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 مطخخلص البحث:

دارة ادلدرسية يف مديرية ادلشكالت التنظيمية اليت تواجه اإل إىل هدفت الدراسة التعرف          
 من وجهة نظر مديري ومديرات ادلدارس أنفسهم وبيان أثر كل منمشال فلسطني ,  طولكرم

, واستخدمت ( على ادلشكالت التنظيمية.ادلوقع اجلغرايف اجلنس, ادلؤهل, اخلربة,  ادلتغريات )
, مت ومديرة مديرا( 831. بلغ حجم عينة الدراسة )االستبانة اإللكرتونية كأداة جلمع البيانات 

كما مت استخدم ادلنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات من خالل  اختيارهم بطريقة عشوائية,
إىل أن الفقرة .  أشارت نتائج الدراسة  واخلروج بالنتائج,  (spssبرنامج التحليل االحصائي )

النقص يف كانت كبرية , يف حني أن   قلة إدلام ادلدير بادلستجدات يف علم اإلدارةاليت تنص على 
وأن الفقرات اليت تنص على  , كانت كبرية  البيانات األساسية الصحيحة الالزمة إلعداد اخلطط

كل جيعل متابعة تنفيذها يتطلب وقتا وجهدا على حساب كثرة التعميمات والقرارات بش
ضعف التعاون بني إدارة والتعليمات, و إلزام ادلدارس بالتقيد احلريف بالنظم األخرى, كاألعمال 

اللوائح موضوعة على أسس مثالية يصعب تطبيقها واقعيا يف لإلدارة , و ادلدرسة وادلستويات العليا 
. كما أشارت النتائج بعدم وجود فروق فردية يف ية كبرية جداجاءت متوسطاهتا احلساب ادلدارس

أكثر ادلشكالت التنظيمية ) اإلدارية ( شيوعا لدى مديري ومديرات ادلدارس احلكومية يف حمافظة 
 . تبعا دلتغري اجلنس, ادلؤهل, اخلربة, ادلوقع اجلغرايف مشال فلسطني  طولكرم

اذليكل التنظيمي, ادلدارس احلكومية قضاء  ,ادلشكالت التنظيمية :الكلمات المفتاحية: 
 .طولكرم فلسطني , االدارة ادلدرسية
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Abstract : 

       The study aims to identify the organizational challenges facing 

school administrators in Tulkarem in northern Palestine directorate 
from the point of view of the school principals themselves. In 

addition, it shows the impact of the variables related to the gender, 
qualification, experience and geographical location on organizational 
challenges.  

An online questionnaire was used as a tool to collect data. The study 
sample consisted of 138 male and female principals selected 

randomly. Moreover, the descriptive analytical approach was used to 
analyze the data through the SPSS statistical analysis software, and to 
draw the conclusions. 

     The results of the research have shown that the section stating the 
principals' lack of familiarity with new developments in management 

science and the lack of valid basic data needed to prepare plans was 
great. In addition, the arithmetic average was very big for the sections 
stating the following: the proliferation of generalizations and 

decisions in such a way which makes following up their 
implementation take time and effort at the expense of other work, 

obligating schools to follow rules and instructions to the letter, poor 
cooperation between the school administration and senior levels of 
administration, and the regulations established on ideal grounds are 

difficult to be realistically complied with at schools. Moreover, the 
results have indicated that there were no individual differences in the 

most common organizational administrative challenges among public 
school principals in Tulkarem governorate according to gender, 
specialization, qualification and years of experience.  

Keywords: Self-esteem  , Aggressive behavior, Marginalized groups' 

children"Al-Akhdam". 

 

 مقذمت: 

, بديث  والخهضم الػلمي , يشهض الػالم آلان زىعة هاةلت في جٌىىلىحيا اإلاػلىماث

ببببضعاث  ببباصوت , والهب ب ببب  الهببببىة  نخ ب ب بببالم  وغجٌببببؼ غ ب ب بببي الػب ببببىي فب بببلن الهب بببباقـ بب أصببببلذ الخىب

داحت ئل  ب ًها, هد. وإلاىايلت هظه اإلاىاقؿت والخكىم قح وؤلامٍاهاث الػلميت والخٌىىلىحيت

جخكّهم أزَغ اإلاخغلراِث الػاإلايِت واإلادليبِت غ ب   عشيضة ئصاعة واغيتجهىصها مإؾؿاِث حػليميِت 

 .أصاِئها
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 وه  مً أهم غىاصغ اإلايضان, وجغجلؽ ؤلاصاعة اإلاضعؾيت بالػمليت الخػليميت 

 للضعاؾت والخمديصةالتربىي التي جسظؼ صا
ً
حػخبر  أجها ومً زم الخغلر والخؼىيغ خيث , ما

هظه  الظي وىحه الػمليت الخػليميت بالشٍل اإلاؼلىب, وغاصة ما جغجٌؼ اإلادغى الغةيـ

 اإلاضعاء نضعاث وػغم جؼىيغها وجىميت, ماغ ؤلاصاعة الؿاةضة هالضعاؾت غ   أؾاليب وأ

 لخدؿلن  نواإلاػلمل هم ,ومهاعات
ً
غ   جدهيو  حىصة ألاصاء ولي لذ الىظام التربىي ناصعا

ا مي . والخىظيمي لثهاقيت واإلاهىيت لهظه الهياصاث وججىيض مؿخىي التزامهم اإلانهيالجىاهب ا

ؼ هظا الخدؿً ئل  جلجى ألاؾاليب و ؾتراجيجياث وألاؾاليب مت ومجها ؤلاصاعة ةالها وغٌج

 .( 4102)زليل, . الظاجيت للمضعؾت

 جهىم ؤلاصاعة اإلاضعؾيت غ   أؾاؽ صغاخت مخىاقغة بلن الػامللن وؤلاصاعة

ب ىعة جظمً ؾلر الػمل ,ئال في الحاالث  ؾخثىاةيت الخاصت التي جهخض ي أماهت وؾغيت 

بػع اإلاػلىماث, قان لألغظاء الػامللن الحو في  ػالع والح ىُ غ   اإلاػلىماث طاث 

قيما وخػلو بالثهاقت ( . 4101الػالنت بػملهم , وبالؿياؾت الػامت للمىظمت )الخىالضة,

التي حػخبر أؽ  بيذ الثهاقت اإلاجخمػيت ثهاقت الخىظيميت للمإؾؿت هيالخىظيميت هي أن ال

قاإلاإؾؿت هي وخضة مً وخضاث اإلاجخمؼ, ولظا قان ما قحها مً مالمذ الػمل  صاعي ؛ 

ًالهيم وألاغغاف والػاصاث هي هابػت مً زهاقت اإلاجخمؼ  واإلالاصب و ججاهاث زهاقيت 

ًان الحغص غ   حىصة  م ألاصاء طاجه, قاطا 
ً
يملمذ مً مالمذ زهاقتها الخىظيميت,  لحىظا

 ( .4116بؼاح, جملز ألاصاء )غ    ن اإلاجخمؼ الٌللر وخملز بأهه خغيصأطلَ  قان مػجى

ؤلاصاعة اإلاضعؾيت لضي مضوغي  اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحهوجظهغ أهميت صعاؾت       

يت واإلاإجمغاث التربىيت , التي اإلاضاعؽ غ   اإلاؿخىياث الػغبيت, في الحلهاث الضعاؾيت الػغب

حؿع  اإلاىظماُث ئل  ئخضاِر خيث   وجؼىيغها ؛ غهضث لضعاؾت  اإلاغخلت الثاهىيت

راِث الالػمِت للخٌيِل مؼ الخؼىعاِث الػميهِت التي جدضثها جدضواث الػىإلات والثىعاِث لالخغي

ىىلىحيا اإلاػلىماِث و ج االث, وهظا بالخالي و ًل مىظمٍت الػمل  دخم غ  خاإلاخالخهِت لٌخ

 غ   حغيلر مماعؾاِتها واغخهاصاِتها, وئغاصِة الخكٌلِر بٍل أوشؼِتها, وؾلىِيها الخىظيمي 
ً
ؾغيػا

 . للخٌيل مؼ هظه اإلاخغلراث

 اإلاشٌالِث الخىظيميِت التي جىاحُه ؤلاصاعةدؾي     
َ
يثر أو  اإلاضعؾيت   ىاُو اللٌدث صعاؾت

 لخغلر ؤلا ا نظاوا
ّ
  صاعي جأزلرا واعجلاػا

ً
ل شلٍاث صوىاميٌيت

ٌ
بالٌياهاِث الخىظيميِت التي جمث
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 الػىاُصغ وقها للخغي؛ مً الخكاغالِث 
ُ
وجىلض اإلاشٌالث  , راِث في الظغوِف لخيث جخٌيل

. 
ً
 للمىظمِت جخبىاُه مؿخهلال

ً
 مدضصا

ً
ً الخىظيِم الظاحِي الظي وكغُض شٌال  م

َ
 الػشىاةيت هىغا

 . مشكلت الذراضت 2

ُِ اػالغه اناللاخثالخظ           غ   ألاصِب الىظغّي والضعاؾاِث الؿابهت, أن مامً زال

 جدضوض اإلاشٌالث الخىظيميت ) ؤلاصاعيت ( , والؿلىى الخىظيمي إلاضوغي اإلاضاعؽ , و 
َ
مداولت

 في اإلاإؾؿاِث الخػليميِت ؛ غالٍج للمشٌالِث الخىظيميِت  ئوجاص
َ
ؾيػمُل غ   جدكلِز الػامللن

غاعيِت والىمؼيِت وا , لإلبضاِع في أصائهم والىظغِ , لخسلِص مً ًِل نيىِص الللرونغاػيِت والٌخ

 
ً
حؿاغُض غ   جكجلِر الؼاناِث ؤلابضاغيِت  مىظىميهئل  ألامىِع اإلاديؼِت بأغماِلهم هظغة

 اإلاىظماِث ؛ الٍامىِت في ًّلِ قغص 
َ
ًاقت ـُ في اإلاجخمِؼ وجمضُّ   هي الغةي

َ
ألن اإلاىظماِث الخػليميت

شغيِت الهاصعِة غ   الػمِل بٌكاءٍة, والخػامِل الكىعّيِ ؤلابضاعّي مَؼ أوت مشاًَل بالٍىاصِع الب

 صازَل اإلاىظمِت أو زاعِحها ولخدؿلِن هىغيِت اإلاسغحاث ِالخػليميت
ُ
, وهظا ما وؿع   نض جؼغأ

 . اإلاضاعِؽ الكلؿؼيييِت الحٍىميِت لخدهيهه في 

إلاشٌالث الخىظيميت ) ؤلاصاعيت ( التي اومً هىا وأحي مىؼلو هظه الضعاؾت في جدضوض       

غم مً وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث جىاحهها  ؤلاصاعة اإلاضعؾيت في مضاعؽ مداقظت ػىٌل

 اإلاضاعؽ أهكؿهم.

 أهذاف الذراضت:. 3

 تهضف الضعاؾت ئل  ما و ي : 

  الخػغف غ   أيثر اإلاشٌالث الخىظيميت ) ؤلاصاعيت ( شيىغا لضي مضوغي ومضوغاث

ُ قلؿؼلن ميت في مداقظت ػىلٌغم اإلاضاعؽ الحٍى   .شما

    ـ , اإلاإهل , الخبرة , اإلاىنؼ الجغغافي ( غ الخػغف ئل  أزغ اإلاخغلراث ) الجي

اإلاشٌالث الخىظيميت ) ؤلاصاعيت ( شيىغا لضي مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ 

ُ قلؿؼلن . الحٍىميت في مداقظت ػىلٌغم  شما

 :أهميت الذراضت. 4

 :آلاجيت  إلاؿخىياثجظهغ أهميت الضعاؾت غ   ا

جكيض ؤلاصاعة الخػليميت وؤلاصاعة اإلاضعؾيت في الخػغف غ   اإلاشٌالث الخىظيميت التي  - 0

جىاحهها , وأزظها بػلن  غخلاع غىض الخسؼيؽ مؿخهلال  ؾىاء غ   مؿخىي اإلاضوغيت أو 

 غ   مؿخىي اإلاضعؾت هكؿها.
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4-   ً , التي جىاولذ  اللاخث واػالغهفي خضوص غلم  ضعاؾاث ألاول الحػض هظه الضعاؾت م

 ػىلٌغم/بمضاعؽ مضوغيت التربيت والخػليم في مداقظت  تمىطؼ اإلاشٌالث الخىظيمي

خىاُو هظا اإلاىطىع, لالضعاؾاث الػغبيت  طغوعة إلزغاءجىحض  ه, يما أه شماُ قلؿؼلن 

هظا  زغاء اإلاٌخلت الػامت  الػغبيت واللدث الػلمي  في ئهميت  في أمما يػؼي الضعاؾت  

 : باإلحابت غً ألاؾئلت آلاجيت مشٍلت الضعاؾت  , ونض جدضصث اإلاجاُ

  ً ما هي اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه  صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىلٌغم م

الجيـ, اإلاإهل, جلػا إلاخغلر ) وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم

 ( ؟ الخبرة, اإلاىنؼ الجغغافي

 زغي :الدؿاؤالث الكغغيت ألا 

  صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىلٌغم ما هي اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه ؤلا

جلػا إلاخغلر  مً وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم شماُ قلؿؼلن 

 ؟ الجيـ

  صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىلٌغم ما هي اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه ؤلا

 جلػا إلاخغلر  اث اإلاضاعؽ أهكؿهممً وحهت هظغ مضوغي ومضوغ  شماُ قلؿؼلن 

 ؟ اإلاإهل

  ما هي اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه  صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىلٌغم

جلػا إلاخغلر  مً وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم شماُ قلؿؼلن 

 ؟ الخبرة

  مببا هببي اإلاشببٌالث الخىظيميببت التبببي جىاحببه  صاعة اإلاضعؾببيت فببي مضوغيببت ػبببىلٌغم

جلػبا إلاخغلبر  مً وحهبت هظبغ مبضوغي ومبضوغاث اإلابضاعؽ أهكؿبهم اُ قلؿؼلن شم

 ؟اإلاىنؼ الجغغافي

 : فزطياث الذراضت. 5

 خيث مً ,(α=1.10)  ال جىحض قغوم طاث صاللت ئخ اةيت غىض مؿخىي صاللت (0

اإلاشٌالث الخىظيميت في اإلاضاعؽ الحٍىميت في مداقظت ػىلٌغم مً وحهت هظغ 

 ل  مخغلر الجيـ . اإلاضوغيً أهكؿهم حػؼي ئ
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 خيث مً ,(α=1.10)  ال جىحض قغوم طاث صاللت ئخ اةيت غىض مؿخىي صاللت (4

اإلاشٌالث الخىظيميت في اإلاضاعؽ الحٍىميت في مداقظت ػىلٌغم مً وحهت هظغ 

 اإلاضوغيً أهكؿهم حػؼي ئل  مخغلر اإلاإهل الػلمي . 

