربُت اإلاِاعهت والاصاعة الخللُمُتٔ ،لُت
التربُت ،حاملت كحن قمـ مصغ.
] [30اإلانهغاوي ،صالُا خاًف قٌُّ (" :)2015صوع الجاملت في جمٕحن
ػالبها مً اإلاكاعٓت اإلاجخملُت لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت"،
عؾالت صٓخىعاهُ ،ؿم أصى٘ التربُتٔ ،لُت التربُت ،حاملت كحن
قمـ الِاهغة.
] [31كِس ى ،إلاُاء ًاعوَ (" :)2015الاؾدشماعاث اللغبُت في الخاعج
ووؾاةل الاؾخٌاصة منها لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت في الىػً
اللغبي" ،عؾالت صٓخىعاهُ ،ؿم اُخصاصٔ ،لُت الخجاعة ،حاملت
كحن قمـ ،مصغ.
] [32أبى مؿاكض ،مغٍم أخمض (" :)2015صعحت جؼبُّ الجاملاث
الٌلؿؼُيُت إلصاعة الجىصة الكاملت وكالُتها بضعحت جدِّ
مإقغاث الخللُم مً أحل الخىمُت اإلاؿخضامت" ،عؾالت ماحؿخحر ،
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الِاهغة ،مغٓؼ ألاهغام للترحمت واليكغ.
] [11قجن ،كلي مدمض (" :)2017الخسؼُؽ الاؾتراجُجي لالعجِاء بأصاء
ُُاصاث الخللُم ُبل الجامعي في طىء الخىمُت اإلاؿخضامت بضولت
ًلؿؼحن" ،صٓخىعاهُ ،ؿم أصى٘ التربُتٔ ،لُت التربُت ،حاملت
كحن قمـ ،الِاهغة.
] [13هاصٍ ،أخمض مصؼٌى (" :)1999صوع ؤلاكالم والدكغَلاث البُئُت
في جدُِّ الخىمُت اإلاخىاصلت " ،صٓخىعاه ،حاملت كحن قمـ،
ملهض البدىر والضعاؾاث البُئُت.
] [14هال٘ ،مدمض ( " :)2006مهاعاث ئصاعة ألاصاء" ،الِاهغة ،مغٓؼ جؼىٍغ
ألاصاء.
] [15صعة ،كبض الباعي والصبان ،ػهحر ولُم (" :)2008ئصاعة اإلاىاعص
البكغٍت في الِغن الخاصي واللكغًٍ – مىدجى هـمي" ،صاع كمان،
واةل لليكغ.
] [16هاًجز  ،ماعٍىن ئي ( " :)1988ئصاعة ألاصاء – صلُل قامل لإلقغاي
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، هؼة، الجاملت ؤلاؾالمُت، ٔلُت التربُت،ُؿم أصى٘ التربُت
.ًلؿؼحن
 "صوع اإلاىـماث هحر الخٖىمُت في صكم:)2015(  أقغي أهىع،[ قىٍش33]
الخللُم لخدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت في مداًـاث هؼة و ؾبل
، ٔلُت التربُت، ُؿم أصى٘ التربُت، عؾالت ماحؿخحر،" جؼىٍغه
. ًلؿؼحن، هؼة،الجاملت ؤلاؾالمي
 "صوع الجهاػ اإلاصغفي كلى الخىمُت:)2014(  اهجي ػاهغ،[ الكُش34]
اإلاؿخضامت في ؿل اإلاخوحراث اللاإلاُت – همىطج مِترح لُِاؽ جأزحر
 عؾالت،" اصالح الِؼاق اإلاصغفي كلى الخىمُت اإلاؿخضامت في مصغ
، حاملت كحن قمـ، ٔلُت الخجاعة، ُؿم الاُخصاص،صٓخىعاه
.مصغ
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THE DEGREE OF RELEVANCE OF THE
PERFORMANCE OF EDUCATIONAL
LEADERS IN PRE-UNIVERSITY
EDUCATION INSTITUTIONS TO THE
REQUIREMENTS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN PALESTINE
ALI MOHAMAD SHANAN
ABSTRACT_ The study aimed to identify the estimated of relevance of the performance of
educational leaders in pre-university institutions to the requirements of sustainable development
in Palestine. To achieve this objective, the researcher used the analytical descriptive method
using a questionnaire consisting of (15) paragraphs identified in one axis. 111) educational
leader distributed to the directorates of education in the Gaza Strip by (50%) of the original
community, the study has reached many of the most important results that the degree of
adequacy of the performance of educational leaders in pre-university education institutions are
relatively high, , And that the exploitation of educational leaders of technological innovations in
achieving the dimensions of sustainable development reached (74.70%), which is high, and there
is a weakness by educational leaders to take into account the criteria of resource sustainability
in carrying out tasks.
KEY WORDS: Performance, educational leadership, pre-university education institutions,
sustainable development
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