الثقافة التنظيمية يف املدارس الثانىية مبدينة
حائل من وجهة نظر املعلمني وتصىر مقرتح
هلا

فهد العووي العنزي*

امللخص _ َدقذ الدزاطت ئلى حشخُف مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت الظاةدة في اإلادازض الثاهىٍت بمدًىت خاةل مً زالُ
ً
مػسقت دزحت ممازطتها وأَمُتها مً وحهت هظس اإلاػلمحن ،وؿىال للخـىز اإلاهترح الري ًيبغي أن جٍىن غلُه مٍىهاث
الثهاقت الخىظُمُت ،وجٍىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ اإلاػلمحن باإلادازض الثاهىٍت بمدًىت خاةل ،أزىاء ئحساء الدزاطت
ً
ً
وغددَم ( )819مػلما ،وجم جددًد غُىت غؼىاةُت مجهم نىامها ( )350مػلما ،واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي
اإلاظخي وجىؿلذ لىخاةج مجها :ئن دزحت ممازطت وأَمُت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت في اإلادازض الثاهىٍت بداةل مً وحهت
ً
هظس اإلاػلمحن جساوخذ بحن مظخىي مىاقهت غالي حدا ومخىطى غلى مجاالث الدزاطت ،وأوؿذ الدزاطت بػدد مً
الخىؿُاث مجهاً :يبغي للمػلمحن ممازطت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت التي خدر غلحها جىاقو بيظب مسجكػت ،وأن ًدزًىا
أَمُت ممازطتها بؼٍل غام ،ويرلَ ًيبغي جدكحزَم وخثهم غلى الالتزام بمٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت ؤلاًجابُت ،يما
أوؿذ باحساء دزاطاث مؼابهت جىضح أَمُت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت وأزسَا غلى اإلاسسحاث التربىٍت والخػلُمُت
ويرلَ جبني الخـىز اإلاهترح للثهاقت الخىظُمُت التي جىؿلذ له.

الكلماث املفتاخيت :الخـىز اإلاهترح ،الثهاقت الخىظُمُت ،اإلادازض الثاهىٍت.

*استاذ مساعد بأصول التربيت _ كليت التربيت _ جامعت خائل
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الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بمدًىت خائل مً وجهت هظر
املعلمين وجصور ملترح لها
وألازس التربىي الري ًالخظ غلى هالب اإلادازض ومظخىي جدـُلهم
وجدهُو ؤلاهجاش لديهم ،خُث أؿبدذ الؼٍىي ظاَسة مً نلت جبىؤ
اإلادزطت إلاٍاهتها الاحخماغُت والتربىٍتّ .
ومما الخظه الباخث أزىاء الاهالع
غلى ألادب الىظسي اإلاٌخىب خىُ الثهاقت الخىظُمُت وأَمُتها وأزسَا في
اإلاإطظاث وهسٍهت طحر غملها ،وبدٌم وظُكخه وحػامله مؼ التربىٍحن،
حؼٍلذ غىدٍ اإلاظألت البدثُت التي جخلمً مػسقت الثهاقت الخىظُمُت
اإلامازطت باإلادازض الثاهىٍت بداةل والخـىز الري ًيبغي أن ًمازطه
أغلاؤَا مً اإلاػلمحن الرًً َم حجس الصاوٍت في الػملُت الخػلُمُت
ّ
وممً ًإزسوا بخيؼئت حُل اإلاظخهبل الرًً ًخػلمىن غلى أًديهم مً
الوالب ،خُث ًخولب ذلَ أن جٍىن زهاقتهم الخىظُمُت وممازطاتهم
الػملُت غلى الىحه ألامثل واإلاإدي للخكىم والخوىز الخػلُمي والتربىي
ومً زم الخهدم اإلاجخمعي ،وبهرا َّ
جٍىن لدي الباخث الظإاُ السةِع
الخالي :ما دزحت ممازطت الثهاقت الخىظُمُت وأَمُتها في اإلادازض الثاهىٍت
بداةل مً وحهت هظس اإلاػلمحن وما الخـىز اإلاهترح لها؟
أ .أسئلت الدراست
وٍىبثو مً الظإاُ الرئيس:ما دزحت ممازطت الثهاقت الخىظُمُت
وأَمُتها في اإلادازض الثاهىٍت بداةل مً وحهت هظس اإلاػلمحن وما الخـىز
اإلاهترح لها؟ مجمىع ألاطئلت الكسغُت الخالُت:
الظإاُ ألاوُ :ما دزحت ممازطت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت في اإلادازض
الثاهىٍت بداةل مً وحهت اإلاػلمحن؟
الظإاُ الثاوي :ما دزحت أَمُت ممازطت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت في
اإلادازض الثاهىٍت بداةل مً وحهت هظس اإلاػلمحن؟
الظإاُ الثالثَ :ل َىاى قسوم بحن دزحت ممازطت وأَمُت مٍىهاث
الثهاقت الخىظُمُت في اإلادازض الثاهىٍت بداةل مً وحهت هظس اإلاػلمحن؟
الظإاُ السابؼ :ما َى الخـىز اإلاهترح إلاٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت التي
ًيبغي أن جٍىن طاةدة في اإلادازض الثاهىٍت مً وحهت هظس اإلاػلمحن؟
ب .أهميت الدراست
جٌمً أَمُت َرٍ الدزاطت مً أَمُت الثهاقت الخىظُمُت هكظها ،ئذ
َّأنها مً اإلاىحهاث لظلىى الػمل باإلاإطظاث التربىٍت ،ال طُما اإلادازض
الثاهىٍت والتي حػد مً أَم اإلاساخل في خُاة الولبت خُث جدؼٍل لديهم
في جلَ اإلاسخلت الهُم واإلاػخهداث وجخددد اججاَاتهم وجبرش مُىلهم
وجولػاتهم هدى اإلاظخهبل [.[2
ج .أهداف الدراست
تهدف الدزاطت ئلى حشخُف مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت الظاةدة
ً
ً
خالُا في اإلادازض الثاهىٍت بمدًىت خاةل وؿىال للخـىز اإلاهترح ألامثل لها
مً وحهت هظس اقساد الػُىت وذلَ مً زالُ آلاحي:
 -1الخػسف غلى مكهىم الثهاقت الخىظُمُت في اإلادازض الثاهىٍت.
 -2الخػسف غلى مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت.
 -3الخػسف غلى دزحت ممازطت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت باإلادازض
الثاهىٍت مً وحهت هظس أقساد الػُىت.

 .1امللدمت
ً
أؿبدذ اإلاجخمػاث أيثر وغُا في َرا الػـس مما هخج غىه الخولؼ
هدى السٍادة والخهدم وجىبهذ أن ذلَ ال ًٍىن ئال مً زالُ اإلاإطظاث
الاحخماغُت الكاغلت واإلاظإولت غً ؤلامداد الكٌسي واإلاػسفي لألقساد
الرًً طُجهلىن باإلاجخمػاث وجخهدم بكٌسَم ألامم ،ومجها اإلاإطظاث
الخػلُمُت التي حػخبر مً أَم مإطظاث اإلاجخمؼ ،خُث ًإمل غلحها
الٌثحر في مجاُ جوىزٍ وجهدمه ،ولٍي جإحي َرٍ اإلاإطظاث زمازَا
اإلاسحىة َىاى حىاهب مهمت ًيبغي مساغاتها وأن جخىقس قحها وهي ما حظمى
بػىامل الىجاح أو البىاء ومً ذلَ الثهاقت الخىظُمُت التي ٌظحر وقهها
الػمل اإلاإطس ي.
وللثهاقت الخىظُمُت دوز يبحر في هجاح اإلاإطظاث ،وند جيبه لرلَ
مً لديهم اَخمام بدشخُف اإلاإطظاث ودزاطت أطباب جكىنها أو
ئزكانها خُث وحد أن للثهاقت ألازس الٌبحر في ذلَ ال طُما وأن الثهاقت
في أبظى مػاهحها حػني الهىاغاث التي ًىهجها أغلاء اإلاإطظاث وؿىاع
الهساز قحها وجظهس مً زالُ طلىيهم الىظُكي في ألاغماُ اإلاىًلت لهم.
ئن قهم الثهاقت الخىظُمُت ٌظاغد غلى جكظحر حمُؼ الظىاَس التي
ند جددر باإلاإطظاث وئذا قهمذ الثهاقت قظىف ٌػسف وٍدزى طلىى
ً
الاشخاؾ دازل اإلاىظماث ،والثهاقت باليظبت للمجمىغت هي جماما مثل
ما حػىُه باليظبت للكسد ،قىدً هسي الظلىى الىاجج ،ولٌىىا في يثحر مً
ً
ألاخُان ال وظخوُؼ زؤٍت الهىي الٍامىت واإلاػخهداث التي حظبب أهىاغا
ً
مػُىت مً الظلىى وجسقم أهىاغا أزسي ،خُث جهىم الثهاقت بخىحُه
طلىى أغلاء اإلاإطظاث أو مجمىغاث الػمل مً زالُ ألاغساف
اإلاؼتريت التي ًإمىىن بها وجٍىن وطاةدة بُجهم [.[1
وحػد دزاطت الثهاقت الخىظُمُت في اإلاإطظاث غامت أمس ؾاًت في
ألاَمُت ولٌجها في اإلاإطظاث الخػلُمُت أَم ،ال طُما وأن الخػلُم ٌػخبر
َى ألاطاض في جهدم اإلاجخمػاث ونهلتها ،خُث أهه ئذا أدي الهواع
ً
الخػلُمي دوزٍ يما ًجب قهرا خخما طُدهو ألاَداف اإلايؼىدة مىه،
ً
ولًٌ أًلا َرٍ اإلاإطظاث التربىٍت اإلاػىُت بالخػلُم ومجها اإلادازض هي
ألازسي ٌؼىب دوزَا التربىي والخػلُمي نـىز ئذا ًاهذ مٍىهاث زهاقتها
الخىظُمُت مً مػخهداث ونُم وجىنػاث والتي حظحر غلحها ال جدىاؾم مؼ
ً
ً
همىح وجولػاث اإلاجخمؼ الري جيخمي ئلُه ،وَرا طُددر وؼاشا قٌسٍا
ً
ً
وٍسلو بىها ػاطػا بحن الىانؼ واإلاأمىُ مً َرٍ اإلاإطظاث.
ومً َرا اإلاىولو نام الباخث بدزاطت الثهاقت الخىظُمُت في اإلادازض
الثاهىٍت بمدًىت خاةل مً وحهت هظس اإلاػلمحن ،وحشخُـها ومػسقت
غىامل الخمحز قحها لدشجُػها واطخكادة اإلاسبحن مجها أزىاء ممازطت غملهم
التربىي ووكؼ مٍامً الهـىز جدذ أهظاز اإلاظإولحن إلاػالجتها وجالقحها.
 .2مشكلت الدراست
ً
ًالخظ الُىم بػلا مً الهلاًا في اإلاُدان الخػلُمي ومجها الخرمس
مً نـىز اإلاإطظاث الخػلُمُت في أداء زطالتها وَرا ًالخظ مً زالُ
ؤلاخـاءاث التي جيؼس غبر وطاةل ؤلاغالم ومً زالُ الىاجج الخػلُمي
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وألاقٍاز واإلاػخهداث والػاداث الظاةدة واإلاخبػ ـت وال ـتي ج ـالخ ـظ م ـً ز ـالُ
اإلامازطت الىظُكُت ألغلاء جلَ اإلاإطظاث.
وَػسقها الؼلىي [ ]7بأنها "مجمىة الظماث والخـاةف اإلاػبرة غً
نُم ومػخهداث ،وأزالنُاث الخػامل وطلىيُاجه التي جمحز أقساد اإلاىظمت
ً
ً
ً
الىاخدة غجها ؾحرَا ،بدُث حؼٍل مىهجا مظخهال ،وممحزا في الخكٌحر
واإلاىاءمت ،ومػالجت اإلاؼٌالث اإلاسخلكت".
وٍسي الىىح [ ]8أن مكهىم الثهاقت الخىظُمُت ٌؼحر ئلى بػم مً
اإلاكاَُم ؤلاوظاهُت مثل الهُم والػاداث والهىاغد واإلاػاًحر ،وجخطح مً
زالُ طلىى وجـسقاث أغلاء اإلاىظماث أزىاء ممازطتهم للػمل قحها
ومً زالُ جىنػاتهم ألداء غملهم اإلاظخهبلي.
يما وٍهـد بالثهاقت الخىظُمُت :اإلامازطاث الظلىيُت لألقساد
اإلاالخظت والىاججت مً جكاغلهم وحؼمل اإلابادب والهُم واإلاكاَُم
ً
ً
والخهالُد والخولػاث التي ايدظبىَا ،وند جإزس ئًجابا أو طلبا غلى ئهجاش
ألاَداف وجدهُهها في مإطظاتهم ،يما حػبر الثهاقت غً مجمىغت
مؼتريت مً اإلاػخهداث والهُم ؾحر السطمُت واإلادزًاث التي حؼٍل
اهوباغاث غً اإلاإطظاث وند حػسف بها وٍترجب غلحها نىاغد طلىيُت
أطاطُت ألداء الػاملحن قحها [.[9
وَػسقها الؼمسي [ ]10بأنها مجمىغت مً اإلامازطاث وألاهمان
ؤلادازٍت والػاداث الظلىيُت وهسم الخكٌحر والاججاَاث الػملُت والتي
جخطح في اإلاإطظت إلاظخكُديها وبما ًدىاطب مؼ زـاةـها واَخماماتها
وطُاطاتها وأَداقها والهُم التي جددد َىٍتها.
والثهاقت الخىظُمُت غملُت ئحساةُت مهـىدة جخمثل في نُام الػاملحن
بالىاحباث اإلاىىهت بهم في اإلاىظمت مدقىغحن بالسؾبت الراجُت وغبر
مػازف ومكاَُم ومبادب مػُىت تهدف لخىمُت اطخػداداتهم وئمٍاهاتهم
لخدهُو ألاَداف اإلاسحىة والخولػاث اإلاظخهبلُت إلاىظماتهم [.[11
ً
زاهُا :مٍىهاث الثهاقت:
مً زالُ الاهالع غلى ألادب الىظسي اإلاخػلو بالثهاقت الخىظُمُت
ويرلَ الخػسٍكاث الظابهت ًالخظ ػبه جىاقو بحن الباخثحن غلى أن
الثهاقت الخىظُمُت جخٍىن مً اإلاػخهداث وألاغساف والهُم والاججاَاث
وهساةو الخكٌحر والخولػاث هدى اإلاظخهبل ،وبػلهم أؾكل ً
حصء مً
َرٍ الػىاؿس وبػلهم شاد غلحها ،وبهرا طىف ًخددر الباخث غً
اإلاٍىهاث التي وزدث غىد الباخثحن ومجها يرلَ الوهىض والػاداث
والسمىش.
اإلاػخهداث :وهي غبازة غً اجكاناث مؼتريت بحن اغلاء اإلاىظمت
الىاخدة خىُ ما َى مسؾىب أو ؾحر مسؾىب مً اإلامازطاث الػملُت ،يما
حؼمل اإلاػخهداث الخىظُمُت زدمت اإلاجخمؼ وحظاوي قسؾ الخىظُل،
ويرلَ ألاقٍاز اإلاؼتريت بحن ألاغلاء خىُ يُكُت ئهجاش وئحساء اإلاهام
الىظُكُت مما ٌػصش الاهخماء للمىظمت وٍىضح َىٍتها [ .]12يرلَ هي
غبازة :غً أقٍاز مؼتريت خىُ هبُػت طحر الػمل باإلاإطظت ًإمً بها
الػاملىن ،وهجد أن َىاى مً اإلاػخهداث ما َى طلبي وما َى ئًجابي
وَىا جٌمً مظإولُت ؤلادازة في جبني وجهىٍت اإلاػخهداث ؤلاًجابُت لألقساد
ًالـدانت والخهدًس والىالء الخىظُمي [.[13
الهُم :حؼحر الهُم ئلى الاججاَاث والاقٍاز التي ٌؼترى قحها أقساد اإلاىظمت
وجـل َرٍ الهُم الى أغلاء اإلاىظمت مً الػالناث الاحخماغُت

