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ٍُجًُ اٌزغٍت ػ١ٍٙب  ِشىالد االرصبي اإلشوافٟ ثبٌّوؽٍخ االثزلائ١خ األى٘و٠خ ٚ

 "كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ثّؾبفظخ اٌلل١ٍٙخ"

 

 *ك/ أؽّل ػجل اٌفزبػ ؽّلٞ إٌٙلاٚٞ

 

 المستخلص

 اٛسُزٗدددد  اٟبت ائ٘دددد  ب لوزحلدددد  اٝػددددزا ٖ اٟتـدددد   هؼدددد ٠  "تح ٗدددد  إلدددٖد ال راطدددد  ُدددد   

 .ّالوددددْجِ٘ي الوعلودددد٘ي هددددي كدددد  ًظددددز ّجِدددد  هددددي ّذلدددد  علِ٘دددد " التغلدددد  ُّطدددد ُ  ال قِل٘دددد  بوح  ظدددد 

 اٟطدددت  ً  تْج٘دددَ تدددن )اطدددت  ًت٘ي ، هدددي ال راطددد  أداة ّت ًْددد  ،الْؿددد ٖ الودددٌِ  ال راطددد   طدددت  هّا

 عددد دُ  بلددد  ؛ال قِل٘ددد  وح  ظددد ب اٛسُزٗددد  اٟبت ائ٘ددد  الوزحلددد  هعلودددٖ هدددي عٌ٘ددد  إلدددٖ هٌِوددد  اّٛلدددٔ

 الوددْجِ٘ي هددي التزبددْٕ اٝػددزا  هظددلْلٖ هددي عٌ٘دد  إلددٔ الث ً٘دد  اٟطددت  ً  تْج٘ددَ ّتددن . ددزدا    3ٖٙ)

 ّتحل٘دددد  زؿددد ل ّذلددد  ، ددددزدا    2ٕ) عددد دُ  بلددد  ؛ال قِل٘دددد  هح  ظددد  ًطددد    ددددٖ اّٛائددد  ّالودددْجِ٘ي

 .علِ٘دددد  التغلدددد  ّطدددد   عولِددددن  ددددٖ تددددْاجِِن التددددٖ اٝػددددزا ٖ اٟتـدددد   هؼدددد ٠  حددددْ  اطددددتت ب تِن

  ددددٖ الوعلددددن هؼدددد رك  هح ّدٗدددد  إى أبزسُدددد   هددددي الٌتدددد ئ ، هددددي هتوْعدددد  إلددددٖ ال راطدددد  ّتْؿددددل 

 ق ددد  هدددي الُوع هلددد   دددٖ  لت زقددد ب الوعلوددد٘ي إحظددد صّ ،ّتٌظ٘وِددد  الوٌددد ُ  بْكددد  ال  ؿددد  القدددزارا 

 جددد    قددد  ،أدائِدددن هظدددتْٓ كدددْ   دددٖ ّهعٌْٗددد    ه دٗددد    الوتو٘دددشٗي ّتح ٘دددش دعدددن قـدددْرّ ،الوْجدددَ

 الوعلوددد٘ي، ًظدددز ّجِددد  هدددي اٛسُزٗددد  اٟبت ائ٘ددد  ب لوزحلددد  اٝػدددزا ٖ اٟتـددد   هؼددد ٠  أُدددن كدددوي

 الٌتددد ئ  هدددي عددد دا   تقددد ٗن تدددن ّأخ٘دددزا   الوؼددد ٠ . تزت٘ددد   دددٖ اّٛلدددٖ الدددث٠  الوزاكدددش احتلددد  ح٘ددد 

 اٝػدددددزا ٖ اٟتـددددد   هؼددددد ٠  علدددددٖ التغلددددد   دددددٖ تُظدددددِن أى ٗو دددددي التدددددٖ الُوقتزحددددد  ّالتْؿددددد٘  

  ع ل٘تَ. لتحق٘ق طع٘    اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل 

 

 الوزحل  اٟبت ائ٘  اٛسُزٗ  –اٝػزا  التزبْٕ  -اٟتـ   اٝػزا ٖ  اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ:

 

 مقدمة الدراسة

ركٌدد   ُ هدد   هددي أركدد ى الوٌظْهدد   Educational supervisionاٝػددزا  التزبددْٕ ُٗؼدد   

 ٗت ب  تٌ ٘ذ الظ٘ ط  التعل٘و٘ ، ّْٗجَ اٝه  ً   ال ؼزٗ  ّالو دٗ  ًحْ تحق٘ق أُ ا  التزب٘  ح٘ التزبْٗ ، 

كو  ُٗظِن ب ّر ك ٘ز  ٖ تحظ٘ي ّتطْٗز العول٘  التعل٘و٘ ؛  علَ٘ تتْقد   إلِ٘  الوتتو ، ّالتعل٘ن التٖ ٗظعٔ

ظددز  ددٖ الوٌدد ُ  ال راطدد٘ ، هو رطدد   الوعلودد٘ي داخدد  الـدد ْ  ّتطْٗزُدد ، ّهددي خ٠لددَ ٗو ددي إعدد دة الٌ

  ٝػددزا  التزبددْٕ عول٘دد  ػددوْل٘   ،ّتحظدد٘ي أدا  اٝدارة الو رطدد٘ ، ّكددو ى اٟرتقدد   بوظددتْٓ الط لدد 

 هددي تطددْٗزّالزقددٖ بِدد ،  دد٠ بدد   ُدد ّل ددٖ ٗددددٕ دّرٍ  ددٖ تطْٗزتغطددٔ جو٘دد  جْاًدد  العول٘دد  التعل٘و٘دد ، 

. )ّؿدْؽ ّ التْارًد ، ا  الوحل٘د  ّالع لو٘د ّالتطدْر هد  التغ٘دزا ه  ُ٘وَ ّأط ل٘ َ ّأًو مَ بو  ٗت دق 

 . ٘ٔم، ٕٗٔٓ
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اٝػزا  التزبْٕ عول٘   ٌ٘  ق٘ دٗ  إًظ ً٘  ُهٌظو  ّهظتوزة، ّأٗل   عول٘  دٗوقزام٘  ق ئو  ٗع  ّ

ب لعو  بع٘ ا  عي اٝكدزاٍ  ب٘ي كٍ  هي الوؼز  التزبْٕ ّالوعلن، علٖ اٟحتزام الُوت  د  ّاٟلتشام اٛخ٠قٖ

 دٖ إمد ر ، ّهدي عول٘د  ت  عد  اٌُ ئ٘د     قدًط٠؛ اّالتظلن، ّ ٖ أجْا  تُودٌ   ِ٘د  ال دزؽ للحدْار ّالُوٌ قؼد 

تحق٘دق  ّغ ٗتِد  الٌد ج  ّالوظدتوز،ّطد٘لتِ  اٟتـد    ؛هتوْع  هي الت  ع٠  ّاٛحد ا  التدٖ تدتن بٌِ٘ود 

تطْٗز العول٘د  التعل٘و٘د  ّتحظد٘ي جدْدة  ، بو  ُٗظ ع  علٖطْا  الٌوْ الوٌِٖ ّالْظ٘ ٖ لُ ٍ  هٌِو  علٖ ح 

.ُه زج تِ 
 

 ، ّل٘ض لوتدزد التككد  هدي طد٘ز العود  ّ قد   لُٜد ا  الوٌؼدْدة 4٘م، 4ٕٔٓ)أحو  ّآخزّى، 

  قن.

الْقدد ئٖ ّاٝرػدد دٕ ّالع٠جددٖ  ّالق٘دد م بدد ّرُ  ، ددٖ أدا  هِ هِدد  العول٘دد  اٝػددزا ٘ ّل ددٖ تددٌت  

 وثدد ُٗ  ح٘دد  ،ٟ بدد  أى تقددْم علددٔ اتـدد    عدد   بدد٘ي ك  دد  أرك ًِدد  ْٕ للعول٘دد  التعل٘و٘دد ؛ّالتقددْٗوٖ ّالتٌودد

هٌظْهد   ٗظتٌ  علدٔ    ك٘ ًُٗؼ   ّ تعل٘و٘ ، العـ  الزئ٘ض  ٖ أٗ  هدطظ  communication اٟتـ  

 ؟ٗعود  ّلود ذا ؟ّهد ذا ٗعود  ؟ٗتلدوي تح ٗد  هدي ٗعود ّ ،بٌد    هت د ه٠   التٖ تعد   لت  ع٠ع٠ق   ّاهي ال

 كددزّرٗ  ّطد٘ل  اٟتـد    ، ُّٗعد  ٔٗٔم، ٕٗٔٓ؟. )حٌد  ّآخددزّى، ّك٘د  ّهتدٖ ّأٗدي ّهدد  هدي ٗعود 

  دٖ كًْدَ ؛٘د التٌظ٘وِ  ّحد ات ك  د  ب٘ي ّالت  ه  ّالتٌظ٘قب لوٌظو   الع هل٘ي جو٘  ّتع ّى ت  ت  لتحق٘ق

 التعل٘ود   ّتوزٗز ًق  هي الودطظ  ُٗو ِّي الذٕ الؼزٗ ى ُْ   ٟتـ   ُهتغ٘زة، ب٘ل  ه  هظتوز ت  ع  ح ل 

 بِددن. الوٌْمدد  ّاٛدّار ّالْاج دد   الحقددْ  جو٘دد  اطددت٘ع    ددٖ ّهظدد ع تِن العدد هل٘ي، إلددٖ ّالتْجِ٘دد  

  3ٖم، 3ٕٔٓ)بزٌٖٗ، 

 أُو٘  ب٘ ى  ٖ (Peter F. Dracker) دراكز ب٘تز اٛهزٗ ٖ اٝدارة ع لن ٗدك  الـ د؛ ُذا ّ ٖ

 ُه تل دٖ أًُد ص هدي هدطظد  كد  "تت دْى قد ئ٠   التٌظد٘ن أعلد   بد٘ي الُوت د د  ال ِدن كزّرة علٖ اٟتـ  

 ّعلددٖ اٟتـدد  ، علددٖ بٌ ؤُدد  ٗتدد لددذا  ،الوِدد م هددي ُه تل دد  أًددْا  بددكدا  ٗقْهددْى ّالوعز دد ، الوِدد را 

 اٙخدزٗي أى هدي ٗتككد  ّأى إًتد سٍ، إلدٖ ِٗد    ٘ود  هل٘    ُٗ  ز أى  ِ٘  علْ ك  ّعلٖ ال زدٗ ، الوظلْل٘ 

 أى ٗتككد  ّأى اٙخدزٗي، هدي هطلدْ  ُدْ  ٘ود  هل٘د    ُٗ  دز أى أٗلد     دزد كد  ّعلدٖ ّٗدٗ ًَّ، ذل  ٗ ِوْى

  Perry M. Smith) طو٘  ب٘زٕ ّٗزٓ  4ٓم، 442ٔ، دراكز) هٌِن". هتْق  ُْ ه  ٗعز ْى اٙخزٗي

 التٌظ٘ودٖ الِ٘ د  قود  هد  اٟتـد ٟ   دنى اٙخزٗي؛ ه  اٟتـ   علٖ للق رة هوتل     ٗ ْى عٌ ه  الق ئ  أى

 الٌد ص اطدتو ل   ٘و ٌدَ ج٘د ا   هت لود    الق ئد  كد ى ّإذا هعٌدٔ، ّلِد  ّهددازة ه ِْهد  بطزٗقد  ت دْى ّق ع تَ،

 إٗت ب    ٌٗع ض هو  الزاجع  التغذٗ ّتق ٗن  الٌق ، ّ اٙرا  تق   ٗظتط٘  ج٘ ا   ُهظتوع    ك ى ّإذا  ِ٘ن، ّالتكا٘ز

  4ٔم، 434ٔ)طو٘ ،  .ُهدطظتَ أدا  علٖ

حق٘قددددد  الت  هددددد  بددددد٘ي ه ِدددددْهٖ )اٟتـددددد   ل  عزكددددد   تحل٘ل٘ددددد   (Chiu, 2014, 16ّقدددد م 

Communication  اٝػزا( ّ  Supervision ٖ بو  ٗع ز عي ه ِْم ػ ه  لـ )اٟتـ   اٝػدزا ، 

Supervisory Communication،   بنطق م هلوْى عول٘  اٟتـ   علٖ العول٘  اٝػدزا ٘ ، ح٘د 

هدي  الوٌظود ،  دٖ اٛعلد   بد٘ي ّالتدكا٘ز للوعلْهد   ت د د  ؛ع  رة عي اٝػزا ٖ  )اٟتـ   أػ ر إلٖ أى

بد قٖ اٛعلد  ، كود   أًؼدط  ّتق٘د٘ن تٌظد٘ق طدلط  اٛعل   أّ بعلِن )هي ذّٕ ال  دزة  أح  خ٠  تْلٖ

 تدد  ق ّاتتدد ٍ الوعلْهدد   لوحتددْٓ ّ ق دد  - الوزؤّطدد٘يّ الوؼددز ٘ي ٛبعدد د اٟتـدد   بدد٘ي     ٘ـددٌعددزف ت

 علٖ الٌحْ اٙتٖ  - الوعلْه  

الوعلْهد  ،  هدي أط طد٘  أًدْا  خوظد  ّٗتلدوي اٌّوؤ١ٍٚٓ )اٌّؼ١ٍّٓ(: ئٌٝ اٌّشوف١ٓ ِٓ االرصبي -

  ٖ) التٌظ٘و٘د ، ّالوو رطد   الظ٘ طد    ٕ) الْظد ئ ،/ الوِد م تْجِ٘د   لتٌ ٘دذ  ٔ  )تتوث   ٘ود  ٗلدٖ
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 اٛطدد ص  ٘)التٌظ٘و٘دد ، ّ  اُٛدد ا  تحق٘ددق  ددٖالوظدد ع ة   ٗ) الددْظ٘ ٖ، اٛدا  الزاجعدد  عددي التغذٗدد 

 . الوٌطقٖ/ ه زرا / ح٘ث٘   الْظ٘  

  ٔ  )أط ط٘ ، تتوث   ٘و  ٗلدٖ هعلْه   ّٗتلوي اٌّشوف١ٓ: ئٌٝ اٌّوؤ١ٍٚٓ )اٌّؼ١ٍّٓ( ِٓ االرصبي -

الع٠قدد  بِددن  ددٖ  اٙخددزّى ذا  اٛعلدد    ٕ) ّهؼدد ٠تِن، أدائِددن ذلدد   ددٖ بودد  أً ظددِن؛ الوزؤّطدد٘ي

ٗتدد   هدد  حددْ  اقتزاحدد    ٗ) ّ التٌظ٘و٘دد ، ّالوو رطدد   الظ٘ طدد  تٌ ٘ددذ   ٖ) ّهؼدد ٠تِن، الوٌظودد 

 .ذل  ٗتن ّك٘  عولَ

 كد  ٗزاُد  كود  ّالُوعلدن التزبدْٕ الوؼدز  ب٘ي الع٠ق  م ٘ع ؛ اٝػزا ٖ اٟتـ   ه ِْمّٗتلوي 

 ك  ّاحتزام ّالوعلن الوؼز  ب٘ي الُوت  دل  الثق   ٖ  أُوِ  تتوث  ،الزك ئش هي هتوْع  علٖ ّٗقْم هٌِو ،

 ّال حد  الحدْار  دٖ ّاًٟظدت م الوؼدْرة، ّتقد ٗن الٌُـد  ّإبد ا  ّالعو  القْ   ٖ ّالـ   لٚخز، هٌِو 

 ٗ  ٖ ّٟ، الوظتوز ّالتْاؿ  ّاًٟ ت ح هْاجِتِ ،  ٖ ّالتع ّى الت٠ه٘ذ تْاجَ التٖ للوؼ ٠  حلْ  عي

كد   ّاحتدزام، الوْاقد   دٖ ّالث د  ، الزؤٗد   دٖ ّالْكدْح هعز تدَ،  دٖ ٗزغد  ػد٘ل    اٙخدز عي أح ُو 

 اٙدا  ّهزاعدد ة، اٟطددتق    عٌدد  ّال ؼ ػدد  اللقدد    ددٖ ّالوددْدة اٙخددز، الطددز  ّهقتزحدد   را مددز  ٙ

   2ٗم، 43٘ٔ)اٛقطغ،  ّالتْدٗ . ّاٟطتق    ّالح ٗ ، التلظ   ٖ الع ه 

 أعدد اد ّتلدد ن التعل٘و٘دد  الودطظدد   حتددن ل  ددز كٌت٘تدد  اٝػددزا ٖ اٟتـدد   أُو٘دد  اسداد  ّقدد 

 اٟكدددط٠  أجددد  هدددي الوعلْهددد   علدددٖ تِددد إدار ّاعتوددد د بِددد ، اٛعوددد   ّتؼددد ب  ّتعقددد   ِ٘ددد ، العدد هل٘ي

 ُٗظد ع ٌُ ؛ ّ ،ِ  الوٌؼْدةأُ ا  ّتحق٘ق ،الْ٘ه٘  العو  أهْر ّتظ٘٘ز ،الِ ه  ِ قزارات ّات  ذ ،بوظلْل٘ تِ 

 ّطد٘ل  ُٗعد  كود  ّخ رجِد ، التعل٘و٘  الودطظ داخ   ال  ؿ  الوعلْه   ّت  د  ًق   ٖ ٖػزا اٝ اٟتـ  

 العد م ٖ الدذٌُٖ التعد ّى ّتحق٘دق ّالتو عد  ، اٛ دزاد ب٘ي ّاٙرا  ّالزغ    ّاٟتت ُ   اٛ   ر لت  د 

  دٖ الوطلدْ  التدكا٘ز الق٘د دة تُحقدق خ٠لدَ ّهدي ، دز  العود  بد٘ي ّالتو طد  اٟرت د م علدٖ ُّٗظ ع  بٌِ٘ن،

م، ٕٗٔٓاٛ دزاد. )الوظد٘لن،  طدلْ   دٖ التغ٘٘دز ٝحد ا  ُهِو  عول٘  َأً كو  الِ  ، ًحْ التو ع  تحزٗ 

 .  ّالذٕ ٗظِز  ٖ تحق٘ق اٟلتشام التٌظ٘وٖ ّالزك  الْظ٘ ٖ ل ٓ ك  هي الوؼز  ّالوعلنٖٖٙ

 تتكاز ّالتٖ الوـزٕ، الوتتو   ٖ الت هعٖ ق   التعل٘ن هدطظ   أبزس هي اٛسُزٗ  الوع ُ  تع ّ

 اٛسُدزٕ التعلد٘ن نٗقد ت  دٖ الوع ُد  ُدذٍ ّتُظدِن الو تل د ، الح٘د ة جْاًد   دٖ تغ٘دزا  هي  حْلِ ٗ ّر بو 

 علدٔ رطد لتَ ٗدددٕ الؼدزٗ  اٛسُدز سا  ّهد  تَ،رطد ل كدْ   دٖ ال  ه   أج ّ  اٝط٠هٖ ّالع لن لوـز

 تعل٘ود    عل٘دَ ًطلدق أى ٗو دي أّ دٌٗدٖ، تعلد٘ن ًٛدَ خد ؽ، مد ب  ذا  تعل٘و٘  هٌظْه  ب عت  رٍ ّجَ، أكو 

 اٝطدد٠ه٘  ب لثق  د  ّتشّٗد ُن لط٠بدَ، ّال ٌٗ٘دد  ال لق٘د  التٌؼدل  تد ع٘ن علددٔ ٗعود  ،اّٛلدٔ ب ل رجد  ًْع٘د   

  ٖٕٗم، 4ٙٗٔ)اٛسُز الؼزٗ ،  .ّالعزب٘ 

 علِ٘  ٗقْم التٖ ّالق ع ة الوت٘ي ّاٛط ص التعل٘و٘ ، الوزاح ٔ أّل ُْ اٛسُزٕ اٟبت ائٖ ّالتعل٘ن

 الوزاحد  ّأخطدز أُدن هدي اٟبت ائ٘د  الوزحلد  ّتعد  الُو تل  ، التعل٘و٘  الوزاح   ٖ الل ن التعل٘وٖ الِزم

ص أى ٗت  التٖ التعل٘و٘   إذ ،؛ُحد ّد بد٠ الو دٗد   لِد  ّتدْ ز الط قد  ، أجلِد  هدي ّتُ دذ  التِْد، لِ  تُ زَّ

 ب لعلن الـغ ر ال زاعن ُدٟ  ٌُٗ ر أى رج  ، ُه  زة طٌ٘  هزحل   ٖ للؼ    ّتْجَ٘ ّتعل٘ن تثق٘  دار إًِ 

 ّالوعز د  العلدن هؼد ع  ٗحولدْى رجد ٟ   ذلد  بعد  لٌدزٓ ال دزٗن القزآى ّخ ؿ  الُعلْم، جو٘   ٖ ّالوعز  

  ٖٔم، ٕٓٔٓ)اٛسُز الؼزٗ ،  ّال ٗي. ب لتزب٘  ُهح م   

 ّالعلو٘د  اٝطد٠ه٘  الثق    أط ط٘   تْ ٘ز  ٖ اٛسُزٕ اٟبت ائٖ للتعل٘ن التُْزٕ الِ   ّٗتوث 

 ّهقْهد   ّالوٌطقدٖ، العلودٖ الت  ٘دز أطد ل٘   ِ٘  بو  ق راتَ تٌو٘  هي التلو٘ذ تُو ي ّالتٖ هقْه تِ  بتو٘ 
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 إلدٖ اٛسُدزٕ اٟبتد ائٖ التعلد٘ن ٗظدعٔ الِد   لِدذا ّتحق٘قد    ّاٛخ٠ق٘د ، ال ٌٗ٘د  ّالقد٘ن الـد لح  الوْامٌ 

 ّتٌو٘د  لظد ًَ، ّتقدْٗن ًُطقَ أجِشة ط٠ه  علٖ ُٗعٌَ٘، ج٘ ا   ح ظ    ال زٗن القزآى هي ق ر أك ز الط   تح ٘ع

 تعو٘دق هدي ٗو ٌدَ بود  بط ْلتدَ اٟطدتوت    دٖ ّحقدَ التعلد٘ن  دٖ حقَ ب٘ي التْاسى إم ر  ٖ ّق راتَ م ق تَ

  ٘م، 442ٔ)اٛسُز الؼزٗ ،  ّحل رتَ. ب ٌَٗ توظ َ ّتكك٘  بت رٗ َ ّاٟعتشاس لْمٌَ اًٟتو  

 عٌ ؿددزُ  ب  هدد  التعل٘و٘دد  الوٌظْهدد  تتْٗدد  إلددٔ الِدد د  التزبددْٕ اٝػددزا  دّر هددي ّاًط٠قدد 

 الح ج  ت زس الو تل  ؛ التعلن ل ٘ل   الٌْع٘  الو زج   تحظ٘ي ٗ    بو  بٌِ٘  الت  ه  ّإح ا  ّتطْٗزُ ،

 تطدْٗز  دٖ رطد لتَ أدا  هدي ل٘تو ي  ّالوو رط ، ال  ز هظتْٓ علٔاٝػزا ٘    عول٘ال  ٖ الٌظز إع دة إلٔ

 ُدْ لو  ح كي إم ر ُْ ب  ق ئو ، خط  إٔ عي ب ٠ٗ ل٘ض ح٘  إى اٝػزا  ّ  عل٘ ، ب    ة التعلن ب٘ل  

 بؼد   التزبدْٕ الٌودْذ   دٖ الوٌؼدْد التحدْ  ٝحد ا  الزاه٘  ّخططِ  التعل٘ن ط٘ ط   ه  هٌظتنّ ق ئن،

 التْجِد   هد  ّٗتدْا م جِد ، هدي الْمٌ٘د  الِْٗد  ٗعدشس تحدْٟ   ال ـْؽ؛ ّجَ علٔ التعلن ّب٘ل   ع م،

 عـددز ّهعط٘دد   الددتعلن عول٘دد  حددْ  الوع ؿددزة الوعز دد  علددٔ الوعتودد ة التزبْٗدد  لٞؿدد٠ح   الح ٗثدد 

  ُٙـ ، 4ٕٗٔ)ّسارة التزب٘  ّالتعل٘ن،  .أخزٓ جِ  هي الوعلْه تٖ ّالوتتو  الوعز  

الوؼدز  التزبدْٕ ّالوعلدن  هدي كد جِدْد  بد٘يالتٌظ٘ق ّالت  هد   أُو٘ ّهي خ٠  ه  ط ق ٗتل  

ّ ددٖ ُدذا اٝمدد ر تظددعٔ  .التعل٘وددٖ و دز ال جددْدة لتحق٘ددق داعود    ؼدد  ُٗ  ، عدد   إػدزا ٖ اتـدد  هدي خدد٠  

   ع ل٘د علدٖ طدل     تدداز أّ تُلدع  قد  التدٖ اٝػدزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  علٖ التعز ال راط  الح ل٘  إلٖ 

 أى إذ آا رُدد ، ت  ٘دد  أّ هْاجِتِدد  أّ الُوؼدد ٠  تلدد  ت طددٖ ُطدد ُ  ّتؼدد ٘ؾ ّتح ٗدد  ،التعل٘و٘دد  العول٘دد 

 ب لوظتْٓ ُٛ ا ِ  التزبْٕ اٝػزا  عول٘  إتو م دّى – ك ٘ز بؼ   – تحْ  اٝػزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠ 

 .اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  الوع ُ  تداز  ٖ أدا  ّخ٘و  ّعْاق  ًت ئ  هي ذل  ٗعٌَ٘ ّه  الوطلْ 

 الدراسة مشكلة

  دٖ هٌِد  للوظدت ٘ ٗي ّالوعلْهد   ّالزطد ئ  القدزارا  ّؿدْ  علدٖالتعل٘و٘د   العول٘  ًت ح ٗعتو 

 إى أًَ ػ  ّٟ، ّػزع٘تَ بِ  ّرد ه  تٌ ٘ذ ق بل٘  ّتْك٘  ّتح ٗ  الوحتْٓ ّكْح ه  الوٌ ط ، التْق٘ 

  دنى اٛسُزٗد ؛ اٟبت ائ٘د   لوزحلد ّالوعلن ب ب٘ي ك  هي الوؼز  اٝػزا ٖ اٟتـ    ٖ قـْرا   ٌُ   ك ى

 طل ٖ، بؼ   الوعلو٘ي أدا  تكاز ان ّهي ّأًؼطتَاٝػزا  التزبْٕ  إجزا ا  علٖ طل     ٌٗع ض طْ  ذل 

 إدارة الوع ُ  اٛسُزٗ  ُٛ ا ِ . تحق٘ق أه م ع ئق    ٗؼ   بو 

 ّالشٗدد را  ّالوقدد ب٠  ّاٟجتو عدد   ّالتقدد رٗز ّالتعل٘ودد   )اّٛاهددز هلددوْى ّؿددْ  ّٗتْقدد 

 الوعلْهد   تُؼدٍْ قد  التدٖ الوؼد ٠  تتٌ  علٖ  اٝػزا ٖ اٟتـ   ّأدّا  ّط ئ  هي ّغ٘زُ  الو٘ اً٘ 

  ودي، هزغدْ  طدلْكٖ ًودن إلدٖ الْؿدْ  هدي ّتوٌد  تحد التدٖ  أّ إٗـ لِ ، الوطلْ  ّاٛ   ر ّال ٘ ً  

 هدي الوقْهد   ك  د  لِد  تدْا ز  لدْ حتٔ  ع  ، اتـ   دّى هي ُٛ ا ِ  اٝػزا ٘  العول٘  تحق٘ق الـع 

 دّى الوقْه   ُذٍ تْا ز   وِو  ّغ٘زُ ، تؼزٗع٘  ّهتطل    تٌظ٘وٖ ّبٌ   ه دٗ  ّهْارد بؼزٗ  هْارد

 الوؼدز ٘ي بد٘ي أ لد ُهٌد    ت دْٗي  دٖ تُظدِن ال ع لد   ٟتـد ٟ   هح ّد، اطتثو رُ  ط٘ ْى  ع   اتـ  

 العود  ّطد٘ دة اٛسُزٗد ،لودطظدتِن  الوعلود٘ي اًتو   ّسٗ دة ل ِٗن، ّظ٘ ٘    رك   تحق٘ق ّ ،الوعلو٘ي ّك   

 الت هعٖ. ق   اٛسُزٕ لتعل٘نل اٝدارٗ  الوظتْٗ   ب٘ي  ٘و  ّالت  ه  التٌظ٘ق ّتحق٘ق ّالتع ًّٖ، التو عٖ

 اٛسُدزٕ بد لتعل٘ن التزبدْٕ اٝػدزا  هٌظْهد  هؼ ٠  رؿ   التٖ ال راط   هي الع ٗ  ٌُّ  

 ّ ٘ود  لِد ، الو٘ اً٘د  ال راطد  ٝعد اد ّتوِ٘د ا   ال راطد  لوؼ ل  تحل٠٘   إلِ٘  الزجْ  تن ّالتٖ الت هعٖ، ق  

 الت لٖ  الٌحْ علٖ ّذل  ،لِ  التـ ع ٕ الشهٌٖ للتزت٘  ّ ق    ال راط   لِذٍ عزك  ٗلٖ
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(232  2223َ اثروا١ُ٘  ) دراطد  أػ ر  -
 

 التد هعٖ ق د  هد  بد لتعل٘ن اٝػدزا  لٌظد م الوتت د  أى إلدٖ

 علدٔ القد ئن  الت تد٘غ) هدي هظدو ٍ تغ٘٘ز هي الزغن ّعلٖ علَ٘، التغ٘٘ز حزك   تع ق  ٠ٗحع ب ٛسُز

  ددٖ تلدد رب    ٌُدد   أى إٟ اًٝظدد ً٘ ، الع٠قدد   علددٔ القدد ئن  التْج٘ددَ) إلددٔ اٛخطدد   ّتـدد٘  الو  جددكة

 هحدد دة تزبْٗدد  ك  ٗدد   علددٔ تقددْم ٟ تقل٘ ٗدد  ذات٘دد  عول٘دد  التْج٘ددَ عول٘دد  ّأى الوددْجِ٘ي، هو رطدد  

 ّالٌق . الت ت٘غ علٔ تعتو  ّإًو  ب ٛسُز، للوْجِ٘ي

 ّذلدد  بدد ٛسُز اٝػددزا  عول٘دد    ددٖ قـددْر ّجددْد لددٖإ (222  2222َ ؽَرٓر ) دراطدد ّتْؿددل   -

 الوعلدن، تقْٗن بِ   للط٠  التحـ٘لٖ للت ً  الوْجَ ّتق٘٘ن التقل٘ ٗ ، اٛط ل٘  علٔ الوْجَ ب عتو د

ّكع  اٝه  ًد   الو دٗد   ال ٌٖ، التقزٗز كت ب   ٖ الوؼ رك  علٔ اٝدارة ه  الوْجَ ت  ع  ّاقتـ ر

 ال ٌ٘د٘ي الودْجِ٘ي اطدت  ام إلدٖ ب ٝكد    هٌدَ، الوتْقد  دّرٍ هو رطد  هدي الوْجَ تو ي التٖالوت ح  

 بوؼدد ٠  اُٟتودد م ّعدد م اٛخطدد  ، ّتـدد٘  التظددلن علددٔ القدد ئن الت تدد٘غ ٛطددلْ  اٛسُزٗدد  ب لوع ُدد 

 الوعلو٘ي. ّهقتزح  

 ّالوعلود٘ي الودْجِ٘ي بد٘ي ل٠تـ   ككداة – اٛدا  تق رٗز أى إلٖ (4  2222َ ١ٍٍّبْ ) دراط  أػ ر  -

 ّتكخدذ ،للظدلْ  ال عل٘د  الو٠حظد   دٖ قـدْرُ ب ٝكد    إلدٖ  ،ب لعوْه٘د  تتظدن - اٛسُزٗد  ب لوع ُ 

  ددٖ الت  ٘ددز عددي اٛسُزٗدد  الوع ُدد  ّػددْ٘  الوددْجِ٘ي تزاخددٔ إلددٔ أد كودد   العدد دٕ، ال وددٖ ب لق٘دد ص

 هعد ٗ٘ز علدٔ تعتود  ّٟ الؼ ـد٘ ، ب لـد غ  ّاؿدط  غِ  بِد  ال  هد  الح٘د د عٌـز ًّقؾ التطْٗز،

 اٟهتثد   هد ٓ ق٘ ص  ٖ الْظ٘ ٖ اٛدا  تق رٗز هي كث٘زا ّتظت  م أدائِ ،  ٖ الؼ ل٘  ل٠  عي  لٜدا 

  دٖ لِ  ّاك  اطت  ام ْٗج  ّٟ ذاتَ، العو  ّتطْٗز اٛدا  لتحظ٘ي ّط٘ل  ت ْى أى دّى للوزؤّط٘ي

 الع هل٘ي. ّتْجَ٘ إرػ د

ظن ّهحدد دة ّاكدح  أُد ا  تْجدد  ٟ أًَد (226  2213َ إٌٙرلاٚٞ ) دراطدد  ًتد ئ  أّكدح  -  الوح طدد ٘  لٌد

دة، لتحق٘دق تْجِِ٘د  علٖد تعو  اٛسُزٗ  ب لوع ُ  اٛدا  ّتقْٗن ن هحد ّٟ  ّل ٌِد  التْد  التعل٘وٖد اٛدا  لتق٘٘د

ِ  هدي قطد  ّهد  الطد٠  ّكزاط   اٝع اد د  تز هت بع   ٖ الوتوثل  الزّتٌ٘٘  اٛعو   علٖ الق ئن  ّغ٘دز الوٌد

ٗز دّرٍ ٗ ددي ّلددن ذلدد ،  أطددلْ  التعل٘و٘دد  الظددلط   تظددت  م كودد  جْاً ِدد ، جو٘دد  هددي التعل٘و٘دد  العول٘دد  تطدْد

 ّهقتزح تِن. الوعلو٘ي بوؼ ٠  اُٟتو م دّى اٛخط  ، تـ٘  علٔ الق ئن الت ت٘غ

 ًظدزا   ؛فٍ زْ ُهد غ٘دز اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  الوزحل  هعلوٖ ّاق  أى لٔع (22  2212َِٕصٛه  ) دراط  أك   -

ي ّالوٌِٖد العلوٖ التكُ٘  هظتْٓ  ٖ ال  ٘ز ل٠خت٠  ي هد  ؛للوعلو٘د  ،هتْطدط  ّ ْد  هتْطدط ، هدد٠ُ  ب٘د

ر الوعلدن تلقد ٍٗ الدذٕ اٝعد اد بزًد ه  كدع  إلٔد إكد    تزبْٗد  ، هدُل٘ي غ٘زكو  أى هعظوِن  ،ّعل٘   ّقـْد

 ّهد  الت رٗ ٘د  الد ّرا  ّاقد  ّكدذل  اٛسُزٗد ، اٟبت ائ٘  الوع ُ  داخ  ٗع٘ؼَ الذٕ الْاق ه   َهقزرات تط بق

 الْاقد  ُدذا  ٖد هدازا   ع ه٠   ال ٌٖ التْجَ٘قـْر ّظ٘    ٗع  كو  ،هؼ ٠   ٖ تٌ ٘ذُ  ّهت بعتِ  هي  ٗـ ح ِ

 غ٘دز خدزٗ  إٔ إلٔد  ـد " "هعلدن ّظ٘ د  إطٌد د أىّ ٖد ُدذا الـد د؛ ٗدزٓ ال  حد   للوعلو٘ي. وزكٖال غ٘ز

 ت ددزٗ ّ ٘دد التعل٘و العول٘دد  هظددتْٓ تدد ًٖ الدٔد ك ٘ددز بؼدد   ٗددددٕ قدد  أك دٗو٘ دد  هت ـددؾ ّغ٘ددز تزبْٗدد  هدُدد 

 هٌ ط . بؼ   تكط٘ظِن ع م ًت٘ت  اٛه٘  هؼ ل  هي تع ًٖ اٟبت ائٖ التعل٘ن هزحل  هي أج٘  

اْ ٚوفررروْٚ ) دراطددد  ّقددد ه  -  الـدددل  ذا  لظدددل ٘  عزكددد   تحل٘ل٘ددد  ُٛدددن ا (223 - 122  2212َ عررٛر

 الطدد ب  أّ الؼ ـدٖد الطدد ب  تت ددذ التْج٘دَد عول٘دد   أى ّأّكددح   ٘دَد ،ب لوع ُدد  اٛسُزٗدد  ال ٌدٖد ب لتْج٘دَد

 هتددكازا   اٛعودد   إًتدد س  دٖد ّك دد  تِن اٛػدد  ؽ ّطددلْ  أدا  علدٖد الح ددن ُٗـدد   إم رُدد  ّ دٖد الؼدد لٖ،

ع٘  غ٘ددز ب عت دد را  ٗن ُهحدد دا  غ٘دد   ًت٘تدد  ؛هْكدْد ظ٘ ٖ ّالظددلْ  اٛدا  علدٖد للُح ددن ال عدد   التقدْد  أّ الدْد
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ِن كث٘ز ٗـ  لذل  ًّت٘ت  هوت س، تق ٗز علٖ ٗحـلْى الوعلو٘ي  غ ل ٘  الوٌِٖ،  الُعل٘د  اٝدارة ّظد ئ  إلٖد هٌد

جِ٘ي اطدت  ام  إلٖد ب ٝكد    ؿد٠ح٘تِن، ع م هي ب لزغن غ ٛطدلْ  الوْد  ّتـ٘د  التظدلن علٔد القد ئن الت ت٘د

ي، ّهقتزحد   بوؼد ٠  اُٟتو م ّع م اٛخط  ، د ّعد م الوعلو٘د  ه  ُ٘وَد ٗتلدوي ال ٌٖد للتْجَ٘د دل٘د  ّجْد

 ّأُ ا َ. ّأط ل٘ َ ّهت ٟتَ ّأطظَ

ٕ التكُ٘دد  لوزكددش هدد ٗزا   عولدَد خدد٠  هددي ال راطدد ؛ بوؼدد ل  ال  حدد  إحظدد ص بدد أ ّقدد   بوح  ظدد  التزبدْد

 التعد ّى ل زّتْكْد  ّ قد     ِ٘د  اٛسُزٗد  الوع ُد  لوعلوٖد التزبْٕ التكُ٘  إج سة بزً ه  علٖ ّاٝػزا  ال قِل٘ ،

ي ي التزب٘د  ّكل٘دد الؼدزٗ   اٛسُدز هؼ٘د   ب٘د ي، الوٌِ٘دد  ّاٛك دٗو٘د  ب لقد ُزة بٌ٘د ي لود ة للوعلو٘د  هتتدد ل٘ت٘ي، دّرت٘د

 الحق٘ د   ٖد اٛسُزٗد  الوع ُ  هعلوٖ ت رٗ   ٖ أٗل    ال  ح  ّهؼ رك  م ،ٕٕٓٓ/4ٕٔٓ) ّ م 4ٕٔٓ/3ٕٔٓ)

ٕ ؛ ّالت ط٘ن اٝدارة  ٖ الح ٗث  )اٟتت ُ   الت رٗ ٘   ع تِ  أبدزس هدي ّالتٖد التزبْد  ّ التْجَ٘د  )ّظ٘ د  هْكْد

ع تَ؛  ٖد ّهٌ قؼدتِن التد رٗ   ع ل٘    ٖ الوعلو٘ي هؼ رك   أاٌ   ّ ٖ اٝدارٕ ، اٟتـ   )هِ رة ي هْكْد   ت ٘د

ح قلد  ّأٗلد    ل ِٗن، ك هل  ّالوظلْل٘   الوِ م ّكْح قل  ى التٖد التعل٘و٘د  الوزحلد  أُد ا  ّكْد  كود  بِد ، ٗعولْد

ر إلٖد ب ٝكد    هْعد ُ  عدي هتدكخزة ّالتعل٘ود   ّالقدزارا  الْاد ئق بعق ّؿْ  إلٖ أػ رّا   ِوِدن  ٖد قـْد

ي اٟتـد     ع ل٘د  كدع  إلٖد ٗزجد  قد  الدذٕ اٛهز إٗ ُ ، ي ب٘د  اٝدارٗد  ّالوظدتْٗ   اٛسُزٗد  ب لوع ُد  الوعلو٘د

 الوظدلْ  ُْد ال ٌٖد الوْجَد أى اعت د ر علٖد ّذلد  ال ـْؽ، ّجَ علٖ الوْجِ٘ي ّب٘ي ّبٌِ٘ن ع م، بؼ   العل٘ 

 أ ل . بؼ   عولِن أدا  هي ّتو ٌِ٘ن ل ِٗن الوٌِٖ الٌوْ تحق٘ق  ٖ الوعلو٘ي هظ ع ة عي الُو  ػز

ّ ٖ كْ  ه  أط ز  عٌَ ًت ئ  الوق ب٠  الؼ ـ٘  التٖ أجزاُ  ال  ح 
 *(
، ّعد د ٘ٔ)ع د ه      هْجَد

د هتوْعد  هدي الوؼد ٠  التٖد ٗعد ًْى هٌِد  3ٕ)   هعلن ب لوزحل  اٟبت ائ٘  اٛسُزٗ  بوح  ظ  ال قِل٘ ؛ هدي ّجْد

  أّ  دٖد إٔ هْقدد  اتـدد لٖ بٌِ٘ودد ، ّهددي أبزسُدد خدد٠  اللقدد  ا  أّ الودد اّٟ  اٝػددزا ٘  أّ الشٗدد را  الو٘ اً٘دد  

ي ُّٗوْهِن الؼ ـ٘  وؼ ٠تِنبدائو   اًؼغ   الوعلوْى ى  تدزف ،  ٖد ح٘د  ّ  زٗد    ً ظ٘د    هِ٘ددّى ِدنأًالوْجِْد

ِن هددي  ِوِدد  ّاطددت٘ع بِ ّ ،لتلقدٖد التعل٘ودد   ّال ٘ ًدد   ّٟ رٗدد  أى ُددذٍ  ،لدد ِٗن هددي القدد رة ّاٟطددتع اد هدد  ٗو دٌد

هد  ٗدزاٍ  هي خد٠  إحظ طَد بدكىب ل ْ  أّ القلق  الُوعلنر ْػعب ٝك    إلٔ  .اٟ تزاك   ٟ ت ْى ؿح٘ح  دائو 

ى إدارة، ّ ٖ بعق اٛح٘د ى أّ ٗظوعَ ٗ  ّ أكثز إا رة أّ تِ ٗ ا لَ  ٖد هْقد  الوتٌد  ض هد  الوط لد   التْجَ٘د ت ْد

ياٛخددزٓ  اٟ تقدد ر إلدٔد الْطدد ئ  الت ٌْلْج٘دد  ، ّهددي أُددن الوؼدد ٠  أٗلدد  ؛ ٘ددزُنالتدٖد تؼددغ  ّقددتِن ّ ت   للوعلود٘د

علٖ الزغن هدي أُو٘تِد   ٖد تْد ٘ز الْقد   –ا زُ  ه  ع م الق رة علٖ تْظ٘ ِ  العول٘  اٝػزا ٘ ، أّ تْالح ٗث   ٖ 

 .ُّذا ب ّرٍ ٗددٕ إلٖ كع   ع ل٘  العول٘  اٝػزا ٘   ٖ تطْٗز العول٘  التعل٘و٘  –ّالتِ  

 ًحْد مٕٕٓٓ ٖد ٌٗد ٗز  ِ طد  ً عد د بلد  ح٘د  ،طد  ً    هـدز هح  ظد   أك دز هدي ال قِل٘د  هح  ظ  ّتُع 

، ٕكدن 3ًٖٖ٘حْد  هظ حتِ  ّت ل   ٗم، ٕٕٓٓ. )التِ س الوزكشٕ للتع ل  الع ه  ّاٝحـ  ، ًظو  722ٙ72ٕٓٙ

%، كود  تدكتٖ  ٖد الوزت د  7ٕٖٔ ح٘  تكتٖ  ٖ الوزت   اّٛلٔ علٖ هظتْٓ إقل٘ن ال لت  هي ح٘  ع د الظ  ى بٌظ  

ن الدد لت 37ٕٙاّٛلدٔد هددي ح٘دد  الوظدد ح  بٌظدد    ،  .% هددي إجودد لٖ هظدد ح  إقلد٘د ن العوزاًدٖد )الِ٘لدد  الع هدد  للت طد٘د

 بلد   قد  ال قِل٘د ، هح  ظد   ٖد اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  الت٠ه٘ذ هي ك ٘ز قط   الؼزٗ  اٛسُز ّٗ  م  2-ٙم، 2ٕٔٓ

ي عد د ّبلد  هعِد ا ، 2ٖٔ ًحْد م4ٕٔٓ/3ٕٔٓ عد م  ٖد بِ  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  الوع ُ  ع د  2ٕٔٓ ًحْد الوعلو٘د

                                                           

بحزٗد  ت هد  عدي أُدن هد  ْٗاجِدَ هدي ؿدعْب    دٖ عولدَ، ح٘د  أػد ر    ِ٘د  ُٗع ِّز ك   زد ،غ٘ز هقٌٌ ػ ـ٘  ُهق بل   )* 

اٝج ب   الْاردة إلٔ الع ٗ  هي اٛ   ر ّاٙرا  الِ هد  ّالتدٖ لدن ٗـد  إٔ هٌِد  إلدٔ حد  اٝجود   )ح٘د  لدن ٗدتن حظد   

 ظد٘زا  لْاقد  الت زارا  ّالٌظ  الولْٗ  ، ّتن إجزاؤُد  ل٠طدت  دة هٌِد   دٖ تح ٗد  هؼد ل  ال راطد ، ّالحـدْ  علدٖ ت

 مٕٕٓٓ/ٕ/3ٔم ّحتٔ ٕٕٓٓ/ٕ/2ّذل   ٖ ال تزة هي  -اٟتـ   اٝػزا ٖ ّهؼ ٠تَ ب لوزحل  اٟبت ائ٘  اٛسُزٗ  
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جِٖ الوزحلدد  4ٕٔٓ. )اٛسُدز الؼددزٗ ، تلو٘ددذا   2ًٕٔٔٓحدْد الت٠ه٘دذ عدد د ّبلدد  هعلود  ، م،    كودد  بلد  عدد د هدْد

 ال قِل٘د . بوح  ظد  اٛسُزٗد  للوع ُد  الوزكشٗد  اٝدارةهْجِ   علٖ هظدتْٓ  4ٗٔ ًحْاٟبت ائ٘  اٛسُزٗ  إجو ٟ  

 م، أ 4ٕٔٓ)اٛسُز الؼزٗ ، 

 اٌزب١ٌخ: األٍئٍخ فٟ اٌلهاٍخ ِشىٍخ ص١بغخ ٠ّىٓ ٍجك ِب فالي ِٚٓ

 ب لودطظ   التعل٘و٘   ٖ أدب٘   ال  ز اٝدارٕ الوع ؿز؟ اٝػزا ٖ تـ  ٠ه  اٛطض الٌظزٗ  ل .ٔ

 ؟ب لتعل٘ن اٛسُزٕ ق   الت هعٖ هي خ٠  اللْائ  الُوٌظو  اٝػزا ٖ تـ  ٟاأبزس ه٠ه   ه  .ٕ

أ دزاد  ًظدز ّجِد  هدي ال قِل٘د  بوح  ظد  اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ تـ  ٟا هؼ ٠  ه  .ٖ

 ؟ّالوْجِ٘ي الوعلو٘يعٌ٘  ال راط  هي 

 هدي ال قِل٘د  بوح  ظد  اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ تـ  ٟا هؼ ٠  علٖ التغل  ُط ُ  ه  .ٗ

 ؟ّالوْجِ٘ي الوعلو٘يأ زاد عٌ٘  ال راط  هي  ًظز ّجِ 

 اٝػدزا ٖ تـد  ٟا هؼد ٠  علٖ التغل   ٖ تُظِن أى ٗو ي التٖ الُوقتزح  ّالتْؿ٘   الٌت ئ  أُن ه  .٘

  ع ل٘تَ؟ قاٛسُزٗ  ّتحق٘ اٟبت ائ٘  ب لوزحل 

 الدراسة فهد

 اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد  ب لوزحلدد  اٝػددزا ٖ اٟتـدد   هؼدد ٠ ّتؼدد ٘ؾ  تح ٗدد  إلدٖد ال راطدد  ُدد   

ٕ ب لوع ُدد  اٛسُزٗدد ، ال قِل٘دد  بوح  ظدد  تح ٗدد  ّ؛ ّالتدٖد قدد  تُؼدد   ع ئقدد   أهدد م تحق٘ددق  ع ل٘دد  اٝػددزا  التزبدْد

ي ُدذٍ اٟتـد ٟ  ّارت د    علِ٘  التغل  ُط ُ ّتؼ ٘ؾ  هي أج  التقل٘  أّ الت  ٘  هي آا رُ ؛ بو  ٗلدوي تحظ٘د

 التٌظ٘زٗدد  الددزؤٓ ّبودد  ٗت ددق هدد  ، ّالوددْجِ٘ي الوعلودد٘ي) هدديكدد  هظددتْٓ ك   تِدد ، ّذلدد  هددي ّجِدد  ًظددز 

 الُوقتزحد  ّالتْؿد٘   الٌت ئ  أُن تق ٗنّهي ان  ،الُوع ؿزة التزبْٗ   ٛدب٘  ب اٝػزا ٖ ل٠تـ   ّال  زٗ 

 بوح  ظد  اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  علدٖ التغلد   ٖ تُظِن أى ٗو ي التٖ

  ع ل٘تَ. ّتحق٘ق ال قِل٘ 

 الدراسة أهمية

 ٗلٖ   ٘و  ال راط  أُو٘  تتوث 

ي اٝػدزا ٖ اٟتـدد   هؼدد ٠  علدٖد اللدْد  تلقدٖد أًِد  - جِ٘ي  اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد  الوزحلدد  )هعلودٖد بد٘د  ّالودْد

 جْاًد  علٖد التعدز   ٖد اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  العد هل٘ي إلِ٘د  ٗظتٌ  أى ٗو ي ّبذل  ،هْاجِتِ  ّط  

 ّع٠جِ . اللع  ّجْاً  ّت ع٘وِ ، أدائِن  ٖ القْة

ن قد  ّالوعلود٘ي اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  الوزحلد  هدْجِٖ بد٘ي اٝػدزا ٖ تـد  ٟا  ع ل٘  تحق٘ق أى -   ٖد ٗظِد

ن هظدد ع ة ، كدد ن علدٖد التدد هعٖ ق دد  اٛسُددزٕ التعلد٘د  الوعدد ٗ٘ز ّ ددق أُ ا دَد لتحق٘ددق أًؼددطتَ، ّتْج٘دَد  ع ل٘ تدَد

 التزبْٗ . الو زج   ّتق م أدا  هظتْٓ لز   الوح دة

 ب لوع ُدد  التعل٘و٘دد  العول٘دد  لتطددْٗز ّداعودد   ع لدد  تزبْٗدد  ب٘لدد  إٗتدد د  ددٖ ال راطدد  ُددذٍ ًتدد ئ  تُظددِن قدد  -

 التعل٘و٘ . الو زج   جْدة ان ّهي ّالْجَ الوعلن هي ك  أدا  علٖ إٗت ب    ّتٌع ض، اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘ 
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 وأداتها الدراسة منهج

 هددي الٌْع٘دد  ُددذٍ لوثدد  الو٠ئددن الوددٌِ  ب عت دد رٍ - الْؿدد ٖ الوددٌِ  الح ل٘دد  ال راطدد   طددت  ها

 اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد  ب لوزحلدد  اٝػددزا ٖ تـدد  ٟا هؼدد ٠  ّتحل٘دد  رؿدد  خدد٠  هددي ّذلدد  - ال راطدد  

 هي اٟطت  دة ه  ت  ه٠   ّالوْجِ٘ي، الوعلو٘ي هي ك  ًظز ّجِ  هي علِ٘  التغل  ُّط ُ  ال قِل٘  بوح  ظ 

 الٌتد ئ  أُدن تقد ٗن أج  هي الُوع ؿزة، التزبْٗ  اٛدب٘    ٖ اٝػزا ٖ ل٠تـ   ّال  زٗ  التٌظ٘زٗ  الزؤٓ

 اٟبت ائ٘د  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  علٖ التغل   ٖ تُظِن أى ٗو ي التٖ الُوقتزح  ّالتْؿ٘  

  ع ل٘تَ. لتحق٘ق طع٘    اٛسُزٗ 

 هدي عٌ٘د  إلدٖ هٌِود  اّٛلدٔ اٟطدت  ً  تْج٘دَ تدن ح٘  لِ ، ككداة )اطت  ًت٘ي  ال راط  اطت  ه ّ 

 الث ً٘د  اٟطت  ً  تْجَ٘ ّتن . زدا    3ٖٙ) ع دُ  بل  ؛ال قِل٘  وح  ظ ب اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  الوزحل  هعلوٖ

 بلد  ؛ال قِل٘  هح  ظ  ًط    ٖ اّٛائ  ّالوْجِ٘ي الوْجِ٘ي هي التزبْٕ اٝػزا  هظلْلٖ هي عٌ٘  إلٔ

  دٖ تدْاجِِن التدٖ اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  حْ  اطتت ب تِن ّتحل٘  زؿ ل ّذل  ، زدا    2ٕ) ع دُ 

 .علِ٘  التغل  ّط   عولِن

 الدراسة مصطلحات

 االتصال communication:  

إى كلو  اتـ    ٖ اللغ  العزب٘د  تعٌدٖ )ال لدْ  ، ّال عد  هٌِد  )ٗتـد  ، ُّدذٍ ال لود  اًٟتل٘شٗد  

إٔ ع م ُّهؼتز ، أهد  التزجود  اًٟتل٘شٗد   Commonّتعٌٖ  Communisهكخْذة هي اٛؿ  ال٠تٌٖ٘ 

 تعٌٖ ت  د  اٙرا  ّاٛ   ر ّالوعلْه   عدي مزٗدق ال د٠م أّ ال ت بد  أّ  communicationلِذٍ ال لو  

  ّٗزٓ الـح    دٖ هعتودَ؛ Jensen, 1994, 1142اٝػ رة ب٘ي مز ٘ي أّ هتوْع  هي اٛػ  ؽ. )

أى اٟتـ   ُدْ " إاد رة رد  عد  أّ تحزٗد  الظدلْ  لد ٓ الطدز  اٙخدز، ُّدْ  دٖ اللغد  الـدل  ّالع٠قد  

  ٕ٘ٓم، ٖٕٓٓ. )الـح  ، ٌ  هي ّرا  تل  الـل "ّبلْ  غ ٗ  هع٘

، هٌِ  هد  أػد ر إل٘دَ  ٖ أدب٘   ال  ز اٝدارٕ التزبْٕ الوع ؿز تتع د ّتتٌْ  تعزٗ    اٟتـ  ّ

ًؼ م إًظ ًٖ تتن هو رطتَ  ٖ الع ٗ  هدي جْاًد  الح٘د ة الُو تل د ، "  أًَ ٗٙ٘، م3ٕٔٓ ،ّآخزّى عٌ ًٖ)

التعل٘و٘دد  ّالوْاقدد  الت رٗظدد٘ ، ّٗت ددْى هددي هتوْعدد  هددي اًٛؼددط  ّٗ ددزس بؼدد   ّاكدد   ددٖ التْاًدد  

ّالعول٘   طْا  هي أعل   ُ٘ل  التْجَ٘ ّالوعلو٘ي، أّ أعل   ُ٘ل  الت رٗض ّالوتعلن هعد   بقـد  تحق٘دق 

أًددَ   3ٙٔ-3٘ٔم، ٖٕٔٓٗددزٓ كدد  هددي )ع دد  التددْاد ّ قٌدد ٗ ، ّ اُٟدد ا  ّاٛغددزاف ال  هلدد  للتعلدد٘ن".