 خيث مً ,(α=1.10)  ال جىحض قغوم طاث صاللت ئخ اةيت غىض مؿخىي صاللت (3

اإلاشٌالث الخىظيميت في اإلاضاعؽ الحٍىميت في مداقظت ػىلٌغم مً وحهت هظغ 

 اإلاضوغيً أهكؿهم حػؼي ئل  مخغلر اإلاىنؼ الجغغافي للمضعؾت . 

 خيث مً ,(α=1.10)  ال جىحض قغوم طاث صاللت ئخ اةيت غىض مؿخىي صاللت (2

ً وحهت هظغ اإلاشٌالث الخىظيميت في اإلاضاعؽ الحٍىميت في مداقظت ػىلٌغم م

 .اإلاضوغيً أهكؿهم حػؼي ئل  مخغلر الخبرة ؤلاصاعيت 

 : مصطلحاث الذراضت . 6

 :أحي الحاليت بما و للضعاؾت و حغاةيتم الخػغيكاث  صؼالخيت هجخدضص أ

هى ؤلاػاع الخىظيمي الظي وخٍىن مً بؼاناث جىصيل  : الهيكل الخىظيمي باإلاذرضت

 . إلاالى الىظيكي, والخغيؼت الخىظيميت, وا الىظاةل

ولياث إ والهغاعاث واإلاهام واإلاؿ مً  حغاءاثى مجمىغت "ه : الخىظيم اإلاذرس ي

خؿب   قغاصووطؼ   ج اُناث وزؼىغ الؼ الػمل وجدضوض الػيوجىػ  وؤلامٍاهاث

ناث الغوقو جىكيظ الؿياؾت الخػليميت  إلمٍاناإلاضعؾت  فيونضعاتهم , جس  اتهم

ضاف اإلاغخلت الضعاؾيت بأنل جٍلكت وحهض هأ؛ لخدهيو  وقاغلت جلاصليت مخىاؾهت ومخٍاملت

 ً  (4102وبأقظل مسغج حػليمي جغبىي " .)غؼىي,وونذ ممٌ

 بلن الخكاغلت لمد  أهه   غ ئحغاةيا :اللاخث اإلاىار الخىظيمي  فويػغ 

 في اإلاإؾؿاثخؿب ما وغوهه , الػم يا هفي وانػ يميتلالخػ يتلػملالخاصت ل الدشغيػاث

 ػىلٌغم.مضوغيت  ت فيالخػميمي

 :ؤلاطار الىظزي اإلابحث الاول: .7

 : مفهىم الهيكل الخىظيمي1.1.7

واإلاؿاءلت  هظام للؿلؼت " بأهه  الهيٍل الخىظيمي : ( 4112) يػغف الظاهغ

الػمل الالػم للمىظمت,  والػالناث بلن الىخضاث الخىظيميت الظي ودضص شٍل وػليػت

  ."  وظاةكيا ازلهوهى ؤلاػاع الظي جماعؽ ؤلاصاعة بض
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 أهميت الهيكل الخىظيمي :1.2.7

 في ئصعاى اإلاإؾؿت وبلىغها غاواتها, 
ً
 خيىيا

ً
 وإصي الهيٍل الخىظيمي صوعا

 هى ههؼت اللضء في جدضوض شٍل اإلاإؾؿت, ويؿاغض فيو ا بٌكاءة وقاغليت, هوأهضاق

   عقؼ غ قخأزلراث الهيٍل الخىظيمي ألوت مإؾؿت ليؿذ مهخ غة ؛  جدميل غملياتها

عقؼ وجدؿلن مػىىياث  , بل وخػضي طلَ الخأزلر ئل  , والٌكاءة  نخ اصوت ؤلاهخاحيت

 .  (4112, الظاهغوجدهيو الغطا, وجكػيل ألاصاء الخىظيمي ), ألاقغاص الػامللن 

 الهيكل الخىظيمي للمذرضت :1.3.7

َ  :والياباهيلن , مغيٌيلن ئن اإلاضعؾت الكاغلت مً وحهت هظغ اإلاضعبلن ألا  هي جل

وال ومًٌ جدهيو الليئت اإلاىظمت صون , مىه ومىظمت آوجابيا وبيئت ئالتي جمخلَ مىازا 

.   هضاف بؼغيهت مىظمت, جىقغ الىنذ والجهضألا   وحىص جىظيم حيض يؿهل الىصىُ ئل

ػغ الػمل, ويىظم أوشؼتها إ خاحت لهيٍل جىظيمي و هي أيثر اإلاإؾؿاث واإلاضعؾت 

ويمكً القىل أن مكىهاث .  إلاىاؾب للػمليت التربىيت والخػليمتاإلاىار ا اإلاسخلكت لخىقلر

 :  الهيكل الخىظيمي باإلاذرضت جخجطذ في آلاحي

 ." جىصيل الىظاةل باإلاضعؾت " بؼاناث الىصل الىظيكي 

  اإلاالى الىظيكي باإلاضعؾت . 

  اإلاضعس ي ُ  . الجضو

  صليل ئحغاءاث الػمل باإلاضعؾت . 

  جهاعيغ جهييم ألاصاء الػامللن . 

  لت والخأصوبءالةدت اإلاؿا . 

 البىاء الخىظيمي :  -

مً ؛ وبلن الخىظيم  ,وخػلو اللىاء الخىظيم بالػالناث اإلاخلاصلت بلن ألاقغاص  

في ت أحل جدهيو ألاغغاض وألاهضاف اإلايشىصة , ويخظمً هظا الجاهب غىاصغ عةيؿ

ؿلؼت والغنابت ونىىاث مهضمتها اإلاكاهيم اإلاخػلهت باإلاىظمت الغؾميت وغلر الغؾميت , وال

ُ والخمثيل  . (4106)اإلاؼلري,  ج ا

,  ومً ألامىع اإلاغجلؼت بالؿلىى الخىظيمي ما يػغف باإلاىار الخىظيمي للمإؾؿت

 ُ لمت "مىار" هي حػللر مجاػي وخػلو غاصة بالليئت والؼليػت إلاىنؼ حغغافي و ل ق ى ًو
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, ونض ػلو هظا  مً اإلاىانؼ الؿىت والخدىالث الجىيت التي جملز طلَ اإلاىنؼ غً غلره

 صؼالح غ   مٍان الػمل باغخلاع أن الخىظيم ييان مإؾس ي غظىي وخكاغل مؼ 

ي جخكاغل  غىامل الليئت اإلاديؼت به قيإزغ غلحها ويخأزغ بها مً هاخيت , يما أهه ييان خًغ

.  غىاصغه البشغيت وغلر البشغيت مؼ بػظها اللػع قخخأزغ وجإزغ غ   بػظها اللػع

 (.310: ص4110ميان, )الػ

ئهكام حهض وونذ يللر مً حاهب  , مً مظاهغ الظػل في اللىاء الخىظيمي

ؤلاصاعة في اإلاؿاةل الؼاعةت, وحػاعض ألاوامغ والهغاعاث والخأزلر صون ؾبب في جىكيظ ألامىع 

ٌثلرة مً حاهب اإلاىظل  ي والشٍاو   لم وسبره  ؛أو الخػليالث ال
ً
أهه ال يػغف أو أن أخضا

 ي , لغوح اإلاػىىيت , وفي هظه الحالت ويلغي غ   اإلاىظمت أن جغاحؼ بىاءها الخىظيموهلىغ ا

ًان غلحها أن ججضص وشاػها أو  وأن حػيض الحياة ئل  , ن حػيض الىظغ قيه بغوح حاصة , ئطا 

 (.4100. )الهاض ي,  أوصالها

ويمثل اإلاىار الخىظيمي بيئت الػمل الضازليت بمسخلل مخغلراتها وز اة ها 

 في جغصلن الؿلىى ألازالقي والىظيكي وجك
ً
 يللرا

ً
اغالتها, خيث ولػب اإلاىار الخىظيمي صوعا

 لألقغاص الػامللن مً هاخيت حشٌيل وحػضول وحغيلر الهيم والػاصاث و ججاهاث والؿلىى

, ومً هىا ومًٌ الهىُ أن اإلاىار الخىظيمي ومثل شخ يت اإلاىظمت بٍل أبػاصها, وئن 

ر اإلاالةم لألقغاص مً شأهه أن يشجؼ غ   زلو أحىاء غمل هاصقت هجاخها في زلو اإلاىا

ن ألاقغاص في الليئت ئئط , جغصً ؾلل الثلاث و ؾخهغاع لألقغاص والخىظيم غ   خض ؾىاء 

الخىظيميت الكاغلت يشػغون بأهميتهم في الػمل ونضعتهم غ   اإلاشاعيت في اجساط الهغاع 

.  ص شػىع بالثهت بلن ؤلاصاعة وألاقغاصوؤلاؾهام في عؾم الؿياؾاث والخؼؽ ويؿى 

 (066: ص4114)خمىص, 

ُ  ( ئل  أن أهميت مضوغ 0223وبؼاح )  ,ونض أشاع الؿػىص اإلاضعؾت جبرػ مً زال

الػمليت التربىيت وئهمائها. قهى الهاةض التربىي  ما وهىم به مً صوع أؾاس ي في حؿيلر

 ض الليئت التربىيت اإلاىاؾلت مًألامىع ؤلاصاعيت اإلاخػضصة التي جىح اإلاؿإوُ غً ج غيل

ويشغف غلحها باهخظام  , وهى اإلاشغف التربىي اإلاهيم الظي وخابؼ ؾلر الػمليت التربىيت حهت

 أن واهخمام مً حهت أزغي 
ً
اإلاماعؾاث الهياصوت إلاضوغي اإلاضاعؽ  . لهض باث واضحا

إلانهي, وحؿهم ألاؾاليب الخػليميت للمػلملن, وجدكؼ همىهم ا حػمل غ   جدؿلن, الثاهىيت 

 . ػياصة مؿخىي  لتزام والىالء الخىظيمي لضحهم في
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وطىح أهضاف اإلاىظمت, وجدضوض أصواع الػامللن  أن :  ( 0222ويغي الٍاوض ) 

 بالهيلت والىكىط واإلاٍاهت صازل اإلاىظمت, و ؾخهالليت في الػمل, قحها, وشػىع الكغص

باإلاىظمت, وصعحت  غص في  لخداموالغطا غً الػمل, ووحىص الغغلت اإلاؿلهت لضي الك

غلر الدؿلؼي أو اإلادؿيب, واإلاىار  الخماؾَ والخالخم بلن الػامللن, وأؾلىب الهياصة

الكغص في جدهيو أهضاقه,  , ووحىص الغغلت لضي وؤلابضاع الخىظيمي اإلاشجؼ غ   ؤلاهجاػ

الػامللن  حيض للحىاقؼ, وقغص الترنيت اإلاخاخت, حػض حميػها أؾلابا ججػل ووحىص هظام

غ   خض ؾىاء وهظا هى حىهغ  وجابي ججاه أهكؿهم, وججاه اإلاىظمتيؿلٍىن الؿلىى ؤلا 

 . غمليت الىالء الخىظيمي

 الذراضاث الطابقتاإلابحث الثاوي :2.7

 :  الذراضاث العزبيت  -أوال 

ومًٌ اؾخػغاض أبغػ الضعاؾاث الؿابهت الػغبيت التي بدثذ في مىطىع اإلاشٌالث 

َ وقها لترجيهها الؼمجي غ   الىدى آلاحي : إل لالخىظيميت    صاعة اإلاضعؾيت وطل

 ( 2118)  الهبيذةدراضت 

غً  مؿخىي ًل مً أبػاص اإلاىار الخىظيمي لضي مضوغي الٌشل هضقذ ئل   

ومضوغاث اإلاضاعؽ ألاؾاؾيت الحٍىميت في صولت الٍىيذ , ومؿخىي الغطا الىظيكي لضي 

خىظيمي غ   الغطا الىظيكي للمػلملن خيث يشكذ هخاةج اإلاػلملن , وجأزلر أبػاص اإلاىار ال

ًان مخىؾؼا , وأن مؿخىي الغطا الىظيكي  يالضعاؾت : أن مؿخىي أبػاص اإلاىار الخىظيم

ًان مخىؾؼا , وأهه وىحض أزغ ألبػاص اإلاىار الخىظيمي غ   مؿخىي الغطا  للمػلملن 

ىي اإلاىار الخىظيمي في الىظيكي للمػلملن ,  وأوصذ الضعاؾت بالػمل غ   جدؿلن مؿخ

 اإلاضاعؽ ألاؾاؾيت  الحٍىميت في الٍىيذ . 

