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دادإـع

 رافإـش

 أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي بقسم العلوم الرتبوية
 جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

ولددر دروزةددألا دية ةددل   ددر  ،تعددا دارد ا دربوية دد  لددر درلرددو  درددوالع ريللدد  درعل لدد  
و ق  ع ى ع تقه  دربخطلط ودربنظلم ودربنسةق ر له م دربوية   ودربع للل ،  ،حل ا درلؤةس  دربع للل 
ر بطدددة  ودروبدددر  ددد رد   مهلددد    عددد م   و  ،مدددإل دارد ا دربوية ددد  مهلددد   ب جدددأل د  و عدددا درلودددو ةب دربوية دددة 

 قددا حظددر دا ددودب دربويددةم   لبلدد م جللدد  درقدد الةإل ع ددى  ورددكر  ؛درلؤةسدد   دربع لللدد  ودربوية دد 
نردددة تطدددة وي وترسدددةني و دددق مب ةدددود    دددؤوب دربع دددلم  دددر جللددد  روض درعددد رم، وت ددد  و  دريهدددةر

 ر بطة و دربع للر.    أة ة      عبب  ي  زن درعصو درر رر ر نهةض  ي
 رلل كد  ج لداا ع دى دربطدة و درود مل  در درليد ض  دربع دلم  إلوتعلل دريه   درلسؤور  ع

وزدددكر   دددر  ركدددر يسددد سو درلسدددبياد  درسدددو ع  دربدددر حدددالم  دددر روض درعددد رم درلبقامددد ، ؛دربويدددةم 
 دنصد  دهلبلد ميدةم، ومدإل لند  دا ودب دربويةم أحا  ووع درليد ض دربو  عا درليبل  درسعةرم، و 

أحددا ألددم أةدد رة  تطددة و درعل لدد  دربع لللدد ، ومب  عبهدد ، وتقة لهدد ، كةنددي  ؛دا ددودب دربويددةم ع ددى 
وخةددو معددةإل  ددر ترسددةإل أرد  درلع لددةإل ومل  ةدد تهم دربع لللدد ، وتنللدد  بددا دتهم ألندد   درخامدد   ددر 

 طدة لم  در دربرصدةل درا دةدر.  ركر  مإل دنعك س ع دى مسدبةن نلدة درطد   وتلر ؛مهن  دربع لم
 (287ص، م2004 )درب  طةإل،
أم أندي سهدبم  ،عل لد  تنسدةق ولدةدا ودب دربويةم ع ى دربخطلط درع لدر دريةدا،  عبلا و 

عل لددد   ولدددة أي ددد   ربر  دددر دربكدددود  وت  دددر قتددد ع  درةبدددم ودريهدددا،  ؛ببنظدددلم دريهدددةر وديعلددد ض
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تهم ومهد  دتهم وككسدد بهم درختددود  درياسدداا. تدا    تهدداب قرددى   دد  مسدبةن درلع لددةإل وتنللدد  ز دد  د
 (9ص  م،2014)درريوم، 

غ يدد  ديلللدد  رت ددةا ديلددادب دربوية دد ،  يعددا  ددردرلوددو ةب دربوية ددةب  سؤريدديقب دردداو  درددكم 
أطودب درعل ل  دربع للل  ع ى ترقةق ديلدادب درلنودةرا، ونبليد  رهدكد  و س عاومة رد  أة ةل   ر بنلل ، 
ودددو ةإل دربويدددة ةإل ومددد  وجدددةر درب ةدددود  درلسدددبلوا ودرلب حقددد  دربدددر ودكتدددم دينظلددد  درددداو  دررةدددةم ر ل

وديةد رة  دارد  دد  درلسددبخام   در درليدد ض دارد م ردخددل درلؤةسدد   دربوية د ، دهددو  م دد  لم قرد  دد  
وتعلددل ع ددى تطددة و وترسددةإل أرد  درلوددو ةإل  ،وتةدكدد  درلسددبياد  ،حاسثدد  تب  عددل مدد  ت دد  درب ةددود 

 و رقق ر لؤةس   دربع للل  ألاد ه  درلوجةا. ،إل  ل  ي لإل ني ح درعلل دارد م دربوية ة
حةد  عو بهد  أبةلةدا وس ، ومإل تلإل ت   درل   لم دارد  د  درراسثد  م هدةم قرد ا دردكد 

(   نه  تعنر   را ج  ديورى" بدا ا در دور ع دى تةجلدي مود عوي وأ كد  ي، وكمك نل تدي 5ص م،2015)
ديمثددددل  دددر ترقةددددق  دربدددر يصدددتة قرةهدددد ، ودةدددب  ض الردددد  ز دددي دهةدددب  ض  نردددة ترقةدددق ديلددددادب 

ومنهددد  مددد  يكبسدددبي  ،درطلةحددد   ودلمددد ض"، ولدددكي درقدددا ا منهددد  مددد  لدددة مةجدددةر ردددان در دددور   ر عدددل
   رلل  ة  ودربلو إل.

رو د  قيي بلدد    ددر تنظددلم حلدد ا در ددور  تددؤرموتعددا قرد ا درددكد  مددإل درل دد  لم درعصددو   دربددر 
تعةني ع ى دربع مل م  درليبل  دركم يعلش فلدي، زلد  تسد عاي ع دى ترقةدق درنيد ح  وكل ة لم و 

ودربلةأل  ر مي ض عل ي،   رنيد ح  در دررلد ا  صد   ع مد  ودررلد ا دارد  د   صد   خ  د  سبط د  
 (.9ص م،2005 وتع م   م  درن ع    ع ل  وحكل  )قبود لم، ،قرد ا ر كد 

م( ودررويددددددر 2005ارته  ر دةدددددد  درثق ددددددر )كلدددددد  حدددددد-وارد ا درددددددكد  عدددددداا مبدددددد ر  ولددددددر 
دهتصد ض -ربدةدنب د-درب كةدو دابدادعر -قرد ا درةبدم - )دربخطلط :-(م2017م( ودرتا  )2014)
حة  قب ديخدك بهدكي درلبد ر   در  ؛درقلم دروخصل  ودربنظللل (-درقاوا درلن ةب  -دربع م دركدتر -

ب دربويددةم وبا تددي ع ددى تنظددلم وببددي، لو  وددكل زتةددو  ددر أرد  درلوددو ؤ ميدد ض دا ددودب دربويددةم سدد
وتخطلطي رعل ي اني ن أعل ري، وأرد  مه مي  ك   ا و  ع ل ، و س عاي أي    ع ى دربطة  ودرنلة 
درلهندر ودردبع م درددكدتر، وتنلدر رايددي مهد  د  عل لدد  دهتصد ض، ومسدد عاتي ع دى تع ددم أةد رة  حددل 

 ,Ans & soens)نددع وةددةنع آ وتوددةو ر دةدد درلوددك   دربددر تةدجهددي  ددر مةددادب درعلددل، 