ال  زا  أّ التْجِ٘د   بد٘ي مدز ٘ي أّ أكثدز، ع دز رطد ئ  ل ظ٘د  أّ  ة التٖ ٗتن  ِ٘  ت  د العول٘  الوظتوز"

 علدٔ التدكا٘ز ٗتن بح٘  ح٘ ، ّهؼ رك  ّت  ع  ت  ُن إح ا  إلٔ تددٕ هح دة ّط ئن غ٘ز ل ظ٘ ، ب طت  ام

ْ   أى اٟتـدد   ُددٓٗ، م3ٕٔٓ ،. ّٗددزٓ )بزٌٗددٖهعدد٘ي" ُدد   تحق٘ددق لغددزف اٛدا  أّ الظددلْ  أًودد م

"عول٘  ت  د  للوعلْه   ّإرط   للوع ًٖ ّاٛ   ر ب٘ي ػ ـ٘ي أّ أكثز، ّذل  بِد   إٗـد   الوعلْهد   

الت ٗدد ة لٚخددزٗي أّ التددكا٘ز  ددٖ طددلْكِن طددْا   كدد ًْا أ ددزادا  أم جو عدد  ، أّ تغ٘٘ددز ُددذا الظددلْ  ّتْجِ٘ددَ 

ّتعشٗشُدد  لتحق٘ددق أُدد ا   ّجِدد  هعٌ٘دد  هددي أجدد  تو طدد  الع٠قدد   اٟجتو ع٘دد  ّاًٝظدد ً٘  بدد٘ي اٛ ددزاد

اجتو ع٘  أّ إًظ ً٘ 
"
ّاٛ  د ر ّاٙرا  لوعلْهد   ا د  ُّٗقـ  بَ إجزائ٘    "ًؼ م إًظ ًٖ ٗتن هي خ٠لدَ ت د .

ّتغ٘٘دز ُدذا  - طدْا   كد ًْا أ دزادا  أم جو عد   - دٖ طدلْكِن  تددازبِ   إٗـ   هعلْهد    اٛػ  ؽب٘ي 

 ".التٖ تتو  ُدٟ  اٛػ  ؽ  ٖ هْق  هع٘يبو  ٗحقق اُٛ ا  الوٌؼْدة الظلْ  ّتْجَِ٘ 
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 التربوي اإلشراف  Educational supervision:  

  2ٕ٘، مٕٕٓٓ حظدي،) دراطد  تتع د ّتتٌْ  تعزٗ    اٝػزا  التزبدْٕ، هٌِد  هد  أػد ر  إل٘دَ

أدا  أًَ "جو٘  اًٛؼط  الُوٌظو  التٖ تق  علٖ ع تق هظلْل٘  الوؼز ٘ي هي أجد  تقد ٗن ال  دزا  ّتحظد٘ي 

، م4ٕٔٓ الو جد ،) دراطد  الوعلو٘ي لتحق٘ق أُ ا  الودطظد  التزبْٗد  بكقد  جِد  ّّقد  هو ٌد٘ي". ّتدزٕ

  أًَ "عول٘   ه طن لِ  تتعلق بتو٘  عٌ ؿز العول٘  التعل٘و٘  بِ   تحظ٘ي ّتطْٗز أدا  الوعلو٘ي ٙ٘٘

   ُد م ُّدْ اكتؼد   ّب لتد لٖ ٗدٌع ض ذلد  علدٔ تحظد٘ي أدا  الطد٠ ، كود  ٗ دْى لٞػدزا  التزبدْٕ ُد

ّٗددزٓ كدد  هددي  الوؼدد ٠  ّالـددعْب   ّالوعْقدد   الوتعلقدد  ب لعول٘دد  التعل٘و٘دد  ّهح ّلدد  التغلدد  علِ٘دد ".

(Fezler& Brown, 2011, 55" ًَالٌد ت  التعل٘ودٖ هدي  عول٘  هٌظود  ّه ططد  تِد   إلدٔ تحظد٘ي  أ

تِ٘لدد  الظددزّ  الوٌ طدد    ودد  علددٔخدد٠  تقدد ٗن ال  ددزا  الوٌ طدد   للوعلودد٘ي ّالعدد هل٘ي  ددٖ الودد ارص، ّالع

ُّٗقـ  بَ إجزائ٘    "هتوْعد  هدي  للت رٗض الت٘  الذٕ ٗددٕ إلٔ ًوْ الوتعلو٘ي   زٗ   ّعلو٘   ّاجتو ع٘  ".

للعول٘د  التعل٘و٘دد  تِ٘لدد  الظدزّ  الوٌ طد   ّالوظدتوزة التددٖ ٗدتن هدي خ٠لِد   الُوٌظود العول٘د   اٝجدزا ا  

   زٗد   ّعلو٘د   ّاجتو ع٘د  ُنًودْ بود  ُٗظد ع  علدٖ تحق٘دق علو٘ي ّالوتعلو٘ي،ّتق ٗن ال عن ال ٌٖ ل   هي الو

 جْدة أدائِن". تحظ٘يّ

ّتُعدد  قلدد٘  تعدد د الُوـددطلح  ؛ إحدد ٓ القلدد ٗ  الؼدد ئ   التددٖ ّاجِدد  ال  حدد   ددٖ هْكددْ  

 ّالوزاجعد تقدْٗن الّالتْج٘دَ )"اٝػزا  التزبْٕ"، ح٘  ٗت اخ  ه ِْم اٝػزا  ه  ه د ُ٘ن أُخدزٓ هثد  

ّإى ك ًد  جو٘عِد  تظدعٔ إلدٖ إؿد٠ح ّتطدْٗز العول٘د  التعل٘و٘د  هدي ك  د  جْاً ِد  ّتحظد٘ي  -  ّالت ت٘غ

ّقد  ٗزجد  ُدذا التعد د إلدٖ ارت د م بعدق ُدذٍ الوـدطلح   بوزحلد  ُهعٌ٘د  هدي تد رٗ   - جْدة ه زج تِد 

 عق اٙخدز، كود  أى اٝؿ٠ح، كو  أى بعلِ  ٗزت ن بد عق الد ّ  حد٘ي تظدت  م هـدطل  هعد٘ي دّى الد

بعلِ  ٗزت ن ب لتِ   أّ اٛجِشة الوعٌ٘  بزؿ  ّاق  التعل٘ن، كو  أى بعلِ  ٗدزت ن ب طدت  ام الوـدطل  

 كـ )عول٘  أّ لتٌ  أّ أ زاد أّ هٌظْه  . 

ٌُّ  ٗزت ن الْاق  الح لٖ لٞػزا  التزبْٕ ب لتعل٘ن اٛسُزٕ ق   الت هعٖ بكجِشة اٝدارة الع ه  

ُزٗ ، ّهٌِ  اٝدارة الع ه  للتْجَ٘  ٖ ك    الت ــ   بقطد   الوع ُد  اٛسُزٗد  ب لقد ُزة، للوع ُ  اٛس

ّإدارا  التْج٘دَ الت بعد  لِد  علددٖ هظدتْٓ الوٌد مق اٛسُزٗد  ب لوح  ظدد  ، ّإدارا  التْج٘دَ الت بعد  لِدد  

ق٘ودد  ، ّكددذل  الْك٘دد  علددٖ هظددتْٓ اٝدارا  التعل٘و٘دد  بدد لوزاكش، ّػدد٘  الوعِدد  ب عت دد رٍ هؼددز    تزبْٗدد   ه

ب لتعل٘ن اٛسُزٕ  ٘ع  هـطل  "التْجَ٘" ُْ الظ ئ   الؼزعٖ ّالعزبٖ ّالْك٘  الثق  ٖ ب   هعِ  أسُزٕ.

؛ ًظددزا  ٟرت  مددَ بوظددو٘   الْحدد ا  التٌظ٘و٘دد  الوعٌ٘دد  ب ٝػددزا  التزبددْٕ علددٖ الوع ُدد  ق دد  التدد هعٖ

ط  الح ل٘  طْ  تزكش علٔ الت ً  اٝػزا ٖ هدي ق د  ؛  نى ال رااٝػزا ٘  ًّظزا  لتع د ال ل   اٛسُزٗ .

، هودي ٗتعد هلْى بؼد   ه  ػدز  دٖ الوْجَ ال ٌٖ أّ الوْجَ اّٛ  ب لوٌطق  اٛسُزٗد  أّ بد ٝدارة التعل٘و٘د 

 .هعلوٖ الوزحل  اٟبت ائ٘  اٛسُزٗ  دعن ّتطْٗز أدا 

 اإلشرافي االتصال Supervisory Communication 

، مٕٙٔٓ عدْاد،ّ  م٘د تعزٗ    اٟتـ   اٝػزا ٖ، هٌِ  ه  أػ ر  إل٘دَ دراطد  )تتع د ّتتٌْ  

  أًددَ "عول٘دد  ت دد د  الوعلْهدد   ّاٛ  دد ر بدد٘ي الق ئدد  )الوؼددز  التزبددْٕ  ّأعلدد   ال زٗددق 2ٓٔ-4ٙٔ

)الوعلن  بؼ   ُٗحقق أقـٔ درج   التْاؿ  ب طدتثو رٍ ك  د  إه  ً٘د   اٝلقد   ّالتلقدٖ ب طدت  ام الْطد ئ  

 ال  دزٕ،ّٗزٓ ) لْط ئن التٖ تٌُ ط  الوْق  سه ً   ّه  ً  ، بِ   التكا٘ز ّإح ا  تغ٘٘ز  ِ٘ن لٜ ل ".ّا

عول٘  ت  عل٘  ٗتن هدي خ٠لِد  ت د د  الوعلْهد   ّاٛ  د ر ّال  دزا  ّالتْجِ٘د   بد٘ي   أًَ "ٕ٘، م4ٕٓٓ
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الطددز ٘ي لتحق٘ددق أُدد ا  التزبددْٕ ّالوعلددن، لغددزف الْؿددْ  إلددٔ ح لدد  هددي ال ِددن الوت دد د  بدد٘ي  الوؼددز 

ّتزت دش عول٘د  ، ّهزطْه  طل    ، هث  تع ٗ  الظلْ  أّ تزط٘  بعق الو  ُ٘ن ، أّ أدا  عو  هع٘ي هح دة

للْؿدْ  إلدٔ قٌ عد   تزبْٗد   اٟتـ   اٝػدزا ٖ علدٔ الت  عد  اٝٗتد بٖ بد٘ي الوؼدز  التزبدْٕ ّالوعلدن

  ٘ٗ، م43٘ٔ اٛقطدغ،ّٗدزٓ ) ٘د  ّالتزبْٗد ".ّات    حْ  رؤٓ إٗت ب٘  هْحد ة لتطدْٗز العول٘د  التعل٘و

لق  ا  إػزا ٘  ب٘ي الوؼز  التزبْٕ ّالُوعلدن عقد  الشٗد رة الـد ٘  أّ خد٠  الُوق بلد  ال زدٗد  أّ إٔ أًَ "

أطلْ  إػزا ٖ آخز، هدي خد٠  ت  عد  إًظد ًٖ ُٗظدِن  دٖ تحق٘دق أُد ا  اٝػدزا  التزبدْٕ، ِّٗد   ُدذا 

 ئو  ب٘ي الطز ٘ي الوؼ رك٘ي عي مزٗق ت  د  الوعلْه   ّاٛ   ر ّت ْٗي اٟتـ   إلٖ تغ٘٘ز الع٠ق   الق

القٌ عد   ّاٙرا  ّإاد رة الوؼد عز ّالعْامدد  ّبٌد   الُوثُد  ّالقدد٘ن ّغ٘دز ذلد  هودد  تقتلدَ٘ م ٘عد  إحدد ا  

 التغ٘٘ز الوٌؼْد".

 ب لوزحلد  ٘يّالوعلود ٘يالودْجِ هدي كد  بد٘ي ت  عل٘د  "عول٘   إجزائ٘    اٝػزا ٖ ب ٟتـ   ُّٗقـ 

 الْؿدْ  بغدزف ّالتْجِ٘د  ، ّال  دزا  ّاٛ  د ر الوعلْهد   ت د د  خ٠لِ  هي ٗتن اٛسُزٗ ، اٟبت ائ٘ 

 هٌِود  لُ د ٍ  ّالدْظ٘ ٖ الوٌِدٖ الٌودْ ّتحق٘ق ،ّالتعلن التعل٘ن عول٘تٖ لتحظ٘ي ،الطز ٘ي ب٘ي هت  د   ِن إلٔ

 التعل٘و٘د  العول٘د  لتطدْٗز هْحد ة إٗت ب٘  رؤٓ حْ  ّات    تزبْٗ  قٌ ع   إلٖ ّالْؿْ  طْا ، ح  علٖ

  ّالتزبْٗ .

  تظ٘ز ال راط  ّ ق   للوح ّر الت ل٘   ،ّم ق   للوٌِت٘  الوت ع  ،ّاتظ ق   ه  أُ ا  ال راط 

 السابقة الدراساتو النظري األدبالمحور األول: 

 هعلود٘ي هدي التعل٘و٘د  ب لودطظد   العد هل٘ي بد٘ي الوتلد دة اٛ  د ر تتـد دم اٛح٘د ى هدي كث٘دز  ٖ

 أّ الؼ ـدد٘  الددزؤٓ ّت تلدد  ب٘ددٌِن،  ٘ودد  ّالـددزاع   ال ٠ دد   ّتظِددز ،ّغ٘ددزُن ّإدارٗدد٘ي ّهؼدز ٘ي

 اخددت٠  علددٔ ِنب٘ددٌ الت  عدد  ُطدد ُ  دراطدد  إلددٖ الح جدد  ظِددز  ٌُدد  ّهددي ،هددٌِن كث٘ددز لدد ٕ ال ِددن طددْ 

 الـدددزاع  " ّتقل٘ددد  بٌتددد ح، ٗيلٚخدددز اٛ  ددد ر  ٘تْؿدددّ لت ددد ُنا تحق٘دددق ًحدددْ ّالظدددعٖ ِن،هظدددتْٗ ت

 طدْ  عْاقد  ت د دّٕ الودطظد ، لـد ل  هٌِد  اٟطدت  دة ُطد ُ  لتعشٗش تحت   التّٖ ،ال  زٗ " التـ ده  ّ

  دٖ أّ ًقد ، لدن  ٘ود  أح٘ ًد  بد  ًقدْ ،  ٘ود  دائو  ت ْى ٟ ق    ده ـتال ُذٍ  ٖ   لوؼ ل  ّالتعـ ، ال ِن

 الٌق ع. عٌ  الوْق  م ٘ع  حتٔ أّ ه  ًَ، أّ الحْار،  َ٘ دار الذٕ التْق٘   ٖ أّ بِ ، قلٌ  التٖ الطزٗق 

 ك د  ة علدٔ ح  ظد  اٝػدزا ٘  ًظوِد  تطدْٗز علدٔ الع لن دّ  ُه تل   ٖ التعل٘و٘  الٌظن ّتحزؽ

  ُ٘عت دز ّهحْرُد ،  ِ٘د  ال  علد  العٌ ؿدز أُدن هدي التزبْٕ الوؼز  أى ػ  ّٟ التعل٘و٘ ، العول٘  ّ ع ل٘ 

 بنق ه  تتوث  إًظ ً٘  هظلْل٘  علَ٘ ّٗتزت  أًظ رُن، ّهحن للوعلو٘ي ق ّة ٗع  ح٘  تزبْٗ  ، ق ئ ا   الُوؼز 

 الود ارص ّقد دة الوعلود٘ي أدا  تطدْٗز  دٖ ُٗظِن بو  التزبْٗ ، العول٘  أمزا  جو٘  ب٘ي اًٝظ ً٘  الع٠ق  

 طدل٘و  ّهٌِت٘د  علو٘  أطض ّ ق العو ، تطْٗز ػكًِ  هي التٖ ال٠سه  ّالوِ را  ب لوعلْه    ُنّٗتشّ

  ٘ٗٔم، 3ٕٔٓ، آ  ح رص) أدائِن. تطْٗز ت   

 أّ اٙرا  أّ اٛ  دد ر هددي هتوْعدد  ًقدد  خ٠لِدد  هددي ٗددتن، دٌٗ ه٘ ٘دد  عول٘دد  اٝػددزا ٖ ّاٟتـدد  

 لتحق٘دق ّذلد ، ال لود   أّ اٝػد را  أّ الزهدْس مزٗق عي، الع ض أّ الوعلن إلٖ الوؼز  هي الوعتق ا 

 – ال عدد   العددزف" هِدد را  هددي هتوْعدد  خدد٠  هددي تتؼدد   هعقدد ة هزك دد  هِدد رة ٗعدد  كودد  ،هعدد٘ي ُدد  

، جع ددز". )اٟجتو عدد   أّ اللقدد  ا  إدارة – اٝؿددغ   أّ اٟطددتو   – التحدد   – ال ت بدد  – ال ع لدد  القددزا ة

 ال اخل٘د  بع٠قتَ ٗتعلق  ٘و  طْا  اٝدارٕ، التِ س أرج   ك    ب٘ي الزبن ٝه  ً٘  ، 3ٔٔ-3ٓٔم، ٕ٘ٔٓ

 الوعٌْٗدد  الدزّح هظدتْٓ ّر دد  تدَ، ك  ٗ ّسٗد دة أغزاكددَ، ّتحق٘دق ح ج تدَ، إػدد    ّأٗلد  ال  رج٘د ، أم
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 هدي اٟطت  دةّ اٟتـ  ، ّط ئ  اطتثو ر ُحظي ْٗج  الذٕ اٛهز التْجَ٘؛ ّأعو   الق٘ دة ّٗظز ،للوعلو٘ي

 م 2ٕٓٓ)ػوض ال ٗي ّ ال قٖ،  .الوع ؿز ع لوٌ  تلن التٖ اٟتـ ٟ  ت ٌْلْج٘ 

 ّالتٖ ،التعل٘و٘  ب لودطظ   اٝػزا ٖ اٟتـ   هْكْ  تٌ ّل  التٖ ال راط   هي الع ٗ  ٌُّ  

 الُوع ؿدزة، التزبْٗد  اٛدب٘    ٖ اٝػزا ٖ ل٠تـ   ّال  زٗ  التٌظ٘زٗ  لزؤٓا لوزاجع  إلِ٘  الزجْ  تن

 اٟتـد   هؼد ٠  علدٖ التغلد   دٖ تُظِن أى ٗو ي التٖ الُوقتزح  التْؿ٘   أُن تق ٗن  ٖ هٌِ  ّاٟطت  دة

بعٌدْاى   "هد ٓ ركد  هعلودٖ  َ(2222  غطبشرخ). ّهٌِد  دراطد  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

الوزحل  اٛط ط٘  عي ّط ئ  اٟتـ   اٝػزا ٘   ٖ ه ارص هح  ظ  جزع" ّالتٖ أّؿ  بلزّرة عق  

 – ال زدٗدد  )الوق بلدد  اٝػددزا ٘  اٟتـدد   ّطدد ئ  للوؼددز ٘ي التزبددْٗ٘ي  ددٖ جو٘دد ًدد ّا  ّدّرا  ه ث دد  

 – الوْجِد  ّالقدزا ا  اٝجزائ٘د  ال حدْ  – التزبدْٕ الوؼدغ  – الـد ٘  الشٗد را  – اٝػزا ٘  الٌؼزا 

 الوعلو٘ي رك  سٗ دة  ٖ هٌِ  ّاٟطت  دة التط ٘ق٘   ال رّص – الوعلو٘ي ه  اٟجتو ع   – الشٗ را  ت  د 

 ه تلدد   ددٖ  عدد ل٘تِن ّر دد  ك دد  تِن لشٗدد دة اٝػددزا ٘  اٟتـدد   ّطدد ئ   ِ٘دد  بودد  التزبددْٕ اٝػددزا  عددي

 أك ز. اُتو ه    الوعلو٘ي ه  ّاٟجتو ع   التط ٘ق٘  ال رّص هت   ّإعط   اٝػزا ٘ ، الوت ٟ 

إلٖ تحل٘  الع٠ق  ب٘ي أط ل٘  الوؼز  ّرك  الوعلود٘ي عٌِد ،  (Delini, 2003)ُ    دراط  ّ

ّتح ٗ  الوظتْٗ   التٖ ٗظت  هِ  الوؼز  ّه ٓ ك   تِد  ّركد  الوعلود٘ي عٌِد ، ّرؿد  اٛطد ل٘  التدٖ 

أطدلْ  الوِود  الوْجِد  ،  -اٛطلْ  الت  علٖ  -ٗظت  هِ  الوؼز  ّالتٖ هي أبزسُ   )اٛطلْ  التذا  

  ال زدٗ  الوْجْدة ب٘ي الوؼز ٘ي أً ظِن ّالتٖ تتعلِن ٗ ت رّى أطلْ  إػدزا ٖ هعد٘ي  ِن ال زّ ّتعو٘ق

ّجدْد  ّه ٓ   عل٘تِد   دٖ اٝػدزا  علدٔ الوعلود٘ي، ّتْؿدل  ال راطد  إلدٔ هتوْعد  هدي الٌتد ئ  أُوِد  

ع٠ق  ك ٘دزة بد٘ي ركد  الوعلود٘ي ّالطدز  ّالْطد ئ  التدٖ ٗظدت  هِ  الوؼدز ْى التزبْٗدْى ّكدذل  ك د  ة 

الوؼز ٘ي الؼ ـ٘ ، ّأّؿ  ال راط  بلزّرة ّجْد دعن ّت رٗ   ع   هي ق   الوؼز ٘ي للوعلو٘ي ٛى 

ٗتوؼدٔ هد  ًْع٘د   ذٕالوعلو٘ي ٗتكازّى ب    ة الوؼز ٘ي الؼ ـ٘ ، ّاخت٘د ر الوؼدز  لدٌون اٝػدزا  الد

 الوعلو٘ي ٛى ُذا ٗعو  علٔ تحظٌِ٘ن ّػوْل٘  اٝػزا .

 اٝػدزا ٖ اٟتـد   عول٘د  تطْٗز بعٌْاى ، ّالتٖ ُٖ َ(2222 اٌجىوٞ ) دراط  ًت ئ  ّتْؿل 

 إلدٖ ؛ه٘ اً٘د  دراطد  - عظد٘ز بوٌطقد  العد م الثد ًْٕ التعل٘ن ه ارص  ٖ ّالوعلو٘ي التزبْٗ٘ي الوؼز ٘ي ب٘ي

 بِد  ٗ لد  التدٖ اٝدارٗد  اٛع د   كثدزة أبزسُد   ّهي ،اٝػزا ٖ اٟتـ   عول٘  تْاجَ التٖ الوعْق   أُن

 هدي ال ث٘دز  ٖ ّٗؼ ر  ّهتٌْع  ع ٗ ة إدارٗ  بكعو   ٗقْم التزبْٕ الوؼز  إى ح٘  التزبْٕ، الوؼز 

 ،اٝػدزا ٘  اُٛ ا  ّتحق٘ق اٝػزا ٖ، العو   ٌ٘  حظ   علٔ غ ل    ٗ ْى ُّذا بحولِ ، ٌْٗ  التٖ اللت ى

 العول٘د  علٔ ه  ػزة بـْرة ٗداز هو  ،لَ الووٌْح  الـ٠ح٘   هي الع ٗ  التزبْٕ الوؼز  طل  ّأٗل   

 هو رطدد   ددٖ ّالددزّت٘ي التوددْد هدد ٓ ٗع ددض هودد  اٝػددزا ٖ، اٟتـدد   هو رطدد   ددٖ الزت بدد ّ اٝػددزا ٘ ،

 الوؼدز  تتعد  التٖ الل  ب٘  ابِتؼْ اٝػزا ٘  العول٘  أى كو  ،تت ٗ  أّ تطْٗز دّى اٝػزا ٖ، اٟتـ  

 أُن ّهي ،التزبْٕ الوؼز  لوظدّل٘   دق٘ق تْؿ٘  دّى ّالْظ ئ ، الوِ م هي بحز  ٖ ٗظ   التزبْٕ

 .ّالوعلو٘ي التزبْٗ٘ي الوؼز ٘ي ب٘ي الوت  دل  الثق  كع  أٗل    الوعْق  

 الوؼددز   ددٖ تْا زُدد  الوطلددْ  ّالوِدد را  الـدد     wanzare, 2013) دراطدد  ّحدد د 

 ّأطددلْ  اٟطددت  ً  ّاطددت  ه  ًّددْعٖ ، )كوددٖ الوظددحٖ ال حدد  هددٌِ  ال راطدد  ّاطددت  ه  التعل٘وددٖ،

 الـد    أُدن حْ  الو ارص ّه را  الوعلو٘ي هي عٌ٘  اطتت ب   ّتحل٘  رؿ  تن ح٘  لِ ، ككداة الُوق بل 

  دٖ ّالتدكا٘ز الق٘د دة هِد رة أى إلدٖ الٌتد ئ  أػد ر  ّقد  الوؼز ٘ي، ُدٟ   ٖ تْا زُ  الوطلْ  ّالوِ را 
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  ددٖ   ل  دد  ة اٝػددزا ٘ ،   لوِدد را  ّالتْاؿدد ، الع هدد  الع٠قدد   ت٠ُدد  هِدد رة، أعلددٔ ك ًدد  اٙخددزٗي

 الت رٗض. هْكْع  

 ك دد  ة هددي تحدد  التددٖ الوعْقدد   هددي هتوْعدد  إلددٖ َ(2214  كٛ)ِؾّرر دراطدد  ًتدد ئ  ّتْؿددل 

 علدٔ ال زدٗد  الثق  د  ط٘ دة الوعْق    ُذٍ أبزس ّهي التعل٘و٘ ، الودطظ  بنح ٓ اٝدارٕ اٟتـ   ّ  عل٘ 

 الق٘دد دا  ّإح مدد  العدد هل٘ي، بدد٘ي اًٝظدد ً٘  ب لع٠قدد   الت هع٘دد  الق٘دد دا  اُتودد م ّكددع  الوٌظودد ، اق  دد 

 تعشٗدش علدٔ العود  بلدزّرة ال راطد  ّأّؿد  .ب لت هعد  الظدزٗ  هدي بِ لد  الزطد ئ  هدي ل ث٘ز الت هع٘ 

 خد٠  هدي الد عق بعلدِن اٝدارٗ٘ي ّب٘ي ّاٝدارٗ٘ي اٛك دٗو٘  الق٘ دا  ب٘ي اٟٗت ب٘  اًٝظ ً٘  الع٠ق  

 بتدد  ق ٗظددو  بودد  اٛ ق٘دد ، اٟتـدد ٟ  ّتعشٗددش الزطددو٘ ، ّغ٘ددز الزطددو٘  ال ّرٗدد  ّاللقدد  ا  اٟجتو عدد  

 .الت هع٘  ب لودطظ  العو  ّّح ا  أمزا  ب٘ي ّاًتؼ رُ  الوعز  

ّالق٘د دة  اٝػدزا ٘ ، بد٘ي اٟتـد ٟ  دراط  هق رًد  ع دز اق  ٘د  للع٠قد  ((Chiu, 2014ّأجزٓ 

ّتد ْٗاى"، ّقد  عدزف  ِ٘د   الوتحد ة اٛهزٗ ٘د  الْٟٗد    ٖ كد  هدي التٌظ٘و٘  الوْامٌ  ّطلْ  الت  دل٘ ،

اٟجتو ع٘دد  ّالثق  ٘دد  بدد٘ي  الع٠قدد   ّالت دد دٟ  بْؿدد ِ  تع ٘ددزا  عددي اٝػددزا ٖ، اٟتـدد   ٛبعدد د تـددٌ٘    

 إٗت ب٘د   ّتتلدوي  ع٠قد  ٔ)  ٗلدٖ هد   دٖ ُدذٍ اٛبعد د ّتتوثد  العود ،  ه د ى  ٖ الوؼز ٘ي ّالوزؤّط٘ي

دد  تظِددز التددٖ الوؼددز ٘ي رطدد ئ   عزكدد٘ / أ ق٘دد ، بطزٗقدد  هعِددن ّتت  عدد  ككػدد  ؽ، ب لوزؤّطدد٘ي اُتو ه 

  ع٠قد  ّظ٘ ٘د   ّٗدتن التزك٘دش ٕ) .الوِو   ٖ العو  القزارا  بؼكى ّآرا  اقتزاح   تق ٗن علٔ ّتؼتعِن

ّتٌ ٘دذ  العود ، إجدزا ا  حْ  أُ ا  ّتعل٘و  ّه  تن تحق٘قَ هي  اٛدا  علٔ الوؼز ٘ي  ِ٘  حْ  تعل٘ق  

 اٟخدت٠  حزٗد  إلدٔ   ع٠ق  ه تْح   ّتؼد٘زٖ) .ّالظ٘ ط   القْاع  حْ  ّالوعلْه   الشهٌ٘ ، الت اّ 

التظلن ّتـد٘   هي خ٠  أط طٖ بؼ    ِ٘    ع٠ق  طل ٘   ّٗتن التع ه ٗ) .تْجِ٘ تَ ّتح ٕ الوؼز  ه 

 ع دز - القد دة أى إلدٔ الٌتد ئ  تؼد٘ز. ّاٙخدزٗي  ٖ حلدْر ّاًتق دٍ وزؤّصاٛخط  ، ّالتقل٘  هي ه  ً  ال

ٟ   ٗظدت  هْى - الثق     ج٘د ة، علدٖ الدزغن هدي  ت  دل٘د  ع٠قد    دٖ اٝػدزا ٖ اٟتـد   هدي إٗت ب٘د  أػد  

 كد ى إذا الع هل٘ي، هي ح٘د  اُتود هِن بود  علٔ اٝػزا ٘  اٟتـ ٟ  آا ر  ٖ م ٘   اق  ٘  ّجْد اخت٠   

أكد   الٌتد ئ   كود . للقد دة الظدل ٘  الظدلْك٘   هد  تظد هح   الوظ ّاة، أّ أًِدن أكثدز ق م علٔ ٗع هلًِْن الق دة

 كد  هدي جِدْد ّالتٌظد٘ق ّالت  هد  بد٘ي التدزابن ُٗظدِن بؼد   ك ٘دز  دٖ تحق٘دق اٝػدزا ٖ اٟتـ   أى علٖ

 الوؼز  ّالوزؤّط٘ي.

 ل ٓ ال ع   اٟتـ   هِ را   هو رط درج  تعز  إلٔ َ(2216   ػٛاكط١ت ٚ ) دراط  ُّ   

 الوٌِ  ّاطت  ه  ،الوتْطط  لوزحل ا هعلو   ًظز ّجِ  هي ال  مي ح ز بوح  ظ  التزبْٗ   الوؼز   

 التزبْٗدد   الوؼددز    هددي عٌ٘دد  علددٖ تط ٘قِدد  تددن اطددت  ً   ددٖ ال راطدد  أداة ّتوثلدد  الوظددحٖ، الْؿدد ٖ

 ال راطد  هتتود  هدي % ٓ٘) لدـ ال ظد٘ط  العؼدْائ٘  العٌ٘د  بكطلْ  ال ح  عٌ٘  اخت٘ ر تن ّق  ّالوعلو  ،

 ٝدارا  اقد  ٖ  ّ أدبدٖ )علودٖ، ًد دٕ إًؼد   أُوِد   هدي التْؿد٘  ، هدي عد دا   ال راط  ّق ه  اٛؿلٖ،

 جدْا   ٗ لدق هو  العو  أّق   خ ر  اًٛؼط  ّالوعلو   التزبْٗ   الُوؼز     ِ٘  تُو رص ّالتعل٘ن، التزب٘ 

 بٌِ٘و . اُٛل   هي

 دّرا   تدددٕ اٝدارٗ  اٟتـ ٟ  ًظ م ك   ة أى إلٖ َ(2212  )ػجلاٌَالَ دراط  ًت ئ  ّتْؿل 

 الوح  ظ  بلزّرة ال راط  ّأّؿ  ال راط ، ق٘  ب لو ارص الو ٗزٗي تْاجَ التٖ الوؼ ٠  ح   ٖ هِو   

 ال ّرٗ  ّاللق  ا  اٟجتو ع   خ٠  هي هقتزح تِن بنب ا  للوعلو٘ي ٗظو   ع   اتـ ٟ  ًظ م ّجْد علٔ

 الثقد  ّٗعدشس ّالود ٗز ود٘يالوعل بد٘ي ّال دْ  ال تد  حدْاجش ٗ ظدز ػدكًَ هدي  ِذا ّالوعلو٘ي، الو ٗز ٘يب

 .اٝب اع٘  اٛ   ر بتق ٗن الو  درة أه م ال    ٗ ت  هو  بٌِ٘ن الوت  دل 
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 ال  عل٘دد  تحق٘ددق  ددٖ ح طددن ع هدد  اٝدارٕ اٟتـدد   أى َ(2212  )اٌمررلاػ دراطدد  ًتدد ئ  ّأكدد  

 اٟتـ    اهِ ر ٛى هٌطق٘  ت  ّ الٌت٘ت  ُذٍ ّأى ّالتعل٘ن، التزب٘  ه ٗزٗ    ٖ درجتِ  ّسٗ دة التٌظ٘و٘ 

 الٌظدز، ّجِد   ّتقزٗد  اٟحت٘ جد  ، ّتل ٘د  ّالتْجِد   ّالتعل٘ود   القدْاً٘ي تْكد٘   ٖ تظِن اٝدارٕ

 ال  عل٘د  سٗد دة إلدٔ ٗدددٕ هود  اُٛد ا  ّتحق٘دق اٟطدتزات٘ت٘   تٌ ٘دذ علدٔ اٝدارٕ ل٠تـد   أاز ّّجْد

 بدد٘ي ه  ػددزة اتـدد   قٌدْا  ب ددت  تقلددٖ تعل٘ود   بنؿدد ار ال راطدد  ّأّؿد  .الودطظدد   لتلدد  التٌظ٘و٘د 

  ددٖ ال ٘زّقزامددٖ الددٌِ  عددي ّاٟبتعدد د الددْسارة، هزكددش  ددٖ ًّظ٘زاتِدد   ٗ الودد ٗز  ددٖ اٝدارٗدد  الْحدد ا 

 اٟتـ  .

 القدزار ّات د ذ اٟتـد   أًود م ي٘بد الع٠قد  عدي ال ؼد  إلدٖ َ(2212  )اٌيث١رلٞ دراط  ُّ   

 الوددٌِ  ال راطدد  ّاطددت  ه  ،الو زهدد  و دد ب التعلدد٘ن إدارة  ددٖ العدد م بدد لتعل٘ن الودد ارص قدد دة لدد ٓ اٝدارٕ

 ذا  ع٠قد  ّجدْد أُوِد   هدي الٌتد ئ ، هدي هتوْعد  إلٖ ال راط  ّتْؿل  لِ ، ككداة ّاٟطت  ً  الْؿ ٖ

 ال راطد  ّأّؿد  ،القدزار ّات د ذ الظد ئ ة اٟتـد   أًود م بد٘ي  7ٓ٘ٓ) لد دٟ هظتْٓ عٌ  إحـ ئ٘  دٟل 

 تعشٗددش بِدد   تعدد ًِّن لتكك٘دد  ّذلدد  الودطظدد  داخدد  القددزار ات دد ذ  ددٖ الوعلودد٘ي جو٘دد  هؼدد رك  لددزّرةب

 بد٘ي اٟتـ   لعول٘   علٖ تكا٘ز إح ا  دّى تحْ  التٖ ّالعق    الوعْق   تذل٘  كزّرةّ ،ع ل٘  إًت ج٘ 

 . لودطظ ب ّال ٌ٘  اٝدارٗ  الِ٘ل  أعل   ّب قٖ الق ئ 

 هٌِد  أ  د  ق  الح ل٘ ، ب ل راط  تتـ  ّالتٖ ال راط   ُذٍ ه تل  ىأ ٗتل  ط ق ه  خ٠  ّهي

 الو  ػدزة ّغ٘دز الو  ػدزة العْاهد  أُدن إٗلد ح  دٖ ُوِ أ تتوث  ّالتٖ التْاً ، هي كث٘ز  ٖ ال راط  تل 

 ّهْاك تِد  الح ل٘د  ال راط  أُو٘  علٔ التكك٘ ّ التعل٘و٘ ، ب لودطظ   اٝػزا ٖ اٟتـ   علٔ أاز لِ  التٖ

 ٌُد   ٗ دْى ٟ حتدٔ علِ٘د  ّال ٌد   الظد بق  ال حدْ  ًتد ئ  هدي اٟطدت  دة إلدٖ ب ٝك    ،الع لو٘  للتْجِ  

 اٟتـدد   ه  ػددزة غ٘ددز أّ ه  ػددزة بطزٗقدد  ع لتدد  ّإى ال راطدد   ُددذٍ ّجو٘دد  ال حث٘دد . للط قدد   إُدد ار

 اٝػدددزا ٖ اٟتـدد   )هؼدد ٠  ٗتٌدد ّ  لددن هٌِدد  أٗدد  أى إٟ ،التعل٘و٘دد  ب لودطظدد   اٝدارٕ أّ اٝػددزا ٖ

 اٝمد ر؛ ُدذا ّ دٖ .ال قِل٘د   بوح  ظد  ه٘ اً٘د  دراطد  – علِ٘د  التغل  ُّط ُ  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل 

ب لودطظ   التعل٘و٘   ٖ كْ  ال  ز اٝدارٕ الوع ؿز،  اٝػزا ٖ ٠تـ  اٛطض الٌظزٗ  ل عزف ٗو ي

  ّأبزس ه٠هحَ ب لتعل٘ن اٛسُزٕ ق   الت هعٖ، ّذل  هي خ٠  العٌ ؿز اٙت٘ 

 اإلشرافي االتصال أبعاد أوالً:

  اٌّوٍرً)  دٖ  أّلِ  تتوث  أط ط٘ ، عٌ ؿز هي تت ْى الحلق   هتـل  عول٘  اٝػزا ٖ اٟتـ  

 ُدٖ اٝػدزا ٘  العول٘د   دٖ الظ ئ  الٌون ل ي ، هظتق ٠   ٗ ْى ق  كًَب العلن ه  ،غ ل     التزبْٕ الوؼز  ُّْ

 هددي هتوْعدد  أّ الوعلددن بددَ ّٗقـدد  )اٌَّررزمجً) ّا ًِ٘دد   .٠  هزطدد الغ لدد   ددٖ التزبددْٕ الوؼددز  ٗ ددْى أى

 أى ُدٖ اٝػدزا ٘  الوو رطد   أغلد   دٖ الظد ئ  الدٌون  ل دي ،هزطد٠   الوعلدن ٗ دْى ق  كًَب علو   ، الوعلو٘ي

 .ًظدزٍ ّجِد  أّ رأٗدَ عدي لتع ٘دزا هٌدَ ُٗطلد  ّقد  ّالتعل٘ود   اّٛاهدز ٗتلقٔ بح٘  ، ٠  هظتق الوعلن ٗ ْى

 ٗددتن التدٖ ّاٛل د ظ ّالوؼدد عز ّالوعلْهد   ّال  دزا  ّاٛ  دد ر التْجِ٘د   هد دة ُّددٖ  اٌوٍربٌخ) ّا لثِد  

 ت د د  خ٠لِ  هي ٗ ْى التٖ اٛداة ُّٖ  االرصبي لٕٛاد) ّرابعِ   . ّالوعلن التزبْٕ الوؼز  ب٘ي ت  دلِ 

 اٝعد٠م ّّطد ئ  الو تل د  ّت ــد تِ  بكًْاعِد  ك ل تد  ه تْبد ؛ ّطد ئ  ت دْى ّقد  ،الزطد ل   هلوْى

 هثدد  ّالوظددتق   الوزطدد  بدد٘ي الو  ػددز ّالحدد ٗ  كدد ل ٠م ه  ػددزة؛ ػدد ْٗ  ّطدد ئ  ت ددْى ّقدد  الوقددزّ ة.

 ث١ئررخ) ّخ هظددِ   .ال تزًّ٘دد  ّطدد ئ  ت ددْى قدد ّ التق ٗو٘دد . العددزّف أّ الو  ػددز الحدد ٗ  أّ وح كددزةال

 بدد٘ي  اٟتـدد   بعول٘د  الوح٘طدد  ّالٌ ظدد٘  ّاٟجتو ع٘د  ّالتعل٘و٘دد  التزبْٗدد  الظدزّ  بِدد  ّٗددزاد  االرصربي

 الت لٖ  الٌحْ علٖ ّذل  اٝػزا ٖ اٟتـ   ٛبع د تْك٘ح٘    عزك    ٗلٖ ّ ٘و  .ّالوعلن التزبْٕ الوؼز 
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 التربوي المشرف - أ

 تقدْٗن  دٖ تتوثد ّ ،التزبدْٕ اٝػدزا  أُ ا  تحق٘ق إلٔ الوعلن بوؼ رك  التزبْٕ الوؼز  ٗظعٔ

 الودْاد ه٠ئود  ّهد ٓ هعٌ٘د ، ّّطد ئ  تد رٗض مزائدق هدي ٗت عًْدَ ّهد  اٛدا ، ح٘د  هدي الوعلو٘ي أعو  

 الو رطدد ، أُدد ا  تحق٘ددق  ددٖ ّ  ئدد تِ  اطددت٘ع بِ ، علددٔ ّقدد رتِن ّاحت٘ جدد تِن الت٠ه٘ددذ لقدد را  ال راطدد٘ 

 ًْاحٖ ّهعز   أعو لِن تقْٗن  ٖ الوعلو٘ي ّهظ ع ة ّهْاُ َ، هعلن ك  ّاطتع ادا  ق را  علٔ ّالتعز 

 ّالعود  أدائِدن، هظدتْٓ ّر د  هٌِد ، ٗعد ًْى التدٖ ال  ؿد  الوؼد ٠  ّح  ت رٗظِن،  ٖ ّاللع  القْة

 التو٘د   ٘دَ ٗؼدعز ّالدذٕ التعد ًّٖ، التود عٖ العود  إلدٔ ال دزدٕ العو  هي الوعلو٘ي اتت ُ   تغ٘٘ز علٔ

 اٟت د   تدن هد  تٌ ٘دذ لوت بعد  التزبدْٕ للوؼدز  ال زؿ  ّإت ح  ّاًظت م، تع ّى  ٖ هت  هل  هتوْع  أًِن

 .٘دد التعل٘و عول٘دد ال هظددتْٓ ر دد   ددٖ ًت حددَ هدد ٓ ّهعز دد  اٝػددزا  بددزاه  ّتقددْٗن الوعلودد٘ي، بدد٘ي عل٘ددَ

  ٕٙم، ٖٕٓٓابزاُ٘ن،  )اٛط ٕ ّ

 هعد ٗ٘ز علدٔ ق ئو    اخت٘ رٍ ٗ ْى ّأى ب  ٟ اٛكو  الْجَ علٔ ب ّرٍ التزبْٕ الوؼز  ٗقْم ّل ٖ

 ًّٛظود  ّالود ارص للوعلود٘ي تحد   التدٖ الوتغ٘دزا  لتو٘د  ٗظدتت٘  بدكى تدُلدَ هحد دة، ّتزبْٗ  علو٘ 

 ٗعود  التدٖ التعل٘و٘د  ال ٘لد  تعتدزٕ التٖ الوتغ٘زا  ه  ّٗت ٘  ٌٗ ه  أى ّٗح ّ  ّأط ل٘ َ، ّمزقَ التعل٘ن

 كث٘دز ّٗت ق التزبْٕ. اٝػزا  لوٌِ  الوزػ  الؼ ؾ اخت٘ ر ًحظي عٌ ه  إٟ ٗتكتٔ لي ُّذا خ٠لِ ، هي

 هي تو ٌِن التٖ الؼ ـ٘  الظو    ِ٘ن تتْا ز هي التزبْٗ٘ي الوؼز ٘ي اخت٘ ر كزّرة علٔ التزبْٗ٘ي هي

  ٓ٘م، 442ٔ) ٘ ز ّ ًّ ٟ ،  ٗلٖ  ه  ّهٌِ  ج٘  بؼ   هِ هِن أدا 

 ّالثق . ب ٝٗح   ّاٝقٌ   ّدق ، بْكْح اٛ   ر عي التع ٘ز علٔ ّالق رة اللغْٗ ، ب لط٠ق  التوت  -

 علدٔ ّالقد رة التـدز ، بحظدي ،الو تل د  الظدزّ   عٌ الذا  ّك ن الٌ ظٖ، ّاٟتشاى ب لٌ ض الثق  -

 الوؼ ٠ . ح 

 ّاطتق ه ، ّؿ  ، ّأه ً  ًّشاُ  ّهْكْع٘  ّلط  بل  ق  اٙخزٗي ه  ّالتع ه   زٗق كوي العو  -

 هْكْعٖ. بؼ   ّالت  ع  الوت  د  اٟحتزام علٔ ق ئو  ج٘ ة إًظ ً٘  ع٠ق   ّإق ه 

 العو .  ٖ العلوٖ اٛطلْ  ّاطت  ام الوظلْل٘  ّتحو  الو  درة، ّات  ذ الق٘ دة علٔ الق رة -

 ّالتزك٘ . التحل٘  علٔ ّالق رة الٌ ق  ّالت  ٘ز العقلٖ ّاًٟ ت ح اٛ ق بظع  التوت  -

  ٖ ّإػزاكِن اٛ   ر تق ٗن علٔ ّحثِن ّهقتزح تِن، ًظزُن ّجِ   ّاحتزام اٙخزٗي ّتق   اٟبت  ر -

   علِ٘ن. هعٌ٘  ًظز ّجِ    زف ّدّى اطتع٠  دّى القزارا  ات  ذ

 ّاٟلتدشام للوٌِد  الـد د  ّاًٟتود   ّأُد ا ِ ، ب لتزب٘د  ّاٝٗود ى ّالوزغْبد ، اٛخ٠ق٘د  بد لق٘ن التوت  -

 بكخ٠ق٘ تِ .