  ( 2117)  عيس ى ، عليماثدراضت 

هضقذ ئل  الٌشل غً اإلاشٌالث التي يػاوي مجها الهيٍل الخىظيمي بمضاعؽ الخػليم 

لخؼىيغه, وجلػذ الضاعؾت اإلاىهج الىصكي  ألاؾاس ي في ليبيا وئوجاص ؾلل ومهترخاث

التي يػاوي مجها الهيٍل  أبغػ اإلاشٌالث هغث هخاةج الضعاؾت أنأظخيث الخدلي ي, 

ًاصع   هخماموطػل   : غياب جىصيل الىظاةل, الخىظيمي باإلاضاعؽ جخمثل في بخ ميم 

وأوص ى اللاخثان بظغوعة ئوجاص عؤيت   غياب زغيؼت جىظيميت للمضعؾتو  , للىظاةل

   بيا.في لي واضحت هدى جىظيم وهيٍلت مضاعؽ الخػليم ألاؾاس ي
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 : ( 2117 ،دراضت )الذاعىر 

هضقذ الضعاؾت ئل  الخػغف غ   مضي مماعؾت مضوغ اإلاضعؾت الثاهىيت لضوعه يهاةض  

والخػغف غ ي همؽ الثهاقت الخىظيميت الؿاةض في اإلاضاعؽ الثاهىيت , ومػغقت  جغبىي ,

غ الثهاقت مماعؾت مضوغ اإلاضعؾت الثاهىيت لضوعه يهاةض جغبىي وبلن أهما الػالنت بلن مضي

ولخدهيو أهضاف الضعاؾت اؾخسضم اللاخث اإلاىهج , اإلاضاعؽ الخىظيميت الؿاةضة في

 أن صعحت مماعؾت مضوغ اإلاضعؾت لضوعه يهاةض  ونض أشاعث الىخاةج ئل ,الىصكي الخدلي ي

ًاهذ غاليت يما أن أيثر اإلاجاالث مماعؾت مً نلل مضوغ اإلاضعؾت لضوعه يهاةض ,  جغبىي 

زم صوعه ججاه  جاه اإلاػلملن, زم صوعه في الخسؼيؽ , زم صوعه في الخهىيمهى صوعه ج جغبىي 

 :أحي ونض أوص ى اللاخث بما و ألامىع واإلاجخمؼ اإلاد ي , زم صوعه ججاه اإلاجهاج . أولياء

طغوعة ػياصة وعي مضوغي اإلاضاعؽ الثاهىيت بأهميت الضوع الهياصي الخػليمي في  - أ

 ت.اإلاضاعؽ وزاصت في الىىاحي الكىيئصاعة

ً بالػالناث ؤلاوؿاهيت الؼيلت .  - ب  طغوعة اهخمام اإلاضوغي

  . الػمل غ   جغؾيش زهاقت  هجاػ في اإلاضاعؽ الثاهىيت والػمل بغوح الكغيو  - ث

 :  م ( 2114دراضت مقبل ) 

مؿخىي الخدؿً في أصاء مضوغي اإلاضاعؽ  ئل  هضقذ الضعاؾت ئل  الخػغف 

للاخث اإلاىهج الىصكي الخدلي ي باالؾخػاهت اإلاشغوع الخؼىيغي ,واؾخسضم ا هديجت جؼليو

( مضوغ ومضوغة مً اإلاجخمؼ ألاص ي  030غ   غيىت الضعاؾت اإلاٍىهت مً )  باؾدلاهت وػغذ

ً أهم الىخاةج التي جىصلذ ئلحها الضعاؾت ما و ومضوغة ( مضوغ 081)   :أحي . وم

, يكاوت الخضنيوخ ل مجاُ الخدؿً في جىظيل مػاولر الىجاح أغ   الضعحاث , جلتها  -أ

 وؤلاشغاف الشامل .,  الخسؼيؽ  ؾتراجيجي , زم يكاوت بىاء الكغم اإلاضعؾيت زم

نل أخ ل مؿخىي الخدؿً في يكاوت الخػامل مؼ اإلاجخمؼ اإلاد ي والخكاوض غ   -ب

 وؿلت .

ً في يكاواث الخسؼيؽ -ث ً اإلاضوغي  مؿخىي الخدؿً في امخالى اإلاضوغاث أغ   م

, الخكىيع و الشكاقيت , و وبىاء الكغم اإلاضعؾيت ,  ,  غاف الشاملؤلاؾتراجيجي , وؤلاش

 اإلاجخمؼ اإلاد ي . والخػامل مؼ
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 :  م( 2113دراضت دروسة ) 

ًالت الغىر  تهضف هظه الضعاؾت ئل  الخدهو مً مضي نضعة مضوغ اإلاضعؾت في و

و بػىاصغ ئجساط الهغاعاث الخؼىيغيت وئخضار الخغيلر في أعبػت مجاالث جخػل الضوليت غ  

. ولخدهيو هظا  واإلاجهاج, واإلاػلم  ,والخلميظ, وهي الليئت اإلاضعؾيت :  الػمليت الخػليميت

الهغاعاث الخؼىيغيت في اإلاجاالث  اجساطنضعة اإلاضوغ غ    ناؾذ اؾدلاهتالهضف اؾخسضمذ 

ًالت الغىرغيىت غشى  ونض ػلهذ غ  , ألاعبػت اإلاظًىعة  اةيت مً مضوغي مضاعؽ و

ً قلؿؼلنالضوليت في  ً أصل )  46بلغذ) و  مىؼهت هابلـ م  (.  21( مضوغ ومضوغة م

وجدليل , الخلاوً ألاخاصي  وجدليل,  ونض اؾخسضمذ اللاخثت ؤلاخ اء الىصكي

مجاُ ؤلاصاعة  الخلاوً للمهياؽ اإلاػاص. وجىصلذ الضعاؾت ئل  أن ؾىىاث الخبرة في

وئخضار الخغيلر  ضوغ الهغاعاث الخؼىيغيتوؾلَ الخػليم لها أزغ يللر في اجساط اإلا , اإلاضعؾيت

ؤلاصاعي في وػاعة  . ونض أحمؼ اإلاؿخجيلىن غ   أن الىظام الللرونغاػي والغوجلن ألاقظل

 , بها  اإلاضوغ وغضم مشاعيت , واؾخئثاع اإلاؿإوللن باجساط هظه الهغاعاث, التربيت والخػليم 

 ؿياؾيت التي يػيشها الشػبوالظغوف ال , وطيو ونذ اإلاضوغ , وقهغ ملزاهيت اإلاضعؾت

وئخضار , اإلاضوغ للهغاعاث الخؼىيغيت  اجساطهي ألاؾلاب التي جدىُ صون , الكلؿؼيجي 

وأوص ى اللاخث بظغوعة جضعيب مضوغي اإلاضاعؽ غ   بىاء  ألاقظل في اإلاضعؾت الخغيلر

 . الكغم اإلاضعؾيت , ويكاواث

 (: 1998 ،دراضت )اإلاشىخي 

    وانؼ الخػاون بلن اإلاضعؾت الثاهىيت واإلاجخمؼ اإلاد ي ,هضقذ الضعاؾت ئل  الخػغف غ 

 وجىصلذ الضعاؾت ئل  غضة هخاةج أهمها :,  ونض اؾخسضم لظلَ اإلاىهج الىصكي الخدلي ي

 وخكو اإلاضوغون وأولياء ألامىع غ   أن الخػاون بلن ؤلاصاعة اإلاضعؾيت واإلاجخمؼ اإلاد ي في -ا

 . مؿخىي مخضن

 هى مجاُ خل مشٌالث الخالميظ : ا بلن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ اإلاد يأيثر اإلاجاالث حػاوهً  -ب

 ومػالجت مشٌالث الغياب . , ومخابػت مؿخىي جهضم الخالميظ الخد ي ي ,

 و حخماغيت . ,  هى مجاُ خل مشٌالث اإلاػلملن  نخ اصوت :  أنل اإلاجاالث حػاوها -ث

وأولياء  ,  إلاضعؾيت مً حهتونض أوصذ الضعاؾت بظغوعة جىزيو الػالنت بلن ؤلاصاعة ا

ً حهت أزغي  ألامىع  وطلَ مً زالُ مجالـ آلاباء واإلاػلملن , واليىم  , واإلاجخمؼ اإلاد ي م

 واإلاػاعض الثهاقيت التي وضع  ئلحها الجمهىع. اإلاكخىح
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 الذراضاث الاجىبيت :  -ثاهيا 

ث ؤلاصاعة ومًٌ اؾخػغاض أبغػ الضعاؾاث الؿابهت ألاحىبيت التي بدثذ في مىطىع مػىنا

َ وقها لترجيهها الؼمجي غ   الىدى آلاحي :   , اإلاضعؾيت  وطل

 :( Ifeoma & Eziuzor,2015) دراضت إفيىما وإسيىسور 

ئل  جدضوض أهىاع اإلاىار الخىظيمي الؿاةض في اإلاضاعؽ الثاهىيت الػامت  هضقذ 

صلخا والخاصت اإلاملىيت للضولت في شماُ الضلخا في مىؼهت مجلـ الشيىر مً والوت 

 28( مً الػامللن )868هيجلروا . وأحغيذ غ   غيىت غشىاةيت بؿيؼت  مخٍىهت مً )

( , وجم حمؼ اللياهاث مً زالُ  ؾدلاهت التي اشخملذ غ    841مضوغ ,  واإلاػلملن 

( قهغة , وأشاعث الىخاةج ئل  أن اإلاضاعؽ التي حػخمض  ؾخهالليت و هكخاخيت 24)

   اوجاص مىار جىظيمي صاغم للمىظكلن في اإلاضاعؽ اإلالدىزت .والغنابت الظاجيت حػمل غ 

 : (2113Botha.R.Jدراضت بىثا جي )،

واؾخسضم  , طىء نياصة مضعؾيت ئبضاغيت صالح اإلاضعؾت فيئوالتي تهضف ئل    

ًاهذ غيىت , قغيهيا ئجؼليهها في مضاعؽ حىىب  وجم , اللاخث في صعاؾخه اإلاىهج الىصكي و

: أن مضعاء اإلاضاعؽ آلان ال ومًٌ أن وهىصوا  هخاةجه ً, وجىصل فيالضعاؾت مً اإلاضوغي

ولظا قان غلحهم أن يؿخسضمىا مماعؾاث ئصاعيت أيثر ,  مضاعؾهم بؼغم جهليضوت نضومت

 
ً
أقظل في مضاعؾىا قاهه يؿخىحب غليىا أن ههىص مضاعؾىا  , وأهه ئطا أعصها هىغيت ئبضاغا

 وبشٍل مسخلل 
ً
ً الخكٌل خؼلب ػغنا  ر.زالنت م

 الخعليق على الذراضاث الطابقت :

قمً زالُ مغاحػخىا للضعاؾاث الؿابهت التي بدثذ في الهيٍل الخىظيمي , 

واإلاىار الخىظيمي وهما أخض أبغػ اإلاشٌالث الخىظيميت التي ومًٌ أن جىاحه مضوغي 

اإلاضاعؽ , والػامللن جدذ ئػاع جلَ ؤلاصاعاث , خيث حاءث هخاةج الضعاؾاث الؿابهت 

أن أيثر اإلاشٌالث الخىظيميت غ   ما وضوع في اإلايضان التربىي مً ئشٍالياث ئصاعيت و  لخإيض

 هي : نلت الخمىيل الظي جد ل غليه اإلاضعؾت 
ً
التي حػغنل غمل ؤلاصاعة اإلاضعؾيت شيىغا

اإلاسخلكت , وغضم الخػاون بلن اإلاػلملن وئصاعة اإلاضعؾت , وطػل  ػاتها اوش لخىكيظ

. وعغم وحىص مشاًل مشتريت بلن اإلاضاعؽ  ولياء أمىع الؼالبالخكاغل بلن اإلاضعؾت وأ

ئال أن هظه اإلاشاًل مغجلؼت  غاخلها واإلاجخمؼ الظي جىحض قيه ,مهما ازخلكذ ػليػتها وم

بؼليػت غمل اإلاضعؾت , في خلن أن هىاى مػىناث مغجلؼت بالىظام أو باإلاغخلت أو 
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وغي اإلاضاعؽ بالضوع الهياصي , وغضم الىعي لضي مض قيه اإلاضعؽوىحض  اإلاجخمؼ الظي

 و هخمام في الػالناث ؤلاوؿاهيت , وجغشيذ زهاقت الػمل بغوح الكغيو .

 ً خيث جهترح الضعاؾت الحاليت بظغوعة  ؾخمغاع في اللدث في مىطىع الضعاؾت إلاا له م

صوع في جىحيه ؤلاصاعة اإلاضعؾيت ألهجؼ الؼغم التي وخم مً زاللها ئصاعة اإلايضان التربىي 

 لغقي الػمليت الخػليميت والخػلميت . 