 -4الخػ ـسف غل ـى أَمُ ـت مم ـازط ـت مٌ ـىه ـاث الثه ـاق ـت الـخـىـظـُـمـُ ـت باإلادازض
الثاهىٍت مً وحهت هظس أقساد الػُىت.
 -5بىاء جـىز مهترح إلاا ًيبغي أن جٍىن غلُه مٍىهاث الثهاقت
الخىظُمُت في اإلادازض الثاهىٍت مً وحهت هظس أقساد الػُىت.
د .خدود الدراست
التزمذ الدزاطت بالخدود آلاجُت:
أ -الخدود اإلاىكىغُت :جدىاوُ َرٍ الدزاطت ما له غالنت بالػىىان
واإلاىاد الػلمُت اإلاسجبوت به وججػل وحهت هظس الػُىت مً مددداث
مػالم الخـىز اإلاهترح للثهاقت الخىظُمُت باإلادازض الثاهىٍت.
ب -الخدود اإلاٍاهُت :جهخـس َرٍ الدزاطت غلى اإلادازض الثاهىٍت بمدًىت
خاةل باإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
ج -الخدود البؼسٍت :حظخىغب َرا الدزاطت اإلاػلمحن باإلادازض الثاهىٍت
بداةل.
ث -الخدود الصماهُت :هبهذ َرٍ الدزاطت زالُ الكـل الثاوي مً
الػام الدزاس ي َ1437 -1436ـ.
ٌ .مصطلحاث الدراست
ألحل كبى مػاوي اإلاـولخاث اإلاظخسدمت ًسي الباخث كسوزة
كبى اإلاـولخاث الىازدة في الدزاطت وهي:
أ  -الثهاقت الخىظُمُت :هي مىظىمت مخٍاملت مً الهُم واإلاػخهداث
وألاغساف واإلابادب والخىنػاث التي حؼٍل طمت زاؿت للمإطظاث،
ً
ً
بدُث جٍىن قهما مؼترًا لدي الػاملحن قحها وحػخبر مىحهت للظلىى
اإلامازض مً نبلهم [.[3
وحػسقها الدزاطت الخالُت بأنها :مجمىغت مً اإلاػخهداث والهُم وألاغساف
وجولػاث مظخهبلُت جلػها اإلاإطظاث أو اإلاىظماث أمام أغلائها
لِظدىحروا بها وٍمازطىنها مً أحل جدهُو ألاَداف اإلاسحىة والظكس
بالسٍادة.
ً
ب -اإلادازض الثاهىٍت :هي اإلادازض التي جلم الوالب ابخداء مً الـل
ألاوُ زاهىي وختى الثالث زاهىي.
ج -الخـىز اإلاهترح ): (Paradigmحػسقه َرٍ الدزاطت بأهه ؤلاهاز الكٌسي
اإلاكلل إلاٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت مً وحهت هظس اإلاػلمحن باإلادازض
الثاهىٍت بمدًىت خاةل مً أحل جوبُهه أزىاء اإلامازطاث الػملُت.
 .3إلاطار الىظري
ً
أوال :مكهىم الثهاقت الخىظُمُت:
ً
حػد الثهاقت الخىظُمُت امخدادا للثهاقت اإلاجخمػُت الظاةدة،
وبالخالي قان الظلىى الىظُكي للكسد ال ًخىلد مً قساؽ قٌسي ،وئهما َى
هخاج الخأزس بالظلىى اإلاجخمعي الري ٌػِؽ قُه طىاء بالجاهب الظلبي
ً
أو ؤلاًجابي ومً زم ًمازطه في غمله الىظُكي مظخهبال ،وَؼمل مكهىم
زهاقت اإلاىظمت مـولخاث يثحرة مجها ألازالنُاث والهُم الكٌسٍت
والػلمُت والخولػاث اإلاظخهبلُت وألاغساف [.[4
وحػسف الثهاقت الخىظُمُت بأنها مجمىغت مً الهُم التي ًإمً بها ألاقساد
دازل اإلاىظماث والتي جدٌم طلىيهم وجإزس غلى أدائهم لألغماُ اإلاىىهت
بهم وَرٍ الهُم مجها :الهىة والكاغلُت والػدالت والىظام [.[5
وجسي اإلاهبل [ ]6أن الثهاقت الخىظُمُت هي البِئت الثهاقُت التي جمحز
اإلاإطظاث غً بػلها وحؼمل مجمىغت مً الهُم الثهاقُت واإلابادب
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وحػصش غملهم ؤلاًجابي ،وَرا بدوزٍ ًإزس غلى مىخج ومسسحاث اإلاإطظت،
وغىدما ههـد الثهاقت الخىظُمُت في اإلاإطظاث الخػلُمُت قال زالف
غلى أن هىغُت الثهاقت التي جمازض قحها ًيبغي أن جٍىن كمً الهُم
التربىٍت الهادقت وأن ًدث غلى مساغاة ذلَ والاَخمام به [.[19
ً
زابػا :ئوؼاء الثهاقت الخىظُمُت:
جيؼأ الثهاقت غبر الخبرة اإلاؼتريت التي جىمى بحن أغلاء اإلاإطظت
ئال أن الهاةد َى الشخف الري ًبادز بظً أطظها ومً زم ٌػمل غلى
جبىحها وقسق مػخهداتها ونُمها واقتراكاتها مً البداًت ،وجيؼأ الثهاقت
في ألاطاض مً مـادز زالزت هي غلى الىدى الخالي [:[1
 مػخهداث مإطع اإلاىظمت ونُمه واقتراكاجه التي ًإمً بها. الخبراث التي ًٌدظبها أغلاء اإلاجمىغت أزىاء مساخل جوىز اإلاىظمتوممازطتهم للػمل قحها.
 اإلاػخهداث والهُم والاقتراكاث الجدًدة التي ًأحي بها ألاغلاء والهادةالجدد وٍإمىىن بها.
والثهاقت الخىظُمُت جدؼٍل في الؿالب مً زالُ زهاقت الهادة
واإلادًسًٍ وذلَ مً خُث جىحهاتهم هدى أطالُب وهظم الػمل وأهماههم
الكٌسٍت في اجساذ الهسازاث والخػاهي مؼ اإلاؼٌالث وهظستهم ججاٍ مػاًحر
ؤلاهجاش ،يما أنها مدٍىمت بالثهاقت اإلاجخمػُت اإلادُوت باإلاإطظت
وألاغلاء ،وَرا ما ًإٍد الهىُ بأن الثهاقت ال جيخهل مً قسد ئلى آزس
دازل اإلاىظمت بوسٍهت قوسٍت أو ؾسٍصٍت بل جٌدظب مً زالُ الخػلم
والخهلُد واإلاداًاة والخدزٍب [.[14
ئن إلاإطس ي اإلاىظماث جأزحر يبحر في ئوؼاء الثهاقت الخىظُمُت
وزاؿت في مساخلها ألاولى بدٌم ما لديهم مً زؤٍت خىُ ما ًجب أن
ً
جٍىن غلُه َرٍ اإلاىظماث مظخهبال ،وَرا مما ٌظهل للمإطع وؼس
نىاغاجه ومػخهداجه غلى ًل أغلاء اإلاىظمت ،وٍىضح ذلَ أَمُت الكٌس
الري ًدمله نادة اإلاىظماث وأزسٍ في جولػاتهم هدى جدهُو ألاَداف،
وغلى كىء َرا قإلؿالح اإلاإطظاث وجوىٍسَا ًيبغي أن ًسحؼ للمبادب
وألاطع التي نامذ غلحها َرٍ اإلاإطظاث والتي ًاهذ حظخمدَا مً قٌس
مإطظحها وَرا ًىدزج غلى غامت اإلاإطظاث ومجها التربىٍت والخػلُمُت
التي ٌػىُ غلحها اإلاجخمؼ الٌثحر مً آماله وهمىخاجه اإلاظخهبلُت [.[20
 .4الدراساث السابلت
أ) الدراساث العربيت:
َدقذ دزاطت ملخم [ ]4ئلى الخػسف غلى الثهاقت الخىظُمُت
الظاةدة في اإلادازض الثاهىٍت في ألازدن ،ووشغذ أداة الدزاطت غلى الػُىت
ً
اإلاٍىهت مً ( )253مدًسا ومدًسة مً مدًسي اإلادازض ،وجىؿلذ لػدد مً
الىخاةج مجها :أن اإلاخىطواث الخظابُت إلحاباث اإلادًسًٍ في اإلادازض
الخاؿت غلى الدزحت الٍلُت لالطخبُان ومجاالجه الخمظت (الكلظكت،
الهُم ،واإلاػخهداث ،وألاغساف ،والخىنػاث) أغلى مً اإلاخىطواث
الخظابُت إلحاباث اإلادًسًٍ في اإلادازض الخٍىمُت وند جسجبذ مجاالث
ً
الدزاطت جىاشلُا مً ألاغلى ئلى ألادوى خظب ئحاباث اإلادًسًٍ في اإلادازض
الخاؿت يما ًلي( :ألاغساف ،واإلاػخهداث ،والخىنػاث ،والهُم،
ً
والكلظكت) في خحن جسجبذ اإلاجاالث جىاشلُا مً ألاغلى ئلى ألادوي خظب
ئحاباث اإلادًسًٍ باإلادازض الخٍىمُت يما ًلي (الخىنػاث ،والهُم،
والكلظكت ،اإلاػخهداث ،وألاغساف) ،وأوؿذ الدزاطت بػدد مً