 الوطلدْ  الْجدَ علدٔ التزبدْٕ اٝػدزا  عول٘د  ت ع٘د   دٖ  بد ّرٍ التزبدْٕ الوؼدز  ٗقْم  ٖلّ

 تقدْم ّالوتؼدع   الوت زعد  ّالوِد م اٛدّار ُدذٍ إى ح٘د  ، اٝػدزا ٖ اٟتـد   عول٘د  ّٗت٘  ٗتقي أى علَ٘

 ٗدُد  أىّ التزبدْٕ لوؼدز ا اخت٘د ر ُحظي هي ب  ّٟ ه  ػز، بؼ   اٟتـ   عول٘  علٔ هعظوِ  أّ كلِ 

 اٝػزا ٖ. اٟتـ    ٖ هِ راتَ ّتٌو٘  بت رٗ َ ّاُٟتو م هٌ ط    تك٠ُ٘
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 اإلشرافي االتصال في المعلم - ب

 ٗ دْى  د لوعلن ، التزبدْٕ للوؼدز  ب لٌظ   الح   ُْ كو  اٝػزا ٖ اٟتـ   عول٘   ٖ دّر للوعلن

 التعل٘و٘د  العول٘  ًت ح علَ٘ ٗتْق  الذٕ ال ع  " "العٌـز ُْ الوعلن إى ح٘ ّ هظتق ٠، ٗ ْى كو  هزط٠

 تدْ ٘ز خد٠  هدي إٟ ٗتدكتٔ لدي ِدذا  ؛ّتطْٗزٍ الوتتو  بٌ    ٖ دّرُ  ّتحق٘ق غ ٗ تِ  بلْ   ٖ ّالتزبْٗ 

 الوٌ طد   الظدزّ  تدْ ٘ز أى ذلد  ّجدَ، أكود  علدٔ هِوتدَ أدا   دٖ تعٌ٘دَ التدٖ ّالظد   الوٌ ط   الظزّ 

 ّتطدْٗزٍ أدائدَ تحظد٘ي  دٖ ال ا ع٘د  الوعلدن لد ٓ ٗعدشس أى ػدكًَ هدي الو رطد  إمد ر داخد  ّب  ؿ  للوعلن

 تح ٗد   دٖ  عد   دّر لِد  طد٘ ْى التدٖ الـدْرة ُدذٍ ،م٠بدَ ّسه٠ئدَ أذُ ى   ٖ لَ ج٘ ة ؿْرة ّتزط٘ 

  ٖ٘ٔم، ٕٙٔٓ)ػ٘ي،  .الظل  أّ ب ٝٗت   إه  ّخ رجِ  الو رط  ح ّد داخ  ه  ًتَ

 الو تل د  الوتد ٟ   ٖ ب ق  الوٌِٖ اٛدا  لوتطل    تٌ ٘ذٍ  ٖ الوعلن اطتت ب  بو  ى؛ اُٛو٘  ّهي

 الظدل٘و  العلو٘د  بد لطز  ّتحظدٌَ٘ ّتطدْٗزٍ الوعلدن أدا   دٖ اٝتقد ى تُحقدق ُهحد دة ّهدػزا  لوع ٗ٘ز ّ ق   

) ٘ لدد   ّح جدد تِن. الت٠ه٘ددذ ٗ دد م ّبودد  ّالتعل٘و٘دد  التزبْٗدد  اُٛدد ا  ُٗحقددق بودد  الوْكددْع  الوعدد ٗ٘ز ّ ددق

ابُ  لوعلدنا اطدتت ب  تُؼ   ح٘   44م، ّٕٙٔٓآخزّى،    دٖ - الو رطد٘  ال ع ل٘د  هدػدزا   دٖ    جُْزٗد عد  

 أدا  علدٔ ه  ػدزة إٗت ب٘د  اًع  طد   هدي لدَ لو  - التعل٘و٘  العول٘   ٖ ب لوعلن الوٌْم الوحْرٕ ال ّر ِظ 

 .التعلو٘  التعل٘و٘  العول٘  ه زج   جْدة تحظ٘ي ان هيّ ،التٌظ٘وٖ ّطلْكَ التعل٘وٖ الوعلن

 اإلشرافي االتصال أنماط - ج

 الزطدو٘  اٟتـد ٟ  ّتكخدذ ّأبع دُ ، الزطو٘  الظلط  مخطْ خ٠  هي اٌو١ٍّخ االرصبالد تتنّ

 تٌظد   ح٘د  (Downwards Communication)  الِ بطد  اٟتـد ٟ  أّلِد   ،أط طد٘  اتت ُ   ا٠ا 

 الـ ع ة اٟتـ ٟ  ّا ًِ٘   ،الوزؤّط٘ي إلٔ الزؤط   هي ّالوعلْه   ّالقزارا  ّالظ٘ ط   التْجِ٘  

(Upwards communication) الزؤطدد   ٗز عِدد  التددٖ العودد  تقدد رٗز هددي اٟتـدد ٟ  ُددذٍ ّأغلدد  ؛ 

 لددٞدارة، الددْاردة إٔ الـدد ع ة اٟتـدد ٟ  كدد ى ٌُدد   تددْاسى بدد٘ي ّكلودد  العل٘دد ، اٝدارة إلددٔ الو  ػددزٗي

 ّا لثِددد   ،اًت ج٘تِددد  ّسٗددد دة الوٌظوددد  ك  ٗددد  إلدددٔ ذلددد  أدٓ كلوددد  ؛عٌِددد  الـددد درة الِ بطددد  اٟتـددد ٟ ّ

 اٝدارا  أعل   ب٘ي هتزاٍ الٌْ  ُذا ٗكخذّ ؛ (Horizontal communications)  اٛ ق٘  اٟتـ ٟ 

 ؛الزطدو٘  غ٘دز ٟتـد ٟ ا أهد  .للعود  اللدزّرٗ  التٌظد٘ق عول٘د   تدْ ٘ز بِد   الوٌظو  داخ  ّاٛقظ م

د  ّتعتود  ل٠تـد  ، الوحد دة الزطو٘  القٌْا  خ ر  تتن  ِٖ  التدٖ الؼ ـد٘  الع٠قد  قدْة هد ٓ علدٔ أط ط 

ا التٌظ٘و٘د  اٛهْر لتظِ٘  الع هلْى إلِ٘  ّٗلتك أعل ئَ. ّب٘ي اٝدارٕ التٌظ٘ن أجشا  تزبن  للْقد  ّتدْ ٘ز 

  ٖٕ٘-ٖٖٕم، 3ٕٔٓ)الشب٘ ٕ،  .الوعلْه   جو   ٖ

 الؼ ـددٖ اٟتـدد    ددٖ  هٌِدد  اّٛ  الددٌون ٗتوثدد  أػدد   ، ا٠ادد  اٝدارٕ اٟتـدد   أًودد م ّتكخددذ

 ُّددْ - ػددْ٘ع  اٟتـدد   أًددْا  أكثددز ُّددْ -  ددزدٗي أّ ػ ـدد٘ي بدد٘ي ٗددتن الددذٕ اٟتـدد   ُّددْ )ال ددزدٕ ،

 ً ظدَ الو د ى  دٖ ٗ ًْد ى ح٘ ب ّالوظتق  ، الوزط  ك  هي يب٘ هْاجِ  َ٘  ّٗتن   ِجبشو، اّٟ  )ًْع ى

 ٗـدد   أى ّٗو ددي الوظددتق   هددي ه  ػددز  عدد  رد علددٔ الوزطدد  ٗحـدد  ح٘دد  لْجددَ، ّجِدد    ٗددتن ّاٟتـدد  

 أّ الوزاطددل  أّ الِدد ت  مزٗددق عددي ّٗددتن  (ِجبشررو غ١رروّالٌددْ  الثدد ًٖ ) هزطدد٠ . ّٗـدد   ّٗعددْد هظددتق ٠  

 هٌِد  الثد ًٖ الدٌون ّٗتوثد  هع ّهد . ت ْى ت  د أّ هتكخزة الزاجع  التغذٗ  ت ْى ّ َ٘ ب لح طْ  الت  م 

 ً ظدَ الو د ى  دٖ الوتْاجد ٗي اٛػد  ؽ هدي ّعد د ػد ؾ ب٘ي ه  ٗتن اتـ   ُْ التو عٖ، اٟتـ    ٖ 

 بد٘ي هد  ٗدتن اتـد   ُّدْ التود ُ٘زٕ، اٟتـد    دٖ  هٌِد  الث لد  الدٌون ّٗتوث  بٌِ٘ن.  ٘و  هتع ر ْى ُّن

 ّل دي للوظدتق ل٘ي ب لٌظد   هعدزّ  الوزطد  ّٗ ْى اٛلْ ، أّ الول   إلٔ تـ  ق  ك ٘زة ّأع اد ػ ؾ،
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 ـد التل د س هثد  اٝعد٠م  ّطد ئ   ٖ ٗح   ه  هث  الو  ى ً ض  ٖ ٗ ًْْى ّٟ الوظتق ل٘ي ٗعز  ٟ الوزط 

 .ّالـح    الوذٗ   أّ

 اإلشرافي االتصال وسائل - د

 ال  ؿد  ّك  ٗد تِن قد راتِن تٌو٘  علٔ الوعلو٘ي هظ ع ة  ٖ ك ٘ز بؼ   ٖاٝػزا اٟتـ    ُٗظ ع 

 الـدد  غز دد  تٌظدد٘ن علددٔ الوعلددن هظدد ع ة خدد٠  هددي التعل٘وددٖ الوْقدد  تٌظدد٘نّ التزبْٗدد ، اُٛدد ا  ل لددْ 

 التت ٗدد  علددٔ ّتؼددت٘عِن لددَ ب لح جدد  ّإػددع رُن التغ٘٘ددز لتق دد  الوعلودد٘ي تِ٘لدد ّ التعدد ًّٖ، الددتعلن ّتؼددت٘ 

 ق دة هظ ع ةّ العؼْائ٘ ، عي ّاٟبتع د ّتٌظ٘وَ لعولِن  الت٘ الت ط٘ن علٔ الوعلو٘ي هظ ع ةّ ّالتتزٗ ،

 ال  هد  أاٌ   الت رٗ ٘  ّال زاه  ال ّرا  تٌ ٘ذّ الوت ح ، ّالوْارد اٟه  ً   تْظ٘  حظي علٔ الو ارص

 ّتطددْٗز إعدد اد  ددٖ الوؼدد رك ّ ج ٗدد ة، ّاتت ُدد   ّهعدد ر  هِدد را  ّإكظدد بِن الودد ارص ّقدد دة للوعلودد٘ي

 ّتح ٗد  )التقدْٗن – ال  دزا  – الوحتدْٓ – اُٛد ا ( اٛربع  عٌ ؿزٍ دراط  خ٠  هي الو رطٖ الوٌِ 

 الوؼددز  ُّٗودد رص ،هٌِدد  ّاٝ دد دة ّال  رج٘دد  ال اخل٘دد  الددتعلن ب٘لدد   دراطدد ّ  ِ٘دد ، ّاللددع  القددْة ًقدد م

م، 4ٕٔٓ)الو جدد ،   ٗلددٖ  ٘ودد  أبزسُدد  تتوثدد  ،بعولددَ ق٘ هددَ أاٌدد   اٟتـدد   أطدد ل٘  هددي هتوْعدد  التزبددْٕ

  )ال ط٘  ّ ال ط٘ ، 4ٖٖ-4ٕٖم، ٕٗٓٓ  )عطْٕ، 3ٖٔم، 432ٔ  )ال ط٘  ّآخزّى، 2٘٘-ٙ٘٘

  4٘ٔم، 44ٙٔ  )الح ٘ ، ٕٕٔ-ٕٔٔم، ٕٕٓٓ

  دٖ القُـدْٓ الٌّْع٘د  الٌّقل  اًٝتزً ؛ ّػ    اٝل تزًّ٘  ّالْط ئ  اٛجِشة تُع ّ  :اإلٌىزوٟٚٔ االرصبي .ٔ

ّٖ  ّاٟتّـددد   ّالوظدددوْ ، ّالُوؼددد ُ   الوقدددزّ  الُوحتدددْٓ تدددْ ّز  ِدددٖ الح ٗثددد ، اٟتّـددد ٟ  عدد لن  الحددد

م التدٖ التّط ٘قد   ّك  ّد  ّالو  ػدز،  الودطظد   ك  د  بد٘ي الِ ئلد  التّقٌ٘د  ُدذٍِ  قّزبد  ح٘د ُ  هعِد ، تتدْا  

 .ّالتِ  الْق  هي ال ث٘ز ّّ ز  الوت  ع ة، بكمزا ِ  ّالِ٘ل  

 لت د د  أخدزٓ ه ارص  ٖ أّ، الو رط  ًّ ض الت ـؾ ً ض  ٖ طْا    اٌّؼ١ٍّٓ: ث١ٓ اٌي٠بهاد رجبكي .ٕ

 سه٠ئدَ ّسٗد رة تْاجِدَ التدٖ الوؼ ٠  بعق بتح ٗ  الوعلن ٗقْم عٌ ه  ّذل  الوعلو٘ي، ب٘ي ال  زا 

 علدٔ ام٠عدَ إلدٔ ب ٝكد    إب اعدَ، ّٗطلدق بٌ ظدَ الوعلدن اقد  هدي ٗشٗد بود   الوؼد ٠ ، ُدذٍ لوٌ قؼ 

 الـددعْب  ، تلدد  بِدد  ْٗاجِددْى التددٖ الحلددْ  ّعلددٔ ٍ،ؤسهدد٠ ٗع٘ؼددِ  التددٖ ّالـددعْب   الوؼدد ٠ 

 ّالق٘د م الت ـؾ،  ٖ هع٘ي ّهْكْ  درص إع اد خ٠  هي أّ ٗظت  هًِْ ، التٖ الت رٗض ّأط ل٘ 

 ال رص. بع  ّالوٌ قؼ  الحْار ان ل٠طت  دة سه٠ئَ ّحلْر ج ٗ ة، بطزٗق  بت رٗظَ

 هددي للوعلودد٘ي، الوٌِددٖ الت ًدد  ّتٌو٘د  اٝػددزا ٘  ال طددن تٌ ٘ددذ هت بعد   ددٖ ّتتوثدد  اٌصررف١خ: اٌي٠ربهاد .ٖ

 أًدْا  ّتتعد د الت٠ه٘دذ. هظدتْٓ علدٔ ّالْقدْ  الوعلدن، أدا  ّتقدْٗن الـد ٖ، الت  عد  ه٠حظتدَ خ٠ 

 الشٗد را  - هظد ق ات د   دّى الوؼدز  بِد  ٗقدْم التدٖ الو  جلد  )الشٗد را  ّهٌِد   الـ ٘ ، الشٗ را 

 هظد ق علدن علدٔ الوعلدن ٗ دْى ح٘د  ّالوؼدز ، الوعلدن هد  ب لتؼد ّر هْعد ُ  تح ٗد  ٗتن التٖ ال ّرٗ 

 ً ظددَ الوعلددن دعددْة علددٔ بٌدد     هطلْبدد  سٗدد را  -  ٘ددَ سٗ رتددَ التزبددْٕ الوؼددز  ٗزٗدد  الددذٕ ب لْقدد 

 عدزف أّ ّاجِتدَ، هؼد ل  أّ هد  أهدز  دٖ الوعلدن هظ ع ة هٌِ  الِ   ٗ ْى بح٘  التزبْٕ، للوؼز 

 الت ٗ ة . ّاٛط ل٘  ال طن بعق

 التزبددْٕ الوؼددز  بدد٘ي ٗدد ّر هدد  كدد   ددٖ ّتتوثدد  اإلشررواف١خ(: )اٌّررلاٚالد اٌفوك٠ررخ اٌٍمرربتاد أٍررٍٛة .4

 ع هد ، التزب٘  بكهْر الوتعلق  الوظ ئ  حْ  بٌِ٘و  ال زدٕ اللق    ٖ هؼ ّرا  أّ هٌ قؼ   هي ّالوعلن

 أّ العلو٘دد  الوعلددن ب   ٗدد   تتـدد  هلحْظدد   أّ تعل٘و٘دد ، هؼدد ٠  أّ التدد رٗض، ّمزائددق ّأطدد ل٘ 

 الوعلدن اتت ٍ ّهعز   ّالثق  ٘ ، ال ٌ٘  ّق راتَ الوعلن هؼ ٠  علٔ التعز  ٗو ي خ٠لِ  ّهي الوٌِ٘ ،
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 ّالتِدْد الٌ جحد  لٜعود   التقد ٗز ّإظِ ر بٌ ظَ، الوعلن اق  سٗ دة ّتحق٘ق ّآه لَ، ّهْ٘لَ هٌِتَ ًحْ

 الوٌِٖ.التطْٗز  خط  ّبٌ   ًّق ُ  ّالـ ٘  الت رٗظ٘  الوو رط   تحل٘  الوعلن، ٗ ذلِ  التٖ الوْ ق 

 ال ـدْ  لٌتد ئ  الؼدِزٕ ّالتق٘د٘ن ال راطدٖ، العد م ل  اٗد  التِ٘لد  حد ٟ   ٖ ّذل  اٌؼبِخ: االعزّبػبد .5

 ّ دٖ ّخ رجدَ، ال ـد  داخد  تعل٘و٘د  أهدْر هدي الؼدِز خد٠  حد   هد  علٔ اللْ  ّإلق   ال راط٘ ،

 ّاٝع اد ّالتٌظ٘ن التْجَ٘ بغزف اٟهتح ً   هْع  ّق   الو رط٘ ، ب ل ٘ل  تتعلق أسه   ح ّ  ح ل 

 اٟجتو عد   ُدذٍ هثد  تتطلد  التدٖ ّالتزبْٗد  التعل٘و٘د  الوْاقد  هدي ذلد  ّغ٘دز اٟهتح ً  ، ٛعو  

 الت طدد٘ن هزاعدد ة ٗتدد  الظدد بق  هِ هددَ تحق٘ددق  ددٖ التودد عٖ اٟجتودد   ٗددٌت  ّحتددٔ للوعلودد٘ي، الع هدد 

 ّهٌ طد   ّالظدزّر، الزكد  علٔ ّب عث    ّهزٗح    هٌ ط     اٟجتو   ه  ى ٗ ْى ّأى ل٠جتو  ، التع ًّٖ

 ، ّالولد  الظدكم علدٔ ٗ عد  مد٠ْٗ   أّ ال  ئد ة، ٗحقدق  د٠ قـد٘زا   ٗ ْى ٟ بح٘  اٟجتو    ّسه ى ه ة

  ٘دَ هد  علٔ اٟم٠  هي التو٘  ٗتو ي حتٖ اٟجتو   ّق ئ  ّتظت٘   َ٘، الوؼتزك٘ي لتو٘  ّهٌ ط تَ

  دٖ ّالوؼد رك  للحدْار هٌ طد  هٌد   ّتدْ ٘ز ّالتقدْٗن، الوت بعد  عول٘د  ّتظدِ٘  عل٘دَ، اٟت    تن ّه 

 القزارا . ات  ذ

 ّالوؼددز ٘ي الوعلودد٘ي هددي عدد دا   ٗلددن التزب٘دد  ه٘دد اى  ددٖ جو ع٘دد    تٌظ٘ودد    ّتؼدد   اٌزؼ١ّ١ٍررخ: اٌٛهشررخ .ٙ

 هعٌ٘د  ل تدزة الْرػد  ّتعقد  هؼدتز ، تعل٘ودٖ هْقد  ٗتوعِدن التزب٘د ، ه٘د اى هدي ّال  دزا  التزبْٗ٘ي

 خد٠  هدي ّذلد  ال  هد ، أاٌد   الوعلود٘ي لتد رٗ  التعل٘و٘  الْرػ  ّتظت  م  ِ٘ ، الوؼتزكْى ٗح دُ 

 الوعلودد٘ي، ك دد  ة هظدتْٓ ّر دد  الوؼد ٠  لحدد  الح ٗثد  اٟتت ُدد   تط ٘دق إلددٔ ِٗد   تزبددْٕ تٌظد٘ن

 هعد٘ي ت طد٘ن ّ دق هعد    ب ٟجتود   ّالوعلود٘ي ّالوؼدز ٘ي الودزب٘ي هدي هتوْعد  ق٘ م خ٠  هي ّذل 

 تع ًّ٘ . بطزٗق  الوؼ ٠  ح  علٔ للعو  هح دة ّل تزة

 تقد ٗن لَ ّتت٘  ب لوعلو٘ي الوؼز  تـ  ه تْب  ّط٘ل  ُّٖ اٌّٛعٙخ(: )اٌمواتاد اٌزوث٠ٛخ إٌشواد .2

 ٗزطدلِ  الو تْبد  الـد ح   هي ع دا   ّت ْى ّالحلْ ، ّالوقتزح   التزبْٗ  ّاٛ   ر ال  زا  بعق

 خد٠  هدي الوؼدز  ّٗعود  عولِدن. تطْٗز بِ   علِ٘ن ٗؼز  الذٗي الوعلو٘ي ل   التزبْٕ الوؼز 

 كودد  ْٗاجًِِْدد ، التددٖ التزبْٗدد  ب لوؼدد ٠  تتعلددق قددزا ا  إلددٔ الوعلودد٘ي تْج٘ددَ علددٔ اٛطددلْ  ُددذا

  ٖ تظِز التٖ الوق ٟ  ُذٍ م   ّٗو ي ٙخز، ّق  هي تظِز التٖ الوٌِ٘  ّالوت٠  ب ل ت  ٗعز ِن

 تلد  لوٌ قؼد  ٟحق ّق  تح ٗ  ان الو رط ، بزٗ  خ٠  هي الوعلو٘ي علٔ ّتْسٗعِ  التزبْٗ  الوت٠ 

 عولِن. هت    ٖ هٌِ  اٟطت  دة ّك٘ ٘  التزبْٗ  الوق ٟ 

تدد٘  لوظددت  هِ٘  ك  دد  مددز  ُٗ   اٝػددزا ٖ بوددّطدد ئ  اٟتـدد    هددي خدد٠  هدد  طدد ق ٗتلدد  تعدد د

هدي  الوظتوز  قن، ب  أؿ   ب ٝه  ى التْاؿ  الوق ب٠  أّ الشٗ را  الو٘ اً٘ ٠ تقتـز علٔ   ،التْاؿ 

ّطد٘ل   دٖ ّط ئ  هتٌْع  أخزٓ، ّهي اللزّرٕ تحق٘ق الت  ه   ٘و  بٌِ٘ ، بح٘  ٗتن اطدتثو ر كد   خ٠ 

خ ؿدد٘  ال دد   بعددق الْطدد ئ  كود  أت حدد  التْق٘د  الوٌ طدد  ّالوْقدد  أّ الظددزّ  الوٌ طدد   ٟطددت  اهِ ،

ال ث٘ددز هدي الْقدد  ّالتِد  ّالوظدد    ،   الو  ػدز، ّأت حدد  الع ٗد  هددي ال ٘د را  للوظددت  ه٘ي، ّاختـدز

الثق  ٘د  ّ   إلدٔ ال ْائد   حظد ، بد  اهتد تـد   اٝدارٕال ث٘ز هدي ال ْائد  التدٖ لدن تقتـدز علدٔ اٟ  ّق ه

 ّالوعز ٘  ّاٟجتو ع٘  ّغ٘زُ 
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 اإلشرافي االتصال مهارات - هـ

 اٟتـدد ل٘  الوِدد را  إتقدد ى ؛التزبْٗدد  الودطظدد    ددٖ ٖػددزا اٝ اٟتـدد    ع ل٘دد  تحق٘ددق ٗتطلدد 

 الوِدد را  أُدن ّتتوثدد   ؼدلِ ، أّ اٟتـد   عول٘دد  إًتد ح  دٖ أط طددٖ دّر لِد  ّالتدٖ ،ّالت  هد   ٘ود  بٌِ٘دد 

  ٘م، 2ٕٔٓ)الظع ٕ،  :ٗكتٖ  ٘و  اٟتـ ل٘ 

 ٟ الوٌطْقد  ال لود  مزٗدق عدي ّالوظتق   الوزط  ب٘ي الوعلْه   ّت  د  ًق   ِ٘  ٗتن :اٌزؾلس ِٙبهح -

 ٗو دي ح٘د  ّت ظد٘ز؛ ػدزح إلدٔ تحتد   التدٖ الوْكدْع    دٖ الوِد رة ُدذٍ اطت  ام ّٗ ثز الو تْب ،

 بطزٗقد  ٗتح   أى الو رط  ه ٗز علٔ ّٗت  الح  ، ّ ٖ بْكْح الوطزّح  التظ ؤٟ  عي اٝج ب 

 لِددذٍ  ِوددَ عدد م  ددٖ اٙخددز الطددز  ع٘ددْ  ٗظِددز ّٟ للوعلْهدد  ، هقدد ه    دّرا ٗلعدد  ّأى ُ دئدد ،

 هي جْا ٗ لق ٟ ل ٖ ع ّاً٘  أّ ُتْه٘ ، بطزٗق  ٗتح   ٟ أى علَ٘ ّب لت لٖ ٗق هِ ، التٖ الوعلْه  

 اٙخز. الطز  ه  ّالتْتز ال ٠ 

 اٟتـدد   هِدد را  إحدد ٓ التعل٘و٘دد  الق٘دد دا  لدد ٓ اًٝـدد   هِدد رة تعدد  (:اإلصررغبت( اإلٔصرربد ِٙرربهح -

 إج دة ٗت  لذا ٗت لن، أى هي أكثز ٗظو  أى ٗظتط٘  الع دٕ الؼ ؾ أى إذ تٌو٘تِ ، ٗت  ّالتٖ الوِو ،

 ال ث٘ددز أى دراطدد تِ ،  ددٖ اٛهزٗ ٘دد ، الددزإٔ أبحدد   هدطظدد  بٌ٘دد   قدد  اتـدد  ، كوِدد رة اٟطددتو    ددي

 الثقد  هٌد   ّتدْ ز الوعلْهد  ، ت  ق علٔ ٗظ ع  الت٘  ب ٝؿغ   ق٘ هِن ّأى اٝؿغ  ، هِ رة تٌقـِن

 ّالوزؤّص. الو ٗز ب٘ي

 ال٠سهد  الوِد را  هي ّتع  الو تْ ، أّ الوظوْ  ال ٠م ّبع  ق   الذُي أعو   ُّٖ :اٌزفى١و ِٙبهح -

 التْاؿ . عول٘  أمزا  لق را  ت ع    الت  ٘ز ًْع٘  ّت تل  اٛ زاد، ب٘ي التْاؿ  لعول٘ 

 علدٔ ٗتد ر  أى ٌّٗ غدٖ الوٌ طد  ، ب لظدزع  ٗقدزأ ه  ّٗ ِن ٗقزأ أى الو ٗز علٔ ٌٗ غٖ :اٌمواتح ِٙبهح -

 القد رة ٗوتلد  ّأى هظدوْ ، ّاكد  بـدْ  ّٗقدزأ ٗقزأ، ه  علٔ ٗزكش بح٘  للقزا ة، الظل٘ن اٛطلْ 

 تْك٘ . إلٔ تحت   التٖ الع  را  ت ظ٘ز علٔ

 تظ٘٘ز هتطل    هي ٗع  اٛطلْ  ُّذا الو تْب ، ال لو  مزٗق عي ال ت بٖ اٟتـ   ٗتن :اٌىزبثخ ِٙبهح -

 ال لود  تتظدن أى ٗتد  هٌدَ الِ   ال ت بٖ اٟتـ   ٗحقق ّل ٖ الوعق ة، ال  ٘زة الوٌظو    ٖ اٛعو  

 حتدٔ الو تْبد  ب ل لود   اٟحت د ظ اٛطدلْ  ُذا هو٘شا  ّهي ّال ق ؛ ّالْكْح، ب ل ظ م ، الو تْب 

 ح٘د  هدي اقتـد دٗ  ّطد٘ل  ّتعد  التحزٗد ، هدي ًقلِد  الودزاد الوعلْهد   ّٗحوٖ إلِ٘ ، الزجْ  ٗو ي

 إٟ إبدد٠   ددٖ الظددزع  تحتدد   التددٖ اٟطددتثٌ ئ٘  الظددزّ   ددٖ ٗظددع  ٟ أًددَ اٝدارة ّجِدد  ّهدد   ّقدد 

 .الوعلْه  

 الع هل٘ي  ٖ هدازة ت ْى حتٔ الغ هل  ّاّٛاهز اٛ   ر تْك٘  ُّٖ :اٌشوػ ِٙبهح -

 ّؿد٘ ًتِ  اطدت  اهِ ، ّك٘ ٘د  الح ٗثد ، التقٌ٘د  اٛجِدشة هعز د  ُّدٖ :اٌؾل٠ضرخ اٌزم١ٕخ رٛظ١ف ِٙبهح -

 ت دددشٗي ّّطددد ئن اٝل تزًّدددٖ، ّال زٗددد  ّاًٝتزًددد ، ّالِددد ت ، الح طدددْ ،" هثددد  الوثلدددٔ، ب لطزٗقددد 

 ."الوعلْه  

 هدددي الوزتددد ة الوعلْهددد   خددد٠  هدددي ّاللدددع  القدددْة أّجدددَ علدددٔ التعدددز  ُّدددٖ :اٌزم١ررر١ُ ِٙررربهح -

 .)الزاجع  التغذٗ ( الع هل٘ي

 ، ّالتٖ ٌٗ غٖ الت  ه  ّال ه   ٘ود  بٌِ٘د الوِ را  اٟتـ ل٘ هي خ٠  ه  ط ق ٗتل  تع د ّتٌْ  

اللزّرٕ إلٔ تحق٘ق اُٛ ا  الوطلْب ، ّهي  اٟتـ   اٝػزا ٖللو ى أى تددٕ عول٘  أّ ب٘ي بعلِ ، 

ك  ه  ٗؼدت  اًٟت د ٍ ّٗقطد  ح د  اٛ  د ر  عي ع دتب، ّاٟاخت٘ ر الو  ى الوٌ ط ، ّاخت٘ ر الْق  الوٌ ط 
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تٌظد٘ن اٛ  د ر ّ اٟتـد  ،التحلد٘ز الت٘د  ق د   غ٘ز الوِود ، ٌّٗ غدٖب٘ي الوتح ّرٗي ك لو  لو   الِ ت ٘  

هددي خدد٠  اٝٗودد  ا ، ّتع ٘ددزا  الْجددَ،  ؛اطددت  ام لغدد  التظدد ، ّطدد  للطددزحاٛطددلْ  الوٌ  ّاطددت  ام

ّحزك   ال٘ ٗي، ّالٌظز  ٖ أع٘ي الُوتح َّ  إلِ٘ن،     ذل  ُٗؼِعز الطز  اٙخز بكُو٘تدَ، ّٗظد ُن  دٖ أى 

  ٟ  .ٗ ْى التْاؿ  هعَ  ع 

 اإلشرافي االتصال مقومات ثانياً:

العول٘د  للدو ى تحق٘دق  ،إلدٖ الع ٗد  هدي الوقْهد  ب لودطظ   التعل٘و٘د  اٝػزا ٖ اٟتـ   ٗظتٌ  

 ، ّهي أُن ُذٍ الوقْه   ه  ٗلٖ  ُٛ ا ِ اٝػزا ٘ 

 ً د أ ّهٌِد  الظدل٘ن اًٟطد٠  ب اٗد  ُدٖ   ُٛد ا  ،ٚٚضٛػ ثللخ اإلشوافٟ االرصبي ِٓ اٌٙلف رؾل٠ل -

 العود  ّح ة  ٖ بْكْح ّتح ٗ ُ  اُٛ ا  أُو٘  ّتظِز الوطلْب ، ّالوْارد ال٠سم الُتِ  تح ٗ   ٖ

م، ٕ٘ٓٓ، الوِدد إّ) اٛمددزا . ك  دد  لدد ٓ الزؤٗدد  ّّكددْح ب ع ل٘دد  تقدد م ّاطددتوزار ّا  تددَ اٝدارٕ

٘24  

 ٗظدتِ   ّت رٗ  تعل٘ن علٖ هٌِو  ك  حـْ  خ٠  هي  ٚرأ١ٍّ٘ٙب ٚاٌّؼٍُ اٌزوثٛٞ اٌّشوف ئػلاك -

 ّهِ هدَ بكُ ا دَ ّالتعزٗد  بوظدتْٗ تَ التزبدْٕ اٝػزا  هت    ٖ ّالوِ رٗ  الوعز ٘  ال   ٗ   تٌو٘ 

 بح٘د  اٝػدزا ٘ ، الوِد م هو رطد  ق د  اٝدارٕ اٟتـد   ّطد   ّإجزا اتدَ ًُّظُودَ ّّظ ئ َ ّأط ل٘ َ

 ًت حِ .  ٖ ل ّرٍ ّإدراك  ّع٘    أكثز الوعلن ّٗ ْى اٝػزا ٘  لوِ هَ هتقٌ    التزبْٕ الوؼز  ٗ ْى

 الوِد م بد٘ي ال ـ  ٗو ي ٟ ح٘   ٚاٌّؼٍُ اٌزوثٛٞ ٚاٌّشوف اٌّلهٍخ ِل٠و ِٓ وً ث١ٓ اٌؼاللخ كػُ -

 دّر  ٘عت دز اٝػدزا ، ًظدزة تْح٘د   دٖ أط طد٘    عٌـزا   ٗعت ز بٌِ٘ن   لتْا ق هٌِن، ك  ل ٓ الوطلْب 

 للعودد  الو٠ئددن الوٌدد   تُِددٖ  أى ب٘ددٌِن الع٠قدد  تطددْٗز ػددكى ّهددي اٙخددزٗي، لدد ّر ه ودد  هددٌِن كدد 

 الو رطد  أدا  لتحظد٘ي ٗظدعٔ هدٌِن     اُٛ ا ، ت٠قٖ هي بٌِ٘ن ّالتْاؿ  التٌظ٘ق ٌّٗ   الو رطٖ،

 هِ هدَ تٌ ٘ذ  ٖ هٌِن إٔ إخ    أى ػ  ٟ هٌِن، ك  ب٘ي هؼتزك    لوظلْل٘  ه زج تِ ، جْدة ّتحق٘ق

  ٕٕٖ-ٕٖٔم، 3ّٕٔٓآخزّى،  ال٘عزب٘ ) اٙخزٗي. هِ م تٌ ٘ذ علٖ طل     ط٘داز

 بؼدزح تقدْم  ع لد  ق٘د دة إلدٖ الٌد ج  التغ٘٘دز جِدْد تحتد   ح٘د  ِٚرإصوح  فؼبٌرخ رؼ١ّ١ٍرخ ل١ربكح ٚعٛك -

 تطدْٗز ٗت   نًَ ّعلَ٘ ٝح ااَ، ل ِٗن ال ا   ّت لق بكُو٘تَ، الوعلو٘ي ّتؼعز الوٌؼْد التغ٘٘ز م ٘ع 

 إل٘دَ ّٗد عْا التزبْٕ ّالتطْٗز التغ٘٘ز دّاعٖ ٗتلوض   ع٠   تزبْٗ    ق ئ ا   ل٘ ْى التزبْٕ الوؼز  دّر

 هدي ّالتعل٘و٘د  التزبْٗد  ال ٘لد  لتو د٘ي ُهح دشة إب اع٘د  ب٘لد   دٖ تؼد رك٘  بـدْرة تط ٘قدَ علدٖ ّٗعو 

  ٕٔٙم، ّٕٕٔٓآخزّى،  الشُزاًٖ) الزاٌُ . للتح ٗ   ّاٟطتت ب  التطْرا  هْاك  

 جدُْز اٝدارٗد  القدزارا  تعد  ؽ١رش  اإلشروافٟ االرصربي ِواؽرً ِقزٍرف فرٟ اإلكاهٞ ثبٌمواه اٌؼٕب٠خ -

 ّ ددٖ بدد  الودطظد ، داخدد  ّالتـددز    الٌؼد م   لتو٘دد  ب لٌظد   اًٟطدد٠  ًقطدد  ُّدٖ الق٘دد دة، عود 

 حتددن ك ُددز كلود  أًددَ  دٖ القددزارا  ّخطدْرة أُو٘دد  ّتددشداد ال  رج٘د ، ب٘لتِدد  هد  ّت  ع٠تِدد  ع٠ق تِد 

 ًظدد م القددزار ات دد ذ عول٘دد  تتطلدد ّ بدد لتوِْر، اتـدد لِ  ّكثددز ،ًؼدد م تِ  ًددْاحٖ ّتؼددع   الودطظدد 

 ّكذل  .الزاجع  ّالتغذٗ  الوعلْه   ًظ م ػزاٗ٘ي  ٖ ّالت  ق الحزك  ٗ لق ج٘ ة ك   ة ذا  اتـ ٟ 

 ّب٘ي الودطظ   ٖ الوعلْه   ّهزاكش ال ٘ ً   جو  هْاق  ب٘ي ّالظِ  الظزٗ  اٟتـ   ػ     ّجْد

 تتطل ِد  قد  التدٖ الع جلد  القدزارا  ات د ذ  دٖ ٗظد ُن كود  ّإتق ى ب ق  القزار ات  ذ عي الوظلْل  الق٘ دة

  ّٕٙٗ  3ٕٕم، 3ٕٔٓ)الشب٘ ٕ،  .ّالوظتعتل  الط رئ  الظزّ 
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ٕبٍررت اٌزٛل١ررذ ِواػرربح - ُّ  دّرٍ  ددٖ الُوٌ طدد  التْق٘دد  أُو٘دد  ت وددي ّ  اإلشرروافٟ االرصرربي ٌؼ١ٍّررخ اٌ

 ال راطددٖ، العدد م خدد٠  الوقددزرة، ّالشٗدد را  اٝجددزا ا  كدد  هددي الوعلودد٘ي اطددت  دة لتدد ه٘ي الوحددْرٕ

 أّ ّالوعلدن التزبدْٕ الوؼز  هي ك  لظزّ  هٌ ط تَ ع م ح    ٖ ُ رُ  أّ ك٘ عِ  دّى ّالح٘لْل 

 ،لدتعلنل ال علدٖ الْق  اطتثو ر كو ىه   الوٌ ط  التْق٘ هزاع ة  اٟعت  ر ٖ  اٟخذ ٗت ّ ،ٛح ُو 

 الْقد  اطدتثو ر حظدي ٗعد ّ التعل٘ودٖ، الٌظد م  دٖ هددازا عٌـدزا التْق٘د  ٗعت دز اٛطد ص، ُدذا ّعلٔ

  ددٖ الٌتدد ئ  ا لدد  حددزاسإّ التعلدد٘ن، جددْدة تحق٘ددق  ددٖ الظدد   أ لدد  هددي العول٘دد  لِددذٍ الو ـددؾ

  4ٖم، 4ٕٔٓ)خل  ى ّ داّّد،  .الت رٗظ٘  الوو رط  

 ُدذٍ اًعد ام أّ قلد  إى ح٘د  ،اإلشروافٟ االرصبي ٌؼ١ٍّخ إٌّبٍجخ ٚاٌزغ١ٙياد اٌّبك٠خ اإلِىبٔبد رٛف١و -

 أهد م ع ئقد    تؼد   ّاٟدّا   اٛعلد   ّتٌق٠  ّالتـْٗز ّال ت ب  اٝع٠ى )هتطل    هي اٝه  ً٘  

 عول٘د  خد٠  الوْجِدْى ْٗاجِِد  التدٖ الوْاؿ٠  ؿعْب  ّكذل  ُٛ ا ِ ، اٝػزا ٘  العول٘  تحق٘ق

  ٗ٘٘م، 3ّٕٔٓآخزّى،  عٌ ًٖ) الو ارص. ب٘ي التٌق 

 الدذٕ التقل٘د ٕ ال ٘زّقزامدٖ الِ٘ د  عدي الت لدّٖ  اٌزؼ١ّ١ٍرخ ٌردكاهاد اٌزٕظ١ّٟ ا١ٌٙىً كػُ ٚرط٠ٛو -

 بدد٘ي اٟتـدد   خطددْم ّٗلددع  ّالوزؤّطدد٘ي الوؼددز ٘ي بدد٘ي ّاًٟ ـدد   الزطددو٘  الع٠قدد   ٗدد عن

 الوعلْهددد   ّاًتقددد   القدددزارا  ات ددد ذ ّبدددن  الظدددلط ، هزكشٗددد  إلدددٖ ّٗدددددٕ الو تل ددد ، الوظدددتْٗ  

 ّتو ٘دٌِن اٛ دزاد، لتو٘د  ال  هلد  الوؼد رك   عنٗد بو  ّتطْٗزٍ ّتع ٗلَ اٛعو  ، ّإًت س ّالتْجِ٘  

 علدٖ ّٗدٌع ض ،اٝدارٗد  الوظدتْٗ   ع ز ّاًظ٘ بَ العو  إًت س طزع   ٖ ٗظِن هو  أعو لِن، أدا  هي

الوزكددش القددْهٖ لل حددْ  التزبْٗدد  ) .التعل٘و٘دد  ب لودطظدد   العدد هل٘ي لٜ ددزاد الددْظ٘ ٖ اٛدا  جددْدة

  ٕٔ، م3ٕٓٓ ،ّالتٌو٘ 

 أحد  ُّْ الوو رط   أّ للظلْ  هزاجع  بوث ب    لتقْٗن  اإلشوافٟ االرصبي ٌؼ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ اٍزّواه٠خ -

 هدي ّٗشٗ  أُ ا َ ٗحقق الذٕ اٟتت ٍ  ٖ ط٘زٍ هي التكك  للو ى اٟتـ   ًؼ م  ٖ اٛط ط٘  ال ع ل٘  

 تطددْرٍ إلددٔ ٗددددٕ الددذٕ الٌحددْ علددٔ ّال  رج٘دد  ال اخل٘دد  ال ٘لدد  هدد  ت  علددَ ّاًظددت م ّك   تددَ   عل٘تددَ

 العول٘د  أًؼط  ل   الح لٖ الْك  لتؼ ٘ؾ ًظ م ٗع    لتقْٗن  ٖٗم، ٕٓٓٓ، ال ّطزٕ. )ّاطتوزارٍ

 تح ٗد  خد٠  هدي لِد ، ال لدٖ الْكد  لتعدز  هحد دة ّهعلْه   ب٘ ً   تعز  علٔ ّٗعتو  اٝػزا ٘ ،

 اٝػزا ٖ. اٟتـ   عول٘  لتحظ٘ي التـح٘ح٘  اٝجزا ا  ّات  ذ بِ ، اللع  ًّق م القْة ًق م

 ق  خل  إٔ رؿ  تتلوي هظتوزة عول٘  Follow-up ت بع لو    اإلشوافٟ االرصبي ػ١ٍّخ أصو ِزبثؼخ -

 هظدتْٓ علدٖ الوت بعد  عول٘د  ّتدتن ت٠ ٘دَ، علدٖ ّالعود  اٝػدزا ٘  العول٘د  تدكخ٘ز أّ تْق  إلٖ ٗددٕ

 ال طد  تٌ ٘دذ هد ٓ ق٘د ص  دٖ تظد ع  التدٖ ّال ٘ ًد   الوعلْهد   جو  ع ز دّرٕ بؼ   ّتٌ ذ اًٛؼط 

 ّهدي التٌ ٘دذ ّ ع ل٘د  ك د  ة هدي التككد  ّتتلدوي ، أُد ا ِ تحق٘ق ًحْ  تق هِ ّه ٓ للعول٘  الوْكْع 

 التٌ ٘ددذ ّعول٘دد  اٝػددزا ٘  العول٘دد  خطد   ددٖ الثغددزا  ه٠حظدد  علدٖ ّتظدد ع  الوددْارد، اطددت  ام حظدي

 هدي طدْا    الوْكدْع  ال طد  عدي ٌحدز ت ٟ ِد أً هي للتكك  ت٠ ِ٘  أّ ت اركِ  ٗتن بح٘  ه  ز بؼ  

 ,Friedrich Ebert stiftung FES) .الشهٌدٖ ب ل زًد ه  اٟلتدشام ح٘د  هدي أّ التٌ ٘دذ جدْدة ح٘د 

  ّٗتْقد  تط ٘قِد ،العود   بعد  اًتِد  )ق د  ّأاٌد   ّ  ٗدتن تط ٘قِد، ّأكثز دٌٗ ه٘ ٘د    ِٖ عول٘  2014

 .ذاتِ التقْٗن علٔ ًت ئ  عول٘  

 ب٘ ًدد   ٗتلددوي للوعلْهدد    عدد   ًظدد م خدد٠  هددي  اإلشررواف١خ اٌؼ١ٍّررخ ػررٓ اٌىبف١ررخ اٌّؼٍِٛرربد رررٛف١و -

 الوظدتْٗ٘ي، علدٖ ّالودػدزا  ّالوعد ٗ٘ز التعل٘و٘د ، الوٌطقد  ّأُ ا  الو رط ، أُ ا  عي ّهعلْه  
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 ّالوع٘ رٗدد ، الوحل٘دد  اٟخت دد را   ددٖ الطل دد  أدا  ّهظددتْٓ اُٛدد ا ، لتحق٘ددق ً ددذ  التددٖ ّاًٛؼددط 

 ال ٗوْغزا ٘ددد  ّالوعلْهددد   ّالغ٘ددد  ، الحلدددْر ًّظددد  اٝدارٗددد ، ّالِ٘لددد  الوعلوددد٘ي أدا  ّتق٘٘وددد  

 تـدْر التزبدْٕ للوؼدز  ٗ دْى أى علٔ ُٗظ ع  بو   Leithwood, 2005, 51) ب لو رط . ال  ؿ 

 خد٠  هدي اٝػدزا ٖ اٟتـد   عول٘  أاٌ   التزبْٕ الوؼز  ٌٗطلقبح٘   الوعلن، عي ّاكح  ّرؤٗ 

 .التـْر ّذل  الزؤٗ  ُذٍ

 اٝػددزا ٖ العودد  ظِددز  قدد  ،اٌّلهٍرر١خ ٚاإلكاهح اإلشرروافٟ االرصرربي أثؼرربك ثرر١ٓ ٚاٌزىبِررً اٌزَٕرر١ك -

 الوظدلْل٘   تق طن الو رط٘  ّاٝدارة ّالوعلن التزبْٕ للوؼز  ُٗت٘  ّهٌِ  أطلْ  ب عت  رٍ الوؼتز 

  زؿدد  أًددَ كودد  ُهعٌ٘دد ، جْاًدد   ددٖ للوعلددن الدد عن تقدد ٗن ٗددتن بح٘دد  التعل٘و٘دد ، العول٘دد  خ هدد  أجدد  هددي

  دٖ أط طد٘    عٌـدزا   ب٘دٌِن التْا دق ٗعت دز كود  الوِ را ، ُذٍ تٌقـِن لوي اٝػزا  هِ را  لوو رط 

 ّالقلد   اٛمدزا  ك  د  بد٘ي الع٠ق  م ٘ع  ّ ِن اٙرا   ٖ اٟخت٠  ّلت  دٕ اٝػزا  ًظزة تْح٘ 

  الت طدد٘ن" هتدد ٟ   ددٖ ّالت  هدد  التٌظدد٘ق ُددذا ّٗ ددْى اٝػددزا ٘ ، الوو رطدد    ددٖ التٌ قلدد   علددٖ

م، 3ٕٔٓ)ال٘عزب٘د  ّآخدزّى،  ."التعل٘ودٖ اٛدا  تقدْٗن – للوعلود٘ي الوٌِ٘  التٌو٘  – اٝػزا ٘  للعول٘ 

ٖٕٔ-ٖٕٗ  

 أى ٗو دي التزبدْٕ اٝػدزا   دٖ ٗظدت  م ّاحد  أطدلْ  ٌُد   لد٘ض  اإلشوافٟ االرصبي أٍب١ٌت ر٠ٕٛغ -

 تعل٘وددٖ هْقدد  كدد  أى ح٘دد  ّالظددزّ  الوْاقدد  جو٘دد   ددٖ تظددت  م التددٖ اٛطدد ل٘  أ لدد  عٌددَ ٗقدد  

. )ّسارة أطدلْ  هي أكثز الْاح  التعل٘وٖ الوْاق   ٖ ٗظت  م ق  أًَ كو  اٛط ل٘ ، هي أطلْ  ٌٗ ط َ

 اٟعتودد د عل٘ددَ الوٌ طدد  اٟتـدد   أطددلْ  التزبددْٕ الوؼددز  ٗ تدد ر ّحتددٔ  3٘م، 4ٔٗٔالوعدد ر ، 

 العول٘د  ّتطدْٗز تحظد٘ي  دٖ تظدِن ال  زا   ٖ اٝػزا ٖ اٛطلْ  ػوْ ) هٌِ  أط ط٘  هقْه   علٔ

 ح٘د  هدي الوعلود٘ي لٌْع٘د  اٝػدزا ٖ اٛطدلْ  ه٠ هد  - الوٌِدٖ الوعلود٘ي ًّودْ ّالتزبْٗد  التعل٘و٘ 

 ّتحق٘قددَ التعل٘وددٖ للوْاقدد  اٝػددزا ٖ اٛطددلْ  ه٠ئودد  - ّال ـدد ئؾ ّاٝعدد اد ّالقدد را  ال  ددزا 

 الوعلود٘ي بد٘ي ب لتعد ّى ّتقْٗودَ اٝػدزا ٖ لٜطدلْ  الت طد٘ن ٗدتن أى - أجلدَ هي ٗظت  م الذٕ للِ  

 أطددد ل٘  حْلدددَ تددد ّر التدددٖ الزئ٘ظدددٖ الوحددْر ٗ دددْى أى - اٝػدددزا ٖ اٛطدددلْ  هزًّددد  - ّالوؼددز ٘ي

 اٝػدزا  أطد ل٘  تط ٘دق ٗدددٕ أى - حلِد   دٖ ّاٝطِ م الوعلو٘ي تْاجَ التٖ الوؼ ٠   ٖ اٝػزا 

 .اٟجتو ع٘  ّالع٠ق   التو عٖ ّالعو  للوعلو٘ي اٝٗت ب٘  الوؼ رك  إلٔ الو ت رة

 واإلنساني التربوي االتصال نماذج ثالثاً:

 عد ة ظِدز   قد  ب راطتَ؛ ال  حث٘ي ّاُتو م التعل٘و٘ ، ب لودطظ   اٝدارٕ اٟتـ   ُٛو٘  ًظزا  

 هدد  ّتزابطِدد  اٟتـدد   لعول٘دد  ط طدد٘ اٛ عٌ ؿددزال علددٖ ات قدد  ّاًٝظدد ًٖ، التزبددْٕ اٟتـدد    ددٖ ًودد ذ 

 ٗلٖ  ه أبزس ُذٍ الٌو ذ   ّهي ،الِ   هي عول٘  اٟتـ   تحق٘ق بو  ٗظِن  ٖ ال عق بعلِ 

 ٚاإلَٔبٟٔ اٌزوثٛٞ االرصبي فٟ PERLO ثوٌٛ ّٔٛمط -1

 ّ Information اٝعد٠م)  دٖ  تتوثد  ،جْاً  ا٠ا   ٖ اٟتـ   أغزاف الٌوْذ  ُذا ح د ّق 

 بعلدِ   دٖ هت اخلد  الودذكْرة الث٠اد  اُٛد ا  ُّذٍ  Entertainment التز َ٘ ّ Persuasion اٝقٌ  

 ّع هد ، ػد هل  ًظدزة اٟتـد   هْقد  إلدٔ الٌودْذ  ُذا ٌّٗظز بٌِ٘و ، ال ـ  ٗو ي ٟ أًَ ل رج  ال عق

 ّهد  تحق٘قدَ، إلدٔ ّتِ   تزهٖ ه  أط ص علٔ ب  اٟتـ لٖ، للوْق  هق٘ ط  تدخذ ٟ ّح ُ  الزط ل  ح٘ 

 التدٖ ّالغ ٗد   لُٜد ا  ّإدرا  هِد را  هدي ٗتدْ ز أى ٗتد  ّهد  ،ب ٟتـد   القد ئن خد٠  هي إلَ٘ ٗظعٔ

  4ٖٔ-ٖٖٔم، ٕٓٔٓ، ًـز هللا)  ه  ٗلٖ علٔ اٟتـ ل٘  العول٘  ًت ح ّٗتْق  لتحق٘قِ . ٗظعٔ



 2222اغَطٌ                                  21اٌؼلك                   ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزوث١خ     
 

   - 33 - 

 ى هٌِدد  هتعلقتدد ى بْكدد  تددهِدد را  أط طدد٘ ، ااٌ  ّالتددٖ تقددْم ّتعتودد  علددٔ خوظدد ِٙبهارررٗ االرصررب١ٌخ: -

 ت بتَ ّإعد ادٍ ّهد  ٗتحد    ٘دَ بـدْرة ػد ْٗ  ب، إٔ ه  ٗقْم  ال ت ب  ّالح ٗ )ّ  زة الزهْس، ُّو  

كدذل   ،٘  ال ت ب  تعت ز عول٘   ٌ٘  بح  ذاتِ  ّتحت   إلٔ هعز   ّخ دزا  خ ؿد لوّعإلٔ الوظتق ل٘ي. 

اٛهز ب لٌظ   للح ٗ  الذٕ ٗتطل  هق رة علٔ ؿ٘ غ  الوْكْ  ّ  زتَ ّال لو   التٖ تظدتعو   ٘دَ، 

الوقد رة علدٔ القدزا ة )ّااٌت ى هي الوِ را  الوتطل   هدي الوزطد  هتعلقتد ى بعول٘د   د  الزهدْس ُّود  

ِود . إتق ًتط٘  التو٘  ُّو  هِ را  هِو  ج ا ّغ٘ز هتْاج ة ل ٓ التو٘  ّٟ ٗظ  ّ ِوِ ، ّاٟطتو  

أهدد  الوِدد رة اٟتـدد ل٘  ال  ؿدد   ِددٖ القدد رة علددٔ الت  ٘ددز، ّّسى اٛهددْر ّسًدد  ؿددح٘ح ؛ ٟى ُددذٍ 

اٛ دزاد   ّتداز  ٖ ك   ة ًق  اٛ   ر ّالوعلْهد   إلدٔ ،الوِ را  اٟتـ ل٘  تددٕ إلٔ التع ٘ز الـح٘ 

 أّ التو ُ٘ز الوظتِ  ٘ي  ٖ عول٘  اٟتـ  .