 اإلابحث الثالث :الاجزاءاث اإلاىهجيت للذراضت  3.7

 إلاىهج ومجخمؼ وغيىت وأصاة اإلالدث وخظمً هظا 
ً
وصالالث ال ضم غغطا

 , ؤلاخ اةيت, واإلاػالجاث ومخغلراث وئحغاءاث الضعاؾت اإلاؿخسضمت في هظه الضعاؾت , 

 :  بيان طلَ أحيوقيما و

اإلايضاوي ,  اإلاىهج الىصكي ثاناللاخاؾخسضم    ألغزاض هذه الذراضت : خبعاإلاىهج اإلا

لجمؼ اللياهاث مً مجخمؼ الضعاؾت ,  والخػغف غ   ز اة ه, وإلاػغقت  واإلاىهج الخدلي ي

غم مً وحهت هظغ اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه ؤلا  صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىٌل

 . ظا ألاؾلىب وىاؾب أغغاض الضعاؾتوه,  مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم

 حذود الذراضت:1.3.7

 جخأزغ هخاةج الضعاؾت بأعبػت مدضصاث هي : 

 حميؼ اإلاضاعؽ الحٍىميت في مداقظت ػىلٌغم . ( الحذود اإلاكاهيت : 1

ؾيخم جؼليو هظه الضعاؾت غ   مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ  (الحذود البشزيت :2

 (. 038غضهم ) الحٍىميت في مداقظت ػىلٌغم واللالغ

جم ئحغاء هظه الضعاؾت في الك ل ألاُو مً الػام الضعاس ي  (الحذود الشماهيت :3

(4141/4140  ) 

 .  اؾخسضم ؤلاخ اء الىصكي الخدلي ي (الحذود ؤلاجزائيت :4

جٍىن  اإلاجخمؼ في هظه الضعاؾت مً حميؼ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ  : مجخمؼ الضعاؾت

 مضوغا ومضوغة . 038م اللالغ غضصهم الحٍىميت  في مداقظت ػىلٌغ 

 عيىت الذراضت:

جٍىهذ غيىت الضعاؾت مً مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ الحٍىميت في مداقظت 

( مضوغا  ومضوغة , ونض جم ازخياعهم بالؼغيهت الػشىاةيت قهض 038ػىلٌغم , بلغ غضصها)

ـ مخغلر اإلاإهل الػلمي لحملت ال أقغاص الػيىت خؿببلغذ الح ت ألايبر مً  لٍالىعي
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%( جهغيلا, زم جالها خملت اإلااحؿخلر خيث شٍلىا ما 84.0خيث شٍلىا جهغيلا زلثي الػيىت )

% , مجهم بلغذ 04%( أقغاص الػيىت , وما وهاعب ه ل أقغاص الػيىت بدىالي 48.0وهاعب عبؼ )

-6%( جغاوخذ ؾىىاث زضمتهم بلن 31ؾىت قايثر , وما وهاعب زلثهم )06ؾىىاث زضمتهم مً 

% جهغيلا. أهظغ 28%( بيىما وؿلت ؤلاهار بلغذ 28ىت , وخيث بلغذ وؿلت الظًىع مجهم )ؾ 00

(. وجللن الجضاُو آلاجيت جىػيؼ أقغاص غيىت الضعاؾت خؿب مخغلراث 2, 3, 4, 0الجضاُو أصهاه )

 الضعاؾت :

 مخغير الجيظ-1

 ( جىسيع عيىت الذراضت حطب مخغير الجيظ1الجذول )

 اإلائىيت% اليؿلت الخٌغاعاث الجيـ

 28 66 طيغ

 04 84 هثىأ

 100 038 اإلاجمىع

ببابو أن  ببضُو الؿب ببلن مبببً الجب ببت مبببً البببظًىع و28ودلب ببت الضعاؾب ب بببً 04% مبببً غيىب ببت مب % مبببً الػيىب

 ؤلاهار . 

 مخغير اإلاىقع الجغزافي للمذرضت-2

 ( جىسيع عيىت الذراضت حطب مخغير اإلاىقع الجغزافي للمذرضت2الجذول )

 اليؿلت اإلائىيت% الخٌغاعاث اإلاىنؼ الجغغافي

 62.5 86 مضوىت

 37.5 04 نغيت

 100 038 اإلاجمىع

% مبً الػيىببت مببً 37.5% مببً غيىببت الضعاؾبت مببً اإلاضوىببت و62.5ودلبلن مببً الجببضُو الؿبابو أن 

 الهغيت.

 مخغير اإلاؤهل العلمي-3

 ( جىسيع عيىت الذراضت حطب مخغير اإلاؤهل العلمي3الجذول )

 ت اإلائىيت%اليؿل الخٌغاعاث اإلاإهل الػلمي

 72.5 011 بٍالىعيىؽ

 27.5 38 ماحؿخلر قأغ  

 100 038 اإلاجمىع
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بببابو أن  % مببببً غيىببببت الضعاؾببببت ودملببببىن شببببهاصة 84.0ودلبببلن مببببً الجببببضُو الؿب

 % مً غيىت الضعاؾت ودملىن شهاصة ماحؿخلر قأغ   .48.0اللٍالىعيىؽ و 

 مخغير الخبرة ؤلاداريت-4

 مخغير الخبرة ؤلاداريت( جىسيع عيىت الذراضت حطب 4الجذول )

 اليؿلت اإلائىيت% الخٌغاعاث الخبرة

 17.5 40 ؾىىاث 0 - 0مً 

 30 20 ؾىىاث 00 - 6مً 

 52.5 84 ؾىىاث 00أيثر مً 

 100 038 اإلاجمىع

% مببً غيىبببت الضعاؾببت ؾبببىىاث زبرتهببا فبببي 04.0ودلببلن مبببً الجببضُو الؿبببابو أن 

ؾبىت ,  00 - 6ؾىىاث زضمتها مً  % مً غيىت الضعاؾت31ؾىت , و  00ؤلاصاعة أيثر مً 

 ؾىىاث .  0 - 0% مً الػيىت ؾىىاث زضمتها مً 08.0و 

  أداة الذراضت:

 لجمبؼ اللياهبباث اإلاخػلهبت بمىطبىع الضعاؾببت  ىيغ أصاة الضعاؾبتثبان بخؼببنبام اللاخ

, خيبث جٍىهبذ  ؾبدلاهت  بػض  ػالع غ   الضعاؾاث الؿابهت الخاصت بمىطىع الضعاؾت

 مً :

: شمل مهضمت  ؾدلاهت , ويدخبىي غ ب  مجمىغبت مبً الػىاصبغ التبي جدبضص ول القطم ألا 

هضف الضعاؾت , وهىع اللياهاث , واإلاػلىمباث التبي وبىص اللباخثىن حمػهبا مبً أقبغاص غيىبت 

بببا لبببً حؿبببخسضم ئال ألغببببغاض  الضعاؾبببت , وػمأهبببت اإلالدبببىزلن غ بببب  ؾبببغيت اإلاػلىمببباث , وأجهب

 اللدث الػلمي قهؽ .

ىمباث غامبت , والتبي صزلبذ يمخغلبراث فبي اللدبث وهبظه اإلاخغلبراث هبي مػل القطم الثاوي:

 مخغلر الجيـ , اإلاىنؼ الجغغافي للمضعؾت , اإلاإهل الػلمي , الخبرة ؤلاصاعيت . 

 ( قهغة نؿمذ ئل   أعبؼ مجاالث , وهي :34واشخمل غ  ) القطم الثالث :

 ( قهغاث .8ي وجخمثل في )مشٌالث مخػلهت بمضوغ اإلاضعؾت والخىظيم اإلاضعس  اإلاجال ألاول:

 ( قهغاث .8اإلاشٌالث اإلاخػلهت باإلاػخهضاث الخىظيميت وجخمثل في ) اإلاجال الثاوي:
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( 00اإلاشٌالث اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت ومضوغيت التربيت وجخمثل في ) اإلاجال الثالث:

 قهغة .

( 8اإلاد ببي وجخمثببل فببي )اإلاشببٌالث اإلاخػلهببت بالػالنببت ببلن اإلاضعؾببت واإلاجخمببؼ  اإلاجـال الزاعــع :

 قهغاث .

هظا ونض جم ج ميم  ؾدلاهت غ   أؾاؽ مهياؽ ) ليٌغث ( زماس ي ألابػاص , 

 وبىاء غليه نض بييذ الكهغاث , وأغؼيذ ألاوػان , يما هى آث:

 يللرة حضا : زمـ صعحاث .

 يللرة : أعبؼ صعحاث .

 مخىؾؼت : زالر صعحاث .

 نليلت : صعحخان . 

 واخضة .  نليلت حضا : صعحت 

 .  33=33×0, وأنل صعحت = 060=33× 0وبظلَ جٍىن أغ   صعحت في اإلاهياؽ =

 جكؿلر الىخاةج )مػياع الخهىيم(:

خيبببث وبببخم جدىيبببل اإلاخىؾبببؼاث الحؿبببابيت ئلببب  وؿبببب مئىيبببت , وجكؿبببغ الىخببباةج غ ببب  هبببظا 

 ألاؾاؽ وقو اإلاػياع آلاحي  للمىاقهت :

 %( يللرة حضا .81-011%)

 . %( يللرة61-82.2%)

 %( مخىؾؼت .21-02.2%)

 %قانل( مىسكظت .32.2)

 صذق ألاداة:أوال 

بػض ئغضاص أصاة الضعاؾت ب ىعتها ألاوليت , وللخدهو مً صضنها نام اللاخثان   

, بهببضف الخأيببض مببً صببضم  ػغطبها غ بب  غببضص مببً اإلادٌمببلن طوي الخبببرة و زخ بباصب

اف الضعاؾت ومخغلراتها , خيث مدخىي الكهغاث اإلاٍىهت لالؾدلاهت , ومضي مالءمتها ألهض

أشباعوا ئلب  صبالخيت ػلب مجهم بيان صالخيت الػلاعة  ؛ لهياؽ مبا وطبػذ لهياؾبه, ونبض 

 . أصاة الضعاؾت
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 ثباث ألاداة: ثاهيا 

لهبض جببم اؾبخسغاج مػامببل زلباث هببظه الضعاؾبت باؾببخسضام مػاصلبت ) يغوهلببار ( 

%( وهبى مػامبل زلباث 80.8ث )( ونض بلغبذ نيمبت مػامبل الثلبا Chronback Alphaألكا )

 حيض حضا وكي بأغغاض اللدث الػلمي .

 إجزاءاث الذراضت :

 :جيت لهض جم ئحغاء الضعاؾت وقو الخؼىاث آلا

 ئغضاص أصاة الضعاؾت ب ىعتها الجهاةيت . 

 جدضوض أقغاص غيىت الضعاؾت . 

  جىػيؼ  ؾدلاهت. 

 ئلببب  الحاؾبببىبوئصزالهبببا  , وجغملزهبببا , ججميببؼ  ؾبببدلاهت مبببً أقبببغاص الػيىببت , 

 . (SPSSومػالجتها ئخ اةيا باؾخسضام البرهامج ؤلاخ اتي )

 . جكغيغ ئحاباث أقغاص الػيىت 

 .اؾخسغاج الىخاةج وجدليلها ومىانشتها 

  جيت :خغلراث آلاجظمىذ الضعاؾت اإلاجصميم الذراضت : 

 وحشخمل غ   : اإلاخغلراث اإلاؿخهلت -0

ـ وله مؿخىيان :      الجي

 طيغ 

 اهثى 

 الجغغافي للمضعؾت وله مؿخىيان :اإلاىنؼ  

  مضوىت 

 نغيت 

 اإلاإهل الػلمي وله مؿخىيان :   -

 بٍالىعيىؽ 

    ماحؿخلر قأغ 

 الخبرة ؤلاصاعيت ولها زالر مؿخىياث :  
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  ً  ؾىىاث . 0 - 0م

  ً  ؾىت . 00 - 6م

  ً  ؾىت . 00أيثر م

 : اإلاخغيراث الخاععت -2

بببابيت الؾبببخجاباث غيىببببت ا بببئلت وحشبببخمل غ بببب  اإلاخىؾبببؼاث الحؿب لضعاؾبببت غ بببب  أؾب

صاعة اإلاضعؾبببيت فبببي اإلاشبببٌالث الخىظيميبببت التبببي جىاحبببه ؤلا ببببالخػغف ئلببب   ؾببدلاهت اإلاخػلهبببت 

 . مضوغيت ػىلٌغم مً وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم

 اإلاعالجاث ؤلاحصائيت:

ببباةيت للػلبببىم  حخماغيببببت  مبببً أحبببل مػالجببببت اللياهببباث اؾببببخسضمذ بغهبببامج البببغػم ؤلاخ ب

(SPSS و ): طلَ باؾخسضام اإلاػالجاث ؤلاخ اةيت آلاجيت 

 .الخٌغاعاث واليؿب اإلائىيت  .0

 اإلاخىؾؼاث و هدغاقاث اإلاػياعيت .  .4

 ( . Independent sample t-testازخلاعاث للمخغلراث اإلاؿخهلت  , ) .3

 ( .  One Way ANOVA , )  ازخلاع جدليل الخلاوً ألاخاصي .2

 ( .  Chronback Alphaمػامل ) يغوهلار ألكا ( ) .0

 هخائج الذراضت :  اإلابحث الزاعع4.7

ُ .   -أوال  الىخاةج اإلاخػلهت بؿإاُ الضعاؾت ألاو

 الىخاةج اإلاخػلهت بكغوض الضعاؾت .   -زاهيا

 :  هخائج الذراضت  

صاعة اإلاشبٌالث الخىظيميبت التبي جىاحبه ؤلا الخػبغف غ ب  هضقذ هظه الضعاؾبت ئلب  

مً وحهت هظغ مضوغي ومبضوغاث اإلابضاعؽ  شماُ قلؿؼلن ,اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىلٌغم 