و ددر لددكد  ،ربرقةددق درنيدد ح ودرب ددةل  ددر درعلددلمبط بدد   أة ةددل    تعددا لددكي درلبدد ر  قرددى أب (2008
 درسل ل ةبسعى لكي درا دة  ر كوف عإل ودب  مل  ة  درلوو ةإل دربوية ةإل رلب ر  قرد ا دركد .
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م سةدجدددي درةدددةم ميلةعددد  مدددإل دربرددداي  ، وأللهددد  ح جبدددي رو ددد  ميددد ض دا دددودب دربويدددة  قب
إل دربويددة ةإل حبددى يكةنددةد بدد ر  إل ع ددى مةدكبدد  درلسددبياد   ددر ميدد ض درلهندد  ةمسددبةن أرد  درلوددو 

حةدد  ةبسدد عالم  ؛ودرعلددل، و بةجدد  ع ددى درلسددؤورةإل دهلبلدد م  ددلرد ا درددكد  ر لوددو ةإل دربويددة ةإل
غلدد  درة دد    لبط بدد   درعلددل، ودببكدد   طددول قباد لدد  ررددل ع ددى تنللدد  مهدد  تهم در نلدد  ودارد  دد   

درلهددد م  وأرد  ،درلردددار  رةبدددم  درعلدددل درلودددك      ع لددد ، وةبسددد لم  دددر مسددد عاتهم ع دددى قنيددد ن
 وتة ةو درةبم ودريها ودرك   .،  ك   ا و  ع ل  ردخل درلا ة  وخ  جه 

لدد  درعل لدد  دا ددودفل ، كب نيدد ح درعل لدد  دربع لللدد  ع ددى مسددبةن درلل كدد  يكلددإل  ددر   ع و 
( "قب درلل كدد  درعويلدد  درسددعةري  تربدد ا   ةددبلود  قرددى 3ص م،2006) ولددكد مدد  أكددا ع لددي بطدد ب

مإل درلع لةإل ع ى ز    درلسبة    ودرلودحل دربع للل ، تبةد م م  أعادر درلبع لةإل درلبألدساا  عادر  أ 
الردد  سبط د  جهد ند  ق دودفل   توية دد    در قطد   درنه د  دربع لللد  دربددر تودهال  دردب ر، وي ربد رر  دلب 

 ما ي   ومألورد    حاث م  تة  م قرلي دربرةث دربوية   مإل م هةم    دقل ". 
مدإل درل د  لم درعصدو   دربدر  (Minzer, 2008)و عا م هةم قرد ا دردكد  زلد  سدودي مندأل  

لط ددة  مدد   ددر تنظددلم حلدد ا در ددور ع مدد   وددكل ةدد لم، وتعةنددي ع ددى دربع مددل در مهلدد   رو د   تددؤرم
درليبلددد  دردددكم يعدددلش فلدددي، وكب قرد ا دردددكد  تسددد عا در دددور ع دددى درب  ددد  ودرلةدجهددد  ودربكلددد  مددد  

يسددد عا ع دددى درنيددد ح ديكددد ريلر  مهلددد   در ددد ةل درلهنلددد ، وكب مهددد  د  قرد ا دردددكد  تعدددا عددد م   
 (428ص م،2009 ودهجبل عر. )ج بو،

 ؛  دي دددددددددودر رهددددددددد ( ع دددددددددى ألللددددددددد  قرد ا دردددددددددكد  وح جددددددددد3ص م،2010وأكدددددددددا مرلدددددددددةر )
ع دددددى  لمحةددددد  قنهددددد  تسددددد عالم ع دددددى تخطدددددر درصدددددع  ، وتلدددددنرهم درثقددددد   ددددد رن ع ملددددد  يسددددد عا

 ترقةق ديلادب درلنوةرا. 
( قردى أب عدام درقددا ا ع دى قرد ا دردكد  ترددا 2ص ،2008وأ د   درلعلدة م  در ر دةددبي )

خ دددق و    درصدددعةيو  لوددك   رمةدجهددد  ، وأب مددإل بدددا ا دانسدد ب ع دددى ترقةدددق أم قنيدد ن أو تقدددام
  ر دررل ا تبط   أ ورد  سبلبعةب بكود  ة لل . درلهل درب ةود  

 ،وتعا قرد ا دركد  مإل درل   لم درراسث  دربر تعلل ع دى تنظدلم حلد ا در دور  صد   خ  د 
م( قرددى أب مهدد  د  قرد ا 2013أحلددا )  حةدد  أ دد    ر دةدد   بدد ؛دارد  دد   صدد   ع مدد  يوحل تدد

 در ور ع ى درني ح ديك ريلر ودهجبل عر.دركد  تعا ع م   مهل   يس عا 
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قرد ا - م( عدداا مبدد ر  ارد ا درددكد  ومنهدد : )دربخطددلط2005وبددا حددار  ر دةدد  درثق ددر )
وأكددا  درا دةددد  ع ددى تدددوو ا ت عةددل لدددكي  ،دهتصدد ض( -درددبع م دردددكدتر-درب كةددو دابدددادعر-درةبددم

م( أب ديخددك  لبدد ر  قرد ا 2017درلبدد ر  رددان درق ادداد  دربوية دد  ، فللدد  زودد م ر دةدد  درعبةتددر )
 دركد  يس لم  ر خ ض ت ةل درعلل.
درب حدد  مددإل ألللدد  رلل  ةدد  مبدد ر  قرد ا درددكد  ربنللدد   وجدداوملدد  ةددتق ومددإل خدد ض مدد  

 درلوددوب دربويددةم  ويلللدد  دردداو  درددكم يقددةم  ددي ؛درلهدد  د  دروخصددل  ودارد  دد  ر لوددوب دربويددةم 
م( قرددى ب دد  دردداو د  دربا  تلدد  2016ةدد  درو ددةام )وبددا أ دد    ر د- ربرقةددق ديلددادب دربع لللدد 

ومإل لكد درلنط دق،  -درلخصص  رو   درك   ا دا ودفل  ران درلوو ةإل دربوية ةإل  لر  ظ  درخوا
 ودب  مل  ة  درلوو ةإل دربوية ةإل رلب ر  قرد ا دركد . عإل ر كوف قا ج    لكي درا دة  

 رر:حة  تكلإل موك   درا دة   ر درسؤدض دروالع درب 
  ؟ هملمبادئ إدارة الذات من وجهة نظر بمحافظة الخرج ما واقع ممارسة المشرفين التربويين 

 تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
رلبدددددددددددددد ر  قرد ا  لر  ظددددددددددددد  درخدددددددددددددوا مددددددددددددد  ودبددددددددددددد  مل  ةددددددددددددد  درلودددددددددددددو ةإل دربويدددددددددددددة ةإل  -1

 ؟ لمظو دركد  مإل وجه  ن

مدددإل  لر  ظددد  درخددوا مدد  مبط بدد   تطتةدددق مبدد ر  قرد ا دردددكد  رددان درلودددو ةإل دربويددة ةإل  -2
 ؟لموجه  نظو 

رلبددددددددددد ر  قرد ا  لر  ظددددددددددد  درخدددددددددددوا مددددددددددد  معةبددددددددددد   مل  ةددددددددددد  درلودددددددددددو ةإل دربويدددددددددددة ةإل  -3
 لم؟دركد  مإل وجه  نظو 