علٔ ق٘ هَ ب ٟتـ   تكا٘زا ه  ػزا، لذا ٗت   الُوزط هي الوو ي أى تداز اتت ُ    ه:ارغب٘بد اٌّصل -

أى تح  اتت ُ   الق ئن ب ٟتـ   ًحْ ً ظَ، أّ ًحْ الزطد ل  أّ التوِدْر، إذا ك ًد  طدل ٘  ام اٗت ب٘د ، 

   ق هق ار تكا٘ز اٟتت ُ   الؼ ـ٘  ل ٓ الق ئن ب ٟتـ  .لّذل  

ي الط ٘عٖ أى ٗ ْى لو ٓ أّ هق ار هعز   الوـ ر )الوزطد   ب لوْكدْ  ه َِزٜٛ ِؼوفخ اٌّصله: -

علٔ الزط ل  ّهلوًِْ ؛ ٛى ال زد ٟ ٗظتط٘  أى ٗقْم  تكا٘زنرط لَ، بالذٕ ٗزٗ  التح   عٌَ أّ الق٘ م 

ل٘  لوع ًٖ ّهحتْٗ   ٟ ٗ ِوِ ، هي ج ً  آخز إذا ك ً  هعز د  الوزطد  اكثدز  عب  اٝرط   ٖ عول٘  

  إٔ ل رج  الت ـؾ، هي الوو ي أى ٟ ٌٗت   ٖ ًق  الوع ًٖ الوطلْبد  بظد   عد م هق رتدَ هو  ٗت

أٗلد  عول٘د  ّعلٔ الق٘ م ب لت ظ٘ن للوع ًٖ ّالوعلْهد   التدٖ ُدْ بـد د الق٘د م  دٖ اٗـد لِ  لٚخدزٗي، 

   أى ٗ ِوِ .اطت  اهَ لوـطلح    ٌ٘  هٌِ٘  ٟ ٗظتط٘  الوظتق ِ 

ٗتددكاز الوزطدد  بو  ًتددَ  ددٖ الٌظدد م اٟجتودد عٖ اٌررنٞ ٠ؼّررً ف١ررٗ اٌّوٍررً:  إٌظرربَ االعزّرربػٟ ٚاٌضمرربفٟ -

العول٘د  اٟتـد ل٘  خد٠  ّالثق  ٖ الذٕ ٗقْم ب ٟتـ    دٖ إمد رٍ، ّل دٖ ٗحد   التدكا٘ز الوطلدْ  هدي 

تعز  علٔ أًْا  الٌظن اٟجتو ع٘  التٖ ٗعو  الوزطد  هدي خ٠لِد ، ّهد  ُدٖ ٗالتٖ ٗقْم بِ ، ٗت  أى 

دائِدد ، ّالوِدد م التددٖ ٗطلدد  هٌددَ إًت سُدد ، بكا الٌظدد م اٟجتودد عٖ، ّاٛدّار التددٖ ٗقددْم ه  ًتددَ  ددٖ ُددذ

ّاّٛك   التٖ ٗدزاٍ الٌد ص  ِ٘د ، ّالوعتقد ا  الظ٘ طد٘  ّالقد٘ن الوظد٘طزة عل٘دَ، ب ٝكد    إلدٔ أًدْا  

الدد ّر الظددلْ  الوق ددْ  أّ غ٘ددز الوق ددْ ، إٔ أى ه  ًدد  الوزطدد  الددذٕ ٗقددْم ب لعول٘دد  اٟتـدد ل٘  تلعدد  

 اٛط طٖ ّالِ م  ٖ عول٘  اٟتـ  .

  model waver and Shannon ٠ٚفو ٚ شبْٔٛ ّٔٛمط -2

 الزط ل  هٌَ ت ز  الذٕ الوعلْه   هـ ر عٌ  ت  أ أط ط٘ ،   زة ّجْد علٔ الٌوْذ  ُذا ّٗقْم  

 هثدد  ،اتـدد   قٌدد ة خدد٠  الوزطدد  إلددٔ ّتحودد  الوو ٌدد ، الزطدد ئ  هددي ك ٘ددزة هتوْعدد  بدد٘ي هددي الوزغْبدد 

 تٌتقد  ّبعد ُ  إػ رة ػ   علٔ Encoding رهْس  ٖ تْك  ح٘  ّالـْر، الو تل   اٝػ را  الـْ 

 عدي الزهدْس ُدذٍ  د  بعول٘د  ٗقدْم أّ ٗتلق ُد  الدذٕ الوظدتق  ، إلدٔ هعٌ٘د  اتـ   أداة بوظ ع ة اٝػ رة ُذٍ

 أى إٔ ،Destination الِد   إلدٔ تودز ُدذٍ، الزهدْس  د  عول٘د  ّبعد  Decoding تظدؤ عول٘د  مزٗق

  دٖ الزئ٘ظد  ال  دزة ٗـدْ  أّ ٗلد  أى الوزطد  علدٔ ٗ دْىّ العول٘د . مز دٖ بَ ٗقْم الذٕ الٌؼ م أط ص

 ّْٗكد . اٛط طد٘  ال  دزة إلدٔ ّإع دتِد  الزهدْس لِدذٍ  د  بعول٘د  ٗقدْم أى الوظدتق   ّعلدٔ هعٌ٘ ، رهْس

  3ٕٔ-2ٕٔم، ٖٕٓٓ، اطو ع٘ ) .الٌوْذ  لِذا اٛط ط٘  ال  زة الت لٖ الؼ  
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 ٌالرصبي اإلَٔبٟٔ ٠ٚShannon and waver modelفو  ( ّٔٛمط شبْٔٛ 1ٚشىً )

 هـد ر علدٔ ٗتد  ّال  ، ّالٌق  التزه٘ش إٔ اٟتـ   عول٘   ٖ ْٗج  الذٕ الْك  ُذا هث  ّ ٖ

 أّ هعٌْٗد  لعْاهد  ًت٘تد  ٗحد   قد  تد اخ  أّ كْكد   أّ تؼْٗغ ّجْد اعت  رٍ  ٖ ٗل  أى الوعلْه  

 الوظدتق   إلدٔ الوزطد  هدي مزٗقِد   ٖ ّالزط ل  اللْك   أّ التؼْٗغ هث  ٗح   ّعٌ ه  آل٘ ، أّ ً ظ٘ 

 ت دْى أًِد  أّ أُد ا ِ  تحق٘دق  دٖ لل ؼد  عزكد  ت دْى أًِد  حد  إلٔ اٟتـ  ، عول٘   ٖ طل ٘  تكا٘زا ٗداز

 إلدٔ الْؿدْ  علدٔ القد رة ّعد م اكدطزا  ّجدْد علدٔ ٗدكد  هو  الوح دة، ّاٛخط ر للتحزٗ    عزك 

 ّأُو٘دد  الظدل ٘  الودددازا  عدي اٟبتعد د ّأُو٘دد  هد ٓ ًددزٓ ٌُد  هدي ،اٟتـدد   عول٘د  هددي الوٌؼدْدة الغ ٗد 

  ٓ٘ٔ-3ٗٔم، ٕٓٔٓ، ًـز هللا) ّهح دة. ّاكح  بـْرة الزط ل  ّؿْ 

 الت دزار أّ اٝعد دة مزٗقد  إت د   ٗتد  اٟتـد ل٘  العول٘   ٖ ّتكا٘زٍ التؼْٗغ هؼ ل  ًع ل  ّل ٖ 

 ؿدح٘ ، بؼد   اٝػد رة التقد م  ٖ للق٘ م للوظتق   ال   ٘  ال زؿ  إعط   بقـ  ّذل  الوزطل ، للوعلْه  

 عد م إلدٔ ٗدددٕ بد ّرٍ ّالولد  الوظدتق  ، لد ٓ الولد  تظد   ّقد  الت دزار عول٘  أى ًٌظٔ ٟ أى ٗت  ّل ي

 ّعول٘د  الزطد ل   ِدن تعط٘د   إلدٔ اٛهدز ًِ ٗد  ّ دٖ أخدزٓ هؼ غ  إلٔ ّاٟتت ٍ الذٌُٖ، ّالؼزّد اًٟت  ٍ

  دٖ أُو٘د  لِد  التدٖ ّالتْاًد  الو د ُ٘ن هدي ٗعت دز  Feed back التغذٗد  أّ الزجد  ّجدْد أٗلد  اٟتـ  ،

 الوعْقدد  ، هددي ّخ ل٘دد  ّطددل٘و  ؿددح٘ح  بـددْرة اٟتـدد   حدد ّ   إلددٔ تؼدد٘ز ًِٛدد  اٟتـدد  ؛ عول٘دد 

 ر لِ ، أّ لِ  ّق ْلَ ب لزط ل  الوظتق   ّتكاز اطتت ب  ه ٓ عي   زة للوزط  تعطٖ كًِْ  إلٔ ب ٝك   

 ّعد م  ٘دَ ّتدكا٘زٍ الوظتق  ، إلٔ الْؿْ   ٖ الزط ل   ؼ  ٗعٌٖ ّالز ق، ّاٟطت  دة ال ِن ٗعٌٖ ّالق ْ 

  ٓ٘ٔ-3ٗٔم، ٕٓٔٓ، ًـز هللا) هٌِ . اُٛ ا  تحق٘ق

 عنيدما االتصيال إن ؛تقيول التيي الحقيقي  االعتبيار فيي أخذ بحيث تعديال ادخل النموذج هذا وعلى

 ميين مجموعيي  خييالل ميين الرسييا ل أو للمعلومييات تييدف  عملييي  وكأنيي  إلييي  ينظيير كبييير  أشييكال فييي يكييون

 والتغلي  النقيل تسيييالت أو الترميي  عمليي  فيي للكفياة  يعطي ال والكبير األول االهتمام فإن لذا القنوات،

 المعلومييات، تواصييل وانقطييا  االسييتمراري  لعييدم والكبييير  األولييى األهمييي  تعطييي بييل التشييوي ، علييى

 مرحلي  فيي أو المصيدر عنيد يحيث اليذ  االختييار مثيل المختلف ، النقاط هذه تحدث التي ارياالخت ولعملي 

 الرسيال  وصول ونقط  الرسا ل وتضم الرسال ، فييا ترسل التي المختلف  المراحل في أو واإلرسال النقل

 وضع. أ  وفي يكون كيف ؛ليا واستقبال  للمستقبل

 Wilbur Schramm شواَ ٌٚجو ّٔٛمط -3

 أبعاد نالحظ ان ويمكن ،االتصال دا ري  الحظوا الذين االتصال علماة اوا ل من ولبرشرام يعتبر

 مين بينييا الُمتداخلي  العالقيات توضيي  يمكينو مفياهيم، ثالثي  خيالل مين الطبيع  ليذه تفسير من تناول  ما

  ٕٕٕم، ٖٕٓٓ، اطو ع٘ ) التالي: الشكل خالل
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 ٌالرصبي اإلَٔبٟٔ Wilbur Schramm( ّٔٛمط ٌٚجو شواَ 2شىً )

 يلي: فيما االتصال مفاهيم تتمثل الساب  الشكل خالل من

 عدم رغم والمستقبل، المرسل بين مستمر  االتصال عملي  ان يوض و (؛الدائرية( االتجاه تعددية األول:

 أ  الرمي  تفكيي  ثيم اإلرسال أ  الترمي  بعملي  يقوم منيما كل ألن بينيما، للتميي  واضح  إشار  وجود

 اإلرسيال فيي ومتبيادل متغيير دور هيو منيميا كيل ب  يقوم الذ  الدور ان بمعنى الوقت نفس في االستقبال

 كيفي  في يفكر– يسأل – يستوع  – يفيم – يستمع – يتكلم: فالفرد االتصال، طبيع  يشرحو ،واالستقبال

 .) واحد وقت في( الرد

 استقباال، أو إرساال كان سواة والمستقبل المرسل من كال ب  قومي الذ  الدور نأ يبينو ؛التفاعلية الثاني:

 .والمستقبل المرسل بين مشترك  خبر  وجود حال  في إال ظيوره يمكن وال يتم ال

 مين فيردين وجيود حالي  فيي اني  وذلي  المشترك  األرضي  مبدأ على في  يؤكدو ؛المشترك  الخبر  الثالث:

 .يتم ال االتصال نإف ؛مختلفتين لغتين يتكلمان مختلفتين ثقافتين

 جماعي ، فيي عضيو فيرد فكيل تجمعيات، أسياس عليي االتصيال جمييور إليي النميوذج هذا وينظر

 طريي  عين والمعلوميات باألفكيار العميل مجموعات غذينا إذا وأكبر أسيل ُيصب  االتصال وسا ل وتأثير

 الفني . الرسا ل يستقبلون الذين الرأ ( )قاد  األفراد بعض

  ال٠ًٍٛ ّٔٛمط -4

 ذجوالنمي ويظيير ،االتصيال عمليي  فيي التيأثير عنصر مؤكدا لالتصال، عاما نموذجا السويل قدم

 يوضي  بميا تيأثير؟ وبيأ  وسييل ؟ بأيي  ولمين؟ ولمياذا؟ يقول؟ من المشيور  عبارات  خالل من قدم  الذ 

: التيالي الشيكل خيالل مين بينييا الُمتداخلي  العالقيات توضيي  يمكينو ؟الرسيال  إرسيال يتم ظرف أ  تحت

 م(3102)المشارق ، 

 
 ( ّٔٛمط ٘بهٌٚل ال٠ًٍٛ ٌالرصبي اإلَٔب3ٟٔشىً )
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 اللفظيي ، غيير عين فضيالً  اللفظيي  الرسيا ل عليي النميوذجتركي  هيذا  ،الشكل الساب  من ويتض 

 يييتم ليم أني  يتضي  كميا رسيا ل ، خيالل مين غييره عليي الفيرد فيي  ييؤثر واحيد باتجاه يسير االتصال وأن

 المستقبل. إلي المرسل من واحد اتجاه في يسير االتصال بوصف االستجاب  بعنصر

 ع١وثٕي ّٔٛمط -5

 هامي ، خطيوات فيي  أضياف تفصييال أكثير االتصيال لعمليي  نميوذج 1956 عيام جيربنير قدم وقد

م، 0991و السييد،  مكياو ) :التيالي النحيو عليى ييتلخ  اليذ  نموذجي  من التشوي  عنصر أغفل ولكن 

21) 

 ٠َٚزغ١ت – 3 ؽلصب   ٠لهن – 2 ِب شقص – 1

 ِٕبٍجخ ِٛاك ١ٌضغ – 6 ٍٚبئً ػجو – 5 ِب ِٛلف فٟ – 4

 ٠ٚإصو ِؾزٜٛ ٠ٕمً – 2 ١ٍٚبق – 2 ِب ثشىً – 2

 يحيول إرسيال جييا  بواسيط  كيود فيي وصيفيا ييتم رسيال ، يختيار بمصدر االتصال عملي  وتبدأ

 المستقبل يستطيع رسال  إلى ويحوليا اإلرشادات كود بف  االستقبال جيا  يقوم ثم إرشادات، إلى الرسال 

 تكيون المسيتقبل إليى المرسيل مين انتقالييا خيالل للرسيال  تحيدث التي والتغيرات معيا، والتعامل استقباليا

 .والعشوا ي  التشوي  عملي  بسب 

تأكييدها عليي مجموعي  مين  يتضي  ،لالتصيال اإلشيرافي نمياذج مين عرضي  سيب  ميا وباسيتقراة

واالستفاد  منيا في دعم وتحديد سبل التغل   ،التي ينبغي توافرها لنجاح عملي  االتصال األسس والمبادئ

 -وذل  فيي ضيوة الييدف مين الدراسي   –علي مشكالت االتصال اإلشرافي بالمرحل  االبتدا ي  األ هري  

فالدراس  الحالي  ليس بصدد َتَبنِّي نموذج معين ومحاول  تطبيق ، أو دراسي  هيذه النمياذج مين أجيل تكيوين 

لعملييي   ساسييي األعناصيير : تييرابط وتكامييل الكيين أبيير  مييا تييم االسييتفاد  منيي  يتمثييل فيييول نمييوذج متكامييل،

بصور  ال تسم   التغذي  العكسي ( –الوسيل   –الرسال   –تقبل المس –االتصال، والمتمثل  في؛ )المرسل 

ضيعف أ  عنصير مين هيذه العناصير أو  قصور أو خلل فيي وجود   في حال ألن ،لغيا  أ  عنصر منيا

 .تحقيقيا لألهداف التي تسعى إليياعملي  االتصال وعدم  ضعف فإن  يؤد  إلي ،فعاليت 

 مييارات االتصيالي ودعيم وتطيوير المليي  االتصيال كما أكدت النماذج علي وضوح اليدف مين ع

، وتيربطيم فيييا يعملون بيافي البي   التي بينيم  ات المتبادل للتأثير دعماً ، لدى كل من المرسل والمستقبل

النظام االجتمياعي معرف  طبيع   من الضرور ، كما أن  األفرادالجيات وعالقات مختلف  مع غيرهم من 

وجود تشوي  أو ضوضاة أو تداخل قد يحيدث نتيجي  لعواميل مراعا  و ،في  المرسلوالثقافي الذ  يعمل 

الرسال  في طريقيا مين تكون و ،التشوي  أو الضوضاة هذا معنوي  أو نفسي  أو آلي ، وعندما يحدث مثل

 اذهي لتغلي  علييا، وبالتيالي ينبغيي يؤثر تأثيرا سيلبيا فيي عمليي  االتصيال فإن ذل  ؛المرسل إلى المستقبل

 .التشوي 

 الجامعي قبل األزهري بالتعليم اإلشرافي االتصالمالمح   رابعاً:

 رقدن اٛسُدز ػد٘  قدزار بوْجد  ٗعود  أًدَ إلدٔ اٛسُزٗد  ب لوع ُد  لٞػدزا  الح لٖ الْاق  ٗؼ٘ز

 للتْج٘دَ الع هد  اٝدارة ّهٌِ  اٛسُزٗ ، للوع ُ  الع ه  اٝدارة أجِشة  َ٘ ح د ّالذٕ م،42٘ٔ لظٌ  3ٙٔ

 اٝدارا  هدي إدارة كد  تقظد٘ن ّتدن الثق  ٘د ، للعلْم ال ٌٖ للتْجَ٘ الع ه  ّاٝدارة ّالعزب٘ ، الؼزع٘  للعلْم

 هظدلْل٘   أُدن القدزار ّحد د بد ٛسُز التد هعٖ ق   التعل٘ن هزاح  علٔ هْسع  هٌ ـل  أقظ م إلٔ الظ بق 
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 ددٖ  للتْج٘ددَ الوزكشٗدد  اٝدارة ّاختـ ؿدد  
 

 ،ّهت بعتددَ الوٌدد مق  ددٖ للتْج٘ددَ الوٌ طدد  اٛطددلْ  اقتددزاح

 ،لدذل  ال٠سهد  الت رٗ ٘د  ال دزاه  ّإعد اد ال ٌٖ التْجَ٘ احت٘ ج   دراط   ٖ الت رٗ  إدارة ه  اٟػتزا ّ

 م 42٘ٔ)اٛسُز الؼزٗ ،  اٛسُزٗ . ب لوٌ مق التْجَ٘ أقظ م علٔ اٝػزا ّ

 بو تلددد  اٛسُزٗددد  الوٌددد مق تؼدددز  م؛423ٔ لظدددٌ  2ٕٓ رقدددن اٛسُدددز ػددد٘  قدددزار ّبوْجددد 

  دٖ كد  أًْاعدَ ّب   د  اٛسُدزٕ، التعلد٘ن هزاح  بتو٘  ّاٝدارٗ  ّالو ل٘  ال ٌ٘  الؼلْى علٔ الوح  ظ  

 التْج٘دَ أقظد م م42٘ٔ لظدٌ  3ٙٔ رقدن القدزار حد د كو  م 423ٔ)اٛسُز الؼزٗ ،  اختـ ؿ تِ . دائزة

 ال ٌددٖ التْج٘دَ قظددن - اٟبتد ائٖ بد لتعل٘ن ال ٌٗ٘دد  للعلدْم ال ٌدٖ التْج٘ددَ )قظدن   دٖ اٛسُزٗدد  ب لوٌد مق ال ٌدٖ

 التْجَ٘ قظن - اٝع ادٕ ب لتعل٘ن ّال ٌٗ٘  العزب٘  للعلْم ال ٌٖ التْجَ٘ قظن - اٟبت ائٖ ب لتعل٘ن الثق  ٘  للعلْم

 قظدن - الثد ًْٕ نبد لتعل٘ ّال ٌٗ٘د  العزب٘د  للعلدْم ال ٌدٖ التْج٘دَ قظن - اٝع ادٕ ب لتعل٘ن الثق  ٘  للعلْم ال ٌٖ

 الع هد  ّاٝدارة إدارٗد  ، الوٌطقد  هد ٗز اٛقظد م ُدذٍ ّتت د  ،الثد ًْٕ  بد لتعل٘ن الثق  ٘د  للعلدْم ال ٌدٖ التْجَ٘

 م 42٘ٔ)اٛسُز الؼزٗ ،  . ٌ٘    الثق  ٘  ّالوْاد ّالعزب٘  الؼزع٘  للعلْم

 الع هدد  اٝدارة هددي إلِ٘دد  ٗددزد هدد  تٌ ٘ددذ"   ددٖ اٛقظدد م تلدد  ّاختـ ؿدد   هظددلْل٘   أُددن تتوثدد ّ

 ب لوزاحد  الودْاد تد رٗض  دٖ اٛدا  ك د  ة ر د  إلدٔ تِد   تْجِ٘د   هدي الوزكشٗ  ب ٝدارة ال ٌٖ للتْجَ٘

 اٝدارة إلدٔ ّإرطد لِ  ه٠حظد   هي ال ٌ٘  ب لتق رٗز هتعلق    الوع ُ  هي اٛقظ م إلٔ ٗزد ه  جو ، ّالو تل  

 ّكد   دٖ الوؼد رك ، ّب لوٌطقد  الوعلود٘ي تد رٗ   ٖ الوؼ رك ، ّالوزكشٗ  ب ٝدارة ال ٌٖ للتْجَ٘ الع ه 

)اٛسُدز الؼدزٗ ،  ."الوزكشٗد  اٝدارة هدي إلِ٘د  الدْارد ب لتْؿد٘  ّاٟلتدشام ب لوٌ مق اٟهتح ً   أطلل 

 م 42٘ٔ

 هددي الوْجددَ ًـدد   ٗ ددْى أى علددٔ م44٘ٔ لظددٌ   ٕٙٓٗ) رقددن اٛسُددز ّك٘دد  قددزار ّٗددٌؾ

 العتدش  لظد  بَ ّالوظتع ى )اٛؿلٖ ه رط    ّعؼزٗي طت  الث ًْٗ  ب لوزحل  اّٛائ  ّالو رط٘ي الو رط٘ي

 بدَ ّالوظتع ى )اٛؿلٖ ه رط    ّعؼزّى )او ً٘  الوؼتزك  ّاٝع ادٗ  اٟبت ائ٘  ب لوع ُ  الوْجَ ًّـ  

 ل د  ٗ دْى كود  هٌطقد ، ل د  هزحلد  كد   دٖ للود دة أدًدٔ كح  أّ  ّهْجَ هْجَ ّجْد ّٗلشم العتش  لظ 

 للودْجِ٘ي ب لٌظد   الوطلْبد  اٛعد اد تحد د قْاعد  اٛسُزٗد  الوع ُد  قطد   هدي ّٗـد ر عد م، هْجدَ ه دة

 الوْجدَ ّٗؼدز  ب لوٌطقد  اّٛائ  ّالوْجِ٘ي الوْجِ٘ي ٛع اد م ق    ّاق  ٘   ّعزب٘  دٌٗ٘  )علْم العوْم

 م 44٘ٔالؼزٗ ، )اٛسُز  اٛكثز. علٔ الوْجِ٘ي هي ا٠ا  علٔ اّٛ 

 اٛسُزٗد ، ب لوع ُد  اّٛ  الوْجَ ّاج    أُن م44٘ٔ لظٌ   ٕٙٓٗ) رقن القزار ً ض ّٗتلوي

 ّكدع  التدٖ لُٜد ا  تحق٘قِد  ّطد٠ه  ال راطد٘  ب لود دة الوتـل  الوٌ ُ  تٌ ٘ذ هت بع "  ٖ  تتوث  ّالتٖ

 الوع ُد  لشٗد رة الودْجِ٘ي ه  ع ه  خط  إع ادّ ،تزبْٗ  أط ل٘  هي ٗزاٍ ه  ك  ذل   ٖ هت ذا   أجلِ ، هي

 ،ّالتقددْٗن التْج٘دَ هظدتلشه   هدي ّغ٘زُد  الشٗد رة ّهْاع٘د  العود ، ًّدْاحٖ ال طد  هدي الِد   تتلدوي

 الود دة تد رٗض ّهظدتْٗ   هؼد ٠  تتلدوي بح٘  للوع ُ ، الوزكشٗ  اٝدارة إلٔ ال ّرٗ  التق رٗز كت ب ّ

 ّهت بعد  الود دة لودْجِٖ ّالتقدْٗن ّاٝرػد د ب لتْجَ٘ الق٘ مّ ،ال راط٘  ّال ت  ّالوٌ ُ  ال طن  ٖ ّرأَٗ

 ّخ ؿدد  التدد رٗض  ددٖ اٛدا  هظددتْٓ ر دد  إلددٔ تِدد   ت رٗ ٘دد  دّرا  عقدد ّ ،للوعلودد٘ي ال   ٗدد  هظددتْٗ  

 ٟطدت  ام ب لٌظد   اٛدا  هظدتْٓ لز د  ال٠سهد  الْطد ئ  تق٘د٘نّ ،الظدل٘ن التْج٘دَ ّتْجِِ٘ن الت د للوعلو٘ي

 ّكدذا ّالودْجِ٘ي، التد رٗض ُ٘ل   ب٘ي التع ّى رّح ّب  ّرع ٗ  تؼت٘ ّ ،الوع ُ   ٖ التعل٘و٘  الْط ئ 

 التد رٗض ُ٘لد   ت دذلِ  التدٖ التِدْد هت بعد ّ ،الطد٠  بد٘ي ّالعلودٖ ّال لقدٖ الد ٌٖٗ اًٟلد  م رّح ب 

الو رط٘  اًٛؼط   ٖ الط٠  هؼ رك  بو ٓ ٗتعلق  ٘و  ّخ ؿ 
"
 م 44٘ٔالؼزٗ ، )اٛسُز  .
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 علدٔ اٟت د  "  دٖ  تتوثد  ّالتدٖ اٛسُزٗ ، ب لوع ُ  الوْجَ ّاج    أُن أٗل    القزار تلوي كو 

  ٖ الوثلٔ الطزٗق  إلٔ اّٛائ  الوعلو٘ي تْجَّ٘ ، ِ٘  تع ٗ  بكٕ ّإخط رٍ اّٛ  الوْجَ ه  التْجَ٘ خط 

 أ لد  ٟخت٘د ر اجتو عد   عقد ّ ،ّعق د   ؿدع   هدي ٗـد د ِن هد  تدذل٘  علدٔ ّهع ًّتِن الو دة ت رٗض

 تق بدد  التددٖ الوؼدد ك  أُددن دراطدد  ّكددذل  اّٛ ، الوْجددَ بددزإٔ ذلدد   ددٖ هظددتعٌ٘    الودد دة لتدد رٗض الطددز 

 مزٗقدد  ح٘دد  هددي بشٗ رتددَ ٗقددْم هعلددن كدد  عددي  ٌددٖ تقزٗددز كت بدد ّ ،ّع٠جِدد  الودد دة تدد رٗض  ددٖ الوعلودد٘ي

 ّتتدد ّ  الوعلْهدد   ّعددزف التعل٘و٘دد ، الْطدد ئ  اطددت  ام ّهدد ٓ الدد رص، بتحلدد٘ز ّعٌ ٗتددَ ت رٗظدد٘ 

 ًّتدد ئ  اٟخت دد را  مزٗددق عددي التحـدد٘ل٘  الٌ ح٘دد  هددي الطدد٠  هظددتْٓ تق٘دد٘نّ ،هعلوددِ٘ن هدد  الطدد٠ 

 خطد  كد  ًِ ٗد   دٖ دّرٕ تقزٗدز إعد ادّ ،التعل٘و٘د  العول٘د  هدي اٟطدت  دة هد ٓ لوعز د  ّذل  اٟهتح ً  

 ّهظددتْٗ   الوعلودد٘ي، ّهظددتْٗ   التعل٘و٘دد  ّالْطدد ئ  التدد رٗض ّمددز  الو رطدد٘  ّال تدد  الوددٌِ  ٗتٌدد ّ 

 م 44٘ٔ)اٛسُز الؼزٗ ،  ."للط٠  التحـ٘ 

 ال٠ئحدد  بنؿدد ار مٖٕٔٓ لظددٌ  ٕٓ٘ رقددن اٛسُددز ػدد٘  اٛك ددز اٝهدد م  لدد٘ل  قددزار ؿدد ر ّقدد 

 رقدن ب لقد ًْى الـ در ٗؼولِ ، التٖ ّالِ٘ل   اٛسُز تٌظ٘ن إع دة ق ًْى هي ال  هض ال    ٛح  م التٌ ٘ذٗ 

 لظدٌ  2 رقدن ب لق ًْى ّالوع   م،2ٕٓٓ لظٌ  ٙ٘ٔ رقن ب لق ًْى الق ًْى إلٖ الُول   م4ٙٔٔ لظٌ  ٖٓٔ

 ال طد  إعد اد   دٖ تتوثد  ّالتٖ اٛسُزٗ ، ب لوع ُ  التْجَ٘ ّظ ئ  لؼ غلٖ العو  أع    هتلوٌ    مٖٕٔٓ

 الٌؼد م أّ الو دة هْق  ّتح ٗ  تٌ ٘ذُ ، ّهت بع  الوـ ح  الٌؼ م ّ ٖ الت ـؾ ه دة  ٖ للتْجَ٘ الع ه 

 خطد  ّّكد  ع٠جِد ، ّطد   الوْجدَ اختـد ؽ ًطد    دٖ ال اخلد  الوع ُ   ٖ ّالشٗ دة العتش ح٘  هي

 ّه ٕ للط٠  ال راطٖ الوظتْٕ علٖ للْقْ  الوْجَ اختـ ؽ ًط    ٖ ال اخل  الوع ُ  لشٗ رة ه٘ اً٘ 

 جو٘د  ّتقد ٗن أدائدَ ّتقدْٗن للوعلدن الت رٗظدٖ اٟدا  ّهت بعد  للت ـدؾ، الُوـ ح   التزبْٗ  اًٛؼط  تٌ ٘ذ

 الت ـدؾ لود دة اٟهتح ً   أطلل  إع اد  ٖ ّالوؼ رك  الوعلن، ٗحت جَ الذٕ ال ٌٖ ّال عن الوظ ع ة أًْا 

 ال  ؿد  ّال حدْ  ال راطد   ّإعد اد الوقتزح   ّتق ٗن ال رج  ، ّتق ٗز الٌق  اهتح ً   علٖ ّاٝػزا 

 م ٖٕٔٓ)اٛسُز الؼزٗ ،  الٌؼ م. أّ الو دة بتطْٗز

 ب لوع ُ  ال ٌٖ التْجَ٘ لْظ ئ  التعل٘و٘  اٛدا  هع ٗ٘ز م؛ٖٕٔٓ لظٌ  ٕٓ٘ رقن القزار ً ض ّح د

 م ٖٕٔٓ)اٛسُز الؼزٗ ،  اٙت٘   الوت ٟ  هي هت   ك   ٖ الو ٘ي الٌحْ علٖ اٛسُزٗ 

 هد خ٠   ّت ٌدٖ هـدز،  دٖ اٛسُزٕ للتعل٘ن الوظتق ل٘  ب لزؤٗ  ّاٟلتشام الْعٖ ّٗتلوي اٌم١بكح: ِغبي -1

 قد را  ّتْظ٘د  الـزاع  ، إدارة  ٖ العلو٘  اٛط ل٘  ّاطت  ام التزبْٕ، التغ٘٘ز عول٘   ٝدارة علو٘   

 التعل٘ن. هٌِ  بكخ٠ق٘   ّاٟلتشام للط٠ ، ال ع   التعل٘ن لتحق٘ق هعَ الع هل٘ي ّخـ ئؾ

 الودددْجِ٘ي هدددي ّلشه٠ئدددَ لٌ ظدددَ الوٌِ٘ددد  التٌو٘دد  عٌ ؿدددز ت ع٘ددد  ّٗتلدددوي ا١ٌّٕٙرررخ: اٌز١ّٕرررخ ِغرربي -2

 اٟطت  دة ّتعظ٘ن اٛدا ا ، تحظ٘ي أًؼط  ّت ع٘ن الو رط٘ ، ّالتقْٗن الت رٗ  ّح ا  ّت ع٘ن ّالوعلو٘ي،

 ّاٝط٠ه٘ . ّالثق  ٘  التزبْٗ  ال حْ  هي

 ّالحدزؽ ب ل ٘ل ، الوٌِ  لزبن هٌ ط   علو٘  ه اخ  اطت  ام ّٗتلوي ٚرط٠ٛوٖ: إٌّٙظ رفؼ١ً ِغبي -3

 خطدن ّتٌ ٘دذ تـدو٘ن  دٖ التزبدْٗ٘ي الوو رطد٘ي هد  ّالوؼد رك  الُو تل  ، الوٌ ُ  ب٘ي الت  ه  تحق٘ق علٖ

 ّتطْٗزٍ. الوٌِ  لت ع٘ 

 اٛدا ، لتحظد٘ي ّالتقدْٗن للوت بعد   عد   ًظد م تطدْٗز  دٖ الوؼد رك  ّٗتلوي ٚاٌزم٠ُٛ: اٌّزبثؼخ ِغبي -4

  دٖ ّالوؼد رك  الدذاتٖ، التقدْٗن هو رطد   ّتؼدت٘  الدتعلن، ًدْات  ّتقدْٗن الوٌِ  تٌ ٘ذ هت بع  علٖ ّالعو 

 الو رط . ّتطْٗز خطن دعن
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 تٌو٘تدددددَ، أطددددد ل٘  ّت ع٘ددددد  الدددددتعلن هتتوددددد  بو ِدددددْم الدددددْعٖ ّٗتلدددددوي اٌرررررزؼٍُ: ِغزّرررررغ ِغررررربي -5

 هتتوددد  أعلددد   بددد٘ي الدددذاتٖ الدددتعلن اق  ددد  ّتددد ع٘ن ّالدددتعلن، الوعز ددد  هـددد در تٌْٗددد  علدددٖ ّالحدددزؽ

 الع٠قدددد   ّتزطدددد٘  هٌِدددد ، اٝ دددد دة علددددٖ ّالعودددد  التزبددددْٗ٘ي الوو رطدددد٘ي إبدددد اع   ّهزاعدددد ة الددددتعلن،

 التعلن. هتتو   ٖ اٙخز ق ْ  ّاق    اًٝظ ً٘ 

ُّٗؼددتزم لُؼددغ  ّظ٘ دد  هْجددَ؛ الحـددْ  علددٖ هدُدد  عدد   تزبددْٕ، أّ هدُدد  عدد    ددٖ هتدد   

ُّٗظتثٌٖ هي ُذا الؼزم الؼ غلْى لْظ ئ  تعل٘و٘   -ت ــَ ب ٝك    إلٖ ػِ دة إج سة التكُ٘  التزبْٕ 

 ب ٝكد    إلدٖ قلد   هد ة بٌ٘٘د  قد رُ  خودض طدٌْا  –م 2ٕٓٓلظٌ   ٙ٘ٔ ٖ ت رٗ  العو  ب لق ًْى رقن 

علٖ اٛق   دٖ ّظ٘ د  )هعلدن أّ   أّ هد   دٖ هظدتْاُ ، ّاجت٘د س اٟخت د را  التدٖ تقد٘ض الوِد را  الع هد  

ّالوِ را  الت ــ٘ ، ّاجت٘ س اٟخت  را  التٖ تقد٘ض الدتو ي  دٖ هتد   الت ـدؾ اٛكد دٗوٖ ّ قد   لود  

الْظ٘ دد  الوزقددٖ إلِ٘دد ، تُحدد دٍ اٛك دٗو٘دد  الوٌِ٘دد  للوعلودد٘ي، ّالحـددْ  علددٖ ػددِ دة الـدد٠ح٘  لوشاّلدد  

ّالحـْ  علٖ تقزٗزٕ تقْٗن أدا  بوزت    دْ  الوتْطدن علدٖ اٛقد   دٖ الظدٌت٘ي الظد بقت٘ي ه  ػدزة علدٖ 

 م ٕٔٔٓالٌظز  ٖ التزػ٘  لؼغ  ُذٍ الْظ٘  . )اٛسُز الؼزٗ ، 

 ّتلوٌ  بط ق  الْؿ  الْظ٘ ٖ لوْجَ )الو دة/ الٌؼ م  ب لتعل٘ن اٛسُدزٕ ق د  التد هعٖ؛ ق٘ هدَ

بتٌ ٘ذ بزً ه  لشٗ رة الوع ُ  الْاقع   ٖ ًط   الوٌطق  اٛسُزٗ   ٖ إم ر ّاج  تَ ّهظلْل٘ تَ، ّذل  علٖ 

 م ٕٔٔٓالْجَ الت لٖ  )اٛسُز الؼزٗ ، 

 ، لٞع اد ّالتتِ٘ش ّالتِ٘ل  للع م ال راطٖ الت ٗ .لجً افززبػ اٌّؼب٘ل ى٠بهح اٍزطالػ١خ -

 هي ب   الع م ال راطٖ ّتٌتِٖ آخز أكتْبز. ى٠بهح ف١ٕخ أٌٚٝ )رٛع١ٙ١خ( -

 ت  أ عق  الشٗ رة التْجِ٘٘  ّتٌتِٖ ق   عطل  ًـ  الع م. (صب١ٔخ )ِزبثؼخ ٚرٛع١ٗ ٚرم٠ُٛى٠بهح ف١ٕخ  -

ّتتن علٖ ه ٕ الٌـد  الثد ًٖ هدي العد م ال راطدٖ علدٖ أى  (صبٌضخ )ِزبثؼخ ٚرٛع١ٗ ٚرم٠ُٛى٠بهح ف١ٕخ  -

 خ٠  الع م ال راطٖ. ٗتن تغط٘  جو٘  الوع ُ  ب لوٌطق 

 ّالتدٖ ّتطْٗزُد ، التزبدْٕ اٝػزا  بقل٘  ٗ اٛسُزا  الق٘ داُتو م  ٗتل  ط ق ه  خ٠  ّهي

 اٛسُزٗد  ب لوع ُد  ال ٌٖ التْجَ٘ لْظ ئ  التعل٘و٘  اٛدا  هع ٗ٘ز هت ٟ  ّتٌْ  بتع د اُتو هِ   ٖ تظِز

 هت بعدد  تتلددوي كودد  ال ٘لدد  ، – اٝدارة - الوددٌِ  – الط لدد  – )الوعلددن التعل٘و٘دد  العول٘دد  لتْاًدد  ّػددوْلِ 

 هد  ّهد ٓ ّأُد ا  ًّؼد م   أعود   هدي الوعِد   دٖ ٗدتن هد  لدزبن هت  هد  بؼ   التعل٘وٖ الوْق  ّتقْٗن

 علدٖ أكد   كود  الوٌؼدْدة، ّأُد ا ِ  ّهتطل  تِد  الؼدزٗ  بد ٛسُز التعل٘و٘د  الظ٘ طد  إم ر  ٖ هٌِ  تحقق

 اٛطد ل٘  ّاطدت  ام الدتعلن، هتتود   دٖ اٙخز ق ْ  ّاق    اًٝظ ً٘  الع٠ق   ّتزط٘  ّالتع ّى الوؼ رك 

، ّتع د ّتٌْ  الشٗ را  الو٘ اً٘  التٖ ٗقْم بِ  الوْجِْى دعو   للتْاؿ   ٘و  الـزاع   إدارة  ٖ العلو٘ 

 بٌِ٘ن.

 هددي ْٗاجِِدد  هدد  ّدراطدد  التكهدد  تظددتحق كودد  جِدد ، هددي الثٌدد   تظددتحق التِددْد ُددذٍ أى ػدد  ّٟ

 ق  ٗ د ّ الْاقد  التؼدزٗعٖ علدٖ الوظدتْٓ الٌظدزٕ هث ل٘د  ، ّل ٌدَ ٗ تلد   أخزٓ، جِ  هي ه٘ اً٘    هؼ ٠ 

علٖ أرف الْاق ؛ ًت٘ت  الع ٗ  هي الوددازا  ّالعْاهد  ال ٘ل٘د  ّاٟقتـد دٗ  ّالٌ ظد٘  ّالوعز ٘د  ّالتقٌ٘د  

 هت  هلدد  ؿددْرة ٝعطدد   ك  ٘دد  غ٘ددز ك ًدد  الـدد د ُددذا  ددٖ الوتددْ زة الوعلْهدد   نى دد ّب لتدد لٖ ّغ٘زُدد ،

 الو٘ اً٘دد  ال راطدد  إجددزا ا  التدد لٖ؛ الوحددْر  ددٖ ال راطدد  تتٌدد ّ  ل لددذ الْاقدد . ُددذا عددي للتع ٘ددز ّؿدد دق 

 اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د   لوزحلد ب اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  ّتحل٘د  رؿ  تتلوي ّالتٖ ًت ئتِ ، ّتحل٘ 

 .يوْجِ٘الّ يوعلو٘ال هيهي ّجِ  ًظز ك  هي  –ه٘ اً٘    – علِ٘  التغل  ّط  
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 : إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجهاالثاني المحور

 اٟبت ائ٘د  الوزحلد  )هعلوٖ هي ال راط  عٌ٘  أ زاد آرا  ّتحل٘  رؿ  إلٖ الو٘ اً٘  ال راط  ُ   

  دٖ تدْاجِِن التدٖ اٝػزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  حْ  - ال قِل٘  هح  ظ  ًط    ٖ - ّالوْجِ٘ي  اٛسُزٗ 

 علِ٘ . التغل  ّط   عولِن

 علدٔ للحـدْ  ج٘د ا   هـد را   ب عت  رُد  ،الو٘د اًٖ للت ًد  كدكداة  اٟطدت  ً ) ال راطد  اطت  ه ّ

 اّٛلدٔ؛ اٟطدت  ً  التد لٖ  الٌحدْ علدٖ اطت  ًت٘ي إع اد تن ح٘  ال راط ، عٌ٘  أ زاد هي ال٠سه  الوعلْه  

 هظدلْلٖ إلدٔ هْجِد  الث ً٘د   ّاٟطت  ً  .ال قِل٘  وح  ظ ب اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  الوزحل  هعلوٖ إلٖ هْجِ 

 إعد اد عول٘د  هدز  ّقد  .ال قِل٘د  هح  ظد  ًطد    دٖ اّٛائ  ّالوْجِ٘ي الوْجِ٘ي هي التزبْٕ اٝػزا 

 الت ل٘   ب ل طْا  ال راط  أداة

هق ب٠   ّإجزا  الح ل٘ ، ال راط  بوْكْ  الـل  ذا  الظ بق  ال راط   الٌظزٕ اٛد  علٔ اٟم٠  .ٔ

اٛسُزٗد  بوح  ظد    لوزحلد  اٟبت ائ٘د ب   هعلدن3ٕ، ّعد د )هْجدَ  ٘ٔ)هد  عد د  ػ ـ٘  غ٘ز هقٌٌ  

 هحدد ّر ؿدد٘ غ  بِدد   ّذلدد ، الددزئ٘ض هٌ عِدد  اٟتـدد   اٝػددزا ٖ هددي هؼدد ٠  ٟطددتق   ال قِل٘دد 

 اٟطت  ًت٘ي.

 اٛطد تذة هدي الوح ود٘ي الظد دة علدٔ ّعزكدِو  اّٛل٘د ، ؿْرتِو   ٖ اٟطت  ًت٘ي ع  را  ؿ٘ غ  تن .ٕ

 ّهدد ٓ هٌِودد ، للغددزف ه٠ هتِودد  هدد ٓ هددي للتحقددق ّذلدد  التزبْٗدد ، اٝدارة هتدد    ددٖ الوت ــدد٘ي

 هٌِ . الحذ  أّ إلِ٘  ّاٝك    الع  را  ك  ٗ  ّه ٓ الـ٘ غ ، ّط٠ه  الع  را  ّكْح

 الع د را  بعدق حدذ  التعد ٠ٗ  ُدذٍ أُن هي ّك ى الوح و٘ي، الظ دة ّهقتزح   ه٠حظ   تتو٘  تن .ٖ

 بعلِ . ؿ٘ غ  ّإع دة

 كدد  هحدد ّر ْٗكدد  جدد ّ  ٗلددٖ ّ ٘ودد  )اٟطددت  ًت٘ي . ال راطدد  ٛداة الٌِ ئ٘دد  الـددْرة إلددٖ التْؿدد  تددن .ٗ

 الت لٖ  الٌحْ علٖ ّذل  هحْر، ك   ٖ الع  را  ّع د هٌِو  اطت  ً 

 ( ٚصف أكاح اٌلاهٍخ1علٚي )

 االٍزجبٔخ اٌضب١ٔخ: اٍزجبٔخ اٌّٛع١ٙٓ االٍزجبٔخ األٌٚٝ: اٍزجبٔخ اٌّؼ١ٍّٓ
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 6 ِشىالد ِزؼٍمخ ثبٌّٛعٗ -أ
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 5 ِشىالد ِزؼٍمخ ثبٌّؼٍُ -أ 

25 
45 

ِشىالد ِزؼٍمخ  -ة

 ثبٌوٍبٌخ
 5 ِشىالد ِزؼٍمخ ثبٌّٛعٗ -ة  6

 6 ِشىالد ِزؼٍمخ ثبٌّؼٍُ -ط
ِشرررررررىالد ِزؼٍمرررررررخ ثبٌّٕطمرررررررخ  -ط 

 األى٘و٠خ
5 

ِشىالد ِزؼٍمخ  -ط

 ثب١ٌٍٍٛخ
6 

ِشررررررررىالد ِزؼٍمررررررررخ ثبٌّؼٙررررررررل  -ك 

 األى٘وٞ
5 

 5 ِشىالد ث١ئ١خ -ٖ  6 اٌزغن٠خ اٌواعؼخِشىالد  -ٖ

 22 22 صب١ٔب : ٍجً اٌزغٍت ػ١ٍٙب 22 22 صب١ٔب : ٍجً اٌزغٍت ػ١ٍٙب
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 ٗلٖ  ه  ٗتل   ٔ) الت ّ  خ٠  هي

 اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  هٌِود ؛ اّٛ  الوحدْر تلدوي هحدْرٗي، علدٖ اّٛلٔ اٟطت  ً  اػتول  -

 ّعد دُ  ب لوْجدَ هتعلق  هؼ ٠ ) إلٖ هقظو  ع  رة ، ٖٓ) هي ّٗت ْى اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل 

 ٙ ّعدد دُ  بدد لوعلن هتعلقدد  هؼدد ٠  - ع دد را  ٙ ّعدد دُ  ب لزطدد ل  هتعلقدد  هؼدد ٠  - ع دد را  ٙ

 ٙ ّعد دُ  الزاجع  ب لتغذٗ  هتعلق  هؼ ٠  - ع  را  ٙ ّع دُ  ب لْط٘ل  هتعلق  هؼ ٠  - ع  را 

 ب لوزحلدد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  علدٖ التغلد  طد   هٌِود ؛ الثد ًٖ الوحدْر ّتلدوي ع د را  ،

 ع  رة . ٕٓ) هي ّٗت ْى اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘ 

 اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  هٌِود ؛ اّٛ  الوحدْر تلدوي هحدْرٗي، علدٖ الث ً٘د  اٟطدت  ً  اػتول  -

 ٙ ّع دُ  ب لوعلن هتعلق  هؼ ٠ ) إلٖ هقظو  ع  رة ، ٕ٘) هي ّٗت ْى اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل 

 ّعد دُ  اٛسُزٗد  ب لوٌطق  هتعلق  هؼ ٠  - ع  را  ٙ ّع دُ  ب لوْجَ هتعلق  هؼ ٠  - ع  را 

 ٙ ّعدد دُ  ب٘ل٘دد  هؼدد ٠  - ع دد را  ٙ ّعدد دُ  اٛسُددزٕ ب لوعِدد  هتعلقدد  هؼدد ٠  - ع دد را  ٙ

 ب لوزحلدد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  علدٖ التغلد  طد   هٌِود ؛ الثد ًٖ الوحدْر ّتلدوي ع د را  ،

 ع  رة . ٕٓ) هي ّٗت ْى اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘ 

 اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  لتح ٗد  اٟطد  ً٘ت٘ي أطلل  ؿ٘غ  ّق 

 – هتْطدط  - ك ٘دزة - جد ا )ك ٘دزة التحقدق درجد  لتح ٗ  ال و طٖ ل٘ ز  لوق٘ ص ّ ق    ِ عل٘ التغل  ط  ّ

 هد  تت دق التدٖ اٟطدتت ب  أهد م  ) ع٠ه  بْك  علِ٘  العٌ٘  أ زاد ٗت٘  بح٘  ج ا ، كع٘   – كع٘  

 هحْر. ك  ًِ ٗ   ٖ أخزٓ هقتزح   إك    حزٗ  ال راط  عٌ٘  ٛ زاد ّٗتز  آرائِن،

 ّكدع  هد  اٟطت  ً  تق٘ض أى )بوعٌٖ اٌصلق حظ   تن ال راط ؛ أداة ؿ٠ح٘  ه ٓ هي ّللتحقق

  دٖ اٛػد  ؽ ً دض علٖ تط ٘قِ  أُع٘  إذا تقزٗ     الٌت ئ  ً ض اٟطت  ً  تُعطٔ أى )بوعٌٖ ٚاٌضجبد لق٘ طَ ،

 الت لٖ  الٌحْ علٖ ّذل  ، 4ٕ٘م، ٕٕٓٓ. )عط٘  ، الظزّ   ً ض ّ ٖ هتت ل٘ت٘ي  تزت٘ي

 هدي عد د علدٔ عزكدِ  تدن ؛اٟطدت  ً  لـد   هدػدز ٝعطد   اٌظرب٘وٞ(: )اٌصرلق اٌّؾىّر١ٓ صلق  .1

د .  ٔٔ) ع دُن بل  ،التزب٘  هت    ٖ الوت ــ٘ي الت رٗض ُ٘ل  أعل   الظ دة  تعد ٗ  تدن ّقد  هح و 

 الوح و٘ي. هي % 3ٔ73) ات    ًظ   ٗوث  بو  إٔ هح و  ،  ٔٔ) هتوْ  هي  4) علَ٘ ات ق ه 

 

 حظد   خد٠  هدي، ال راطد  ٛدّا  الد اخلٖ اٟتظد   هدي التكك  تن :اٌلهاٍخ ألكٚاد اٌلافٍٟ االرَبق .2

 درجد  حدذ  بعد  إل٘دَ تٌتودٖ الدذٕ ال زعدٖ للوحدْر ال ل٘د  ب ل رجد   قدزة كد   رجد ل رت د ماٟ هع ه 

 . ٖ) ّ  ٕ) ب لت ّل٘ي هْكح  ُٖ كو  الٌت ئ  ّج    للوحْر، ال ل٘  ال رج  هي ال قزة
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 اٌّؼ١ٍّٓ( )اٍزجبٔخ األٌٚٝ الٍزجبٔخٌ اٌلافٍٟ االرَبق (2) علٚي

 األزهرية االبتدائية بالمرحلة اإلشرافي االتصال مشكالت أوالً:

 مشكالث متعلقت باملىجه  -أ
مشكالث متعلقت  -ب

  بالزسالت

مشكالث متعلقت  -ج

  باملعلم

مشكالث متعلقت  -ج

  بالىسيلت

مشكالث التغذيت  -هـ

  الزاجعت

 العبارة رقم
 معامل

 الارجباط
 العبارة رقم

 معامل

 الارجباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط

0 1..0** . 1...** 02 1..0** 09 1.03** 3. 1..0** 

3 1.20** 1 1.20** 00 1..0** 31 1.0.** 30 1...** 

2 1.03** 9 1.2.** 0. 1.21** 30 1.00** 3. 1..1** 

0 1..0** 01 1.23** 00 1..3** 33 1.00** 31 1.01** 

. 1.2.** 00 1.20** 0. 1..1** 32 1.01** 39 1.0.** 

0 1.21** 03 1.2.** 01 1..0** 30 1..3** 21 1.00** 

 األزهرية االبتدائية بالمرحلة اإلشرافي االتصال مشكالت علي التغلب سبل ثانياً:

 العبارة رقم
 معامل

 الارجباط
 العبارة رقم

 معامل

 الارجباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط

0 1..9** . 1.03** 9 1...** 02 1...** 0. 1.09** 

3 1...** 0 1.01** 01 1.00** 00 1.02** 01 1.02** 

2 1...** . 1..1** 00 1.12** 0. 1.09** 09 1..1** 

0 1..0** 1 1.0.** 03 1..2** 00 1..0** 31 1.00** 

 2021 كالٌخ َِزٜٛ ػٕل ئؽصبئ١ب كاٌخ **

 عٌد  إحـد ئ٘  ّدال  هْج   جو٘عِ  ج    اٟرت  م هع ه٠  ق٘ن أى ٗتل   ٕ) الت ّ  خ٠  هي

 درجتِد  حدذ  بعد  إل٘دَ تٌتودٖ الدذٕ للوحدْر ال ل٘  ب ل رج  تزت ن  قزة ك  أى إٔ  ،ٔٓ.ٓ) دٟل  هظتْٓ

 .طت  ً  الوعلو٘يال اخلٖ ٟ اٟتظ   ٗدك  ه  ُّْ ،للوحْر ال ل٘  ال رج  هي

 اٌّٛع١ٙٓ( )اٍزجبٔخ اٌضب١ٔخ الٍزجبٔخٌ اٌلافٍٟ االرَبق (3) علٚي

 األزهرية االبتدائية بالمرحلة والمعلمين الموجهين بين اإلشرافي االتصال مشكالت أوالً:

 متعلقت مشكالث -أ

 باملعلم

 متعلقت مشكالث - ب

 باملىجه

 متعلقت مشكالث - ج

  ألاسهزيت باملنطقت

 متعلقت مشكالث -د

 باملعهد
  بيئيت مشكالث -ه

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط
 العبارة رقم

 معامل

 الارجباط
 العبارة رقم

 معامل

 الارجباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط
 العبارة رقم

 معامل

 الارجباط

0 1..0** 0 1.0.** 00 1..9** 00 1..0** 30 1..0** 

3 1..0** . 1..3** 03 1...** 0. 1..1** 33 1..0** 

2 1.1.** 1 1.12** 02 1...** 01 1.10** 32 1..9** 

0 1.09** 9 1..0** 00 1.01** 09 1.1.** 30 1.10** 

. 1.11** 01 1.12** 0. 1.01** 31 1.1.** 3. 1.11** 

 األزهرية االبتدائية بالمرحلة اإلشرافي االتصال مشكالت علي التغلب سبل ثانياً:

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط
 العبارة رقم

 معامل

 الارجباط
 العبارة رقم

 معامل

 الارجباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 الارجباط
 العبارة رقم

 معامل

 الارجباط

0 1...** . 1...** 9 1..0** 02 1...** 0. 1..0** 

3 1..9** 0 1..9** 01 1.13** 00 1..9** 01 1...** 

2 1...** . 1...** 00 1...** 0. 1..9** 09 1...** 

0 1.10** 1 1...** 03 1.13** 00 1.1.** 31 1..1** 
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 2021ح ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ كاي **

أى ق٘ن هع ه٠  اٟرت  م ج    جو٘عِ  هْج   ّدال  إحـد ئ٘  عٌد    ٗتل  ٖهي خ٠  الت ّ  )

ال ل٘  للوحدْر الدذٕ تٌتودٖ إل٘دَ بعد  حدذ  درجتِد   ، إٔ أى ك   قزة تزت ن ب ل رج  ٔٓ.ٓهظتْٓ دٟل  )

 هي ال رج  ال ل٘  للوحْر، ُّْ ه  ٗدك  اٟتظ   ال اخلٖ ٟطت  ً  الوْجِ٘ي.

