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هضفذ الضعاؾت للخعغف على ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم 

 الخدلم مً، و لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت

عؼي ملخيحراث املؿى  الىظُف  والىى  جلً لا وحىص فغوق طاث صاللت إخطائُت في 
ع
ؾباب ح

الىشف عً الخطىع امللترح لعالج ظاهغة ، و الاحخماعي واملؤهل العلىي وؾىىاث الخبرة

عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت 

 .بخعلُمُت حىىب الباؾىت

ا( 563ىهذ عُىت الضعاؾت مً )جي في مدافظت حىىب الباؾىت، ؾبلذ  جغبٍى

اؾدباهت ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي عليهم 

ٌ  وكض ؤظهغث هخائج الضعاؾت، وإلاصاعة املضعؾُت املغجبت  علىلاؾباب الاحخماعُت  خطى

ت على الاولى  خطلذ لاؾباب الصخطُت ملغجبت الثاهُت، وبِىما خطلذ لاؾباب إلاصاٍع

 ، وجلع حمُع جلً لاؾباب في املؿخىي املخىؾـ.املغجبت لازحرةعلى 

 إلاصاعة املضعؾُت ؛الىفاءاث املهىُت؛ إلاشغاف التربىي  ؛عؼوفملماث مفخاحيت: 
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Abstract: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The study aimed to identify the reasons for the reluctance of 

professional competencies to apply for educational supervision and 

school management functions in southern Al-Batinah education, also to 

verify the presence of statistically significant differences in those reasons 

attributable to variables of job title, gender, educational qualification and 

years of experience, finally to reveal the proposed perception of treating 

the phenomenon of professional competencies for Applying for 

educational supervision and school administration jobs in Al Batinah 

South Education. 

The sample of the study consisted of (563) educators in the South 

Al Batinah governorate, A questionnaire was applied to them on the 

reasons for the reluctance of professional competencies to apply for 

educational supervision and school management functions. The results of 

the study showed that social reasons got the first rank while 

administrative reasons got second and personal reasons got The last rank, 

and all those reasons are at the intermediate level. 

The results of the study also showed the presence of statistically 

significant differences at the level of significance (0.05) attributable to the 

variable of the job title, while there were no statistically significant 

differences attributable to the variables of gender, educational 

qualification and years of experience. in light of these results a suggested 

concept was formulated to treat the phenomenon of the reluctance of 

professional competencies from Applying for educational supervision and 

school administration jobs in Al Batinah South Education. 

Keywords: reluctance; professional competencies; educational 

supervision; school management 



د/حمد بً عبدهللا البىضعيدي، ضيف بً بدر النىدي، ساًد بً خليفت املقبالي د/ ضعىد بً مبارك البادري،  
 

156 

 

 مقدمت:

عت واملخالخلت ال عالم ٌشهض تي الُىم العضًض مـً املـؿخجضاث والخيُـغاث الؿَغ

والتي ؤزغث بشيل  فغغتها العىملت والثىعة الغكمُت وزىعة الاجطاالث والثىعة املعغفُت،

غ ؤهظمتها  هبحر على مسخلف مجاالث الخُاة؛ مما خضا بالىثحر مً الضٌو إلى جؿٍى

ت؛ لخخالءم الاكخطاصًت والؿُاؾُت والاحخماعُت والثلافُت ت  والتربٍى مع املخؿلباث الخىمٍى

 الجضًضة. 

ٌ  فئن وان الىظام التربىي مً ؤهم لاهظمت في املجخمع؛وملا  املخلضمت  الضو

والىامُت ؤضبدذ جدؿابم في الاهخمام به والاؾدثماع فُه باعخباعه عؤؽ ماٌ بشغي، فهى 

ؼوصهم باملعاعف واملهاعاث واللُم والاججاهاث، التي حؿاعضهم على  ًىىي كضعاث لافغاص ٍو

الطحي وإجاخت الفغضت لهم في  مؿخىاهم وعفع همصزل عفع مؿخىي إهخاحُتهم وجدؿحن

ؿاعضهم الاحخماعي، الخغان ض املنهي، هما الترقي على َو  مشاعهتهم فغص مً ًٍؼ

نهم الؿُاؾُت، ِّ
 
مى  والاحخماعُت الاكخطاصًت الخىمُت في ؤفػل املؿاهمت بشيل مً وٍع

غ هظم الخعلُم والعاملحن فيها ت وؾىُت، لبالصهم، لهظا ؤضبذ جؿٍى  جلضم وؤضبذ ؤولٍى

 اؾخعماٌ على زاص بىحه كضعتهم ومضي ؤبىائها، حعلُم بمؿخىي  الضٌو ًلاؽ

اغُاث  الخضًثت، واعجباؽ طلً باالكخطاص فمً الخىىىلىحُا مع والعلىم والخعامل الٍغ

 (.2212)خمىص، ؤًػا الاكخطاصًت اللىة ًملً واملعلىماث العلم ًملً

 اهخ شهضث لازحرة الثالزت العلىص لظا فئن
 
  ماما

 
غ واضخا  للعملُت الىىعي بالخؿٍى

 املشترن، املؿخىي  على ؤو خضه على صولت ول مؿخىي  على ؾىاء العالم، في الخعلُمُت

 في ازتزالها ًمىً والتي املخيحراث، مً العضًض فغغتها التي الخدضًاث ملىاحهت وطلً

 الثلافُت والخىخالث واملعلىماح  املعغفي والاهفجاع إلاعالم  والاهفخاح العالُت الخلاهت

غ مسخلف حىاهب العملُت الخعلُمُت واملىاهج  والاكخطاصًت، وكض شمل هظا الخؿٍى

ولابيُت املضعؾُت وؾغق الخضَعـ والىؾائل الخعلُمُت واملسخبراث وجلىُاث الخاؾب آلالي 

 والىؾائـ املخعضصة وغحرها.

ت العاملت في الىظام الخعلُىي ؾ ىاء واهىا معلمحن ؤو وهظغا ألهمُت اليىاصع البشٍغ

حن باعخباعهم ؤهم ميىهاث هظا الىظام؛ فلض ؾعذ الىثحر مً لاهظمت الخعلُمُت  إصاٍع
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غ الخعلُم، فعلى ؾبُل املثاٌ  ت باعخباع طلً مىؿللا إلضالح وجؿٍى لخىمُت وىاصعها البشٍغ

ت خُث جلىم هظه الشبىت بخىفحر واف Teachers net كامذ إهجلترا بئوشاء شبىت املعلمحن

املعلىماث التي حؿهم في جىمُت املعلمحن ؤواصًمُا ومهىُا وشخطُا على شبىت املعلىماث 

العاملُت )إلاهترهذ(، هما جلىم بعغع املؤجمغاث ووشغ املجالث العلمُت وجلىم هظه 

الشبىت بخىفحر وافت املعلىماث التي حؿهم في جىمُت املعلمحن في مجاالث الخضَعـ والخعلم 

ت، وإلاخاؾت بإخضر املؿخجضاث في ومؿاعض وإلاصاعة ة املعلمحن على إحغاء بدىثهم التربٍى

 Head teachers إلاهترهذمجاٌ الخعلُم، هما جم إوشاء ؤٌو مجخمع حعلم مباشغ على 

بىاؾؿت اليلُت الىؾىُت لللُاصة املضعؾُت حهضف هظا املجخمع إلى إجاخت الغبـ الشبي  

اث والاشتران معا في خل املشىالث )بيضاصي، بحن اللُاصاث املضعؾُت لدؿهُل املىاكش

2212.) 

ت الشاغلت لىظائف إلاشغاف التربىي  واهؿالكا مما ؾبم فئن املىاعص البشٍغ

غ والخدضًث في لاهظمت الخعلُمُت، وطلً  وإلاصاعة املضعؾُت اث الخؿٍى حعخبر مً ؤهم ؤولٍى

  .لعملُت الخعلُمُتللضوع الىبحر واملدىعي الظي ًلىم به شاغلي هظه الىظائف في ا

وبمغاحعت لاصب التربىي املخعلم بمىغى  الضعاؾت هجض ؤن هىان صعاؾاث 

بدثذ في مىغى  العؼوف عً الخلضم لشيل وظائف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي 

( التي ؤظهغث هخائجها ؤن مً ؤبغػ ؤؾباب العؼوف عً العمل في 2219الخمُىي) هضعاؾت

ت جخمثل في الػيـ الىفس ياملىاضب اللُاصًت في   الىاجج مً ؾبُعت املضاعؽ الثاهٍى

ؼ الدشيُلُت للمضعؾت، املحزاهُت العمل، وغعف  الجساط لللاصة الطالخُاث  وكلت جفٍى

الخعلُم، وكلت املشاعهت  إصاعة مع اللغاعاث اجساط في فغص املشاعهت وغُاب إلاحغاءاث،

ت فيان مً ؤهمهاوامل املاصًت لاؾباب ؤما ؤهم والضعم املجخمعي،  الخىافؼ غُاب عىٍى

ت اللُاصاث على الغكابت وحشضًض وامليافأث، إصاعة الخعلُم، هما ؤظهغث  كبل مً إلاصاٍع

هخائج الضعاؾت عضم وحىص فغوق صالت إخطائُا للعؼوف حعؼي ملخيحري ؾىىاث الخبرة، 

 واملؤهل الضعاس ي.