( رةدبدددد  مل  ةدددد  05،0لددددل تةجددددا  ددددوول الد  رهردددد  قحصدددد ال  عنددددا مسددددبةن دراهردددد  ) -4
رلب ةددددود  ديم مددددإل رلبدددد ر  قرد ا درددددكد  تعددددألن   لر  ظدددد  درخددددوا دربويددددة ةإلدرلوددددو ةإل 

 )درلؤلل درع لر، دراو د  دربا  تل ، ةنةد  درختوا(؟

 

 تهاب درا دة  قرى دربعوب ع ى:
 لم.ه  نظو رلب ر  قرد ا دركد  مإل وج  لر  ظ  درخوا ودب  مل  ة  درلوو ةإل دربوية ةإل -1
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 لر  ظدددددد  درخدددددددوا مبط بدددددد   تطتةددددددق مبددددددد ر  قرد ا درددددددكد  ردددددددان درلوددددددو ةإل دربويدددددددة ةإل  -2
  لم.مإل وجه  نظو 

رلبد ر  قرد ا دردكد    لر  ظد  درخدوا درلعةب   دربر تردا مدإل تطتةدق درلودو ةإل دربويدة ةإل -3
 لم.مإل وجه  نظو 

درلودددو ةإل رةدبدد  مل  ةدد   (05،0در ددوول الد  دراهردد  داحصدد ال  عنددا مسددبةن دراهردد  ) -4
رلب ةود  )درلؤلل درع لدر، د يم مإل تعألن  رلب ر  قرد ا دركد   لر  ظ  درخوادربوية ةإل 

 .دراو د  دربا  تل ، ةنةد  درختوا(

 وتب ح أللل  لكي دراد ة   وكل ج ر مإل خ ض درلي رةإل درب رةةإل:

 ة:ـــــــريـــــة النظــــــاألهمي (أ
    ت ةددددا لددددكي درا دةدددد  دربدددد حثةإل عددددإل ودبدددد  دا ددددودب دربويددددةم، ودربعددددوب ع ددددى درلوددددك

 ودرصعةي   دربر ترا مإل أرد  درلووب دربويةم رله مي.

  ودتدر  ر لودو ةإل دربويدة ةإل عدإل زلتلد  تنللد  وتطدة و  طوح  ؤ  تسهم لكي دراد ة   ر
 مب ر  قرد ا دركد  راسهم.

 درلكببدد  درعويلدد ، والردد  مددإل خدد ض قتدد    قطدد    نظددوم  ددر تسددهم لددكي درا دةدد   ددر قلددود  
 دا ودب دربويةم وكرد ا دركد .

 ة:ــــة التطبيقيــــاألهمي (ب
  تسهم لكي دراد ة   ر تقايم مؤ ود  ارد ا دربع دلم  د رخوا عدإل ر جد  مل  ةد  درلودو ةإل

 دربوية ةإل رلب ر  قرد ا دركد .
  ودرلسدؤورةإل عدإل دربدا    ودربطدة و ببع دلم درخدوا  ت ةا نب اج لكي دراد ة  أ در   درقدود

 صدد   خ  دد ، ودرلل كدد  درعويلدد  درسددعةري   صدد   ع مدد ، ع ددى تصددللم درتددودمج دربا  تلدد  
 در نم  ربنلل  مب ر  قرد ا دركد  ران درلوو ةإل دربوية ةإل.

   ب د خبة   درع ل ، اجدود  ر دةد   أخدون دت ةا نب اج لكي درا دة  درب حثةإل وط ب  درا  
 ة .ددرليبل  أو عةن  درا  
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ودبد  مل  ةد  درلودو ةإل دربويدة ةإل رلبد ر   معو د : دببصدو مةتدةع درا دةد  ع دى الحدود الموضوويية
متدداأ  -متدداأ دربخطددلط - ولددر زلدد  حددارل  درب حدد : )متدداأ قرد ا درةبددم ،قرد ا درددكد 
 .39( ص 3-2و ق درياوض  بم )تاأ درثق    رن ع( م -متاأ دربةدنب  -دهتص ض

 لكي درا دة  ع ى قرد ا دربع لم  لر  ظ  درخوا )بنةإل(. دببصو : الحدود المكانية
 د.دل1440-1439لكي درا دة   ر در صل درا دةر درث نر ر ع م درا دةر  طبقم: الحدود الزمانية

إل دربويددة ةإل  ددلرد ا دا ددودب دربويددةم لددكي درا دةدد  ع ددى جللدد  درلوددو ة طبقددم: الحوودود البشوورية
ع دى  أس درعلدل  در درعد م درا دةدر  ملدإل لدم ، لر  ظ  درخوا دربع لللد  )بندةإل(

 ه(2019)تع لم درخوا,  .( موو    توية    161ه ودرب رغ عارلم )1439/1440

 ة:ــــــارســــــع ممـــــــــواق
در ع لدد   ر لألدوردد درةتدد  درددودلإل إجرائيوواب بهنوو :  (واقووع ممارسووة)الباحووم ملوو ل  يعوور  

درلوو ةب دربوية ةب خ ض مل  ةد  عل هدم، ومدان قرد تهدم ركدل رلب ر  قرد ا دركد  دربر يقةم به  
 .درلةتةع   دربر تةدجههم

 وي:ــــــرتبــــــرف الــــــاملش
 دروالسدددد  ودل بددددي  نددددر، ختةددددو  نددددي " (31ص ،م1988) ررةددددل درلوددددوب دربويددددةم  يعو ددددي
 قرددى   اتدد    تددةدجههم، دربددر دربع لللدد  درلوددك   وحددل درلهنددر، درنلددة ع ددى درلع لددةإل مسدد عاا
 درصرلر ". درةجه  دربوية   درعل ل  وتةجلي دربا  ع، أة رة  ربرسةإل در نل ، درخام   تقايم

وووا بهنووو : ربدددةرر مهلددد   ؛دربع دددلم درودددخل درلعدددةإل مدددإل بتدددل وند ا ويعرفووو  الباحوووم إجرائيب
، ودرنهدددةض أرداهدددمبهددداب تقةدددلم وتطدددة و  ،درلددداد س منسدددةير دا دددودب دربويدددةم ع دددى عدددار مدددإل

 ، وترقةق ديلادب دربوية   درلنوةرا.   رعل ل  دربع للل 

 ذات:  ــــــــــادئ إدارة الـــــمب
قصددا  و  ،( ز لدد  مبدد ر    نهدد ، جلدد  متدداأ390م، ص1989بددود لم ومصددط ى )قعددوب 

 ه  "درقةدعا دية ةل  أو درعق اا دربر سؤمإل و  بألم به  در ور  ر حل تي وة ةزي".ب
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( قرد ا درددددكد    نهدددد : "معو دددد  دروددددخل رقا دتدددددي، 55ص ،م2014فللدددد  عددددوب خةددددوم )
 ودةبخادمي ديمثل رهكي درقا د  مإل أجل ترقةق ديلادب دربر يسعى قرةه ".