اإلاشبببٌالث  فبببي جدضوبببض  مبببا هبببضقذ ئلببب  الخػبببغف غ ببب  صوع مخغلبببراث الضعاؾبببت, ي أهكؿبببهم

مبً وحهبت  شبماُ قلؿبؼلن , صاعة اإلاضعؾبيت فبي مضوغيبت ػبىلٌغمالخىظيميت التي جىاحه ؤلا 

 , جؼبىيغ اؾبدلاهت جبم , ولخدهيو هضف الضعاؾت, هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم 

 , وبػببض غمليبببت حمببؼ  ؾبببدلاهاث جببم جغملزهبببا ,ومػامببل زلاتهبببا , وجببم الخأيبببض مببً صبببضنها

ببببىب  ب بببا للحاؾب ب ب ببببىم , وئصزالهب ب ب ببباةيت للػلب ب ب ببببت ؤلاخ ب ب ببببخسضام الغػمب ب ببباةيا باؾب ب ب ب بببا ئخ ب ب ب ومػالجتهب

 : ؾئلتها وقغطياتهاأهخاةج الضعاؾت جلػا لدؿلؿل  أحيوقيما و, ( SPSS حخماغيت )
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  : إلاخعلقت بأضئلت الذراضتالىخائج ا -أوال 

شببببماُ صاعة اإلاضعؾبببيت فبببي مضوغيبببت ػبببىلٌغم اإلاشبببٌالث الخىظيميبببت التبببي جىاحبببه ؤلا مبببا هبببي 

 مً وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم ؟ قلؿؼلن 

خيث جم اؾخسغاج اإلاخىؾؼاث الحؿابيت , واليؿب اإلائىيت لكهغاث الضعاؾت , 

لحؿبببابي , واغخمبببض اللاخثببان اإلاؿبببخىياث آلاجيبببت ومببً زبببم جغجيههببا جىاػليبببا وقبببو اإلاخىؾببؽ ا

 للخهضوغ:

ببببضا , 81-011%) ب ب ب ب ب ببببرة حب ب ب ب ب ببببرة .61-%82.2)%( يللب ب ب ب ب ببببؼت .21-%02.2),  %( يللب ب ب ب ب ب   %( مخىؾب

 وقيما وأحي حضاُو جللن هظه الىخاةج وقو مجاالتها : % قانل( مىسكظت32.2)

 اإلاجال ألاول : مشكالث مخعلقت بمذًز اإلاذرضت والخىظيم اإلاذرس ي .  -1

، واليطب اإلائىيت ،  ، والاهحزافاث اإلاعياريتاإلاخىضطاث الحطابيت (5قم )جذول ر 

 ودرجت اإلاىافقت لفقزاث اإلاجال ألاول مزجبت جىاسليا وفق اإلاخىضط الحطابي

 صعحت اإلاىاقهت
اليؿلت 

 اإلائىيت
اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

 هدغاف 

 اإلاػياعي 
 الكهغة

عنمها في 

  ؾدلاهت
 الترجيب

 1.01872 3.4103 %68.2  يللرة
نلت ئإلاام اإلاضوغ باإلاؿخجضاث في غلم 

 ؤلاصاعة
2 1 

 1.15587 3.0769 %61.5  يللرة
الىهص في اللياهاث ألاؾاؾيت 

 الصحيدت الالػمت إلغضاص الخؼؽ
5 2 

 1.17842 3.0769 %61.5  يللرة
ههص الخأهيل إلاضوغ اإلاضعؾت للهيام 

 بمهام ئصاعة اإلاضعؾت
1 3 

 1.08790 3.0256 %60.5  يللرة
لت إلاضوغ  يثرة ألاغلاء واإلاهام اإلاًى

 اإلاضعؾت
3 4 

 1.01207 2.7692 %60.5  يللرة
نلت جىقغ الىنذ الٍافي لضي اإلاضوغ 

 إلهجاػ حميؼ ألاغماُ 
7 5 

 1.25064 2.7436 %54.9 مخىؾؼت
ههص الٍاصع ؤلاصاعي اإلاػاون إلاضوغ 

 اإلاضعؾت
6 6 

 0.95936 2.6410 %52.8 مخىؾؼت
يم صازل اإلاضعؾت نلت اؾخهغاع الخىظ

 بؿبب ؤلاحاػاث والىهل و هخضاب
4 7 

ُ  0.58601 2.9634 %59.3 مخىؾؼت  الضعحت الٍليت للمجاُ ألاو



د / خالذ أبى عصيت ، أ/ محمىد حطين  

150 

 

مشكالث مخعلقت بمذًز  اإلاجال الاول : :الؿابو (0دللن مً الجضوُ عنم )و 

لم نلت ئإلاام اإلاضوغ باإلاؿخجضاث في غئن الكهغة التي جىص غ    اإلاذرضت والخىظيم اإلاذرس ي

الىهص في اللياهاث ( , في خلن 3.2ًاهذ يللرة  , خيث بلغ مخىؾؼها الحؿابي ) ؤلاصاعة

ههص الخأهيل (  , يظلَ 3.18ًاهذ يللرة ) ألاؾاؾيت الصحيدت الالػمت إلغضاص الخؼؽ

لت إلاضوغ اإلاضعؾت, و  إلاضوغ اإلاضعؾت للهيام بمهام ئصاعة اإلاضعؾت نلت , و  يثرة ألاغلاء واإلاهام اإلاًى

 ( .4.833.1433.18حاءث يللرة ) الىنذ الٍافي لضي اإلاضوغ إلهجاػ حميؼ ألاغماُ جىقغ 

ههص الٍاصع بيىما حاءث الىخاةج مخىؾؼت لٍل مً الكهغاث التي جىص غ     

بؿبب ؤلاحاػاث ؛ نلت اؾخهغاع الخىظيم صازل اإلاضعؾت , و  ؤلاصاعي اإلاػاون إلاضوغ اإلاضعؾت

الخظ مً زالُ الجضوُ الؿابو أن اإلاخىؾؽ الػام (, يما و4.634.8) والىهل و هخضاب

 ( وهي مخىؾؼت . 4.26الؾخجاباث اإلالدىزلن نض بلغذ )

 اإلاجال الثاوي : اإلاشكالث اإلاخعلقت باإلاعخقذاث الخىظيميت . -2

،  واليطب اإلائىيت  ،  ، والاهحزافاث اإلاعياريتاإلاخىضطاث الحطابيت  (6جذول رقم )

 ال الثاوي مزجبت جىاسليا وفق اإلاخىضط الحطابيودرجت اإلاىافقت لفقزاث اإلاج

صعحت 

 اإلاىاقهت
 اليؿلت اإلائىيت

 الكهغة  هدغاف اإلاػياعي  اإلاخىؾؽ الحؿابي
عنمها في 

  ؾدلاهت
 الترجيب

 1.22447 3.6410 %72.8 يللرة 
وٍاقأ اإلاػلمىن غ   أغمالهم 

 وملاصعاتهم
6 1 

 1.29204 3.5897 %71.8  يللرة
ل الخياث في وخم جكىيع بػع ا

 اإلاضعؾت مً احل جؼىيغ الػمل 
3 2 

 1.09532 3.5641 %71.3  يللرة
جيخهج اإلاضعؾت مػياعا واخضا وؼلو 

 غ   حميؼ اإلاػلملن
4 3 

 1.02268 3.4872 %69.7 يللرة
حغغؽ  صاعة اإلاضعؾيت الثهاقت 

 اإلادكؼة لالبضاع 
7 4 

 1.15060 3.3077 %66.2 يللرة
كىيع جإمً اإلاضعؾت بملضأ الخ

  صاعي للمػلملن
2 5 

 6 1 يشػغ اإلاػلمىن بالىالء إلاهىت الخػليم  1.41144 3.1842 %63.7 يللرة

 1.30761 3.0256 %60.5 يللرة
جخؼابو مػخهضاث اإلاػلملن مؼ 

 اإلاػخهضاث الخىظيميت للمضعؾت  
9 7 

 8 10 حػؼيؼ الىمى اإلانهي للمػلم 1.14236 2.8974 %57.9 مخىؾؼت

 الضعحت الٍليت للمجاُ الثاوي  75058. 3.3388 %66.8 يللرة
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اإلاجاُ الثاوي : اإلاشٌالث اإلاخػلهت :الؿابو (6دللن مً الجضُو عنم )و 

: وٍاقإ اإلاػلمىن غ   أغمالهم ن الكهغة التي جىص غ   :ئباإلاػخهضاث الخىظيميت

بػع  وخم جكىيعفي خلن , ( 3.6خيث بلغ مخىؾؼها الحؿابي ) , ًاهذ يللرة وملاصعاتهم

حاءث هخاةج يظَل و  , (3.08) ًاهذ يللرةال الخياث في اإلاضعؾت مً أحل جؼىيغ الػمل 

صاعة اإلاضعؾيت حغغؽ ؤلا ,  جيخهج اإلاضعؾت مػياعا واخضا وؼلو غ   حميؼ اإلاػلملنًل مً : 

يشػغ ,  صاعي للمػلملنجإمً اإلاضعؾت بملضأ الخكىيع ؤلا ,  الثهاقت اإلادكؼة لالبضاع 

جخؼابو مػخهضاث اإلاػلملن مؼ اإلاػخهضاث الخىظيميت ,  ء إلاهىت الخػليماإلاػلمىن بالىال

حػؼيؼ الىمى ( , مخىؾؼها الحؿابي يللر , في خلن حاءث 3.033.333.233.06)للمضعؾت  

يما والخظ مً زالُ الجضُو الؿابو  ( ,4.8بمخىؾؽ خؿابي مخىؾؽ ) اإلانهي للمػلم

 يللرة .وهي , ( 3.3بلغذ )ن اإلاخىؾؽ الػام الؾخجاباث اإلالدىزلن نض أ

ُ الثالث : مجاُ اإلاشٌالث اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت ومضوغيت التربيت .-3  اإلاجا

، واليطب اإلائىيت ،   ، والاهحزافاث اإلاعياريتاإلاخىضطاث الحطابيت (7جذول رقم )

 ودرجت اإلاىافقت لفقزاث اإلاجال الثالث مزجبت جىاسليا وفق اإلاخىضط الحطابي

صعحت 

 إلاىاقهتا
 اليؿلت اإلائىيت

 الكهغة  هدغاف اإلاػياعي  اإلاخىؾؽ الحؿابي
عنمها في 

  ؾدلاهت
 الترجيب

يثرة الخػميماث والهغاعاث بشٍل  64680. 4.2821 %85.6 يللرة حضا

وجػل مخابػت جىكيظها وخؼلب 

ونخا وحهضا غ   خؿاب ألاغماُ 

 ألازغي 

2 1 

ضاعؽ بالخهيض الحغفي ئلؼام اإلا 92280. 4.2051 %84.1 يللرة حضا

 بالىظم والخػليماث.

6 2 

طػل الخػاون بلن ئصاعة اإلاضعؾت  90284. 4.0256 %80.5 حضا يللرة

 واإلاؿخىياث الػليا لإلصاعة.

4 3 

اللىاةذ مىطىغت غ   أؾـ  1.07606 4.0000 %80 حضا يللرة

مثاليت و ػب جؼليهها وانػيا في 

 اإلاضاعؽ.

3 4 

الىهص في الكىيلن اإلاخس  لن  95089. 3.8718 %77.4 يللرة

 إلصالح ألاغؼاُ باإلاسخبراث.

9 5 
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غللت الؼابؼ الغوجيجي غىض ئهجاػ  99662. 3.8205 %76.4 يللرة

 اإلاػامالث ؤلاصاعيت.

8 6 

نلت التزام مضوغياث التربيت  1.06344 3.6410 %72.8 يللرة

بهغاعاث اإلاضاعؽ زاصت قيما 

 وخػلو بك ل الؼالب

5 7 

غضم وطىح اللىاةذ والخػميماث  1.30141 3.2051 %64.1 يللرة

 ال اصعة مً اإلاضوغيت.

1 8 

اللؽء في جلليت اخخياحاث  1.07292 3.1795 %63.6 يللرة

 اإلاضاعؽ مً اإلاػلملن.

7 9 

نلت ال الخياث اإلامىىخت إلاضوغ  1.19095 3.0513 %61 يللرة

اإلاضعؾت مهابل اإلاؿإولياث اإلالهاة 

 غ   غاجهه.

11 10 

ئحغاء الدشٌيالث اإلاضعؾيت صون  1.25064 2.7436 %54.9 ىؾؼتمخ

 ألازظ بغأي مضوغ اإلاضعؾت.