املعلمـحن عًـ  ؤن صعحـت عـؼوف( الى 2219هما جىضلذ صعاؾت الضًداو  )

حاءث لاؾباب الفىُت في املغجبت لاولى زم هما  ،مغجفعـتواهذ الىظـائف إلاشـغافُت 
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ت فاألؾباب الصخطُت وؤزُـغا الاحخماعُـت ؤفاصث هخائج الضعاؾت ، هما لاؾباب إلاصاٍع

 بعضم وحىص فغوق صالت إخطائُا حعـؼي إلـى املخيُـغاث الضًميغافُـت، وطلـً في مـا ًخعلـم

 .بإؾـباب العؼوف

( فلض ؤظهغث هخائجها وحىص ؤؾباب مخعضصة جؤصي إلى 2218ؤما صعاؾت زلُفت )

ت املشغفت عمل العؼوف عً الخلضًم لإلشغاف التربىي منها اػصواحُت الىعقي  التربٍى

ت، وامخضاص عمل  وإلاصاعي والفني، وهظغة املجخمع الؿلبُت خٌى عمل املشغفت التربٍى

الضوام الغؾىي، وكلت الطالخُاث املمىىخت للمشغفت والتي جدخاحها املشغفت بعض ؤوكاث 

 للخعامل مع املعلماث، وػٍاصة هطاب املشغفت مً املضاعؽ.  

( إلى ؤن مً ؤهم ؤؾباب العؼوف عً 2215) MASUNDAوزلطذ صعاؾت ماؾىضا 

ت وإلاشغا ُت هى زىف املىظف مً الاهخلاٌ مً وغعه الىظُف  فشيل  الىظائف إلاصاٍع

لخالي إلى وغع وظُف  ؤزغ، وكلت إشغان املىظفحن في ضىع اللغاعاث، وغعف كىىاث ا

الخىاضل معهم مما حعلهم ال ًلضمىن على الخلضم لشيل وظائف ؤزغي في مجاٌ 

عملهم، هما ؤظهغث هخائج الضعاؾت وحىص فغوق صالت إخطائُا للعؼوف حعؼي الزخالف 

 ُا حعؼي الزخالف الىى  الاحخماعي.املؿى  الىظُف ، وعضم وحىص فغوق صالت اخطائ

(  مجمىعت ؤؾباب 2213) Kılıcoglu وهُلُيىحل  Yılmazوطهغث صعاؾت ًلمؼ 

ت منها ؤؾباب جخعلم بالبِئت  جؤصي إلى العؼوف عً الخيُحر الىظُف  في املؤؾؿاث التربٍى

ت،  املضعؾُت، وؤؾباب مالُت، وغُاب الطالخُاث املمىىخت ملً ٌشيل الىظائف التربٍى

وكلت هفاءة  الىظائف املؿاعضة ، هما ؤظهغث هخائج الضعاؾت عضم وحىص فغوق صالت 

واملؿى  الىظُف ، ووحىص  ئُا حعؼي ملخيحراث ؾىىاث الخبرة واملؤهل الضعاس يإخطا

 فغوق صالت اخطائُا حعؼي الزخالف الىى  الاحخماعي.

 مشهلت الدراضت 

غ والخدضًث التي جلىم بها وػاعة التربُت والخعلُم في  بالغغم مً حهىص الخؿٍى

مجاٌ إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت، إال ؤن هىان عضص مً الخدضًاث واملعىكاث 

التي جلف ؤمام جلً الجهىص، فاإلصاعة املضعؾُت شإجها شإن ؤي عمل ًلىم به إلاوؿان ال 

ملماعؾت في ًسلى مً وحىص ضعىباث حعترغه ؤزىاء مماعؾخه ؤو اللُام به، واملخدبع ملؿاع ا
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م اللُام  إلاصاعة املضعؾُت ًجض ؤجها حعاو  مً بعؼ لامىع التي جمثل ضعىباث في ؾٍغ

بىظائفها على الىحه لاهمل، على ؤن هظه الطعىباث واملعىكاث جسخلف مً إصاعة 

 لظغوف املضاعؽ وؾبُعت اللائمحن 
 
مضعؾُت إلى ؤزغي ومً مغخلت حعلُمُت إلى ؤزغي جبعا

( وهظلً الخاٌ باليؿبت للعمل إلاشغافي، فلض ؤشاعث الضعاؾاث إلى 2213عليها )الثمالي، 

غحع طلً اللطىع ؤما في مدضوصًت  بعؼ اللطىع العائض في إلاشغاف التربىي، ٍو

لاؾالُب إلاشغاكُت التي ٌؿخسضمها املشغفىن، وكلت ؤصاء بعؼ لاؾالُب إلاشغافُت 

ًً ؤعاء املشغفحن واملشغفاث خٌى لاصواع املهمت في جىمُت مهاعاث املعلمحن، وإما إلى جبا

املؿلىبت منهم، وؤظهغث هخائج الضعاؾت ؤًػا عضم وحىص فغوق صالت إخطائُا حعؼي  

 (. 2212للمؿى  الىظُف  )خلـ، 

في حعلُمُت حىىب الباؾىت بإن هىان عضصا مً الخدضًاث التي جلف لىخظ وكض 

ً جلً الخدضًاث عؼوف عمىم حجغ عثرة ؤمام الاشتراؾاث إلاحغائُت الؿابلت، وم

حن عً الخلضم لخلً الىظائف؛ فمً زالٌ ما وكف علُه اغلب الباخثحن في هظه  التربٍى

ت باملدافظت، وبىاء على  م الضعاؾاث والبدىر التربٍى الضعاؾت وىجهم ؤعػاء في فٍغ

ت وإلاشغافُت للعام   (1)ملخم ،2218/2219إخطائُت ؤعضاص املترشخحن للىظائف إلاصاٍع

ت وإلاشغافُتؤوضخذ ان هىان عؼوفا عً إلاكباٌ للتر  فلض ؛ اط ان شح للىظائف إلاصاٍع

ت وان بيؿبت  % لىظُفت مضًغ 92اعلى وؿبت عؼوف عً إلاكباٌ للترشح للىظائف إلاصاٍع

% لىظُفت مؿاعض مضًغ مضعؾت، هما ًالخظ وحىص عؼوف في 99.2مضعؾت ووؿبت 

%، ؤما في الىظائف 67% إلى 84وؿبتها بحن الالخداق بىظائف املشغفىن لاوائل جغاوخذ 

اغت مضعؾُت 99.5إلاشغاكُت؛ فلض وان اعلى وؿبت عؼوف بليذ  % في وظُفتي مشغف ٍع

% لىظُفت مشغف إعشاص 87.8ومشغف مهاعاث مىؾُلُت، واصوى وؿبت عؼوف بليذ 

هفس ي. هما ان هىان وؿبت عؼوف عالُت في إلاكباٌ على وظُفت معلم ؤٌو جغاوخذ بحن 

ش وبحن 122 % في 88.1% في وظائف املعلم لاٌو ملاصة التربُت إلاؾالمُت ولاخُاء والخاٍع

ت. وبىاء على ما ؾبم؛ فاهه ًمىً جدضًض مشيلت  وظُفت معلم ؤٌو ماصة الليت إلاهجلحًز

 الضعاؾت في لاؾئلت آلاجُت: 
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اعة ما ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاص .1

 املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت؟

هل جىحض فغوق طاث صاللت إخطائُت في ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً  .2

عؼي 
ع
الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت ح

 ملخيحراث املؿى  الىظُف  والىى  الاحخماعي واملؤهل العلىي وؾىىاث الخبرة؟ 

ىع امللترح لعالج ظاهغة عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف ما الخط .3

 إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت؟

 أهميت الدراضت 

  جىمً ؤهمُت الضعاؾت الخالُت في املشيلت التي ًخطضي لها بالبدث والخلص ي

 حها.العلىي، مً زالٌ حؿلُـ الػىء على ؤؾباب العؼوف وؾبل جفاص

  إؾهام الضعاؾت في جدضًض ؤهم مؿبباث العؼوف عً الترشح لىظائف إلاصاعة

املضعؾُت وإلاشغاف التربىي مما ٌـؿاعض املعىُحن بخعلُمُت حىىب الباؾىت على مغاعاتهـا 

والبدـث عـً البضائل للخلٌى وامللترخاث التي حؿاعضهم علـى عفع مؿخىي ؾمىخهم 

ت و  إلاشغافُت.لإلكباٌ على الىظائف إلاصاٍع

  ا هاما في عملُت الىظام الخعلُىي واملخمثل في جدىاٌو هظه الضعاؾت كؿاعا جغبٍى

ؿُت باملضاعؽ الخيىمُت.  ت والخضَع  ؤعػاء الهُئخحن إلاصاٍع

  ٌمً حىاهب الهضع التربىي مً زال 
 
حؿاهم هخائج الضعاؾت الخالُت في معالجت حاهبا

ت  عً الترشح وبالخالي جدضًض مضازل العالج الخعـغف على ؤؾباب عؼوف اليىاصع التربٍى

 .لهظه الظاهغة

  حشيل هظه الضعاؾت صافعا لللُام بضعاؾاث ؤزغي للخعغف على معىكاث العمل

 إلاصاعي وإلاشغافي في املضاعؽ الخيىمُت.

 أهداف الدراضت 

  الخعغف على ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي

 ضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت.وإلاصاعة امل
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  الخدلم مً وحىص فغوق طاث صاللت إخطائُت في ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت

عؼي 
ع
عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت ح

 ملخيحراث املؿى  الىظُف  والىى  الاحخماعي واملؤهل العلىي وؾىىاث الخبرة. 

  عً الخطىع امللترح لعالج ظاهغة عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم الىشف

 لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت.

 حدود الدراضت 

الخضوص املىغىعُت : عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف  .1

 التربىي وإلاصاعة املضعؾُت.