 ا دردددكد    نهددد : "درقةدعدددا دية ةدددل  ( مبددد ر  قرد7ص  م،2005وعو دددم دببسددد م درثق دددر )
دربددر مددإل خ رهدد  تسددبطل  مدداسوا درلا ةدد  درث نة دد  دنبه جهدد  ربرقةددق درنيدد ح  ددر درعلددل درلا ةددر 

 و ر حل ته  خ  ا درلا ة ".
ميلةعد  مدإل  ويعر  الباحوم مبوادئ إدارة الوذات لودم المشور  التربووئ إجرائيواب بهنهوا:

؛ قرد ا الد    ع دد قردى ض ة ب دربويدةم دهربدألدم بهد  ر ة دديةدع ودرةةد ال دربدر سنب در ع دى درلودو 
 رةدد  تسدد عاي ع ددى ترقةددق ديلددادب درلنوددةرا، ودرلبلث دد   ددر لددكي درا دةدد   خلسدد  مبدد ر  لددر: 

، و عو هد  متاأ درثق   د رن ع( -متاأ دربةدنب  -متاأ دهتص ض -متاأ دربخطلط  -)متاأ قرد ا درةبم 
 درب ح  قجودال   ز رب رر:

 لدددر بدددا ا درلودددوب دربويدددةم ع دددى تراسدددا درةبدددم وتنظللدددي،  ألول إدارة الوقووو :المبووود  ا
وتةن عددي تةن عدد   من ةددب  ، ودةددب  ري دهةددب  ض ديمثددل ر ة ددةض قرددى در  يدد  دربددر سنب ددر 

 ترقلقه ، وكخ  ع الر  ز ي رعل ل   درلب  ع  ودربقة م درلسبلو.
 ::ع ع للد  يقدةم  دي درلودوب لدة تصدة  مسدبقت ر متندر ع دى أةد المبد  الثاني التخ وي

دربويددةم، والرددد  مددإل خددد ض تر ةددل درةدبددد  دررددد رر وتراسددا )نقددد ل درقددةا ونقددد ل در دددعف(، 
 ر نبق ض مإل مسبةن ح رر قرى مسبةن أ  ل. ووت  دهةبودتليل   درلن ةب 

 :لددر عل لدد  ت  عددل بددةإل درلوددوب دربويددةم وميلةعدد  مددإل دي ددودر  المبوود  الثالووم التلووال
هتص ض، دربر مإل خ ره  تبم عل ل  تبد رض ونقدل ر لع ةمد   ودي كد   عإل طو ق عل ل  د
   وض معةإل. 

 :  لدددر بدددا ا درلودددوب دربويدددةم ع دددى دربة ةدددق بدددةإل مبط بددد   عل دددي  المبووود  الرابوووع التووووا
 ومبط ب   حل تي دروخصل ؛ ربرقةق در  ع ل  درلوجةا.

 :تدي وبا دتدي دربدر تر دألي لدر لقد  درلودوب دربويدةم  لمك نل المبد  الخامس الثقوة بوالس:س 
 ع ى ترقةق ألاد ي، وآم ري، وطلةح تي. 
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د رليبلددد   سبنددد وضذ لدددكد در صدددل تةتدددلر   رلدددنهج درا دةددد  دردددكم ةدددةببعي درب حددد ، وتراسدددا 
 درا دة  وعةنبي، وديردا درلسبخام   ر درا دة ، ودرب كُّا مإل  ال أردا درا دة  ولب ته ، ودية رة 

 :داحص ال  دربر ةبسبخام  ر تر ةل درتل ن   داحص ال ، ولر ع ى درنرة درب رر

 ة:  ـــــدراســـــج الـــــمنه 3-1
درب ح  درلنهج درة  ر  دةبخامبن    ع ى ديلادب دربر تسعى درا دة  درر رل  ربرقلقه  

ودبدد  درظدد لوا مدد  حةدد  يعنددى لددكد درلددنهج با دةدد   ،درلسددرر, والردد  ربةد قددي مدد  طتلعدد  درا دةدد 
متةنددد   خص اصددده  وأ ع رلددد  ور جددد  د تب طهددد  مددد   ،و ددد ه  و ددد    رقلقددد   مدددإل حةددد  دركلددد  ودركدددم

 درظةدلو ديخون.

 ة:  ـــــــدراســـــع الــجمتم 3-2
سبكدددةب ميبلددد  درا دةددد  مدددإل جللددد  درلودددو ةإل دربويدددة ةإل  دددلرد ا ده دددودب دربويدددةم ببع دددلم 

 ددد   و قددد   احصددد ال  قرد ا توية     ( مودددو 161 رغ عدددارلم )ع دددى  أس درعلدددل, ودربددد ملدددإل لدددمدرخدددوا 
 .ه1440-1439دا ودب دربويةم ببع لم   رخوا رع م 

 ة:  ـــــدراســـــة الـــــعين 3-3
تكةنم عةن  درا دة  مإل درلوو ةإل دربوية ةإل ببع دلم درخدوا ودرلدألدورةإل رعل هدم  در در صدل 

( موددددو    توية دددد  , ويعددددا 161ه وعددددارلم )1440-ه1439درا دةددددر درثدددد نر مددددإل درعدددد م درا دةددددر 
دةدبب ن  مكبل دد ,  109تطتةدق درا دةد  ع ددى جللد  درلوددو ةإل دربويدة ةإل ببع دلم درخددوا, تدم دةددبوردر 

 تلثل بكر  أ ودر درا دة .
 وصف خصائص عينة الدراسة:
 ( التكرارات والنسب املئوية ملتغري املؤهل العلمي1-3اجلدول )

 الفئات التكرار التكرار النسيب املئوي )%(
 بكالوريس 58 53.2
 ماجستري 42 38.5
 دكتوراه 9 8.3
 اجملموع 109 100.0
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 ( سب ح م  س ر:1-3مإل درياوض )
( مددددإل عةندددد  درا دةدددد  مددددإل حل دددد  دربكدددد رة  ةس ولددددر درنسددددب  ديع ددددى، وأب %53,2أب )

 %( .8,3( مإل حل   درل جسبةو، ودرنسب  ديبل لر حل   درازبة دي حة  ب  م )38,5%)
 ( التكرارات والنسب املئوية ملتغري سنوات اخلربة2-3اجلدول )

 الفئات التكرار املئوي)%( النسيب التكرار

 سنوات 5اقل من  17 15.6
 سنوات 10سنوات إلي  5من  40 36.7
 سنوات فأكثر 10 52 47.7
 اجملموع 109 100.0

 ( دلب أ دودر درعةند  سبلبعدةب  ختدوا2-3سب ح مإل دريداوض  )   عل لد  ز فلد . حةد  ب  دم نسدب
% ،   رلق بددل نسددب  درددكسإل رهددم ختددوا 84,4درددكسإل رهددم ختددوا عل لدد  خلسدد  ةددنةد   لدد   ددةل 

 %.15,6عل ل  خلس  ةنةد   ل  روب 
 ( التكرارات والنسب املئوية ملتغري عدد الدورات التدريبية3-3اجلدول )

 الفئات التكرار املئوي)%( النسيب التكرار
 يوجدال  12 11.0
 دورات تدريبية 3أقل من  33 30.3
 دورات تدريبية 6إلي  3من  42 38.5
 دورات تدريبية 6أكثر من  22 20.2
 اجملموع 109 100.0