10 11 

 لثالضعحت الٍليت للمجاُ الثا 49288. 3.6387 %72.8 يللرة

:اإلاجاُ الثالث :  اإلاشٌالث اإلاخػلهت  الؿابو (8دللن مً الجضُو عنم )و 

, يثرة الخػميماث غاث التي جىص غ   بالػالنت بلن اإلاضعؾت ومضوغيت التربيت . ئن الكه

, والهغاعاث بشٍل وجػل مخابػت جىكيظها وخؼلب ونخا وحهضا غ   خؿاب ألاغماُ ألازغي 

طػل الخػاون بلن ئصاعة , و  ئلؼام اإلاضاعؽ بالخهيض الحغفي بالىظم والخػليماثو 

ب اللىاةذ مىطىغت غ   أؾـ مثاليت و ػ, و  واإلاؿخىياث الػليا لإلصاعة, اإلاضعؾت 

( , 232.1432.4132.48حاءث مخىؾؼاتها الحؿابيت يللرة حضا) جؼليهها وانػيا في اإلاضاعؽ

الىهص في الكىيلن اإلاخس  لن إلصالح ألاغؼاُ بيىما الكهغاث التي جىص غ   

نلت التزام مضوغياث و  ,غللت الؼابؼ الغوجيجي غىض ئهجاػ اإلاػامالث ؤلاصاعيتو  ,باإلاسخبراث

غضم وطىح اللىاةذ , و  عؽ زاصت قيما وخػلو بك ل الؼالبالتربيت بهغاعاث اإلاضا

,  في جلليت اخخياحاث اإلاضاعؽ مً اإلاػلملنئ اللؼ, و  والخػميماث ال اصعة مً اإلاضوغيت

, حاءث  نلت ال الخياث اإلامىىخت إلاضوغ اإلاضعؾت مهابل اإلاؿإولياث اإلالهاة غ   غاجههو 

ُ  ( , 333.033.4.3.633.833.88مخىؾؼاتها الحؿابيت يللرة ) يما والخظ مً زالُ الجضو

 يللرة . ( وهي 3.6ن اإلاخىؾؽ الػام الؾخجاباث اإلالدىزلن نض بلغذ )أالؿابو 
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 اإلاجال الزاعع : اإلاشكالث اإلاخعلقت بالعالقت بين اإلاذرضت واإلاجخمع اإلاحلي . -4

، واليطب اإلائىيت ،  ، والاهحزافاث اإلاعياريتاإلاخىضطاث الحطابيت (8جذول رقم )

 رجت اإلاىافقت لفقزاث اإلاجال الزاعع مزجبت جىاسليا وفق اإلاخىضط الحطابيود

 صعحت اإلاىاقهت
اليؿلت 

 اإلائىيت
اإلاخىؾؽ 

 الحؿابي

 هدغاف 

 اإلاػياعي 
 الكهغة

عنمها في 

  ؾدلاهت
 الترجيب

 1.01007 4.0769 %81.5 يللرة حضا
طػل ئنلاُ أولياء ألامىع غ   

 اليشاػاث التي جهيمها اإلاضعؾت.
3 1 

 1.13287 4.0769 %81.5 يللرة حضا
نلت اهخمام أولياء ألامىع بأبىائهم 

 الؼللت.
1 2 

 1.08790 3.9744 %79.5  يللرة

جه لر مجلـ آلاباء / ألامهاث 

بالهيام بالضوع اإلالهى غ   غاجهه 

لخكػيل الػالنت بلن اإلاضعؾت 

 واإلاجخمؼ اإلاد ي

2 3 

 99071. 3.7895 %75.8  يللرة
اإلاجخمؼ اإلاد ي في نلت مؿاهمت 

 اليشاػاث التي جهيمها اإلاضعؾت.
6 5 

 1.18070 3.6410 %72.8  يللرة
نلت الغص غ   مٍاجلاث ئصاعة 

 اإلاضعؾت
7 6 

 1.20950 3.5641 %71.3 يللرة
نلت اؾخجابت أولياء ألامىع 

 الؾخضغاء اإلاضعؾت.
4 8 

 1.01763 3.2105 %64.2 يللرة

 غخهاص الؿاةض بأن اإلاضعؾت هي 

لجهت الىخيضة اإلاؿإولت غً ا

 جغبيت ألابىاء

5 9 

 الضعحت الٍليت للمجاُ الغابؼ 67136. 3.7670 %75.3 يللرة

اإلاجاُ الغابؼ : اإلاشٌالث اإلاخػلهت بالػالنت  :الؿابو (8دللن مً الجضُو عنم )و 

طػل ئنلاُ أولياء ألامىع غ    ن الكهغاث التي جىص غ  ئ  بلن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ اإلاد ي

حاءث  نلت اهخمام أولياء ألامىع بأبىائهم الؼللت, و  اليشاػاث التي جهيمها اإلاضعؾت

ـ ( , بيىما الكهغاث التي جىص غ   2.18مخىؾؼاتها الحؿابيت يللرة حضا ) جه لر مجل



د / خالذ أبى عصيت ، أ/ محمىد حطين  

154 

 

آلاباء / ألامهاث بالهيام بالضوع اإلالهى غ   غاجهه لخكػيل الػالنت بلن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ 

نلت الغص غ   , و  همت اإلاجخمؼ اإلاد ي في اليشاػاث التي جهيمها اإلاضعؾتنلت مؿا, و  اإلاد ي

 غخهاص , و نلت اؾخجابت أولياء ألامىع الؾخضغاء اإلاضعؾت, و  مٍاجلاث ئصاعة اإلاضعؾت

حاءث مخىؾؼاتها  الؿاةض بأن اإلاضعؾت هي الجهت الىخيضة اإلاؿإولت غً جغبيت ألابىاء

ن أيما والخظ مً زالُ الجضُو الؿابو ,   (3.433.033.633.833.2الحؿابيت ييبرة )

 يللرة .( وهي 3.8اإلاخىؾؽ الػام الؾخجاباث اإلالدىزلن نض بلغذ )

 ثاهيا:الىخائج اإلاخعلقت بفزوض الذراضت . 

 : هخائج 
ً
 : الفزطيت ألاولىأوال

مً خيث  ,(α=1.10غىض مؿخىي صاللت )  تلت ئخ اةيالص طاث "ال جىحض قغوم

صاعة اإلاضعؾببيت فبببي مضوغيببت ػببىلٌغم مببً وحهببت هظبببغ يببت التببي جىاحببه ؤلا اإلاشببٌالث الخىظيم

مببً أحببل قدببص  بببحت ,  حػببؼي ئلببب  مخغلببر الجببيـ مببضوغي ومببضوغاث اإلاببضاعؽ أهكؿببهم

ًاهببببذ الكغطبببيت اإلاخػلهببببت بمخغلبببر الجببببيـ اؾبببخسضمذ ازخلبببباع ) ث( للػيىببباث اإلاؿببببخهلت و 

 :حي آلا (2الىخاةج يما هى مللن في الجضُو عنم )

اإلاشكالث الخىظيميت التي هخائج اخخبار ) ث( لذاللت الفزوق ، مً حيث  (9الجذول )

 مً وجهت هظز مذًزي  شمال فلططين ،جىاجه الادارة اإلاذرضيت في مذًزيت طىلكزم 

 حعشي إلى مخغير الجيظ ومذًزاث اإلاذارص أهفطهم
مؿخىي 

 نيمت )ث( الضاللت
 (66طيغ)الػضص= (84أهثى)الػضص=

 اإلاجاُ
  هدغاف اإلاخىؾؽ دغاف ه اإلاخىؾؽ

0.033 2.213 2.6667 0.66543 3.0952 0.50585  ُ  اإلاجاُ ألاو

 اإلاجاُ الثاوي 0.73892 3.4153 0.78032 3.1667 0.954 0.346

 اإلاجاُ الثالث 0.47640 3.7273 0.49007 3.4394 1.727 0.093

 اإلاجاُ الغابؼ 0.72221 3.8434 0.52695 3.5952 1.067 0.293

 الضعحت الٍليت 0.46812 3.5203 0.42896 3.2170 1.914 0.063

 (135(، بذرجاث حزيت)α=0.05*دال إحصائيا عىذ مطخىي الذاللت ) 

نيم مؿخىياث الضاللت حؿاوي  ( الؿابو, أن2ودللن مً الجضُو عنم ) 

(  للمجاالث الثاوي )اإلاشٌالث اإلاخػلهت باإلاػخهضاث  1.163, 1.423,  1.123, 1.326 ) 

ىظيميت( , الثالث )اإلاشٌالث اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت ومضوغيت التربيت والخػليم( الخ

, الغابؼ )اإلاشٌالث اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ اإلاد ي( , والضعحت الٍليت غ   

ُ  , لظلَ قاهىا( 1.10)مً الهيمت اإلادضصة في الكغطيت  الخىالي وهظه الهيم أيبر  وههى
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مً خيث  ,( α=1.10غىض مؿخىي صاللت)  تلت ئخ اةيالص طاث ال جىحض قغوم "ئهه : 

غم مً وحهت هظغ  اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه  صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىٌل

 . " حػؼي ئل  مخغلر الجيـ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم

ت والخىظيم بيىما مؿخىي الضاللت للمجاُ ألاُو )مشٌالث مخػلهت بمضوغ اإلاضعؾ

مبببً الهيمبببت اإلادبببضصة فبببي الكغطبببيت  (  وهبببظه الهيمبببت أصبببغغ  1.133اإلاضعسبب ي( حؿببباوي   ) 

ببببخىي  تلببببت ئخ بببباةيالص طاث ههببببىُ ئهببببه  :  جىحببببض قببببغوم , لببببظلَ قاهىببببا(1.10) غىببببض مؿب

صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه ؤلا مً خيث  ,(α=1.10صاللت) 

ً وحهت هظغ مض , ومً  حػؼي ئل  مخغلر الجيـ وغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهمػىلٌغم م

ُ الؿابو جللن أن هىاى جلاغض بلن ألاوؾاغ الحؿابيت لكئاث الجيـ  ُ الىظغ للجضو زال

جخكبو  لجميؼ اإلاجاالث ,  والضعحت الٍليت خيث أن قئت الظًىع مخىؾؼها الحؿبابي أغ ب ,

( والتبي هبضقذ الب  4108) ( الهليبضة ) هبظه الىديجبت مبؼ الضعاؾبت الؿبابهت التبي نامبذ بهبا

بػببباص اإلاىببار الخىظيمبببي لببضي مبببضوغي ومببضوغاث اإلابببضعاؽ أالٌشببل غبببً مؿببخىي ًبببل مببً 

وجببازلر  , ومؿبخىي الغطببا البىظيكي لببضي اإلاػلمبلن, ؾاؾبيت الحٍىميبت فببي صولبت الٍىيببذ ألا 

زبببغ للمىبببار أخيبببث جلبببلن وحببىص , بػبباص اإلاىبببار الخىظيمبببي غ بب  الغطبببا البببىظيكي للمػلمببلن أ

 .  لخىظيمي غ   مؿخىي الغطا الىظيكي للمػلملنا

 
ً
 :الثاهيت الفزطيت هخائج   -ثاهيا

مً  ,( α=1.10غىض مؿخىي صاللت)  تلت ئخ اةيالص طاث ال جىحض قغوم

غم اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه ؤلا   شماُ قلؿؼلن ,صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىٌل

ً  , حػؼي ئل  مخغلر اإلاإهل الػلمي ؛ مً وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم م

أحل قدص  حت الكغطيت اإلاخػلهت بمخغلر اإلاإهل الػلمي اؾخسضم ازخلاع ) ث( 

هخاةج لظي وللن ا (01ًاهذ الىخاةج يما هى مللن في الجضُو عنم )للػيىاث اإلاؿخهلت , و 

اإلاضعؾيت اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه  صاعة ازخلاع )ث( لضاللت الكغوم مً خيث 

غم مً وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم حػؼي ئل  مخغلر  في مضوغيت ػىٌل

 اإلاإهل الػلمي
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اإلاشكالث الخىظيميت التي هخائج اخخبار )ث( لذاللت الفزوق مً حيث ( 11) جذول رقم

جىاجه الادارة اإلاذرضيت في مذًزيت طىلكزم مً وجهت هظز مذًزي ومذًزاث اإلاذارص 

 لى مخغير اإلاؤهل العلميحعشي إ أهفطهم
مؿخىي 

 نيمت )ث( الضاللت
 (011بٍالىعيىؽ)الػضص= (38ماحؿخلر قأغ  )الػضص=

 اإلاجاُ
  هدغاف اإلاخىؾؽ  هدغاف اإلاخىؾؽ

.452 -.761 3.0779 .52824 2.9184 .61035  ُ  اإلاجاُ ألاو

 اإلاجاُ الثاوي 77755. 3.2232 61296. 3.6331 1.564- 126.

 اإلاجاُ الثالث 48190. 3.5812 51309. 3.7851 1.168- 250.

 اإلاجاُ الغابؼ 61149. 3.7673 83854. 3.7662 005. 996.

 الضعحت الٍليت 45426. 3.3725 51185. 3.5656 1.153- 256.

 (030(, بضعحاث خغيت )α=0.05* صاُ ئخ اةيا غىض مؿخىي الضاللت ) 

,  1.204 ىياث الضاللبببت حؿبببباوي )نبببيم مؿبببخ ( الؿببببابو, أن01ودلبببلن مبببً الجبببضُو عنبببم )

( للمجاالث : ألاُو , )مشٌالث مخػلهت بمضوغ اإلاضعؾت  1.406,  1.226,  1.401, 1.046

والخىظبببيم اإلاضعسببب ي( , الثببباوي , )اإلاشببببٌالث اإلاخػلهبببت باإلاػخهبببضاث الخىظيميبببت( , الثالببببث , 

الغابؼ , )اإلاشٌالث  )اإلاشٌالث اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت ومضوغيت التربيت والخػليم( ,

اإلاخػلهبت بالػالنببت بببلن اإلاضعؾببت واإلاجخمببؼ اإلاد ببي( , والضعحببت الٍليببت غ بب  الخببىالي , وهببظه 

  بحت الكغطببيتههلبل  , لبظلَ قاهىبا(1.10)مبً الهيمبت اإلادبضصة فببي الكغطبيت  الهبيم أيببر 

مببً  ,( α=1.10غىبض مؿببخىي صاللببت)  تلببت ئخ بباةيالص طاث وههبىُ ئهببه : ال جىحببض قبغوم

ً وحهت هظغ خيث  اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه  صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىلٌغم م

, حػؼي ئل  مخغلبر اإلاإهبل الػلمبي ,  ومبً زبالُ الىظبغ  مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم

للجضُو جللن أن هىباى جلاغبض ببلن ألاوؾباغ الحؿبابيت لكئباث اإلاإهبل الػلمبي للمجباالث : 

, والضعحببببت الٍليبببت خيببببث أن قئببببت اإلااحؿبببخلر قببببأغ   مخىؾببببؼها  ألاُو , الثببباوي , الثالببببث 

جخكبو هبظه الحؿبابي أغ ب  , بيىمبا هىباى جهباعب فبي ألاوؾباغ الحؿبابيت فبي اإلاجباُ الغاببؼ . 