 واملضاعؽ الخابعت لها. ُت حىىب الباؾىتالخضوص الجيغافُت: حعلُم .2

ؿُت  .3 ت والخضَع ت: ؤعػاء الهُئت إلاصاٍع الىظائف و والاشغافُت الخضوص البشٍغ

 .املؿاهضة لها

 .2219/2222الخضوص الؼمىُت: العام الضعاس ي  .4

 مصؼلحاث الدراضت 

ى بعض الاؾال  على لاصب التربىي، جم حعٍغف املطؿلخاث الىاعصة في الضعاؾت على الىد

 آلاح :

 :إلاعغاع مً كبل إصاعاث املضاعؽ واملعلمحن عً العمل في الىظائف  العشوف

ت وجفػُل بلاءهم على هفـ العمل الؿابم، وإلاحجام عً  إلاشغاكُت وإلاصاٍع

جلبُت الخىحُه اطا اكخػذ املطلخت طلً على الغغم مً كضعتهم اللُاصًت 

(. وحشحر في هظه الضعاؾت إلى 19 : 2213واملداوالث التي جبظٌ إلكىاعهم )املثالي، 

اللُم الغكمُت الضالت على صعحت اؾخجابت الفئت املؿتهضفت لفلغاث الاؾدباهت 

 خٌى ؤؾباب العؼوف عً الىظائف إلاشغافُت وؾبل مىاحهت جلً لاؾباب.

 :امخالن املىظف للمهاعاث والاججاهاث واملعاعف الالػمت التي  النفاءاث املهىيت

جؿبُم وإجلان العمل امليلف به وإزغاحه بجىصة عالُت مً زاللها ٌؿخؿُع 

ؿُت 9:  2218)عبضالغخُم،  ت والخضَع ا هم ؤعػاء الهُئت إلاصاٍع (. وهظٍغ

امللتزمحن بالىاحباث واملؿؤولُاث الىظُفُت وجؿبُم اللىائذ ولاهظمت 
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الىظُفُت، ومخلبال للخىحيهاث والخعلُماث الىاعصة مً املؿؤولحن بضكت، 

ازخطاضاث الىظُفت الخالُت، وما كضمه مً حهىص وزضماث  ومخمىىا مً

غ  ت في مجاٌ جسططه على مؿخىي العمل، وكاصعا على الخلُُم وجؿٍى ٍغ جؿٍى

غ والبدىر وجدمل  لاصاء والخيلب على ضعىباث العمل وإعضاص الخلاٍع

 مؿؤولُاث وظُفُت ؤعلى، ومؿاهما في جلضًم لافياع وامللترخاث.

 الىظائف التي ًدم ألعػاء  ىي وإلادارة املدرضيت:وظائف إلاشزاف الترب

ؿُت باملضاعؽ الخيىمُت الخابعت لخعلُمُت حىىب الباؾىت  ت والخضَع الهُئت إلاصاٍع

 .الخلضم لها وفم اشتراؾاث ول وظُفت

 مىهجيت الدراضت وإجزاءاتها

 مىهج الدراضت 

ؤؾباب عؼوف  إن املىهج الىضف  هما ًغاه الباخثىن هى املىهج املىاؾب الؾخيباؽ

ؿُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت عً  ت والخضَع الىفاءاث املهىُت مً ؤعػاء الهُئت إلاصاٍع

الخلضم للىظائف إلاشغافُت، خُث ٌعخمض لاؾلىب الىضف  على وضف الظاهغة 

وجفؿحرها والاهخمام بخدضًض ؤؾباب ظاهغة العؼوف، وجدضًض املماعؾاث واججاهاث ؤفغاص 

 ؾباب.العُىت لخفاصي جلً لا 

 مجخمع الدراضت 

ؿــــــُت  ــــــت والخضَع والاشــــــغافُت جيــــــىن مجخمــــــع الضعاؾــــــت مــــــً حمُــــــع ؤعػــــــاء الهُئــــــت إلاصاٍع

ـــا و  ــ ـــــاهضة لهـ ـــــائف املؿـ ــــاء الىظـ ـــم الاخطـــ ــ ـــــائُت كؿـ ـــــب إخطـ ــــت خؿــ ــــىب الباؾىــ ــــت حىــ بمدافظـــ

 ( ًىضح طلً.1واملؤشغاث، والجضٌو )

 ملطاهدة لهاالىظائف او والاشزافيت الهيئت إلاداريت والخدريطيت (: أعظاء 1جدول )

 بمحافظت جىىب الباػىت
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 عيىت الدراضت

( مؿاعض/ة مضًغ/ة مضعؾت 32( مضًغ/مضًغة مضعؾت و)38جيىهذ عُىت الضعاؾت مً )

/ي و)(57)( مشغف/ة و49و) ( ؤزطائ /ة بخعلُمُت 42( معلم/ة و)345معلم/ة ؤٌو

لت العشىائُت مً مجخمع الضعاؾت،  ( 2ٌو )والجضحىىب الباؾىت جم ازخُاعهم بالؿٍغ

 ًىضح طلً.

( : عيىت الدراضت بخعليميت جىىب الباػىت2جدول )  

 

 

 أداة الدراضت 

جم مسح مطاصع لاصب التربىي لالؾال  على ما وعص بها مً صعاؾاث ؾابلت 

وؤصواث جخعلم بمىغى  العؼوف عً إلاكباٌ للعمل إلاصاعي/الاشغافي، هضعاؾت عػق هللا 

( وصعاؾت 2213شاع اليها في صعاؾت الثمالي ) ( امل1999( وصعاؾت الغخُلي )1999)

 .(2223( وصعاؾت اليطً ) 2225الطالحي )

وتهضف الاؾدباهت إلى الخعغف على ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم 

لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت، والىشف عً 

حىص فغوق طاث صاللت إخطائُت في ؤؾباب ؾبل جفاصي طلً العؼوف، والخدلم مً و 

عؼي ملخيحراث املؿى  الىظُف  والىى  الاحخماعي واملؤهل العلىي وؾىىاث 
ع
العؼوف ح

خيىن الجؼء الثاو  مً زالزت ؤبعاص عئِؿُت؛ بعض إصاعي ًخيىن مً ) ( فلغة، 15الخبرة، ٍو

إحمالي ( فلغة، و 17( فلغة، وبعض شخص ي ًخيىن مً )7وبعض احخماعي ًخيىن مً )

ت لالؾدباهت جم 37الفلغاث لالؾدباهت ) ( فلغة. وللخدلم مً الخطائظ الؿُيىمتًر

عغغها على عضص مً املدىمحن، وطلً للخدلم مً مضي مالئمت حعلُماث الاؾدباهت 

وفلغاتها ألفغاص العُىت، وكض جم إحغاء الخعضًالث الالػمت على الاؾدباهت بىاء على 

غت بعؼ فلغاث الاؾدباهت؛ وخظف فلغجان مً البعض مالخظاتهم مً زالٌ حعضًل ضُا

 خؿاب ؾٍغم عً للملُاؽ الضازلي ضضق الاحؿاق مً الخدلم الصخص ي، هما جم
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إلُه  جيخىي الظي للبعض اليلُت الضعحت وبحن امللُاؽ صعحاث فلغاث بحن الاعجباؽ معامالث

جباؽ الؿالب ؤو الظي ًىظ على ؤن الفلغاث طاث الاع  Ebleالفلغة، ووفلا ملعُاع اًبل 

ىصح بدظفها، ؤما الفلغاث التي ًتراوح 0.18التي جلل عً ) ( حعض فلغاث غعُفت ٍو

( فاهثر فهي 0.39اعجباؾها )( فهي فلغاث حُضة، وؤما التي بلغ 19. - -38.اعجباؾها بحن )

(. وبىاء علُه فان حمُع الفلغاث جغاوح اعجباؾها 2212ممخاػة )ٌعلىب وؤبى فىصة، 

(؛ مما ًضلل على ؤن حمُع الفلغاث ممخاػة وضالخت للخؿبُم لاؾاس ي، 0.367-0.880)

 .( ًىضح طل3ًوالجضٌو )

 (: معامالث الارجباغ بين درجت مل فقزة وألابعاد الذي جيخمي إليها في3جدول )

 الاضدباهت

 

 

 

 

 

 

 

 

ا 14باؾخسضام الفا هغوهبار على ) الاؾدباهتهما جم الخدلم مً زباث  ( جغبٍى

ت والاحمً زاعج  خماعُت عُىت الضعاؾت، وكض بلغ معامل الثباث لألبعاص إلاصاٍع

( وهي اعجباؾاث 953.( )878.( )871.( )923.على الخىالي )والصخطُت ولالؾدباهت هيل 

مىً  عالُت؛ مما ًضلل على ؤن امللُاؽ بشيل عام ًدؿم بضعحت عالُت مً الثباث ٍو

ُت، وبعض إحغاء الخعضًالث الالػمت وفم آعاء الاعخماص علُه في الخؿبُم على العُىت لاؾاؾ

 الاؾدباهتاملدىمحن، واؾخسغاج ضضق الاحؿاق الضازلي للفلغاث بىاء على لابعاص، فان 
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ت،  15( -1؛ الفلغاث مً )( فلغة37النهائُت جيىن مً ) ابطىعته جدمل ؤؾبابا إصاٍع

( جدمل ؤؾبابا  37 -23( جدمل ؤؾبابا احخماعُت،والفلغاث مً )22-16والفلغاث مً )

 شخطُت.