 ( أب غ رتلددددد  أ دددددودر درعةنددددد  ت قدددددةد رو د  تا  تلددددد  بنسدددددب  ب  دددددم 3-3سب دددددح مدددددإل جددددداوض  بدددددم :)
( رو د  6-3) تلدددددددددددد  مدددددددددددد  بددددددددددددةإل %(، حةدددددددددددد  ب  ددددددددددددم نسددددددددددددب  درددددددددددددكسإل ت قددددددددددددةد رو د  تا  89)
%(، نسدددددددب  22,2رو د  تا  تلددددددد ( حدددددددةدرر ) 6، ونسدددددددب  دردددددددكسإل ت قدددددددةد )أكثدددددددو مدددددددإل %(38,5)

(، أمدددددددد  درددددددددكسإل رددددددددم سب قددددددددةد رو د  30,3( حددددددددةدرر )رو د  تو تلدددددددد  3سإل ت قددددددددةد )أبددددددددل مددددددددإل درددددددددك
رد ا ، ملددددددد  سددددددداض ع دددددددر ألبلددددددد م ق%(  قدددددددط11سدددددددتبهم مدددددددإل درعةنددددددد  حدددددددةدرر )تا  تلددددددد  ب  دددددددم ن

 ع ر عل ل  دربا   . ده ودب دربويةم ببع لم درخوا
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 :ةــــــدراســــــأداة ال 3-4

 ة:ــــــــــــانــــــاالستب
دير  درنظددوم ودرا دةددد   درسدد  ق  درلوتبطدد    را دةددد  وألدداد ه  وجدددا   عددا دهطدد ع ع دددى

بدد م درب حدد  ببصددللم  درب حد  أب دهةددبب ن  لددر ديردا درلن ةددب  ربرقةدق درهدداب مددإل درا دةدد  حةد 
دهةددبب ن   ددر  ددة ته  ديورلدد  لددم عوتدده  ع ددى ميلةعدد  مددإل درلركلددةإل ر ركددم ع ددى  دد حةبه  

 :دهةبب ن  مإل جألاةةإل  السةةإلومان م  مبه  ر ا دة , وبا تكةنم 
: درتل ندد   دروخصددل  )درلؤلددل درع لددر، درختددوا )عددار ةددنةد  درخامدد (، عددار دردداو د  الجووزا الول

 ر مي ض قرد ا دركد (دربا  تل   
 :: أةئ   دهةبب ن  وتنقسم درى عاا مر  الجزا الثاني

واقوووع ممارسوووة المشووورفين التربوووويين لمبوووادئ إدارة الوووذات مووون وجهوووة درلرددة  ديوض: )
 (  ب  ا.29( و ولل )نظرهم

مت لبووات ت بيووا مبووادئ إدارة الووذات لوودم المشوورفين التربووويين موون درلرددة  درثدد نر: )
 (  ب  ا.13 ولل )( و وجهة نظرهم
معوقووات ت بيووا مبووادئ إدارة الووذات لوودم المشوورفين التربووويين موون درلرددة  درث ردد : )

 (  ب  ا. 12( و ولل )وجهة نظرهم
 دق األداة:ـــــص

 تم درب كا مإل أب دهةبب ن  تقلع م  وتعم رقل ةي مإل خ ض:

 اللدق الظاهرئ لألداة: ( 

 قدددا عدددوض  ،حددد  طو قددد   دددال درلربدددةن دعبلدددا درب  ،ر برقدددق مدددإل  دددال أردا درا دةددد 
درب حدد  أردا درا دةدد   صددة ته  ديورلدد  ع ددى عددار مددإل ديكدد ريلللإل ودرلخبصددةإل  ددر ميدد ض دارد ا 

وبددا ط دد  درب حدد  مددإل درلركلددةإل قعطدد    (،2ج معدد   مخب  دد  زلدد   ددر درل رددق )دربوية دد  مددإل 
أعا  ردي ومدان م  مبهد  م حظ تهم وآ داهم حةض مان  ر   قود  أردا درا دة  ومن ةتبه  رل  

ويعددا دةددبع را دهةددبب ن   تددم  ،ودررددكب وداتدد    رلدد  سوونددي من ةددب  ،ر ليدد ض دربددر وتددعم فلددي
(  قدددوا وكعددد را 18و دددر تدددة  مددد  و ر مدددإل م حظددد   مدددإل بتدددل درلركلدددةإل تدددم تعددداسل ) ،ت و  هددد 

  ل غبه  ر ة   .
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 صدق التساق الداخلي لألداة: ب( 
م يردا درا دةدد  بدد م درب حدد  ببطتلقهدد  مةددادنل   ومددإل خدد ض  عددا درب كددا مددإل درصددال درظدد لو 

بل نددد   درعةنددد  تدددم حسددد    دددال دهتسددد ل دردددادخ ر و قددد   هةدددبي     أ دددودر درعةنددد  دهةدددبط  ل  
(n=30  مددإل حةطدد  بنددر تلددلم،  رسدد   مع مددل د تبدد ل بةوةددةب بددةإل ر جدد   زددل  بدد  ا ودرا جدد )

 مر و  دهةبب ن  زل  تةتح نب اج دريادوض درب رل :درك ل  ر لرة  دركم تنبلر قرلي درعب  ا مإل 
 ( معامل بريسون لالرتباط بني احملور األول وعباراته4-3جدول رقم )

 احملور األول: واقع ممارسة املشرفني الرتبويني ملبادئ إدارة الذات من وجهة نظرهم
 تـــــــوقـــــــد األول: إدارة الـــــــالبع

 معامل األرتباط رقم الفقرة معامل األرتباط رقم الفقرة رتباطمعامل األ رقم الفقرة
1 0.762** 3 0.645** 5 0.782** 
2 0.821** 4 0.564** 6 0.745** 

 طـــــــي: التخطيـــــــانـــــــد الثـــــــالبع
7 0.722** 9 0.621** 11 0.766** 
8 0.542** 10 0.812** 12 0.812** 

 الــــــــــــث: االتصــــــــالــــــــد الثــــــــالبع
13 0.678** 15 0.672** 17 0.822** 
14 0.567** 16 0.700** 18 0.600** 

 وازنــــــــع: التــــــــرابــــــــد الــــــــالبع
19 0.877** 21 0.792** 23 0.698** 
20 0.822* 22 0.752** 24 0.587** 

 ســــالنفــــة بـــــــس: الثقـــــــامــــد اخلـــــالبع
25 0.615** 27 0.684** 29 0.810** 
26 0.564** 27 0.689**   

 0.05** دال احلائياب عسد مستوئ معسوية 
( أب جللددد  قدددلم د تبدد ل بةوةدددةب معنة ددد  عنددا مسدددبةم معنة ددد  4-3سبتددةإل مدددإل دريدداوض )

سداض ع در  دال دهتسد ل دردادخ ر وده تب ل ع رر بةإل  قود  درلردة  ودرلردة  زكدل ملد   0,05
 رعب  د  درلرة . 
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 ( معامل بريسون لالرتباط بني احملور الثاني وعباراته5-3جدول رقم )

 احملور الثاني: متطلبات تطبيق مبادئ إدارة الذات لدى املشرفني الرتبويني من وجهة نظرهم.
 ة.ــــــــــــات اإلداريــــــــاملتطلب د األول:ــــالبع

 معامل األرتباط رقم الفقرة معامل األرتباط رقم الفقرة معامل األرتباط الفقرة رقم
30 0.679** 32 0.788** 34 0.568** 
31 0.578** 33 0.833** 35 0.720** 

    36  
 ة.ــــاديــــة واملــــاليــــات املــــاملتطلب ي:ــــانــــد الثــــالبع

37 0.755** 39 0.651** 41 0.748** 
38 0.499** 40 0.738** 42 0.589** 

 0.05** دال احلائياب عسد مستوئ معسوية 
( أب جللددد  قدددلم د تبدد ل بةوةدددةب معنة ددد  عنددا مسدددبةم معنة ددد  5-3سبتددةإل مدددإل دريدداوض )

وده تب ل ع رر بةإل  قود  درلردة  ودرلردة  زكدل ملد  سداض ع در  دال دهتسد ل دردادخ ر  0,05
 رعب  د  درلرة . 