ل  ئل  الخػغف ئهضقذ والتي  , (4118ع الضاغى  ) الىديجت مؼ الضعاؾت الؿابهت التي نام بها

بببي ب ببببىي فب ببببض جغبب ببببت يهاةب ببببت الثاهىيب ببببضوغ اإلاضعؾب ببببؼة  صوع مب بببباث غب ببببت ,  مداقظب ببببه بالثهاقب وغالنخب

  طغوعة الػمل غ   جغؾيش ئلشاعث أخيث , الخىظيميت للمضعؾت مً وحهت هظغ اإلاػلملن 

 .  والػمل بغوح الكغيو , زهاقت  هجاػ في اإلاضاعؽ الثاهىيت
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 :الثالثت الفزطيت ثالثا : هخائج 

مً خيث  ,( α=1.10غىض مؿخىي صاللت )  تلت ئخ اةيالص طاث ال جىحض قغوم

مبً وحهبت هظببغ ,  صاعة اإلاضعؾبيت فببي مضوغيبت ػبىلٌغم اإلاشبٌالث الخىظيميبت التبي جىاحبه ؤلا 

مً أحل , , حػؼي ئل  مخغلر اإلاىنؼ الجغغافي للمضعؾت   مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم

قدص  حت الكغطيت اإلاخػلهت بمخغلر اإلاىنؼ الجغغافي ,  اؾخسضم ازخلاع ) ث( للػيىاث 

 :حي آلا (00ًاهذ الىخاةج يما هى مللن في الجضُو عنم )ت , و اإلاؿخهل

اإلاشكالث الخىظيميت التي هخائج اخخبار )ث( لذاللت الفزوق مً حيث ( 11الجذول )

جىاجه الادارة اإلاذرضيت في مذًزيت طىلكزم مً وجهت هظز مذًزي ومذًزاث اإلاذارص 

 حعشي إلى مخغير اإلاىقع الجغزافي أهفطهم
مؿخىي 

 نيمت )ث( الضاللت
 (86مضوىت)الػضص= (04نغيت)الػضص=

 اإلاجاُ
  هدغاف اإلاخىؾؽ  هدغاف اإلاخىؾؽ

.003 -3.122 3.3163 .45926 2.7657 .56225  ُ  اإلاجاُ ألاو

 اإلاجاُ الثاوي 83188. 3.2450 56745. 3.5064 1.044- 303.

 اإلاجاُ الثالث 49158. 3.4873 37567. 3.9091 2.782- 008.

 اإلاجاُ الغابؼ 73110. 3.5966 41838. 4.0714 2.226- 032.

 الضعحت الٍليت 47881. 3.2736 32180. 3.7008 2.974- 005.

 (135(، بذرجاث حزيت)α=0.05*دال إحصائيا عىذ مطخىي الذاللت )

نيمت مؿخىي الضاللت حؿاوي  ( الؿابو, أن00ودللن مً الجضُو عنم ) 

الث اإلاخػلهت باإلا اصع اإلااليت واإلاغاقو والخجهلزاث( ,  (  للمجاُ الثاوي )اإلاشٌ 1.313 )

 حت ههلل  , لظلَ قاهىا(1.10)مً الهيمت اإلادضصة في الكغطيت  وهظه الهيمت أيبر 

( α=1.10غىض مؿخىي صاللت)  تلت ئخ اةيالص طاث وههىُ ئهه : ال جىحض قغوم الكغطيت

ً صاعة اإلاضع اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه ؤلا مً خيث  , ؾيت في مضوغيت ػىلٌغم م

 , حػؼي ئل  مخغلر اإلاىنؼ الجغغافي للمضعؾت .   وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم

(  1.110,  1.134,  1.118,  1.113 بيىما نيم مؿخىياث الضاللت حؿاوي )

للمجاالث : ألاُو )مشٌالث مخػلهت بمضوغ اإلاضعؾت والخىظيم اإلاضعس ي( , الثالث 

اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت ومضوغيت التربيت والخػليم( , الغابؼ )اإلاشٌالث )اإلاشٌالث 

اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ اإلاد ي( , والضعحت الٍليت غ   الخىالي وهظه الهيم 

ً الهيمت اإلادضصة في الكغطيت  أصغغ   .(1.10)م
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لت الص ثطا وههىُ ئهه : جىحض قغوم  حت الكغطيتهغقع  لظلَ قاهىا

اإلاشٌالث الخىظيميت التي جىاحه مً خيث  ,( α=1.10غىض مؿخىي صاللت )  تئخ اةي

,  مً وحهت هظغ مضوغي ومضوغاث اإلاضاعؽ أهكؿهم , صاعة اإلاضعؾيت في مضوغيت ػىلٌغمؤلا 

جخكو هظه الىديجت مؼ الضعاؾت الؿابهت التي  حػؼي ئل  مخغلر اإلاىنؼ الجغغافي للمضعؾت  ,

 , واإلاجخمؼ اإلاد ي , ( بػىىان وانؼ الخػاون بلن اإلاضعؾت الثاهىيت0228شىخي اإلا بها ) نام

  خيث بييذ اإلاؿخىي اإلاخضوي مً الخػاون بلن  صعاة اإلاضعؾيت واإلاجخمؼ اإلاد ي .

ومً زالُ الىظغ للجضُو جللن أن هىاى جلاغض بلن ألاوؾاغ الحؿابيت لكئاث 

والضعحت الٍليت خيث أن قئت الهغيت   اإلاىنؼ الجغغافي للمضعؾت لجميؼ اإلاجاالث ,

( خيث 4108 غيس ى,غليماث )  وهي هديجت جخكو مؼ صعاؾت  مخىؾؼها الحؿابي أغ   ,

ل  الٌشل غً اإلاشٌالث التي يػاوي مجها الهيٍل الخىظيمي بمضاعؽ ئهضقذ الضعاؾت 

ث هم اإلاشٌال أوجاص ؾلل ومكترخاث لخؼىيغه خيث بغػ مً ئالخػليم  ؾاس ي في ليبيا و 

ًاصع للىظاةلئطاقت غياب زغيؼت جىظيميت للمضعؾت باإل   . ل  طػل  هخمام بخميم 

 :الزاععت الفزطيت راععا : مىاقشت هخائج 

مً خيث  ,(α=1.10غىض مؿخىي صاللت )  تلت ئخ اةيالص طاث ال جىحض قغوم

 صاعة اإلاضعؾببيت فبببي مضوغيببت ػببىلٌغم مببً وحهببت هظبببغ اإلاشببٌالث الخىظيميببت التببي جىاحببه ؤلا 

, حػبؼي ئلبب  مخغلبر الخببرة ؤلاصاعيبت " مبً أحبل قدببص  مبضوغي ومبضوغاث اإلابضاعؽ أهكؿبهم

 ببحت الكغطببيت اإلاخػلهبببت بمخغلببر الخبببرة ؤلاصاعيبببت ,  اؾببخسضمذ  اإلاخىؾببؼاث الحؿبببابيت 

ًاهبذ الىخباةج يمبا هبى ( للػيىباث اإلاؿبخهلت و  one way ANOVAوازخلباع الخلباوً ألاخباصي)

 جيلن : آلا (03, 04عنم ) لنمللن في الجضول

(اإلاخىضطاث الحطابيت إلاشكالث ؤلادارة اإلاذرضيت في مذارص محافظت 12) جذول 

 طىلكزم مً وجهت هظز اإلاذًزيً أهفطهم حعشي إلى مخغير الخبرة ؤلاداريت

 (04ؾىىاث ) 01-6مً  (8ؾىىاث ) 0-0مً  اإلاجاالث
 (40ؾىىاث ) 01أيثر مً 

 

 ُ  3.0136 2.8571 2.9796 اإلاجاُ ألاو

 3.2364 3.3409 3.6429 جاُ الثاوياإلا

 3.7359 3.5455 3.4935 اإلاجاُ الثالث

 3.9524 3.5325 3.5796 اإلاجاُ الغابؼ

 3.4846 3.3190 3.4239 الضعحت الٍليت
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( أن هىاى قغوم في ألاوؾاغ الحؿابيت لكئباث 04وخطح مً زالُ الجضُو ) 

ضوغ اإلاضعؾببت والخىظبيم اإلاضعسبب ي( , الخببرة ؤلاصاعيبت فببي اإلاجباُ ألاُو )مشببٌالث مخػلهبت بمب

الثالببث )اإلاشبببٌالث اإلاخػلهبببت بالػالنبببت ببببلن اإلاضعؾببت ومضوغيبببت التربيبببت والخػلبببيم( , الغاببببؼ 

)اإلاشبٌالث اإلاخػلهبت بالػالنبت ببلن اإلاضعؾبت واإلاجخمبؼ اإلاد بي( ل بالح ؾبىىاث الخببرة أيثبر 

 إلاػخهضاث الخىظيميت( ؾىىاث (, بيىما في اإلاجاُ الثاوي )اإلاشٌالث اإلاخػلهت با 01مً ) 

اإلاشكالث الخىظيميت التي جىاجه هخائج اخخبار الخباًً ألاحادي لذاللت الفزوق ( 13)لجذول ا

حعشي  الادارة اإلاذرضيت في مذًزيت طىلكزم مً وجهت هظز مذًزي ومذًزاث اإلاذارص أهفطهم

 إلى مخغير الخبرة ؤلاداريت

 (α=0.05*دال إحصائيا عىذ مطخىي الذاللت )

ف  صعحاث الحغيت مخىؾؽ اإلاغبػاث مجمىع اإلاغبػاث م ضع الخلاوً اإلاجاالث

 )اإلادؿىبت(

مؿخىي 

 الضاللت

 ُ  اإلاجاُ ألاو

 

 0.780 0.250 2 0.089 0.179 اإلاغبػاث بلن الكئاث

   032 0.358 12.871 اإلاغبػاث الضازليت

   036  13.050 اإلاجمىع الٌ ي

 

 وياإلاجاُ الثا

 0.475 0.760 2 0.434 0.867 اإلاغبػاث بلن الكئاث

   032 0.571 20.540 اإلاغبػاث الضازليت

   036  21.408 اإلاجمىع الٌ ي

 0.414 0.905 2 0.221 0.442 اإلاغبػاث بلن الكئاث اإلاجاُ الثالث

   032 0.244 8.789 اإلاغبػاث الضازليت

   036  9.231 اإلاجمىع الٌ ي

 0.177 1.820 2 0.786 1.573 اإلاغبػاث بلن الكئاث غابؼاإلاجاُ ال

   032 0.432 15.555 اإلاغبػاث الضازليت

   036  17.127 اإلاجمىع الٌ ي

 0.654 0.430 2 0.099 0.198 اإلاغبػاث بلن الكئاث الضعحت الٍليت

   032 0.230 8.288 اإلاغبػاث الضازليت

   036  8.486 اإلاجمىع الٌ ي
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,  1.881الضاللبببت حؿبببباوي )  ياثمؿببببخى ن نبببيم ( أ03ودلبببلن مبببً الجببببضُو عنبببم )

(  للمجاالث : ألاُو )مشٌالث مخػلهت بمبضوغ اإلاضعؾبت  1.602,  1.088, 1.202,  1.280

ببببث  ب ببببت( , الثالب ببببضاث الخىظيميب ب ببببت باإلاػخهب ببببٌالث اإلاخػلهب ب ببباوي )اإلاشب ب بببب ي( , الثب ب ببببيم اإلاضعسب والخىظب

لغاببؼ )اإلاشبٌالث )اإلاشٌالث اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت ومضوغيبت التربيبت والخػلبيم( , ا

الهيم  اإلاخػلهت بالػالنت بلن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ اإلاد ي( , والضعحت الٍليت غ   الخىالي وهظه

ههلببل  ببحت الكغطببيت  قاهىباولببظلَ , (1.10)إلادببضصة فبي الكغطببيت وهببيأيببر مببً الهيمببت ا

مببً  ,( α=1.10غىبض مؿببخىي صاللببت)  تلببت ئخ بباةيالص طاث : ال جىحببض قبغوم وههبىُ ئهببه

مبً وحهبت , صاعة اإلاضعؾبيت فبي مضوغيبت ػبىلٌغم شٌالث الخىظيميت التبي جىاحبه ؤلا اإلاخيث 

جخكبو هببظه  , حػبؼي ئلب  مخغلببر الخببرة ؤلاصاعيببت  , هظبغ مبضوغي ومببضوغاث اإلابضاعؽ أهكؿببهم