 إجزاءاث الدراضت 

 الاؾال  على إلاؾاع الىظغي والضعاؾاث الؿابلت طاث العالكت باملىغى .  .1

ا. .2  بىاء ؤصاة الضعاؾت وجدىُمها ظاهٍغ

جؿبُم ؤصاة الضعاؾت على عُىت اؾخؿالعُت مسخاعة عشىائُا مً مجخمع الضعاؾت  .3

ت.  والخإهض مً زطائطها الؿُيىمتًر

 ضعاؾت على عُىت ؤؾاؾُت مسخاعة عشىائُا مً مجخمع الضعاؾت.جؿبُم ؤصاة ال .4

غ البُاهاث ومعالجتها باؾخسضام لاؾالُب إلاخطائُت.  .5  جفَغ

 والجضولت للبُاهاث واؾخسالص الىخائج وجفؿحرها ومىاكشتها  الخدلُل .6

 ضُاغت الخىضُاث وامللترخاث في غىء هخائج الضعاؾت . .7

 ومىاقشتهاعزض هخائج الدراضت 

ما أضباب عشوف النفاءاث املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف : ألاول  الطؤال

 التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب الباػىت؟

في جدضًض ؾٌى الخالًا بىاء على الؿلم  انشغ  الباخثلإلحابت عً هظا الؿؤاٌ 

ت ، الغباعي لالؾدباهت والخاص باألؾئلت الىضفُت خٌى صعحت ؤفغاص العُىت املؿتهضف

 ( ًىضح طلً. 4والجضٌو )

 الاضخجابت درجاثمً  درجت(: درجت القؼع لهل 4جدول )
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ـــــض  ــ ــ ــ ــ ــــه؛ فلـ ــ ــ ــ ــ ـــــاء علُــ ــ ــ ــ ــ ـــــاث وبىـ ــ ــ ــ ــ ـــــابُت والاهدغافــ ــ ــ ــ ــ ــــؿاث الخؿـ ــ ــ ــ ــ ـــــخسغاج املخىؾــ ــ ــ ــ ــ ـــم اؾـ ــ ــ ــ ــ ــ جــ

ت ؾــباب عــؼوف الىفــاءاث املهىُــت عــً الخلــضم لىظــائف إلاشــغاف التربــىي وإلاصاعة أل املعُاٍع

 ٌو ؤصهاه ًىضح طلً.والجض ،املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت

ضباب عشوف النفاءاث ل املخىضؼاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت : (5جدول )

املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب 

 حطب املخىضؼاث الحطابيتالباػىت 
ً
 (563)ن= مزجبت جىاسليا

 

 

 

 

، (3.05-2.73ابُت كض جغاوخذ ما بحن )املخىؾؿاث الخؿؤن ( 5ًبحن الجضٌو )

، (3.05)مخىؾـ خؿاب  بلغ بإعلى ؾباب الاحخماعُت في املغجبت لاولى لا  خُث حاءث

(، وبلغ 2.73في املغجبت لازحرة وبمخىؾـ خؿاب  بلغ ) صخطُتالؾباب بِىما حاءث لا 

 (.2.91) هيل املخىؾـ الخؿاب  لألؾباب

التي ؤظهغث ( 2219صعاؾت الضًداو  )دُجت وجخفم هدُجت الضعاؾت الخالُت مع ه

ت  للعؼوف عً العمل في وظائف  هخائجها ؤن هىان ؤؾبابا احخماعُت وشخطُت وإصاٍع

إلاصاعة املضعؾُت. بِىما جسخلف هخائج الضعاؾت الخالُت مع بعؼ هخائج صعاؾت ًلمؼ 

Yılmaz  وهُلُيىحل Kılıcoglu (2213 التي ؤظهغ ) مالُت ث هخائجهما ؤن هىان ؤؾباب

( في 2219هما ازخلفذ هدُجت صعاؾت الضًداو  )ؤصث إلى العؼوف عً الخيُحر الىظُف .

لض جم خؿاب املخىؾؿاث الخؿابُت جفطُال لظلً؛ فو جغجِب ؤؾباب العؼوف، 

ت لخلضًغاث ؤفغاص عُىت الضعاؾت على فلغاث  ، ول مجاٌ على خضةوالاهدغافاث املعُاٍع

 خُث واهذ على الىدى الخالي:
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 ال ألاول: ألاضباب الاجخماعيتاملج

ت خؿابجم   لألؾباب الاحخماعُتاملخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغافاث املعُاٍع

عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت ل

 والجضٌو ؤصهاه ًىضح طلً. ،بخعلُمُت حىىب الباؾىت

املخعلقت  فقزاثلث املعياريت لاملخىضؼاث الحطابيت والاهحزافا: (6جدول )

 حطب املخىضؼاث الحطابيتبالضباب الاجخماعيت 
ً
 (563)ن= مزجبت جىاسليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف  هالذ لاؾباب الاحخماعُت لعؼوف

إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت املغجبت لاولى مً بحن مجاالث 

الخظ مً 6042.(، واهدغاف معُاعي كضعه )3.25ضعاؾت بمخىؾـ خؿاب  كُمخه )ال (، ٍو

ااملجاٌ خطلذ على مخىؾؿاث خؿابُت ( ؤن فلغاث هظا 6الجضٌو عكم ) ث بمؿخٍى

فلغاث هظا املجاٌ  ، بِىما حاء املخىؾـ الىلي لجمُعجتراوح بحن املغجفعت واملخىؾؿت

عؼي طلً إلى هثرة الػيبمؿخىي "مخىؾـ ىؽ التي جماعؽ على شاغلي هظه " َو

الىظائف مً كبل املؿؤولحن، وجدمُلهم ؤزؿاء كض ال ًيىهىا ؾببا في خضوثها، وإلى كىة 
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الػيىؽ املجخمعُت التي ًخعغع لها مخسظي اللغاع مما ًؤصي في ؤخُان هثحرة إلى إضضاع 

اٌ شاغلي كغاعاث غحر مىغىعُت، عالوة على هثرة اللجان التي ًخم حشىُلها ملخابعت ؤعم

هظه الىظائف، وجضو  مؿخىي الضعم املجخمعي، وجىطل الىثحر مً ؤولُاء لامىع عً 

 مؿؤولُاتهم ججاه ؤبىاءهم.  

( وصعاؾت زلُفت 2219ىي )وجخفم هخائج الضعاؾت الخالُت مع هخائج صعاؾت الخمُ

 التي ؤظهغث بعؼ هخائجهما ؤن مً ؤبغػ ؤؾباب العؼوف عً العمل في املىاضب ( 2217)

بِىما جسخلف هخائج الضعاؾت الخالُت عً وإلاشغافُت هي ؤؾباب احخماعُت.  اللُاصًت

ؤن مً ؤبغػ ؤؾباب  االتي لم جظهغ هخائجهMASUNDA (2215 ،)هخائج صعاؾت ماؾىضا 

هي ؤؾباب احخماعُت.  هما ًخطح  وإلاشغافُتالعؼوف عً العمل في املىاضب اللُاصًت 

هثرة الػيىؽ التي جماعؽ على ( التي هطها: "17م )ؤن الفلغة عك( 6مً الجضٌو عكم )

على املخىؾؿاث ؤ شاغلي وظائف إلاصاعة املضعؾُت والاشغاف التربىي" خطلذ على

عؼي طلً إلى اعجباؽ شاغلي هظه الىظائف بشغائذ الخؿابُت بمؿخىي " مغجفع" َو

ن العمل املجخمع املسخلفت هاهًُ عً اعجباؾهم في ؤصاء مهام عملهم بإهثر مً شخظ وى 

التربىي عمل مخيامل ومترابـ؛ مما ؤصي إلى هثرة الػيىؽ التي جماعؽ على شاغلي 

 وظائف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي.  

( التي ؤظهغث هخائجها ؤن  2219وجخفم هظه الىدُجت مع هخائج صعاؾت الخمُىي )

لف هخائج بِىما جسخ، العمل الىاجج مً ؾبُعت ؤؾباب العؼوف هى الػيـ الىفس ي

( التي لم 2213) Kılıcoglu وهُلُيىحل  Yılmazالضعاؾت الخالُت عً هخائج صعاؾت ًلمؼ 

جظهغ هخائجها ؤن مً ؤؾباب العؼوف عً شيل وظائف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف 

هما ًخطح مً الجضٌو عكم  التربىي الػيىؽ التي جماعؽ على شاغلي  هظه الىظائف.