  :Alpha Chornbachأٌفب ووٚٔجبؿ  ثطو٠مخاٌضجبد  .3

 Johnson  هي الوع دل   )Cronbach's alphaبطزٗق  أل   كزًّ    ) Reliabilityتن حظ   الث    

and Larry, 2013, 171  

  
   ̅

         ̅
 

هتْطددن قدد٘ن ̅  عدد د ه ددزدا  اٟطددت  ً  أّ الوحددْر، ّ Nهع هدد  الث دد   بطزٗقدد  أل دد  كزًّ دد  ، ّ αح٘دد    

، ّٗحظد  Average Inter-Item Correlationهع ه٠  اٟرت د م بد٘ي ه دزدا  اٟطدت  ً  أّ الوحدْر 

ه زدا  اٟطت  ً  أّ الوحْر علٔ عد د ه دزدا  اٟطدت  ً  هي خ ر  قظو  هتوْ  هع ه٠  اٟرت  م ب٘ي 

   هع ه٠  الث    التٖ تن الحـْ  علِ٘  بتحل٘  الث   .ٗأّ الوحْر. ّْٗك  الت ّ  )

 اٌلهاٍخ ألكاح اٌنارٟ ٚاٌصلق ووٚٔجبؿ" "أٌفب صجبد ِؼبِالد ل١ُ (4) علٚي

 اٌّٛع١ٙٓ اٍزجبٔخ اٌضب١ٔخ: االٍزجبٔخ اٌّؼ١ٍّٓ اٍزجبٔخ األٌٚٝ: االٍزجبٔخ

 اٌّؾٛه
 ػلك

 اٌؼجبهاد

 ِؼبًِ

 أٌفب
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ِ
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 1.13 .1.0 6 باملىجه متعلقة مشكالت -أ

ال:
أو

 
ت

ال
شك

م
 

ال
ص

الاث
 

في
زا

إلاش
 

 .1.1 0..1 5 باملعلم متعلقة مشكالت -أ 

 .1.1 2..1 5 باملىجه متعلقة مشكالت -ب  .1.1 3..1 6 بالزسالة متعلقة مشكالت -ب

 1.11 1..1 5 ألاسهزية باملنطقة متعلقة مشكالت -ج  1.10 1..1 6 باملعلم متعلقة مشكالت -ج

 1.90 1.13 5 باملعهد متعلقة مشكالت -د  1.12 1.09 6 بالىسيلة متعلقة مشكالت -ج

 1.93 1.10 5 بيئية مشكالت -ه  1.10 0..1 6 الزاجعة التغذية مشكالت -ه

 .1.9 .1.9 25 ألاول  املحىر  إجمالي 1.90 1.90 32 ألاول  املحىر  إجمالي

 1.91 1.90 22 ػ١ٍٙب اٌزغٍت ٍجً صب١ٔب : .1.9 1.90 22 ػ١ٍٙب اٌزغٍت ٍجً صب١ٔب :

 1.99 .1.9 45 االستبانة إجمالي 1.91 1.90 52 االستبانة إجمالي

 ٗظد ّٓ اّٛلدٔ  ل٠طدت  ً ال لدٔ لث د  ل ً د    )كدزّ أل د  هع هد  أى ٗتلد   ٗ) الت ّ  خ٠  هي

 ، 43.ٓ) ّهقد ارٍ الدذاتٖ الـد   هع هد  ٌٗدت  التزب٘عدٖ التدذر ّبكخدذ عد لٖ، ا د   هع هد  ُّْ  4ٙ.ٓ)

 اٟتـدد   وؼدد ٠ ب ّالوتعلددق اّٛ  للوحددْر الث دد   هع هدد  أى ًتدد  حدد ة علددٔ هحددْر كدد  إلددٔ ّبدد لٌظز

 وحدْرال ،أهد   4ٙ.ٓ) هقد ارٍ ؿد   ّهع هد   4ٔ.ٓ) هق ارٍ ك ى اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

 كدد ى  قدد  اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد  ب لوزحلدد  اٝػددزا ٖ اٟتـدد   هؼدد ٠  علددٖ التغلدد  بظدد   الوتعلددقّ الثدد ًٖ

 لتو٘دد  إجودد ٟ   ع ل٘دد  ّا دد   ؿدد   قدد٘ن ُّددٔ  ،42.ٓ) هقدد ارٍ ؿدد   ّهع هدد   4ٗ.ٓ) لددَ الث دد   هع هدد 

 .إحـ ئ٘    ّهق ْل   اٟطت  ً هح ّر
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 ا د   هع هد  ُّدْ  42.ٓ) ٗظد ّٓ الث ً٘د   ل٠طدت  ً ال لدٔ لث د  ل ً د    )كزّ أل   هع ه  أى كو 

 هظدتْٓ ىأ إلدٔ ٗؼد٘ز هد  ُّدْ  44.ٓ) ّهقد ارٍ الدذاتٖ الـد   هع ه  ٌٗت  التزب٘عٖ التذر ّبكخذ ع لٖ،

 هع هد  أى ًتد  حد ة علدٔ هحدْر كد  إلدٔ ّب لٌظز ،ال راط  ُذٍ ًت ئ  تعو٘ن إه  ً٘  ّب لت لٖ ع لٖ، ؿ  

 هقدد ارٍ كدد ى اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد  ب لوزحلدد  اٝػددزا ٖ اٟتـدد   وؼدد ٠ ب ّالوتعلددق اّٛ  للوحددْر الث دد  

 اٟتـد   هؼ ٠  علٖ التغل  بظ   الوتعلقّ الث ًٖ وحْرال أه   ،42.ٓ) هق ارٍ ؿ   ّهع ه   4٘.ٓ)

  ،43.ٓ) هقد ارٍ ؿد   ّهع ه   4ٙ.ٓ) لَ الث    هع ه  ك ى  ق  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

 .إحـ ئ٘    ّهق ْل   اٟطت  ً هح ّر لتو٘  إجو ٟ   ع ل٘  ّا    ؿ   ق٘ن ُّٔ

 الدراسة ُمجتمع 

 اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد  الوزحلدد  هعلوددٖ جو٘دد  هددي ال راطدد  عٌ٘دد  هٌددَ اػددتُق  الددذٕ الوتتودد  ٗتددكل 

 ّب٘ ً تِن علٖ الٌحْ اٙتٖ  ،ال قِل٘  هح  ظ  ًط    ٖ ّالوْجِ٘ي

 اٛسُزٗد  ال قِل٘د  لوٌطقد  الت بعد  التعل٘و٘د  اٝدارا  بُو تلد ، هعلن 2ٕٔٓ إجو ٟ   الوعلوْى ع د بل  -

 ال راطد  عٌ٘د  اخت٘د ر تدن ّقد    م ، 4ٕٔٓ ،اٛسُز الؼزٗ . )مٕٕٓٓ/4ٕٔٓ ال راطٖ الع م خ٠ 

 – دكدزًض – مل د  – )الوٌـدْرة ُدٖ  تعل٘و٘د  إدارا  اود ى بد٘ي هدي عؼدْائ٘  بطزٗقد  الوعلو٘ي هي

 الوعلود٘ي هدي ال راطد  عٌ٘  أ زاد ع د بل  ّق  الظٌ ٠ّٗي ، – أج  – التو ل٘  – بلق ص  – الٌـز هٌ٘ 

 التعل٘و٘دد  اٝدارا  اخت٘دد ر عٌدد  رّعددٖ ّقدد  الوعلودد٘ي، عدد د إجودد لٖ هددي %7ٔٓ٘ بٌظدد   ، ددزدا   3ٖٙ

  قدن، هحد دة جِد  علدٖ التزك٘دش ٗ دْى ٟ بح٘د  ال قِل٘د  هح  ظد  جٌْ   – ّطن – )ػو   لـ توث٘لِ 

 حلدز ، – )رٗد  ه تل د  لوْاقد  ّتوث٘لِد  أًثدٖ ، – )ذكدز للٌدْع٘ي ال راطد  عٌ٘د  توث٘د  رّعٖ كو 

 هدي أكثدز – طدٌْا  عؼدزة إلدٖ خوظد  هدي – طدٌْا  خوظد  هدي )أقد  ه تل د  خ زة لظٌْا  ّتوث٘لِ 

 هدد  ال راطدد  لعٌ٘دد  ّال ؼددزٗ  الو دٗدد  ّاٝه  ًدد   ال ـدد ئؾ تقدد ر  إلددٖ ب ٝكدد    طددٌْا  ، عؼددزة

 للوعلود٘ي،  اطت  ً 24ٖ ع د تْسٗ  تن ّق . اٛؿلٖ للوتتو  ّال ؼزٗ  الو دٗ  ّاٝه  ً   ال ـ ئؾ

 اٟطدتت ب   رجْ  ع م بظ   ،%74ٕٓحْالٖ لل ق  الولْٗ  الٌظ   تـ   ّب لت لٖ ،3ٖٙ هٌِ  ع د 

 . اطت  ً   2) اٙخز ال عق اطتت ب   اطت و   ّع م    اطت  ً ٗ) اٟطت  ً   بعق

سٗعِن كد ٙتٖ   4ًٗٔحْإجو ٟ   اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  الوزحل  هْجِٖ ع د بل  -  ّ  ، هْجِد 2ٗٔهْجِ  ، ٗدتن تْد

 ال قِل٘د  بوح  ظد  اٛسُزٗد  للوع ُ  الوزكشٗ  اٝدارة هظتْٓ علٖ  ، ّذل  ع ه   هْجِ 4 ّ،  أّٟ     هْجِ ٔٔ

 تددن ّقدد  م ، أ 4ٕٔٓ ،الؼددزٗ اٛسُددز ) م.ٕٕٓٓ/4ٕٔٓ ال راطددٖ للعدد م الوددْجِ٘ي ٝحـدد ئ٘  ّ قدد   

هدي إجود لٖ  % 27ٖٔٔ بٌظ   زدا   2ٕ ع د علٔ ه٘ اً٘    التط ٘ق تن ح٘  هٌِن، عؼْائ٘  عٌ٘  اخت٘ ر

جِٖ عدد د  علددٖ ب ٝػددزا  ٗقْهددْى هوددي أ زادُدد  أى رّعددٖح٘دد   ،اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد  الوزحلدد  هدْد

 اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  الوزحلد  هعلودٖ هي ال راط  عٌ٘   ٖ اخت٘ رُ  تن التٖ الثو ً٘ التعل٘و٘   اٝدارا 

 – )ذكدز بد٘ي الودْجِ٘ي هدي ال راطد  عٌ٘د  أ دزاد تٌْٗ  رّعٖ ّق  هعِن، ه  ػز بؼ   ٗتع هلْىهوي 

هددي الوعلودد٘ي  الٌِ ئ٘دد  ال راطدد  عٌ٘دد  تْسٗدد  التدد لٖ التدد ّ  ّْٗكدد  أّ  . هْجددَ – )هْجددَ ّ أًثددٖ 

 إحـ ئ٘  . ب٘ ً تِ  ه  التع ه  تن التّٖالوْجِ٘ي، ّ
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 ٚاٌّٛع١ٙٓ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك رٛى٠غ (5) علٚي

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلكاهح

 (22 = )ْ اٌّٛعْٙٛ (362 = )ْ اٌّؼٍّْٛ

 إجو لٖ أّ  هْجَ هْجَ إجو لٖ حلز رٗ 

  %   %   %   %   %   % 

 إٌّصٛهح

 6024 5 2022 2 4016 3 6025 23 3022 11 3025 12 ذكز

 5056 4 2022 2 2022 2 6025 23 3022 11 3025 12 أًثٖ

 12052 2 5054 4 6024 5 12052 46 6022 22 6052 24 إجو لٖ

 طٍقب

 6024 5 2022 2 4016 3 6025 23 3022 11 3025 12 ذكز

 5056 4 2022 2 2022 2 6025 23 3022 11 3025 12 أًثٖ

 12052 2 5054 4 6024 5 12052 46 6022 22 6052 24 إجو لٖ

 كوؤٌ

 6024 5 2022 2 4016 3 6025 23 3022 11 3025 12 ذكز

 5056 4 2022 2 2022 2 6025 23 3022 11 3025 12 أًثٖ

 12052 2 5054 4 6024 5 12052 46 6022 22 6052 24 إجو لٖ

 إٌصو ١ِٕخ

 6024 5 2022 2 4016 3 6025 23 3022 11 3025 12 ذكز

 5056 4 2022 2 2022 2 6025 23 3022 11 3025 12 أًثٖ

 12052 2 5054 4 6024 5 12052 46 6022 22 6052 24 إجو لٖ

 ثٍمبً

 6024 5 2022 2 4016 3 6025 23 3022 11 3025 12 ذكز

 5056 4 2022 2 2022 2 6025 23 3022 11 3025 12 أًثٖ

 12052 2 5054 4 6024 5 12052 46 6022 22 6052 24 إجو لٖ

 اٌغّب١ٌخ

 6024 5 2022 2 4016 3 6025 23 3022 11 3025 12 ذكز

 5056 4 2022 2 2022 2 6025 23 3022 11 3025 12 أًثٖ

 12052 2 5054 4 6024 5 12052 46 6022 22 6052 24 إجو لٖ

 أعب

 6024 5 2022 2 4016 3 6025 23 3022 11 3025 12 ذكز

 5056 4 2022 2 2022 2 6025 23 3022 11 3025 12 أًثٖ

 12052 2 5054 4 6024 5 12052 46 6022 22 6052 24 إجو لٖ

 إٌَجال٠ٚٓ

 6024 5 2022 2 4016 3 6025 23 3022 11 3025 12 ذكز

 5056 4 2022 2 2022 2 6025 23 3022 11 3025 12 أًثٖ

 12052 2 5054 4 6024 5 12052 46 6022 22 6052 24 إجو لٖ

 55056 42 22022 16 33034 24 52022 124 23022 22 26012 26 ئعّبٌٟ اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌنوٛه

 44044 32 22022 16 22022 16 52022 124 23022 22 26012 26 ئعّبٌٟ اٌؼ١ٕخ ِٓ اإلٔبس

 122022 22 44044 32 55055 42 122022 362 42022 126 52022 122 اٌلهاٍخ ػ١ٕخ ئعّبٌٟ

 بلد  اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  الوعلو٘ي هي ال راط  عٌ٘  أ زاد ع د أى  ٘) الت ّ  هي  ٗتل

 الوعلو٘ي؛ هي ال راط  عٌ٘  خـ ئؾ أُن ّهي % ،ٓٔ.٘) بٌظ   هعلو     2ٕٔٓ) أؿ  هي هعلو     3ٖٙ)

 الزٗد   دٖ عد دُن بلد  ح٘د  الحلدز؛  دٖ تقد  التدٖ ّالوع ُد  الزٗد   دٖ تق  التٖ الوع ُ  ب٘ي تتو  أًِ 

 ال ل٘ددد  العٌ٘ددد  هدددي % 2.3ٓٗ) بٌظددد    2ٙٔ) الحلدددز  دددٖ عددد دُن ّبلددد  % ،ٕٓ.ٕ٘) بٌظددد    4ٕٔ)

 تُوثدد  ح٘دد  جٌددْ  ؛ - ّطددن – )ػددو   ال قِل٘دد  بوح  ظدد  القط عدد   ه تلدد  العٌ٘دد  تُوثدد  كودد  للوعلودد٘ي،

 هددي %27ٖ٘ٓ ًظدد   ّتُؼدد   ال قِل٘دد  هح  ظدد  ّطددن دكددزًض  – مل دد  – )الوٌـددْرة التعل٘و٘دد  اٝدارا 
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 الوح  ظد  ػدو   التو ل٘د   – بلقد ص – الٌـدز )هٌ٘د  التعل٘و٘د  اٝدارا  تُوثد  كود  للوعلود٘ي، ال ل٘د  العٌ٘ 

 جٌدْ  الظدٌ ٠ّٗي  – )أجد  التعل٘و٘د  اٝدارا  ّتُوثد  للوعلود٘ي، ال ل٘  العٌ٘  هي %27ٖ٘ٓ ًظ   ّتؼ  

 الذكْر ب٘ي ه  ال راط  عٌ٘  تتو  كو  للوعلو٘ي. ال ل٘  العٌ٘  هي %7ٕٓٓ٘ ًظ   ّتؼ   ال قِل٘  هح  ظ 

 بٌظددد    3ٗٔ) اًٝددد   عددد د بلددد  كوددد  % ،ٓٓ.ٓ٘) بٌظددد    3ٗٔ) الدددذكْر عددد د بلددد  ح٘ددد  ّاًٝددد  ؛

 للوعلو٘ي. ال ل٘  العٌ٘  هي % ٓٓ.ٓ٘)

 خوظد  هدي – طدٌْا  خوظد  هدي )أقد  ه تل   خ زة طٌْا  الوعلو٘ي؛ هي ال راط  عٌ٘  ّتتلوي

 ّالدذكْر ّالحلدز ّالزٗد  اٝدارا  ه تلد  علدٖ هْسعد  طٌْا   عؼزة هي أكثز – طٌْا  عؼزة إلٖ

 ّبلد  % ،73ٖٓٗ) بٌظد   هعلود   3ٕٔ) إجود ٟ   طٌْا  خوظ  هي اٛق  الوعلو٘ي ع د بل  ح٘  ّاًٝ  ؛

 ع دُن ّبل  % ،7ٖٗٓٓ) بٌظ   هعلو   ٕٔٔ) إجو ٟ   طٌْا  عؼزة إلٖ طٌْا  خوظ  هي  ل   ٖ ع دُن

 % .73ٖٓٗ) بٌظ   هعلو   3ٕٔ) إجو ٟ   طٌْا  عؼزة هي أكثز  ل   ٖ

 هدي هْجِد     2ٕ) بلد  الودْجِ٘ي هدي ال راطد  عٌ٘د  أ دزاد عد د أى  ٖ) الت ّ  هي أٗل    ّٗتل 

 بد٘ي تتود  أًِد  الوْجِ٘ي؛ هي ال راط  عٌ٘  خـ ئؾ أُن ّهي % ،ٓٔ.ٔٔ) بٌظ   هْجَ  ٓٓٙ) أؿ 

 الوْجِددْى عدد د ّبلدد  % ،٘٘.٘٘) بٌظدد    ٓٗ) الوْجِددْى عدد د بلدد  ح٘دد  أّ  ؛ هْجددَ ّ )هْجددَ  لتددٖ

 الوددْجِ٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  توثدد  كودد  للوددْجِ٘ي، ال ل٘دد  العٌ٘دد  هددي % ٗٗ.ٗٗ) بٌظدد    ٕٖ) اّٛائدد 

 )الوٌـدْرة التعل٘و٘د  اٝدارا  تُوث  ح٘  جٌْ  ؛ - ّطن – ػو   ) ال قِل٘  بوح  ظ  القط ع   ه تل 

 تُوثد  كود  للودْجِ٘ي، ال ل٘د  العٌ٘د  هي %27ٖ٘ٓ ًظ   ّتُؼ   ال قِل٘  هح  ظ  ّطن دكزًض  – مل   –

 العٌ٘د  هدي %27ٖ٘ٓ ًظد   ّتؼد   الوح  ظد  ػو   التو ل٘   – بلق ص – الٌـز )هٌ٘  التعل٘و٘  اٝدارا 

 ًظدد   ّتؼدد   ال قِل٘دد  هح  ظدد  جٌددْ  الظددٌ ٠ّٗي  – )أجدد  التعل٘و٘دد  اٝدارا  ّتُوثدد  للوددْجِ٘ي، ال ل٘دد 

 ّاًٝد  ؛ الدذكْر بد٘ي هد  الودْجِ٘ي هدي ال راطد  عٌ٘د  تتود  كود  للودْجِ٘ي. ال ل٘د  العٌ٘  هي 7ٓٓ%ٕ٘

 العٌ٘د  هدي % ٗٗ.ٗٗ) بٌظد    ٕٖ) اًٝ   ع د بل  كو  % ،٘٘.٘٘) بٌظ    ٓٗ) الذكْر ع د بل  ح٘ 

 للوعلو٘ي. ال ل٘ 

 اإلحصائية المعالجة أساليب

 هدي إحـد ئ٘    ّهع لتتِد  الت دزارا  لحـدز جد اّ   دٖ ت زٗغِ  تن ّتتو٘عِ  اٟطت  ً  تط ٘ق بع 

 الوع٘د رٕ، ّاًٟحدزا  ،الحظد بٖ ّالوتْطن للوْا ق ، الولْٗ  ّالٌظ  الت زارا ) الت ل٘   اٛط ل٘  خ٠ 

)ك  ك ٓ هزب  اخت  رّ
ٕ
 ّتدن اٟتتد ٍ ، أحد دٕ الت د ٗي تحل٘د  اخت د رّ الوظدتقل ، للعٌ٘د   التد   ّاخت د ر ،  

 .ّالعؼزّى ال  هض اٝؿ ار  (SPSS اٝحـ ئٖ ال زً ه  ب طت  ام ال راط  ًت ئ  تحل٘ 

 ال وض اٟطتت ب   هي اطتت ب  ل   درج  إعط   مزٗق عي اٝحـ ئ٘  الوع لت   إجزا  تن ق ّ

 ّاٟطددتت ب   ٘) ال رجدد  تعطددٔ جدد ا  )ك ٘ددزة   ٟطددتت ب   .Likert Method ل٘ ددز  ) لطزٗقدد  ّ قدد   

 ال رج  تعطٔ )كع٘    ّاٟطتت ب   ٖ) ال رج  تعطٔ )هتْطط   ّاٟطتت ب   ٗ) ال رج  تعطٔ )ك ٘زة 

 فقير  لكل المو ون الحسابي المتوسط قيم  خالل ومن ، ٔ) ال رج  تعطٔ ج ا  )كع٘   ّاٟطتت ب   ٕ)

 ميدى فيي (جيدا ضيعيف –ضيعيف  – توسيط م- كبيير - جيدا كبيير ) التحقي  درجي  معرفي  يمكين محور أو

 .(0بالجدول) موض  هو  كم محدد،
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 اٌقَّخ االٍزغبثبد ِٓ اٍزغبثخ ٌىً اٌزؾمك ِٚلٜ َِزٜٛ (6) علٚي

 المدى التحقق مستوى
 1.1 وحتى 1 من جدا ضعيفة

 6.2 وحتى 1.1 بعد ما  ضعيفة
 4.3 وحتى 6.2 بعد ما متوسطة
 3.6 وحتى 4.3 بعد ما كبيرة

 5 وحتى3.6 بعد ما جدا كبيرة

 وتفسيرها الميدانية الدراسة نتائج

 الت لٖ علٖ الٌحْ  ّت ظ٘زُ  الو٘ اً٘  ال راط  ًت ئ  عزف ٗو ي

 .١ّٓاٌّؼٍ ٔظو ٚعٙخ ِٓ األى٘و٠خ االثزلائ١خ ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد  -أ

 الوْجِدد  اّٛلددٔ اٟطددت  ً  هددي اّٛ  الوحددْر ٛبعدد د الوددْسّى الحظدد بٖ الوتْطددن حظدد   تددن

 تلد  تزت٘د  ادن اٛسُزٗد  ، اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ   )هؼ ٠  ّالوتلوي إجو ٟ ، للوعلو٘ي

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  الوْسّى الحظ بٖ الوتْطن علٖ بٌ   تٌ سل٘  اٛبع د

  ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك الٍزغبثبد اإلعّب١ٌخ إٌزبئظ (2) علٚي

 األى٘و٠خ االثزلائ١خ ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد

 األى٘و٠خ االثزلائ١خ ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد
 اٌؾَبثٟ اٌّزٍٛظ

 اٌّٛىْٚ
 اٌزؾمك َِزٜٛ

 كبيرة 1.33 الموجهب متعلقة مشكالت األول: البعد .3

 كبيرة 1.33 الرسالةب متعلقة مشكالت الثاني: البعد .3

  كبيرة 1.31 المعلمب متعلقة مشكالت الثالث: البعد .1

 كبيرة 1.33 الوسيلةب متعلقة مشكالت الرابع: البعد .3

 كبيرة 1.33 الراجعة التغذيةب متعلقة مشكالت الخامس: البعد .3

 كبيرة 1.33 األى٘و٠خ االثزلائ١خ ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد محور إجمالي

 اٟتـد   هؼد ٠  حدْ  الوعلود٘ي هدي ال راطد  عٌ٘د  أ دزاد اطدتت ب   أى  2) الت ّ  هي ٗتل 

 بوتْطدن التحقدق، درجد  ح٘د  هدي )ك ٘دزة   لد   دٖ تق  - إجو ٟ   - اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

 ب لتغذٗدد  هتعلقدد  )هؼدد ٠  التدد لٖ  الٌحددْ علددٖ الوؼدد ٠  هحددْر تزت٘دد  ّكدد ى  ،723ٖ) هددْسّى حظدد بٖ

 هتعلقدد  )هؼدد ٠  اددن الثدد ًٖ، التزت٘دد   ددٖ ب لوْجددَ  هتعلقدد  )هؼدد ٠  اددن اّٛ ، التزت٘دد   ددٖ الزاجعدد  

 هتعلقدد  )هؼدد ٠  اددن الزابدد ، التزت٘دد   ددٖ بدد لوعلن  هتعلقدد  )هؼدد ٠  اددن الث لدد ، التزت٘دد   ددٖ ب لْطدد٘ل  

 بد٘ي الوحدْر ُدذا ٛبعد د الوْسّى الحظ بٖ الوتْطن تزاّح ح٘  ّاٛخ٘ز، ال  هض التزت٘   ٖ ب لزط ل  

(ٖ72ٕ – ٖ732.  

 اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   )هؼ ٠  ٛبع د الوْسّى الحظ بٖ الوتْطن حظ   ّبع 

 الحظد بٖ ّالوتْطدن الولْٗد  ّالٌظد  الت دزارا  حظد   تدن إجود ٟ ؛ الوعلود٘ي ًظدز ّجِد  هدي اٛسُزٗد  
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 علدٖ ّذلد  تٌ سل٘د ، ّتزت٘ ِد  اّٛ  الوحدْر أبعد د هدي بعد  كد  لوؼد ٠  الوع٘د رٕ ّاًٟحزا  الوْسّى

 الت لٖ  الٌحْ

 بالموجه متعلقة مشكالت األول: البعد

 اٟتـدد   هؼدد ٠  هددي اّٛ  ال عدد  حددْ  الوعلودد٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   جدد   

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو   ،ب لوْجَ هتعلق  )هؼ ٠  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

  (ثبٌّٛعٗ ِزؼٍمخ )ِشىالد األٚي اٌجؼل ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (2) علٚي

 املشكلت

 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 ن و ىس امل

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 خ٠  للوعلن الٌ ظ٘  ب لظزّ  اُٟتو م كع  .ٔ

 اٝػزا ٘ . اللق  ا 

 20 .20 . 9 0 ك
  3 كبير  ...1 2.91

% 0.0 3.0 0.9 10.0 1.0 

 الوو رطدد   أّ الوٌتددشة غ٘ددز لٜعودد   التِ ٗدد  .ٕ

 الوزغْب . غ٘ز

 .2 .. 3.1 02 . ك
  . متوسط  ...1 2.39

% 0.0 2.. .1.0 00.9 01.0 

 ٝجددددزا ا  الؼدددد لٖ الت ًدددد  علددددٖ التزك٘ددددش .ٖ

 التعل٘و٘ . العول٘  بتْدة اُٟتو م عي التْجَ٘

 230 .3 00 . 0 ك
  0 جًدا كبير  .1.0 1..0

% 0.0 0.0 2.1 ..2 1..3 

 الوعلودد٘ي را آ لتق دد  الوْجددَ اطددتع اد كددع  .ٗ

 بزأَٗ. ّالتوظ  ّهقتزح تِن

 23 201 00 1 0 ك
  2 كبير  0..1 .2.9

% 0.0 3.3 2.1 10.3 1.. 

 علدددٔ ّالوددد ح الثٌددد   ع ددد را  اطدددت  ام قلددد  .٘

  .اٟٗت ب٘ ّالوو رط   اٛعو  

 03 0. 300 30 . ك
  0 متوسط  1.13 .2.3

% 0.9 0.. 0... 00.. 00.0 

 التعلددد٘ن ب طدددتزات٘ت٘   الوْجدددَ إلوددد م كدددع  .ٙ

 الح ٗث . ّالتعلن

 22 391 23 0 . ك
  0 كبير  1.00 2.90

% 0.9 0.0 1.. .1.1 9.1 

 حدددْ  الوعلوددد٘ي هدددي ال راطددد  عٌ٘ددد  أ دددزاد اطدددتت ب   تـدددٌ٘  ٗو دددي  3) التددد ّ  خددد٠  هدددي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  ب لوْجَ  الوتعلق  )الوؼ ٠  هحْر

 علدٖ تدٌؾ ّالتٖ  ٖ) رقن الوؼ ل  ج    ٌُّ  علا (: )وج١وح ثلهعخ ِشىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 التزت٘د   دٖ التعل٘و٘د " العول٘د  بتدْدة اُٟتود م عدي التْجَ٘ ٝجزا ا  الؼ لٖ الت ً  علٖ التزك٘ش"

 تؼدت  درجد  إلدٖ ٗؼد٘ز هد  ُّدْ  7ٙ2ٓ) هع٘د رٕ ّاًحدزا   723ٗ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن اّٛ 

 الزّتٌ٘٘د  اٝجدزا ا  كثزة إلٖ ذل  ٗزج  ّق  العٌ٘ ، أ زاد ب٘ي ات    ػ َ ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘  

 التعل٘و٘د  العول٘د  تطدْٗز  دٖ ّدّرٍ التْج٘دَ بثق  د  التْع٘د  ّكدع  الو تل  ، اٟتـ   هْاق  خ٠ 

 أعود   ُهتدزد التْج٘دَ أى أبزسُد  هدي ّالتدٖ بٌِ٘ن، ال  مل  الو  ُ٘ن بعق ّاًتؼ ر جْاً ِ ، ك    هي

 ح٘د  (121  2212َ عرٛاْ ٚوفروْٚ )ُّْ ه  ٗت ق ه  دراط  ، أعو لِن إلٖ ُٗل   ّع   ّرق٘ 

أى الِ٘   التٌظ٘وٖ ب لتعل٘ن اٛسُزٕ ق   الت هعٖ ٗتظن ب ل ٘زّقزام٘د ، كود  أًدَ بٌد   ج هد   أّكح 

 .٘  ل عق الوِ مت ت٘  ّاسدّاجه  الوتغ٘زا ، ّتتع د بَ الْح ا  اٝدارٗ  ّ ٗق ّم الت ٘ 

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )وج١روح(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمك اٌضبٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 بوتْطددن الثدد ًٖ التزت٘دد   ددٖ اٝػددزا ٘ " اللقدد  ا  خدد٠  للوعلددن الٌ ظدد٘  بدد لظزّ  اُٟتودد م "كددع 

 "كدع  علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٗ) رقن الوؼ ل  ان  ،7٘٘ٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   743ٖ) هْسّى حظ بٖ

 حظد بٖ بوتْطدن الث لد  التزت٘د   ٖ بزأَٗ" ّالتوظ  ّهقتزح تِن الوعلو٘ي را آ لتق   الوْجَ اطتع اد
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 إلود م "كدع  علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٙ) رقدن الوؼد ل  ادن  ،7٘ٙٓ) هع٘د رٕ ّاًحدزا   742ٖ) هْسّى

  74ٖٔ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن الزابد  التزت٘د   دٖ الح ٗثد " ّالدتعلن التعلد٘ن ب طتزات٘ت٘   الوْجَ

 تؼدت  ّدرجد  ك ٘دزة، ب رجد  الوؼد ٠  ُدذٍ ّجدْد إلدٖ ٗؼد٘ز هد  ُّدْ  ،7ٙٗٓ) هع٘د رٕ ّاًحزا 

 ك ٘زة. ب رج  الوؼ ٠  ُذٍ ّجْد علٔ العٌ٘  أ زاد ب٘ي ات    ػ َ ٗعٌٖ بو  اٙرا ،  ٖ كع٘  

 علدٖ تدٌؾ ّالتٖ  ٕ) رقن الوؼ ل  ج    ٌُّ  )ِزٍٛطخ(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌضبٌش: اٌَّزٜٛ -

حظد بٖ  بوتْطدن ال د هض التزت٘د   دٖ الوزغْبد " غ٘ز الوو رط   أّ الوٌتشة غ٘ز لٜعو   التِ ٗ "

 ّجدْد علدٖ هتْطدن هْا قد  هظدتْٓ إلدٖ ٗؼد٘ز ه  ُّْ  ،72٘ٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   7ٕ4ٖ) هْسّى

 إلدٔ ّجْدُد  علدٔ العٌ٘د  أ دزاد ب٘ي ات    ػ َ ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  ّدرج  الوؼ ل ، ُذٍ

 ك ٘ز بؼ   ّٗظعْى )التِ ٗ   هزحل  إلٖ ٗـلْى ٟ الوعلو٘ي هي ال ث٘ز أى إلٖ ذل  ٗزج  ّق  ه . ح 

 اطدت  ام "قلد  علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٘) رقدن الوؼد ل  ّأخ٘دزا   الوطلدْ ، الوظدتْٓ علدٖ أعو لِن ًٝت س

 ّاٛخ٘ددز الظدد دص التزت٘دد   ددٖ جدد     "اٟٗت ب٘دد ّالوو رطدد   اٛعودد   علددٔ ّالودد ح الثٌدد   ع دد را 

 هْا قدد  هظددتْٓ إلددٖ ٗؼدد٘ز هدد  ُّددْ  ،73ٕٓ) هع٘دد رٕ ّاًحددزا   7ٕ2ٖ) هددْسّىحظدد بٖ  بوتْطددن

 أ دزاد بد٘ي ات د   ػد َ ٗعٌدٖ بود  اٙرا   دٖ هتْطدط  تؼدت  ّدرجد  الوؼد ل ، ُدذٍ ّجْد علٖ هتْطن

 هِد م تٌ ٘دذ علدٖ الوؼد ل  ُدذٍ تدكا٘ز قلد  إلدٖ ذل  ٗزج  ّق  ه . ح  إلٔ الوؼ ل  ُذٍ ّجْد علٔ العٌ٘ 

 اٟتـد   عول٘د  أهد م ك ٘دزا   ع ئقد    تؼ   ٟق   ّالو ح الثٌ   ع  را  اطت  ام  قل  الوعلو٘ي، هي ال ث٘ز

 ل ِٗن. اٝػزا ٖ

 بالرسالة متعلقة مشكالت الثاني: البعد

 اٟتـدد   هؼدد ٠  هددي الثدد ًٖ ال عدد  حددْ  الوعلودد٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   جدد   

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  ب لزط ل  ، هتعلق  )هؼ ٠  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

  ثبٌوٍبٌخ( ِزؼٍمخ )ِشىالد اٌضبٟٔ اٌجؼل ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (2) علٚي

 العبـــــارة

 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 املىسون 

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 التْج٘دددَ ّقدددزارا  تعل٘وددد   ّؿدددْ  تدددكخز .2

 الوٌ ط . التْق٘  عي للوعلو٘ي

 230 .3 9 2 . ك
 0 جًدا كبير  .1.0 0.11

% 0.0 .1 3.0 0.1 11.0 

 أكثدز الوعلو٘ي هي الزدّد بتلقٖ اُٟتو م سٗ دة .3

 لِن. الزط ل  هلوْى إٗـ   هي

 230 .3 01 2 . ك
 3 جًدا كبير  0..1 ...0

% 0.9 .1 3.. ..2 1..3 

 خطددن هددي ه تْبدد  بْادد ئق الوعلددن تشّٗدد  قلدد  .4

 اٝػزا ٘ . للعول٘  تزبْٗ  ًّؼزا 

 .3 232 1 0 0 ك
 2 كبير  2..1 2.91

% 0.0 0.0 3.3 1..1 ..2 

 التقددد رٗز كت بددد   دددٖ ّالْكدددْح ال قددد  غ٘ددد   .ٓٔ

 ّالتعل٘و  .

 22 0. 300 02 0 ك
 . متوسط  3..1 .2.3

% 0.0 2.. .0.. 00.. 9.1 

 الوعلددن لوؼدد ٠  ب ٝؿددغ   اُٟتودد م كددع  .ٔٔ

 الحْار. أاٌ  

 00 03 329 00 . ك
 0 متوسط  1.11 .2.2

% 0.0 0.2 00.9 00.1 03.. 

 غ٘دددز ال ٌ٘ددد  الوـدددطلح   اطدددت  ام  دددٖ الو  لغددد  .ٕٔ

 التْجَ٘ عول٘  خ٠  الوعلن ل ٓ الوكلْ  

 1 00 31 391 30 ك
 0 ضعيف  1..1 3.00

% ..0 .1.1 ..0 0.2 3.3 
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 هحدْر حدْ  الوعلود٘ي هدي ال راطد  عٌ٘د  أ دزاد اطدتت ب   تـدٌ٘  ٗو دي  4) التد ّ  خد٠  هي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  ب لزط ل   الوتعلق  )الوؼ ٠ 

 علدٖ تدٌؾ ّالتٖ  2) رقن الوؼ ل  ج    ٌُّ  علا (: )وج١وح ثلهعخ ِشىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 بوتْطدن اّٛ  التزت٘   ٖ الوٌ ط " التْق٘  عي للوعلو٘ي التْجَ٘ ّقزارا  تعل٘و   ّؿْ  تكخز"

 اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ  7ٙ٘ٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   73ٓٗ) هْسّى حظ بٖ

 هدي كث٘دز  دٖ الوعلود٘ي إلدٖ ّالقدزارا  التعل٘ود   ّؿدْ  تدكخز علدٖ العٌ٘د  أ زاد ب٘ي ات    ٗعٌٖ بو 

 جِددْد بدد٘ي ال عدد   للتٌظدد٘ق حْ٘ٗدد    عدد ه٠   ٗعت ددز الُوٌ طدد  التْق٘دد   ددٖ ّؿددْلِ  أى حدد٘ي  ددٖ اٛح٘دد ى،

 هددي الددزدّد بتلقددٖ اُٟتودد م "سٗد دة علددٖ تددٌؾ ّالتددٖ  3) رقدن الوؼدد ل  ّحـددل  ّتْح٘دد ُ . التٌظد٘ن

  722ٗ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن الث ًٖ التزت٘  علٖ لِن" الزط ل  هلوْى إٗـ   هي أكثز الوعلو٘ي

 بود  اٙرا   دٖ كدع٘   تؼدت  درجد  إلدٖ ٗؼد٘ز ه  ُّْ  72ٔٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا  ج ا   ك ٘زة ّدرج 

 بتقد ٗن الودْجِ٘ي اُتود م إلدٖ ذلد  ٗزجد  ّقد  الوؼد ل ، ُدذٍ ّجدْد علدٖ العٌ٘د  أ دزاد بد٘ي ات د   ٗعٌٖ

 للوِد م تٌ ٘دذُن ٝا د   الوعلود٘ي إلدٖ الزطد ل  تْؿد٘  علدٖ العل٘د  اٝدارٗد  للوظدتْٗ   ّالد ل٘  الؼ ُ 

 للوعلو٘ي. الزط ل  هلوْى ّؿْ  عي الٌظز بغق

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  4) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )وج١روح(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمك اٌضبٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 الث لد  التزت٘د  ٖ د اٝػدزا ٘ " للعول٘د  تزبْٗد  ًّؼدزا  خطدن هدي ه تْبد  بْا ئق الوعلن تشّٗ  "قل 

 العٌ٘د  أ دزاد هْا قد  إلدٖ ٗؼد٘ز هد  ُّْ  7ٖ٘ٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   743ٖ) هْسّىحظ بٖ   بوتْطن

 أ دزاد بد٘ي ات    ػ َ ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  ّدرج  ك ٘زة، ب رج  الوؼ ل  ُذٍ ّجْد علٖ

 تٌ ٘دذ إمد ر تْكد  تزبْٗد  ًّؼدزا  خطدن هدي ه تْبد  بْاد ئق ُنتشّٗد  قل  علٔ الوعلو٘ي هي العٌ٘ 

عد م تحقدق  إلدّٖالتدٖ تْؿدل   (222  2222َ ؽَرٓ )ُّْ ه  ٗت ق هد  دراطد  ، اٝػزا ٘  لعول٘ ا

 ددٖ  تشّٗدد  الوعلودد٘ي ب لٌؼددزا  اٝػددزا ٘ بددـ )خ ؿدد  الوتعلقدد   ،دّر الوؼددز   ددٖ عول٘دد   اٝػددزا 

 . ب لوِ را  ال٠سه  للتع ه  ه  ت ٌْلْج٘  التعل٘نُن ، ّتشّٗ التْق٘  الوٌ ط 

 تدٌؾ ّالتدٖ  ٔٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )ِزٍٛرطخ(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمرك اٌضبٌش: اٌَّزٜٛ -

 حظد بٖ بوتْطدن الزابد  التزت٘د   دٖ الحدْار" أاٌد   الوعلن لوؼ ٠  ب ٝؿغ   اُٟتو م "كع  علٖ

 هتْطدط  ب رجد  الوؼد ل  ُدذٍ ّجدْد إلدٖ ٗؼد٘ز هد  ُّْ  73ٓٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   7ٖٖ٘) هْسّى

 إلدٔ الوؼد ل  ُدذٍ ّجدْد علدٔ العٌ٘د  أ دزاد ب٘ي ات    ػ َ ٗعٌٖ بو  اٙرا ،  ٖ هتْطط  تؼت  ّدرج 

 التقد رٗز كت بد   دٖ ّالْكدْح ال قد  غ٘د   " علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٓٔ) رقدن الوؼد ل  ّحـدل  ،هد  ح 

 ُّْ  72ٕٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   7ٕ2ٖ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن ال  هض التزت٘  علٖ ّالتعل٘و  "

 ات د   ػ َ ٗعٌٖ بو  اٙرا ،  ٖ كع٘   تؼت  ّدرج  هتْطط  ب رج  الوؼ ل  ُذٍ ّجْد إلٖ ٗؼ٘ز ه 

 ه . ح  إلٔ الحْار أاٌ   الوعلن لوؼ ٠  ب ٝؿغ   الوْجَ اُتو م علٔ العٌ٘  أ زاد ب٘ي

 علدٖ تدٌؾ ّالتٖ  ٕٔ) رقن الوؼ ل  ج    ٌُّ  )ضؼ١فخ(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌواثغ: اٌَّزٜٛ -

 التزت٘د   دٖ التْج٘دَ" عول٘د  خد٠  الوعلن ل ٓ الوكلْ   غ٘ز ال ٌ٘  الوـطلح   اطت  ام  ٖ "الو  لغ 

 إلددٖ ٗؼدد٘ز هدد  ُّددْ  72ٓٓ) هع٘دد رٕ ّاًحددزا   7ٕٔٙ) هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن ّاٛخ٘ددز الظدد دص

 أ دزاد بد٘ي ات د   ػد َ ٗعٌدٖ بود  اٙرا ،  دٖ كدع٘   تؼدت  ّدرجد  كدع٘   ب رج  الوؼ ل  ُذٍ ّجْد

 .التْجَ٘ عول٘  خ٠  هق ْ  بؼ   الوعلن ل ٓ الوكلْ   الوـطلح   اطت  ام علٔ الوعلو٘ي هي العٌ٘ 
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 بالمعلم متعلقة مشكالت الثالث: البعد

 اٟتـدد   هؼدد ٠  هددي الث لدد  ال عدد  حددْ  الوعلودد٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   جدد   

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  ب لوعلن ، هتعلق  )هؼ ٠  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

 ثبٌّؼٍُ( ِزؼٍمخ )ِشىالد اٌضبٌش اٌجؼل ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (12) علٚي

 العبـــــارة

 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 املىسون 

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 خد٠  الحزٗد  هي ُهٌ ط  ق ر  إلٔ اٟ تق ر .ٖٔ

 الزطو٘  للْاج    الوْجَ ه  الُوٌ قؼ 

 21 .. 303 .3 0 ك
  0 متوسط  1..1 .2.3

% 0.0 ..2 0..1 0... 01.2 

 بو  الوْجِ٘ي رط ئ  ّاطت٘ع    ِن قـْر .ٗٔ

 الوطلْ  اطتٌت   علٖ الوعلن ٗظ ع 

 21 01 3.9 .3 0 ك
  . متوسط  2..1 2.31

% 0.0 ..2 .1.0 02.1 1.3 

 أّ اٛطددددلل  عددددي بل  قدددد  اٝج بدددد  ؿددددعْب  .٘ٔ

 للوعلن تْجَ التٖ اٟطت ظ را 

 03 30 .3 310 09 ك
  0 ضعيف  9..1 .3.3

% ..3 .... ..2 0.. 2.2 

 هدي الُوع هلد   دٖ ّالت زق  ب لظلن اٝحظ ص .ٙٔ

 الوْجَ ق  

 223 32 . 2 2 ك
  3 جًدا كبير  0..1 0.10

% .1 .1 0.9 0.2 91.3 

 ًظددز ّّجِدد   احت٘ جدد   هزاعدد ة كددع  .2ٔ

 هؼ ٠تِن ح  عٌ  الوعلو٘ي

 23 .21 00 . 0 ك
  2 كبير  9..1 2.90

% 0.0 0.9 0.2 12.0 1.. 

 القدددزارا   دددٖ الوعلدددن هؼددد رك  هح ّدٗددد  .3ٔ

 ّتٌظ٘وِ  الوٌ ُ  بْك  ال  ؿ 

 221 .3 . 2 2 ك
  0 جًدا كبير  ...1 0.10

% .1 .1 0.9 0.1 19.. 

 هحدْر حدْ  الوعلود٘ي هدي ال راطد  عٌ٘د  أ دزاد اطدتت ب   تـٌ٘  ٗو ي  ٓٔ) الت ّ  خ٠  هي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  ب لوعلن  الوتعلق  )الوؼ ٠ 

 تدٌؾ ّالتدٖ  3ٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  عرلا (: )وج١روح ثلهعرخ ِشرىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 اّٛ  التزت٘د  علدٖ ّتٌظ٘وِد " الوٌد ُ  بْكد  ال  ؿ  القزارا   ٖ الوعلن هؼ رك  "هح ّدٗ  علٖ

 كدع٘   تؼدت  درجد  إلدٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ  7٘2ٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   73ٗٗ) هْسّىحظ بٖ  بوتْطن

 بْكدد  ال  ؿدد  القددزارا   ددٖ هؼدد ركتِن كددع  علددٖ العٌ٘دد  أ ددزاد بدد٘ي ات دد   ٗعٌددٖ بودد  اٙرا   ددٖ

ُّدْ هد  ٗت دق هد  ، الوؼد رك   دٖ الوعلود٘ي هدي ال ث٘دز رغ د  إلدٖ ذلد  ٗزجد  ّقد  ،ّتٌظ٘وِد  الوٌ ُ 

ح٘دد  أكدد   علددٖ أى الوع ُدد  اٛسُزٗدد ؛ بح جدد  إلددٖ  (52  2212َ ِؾّررل٠ٓ ٚ ٍِٛررٝ )دراطدد  

، بو  ٗعو  علٖ سٗ دة ال ا ع٘  للعو  علٖ تطْٗز ا  الوتعلق  بِنبِ   ٖ ؿٌ  القزار الوعلو٘يهؼ رك  

  ّالتٖ تٌؾ علٖ "اٝحظ ص ب لظلن ّالت زق   ٖ الُوع هل  هي ق د  ٙٔرقن ) وؼ ل الّحـل  الوعِ . 

  ّدرج  ك ٘دزة جد ا  ّاًحدزا  هع٘د رٕ 73ٗٗهْسّى ) حظ بٖ الوْجَ" علٖ التزت٘  الث ًٖ بوتْطن

العٌ٘  علٖ ّجْد  أ زاد ب٘يات     ٗعٌٖبو   اٙرا  ٖ  كع٘  تؼت  ، ُّْ ه  ٗؼ٘ز إلٖ درج   7٘ٙٓ)

غ٘د   هعد ٗ٘ز ّاكدح  ّهحد دة للود اّٟ  اٝػدزا ٘ ، بح٘د  ٗدتو ي  ّق  ٗزج  ذل  إلٖ الوؼ ل ،ُذٍ 

 ك  هعلن هي تق٘٘ن الوْق  اٝػزا ٖ ّتق٘٘ن الح  ش الوعٌْٕ الوق م لَ.

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  2ٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّ  )وج١وح(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌضبٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 بوتْطدن الث لد  التزت٘د  علدٖ هؼ ٠تِن" ح  عٌ  الوعلو٘ي ًظز ّّجِ   احت٘ ج   هزاع ة "كع 

 ّجْد علٖ العٌ٘  أ زاد هْا ق  إلٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ،  7٘4ٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   74ٖٙ) هْسّى حظ بٖ
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 هدي العٌ٘د  أ دزاد بد٘ي ات د   ػد َ ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  ّدرج  ك ٘زة، ب رج  الوؼ ل  ُذٍ

 بؼد   ّاٟهتثد   اٝػدزا ٘  لعول٘د ا خد٠  ُنًظدز ّّجِد   ِناحت٘ جد ت هزاعد ة كع  علٔ الوعلو٘ي

 للعو . الوٌظو  ّاللْائ  للقْاً٘ي ك ٘ز

 تدٌؾ ّالتدٖ  ٖٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )ِزٍٛرطخ(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمرك اٌضبٌش: اٌَّزٜٛ -

 علددٖ الزطددو٘ " للْاج دد   الوْجددَ هدد  الُوٌ قؼدد  خدد٠  الحزٗدد  هددي ُهٌ طدد  قدد ر  إلددٔ "اٟ تقدد ر علددٖ

 ُّدْ  723ٓ) هع٘د رٕ ّاًحدزا  هتْطدط  ّدرجد   7ٕ2ٖ) هْسّىحظ بٖ   بوتْطن الزاب  التزت٘ 

 ات د   ػ َ ٗعٌٖ بو  اٙرا ،  ٖ كع٘   تؼت  ّدرج  هتْطط  ب رج  الوؼ ل  ُذٍ ّجْد إلٖ ٗؼ٘ز ه 

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٗٔ) رقدن الوؼد ل  ّحـدل  ،هد  حد  إلدٔ الوؼ ل  ُذٍ ّجْد علٔ العٌ٘  أ زاد ب٘ي

 التزت٘دد  علددٖ الوطلددْ " اطددتٌت   علددٖ الوعلددن ٗظد ع  بودد  الوددْجِ٘ي رطدد ئ  ّاطددت٘ع    ِددن "قـدْر

 ُدذٍ ّجدْد إلدٖ ٗؼد٘ز هد  ُّدْ  72ٖٓ) هع٘د رٕ ّاًحزا   7ٕٖٓ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن ال  هض

 هدي العٌ٘د  أ دزاد بد٘ي ات د   ػد َ ٗعٌدٖ بود  اٙرا ،  دٖ كع٘   تؼت  ّدرج  هتْطط  ب رج  الوؼ ل 

 ه . ح  إلٔ الوطلْ  اطتٌت   علٖ ُنٗظ ع  بو  الوْجِ٘ي رط ئ  ّاطت٘ع    ِن قـْر علٔ الوعلو٘ي

 علدٖ تدٌؾ ّالتٖ  ٘ٔ) رقن الوؼ ل  ج    ٌُّ  )ضؼ١فخ(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌواثغ: اٌَّزٜٛ -

 ّاٛخ٘دز الظ دص التزت٘  علٖ للوعلن" تْجَ التٖ اٟطت ظ را  أّ اٛطلل  عي بل  ق  اٝج ب  "ؿعْب 

 الوؼد ل  ُدذٍ ّجدْد إلدٖ ٗؼد٘ز هد  ُّدْ  724ٓ) هع٘د رٕ ّاًحزا   7ٕٕ٘) هْسّى حظ بٖ بوتْطن

 الوعلود٘ي هدي العٌ٘د  أ دزاد بد٘ي ات د   ػد َ ٗعٌدٖ بود  اٙرا ،  دٖ كدع٘   تؼت  ّدرج  كع٘   ب رج 

 ٌُد   أى إلٖ ذل  ٗزج  ّق  إلِ٘ن، تْجَ التٖ اٟطت ظ را  أّ اٛطلل  عي بل  ق  اٝج ب  ؿعْب  علٔ

 الوطلْب . اٟطت ظ را  أّ اٛطلل  عي ب ٝج ب  لِن ٗظو  ّالوْجِ٘ي الوعلو٘ي ب٘ي الت  ُن هي ق را  

 بالوسيلة متعلقة مشكالت الرابع: البعد

 اٟتـدد   هؼدد ٠  هددي الزابدد  ال عدد  حددْ  الوعلودد٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   جدد   

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  ب لْط٘ل  ، هتعلق  )هؼ ٠  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

   ثب١ٌٍٍٛخ( ِزؼٍمخ )ِشىالد اٌواثغ اٌجؼل ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (11) علٚي

 العبـــــارة

 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 املىسون 

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 اٟقتزاحدددددد   ؿددددددٌ ّ  اطددددددت  ام ًدددددد رة .4ٔ

 الوعلو٘ي رط ئ  ٝٗـ   ّالؼ  ّٕ

 201 .2 00 0 2 ك
  0 جًدا كبير  .1.0 0..0

% .1 0.0 2.1 01.0 10.3 

غ٘   الوْكْع٘  خد٠  هٌ قؼد  الوْكدْع    .ٕٓ

 اٟطتزػ د بكدل  ّبزاُ٘يالو تل   ّع م 

 31 2. ..3 .3 . ك
  0 متوسط  2..1 2.31

% 0.0 0.1 09.1 00.0 ..0 

 تْ ٘ز  ٖ الو٘ اً٘  الشٗ رة ّق  اطتثو ر كع  .ٕٔ

 ال  رجٖ ال عن هي التعل٘و٘  العول٘  احت٘ ج  

 22 211 30 . 0 ك
  2 كبير  0..1 2.90

% 0.0 0.0 ..0 10.. 9.1 

 اٟتـددددد   ّطددددد ئ  بددددد٘ي الت  هددددد  غ٘ددددد   .ٕٕ

 ّرع – اجتو عدددددددد  – الوتٌْع )هق بلدددددددد 

 تق رٗز  - سٗ را  –ت رٗ ٘ 

 20 200 9 9 . ك

  3 كبير  1..1 2.91
% 0.0 3.0 3.0 10.. 9.3 

 للتْاؿدد  الح ٗثدد  التقٌ٘دد   اطددت  ام ًُدد رة .ٖٕ

 حددد   دددٖ ٗظدددِن بوددد  بُعددد  عدددي اٝل تزًّدددٖ

 00 0. 309 01 2 ك
  0 متوسط  1..1 2.23

% .1 0.9 0... 00.. 03.1 
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 العبـــــارة

 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 املىسون 

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 العو  هؼ ٠ 

 اٟجتو عدد   أاٌدد   الوٌ قؼدد  تؼددت٘  غ٘دد   .ٕٗ

 الُوعلو٘ي ب٘ي التع ّى أّجَ لتعشٗش

 30 3. 3.1 02 . ك
  . متوسط  1..1 2.30

% 0.9 2.. .2.0 00.0 ..0 

 حدددْ  الوعلوددد٘ي هدددي ال راطددد  عٌ٘ددد  أ دددزاد اطدددتت ب   تـدددٌ٘  ٗو دددي  ٔٔ) التددد ّ  خددد٠  هدددي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  ب لْط٘ل   الوتعلق  )الوؼ ٠  هحْر

 تدٌؾ ّالتدٖ  4ٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  عرلا (: )وج١روح ثلهعرخ ِشرىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 اّٛ  التزت٘دد   ددٖ الوعلودد٘ي" رطدد ئ  ٝٗـدد   ّالؼدد  ّٕ اٟقتزاحدد   ؿددٌ ّ  اطددت  ام "ًدد رة علددٖ

 كدع٘   تؼدت  درج  إلٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ،  7ٙ٘ٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   72ٙٗ) هْسّىحظ بٖ  بوتْطن

 ُدذٍ أُو٘د  إلدٖ ذلد  ٗزجد  ّقد  الوؼد ل ، ُدذٍ ّجدْد علدٖ العٌ٘د  أ دزاد ب٘ي ات    ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ

 إلدددٖ ّهقتزحدد تِن رطدد ئلِن تْؿدد٘   ددٖ الوعلودد٘ي لدد ٓ  ّالؼدد  ّٕ اٟقتزاحدد   ؿددٌ ّ ) الْطدد٘ل 

 الُعل٘ . اٝدارٗ  الوظتْٗ  

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٕٕ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّ  )وج١وح(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌضبٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 - سٗدد را  –ت رٗ ٘دد  ّرع – اجتو عدد  – )هق بلدد  الوتٌْعدد  اٟتـدد   ّطدد ئ  بدد٘ي الت  هدد  "غ٘دد  

 هد  ُّدْ،  7٘3ٓ) هع٘د رٕ ّاًحدزا   743ٖ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن الث ًٖ التزت٘   ٖ تق رٗز "

 بد٘ي ات د   ػد َ ٗعٌدٖ بود  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  ّدرج  ك ٘زة، ب رج  الوؼ ل  ُذٍ ّجْد إلٖ ٗؼ٘ز

 رقدن الوؼد ل  جد    كود   ،الوتٌْع  اٟتـ   ّط ئ  ب٘ي الت  ه  غ٘   علٔ الوعلو٘ي هي العٌ٘  أ زاد

 التعل٘و٘د  العول٘د  احت٘ جد   تدْ ٘ز  دٖ الو٘ اً٘  الشٗ رة ّق  اطتثو ر "كع  علٖ تٌؾ ّالتٖ  ٕٔ)

 هع٘ددد رٕ ّاًحدددزا   74ٖٙ) هدددْسّى حظددد بٖ بوتْطدددن الث لددد  التزت٘ددد  ٖ ددد ال ددد رجٖ" الددد عن هدددي

 بود  اٙرا   دٖ كدع٘   تؼدت  ّدرجد  ك ٘دزة، ب رجد  الوؼد ل  ُدذٍ ّجدْد إلٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ،  7٘ٙٓ)

 تدْ ٘ز  دٖ الو٘ اً٘د  الشٗد رة ّقد  اطدتثو ر كدع  علدٔ الوعلود٘ي هي العٌ٘  أ زاد ب٘ي ات    ػ َ ٗعٌٖ

 اٝجددزا ا  علددٖ تزك٘ددشُن إلددٖ ذلدد  ٗزجدد  ّقدد  ،ال دد رجٖ الدد عن هددي التعل٘و٘دد  العول٘دد  احت٘ جدد  

 ّاًٟـددزا  الحلددْر ّكؼددْ  التحلدد٘ز د دد تز  ددٖ ّالتدد ق٘ق التقدد رٗز كت بدد   ددٖ الوتوثلدد  الزّتٌ٘٘دد 

هدد   ّتت ددق ُدد ت٘ي الوؼدد لت٘ي جْاً ِدد . ك  دد  هددي التعل٘و٘دد  العول٘دد  بتطددْٗز اُٟتودد م هددي أكثددز ّغ٘زُدد 

ح٘ددد  أّكدددح  أى الوؼدددز ٘ي هددد  سالدددْا ٗزكدددشّى علدددٖ أطدددلْ   (234  2222َ ؽَرررٓ )دراطددد  

الشٗ را  الو٘ اً٘  أكثز هي غ٘دزٍ هدي اٛطد ل٘ ، للتككد  هدي أى الوعلود٘ي ٌٗ دذّى تعل٘ود تِن ّمدزائقِن 

الوعلن، ّتـد٘  تلد  اٛخطد    التٖ أهلُْ  علٔ الوعلو٘ي، اٛهز الذٕ ٗحولِن علٔ التزك٘ش علٔ أخط  

 .ّتل ٘وِ ، ّالتلْٗ  بِ   ٖ ّجَ الوعلن  ٖ بعق اٛح٘ ى

 تدٌؾ ّالتدٖ  ٖٕ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )ِزٍٛرطخ(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمرك اٌضبٌش: اٌَّزٜٛ -

 العود " هؼد ٠  حد   دٖ ٗظِن بو  بُع  عي اٝل تزًّٖ للتْاؿ  الح ٗث  التقٌ٘   اطت  ام "ًُ رة علٖ

 الع د رة ّحـدل  . 723ٓ) هع٘د رٕ ّاًحدزا   7ٖٕٖ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن الزابد  التزت٘   ٖ

 بدد٘ي التعدد ّى أّجددَ لتعشٗددش اٟجتو عدد   أاٌدد   الوٌ قؼدد  تؼددت٘  "غ٘دد   علددٖ تددٌؾ ّالتددٖ  ٕٗ) رقددن

 ، 72ٓٓ) هع٘دد رٕ ّاًحددزا   7ٕٖٔ) هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن ال دد هض التزت٘دد  علددٖ الُوعلودد٘ي"



 2222اغَطٌ                                  21اٌؼلك                   ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزوث١خ     
 

   - 31 - 

 الوْكدْع   هٌ قؼد  خد٠  الوْكدْع٘  "غ٘د   علٖ تٌؾ ّالتٖ  ٕٓ) رقن الع  رة حـل  ّأخ٘زا  

 هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن ّاٛخ٘دز الظد دص التزت٘د  علدٖ ّبدزاُ٘ي" بكدلد  اٟطتزػد د ّع م الو تل  

 ب رجد  الوؼ ٠  ُذٍ ّجْد إلٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ ، 72ٖٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا  هتْطط  ّدرج   7ٕٖٓ)

 ُددذٍ ّجددْد علددٔ العٌ٘دد  أ ددزاد بدد٘ي ات دد   ػدد َ ٗعٌددٖ بودد  اٙرا ،  ددٖ كددع٘   تؼددت  ّدرجدد  هتْطددط 

 . ه  ح  إلٔ الوؼ ٠ 

 الراجعة بالتغذية متعلقة مشكالت الخامس: البعد

 اٟتـدد   هؼدد ٠  هددي ال دد هض ال عدد  حددْ  الوعلودد٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   جدد   

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  الزاجع  ، )التغذٗ  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

  اٌواعؼخ( ثبٌزغن٠خ ِزؼٍمخ )ِشىالد اٌواثغ اٌجؼل ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (12) علٚي

 العبـــــارة

 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 املىسون 

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 التْج٘دَ قزارا  أاز ّهت بع  هزاجع  قـْر .ٕ٘

 الوعلو٘ي علٖ

 20 231 . 0 0 ك
  2 كبير  3..1 0.11

% 0.0 0.0 0.9 1..1 1.0 

 ل ٕ القـْر جْاً  بوٌ قؼ  اُٟتو م كع  .ٕٙ

 ع ظ٘  تغذٗ  لتق ٗن ّأط  بِ  الوعلن

 02 211 . 0 0 ك
  3 كبير  ...1 0.12

% 0.0 0.0 0.9 12.. 00.. 