والخكاغل اإلاظخمس بُجهم وٍخىنؼ أن ًخم جبىحها مً نبل أغلاء اإلاىظمت
زاؿت غىدما ًٍىن لديهم نىاغت واهخماء إلاىظمتهم [،]14وحػد الهُم
أخد كىابى الظلىى الاوظاوي بـكت غامت والظلىى الادازي والػملي
زاؿت ،خُث حظهم في جٍىًٍ الاججاَاث ؤلاًجابُت لدي الكسد وجظهس في
طلىيُاجه أزىاء ئهجاش الاغماُ دازل اإلاإطظت [ ،]9وحػخبر الهُم مً
السًاةص السةِظُت في اإلاىظماث خُث حػٌع ػػىز الػاملحن واججاَاتهم
الػامت هدى اإلاىظمت ويُكُت طحر أوؼوتهم الُىمُت اإلاخػلهت بالػمل
[ .]15يما أنها غبازة غً مػاًحر جىحه طلىى ألاقساد في اإلاىظمت وند
حػمل غلى كبى الخـسقاث واإلامازطاث ؤلادازٍت لهم ،وجخجظد أَمُتها
في ًىنها غبازة غً الدطخىز أو اإلاسحؼ الػملي للمىظل ،وند جىزو مً
زالُ الهاهىن الدازلي باإلاإطظت [.[13
ألاغساف :هي غبازة غً مػاًحر ًلتزم بها الػاملىن في اإلاىظمت وهي ؾحر
مٌخىبت ولًٌ ند جٍىن واحبت ؤلاجباع [.[11
الخىنػاث :هي غبازة غما ًخىنػه اإلاىظل أو اإلاظخكُد مً اإلاىظمت وما
جخىنػه اإلاىظمت مً أغلائها أو اإلاجخمؼ يمُىُ اإلاجخمؼ لها في خاُ أنها
يظبذ زكاٍ وخههذ موالبه [ .]11وهي "غبازة غً مجمىغت مً
آلاماُ اإلاخىنػت التي ًدددَا أو ًخىنػها الكسد مً اإلاىظمت ويرلَ
جخىنػها اإلاىظمت مً الكسد وذلَ زالُ قترة غمل الكسد قحها أو بػد
اهتهاء غمله مجها [.[12
ً
زالثا :أَمُت الثهاقت الخىظُمُت:
حػد الثهاقت الخىظُمُت أخد اإلاددداث السةِظُت لوبُػت الظُام
الخىظُمي ألًت مإطظت ،خُث حؼٍل ألاهمان اإلاػُازٍت للممازطاث
الظلىيُت ألغلاء اإلاإطظت والػالناث الشخـُت التي جيؼأ بُجهم
وٍخػاملىن بها أزىاء ممازطت الػمل الىظُكي وجإزس قُه ،وهي التي جددد
هساةو الخكٌحر والهُم التي ًإمىىن بها والػاداث والاججاَاث لديهم،
ً
يرلَ جبرش مً زاللها اإلاإطظت وجخمحز بها غً ؾحرَا ،وَرا ٌػخبر مبرزا
ًىحب غلى ؿىاع الهساز باإلاىظماث وألاغلاء قحها الاَخمام بالثهاقت
وحلػها جخىاقو مؼ ألاَداف التي جم وكػها وَػملىن غلى جدهُهها [.[16
ئن الدغىة الى حؿُحر اإلاىظماث ،لٍي جـبذ بِئاث مدكصة ومىخجت ال
ًهخـس ذلَ غلى حؿُحر أو جوىٍس البرامج قحها هسٍهت الػمل قهى ،ئهما
ًخجاوش ذلَ ئلى جبني زهاقت جىظُمُت خايمت جدىُ ًل الػىاؿس اإلاٍىهت
ًل مخٍامل ًدكص وٍيخذ وٍدقؼ هدى الهدف ،ال طُما في
للمىظمت ئلى ٍ
اإلاإطظاث الخػلُمُت قخأزحر الثهاقت الخىظُمُت قحها ًٍىن بالـ ألاَمُت
ً
ً
ًىن الثهاقت جدزل بجمُؼ مجسٍاث الػمل قحها بدءا باإلادزالث ومسوزا
بالػملُاث واهتهاء باإلاسسحاث [.[17
ئن الثهاقت الخىظُمُت ند جٍىن غهبت في طبُل حؿُحر وجوىٍس
اإلاىظمت غىدما ال جخكو مؼ الهُم الهادقت ،وَرا مما ًإيد غلى الدوز
الري جلػبه قهد جٍىن مظاغدة غلى ئخدار الخوىز أو الػٌع ،ئنها مً
ألاطع التي لها جأزحر غلى هىغُت غمل اإلاىظمت وحىدجه ،خُث أنها بمثابت
ؤلاهاز الكٌسي الري ًىحه طلىى أغلاء اإلاىظمت أو اإلاإطظت وَؼػسَم
باالهخماء وٍجػل أَداقهم جدىاؾم مؼ جىحهاث اإلاإطظت وجولػاتها [.[18
ئن الثهاقت الخىظُمُت مً اإلاددداث السةِظت لىجاح أو قؼل
ً
اإلاىظماث ،هظسا لدوزَا الكػاُ الري حظخمدٍ مً الىظاةل التي جإديها،
قهي بمثابت السابى الري ًسبى أقساد اإلاىظمت بمػاًحر جددد طلىيهم
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أحسي مازًىلُدض وََُ وباهاطخاطُى [ ،]24دزاط ـت في حامػت والًت
ًالُكىزهُا بالىالًاث اإلاخددة الامسٌٍُت َدقذ الدزاطت ئلى مػسقت
ودزاطت جأزحراث حػمُم الثهاقت الخىظُمُت غلى ئهجاش الوالب ،أحسٍذ
الدزاطت غلى  2923مً هالب اإلادازض الثاهىٍت في نبرؾ .وجىؿلذ
لىخاةج مجها :شٍادة قهم الوالب واطخجابتهم للثهاقت الخىظُمُت ًىػٌع
ً
ئًجابُا غلى أدائهم وازجكاع مػدُ الخدـُل لديهم وجدهُو دزحاث
مسجكػت ،وأن خسؾ اإلادزطحن غلى اخترام مؼاغس الوالب وحشجُػهم
ً
غلى الخلىز واإلاىاظبت غلى الدزوض اوػٌع اًجابُا غلى الدزحاث التي
خـل غلحها الوالب وزؾبتهم في اإلاادة الػلمُت وأوؿذ ببػم
الخىؿُاث مجها :التريحز غلى الدغم ألاطسي للوالب وجىقحر الاخخُاحاث
اإلاولىبت لهم وغلى اإلادزطحن أن ًسلهىا بِئت ودودة لدشجُؼ الوالب غلى
الخػاون مؼ بػلهم البػم وجسؾُبهم في اإلاادة الػلمُت.
وَدقذ دزاطت حُمع وًىهىلي [ ]25ئلى جدلُل مكهىم الثهاقت
الخىظُمُت والػالنت بحن الثهاقت الخىظُمُت وأداء هانم الػمل
والخدـُل الػلمي للوالب وأحسٍذ الدزاطت غلى  12مدزطت في وٍلص
باإلاملٌت اإلاخددة .مً هخاةج الدزاطت :ازجكاع اإلاظخىي الػلمي للوالب
ٌػخبر مسادف للخوبُو الظلُم للثهاقت الخىظُمُت باإلادازض ،ويرلَ
الثهاقت الخىظُمُت زقػذ وخظيذ مً أداء الوالب وجدـُلهم الػلمي،
وشودث وطاةل الثهاقت الخىظُمُت الصخُدت هىانم الػمل بهُم
حػلُمُت أزالنُت نىٍت وطاَمذ في جوىٍس الهىاغاث الخػلُمُت لديهم.
وأوؿذ الدزاطت بأهه ًيبغي أن جىلي الخٍىمت اإلاصٍد مً الاَخمام
بالخػلُم وزهاقخه الخىظُمُت ،وجأَُل اإلادزطحن وغهد دوزاث جثهُكُت
جىضح لهم أَمُت الثهاقت الخىظُمُت واإلاخػلهت باإلاىهج وألاداء.
أما دزاطت هاهدامىزي [ ،]26قهد َدقذ ئلى جددًد هبُػت
الثهاقت الخىظُمُت اإلاىدؼسة والظاةدة في اإلادازض الثاهىٍت بمىوهت
يسَؼىا اهدزا بسادٌؽ في الهىد ،أحسٍذ الدزاطت غلى ( )188مدزطت وما
وظبخه ( )%34مً مدازض اإلاىوهت ،وجىؿلذ الدزاطت لػدد مً الىخاةج
الدزاطت مجها ،أن خىالي هـل اإلادازض الخٍىمُت لديها زهاقت جىظُمُت
ئًجابُت وؾالبُت ئدازاث اإلادازض الخاؿت هاجخت في جوىٍس زهاقت
جىظُمُت باإلادازض ،وأن الثهاقت الخىظُمُت جإزس بؼٍل ئًجابي ويبحر
ً
ً
حدا غلى الوالب ،وئن هجاح أي مىظمه وزـىؿا اإلادزطت َى اوػٍاض
لخوبُو الثهاقت الخىظُمُت الصخُدت وؤلاًجابُت .وأوؿذ الدزاطت
ببػم الخىؿُاث مجهاً :يبغي التريحز غلى جوبُو زهاقاث الخىظُمُت
ً
ً
حُدة خُث أن طلىى الوالب ًخأزس غلمُا وغملُا بما حػلمىٍ في
اإلادازض ويرلَ اقٍازَم ومؼاغسَم وطلىيُاَم ،غلُه ًيبغي جوىٍس
نُم ومػخهداث الثهاقُت جىظُمُه باإلادازض وههلها للوالب لٍي ًخػلمها
ً
وٍإمً بها وجـبذ مٍىها مً مٍىهاث شخـِخه.
التعليب على الدراساث السابلت:
حؼابهذ الدزاطاث الظابهت في جىاولها إلاىكىع الثهاقت الخىظُمُت
بؼٍل غام وجباًيذ ًىنها جىاولذ اإلاىكىع بوسٍهت مباػسة أو ؾحر
مباػسة ،خُث َدقذ دزاطت أبى َحن [ ]22للخػسف غلى الثهاقت
الخىظُمُت وغالنتها باإلبداع ؤلادازي إلادًسي اإلادازض بِىما َدقذ دزاطت
اإلاوحري [ ]23للٌؼل غً أهمان الثهاقت الظاةدة واإلاكللت في
اإلادازض ،في خحن َدقذ دزاطت ملخم [ ]4ودزاطت هاهدامىزي [،]26

الخىؿُاث مجها :طً الدؼسَػاث الٌكُلت بدماًت خهىم اإلاػلم
ومٌدظباجه اإلاادًت واإلاػىىٍت مً زالُ بسامج جىغُت ،وأن جدبنى وشازة
التربُت والخػلُم نُم الػدُ واإلاظاواة بحن اإلاػلمحن وكسوزة التريحز غلى
حاهب الػالناث ؤلاوظاهُت بحن اإلاػلمحن.
أما دزاطت بىخمد [ ]21قهد َدقذ ئلى الخػسف غلى جـىزاث
مدًسي اإلادازض الثاهىٍت ومػلمحها للثهاقت الخىظُمُت في وشازة التربُت في
دولت الٍىٍذ ،جٍىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ مدًسي ومػلمي ومػلماث
اإلادازض الثاهىٍت في دولت الٍىٍذ ،في خحن جٍىهذ غُىت الدزاطت مً
ً
ً
( )110مدًسا ومدًسة و( )328مػلما ومػلمت ،وشغذ غلحهم أداة الدزاطت
الاطدباهت ،ويؼل الدزاطت غً هخاةج مجهاً :اهذ جـىزاث مدًسي
اإلادازض الثاهىٍت إلاجاالث الدزاطت يما ًلي :حاء في السجبت ألاولى مجاُ
الخىنػاث ،وجالَا مجاُ اإلاػخهداث ،زم مجاُ ألاغساف زم مجاُ الهُم
قُما حاء في السجبت ألازحرة مجاُ الكلظكت ،يما حاءث جـىزاث
اإلاػلمحن يما ًلي :حاء في السجبت ألاولى مجاُ الكلظكت وجالَا مجاُ
الخىنػاث زم بػدٍ مجاُ اإلاػخهداث زم مجاُ ألاغساف زم في السجبت
ألازحرة مجاُ الهُم ،وأوؿذ الدزاطت ببػم الخىؿُاث مجها :كسوزة
الػمل غلى جوىٍس وجىمُت الثهاقت الخىظُمُت إلايظىبي اإلادازض غامت
وئزلاغهم لدوزث جدزٍبُت وجأَُلُت.
وَدقذ دزاطت أبى َحن [ ]22ئلى الخػسف غلى الثهاقت الخىظُمُت
وغالنتها باإلبداع ؤلادازي إلادًسي اإلادازض مً وحهت هظس اإلاػلمحن
واطخسدمذ الدزاطت اإلاىهج الىؿكي الخدلُلي وجٍىن اإلاجخمؼ مً حمُؼ
مػلمي ومػلماث اإلادازض الثاهىٍت بمداقظاث ؾصة وغددَم ()3464
ً
ً
مػلما ومػلمت وبلؿذ الػُىت ( )450مػلما ومػلمت جم ازخُازَم بوسٍهت
غؼىاةُت هبهُت ،ووشغذ غلحهم أداة الدزاطت الاطدباهت وجىؿلذ
الدزاطت لىخاةج مجها :أن زهاقت الىظم وألادواز خـلذ غلى اإلاسجبت ألاولى
زم جلحها زهاقت ؤلاهجاش زم بػدَا زهاقت الخػاهل ؤلاوظاوي زم زهاقت
الهىة ،وأوؿذ الدزاطت ببػم الخىؿُاث مجها :كسوزة الػمل غلى
شٍادة وعي ومػسقت مدًسي اإلادازض الثاهىٍت بالثهاقت الخىظُمُت التي
حظاغد غلى ؤلابداع ؤلادازي مً زالُ الخدزٍب اإلاُداوي ،وئغوائهم اإلاصٍد
مً الدوزاث الخدزٍبُت لتزوٍدَم بسبراث حدًدة جسقؼ مظخىي أدائهم،
وئحساء اإلاصٍد مً الدزاطاث اإلاؼابهت لهرٍ الدزاطت مً أحل الخوىٍس
والخدظحن.
وَدقذ دزاطت اإلاوحري [ ]23ئلى الخػسف غلى أهمان الثهاقت
الخىظُمُت الظاةدة في مدازض الخػلُم الػام في الهُئت مً وحهت هظس
اإلاػلمحن ،وجم اطخسدام اإلاىهج الىؿكي والاطدباهت يأداة للدزاطت
وجٍىن اإلاجخمؼ مً حمُؼ مػلمي مدازض الخػلُم الػام في الهُئت،
ً
وهبهذ غلى غُىت غؼىاةُت نىامها ( )236مػلما وجىؿلذ الدزاطت
لىخاةج مجها :أن همى الثهاقت الخىظُمُت الظاةدة في مدازض الخػلُم
الػام بالهُئت َى زهاقت الىظم وئن دزحت اإلامازطت ألهمان الثهاقت في
حمُؼ اإلادازض حاءث بدزحت غالُت ،وأوؿذ الدزاطت بػدد مً
الخىؿُاث مً أَمها :كسوزة اطدُػاب مكهىم الثهاقت الخىظُمُت
يمكهىم ئدازي مً نبل الهُاداث ؤلادازٍت بمدازض الهُئت باغخبازَا
ً ً
مسجٌصا َاما ٌػخمد غلُه هجاح أو قؼل اإلاإطظاث الخػلُمُت.
ب) الدراساث ألاجىبيت:
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للخػسف غلى الثهاقت الخىظُمُت الظاةدة في اإلادازض الثاهىٍت ،ودزاطت
حُمع وًىهىلي [ ،]25ودزاطت مازًىلُدض وآزسون [َ ،]24دقذ
لخدلُل مكهىم الثهاقت الخىظُمُت والػالنت بحن الثهاقت الخىظُمُت
ً
والخدـُل الػلمي وؤلاهجاش الوالبي ،وحؼابهذ أًلا في اإلاىهجُت خُث
اطخسدمذ اإلاىهج الىؿكي ،وقُما جىىغذ بالػُىاث قمجها ما جٍىهذ
غُىتها مً اإلاػلمحن واإلاػلماث وبػلها جٍىهذ مً الوالب والبػم آلازس
مً اإلادًسًٍ ،يما حؼابهذ في اطخسدامها الاطدباهت أداة لجمؼ
ً
اإلاػلىماث ،قُما جىىغذ هخاةج الدزاطاث الظابهت هبها لألَداف التي
ًاهذ تهدف ئلحها .اطخكادث الدزاطت الخالُت مً الدزاطاث الظابهت في
ئزساء مىكىع الدزاطت أزىاء الٌخابت غً ألادب الىظسي ويرلَ في بىاء
ً
ألاداة ،أًلا مً زالُ الاهالع غلى جىؿُاث الدزاطاث الظابهت مما
غصش أَمُت مىكىع الدزاطت الخالُت ونُمخه الػلمُت.
 .5الطريلت وإلاجراءاث
أ .مىهج الدراست