ي ال جدظى وظائف إلاصاعة املضعؾُت والاشغاف التربى " لتي هطها( ا22( ؤن الفلغة عكم )6)

عؼي  "بمجزلت احخماعُت هبحرة خطلذ على ؤصوى مخىؾـ خؿاب  بمؿخىي )مخىؾـ(،  َو

طلً ؤن هظه الىظائف جدظى بخلضًغ  باخترام  ؤفغاص املجخمع  شإجها شإن  الىظائف 

 لازغي والتي جىاٌ ؤهمُت في املجخمع. 
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 إلاداريتضباب ي: ألا املجال الثاو

ت خؿابجم  تاملخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغافاث املعُاٍع عؼوف للألؾباب إلاصاٍع

الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت 

 ًىضح طلً. (7)والجضٌو  ،حىىب الباؾىت

 داريتل ضباب إاملخعلقت بال  فقزاثلاملخىضؼاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت ل: (7جدول )

 حطب املخىضؼاث الحطابيت
ً
 (563)ن= مزجبت جىاسليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت املغجبت الثاهُت مً بحن مجاالث الضعاؾت بمخىؾـ   هالذ ؤؾباب العؼوف إلاصاٍع

 

 

خطح كُمت املخىؾـ الخؿاب  (، وطلً 5272.(، واهدغاف معُاعي كضعه )3.01) ٍو

املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت  ؤؾباب عؼوف الىفاءاثفي 

الخظ مً الجضٌو عكم )بخعلُمُت حىىب الباؾىت ( ؤن فلغاث هظا املجاٌ خطلذ على 7، ٍو
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عؼي طلً لعضص مً  اث جتراوح بحن املغجفعت واملخىؾؿت، َو مخىؾؿاث خؿابُت بمؿخٍى

ف املعلً عنها ملاعهت باملهام املؿلىبت، لاؾباب ؤبغػها كلت امليافأث والخىافؼ في الىظائ

وهثرة البرامج والفعالُاث التي جغهم شاغلي وظائف إلاصاعة املضعؾُت والاشغاف التربىي ، 

ومدضوصًت مشاعهت مً ٌشيلىن وظائف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي في ضىاعت 

(، وصعاؾت ماؾىضا 2219ي )اللغاعاث. وجخفم هدُجت الضعاؾت الخالُت مع هخائج صعاؾت الخمُى

MASUNDA (2215 وصعاؾت ًلمؼ ،)Yılmaz  وهُلُيىحل Kılıcoglu (2213 التي ؤظهغث  ،)

ت غُاب  بعؼ هخائجها ؤن ؤؾباب العؼوف عً العمل في املىاضب اللُاصًت في املضاعؽ الثاهٍى

 وامليافأث.  الخىافؼ الخعلُم، وغُاب إصاعة مع اللغاعاث اجساط في فغص املشاعهت

( التي هطها: " كلت امليافأث 1( ؤن الفلغة عكم )7هما ًخطح مً الجضٌو عكم )

والخىافؼ في الىظائف املعلً عنها ملاعهت باملهام املؿلىبت "، خطلذ على خطلذ على ؤعلى 

( 2.814( واهدغافاث معُاعي كضعه )3.53املخىؾؿاث الخؿابُت  بمخىؾـ خؿاب  كضعه )

عؼي طلً إلى هثرة ؤعضاص مم ً ٌشيلىن وظائف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي مما َو

جػم  ؤصي إلى كلت امليافأث والخىافؼ التي ًدطلىن عليها ملاعهت بالىظائف لازغي التي

بِىما جسخلف هخائج الضعاؾت الخالُت عً هخائج صعاؾت زلُفت  .ؤعضاصا كلُلت مً املىظفحن

عؼوف عً شيل وظائف إلاشغاف التربىي ( التي لم جظهغ هخائجها ؤن مً ؤؾباب ال2217)

 كلت امليافأث والخىافؼ التي جمىذ لشاغلي هظه الىظائف.

(  التي هطها" غعف اصاء 4( ؤن الفلغة عكم  )7هما ًخطح مً الجضٌو عكم )

ت املؿاهضة باملضاعؽ" خطلذ على ؤكل املخىؾؿاث الخؿابُت  بمخىؾـ  اليىاصع إلاصاٍع

عؼي طلً إلى ؤن ؤغلب اليىاصع 1.032معُاعي كضعه ) ( واهدغافاث2.34خؿاب  كضعه ) (، َو

ت املؿاهضة باملضاعؽ كض عملىا ؾابلا بىظُفت معلم؛ فهم على إؾال  جام بؿبُعت  إلاصاٍع

بُت مىىتهم مً اللُام بمهام عملهم  العمل املضعس ي هما اجهم زػعىا لىثحر مً البرامج الخضٍع

( وصعاؾت 2219مُىي )لخالُت عً هخائج صعاؾت الخعلى الىحه لاهمل. وجخفم هخائج الضعاؾت ا

التي لم جظهغ هخائجها ؤن مً ؤؾباب  MASUNDA (2215)وصعاؾت ماؾىضا  (2217زلُفت )

ت املؿاهضة لشاغلي العؼوف عً شيل وظائف إلاشغاف التربىي غعف اصاء اليىاصع إلاصاٍع

 Yılmazؾت ًلمؼ بِىما جسخلف هدُجت الضعاؾت الخالُت مع هخائج صعاهظه الىظائف. 
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( التي ؤظهغث بعؼ هخائجها ؤن مً ؤؾباب العؼوف عً 2213) Kılıcoglu وهُلُيىحل 

 شيل وظائف إلاشغاف التربىي هى كلت هفاءة  الىظائف املؿاعضة لشاغلي هظه الىظائف.

 املجال الثالث: ألاضباب الشخصيت

ـــرا  ــ ــ ــ ـــم وازحــ ــ ــ ــ ــــابجــ ــ ــ ت خؿـــ ـــــباملخىؾـــــــــــؿاث الخؿـــــــــــابُت والاهدغافـــــــــــاث املعُاٍع ــ ــ اب لألؾــ

ـــــُت عؼوف الىفـــــــاءاث املهىُـــــــت عـــــــً الخلـــــــضم لىظـــــــائف إلاشـــــــغاف التربـــــــىي وإلاصاعة لالصخطــ

 ًىضح طلً. (8)والجضٌو  ،املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت

بالضباب  املخعلقت فقزاثلاملخىضؼاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت ل: (8جدول )

 حطب املخىضؼاث الحطابيتالشخصيت 
ً
 (563)ن= مزجبت جىاسليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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مً بحن مجاالث الضعاؾت العؼوف الصخطُت املغجبت الثالثت هالذ ؤؾباب 

ؤؾباب (، وطلً في 5792.(، واهدغاف معُاعي كضعه )2.73كُمخه ) بمخىؾـ خؿاب 

عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت 

ال  بخعلُمُت حىىب الباؾىت ( ؤن فلغاث هظا املجاٌ خطلذ 8خظ مً الجضٌو عكم )، ٍو

اث جتراوح بحن املغجفعت واملخىؾؿت واملىسفػت، بِىما  على مخىؾؿاث خؿابُت بمؿخٍى

عؼي طلً إلى ؤن لغاث هظا املجاٌ بمؿخىي "مخىؾـ "حاء املخىؾـ الىلي لجمُع ف ، َو

هامت في وػاعة التربُت حعخبر مً الىظائف الصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي وظائف إلا 

والخعلُم هظغا ألجها تهخم بالجىاهب الخىفُظًت لجمُع ؾُاؾاث الىػاعة؛ مما ًخىحب ؤن 

ًخمخع شاغلي هظه الىظائف بالىثحر مً الؿماث الصخطُت التي جمىنهم مً ؤصاء عملهم 

على الىحه لاهمل، ومً هظه الؿماث جلبل الىلض، واللضعة على جدمل ؤعباء العمل 

ؤزىاء ؾاعاث الضوام الغؾىي ؤو بعضها، واللضعة على جدمل الػيىؾاث الىفؿُت ؾىاء 

الىاججت مً العمل، واللضعة على زىع غماع املىافؿت والخدضي، والغغبت في الاؾال  على 

حن مما  ت وهظه الطفاث كض ال جخىفغ في عضص هبحر مً التربٍى مسخلف املؿخجضاث التربٍى

 ئف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي .ًجعلهم ًبخعضون عً العمل بىظا

( التي ؤظهغث 2217وجدىفم هدُجت الضعاؾت الخالُت مع هخائج صعاؾت زلُفت )

بعؼ هخائجها ؤن مً ؤؾباب العؼوف عً شيل وظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة 

املضعؾُت هي ؤؾباب شخطُت. بِىما جسخلف هخائج الضعاؾت الخالُت عً هخائج صعاؾت 

 Yılmaz(، وصعاؾتًلمؼ 2215) MASUNDA(، وصعاؾت ماؾىضا 2219ي )الخمُى

التي لم جظهغ هخائجها ؤن مً ؤؾباب العؼوف عً شيل Kılıcoglu (2213 ،) وهُلُيىحل 

 وظائف إلاشغاف التربىي هي ؤؾباب شخطُت.  

جغهحز املؿؤولحن ( التي هطها: "1ؤن الفلغة عكم ) (8هما ًخطح مً الجضٌو عكم )

اعا "، خطلذ على مخىؾـ خؿاب  كضعه لى ؾلبُاث العمل وحىاهب اللطىع تهم ععىض ٍػ

عؼي طلً إلى هثرة املهام (  بمؿخىي "2.875اهدغاف معُاعي )( وب3.40) مغجفع"، َو

واملؿؤولُاث التي ًلىم بها شاغلي وظائف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي، وؤن 

ؿىعاث التي كض جدضر في املجخمع مما العمل بها ًخطف بالخجضص؛ فهي جىاهب حمُع الخ
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اعة املؿؤولحن  غ وجظهغ حلُا عىض ٍػ هخج عىه وحىص بعؼ الجىاهب التي جدخاج إلى جؿٍى

 للمضاعؽ . 