 ( معامل بريسون لالرتباط بني احملور الثالث وعباراته6-3) جدول رقم

 .لدى املشرفني الرتبويني من وجهة نظرهم معوقات تطبيق مبادئ إدارة الذات احملور الثالث:
 ة.ـــــــات اإلداريـــــــوقـــــــاملع د األول:ــــــــــالبع

 معامل األرتباط رقم الفقرة معامل األرتباط رقم الفقرة معامل األرتباط رقم الفقرة
43 0.504** 45 0.688** 47 0.658** 
44 0.518** 46 0.633** 48 0.770** 

 ةــــاديــــة واملــــاليــــات املــــوقــــاملع ي:ــــانــــد الثــــالبع
49 0.575** 51 0.561** 53 0.748** 
50 0.592** 52 0.783** 54 0.859** 

  0.05عسد مستوئ معسوية  ** دال احلائياب 
( أب جللددد  قدددلم د تبدد ل بةوةدددةب معنة ددد  عنددا مسدددبةم معنة ددد  6-3سبتددةإل مدددإل دريدداوض )

وده تب ل ع رر بةإل  قود  درلردة  ودرلردة  زكدل ملد  سداض ع در  دال دهتسد ل دردادخ ر  0,05
 رعب  د  درلرة . 
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   ة:ــــدراســــات أداة الــــثب 3-5
 الثبات اإلحصائي وفق طريقة ألفا كرو نباخ( يوضح معامالت 7-3اجلدول )

 عدد العبارات معامل الفا كرو نباخ اورــــــــــــــــاحمل
 29 8700. احملور االول
 13 8590. احملور الثاني
 12 7910. احملور الثالث

( أعد ي أب جللد  معد م   درثبد   ر لرد و  ودهةدبتل ب 7-3سب ح مدإل نبد اج دريداوض )
(، ملدد  سدداض ع ددى أب أردا درا دةدد  )دهةددبتل ب( تبصددف 0,791 ---0,870ح بددةإل )كدد م   تبددودو 

   رثب   دركتةو  ل  يرقق أغودض درا دة  و يعل دربر ةل داحص ار ة لل   ومقتةه . 
 (: خاليا التفسري ملتوسطات العبارات8-3جدول رقم )

 رــــــوافــــــة التــــــدرج ةــــــول اخلليــــــط زــــــرتميــــــال
 منخفضة جدًا 1-1.79 1
 منخفضة 1.8-2.59 2
 متوسطة 2.6-3.39 3
 عالية 3.4-4.19 4
 عالية جدًا 4.2-5 5

 ة:  ـــــائيـــــاإلحص اتـــــاجلـــــاملع 3-6
 دةبخادم دية رة  داحص ال  درب رل :  تم

 . درلبةةط   دررس بل : ررس   ميلةع درقلم ع ى عارل 
  درلعل    : ررس   دنرودب درقلم عإل مبةةطه  دررس بر.دهنرود    
 مع مل د تب ل بةوةةب رقل س  ال دهتس ل درادخ ر 
 .مع مل أر   زوونب خ: رقل س لب   ديردا 
 . درنس  ودربكود د 
 جاوض تر ةل دربب سإل ديح رم 
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ــويني الســؤال األول: مــا واقــع ممار  ــن   مبحافظــة اخلــر  ســة املشــرفني الرتب ــذات م ــادئ إدارة ال ملب
 ؟ هموجهة نظر

و قدد   رنبدد اج درلسددح ز نددم  توتةدد  عن  ددو ودبدد  مل  ةدد  درلوددو ةةإل رلبدد ر  قرد ا درددكد  -1
 دهتص ض وأخةود  دربخطلط -دربةدنب  -درثق    رن ع -ك لتر: قرد ا درةبم

ربويدددة ةإل رلبددد ر  قرد ا دردددكد  مدددإل وجهددد  نظدددو ر جددد  درلةد قددد  ع دددى ودبددد  مل  ةددد  درلودددو ةإل د -2
 (0,561( ويلنرودب معل  م )4,02درلوو ةإل دربوية ةإل ج    با ج  ع رل   لبةةط حس بر )

 لبةةدددط جددد    با جددد  ع رلددد  قرد ا درةبدددم  دددر ميددد ض قرد ا دردددكد   ىر جددد  درلة قددد  ع ددد -3
 (0,748( ويلنرودب معل  م )4,16)حس بر يس وم 

 لبةةددط جدد    با جدد  ع رلدد   ددر ميدد ض قرد ا درددكد   قدد   دد رن عدرث ىر جدد  درلة قدد  ع دد -4
 (0,611( ويلنرودب معل  م )4,12) حس بر يس وم 

 لبةةدط حسد بر جد    با جد  ع رلد   در ميد ض قرد ا دردكد   دربدةدنب  ىر ج  درلة قد  ع د -5
 (0,563( ويلنرودب معل  م )4,08)يس وم 

 لبةةدط حسد بر    با ج  ع رلد  ج  ر مي ض قرد ا دركد   دهتص ض ىر ج  درلة ق  ع  -6
 (0,709( ويلنرودب معل  م )4,08)يس وم 

 لبةةدط حسد بر ج    با ج  ع رل  دربخطلط  ر مي ض قرد ا دركد   ىر ج  درلة ق  ع  -7
 (0,645( ويلنرودب معل  م )3,97)يس وم 

ة اخلـر   مبحافظـ ما متطلبات تطبيق مبادئ إدارة الذات لـدى املشـرفني الرتبـويني     السؤال الثاني:
 ؟هممن وجهة نظر

مبط بد   تطتةدق مبد ر  قرد ا دردكد  ردان درلودو ةإل دربويدة ةإل ر ج  درلةد ق  ع دى مردة   -8
ج    با ج  ع رل   لبةةط حس بر  مإل وجه  نظو درلوو ةإل دربوية ةإل  لر  ظ  درخوا

 (0,73( ويلنرودب معل  م )3,86يس وم )
جددد    ريددد  ربطتةدددق مبددد ر  قرد ا دردددكد   عدددا درلبط بددد   درل رلددد  ودرل ىر جددد  درلةد قددد  ع ددد -9

 (1,026ويلنرودب معل  م ) (3,97ع رل   لبةةط حس بر )با ج  
 جددد   با جددد   عدددا درلبط بددد   دارد  ددد  ربطتةدددق مبددد ر  قرد ا دردددكد  ىر جددد  درلةد قددد  ع ددد  -10

