
298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجت توافر متطلباث إدارة مدرست املستقبل 
 باملرحلت االبتدائيت يف مدينت تبوك

 *سلوى بنذ عبدهللا بن رباح الرشيدي

 

 جبىن، مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث جىافغ صعحت عً الىشف بلى الضعاؾت َضفذ _ لخصاإلا

 جم والتي البُاهاث، لجمع هإصاة الاؾدباهت على الاعخماص جم هما اإلاؿحي، الىضفي اإلاىهج اؾخسضام جم الضعاؾت ؤَضاف ولخدلُم

 ( 199) البالغ الضعاؾت مجخمع على جؿبُلها
 

 ( 184) منها اؾخجاب ،الابخضائُت باإلاغخلت ومشغفت مضًغة بين فغصا
 

 عين شيلذ فغصا

 ؛(مخىؾؿت) جىافغ صعحت في اإلاخؿلباث لجمُع الضعاؾت مجخمع ؤفغاص اؾخجابت حاءث: الخالُت الىخائج بلى الضعاؾت جىضلذ. الضعاؾت

ب الخاضت اإلاخؿلباث إلادىع  العام اإلاخىؾـ بلغ خُث  العام اإلاخىؾـ وبلغ ،(2.19) اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة على اللائمين بخضٍع

ت الخاضت اإلاخؿلباث إلادىع  العام اإلاخىؾـ بلغ هما ،(2.05) اإلادلي اإلاجخمع على باالهفخاح الخاضت للمخؿلباث  بصاعة في بالالمغهٍؼ

 العُىت ؤفغاص اؾخجاباث مخىؾؿاث بين فغوق وحىص بلى الضعاؾت جىضلذ هما ،(2.01) ملضاٍع خؿابي بمخىؾـ اإلاؿخلبل مضعؾت

 ٌ  لطالح اإلاجاالث حمُع في( اإلاضعؾت هىع –الىظُفي اإلاؿمى) إلاخغيري  حعؼي  اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث جىافغ صعحت خى

 الخيىمُت اإلاضعؾُت لإلصاعاث اإلامىىخت الطالخُاث َُيلت بةعاصة الضعاؾت ؤوضذ الىخائج غىء وفي. ألاَلُت واإلاضاعؽ، اإلاضًغاث

 .اإلاؿخلبل مضعؾت وؤَضاف مخؿلباث مع جخىاهب بدُث

 .الابخضائُت اإلاغخلت-اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث -اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة: اإلافخاخيت اليلماث
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درجت جوافر مخطلباث إدارة مدرست اإلاسخلبل باإلارخلت الابخدائيت في مدًنت 

 جبون
 لدمت. اإلا1

 مً      
 
 هبيرا

 
ً عضصا جىاحه التربُت في اللغن الخاصي والعشٍغ

الخدضًاث، مً ؤَمها الخدضًاث اإلاعغفُت والخدضًاث الخلىُت والىمى 

بشيل ؤو بأزغ الؿياوي اإلاتزاًض والاهفجاع اإلاعغفي، ألامغ الظي ًىعىـ 

 في 
 
 شامال

 
غا ا اإلاسخلفت مما ًخؿلب جؿٍى على العملُت الخعلُمُت بعىاضَغ

 .وافت العىاضغ لجعلها كاصعة على الخعامل مع اإلاؿخلبل

، ومع الخؿىع        عض الخعلُم ؤخض ؤبغػ ؤَضاف الخىمُت لجمُع الضٌو َو

 الخلني الظي ؤخضثخه جلىُت اإلاعلىماث في حمُع اإلاجاالث وان مً

الػغوعي بعاصة الىظغ في واكع مسغحاجىا الخعلُمُت لهظا العطغ لخدلُم 

اث، ال  غ والجىصة في ؤهظمت الخعلُم على وافت اإلاؿخٍى مخؿلباث الخؿٍى

ؾُما الخعلُم الابخضائي وىهه" ًىفغ كاعضة ؤؾاؾُت ومىخضة مً الخعلُم 

 لجمُع ألاؾفاٌ في اإلاغخلت ألاولى على هدى ًدلم الاوسجام والىخضة

ت والىؾىُت بين ؤبىاء الىؾً الىاخض  [1]". الفىٍغ

ظا ما ًضعى بلى اللٌى بإن الاصاعة اإلاضعؾُت اإلاإمىلت إلاضعؾت       َو

اإلاؿخلبل ال بض ؤن جيىن مهُإة ومعضة لللُام بضوعَا اللُاصي بىفاءة 

ت  غ البِئت التربٍى ا ؤؾٌى في جؿٍى وفعالُت، فهي بداحت بلى ؤن جلض ي وكخ 

ؤن جبني عالكاث بوؿاهُت ؾىاء صازل اإلاضعؾت ؤو زاعحها في اإلاضعؾت، و 

م بىاء شبىت اجطاٌ جِؿغ    لخمىنها مً جدلُم ؤصاء فعاٌ عً ؾٍغ

ت  م عمل ًدلم ألاَضاف التربٍى ً فٍغ عملُت اهخلاٌ اإلاعلىماث وجيٍى

 ].2اإلاىغىعت ]

وكض بظلذ اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت العضًض مً الجهىص في ؾبُل        

غ  غ جؿٍى الخعلُم العام ومً بين جلً الجهىص الاؾتراجُجُت الىؾىُت لخؿٍى

ٌ والتي 1433الخعلُم العام الطاصعة عً وػاعة التربُت والخعلُم عام 

ٌ، 1444جػمىذ بىاء عئٍت مؿخلبلُت لخؿىٍغ الخعلُم العام ختى عام 

اث ألاصاء  اصة فعالُت الخلىُت لغفع مؿخٍى وجيشض جلً الغئٍت ٍػ

ؼ ثلافت الخعلم واإلاشاعهت اإلاجخمعُت، وغمان خم وجدؿِىه، وحع ٍؼ

اع ألاؾفاٌ للجمُع، وتهُئت  الجمُع في الخعلُم اإلاخميز، وجىفير حعلُم ٍع

 ،ً بِئت حعلُمُت جخالءم مع مخؿلباث الخعلُم في اللغن الخاصي والعشٍغ

ؼ مجاالث الخعاون مع ألاؾغ واإلاجخمعاث اإلادلُت في صعم ثلافت  وحعٍؼ

 ].3الخعلم ]

 مشيلت الدراست. 2

على الغغم مً الجهىص التي جبظلها اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت مً       

ضٍ، بال ؤن الىاكع مضعىما بيخائج العضًض مً  غ الخعلُم وججٍى ؤحل جؿٍى

الضعاؾاث ؤثبدذ وحىص مشىالث ؤو ضعىباث جاثغ في هفاءة هظام 

في حامعت [ 22[، وصعاؾت صوم ]21الخعلُم بشيل عام، هضعاؾت مؿلم ]

ثبدخا غعف كضعة اإلاجخمع الؿعىصي على الخعامل ؤؾعىص، اللخان  اإلالً

مع الخىىىلىحُا الخضًثت وغعف ؤلاًمان بالخعلُم الظاحي للفغص ومً ثم 

غُاب ؤلاصعان ألَمُت الخعلم الالىترووي، وؤًػا مشيلت الاؾخسضام 

اء الس يء لىؾائل الخلىُت الخضًثت، هما ؤهضث على غعف مشاعهت ؤولُ

ألامىع مع اإلاضعؾت في خل مشىالث ؤبىائهم، واهسفاع وعيهم بضوع 

ت،  اإلاضعؾت، وغعف مؿخىي ؤلاعضاص الفعلي للمعلم مً الىاخُت التربٍى

ا  ،واهسفاع الضافعُت للخعلم وكلت الىؾائل الخعلُمت، وعضم جىافَغ

 
 
في بعؼ اإلاضاعؽ، وكضم بعػها، وكلت الاَخمام بها، وغعف  ؤخُاها

ؼ صخت الؿالب وبىاء شخطُاتهم واهػباؾهم ضُاهتها، و  غعف حعٍؼ

وععاًتهم، هما ؤن َىان مشىالث جاثغ في هفاءة هظام الخعلُم الابخضائي 

ى ما ؤشاعث بلُه صعاؾاث منها صعاؾت الضهضوي ] [، 4بشيل زاص َو

[، اللخان اثبدخا غعف الخسؿُـ مً كبل بصاعة 5وصعاؾت الشهغاوي ]

َمُت جفعُل كىىاث الاجطاٌ بين اإلاضعؾت اإلاضعؾت وغعف وعي ألاؾغة بإ

وألاؾغة وهظلً اللطىع في جفعُل خطظ اليشاؽ مً كبل بصاعة 

اإلاضعؾت، وكلت جىفغ معلىماث وخلائم لخىمُت شخطُت الؿالب 

 .وجمىُنهم مً الخىُف مع همـ الخُاة اإلاخؿىعة

 أسئلت الدراستأ. 

الؿااٌ الغئِـ في غىء ما ؾبم ًمىً بلىعة مشيلت الضعاؾت في        

الخالي: ما صعحت جىافغ مخؿلباث بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل باإلاغخلت 

خفغع مىه ألاؾئلت الخالُت  :الابخضائُت في مضًىت جبىن؟ ٍو

ت في بصاعة مضعؾت  -1 ما صعحت جىافغ اإلاخؿلباث الخاضت بالالمغهٍؼ

 اإلاؿخلبل باإلاغخلت الابخضائُت في مضًىت جبىن؟

ب اللائمين على اصاعة مضعؾت ما صعحت جىافغ اإلاخؿل -2 باث الخاضت بخضٍع

 اإلاؿخلبل باإلاغخلت الابخضائُت في مضًىت جبىن؟

ما صعحت جىافغ اإلاخؿلباث الخاضت باالهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي  -3

 إلصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل باإلاغخلت الابخضائُت في مضًىت جبىن؟

جاباث َل جىحض فغوق طاث صاللت بخطائُت بين مخىؾؿاث اؾخ -4

ؤفغاص العُىت خٌى ما صعحت جىافغ مخؿلباث بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل 

ت(/، وهىع  –حعؼي إلاخغيراث اإلاؿمى الىظُفي )مضًغة  مشغفت جغبٍى

 ؤَلُت(؟ –اإلاضعؾت )خيىمُت 

 أهداف الدراستب. 

 :تهضف الضعاؾت بلى جدلُم ما ًلي       

ٍت في بصاعة الخعغف على صعحت جىافغ اإلاخؿلباث الخاضت بالالمغهؼ  -

 .مضعؾت اإلاؿخلبل باإلاغخلت الابخضائُت في مضًىت جبىن

ب اللائمين على   - الىكىف على صعحت جىافغ اإلاخؿلباث الخاضت بخضٍع

  .بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل باإلاغخلت الابخضائُت في مضًىت جبىن

الىكىف على صعحت جىافغ اإلاخؿلباث الخاضت باهفخاح بصاعة مضعؾت  -

  .باإلاغخلت الابخضائُت في مضًىت جبىن على اإلاجخمع اإلادلياإلاؿخلبل 

الىشف عً وحىص فغوق طاث صاللت بخطائُت بين مخىؾؿاث  -

اؾخجاباث ؤفغاص العُىت خٌى اإلاخؿلباث التي خضصتها الضعاؾت حعؼي 

 (.اإلاؿمى الىظُفي -إلاخغيري )هىع اإلاضعؾت

 أهميت الدراستج. 

ؿخىي الىظغي في بثغاء ؤصبُاث ؤلاصاعة جىمً ؤَمُت الضعاؾت على اإلا       

في مجاٌ اللػُت البدثُت مدل الضعاؾت، وعلى اإلاؿخىي الخؿبُلي 

جغحع ؤَمُت الضعاؾت بلى ؤنها جفُض مسؿؿي اإلاىاهج ليراعىا مخؿلباث 
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بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل مً خُث ألاَضاف وألاوشؿت والخلىُاث 

م، ومؿاعضة مضًغي اإلا ضاعؽ على اجساط الخعلُمُت وبحغاءاث الخلٍى

الاحغاءاث اإلاىاؾبت لخلبُت مخؿلباث بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل، وحصجُع 

عضص مً الباخثين إلحغاء صعاؾاث في هفـ اإلاجاٌ )بصاعة مضعؾت 

 .اإلاؿخلبل( على مغاخل حعلُمُه ؤزغي وبدضوص ؤزغي 

 مصطلحاث الدراستد. 