7112

1

في كىء مؼٍلت الدزاطت الخالُت اغخمد الباخث غلى اإلاىهج
الىؿكي اإلاظخي الري ًهىم غلى وؿل الىانؼ يما َى في اإلاُدان،
ً
وجكظحرٍ وؿىال الطخيخاحاث ومهترخاث الخـىز الري تهدف الدزاطت
ئلُه.
ب .مجتمع الدراست
جم جددًد مجخمؼ َرٍ الدزاطت ،لِؼمل حمُؼ اإلاػلمحن في
اإلادازض الثاهىٍت بمدًىت خاةل وممً َم غلى زأض الػمل زالُ الكـل
الدزاس ي الثاوي للػام الدزاس ي (َ1437-1436ـ) ،خُث بلـ حجم اإلاجخمؼ
ً
أزىاء ئحساء الدزاطت ( )819مػلما.
ج .عيىت الدراست
جم جددًد غُىت غؼىاةُت هبهُت مً مجخمؼ الدزاطت ،نىامها
ً
( )350مػلما ،خُث وشغذ أداة الدزاطت غلى حمُؼ أقساد الػُىت،
واطترحؼ مجها ( )220ؿالخت للخدلُل ،مىشغت خظب البُاهاث ألاولُت
للمظخجُبحن( ،اإلاإَل الػلمي ،وطىىاث الخبرة) يما في الجدوُ (.)1

جدول 1
البياهاث الدالت على جوزيع أفراد عيىت الدراست
التصييف
دبلىم
بٍالىزٍىض
دزاطاث غلُا
أنل مً  5طىىاث
مً 5ئلى  10طىىاث
أيثر مً  10طىىاث

املتغير
اإلاإَل

طىىاث الخبرة

د .أداة الدراست
لخدهُو الؿسق مً الدزاطت ،وبػد مساحػت الدزاطاث الظابهت
وألادب الىظسي اإلاخػلو بالثهاقت الخىظُمُت ،نام الباخث ببىاء اطدباهت
يأداة للدزاطت ،خُث جٍىهذ في ؿىزتها ألاولُت مً ( )60قهسة ػملذ
أزبػت مجاالث هي :اإلاػخهداث والهُم وألاغساف والخىنػاث.
صدق وثباث ألاداة :
بػد بىاء الاطدباهت وجددًد مجاالتها اػخملذ غلى ( )60قهسة
غسكذ غلى بػم ألاًادًمُحن ،وهلب مجهم ئبداء السأي خىُ آلاحي:

اليسبت
%5
%82
%13
%16.3
%36.4
%47.3

العدد
10
181
29
36
80
104

مدي اهخماء ووكىح الكهساث ومىاطبتها لؿسق الدزاطت ،وئكاقت أو
ً
خرف ما ًسوهه مىاطبا ،وبػد ذلَ جم ئحساء بػم الخػدًالث
واإلاالخظاث التي دوهىَا ،يما جم خرف بػم الكهساث مً الاطدباهت،
وبرلَ أؿبذ غدد قهساتها بـىزتها الجهاةُت ( )49قهسة مىشغت غلى
أزبػت مجاالث بالؼٍل الجهاتي ،وللخدهو مً زباث ألاداة نام الباخث
بدظاب مػامل الاحظام الدازلي باطخسدام (مػادلت يسوهبار ألكا)،
ً
إلًجاد زباث ألاداة وقها إلاجاالتها ألازبػت وجبحن أن الاطدباهت جخمخؼ بثباث
غاُ لخدهُو أَداف الدزاطت وٍخطح ذلَ مً زالُ الجدوُ الخالي:
ٍ

جدول 2
ثباث أداة الدراست باستخدام معادلت كروهباخ ألفا
املجال
اإلاػخهداث
الهُم
ألاغساف
الخىنػاث
الاطدباهت يٍل

درجت املمارست
.941
.954
.937
.964
.989

درجت ألاهميت
.827
.894
.891
.928
.958

اإلاػُاز ؤلاخـاتي :جم الخـىُ غلى البُاهاث الكػلُت مً زالُ جكسَـ
الاطخبُاهاث اإلادـل غلحها غلى ػٍل بُاهاث يمُت مػبرة وقو مهُاض

عدد الفلراث
12
12
11
14
49

لٌُسث الخماس ي ،ولخكظحر مظخىي ئحاباث أقساد الػُىت جم اطخسدام
اإلاػُاز ؤلاخـاتي اإلاىضح في الجدوُ الخالي:

جدول  .3املعيار إلاخصائي
مستوى درجت املمارست
مستوى درجت ألاهميت
اإلاخىطى الخظابي

عالي جدا

عالي

متوسط

متدوي

متدوي جدا

5 -4.21

4.20 -3.41

3.40 -2.61

2.60 -1.81

أنل مً 1.80

288

لإلحابت غً َرا الظإاُ ،جم ئًجاد اإلاخىطواث الخظابُت
والاهدساقاث اإلاػُازٍت ومػامل الازخالف والسجبت لٍل مجاُ مً مجاالث
الدزاطت مخػلو بهرا الظإاُ:

 .6الىتائج
الظإاُ ألاوُ :ما دزحت ممازطت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت في اإلادازض
الثاهىٍت بداةل مً وحهت هظس اإلاػلمحن؟

جدول 4
املتوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ومعامل الاختالف والرجبت لدرجت ممارست مكوهاث الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بدائل مً وجهت هظر
املعلمين ملجال املعتلداث
املتوسط الحسابي الاهدراف املعياري معامل الاختالف الرجبت
فلراث مجال املعتلداث
الركم
3
0.246
0.979
3.973
حػصش اإلادزطت الاهخماء الدًني لدي الوالب.
1
1
0.229
0.911
3.986
جإيد اإلادزطت غلى أداء مهامها باجهان.
2
ً
ً
2
0.244
0.976
4.009
للمػلم دزوا أطاطُا في الػملُت التربىٍت الخػلُمُت.
3
7
0.297
1.102
3.712
َىاى ئحساءاث وناةُت للخد مً الظىاَس الظلبُت التي ند جددر في اإلادزطت.
4
ي
8
0.317
1.104
3.482
تهخم اإلادزطت بالجاهب الخوبُهي ئلى الجاهب الىظس .
5
4
0.262
1
3.822
تهخم اإلادزطت بالـالح الػام.
6
11
0.354
1.198
3.385
جىلي اإلادزطت أَمُت الخخُاحاث اإلاجخمؼ.
7
9
0.335
1.165
3.482
تهخم اإلادزطت بخػصٍص الثهاقت الاًجابُت للمجخمؼ.
8
10
0.351
1.159
3.304
جدىاطب بسامج اإلادزطت مؼ الثىزة اإلاػسقُت.
9
12
0.382
1.234
3.231
 10حػمو اإلادزطت ممازطت الظلىى الؼىزي.
5
0.276
1.121
4.068
 11جدسؾ اإلادزطت غلى تهُئت مٍان مىاطب ألداء الـالة.
ً
ً
6
0.28
1.0881
3.894
 12حػخبر اإلادزطت الولبت مدىزا أطاطُا للػلمُت الخػلُمُت.
0.29
1.086
3.696
املدور ككل

ممازطت الػمل باجهان ًدهو ألاَداف التربىٍت التي ًومدىن ئلحها .في
خحن خلذ الكهسة (حػمو اإلادزطت ممازطت الظلىى الؼىزي) في السجبت
ألازحرة بمخىطى خظابي ( )3.231وبدزحت ممازطت مخىطوت ،وند ٌُػصي
ذلَ ئلى الؼػىز بؿُاب َرا اإلاػخهد وغدم ممازطخه في اإلادازض يما
ًيبغي .وَرٍ الىدُجت بؼٍل غام جخكو مؼ بػم ما حاء في دزاطت
بىخمد [ ]21ودزاطت ملخم [ ]4ئذ حاءث اإلاػخهداث في السجب اإلاخهدمت
مً هخاةجهم.

ًخطح مً زالُ الجدوُ زنم ( )4أن نُم اإلاخىطواث الخظابُت
إلحاباث الػُىت غً اإلاجاُ ألاوُ (اإلاػخهداث) ،جساوخذ بحن (-4.068
 )3.231وبدزحت ممازطت جساوخذ بحن الػالُت واإلاخىطوت ،يما بلـ
اإلاخىطى الخظابي الػام للمجاُ ( )3.696مما ٌؼحر ئلى دزحت ممازطت
غالُت إلاا ًخػلو باإلاػخهداث مً وحهت هظس الػُىت ،وحاءث في السجبت
ألاولى الكهسة (جإيد اإلادزطت غلى أداء مهامها باجهان) بمخىطى خظابي
( )3.986بدزحت ممازطت غالُت ،ولػل ذلَ ٌػصي ئلى نىاغت طاةدة بأن

جدول 5
املتوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ومعامل الاختالف والرجبت لدرجت ممارست مكوهاث الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بدائل مً وجهت هظر
املعلمين ملجال الليم
املتوسط الحسابي الاهدراف املعياري معامل الاختالف الرجبت
فلراث مجال الليم
الركم
7
0.2920
1.099
3.765
ٌ 13ظىد اإلادزطت حى مً الثهت.
6
0.2669
1.028
3.852
 14حشجؼ اإلادزطت غلى الخػاون البىاء بحن الصمالء.
2
0.2576
0.995
3.863
ٌ 15ظىد في اإلادزطت مبدأ الدظامذ.
4
0.2651
1.03
3.885
 16جهُم ئدازة اإلادزطت اإلاػلمحن بمىكىغُت.
9
0.3047
1.117
3.665
ً 17إزس اإلاػلمىن شمالئهم غلى اهكظهم.
3
0.2581
0.992
3.845
ً 18دسؾ اإلاػلمحن غلى حػمُو الهُم الاًجابُت في هكىض الوالب.
8
0.2931
1.111
3.791
 19جخكادي اإلادزطت الظلىيُاث التي ند جإذي مؼاغس آلازسًٍ.
10
0.3033
1.098
3.619
 20جدترم ئدازة اإلادزطت وحهت الىظس اإلاسالكت.
12
0.3128
1.164
3.721
 21جسسخ اإلادزطت وخدة اإلاجخمؼ.
1
0.2466
0.973
3.945
ً 22ساعي اإلاػلمىن الػدالت غىد جهُُم الوالب.
5
0.2660
1.067
4.009
 23حظعى اإلادزطت الى هبر الػىـسٍت بأهىاغها.
11
0.31
1.1512
3.759
 24حشجؼ اإلادزطت غلى مبدأ الؼكاقُت.
0.2325
0.877
3.772
املتوسط العام

أي أن مظخىي اإلاىاقهت غلى غبازاث اإلادىز كمً مظخىي مىاقهت غالي،
يما بلـ اإلاخىطى الخظابي الػام للمجاُ ( )3.772مما ٌؼحر ئلى دزحت

ًخطح مً زالُ الجدوُ زنم ( )5أن نُم اإلاخىطواث الخظابُت
إلحاباث الػُىت غً اإلاجاُ الثاوي (الهُم) ،جساوخذ بحن ()3.619-3.945
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ممازطت غالُت إلاا ًخػلو بالهُم مً وحهت هظس الػُىت ،وحاءث في السجبت
ألاولى الكهسة (ًساعي اإلاػلمىن الػدالت غىد جهُُم الوالب) بمخىطى
خظابي ( )3.945بدزحت ممازطت غالُت ،ولػل ذلَ ٌػصي ئلى نىاغت
اإلاػلمحن بأن الػدالت مً الهُم التربىٍت التي ًيبغي للمػلم ممازطتها
أزىاء جهُُم هالبه .في خحن خلذ الكهسة (جسسخ اإلادزطت وخدة اإلاجخمؼ)

1
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في السجبت ألازحرة بمخىطى خظابي ( )3.721وبدزحت ممازطت غالُت ،وند
ٌُػصي ذلَ ئلى ػػىز أقساد الػُىت بأَمُت وخدة اإلاجخمؼ والػمل غلى
جماطٌه .وجخكو َرٍ الىدُجت مؼ ما حاء في دزاطت حُمع وًىهىلي []25
التي ظهسث أَمُت الهُم قحها حلُت وجدث غلى جبني الهُم ؤلاًجابُت.