, صعاؾبت هبضقذ ئلب  ئصبالح  2013 ) بهبا ) بىزبا ي الىديجت مبؼ الضعاؾبت الؿبابهت التبي نبام

ئبضاغيببت , وأوصبذ : " ببأن مبضوغي اإلابضاعؽ الومٌببً أن  اإلاضعؾبت فبي طبىء نيباصة مضعؾبيت

وهبىصوا مضاعؾببهم بؼغيهببت جهليضوببت نضومببت  , ولبظا قببان غلببحهم أن يؿببخسضمىا مماعؾبباث 

.  " 
ً
 ئصاعيت ايثر ئبضاغا

 الخعقيب الخخامي :

ًاهذ ئ ن الكهغة التي جىص غ   نلت ئإلاام اإلاضوغ باإلاؿخجضاث في غلم ؤلاصاعة 

( في خلن الىهص في اللياهاث ألاؾاؾيت 3.2ها الحؿابي )يللرة خيث بلغ مخىؾؼ

ًاهذ يللرة (, بيىما حاءث الىخاةج مخىؾؼت 3.18) الصحيدت الالػمت إلغضاص الخؼؽ 

, جخكو هظه  لٍل مً الكهغاث التي جىص غ    ههص الٍاصع ؤلاصاعي اإلاػاون إلاضوغ اإلاضعؾت

ل  الٌشل ئ( والتي هضقذ 4108 الهليضة ) الىديجت مؼ الضعاؾت الؿابهت التي نامذ بها

ؾاؾيت بػاص اإلاىار الخىظيمي لضي مضوغي ومضوغاث اإلاضعاؽ ألا أغً مؿخىي ًل مً 

بػاص اإلاىار أ , وجأزلرومؿخىي الغطا الىظيكي لضي اإلاػلملن , الحٍىميت في صولت الٍىيذ 

  زغ للمىار الخىظيمي غ أخيث جللن وحىص  , الخىظيمي غ   الغطا الىظيكي للمػلملن

 .  مؿخىي الغطا الىظيكي للمػلملن

ًاهذ يللرة  إ وٍاق: ن الكهغة التي جىص غ   ئ اإلاػلمىن غ   أغمالهم وملاصعاتهم 

( في خلن وخم جكىيع بػع ال الخياث في اإلاضعؾت 3.6خيث بلغ مخىؾؼها الحؿابي )

ًاهذ يللرةأمً   جيخهج اإلاضعؾت ج ًل مً :ة, يظلَ حاءث هخا (3.08) حل جؼىيغ الػمل 

صاعة اإلاضعؾيت الثهاقت اإلادكؼة حغغؽ ؤلا  مػياعا واخضا وؼلو غ   حميؼ اإلاػلملن ,



شمال فلططين مً وجهت هظز  دارة اإلاذرضيت في مذًزيت طىلكزماإلاشكالث الخىظيميت التي جىاجه ؤلا 

إلاذارص أهفطهممذًزي ومذًزاث ا  

161 

 

يشػغ اإلاػلمىن بالىالء إلاهىت  صاعي للمػلملن ,, جإمً اإلاضعؾت بملضأ الخكىيع ؤلا  لإلبضاع

, ( 4118الضاغىع )  الخػليم , جخكو هظه الىديجت مؼ الضعاؾت الؿابهت التي نام بها 

ل  صوع مضوغ اإلاضعؾت الثاهىيت يهاةض جغبىي في مداقظاث ئخػغف ل  الئصعاؾت هضقذ 

ل  ئشاعث أخيث  , وغالنخه بالثهاقت الخىظيميت للمضعؾت مً وحهت هظغ اإلاػلملن,  غؼة 

 . هجاػ في اإلاضاعؽ الثاهىيت والػمل بغوح الكغيو طغوعة الػمل غ   جغؾيش زهاقت ؤلا 

والهغاعاث بشٍل وجػل مخابػت  ,  ن الكهغاث التي جىص غ   يثرة الخػميماثئ

, ئلؼام اإلاضاعؽ بالخهيض الحغفي  جىكيظها وخؼلب ونخا وحهضا غ   خؿاب ألاغماُ ألازغي 

 طػل الخػاون بلن ئصاعة اإلاضعؾت واإلاؿخىياث الػليا لإلصاعة , بالىظم والخػليماث ,

حاءث  , اللىاةذ مىطىغت غ   أؾـ مثاليت و ػب جؼليهها وانػيا في اإلاضاعؽ

, جخكو هظه الىديجت مؼ الضعاؾت الؿابهت التي نام ا ىؾؼاتها الحؿابيت يللرة حضمخ

خيث , بػىىان وانؼ الخػاون بلن اإلاضعؾت الثاهىيت واإلاجخمؼ اإلاد ي , ( 0228اإلاشىخي ) 

بييذ هخاةج الضعاؾت اإلاؿخىي اإلاخضوي مً الخػاون قيما بلن ؤلاصاعة اإلاضعؾيت , واإلاجخمؼ 

 لرة الخػليميت صازل اإلاضعؾت .اإلاد ي في صغم اإلاؿ

ن الكهغاث التي جىص غ   طػل ئنلاُ أولياء ألامىع غ   اليشاػاث التي ئ

جهيمها اإلاضعؾت , نلت اهخمام أولياء ألامىع بأبىائهم الؼللت حاءث مخىؾؼاتها الحؿابيت 

, نلت مؿاهمت اإلاجخمؼ اإلاد ي في اليشاػاث التي جهيمها اإلاضعؾت  ئن (,2.18يللرة حضا )

 نلت الغص غ   مٍاجلاث ئصاعة اإلاضعؾت , نلت اؾخجابت أولياء ألامىع الؾخضغاء اإلاضعؾت ,

 غخهاص الؿاةض بأن اإلاضعؾت هي الجهت الىخيضة اإلاؿإولت غً جغبيت ألابىاء حاءث 

, جخكو هظه الىديجت مؼ الضعاؾت الؿابهت التي نام بها يللرة مخىؾؼاتها الحؿابيت 

 , صالح اإلاضعؾت في طىء نياصة مضعؾيت ئبضاغيتئل  أشاعث ئ التي ( 4103بىزا ي  )

, ومًٌ أن وهىصوا مضاعؾهم بؼغيهت جهليضوت نضومت  اإلاضاعؽ ال وغي مض: " ن أوصذ بأو 

 
ً
 . " ولظا قان غلحهم أن يؿخسضمىا مماعؾاث ئصاعيت ايثر ابضاغا

 خاجمت :

 وخؼلب وحىص نياصاث
ً
 وظيكيا

ً
ً  طغوعة أن حػخمض اإلاإؾؿاث جغييلا قاغلت جظم

خؿً ؾلرها, وحػمل غ   صغم أصاء غاملحها وجدؿيىه, وعقؼ يكاءة ئهخاحيتهم. ومما 

يؿاغض ؤلاصاعاث والهياصاث غ   جدهيو أهضاقها اإلاخىزاة بٌكاوت , وقػاليت قهم الؿلىى 

الىظيكي للػامللن قحها, ئط أن طلَ الؿلىى هى الػامل الحاؾم في الٌكاوت والكاغليت , 
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. والؿلىى الىظيكي للػامللن, أي وأن هىاى م
ً
 أو ئوجابا

ً
ً الػىامل ما وإزغ غليه ؾللا

 لكلؿكتها 
ً
ؾلىيهم الخىظيمي, ؾلىى صوىامي مخدغى وسخلل مً مىظمت ألزغي, جلػا

 ؤلاصاعيت, وئصاعتها, وأقغاصها, وأهماغ الخكاغل بيجهم.

خىي هىص ي واؾخمغاًعا لهظه الضعاؾت بأن ججغي صعاؾت مىؾػت أيثر غ   مؿ 

ًاقت اإلاداقظاث , غ   أن جتريؼ الضعاؾاث الهاصمت أيثر غ   الىجاخاث  اإلاػلملن في 

و زكاناث في جؼليو ألاؾاليب ؤلاصاعيت , وفي حهىػيت مضاعؽ مضوغياث التربيت والخػليم 

 مؼ الخػليم يما هىص ي بالهيام بضعاؾاث حػخجي باألهال
ً
, ومضي  يالكلؿؼيييت مؿخهلال

يت , والىكؿيت في الحظىع واإلاشاعيت الكاغلت في الليئت اإلاضعؾيت , بما حهىػيتهم اإلاػغق

 ودهو م الح الػمليت الخػليميت الخػلميت .

 قائمت اإلازاجع العزبيت

 ,مؿخىي ئصاعة ال غاع الخىظيمي ,( 4102)  .أبى ؾىيىه, غىهيه واللياحي, غلضالجلاع -0

 .002- 010(,ص,4102) 1  غضص , 10 مجلض التربىيت, الػلىم في ألاعصهيت اإلاجلت

 نظاوا مػاصغة في ؤلاصاعة التربىيت, صاع الشغوم, غمان. (:4116)بؼاح, أخمض.  -4

ًاظم,  -3 ."الؿلىى الخىظيمي", غمان: صاع ال كاء لليشغ (4114)خمىص, زظلر 

 والخىػيؼ, 

( صاع 0(,ئصاعة اإلاإؾؿاث التربىيت في بضاوت  لكيت الثالثت.غ)4102زليل,هبيل ؾػض.) -2

 لليشغ والخىػيؼ .الهاهغة الكجغ 

(. هماغ  صاعيت لغؤؾاء  جداصاث الغياطيت  عصهيت 4101الخىالضة,ابتهاُ) -0

وغالنتها باإلاىار الخىظيمي صازل  جداصاث الغياطيت  عصهيت .عؾالت ماحؿخلر غلر 

 ميشىعة .الجامػت  عصهيت . عصن .

الثاهىيت يهاةض جغبىي في  (:" صوع مضوغ اإلاضعؾت 4118الضاغىع, ؾػيض زظغ)  -6

ً وحهت هظغ اإلاػلملن, عؾالت  مداقظاث غؼة وغالنخه بالثهاقت الخىظيميت للمضعؾت م

 ماحؿخلر غلر ميشىعة ,ًليت التربيت, الجامػت ؤلاؾالميت,غؼة.

(:"مضي نضعة مضوغ اإلاضعؾت غ   ئجساط الهغاعاث الخؼىيغيت  4113صعوػة,أقىان هظلر)  -8

  20 - 21 ,ئجداص الجامػاث الػغبيت,غضص صوئخضار. الخغيلر",مجلت 
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 –الثاهىيت في ألاعصن  (. ازخياع مضوغ اإلاضعؾت 0223الؿػىص, عاجب وبؼاح, أخمض. )  -8

(, 2أؾـ مهترخت. أبدار اللرمىى.ؾلؿلت الػلىم ؤلاوؿاهيت و حخماغيت, اإلاجلض ) 

 (.2-03(, ص ص )0الػضص.) 

 ؾاؾياث,غالم الٌخب -اإلالاصيء-(,الىظم  صاعيت:اإلاكهىم4112الظاهغ,وػيم.) -2

 الحضوث ,اعبض, عصن.

."الؿلىى الخىظيمي في مىظماث ألاغماُ", (4110)الػميان, مدمىص ؾلمان,  -01

 الؼلػت الثاهيت, غمان: صاع واةل لليشغ, 

ألاؾاس ي في ليبيا:  الهيٍل الخىظيمي بمضاعؽ الخػليم(,4108غيس ى,غميالث.) -00

,مجلت الجامػيت  اإلاضاعؽ ومؿاغضحهم غ مضوغي جؼىيغه مً وحهت هظ مشٌالجه وُؾلل

 011(ص4 ؾالميت للضعاؾاث التربىيت والىكؿيت ,الػضص)

ًاص (4100.)مدمض وىؾل,الهاض ي  -04  ,ميىن لليشغ والخىػيؼوالؿلىى الخىظيمي,: ألا

 .ألاعصن 

(. الىالء الخىظيمي في الجامػاث الغؾميتألاعصهيت: صعاؾت  0222الٍاوض, حػكغ. )  -03

الخضعيـ, )عؾالت ماحؿخلر غلر ميشىعة(, حامػت  ً وحهت هظغ أغظاء هيئتميضاهيت م

  :ألاعصن. اللرمىى

ُ  0228اإلاشىخي , مىس ى خماص )  -02 ( : " ,عؾالت ماحؿخلر غلر ميشىعة,نؿم أصى

 للجامػت ؤلاؾالميت بغؼة. التربيت

ىيل (.أزغ اإلاىار الخىظيمي في  لتزام الخىظيمي في بيذ الخم4106اإلاؼلري,أخمض .) -00

 ُ ً وحهت هظغ الػامللن:صعاؾت ميضاهيت.عؾالت ماحؿخلر غلر ميشىعة,حامػت ا الٍىيتي م

 الليذ , عصن.

م(: " مشغوع اإلاضعؾت يمغيؼ للخؼىيغ وصوعه في جدؿلن أصاء  4112مهلل , مدمض )  -06

ًالت  مضوغي  اإلاضاعؽ " , بدث مهضم ئل  صاةغة التربيت والخػليم , مغيؼ الخؼىيغ التربىي و

 الضوليت , غؼة. رالغى 
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أبػاص اإلاىار الخىظيمي الؿاةض لضي مضوغي ومضوغاث  (,4108الهليضة ,غهىص .) -08

 ,اإلاضاعؽ ألاؾاؾيت الحٍىميت في صولت الٍىيذ وجأزلرها غ   الغطا الىظيكي للمػلملن

 (.324(ص)0, الػضص)مجلت الجامػيت  ؾالميت للضعاؾاث التربىيت والىكؿيت
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