مً مفغصَا )مخؿلب(، وهي اؾم مفعٌى : Requirements مخؿلباث •

ى ش يء ؤؾاس ي ال  لطض به ؤمغ، ؤو عمل ًخؿلب جدلُله َو جؿلب: ٍو

 ].6غنى عىه ]

        
 
بإنها" جدضًض اإلاىاعص اللائمت ؤو التي  وحعغف اإلاخؿلباث اضؿالخا

ًمىً بجاختها، والبرامج والجهىص الخعاوهُت للغبـ والخيؿُم بين َظٍ 

وجدضًض مضي اإلاىاعص ختى ًمىً ججىب الاػصواج والطغاع ؤو الخىافـ 

 ].7هؿاق وهىعُت الخضماث التي جلضم" ]

وحعغف هظلً بإنها " الاخخُاحاث التي حشيل الجؿغ بين الفغق        

العاملت في ؤي مشغوع وؤصخاب اللغاع، والتي حعمل على الخيؿُم بين 

ميىهاث اإلاشغوع واإلاخؿلباث الىظُفُت وغير الىظُفُت، والتي جضاع على 

شغوع، وجىلؿم بلى مخؿلباث عئِؿت ومخؿلباث ؾٌى فترة امخضاص اإلا

 ].8جفطُلُت " ]

        
 
ف اإلاخؿلباث بحغائُا وبخدلُل ما ؾبم ًمىً للضعاؾت الخالُت حعٍغ

ا لخدلُم بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل  بإنها: اإلاعؿُاث التي ًجب جىافَغ

ت في بصاعة  باإلاغخلت الابخضائُت في مضًىت جبىن، مً زالٌ جفعُل الالمغهٍؼ

ب اللائمين على بصاعة جلً اإلاضاعؽ، وهظلً الاهفخاح  َظٍ اإلاضاعؽ وجضٍع

 .على اإلاجخمع اإلادلي اإلادُـ

حعغف مضعؾت اإلاؿخلبل  School of the Future :مضعؾت اإلاؿخلبل •

 
 
بإنها: ضُغت حضًضة للمضعؾت، جنهؼ على اؾدشغاف  اضؿالخا

اإلاؿخلبل في اإلاجاالث اإلاسخلفت في مجخمعها، وفي العالم اإلادُـ بها، ومض 

ت في ول صٌو العالم،  كغون الاؾدشعاع بلى الجىاهب ؤلاوؿاهُت والتربٍى

ا وبطيرتها بلى اإلاؿخلبل البعُض بيل مخغيراجه وول  والاججاٍ ببطَغ

حعىـ َظا وله في ؤَضافها وبغامجها ومىاهجها، وما  جؿىعاجه؛ ومً ثم

 ]9] .جلضمه مً معاعف ومهاعاث لؿالبها

 بإنها ماؾؿت حعلُمُت )اإلاضعؾت       
 
لطض بمضعؾت اإلاؿخلبل بحغائُا ٍو

الابخضائُت بمضًىت جبىن( جيشض الخؿىع وجنهؼ على اؾدشغاف 

ألازظ  اإلاؿخلبل، وجخفاعل مع مخؿلباث العطغ مً زالٌ الؿعي هدى 

ب العاملين بها، الؾُما الياصع  ت في بصاعتها والاَخمام بخضٍع بالالمغهٍؼ

 .ؤلاصاعي والاهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي اإلادُـ

حعغف بصاعة  Future School Administration بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل •

 بإنها: ؤلاصاعة اللاصعة على اؾدُعاب الخغيراث 
 
مضعؾت اإلاؿخلبل اضؿالخا

ت والخلىُت والاحخماعُت صازل اإلاضعؾت وزاعحها وحعمل بالخالي ؤلاصا ٍع

اث ألاصاء  على ججاوـ وجماػج َظٍ اإلاخغيراث مً ؤحل عفع مؿخٍى

 ].10وجدؿين مسغحاث الخعلُم ]

وحعغف بإنها: ؤلاصاعة التي جىفغ البضائل عالُت الجىصة في بعاصة        

اث جىظُف َُيلت العملُاث الخعلُمُت مً زالٌ جِؿير عملُ

اث ألاصاء للمعلمين  الخىىىلىحُا، ومً زالٌ ضلل اإلاهاعاث وعفع مؿخٍى

 ].11والؿالب ]

وحعغف الضعاؾت الخالُت بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل بحغائُا بإنها:         

غ ألاصاء، وعفع هفاءجه صازل  ؤلاصاعة التي جغهؼ بطفت ؤؾاؾُت على جؿٍى

باؾخسضام ؤؾالُب  اإلااؾؿت الخعلُمُت )اإلاضعؾت الابخضائُت(

الخىىىلىحُا اإلاخؿىعة في ؾبُل جدلُم ألاَضاف الخالُت واإلاؿخلبلُت 

ب  ؼ الؿلؿاث للمغئوؾين وجضٍع للمضعؾت، وطلً مً زالٌ جفٍى

اللائمين عليها وجىفير زؿىؽ الاجطاٌ الجُض بين اإلاضعؾت واإلاجخمع 

 .اإلادُـ

 خدود الدراسته. 

 :جلخطغ الضعاؾت على الخضوص الخالُت     

الخضوص اإلاىغىعُت: مخؿلباث بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل اإلاخمثلت في  •

ت  ب  -)مخؿلباث زاضت بالالمغهٍؼ مخؿلباث  -مخؿلباث زاضت بالخضٍع

 (.زاضت باالهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي

ت: مضًغاث اإلاضاعؽ الابخضائُت الخيىمُت، وألاَلُت  • الخضوص البشٍغ

صاعة ؤلاشغاف التربىي للمغخلت ( مضًغة، ومشغفاث ب86البالغ عضصًَ )

ت113الابخضائُت للبىاث في بمضًىت جبىن وعضصًَ )  .( مشغفت جغبٍى

الخضوص اإلاياهُت: اإلاضاعؽ الابخضائُت الخيىمُت واإلاضاعؽ الابخضائُت  •

 .ألاَلُت للبىاث بمضًىت جبىن

لخضوص الؼماهُت: ؾبلذ الضعاؾت زالٌ الفطل الضعاس ي ألاٌو للعام ا •

1436 /ٌ1437ٌ.  

 ؤلاطار النظري . 3

  مضعؾت اإلاؿخلبل

ٌعض الىظام التربىي َى الىظام الغائض بين ألاهظمت اإلاجخمعُت        

ت  ألازغي، ومً ثم فةهه إلاً الؿبُعي ؤن جخغير ؤَضاف اإلااؾؿت التربٍى

مع حغير معؿُاث العطغ ومؿخجضاجه، بما ًىعىـ بالخالي على الخغُير 

ظا ًفغع على  ت اإلامثلت فيالاحخماعي، َو "مضعؾت  اإلااؾؿت التربٍى

اإلاؿخلبل " ؤن حعُض الىظغ في ؾُاؾاتها وؤَضافها وفم ضُاغت حضًضة 

ى ما Bennet, [12]  للمهاعاث التي ًيبغي جىمُتها في الفغص / اإلاخعلم َو

  .ًضعى بلى الخؿغق للخإضُل الىظغي إلااَُت مضعؾت اإلاؿخلبل

 :فلؿفت مضعؾت اإلاؿخلبل

ت، بن اإلاضعؾ       ت هي اإلاغآة التي حعىـ هجاح ؤو فشل ألاهظمت التربٍى

غ  ت ومىبع الخؿٍى فهي اإلاؿخىي الخىفُظي والخؿبُلي للخؿـ التربٍى

التربىي الىاكعي، فمضًغ اإلاضعؾت ٌعض اإلاشغف اإلالُم الظي ًىحه فٍغم 

ت اإلايشىصة مع الاؾخفاصة مً الخجضًضاث  العمل هدى ألاَضاف التربٍى

ت اإلاعاضغة، ومضعؾت اإلاؿخلبل مضعؾت حؿعى صوما هدى الخميز،  التربٍى

ض والىفاًت في  وشغوؽ الخميز اإلايشىص ال ًلخطغ على مجغص الخجٍى

اإلاسغحاث، بهما ٌؿعى بلى حغُير في هىعُت اإلاضزالث واإلاسغحاث وما 

 .بُنهما مً عملُاث

إلاضعؾت اإلاؿخلبل عضة ؤَضاف ًمىً بحمالها  : ؤَضاف مضعؾت اإلاؿخلبل

  :فُما ًلي

في البِئت اإلاضعؾُت  (ICT) جىظُف جلىُت اإلاعلىماث والاجطاالث -

ا ؤؾاؾُا في ؤصاء اإلاضعؾت والعاملين فيها مً  وزاعحها وحعلها مدىع 

ين ومعلمين ومخعلمين  .بصاٍع

ً الاججاَاث  - جمىين اإلاخعلمين مً بِئاث حعلم جغهؼ على اللُم، وجيٍى

 ].18وبىاء اإلاعاعف ]
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 :إلاؿخلبلمخؿلباث بصاعة مضعؾت ا

الىظغة الخدلُلُت لألصبُاث جلىص بلى اللٌى بإن مضعؾت اإلاؿخلبل          

ف   مً الاؾخلاللُت لخطٍغ
 
جخؿلب كُاصة مضعؾُت فاعلت جمىذ شِئا

ت، وحؿىصَا  شاونها وفم الطالخُاث التي جمىدها الجهاث اإلاغهٍؼ

غ مىازاث الؼمالت واإلاشاعهت في ضىاعت اللغاع عبر مضازل شىعٍت حؿدثم

ول ؾاكاتهم اليامىت، وجبني مىازاث عمل بوؿاهُت ؾىاء صازل اإلاضعؾت 

ؤو زاعحها وجدغص على بىاء شبىت اجطاٌ جِؿغ عملُت اهخلاٌ 

 مع ما طهغ ًمىً اللٌى بإن بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل  .اإلاعلىماث
 
واحؿاكا

ا؛ ليي حؿخؿُع اإلاضعؾت  جدخاج إلاجمىعت مً اإلاخؿلباث ًجب جىفَغ

مىً عغع ؤبغػ جلً اإلاخؿلباث في ثالثت  جدلُم ؤَضافها ووظائفها، ٍو

 :مخؿلباث على الىدى الخالي

ت في الاصاعة  :ؤوال: مخؿلباث جخعلم بالالمغهٍؼ

بن الىظغة اإلاخفدطت للماؾؿاث الخعلُمُت جلىصها بلى اللٌى بإن         

ؤلاصاعة الفعالت، هي التي جيىن كاصعة على بصاعة الخعلُم الخضًث اإلاىاهب 

خؿىع الخُاة في اإلاجخمع، باإلغافت بلى اَخمامها بجىصة الخعلُم ل

، بدُث جيىن ؤَضافها واضخت ومدضصة، تهخم باإلاىاهج  ٍغ وجؿٍى

وبالعاملين هظلً ًماعؽ فيها ؤؾلىب بصاعي ًدىاؾب مع اإلاىاكف 

 ].19وظغوف العاملين ]

ب  :ثاهُا: مخؿلباث جخعلم بالخضٍع

بلى ؤن بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل جخؿلب شاعث العضًض مً ألاصبُاث ؤ       

ب العاملين باإلاضعؾت على اإلاهاعاث والىفاًاث اإلاخعللت بخىىىلىحُا  جضٍع

غ مثل: اؾخسضام  اإلاعلىماث واإلاهاعاث والىفاًاث اإلاخعللت بالخؿٍى

الخىىىلىحُا الخضًثت في الاجطاٌ، واؾخسضام الخاؾىب ألغغاع 

ماث في اإلاىاهج، واؾخسضام على الخسؿُـ وصمج جىىىلىحُا الاجطاٌ واإلا

ـ والخىاضل مً زالٌ الخعلُم الالىتروويؤلا   .هترهذ ألغغاع الخضَع

 :ثالثا: مخؿلباث جخعلم باالهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي

في َظا الؿُاق ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل وفم         

ىُت جإزظ بيل ألاؾالُب ا لخىىىلىحُت ججغبت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الخضًثت، مضعهت ؤهه بضون ؤلاصاعة الىاجخت ًطعب هجاح العملُت 

الخعلُمُت، وحؿخسضم شبىت اإلاعلىماث في بصاعة الخعلُم، ومً ؤمثلت 

ت التي جمض ألاؾغ بمعلىماث جمىً  َظٍ الشبياث شبىت اإلاعلىماث ألاؾٍغ

اإلاضاعؽ مً جىمُت العالكت بين اإلاضعؾت واإلاجخمع، وجلضم هظلً 

اع ألاؾفاٌ ختى مؿا عضتها لإلصاعة اإلاضعؾُت اإلادلُت بضءا مً ٍع

اصة اعجباؾها  الجامعت، وتهضف بلى جىمُت الشعىع لضي اإلاضاعؽ بٍؼ

باإلاجخمع وجىمُت شعىع آلاباء باعجباؾهم باإلاضعؾت، ففي مضاعؽ والًت 

ض ؤلالىترووي( في حجغاث الضعاؾت  فلىعٍضا ٌؿخسضم الؿالب )البًر

ل لػىن ؾاعاث ؾٍى ت على شبىت ؤلاهترهذ للضعاؾت والخفاعل مع ٍو

مطاصع اإلاعلىماث، مما ًضعم بًجاص عوابـ بين اإلاعلمين والؿالب 

 ].20ومطاصع الاجطاٌ اإلاسخلفت ]