التي ؤظهغث بعؼ  (2219وجخفم هظه الىدُجت مع هخائج صعاؾت الخمُىي )

ابت ا ؤن هىان ؤؾبابا  للعؼوف عً شيل وظائف إلاصاعة املضعؾُت جخعلم  بغكهخائجه

وغيىؽ املؿؤولحن  على شاغلي هظه الىظائف .  بِىما جسخلف هخائج الضعاؾت الخالُت 

(، وصعاؾت ًلمؼ 2215) MASUNDA(، وصعاؾت ماؾىضا 2217عً هخائج صعاؾت زلُفت )

Yılmaz  وهُلُيىحل Kılıcoglu (2213)  التي لم جظهغ هخائجها ؤن هىان ؤؾبابا  للعؼوف

املؿؤولحن ؾُت  وإلاشغاف التربىي جخعلم  بغكابت وغيىؽ عً شيل وظائف إلاصاعة املضع 

(  التي 28( ؤن الفلغة عكم  )8.  هما ًخطح مً الجضٌو عكم )على شاغلي هظه الىظائف

( واهدغافاث 2.22هطها " الخىف مً الفشل " خطلذ على مخىؾـ خؿاب  كضعه )

عؼي طلً إلى ؤن شغوؽ الترشح و 1.089معُاعي ) إحغاءاجه (  بمؿخىي مىسفؼ، َو

واضخت لجمُع املؿتهضفحن وبظلً بئمياجهم جلُُم زبراتهم ومؤهالتهم ومهاعتهم كبل 

 زىع غماع املىافؿت لشيل هظه الىظائف بضون زىف ؤو كلم مً الفشل. 

(، وصعاؾت 2219وجخفم هخائج الضعاؾت الخالُت عً هخائج صعاؾت الخمُىي )

 Yılmazوصعاؾت ًلمؼ  MASUNDA (2215،)(، وصعاؾت ماؾىضا 2217زلُفت )

التي لم جظهغ هخائجها ؤن هىان ؤؾبابا  للعؼوف عً  Kılıcoglu (2213) وهُلُيىحل 

الىجاح في  مً عضم شيل وظائف إلاصاعة املضعؾُت  وإلاشغاف التربىي جخعلم  بالخسىف

 هظه الىظائف. 

هــــل جىجـــد فــــزوإ صاث دللــــت إحصــــائيت فـــي أضــــباب عــــشوف النفــــاءاث :الثــــاويالطـــؤال 

هىيــــت عـــــً الخقـــــدم لىظـــــائف إلاشــــزاف التربـــــىي وإلادارة املدرضـــــيت بخعليميـــــت جىـــــىب امل

عـــــــشي ملخ يـــــــراث 
غ
والىـــــــىع الاجخمـــــــالي، واملؤهـــــــل العلمـــــــي، ، املطـــــــمف الـــــــىظيفيالباػىـــــــت ح

 ؟وضىىاث الخبرة.

اؾخسغاج املخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغافاث لإلحابت عً هظا الؿؤاٌ جم و 

ت هىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة ألؾباب عؼوف الىفاءاث املاملعُاٍع

املؿى  وجم اؾخسضام جدلُل الخباًً لاخاصي ألزغ  املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىت،
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الىظُف ، واملؤهل العلىي، وؾىىاث الخبرة بِىما جم اؾخسضام ازخباع "ث" ألزغ الىى  

ت ألؾباب املخىؾؿاث الخؿابُت والاهدًىضح  (9)الاحخماعي والجضٌو  غافاث املعُاٍع

عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت 

 .بخعلُمُت حىىب الباؾىت خؿب مخيحر املؿى  الىظُف 

ضباب عشوف النفاءاث ل  املخىضؼاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت: (9جدول )

وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب  املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي 

 .املطمف الىظيفيحطب مخ ير  الباػىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشوف النفاءاث املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب الباػىت
 

175 

 

ــت9ًبــحن الجــضٌو )  فــي املخىؾــؿاث الخؿــابُت والاهدغافــاث املعُاٍع
 
ــا  ظاهٍغ

 
 ( جباًىــا

ؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت أل 

ـــر  ؾىـــــتبخعلُمُـــــت حىـــــىب البا ـــبب ازـــــخالف فئـــــاث مخيحــ ــــى  الـــــىظُف  بؿــ ــــت املؿـ ـــان صاللـ ولبُــ

الفـــــغوق إلاخطــــــائُت بــــــحن املخىؾــــــؿاث الخؿــــــابُت جـــــم اؾــــــخسضام جدلُــــــل الخبــــــاًً لاخــــــاصي 

 (.12خؿب الجضٌو )

أضباب عشوف  على جحليل الخباًً ألاحادي لثز املطمف الىظيفي :(11جدول )

التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت النفاءاث املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف 

 جىىب الباػىت

 

 

 

 

 

 

 

 

وحــــــىص فــــــغوق طاث صاللــــــت إخطــــــائُت عىــــــض مؿــــــخىي الضاللــــــت  (12ًدبــــــحن مــــــً الجــــــضٌو )

فــــي حمُــــع املجــــاالث وفــــي لاصاة هيــــل ولبُــــان الفــــغوق  ألزــــغ املؿــــى  الــــىظُف  حعــــؼي  (2.25)

م امللاعهـــــاث البعضًـــــت الؼوحُـــــت الضالـــــت إخطـــــائُا بـــــحن املخىؾـــــؿاث الخؿـــــابُت جـــــم اؾـــــخسضا

لت   (.11هما هى مبحن في الجضٌو ) LSDبؿٍغ
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لثز املطمف الىظيفي على أضباب عشوف  LSDاملقارهاث البعدًت بؼزيقت : (11جدول )

النفاءاث املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب 

 الباػىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  ( الاح :11ٌ )ًدبحن مً الجضو  جىحض فغوق طاث صاللت باليؿبت لألؾباب إلاصاٍع

لطالح مضًغ مضعؾت، وبحن مشغف ومؿاعض  ومضًغ مضعؾت مشغف ( بحن2.25)إخطائُت 

مضًغ مضعؾت لطالح مؿاعض مضًغ مضعؾت، وبحن معلم ؤٌو ومؿاعض مضًغ مضعؾت لطالح 
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عؾت، وبحن معلم مؿاعض مضًغ مضعؾت، وبحن معلم ومضًغ مضعؾت لطالح مضًغ مض

ت  عؼي طلً إلى هثرة لاعباء إلاصاٍع ومؿاعض مضًغ مضعؾت لطالح مؿاعض مضًغ مضعؾت، َو

البرامج والفعالُاث التي التي ًلىم بها الشاغلىن لىظائف إلاصاعة املضعؾُت ، وإلى هثرة 

ت، وكلت امليافأث  جغهم شاغلي هظه الىظائف، وكلت إشغاههم في ضىاعت اللغاعاث التربٍى

فت، وكلت الخىافؼ املمىىخت لهم، وكلت املىاعص املالُت املسططت لدؿُحر ؤعماٌ الىظُو 

 ، وغعف ؤصاء اليىاصع املؿاعضة لهظه الىظائف .الطالخُاث املمىىخت لهم

مــــضًغ لطــــالح  مــــضًغ مضعؾــــتمشــــغف و  ( بــــحن2.25)وحــــىص فــــغوق طاث صاللــــت إخطــــائُت  -

اعض مـــضًغ مضعؾـــت، وبـــحن معلـــم مؿـــلطـــالح  مؿـــاعض مـــضًغ مضعؾـــت، وبـــحن مشـــغف و مضعؾـــت

لطــالح مؿــاعض  مؿــاعض مــضًغ مضعؾــتو مــضًغ مضعؾــت ، وبــحن معلــم لطــالح  مــضًغ مضعؾــتو 

، وبــحن ًغ مضعؾــت لطــالح مؿــاعض مــضًغ مضعؾــت، وبــحن ؤزطــائ  ومؿــاعض مــضمــضًغ مضعؾــت

عؼي طلً  ؤزطائ  ومضًغ مضعؾت لطالح مضًغ مضعؾت في ؤؾباب العؼوف الاحخماعُت ، َو

ىؽ التــي جمــاعؽ علــى شــاغلي وظــائف إلاصاعة املضعؾــُت ، وجدمــُلهم ؤزؿــاء إلــى هثــرة الػــي

كــــض ال ًيىهــــىا ؾــــببا فــــي خــــضوثها، وهثــــرة لجــــان املخابعــــت لشــــاغلي وظــــائف إلاصاعة املضعؾــــُت، 

وجــــضو  مؿــــخىي الــــضعم املجخمعــــي والشــــغاهت املجخمعُــــت لهــــم ، وجىطــــل ؤولُــــاء لامــــىع عــــً 

ػـيىؽ الاحخماعُـت والعالكـاث إلاوؿـاهُت فـي اجسـاط مؿـئىلُاتهم هدـى ؤبىـائهم، وكـىة جـإزحر ال

( بــحن معلـــم 2.25)وحــىص فــغوق طاث صاللــت إخطــائُت اللــغاع، همــا ؤظهــغث هخــائج الضعاؾــت 

، وبـــحن معلـــم ومشــغف لطـــالح معلـــم ، ومشــغفؤٌو  عــؼي طلـــً إلـــى ؤن  لطـــالح معلــم ؤٌو َو

فـــي املجخمـــع  بلـــاء املعلـــم فـــي مضعؾـــت واخـــضة لعـــضص مـــً الؿـــىىاث ؤهؿـــبه مياهـــت احخماعُـــت

با مً املضعؾت التي ٌعمل بها  الظي جىحض فُه املضعؾت، هما ؤهه عاصة ًيىن ملغ ؾىىه كٍغ

 مما ًجعله مضعوا لخطائظ املجخمع وخاحاجه . 