جدول 6
املتوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ومعامل الاختالف والرجبت لدرجت ممارست مكوهاث الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بدائل مً وجهت هظر
املعلمين ملجال ألاعراف
املتوسط الحسابي الاهدراف املعياري معامل الاختالف الرجبت
فلراث مجال ألاعراف
الركم
5
0.2564
1.064
4.15
 25جدخكي اإلادزطت باإلاػلحن الجدد.
10
0.3070
1.162
3.784
 26حؼُد اإلادزطت باإلاػلمحن اإلامحزًً.
7
0.2849
1.056
3.708
ً 27خىاؿل ميظىبى اإلادزطت زازج الػمل السطمي.
4
0.2443
0.995
4.073
ً 28نهئ ميظىبى اإلادزطت بػلهم في اإلاىاطباث.
1
0.2276
0.934
4.106
ً 29بدظم اإلاػلمىن لبػلهم غىد اللهاء.
3
0.2441
0.985
4.037
ً 30ىحه اإلاػلمىن الوالب غىد مالخظاث طلىيُت طلبُت.
9
0.3017
1.163
3.853
 31جهدم ادازة اإلادزطت مظاغداث للوالب ذوي الظسوف الخاؿت.
11
0.3131
1.232
3.936
 32جهُم ئدازة اإلادزطت خكلت اطخهباُ للمػلمحن الجدد.
8
0.2878
1.097
3.813
 33جبرُ ادازة اإلادزطت حهىد يبحرة في مظاغدة الػاملحن غلى حظىٍت زالقاتهم.
6
0.2798
1.105
3.949
 34جدخكي اإلادزطت بالولبت اإلامحزًً آزس الػام.
2
0.2400
1.0031
4.234
ً 35كش ي اإلاػلمىن الظالم غىد ًل ؿباح.
0.224
0.881
3.925
املتوسط العام

ًخطح مً زالُ الجدوُ زنم ( )6أن نُم اإلاخىطواث الخظابُت
إلحاباث الػُىت غً اإلاجاُ الثالث (ألاغساف) ،جساوخذ بحن (-4.234
 )3.708أي أن مظخىي اإلاىاقهت غلى غبازاث اإلادىز حاءث كمً
مظخىي مىاقهت غالي ،يما بلـ اإلاخىطى الخظابي الػام للمجاُ
( )3.925خُث ٌؼحر ئلى دزحت ممازطت غالُت إلاا ًخػلو باألغساف مً
وحهت هظس الػُىت ،وحاءث في السجبت ألاولى الكهسة (ًبدظم اإلاػلمىن
لبػلهم غىد اللهاء) بمخىطى خظابي ( )4.106بدزحت ممازطت غالُت،
ولػل ذلَ ٌػصي ئلى نىاغت اإلاػلمحن بأن الابدظامت في وحه الصمالء غسف
ً
ًيبغي ممازطخه مؼ الصمالء وأًلا لٍىن اإلاجخمؼ ٌظخمد أغساقه مً

الدًً ؤلاطالمي الري ًدث غلى الابدظامت مؼ آلازسًٍ .في خحن خلذ
الكهسة (جهُم ئدازة اإلادزطت خكلت اطخهباُ للمػلمحن الجدد) في السجبت
ً
ألازحرة بمخىطى خظابي ( )3.936وبدزحت ممازطت غالُت أًلا ،وند
ٌُػصي ذلَ ئلى ػػىز أقساد الػُىت بأَمُت الاخخكاء بصمالئهم الجدد ًىن
ذلَ مً الخهالُد وألاغساف اإلاظخمدة مً زهاقت اإلاجخمؼ الدًيُت.
وهدُجت اإلاجاُ بؼٍل غام جخكو مؼ هدُجت دزاطت ملخم [ ]4التي
حاءث ألاغساف قحها بالسجبت ألاولى في ئحاباث أقساد الػُىت( ،ئحاباث
اإلادًسًٍ الػاملحن باإلادازض الخاؿت) مما ًإيد غلى أَمُتها مً وحهت
هظسَم.

جدول 7
املتوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ومعامل الاختالف والرجبت لدرجت ممارست مكوهاث الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بدائل مً وجهت هظر
املعلمين ملجال التوكعاث
الاهدراف املعياري
معامل الاختالف الرجبت
املتوسط الحسابي
فلراث مجال التوكعاث
الركم
1
0.249
0.979
3.927
 36جهىم اإلادزطت بأدوازَا التربىٍت والخػلُمُت بؼٍل قاغل.
2
0.272
1.049
3.863
 37حظعى اإلادزطت ئلى جىقحر بِئت حػلُمُت جسبىٍت مػصشة.
10
0.333
1.2
3.603
 38جداقؼ اإلادزطت غً خهىم اإلاػلمحن.
11
0.334
1.197
3.583
 39جدهو اإلادزطت جولػاث اإلاجخمؼ.
9
0.316
1.163
3.679
 40حظعى اإلادزطت ئلى الخوىٍس اإلاظخمس.
7
0.307
1.106
3.599
 41تهخم اإلادزطت ببىاء شخـُت الوالب.
ً
8
0.313
1.148
3.67
 42جلؼ ئدازة اإلادزطت أَداقا جيؼد جدهُهها.
14
0.348
1.217
3.493
 43تهخم اإلادزطت بخػمُو زهاقت الخىاز مؼ آلازسًٍ.
13
0.347
1.23
3.541
 44حػوي اإلادزطت أَمُت للخسوُى التربىي.
5
0.295
1.1
3.726
 45حظهم اإلادزطت في جىمُت اإلاػسقت.
ً
12
0.341
1.194
3.498
 46جبرُ ادازة اإلادزطت حهىدا يبحرة لخىمُت وجوىٍس مهازاث الػاملحن.
4
0.294
1.118
3.804
 47جكي اإلادزطت بىغىدَا التي حػد بها.
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48
49

3.991
3.9
3.673

حظدؼػس اإلادزطت زوىزة ألاقٍاز اإلاىدسقت.
حظعى اإلادزطت ئلى حػمُو اإلاىاهىت لدي الوالب.
املتوسط العام

ًخطح مً زالُ الجدوُ زنم ( )7أن نُم اإلاخىطواث الخظابُت
إلحاباث الػُىت غً اإلاجاُ السابؼ (الخىنػاث) ،جساوخذ بحن (-3.991
 )3.493أي أن مظخىي اإلاىاقهت غلى غبازاث اإلادىز حاءث كمً
مظخىي مىاقهت غالي ،يما بلـ اإلاخىطى الخظابي الػام للمجاُ
( )3.673وَؼحر ئلى دزحت ممازطت غالُت إلاا ًخػلو بالخىنػاث مً وحهت
هظس الػُىت ،وحاءث في السجبت ألاولى الكهسة (جهىم اإلادزطت بأدوازَا
التربىٍت والخػلُمُت بؼٍل قاغل) بمخىطى خظابي ( )3.927بدزحت
ممازطت غالُت ،ولػل ذلَ ٌػصي ئلى أن أقساد الػُىت ٌظدؼػسون أَمُت
الدوز التربىي الري ًهىمىن به ولهرا بسش لديهم َرا الخىنؼ أيثر مً
ؾحرٍ مً الخىنػاث .في خحن خلذ الكهسة (تهخم اإلادزطت بخػمُو زهاقت

1.09
1.1688
0.997

0.273
0.3
0.27

3
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الخىاز مؼ آلازسًٍ) في السجبت ألازحرة بمخىطى خظابي ( )3.493وبدزحت
ً
ممازطت غالُت أًلا ،وند ٌُػصي ذلَ ئلى ػػىز أقساد الػُىت بأَمُت
الخىاز وممازطخه أزىاء الػملُت الخػلُمُت والتربىٍت ،وهدُجت اإلاجاُ
بؼٍل غام حاءث بمظخىي غالي وَرٍ جخكو مؼ هدُجت دزاطت ملخم []4
التي حاءث الخىنػاث قحها بالسجبت ألاولى مً ئحاباث أقساد الػُىت
(ئحاباث اإلادًسًٍ الػاملحن باإلادازض الخٍىمُت).
الظإاُ الثاوي :ما دزحت أَمُت ممازطت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت في
اإلادازض الثاهىٍت بداةل مً وحهت هظس اإلاػلمحن؟ لإلحابت غً َرا
الظإاُ ،جم ئًجاد اإلاخىطواث الخظابُت والاهدساقاث اإلاػُازٍت ومػامل
الازخالف والسجبت لٍل مجاُ مً مجاالث الدزاطت مخػلو بهرا الظإاُ:

جدول 8
املتوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ومعامل الاختالف والرجبت لدرجت أهميت ممارست مكوهاث الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بدائل مً وجهت
هظر املعلمين ملجال املعتلداث
املتوسط الحسابي الاهدراف املعياري معامل الاختالف الرجبت
فلراث مجال املعتلداث
الركم
2
0.189
0.853
4.51
حػصش اإلادزطت الاهخماء الدًني لدي الوالب.
1
5
0.211
0.911
4.31
جإيد اإلادزطت غلى أداء مهامها باجهان.
2
ً
ً
3
0.198
0.883
4.45
للمػلم دزوا أطاطُا في الػملُت التربىٍت الخػلُمُت.
3
4
0.203
0.898
4.42
َىاى ئحساءاث وناةُت للخد مً الظىاَس الظلبُت التي ند جددر في اإلادزطت.
4
8
0.232
0.956
4.11
تهخم اإلادزطت بالجاهب الخوبُهي ئلى الجاهب الىظسي.
5
7
0.221
0.922
4.16
تهخم اإلادزطت بالـالح الػام.
6
12
0.248
0.999
4.03
جىلي اإلادزطت أَمُت الخخُاحاث اإلاجخمؼ.
7
10
0.243
0.989
4.06
تهخم اإلادزطت بخػصٍص الثهاقت الاًجابُت للمجخمؼ.
8
9
0.242
0.994
4.11
جدىاطب بسامج اإلادزطت مؼ الثىزة اإلاػسقُت.
9
11
0.245
0.974
3.97
 10حػمو اإلادزطت ممازطت الظلىى الؼىزي.
6
0.217
0.968
4.45
 11جدسؾ اإلادزطت غلى تهُئت مٍان مىاطب ألداء الـالة.
ً
ً
1
0.188
0.840
4.47
 12حػخبر اإلادزطت الولبت مدىزا أطاطُا للػلمُت الخػلُمُت.
0.183
0.774
4.22
املتوسط العام

ًخطح مً زالُ الجدوُ زنم ( )8أن نُم اإلاخىطواث الخظابُت
إلحاباث الػُىت غً اإلاجاُ ألاوُ (اإلاػخهداث) ،جساوخذ بحن (-4.51
 )3.97أي أن مظخىي أَمُت ممازطت غبازاث اإلادىز حاءث كمً
َ
مظخىي أَمُت غالي وغالي حدا ،يما بلـ اإلاخىطى الخظابي الػام
ً
للمجاُ (ٌ )4.22ؼحر ئلى ألاَمُت الػالُت حدا إلامازطت اإلاػخهداث مً
وحهت هظس الػُىت ،وحاءث في اإلاسجبت ألاولى الكهسة (حػخبر اإلادزطت
ً
ً
الولبت مدىزا أطاطُا للػلمُت الخػلُمُت) بمخىطى خظابي ()4.47
ً
بدزحت أَمُت غالُت حدا ،ولػل ذلَ ٌػصي ئلى أن أقساد الػُىت ًسون
أَمُت للتريحز غلى الوالب وأهه اإلاإػس الخهُهي للػمل التربىي