 .بصاعة اإلاضعؾت الابخضائُت

غ العملُت          ت التي جمثل حَى اإلاضعؾت هي جلً اإلااؾؿت التربٍى

ؤي عمل ًلىم به ؤلاوؿان ال  الخعلُمُت، وؤلاصاعة اإلاضعؾُت شإنها شإن

ًسلى مً وحىص ضعىباث حعترغه ؤثىاء مماعؾخه ؤو اللُام به، وجسخلف 

 ً مغخلت حعلُمُت بلى ــغي ومــى ؤزــت بلــَظٍ الطعىباث مً بصاعة مضعؾُ

 
 
وفي الخإضُل   .لظغوف اإلاضاعؽ وؾبُعت اللائمين عليها ؤزغي، جبعا

بلى جىاٌو ماَُت بصاعة مضعؾت الىظغي لللػُت مىغىع البدث ما ًضعى 

 :اإلاؿخلبل مً زالٌ جىاٌو اإلاداوع الخالُت

 :مفهىم ؤلاصاعة اإلاضعؾُت باإلاغخلت الابخضائُت

فاث الخاضت باإلصاعة اإلاضعؾُت           جؼزغ ألاصبُاث بالعضًض مً الخعٍغ

فاث ؤنها: "طلً اليل اإلاىظم الظي ًخفاعل بةًجابُت  ومً بين جلً الخعٍغ

عؾت وزاعحها وفلا لؿُاؾت عامت ؤو فلؿفت عامت ؤو فلؿفت صازل اإلاض

ت جػعها الضولت؛ عغبت في بعضاص الىاشئين بما ًخفم وؤَضاف  جغبٍى

 ].23اإلاجخمع والطالح العام للضولت" ]

 :ؤَمُت الاصاعة اإلاضعؾُت

ليىن ؤلاصاعة اإلاضعؾُت جمثل الجاهب الخىفُظي في العمل التربىي،            

 جىفُظ حمُع اليشاؾاث، وؤلاحغاءاث التي حؿهم ولظلً فهي جب
 
اشغ فعلُا

في جدلُم ؤَضاف التربُت والخعلُم بشيل عام، وصوعَا في َظا اإلاجاٌ 

 باليؿبت لخعاملها مع العىطغ البشغي 
 
، زطىضا

 
 وماثغا

 
 هبيرا

 
ٌعض صوعا

 
 
بجمُع ميىهاجه، ولظلً فالجهض الظي ًبظٌ مً زاللها ٌعض اؾخثىائُا

 ].24اث زالكت مبضعت ال ًلف ؾمىخها عىض خض معين ]ٌؿخلؼم ؾاك

 الدراساث السابلت. 4

[، 25َضفذ صعاؾت اإلاغهؼ الاؾترالي للخعلُم واللُاصاث اإلاضعؾُت ]       

بلى الىكىف على مخؿلباث بعضاص مضًغي اإلاضاعؽ مً ؤحل النهىع 

ت، وجم اؾخسضام اإلاىهج الىضفي الخدلُلي، خُث جيىن  بالعملُت التربٍى

، واؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة لجمع 273مجخمع الضعاؾت مً )
 
( مضًغا

البُاهاث، وكض جىضلذ الضعاؾت بلى عضص مً الىخائج وان مً بُنها ؤن 

 في اؾترالُا ال جفي بإغغاع 
 
آلُاث بعضاص مضعاء اإلاضاعؽ اإلاخبعت خالُا

الخىحهاث اإلاؿخلبلُت هدى الىضٌى بلى مضاعؽ اإلاؿخلبل وؤظهغث 

ب اإلاؿخمغالضعاؾت   .الخاحت الى الخضٍع

[، فلض َضفذ بلى جدلُل الخؿىع الظي ؾغؤ 17ؤما صعاؾت والش ]       

اث، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج  ت في وافت اإلاؿخٍى على العملُت التربٍى

إلاجمىعت مً  (Case Study) الىضفي الخدلُلي، مً زالٌ صعاؾت الخالت

ت في اإلاملىت اإلاخدضة، وك ض شيلذ َظٍ اإلاضاعؽ عُىت اإلاضاعؽ الثاهٍى

، 55الضعاؾت التي جيىهذ مً )
 
ا عشىائُا ( مضعؾت، خُث جم ازخُاَع

وؾبلذ الضعاؾت على اإلاعلمين والؿلبت ومضعاء َظٍ اإلاضاعؽ، وكض جم 

اؾخسضام الاؾدباهت هإصاة لجمع البُاهاث، وكض جىضلذ الضعاؾت بلى 

ة مضعؾت مجمىعت مً الىخائج وان مً ؤَمها جدضًض مخؿلباث بصاع 

ت،  اإلاؿخلبل على ضعُض اإلاخؿلباث الخلىُت، واإلاخؿلباث البشٍغ

عُت، وهظلً جدضًض ؤَم مغجىؼاث اإلاىظىمت اللُاصًت  واإلاخؿلباث الدشَغ

ت الالػمت للىضٌى بلى مفهىم مضاعؽ اإلاؿخلبل   .وؤلاصاٍع

ضفذ صعاؾت بُيُذ ]        [ بلى جدلُل الخدضًاث اإلاؿخلبلُت التي 12َو

ت باإلاضاعؽ في عملُت الخغُير مً ؤحل الاهخلاٌ بلى جىاحه اللُ اصاث ؤلاصاٍع

مفهىم مضاعؽ اإلاؿخلبل، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضفي 

الخدلُلي، وشيل مجخمع الضعاؾت حمُع اإلاضاعؽ الخيىمُت في لىضن 

ذ الضعاؾت على عُىت عشىائُت مً 959البالغ عضصَم ) (، وكض احٍغ

ًىت لىضن في اإلاملىت اإلاخدضة بلغ حجمها مضعاء اإلاضاعؽ العامت في مض

( مضعؾت، واؾخسضمذ ؤصاحي الاؾدباهت واإلالابالث لجمع البُاهاث، 242)

وجىضلذ الضعاؾت الى مجمىعت مً الىخائج وان مً ؤَمها ؤن عملُت 
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الخغُير في الاهخلاٌ بلى مضعؾت اإلاؿخلبل ؤظهغث اعجباؾا وثُلا بعملُت 

غ التربىي مً ؤحل حؿهُل  َظا الخغُير والاهخلاٌ هدى مفهىم الخؿٍى

ل  مضاعؽ اإلاؿخلبل، هما بُيذ الضعاؾت ؤن الخسؿُـ الاؾتراجُجي ؾٍى

ىضل الى  ت، ٍو غ العملُت التربٍى م ألاوؿب في جؿٍى ألامض ٌشيل الؿٍغ

 .مفهىم مضاعؽ اإلاؿخلبل بسؿىاث واضخه ومضعوؾت

ضفذ صعاؾت الشمغي ]      ب13َُو ت [ بلى جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

إلاضًغاث مضاعؽ اإلاؿخلبل في اإلاغخلت الابخضائُت، واؾخسضمذ الباخثت 

مىهج الضعاؾت الىضفي الخدلُلي وجيىن مجخمع الضعاؾت مً ؤؾاجظة 

التربُت واإلاىاهج في حامعت الامام مدمض بً ؾعىص ؤلاؾالمُت وحامعت 

( لىغع 90اإلالً ؾعىص وؤؾاجظة مً حامعاث عغبُت مسخلفت وعضصَم )

ؿخلبلي إلاضعؾت اإلاؿخلبل الابخضائُت ومهام مضًغاث مضعؾت الخطىع اإلا

بُت وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً  اإلاؿخلبل الابخضائُت واخخُاحاتهً الخضٍع

لت كطضًه وفم الخبرة العلمُت 30) م بؿٍغ ( زبير جغبىي جم ازخُاَع

والعملُت والخىىع في الازخطاضاث واؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة 

الضعاؾت ؤن مضًغاث اإلاضاعؽ بداحت بلى للضعاؾت، وؤوضخذ هخائج 

ب على مسخلف َظٍ اإلاجاالث بضعحت عالُت  .جضٍع

[ فلض َضفذ بلى الخعغف على صعحت 14ؤما صعاؾت ؤبى الؿعىص ]       

جىافغ زطائظ مضعؾت اإلاؿخلبل في اإلاضاعؽ الخيىمُت في الػفت 

ضفي الغغبُت مً وحهاث هظغ مضًغ اإلاضعؾت، واجبعذ الضعاؾت اإلاىهج الى 

 وازخيرث مىه عُىت 1607الخدلُلي، وبلغ مجخمع الضعاؾت )
 
( مضًغا

لت عشىائُت وجيىهذ مً ) ، واؾخسضمذ الاؾدباهت 343بؿٍغ
 
( مضًغا

هإصاة للضعاؾت، وكض جىضلذ الضعاؾت الى العضًض مً الىخائج مً بُنها: 

صعحت جىافغ زطائظ مضًغ مضعؾت اإلاؿخلبل هبيرة بمخىؾـ خؿابي 

مضعاء اإلاضاعؽ عً العضًض مً اإلاشىالث التي جىاحه  (، واعغب4.05)

عملُت جىافغ زطائظ مضعؾت اإلاؿخلبل منها غعف ميزاهُت اإلاضاعؽ 

ب والخإَُل على اؾخسضام الخىىىلىحُا صازل اإلاضعؾت  .غعف الخضٍع

 الطريلت وؤلاجراءاث. 5

 منهج الدراستأ. 

الخعغف على اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضفي اإلاؿحي؛ بهضف      

صعحت جىافغ مخؿلباث بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل باإلاغخلت الابخضائُت بمضًىت 

 .جبىن، خُث اهه ألاوؿب لخدلُم ؤَضاف الضعاؾت

 مجخمع الدراست وعينتهاب. 

جمثل مجخمع الضعاؾت في وافت مضًغاث اإلاضاعؽ الابخضائُت الخيىمُت      

ت الابخضائُت الاَلُت ( مضًغة، ومضًغاث اإلاضعؾ72والتي ًبلغ عضصًَ )

( مضًغة، ومشغفاث بصاعة الاشغاف التربىي والتي 14والتي ًبلغ عضصًَ )

( مشغفت. )خؿب بخطاء كؿم بصاعة ؤلاشغاف 113ًبلغ عضصًَ )

التربىي وكؿم اللُاصة اإلاضعؾُت بمىخب ؤلاصاعة العامت للخعلُم والىاعص 

 (.6و 5في اإلالخم عكم 

لىب الخطغ الشامل لجمُع ؤفغاص واعخمضث الضعاؾت على ؤؾ       

مجخمع الضعاؾت، وجؿبُم الاؾدباهت على وامل اإلاجخمع مً مضًغاث 

اإلاغخلت الابخضائُت ومشغفاث اصاعة الاشغاف التربىي للمغخلت الابخضائُت 

، وكض جم اؾدبعاص )199في مضًىت جبىن والبالغ عضصًَ )
 
( 15( فغصا

( 184ص ؤفغاص العُىت )اؾدباهت فلضث مً كبل اإلاؿخجُباث لُطبذ عض

ت ، بين مضًغة ومشغفت جغبٍى
 
 .فغصا

 :وصف عينت الدراست

         
 
ت ألفغاص عُىت الضعاؾت وفلا جم خؿاب الخىغاعاث واليؿب اإلائٍى

 :إلاخغيراث الضعاؾت، هما ًىضخها الجضٌو الخالي

 1جدٌو 

 إلاخغيراث
ً
 الدراست زصائص عينت الدراست وفلا

 النسبت اإلائويت الخىرار اإلاسخوياث اإلاخغير

 %42.9 79 مضًغة اإلاؿمى الىظُفي

ت  %57.1 105 مشغفت جغبٍى

 %92.9 171 خيىمُت هىع اإلاضعؾت

 %7.1 13 ؤَلُت

 %100 184 اإلاجمىع

ٌ  مً ًخطح        مً ًَ الضعاؾت عُىت مً%( 42.9) ؤن( 1) عكم الجضو

اث اإلاشغفاث مً ًَ الضعاؾت عُىت مً%( 57.1) وؤن اإلاضًغاث، . التربٍى

ٌ  مً ًخطح هما  مً ًَ الضعاؾت عُىت مً%( 92.9) ؤن الؿابم الجضو

 .ؤَلُت مضاعؽ مً ًَ الضعاؾت عُىت مً%( 7.1) وؤن خيىمُت، مضاعؽ

 الدراست ج. أداة

 واإلاعلىماث؛ البُاهاث لجمع هإصاة الاؾدباهت الضعاؾت اؾخسضمذ     

 اإلاؿخلبل مضعؾت اصاعة مخؿلباث جىافغ صعحت على الخعغف بهضف

 مجخمع ؤفغاص هظغ وحهت مً جبىن مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت

 .الضعاؾت

 :الدراست أداة بناء

 في مىه لإلفاصة الضعاؾت؛ مجاٌ في التربىي  ألاصب على الاؾالع جم     

  والتي ألاولُت، بطىعتها الاؾدباهت بىاء جم ثم ومً ألاصاة، عباعاث ضُاغت

 :حؼؤًً في جمثلذ

ٌ  الجؼء  خؿب الضعاؾت، مجخمع ؤفغاص عً ألاولُت البُاهاث جػمً: ألاو

 (اإلاضعؾت هىع الىظُفي، اإلاؿمى) وهي مخغيراتها،

 جخعلم مخؿلباث في واإلاخمثلت الضعاؾت، ؤبعاص جػمً: الثاوي الجؼء

ت ب، جخعلم ومخؿلباث ؤلاصاعة، في بالالمغهٍؼ  جخعلم ومخؿلباث بالخضٍع

 الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت إلصاعة اإلادلي اإلاجخمع على باالهفخاح

 .جبىن مضًىت في

 مخمثلت ألابعاص، ليل عباعة( 37) ألاولُت ضىعتها في ألاصاة وجػمىذ       

ت اإلاخعللت اإلاخؿلباث في عباعة( 13) في  عباعة( 12)و ؤلاصاعة، في بالالمغهٍؼ

ب، في اإلاخعللت اإلاخؿلباث في  اإلاخعللت اإلاخؿلباث في عباعة(12)و الخضٍع

 بىائها جم ألاصاة، جدىُم مً الاهتهاء وبعض اإلادُـ، اإلاجخمع على باالهفخاح

 في مخمثلت ألابعاص، ليل عباعة( 37) على اخخىث والتي النهائُت، بطىعتها
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ت الخاضت اإلاخؿلباث في عباعة( 13)  في عباعة( 12)و ؤلاصاعة، في بالالمغهٍؼ

ب الخاضت اإلاخؿلباث ( 12)و اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة على اللائمين بخضٍع

 .اإلادُـ اإلاجخمع على باالهفخاح الخاضت اإلاخؿلباث في عباعة

 :الدراست أداة صدق

 :لالؾدباهت الظاَغي  الطضق -1

 ما كُاؽ على وكضعتها الضعاؾت، ؤصاة مدخىي  ضضق مً للخدلم     

 جم الضعاؾت، ؤَضاف جدلُم على كضعتها مً والخإهض، للُاؾه وغعذ

 ؤلاصاعة مجاٌ في والخبرة الازخطاص ؤصخاب مً عضص على عغغها

 مساؾبت الاؾدباهت جطضع وكض مدىمين،( 8) عضصَم وبلغ التربىي،

 وؾلبذ وؤَضافها، الضعاؾت، عىىان الباخثت فيها وضخذ للمدىمين،

 عباعة ول مالئمت مضي: خُث مً ألاصاة جدىُم اإلادىمين الؿاصة مً

 ما وبغافت، عباعة ليل اللغىي  الىغىح ومضي جدخه، اإلاىضعحت للمدىع 

 الاؾدباهاث اؾخعاصة وبعض، بغافت ؤو خظف ؤو حعضًل مً ًغوهه

دىمت
ُ
 وعضلذ اإلادىمين، الؿاصة آعاء الاعخباع بعين الباخثت ؤزظث اإلا

 الطضق مً الخدلم جم ثم ومً النهائُت، ضىعتها في ألاولُت الاؾدباهت

 .الضعاؾت ألصاة الظاَغي 

  :ًلي ما زالٌ مً الاؾدباهت لعباعاث الضازلي الاحؿاق ضضق -2

 اليلُت والضعحت عباعة ول صعحت بين بيرؾىن  اعجباؽ معامل اؾخسضام( ؤ 

ىضح له، جيخمي الظي للمجاٌ ٌ  ٍو  الخاضت الىخائج( 2) عكم الجضو

ت بمخؿلباث ىضح ؤلاصاعة، في الالمغهٍؼ ٌ  ٍو  الىخائج( 3) عكم الجضو

ب، بمخؿلباث الخاضت ٌ  ًىضح هما الخضٍع  الىخائج( 4) عكم الجضو

 .اإلادلي اإلاجخمع على الاهفخاح بمخؿلباث الخاضت

 والضعحت مجاٌ ول صعحت بين بيرؾىن  اعجباؽ معامل اؾخسضام (ب 

ٌ  لالؾدباهت، اليلُت  .بظلً الخاضت الىخائج ًىضح( 5) عكم والجضو

 ٌ  2 جدو

 ؤلادارة في الالمرهزيت مخطلباث إلاجاٌ اليليت والدرجت عبارة ول بين بيرسون  ارجباط معامل كيم

 معامل الارجباط العبارة ركم ال

اث العلُا  1  **0.570 مً ؤلاصاعة.جخمخع فغق العمل باإلاضعؾت بالطالخُاث الالػمت الجساط اللغاعاث صون الغحىع الى اإلاؿخٍى

 **0.738 حشاعن العامالث باإلاضعؾت في اجساط اللغاعاث ول وفم ازخطاضها. 2

 **0.545 ًضاع العمل باإلاضعؾت وفم الئدتها الضازلُت الخاضت. 3

 **0.640 حشاعن بصاعة اإلاضعؾت ؤلاصاعاث العلُا في جدضًض اإلاىاػهت اإلاالُت اإلاسططت للمضعؾت. 4

 **0.623 اإلاضعؾت بؿلؿت مدضصة في اجساط اللغاعاث الخاضت بالعمل.جخمخع مضًغة  5

 **0.432 .جمىً ؤلاصاعة العلُا مضًغاث اإلاضاعؽ مً جلضًم زؿـ لبرامج جىمُت مهىُت للعامالث باإلاضعؾت وفم مغئُاتها الخاضت 6

ؼ اإلاهام. 7  **0.657 جغاعى مضًغة اإلاضعؾت كضعاث العامالث عىض جفٍى

 **0.494 اإلاضعؾت باالؾخلالٌ اإلاالي.جخمخع  8

 **0.705 حشاعن العامالث مضًغة اإلاضًغة في جلُُم ألاصاء اإلااؾس ي. 9

 **0.614 جخمخع مضًغة اإلاضعؾت بيافت الطالخُاث التي جمىنها مً اصاء اإلاهام اإلاىىؾت بها. 10

ؼ بعؼ ضالخُاتها للماَالث مً العامالث  11  **0.460 باإلاضعؾت.جلىم مضًغة اإلاضعؾت بخفٍى

ت بصاعة اإلاىاعص اإلاخاخت. 12  **0.693 جخمخع مضًغة اإلاضعؾت بدٍغ

ت. 13  **0.715 حشاعن العامالث في اإلاضعؾت في ضىع اللغاعاث التربٍى

ٌ  مً ًخطح      عباعة ول بين بيرؾىن  اعجباؽ معامل ؤن( 2) عكم الجضو

ت مخؿلباث إلاجاٌ اليلُت والضعحت   صالت ؤلاصاعة، في الالمغهٍؼ
 
 بخطائُا

 العباعاث َظٍ جماؾً على ًضٌ مما 0.05 مً ؤكل صاللت مؿخىي  عىض

 
 
 .صازلُا

 ٌ  3 جدو

 الخدريب مخطلباث إلاجاٌ اليليت والدرجت فلرة ول بين بيرسون  ارجباط معامل كيم

 الارجباطمعامل  العبارة ركم ال

بُت اإلالضمت للعامالث باإلاضعؾت ما ٌؿخجض في مجاٌ عملهً. 1  **0.697 جىاهب البرامج الخضٍع

بُت اإلالضمت للعامالث باإلاضعؾت. 2  **0.638 جىظف الخلىُاث الخىىىلىحُت الخضًثت في البرامج الخضٍع

 **0.677 جضعب العامالث باإلاضعؾت على ؤؾالُب العمل الجماعي. 3

ب العامالث باإلاضعؾت.جدغص  4 ت جضٍع  **0.680 بصاعة اإلاضعؾت على اؾخمغاٍع

غ اإلاضعؾت. 5  **0.630 جضعب العامالث باإلاضعؾت على اؾتراجُجُاث لخؿٍى

ب العامالث بها. 6  **0.569 ًسطظ حؼء مً ميزاهُت اإلاضعؾت لخضٍع

 **0.745 جضعب العامالث باإلاضعؾت على بصاعة ما كض جخعغع له اإلاضعؾت مً مشىالث. 7

ب العامالث على اإلاشاعهت الفعالت في بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل. 8  **0.695 ًخم الاؾخعاهت بمخسططين في اإلاجاٌ التربىي لخضٍع

 **0.790 جضعب العامالث باإلاضعؾت على التزام الخىىىلىحُا اإلاخؿىعة في اصاء الاعماٌ. 9

ت.جخضعب العامالث باإلصاعة اإلاضعؾُت بطىعة مؿخمغة  10  **0.803 على مؿخدضثاث الشئىن ؤلاصاٍع

بي إلاخابعت الخجاعب الىاجخت. 11  **0.717 ٌؿخسضم الفُضًى الخفاعلي هإؾلىب جضٍع

 **0.798 جضعب العامالث باإلاضعؾت على الاؾدثماع ألامثل لإلمياهاث اإلاخىكعت للمضعؾت. 12
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ٌ  مً ًخطح  عباعة ول بين بيرؾىن  اعجباؽ معامل ؤن( 3) عكم الجضو

ب، مخؿلباث إلاجاٌ اليلُت والضعحت   صالت الخضٍع
 
  مؿخىي  عىض بخطائُا

 .اإلاظوىع  اإلاجاٌ عباعاث جماؾً على ًضٌ مما 0.05 مً ؤكل صاللت

 ٌ  4 جدو

 اإلادلي اإلاجخمع على الاهفخاح مخطلباث إلاجاٌ اليليت والدرجت عبارة ول بين بيرسون  ارجباط معامل كيم

ركم ال  معامل الارجباط العبارة 

**0.786 جمىً بصاعة اإلاضعؾت ؤولُاء ألامىع مً اإلاشاعهت الفعالت في بصاعة شاون اإلاضعؾت. 1  

**0.760 جدُذ بصاعة اإلاضعؾت إلامثلي اإلاجخمع اإلادلي فغص اإلاشاعهت في اوشؿتها. 2  

اإلاضعؾُت بالخىعُت الضائمت للعامالث بها على جلضًم الخضماث اإلامىىت للمجخمع اإلادُـ باإلاضعؾت.جلىم ؤلاصاعة  3  0.677**  

**0.782 جدغص بصاعة اإلاضعؾت على وحىص ممثلين مخسططين مً اإلاجخمع اإلادلي باللجان اإلاسخلفت في اإلاضعؾت. 4  

الضوام الغؾمُت. جخاح بمياهاث اإلاضعؾت لخضمت اإلاجخمع اإلادلي في غير ؤوكاث 5  0.426**  

**0.645 جدغص اإلاضعؾت على اإلاشاعهت في خل ما ٌعترع اإلاجخمع اإلادلي مً مشىالث. 6  

**0.578 ًىحض للمضعؾت مىكع عؾمي بلىترووي للخىاضل مع ممثلي اإلاجخمع اإلادلي. 7  

عئٍتها وعؾالتها.ٌؿمذ الهُيل الخىظُمي للمضعؾت بمشاعهت ممثلين عً اإلاجخمع اإلادلي في بلىعة  8  0.796**  

**0.781 جدُـ بصاعة اإلاضعؾت اولُاء امىع الؿالباث علما بغغبتها في مشاعهتهم اصاعة شاون اإلاضعؾت. 9  

**0.649 ٌؿىص الاخترام اإلاخباصٌ بين العامالث باإلاضعؾت وؤولُاء ؤمىع الؿالباث. 10  

ؤولُاء ألامىع إلاىاكشت ما ٌعترع الؿالباث مً مشىالث.جدغص بصاعة اإلاضعؾت على بكامت عالكاث بوؿاهُت مع  11  0.627**  

**0.547 حشاعن اإلاضعؾت في جلضًم مشغوعاث زضمُت إلااؾؿاث مجخمعُت مثل اإلاشاعهت في مدى ألامُت. 12  

ٌ  مً ًخطح       عباعة ول بين بيرؾىن  اعجباؽ معامل ؤن( 4) عكم الجضو

 صالت اإلادلي، اإلاجخمع على الاهفخاح مخؿلباث إلاجاٌ اليلُت والضعحت

 
 