 (0,714ويلنرودب معل  م ) (3,91ع رل   لبةةط حس بر )
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ملبـادئ إدارة الـذات مـن    مبحافظـة اخلـر     الرتبـويني  السؤال الثالث: ما معوقات ممارسـة املشـرفني  
 ؟هموجهة نظر

معةبد   مل  ةد  درلودو ةإل دربويدة ةإل رلبد ر  قرد ا دردكد  مدإل ر ج  درلةد ق  ع دى مردة   -11
جددد   با جددد  ع رلددد   لبةةدددط حسددد بر  وجهددد  نظدددو درلودددو ةإل دربويدددة ةإل  لر  ظددد  درخدددوا

 (0,641( ويلنرودب معل  م )3,93يس وم )
جدد    عددا درلعةبدد   درل رلدد  ودرل ريدد   ددر تطتةددق مبدد ر  قرد ا درددكد   ى قدد  ع ددر جدد  درلةد -12

 (0,775ويلنرودب معل  م ) (4,03ع رل   لبةةط حس بر )با ج  
جدد   با جدد   عددا درلعةبدد   دارد  دد   ددر تطتةددق مبدد ر  قرد ا درددكد   ىر جدد  درلةد قدد  ع دد -13

 (0,763ويلنرودب معل  م )( 3,97ع رل   لبةةط حس بر )
ب دد  درنلدد الا دارد  دد  دربددر يربددكن بهدد   ددر تطتةددق مبدد ر  قرد ا درددكد .(   رلوتبدد  ديورددى  جدد    -14

 .  رنسب  ر لعةب   دارد   ( 0,944ويلنرودب معل  م )( 4,13)  لبةةط حس بر
ج    ب   درلةد ر درل رل  درلخصص  ربن ةدك درخطدط دا دودفل .   رلوتبد  ديوردى  لبةةدط  -15

    رنسب  ر لعةب   درل رل  ودرل ري .( 1,044عل  م )ويلنرودب م( 4,15) حس بر

( لواقـع ممارسـة   0.05هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )      السؤال الرابع:
املـتغريات )املؤهـل   ألي مـن  ملبـادئ إدارة الـذات تعـزى     مبحافظـة اخلـر    املشرفني الرتبويني

 .  العلمي، الدورات التدريبية، سنوات اخلربة(
ه تةجدددا  ووبددد   معنة ددد  ل د  عةنددد  درا دةددد  حدددةض ودبددد  مل  ةددد  درلودددو ةإل دربويدددة ةإل  -16

 .وعار دراو د  دربا  ب  ،درختوا ،رلب ر  قرد ا دركد  تعألم رلب ةود  درلؤلل درع لر

 مإل خ ض درنب اج  ر دلتر: درا دة تب خل تة ل   

 :خالل من الذات إدارة ملبادئ الرتبويني املشرفني ممارسة واقع حتسني على العملأواًل: 
 .ودهتص ض در ع ض دربخطلط مه  د  ع ى دربوية ةإل درلوو ةإل تا    -1
 .ربر ةأل درلوو ةإل دربوية ةإل ع ى قرد تهم الودتهم درك فل  درل رل  درلةد ر تخصلل -2
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 :خالل من الرتبويني املشرفني لدى الذات إدارة مبادئ تطبيق متطلبات توفري على ثانيًا: العمل
 دركد . مب ر  قرد ا ربطتةق ودرل رم درل رر دراعم تة ةو -1
 .عل ل  تطتلقه  مب  ع  م  دركد  قرد ا مب ر  تاعم وتةجةه   ورةداح تع لل   ق اد  -2
 و ش خد ض مدإل درلبد ر  ت د  ع دى درلودو ةإل ربدا    دركد  قرد ا مي ض  ر ختود  تة ةو -3

 .درخ ودر ق  د  ودرا ود  ودرلر تود  درعلل

 :خالل من الذات إدارة تطبيق مبادئ حتول دون اليت املعوقات تذليل على ثالثًا: العمل
 دركد . قرد ا مب ر  تطتةق  ر به  يربكن قرد    نل الا تة ةو -1
 قرد ا مل  ةدد  أجددل  ةهدد , والردد  مددإل مبدد رغ قرد  دد   لهدد م دربويددة ةإل درلوددو ةإل تك لدد  عددام -2

 قرد م. قرى دربويةم  درلووب سبرةض أب باض دابادعر رإل ودب وبم وتة ةو  دركد
 .دا ودفل  درخطط ربن ك درل رل  درلة در تة ةو -3

قجدددددود  ر دةددددد   أخدددددون ع دددددى درلودددددو ةإل دربويدددددة ةإل  دددددر منددددد طق مخب  ددددد  مدددددإل درلل كددددد   -1
 رلق  ن  درنب اج.

للم بدددددددودمج تا  تلددددددد  ربنللدددددد  مهددددددد  د  قرد ا دردددددددكد  ردددددددان قجددددددود  ر دةددددددد   تبنددددددد وض تصدددددد -2
 درلوو ةإل دربوية ةإل.

قجددود  ر دةدد  مق  ندد  تبندد وض تطتةددق مبدد ر  قرد ا درددكد   ددر  عددض دردداوض درلبقامدد  مثددل  -3
 درل   ب وزة    درينةيل  ودرسة ا.
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 ادر:ـــــــــــاملص
 درقوآب دركو م.
 . رد  دراعةا: دةب نتةض.درلعيم درةةلطم(. 1989 ى, وآخووب. )قبود لم مصط

 ة:ــــــربيــــــع العــــــراجــــــامل
درقدددددددد لوا: رد  ، قرد ا م هددددددددةم درددددددددكد  وديلللدددددددد  ودرلردددددددد و م(. 2008مدددددددداحم )، أبددددددددة درنصددددددددو

 در يو ر نوو ودربةن  .
. مصددددو: درلبلةددددأل مقةمدددد   دربخطددددلط ودرب كةددددو دهةددددبودتليرم(. 2012مدددداحم )، أبددددة درنصددددو

 درليلةع  درعويل  ر با    ودرنوو.

 ع رلدد  ديةدد رة  دا ددودفل   ددر ترسددةإل أرد  مع لددر مدداد س وز ردد  م(. 2009ز مددل )، أبددة  ددل  
بسدددم ، .  ةدد ر  م جسدددبةو غةددو منوددة ادر ددةث   ددألا مدددإل وجهدد  نظددولم وةدددتل تطة ولدد 

 إل.  سطة، دري مع  داة مل    ألا، ز ل  دربويل ، أ ةض دربويل 

 عل ب: رد  درلسةوا.، قرد ا درةبمم(. 2009ن ر  مرلا )، أبة  لخي
م(. قرد ا درددكد  وع ببهدد    رددكز   دهجبلدد عر  ددر تددة  دينظلدد  2015ي ةددوا. )، أبددة لةددا وس

دربلثة دد  ويعددض درلب ةددود  رددان عةندد  مددإل درط ربدد   درلب ةبدد    ددر ج معدد  ديبصددى. 
 .1(16مي   درع ةم دربوية   درن سل . )