والخػلُمي .في خحن خلذ الكهسة (جىلي اإلادزطت أَمُت الخخُاحاث
اإلاجخمؼ) في السجبت ألازحرة بمخىطى خظابي ( )4.03وبدزحت أَمُت غالُت
ً
أًلا ،وند ٌُػصي ذلَ ئلى ػػىز أقساد الػُىت بأَمُت مساغاة اخخُاحاث
اإلاجخمؼ وزدمخه ،وهدُجت اإلاجاُ بؼٍل غام حاءث بمظخىي أَمُت غالي
ً
وغالي حدا وَرٍ جخكو مؼ هدُجت دزاطت بىخمد [ ،]21التي حاءث
اإلاػخهداث قحها بالسجبت الثاهُت ،ودزاطت مازًىلُدض وآزسون [ ،]24التي
حاء مً كمً هخاةجها أن الثهاقت الخىظُمُت لها جأزحر ئًجابي غلى ئهجاش
ً
الوالب وأن َرا ؾالبا لً ًددر ئال غىدما ججػل اإلادزطت الوالب
ً
ً
مدىزا أطاطُا لهُاض ألاداء قحها.
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جدول 9
املتوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ومعامل الاختالف والرجبت لدرجت أهميت ممارست مكوهاث الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بدائل مً وجهت
هظر املعلمين ملجال الليم
املتوسط الحسابي الاهدراف املعياري معامل الاختالف الرجبت
فلراث مجال الليم
الركم
2
0.198
0.870
4.39
ٌ 13ظىد اإلادزطت حى مً الثهت.
7
0.223
0.961
4.31
 14حشجؼ اإلادزطت غلى الخػاون البىاء بحن الصمالء.
1
0.196
0.852
4.36
ٌ 15ظىد في اإلادزطت مبدأ الدظامذ.
5
0.220
0.942
4.27
 16جهُم ئدازة اإلادزطت اإلاػلمحن بمىكىغُت.
11
0.241
0.979
4.06
ً 17إزس اإلاػلمىن شمالئهم غلى اهكظهم.
3
0.199
0.870
4.38
ً 18دسؾ اإلاػلمحن غلى حػمُو الهُم الاًجابُت في هكىض الوالب.
9
0.235
0.992
4.22
 19جخكادي اإلادزطت الظلىيُاث التي ند جإذي مؼاغس آلازسًٍ.
10
0.236
0.965
4.10
 20جدترم ئدازة اإلادزطت وحهت الىظس اإلاسالكت.
12
0.271
1.123
4.15
 21جسسخ اإلادزطت وخدة اإلاجخمؼ.
6
0.222
0.963
4.34
ً 22ساعي اإلاػلمىن الػدالت غىد جهُُم الوالب.
4
0.217
0.952
4.39
 23حظعى اإلادزطت الى هبر الػىـسٍت بأهىاغها.
8
0.224
0.955
4.25
 24حشجؼ اإلادزطت غلى مبدأ الؼكاقُت.
0.187
0.794
4.23
املتوسط العام

ًخطح مً زالُ الجدوُ زنم ( )9أن نُم اإلاخىطواث الخظابُت
إلحاباث الػُىت غً اإلاجاُ الثاوي (الهُم) ،جساوخذ بحن ( )4.10-4.39أي
أن أَمُت ممازطت غبازاث اإلادىز حاءث كمً أَمُت غالُت وغالُت
َ
حدا ،يما بلـ اإلاخىطى الخظابي الػام للمجاُ (ٌ )4.23ؼحر ئلى ألاَمُت
ً
الػالُت حدا إلامازطت الهُم اإلارًىزة في اإلاجاُ مً وحهت هظس الػُىت،
وحاءث في السجبت ألاولى الكهسة (ٌظىد في اإلادزطت مبدأ الدظامذ)
ً
بمخىطى خظابي ( )4.36بمظخىي مىاقهت غالي حدا ،ولػل ذلَ ٌػصي
ئلى أن أقساد الػُىت ًسون أَمُت بأن جهىم اإلادزطت بيؼس نُمت

الدظامذ ،في خحن خلذ الكهسة (جسسخ اإلادزطت وخدة اإلاجخمؼ) في السجبت
ألازحرة بمخىطى خظابي ( )4.15وبمظخىي مىاقهت غالي ،وند ٌُػصي
ذلَ ئلى ػػىز أقساد الػُىت بأَمُت وخدة اإلاجخمؼ والػمل غلى جٍاجكه،
ً
وهدُجت اإلاجاُ بؼٍل غام حاءث بمظخىي غالي وغالي حدا وَرٍ جخكو
مؼ ما ذَبذ ئلُه دزاطت هاهدامىزي [ ]26التي حاء في هخاةجها أن هجاح
ً
أي مىظمت وزـىؿا اإلادزطت َى اوػٍاض لخوبُهها الثهاقت الخىظُمُت
ذاث الهُم الصخُدت وؤلاًجابُت.

جدول 11
املتوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ومعامل الاختالف والرجبت لدرجت أهميت ممارست مكوهاث الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بدائل مً وجهت
هظر املعلمين ملجال ألاعراف
املتوسط الحسابي الاهدراف املعياري معامل الاختالف الرجبت
فلراث مجال ألاعراف
الركم
9
0.239
1.012
4.24
 25جدخكي اإلادزطت باإلاػلحن الجدد.
5
0.222
0.963
4.34
 26حؼُد اإلادزطت باإلاػلمحن اإلامحزًً.
11
0.280
1.087
3.88
ً 27خىاؿل ميظىبى اإلادزطت زازج الػمل السطمي.
7
0.228
0.949
4.17
ً 28نهئ ميظىبى اإلادزطت بػلهم في اإلاىاطباث.
3
0.203
0.880
4.33
ً 29بدظم اإلاػلمىن لبػلهم غىد اللهاء.
4
0.217
0.952
4.38
ً 30ىحه اإلاػلمىن الوالب غىد مالخظاث طلىيُت طلبُت.
6
0.224
0.966
4.32
 31جهدم ادازة اإلادزطت مظاغداث للوالب ذوي الظسوف الخاؿت.
10
0.269
1.104
4.11
 32جهُم ئدازة اإلادزطت خكلت اطخهباُ للمػلمحن الجدد.
8
0.232
0.975
4.20
 33جبرُ ادازة اإلادزطت حهىد يبحرة في مظاغدة الػاملحن غلى حظىٍت زالقاتهم.
2
0.200
0.884
4.41
 34جدخكي اإلادزطت بالولبت اإلامحزًً آزس الػام.
1
0.197
0.885
4.50
ً 35كش ي اإلاػلمىن الظالم غىد ًل ؿباح.
0.195
0.823
4.22
املتوسط العام

ًخطح مً زالُ الجدوُ زنم ( )10أن نُم اإلاخىطواث الخظابُت
إلحاباث الػُىت غً اإلاجاُ ألاوُ (ألاغساف) ،جساوخذ بحن ()3.88-4.50
أي أن مظخىي اإلاىاقهت غلى غبازاث اإلادىز حاءث كمً مظخىي
َ
مىاقهت غالي وغالي حدا ،يما بلـ اإلاخىطى الخظابي الػام للمجاُ
ً
(ٌ )4.22ؼحر ئلى ألاَمُت الػالُت حدا إلامازطت ألاغساف اإلارًىزة في

اإلاجاُ مً وحهت هظس الػُىت ،وحاءث في اإلاسجبت ألاولى الكهسة (ًكش ي
اإلاػلمىن الظالم غىد ًل ؿباح) بمخىطى خظابي ( )4.50بمظخىي
ً
مىاقهت غالي حدا ،ولػل ذلَ ٌػصي ئلى أن أقساد الػُىت ًدسؿىن غلى
جهىٍت غالناث اإلادبت قُما بُجهم ومً الوسم لهرا ئقؼاء الظالم ،في
خحن خلذ الكهسة (ًخىاؿل ميظىبى اإلادزطت زازج الػمل السطمي) في
292

السجبت ألازحرة بمخىطى خظابي ( )3.88وبمظخىي مىاقهت غالي ،وند
ٌُػصي ذلَ ئلى ػػىز أقساد الػُىت بأَمُت اللهاء زازج الػمل السطمي
وإلاا له مً جأزحر ئًجابي غلى مظخىي الػالناث وحػصٍصَا مً زالُ
جبادُ ألاخادًث زازج هوام الػمل ،وهدُجت اإلاجاُ بؼٍل غام حاءث
ً
بمظخىي غالي وغالي حدا وَرٍ جخكو مؼ هدُجت دزاطت ملخم [ ،]4التي

حاءث ألاغساف قحها في السجبت ألاولى في ئحاباث أقساد الػُىت (ئحاباث
اإلادًسًٍ الػاملحن باإلادازض الخاؿت) ،ويرلَ دزاطت بىخمد [ ]21والتي
حاءث قحها ألاغساف في زجبت مخهدمت غلى اإلاجاالث ألازسي في مجاُ
الدزاطت ،وَرا مإػس غلى أن ألاغساف ؤلاًجابُت في جـىز أقساد الػُىت
ذاث أهميت أكبر مً غيرها وييبغي جوفرها في ثلافت املىظماث.

جدول 11
املتوسطاث الحسابيت والاهدرافاث املعياريت ومعامل الاختالف والرجبت لدرجت أهميت ممارست مكوهاث الثلافت التىظيميت في املدارس الثاهويت بدائل مً وجهت
هظر املعلمين ملجال التوكعاث
الاهدراف املعياري
معامل الاختالف الرجبت
املتوسط الحسابي
فلراث مجال التوكعاث
الركم
1
0.200
0.877
4.38
 36جهىم اإلادزطت بأدوازَا التربىٍت والخػلُمُت بؼٍل قاغل.
7
0.219
0.954
4.36
 37حظعى اإلادزطت ئلى جىقحر بِئت حػلُمُت جسبىٍت مػصشة.
6
0.218
0.952
4.36
 38جداقؼ اإلادزطت غً خهىم اإلاػلمحن.
10.5
0.244
1.014
4.15
 39جدهو اإلادزطت جولػاث اإلاجخمؼ.
9
0.234
0.991
4.24
 40حظعى اإلادزطت ئلى الخوىٍس اإلاظخمس.
5
0.217
0.932
4.29
 41تهخم اإلادزطت ببىاء شخـُت الوالب.
ً
13
0.249
1.048
4.21
 42جلؼ ئدازة اإلادزطت أَداقا جيؼد جدهُهها.
10.5
0.244
1.018
4.17
 43تهخم اإلادزطت بخػمُو زهاقت الخىاز مؼ آلازسًٍ.
11
0.247
1.034
4.18
 44حػوي اإلادزطت أَمُت للخسوُى التربىي.
3
0.215
0.915
4.26
 45حظهم اإلادزطت في جىمُت اإلاػسقت.
ً
12
0.248
1.037
4.19
 46جبرُ ادازة اإلادزطت حهىدا يبحرة لخىمُت وجوىٍس مهازاث الػاملحن.
8
0.224
0.961
4.29
 47جكي اإلادزطت بىغىدَا التي حػد بها.
2
0.211
0.933
4.43
 48حظدؼػس اإلادزطت زوىزة ألاقٍاز اإلاىدسقت.
4
0.216
0.948
4.39
 49حظعى اإلادزطت ئلى حػمُو اإلاىاهىت لدي الوالب.
0.207
0.881
4.26
املتوسط العام

ً
وهدُجت اإلاجاُ بؼٍل غام حاءث بمظخىي غالي وغالي حدا وَرٍ جخكو
مؼ هدُجت دزاطت ملخم [ ]4التي حاءث الخىنػاث قحها في السجبت ألاولى في
ئحاباث أقساد الػُىت (ئحاباث اإلادًسًٍ الػاملحن باإلادازض الخٍىمُت)،
ً
وَرا ٌػوي مإػسا غلى أَمُت مجاُ الخىنػاث لدي أقساد الػُىت وأهه
ند ًإزس غلى الىخاةج اإلاظخهبلُت للمىظمت وجدهُو أَداقها ويرلَ
دزاطت بىخمد [ ]21والتي حاءث الخىنػاث قحها في السجبت ألاولي مً
جـىزاث مدًسي اإلادازض.
الظإاُ الثالث
َل َىاى قسوم بحن دزحت ممازطت وأَمُت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت
في اإلادازض الثاهىٍت بداةل مً وحهت هظس اإلاػلمحن؟
لإلحابت غً َرا الظإاُ ،جم هسح دزحت اإلامازطت مً دزحت ألاَمُت في
قهساث اإلاجاالث اإلادددة إلاػسقت مظخىي الكجىة بحن دزحت اإلامازطت
(الىانؼ) ودزحت ألاَمُت إلاا ًكترق ممازطخه (اإلاأمىُ) ،والجدوُ ()12
ًبحن ذلَ.