 ًقدد م علددٖ للتغلدد  ع٠ج٘دد  بددزاه  تقدد ٗن قلدد  .2ٕ

 الوعلن ل ٕ القْة ًق م ّتعشٗش اللع 

 20 201 9 01 . ك
  0 كبير  9..1 .2.9

% 0.0 3.. 3.0 10.3 9.3 

 ّهعٌْٗد    ه دٗد    الوتو٘شٗي ّتح ٘ش دعن قـْر .3ٕ

 أدائِن هظتْٓ كْ   ٖ

 221 32 . 0 0 ك
 0  جًدا كبير  1.03 0.13

% 0.0 0.0 0.9 0.2 19.. 

 ّالوعلددن الوْجددَ بدد٘ي الوت  دلدد  الثقدد  كددع  .4ٕ

 التْجَ٘ ّتْؿ٘   ه٠حظ   هٌ قؼ  خ٠ 

 29 .. 3.3 00 0 ك
  . متوسط  0..1 2.21

% 0.0 0.2 01.. 0... 01.0 

  دددٖ التْج٘دددَ عول٘ددد  ًتددد ئ  تْظ٘ددد  ؿددعْب  .ٖٓ

 للوعلن. الت رٗظٖ اٛدا  تحظ٘ي

 39 .2 301 09 . ك
  0 متوسط  ...1 2.01

% 0.0 02.2 0..0 01.0 ..9 

 حدددْ  الوعلوددد٘ي هدددي ال راطددد  عٌ٘ددد  أ دددزاد اطدددتت ب   تـدددٌ٘  ٗو دددي  ٕٔ) التددد ّ  خددد٠  هدددي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ   الزاجع  ب لتغذٗ  الوتعلق  )الوؼ ٠  هحْر

 تدٌؾ ّالتدٖ  3ٕ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  عرلا (: )وج١روح ثلهعرخ ِشرىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 اّٛ  التزت٘د  علدٖ أدائِدن" هظدتْٓ كدْ   دٖ ّهعٌْٗد    ه دٗد    الوتو٘دشٗي ّتح ٘دش دعدن "قـْر علٖ

 كدع٘   تؼدت  درج  إلٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ،  7ٕٙٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   73ٕٗ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن

 قلدد  إلددٖ ذلدد  ٗزجدد  ّقدد  الوؼدد ل ، ُددذٍ ّجددْد علددٖ العٌ٘دد  أ ددزاد بدد٘ي ات دد   ٗعٌددٖ بودد  اٙرا   ددٖ

 بدد لحْا ش الوددْجِ٘ي اُتودد م ّقلدد  للوعلودد٘ي، ّالوق هدد  التددْدة بحدد  ش الوتعلقدد  الو ل٘دد  الو ــدد  

 الت  هد  أُو٘د  هدي الدزغن علدٖ ّغ٘زُ  ، ... الوث لٖ الوعلن – ػز  لْح  – تق ٗز )ػِ دا  الوعٌْٗ 

ُّدْ . أدائِدن جدْدة لتحظد٘ي التِدْد هي هشٗ  ل ذ  الوعلو٘ي د    ٖ ّهعٌْٗ   )ه دٗ  الحْا ش ُذٍ ب٘ي

َ(2213 إٌٙلاٚٞ )ه  ٗت ق ه  دراط  
 

الوع ُ  اٛسُزٗ  تط ق ًظن هْح ة ح٘  تلوٌ  ًت ئتِ ؛ أى 

كودد  تتِدد ّى إدارة الوعِدد  هدد   ،ّب لتدد لٖ ٟ تؼددت  الوتو٘ددشٗي هددٌِن ،للحددْا ش علددٖ جو٘دد  العدد هل٘ي



 2222اغَطٌ                                  21اٌؼلك                   ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزوث١خ     
 

   - 33 - 

ع م ّجدْد هعد ٗ٘ز دق٘قد  لدٜدا ، ًّظدزة ب ٝك    إلٖ الوقـزٗي هو  أدٕ إلٖ كثزة اًتؼ ر اٛخط  ، 

 .الع هل٘ي للح  ش علٖ أًَ ه و  لٜجز

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٕٙ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّ  )وج١وح(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌضبٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 التزت٘د  علدٖ ع ظد٘ " تغذٗد  لتقد ٗن ّأطد  بِ  الوعلدن لد ٕ القـدْر جْاًد  بوٌ قؼد  اُٟتو م "كع 

  ٕ٘) رقددن الوؼدد ل  ّحـددل  . 7٘٘ٓ) هع٘دد رٕ ّاًحددزا   7ٖٓٗ) هددْسّىحظدد بٖ  بوتْطددن الثدد ًٖ

 الث لد  التزت٘د  علدٖ الوعلود٘ي" علدٖ التْجَ٘ قزارا  أاز ّهت بع  هزاجع  "قـْر علٖ تٌؾ ّالتٖ

 ّالتدٖ  2ٕ) رقدن الع د رة حـدل  كود  . 7ٕ٘ٓ) هع٘د رٕ ّاًحزا   7ٓٓٗ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن

 علدٖ الوعلدن" لد ٕ القدْة ًقد م ّتعشٗدش اللع  ًق م علٖ للتغل  ع٠ج٘  بزاه  تق ٗن "قل  علٖ تٌؾ

 ُّدْ  . 7٘4ٓ) هع٘د رٕ ّاًحدزا  هتْطط  ّدرج   742ٖ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن الزاب  التزت٘ 

 ات د   ػد َ ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  ّدرج  ك ٘زة، ب رج  الوؼ ٠  ُذٍ ّجْد إلٖ ٗؼ٘ز ه 

 ّجْدُ . علٔ الوعلو٘ي هي العٌ٘  أ زاد ب٘ي

 تدٌؾ ّالتدٖ  4ٕ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )ِزٍٛرطخ(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمرك اٌضبٌش: اٌَّزٜٛ -

  ددٖ التْج٘ددَ" ّتْؿدد٘   ه٠حظدد   هٌ قؼدد  خدد٠  ّالوعلددن الوْجددَ بدد٘ي الوت  دلدد  الثقدد  "كددع  علددٖ

 رقدن الع د رة ّحـل  . 72ٙٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   7ٖٖٓ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن ال  هض التزت٘ 

 للوعلدن" الت رٗظدٖ اٛدا  تحظد٘ي  دٖ التْج٘دَ عول٘د  ًتد ئ  تْظ٘د  "ؿدعْب  علدٖ تٌؾ ّالتٖ  ٖٓ)

 هد  ُّْ ، 722ٓ) هع٘ رٕ ّاًحزا   7ٖٔٓ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن ّاٛخ٘ز الظ دص التزت٘  علٖ

 ات د   ػد َ ٗعٌٖ بو  اٙرا ،  ٖ كع٘   تؼت  ّدرج  هتْطط  ب رج  الوؼ ٠  ُذٍ ّجْد إلٖ ٗؼ٘ز

 . ه  ح  إلٔ هْجْدة الوؼ ٠  ُذٍ أى علٔ العٌ٘  أ زاد ب٘ي

 اطدت  ام تدن للوعلود٘ي؛ الوْجِد  اّٛلدٔ ب ٟطدت  ً  ال  ؿ  لل ٘ ً   اٝحـ ئٖ التحل٘  إم ر ّ ٖ

 هي العٌ٘  أ زاد اطتت ب    ٖ  زّ  هي ْٗج  ق  ه  دٟل  علٔ للتعز  اٟتت ٍ أح دٕ الت  ٗي تحل٘  اخت  ر

 هتغ٘ددز إلددٖ تعددشٕ ّالتددٖ اٛسُزٗدد ، اٟبت ائ٘دد  ب لوزحلدد  اٝػددزا ٖ اٟتـدد   هؼدد ٠  حددْ  )الوعلودد٘ي 

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  الٌت ئ  ّج    ال  زة ، )طٌْا 

 ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد ث١ٓ اٌفوٚق (13علٚي)

 اٌقجوح ٌّزغ١و ب  ٚفم األى٘و٠خ االثزلائ١خ

 إلاحصائية الداللة الفاء قيمة التحقق نسبة املىسون  الحسابي املتىسط العدد  الخبرة

 %67 2812 821 سنىات 5 من أقل

2827 
0880 

 دالة غير

 %67 2810 882 سنىات 80 – 5 من

 %65 2862 821 سنىات 80 من أكثر

 %67 2861 271 إلاجمالي

  7ٓ٘ٓ) دٟل  هظتْٓ عٌ  إحـ ئ٘  دٟل  ذا   زّ  تْج  ٟ أًَ ٗتل  الظ بق الت ّ  خ٠  هي

 اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  حْ  )الوعلو٘ي  هي العٌ٘  أ زاد اطتت ب    ٖ

 قدد ارُ  إحـدد ئ٘  ب ٟلدد   ٖٙ.ٕ) ال دد   ق٘ودد  بلغدد  ح٘دد  للوعلودد٘ي، ب لٌظدد    ال  ددزة طددٌْا لوتغ٘ز) ّ قدد   

 اٝػزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  ّجْد حْ  يوعلو٘ال هي ال راط  عٌ٘  أ زاد اطتت ب   ج    ح٘  ، ٓٔ.ٓ)
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  لد   ك  د  تكك٘د  ُٗظِز هو  ، 723ٖ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن ك ٘زة، ب رج  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل 

 تٌ ّلتِد  التدٖ الوؼد ٠  هعظدن أى إلدٖ ذلد  ٗزجد  ّقد ر الوؼد ٠ ، ُدذٍ ّجدْد علدٖ الوعلو٘ي هي العٌ٘ 

 هتق ر . بوظتْٓ علِ٘ن ّتداز طْا  ح  علٖ اٟبت ائ٘  الوزحل  هعلوٖ لِ  ٗتعزف ال راط 

  دٖ  زّ  هي ْٗج  ق  ه  دٟل  علٖ للتعز  أٗل    الوظتقل   للعٌ٘   )الت   اخت  ر اطت  ام تن كو 

 اٛسُزٗد ، اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  حدْ  )الوعلود٘ي  هدي العٌ٘د  أ زاد اطتت ب  

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  الٌت ئ  ّج    )الٌْ  ، هتغ٘ز إلٖ تعشٕ ّالتٖ

 ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد ث١ٓ اٌفوٚق (14علٚي)

 إٌٛع ٌّزغ١و ب  ٚفم األى٘و٠خ االثزلائ١خ

 اإلحصا ي  الدالل  التاة قيم  التحق  نسب  املىسون  الحسابي املتىسط العدد  النو 

 %.. ...2 010 ذكر
-3.10 

1.10 

 %0. 2.13 010 أنثى دال 

  دٖ  7ٓ٘ٓ) دٟلد  هظدتْٓ عٌد  إحـ ئ٘  دٟل  ذا   زّ  ّجْد ٗتل  الظ بق الت ّ  خ٠  هي

 ّ قد    اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  حْ  )الوعلو٘ي  هي العٌ٘  أ زاد اطتت ب  

 كود  ، ٗٓ.ٓ) قد ارُ  إحـد ئ٘  ب ٟلد   ٙٓ.ٕ-) ال د   ق٘ود  بلغد  ح٘  اًٝ  ،  ل  لـ ل   الٌْ لوتغ٘ز)

 ب لوزحلدد  اٝػددزا ٖ اٟتـدد   هؼدد ٠  ّجددْد حددْ  يوعلودد٘ال هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   جدد   

 هددْسّى حظدد بٖ ّهتْطددن للددذكْر  72ٖ٘) هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن ك ٘ددزة، ب رجدد  اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد 

 جزأة أكثز الذكْر ّأى الذكْر، بعق ج ً  هي الٌق  تق   قل  إلٖ ال زّ  ُذٍ تزج  ّق  لًٞ  ،  73ٕٖ)

 الغ ل .  ٖ – اًٝ   هي التْاؿ   ٖ

  دٖ  زّ  هي ْٗج  ق  ه  دٟل  علٖ للتعز  أٗل    الوظتقل   للعٌ٘   )الت   اخت  ر اطت  ام تن كو 

 اٛسُزٗد ، اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  حدْ  )الوعلود٘ي  هدي العٌ٘د  أ زاد اطتت ب  

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  الٌت ئ  ّج    حلز ، – )رٗ  الوعِ  هْق  هتغ٘ز إلٖ تعشٕ ّالتٖ

 ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد ؽٛي اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد ث١ٓ اٌفوٚق (15علٚي)

 ؽضو( – )ه٠ف اٌّؼٙل ِٛلغ ٌّزغ١و ب  ٚفم األى٘و٠خ االثزلائ١خ

 اإلحصا ي  الدالل  التاة قيم  التحقق نسبة المو ون الحسابي المتوسط العدد  الموقع

 %.. 0..2 093 ريف
-0..2 

1.02 

 %0. 2.10 0.0 حضر دال  غير

  7ٓ٘ٓ) دٟل  هظتْٓ عٌ  إحـ ئ٘  دٟل  ذا   زّ  تْج  ٟ أًَ ٗتل  الظ بق الت ّ  خ٠  هي

 اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  حْ  )الوعلو٘ي  هي العٌ٘  أ زاد اطتت ب    ٖ

 قدد ارُ  إحـدد ئ٘  ب ٟلدد   ٖ٘.ٔ-) ال دد   ق٘ودد  بلغدد  ح٘دد  حلددز ، – )رٗدد  الوعِدد  هْقدد  لوتغ٘ددز ّ قدد   

 اٟتـد   هؼ ٠  ّجْد حْ  - إجو ٟ   - يوعلو٘ال هي ال راط  عٌ٘  أ زاد اطتت ب   ج    كو  ، ٖٔ.ٓ)

  73ّٖٔ) للزٗد    72ٖٙ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن ك ٘زة، ب رج  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ
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 الوؼد ٠ ، ُدذٍ ّجدْد علٖ - الوعِ  لوْق  ّ ق    - الوعلو٘ي هي العٌ٘   ل   ك    تكك٘  ُٗظِز هو  للحلز،

 ٗدٌظن كود  الو تل د ، بوْاقعِد  الوٌد مق ك  د   دٖ هْح ة التْجَ٘ ّإجزا ا   ػزّم أى إلٖ ذل  ٗزج  ّق 

 علِ٘د  ُٗولدٔ هد  بتٌ ٘دذ اٟلتدشام ّالودْجِ٘ي الوعلو٘ي هي ك  ّعلٖ هْح ة، تؼزٗع   التْجَ٘ إدارا  عو 

 ّاح ة. اٝػزا ٖ اٟتـ    ٖ الوظت  ه  ّاٛدّا  ّالتق رٗز الْا ئق أى كو  هزكشٗ ، قزارا  هي

 .ٛع١ٙٓاٌّ ٔظو ٚعٙخ ِٓ األى٘و٠خ االثزلائ١خ ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد -ة

 الوْجِ  الث ً٘  اٟطت  ً  هي اّٛ  الوحْر ٛبع د الوْسّى الحظ بٖ الوتْطن حظ   تن

 تل  تزت٘  ان اٛسُزٗ  ، اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ   )هؼ ٠  ّالوتلوي إجو ٟ ، للوْجِ٘ي

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  تٌ سل٘ ، اٛبع د

  ؽٛي اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك الٍزغبثبد اإلعّب١ٌخ إٌزبئظ (16) علٚي

 األى٘و٠خ االثزلائ١خ ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد

 األى٘و٠خ االثزلائ١خ ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد
 اٌؾَبثٟ اٌّزٍٛظ

 اٌّٛىْٚ
 اٌزؾمك َِزٜٛ

 كبيرة 1.33 المعلمب متعلقة مشكالت األول: البعد .3

 كبيرة 1.13 الموجهب متعلقة مشكالت الثاني: البعد .3

  كبيرة 1.33 األزهرية بالمنطقة متعلقة مشكالت الثالث: البعد .1

 كبيرة 1.33 األزهري بالمعهد متعلقة مشكالت الرابع: البعد .3

 كبيرة  1.33 بيئية مشكالت الخامس: البعد .3

 كبيرة 1.31 األى٘و٠خ االثزلائ١خ ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد محور إجمالي

 اٟتـ   هؼ ٠  حْ  الوْجِ٘ي هي ال راط  عٌ٘  أ زاد اطتت ب   أى  ٙٔ) الت ّ  هي ٗتل 

 حظد بٖ بوتْطدن )ك ٘دزة ، ّجدْد هظدتْٓ  لد   دٖ تقد  - إجود ٟ   - اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

 التزت٘   ٖ ب لوعلن  هتعلق  )هؼ ٠  الت لٖ  الٌحْ علٖ الوؼ ٠  هحْر تزت٘  ّك ى  ،7ٖٖ٘) هْسّى

 ب لوٌطقددد  هتعلقدد  )هؼدد ٠  اددن الثدد ًٖ، التزت٘دد   دددٖ اٛسُددزٕ  ب لوعِدد  هتعلقدد  )هؼدد ٠  اددن اّٛ ،

  دٖ ب لوْجدَ  هتعلقد  )هؼد ٠  ان الزاب ، التزت٘   ٖ ب٘ل٘   )هؼ ٠  ان الث ل ، التزت٘   ٖ اٛسُزٗ  

 – 72ٕٖ) بد٘ي الوحدْر ُدذا ٛبعد د الودْسّى الحظد بٖ الوتْطدن تدزاّح ح٘د  ّاٛخ٘دز، ال  هض التزت٘ 

ٖ7ٖٗ.  

 اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػزا ٖ اٟتـ   )هؼ ٠  ٛبع د الوْسّى الحظ بٖ الوتْطن حظ   ّبع 

 الحظد بٖ ّالوتْطدن الولْٗد  ّالٌظد  الت دزارا  حظد   تدن إجود ٟ ؛ الوْجِ٘ي ًظز ّجِ  هي اٛسُزٗ  

 علدٖ ّذلد  تٌ سل٘د ، ّتزت٘ ِد  اّٛ  الوحدْر أبعد د هدي بعد  كد  لوؼ ٠  الوع٘ رٕ ّاًٟحزا  الوْسّى

 الت لٖ  الٌحْ

 بالمعلم متعلقة مشكالت األول: البعد

 اٟتـدد   هؼدد ٠  هددي اّٛ  ال عدد  حددْ  الوددْجِ٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   جدد   

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  ب لوعلن ، هتعلق  )هؼ ٠  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

 



 2222اغَطٌ                                  21اٌؼلك                   ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزوث١خ     
 

   - 33 - 

  ثبٌّؼٍُ( ِزؼٍمخ )ِشىالد األٚي اٌجؼل ؽٛي اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (12) علٚي

 ارةـــــالعب
 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 ن و ىس امل

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 ّه٠حظدد   لتعل٘ودد   الوعلودد٘ي اطددتت ب  بددن  .ٔ

 التْجَ٘

 ٕٖ 3ٔ ٗ ٖٔ ٘ ك
  0 كبير  ..0.2 2.13

% ٙ.4 ٔ3.ٔ ٘.ٙ ٕ٘.ٓ ٗٗ.ٗ 

 الوعلدن بِد  ٗؼدعز التٖ الٌ ظ٘  ّاللغْم التْتز .ٕ

 العو  أع    بظ  

 ٕٖ ٕٓ ٖ ٖٔ ٗ ك
  2 كبير  0.201 2.11

% ٘.ٙ ٔ3.ٔ ٗ.ٕ ٕ2.3 ٗٗ.ٗ 

 الوزكددددش أّ ال رجدددد   دددد ر ب الوعلددددن إحظدددد ص .ٖ

 الْظ٘ ٖ

 2ٖ 4ٔ ٙ ٘ ٘ ك
  3 كبير  0.321 0.11

% ٙ.4 ٙ.4 3.ٖ ٕٙ.ٗ ٘ٔ.ٗ 

 خ زتِن ّقل  الوعلو٘ي تكُ٘  كع  .ٗ
 ٗ 4 ٖٓ ٕٓ 4 ك

  . متوسط  .0.13 0..3
% ٕٔ.٘ ٕ2.3 ٗٔ.2 ٕٔ.٘ ٘.ٙ 

 ًحددددْ الوعلوددد٘ي ٕلددد  طددددل ٘  اتت ُددد   ّجدددْد .٘

 التْجَ٘ هٌظْه 

 4ٖ 3ٔ ٙ ٖ ٙ ك
  0 كبير  0.213 0.01

% 3.ٖ ٗ.ٕ 3.ٖ ٕ٘.ٓ ٘ٗ.ٕ 

 هحدْر حدْ  الودْجِ٘ي هدي ال راطد  عٌ٘  أ زاد اطتت ب   تـٌ٘  ٗو ي  2ٔ) الت ّ  خ٠  هي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  ب لوعلن  الوتعلق  )الوؼ ٠ 

 علددٖ تددٌؾ ّالتدٖ  ٘) رقددن الوؼد ل  جدد    ٌُّدد  )وج١روح(: ثلهعررخ ِشرىالد رؾمررك األٚي: اٌَّرزٜٛ -

 حظدد بٖ بوتْطددن اّٛ  التزت٘دد  علددٖ "التْج٘ددَ هٌظْهدد  ًحددْ الوعلودد٘ي ٕلدد  طددل ٘  اتت ُدد   ّجددْد"

 أّ ال رجدد   دد ر ب الوعلددن "إحظدد ص علددٖ تددٌؾ ّالتددٖ  ٖ) رقددن الوؼدد ل  ّحـددل   ،7ٔٓٗ) هددْسّى

  ٕ) رقدن الوؼد ل  ّحـدل   ،7ٓ3ٗ) هدْسّى حظ بٖ بوتْطن الث ًٖ التزت٘  علٖ "الْظ٘ ٖ الوزكش

 التزت٘د  علدٖ العود " أع د   بظد   الوعلدن بِ  ٗؼعز التٖ الٌ ظ٘  ّاللغْم "التْتز علٖ تٌؾ ّالتٖ

 اطدتت ب  "بدن  علدٖ تٌؾ ّالتٖ  ٔ) رقن الوؼ ل  ّحـل   ،7ٓ3ٗ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن الث ل 

 ّقد   .73ٕٖ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن الزابد  التزت٘د  علٖ التْجَ٘" ّه٠حظ   لتعل٘و   الوعلو٘ي

 اٛخطد   عدي ال ؼد  ُدْ اٝػدزا ٘  العول٘د  هدي الِد   بدكى الوعلود٘ي هي ال ث٘ز رؤٗ  إلٖ ذل  ٗزج 

 ُّدذا ّالوعلدن، الوْجدَ ب٘ي ّالُوثوز اٝٗت بٖ اًٝظ ًٖ الت  ع  عي بع٘ ا   التق٘٘ن درج  علٖ ّالحـْ 

ى ػكًَ هي ِّْ  بطغ٘ ى الوعلو٘ي بعق ػعْر أى كو  التْجَ٘، هٌظْه  ًحْ الوعلو٘ي ل ٕ طل ٘    اتت ُ    ٗ 

 الوزكددش أّ ال رجد  ب د ر  إحظ طدد    ُٗؼد   اٛخطد  ؛ ّتـد٘  التظددلطٖ أّ الزقد بٖ أّ الت ت٘ؼدٖ الت ًد 

 بعددق بِدد  ٗؼددعز التددٖ الٌ ظدد٘  ّاللددغْم التددْتز ٗزجدد  قدد  كودد  ّهددزؤّص ، )رئدد٘ض بدد٘ي الددْظ٘ ٖ

 اطدتت ب  بدن  ٗزجد  قد  كود  الدْظ٘ ٖ، ّأهدٌِن ه د ًتِن علدٖ ّخْ ِن العو  أع    كثزة إلٖ الوعلوْى

 أّ الُوت حد  اٝه  ًد   تدْا ز قلد  إلٖ أّ إٗ ُ   ِوِن قـْر إلٖ التْجَ٘ ّه٠حظ   لتعل٘و   الوعلو٘ي

 هعٌْٗ  . أّ ه دٗ    لِن الوق م الح  ش قل  إلٖ

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٗ) رقن الوؼ ل  ج    ٌُّ  )ِزٍٛطخ(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌضبٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن ّاٛخ٘ددز ال دد هض التزت٘دد  علددٖ خ ددزتِن" ّقلدد  الوعلودد٘ي تكُ٘دد  "كددع 

 ّقد  الوؼد ل ، ُدذٍ ّجْد علٖ العٌ٘  أ زاد ق   هي هتْطن هْا ق  هظتْٓ إلٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ  ،72ٕٔ)

 الوٌِدٖ الٌودْ تحق٘دق  دٖ ك ٘دز بؼد   تُظدِن ق  ّالتٖ الت رٗ ٘ ، ال زاه  هي الع ٗ  تٌ ٘ذ إلٖ ذل  ٗزج 

 ٗو ي  زؿ  تعت ز ّالتٖ الوعز  ، هـ در ك    تْا ز إلٖ ب ٝك    أدائِن، هظتْٓ ّتطْٗز للوعلو٘ي
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دراطد   ّقد  أػد ر  هٌِد . ُٗعد ًْى لودي ال  دزة" ّقلد  التكُ٘د  "كدع  هؼد ل  هْاجِد   ٖ اطتثو رُ 

اٟبت ائ٘د  اٛسُزٗد   الوزحلد هعلن قـْر  ٖ هظتْٓ أدا  إلٖ أى ال (335  2212َ  ٚوفوْٚ ٍبٌُ)

٘دد  ّعدد م ك دد  ة إعدد ادٍ، كثددزة اٛع دد   التددٖ ٗقددْم بِدد ، ّقلدد  التدد رٗ    ّالتٌو٘دد  الوٌِإلددٖ  قدد  ٗزجدد 

 أى ع دا  ك ٘زا  هي الوعلو٘ي غ٘ز هدُل٘ي تزبْٗ  .ب ٝك    إلٖ 

 بالموجه متعلقة مشكالت الثاني: البعد

 اٟتـدد   هؼدد ٠  هددي الثدد ًٖ ال عدد  حددْ  الوددْجِ٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   جدد   

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو   ،ب لوْجَ هتعلق  )هؼ ٠  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

 (ثبٌّٛعٗ ِزؼٍمخ )ِشىالد اٌضبٟٔ اٌجؼل ؽٛي اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (12) علٚي

 ارةـــــالعب

 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 ن و ىس امل

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

  ْاؿددد  بددد ّى التْج٘دددَ هكهْرٗددد   تتددد ب  .ٙ

 اٛعل   إرُ    ٖ ٗتظ   هو  سهٌ٘ 

 . .0 31 03 01 ك
  0 متوسط  .0.00 3.92

% 02.9 00.. 21.9 32.0 0.9 

 للعود  ً بِن بظ   الوْجِ٘ي اطتقزار ع م .2

 أخزٓ بندارا 

 . .0 39 .0 0 ك
  2 متوسط  .0.12 2.11

% 1.2 31.1 01.2 32.0 0.9 

 القدزارا   دٖ التْجَ٘ أعل   هؼ رك  قل  .3

 بعٌ ؿددز ّالتق٘دد  ؿدد ّرُ  ق دد  التٌظ٘و٘دد 

 الوكهْرٗ 

 01 .0 2 0 0 ك

  3 كبير  0.213 0.01
% 1.2 1.2 0.3 32.0 ...0 

 الوكهْرٗ   أاٌ   الوْجِ٘ي  ٖ الثق  غ٘   .4

 بِ  ق٘ هِن ه ٕ عي ّالتحزٕ

 . 0 30 39 01 ك
  . ضعيف  .0.12 0..3

% 02.9 01.2 22.2 ..0 0.9 

 الوٌْمددد  ّال ٌ٘ددد  اٝدارٗددد  اٛع ددد   كثدددزة .ٓٔ

  ب لوْجَ.

 01 01 . . 0 ك
  0 كبير  0.0.9 0.01

% ..0 0.9 0.9 3..1 ...0 

 الوددددْجِ٘ي هددددي ال راطدددد  عٌ٘دددد  أ ددددزاد اطددددتت ب   تـددددٌ٘  ٗو ددددي  3ٔ) التدددد ّ  خدددد٠  هددددي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  ب لوْجَ  الوتعلق  )الوؼ ٠  هحْر حْ 

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٓٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )وج١روح(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 هدددْسّى حظددد بٖ بوتْطدددن اّٛ  التزت٘ددد   دددٖ ب لوْجدددَ" الوٌْمددد  ّال ٌ٘ددد  اٝدارٗددد  اٛع ددد   "كثددزة

 جِد ا   هٌدَ تظدتغز  ب لوْجدَ الوٌْمد  ّال ٌ٘د  اٝدارٗد  اٛع د   كثدزة أى إلدٖ ذل  ٗزج  ّق   ،7ٔ3ٗ)

 اًٝظد ًٖ التْاؿ   ع ل٘  علٖ ٗداز هو  إجزائِ   ٖ ّالؼ ل٘  الزّتٌ٘٘  علِ٘  ّٗغل  أكثز، ّّقت    أك ز

  3) رقدن الوؼد ل  ّحـدل  جْاً ِد . ك  د  هدي التعل٘و٘د  للعول٘د  تْجِ٘دَ ّعلدٖ الوعلو٘ي،  ٖ ّتكا٘زٍ

 بعٌ ؿدز ّالتق٘د  ؿد ّرُ  ق   التٌظ٘و٘  القزارا   ٖ التْجَ٘ أعل   هؼ رك  "قل  علٖ تٌؾ ّالتٖ

 اٝدارة رؤٗد  إلدٖ ذلد  ٗزجد  ّقد   ،7ٔٓٗ) هدْسّى حظ بٖ بوتْطن الث ًٖ التزت٘  علٖ الوكهْرٗ "

 القددزارا  هددي الع ٗدد  ّأُو٘دد  للددزّرة العوددْم ّهددْجِٖ اٛسُزٗدد  الوع ُدد  بقطدد   للتْج٘ددَ الع هدد 

 هؼ رك  ّل٘ض اّٛائ  ّالوْجِ٘ي الوْجِ٘ي هي هوث  ع د آرا  علٖ بٌ   هزكشٕ إم ر  ٖ التٌظ٘و٘ 

 التوِْرٗ . هظتْٓ علٖ التعل٘و٘  اٝدارا  ك     ٖ جو٘عِن

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  2) رقن الوؼ ل  ج    ٌُّ  )ِزٍٛطخ(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌضبٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 حظدد بٖ بوتْطددن الث لدد  التزت٘دد   ددٖ أخددزٓ" بددندارا  للعودد  ًدد بِن بظدد   الوددْجِ٘ي اطددتقزار "عدد م
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 بدد ّى التْج٘ددَ هكهْرٗدد   "تتدد ب  علددٖ تددٌؾ ّالتددٖ  ٙ) رقددن الوؼدد ل  ّحـددل   ،7ٖٓٓ) هددْسّى

 هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن الزابدد  التزت٘دد  علددٖ اٛعلدد  " إرُدد    ددٖ ٗتظدد   هودد  سهٌ٘دد   ْاؿدد 

 ب لٌظد   ال قِل٘د  بوح  ظد  اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  الوزحلد  هدْجِٖ ع د قل  إلٖ ذل  ٗزج  ّق   ،74ٖٕ)

 الوح  ظ . أرج   ك     ٖ ّاًتؼ رُن الوعلو٘ي ع د إلٖ

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  4) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )ضؼ١فخ(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌضبٌش: اٌَّزٜٛ -

 ال د هض التزت٘د   دٖ بِد " ق٘د هِن هد ٕ عدي ّالتحدزٕ الوكهْرٗد   أاٌد   الودْجِ٘ي  دٖ الثقد  "غ٘  

 ُدذٍ تحقدق علدٖ كع٘  هْا ق  هظتْٓ إلٖ ٗؼ٘ز ه  ُّْ  ،7ٕ٘ٔ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن ّاٛخ٘ز

 علددٖ ال قِل٘دد  بوح  ظدد  اٛسُزٗدد  للوع ُدد  الوزكشٗدد  اٝدارة تـدد ٗق إلددٖ ذلدد  ٗزجدد  ّقدد  الوؼدد ل .

 ًت ئتِ . ّاعتو د الوْجِْى ُدٟ  هعظن بِ  ٗقْم التٖ اٝجزا ا 

 األزهرية بالمنطقة متعلقة مشكالت الثالث: البعد

هي هؼ ٠  اٟتـ   اٝػزا ٖ  الث ل ج    اطتت ب   أ زاد عٌ٘  ال راط  هي الوْجِ٘ي حْ  ال ع  

  ، كو  ُْ هْك  ب لت ّ  الت لٖ اٛسُزٗ ب لوٌطق  ب لوزحل  اٟبت ائ٘  اٛسُزٗ  )هؼ ٠  هتعلق  

  (األى٘و٠خ ثبٌّٕطمخ ّزؼٍمخاٌ ّشىالداٌ) ؽٛي اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (12) علٚي

 ارةـــــالعب

 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 ن و ىس امل

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 التعل٘و٘د  ُد ا اّٛ الظ٘ طد   ّكْح قل  .ٔٔ

 اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  للوزحل 

 03 31 0 2 2 ك
 0 جًدا كبير  0.100 0.23

% 0.3 0.3 ..0 3..1 .1.2 

 للوكهْرٗددد   الوددد دٕ الحددد  ش هٌ طددد   قلددد  .ٕٔ

 ّه ٘   اًتق   )ب  

 00 30 0 2 2 ك
 3 جًدا كبير  0.102 0.20

% 0.3 0.3 ..0 39.3 .0.9 

 ّال ٘ ًد   ّاٝحـد  ا  التق رٗز بعق تٌ قق .ٖٔ

 اٛسُزٗ  ّالوٌطق  الوع ُ    ٖ الْاق  ب٘ي

 01 00 23 00 . ك
 0 متوسط  0.191 2.01

% 0.9 09.0 00.0 0..2 02.9 

 هدددد  اٛسُزٗدددد  الوٌطقدددد  تعدددد ّى كددددع  .ٗٔ

  ددددٖ الظددددزٗ  ال ـدددد  ّعدددد م الوددددْجِ٘ي

 الو  ل   

 01 00 31 00 . ك

 . متوسط  ..0.0 2.10
% 9.. 33.3 21.9 0..2 02.9 

 اٝػددزا  ًطدد    ددٖ الوعلودد٘ي عدد د سٗدد دة .٘ٔ

 الوْجَ ل ٓ

 03 00 39 1 9 ك
 2 متوسط  0.301 .2.0

% 03.. 00.0 01.2 09.0 00.. 

 الوددددْجِ٘ي هددددي ال راطدددد  عٌ٘دددد  أ ددددزاد اطددددتت ب   تـددددٌ٘  ٗو ددددي  4ٔ) التدددد ّ  خدددد٠  هددددي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  اٛسُزٗ   ب لوٌطق  الوتعلق  )الوؼ ٠  هحْر حْ 

 تدٌؾ ّالتدٖ  ٔٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  عرلا (: )وج١روح ثلهعرخ ِشرىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 اّٛ  التزت٘دد   ددٖ اٛسُزٗدد " اٟبت ائ٘دد  للوزحلدد  التعل٘و٘دد  ُدد ا اّٛ الظ٘ طدد   ّكددْح "قلدد  علددٖ

 اٛسُزٗد  ب لوع ُد  الْاد ئق بعدق تدْا ز قلد  إلدٖ ذلد  ٗزجد  ّقد   ،7ٖٕٗ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطن

 اٛسُزٗد ، اٟبت ائ٘د  للوزحلد  الع هد  اُٛد ا  ّا٘قد  هثد  التعل٘و٘ ، ُ ا اّٛ الظ٘ ط   تُظِز ّالتٖ

 إلدٖ ب ٝكد    ّغ٘زُد ، بْكدْح العد هل٘ي ك  د  ّهظدلْل٘   هِ م تح د ّالتٖ للعو  الوٌظو  ّاللْائ 

 هلددوًِْ . لتحق٘ددق طددع٘    ّهٌ قؼددتِ  هٌِدد  بٌظدد   ب ٟحت دد ظ ّالوددْجِ٘ي الوعلودد٘ي هعظددن اُتودد م قلدد 

 اًتقد   )بد   للوكهْرٗد   الود دٕ الحد  ش هٌ طد   "قلد  علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٕٔ) رقدن الوؼ ل  ّحـل 
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 بعددق رؤٗدد  إلددٖ ذلدد  ٗزجدد  ّقدد   ،7ٖٔٗ) هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن الثدد ًٖ التزت٘دد  علددٖ ّه ٘دد  "

 خد٠  لِدن ال٠سهد  ب لوـدزّ    هق رً  الوق ه  ّالحْا ش الو ل٘  الو ــ   هٌ ط   لقل  الوْجِ٘ي

  دٖ ارت د   ٌُد   ٗ دْى عٌد ه  ّخ ؿ  - اٝػزا ٖ اٟتـ    ع ل٘  علٖ ٗداز هو  الو٘ اً٘ ، الشٗ را 

 ّال  ه  . الظل  بعق أطع ر

 تدٌؾ ّالتدٖ  ٘ٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )ِزٍٛرطخ(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمرك اٌضربٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 حظدد بٖ بوتْطددن الث لدد  التزت٘دد   ددٖ "الوْجددَ لدد ٓ اٝػددزا  ًطدد    ددٖ الوعلودد٘ي عدد د سٗدد دة" علددٖ

 اٛسُزٗد  الوٌطقد   دٖ اّٛائد  ّالودْجِ٘ي الودْجِ٘ي عد د قلد  إلدٖ ذلد  ٗزج  ّق   ،7ٔ2ٖ) هْسّى

 وددْجِ٘يٗقدد  عدد د ال ح٘دد  ادد ًْٕ  – إعدد ادٕ – )ابتدد ائٖ الوزاحدد  ك  دد   ددٖ الوعلودد٘ي بعدد د هق رًدد 

 بعدق "تٌد قق علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  ٖٔ) رقدن الوؼد ل  ّحـدل   قدن. اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  و تـ٘يال

 الزابدد  التزت٘دد  علددٖ اٛسُزٗدد " ّالوٌطقدد  الوع ُدد   ددٖ الْاقدد  بدد٘ي ّال ٘ ًدد   ّاٝحـدد  ا  التقدد رٗز

 الْادد ئق، ُددذٍ  ددٖ التعدد ٠ٗ  بعددق إجددزا  إلددٖ ذلدد  ٗزجدد  ّقدد   ،7ٖٔٓ) هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن

 اٛدا . تقدد رٗز ًتدد ئ   ددٖ التظلودد   لدد عق اٟطددتت ب  أّ ّاًٟتدد اب  ، التددٌق٠  حزكدد  عددي ّالٌ تتدد 

 ّعد م الودْجِ٘ي هد  اٛسُزٗد  الوٌطق  تع ّى "كع  علٖ تٌؾ ّالتٖ  ٗٔ) رقن الوؼ ل  ّحـل 

 ّقد   ،7ٖٓٔ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطن ّاٛخ٘ز ال  هض التزت٘  علٖ الو  ل   "  ٖ الظزٗ  ال ـ 

 ّقد  إلٖ تحت   ّالتٖ الزّتٌ٘٘  اٝجزا ا  ك    اطت و   علٖ اٛسُزٗ  الوٌطق  تكك٘  إلٖ ذل  ٗزج 

 الُو تـ . التِ   ك    ل ٕ هتزاُ  تكخذ حتٖ الو  ل    بعق  ٖ التحق٘ق ّغ٘   ّجِ ،

 البعد الرابع: مشكالت متعلقة بالمعهد األزهري

هي هؼ ٠  اٟتـ   اٝػزا ٖ  الزاب ج    اطتت ب   أ زاد عٌ٘  ال راط  هي الوْجِ٘ي حْ  ال ع  

  ، كو  ُْ هْك  ب لت ّ  الت لٖ ب لوعِ  اٛسُزٕب لوزحل  اٟبت ائ٘  اٛسُزٗ  )هؼ ٠  هتعلق  

  (األى٘وٞ ثبٌّؼٙل ِزؼٍمخ )ِشىالد اٌواثغ اٌجؼل ؽٛي اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (22) علٚي

 ارةـــــالعب
 املتىسط درجت التحقق

 الحسابي

 ن و ىس امل

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

  ددٖ الوْجددَ هدد  الوعِدد  إدارة تعدد ّى قلدد  .ٙٔ

 اٝػزا ٘ . الزط ل  إٗـ  

 2 1 20 09 1 ك
  0 متوسط  159.0 0..3

% 00.0 30.0 0..3 00.0 0.3 

 هو  الوظلْل٘ي بعق أّ الوعِ  ػ٘  غ٘   .2ٔ

 ال ٘ ًد   علدٖ الحـدْ   ٖ ؿعْب  ٗؼ  

 الوطلْب .

 0 1 20 31 9 ك

  . متوسط  0.100 3.09
% 03.. 3..1 02.0 00.0 ..0 

 ّالتعل٘و   ّاّٛاهز القزارا   ِن قـْر .3ٔ

 الوعِ . هظتْٓ علٖ  ت ظ٘زُ ّطْ 

 29 09 0 0 0 ك
  2 كبير  ..0.0 0.01

% ..0 ..0 1.2 30.0 .0.3 

 ب لوع ُدد  الوعلود٘ي أعدد اد  دٖ عتددش ّجدْد .4ٔ

 اٛسُزٗ 

 00 01 0 0 . ك
  3 كبير  0.310 0.09

% 0.9 ..0 ..0 3..1 .0.9 

 هددد  التْاؿددد  ّكدددع  الطددد٠  غ٘ددد   .ٕٓ

 أهْرُن أّل٘  

 00 31 0 2 0 ك

 0.9. 1..3 0.. 0.3 0.. % 0  جًدا كبير  0.002 0.30

 هحدْر حدْ  الودْجِ٘ي هدي ال راطد  عٌ٘  أ زاد اطتت ب   تـٌ٘  ٗو ي  ٕٓ) الت ّ  خ٠  هي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  اٛسُزٕ  ب لوعِ  الوتعلق  )الوؼ ٠ 
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 تدٌؾ ّالتدٖ  ٕٓ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  عرلا (: )وج١روح ثلهعرخ ِشرىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 حظدد بٖ بوتْطددن اّٛ  التزت٘دد   ددٖ أهددْرُن" أّل٘دد   هدد  التْاؿدد  ّكددع  الطدد٠  "غ٘دد   علددٖ

 جددْدة تحظدد٘ي ًحدْ تتتددَ اٝػددزا ٖ اٟتـد   جِددْد هعظدن أى إلددٖ ذلدد  ٗزجد  ّقدد   ،7ٕٙٗ) هدْسّى

 تزجد  قد  كود  التِدْد، تلد  هي ج ّٓ ٌُ   ٗ ْى لي الط٠ ؛ غ٘   ح ل  ّ ٖ الط٠ب٘ ، الو زج  

 ظد ُزة إمد ر  دٖ التعل٘و٘د  ب لعول٘د  ّالطد٠  الوعلود٘ي هدي الع ٗد  اُتود م إلدٖ الطد٠  غ٘د   ظ ُزة

 هؼدد رك  قلد  إلدٖ أٗلدد    تزجد  ّقد  اٛسُزٗد ، الوع ُدد  داخد  بِد  اُٟتودد م عدي ال ـْؿد٘  الد رّص

 علدٖ أهدْرُن ّأّل٘د   الطد٠  تح ٘ش هظلْل٘  )تحو   ٖ الو رط٘  اٝدارة ّأ زاد الوعلو٘ي هي الع ٗ 

كو  أػ ر  دراط  ك  هي ، الط٠  غ٘   ظ   ٖ الو ذّل  التِْد تقل٘  إلٖ لو٘لِن ب لوعِ   الحلْر

 أًددَ ٟ ْٗجدد  اُتودد م كدد   ب ًٛؼددط إلددٖ  (222-226  2212َ  ٠ررٌ)ّ  (22  2212َ ِٕصررٛه )

ح٘د  ٗ لد   ،بـدْرة ػد ل٘  اًٛؼدط  تدتن ُدذٍ ّأى هو رطد ، الط٠ب٘   ٖ التعلد٘ن اٟبتد ائٖ اٛسُدزٕ

ًـ بِن ال  ؽ ب ًٛؼط ، دّى هو رط  إٔ أًؼط   عل٘ ، كو  أى  نكو  بعق هعلوٖ الوْاد الو تل   ب

، التزب٘  ال ٌ٘  تع  الٌؼ م اٛط طٖ  ٖ الع ٗ  هي الوع ُ  دّى تٌْ  ٝػ    الح ج   الو تل   للط٠ 

  .ل٘و٘    التؼْٗق  ٖ العول٘  التعًت٘ت  لغ٘الط٠   غ٘  دٕ إلٔ دهو  ٗ

 علدٖ تدٌؾ ّالتدٖ  4ٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّ  )وج١وح(: ثلهعخ ِشىالد رؾمك اٌضبٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن الثد ًٖ التزت٘د  علدٖ اٛسُزٗد " ب لوع ُد  الوعلود٘ي أعد اد  ٖ عتش "ّجْد

ّجْد عتدش  دٖ ح٘  أّكح   (222  2212َ عٛاْ ٚوفوْٚ )ُّْ ه  ٗت ق ه  دراط    ،7ٔ4ٗ)

أل  هعلن  ٖ ه تل  الت ــ  ، ّت ل٘  بعق الوعلو٘ي  ُٕٓ٘ل  الت رٗض ل عق الوْاد ٗـ  إلٖ 

 قلد ْاطدط  ال د ئق هدي الت ــد   اٛخدزٓ، هد  بت رٗض هْاد ل٘ظد   دٖ ت ــدِن لظد  العتدش ب

 هدي كد  علدٖ كدغط    ُٗؼد   قد  الوعلود٘ي أع اد  ٖ العتش أى كو  اٛخ٘زة، ال تزة  ٖ الوعلو٘ي تعٌ٘٘  

 ػد  ّٟ التعل٘و٘د ، العول٘د  تظد٘٘ز أج  هي اٛهْر هي كث٘ز  ٖ التظ ُ  إلٖ ٗددٕ هو  ّالوْجَ الوعلن

 اٛسُزٗ . ب لوع ُ  اٝػزا ٖ اٟتـ   عول٘   ٖ ك ٘ز بؼ   ٗداز ذل  أى

 تدٌؾ ّالتدٖ  3ٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )ِزٍٛرطخ(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمرك اٌضبٌش: اٌَّزٜٛ -

 التزت٘د  علدٖ الوعِد " هظدتْٓ علدٖ  ت ظ٘زُ ّطْ  ّالتعل٘و   ّاّٛاهز القزارا   ِن "قـْر علٖ

 ّاّٛاهددز القددزارا  ُددذٍ اقتـدد ر إلددٖ ذلدد  ٗزجدد  ّقدد   ،7ٔ3ٗ) هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن الث لدد 

 الت رٗ ٘دد  ّالددْرع الٌق ػدد٘  الحلقدد   أُو٘دد  إلددٖ ُٗؼدد٘ز هدد  ُّددْ ال تدد بٖ، اٟتـدد   علددٖ ّالتعل٘ودد  

 القددزارا  ل ِددن اٝدارٗدد  الوظددتْٗ   بدد٘ي تتودد  التددٖ اٟتـدد ٟ  هددي ّغ٘زُدد  ّالٌدد ّا  ّالودددتوزا 

 تعد ّى قل  " علٖ تٌؾ ّالتٖ  ٙٔ) رقن الوؼ ل  ّحـل  الـح٘ . إم رُ   ٖ ّالتعل٘و   ّاّٛاهز

 هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن الزابد  التزت٘د  علٖ اٝػزا ٘ " الزط ل  إٗـ    ٖ الوْجَ ه  الوعِ  إدارة

 رقدن الوؼد ل  ّحـدل  أخزٓ. ّ ٌ٘  إدارٗ  بكعو   الوعِ  إدارة اًؼغ   إلٖ ذل  ٗزج  ّق   ،72ٕٔ)

 علدٖ الحـدْ   ٖ ؿعْب  ٗؼ   هو  الوظلْل٘ي بعق أّ الوعِ  ػ٘  "غ٘   علٖ تٌؾ ّالتٖ  2ٔ)

 ذلد  ٗزجد  ّقد   ،7ٙ4ٕ) هدْسّى حظ بٖ بوتْطن ّاٛخ٘ز ال  هض التزت٘  علٖ الوطلْب " ال ٘ ً  

ُّدْ هد  ٗت دق هد  دراطد   الو٘ اً٘د . الشٗد رة ّأاٌد   ق د  الوعِ  ّإدارة الوْجَ ب٘ي التٌظ٘ق كع  إلٖ

ح٘  أكد   علدٖ أى الوع ُد  اٛسُزٗد ؛ بح جد  إلدٖ طد٘ دة رّح  (55  2212َ ِؾّل٠ٓ ٚ ٍِٛٝ )

ال زٗق الْاح  ب٘ي الع هل٘ي، ّأػ ر  إلدٖ أى أطد ص ت دْى هتتود  هٌِدٖ ٗعتود  ب ل رجد  اّٛلدٔ علدٖ 

 ظزّ  داعو  ه ٌ٘  علٖ الثق  ّاًٟظت م ّاٟلتشام ّتحو  الوظلْل٘ .
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 بيئية مشكالت الخامس: البعد

 اٟتـد   هؼد ٠  هدي ال د هض ال عد  حدْ  الودْجِ٘ي هدي ال راطد  عٌ٘د  أ دزاد اطتت ب   ج   

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو   ،ب٘ل٘  )هؼ ٠  ّالوتلوي ،اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

 (ث١ئ١خ )ِشىالد اٌقبٌِ اٌجؼل ؽٛي اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد (21) علٚي

 ارةـــــالعب

 املتىسط التحققدرجت 

 الحسابي

 ن و ىس امل

 الاهحزاف

 املعياري 

 مستىي 

 التحقق
 ضعيفت الترجيب

 جدا
 لبيرة متىسطت ضعيفت

 لبيرة

 جدا

 هٌظْهددد  عدددي طددل ٘  ّأ  ددد ر قددد٘ن اًتؼدد ر .ٕٔ

 .اٛسُزٗ  لوع ُ ب  لتعل٘نا

 00 .0 . 2 2 ك
  0 جًدا كبير  0.100 0.22

% 0.3 0.3 0.9 32.0 00.0 

 هد  ً ئ٘د  أهد كي  دٖ الوع ُد  بعدق ّجْد .ٕٕ

 إلِ٘  للْؿْ  اًتق   ّط٘ل  تْ ٘ز ؿعْب 

 02 01 . 2 2 ك
  3 جًدا كبير  0.1.9 0.23

% 0.3 0.3 0.9 3..1 .9.. 