ألو قرد ا دركد  ع ى عل ل  دتخ ال درقود د  ران مدةد ر دارد ا درع لد   در م(. 2014 ب  )، حلاأ
ز لددد  ، بسدددم قرد ا ديعلددد ض، .  ةددد ر  م جسدددبةو غةدددو منودددة ادري معددد  داةددد مل    دددألا

   سطةإل.، غألا-دري مع  داة مل ، دربي  ا
بويدددة ةإل  قسدددم دا دددودب دربويدددةم قحصددد ال    عدددادر درلودددو ةإل درأ(. ، م2018دا دددودب دربويدددةم. )
 . درخوا: قرد ا دربع لم  لر  ظ  درخوا.  رخوا

تقةلم مقةمد   دهتصد ض ردان درلودو ةإل دربويدة ةإل م(. 2013 ودس )، درهكة م ،    ض، دي و  ر
 ةدد ر   .درو  تددةةإل مددإل وجهدد  نظددو مع لددر ومع لدد   دربويلدد  درو  تددل   ددر درلة ددل

 درعودل.، ج مع  درلة ل، ل  درو  تل ز ل  دربوي، رزبة دي غةو منوة ا
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. توجلدد :  وددةو درعلسددةم درو دد ض: رد  درلعو دد  دارد ا دركدتلدد  درن جردد م(. 2000تددلم )، آض بددةض
 ر بنلل  دربوو  .

(. ودب  قرد ا درةبم ران درلوو ةإل ودرلوو    دربوية ةإل  لنطق  نيودب م2014ل رم )، آض  طلح
ج مع  دامد م مرلدا ، ز ل  درع ةم دهجبل  ل ، ة ا.  ة ر  م جسبةو غةو منودربع للل 

 درو  ض.، بإل ةعةر داة مل 
دي كددددد   درعق نلددددد  ودر عق نلددددد  وع ببهددددد   لهددددد  د  قرد ا دردددددكد  م(. 2017عتاداردددددي )، ديمةددددو

، .  ةدد ر  م جسددبةو غةددو منوددة ادرلا زدد  مددإل بتددل درلو دداسإل درط بةددةإل  لنطقدد  جدد ندب
 أبه .، ل   خ راج مع  در، ك ل  دربويل 

. درو د ض: دتي ل   حاسث   ر دا ودب دربويدةم م(.2004عتادرعأل أل بإل عتادرةل  . )، درب  طةإل
 مكبب  درعتلك ب.

.  ةددد ر  م جسدددبةو مهددد  د  قرد ا درةبدددم وع ببهددد    ددد ةل درعلدددلم(. 2013عتدددا  )، دربددد حةث
ج معدد  ندد ي  ، رد  دد ز لدد  درع ددةم دهجبل  لدد  ودا، بسددم درع ددةم دارد  دد ، غةددو منوددة ا
 درو  ض.، ر ع ةم ديمنل 

 مكبب  جو و.، درو  ض .ك  ي   دا ودب دربويةم  م(.2016ةعةا )،   رتةا

دابدددادع دارد م وع ببدددي  دددلرد ا دردددكد  ردددان ب اددداد  درلددداد س درث نة ددد  م(. 2017 دددكن )، درتدددا 
، ربخطدلط دربويدةم بسدم دارد ا ود، .  ة ر  م جسبةو غةو منودة ار تن    لاسن  درو  ض
 درو  ض. ، ج مع  دام م مرلا بإل ةعةر داة مل ، ك ل  درع ةم دهجبل  ل 

تطة و عل ل  دهتص ض دا ود ر بةإل درلوو ةإل دربوية ةإل ودرلع لةإل  ر م(. 2009  األ )، دربكوم 
ز لددد  ، .  ةددد ر  م جسدددبةو غةدددو منودددة امددداد س دربع دددلم درثددد نةم درعددد م  لنطقددد  عسدددةو

 أبه .، مع  درل   خ راج ، دربويل 

.  ة ر  قرد ا دركد  ران ماسود  درلاد س درث نة    لاسن  مك  درلكوم م(. 2005دببس م )، درثق ر
، ج مع  أم درقدون ، ز ل  دربويل ، بسم دارد ا دربوية   ودربخطلط، م جسبةو غةو منوة ا

 مك  درلكوم .

إل ر نودددود  دربوية ددد  مدددإل وجهددد  نظدددو ودبددد  دةدددبخادم درلودددو ةإل دربويدددة ةم(. 2006أحلدددا )، جددد بو
ز لددد  ، .  ةددد ر  م جسدددبةو غةدددو منودددة ادرلودددو ةإل دربويدددة ةإل ودرلع لدددةإل  لر  ظددد  جددداا

 ج مع  أم درقون.، دربويل 
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(. قرد ا درددددكد  وع ببددددي  دددد ربع م درلةجددددي الدتلدددد   رددددان مع لددددر درلا ةدددد  م2009 لسددددى )، جدددد بو
 .1(14)، مي    رةث دربويل  درنة ل . درلبةةط    ركة م

 درو  ض.، دبإل عوير مةطا درركم ديمةم  ر نيام(.1993حلا )، دري ةو
م(. دردددكز   دهن عددد رر وع ببدددي   رسدددع را ودرثقددد   ددد رن ع ردددان ط بددد  ج معددد  2007آمددد ض )، جدددةرا

 .3(21)، مي   ج مع  درني ح رأل ر ث )درع ةم دانس نل ( ديبصى.
. عل ب: دراد  درع لل  دراورل   للي وأة رةبيم   -دا ودب دربويةم م(.2002عتادره رم )، جةر 

 ومكبب  رد  درثق    ر نوو ودربةن  . .

. تقددة م بددودمج دربنللدد  درلهنلدد  ر لوددو ةإل دربويددة ةإل  ددر ةدد طن  علدد بم(. 2006 حلدد  )، درر  للدد 
 ج مع  درس ط ب ب بةس: مسقط.،  ة ر  م جسبةو غةو منوة ا. ز ل  دربويل 

نلدددددةالا مقبدددددوح ربرسدددددةإل درلل  ةددددد   دا دددددودفل  ردددددان درلودددددو ةإل أم(. 2014ن  دددددو )، درريدددددوم 
بسدم ، .  ةد ر  م جسدبةو غةدو منودة ادربوية ةإل بةند ا دربويل  ودربع لم  ر ةد طن  علد ب

 ة طن  عل ب.، ج مع  نألون ، ز ل  درع ةم ودلرد ، دربويل  ودرا دة   دانس نل 
وتدد  درددةدل ر ر لددوأا درع م دد    رقطدد ع قرد ا درددكد  ودنعك ةدده  ع ددى درم(. 2014 و دد ض )، دررويددر

، ز لدد  دربصدد ملم، بسددم درسددكإل وكرد ا درلنددألض، .  ةدد ر  م جسددبةو غةددو منوددة ادرصددرر
 ج مع  أم درقون.

دي رب : رد  -علدددد ب .دا ددددودب دربويددددةم ودبعددددي وآ  بددددي درلسددددبقت ل م(. 2007 د دددداا )، دررو ددددوم 
 درلن لج ر نوو ودربةن  .

.   دربنظللددر ةدد ة  دي ددودر ودريل عدد    ددر منظلدد   ديعلدد ض. درسدد ة م(2004حسددةإل )، حددو م
 عل ب: رد  درر ما ر نوو ودربةن  .

 

 