 جماؾً على ًضٌ مما 0.05 مً ؤكل صاللت مؿخىي  عىض بخطائُا

 .اإلاجاٌ عباعاث

 ٌ  5 جدو

 لالسدباهت اليليت والدرجت مجاٌ ول درجت بين بيرسون  ارجباط معامل

 معامل الارجباط اإلاجاٌ الركم

ت في ؤلاصاعة 1  *0.888 مخؿلباث الالمغهٍؼ

ب 2  **0.879 مخؿلباث الخضٍع

 **0.868 مخؿلباث الاهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي 3

ٌ  مً ًخطح        صعحت بين بيرؾىن  الاعجباؽ معامل ؤن( 5) عكم الجضو

  صالت اليلُت، والضعحت مجاٌ ول
 
 مً ؤكل صاللت مؿخىي  عىض بخطائُا

 اليلُت والضعحت هيل اإلاجاالث عباعاث جماؾً على ًضٌ مما 0.05

 .لالؾدباهت

 :الاسدباهت ثباث -3

 هغوهبار، ؤلفا معاصلت باؾخسضام اللائمت ثباث مً الخدلم جم      

 ٌ  .بظلً الخاضت الىخائج ًىضح( 6) عكم والجضو

 ٌ  6 جدو

 الدراست أداة ثباث لحساب هبار هرو  الفا معامل كيم

 معامل الثباث عدد العباراث اإلاجاٌ ركم العبارة

ت في ؤلاصاعة 1  0.857 13 مخؿلباث الالمغهٍؼ

ب 2  0.905 12 مخؿلباث الخضٍع

 0.889 12 مخؿلباث الاهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي 3

ٌ  مً ًخطح       اإلادؿىب الثباث معامل كُم ؤن( 6) عكم الجضو

ٌ  ٌعخبر هبار هغو  الفا بمعاصلت   ملبى
 
 مً ؤعلى كُمخه واهذ بطا بخطائُا

ى ،[15] َاشم ؤبى ،0،60  وفم الثباث معامالث ؤن بط جدلم ما َو

 ألغغاع ومىاؾبت مغجفعت الضعاؾت َظٍ في هغوهبار الفا معاصلت

 .البدث عُىت على للخؿبُم اللائمت ضالخُت بلى ٌشير مما، الضعاؾت

 :ألاداة جطبيم إجراءاث

 :والخالي النهائُت، بطىعتها الاؾدباهت وػعذ        

 جلِـ وؤنها وثباتها، ضضكها وازخباع ألاصاة ضالخُت مً الخدلم بعض -1

ت اإلاىافلاث على الباخثت خطلذ للُاؾه، وغعذ ما  الالػمت ؤلاصاٍع

ٌ  زالٌ مً وطلً اإلاُضاوي، بعضَا في صعاؾتها ؤصاة لخؿبُم  على الخطى

 بيلُت التربىي  والخسؿُـ ؤلاصاعة كؿم مً باخث مهمت جِؿير زؿاب

ى جبىن وحامعت وآلاصاب التربُت ٌ  وهظلً البدث، حهت َو  على الخطى

ت اإلاىافلت  حؿهُل زؿاب في اإلاخمثلت جبىن مضًىت حعلُم بصاعة مً ؤلاصاٍع

ى الباخثت، مهمت  .صعاؾتها ؤصاة جؿبُم للباخثت اجاح ما َو

: الخالي الىدى على الضعاؾت عُىت ؤفغاص على الاؾدباهت جىػَع جم -2

  الباخثت طَبذ التربىي، الاشغاف ومىخب الابخضائُت اإلاضاعؽ
 
 شخطُا

غ، الخسؿُـ مضًغ مً اإلاىحهت الخؿاباث لدؿلُم  كؿم وعئِـ والخؿٍى

  العلمي والبدث جبىن، حامعت في والخسؿُـ ؤلاصاعة
 
 مشفىعا

 الاشغاف بصاعة ومشغفاث اإلاضًغاث عضص بدؿب اإلاؿلىبت باالؾدباهاث

 .التربىي 
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 اؾدباهت،( 199) الضعاؾت ؤفغاص على اإلاىػعت الاؾدباهاث مجمىع بلغ -3

لض
ُ
 الاخطائي الخدلُل في اؾدباهت( 184) اعخماص جم وبظلً ،(15) منها ف

 .للبُاهاث

 :الاسدباهت جصحيذ

مثل        وضل ما بطا التي الىلؿت وهي اللؿع صعحت الضعاؾت مدً ًُ

 الباخثت وكامذ الضعاؾت، مدل اإلالُاؽ ًجخاػ فةهه اإلاؿخجُب بليها

 في اإلاعخمض اإلادً جدضًض وجم الثالثي، لُىغث ملُاؽ باؾخسضام

 في كُمت ؤهبر على وجلؿُمه ،(2=1-3) اإلاضي خؿاب زالٌ مً الضعاؾت

ٌ  اإلالُاؽ ٌ  على للخطى  َظٍ بغافت ثم( 67،0= 3÷  2) الخلُت ؾى

 ؤؾىاٌ وؤضبدذ ،(الصخُذ الىاخض) اإلالُاؽ في كُمت ؤكل بلى اللُمت

ٌ  في هما الخالًا  :الخالي الجضو

 ٌ  7 جدو

 الدراست في اإلاعخمد اإلادً

 اإلاخوسط الحسابي درجت الخوافر

 1.67ؤكل مً بلى  1.00اإلاخىؾؿاث التي جتراوح مً  مىسفػت

 2.34بلى ؤكل مً  1.67اإلاخىؾؿاث التي جتراوح مً  مخىؾؿت

 3.00بلى  2.34اإلاخىؾؿاث التي جتراوح مً  مغجفعت

 بلُه جىضلذ ما عغع جم الضعاؾت، في اإلاعخمض اإلادً بًجاص بعض     

ا هخائج مً الضعاؾت  :الخالي الىدى على وجفؿيَر

 نخائج. ال5

ٌ  الؿااٌ هخائج  :الاو

ٌ  الضعاؾت ؾااٌ عً لإلحابت           جىافغ صعحت ما: على هظ والظي الاو

ت الخاضت اإلاخؿلباث  باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة في بالالمغهٍؼ

 جبىن؟ مضًىت في الابخضائُت

 لترجِب اإلاعُاعي  والاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾـ اؾخسضام جم           

ٌ  الخىافغ، صعحت وجدضًض اإلاجاٌ، عباعاث  هخائج ًىضح( 8) عكم والجضو

 .طلً

 ٌ  8 جدو

ٌ  الدراست عينت أفراد السخجابت اإلاعياريت والاهدرافاث الحسابيت اإلاخوسطاث  باإلارخلت اإلاسخلبل مدرست إدارة في بالالمرهزيت الخاصت اإلاخطلباث جوافر درجت خو

 جبون مدًنت في الابخدائيت

 درجت الخوافر الترجيب الاهدراف اإلاعياري  اإلاخوسط الحسابي العبارة م

ؼ اإلاهام. 7  عالُت 1 0.674 2.38 جغاعى مضًغة اإلاضعؾت كضعاث العامالث عىض جفٍى

ؼ بعؼ ضالخُاتها للماَالث مً العامالث باإلاضعؾت. 11  عالُت 2 0.654 2.36 جلىم مضًغة اإلاضعؾت بخفٍى

جمىً ؤلاصاعة العلُا مضًغاث اإلاضاعؽ مً جلضًم زؿـ لبرامج جىمُت مهىُت  6

 للعامالث باإلاضعؾت وفم مغئُاتها الخاضت.

 مخىؾؿت 3 0.642 2.31

ت. 13  مخىؾؿت 4 0.71 2.14 حشاعن العامالث في اإلاضعؾت في ضىع اللغاعاث التربٍى

الخاضت.ًضاع العمل باإلاضعؾت وفم الئدتها الضازلُت  3  مخىؾؿت 5 0.743 2.10 

 مخىؾؿت 6 0.721 2.07 حشاعن العامالث باإلاضعؾت في اجساط اللغاعاث ول وفم ازخطاضها. 2

ت بصاعة اإلاىاعص اإلاخاخت. 12  مخىؾؿت 7 0.676 2.04 جخمخع مضًغة اإلاضعؾت بدٍغ

اإلاىىؾت بها.جخمخع مضًغة اإلاضعؾت بيافت الطالخُاث التي جمىنها مً اصاء اإلاهام  10  مخىؾؿت 8 0.687 1.94 

 مخىؾؿت 9 0.773 1.93 حشاعن العامالث مضًغة اإلاضًغة في جلُُم ألاصاء اإلااؾس ي. 9

 مخىؾؿت 10 0.77 1.89 جخمخع اإلاضعؾت باالؾخلالٌ اإلاالي. 8

 مخىؾؿت 11 0.744 1.69 جخمخع مضًغة اإلاضعؾت بؿلؿت مدضصة في اجساط اللغاعاث الخاضت بالعمل. 5

 مخىؾؿت 12 0.741 1.67 حشاعن بصاعة اإلاضعؾت ؤلاصاعاث العلُا في جدضًض اإلاىاػهت اإلاالُت اإلاسططت للمضعؾت. 4

جخمخع فغق العمل باإلاضعؾت بالطالخُاث الالػمت الجساط اللغاعاث صون الغحىع الى  1

اث العلُا مً ؤلاصاعة.  اإلاؿخٍى

 مىسفػت 13 0.587 1.66

 مخىؾؿت  0.427 2.01 اإلاخوسط العام 

ٌ  مً ًخطح       الخؿابُت اإلاخىؾؿاث بخدضًض والخاص( 8) عكم الجضو

ت والاهدغافاث ٌ  الضعاؾت عُىت ؤفغاص الؾخجابت اإلاعُاٍع  جىافغ صعحت خى

ت الخاضت اإلاخؿلباث  باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة في بالالمغهٍؼ

 :ًلي ما جبىن مضًىت في الابخضائُت

 اإلاخىؾـ حاء خُث( عالُت) جىافغ صعحت في حاءث الخالُت العباعاث بن -

 :ًلي هما مغجبت وهي( 3.00 الى 2.34) الخلضًغ فئت في الخؿابي

ؼ عىض العامالث كضعاث اإلاضعؾت مضًغة جغاعى -1  .اإلاهام جفٍى

ؼ عىض العامالث كضعاث اإلاضعؾت مضًغة جغاعى في -2  .اإلاهام جفٍى

ؼ اإلاضعؾت مضًغة جلىم -3 الث ضالخُاتها بعؼ بخفٍى  مً للمَا

 .باإلاضعؾت العامالث

 حاء خُث( مخىؾؿت) جىافغ صعحت في حاءث الخالُت العباعاث بن 

 مغجبت وهي( 2.34 مً ؤكل الى 1.67) الخلضًغ فئت في الخؿابي اإلاخىؾـ

 :ًلي هما

 جىمُت لبرامج زؿـ جلضًم مً اإلاضاعؽ مضًغاث العلُا ؤلاصاعة جمىً -1

 .الخاضت مغئُاتها وفم باإلاضعؾت للعامالث مهىُت

ت اللغاعاث ضىع في اإلاضعؾت في العامالث حشاعن -2  .التربٍى
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 .الخاضت الضازلُت الئدتها وفم باإلاضعؾت العمل ًضاع -3

 .ازخطاضها وفم ول اللغاعاث اجساط في باإلاضعؾت العامالث حشاعن -4

ت اإلاضعؾت مضًغة جخمخع -5  .اإلاخاخت اإلاىاعص بصاعة بدٍغ

  اإلاهام اصاء مً جمىنها التي الطالخُاث بيافت اإلاضعؾت مضًغة جخمخع -6

 .بها اإلاىىؾت

 .اإلااؾس ي ألاصاء جلُُم في اإلاضًغة مضًغة العامالث حشاعن -7

 .اإلاالي باالؾخلالٌ اإلاضعؾت جخمخع -8

 الخاضت اللغاعاث اجساط في مدضصة بؿلؿت اإلاضعؾت مضًغة جخمخع -9

 .بالعمل

 اإلاالُت اإلاىاػهت جدضًض العلُا ؤلاصاعاث اإلاضعؾت بصاعة حشاعن -10

 .للمضعؾت اإلاسططت

 اإلاخىؾـ حاء خُث( مىسفػت) جىافغ صعحت في الخالُت العباعة حاءث  

 فغق  جخمخع :وهي( 1.67 مً ؤكل الى 1.00) الخلضًغ فئت في الخؿابي 

 الى الغحىع صون  اللغاعاث الجساط الالػمت بالطالخُاث باإلاضعؾت العمل

اث  .ؤلاصاعة مً العلُا اإلاؿخٍى

ت الخاضت اإلاخؿلباث جىافغ صعحت وحاءث       مضعؾت بصاعة في بالالمغهٍؼ

 جىافغ بضعحت هيل جبىن مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل

 (.2.01) ملضاٍع خؿابي وبمخىؾـ( مخىؾؿت)

 :الثاوي الؿااٌ هخائج 

 جىافغ صعحت ما: على هظ والظي الثاوي الضعاؾت ؾااٌ عً لإلحابت    

ب الخاضت اإلاخؿلباث  اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة على اللائمين بخضٍع

  جبىن؟ مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت

 عباعاث لترجِب اإلاعُاعي؛ والاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾـ اؾخسضام جم       

ٌ  الخىافغ، صعحت وجدضًض اإلاجاٌ،  .طلً هخائج ًىضح( 9) عكم والجضو

 ٌ  9 جدو

ٌ  الدراست عينت أفراد السخجابت اإلاعياريت والاهدرافاث الحسابيت اإلاخوسطاث  اإلاسخلبل مدرست إدارة على اللائمين بخدريب الخاصت اإلاخطلباث جوافر درجت خو