لطالح  ومؿاعض مضًغ مضعؾت مشغف ( بحن2.25)وحىص فغوق طاث صاللت إخطائُت  -

لح مؿـاعض مـضًغ مضعؾـت مؿاعض مضًغ مضعؾت، وبحن ؤزطائ  ومؿاعض مضًغ مضعؾت لطـا

عــؼي طلــً إلــى ؤن مــً ٌشــيل وظــائف إلاصاعة املضعؾــُت  فــي ؤؾــباب العــؼوف الصخطــُت ، َو

ــت  ًخدمــل املؿــؤولُت الياملــت عمــا ًــضوع فــي املضعؾــت مــً ؤعمــاٌ، وهــى املؿــؤوٌ ؤمــام املضًٍغ

عــً ؤصاء املضعؾــت؛ لــظا فهــى صائمــا مــا ًخعــغع للــىم وجدمُلــه حىاهــب اللطــىع التــي جدــضر 

ــــت والفىُــــت إلــــى زــــاعج ؤوكــــاث الــــضوام الغؾــــىي، فــــي مضع  ؾــــخه، وجدبعــــه حمُــــع لاعمــــاٌ إلاصاٍع
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هاهُــً عــً الاختــراق الىفســ ي ملــً ٌشــيل وظــائف إلاصاعة املضعؾــُت، همــا ؤن هىــان ؤؾــباب  

ــــت لشــــيل هــــظه الىظــــائف، همــــا ؤن مــــً ٌشــــيل  ٍغ ــــت ؤزــــغي جخعلــــم باالزخبــــاعاث الخدٍغ إصاٍع

اهخــضاب ملــضة عــامحن صعاؾــُحن ممــا ًىلــض لضًــه هىعــا وظــائف إلاصاعة املضعؾــُت ًسػــع لفتــرة 

مــً الللــم فــي عــضم جثبُخــه بالىظُفــت املىخــضب فيهــا وــل مــا ؾــبم ؤصي إلــى عــؼوف الىفــاءاث 

املهىُت عً الترشـح لشـيل وظـائف إلاصاعة املضعؾـُت وإلاشـغاف التربـىي. همـا ؤظهـغث هخـائج 

لـــم ؤٌو ومشـــغف لطـــالح (  بـــحن مع2.25=  )وحـــىص فـــغوق طاث صاللـــت إخطـــائُت الضعاؾـــت 

، وبــــحن معلــــم ومشــــغف لطــــالح معلـــــم، وبــــحن ؤزطــــائ  ومعلــــم لطــــالح معلــــم  فـــــي معلــــم ؤٌو

عــؼي طلــً إلــى عــضم اؾــخعضاص الىثحــر مــً املعلمــحن لخدمــل ؤؾــباب العــؼوف الصخطــُت ، َو

ت الخالُت.     ؤعباء ومؿؤولُاث ؤهبر، والاهخفاء باللُام بإعمالهم الفىُت وإلاصاٍع

لطالح مضًغ  مشغف ومضًغ مضعؾت ( بحن2.25)صاللت إخطائُت وحىص فغوق طاث  -

ومؿاعض مضًغ مضعؾت لطالح مؿاعض مضًغ مضعؾت، وبحن معلم مضعؾت، وبحن مشغف 

، وبحن معلم ومؿاعض مضًغ مضعؾت لطالح مؿاعض مضًغ  ؤٌو ومشغف لطالح معلم ؤٌو

ت لطالح ، وبحن ؤزطائ  ومؿاعض مضًغ مضعؾعؾت، وبحن معلم ومشغف لطالح معلممض

وجخفم هظه الىدُجت مع هخائج صعاؾت ماؾىضا  .لاؾباب هيل فيمؿاعض مضًغ مضعؾت 

MASUNDA (2215 التي ؤظهغث بعؼ هخائجها ؤن هىان ؤؾبابا للعؼوف عً شيل )

.  بِىما جسخلف هخائج التربىي جخعلم  باملؿى  الىظُف  وظائف الاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف

وصعاؾت Kılıcoglu (2213 ) وهُلُيىحل  Yılmazصعاؾت ًلمؼ الضعاؾت الخالُت عً هخائج 

التي لم جظهغ هخائجها ؤن هىان ؤؾبابا  للعؼوف عً شيل وظائف ( 2219الضًداو  )

 إلاصاعة املضعؾُت  وإلاشغاف التربىي جخعلم  باملؿى  الىظُف  .

ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف لإلحابت عً و 

 وفلا ملخيحر الىى  الاحخماعي فلض جم ىي وإلاصاعة املضعؾُت بخعلُمُت حىىب الباؾىتالترب

املخىؾؿاث الخؿابُت ًىضح  (12)والجضٌو للعُىاث املؿخللت، ازخباع "ث" اؾخسضام 

ت ألؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف  والاهدغافاث املعُاٍع

  .علُمُت حىىب الباؾىت خؿب مخيحر املؿى  الىظُف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت بخ
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املخىضؼاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت واخخبار "ث" لثز الىىع :  (12جدول )

الاجخمالي على أضباب عشوف النفاءاث املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي 

 وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب الباػىت

 

حعؼي ألزغ الىى   (2.25وحىص فغوق طاث صاللت إخطائُت )عضم  (12)ًدبحن مً الجضٌو 

عؼي طلً  إلى ؤن الظوىع وإلاهار ممً الاحخماعي في حمُع املجاالث وفي الضعحت اليلُت، َو

ٌشيلىن وظائف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي ًلىمىن بىفـ املهام وحشغف عليهم 

سػعىن لىفـ إحغاءاث التر حهت واخضة  شح.، ٍو

 (2.25( وحىص فغوق طاث صاللت إخطائُت )12هما ًدبحن مً الجضٌو عكم )

حعؼي ألزغ الىى  الاحخماعي في مجاٌ لاؾباب الصخطُت وحاءث الفغوق لطالح الاهار، 

عؼي طلً إلى ؤن بعؼ لاعباء الىظُفُت في وظائف إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي  َو

الغؾىي مما ًجعل إلاهار ال ًلبلً للعمل في هظه كض جمخض إلى زاعج ؤوكاث الضوام 

الىظائف، هما ؤن هظه الىظائف جىؿىي على إظهاع الجىاهب الؿلبُت وإلاًجابُت عىض 

اعة املضاعؽ وهى مً لامىع التي جؤزغ على هفؿُت الىثحر مً إلاهار  كُام املؿؤولحن بٍؼ

ىلض لضحهً هىعا مً الاختراق الىفس ي .   ٍو

( التي ؤظهغث 2215) MASUNDAت مع هخائج صعاؾت ماؾىضا وجخفم هظه الىدُج

بِىما جسخلف حعؼي  الزخالف الىى  الاحخماعي.   فغوق طاث إخطائُت هخائجها عضم وحىص
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Kılıcoglu (2213 ) وهُلُيىحل  Yılmazهخائج الضعاؾت الخالُت عً هخائج صعاؾت ًلمؼ 

 ي  الزخالف الىى  الاحخماعي.التي ؤظهغث هخائجها وحىص فغوق طاث صاللت إخطائُت  حعؼ 

فغوق وحىص ( اجفلذ مع هدُجت الضعاؾت الخالُت في 2219صعاؾت الضًداو  )الا ان هدُجت 

في لاؾباب الصخطُت وزالفتها في اجها  حعؼي الزخالف الىى  الاحخماعي طاث إخطائُت

 ( والضعاؾت الخالُت لطالح إلاهار2219حاءث لطالح الظوىع عىض الضًداو  )

املخىضؼاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت لضباب عشوف النفاءاث املهىيت : (13) جدول 

عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب الباػىت حطب 

 مخ ير املؤهل العلمي
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فــــــي املخىؾــــــؿاث الخؿــــــابُت والاهدغافــــــاث املع13ًُبــــــحن الجــــــضٌو )
 
ــــــا  ظاهٍغ

 
ــــــت( جباًىــــــا  اٍع

ؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت أل 

ــــىب الباؾىــــــت ــــت حىــ ـــر  بخعلُمُــ ــــاث مخيحـــ ـــبب ازــــــخالف فئــ ــ ــــيبؿـ ـــل العلىــ ــ ــــت ، املؤهـ ـــان صاللــ ولبُـــ

الفـــــغوق إلاخطــــــائُت بــــــحن املخىؾــــــؿاث الخؿــــــابُت جـــــم اؾــــــخسضام جدلُــــــل الخبــــــاًً لاخــــــاصي 

 (.14خؿب الجضٌو )
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جحليل الخباًً ألاحادي لثز املؤهل العلمي على أضباب عشوف النفاءاث : (14جدول )

 املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب الباػىت
 

 

 

وحــىص فـغوق طاث صاللــت إخطــائُت عىــض مؿــخىي الضاللــت عــضم  (14ًدبـحن مــً الجــضٌو )

ي حمُــــع املجــــاالث وفــــي لاصاة هيــــل باؾــــخ ىاء لاؾــــباب املؤهــــل العلىــــي فــــألزــــغ  حعــــؼي  (2.25)

الصخطـــــُت، ولبُــــــان الفـــــغوق الؼوحُــــــت الضالـــــت إخطــــــائُا بـــــحن املخىؾــــــؿاث الخؿـــــابُت جــــــم 

 (.15هما هى مبحن في الجضٌو ) LSDاؾخسضام امللاعهاث البعضًت بازخباع 

عشوف النفاءاث لثز املؤهل العلمي على أضباب  LSDاملقارهاث البعدًت باخخبار : (15جدول )

 املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب الباػىت

 
 

خملت مؤهل  ( بحن2.25)( وحىص فغوق طاث صاللت إخطائُت 15ًدبحن مً الجضٌو )

عؼي بيالىعٍىؽوحاءث الفغوق لطالح ال بيالىعٍىؽوخملت مؤهل  ماحؿخحر فإعلى ، َو

املؤهالث العلمُت العلُا ماحؿخحر فإعلى ًخلضمىن لشيل وظائف  طلً إلى ؤن خملت
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ه املخلضم لشيل إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي هظغا ألن املؤهل الضعاس ي الظي ًدمل

له صعحاث ؤهبر في بىض الؿحرة الظاجُت حيغي ؤصخاب مؤهالث هظه الىظائف زطظ 

عؾُت وإلاشغاف التربىي، هما ؤن املاحؿخحر فإعلى للخلضم لشيل وظائف إلاصاعة املض

ت وافُت جخعلم باإلصاعة  ؤصخاب مؤهالث العلُا ماحؿخحر فإعلى زػعىا لضعاؾت هظٍغ

جعلهم  املضعؾُت وإلاشغاف التربىي ؤزىاء فترة صعاؾتهم مما ٌعؿيهم هىعا مً الثلت  ٍو

 ًلبلىن على الخلضم لشيل هظه الىظائف بسالف خملت مؤهل البيالىعٍىؽ. 