ًخطح مً زالُ الجدوُ زنم ( )11أن نُم اإلاخىطواث الخظابُت
إلحاباث الػُىت غً اإلاجاُ ألاوُ (الخىنػاث) ،جساوخذ بحن ()4.15-4.43
أي أن مظخىي اإلاىاقهت غلى غبازاث اإلادىز حاء كمً مظخىي مىاقهت
َ
غالي وغالي حدا ،يما بلـ اإلاخىطى الخظابي الػام للمجاُ (ٌ )4.26ؼحر
ً
ئلى ألاَمُت الػالُت حدا إلامازطت الخىنػاث اإلارًىزة في َرا اإلاجاُ مً
وحهت هظس اقساد الػُىت ،وحاءث في السجبت ألاولى الكهسة (جهىم اإلادزطت
بأدوازَا التربىٍت والخػلُمُت بؼٍل قاغل) بمخىطى خظابي ()4.38
ً
بمظخىي مىاقهت غالي حدا ،ولػل ذلَ ٌػصي ئلى أن أقساد الػُىت ًسون
أَمُت بأن جسيص اإلادزطت غلى أدوازَا التربىٍت بؼٍل يبحر مما ًـب في
الجهاًت في جدهُو زطالتها يما ًيبغي ،في خحن خلذ الكهسة (جبرُ ادازة
ً
اإلادزطت حهىدا يبحرة لخىمُت وجوىٍس مهازاث الػاملحن) في السجبت ألازحرة
بمخىطى خظابي ( )4.19وبمظخىي مىاقهت غالي ،وند ٌُػصي ذلَ ئلى
ػػىز أقساد الػُىت بأَمُت جىمُت مهازاث الػاملحن وأزس ذلَ غلى هجاح
الػمل التربىي والخػلُمي خُث مهازاث الػاملحن لها جأزحر يبحر قُه،

جدول 12
مستوى الفجوة بين درجت املمارست وأهميت مكوهاث الثلافت التىظيميت
املجال
اإلاػخهداث
الهُم
ألاغساف
الخىنػاث
يٍل

ألاهميت
4.22
4.23
4.22
4.26
4.23

درجت املمارست
3.6957
3.7716
3.9248
3.6731
3.7557
293

الفجوة
0.523
0.463
0.298
0.582
0.466

الرجبت
2
3
4
1

6

ً
وبالىظس للجدوُ ( )12جبحن أن َىاى قسونا بحن دزحت ممازطت
وأَمُت مٍىهاث الثهاقت بؼٍل غام ،خُث بلؿذ اإلاىاقهت غلى دزحت
اإلامازطت ( )3.7557بِىما بلؿذ دزحت أَمُت اإلامازطت ( ،)4.23مما ٌؼحر
ئلى وحىد قجىة بحن دزحت ممازطت وأَمُت الثهاقت الخىظُمُت في
اإلادازض الثاهىٍت بلـ مداَا (.)0.466
ً
وند هاُ مجاُ الخىنػاث السجبت ألاولى وقها لخهدًساث غُىت
الدزاطت ،ئذ بلؿذ الكجىة أيبر مدي لها بمظخىي بلـ ( ،)0.582ومً
زالُ َرٍ الىدُجت ًدبحن أن مجاُ الخىنػاث مً أَم اإلاجاالث التي
طاَمذ في حؼٌُل الكجىة والتي غٌظذ ؿىزة ؾحر مسكُت بحن ما َى
وانؼ مً دزحت اإلامازطت وأَمُت ممازطت َر اإلاٍىن مً ِنبل جـىزاث
غُىت الدزاطت ،ولػل ذلَ ٌػىد ئلى غدم ئًالء اإلادازض مجاُ الخىنػاث
ألاَمُت اإلاسؾىب قحها ،مما جسجب غلى ذلَ دزحت ال جـل ئلى اإلاأمىُ
الري ًومذ ئلُه أقساد الػُىت واإلاسؾىب لديهم ،يما أهه ند ٌُػصي ئلى
وحىد زلل في غدم وكىح ألاَداف التي جومذ ئلحها اإلادازض .وفي َرا
ّ
الظُام جسلف الدزاطت ئلى أهه مً طبل جهلُف َرٍ الكجىة أن ججلي
اإلادازض َرٍ اإلاٍىن مً الثهاقت إلايظىبحها وجلؼ أَداف مدددة ًمٌجهم
الاهالع غلحها وخثهم وجدكحزَم لخدهُهها ،خُث أن ذلَ ند ًٍىن مً
ألاطالُب الىاجخت في زقؼ َمتهم وزوخهم اإلاػىىٍت هدى الخمحز ،ال طُما
وأن غدم جىكُذ أَداف اإلادازض إلايظىبحها ًجػلهم في جُه مً غملهم
وال ًدزًىا ما َى اإلاولىب مجهم جدهُهه.
وحاء في السجبت الثاهُت مجاُ اإلاػخهداث بكجىة بلـ مداَا (،)0.523
ومً زالُ َرٍ الىدُجت ًدبحن أن مجاُ اإلاػخهداث مً اإلاجاالث التي
طاَمذ في حؼٌُل الكجىة والتي غٌظذ ؿىزة ؾحر مسكُت بحن ما َى
وانؼ مً دزحت اإلامازطت وأَمُت ممازطت َرا اإلاٍىن مً ِنبل جـىزاث
غُىت الدزاطت ،ولػل ذلَ ٌػىد ئلى غدم ئغواء اإلادازض أَمُت مىاطبت
لهرا اإلاجاُ مما جسجب غلى ذلَ حؼٍل جـىز ال ًـل ئلى اإلاأمىُ الري
ً
ًومذ ئلُه أقساد الػُىت واإلاسؾىب قُه لديهم ،وند ٌػصي أًلا الغخماد
ئدازة اإلادازض غلى ايدؼاف ميظىبحها لهرا اإلاٍىن بأهكظهم ًىن الٌثحر
مجهم لديهم مإَالث جسبىٍت وند حػسكىا ألَمُت َرا اإلاجاُ أزىاء
ئغدادَم التربىي ،أو أزىاء اهالغهم اإلاظخمس غلى حدًد الػلىم التربىٍت،
ُْ
وجسلف الدزاطت أن غلى اإلادازض جىكُذ َرا اإلاٍىن إلايظىبحها ًىهه
ّ
بمثابت اإلاُثام الػملي الري ًإهس حهدَم التربىي وٍدد مً الاحتهاداث
قُه والتي ند جٍىن غسكت للخهـحر.
وحاء في السجبت الثالثت مجاُ الهُم بكجىة بلـ مداَا (،)0.463
ً
ومً زالُ َرٍ الىدُجت ًدبحن أن مجاُ الهُم اًلا مً اإلاجاالث التي
طاَمذ في حؼٌُل الكجىة والتي غٌظذ ؿىزة ؾحر مسكُت بحن ما َى
وانؼ مً دزحت اإلامازطت وأَمُت ممازطت َرا اإلاٍىن مً ِنبل جـىزاث
غُىت الدزاطت ،ولػل ذلَ ٌػىد ئلى غدم ئغواء اإلادازض أَمُت وقو ما
ًيبغي لهرا اإلاجاُ مً وحهت هظس أقساد الػُىت مما جسجب غلى ذلَ حؼٍل
جـىز ال ًسقى ئلى اإلاأمىُ الري ًومذ ئلُه أقساد الػُىت واإلاسؾىب
لديهم ،وند ٌػصي ذلَ ئلى غدم وكىح أَمُت الدوز التربىي اإلاهم لهُم
الثهاقت الخىظُمُت لدي أقساد الػُىت ،وجىحه الدزاطت أن غلى ئدازة
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اإلادازض جىكُذ َرا اإلاٍىن الهُمي إلايظىبحها ًىهه بمثابت ّ
اإلاىحه لػملهم
الترب ـىي خُ ـث ًب ـسش له ـم م ـا ل ـه نُم ـت وجأزحر مً أغمالهم التي ًهىمىن بها
ججاٍ هالبهم ومجخمػاتهم.
وحاء في السجبت السابػت وألازحرة مجاُ ألاغساف بكجىة بلـ مداَا
( ،)0.298ومً زالُ َرٍ الىدُجت ًدبحن أن مجاُ ألاغساف مً اإلاجاالث
التي طاَمذ في حؼٌُل الكجىة بأنل مظخىي ئال أن َرٍ الىدُجت
غٌظذ ؿىزة ؾحر مسكُت بحن دزحت ما َى وانؼ وٍمازض ودزحت أَمُت
ممازطت َرا اإلاٍىن مً ِنبل جـىزاث غُىت الدزاطت ،ولػل ذلَ ٌػىد
ئلى غدم ئغواء اإلادازض أَمُت مىاطبت لهرا اإلاجاُ مما جسجب غلُه
حؼٍل جـىز ال ًـل ئلى اإلاأمىُ الري ًومذ ئلُه أقساد الػُىت
ً
واإلاسؾىب قُه لديهم ،وند ٌػصي ذلَ أًلا الغخماد ئدازة اإلادازض غلى
ايدؼاف ميظىبحها لهرا اإلاٍىن بأهكظهم ًىن الٌثحر مجهم أبىاء اإلاجخمؼ
اإلادلي وٍدملىن أغساف ئحخماغُت مً اإلاكترق أن جيخهل لػملهم،
وٍيبغي غلحهم ئدزاى َرٍ ألاغساف والتي بػلها هابؼ مً زهاقت َرا
اإلاجخمؼ وهظسجه ججاٍ الػمل التربىي ،وجسلف الدزاطت ئلى أن غلى
اإلادازض جىكُذ َرا اإلاٍىن إلايظىبحها زاؿت وهي جبدث غً ًل مما
ػأهه ئهجاح بسامجها التربىٍت التي حظتهدف بها هالبها وجدهو ألاَداف
ّ
التي ًخىزاَا أقساد اإلاجخمؼ .
الظإاُ السابؼ :ما َى الخـىز اإلاهترح إلاٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت التي
ًيبغي أن جٍىن طاةدة في اإلادازض الثاهىٍت؟
ّ
ًمثل َرا الظإاُ اإلاسخلت السابػت للدزاطت وجمذ ؤلاحابت غلُه بػد
مساحػت ألادب الىظسي والدزاطاث الظابهت اإلاخػلو بالثهاقت الخىظُمُت،
ً
واطدىادا غلى هخاةج الدزاطت التي أظهسث وحىد قجىة بلـ مداَا
( ،)0.466بحن دزحت ممازطت وأَمُت ممازطت مٍىهاث الثهاقت
الخىظُمُت مدل الدزاطت ،خُث جبحن أن َىاى خاحت إلاٍىهاث الثهاقت
الخىظُمُت ؤلاًجابُت ًيبغي جىقحرَا باإلادازض  ،ولخلبُت َرٍ الخاحت
الىابػت مً جولػاث وؾاًاث غُىت الدزاطت الرًً َم في اإلاُدان جم بىاء
ً
جـىز مهترح للثهاقت الخىظُمُت وقها إلاجاالث الدزاطت :اإلاػخهداث،
ً
والهُم ،وألاغساف ،والخىنػاث ،وذلَ لٍُىن مسجٌصا إلايظىبي اإلادازض
ولخوىٍس وجدظحن وانؼ زهاقتهم الخىظُمُت لخـبذ أيثر ئًجابُت وئهخاحُت
ومما ًـب في جدهُو أَداف مدازطهم وؾاًاتها بٍل يكاءة وجمحز وذلَ
وقو الػىاؿس الخالُت التي ًدخىيها َرا اإلاهترح:
أسس التصور امللترح:
اطخمد َرا الخـىز أطظه مً وحهاث هظس أقساد الػُىت
واهوباغاتهم التي اجطخذ باحاباتهم غلى أداة الدزاطت والتي ًاهذ
ً
حشخُـا لىانؼ دزحت وأَمُت ممازطت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت في
اإلادازض الثاهىٍت في مدًىت خاةل في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت ويرلَ
مً ألادب الىظسي والدزاطاث الظابهت ،وذلَ للىؿىُ لثهاقت جىظُمُت
مدكصة وئًجابُت لهرٍ اإلادازض وجدهو ألاَداف اإلاسحىة.
أهداف التصور امللترح :
 مػالجت مىاهً الخلل في مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت في اإلادازضالثاهىٍت بمدًىت خاةل.
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ً -4ىحه اإلاػلمىن الوالب غىد مالخظت الظلىيُاث الظلبُت.
 -5حؼُد اإلادزطت باإلاػلمحن اإلامحزًً.
 -6جهدم ادازة اإلادزطت مظاغداث للوالب ذوي الظسوف الخاؿت.
ً -7نهئ ميظىبى اإلادزطت بػلهم في اإلاىاطباث.
 -8جبرُ ادازة اإلادزطت حهىد يبحرة في مظاغدة الػاملحن غلى حظىٍت
زالقاتهم.
 -9جدخكي اإلادزطت باإلاػلمحن الجدد.
التوكعاث:
 -1جهىم اإلادزطت بأدوازَا التربىٍت والخػلُمُت بؼٍل قاغل مً زالُ
حشخُف وجهُُم الىانؼ وئًلاح اإلاأمىُ.
 -2حظدؼػس اإلادزطت زوىزة ألاقٍاز اإلاىدسقت.
 -3حظهم اإلادزطت في جىمُت اإلاػسقت.
 -4حظعى اإلادزطت ئلى حػمُو اإلاىاهىت لدي الوالب.
 -5تهخم اإلادزطت ببىاء شخـُت الوالب.
 -6جداقؼ اإلادزطت غً خهىم اإلاػلمحن.
 -7حظعى اإلادزطت ئلى جىقحر بِئت حػلُمُت جسبىٍت مػصشة.
 -8جكي اإلادزطت بىغىدَا التي حػد بها.
 -9حظعى اإلادزطت ئلى الخوىٍس اإلاظخمس.
 .7الخىؿُاث
في كىء الىخاةج التي جم الخىؿل ئلحها جىص ي الدزاطت بما ًلي:
ً .1يبغي ممازطت اإلاػلمحن إلاٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت التي خدر غلحها
جىاقو بيظب مسجكػت في الدزاطت.
ً .2يبغي أن ًدزى اإلاػلمحن أَمُت ممازطتهم إلاٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت
بؼٍل غام وزاؿت أن لهم دوز جسبىي ججاٍ هالبهم وشمالء الػمل
واإلاجخمؼ بؼٍل غام ولها جأزحر قُه.
 .3جدكحز وخث اإلاػلمحن غلى الالتزام بمٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت
ؤلاًجابُت التي جدهو الخمحز والسٍادة اإلاإطظُت ،ولٍُىهىا ندوة لؿحرَم في
الالتزام بها وممازطتها.
 .4جبني ئدازاث اإلادازض الثاهىٍت بمدًىت خاةل للخـىز اإلاهترح الري
جىؿلذ ئلُه.
 .5ئحساء دزاطاث مؼابهت جىضح أَمُت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت وأزس
ذلَ غلى مسسحاتها التربىٍت والخػلُمُت.
املراجع
أ .املراجع العربيت
] [1ػاًً ،ئدحاز ٌ" ،)2011( ،الثهاقت الخىظُمُت والهُادة" ،جسحمت:
ألاؿبخي ،مدمد ،وَبي ،مدمد ،مػهد ؤلادازة الػامت ،السٍاق،
اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
] [2الؿامدي ،ملُدت مظػىد" .)2009( ،الثهاقت الخىظُمُت وغالنتها
بااللتزام الخىظُمي لدي الػاملحن في اإلادازض الثاهىٍت في اإلاملٌت
الػسبُت الظػىدًت " ،زطالت ديخىزاة ؾحر ميؼىزة ،حامػت
الهاَسة ،مـس.
] [3غابدًً ،مدمد غبدالهادز".)2011( ،مظخىي الثهاقت الخىظُمُت
الظاةدة في اإلادازض الثاهىٍت في مداقظت الهدض" ،مجلت الػلىم
التربىٍت والىكظُت ،الجامػت ألازدهُت ،غمان ،ألازدن.