 جبون مدًنت في الابخدائيت باإلارخلت

اإلاخوسط  العبارة م

 الحسابي

 الاهدراف

 اإلاعياري 

درجت  الترجيب

 الخوافر

غ اإلاضعؾت. 5  عالُت 1 0.581 2.54 جضعب العامالث باإلاضعؾت على اؾتراجُجُاث لخؿٍى

بُت اإلالضمت للعامالث باإلاضعؾت. 2  عالُت 2 0.553 2.49 جىظف الخلىُاث الخىىىلىحُت الخضًثت في البرامج الخضٍع

 عالُت 2 0.636 2.49 الجماعي.جضعب العامالث باإلاضعؾت على ؤؾالُب العمل  3

بُت اإلالضمت للعامالث باإلاضعؾت ما ٌؿخجض في مجاٌ عملهً. 1  عالُت 3 0.533 2.48 جىاهب البرامج الخضٍع

ب العامالث باإلاضعؾت. 4 ت جضٍع  عالُت 4 0.553 2.47 جدغص بصاعة اإلاضعؾت على اؾخمغاٍع

 مخىؾؿت 5 0.668 2.32 اإلاخؿىعة في اصاء الاعماٌ.جضعب العامالث باإلاضعؾت على التزام الخىىىلىحُا  9

 مخىؾؿت 6 0.74 2.13 جضعب العامالث باإلاضعؾت على بصاعة ما كض جخعغع له اإلاضعؾت مً مشىالث. 7

ت. 10  مخىؾؿت 7 0.824 2.06 جخضعب العامالث باإلصاعة اإلاضعؾُت بطىعة مؿخمغة على مؿخدضثاث الشئىن ؤلاصاٍع

 مخىؾؿت 8 0.782 2.02 باإلاضعؾت على الاؾدثماع ألامثل لإلمياهاث اإلاخىكعت للمضعؾت.جضعب العامالث  12

ب العامالث على اإلاشاعهت الفعالت في  8 ًخم الاؾخعاهت بمخسططين في اإلاجاٌ التربىي لخضٍع

 بصاعة مضعؾت اإلاؿخلبل.

 مخىؾؿت 9 0.794 1.82

ب العامالث بها. 6  مخىؾؿت 10 0.768 1.78 ًسطظ حؼء مً ميزاهُت اإلاضعؾت لخضٍع

بي إلاخابعت الخجاعب الىاجخت. 11  مخىؾؿت 11 0.711 1.70 ٌؿخسضم الفُضًى الخفاعلي هإؾلىب جضٍع

 مخىؾؿت  0.480 2.19 اإلاخوسط العام 

ٌ  مً ًخطح        اإلاخؿلباث جىافغ بضعحت والخاص( 9) عكم الجضو

ب الخاضت  باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت اصاعة على اللائمين بخضٍع

 :ًلي ما جبىن مضًىت في الابخضائُت

 اإلاخىؾـ حاء خُث( عالُت) جىافغ صعحت في الخالُت العباعاث حاءث      

  :ًلي هما مغجبت وهي( 3.00 الى 2.34) الخلضًغ فئت في الخؿابي

غ اؾتراجُجُاث على باإلاضعؾت العامالث جضعب -1  .اإلاضعؾت لخؿٍى

بُت البرامج في الخضًثت الخىىىلىحُت الخلىُاث جىظف -2  اإلالضمت الخضٍع

 .باإلاضعؾت للعامالث

 .الجماعي العمل ؤؾالُب على باإلاضعؾت العامالث جضعب -3

بُت البرامج جىاهب -4  في ٌؿخجض ما باإلاضعؾت للعامالث اإلالضمت الخضٍع

 .عملهً مجاٌ

ت على اإلاضعؾت بصاعة جدغص -5 ب اؾخمغاٍع  .باإلاضعؾت العامالث جضٍع

 حاء خُث( مخىؾؿت) جىافغ صعحت في الخالُت العباعاث حاءث       

  مغجبت وهي( 2.34 مً ؤكل الى 1.67) الخلضًغ فئت في الخؿابي اإلاخىؾـ

  :ًلي هما

 اصاء في اإلاخؿىعة الخىىىلىحُا التزام على باإلاضعؾت العامالث جضعب -6

 .الاعماٌ

 مً اإلاضعؾت له جخعغع كض ما بصاعة على باإلاضعؾت العامالث جضعب -7

 .مشىالث

 مؿخدضثاث على مؿخمغة بطىعة اإلاضعؾُت باإلصاعة العامالث جخضعب -8

ت الشئىن   .ؤلاصاٍع

 اإلاخىكعت لإلمياهاث ألامثل الاؾدثماع على باإلاضعؾت العامالث جضعب -9

 .للمضعؾت

ب التربىي  اإلاجاٌ في بمخسططين الاؾخعاهت ًخم -10  العامالث لخضٍع

 .اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة في الفعالت اإلاشاعهت على

ب اإلاضعؾت ميزاهُت مً حؼء ًسطظ -11  .بها العامالث لخضٍع

بي هإؾلىب الخفاعلي الفُضًى ٌؿخسضم -12  الخجاعب إلاخابعت جضٍع

 .الىاجخت
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ب الخاضت اإلاخؿلباث جىافغ صعحت وحاءث         بصاعة على اللائمين بخضٍع

 جىافغ بضعحت هيل جبىن مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت

 (.2.19) ملضاٍع خؿابي وبمخىؾـ( مخىؾؿت)

 :الثالث الؿااٌ هخائج

  جىافغ صعحت ما: على هظ والظي الثالث الضعاؾت ؾااٌ عً لإلحابت       

 مضعؾت إلصاعة اإلادلي اإلاجخمع على باالهفخاح الخاضت اإلاخؿلباث

  جبىن؟ مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل

 لترجِب اإلاعُاعي  والاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾـ اؾخسضام جم          

ٌ  الخىافغ، صعحت وجدضًض اإلاجاٌ، عباعاث  هخائج ًىضح( 10) عكم والجضو

 .طلً

 ٌ  11 جدو

ٌ  الدراست عينت أفراد السخجابت اإلاعياريت والاهدرافاث الحسابيت اإلاخوسطاث  مدرست إلدارة اإلادلي اإلاجخمع على باالهفخاح الخاصت اإلاخطلباث جوافر درجت خو

 جبون مدًنت في الابخدائيت باإلارخلت اإلاسخلبل

 اإلاخوسط العبارة م

 الحسابي

الاهدراف 

 اإلاعياري 

درجت  الترجيب

 الخوافر

 عالُت 1 0.561 2.54 ؤمىع الؿالباث.ٌؿىص الاخترام اإلاخباصٌ بين العامالث باإلاضعؾت وؤولُاء  10

جدغص بصاعة اإلاضعؾت على بكامت عالكاث بوؿاهُت مع ؤولُاء ألامىع إلاىاكشت ما ٌعترع الؿالباث مً  11

 مشىالث.

 عالُت 1 0.541 2.54

جلىم ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بالخىعُت الضائمت للعامالث بها على جلضًم الخضماث اإلامىىت للمجخمع اإلادُـ  3

 باإلاضعؾت.

 مخىؾؿت 2 0.628 2.29

 مخىؾؿت 3 0.7 2.17 جدغص بصاعة اإلاضعؾت على وحىص ممثلين مخسططين مً اإلاجخمع اإلادلي باللجان اإلاسخلفت في اإلاضعؾت. 4

 مخىؾؿت 4 0.679 2.16 جدُذ بصاعة اإلاضعؾت إلامثلي اإلاجخمع اإلادلي فغص اإلاشاعهت في اوشؿتها. 2

 مخىؾؿت 5 0.658 2.07 مشغوعاث زضمُت إلااؾؿاث مجخمعُت مثل اإلاشاعهت في مدى ألامُت. حشاعن اإلاضعؾت في جلضًم 12

 مخىؾؿت 6 0.741 1.89 ًىحض للمضعؾت مىكع عؾمي بلىترووي للخىاضل مع ممثلي اإلاجخمع اإلادلي. 7

 مخىؾؿت 6 0.746 1.89 وعؾالتها.ٌؿمذ الهُيل الخىظُمي للمضعؾت بمشاعهت ممثلين عً اإلاجخمع اإلادلي في بلىعة عئٍتها  8

 مخىؾؿت 6 0.796 1.89 جدُـ بصاعة اإلاضعؾت اولُاء امىع الؿالباث علما بغغبتها في مشاعهتهم اصاعة شاون اإلاضعؾت. 9

 مخىؾؿت 7 0.686 1.88 جدغص اإلاضعؾت على اإلاشاعهت في خل ما ٌعترع اإلاجخمع اإلادلي مً مشىالث. 6

 مخىؾؿت 8 0.724 1.73 ألامىع مً اإلاشاعهت الفعالت في بصاعة شاون اإلاضعؾت. جمىً بصاعة اإلاضعؾت ؤولُاء 1

 مىسفػت 9 0.689 1.58 جخاح بمياهاث اإلاضعؾت لخضمت اإلاجخمع اإلادلي في غير ؤوكاث الضوام الغؾمُت. 5

 مخىؾؿت  0.458 2.05 اإلاخوسط العام 

ٌ  مً ًخطح         الخؿابُت باإلاخىؾؿاث والخاص( 10) عكم الجضو

ت والاهدغافاث ٌ  الضعاؾت عُىت ؤفغاص الؾخجابت اإلاعُاٍع  جىافغ صعحت خى

 مضعؾت إلصاعة اإلادلي اإلاجخمع على باالهفخاح الخاضت اإلاخؿلباث

 :ًلي ما جبىن مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل

 حاء خُث ،(عالُت) جىافغ صعحت في الخالُت العباعاث حاءث       

  :ًلي هما مغجبت وهي( 3.00 الى 2.34) الخلضًغ فئت في الخؿابي اإلاخىؾـ

 ؤمىع  وؤولُاء باإلاضعؾت العامالث بين اإلاخباصٌ الاخترام ٌؿىص -1

 ؤولُاء مع بوؿاهُت عالكاث بكامت على اإلاضعؾت بصاعة وجدغص الؿالباث،

 (.مشىالث مً الؿالباث ٌعترع ما إلاىاكشت ألامىع 

 حاء خُث( مخىؾؿت) جىافغ صعحت في الخالُت العباعاث حاءث      

 مغجبت وهي( 2.34 مً ؤكل الى 1.67) الخلضًغ فئت في الخؿابي اإلاخىؾـ

 :ًلي هما

 جلضًم على بها للعامالث الضائمت بالخىعُت اإلاضعؾُت ؤلاصاعة كىم -2

 .باإلاضعؾت اإلادُـ للمجخمع اإلامىىت الخضماث

 اإلاجخمع مً مخسططين ممثلين وحىص على اإلاضعؾت بصاعة جدغص -3

 .اإلاضعؾت في اإلاسخلفت باللجان اإلادلي

 .اوشؿتها في اإلاشاعهت فغص اإلادلي اإلاجخمع إلامثلي اإلاضعؾت بصاعة جدُذ -4

 مجخمعُت إلااؾؿاث زضمُت مشغوعاث جلضًم في اإلاضعؾت حشاعن -5

 .ألامُت مدى في اإلاشاعهت مثل

  اإلاجخمع ممثلي مع للخىاضل بلىترووي عؾمي مىكع للمضعؾت ًىحض -6

 .اإلادلي

 اإلاجخمع عً ممثلين بمشاعهت للمضعؾت الخىظُمي الهُيل ٌؿمذ -7

 .وعؾالتها عئٍتها بلىعة في اإلادلي

 مشاعهتهم في بغغبتها علما الؿالباث امىع  اولُاء اإلاضعؾت بصاعة جدُـ -8

 .اإلاضعؾت شاون اصاعة

 مً اإلادلي اإلاجخمع ٌعترع ما خل في اإلاشاعهت على اإلاضعؾت جدغص -9

 .مشىالث

 بصاعة في الفعالت اإلاشاعهت مً ألامىع  ؤولُاء اإلاضعؾت بصاعة جمىً -10

 .اإلاضعؾت شاون

 حاء خُث( مىسفػت) جىافغ صعحت في الخالُت الفلغة حاءث هما        

 :وهي( 1.67 مً ؤكل الى 1.00) الخلضًغ فئت في الخؿابي اإلاخىؾـ

 الضوام ؤوكاث غير في اإلادلي اإلاجخمع لخضمت اإلاضعؾت بمياهاث جخاح -11

 .الغؾمُت

 اإلاجخمع على باالهفخاح الخاضت اإلاخؿلباث جىافغ صعحت حاءث هما        

 هيل جبىن مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت إلصاعة اإلادلي

 (.2.05) خؿابي وبمخىؾـ( مخىؾؿت) جىافغ بضعحت
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 ٌ  11 جدو

ٌ  الدراست عينت أفراد السخجابت اإلاعياريت والاهدرافاث الحسابيت اإلاخوسطاث  مدًنت في الابخدائيت باإلارخلت اإلاسخلبل مدرست إدارة مخطلباث جوافر درجت خو

 جبون

 درجت الخوافر الترجيب الاهدراف اإلاعياري  الحسابي اإلاخوسط اإلاجاٌ م

ت في ؤلاصاعة 1  مخىؾؿت 3 0.427 2.01 مخؿلباث الالمغهٍؼ

ب 2  مخىؾؿت 1 0.480 2.19 مخؿلباث الخضٍع

 مخىؾؿت 2 0.458 2.05 مخؿلباث الاهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي 3

 مخىؾؿت  0.400 2.9 الاؾدباهت هيل 

ٌ  مً ًخطح        بصاعة مخؿلباث جىافغ بضعحت والخاص( 11) عكم الجضو

 :ًلي ما جبىن مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت

 مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت هيل اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث ؤن

 ملضاٍع خؿابي وبمخىؾـ( مخىؾؿت) جىافغ صعحت في حاءث جبىن

2،09. 