 حددْ  ّالتؼددْٗغ اٝسعدد   هـدد در كثددزة .ٖٕ

 اٟتـ   هقز

 . 1 23 00 00 ك
 . متوسط  0.1.1 3..3

% 0..2 33.3 00.0 00.0 0.9 

 ّاٟجتو ع٘ددددد  الثق  ٘ددددد  ال ل ٘ددددد   تٌدددددْ  .ٕٗ

 للوعلو٘ي

 0 9 22 .0 9 ك
  0 متوسط  .0.10 ...3

% 03.. 32.0 0..1 03.. ..0 

 الزق بدددد  أجِددددشة ت زكددددِ  ق٘ددددْد ّجددددْد .ٕ٘

 ال  رج٘ 

 0 00 22 00 1 ك
  2 متوسط  0.100 3.91

% 00.0 09.0 0..1 0..2 1.2 

 الوددددْجِ٘ي هددددي ال راطدددد  عٌ٘دددد  أ ددددزاد اطددددتت ب   تـددددٌ٘  ٗو ددددي  ٕٔ) التدددد ّ  خدددد٠  هددددي

 الت ل٘   للوظتْٗ   ّ ق    ّتزت٘ ِ  ب٘ل٘   )هؼ ٠  هحْر حْ 

 تدٌؾ ّالتدٖ  ٕٔ) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  عرلا (: )وج١روح ثلهعرخ ِشرىالد رؾمك األٚي: اٌَّزٜٛ -

 بوتْطدن اّٛ  التزت٘د   دٖ "اٛسُزٗد  لوع ُد ب  لتعلد٘نا هٌظْهد  عدي طدل ٘  ّأ   ر ق٘ن "اًتؼ ر علٖ

ّجْد قـدْر إلٖ  (223  2222َ ؽَٓ )دراط   ّ ٖ ُذا الـ د أػ ر   ،7ٖٖٗ) هْسّى حظ بٖ

تتوثد   دٖ تد ًٖ الٌظدزة الوتتوع٘د  لٜسُدز ّالتدٖ  ٖ ه زج   العول٘  اٝػدزا ٘  بد ٛسُز الؼدزٗ ، 

ّذل  لت ًٖ هظدتْٓ خزٗتدٖ الوع ُد  اٛسُزٗد ، ّتد ًٖ ًظد  الٌتد ح ب لوزاحد  الدث٠ ، اٛهدز الدذٕ 

ٗ زُي علٔ ّجْد قـْر  ٖ الٌظ م التعل٘وٖ ب ٛسُز ّح جتدَ إلدٔ ّجدْد ًظد م إػدزا ٖ ػد ه  ٗعود  

 ّتددك٠ّٗ  تح٘ددشا  هددي ٗت عِدد  ّهدد  ّاٛ  دد ر قدد٘نال ُددذٍ أىكودد   .التعلدد٘ن ّالددتعلنعلددٔ ت ع٘دد  عول٘تددٖ 

 أُد ا  ل  هد  ال٠سهد  الوعلْهد   ّتد  ق اًظد٘   هد ٓ  دٖ  قدن تدداز ٟ ُهظ ق ، ّأح  م ّا تزاك  

 رقدن الوؼد ل  ّحـدل   ع ل٘تِد .  دٖ طدل     التدكا٘ز ادن ّهدي الوعلْه  ، ُذٍ  ِوِن ه ٓ  ٖ ب  الوعِ ،

 للْؿْ  اًتق   ّط٘ل  تْ ٘ز ؿعْب  ه  ً ئ٘  أه كي  ٖ الوع ُ  بعق "ّجْد علٖ تٌؾ ّالتٖ  ٕٕ)

 الوؼد ل  ُدذٍ تظد   إلدٖ ذلد  ٗزجد  ّق   ،7ٖٕٗ) هْسّى حظ بٖ بوتْطن الث ًٖ التزت٘  علٖ إلِ٘ "

 لِد ، الو٘ اً٘د  الشٗد را  هدي التقل٘د  ادن ّهي الوع ُ ، لِذٍ ّؿْلِن خ٠  الوْجِ٘ي بعق إرُ    ٖ

 الوع ُ . لِذٍ اٝػزا ٘  الزط ئ  ّؿْ   ع ل٘  علٖ طل     ٗداز ذل  أى ػ  ّٟ

 تدٌؾ ّالتدٖ  ٕ٘) رقدن الوؼد ل  جد    ٌُّد  )ِزٍٛرطخ(: ثلهعرخ ِشرىالد رؾمرك اٌضربٟٔ: اٌَّزٜٛ -

 هددْسّى حظدد بٖ بوتْطددن الث لدد  التزت٘دد   ددٖ ال  رج٘دد " الزق بدد  أجِددشة ت زكددِ  ق٘ددْد "ّجددْد علددٖ

 ّاٝدارة للتٌظد٘ن الوزكدشٕ التِ س هث  ال  رج٘  الزق ب  أجِشة بعق أى إلٖ ذل  ُٗؼ٘ز ّق   ،74ٕٓ)

 ال ّلد ، هدطظد   ك  د  عود  علدٖ ّالوحد دا  الق٘دْد بعدق ت زف ق  للوح ط    الوزكشٕ ّالتِ س
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 اٟتـد   ّطد ئ  ككحد  اٛدا  ك  ٗد  تق رٗز  ٖ اللْابن ب عق اٟلتشام هث  اٛسُزٗ ، الوع ُ  ّهٌِ 

 الثق  ٘د  ال ل ٘   "تٌْ  علٖ تٌؾ ّالتٖ  ٕٗ) رقن الوؼ ل  ّحـل  جشا ا . هي علِ٘  ٗتزت  ّه 

 إلدٖ ذلد  ٗزجد  ّقد   ،72ٕ٘) هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن الزابد  التزت٘د  علدٖ للوعلو٘ي" ّاٟجتو ع٘ 

 الوؼد ل  ّحـل  لِ . ت ظ٘زُن ّاخت٠  اٝػزا ٘  للزط ئ  الوعلوْى ُدٟ  بعق  ِن ه ٓ اخت٠ 

 التزت٘د  علدٖ اٟتـد  " هقدز حدْ  ّالتؼدْٗغ اٝسعد   هـد در كثزة " علٖ تٌؾ ّالتٖ  ٖٕ) رقن

 لد ٕ التؼدْٗغ هـد در قلد  إلدٖ ذلد  ُٗؼد٘ز ّقد   ،72ٕٕ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن ّاٛخ٘دز ال  هض

  بِ . تكازُن قل  أّ الوْج٘ي هي الع ٗ 

 اٝػددزا ٖ اٟتـدد   هؼدد ٠ " حددْ  الوددْجِ٘ي هددي ال راطدد  عٌ٘دد  أ ددزاد اطددتت ب   هددي ّٗتلدد 

 ٗؼد٘ز هد  ُّدْ  ،7ٖ٘2ٔ - 74٘ٙٓ) بد٘ي الوع٘د رٕ اًٟحدزا  قد٘ن تدزاّح "؛اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل 

 الوؼد ٠ ، ُدذٍ تحقدق درج  حْ  الوْجِ٘ي هي العٌ٘  أ زاد آرا  ت  ٗي ٗعٌٖ بو  ك ٘زة، تؼت  درج  إلٖ

 تٌدْ  هد   لد تِن، بُو تلد  إػدزا َ ًطد    دٖ الوعلود٘ي هدي عد د هد  هْجدَ كد  تع هد  إلٖ ذل  ٗزج  ّق 

 ّالتزبددْٕ العلوددٖ هظددتْاُن ّاخددت٠  ب٘ددٌِن، ال زدٗدد  ال ددزّ  ّاخددت٠  ّاٟجتو ع٘دد ، الثق  ٘دد  خل ٘دد تِن

 كود  ٙخدز، ّقد  هدي ّالوشاج٘د  الٌ ظد٘  ح ٟتِن ٟخت٠  أٗل    ذل  ٗزج  ّق  العلو٘ ، هد٠ُتِن ّكذل 

 ت تلدد  التددٖ لٜهددْر إدراكددَ مزٗقدد  علددٖ ٗتْقدد  اٟتـدد   عول٘دد  لولددوْى ّ ِوددَ  ددزد كدد  ت ظدد٘ز أى

 الوؼدد ٠  ُددذٍ ّّجددْد تحقددق تددشاهي هدد  اٙرا   ددٖ الت دد ٗي ُددذا ٗددكتٖ ّل ددي ّرغ  تددَ. ح ج تددَ بدد خت٠ 

 ٟ ل دٖ ّٛلْٗ تِد ، ّ قد    تزت٘ ِد  هزاعد ة هد  هْاجِتِد  علدٖ العود  ٗتطلد  الدذٕ اٛهدز هت  ّت ، ب رج  

 اٛسُزٗ . ب لوع ُ  اٝػزا ٖ اٟتـ    ع ل٘  تحق٘ق أه م ع ئق    تُؼ  

 اطدت  ام تدن للودْجِ٘ي؛ الوْجِد  الث ً٘د  ب ٟطت  ً  ال  ؿ  لل ٘ ً   اٝحـ ئٖ التحل٘  إم ر ّ ٖ

 هدي العٌ٘د  أ دزاد اطدتت ب    دٖ  دزّ  هدي ْٗجد  قد  هد  دٟل  علٖ للتعز  الوظتقل   للعٌ٘   )الت   اخت  ر

 هتغ٘ددز إلددٖ تعددشٕ ّالتددٖ اٛسُزٗدد ، اٟبت ائ٘دد  ب لوزحلدد  اٝػددزا ٖ اٟتـدد   هؼدد ٠  حددْ  )الوددْجِ٘ي 

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  الٌت ئ  ّج    )الٌْ  ،

 ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد ؽٛي اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد ث١ٓ اٌفوٚق (22علٚي)

 إٌٛع ٌّزغ١و ب  ٚفم األى٘و٠خ االثزلائ١خ

 اإلحصا ي  الدالل  التاة قيم  التحق  نسب  المو ون الحسابي المتوسط العدد  النو 

 %01 2.00 01 ذكر
-0.00 

1.00 

 %0. 2.01 23 أنثى دال  غير

  7ٓ٘ٓ) دٟل  هظتْٓ عٌ  إحـ ئ٘  دٟل  ذا   زّ  تْج  ٟ أًَ ٗتل  الظ بق الت ّ  خ٠  هي

 ٛبع د ال لٖ الوتوْ   ٖ اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  ّجْد درج  ح٘  هي

 إحـد ئ٘  ب ٟلد   ٔٙ.ٔ-)   تدال ق٘ود  بلغ  ح٘  للوْجِ٘ي، ب لٌظ   )الٌْ   لوتغ٘ز ّ ق    الوؼ ٠  هحْر

 هؼد ٠  ّجدْد حدْ  - إجو ٟ   - الوْجِ٘ي هي ال راط  عٌ٘  أ زاد اطتت ب   ج    كو  ، ٔٔ.ٓ) ق ارُ 

 للدذكْر   7ٖٗٔ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطن ك ٘زة، ب رج  اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ  

 ُددذٍ ّجددْد علددٖ أًثددٖ  – )ذكددز الوددْجِ٘ي هددي العٌ٘دد   لدد   ك  دد  تكك٘دد  ُٗظِددز هودد  لًٞدد  ،  7ٙ3ٖ ّ)

 الوؼ ٠ .
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  دٖ  زّ  هي ْٗج  ق  ه  دٟل  علٖ للتعز  أٗل    الوظتقل   للعٌ٘   )الت   اخت  ر اطت  ام تن كو 

 اٛسُزٗد ، اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  حدْ  )الوْجِ٘ي  هي العٌ٘  أ زاد اطتت ب  

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  الٌت ئ  ّج    )الْظ٘   ، هتغ٘ز إلٖ تعشٕ ّالتٖ

 ثبٌّوؽٍخ اإلشوافٟ االرصبي ِشىالد ؽٛي اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ أفواك اٍزغبثبد ث١ٓ اٌفوٚق (23علٚي)

 اٌٛظ١فخ ٌّزغ١و ب  ٚفم األى٘و٠خ االثزلائ١خ

 اإلحصا ي  الدالل  التاة قيم  التحق  نسب  المو ونالحسابي  المتوسط العدد  الوظيفي  الدرج 

 %01 2.00 01 موج 

-0.09 
1.00 

 دال  غير
 %0. 2.01 23 أول موج 

 دٟلدد  هظددتْٓ عٌدد  إحـدد ئ٘  دٟلدد  ذا   ددزّ  تْجدد  ٟ أًددَ ٗتلدد  الظدد بق التدد ّ  خدد٠  هددي

 اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  حْ   ْجِ٘ي)الو هي العٌ٘  أ زاد اطتت ب    ٖ  7ٓ٘ٓ)

 إحـدد ئ٘  ب ٟلدد   4ٗ.ٔ-)   تددال ق٘ودد  بلغدد  ح٘دد  للوددْجِ٘ي، ب لٌظدد   )الْظ٘ دد   لوتغ٘ددز ّ قدد    اٛسُزٗدد 

 هؼد ٠  ّجْد حْ  - إجو ٟ   - الوْجِ٘ي هي ال راط  عٌ٘  أ زاد اطتت ب   ج    كو  ، ٗٔ.ٓ) ق ارُ 

 ل لد    7ٖٗٔ) هدْسّى حظد بٖ بوتْطدن ك ٘دزة، ب رجد  اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػزا ٖ اٟتـ  

 ُددذٍ ّجددْد علددٖ الوددْجِ٘ي هددي العٌ٘دد   لدد   ك  دد  تكك٘دد  ُٗظِددز هودد  أّ ، هْجددَ ل لدد   7ٙ3ٖ ّ) هْجددَ

 الوؼ ٠ .

ت٘ي اٟطددت  ً الوحددْر اّٛ   ددٖ كدد  هددي تلددويّبعدد  عددزف ّتحل٘دد  الوؼدد ٠  الظدد بق ؛  قدد  

هد  إذا للتعدز  علدٖ  طدداٟ  ه تْحد    الوْجِت٘ي ل لتٖ )الوعلو٘ي ّالوْجِ٘ي  ب لوزحل  اٟبت ائ٘  اٛسُزٗ ؛

 دٖ ُدذا الظددا  ّ .أم ٟ -ت٘ي اٟطدت  ً دٖ كد٠ ه رجد  ّغ٘دز  -هؼ ٠  أخزٓ ٗزّى إك  تِ   ك ً  ٌُ  

أػد ر   ح٘د  دٖ عولدَ،  هؼد ٠ عدي أُدن هد  ْٗاجِدَ هدي ت هد  ُٗع ِّز ك   دزد هدي عٌ٘د  ال راطد  بحزٗد  

، ّلدذل  ّالتٖ لن ٗـ  إٔ هٌِ  إلٔ ح  اٝجود   الوؼ ٠ ، بعقإلٔ عٌ٘  ال راط  اٝج ب   الْاردة هي 

  لن ٗتن حظ   الت زارا  ّالٌظ  الولْٗ .

ّالتدٖ تت دق  دٖ  - ُدذا الظددا  علدٖهدي خد٠  اطدتت ب تِن  ؽ بعق الٌق م الوِود ّق  تن اطت ٠

هدي الوعلود٘ي إلدٖ قـدْر الحد  ش الود دٕ   ق  أػد ر ال ث٘دز –هلوًِْ  ه  الوؼ ٠  الوح دة ب ٟطت  ًت٘ي 

الوق م؛ علٖ الزغن هي اطتت بتِن علدٖ هؼد ل  "قـدْر دعدن ّتح ٘دش الوتو٘دشٗي ه دٗد  ّهعٌْٗد    دٖ كدْ  

تْٓ أدائِن"، ّأًِ  ك ً  هي كوي الوؼ ٠  ال وض اّٛلٖ  ٖ التزت٘  ّك ً  هتحقق  ب رج  ك ٘دزة هظ

دد  الوْجدَ ػ ـد   آخدز  ددٖ جد ا . ّأػد ر  دزد ّاحد   قددن هدي أ دزاد العٌ٘د  إلددٖ أًدَ  دٖ بعدق اٛح٘د ى  ُٗحوِّ

زا  علدٖ ت زارُد  أّ ، ّل دي ٟ ٗعد  ذلد  هدػدالتظلظ  اٝدارٕ هظلْل٘  إٗـ   الوعلْهد   ل د قٖ الوعلود٘ي

 ّكعِ   ٖ ق ئو  اّٛلْٗ  ، ح٘  ٌُ   الع ٗ  هي الْط ئ  اٝل تزًّ٘  اٛخزٓ التٖ تظ ع  علٖ ذل . 

كو  أػد ر بعدق الودْجِ٘ي إلدٖ غ٘د   ال ا ع٘د  للتحظد٘ي لد ٓ قطد   ك ٘دز هدي الوعلود٘ي ب لوع ُد  

الع هل٘ي، ّب لت لٖ ٟ تؼت  الوتو٘شٗي اٛسُزٗ ، ّق  ٗزج  ذل  إلٖ ّجْد ًظن هْح ة للحْا ش علٖ جو٘  

كودد  أػدد ر بعددق  هددٌِن، اٛهددز الددذٕ ٗتطلدد  ربددن حددْا ش اٛ ددزاد )ه   ددو / عقْبدد    بوظددتْٓ أدائِددن.

التْج٘دَ،  عول٘د  بو  ٗظ ع  علٖ ًتد ح اٝدارة الوزكشٗ  هي ال ٌٖ الُوق َّم ال عن الوْجِ٘ي أٗل   إلٖ قـْر
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طددْٗز، هودد  ٗتطلدد  ًؼددز اق  دد  إٔ تطددْٗز ق دد  الؼددزّ   ددٖ تٌ ٘ددذٍ، ّهق ّهدد  بعددق الوعلودد٘ي للتغ٘٘ددز ّالت

 ّتِ٘ل  ال ٘ل  الوٌ ط   لَ، بو  ُٗؼت  اٛ زاد علٖ تق لِن للوؼ رك   ٖ تٌ ٘ذٍ ّتحو  هظلْل٘تَ.

جًُ -ط  ِرٓ ورً ٔظرو ٚعٙرخ ِرٓ األى٘و٠رخ االثزلائ١رخ ثبٌّوؽٍرخ اإلشروافٟ االرصربي ِشىالد ػٍٟ اٌزغٍت ٍُ

 .ٚاٌّٛع١ٙٓ اٌّؼ١ٍّٓ

 الوع٘ددد رٕ ّاًٟحددزا  الوددْسّى الحظددد بٖ ّالوتْطددن الولْٗدد  ّالٌظددد  الت ددزارا  حظدد   تددن

 اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  علدٖ التغلد  )ُطد ُ  ّالوتلدوي الثد ًٖ؛ الوحدْر لع د را  الوْا ق  ّهظتْٓ

 ّالوعلود٘ي  )الودْجِ٘ي هدي ل د  الودْجِت٘ي اٟطدت  ًت٘ي هدي ك   ٖ ّذل   ،اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل 

 الت لٖ  ب لت ّ  هْك  ُْ كو  تٌ سل٘ ، الع  را  ُذٍ ّتزت٘ 

 ( ٍجً اٌزغٍت ػٍٝ ِشىالد االرصبي اإلشوافٟ ثبٌّوؽٍخ االثزلائ١خ األى٘و٠خ 24علٚي )

 ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّٛع١ٙٓ

 العدد الوظيف  الع  رة

 الوْا ق  درجــــ 
 هزب 

 ك ٕ

 المتوسط

 الحسابي

 المو ون

 االنحراف

 المعيار 

 مستوى

  الموافق 
تي
ر
الت

 

ضعي

 جدا ف 
 كبير  متوسط  ضعيف 

 كبير 

 جدا

 الشٗدددددددد را  ت ددددددددزار .0

 الوعِدد  لددٌ ض الو٘ اً٘دد 

 هتق ربددد   تدددزا  علدددٖ

 تٌ ٘دددددددذ هدددددددي للتككددددددد 

 التْؿ٘  .

 معلم

  201 2 2 . 30 220 

ٖٗ.ٕٖ 

** 

0.10 1... 
 كبير 

 جًدا

0  

% 011% 0% 0% 3% .% 
91

% 

 موج 

  .3 0 . 2 03 00 

0.30 0.30 
 كبير 

 %0 %011 % جًدا
01

% 
0% 

0.

% 

00

% 

 إجمالي

  001 . 01 01 20 2.. 

0..0 1... 
 كبير 

 %1 %3 %3 %3 %011 % جًدا
10

% 

 الو٘ اً٘د  الشٗد رة تلن .3

 علددددددْ هددددددي أكثددددددز

 ال ٌ٘د  الٌدْاحٖ لوت بع 

 ّاٝدارٗ .

 معلم

  201 0 9 29 310 2. 

ٖٔ2.ٗ4 

** 

 كبير  1.03 2.90

31  

% 011% 0% 3% 
00

% 
.0% 01% 

 موج 
  .3 2 0 . 02 0. 

0.2. 0.01 
 كبير 

 %.0 %01 %. %0 %0 %011 % جًدا

 إجمالي
  001 . 02 00 390 13 

 كبير  0..1 2.91
% 011% 3% 2% 01% 0.% 09% 

 الوعز ٘  ك  ٗ ت  تٌو٘  .2

 ب لتدددد رٗ  ّالوِ رٗدددد 

 اٟتـ   هِ را  علٖ

 ال ع  .

 معلم

  201 0 1 31 390 20 

ٖٔٔ.ٔٓ 

** 

 كبير  9..1 2.90

01  

% 011% 0% 3% 1% 
11

% 
9% 

 موج 

  .3 2 . 0 00 00 

0.30 0.00 
 كبير 

 %1 %. %0 %011 % جًدا
09

% 

00

% 

 إجمالي
  001 . 02 20 211 .1 

 كبير  3..1 2.99
% 011% 3% 2% 1% .1% 01% 

 ّّرع لقدددد  ا  عقدددد  .0

 ّعزف لوٌ قؼ  عو 

  ددددٖ ً جحدددد  تتدددد ر 

 اٝػزا ٘ . العول٘  

 معلم
  201 0 0 . 00 393 

ٕٓ.ٕٗ 

** 

0..3 1.00 
 كبير 

 جًدا

0  

% 011% 0% 0% 3% 0.% .9% 

 موج 
  .3 . 0 2 00 00 

0.31 0.30 
 كبير 

 %00 %09 %0 %0 %. %011 % جًدا

 إجمالي
  001 9 1 01 .. 221 

0.0. 1..9 
 كبير 

 %.. %.0 %3 %3 %3 %011 % جًدا

 ّالوعلدن الوْجَ تشّٗ  ..

 ّالوزاجددد  ب لوـددد در
 معلم

  201 0 1 0. 399 03 
ٔٓٗ.ٖٙ 

** 
  02 كبير  1..1 0.11

% 011% 0% 3% 0% 
10

% 

00

% 
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 العدد الوظيف  الع  رة

 الوْا ق  درجــــ 
 هزب 

 ك ٕ

 المتوسط

 الحسابي

 المو ون

 االنحراف

 المعيار 

 مستوى

  الموافق 
تي
ر
الت

 

ضعي

 جدا ف 
 كبير  متوسط  ضعيف 

 كبير 

 جدا

  ِددن علددٖ تظدد ع  التددٖ

 اٟتـددددددددد   م ٘عددددددددد 

 اٝػزا ٖ.

 موج 
  .3 0 . 0 0. 01 

 كبير  0.09 .0.0
% 011% 0% .% 1% 30% .0% 

 إجمالي
  001 1 02 30 200 13 

 كبير  3..1 0.12
% 011% 3% 2% .% .3% 09% 

 هِدددددددددددد م ّكددددددددددددْح .0

 هدددي كددد  ّهظدددلْل٘  

 ّالوعلدددددددددن الوْجدددددددددَ

 الدددددْظ٘ ٖ )الْؿددددد 

 ّظ٘ ٘  . درج  ل  

 معلم
  201 0 2 00 01 3.9 

ٔ2.2ٖ 

** 

0.0. 1..1 
 كبير 

 جًدا

9  

% 011% 0% 0% 0% 01% .0% 

 موج 
  .3 0 0 2 0. 00 

0.39 0.09 
 كبير 

 %00 %30 %0 %0 %0 %011 % جًدا

 إجمالي
  001 1 . 0. 1. 232 

0.00 1..3 
 كبير 

 %2. %09 %0 %3 %3 %011 % جًدا

 ب٘ ًدد   ق عدد ة تحدد ٗ  ..

 ب لوٌددددددد مق التْج٘دددددددَ

 لتظدددددددِ٘  اٛسُزٗددددددد 

 اٝػزا ٖ. اٟتـ  

 معلم

  201 0 2 0 09 310 

ٖ٘.ٕٗ 

** 

0..0 1.0. 
 كبير 

 جًدا

01  

% 011% 0% 0% 3% 09% 
.1

% 

 موج 

  .3 . . 1 0. 2. 

 كبير  0.20 .2.9
% 011% 

01

% 
.% 00% 30% .0% 

 إجمالي
  001 00 1 00 10 232 

0..9 1.1. 
 كبير 

 %2. %09 %2 %3 %2 %011 % جًدا

 تددددددددددد رٗ  هت بعددددددددددد  .1

 هْاقددد   دددٖ الوعلوددد٘ي

 إٔ اًتِددد   بعددد  العوددد 

 لتقدْٗن تد رٗ ٖ بزً ه 

 أدائِن  ٖ التغ٘زا 

 معلم
  201 2 0 9 232 39 

ٔٙ3.ٔٓ 

** 

 كبير  .1.0 0.10

00  

% 011% 0% 0% 3% 11% 1% 

 موج 
  .3 0 0 . 02 00 

0.39 0.0. 
 كبير 

 %00 %01 %. %0 %0 %011 % جًدا

 إجمالي

  001 . 1 00 220 .. 

 كبير  .1.0 .0.1
% 011% 3% 3% 2% 

.0

% 

0.

% 

 ّالوْكدددْع٘  الت ٗددد  .9

 التددشا ا  تط ٘ددق  ددٖ

  دددٖ الوقـدددزٗي علدددٔ

 العول٘دددددددددد  تطددددددددددْٗز

 التعل٘و٘ .

 معلم

  201 2 2 . 02 203 

ٗ3.ٕٔ 

** 

0..9 1..9 
 كبير 

 جًدا

0  

% 011% 0% 0% 3% 
03

% 

1.

% 

 موج 

  .3 . 0 0 0. 01 

 كبير  0.22 .0.1
% 011% 

01

% 
0% 1% 30% .0% 

 إجمالي
  001 01 . 02 .1 2.3 

0.0. 1.10 
 كبير 

 %11 %02 %2 %3 %3 %011 % جًدا

 علددددٖ الوعلددددن تؼددددت٘  .01

 ٗتدددددْ ز هددددد  اطدددددتثو ر

 ّطدددد ئ  هددددي للوعِدددد 

 التعل٘ن. ّت ٌْلْج٘ 

 معلم
  201 0 0 21 390 2. 

ٔٔٗ.4ٕ 

** 

 كبير  1.03 2.92

09  

% 011% 3% 3% 1% .9% 01% 

 موج 
  .3 0 . 0 01 00 

 كبير  .0.0 0.30
% 011% 0% .% 0% 3.% ..% 

 إجمالي
  001 01 00 20 219 .0 

 كبير  ...1 2.91
% 011% 3% 2% 1% .1% 0.% 

 العول٘دددد   دددٖ التزك٘دددش .00

 جددْدة علددٔ اٝػددزا ٘ 

 بددد ٟ التعل٘و٘ددد  الٌتددد ئ 

 الؼ ل٘ . اٛهْر هي

 معلم
  201 0 2 0 32 223 

ٕٙ.ٗٓ 

** 

0.10 1..9 
 كبير 

 جًدا

3  

% 011% 0% 0% 3% 0% 91% 

 موج 
  .3 0 . . 0. 29 

 كبير  0.39 0.11
% 011% 1% .% .% 30% .0% 

 إجمالي
  001 01 1 00 01 2.0 

0..0 1.11 
 كبير 

 %10 %9 %2 %3 %3 %011 % جًدا

 ّالوعلدن الوْجَ تشّٗ  .03

 هدددي ٗظدددتت  هددد  ب ددد 

 ّتؼددددزٗع   قددددزارا 

 معلم
  201 0 2 . 00 201 

ٕٖ.ٔٓ 

** 

0... 1.02 
 كبير 

 جًدا
2  

% 011% 0% 0% 3% 03% 10% 

 موج 
  .3 0 0 2 0. 00 

0.23 0.0. 
 كبير 

 %00 %30 %0 %0 %0 %011 % جًدا
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 العدد الوظيف  الع  رة

 الوْا ق  درجــــ 
 هزب 

 ك ٕ

 المتوسط

 الحسابي

 المو ون

 االنحراف

 المعيار 

 مستوى

  الموافق 
تي
ر
الت

 

ضعي

 جدا ف 
 كبير  متوسط  ضعيف 

 كبير 

 جدا

 ه  ػزة. اعتو دُ  بع 
 إجمالي

  001 1 . 01 .9 2.0 

0..1 1..0 
 كبير 

 %3 %3 %3 %011 % جًدا
02

% 

10

% 

 سهٌدددٖ جددد ّ  تح ٗددد  .02

 اٝػددددددزا ٘  للقدددددد  ا 

 أُددددددددد ا ِ  هتلدددددددددوٌ   

 ّّط ئلِ . ّإجزا اتِ 

 معلم

  201 0 2 0 .2 213 

ٖٙ.ٖٖ 

** 

0..0 1.02 
 كبير 

 جًدا

.  

% 011% 0% 0% 3% 
00

% 

13

% 

 موج 

  .3 2 0 1 00 00 

0.33 0.03 
 كبير 

 %0 %0 %011 % جًدا
00

% 

33

% 

..

% 

 إجمالي

  001 . . 00 09 202 

0.0. 1..0 
 كبير 

 %2 %3 %3 %011 % جًدا
00

% 

.1

% 

 اٛه كي ّتتِ٘ش تح ٗ  .00

 ل٠جتو عدد   الو٠ئودد 

 العو . ّّرع

 معلم

  201 0 . 33 39. 21 

 

ٔٔ4.ٓٙ 

** 

 كبير  1.03 2.90

00  

% 011% 3% 3% 0% 
11

% 

01

% 

 موج 

  .3 2 0 0 0. 00 

0.39 0.00 
 كبير 

 جًدا
% 011% 0% 0% 1% 

30

% 

00

% 

 إجمالي

  001 9 00 31 201 13 

 كبير  2..1 0.10
% 011% 3% 2% 0% 

.1

% 

09

% 

 بدددد٘ي التْاؿدددد  دعددددن ..0

 ّالوعلوددد٘ي الودددْجِ٘ي

 هؼدد ركتِن خدد٠  هددي

 اجتو ع٘دد  أًؼددط   ددٖ

 ّتزّٗح٘ . ّاق  ٘ 

 معلم

  201 0 0 1 23. 3. 

ٔٙ2.٘ٔ 

** 

 كبير  1.09 0.11

03  

% 011% 0% 0% 3% 
11

% 
.% 

 موج 
  .3 2 2 0 00 00 

0.2. 0.11 
 كبير 

 %00 %09 %1 %0 %0 %011 % جًدا

 إجمالي
  001 . . 00 229 .2 

 كبير  1.02 .0.1
% 011% 3% 3% 2% ..% 0.% 

 علددٖ الوعلودد٘ي تؼددت٘  .00

 أ  دد ر بتقدد ٗن الو دد درة

 لتطدددددددددْٗز إب اع٘ددددددددد 

 التعل٘و٘دددددددد  العول٘دددددددد 

 تط ٘قِ  ًحْ ّالظعٖ

 معلم

  201 0 . 00 .9 310 

ٔٔ.4ٓ 

** 

0.00 1..0 
 كبير 

 جًدا

.  

% 011% 3% 0% 0% 
00

% 

..

% 

 موج 

  .3 2 2 0 31 0. 

0.01 0.13 
 كبير 

 %0 %0 %0 %011 % جًدا
31

% 

02

% 

 إجمالي

  001 9 1 0. .9 239 

0.03 1.10 
 كبير 

 %2 %3 %3 %011 % جًدا
01

% 

..

% 

 طددددٌْٗ  تقدددد رٗز ًؼددددز ..0

 أدا  ًتددددددد ئ  تْكددددددد 

 هظدتْٓ علٖ الوعلو٘ي

 اٛسُزٗدددددد  الوٌطقدددددد 

 ّّكْح. بؼ   ٘ 

 معلم
  201 0 0 03 232 3. 

ٔ٘٘.3ٗ 

** 

 كبير  1.09 2.91

0.  

% 011% 0% 0% 2% 11% .% 

 موج 
  .3 0 2 0 00 00 

 كبير  .0.3 .0.0
% 011% 1% 0% 1% 33% ..% 

 إجمالي
  001 01 . 01 229 00 

 كبير  1.01 0.10
% 011% 3% 3% 0% ..% 0.% 

 ًتدددد ئ  هددددي اٟطددددت  دة .01

  ددٖ التزبْٗدد  ال حددْ 

 الوو رطددددد   تحظددددد٘ي

 اٝػزا ٘ 

 معلم
  201 0 01 09 39. 21 

ٕٔٔ.43 

** 

 كبير  1.01 2.90

00  

% 011% 0% 2% .% 10% 01% 

 موج 
  .3 0 2 0 01 02 

0.39 0.03 
 كبير 

 %01 %.3 %0 %0 %0 %011 % جًدا

 كبير  3..1 0.13 10 .20 32 02 1 001   إجمالي
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 العدد الوظيف  الع  رة

 الوْا ق  درجــــ 
 هزب 

 ك ٕ

 المتوسط

 الحسابي

 المو ون

 االنحراف

 المعيار 

 مستوى

  الموافق 
تي
ر
الت

 

ضعي

 جدا ف 
 كبير  متوسط  ضعيف 

 كبير 

 جدا

% 011% 3% 2% .% .3% 01% 

 ك  ٘ددددد   دددددزؽ هدددددٌ  .09

 اٛ  ددددددددد ر لتط ٘دددددددددق

  ددددددددددددددٖ الت ٗدددددددددددددد ة

 الت رٗظ٘  الوو رط  

 معلم

  201 0 2 0 02 391 

ٖٕ.ٓ4 

** 

0..0 1..1 
 كبير 

 جًدا

1  

% 011% 3% 0% 3% 
0.

% 

.9

% 

 موج 

  .3 0 . . 02 02 

 كبير  0.21 0.00
% 011% 1% .% .% 

01

% 

01

% 

 إجمالي
  001 03 1 00 .0 222 

0.00 1.1. 
 كبير 

 %0. %.0 %2 %3 %2 %011 % جًدا

 بدددددكدا  الوْجدددددَ ق٘ددددد م .31

 الددددددددد رّص بعدددددددددق

 أهدددددددددد م الٌوْذج٘دددددددددد 

 الوعلو٘ي

 معلم

  201 0 0 02 200 20 

 

ٖٔٙ.ٕ4 

** 

 كبير  2..1 2.91

0.  

% 011% 0% 3% 0% 
1.

% 
1% 

 موج 

  .3 0 0 0 00 03 

0.33 0.0. 
 كبير 

 %1 %0 %0 %011 % جًدا
33

% 

.1

% 

 إجمالي

  001 1 01 09 221 .2 

 كبير  1.01 0.13
% 011% 3% 3% 0% 

..

% 

0.

% 

 ٔٓ.ٓ دٟل  هظتْٓ عٌ  إحـ ئ٘   دال  ق٘و  **

 ّالودْجِ٘ي يوعلود٘ال هدي ال راطد  عٌ٘د  أ دزاد اطدتت ب   جو٘د  تدزاّح  ٕٗ) التد ّ  هدي ٗتل 

 بد٘يّ جد ا  ، ك ٘دزة - )ك ٘دزة هْا قد  درجد  بد٘ي اٝػدزا ٖ" اٟتـد   هؼد ٠  علدٔ التغلد  "طد   حدْ  

 إلددٖ ٗؼدد٘ز هدد  ُّددْ  73٘ٓ – 7ٖٙٓ) هع٘دد رٕ اًحددزا  بدد٘يّ ، 72ٗٗ - 743ٖ) هددْسّى حظدد بٖ هتْطددن

 تل  علٖ ال راط  عٌ٘  أ زاد هْا ق  تكك٘  ٗعٌٖ الذٕ اٛهز ،كع٘    ّ )هتْطط  ب٘ي تتزاّح تؼت  درج 

 هدي ال راطد  عٌ٘د  أ دزاد اطدتت ب   بد٘ي إحـد ئ٘  دٟلد  ذا   دزّ  ّجدْد هدي الدزغن علدٖ ّذل  - الظ  

 ذلد  ٗزجد  ّقد  -  ٔٓ.ٓ) دٟلد  هظتْٓ عٌ  إحـ ئ٘    دال   ٕ)ك   ق٘و ج    ح٘  ّالوْجِ٘ي؛ الوعلو٘ي

 علدٖ ٗدٌع ض بود  ب ل ع  هْاجِتِ  إلٔ ّح جتِن اٝػزا ٖ اٟتـ   بوؼ ٠  ال راط  عٌ٘  داأ ز تكاز إلٖ

 هد  ت  هلِ  ّإًو  الت ت٘ؼٖ أّ الزق بٖ الت ً  علٖ اٟقتـ ر لوتزد ّل٘ض ،هٌِن ل   الْظ٘ ٖ اٛدا  جْدة

 .اٝػزا ٘  للعول٘  ّالتٌوْٕ  ّالع٠جٖ ّالْق ئٖ )التقْٗوٖ التْاً 

الحظد بٖ  الوتْطن تزت٘  حظ  ال راط  عٌ٘  أ زاد ًظز ّجِ  هي هْا ق  الع  را  أكثز ّج   

 ٗلٖ  ه  إلٖ الع  را  ُذٍ ّتؼ٘ز  ٖٔ) ،  4) ،  ٕٔ) ،  ٔٔ) ،  ٔ) الع  را  ؛الوْسّى

 بلد  ح٘د  التْؿد٘  ". تٌ ٘دذ هدي للتككد  هتق ربد   تدزا  علدٖ الوعِد  لٌ ض الو٘ اً٘  الشٗ را  "ت زار -

  ،72٘ٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  جد ا   )ك ٘دزة هْا قد  ب رجد   72ٗٗ) الوْسّىالحظ بٖ  الوتْطن

 ّقد  ،الع د رة ُدذٍ علدٖ العٌ٘د  أ دزاد ات د   ٗعٌدٖ بود  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ ُٗؼ٘ز ه  ُّْ

 الد عن هدي التعل٘و٘د  العول٘د  احت٘ ج   لتل ٘  ك  ٘  غ٘ز الح ل٘  التْجَ٘ سٗ را  ع د أى إلٖ ذل  ٗزج 

 ك  . الوعِ  ان ّهي ّالط٠  الوعلو٘ي أدا  علٖ ذل  ٗداز ق  ّب لت لٖ ال٠سم، ال ٌٖ

 بلدد  ح٘دد  الؼدد ل٘ ". اٛهددْر هددي بدد ٟ التعل٘و٘دد  الٌتدد ئ  جددْدة علددٔ اٝػددزا ٘  العول٘دد   ددٖ "التزك٘ددش -

  ،73ٓٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  جد ا   )ك ٘دزة هْا قد  ب رجد   72ٔٗ) الوْسّىالحظ بٖ  الوتْطن

 ّقد  ،الع د رة ُدذٍ علدٖ العٌ٘د  أ دزاد ات د   ٗعٌدٖ بود  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ ُٗؼ٘ز ه  ُّْ

 اٝػدزا ٘  العول٘د  عدي ال  ملد  الو د ُ٘ن بعدق تـدح٘   دٖ ال راطد  عٌ٘  أ زاد رغ   إلٖ ذل  ٗزج 
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 ّرق٘د  رّتٌ٘٘د  أعو   ُهتزد عي ع  رة التْجَ٘ أى أبزسُ  هي ّالتٖ اٛسُزٗ ،  لوع ُ ب الع هل٘ي ب٘ي

 تطْٗز علٖ الوظ ع ة  ٖ التْجَ٘ دّر علٖ ّالتكك٘  ،الوِ م تٌ ٘ذ هي للتكك  اٛ زاد إلٖ ُٗل   ّع  

 جْاً ِ . ك    هي التعل٘و٘  العول٘ 

 بلدد  ح٘دد  ه  ػددزة". اعتو دُدد  بعدد  ّتؼددزٗع   قددزارا  هددي ٗظددتت  هدد  ب دد  ّالوعلددن الوْجددَ "تشّٗدد  -

  ،72ٙٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  جد ا   )ك ٘دزة هْا قد  ب رجد   72ٓٗ) الوْسّىالحظ بٖ  الوتْطن

 ّقد  ،الع د رة ُدذٍ علدٖ العٌ٘د  أ دزاد ات د   ٗعٌدٖ بود  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ ُٗؼ٘ز ه  ُّْ

 اعتو دُد  بعد  ّتؼدزٗع   قدزارا  هدي ٗظدتت  هد  ب د  ّالوعلدن الوْجدَ كد٠   تشّٗد  أى إلدٖ ذلد  ٗزج 

 الوظددتْٗ   بدد٘ي ّالتددزابن ّالت  هدد  التٌظدد٘ق ّتحق٘ددق لدد ِٗن، الزؤٗدد  تْكدد٘  علددٖ ٗظدد ع  ه  ػددزة

 الت هعٖ. ق   اٛسُزٕ التعل٘ن ٗؼِ ُ  التٖ ّالتطْرا  التغ٘زا  هْاك   ان ّهي اٝدارٗ ،

 بلد  ح٘د  التعل٘و٘د ". العول٘د  تطدْٗز  دٖ الوقـدزٗي علٔ التشا ا  تط ٘ق  ٖ ّالوْكْع٘  "الت ٗ  -

  ،73ٔٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  جد ا   )ك ٘دزة هْا قد  ب رجد   7ٙ2ٗ) الوْسّىالحظ بٖ  الوتْطن

 ّقد  ،الع د رة ُدذٍ علدٖ العٌ٘د  أ دزاد ات د   ٗعٌدٖ بود  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ ُٗؼ٘ز ه  ُّْ

 هْحد ة ًظدن ّجدْد عدي اٟبتعد د ّهح ّلد  اٛ دزاد، أدا  بتْدة الح  ش ربن  ٖ رغ تِن إلٖ ذل  ٗزج 

 اٝػدزا ٘  الود اّٟ  تحق٘دق  دٖ ٗظدِن بود  هدٌِن، الوتو٘شٗي ُٗؼت  ٟ بو  الع هل٘ي جو٘  علٖ للحْا ش

 ُٛ ا ِ .

 الوتْطدن بلد  ح٘د  ّّطد ئلِ ". ّإجزا اتِد  أُد ا ِ  هتلدوٌ    اٝػدزا ٘  للقد  ا  سهٌدٖ جد ّ  "تح ٗ  -

 هد  ُّدْ  ،72ٙٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  جد ا   )ك ٘دزة هْا قد  ب رجد   7ٙ2ٗ) الودْسّى الحظ بٖ

 ذلد  ٗزجد  ّق  ،الع  رة ُذٍ علٖ العٌ٘  أ زاد ات    ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ ُٗؼ٘ز

 الوعلو٘ي بعق ّهح ّل  اٛخط  ، تـ٘  ٗتن خ٠لِ  هي ّالتٖ الو  جل ، الشٗ را  عي رك ُن قل  إلٖ

 عل٘دَ، ُدْ كو  اٟهز ٗعْد ّبع ُ  أاٌ ئِ  الحق ئق ل عق تشٗ٘  ّأح٘ ً    الشٗ را  لِذٍ الوظ ق لٞع اد

 الشٗد را  ّّطد ئ  ّإجدزا ا  أُد ا  علدٖ اٟت    تحق٘ق  ٖ ال راط  عٌ٘  أ زاد رغ   إلٖ ب ٝك   

 ب ع ل٘ . لتحق٘قِ  توِ٘ ا   الو٘ اً٘ 

الحظد بٖ  الوتْطدن تزت٘د  حظد  ال راط  عٌ٘  أ زاد ًظز ّجِ  هي هْا ق  الع  را  أق  ّج   

 ٗلٖ  ه  إلٖ الع  را  ُذٍ ّتؼ٘ز  ٗٔ) ،  2ٔ) ،  ٖ) ،  ٓٔ) ،  ٕ) الع  را  الوْسّى؛

 الوتْطددن بلدد  ح٘دد  ٚاإلكاه٠ررخ". اٌف١ٕررخ إٌررٛاؽٟ ٌّزبثؼررخ ػضررٛ ِررٓ أوضررو ا١ٌّلا١ٔررخ اٌي٠رربهح "رضررُ -

 ُٗؼد٘ز هد  ُّدْ  ،72ٗٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  )ك ٘زة  هْا ق  ب رج   743ٖ) الوْسّى الحظ بٖ

 ذل  ٗزج  ّق  العٌ٘ ، أ زاد ب٘ي ًظ ٘    ك ٘زة ب رج  ات    ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ

 لد ٕ اٝػدزا ٘  العول٘د  خد٠  سائ ا   ع ل    ٗؼ   ق  الو٘ اً٘  الشٗ رة خ٠  علْ هي أكثز ّجْد أى إلٖ

 الزّتٌ٘٘ . اٝجزا ا  ل ثزة داعو    ُٗؼ   ّق  ّقتِن هي ال ث٘ز ّٗظتٌش  بعلِن،

 الوتْطدن بلد  ح٘د  اٌزؼٍر١ُ". ٚرىٌٕٛٛع١رب ٍٚربئً ِٓ ٌٍّؼٙل ٠زٛفو ِب اٍزضّبه ػٍٟ اٌّؼٍُ "رشغ١غ -

 ُٗؼد٘ز هد  ُّدْ  ،72٘ٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  )ك ٘زة  هْا ق  ب رج   743ٖ) الوْسّىالحظ بٖ 

 ذل  ٗزج  ّق  العٌ٘ ، أ زاد ب٘ي ًظ ٘    ك ٘زة ب رج  ات    ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ

  دٖ ُٗظدِن بود  التعلد٘ن ّت ٌْلْج٘  ّط ئ  هي للوعِ  ٗلشم ه  ك  ز٘تْ   ٖ العٌ٘  أ زاد بعق رغ   إلٖ

 التعل٘و٘ . العول٘  جْدة ّتحق٘ق إازا 
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 الوتْطددن بلد  ح٘د  اٌفؼرربي". االرصربي ِٙربهاد ػٍررٟ ثبٌزرله٠ت ٚاٌّٙبه٠رخ اٌّؼوف١ررخ وفب٠برره "ر١ّٕرخ -

 ُٗؼد٘ز هد  ُّدْ  ،72ٕٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  )ك ٘زة  هْا ق  ب رج   744ٖ) الوْسّىالحظ بٖ 

ُّدْ هد  ٗت دق  العٌ٘د ، أ دزاد ب٘ي ًظ ٘    ك ٘زة ب رج  ات    ٗعٌٖ بو  اٙرا   ٖ كع٘   تؼت  درج  إلٖ

أك   علٖ ح ج  الوع ُد  اٛسُزٗد  إلدٖ اهدت٠   ح٘  (53  2212َ ٍِٛٝ ٚ  ِؾّل٠ٓ)ه  دراط  

 الق٘ دة هِ را  تْاؿ   ع ل  ه  ك    الع هل٘ي.

 ثشرررفبف١خ األى٘و٠رررخ إٌّطمرررخ َِرررزٜٛ ػٍرررٟ اٌّؼٍّررر١ٓ أكات ٔزررربئظ رٛضرررؼ ٍررر٠ٕٛخ رمررربه٠و "ٔشرررو -

 هع٘د رٕ ّب ًحزا  )ك ٘زة  هْا ق  ب رج   7ٓٔٗ) الوْسّى الحظ بٖ الوتْطن بل  ح٘  ٚٚضٛػ".

 ًظد ٘    ك ٘دزة ب رجد  ات د   ٗعٌدٖ بود  اٙرا   دٖ كدع٘   تؼت  درج  إلٖ ُٗؼ٘ز ه  ُّْ  ،7ٙ3ٓ) ق رٍ

 قد  تقد رٗزال ُدذٍ ًؼدز أى إلدٖ ّرّد ُذٍ الوؼ ل   ٖ التزت٘  ق   اٛخ٘دز؛ ٗزج  ّق  العٌ٘ ، أ زاد ب٘ي

 كًِْد  أُو٘تِد ؛ هدي الدزغن علدٖ ّغ٘دزُن، م٠بِدن ّأهد م سه٠ئِدن أهد م الوعلو٘ي ل عق حزج    ُٗظ  

 بـد   أدائِدن هظدتْٓ لتحظد٘ي جِ ُن قـ ر ّبذ  الوعلو٘ي ب٘ي اٝٗت بٖ للتٌ  ض هعٌْٗ  ح  شا   تؼ  

رغ د  الوعلود٘ي  دٖ   ؛ قلد ح٘  تلوٌ  ًت ئتِد َ(2222 ١ٍٍّبْ )ُّْ ه  ٗت ق ه  دراط  ، هظتوزة

اٛهدز الدذٕ أرجعدَ إلدٔ عد م ، ًؼز هل ؾ تقزٗز التْجَ٘ عي الوعِ  ّالو رط٘ي بَ  ٖ ّطد ئ  ُهعلٌد 

رغ   ال عق  دٖ ا تلد ح أهدزُن أهد م هدي ٗعلدن ّهدي ٟ ٗعلدن خـْؿد  إذا ك ًد  الوظد ئل  لِدن ع هد  

 .ّالتقـ٘ز ق  ٟ ٗ ْى أح ُن ط    َ٘ ه  ػزة.

 الودْسّى الحظ بٖ الوتْطن بل  ح٘  اٌؼًّ". ٚٚهُ ٌالعزّبػبد اٌّالئّخ األِبوٓ ٚرغ١ٙي "رؾل٠ل -

 تؼدت  درجد  إلدٖ ُٗؼد٘ز هد  ُّدْ  ،72ٖٓ) قد رٍ هع٘د رٕ ّبد ًحزا  )ك ٘دزة  هْا ق  ب رج   7ٓٔٗ)

 رؤٗدد  إلددٖ ذلدد  ٗزجدد  ّقدد  العٌ٘دد ، أ ددزاد بدد٘ي ًظدد ٘    ك ٘ددزة ب رجدد  ات دد   ٗعٌددٖ بودد  اٙرا   ددٖ كددع٘  

 ع ئقد    تُؼ   ٟ ّل ٌِ  )هِو  ، العو  ّّرع ل٠جتو ع   الو٠ئو  اٛه كي ّتتِ٘ش تح ٗ  بكى ال عق

 ٗو ددي التددٖ الوو رطدد   هددي كًِْدد  - أُو٘تِدد  هددي الددزغن علددٖ - اٝػددزا ٖ اٟتـدد   لعول٘دد  أط طدد٘   

  العو . ّّرع اٟجتو ع   اًعق د هْع   ٖ لِ  أخزٕ ب ائ  ّإٗت د علِ٘  الظ٘طزة

 هدي هتوْعد  ّالوعلود٘ي الودْجِ٘ي هدي ال راطد  عٌ٘د  أ زاد أك    ق  الظ بق ؛ الٌق م عي  ل٠

لدن ٗدتن حظد   ّلدذل   - ّالتدٖ لدن ٗـد  إٔ هٌِد  إلدٔ حد  اٝجود   هي ّجِ  ًظدزُن، اٛخزٓ الوقتزح  

 هؼد ٠  علدٔ لتغل اّل ي ٗو ي أى تدخذ  ٖ اٟعت  ر عٌ   -لِذٍ الوقتزح    الت زارا  ّالٌظ  الولْٗ 

 ّالوعلود٘ي الودْجِ٘ي تشّٗد )  أُن ُدذٍ الوقتزحد   ّهي اٛسُزٗ ، اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ  

 بوعد ٗ٘ز ٗتعلدق هد  ّخ ؿد  ّاٟعتود د التدْدة للدو ى القْه٘د  الِ٘ل  عي ؿ درة ّا ئق هي ٗظتت  ه  ب  

 اٝه  ًد   تْسٗد   دٖ الوع ُد  بد٘ي الع الد  ّتحق٘دق التزبدْٕ، ّالوٌد   ّالودٌِ  ّالط ل  الوعلن أدا  جْدة

 ٗتلدوي دل٘د  ّإعد اد الوتو٘دش، لدٜدا  طٌْٗ  ج ئشة ّت ـ٘ؾ الوٌ  ظ ، لِ  ٗتظٌٔ حتٔ ّال ؼزٗ  الو دٗ 

 ّقد  الُظد ُ ، لتلد  داعود  الوقتزح   ُذٍ ّتع  . هظتوزة بـ   ّتح ٗثَ ّب٘ ً تِ  ّعٌ ٌِّٗ  الوع ُ  أطو  

 .اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ   هؼ ٠  علٖ التغل   ٖ  ع   دّر لِ  ٗ ْى

 الدراسة وتوصياتهاالمحور الثالث: نتائج 

اٝػدزا ٖ ب لودطظد   التعل٘و٘د   دٖ أدب٘د   تـد   ٜطدض الٌظزٗد  ل٠هي خ٠  العزف الظد بق ل

 التؼدزٗع  اٛسُزٗد  هدي خد٠   اٝػدزا ٖ ب لوع ُد  اٟبت ائ٘د تـ   ٟاه٠ه  ّال  ز اٝدارٕ الوع ؿز، 

اٛسُزٗدد  بوح  ظدد  ال قِل٘دد   اٟبت ائ٘دد اٝػددزا ٖ ب لوزحلدد  تـدد   ٟاالُوٌظودد ، ّرؿدد  ّتحل٘دد  هؼدد ٠  
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هدي ؛ ٗو دي تقد ٗن عد دا  ّط   التغل  علِ٘  هي ّجِد  ًظدز أ دزاد عٌ٘د  ال راطد  هدي الوعلود٘ي ّالودْجِ٘ي

  ّذل  علٖ الٌحْ اٙتٖ، الُوقتزح ّالتْؿ٘    الٌت ئ 

  ٘و  ٗلٖ  أُوِ  ّتتوث : نتائج الدراسة -أ

  ً تتد ّؿعْب   هؼ ٠  هي تع ًٖ  نًِ  ،أّ تو٘شُ  تق هِ  درج  ك ً  هِو  تعل٘و٘  هدطظ  أٗ  إى -

 ٟ الوؼد ٠  لِدذٍ حلدْ  إٗتد د ّأى الد عق، بعلدِ  هد  ه ًْ تِد  ّت  عد  ،ِ هتتوع ه  ت  علِ  عي

 ؿدددلتِ  ّب٘ددد ى تؼ ٘ـدددِ ،ّ ّأطددد  بِ ، لعْاهلِددد  العلودددٖ ب ل حددد  ّإًوددد  ،بٌقلِددد  ّاطدددتع رتِ  ٗتحقدددق

 .علِ٘  التغل  تظ ع   ٖ التّٖ اٛكثز هٌ ط  ، ال  ائ  ّك  ان اٟجتو ع٘ ، ب ّٛك  

لعول٘دد   ط طدد٘ اٛعٌ ؿددز ات قدد  ًودد ذ  اٟتـدد   التزبددْٕ ّاًٝظدد ًٖ علددٖ كددزّرة ت  هدد  ّتددزابن ال -

بـْرة ٟ  ،ه  بعلِ  ال عق التغذٗ  الع ظ٘   –الْط٘ل   –الزط ل   –الوظتق    –اٟتـ   )الوزط  

بود  ٗدداز  دٖ تحق٘دق   ، ع ل٘تِكع  إٔ عٌـز هي ُذٍ العٌ ؿز أّ  قـْر أّ خل   ٖ ْجْدلتظو  

وِدد را  الِدد   هددي اٟتـدد  ، ب ٝكدد    إلددٔ ّكددْح الِدد   هددي عول٘دد  اٟتـدد   ّدعددن ّتطددْٗز ال

ٗعولدْى بِد ،  دٖ ال ٘لد  التدٖ بٌِ٘ن  ا  الوت  دل للتكا٘ز دعو   ، ل ٓ ك  هي الوزط  ّالوظتق   اٟتـ ل٘ 

، ّهزاعد ة الٌظد م اٟجتود عٖ ّالثقد  ٖ الدذٕ ٗعود   ٘دَ الوزطد عز د  م ٘عد  كو  أًَ هي اللدزّرٕ ه

 .ّجْد تؼْٗغ أّ كْك   أّ ت اخ  ق  ٗح   ًت٘ت  لعْاه  هعٌْٗ  أّ ً ظ٘  أّ آل٘ 

اٟتـد    دٖ التع هد  هد  تٌ ٘دذ  بٌِ٘ود ؛ بح ج  إلٔ الوظدّل٘  الوؼدتزك  هي )الوعلن ّ الوْجَ ى ك٠ إ -

عول٘دد  ٗ ددْى الغددزف هددي  ّأى ،ٗ ودد  كدد  هٌِودد  اٙخددز بح٘دد ، ٘ددذ هقتزح تددَاٝػددزا ٖ ًّت ئتددَ ّتٌ 

، ّاعت د ر ّّاكدح  اللغد  الوظدت  ه  ه ِْهد أى ت دْى ّاك  ّه ِْم هدي كد٠ الطدز ٘ي، ّ اٟتـ  

أى ٗ دْى  اللدزّرٕ، ّهدي   هظدتوزة ّلد٘ض ًؼد م أّ إجدزا  لودزة ّاحد ةعول٘د ) اٟتـ   اٝػزا ٖ

 .اٝدارٗ  الو تل   لٌت ح عول٘  اٟتـ   اٝػزا ٖدعن هي ق   الوظتْٗ   ٌُ   

ككحد  أطد ل٘   –تزك٘ش عول٘   التْجَ٘ ال ٌٖ ب لوع ُ  اٛسُزٗ  بؼ   ك ٘دز علدٖ الشٗد را  الو٘ اً٘د   -

تعتود  علدٔ هعد ٗ٘ز  ّالتٖ ٌٗت  عٌِ  كت ب  التق رٗز ال  ؿد  بد لوعلو٘ي، ّالتدٖ ٟ -اٟتـ   اٝػزا ٖ 

الؼد ل٘   دٖ أدائِد ، ّتظدت  م كث٘دزا هدي تقد رٗز ،  ِدٖ تتظدن ب لعوْه٘د ، ب ٝكد    إلدٖ لدٜدا إجزائ٘  

تُظدِن بؼد    عد   دّى أى  لتعل٘و   الوظتْٗ   اٝدارٗ  الُعل٘ ،اٛدا  الْظ٘ ٖ  ٖ ق٘ ص ه ٓ اٟهتث   

 .ائِنوعلو٘ي لتحق٘ق جْدة أد ٖ إرػ د ّتْجَ٘ ال أّ ّكْح اطت  اهِ ، ٍتحظ٘ي اٛدا  ّتطْٗز ٖ 

 ددٖ أهد كي ً ئ٘د  هد  ؿدعْب  تددْ ٘ز ّطد٘ل  اًتقد   للْؿدْ  إلِ٘دد ،  اٛسُزٗد  إى ّجدْد بعدق الوع ُد  -

ّكددْح  ، ّقلدد لتعلدد٘ن اٛسُددزٕاعددي هٌظْهدد   لوع ُدد  اٛسُزٗدد ا ددٖ ب٘لدد   طددل ٘  قدد٘ن ّأ  دد رّّجددْد 

 دٕ للوكهْرٗد   قلد  هٌ طد   الحد  ش الود، ّللوزحلد  اٟبت ائ٘د  اٛسُزٗد  التعل٘و٘د  ُ ا اّٛ الظ٘ ط  

 اٟتـ   هؼ ٠  أُن كوي ج    ق  التْجَ٘، ّغ٘   الط٠  ّكع  التْاؿ  ه  أّل٘   أهْرُن؛

 اّٛلدٖال وظ   الوزاكش احتل  ح٘  الوعلو٘ي، ًظز ّجِ  هي اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ

الق٘د دا  اٛسُزٗد ، ّالظدعٖ ، ّب لت لٖ ٗت  أى تتـ ر أّلْٗد   اٝؿد٠ح لد ٓ الوؼ ٠  تزت٘   ٖ

 .ًحْ التغل  علِ٘  ّهْاجِتِ ، كٖ ٟ تُؼ   ع ئق   أه م تحق٘ق التْجَ٘ ال ٌٖ ل ّرٍ  ٖ العول٘  التعل٘و٘ 

تددكتٖ  ددٖ   ـ )الوعلددنبددكؼدد   ًتدد ئ  التحل٘دد  اٝحـدد ئٖ ٟطددتت ب   الوددْجِ٘ي؛ أى الوؼدد ٠  الوتعلقدد   -

 رج  ك ٘دزة هدي ّجِد  ًظدزُن، ّب لتد لٖ؛  ِدٖ تُؼد   هق ه  هؼ ٠  اٟتـ   اٝػزا ٖ ّالوتحقق  ب

، ّتُؼ   ع ئق   أه م ت  ه  التِْد هدي التْجَ٘ ّه٠حظ  لتعل٘و   طتت ب  الع ئق اٛك ز ل ِٗن أه م اٟ
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ـ بد وتعلقد ال وؼد ٠ ال ان  ،ـ )الوعِ ب وتعلق ال وؼ ٠ الأج  اٟرتق   بوظتْٓ العول٘  التعل٘و٘ ، ٗلِ٘  

ـ بددد وتعلقددد ال وؼدد ٠ ، ّأخ٘دددزا  ال ـ )ال ٘لددد  لوح٘طدد بددد وتعلقدد ال وؼددد ٠ ال اددن  ،اٛسُزٗددد )الوٌطقدد  

 )الوْجَ .