 جددًد أولىٍاث مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت باإلادازض والػمل غلىجوىٍسَا وجدظُجها.
 زطم الخوى والخىنػاث التي جلبي جولػاث وؾاًاث وأَداف اإلادازض. جددًد أطالُب ؤلاحساءاث والػملُاث اإلاولىبت لػملُت جدظحن الثهاقتالخىظُمُت باإلادازض.
آلُاث الخىكُر :يم ـا وزد م ـً ز ـالُ ألادب الىظ ـسي أن الثهاقت الخىظُمُت
غادة ًدبجها الهادة ،غلُه مً أولىٍاث الخىكُر أن ًدبنى نادة اإلادازض
َرٍ اإلاٍىهاث ومً زم ٌػمدوا لىهلها للمػلمحن في مدازطهم ،وند
ٌظخػان برلَ بالدوزاث الخىغىٍت ووزغ الػمل الخكاغلُت ،واليؼساث
الخثهُكُت ،وأن ًددد أَداف واضخت للجمُؼ ٌػمل لخدهُهها والػمل
مً أحل الىؿىُ لها.
اإلاػىناث :مً أبسش اإلاػىناث َى ؾُاب ألاَداف التي ًساد الىؿىُ ئلحها،
ويرلَ غدم الهىاغت بأَمُت مٍىهاث الثهاقت الخىظُمُت ودوزَا في
الىجاح التربىي والخػلُمي.
الخلىُ اإلاهترخت :جىكُذ ألاَداف ند جٍىن مً أَم ألاطالُب الىاجخت
وحػسٍم ميظىبي اإلادازض لدوزاث جىغىٍت جبحن لهم أَمُت مٍىهاث
الثهاقت الخىظُمُت وممازطتها وحؼٌُل لجان جهىٍمُت مً أحل جدهُو
ألاَداف اإلايؼىدة إلادازطهم.
مكوهاث التصور امللترح:
املعتلداث:
ً
ً
 -1حػخبر اإلادزطت الولبت مدىزا أطاطُا للػلمُت الخػلُمُت.
 -2حػصش اإلادزطت الاهخماء الدًني لدي الوالب.
ً
ً
 -3للمػلم دزوا أطاطُا في الػملُت التربىٍت الخػلُمُت.
َ -4ىاى ئحساءاث وناةُت للخد مً الظىاَس الظلبُت التي ند جددر في
اإلادزطت.
 -5جإيد اإلادزطت غلى أداء مهامها باجهان.
 -6جدسؾ اإلادزطت غلى تهُئت مٍان مىاطب ألداء الـالة.
 -7تهخم اإلادزطت بالـالح الػام.
 -8تهخم اإلادزطت بالجاهب الخوبُهي ئلى الجاهب الىظسي.
 -9جدىاطب بسامج اإلادزطت مؼ الثىزة اإلاػسقُت.
الليم:
ٌ -1ظىد في اإلادزطت مبدأ الدظامذ.
ٌ -2ظىد في اإلادزطت حى مً الثهت.
ً -3دسؾ اإلاػلمحن غلى حػمُو الهُم الاًجابُت في هكىض الوالب.
 -4حظعى اإلادزطت الى هبر الػىـسٍت بأهىاغها.
ُ -5ج ّ
هُم ئدازة اإلادزطت اإلاػلمحن بمىكىغُت.
ً -6ساعي اإلاػلمىن الػدالت غىد جهُُم الوالب.
ُ
 -7حشجؼ اإلادزطت غلى الخػاون البىاء بحن الصمالء.
ُ -8ح ّ
شجؼ اإلادزطت غلى مبدأ الؼكاقُت.
 -9جخكادي اإلادزطت الظلىيُاث التي ند جإذي مؼاغس آلازسًٍ.
ألاعراف:
ً -1كش ي اإلاػلمىن الظالم غىد ًل ؿباح.
 -2جدخكي اإلادزطت بالولبت اإلامحزًً آزس الػام.
ً -3بدظم اإلاػلمىن لبػلهم غىد اللهاء.
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] [4ملخم ،أخمد غازف" .)2003( ،الثهاقت الخىظُمُت الظاةدة في
اإلادازض الثاهىٍت في ألازدن" ،زطالت ماحظخحر ؾحر ميؼىزة ،حامػت
غمان الػسبُت ،غمان ،ألازدن.
] [5الػجزي ،بظام مىاوز".)1425( ،الثهاقت الخىظُمُت وؤلابداع ؤلادازي"،
زطالت ماحظخحر ؾحر ميؼىزة ،حامػت اإلالَ طػىد ،اإلاملٌت
الػسبُت الظػىدًت.
] [6اإلاهبل ،غبحر غبدالػصٍص (َ1430ــَ1431/ـ)" ،الثهاقت الخىظُمُت
الظاةدة في مٍاجب التربُت والخػلُم (بىاث)،بمدًىت السٍاق"
حامػت ؤلامام مدمد بً طػىد ؤلاطالمُت ،اإلاملٌت الػسبُت
الظػىدًت.
] [7الؼلىي ،خمد ،قسخان (" ،)1425الثهاقت الخىظُمُت وغالنتها
باالهخماء الىظُكي "،زطالت ماحظخحر ميؼىزة ،حامػت هاًل
الػسبُت للػلىم ألامىُت ،السٍاق ،اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
] [8الىىح ،غبدالػصٍص" .)2012( ،الثهاقت اإلادزطُت الظاةدة للمدازض
اإلاخىطوت والثاهىٍت بمدًىت السٍاق دزاطت جهىٍمُت" ،مجلت ًلُت
التربُتـ حامػت ؤلاطٌىدزٍت اإلاجلد الثاوي والػؼسون (الػدد ألاوُ)
لظىت .2012
] [9آُ مسَؼ ،ؿالح طػد")2012( ،الهُادة الاطتراجُجُت ودوزَا في
جوىٍس الثهاقت الخىظُمُت" ،مسيص الدزاطاث للبدىر ،حامػت
هاًل الػسبُت للػلىم ألامىُت ،اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
] [10الؼمسيً ،ىطل طػد ( ".)2013الثهاقت الخىظُمُت وغالنتها
بىدظحن ألاداء الخػلُمي مً وحهت هظس هالب ًلُت اإلالَ زالد
الػظٌسٍت" ،حامػت هاًل الػسبُت للػلىم ألامىُت ،السٍاق،
اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
] [11اإلاوحري ،مدمد ؾالب" ،)2013( ،الثهاقت الخىظُمُت وغالنتها
بدواقؼ الخػلم الراحي لدي الػاملحن في نواع خسض الخدود
بالخكجي"" ،حامػت هاًل الػسبُت للػلىم ألامىُت ،السٍاق ،اإلاملٌت
الػسبُت الظػىدًت.
] [12ؿدًهي ،أمُىت" ،)2013( ،جأزحر الثهاقت الخىظُمُت غلى أداء اإلاىازد
البؼسٍت" ،مريسة مهدمت الطخٌماُ مخولباث اإلااحظخحر ،حامػت
ناؿدي مسباح ،وزنلت ،الجصاةس.
] [13الظسخاوي ،خظحن مسٍصٍو"،)2011( ،الثهاقت الخىظُمُت الظاةدة
في حامػتي الجىف وخاةل مً وحهت هظس أغلاء َُئت الخدزَع "،
مجلت دزاطت غسبُت في التربُت وغلم الىكع ،زابوت التربىٍحن
الػسب ،الهاَسة ،مـس.
] [14دهُا ،بىدًب" ،)2013( ،الثهاقت الخىظُمُت يمدزل إلخدار
الخؿُحر الخىظُمي" ،زطالت ماحظخحر ؾحر ميؼىزة ،حامػت
الجصاةس ،3الجصاةس.
] [15الكالح ،هاًل طلُمان" .)2001( ،الثهاقت الخىظُمُت وغالنتها
بالسكا الىظُكي في ألاحهصة ألامىُت" ،زطالت ماحظخحر ؾحر ميؼىزة،
حامػت هاًل الػسبُت للػلىم ألامىُت ،السٍاق ،اإلاملٌت الػسبُت
الظػىدًت.
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] [16مدمد ،ماَس أخمد ،مسس ي ،غمس مدمد" )2011( ،الثهاقت
الخىظُمُت وغالنتها باإلبداع ؤلادازي للهُاداث ؤلادازٍت بجامػت
أطُىن" ،اإلاجلت الػلمُت ،اإلاجلد الثامً والػؼسون – الػدد
الثاوي ،ئبسٍل  ،2012مـس.
] [17غُد ،زملانَُ ،بت ،خظام (" ،)2004الثهاقت الخىظُمُت ومىار
ؤلابداع الكسدي في اإلاإطظاث الخػلُمُت في مـس" ،مجلت مظخهبل
التربُت الػسبُت ،اإلاجلد الػاػس ،الػدد الثاوي والثالزىن.)2004( ،
] [18الخمىد ،خمد" ،)2010( ،زـاةف الثهاقت الخىظُمُت في اإلادازض
الثاهىٍت الخٍىمُت والخاؿت في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت"،
أهسوخت ديخىزاة ؾحر ميؼىزة ،حامػت غمان الػسبُت ،ألازدن.
] [19مداحي ،أماُ ،خىان ،مسدود (" ،)2015أزس الثهاقت الخىظُمُت غلى
السكا الىظُكي" ،زطالت ماحظخحر ؾحر ميؼىزة ،حامػت أيلي
مدىد أو الخاج ،البىٍسة ،الجصاةس.
] [20الػىفي ،مدمد ؾالب" ،)2005( ،الثهاقت الخىظُمُت وغالنتها
بااللتزام الخىظُمي" ،زطالت ماحظخحر ؾحر ميؼىزة ،حامػت هاًل
الػسبُت ،السٍاق ،اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
] [21بىخمد ،زالد مدمد (" ،)2008جـىزاث مدًسي اإلادازض الثاهىٍت
ومػلمحها للثهاقت الخىظُمُت في وشزاة التربُت في الٍىٍذ" ،زطالت
ماحظخحر ؾحر ميؼىزة ،حامػت غمان الػسبُت ،ألازدن.
] [22أبى َحن ،وداد خظً".)2010( ،الثهاقت الخىظُمُت وغالنتها
باإلبداع ؤلادازي لدي مدًسي اإلادازض الثاهىٍت بمداقظاث ؾصة مً
ؾصة وحهت هظس اإلاػلمحن" ،زطالت ديخىزاة ؾحر ميؼىزة ،حامػت
ألاشَس ،ؾصة ،قلظوحن.
] [23اإلاوحري ،طػد طػُد" .)2014( ،أهمان الثهاقت الخىظُمُت
الظاةدة في مدازض الخػلُم الػام في الهُئت اإلاٍلُت بالجبُل
باإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت مً وحهت هظس اإلاػلمحن " ،زطالت
ديخىزاة ؾحر ميؼىزة ،حامػت اإلالَ قُـل ،اإلاملٌت الػسبُت
الظػىدًت.
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SUGGESTED PARADIGM FOR
DISCIPLINARY CULTURE IN SECONDARY
SCHOOLS IN HAIL CITY FROM THE POINT
OF VIEW OF TEACHERS
FAHAD ALAWNI ALANAZI
Hail University
ABSTRACT_ The study aims at diagnosing the contents of disciplinary culture which prevails in
secondary schools in hail city through knowing the degree and the importance of its practicing
from the point of view of teachers, to reach the suggested idea which should the contents of
disciplinary culture be. The study included all the teacher in the secondary schools in hail during
the time of study. The number of the teacher is (819). A random specimen was determined (350)
teachers. The study used the descriptive and Survey approach. The study concluded the following
results. the degree and importance of practicing the contents of disciplinary culture in the
secondary school in hail from the point of view of the teachers attained a very high degree and
medium degree of acceptance on the fields of study. The study recommended recommendations,
For instance: The teacher should practice the contents of the disciplinary culture which have been
approved by a very high degree and that they should urge realize the importance of practicing it in
general. And also should urge them to be committed to the positive contents of disciplinary
culture. The study also recommended doing similar studies that show educational output .
KEY WORDS: the suggested paradigm - The disciplinary culture- High schools.
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