 في حاءث اإلاجاالث حمُع بن جبين مدىع  ول هخائج عغع وبعض       

 الخلضًغ فئت في الخؿابي اإلاخىؾـ حاء خُث( مخىؾؿت) جىافغ صعحت

 :ًلي هما مغجبت وهي( 2،34 مً ؤكل الى 1،67)

ب مخؿلباث -1  .الخضٍع

 .اإلادلي اإلاجخمع على الاهفخاح مخؿلباث -2

ت مخؿلباث -3  .ؤلاصاعة في الالمغهٍؼ

 :الغابع الؿااٌ هخائج

 فغوق جىحض َل: على هظ والظي الغابع الضعاؾت ؾااٌ عً لإلحابت        

ٌ  العُىت ؤفغاص اؾخجاباث مخىؾؿاث بين بخطائُت صاللت طاث  صعحت خى

 الىظُفي، اإلاؿمى) إلاخغيري  حعؼي  اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث جىافغ

  ؟(اإلاضعؾت هىع

 Independent اإلاؿخللت للمجمىعاث( ث) ازخباع اؾخسضام جم        

Samples T Test طلً هخائج ًىضخان( 13)و( 12) عكمي والجضولين. 

 :الوظيفي اإلاسمى هوع خسب الفروق . أ

 12جدٌو 

ٌ  العينت اسخجاباث مخوسطاث بين الفروق على للخعرف( ث) ازخبار هخائج  (الوظيفي اإلاسمى) إلاخغير حعزى  اإلاسخلبل مدرست إدارة مخطلباث جوافر درجت خو

اإلاسمى  اإلاجاٌ

 الوظيفي

اإلاخوسط  العدد

 الحسابي

الاهدراف 

 اإلاعياري 

الفرق بين 

 اإلاخوسطين

كيمت 

 ث

مسخوى 

 الداللت

ت في ؤلاصاعة  0.00 6.370 0.36754 0.348 2.22 79 مضًغة مخؿلباث الالمغهٍؼ

 0.415 1.86 105 مشغفت

ب  0.000 6.129 0.39999 0.421 2.42 79 مضًغة مخؿلباث الخضٍع

 0.450 2.02 105 مشغفت

 0.000 6.219 0.38670 0.368 2.27 79 مضًغة مخؿلباث الاهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي

 0.451 1.89 105 مشغفت

 0.00 7.338 0.38474 0.316 2.31 79 مضًغة حمُع اإلاداوع 

 0.377 1.92 105 مشغفت

ٌ  مً ًخطح  ؤفغاص اؾخجاباث مخىؾؿاث بين فغوق وحىص الؿابم الجضو

ٌ  العُىت  إلاخغير حعؼي  اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث جىافغ صعحت خى

ت مخؿلباث) اإلاجاالث حمُع في وطلً( الىظُفي اإلاؿمى)  في الالمغهٍؼ

ب، مخؿلباث ؤلاصاعة،  وؤن ،(اإلادلي اإلاجخمع على الاهفخاح مخؿلباث الخضٍع

 الخؿابي اإلاخىؾـ طواث اإلاضًغاث اججاٍ في واهذ الفغوق َظٍ حمُع

 .ألاعلى

 :اإلادرست هوع خسب الفروق . ب

 ٌ  13 جدو

ٌ  العينت أفراد اسخجاباث مخوسطاث بين الفروق على للخعرف( ث) ازخبار هديجت  (اإلادرست هوع) إلاخغير حعزى  اإلاسخلبل مدرست إدارة مخطلباث جوافر درجت خو

هوع  اإلاجاٌ

 اإلادرست

اإلاخوسط  العدد

 الحسابي

الفرق بين  الاهدراف اإلاعياري 

 اإلاخوسطين

مسخوى  كيمت ث

 الداللت

ت في ؤلاصاعة  0.003 3.050 0.36673 0.426 1.99 171 خيىمُت مخؿلباث الالمغهٍؼ

 0.269 2.36 13 ؤَلُت

ب  0.016 2.436 0.33187 0.474 2.17 171 خيىمُت مخؿلباث الخضٍع

 0.465 2.50 13 ؤَلُت

 0.008 2.702 0.35043 0.452 2.03 171 خيىمُت مخؿلباث الاهفخاح على اإلاجخمع اإلادلي

 0.434 2.38 13 ؤَلُت

 0.002 3.113 0.34964 0.392 2.06 171 خيىمُت الاؾدباهت اليلُت

 0.364 2.41 13 ؤَلُت
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ٌ  مً ًخطح  ؤفغاص اؾخجاباث مخىؾؿاث بين فغوق وحىصالؿابم  الجضو

ٌ  العُىت  إلاخغير حعؼي  اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث جىافغ صعحت خى

ت مخؿلباث) اإلاجاالث حمُع في وطلً( اإلاضعؾت هىع)  ؤلاصاعة، في الالمغهٍؼ

ب، مخؿلباث  والاؾدباهت( اإلادلي اإلاجخمع على الاهفخاح مخؿلباث الخضٍع

 وان( 0.05) ؤكل اإلاجاالث لجمُع الضاللت مؿخىي  ؤن خُث اليلُت،

 طواث ألاَلُت اإلاضاعؽ في العامالث اججاٍ في واهذ الفغوق َظٍ حمُع

 .ألاعلى الخؿابي اإلاخىؾـ

 النخائج . مناكشت7

ٌ  الؿااٌ  الخاضت اإلاخؿلباث جىافغ صعحت ؤن الىخائج ؤظهغث :ألاو

ت  جبىن مضًىت في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة في بالالمغهٍؼ

 ،(2.01) ملضاٍع خؿابي وبمخىؾـ( مخىؾؿت) جىافغ بضعحت حاءث هيل

 عكم العباعة ماعضا عالُت جىافغ بضعحت العباعاث معظم حاءث خُث

 العمل فغق  جخمخع"  على جىظ والتي مىسفػت جىافغ بضعحت حاءث( 13)

 الى الغحىع صون  اللغاعاث الجساط الالػمت بالطالخُاث باإلاضعؾت

اث عؼي "، ؤلاصاعة مً العلُا اإلاؿخٍى ت بلى طلً َو ت ؤلاصاعة مغهٍؼ  التربٍى

 لإلصاعاث واإلاؿاولُاث الطالخُاث بعؼ مىذ الى ًضعى مما والخعلُمُت

[، 16] الؼبىن  صعاؾت مع الخالُت الضعاؾت هدُجت اجفلذ وكض اإلاضعؾُت،

ت هدى الخىحه غغوعة في واإلاخمثلت[ 17] والش وصعاؾت  في الالمغهٍؼ

ت ؤلاصاعة  .واإلاضعؾُت التربٍى

 الخاضت اإلاخؿلباث جىافغ صعحت ؤن الىخائج ؤظهغث :الثاوي الؿااٌ

ب  في الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة على اللائمين بخضٍع

 خؿابي وبمخىؾـ( مخىؾؿت) جىافغ بضعحت حاءث هيل جبىن مضًىت

 (.2.19) ملضاٍع

 الؿعىص ابى صعاؾت مع اإلاخؿلباث في الضعاؾت هدُجت اجفلذ وكض        

ب غغوعة على ؤهضث والتي ،[14]  مضعؾت بةصاعة اللائمين وجإَُل جضٍع

 العباعة في الضعاؾت طهغتها والتي الخىىىلىحُا اؾخسضام على اإلاؿخلبل

 البرامج في الخضًثت الخىىىلىحُت الخلىُاث جىظف زالٌ مً( 2) عكم

بُت  في عالُت صعحت على خاػث والتي باإلاضعؾت للعامالث اإلالضمت الخضٍع

 .الضعاؾت عُىت افغاص اؾخجابت

 خاحه غغوعة في[ 13] الشمغي  صعاؾت مع الضعاؾت اجفلذ هظلً        

ب الى اإلاضاعؽ مضًغاث  عالُت، بضعحت اإلاجاالث مسخلف على الخضٍع

ت الاصاعاث حصجُع على جاهض التي[ 26] الخغبي وصعاؾت  اإلاضعؾُت التربٍى

ب ببرامج الضوعاث لخػىع  ت لللُاصاث الخضٍع  الخضمت، اثىاء التربٍى

 زاضت معاَض اكامت غغوعة الى جىضلذ التي[ 16] الؼبىن  وصعاؾت

ب ت الاصاعاث على اللائمين وجإَُل لخضٍع  ول وصعاؾت والخعلُمُت، التربٍى

ٌ  وصعاؾت ،[27] خمىص اٌ مً  ؤَمُت على جاهض التي[ 28] وحين بى

بُت الاخخُاحاث  حمُع في الضعاؾت جىاولتها التي اإلاضاعؽ، إلاضًغاث الخضٍع

 .اإلادىع  َظا عباعاث

 بصاعة مخؿلباث خضصث والتي[ 17] والش صعاؾت مع اجفلذ ؤنها هما       

 في الضعاؾت خضصتها والتي الخلىُت باإلاخؿلباث اإلاخمثلت اإلاؿخلبل مضعؾت

 الخىىىلىحُت الخلىُاث جىظف في واإلاخمثلت( 11، 9، 2) عكم العباعاث

بُت البرامج في الخضًثت  وجضعب باإلاضعؾت، للعامالث اإلالضمت الخضٍع

، الاعماٌ اصاء في اإلاخؿىعة الخىىىلىحُا التزام على باإلاضعؾت العامالث

ؿخسضم بي هإؾلىب الخفاعلي الفُضًى َو  الىاجخت، الخجاعب إلاخابعت جضٍع

 إلاضاعؽ الخىىىلىحُا لخىظُف َضفذ التي[ 10] لىؿىن  جىع  وصعاؾت

 .اإلاؿخلبل

 التي [25] (,AITSL) صعاؾت مع الخالُت الضعاؾت اجفلذ هظلً      

 ؤحل مً اإلاضاعؽ مضعاء بعضاص مخؿلباث على الىكىف بلى َضفذ

ت بالعملُت النهىع ب الى والخاحت التربٍى  طهغتها الظي اإلاؿخمغ الخضٍع

 اإلاضعؾت بصاعة جدغص في واإلاخمثلت( 10، 4) عكم العباعجين في الضعاؾت

ت على ب اؾخمغاٍع  باإلصاعة العامالث وجخضعب باإلاضعؾت، العامالث جضٍع

ت الشئىن  مؿخدضثاث على مؿخمغة بطىعة اإلاضعؾُت  .ؤلاصاٍع

 الخاضت اإلاخؿلباث جىافغ صعحت ؤن الىخائج ؤظهغث :الثالث الؿااٌ

 الابخضائُت باإلاغخلت اإلاؿخلبل مضعؾت إلصاعة اإلادلي اإلاجخمع على باالهفخاح

 خؿابي وبمخىؾـ( مخىؾؿت) جىافغ بضعحت هيل جبىن مضًىت في

(2.05.) 