 الوٌدد ُ  بْكدد  ال  ؿدد  القددزارا   ددٖ ٖ الوزحلدد  اٟبت ائ٘دد  اٛسُزٗدد هعلودد هؼدد رك  هح ّدٗدد  إى -

 الوتو٘دشٗي ّتح ٘دش دعدن قـدْرّ ،الوْجدَ ق د  هي الُوع هل   ٖ  لت زق ب الوعلو٘ي إحظ صّ ،ّتٌظ٘وِ 

 عدديّؿددْ  تعل٘ودد   ّقددزارا  التْج٘ددَ للوعلودد٘ي  تددكخز ّ ،أدائِددن هظددتْٓ كددْ   ددٖ ّهعٌْٗدد    ه دٗدد   

عددي اُٟتودد م بتددْدة العول٘دد   ٝجددزا ا  التْج٘ددَ الؼدد لٖالت ًدد  التزك٘ددش علددٖ  ّ، التْق٘دد  الوٌ طدد 

 ّجِد  هدي اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠  أُن كوي ج    ق  التعل٘و٘ ؛

، ّب لتد لٖ ٗتد  أى تتـد ر الوؼد ٠  تزت٘د   ٖ اّٛلٖال وظ   الوزاكش احتل  ح٘  الوعلو٘ي، ًظز

أّلْٗ   اٝؿ٠ح ل ٓ الق٘ دا  اٛسُزٗ ، ّالظعٖ ًحْ التغل  علِ٘  ّهْاجِتِ ، كدٖ ٟ تُؼد   ع ئقد   

 .أه م تحق٘ق التْجَ٘ ال ٌٖ ل ّرٍ  ٖ العول٘  التعل٘و٘ 

تدكتٖ  التغذٗ  الزاجع  ـ )بت ئ  التحل٘  اٝحـ ئٖ ٟطتت ب   الوعلو٘ي؛ أى الوؼ ٠  الوتعلق  كؼ   ً -

 ٖ هق ه  هؼ ٠  اٟتـ   اٝػزا ٖ ّالوتحقق  ب رج  ك ٘زة هي ّجِ  ًظزُن، ّب لت لٖ تُؼ   ع ئق   

 وؼدد ٠ الأهدد م ات دد ذ اٝجددزا ا  التـددح٘ح٘  بٌدد    علددٖ ًتدد ئ  أدا  الوعلودد٘ي ّهت بعدد  تٌ ٘ددذُ ، ٗلِ٘دد  

، ّأخ٘دزا  الوعلدن ـ )بد وتعلقد ال ٠ وؼد ال ادن الْطد٘ل  ،ـ )بد وتعلقد ال وؼ ٠ ال ان الوْجَ ،ـ )ب وتعلق ال

  .الزط ل ـ )ب وتعلق ال وؼ ٠ ال

 تٌ ٘ددذ هددي للتككدد  هتق ربدد   تددزا  علددٖ الوعِدد  لددٌ ض الو٘ اً٘دد  الشٗدد را  ت ددزارالع دد را  ) جدد    -

 ، ّالؼد ل٘  اٛهدْر هدي بد ٟ التعل٘و٘د  الٌتد ئ  جدْدة علدٔ اٝػدزا ٘  العول٘د   دٖ التزك٘ش، ّالتْؿ٘  

تحق٘دق ، ّه  ػدزة اعتو دُد  بعد  ّتؼدزٗع   قدزارا  هدي ٗظتت  ه  ب   ّالوعلن الوْجَ ك٠  هي تشّٗ 

 ج ّ  تح ٗ  ّ، التعل٘و٘  العول٘  تطْٗز  ٖ الوقـزٗي علٔ التشا ا  تط ٘ق  ٖ ّالوْكْع٘  الت ٗ 

ٗو دي أى تُظدِن الظ   التٖ  أُن كوي ؛ ّّط ئلِ  ّإجزا اتِ  أُ ا ِ  هتلوٌ    اٝػزا ٘  للق  ا  سهٌٖ

كد  هدي  ًظدز ّجِد  هدي اٛسُزٗد  اٟبت ائ٘د  ب لوزحلد  اٝػدزا ٖ اٟتـد   هؼد ٠   ٖ التغلد  علدٖ

، الوؼد ٠ طد   التغلد  علدٖ  تزت٘د   دٖ اّٛلدٖال وظد   الوزاكش احتل  ح٘  ،ّالوْجِ٘ي الوعلو٘ي

 دٖ تحق٘دق التْج٘دَ ّب لت لٖ ٗت  أى تتـد ر أّلْٗد   اٝؿد٠ح لد ٓ الق٘د دا  اٛسُزٗد ، ل دٖ تُظدِن 

 .ال ٌٖ ل ّرٍ  ٖ تطْٗز العول٘  التعل٘و٘ 

 الدراسة توصيات -ب

 عٌ٘دد  ّخـدد ئؾ حتددن إمدد ر ّ ددٖ إلِ٘دد ، تْؿددل  التددٖ ّالٌتدد ئ ، ال راطدد هددي   الِدد  إمدد ر  ددٖ

 هؼدد ٠  علددٖ التغلدد   ددٖ تُظددِن أى ٗو ددي التددٖ ّالوقتزحدد   التْؿدد٘   هددي عدد دا   تقدد ٗن ٗو ددي ال راطدد ؛

  اٙتٖ الٌحْ علٖ ّذل   ع ل٘تَ، لتحق٘ق طع٘    اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  ب لوزحل  اٝػزا ٖ اٟتـ  

ب لوزحلد   ّالوعلود٘ي الودْجِ٘يلد ٓ كد  هدي  - تد رٗتٖ بؼد   - اٝػدزا ٖ اٟتـد   هِ را  تحظ٘ي -

 ّالتظدلن بد لت ت٘غ الوتعلق  ّالو  ُ٘ن ّالوعتق ا  الق٘ن تغ٘٘ز هي التكك  ٗو ي حتٔاٟبت ائ٘  اٛسُزٗ ، 

 الوحتولد ، الٌت ئ   ٖ ّالت  ٘ز ال  ائ  ّاطتعزاف ،ّاٟطتت ب  لِ  اٛ   ر ق ْ إلٖ  اٛخط  ، ّتـ٘ 

إجزا  تغ٘٘زا   ٖ ال ٌٔ ّالِ٘ كد  التٌظ٘و٘د  ّالقْاعد  الوٌظود  للعود   هي التحظ٘ي عول٘ َ تتطل  ّه 

 .اٝدارٕ ب لتعل٘ن اٛسُزٕ ق   الت هعٖ
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 الودْجِ٘ي هدي كد  لد ٕاٝػدزا ٖ  اٟتـد   هِ را  بتطْٗز الع٠ق  ذا  رٗ ٘ الت  اٟحت٘ ج   تح ٗ  -

 التزبْٗد  الق٘د دة – الـدزا  )إدارة هت ٟتِ   أبزس هي ّالتٖ ،ب لوزحل  اٟبت ائ٘  اٛسُزٗ  ّالوعلو٘ي

 بُعد  عدي إل تزًّ٘  هٌـ   ع ز اٟجتو ع   إدارة – الوٌِ٘  الُلغْم إدارة – اٝػزا ٘  الوِ را  -

 ّٛلْٗ تِد  ّ قد    ّتزت٘ ِد  ّغ٘زُد ، الْق   إدارة – ّالتٌظ٘وٖ اٟجتو عٖ الذك   – الع ه  الع٠ق   -

طدد ٘    ددٖ ظدد٘زت ّك٘دد الق٘دد دا  اٛسُزٗدد ؟   دد أت أٗددي )هددي ّكددْح؛ ب دد  تحدد د ت رٗ ٘دد  خطدد  ع ددز

  .؟ ّؿْٟ  لُٜ ا  الوٌؼْدةإًت سُ 

 اًع  طد تِ  ّهت بعد  ّالوعلود٘ي  )الودْجِ٘ي هدي ل د  تُقد َّم التدٖ الت رٗ ٘  ال زاه  أاز هت بع  كزّرة -

 هعد    الُوحققد   ّالٌتد ئ  الُوٌ دذَّة )العول٘   علٖ التزك٘ش خ٠  هي التعل٘و٘ ؛ العول٘  جْدة علٖ ّآا رُ 

 هل  تِن.  ٖ لٜ زاد الت رٗ ٘  ال ّرا  اجت٘ س ػِ دا  بنر    اٟكت    ّع م الْاق ، أرف علٖ

  دٖ ه  ػدز بؼد   إهد  ت ـدؾ ، ب د  ّالوعلودْى )الوْجِدْى  ٘دَ؛ ٗتتود  ػدِز ك  ّق  ت ـ٘ؾ -

 العود  هؼد ٠  لوٌ قؼد  بُعد ، عدي إل تزًّ٘د  هٌـد   ع دز ه  ػدز غ٘دز بؼد   أّ اٛسُزٗد  الوٌطق 

 التو٘ . رك  ُٗحقق بو  علِ٘  للتغل  هقتزح   إلٖ ّالتْؿ  ّّكْح، ػ   ٘  ب   بٌِ٘ن

 ل ٗدَ، اٝبد ا  هتد ٟ  لتعشٗدش ت رٗ ٘د  عود  ّرع ع دز  دٖ أ  د رٍ تتزٗد   دٖ الوعلدن حزٗ  إم٠  -

 الددشه٠  إػدزا  أطدلْ  ب طدت  ام اٝػدزا ٘  ّالوظدلْل٘   الوِدد م بد عق الق٘د م  دٖ الوعلدن ّت دْٗق

 .اٝػزا ٘  الوِ را  ٝكظ بَ

هدد   ٖاٝػددزا  اٟتـدد   بتعشٗددش ٗظددو  اٛسُزٗدد  اٟبت ائ٘دد  ب لوزحلدد  للوددْجِ٘ي ه٠ئددن هٌدد   تددْ ٘ز -

اٟطدت  دة هدي ط٘ طد  إعد اد ق٘د دا  الـد  ّ لِن، ُٗق َّم الذٕ الت ْٗي ًظ م  ٖ الٌظز إع دةّ ،الوعلو٘ي

 ، بود بؼد   ؿدح٘  نّإعد ادُ نتد رٗ ِاخت٘د ر ًْع٘د  هدي الوعلود٘ي ّالعود  علدٖ )الث ًٖ، هدي خد٠  

ّالعول٘د  التعل٘و٘د   الوعلود٘يتطْٗز أدا   ٖ  ٖ تحو  الوظدّل٘   ّات  ذ القزارا  الزػ٘ ة  نٗظ ع ُ

، ل٘ ًْدْا علدٖ درجد  ع ل٘د  هدي  الوٌ طد ب لؼ    لشه٠ئِنتق ٗن التغذٗ  الوزت ة علٖ  نٗظ ع ُ بو  ّ

 .القزٗ الت ُشٗ  لتقل  ّظ٘   هْجَ علٖ الو ٓ 

 علدٖ اقد  ٖ  ّ أدبدٖ )علودٖ، ًد دٕ إًؼد   خد٠  هي ّالتزّٗح٘  ّالثق  ٘  اٟجتو ع٘  اًٛؼط  تعشٗش -

 العود  أّقد   خد ر  اًٛؼدط  ّالُوعلودْى الوْجِدْى  ِ٘د  ُٗود رص اٛسُزٗ ، ال قِل٘  هٌطق  هظتْٓ

 .بٌِ٘و  اُٛل   هي جْا   ٗ لق هو 

 هزكدش خ٠  هي اٛسُز ج هع  ب لق ُزة التزب٘  ّكل٘  اٛسُزٗ  الوٌطق  ب٘ي ّالتع ّى التٌظ٘ق تحق٘ق -

 خ ه٘د   – ت رٗ ٘د  – )اطتؼد رٗ  خد ه   تقد ٗن أجد  هي ال قِل٘ ، بوح  ظ  لِ  الت ب  التزبْٕ التكُ٘ 

 التعل٘و٘ددد  الْطددد ئ  – التزبدددْٕ ّالت طددد٘ن اٝدارة – ّالدددتعلن التعلددد٘ن )اطدددتزات٘ت٘   هتددد ٟ   دددٖ

 الددٌ ض علددن – ال  ؿدد  ّال لدد   الٌ ظدد٘  الـددح  – التعلدد٘ن  ددٖ التددْدة هعدد ٗ٘ز – التعلدد٘ن ّت ٌْلْج٘دد 

 .اٝػزا  التزبْٕ ّإجزا ا  أًؼط  ُٗثزٕ بو  ّالوعلو٘ي  )الوْجِ٘ي هي ل   التزبْٕ 

 ّاقد  هت د د  ّاحتدزام تعد ّى هي اٝػزا ٖ؛ اٟتـ   ق٘ن تـ   حتٖ الظ ئ ة، التٌظ٘و٘  الثق    تْجَ٘ -

 ّتق ل٘د  ّقد٘ن هعد ٗ٘ز هدي تتلدوٌَ بود  اٛسُزٗ  ب لوع ُ  التٌظ٘و٘  الثق    هي جش ا - ّغ٘زُ  هت  دل 

 لتحق٘دق التعل٘و٘د  ب لعول٘د  الوِتود٘ي ك  د  بد٘ي الحدْار بد    ت   ٖ تُظِن ّجو ع  ؛ أ زاد ّطلْك٘  

 أُ ا ِ .
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 ّالوعلودد٘ي الوددْجِ٘ي بدد٘ي إػددزا ٖ لقدد   إٔ لتٌ ٘ددذ الوظدد ق  ّالتِ٘لدد  اٝعدد اد كددزّرة علددٖ التكك٘دد  -

 – الْقدد ) ّتح ٗدد  بْكددْح، اٟتـدد   هددي الِدد    ٗددح ت ح٘دد   هددي اٛسُزٗدد ، اٟبت ائ٘دد  ب لوزحلدد 

 ّالحدْاجش العْائدق إسالد  علدٖ ّالعو  الوعلو٘ي، ه  ٗتٌ ط  بو  الزط ل  ن٘ـوّت الُوٌ ط ٘ي،  الو  ى

 اٝػزا ٖ. اٟتـ   وْكْ ل ّتحل٘زٍ الوْجَ تو يّ ،ً قـ  تعو٘و   إلٖ الق ش ّع م

 للطدز  اٟطدتو    أبزسُد  هدي ّالتدٖ اٝػدزا ٖ، اٟتـ   عول٘  تٌ ٘ذ خ٠  اٟعت  را  أُن هزاع ة -

 عول٘دد  خدد٠  للوؼدد ٠  الحلددْ  ّتقدد ٗن بنٗت ب٘دد  ّالتحدد   هق معتددَ، ّعدد م ُهٌ طدد  بؼدد   اٙخددز

 ّتحق٘ددق الوعلْهدد  ، عددزف  ددٖ الوٌطقددٖ ّالتظلظدد  الُوٌ طدد  ، اٝػدد رة لغدد  ّاطددتعو   اٟتـدد  ،

 الوعلْهد   عدزف  دٖ ّالْكدْح ّال قد  طدل ٘ ، بع  را  الحْار ب   ّع م الت ا ، ّتتٌ  الوزًّ 

 . العوْه٘    ٖ كث٘زا   التح   ّع م)

 تغذٗدد  تقدد ٗنّ الوطلددْ  ب لؼدد   الزطدد ل  ّؿددْ  علددٖ إػددزا ٖ اتـدد   عول٘دد  كدد  ًِ ٗدد   ددٖ التكك٘دد  -

 علدٖ بٌد   تـدح٘حٖ اجدزا  ات د ذّ علِ٘د ، الُوتزت د  ّالٌتد ئ  الزط ل  هلوْى تٌ ٘ذ ّهت بع  ،راجع 

 للوعلو٘ي. الْظ٘ ٖ الزك  ٗحقق ّبو  التعل٘و٘  العول٘  ًت ئ 

 اٛسُزٗد  ب لوٌطق  الع هل٘ي ك    ل ٕ ّإت حتِ  ّالوْجِ٘ي الوعلو٘ي هي ك  ّهظلْل٘   هِ م تْك٘  -

 ّاٛعود   ال ٘زّقزام٘د  هدي ّالحد  اٝػدزا ٖ، اٟتـ   هظ را  ّتح ٗ  إػزا ِ ، ًط    ٖ ُن ّهي

 التْجَ٘. عول٘  خ٠  الزّتٌ٘٘ 

 اٟتـد   تٌ ٘دذ خد٠  بُعد  عدي اٝل تزًّ٘د  ّالوٌـد   الح ٗثد  ّالت ٌْلْج٘  اٟتـ   ّط ئ  تْظ٘  -

 – التقٌ٘د  ُدذٍ اطدتثو ر ظديحُ  ٖلدع إػزا ِ  ًط    ٖ ُن ّهي اٛسُزٗ  الوٌطق   ٖ الع هل٘ي ّت رٗ 

 ال ث٘دز تدْ ز إًِد  ح٘د  - الوحد دة اٛهد كي  دٖ الو  ػزة اللق  ا  توٌ  أسه  إٔ ّجْد ظ   ٖ خ ؿ 

 .اٝػزا ٖ اٟتـ   عول٘  ّتحظ٘ي تطْٗز  ٖ دّرُ  عي  ل٠   ّالو  ، ّالْق  التِ  هي

 – القددزا ة – اًٝـدد   – )التحدد   ال عدد   اٟتـدد   هِدد را  تْظ٘دد  بدد٘ي ّالتددْاسى الت  هدد  تحق٘ددق -

 تٌ ٘ددذ خدد٠  الوعلودد٘ي  ّخـدد ئؾ م ٘عدد  – هْقدد  كدد  )م ٘عدد  هدد  ٗتٌ طدد  بودد  الت  ٘ددز  – ال ت بدد 

 هٌِ . إٔ  ٖ التقـ٘ز أّ اٝ زام ّع م اٛسُزٗ ، ب لوع ُ  للتْجَ٘ ّاٝدارٗ  ال ٌ٘  التْاً 

ّأخ٘ددزا ؛ تْؿددٖ ال راطدد  بددنجزا  الوشٗدد  هددي ال راطدد   ّال حددْ  حددْ  "اٟتـدد   اٝػددزا ٖ 

ادد ًْٕ ، ّدراطدد   –ب لوع ُدد  اٛسُزٗدد "  ددٖ هح  ظدد   ّهٌدد مق أخددزٓ، ّ ددٖ هزاحدد  ه تل دد  )إعدد ادٕ 

 ع ل٘ددد  اٝػدددزا  التزبدددْٕ بددد لتعل٘ن اٛسُدددزٕ ق ددد  التددد هعٖ، ّاٟطدددت  دة هدددي الٌوددد ذ  هعْقددد   تحق٘دددق 

ّالٌظزٗدد   ّالودد اخ  الح ٗثدد  لٞػددزا  التزبددْٕ  ددٖ التغلدد  علِ٘دد ، بودد  ُٗظددِن  ددٖ ت ددْٗي رؤٗدد  ػدد هل  

 لتطْٗزٍ هظتق ٠ .

 قائمة المراجع

م . ال   ٗ   التزبْٗد  ال٠سهد  لودْجِٖ اللغد  العزب٘د   دٖ الوزحلد  ٖٕٓٓإبزاُ٘ن، أحو  جوع  أحو  ) .ٔ

، ج هعدد  اٛسُددز، ِغٍررخ و١ٍررخ اٌزوث١ررخدراطدد  تقْٗو٘دد .  –الث ًْٗدد  اٛسُزٗدد  ّهدد ٓ هو رطدد تِن لِدد  

.ٕٕ٘-4ٕٕ ، 2ٔٔالق ُزة، )
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 بد لتط ٘ق علدٔ -للوؼدز  التزبدْٕ ال عد  م . الوٌظدْر العد لوٖ 4ٕٔٓحو  ابزاُ٘ن ّآخزّى )أأحو ،  .ٕ

 - 4ٓ ، ٗٔ) 2، التوع٘د  الوـدزٗ  ٛؿدْ  التزب٘د ، ِغٍخ اٌّؼوفخ اٌزوث٠ٛخهزحل  رٗ ف اٛم   . 

ٔٓ2. 

. الق ُزة، ّسارة اّٛق   ّػلْى اٛسُز، هط ب  األى٘و ربه٠قٗ ٚرطٛهٖم . 4ٙٗٔاٛسُز الؼزٗ  ) .ٖ

 الؼع .

َ ثشرأْ رؾل٠رل أعٙريح اإلكاهح 1225ٌَرٕخ  162ألى٘و هلُ لواه ش١ـ ام . 42٘ٔاٛسُز الؼزٗ  ) .ٗ

 . اٝدارة الوزكشٗ  لقط   الوع ُ  اٛسُزٗ ، هـز.اٌؼبِخ ٌٍّؼب٘ل األى٘و٠خ

. اٝدارة 2  1ِررٛاك  -َ 1222ٌَررٕخ  222لررواه شرر١ـ األى٘ررو  هلررُ م . 423ٔاٛسُددز الؼددزٗ  ) .٘

 الوزكشٗ  لقط   الوع ُ  اٛسُزٗ ، هـز.

َ ثشرأْ رول١ربد اٌؼرب١ٍِٓ 1225( ٌَرٕخ 2426لواه ٚو١ً األى٘و هلُ )م . 44٘ٔاٛسُز الؼزٗ  ) .ٙ

 . اٝدارة الوزكشٗ  لقط   الوع ُ  اٛسُزٗ ، هـز.2ِبكح  -ثبألى٘و 

ث١رربْ ثبٌّٛضررٛػبد ٚاٌمٛاػررل ٚاٌضررٛاثظ اٌّزؼٍمررخ ثزال١ِررن اٌّوؽٍررخ م . 442ٔاٛسُددز الؼددزٗ  ) .2

 اٟبت ائٖ، قط   الوع ُ  اٛسُزٗ ، هط ب  اٛسُز.. اٝدارة الع ه  للتعل٘ن االثزلائ١خ األى٘و٠خ

ُّٕظّرخ ٌٍّوؽٍرخ االثزلائ١رخ األى٘و٠رخم . ٕٓٔٓاٛسُز الؼزٗ  ) .3 . اٝدارة الوزكشٗد  للتعلد٘ن اٌمٛاػل اٌ

 اٟبت ائٖ، قط   الوع ُ  اٛسُزٗ ، هط ب  اٛسُز.

ػررخ إٌٛػ١ررخ اٌّغّٛ -ِٛعررٗ )ِرربكح/ ٔشرربط( –ثطبلررخ ٚصررف ٚظ١فررٟ م . ٕٔٔٓاٛسُددز الؼددزٗ  ) .4

 .اٝدارة الوزكشٗ  لقط   الوع ُ  اٛسُزٗ ، هـز ٌٛظبئف ١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ/ اٌلهعخ اٌّب١ٌخ األٌٚٝ.

م بنؿدد ار ٖٕٔٓلظددٌ   ٕٓ٘م . قددزار  لدد٘ل  ػدد٘  اٛسُددز الؼددزٗ  رقددن ٖٕٔٓاٛسُددز الؼددزٗ  ) .ٓٔ

تدٖ ٗؼدولِ ، الـد در ال٠ئح  التٌ ٘ذٗ  ٛح  م ال    ال  هض هي ق ًْى إع دة تٌظ٘ن اٛسُز ّالِ٘لد   ال

م الوعدد   2ٕٓٓلظددٌ   ٙ٘ٔم الُولدد   إلددٖ القدد ًْى ب لقدد ًْى رقددن 4ٙٔٔلظددٌ   ٖٓٔب لقدد ًْى رقددن 

دٗظددو ز،  ٖٓ)تدد ب  ،  ددٖ  42ٕالعدد د   اٌٛلرربئغ اٌّصررو٠خ. 3هدد دة  -م ٖٕٔٓلظددٌ   2ب لقدد ًْى رقددن 

 م.ٖٕٔٓ

ً فرٟ ع١ّرغ اٌزقصصربد ئؽصبت ثؼرلك اٌّرٛع١ٙٓ ٚاٌّرٛع١ٙٓ األٚائرم ، أ . 4ٕٔٓاٛسُز الؼزٗ  ) .ٔٔ

صررربٔٛٞ( ثبإلضررربفخ ئٌرررٟ اٌّٛعرررٗ اٌؼررربَ ٌٍؼررربَ اٌلهاٍرررٟ  –ئػرررلاكٞ  –ٌٍّواؽرررً اٌرررضالس )اثزرررلائٟ 

رئ طدد  قطدد   الوع ُدد  اٛسُزٗدد ، اٝدارة الع هدد  للتٌظدد٘ق، إدارة ال طدد  ّالوت بعدد   .2212/2212َ

 ّّح ة الوعلْه  .

ِواؽً اٌزؼٍر١ُ األى٘روٞ ػٍرٟ َِرزٜٛ  ئؽصبت ػبَ ٌٍزؼ١ٍُ "ٌغ١ّغم ،   . 4ٕٔٓاٛسُز الؼزٗ  ) .ٕٔ

. رئ ط  قطد   الوع ُد  اٛسُزٗد ، اٝدارة الع هد  2212/2212َإٌّبطك األى٘و٠خ" ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

 للتٌظ٘ق، إدارة ال ط  ّالوت بع  ّّح ة الوعلْه  .

ٞم . ٖٕٓٓاٛط ٕ، طدع٘  ج طدن ، ّ  إبدزاُ٘ن، هدزّاى ع د  الوت٘د  ) .ٖٔ اٛردى، دار . عود ى، اإلشرواف اٌزوثٛر

 الثق    للٌؼز ّالتْسٗ .

. هـز، ال ار الع لو٘  للٌؼدز ِجبكئ ػٍُ االرصبي ٚٔظو٠بد اٌزأص١وم . ٖٕٓٓاطو ع٘ ، هحوْد حظي ) .ٗٔ

 .ّالتْسٗ 

ِغٍررخ هٍرربٌخ م . اٟتـدد   بدد٘ي الوؼددز  ّالوعلددن  ددٖ اللقدد   اٟػددزا ٖ. 43٘ٔاٛقطددغ، ٗح٘ددٔ طدد لن ) .٘ٔ

 .3ٗ -٘ٗ ، ٔ) ٕٙإدارة الت ط٘ن ّال ح  التزبْٕ، اٛردى، ، ّسارة التزب٘  ّالتعل٘ن، اٌّؼٍُ
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م . ّاق  هو رط  الوؼز  التزبْٕ  ٖ تحظد٘ي الوٌد   التٌظ٘ودٖ 3ٕٔٓآ  ح رص، علٔ طع٘  هحو  ) .ٙٔ

، كل٘د  ال ٌدد   ِغٍرخ اٌجؾرش اٌؼٍّررٟ فرٟ اٌزوث١رخدراطد  ه٘ اً٘د .  -بو ٌٗد  الدد ه م  بود ارص التعلد٘ن العد م

 .43ٔ - ٖٗٔ  ،4ٔ) 3ج هع  ع٘ي ػوض،  لٚدا  ّالعلْم ّالتزب٘ ،

ِغٍررخ م . دّر اٟتـدد   التٌظ٘وددٖ  ددٖ تحق٘ددق الٌتدد ح للودطظدد  اٟقتـدد دٗ . 3ٕٔٓبزٌٗددٖ، دحودد ى ) .2ٔ

 - 3ٖ ، ٔ) ٖ٘، ج هع  سٗ ى ع ػْر ب لتل د ، التشائدز، العد د اٟقتـد دٕ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ

ٗ2 

م . تطددْٗز عول٘دد  اٟتـدد   اٝػددزا ٖ بدد٘ي 4ُٕٓٓددـ/ 4ٕٗٔبددي عثودد ى )للَ ال  ددزٕ،  دد ئش بددي ع دد ا .3ٔ

دراط  ه٘ اً٘ . رطد ل   -الوؼز ٘ي التزبْٗ٘ي ّالوعلو٘ي  ٖ ه ارص التعل٘ن الث ًْٕ الع م بوٌطق  عظ٘ز 

 ج هع  الول  خ ل ، الوول   العزب٘  الظعْدٗ . -ه جظت٘ز غ٘ز هٌؼْرة، كل٘  التزب٘ 

 تطددْٗز هِدد را  اٟتـدد   ّالتْاؿدد  التزبددْٕم . رؤٗدد  هظددتق ل٘  لٕ٘ٔٓجع ددز، ع دد العشٗش علددٖ ) .4ٔ

، كل٘د  التزب٘د ، كهاٍبد روث٠ٛخ ٚٔفَر١خال ْٗ .  لوؼز ٖ التزب٘  العول٘  ب ل٘  التزب٘  اٛط ط٘  ب ّل 

 .4ٕٗ - 24ٔ ، 3ٙج هع  الشق سٗق، )

 رمو٠رو أػرلاك اٌَرىبْ ثبٌّؾبفظربد طجمرب  ٌٍٕرٛعم . ٕٕٓٓالتِ س الوزكشٕ للتع ل  الع ه  ّاٝحـ   ) .ٕٓ

 .م"، جوِْرٗ  هـز العزب٘ ٕٕٓٓالٌؼزة اٝحـ ئ٘  "هـز  ٖ أرق م  .٠2222َٕب٠و  1فٟ 

م . رؤٗ  اطتزات٘ت٘  لتطْٗز إدارة التعل٘ن 3ٕٔٓجْاى، ػ٘زّٗ  هحوْد هحو  أبْ عْف، ّآخزّى ) .ٕٔ

، التوع٘دد  الوـددزٗ  للقددزا ة ِغٍرخ اٌمررواتح ٚاٌّؼوفررخاٛسُدزٕ  ددٖ كددْ  هعدد ٗ٘ز التددْدة ّاٟعتودد د. 

 .ٕ٘ٔ - ٘ٙٔ ، ّٕٕٓالوعز  ، كل٘  التزب٘ ، ج هع  ع٘ي ػوض، )

ٞ فٟر كٚي اٌقٍر١ظ اٌؼوثٟر م . 44ٙٔالح ٘ ،  ِ  إبدزاُ٘ن ) .ٕٕ كهاٍرخ ٔؾٛر ئػرلاك  –اٌزٛعٗر ٚاإلشرواف اٌزوثٛر

. الزٗ ف، الوول   العزب٘  الظدعْدٗ ، ه تد  التزب٘د  ك١ًٌ اٌزٛع١ٗ ٚاإلشواف اٌزوثٛٞ فٟ كٚي اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

  ّ  ال ل٘ .العزبٖ ل

م . تـْر هقتزح لٌظ م اٝػزا  التزبدْٕ بد لتعل٘ن ق د  2ٕٓٓحظي، أػز  ع   التْا  ع   الوت٘  ) .ٖٕ

التدد هعٖ بدد ٛسُز  ددٖ كددْ  ال  ددز اٝدارٕ الوع ؿددز. رطدد ل  دكتددْراٍ غ٘ددز هٌؼددْرة، كل٘دد  التزب٘دد ، 

 ج هع  اٛسُز، هـز.

ِغٍرخ اٌفٕرْٛ م . هعْقد   اٟػدزا  التزبدْٕ هدي ّجِد  ًظدز الوؼدز ٘ي. ٕٕٓٓحظي، حٌد ى  د٠ح ) .ٕٗ

 .4ٕٙ - ٖٕ٘ ، 3ٗ،  كل٘  اٝه را  للعلْم التزبْٗ ، )ٚاألكة ٚػٍَٛ اإلَٔب١ٔبد ٚاالعزّبع

 م . هعْقددد   اٟتـددد   اٝدارٕ بددد لتعل٘ن التددد هعٖ ّطددد  ٕٗٔٓحٌددد ، تدددْدرٕ هدددزقؾ ّ آخدددزّى ) .ٕ٘

 -ٓٗٔ  ، ٖٗ، كل٘دد  التزب٘دد  الٌْع٘دد ، ج هعدد  الوٌـددْرة، )خ ثؾررٛس اٌزوث١ررخ إٌٛػ١ررخِغٍررهْاجِتِدد . 

ٔ23. 

 . عو ى، اٛردى، دار قٌ ٗ .اإلشواف اٌزوثٛٞم . ٕٕٓٓال ط٘ ، إبزاُ٘ن ٗ ط٘ي، ّ ال ط٘ ، أه  إبزاُ٘ن ) .ٕٙ

ٞ م . 432ٔال ط٘د ، رداح ّآخدزّى ) .2ٕ الزٗد ف، هطد ب  ، ٕ. مارغب٘ربد ؽل٠ضرخ -اإلكاهح ٚاإلشرواف اٌزوثٛر

 ال زسد  التت رٗ .

م . أُو٘  تٌظ٘ن التْق٘  الو رطدٖ  دٖ هزحلد  التعلد٘ن 4ٕٔٓخل  ى، لْٗشة هعزّ ، ّ داّّد، ػ ٘ق  ) .3ٕ

 - ٖ٘ ، ٗ٘. هزكش ج٘  ال ح  العلوٖ، التشائز، )ِغٍخ ع١ً اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خاٟبت ائٖ، 

٘ٓ. 
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. تزجود   أطدع  أبدْ ل د ة، فرٟ فرٓ اإلكاهح -ٟ ٔطربق اٌؼربٌُ اإلكاهح ٚاٌؼّرً ػٍرم . 442ٔدراكز، ب٘تز ) .4ٕ

 عو ى، دار ال ؼ٘ز.

. الزٗ ف، كت  التزب٘  العزب٘  اإلطبه اٌّوعؼٟ ٌٍزم٠ُٛ اٌزوثٛٞ . ٕٓٓٓال ّطزٕ، إبزاُ٘ن ه  ر  ) .ٖٓ

 ل ّ  ال ل٘ .

اٝدارٕ ل ٓ ق دة م . أًو م اٟتـ   ّع٠قتَ ب ت  ذ القزار 3ٕٔٓالشب٘ ٕ، ّ    بٌ  هحو  بي علٖ ) .ٖٔ

، كل٘  ال ٌ   لٚدا  ّالعلدْم ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزوث١خه   الو زه .  ه ارص التعل٘ن الع م بو ٌٗ 

 ٖٕٙ - ٕٕ٘ ، 4ٔ) 3ّالتزب٘ ، ج هع  ع٘ي ػوض، 

م . ّاقدد  الوو رطدد  الق٘ دٗدد  هددي ق دد  الوؼددز ٘ي ٕٕٔٓالشُزاًددٖ، ع دد ال  لق حددٌغ طددع٘  ّآخددزّى ) .ٕٖ

ِغٍرخ اٌمرواتح العد م بوٌطقد  ال  حد .    علٔ هق ّه  التغ٘٘ز التزبْٕ  ٖ ه ارص التعل٘نللتغل التزبْٗ٘ي

 - 3ٕ٘ ، ٖٓٔج هعد  عد٘ي ػددوض، ) ،للقددزا ة ّالوعز د ، كل٘د  التزب٘دد  ، التوع٘د  الوـدزٗ ٚاٌّؼوفرخ

ٖٔٔ. 

ًؼزُ .   ٖ اٛسُزٗ  اٟبت ائ٘  الوع ُ  ّدّر اٝب ا  م . اق   3ٕٔٓع  الوٌعن، ّآخزّى ) ط لن، آه   .ٖٖ

 .ٖٓٗ - 2ٕٖ ، ٙٔٔ) 4ٕبٌِ ،  التزب٘ ، ج هع  ، كل٘ اٌزوث١خ و١ٍخ ِغٍخ

م .   عل٘د  أطد ل٘  اٟتـد   اٝدارٕ لد ٓ هد ٗزٕ هد ارص التعلد٘ن 2ٕٔٓالظع ٕ، هحو  سٗي ؿ ل  ) .ٖٗ

 ٙ، اٌّغٍررخ اٌل١ٌٚررخ اٌزوث٠ٛررخ اٌّزقصصررخؿددٌع   هددي ّجِدد  ًظددز الوعلودد٘ي.  العدد م بكه ًدد  الع ؿددو 

(ٔٓ ، ٔ- ٔ٘. 

م . تـْر هقتزح  لتطْٗز أط ل٘  تقْٗن هعلوٖ الوزحل  اٝع ادٗ  3ٕٓٓطل٘و ى، هحو  ع د  هحو  ) .ٖ٘

ّالث ًْٗ  اٛسُزٗ   ٖ كْ  خ زا  بعق ال ّ . رط ل  ه جظت٘ز غ٘ز هٌؼْرة، كل٘  التزب٘ ، ج هع  

 اٛسُز، هـز.

 عود ى،، تزجود   ع د  القد در عثود ى، ك١ًٌ ػٍّرٟ ٌٍمربكح –رٌٟٛ اٌَّئ١ٌٛخ م . 434ٔطو٘ ، ب٘زٕ ) .ٖٙ

 هزكش ال ت  اٛردًٖ.

ِررلفً ٔفررٌ - اٌَررٍٛن اإلكاهٞ م . 2ٕٓٓػددوض الدد ٗي، هحودد  علددٖ ، ّ ال قددٖ، اطددو ع٘  هحودد  ) .2ٖ

 .دار ال  ز ً ػزّى ّهْسعْى ، اٛردى،، عّو ى. الط ع  اّٛلٔاعزّبػٟ ٌدكاهح اٌزوث٠ٛخ

ي، طددع٘ ة ) .3ٖ را  اٟجتو ع٘دد  للعْاهدد  الوحدد دة لو  ًدد  الوعلددن  دٖد الوتتودد . ٕٙٔٓػد٘د َ م . التـدْد ِغٍررخ اٌؼٍرٛر

 .ٗٗٔ-ٖ٘ٔ ، ٕٗ، ج هع  ق ؿ ٕ هزب ح، التشائز، الع د )اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ

 ، ل ٌ ى،،ه ت   ب٘زّ .ِؼغُ ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚشإْٚ اٌؼب١ٍِٓم . ٖٕٓٓالـّح  ، ح ٘  ) .4ٖ

م .  هو رطد   هِد را  ٕٙٔٓعشٗدشة بٌد  ع د هللا بدي ع د الزحوي ، ّ عدْاد ، ّ د   هؼدع ى ) م٘ ، .ٓٗ

دراطد  ه٘ اً٘د ،  -للوزحل  الوتْطدط  بوح  ظد  ح دز ال د مي اٟتـ   ال ع   ل ٓ الوؼز    التزبْٗ  

 .4ٔٔ - ٘ٙٔرابط  التزبْٗ٘ي العز ، ع د )خ ؽ ،  ،كهاٍبد ػوث١خ فٟ اٌزوث١خ ٚػٍُ إٌفٌ

م . هِدد را  اٟتـدد   ّ التْاؿدد  التزبددْٕ لدد ٓ ٖٕٔٓع دد التْاد، إٗدد د ، ّ قٌدد ٗ ، أً٘ظدد  عط٘دد  ) .ٔٗ

ِغٍررخ عبِؼررخ اٌمررلً اٌّفزٛؽررخ ٌ ثؾرربس هؼددز ٖ التزب٘دد  العول٘دد   ددٖ كل٘دد  التزب٘دد  بت هعدد  اٛقـددٔ. 

 .ٕٕٔ - 2٘ٔ ، ٕ) ٔ، ج هع  الق ص الو تْح ، ٚاٌلهاٍبد اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ

م . دّر ك د  ة ًظد م اٟتـد ٟ  اٝدارٗد   دٖ ر د  هظدتْٓ اٛدا  2ٕٔٓطع  ًتن )ع  الظ٠م،  ْسٕ  .ٕٗ

ِغٍرخ وفربق دراط  ه٘ اً٘  علٔ ه ٗزٕ الو ارص ب لتعل٘ن اٛط طٖ ّالث ًْٕ ب ل ٗد  اٛٗ د ر.  -الْظ٘ ٖ 

 .ٓٓٔ - 2ٙ ، ٘،  كل٘  اٟقتـ د ّالتت رة، ج هع  الوزق ، )الزصبك٠خ
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. عود ى، ِفب١ّ٘ٙرب إٌظو٠رخ ٚرطج١مبرٙرب اٌؼ١ٍّرخ-كاهح اٌّله١ٍخ اٌؾل٠ضخاإلم . ٕٗٓٓعطْٓ، جْد  عش  ) .ٖٗ

 اٛردى، دار الثق    للٌؼز ّالتْسٗ .

ِٕٙغ١ررخ اٌجؾررش اٌؼٍّررٟ ٚرطج١مبرٙررب فررٟ اٌلهاٍرربد اٌزوث٠ٛررخ  . ٕٕٓٓعط٘ دد ، حودد ٕ أبددْ ال تددْح ) .ٗٗ

 الق ُزة، دار الٌؼز الت هعٖ.. ٚإٌف١َخ

م . ًوْذ  هقتزح لتطْٗز أدا  أعل   ُ٘لد  التْج٘دَ 3ٕٔٓ) ّآخزّى عٌ ًٖ، أحو  ك ه  ع  العشٗش، .٘ٗ

، كل٘د  ال ٌد   لدٚدا  ّالعلدْم ِغٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزوث١خعلٔ هِ را  اٟتـ   ال اعو  لٞب ا ، 

 .2ٗ٘ - ٔ٘٘ ، 4ٔ) 4ّالتزب٘ ، ج هع  ع٘ي ػوض، 

اٟتـ   اٝػزا ٘   م . ه ٓ رك  هعلوٖ الوزحل  اٛط ط٘  عي ّط ئ ٕٕٓٓغط ػ ، ه٘ظْى طع٘  ) .ٙٗ

  ٖ ه ارص هح  ظ  جزع. رط ل  ه جظت٘ز غ٘ز هٌؼْرة، كل٘  التزب٘ ، ج هع  ال٘زهْ ، اٛردى.

ن هعلدن م . ك  ٗد  ٕٙٔٓ ٘ ل ، توٌٖد الظ٘د  هحود  ّ آخدزّى ) .2ٗ دة هعد ٗ٘ز كْد   ٖد العد م التعل٘د  هدي اٛدا  جْد

 .ٔٔٔ-4٘ ، 2ٙٔ)، هـز، ِغٍخ اٌمواتح ٚاٌّؼوفختحل٘ل٘ .  دراط  - إط٠هٖ هٌظْر

ي ) .3ٗ ٞ ػٍرٝر اٌّؼٍّرر١ٓ م . 442ٔ ٘ ددز، إٗشاب٘دد  ، ّ ًّدد ٟ ، حد٘د  ،ك١ٌرًر ٌزؾَرر١ٓ اٌزررله٠ٌ –اإلشررواف اٌزوثرٛر

 ، عو ى، اٛردى، الت هع  اٛردً٘ .ٕتزجو   هحو  ع٘  دٗزاًٖ، م

  م . عول٘   اٟتـ   اٝدارٕ ّع٠قتِ  ب ل  عل٘  التٌظ٘و٘د   دٖ هد ٗزا2ٕٔٓالق اح، هحو  إبزاُ٘ن ) .4ٗ

عو دة ال ح  العلوٖ، الت هع  اٟردً٘ ،  ،اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ - ِغٍخ كهاٍبد ٖ اٛردى.  التزب٘  ّالتعل٘ن

ٗٗ (ٗ ، ٖٖٖ-ٖ٘ٓ. 

م . دّر اٝػزا  التزبْٕ  دٖ ت ع٘د  هؼد رك  ق ئد ا  الود ارص  دٖ 4ٕٔٓالو ج ، ٌُ  ً ؿز هحو  ) .ٓ٘

 ٖ٘، ج هعدد  أطددْ٘م، و١ٍررخ اٌزوث١ررخ ِغٍررختٌ ٘ددذ الوددٌِ  هددي ّجِدد  ًظددز ق ئدد ا  الودد ارص ّالوعلودد  . 

(ٔٓ ، ٘3ٗ - ٘23. 

 هتتوعد   تط ٘دق م . هتطل د  2ٕٔٓهحو ٗي، حؼو  ع د  الح دن ، ّ هْطدٔ، أحود  هحود  ب دزٕ ) .ٔ٘

 ، ٔ ، التدش  )2ٕٔ، العد د )اٌزوث١رخ ِغٍرخالوعلو٘ي.  ًظز ّجِ  هي اٛسُزٗ  ب لوع ُ  الوٌِ٘  التعلن

 .2ٕ - ٕٔ ، 2ٕٔ) ٔ التزب٘ ، ج هع  اٛسُز، الق ُزة، كل٘ 

م . هتطل    ت ع٘  اٟتـ   اٝدارٕ بد لتعل٘ن التد هعٖ  دٖ كدْ  ٕٗٔٓهحوْد، ػ٘زٗي هحو  ّط٘ن ) .ٕ٘

بعددق الودد اخ  اٝدارٗدد  الح ٗثدد . رطدد ل  ه جظددت٘ز غ٘ددز هٌؼددْرة، كل٘دد  التزب٘دد ، ج هعدد  الوٌـددْرة، 

 هـز.

، إٌشوح اٌلٚه٠خل  ّتطْٗز التعل٘ن. م . التْدة الؼ ه3ٕٓٓالوزكش القْهٖ لل حْ  التزبْٗ  ّالتٌو٘  ) .ٖ٘

 .ٕٔ،  ٕٔالق ُزة، )

م . أبعدد د اٟتـدد   الظدد ئ ة ّأُددن هعْق تِدد  لدد ٓ هدد ٗزٕ ّهدد ٗزا  ٕٗٔٓالوظدد٘ل٘ن، هحودد  ْٗطدد  ) .ٗ٘

الوددد ارص الوتْطدددط   دددٖ هٌطقددد  الع ؿدددو  التعل٘و٘ددد   دددٖ دّلددد  ال ْٗددد  هدددي ّجِددد  ًظدددز الوعلوددد٘ي 

 .2ٓٗ - ٖٓٙ ، 3ٖ) ٕػوض، ، ج هع  ع٘يِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خّالوعلو  . 

 . . عو ى، اٛردى، دار أط ه  للٌؼز ّالتْسٗ  ِجبكئ فٟ االرصبيم . ٖٕٔٓالوؼ رق ، ت٘ظ٘ز ) .٘٘

ُّؼبصروحم . 443ٔه  ّٕ، حظي عود د ، ّ الظد٘ ،  ل٘لدٖ حظدي ) .ٙ٘ . هـدز، الد ار االرصربي ٚٔظو٠بررٗ اٌ

 الل ٌ ً٘  الوـزٗ . 
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اً   ف أع اد الت٠ه٘ذ ب لتعل٘ن اٟبت ائٖ اٛسُزٕ  . ظ ُزةم 2ٕٔٓهٌـْر، ح  ع ع   ال ت ح ح  ع ) .2٘

هددي ّجِدد  ًظددز الق٘دد دا  اٛسُزٗدد . رطدد ل  ه جظددت٘ز غ٘ددز هٌؼددْرة، كل٘دد  التزب٘دد  ب لقدد ُزة، ج هعدد  

 اٛسُز، هـز.

كل٘د   ،ِغٍرخ ا٢كاةم . اُٛ ا  التزبْٗ  لٞدارة الو رطد٘ . ٕ٘ٓٓالوِ إّ، هٌعن ع  الق در عثو ى ) .3٘

 .33٘ -23٘ ، 3ٙاٙدا ، ج هع  بغ اد، )

. عو ى، اٛردى، دار ّائد  ِجبكئ االرصبي اٌزوثٛٞ ٚاالَٔبٟٔم . ًٕٓٔٓـز هللا، عوز ع   الزح٘ن ) .4٘

 للط  ع  ّالٌؼز ّالتْسٗ .

تـدْر هقتدزح لٌظد م الوح طد ٘  ب لوع ُد  اٛسُزٗد  م . ٖٕٔٓ)أحوـ  ع   ال تـ ح حوــ ٕ ، الٌِـ إّ .ٓٙ

 . رط ل  ه جظت٘ز غ٘ز هٌؼْرة، كل٘  التزب٘  ب لق ُزة، ج هع  اٛسُز، هـز.ع ٗ٘ز التْدة ٖ كْ  ه

اٌوؤ٠خ اٌَّزمج١ٍخ ٚاٌّشوٚػبد اٌلاػّخ ٌز١ّٕخ ِؾبفظرخ م . 2ٕٔٓالِ٘ل  الع ه  للت ط٘ن العوزاًٖ ) .ٔٙ

 .، ّسارة اٝط  ى ّالوزا ق ّالوتتوع   العوزاً٘ ، جوِْرٗ  هـز العزب٘ اٌلل١ٍٙخ

. ّك لدد  الددْسارة للتعلدد٘ن، اإلشررواف اٌزوثررٛٞ فررٟ ػصررو اٌّؼوفررخُددـ . 4ٕٗٔلتزب٘دد  ّالتعلدد٘ن )ّسارة ا .ٕٙ

 اٝدارة الع ه  لٞػزا  التزبْٕ، الوول   العزب٘  الظعْدٗ .

 ٔ. الوول د  العزب٘د  الظدعْدٗ ، الط عد  اّٛلدٔ، ك١ٌرً اٌّشروف اٌزوثرُٛٞـ . 4ّٔٗٔسارة الوع ر  ) .ٖٙ

(ٕٕ . 

 –اإلشرواف اٌزوثرٛٞ )ِب١٘زرٗ م . ّٕٗٔٓؿْؽ، دٗو  هحود  ّ التْارًد ، الوعتـدن بد ي طدل٘و ى ) .ٗٙ

 .اٛردى، دار ال ل٘  للٌؼز ّالتْسٗ .)أٍب١ٌجٗ –أٔٛاػٗ  –رطٛهٖ 

، اٌزؼٍرر١ُ األى٘رروٞ لجررً اٌغرربِؼٟ ثرر١ٓ اٌّبضررٟ ٚاٌؾبضررو )رٛعٙرربد ٌزطرر٠ٛوٖ( . ٕٓٔٓٗددض، دٟ  ) .٘ٙ

 . دار ال  ز العزبٖ الق ُزة،

م . ت ع٘د  العود  اٝػدزا ٖ الوؼدتز  بد٘ي الوؼدز  3ٕٔٓال٘عزب٘ ، سٗ ً  حودْد خل د ى ، ّآخدزّى )  .ٙٙ

 ، 23ٔ) ٔ، كل٘  التزب٘ ، ج هع  اٛسُدز، ِغٍخ اٌزوث١خّاٝدارة الو رط٘   ٖ طلطٌ  عو ى.  التزبْٕ
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Abstract: 

The study was conducted to investigate the problems of supervisory 

communication at Al Azhar primary stage of Dakahlia Governorate and ways to 

overcome them according to the viewpoints of both teachers and supervisors. 

The study adopted the descriptive approach, utilizing two questionnaires as a 

study tool; the first questionnaire was administered to a sample of (368) primary 

stage teachers at Dakahlia Governorate. while the other was administered to a 

sample of (72) supervisors and senior supervisors at the same area. The 

participants' responses related to problems of supervisory communication at Al 

Azhar primary stage of Dakahlia Governorate and ways to overcome them were 

investigated and analyzed. The most important findings were centered around; 

limited participation of the teachers in the decisions related to developing and 

organizing curricula, teachers reported a sense of supervisors' discrimination in 

treatment, lack of financial and moral motivation of the distinguished teachers. 

These problems scored the highest ranks respectively. Finally, some 

recommendations were suggested so as to overcome these problems of 

supervisory communication at Al-Azhar primary stage, thus its effectiveness 

could be achieved. 
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