 الخغبي مً ول صعاؾت مع في الىدُجت َظٍ في الضعاؾت اجفلذ وكض         

 العاملين بين الاجطاٌ وصعم حصجُع غغوعة الى جىضلذ والتي[ 29]

غ الى جىضلذ التي[ 10] جىعلىؿىن  وصعاؾت واإلاجخمع، والاباء  شامل جلٍغ

ٌ  مخؿلباث لجمُع  غغوعة غمنها مً ووان اإلاؿخلبل مضاعؽ الى الىضى

 .بها اإلادُـ اإلاجخمع على اإلاضعؾُت الاصاعة اهفخاح

 في حاءث اإلاجاالث حمُع بن جبين مدىع  ول هخائج عغع وبعض       

 الخلضًغ فئت في الخؿابي اإلاخىؾـ حاء خُث( مخىؾؿت) جىافغ صعحت

 ؤ :ًلي هما مغجبت وهي( 2.34 مً ؤكل الى 1.67)
 
ب، مخؿلباث وال  الخضٍع

 
 
  اإلادلي، اإلاجخمع على الاهفخاح مخؿلباث وثاهُا

 
ت مخؿلباث وثالثا  الالمغهٍؼ

 .ؤلاصاعة في

مىً        اإلاؿخلبل مضعؾت اصاعة مخؿلباث جىافغ بإن طلً جفؿير ٍو

ب مخؿلباث بخىفغ اوال جبضء ان البض  كضعة لضيهم ًيىن  ختى الخضٍع

  اإلادُـ، باإلاجخمع الاجطاٌ جىفغ طلً بعض ثم ومهاعة، وجإَُل
 
 وؤزيرا

ت جىفغ صوع  ًإحي ؼ مً الالمغهٍؼ  الجهاث ومشاعهت الطالخُاث جفٍى

ت ألن ؛ والاهظمت اللغاعاث العلُا ب جىفغ صون  الالمغهٍؼ  والاهفخاح الخضٍع

 عفع لػمان اإلاضعؾُت لإلصاعاث جمىذ ؤن ًمىً ال اإلادُـ اإلاجخمع على

ٌ  ألاَم العامل حعض خُث اإلاضعؾُت الاصاعاث هفاءة  مضعؾت الى للىضى

 .اإلاؿخلبل

 اؾخجاباث مخىؾؿاث بين فغوق وحىص الىخائج ؤظهغث :الغابع الؿااٌ 

ٌ  العُىت ؤفغاص  حعؼي  اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث جىافغ صعحت خى

ت مخؿلباث) اإلاجاالث حمُع في وطلً( الىظُفي اإلاؿمى) إلاخغير  الالمغهٍؼ

ب، مخؿلباث ؤلاصاعة، في  ،(اإلادلي اإلاجخمع على الاهفخاح مخؿلباث الخضٍع

 اإلاخىؾـ طواث اإلاضًغاث اججاٍ في واهذ الفغوق َظٍ حمُع وؤن

 ما بيل زبرة ؤهثر اإلاضًغاث ؤن الى الىدُجت َظٍ وحعؼي  ألاعلى، الخؿابي

 مً جخمىً ختى اإلاضعؾت جدخاحها التي وباإلاخؿلباث اإلاضعؾت صازل ًضوع 

 .العطغ إلاخغيراث وفلا اإلاؿخلبل مضعؾت اَضاف مىاهبت

 ؤفغاص اؾخجاباث مخىؾؿاث بين فغوق وحىص الىخائج ؤظهغث هما      

ٌ  العُىت  إلاخغير حعؼي  اإلاؿخلبل مضعؾت بصاعة مخؿلباث جىافغ صعحت خى

ت مخؿلباث) اإلاجاالث حمُع في وطلً( اإلاضعؾت هىع)  ؤلاصاعة، في الالمغهٍؼ

ب، مخؿلباث  والاؾدباهت( اإلادلي اإلاجخمع على الاهفخاح مخؿلباث الخضٍع

 وؤن( 0.05) ؤكل اإلاجاالث لجمُع الضاللت مؿخىي  ؤن خُث اليلُت،

 طواث ألاَلُت اإلاضاعؽ في العامالث اججاٍ في واهذ الفغوق َظٍ حمُع
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 وحىص فغضت ؤن بلى الىدُجت َظٍ وحعؼي  لى،ألاع الخؿابي اإلاخىؾـ

 اإلاضاعؽ مً اهبر ٌشيل الاَلُت اإلاضاعؽ في اإلاؿخلبل مضعؾت مخؿلباث

 الخيىمُت، اإلاضاعؽ في عنها بىثير ؤفػل اإلاخاخت فاإلمياهاث الخيىمُت،

ت مً اهبر بلضع ألاَلُت اإلاضاعؽ جخمخع هما  فالهُيل واإلاغوهت؛ الالمغهٍؼ

 الطالخُاث اهخلاٌ ضعىبت وبالخالي الخيىمُت، اإلاضاعؽ في ممخض ؤلاصاعي 

 التي والاحغاءاث وؤلاحغاءاث باألهظمت ملُضة فهي آلزغ شخظ مً

 .الخعلُم وػاعة جدضصَا

 اإلاراجع

 العربيت اإلاراجع أ.

(. صوع اإلاضعؾت الابخضائُت في الخيشئت 2010الشٍغف، صًىا شاهغ ) [1]

الؿُاؾُت للؿفل مً مىظىع التربُت الاؾالمُت. مجلت ولُت التربُت. 

غ. ع  .144حامعت الاَػ

لت،  [2] اهضعاوؽ، عامي حماٌ؛ ومعاٌعت، عاصٌ ؾالم؛ والخٍى

ت الفاعلت ومضعؾت اإلاؿخلبل.2012عبضاإلادؿً )  (. ؤلاصاعة التربٍى

 بعبض: عالم الىخب الخضًث لليشغ والخىػَع.

غ الخعلُم 1433وػاعة التربُت والخعلُم ) [3] (. الاؾتراجُجُت الىؾىُت لخؿٍى

 العام في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.

(مشىالث معلمي اإلاغخلت الابخضائُت 2011الضهضوي، زالض بً ضلغ ) [4]

العىإلات. عؾالت  في مجالي الخجضًض اإلاعغفي والخلني في غىء جدضًاث

اع. ولُت التربُت.  ماحؿخير غير ميشىعة. حامعت اإلالً ؾعىص. الٍغ

 كؿم التربُت.

(. جفعُل كىىاث الخىاضل بين ألاؾغة 1431الشهغاوي، ثامغ مدمض ) [5]

ين ومعلمي اإلاغخلت  بين ألاؾغة واإلاضعؾت مً وحهت هظغ بصاٍع

حامعت  الابخضائُت بمضًىت جبىن. عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة.

اع. ولُت التربُت. كؿم التربُت.  اإلالً ؾعىص. الٍغ

معجم اللغت العغبُت اإلاعاضغ. اللاَغة:  (2008)عمغ، ؤخمض مسخاع  [6]

 عالم الىخب.

(. كامىؽ الخضمت الاحخماعُت 2000الؿىغي، ؤخمض شفُم ) [7]

ت: صاع اإلاعغفت الجامعُت.  والخضماث الاحخماعُت. الاؾىىضٍع

دشمان، [8]  عفاعي: جغحمت. اإلاعاضغة ؤلاصاعة (2001وآزغون ) صًفُض ٍع

ش اإلاخعاٌ، صاع عبض ؤخمض ؾُض ومدمض عفاعي مدمض  لليشغ، اإلاٍغ

 الؿعىصًت. العغبُت اإلاملىت

ت: كغاءاث في اإلاشهض التربىي 2011بضعان، شبل ) [9] (. الخعلُم والخٍغ

ت اللبىاهُت.  اإلاعاضغ. اللاَغة. الضاع اإلاطٍغ

بُت إلاضًغاث 2013بيذ ضالح )الشمغي، مها  [13]  (. الاخخُاحاث الخضٍع

مضعؾت اإلاؿخلبل الابخضائُت. عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة. حامعت 

اع. ولُت العلىم  الامام مدمض بً ؾعىص ؤلاؾالمُت. الٍغ

 الاحخماعُت.

( صعحت جىافغ زطائظ مضعؾت 2012ؤبى الؿعىص، ؾىهُا ) [14]

خيىمُت في مدافظاث الػفت الغغبُت مً اإلاؿخلبل في اإلاضاعؽ ال

ً. عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة. حامعت الىجاح  وحهاث هظغ اإلاضًٍغ

 الىؾىُت. هابلـ. ولُت الضعاؾاث العلُا.

اع. 2008ؤبى َاشم، الؿُض مدمض ) [15] (. الضلُل ؤلاخطائي. الٍغ

 فهغؾت مىخبت اإلالً فهض الىؾىُت.

مذ مضعؾت اإلاؿخلبل مً وحهت (. مال 2011الؼبىن، مدمض ؾلُم ) [16]

ين في الاعصن " الجامعت الاعصهُت. صعاؾاث  هظغ الخبراء التربٍى

ت. مج   .1. ع38العلىم التربٍى

(. حعلُم اإلاؿخلبل والىماء 2007العىاص، زالض بً ببغاَُم )  [18]

الخاصي  الخػغي، وعكت عمل ملضمه بلى ماجمغ الخعلُم لللغن 

ً. ؤبى ظبي  .العغبُت اإلاخدضةؤلاماعاث  .والعشٍغ

(. الىماطج العاإلاُت اإلاعاضغة في 2012عبض الفخاح، مىاٌ عشاص ) [19]

تها وبمياهُت الاؾخفاصة منها في جاٌ بصاعة اإلاضعؾت الغائضة وحضاع م

ـ.  ،مطغ ـ. مطغ: حامعت كىاة الؿَى مجلت ولُت التربُت بالؿَى

 .1. ع 5مج 

(. مضعؾت اإلاؿخلبل في الىؾً العغبي عئي، 2012مدمض، َبه جلي ) [20]

 وجؿلعاث، وهظغة مؿخلبلُت. اللاَغة: صاع العالم العغبي.

(. مشىالث الخعلُم العام مظاَغ ؾلبُت 2013مؿلم، خؿً علي ) [21]

وجؿلعاث بًجابُت "صعاؾت جدلُلُت إلاضعواث عُىت مً مضًغي 

. عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة. اإلاضاعؽ اإلاخضعبين بيلُت التربُت

اع. ولُت التربُت. كؿم علم الىفـ.  حامعت اإلالً ؾعىص. الٍغ

(. جفعُل الخعلُم الالىترووي 1432صوم، ابدؿام بيذ مدمض ) [22]

بالخعلُم الثاهىي العام. عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة. حامعت ام 

لم اللغي. مىت اإلاىغمت. ولُت التربُت للبىاث. كؿم التربُت وع

 الىفـ.

(.ؤلاصاعة اإلاضعؾُت الخضًثت 2013عبض الغفاع، الؿُض ؤخم ص ) [23]

 .الفاعلت: صاع اليشغ للجامعاث

مفاَُم وعئي في ؤلاصاعة واللُاصة  (2013)ؤبى العال، لُلى مدمض  [24]

ت بين ألاضالت والخضاثت عمان: صاع ًافا العلمُت لليشغ  .التربٍى

 والخىػَع. 

( عئٍت اؾتراجُجُت للُاصة مضعؾت 2011ً عائل )الخغبي، كاؾم ب [26] 

مجلت حامعت حاػان، فغع  اإلاؿخلبل باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت "

 )ملبٌى لليشغ(. 1العلىم ؤلاوؿاهُت، ع

ب مضًغي مضعؾت 2010اٌ خمىص، ؾعض بً عبضالغخمً ) [27] (. جضٍع

ت في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت )جطىع  اإلاؿخلبل الثاهٍى

الت ماحؿخير غير ميشىعة. حامعت ؤلامام مدمض بً ملترح(.عؾ

اع. ولُت العلىم الاحخماعُت. كؿم التربُت.  ؾعىص ؤلاؾالمُت. الٍغ

(. هظام 2012الخغبي، كاؾم بً عائل؛ والهىضاوي، ًاؾغ فخحي ) [29]

اع:  . الٍغ الخعلُم باإلاملىت العغبُت الؿعىصًت: الىاكع واإلاإمٌى

 مىخبت الغشض.
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THE AVAILABILITY OF SCHOOL OF THE 

FUTURE MANAGEMENT REQUIREMENTS 

OF THE PRIMARY SCHOOL IN THE CITY 

OF TABUK 

SALWA ABDULLAH RABAH AL-RASHIDI 

University of Tabuk  

Department of Educational Administration and Planning 

ABSTRACT_ The study aimed to detect the degree of availability of school of the future 

management requirements of the primary school in the city of Tabuk), and to achieve the 

objectives of the study approach was used descriptive survey, has also been relying on the 

questionnaire as a tool for data collection, which has been applied to the study of society (199) 

individuals between the director and supervisor primary school, which responded (184) per 

person, representing the study sample. the study reached the following results: were members of 

the study population for all requirements in the degree of availability of response (medium), where 

the average the total for the axis of decentralization in the school of the future management of a 

mean requirements (2.01), and reached the overall average to the axis of the special requirements 

of the training of those in charge of school of the future management (2.19), as the overall average 

of the requirements for opening up to the local community was (2.05), as the study found the 

presence of differences between the mean respondents responses about the availability of school of 

the future management requirements due to the variable (called Alozivi- school type as director) in 

all areas (decentralization requirements in management, training requirements, opening up to the 

community requirements) and total resolution, as the significance level for all areas less than 

(0.05) and that all these differences were in the direction of women with female managers 

arithmetic average top and working in women with average arithmetic top private schools. In light 

of the study results provided a number of recommendations, including: the restructuring of the 

powers granted to school administrations so that keep pace with the requirements and objectives 

of the school of the future design. 

KEY WORDS: School Management future-future school-management requirements of primary 

school. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