صعاؾت الخمُىي ( و 2219الضًداو  )خائج الضعاؾت الخالُت عً هخائج صعاؾت جسخلف هو 

ائجها عضم ( التي ؤظهغث هخ2213) Kılıcoglu وهُلُيىحل  Yılmaz( وصعاؾت  2219)

 والؾخسغاج إخطائُت للعؼوف حعؼي  الزخالف املؤهل العملي.وحىص  فغوق طاث صاللت 

التربىي وإلاصاعة املضعؾُت ائف إلاشغاف ؤؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظ

اؾخسضام جدلُل الخباًً  فلض جم ؛ؾىىاث الخبرةوفلا ملخيحر  بخعلُمُت حىىب الباؾىت،

 ( ًىضح طلً.16والجضٌو ) ،لاخاصي

املخىضؼاث الحطابيت والاهحزافاث املعياريت لضباب عشوف النفاءاث : (16جدول )

تربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف ال

 الباػىت حطب مخ ير ضىىاث الخبرة
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ت16ًبحن الجضٌو )  في املخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغافاث املعُاٍع
 
ا  ظاهٍغ

 
 ( جباًىا

ؾباب عؼوف الىفاءاث املهىُت عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت أل 

ــــىب الباؾىــــــت ــــت حىــ ُـ ـــبب ا بخعلُم ـــر بؿـــ ــــاث مخيحـــ ـــرةزــــــخالف فئـ ــــىىاث الخبـــ ــــت ، ؾــ ـــان صاللــ ولبُـــ

الفـــــغوق إلاخطــــــائُت بــــــحن املخىؾــــــؿاث الخؿــــــابُت جـــــم اؾــــــخسضام جدلُــــــل الخبــــــاًً لاخــــــاصي 

 (.17خؿب الجضٌو )

جحليل الخباًً ألاحادي لثز ضىىاث الخبرة على أضباب عشوف النفاءاث : (17جدول )

رة املدرضيت بخعليميت جىىب املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي وإلادا

 الباػىت

 
 

 

 

 

وحـــىص فـــغوق طاث صاللـــت إخطـــائُت عىـــض مؿـــخىي عـــضم  (17ًدبـــحن مـــً الجـــضٌو )

ـــرةألزــــغ  حعــــؼي  (2.25الضاللــــت ) ـــخ ىاء  ؾــــىىاث الخبـ فــــي حمُــــع املجــــاالث وفــــي لاصاة هيــــل باؾـ

ُت لاؾباب الصخطُت، ولبُان الفغوق الؼوحُت الضالـت إخطـائُا بـحن املخىؾـؿاث الخؿـاب

لت   (.18هما هى مبحن في الجضٌو ) LSDجم اؾخسضام امللاعهاث البعضًت بؿٍغ

 

 



د/حمد بً عبدهللا البىضعيدي، ضيف بً بدر النىدي، ساًد بً خليفت املقبالي د/ ضعىد بً مبارك البادري،  
 

184 

 

لثز ضىىاث الخبرة على أضباب عشوف  LSDاملقارهاث البعدًت باخخبار : (18جدول )

النفاءاث املهىيت عً الخقدم لىظائف إلاشزاف التربىي وإلادارة املدرضيت بخعليميت جىىب 

 الباػىت
 

 

 

 
 

 

 

 

مً  ( بحن2.25)( وحىص فغوق طاث صاللت إخطائُت 18لجضٌو )ًدبحن مً ا

- 11مً لضحهم زبرة وظُفُت جبلغ بحنو  عشغ ؾىىاث فما صون لضحهم زبرة وظُفُت جبلغ 

عشغ ؾىىاث ، وبحن مً لضحهم زبرة وظُفُت جبلغ عشغ ؾىىاث فما صون لطالح  ؾىت 15

عؼي طل 16فما صون و ً إلى خماؽ ؾىت فإعلى لطالح عشغ ؾىىاث فما صون، َو

املىظفحن الظًً جبلغ زبرتهم الىظُفُت عشغ ؾىىاث فما صون للخلضم لشيل وظائف 

إلاصاعة املضعؾُت وإلاشغاف التربىي بدىم خضازت عهضهم بالعمل التربىي الظي لم 

ت التي لضحهم مما  ٌؿخجزف الىثحر مً ؾاكاتهم بعض، وؤًػا لخضازت املعلىماث الىظٍغ

عؼي ؤًػا إلى ٌؿاعضهم على الىجاح في الا  ت وامللابالث الصخطُت، َو ٍغ زخباعاث الخدٍغ

إخؿاؽ ممً ؤهملىا عشغ ؾىىاث فإهثر بعضم عغبتهم في الترشح لشيل هظه الىظائف؛ 

ت التي حؿاعضهم على احخُاػ الازخباعاث  هظغا للضم امخالههم للمعلىماث الىظٍغ

ت  ٍغ ت الالػم وامللابالثالخدٍغ ت والالمغهٍؼ  ت لشيل هظه الىظائف. الصخطُت املغهٍؼ

التي ؤظهغث بعؼ ( 2219الضًداو  )وجخفم هظه الىدُجت مع هخائج صعاؾت 

بِىما وف حعؼي  الزخالف ؾىىاث الخبرة. هخائجها عضم وحىص  فغوق طاث إخطائُت  للعؼ 

 Yılmaz(، وصعاؾت  2219جسخلف هخائج الضعاؾت الخالُت عً هخائج صعاؾت الخمُىي )

التي ؤظهغث بعؼ هخائجها عضم وحىص  فغوق طاث صاللت  Kılıcoglu وهُلُيىحل 

 إخطائُت  للعؼوف حعؼي  الزخالف ؾىىاث الخبرة.
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 لخىصياث واملقترحاثا

 أول: الخىصياث

 ٌ عؼوف الىفاءاث املهىُت عً ؤؾباب  بىاء على الىخائج التي جىضلذ إليها الضعاؾت خى

ًىص ي  خعلُمُت حىىب الباؾىتالخلضم لىظائف إلاشغاف التربىي وإلاصاعة املضعؾُت ب

لعالج ظاهغة عؼوف الىفاءاث املهىُت الباخثىن بخؿبُم الخطىع امللترح الؿابم الظهغ 

 .وإلاصاعة املضعؾُت ي عً الخلضم لىظائف إلاشغاف التربى 

 ثاهيا: مقترحاث لدراضاث مطخقبليت 

 وإلاشغافشاغلي وظائف إلاصاعة املضعؾُت  ٌعاو  منهاالػيىؽ التي ؤهىا   .1

 . التربىي 

ت  امللضمت للمغشخحن لشيل وظائف إلاصاعة  تمضي  فاعلُ .2 ٍغ الازخباعاث الخدٍغ

 املضعؾُت وإلاشغاف التربىي  في كُاؽ  هفاءتهم لشيل هظه الىظائف. 

امللابالث الفىُت  التي  ججغي  للمغشخحن لشاغلي وظائف إلاصاعة  تمضي  فاعلُ .3

 هم لشيل هظه الىظائف.املضعؾُت وإلاشغاف التربىي  في كُاؽ  هفاءت

التي ًدطل عليها شاغلي وظائف إلاصاعة املضعؾُت امليافأث والخىافؼ ملضاع  .4

وؤزغ طلً على إلاكباٌ لشيل هظه  ملاعهت باملهام املؿلىبتوإلاشغاف التربىي 

 الىظائف. 

  والاجىبيت  لعزبيتقائمت املزاجع ا 

طىء خبرة بعع جؼىيز الخعليم في (. 2212بيضاصي، مىاع مدمض اؾماعُل.) .1

ب واليشغ. الدول   . اللاهغة: املجمىعت العغبُت للخضٍع

ت املغخلت معلماث عؼوف ؤؾباب(. 2219الخمُىي، هىعة مدمض.) .2  بمدافظت الثاهٍى

. مجلت العلىم املدافظت مضاعؽ في اللُاصًت املىاضب عً جمُم بني خىؾت

 96-82(، 15)3التربىيت والىفطيت، 

أضباب العشوف عً العمل في إدارة (. 2213)الثمالي، اخمض عبضالغػاق .  .3

. عؾالت املدارص الثاهىيت بمنت املنزمت مً وجهت هظز املعلمين والىلالء

 ماحؿخحر غحر ميشىعة، مىت املىغمت، حامعت ؤم اللغي.
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املمارضاث إلاشزافيت وعالقتها بالىمى املنهي ملعلمي (. 2212خلـ، ماحض. ) .4

. عؾالت ت غشة في طىء معاًير الجىدةاملزحلت ألاضاضيت الدهيا في محافظ

 ماحؿخحر غحر ميشىعة، غؼة، حامعت لاػهغ. 

، هيامل الخعليم ما بعد ألاضاس ي الثاهىي عزبيا وعامليا(. 2212خمىص، عفُلت.) .5

 8- 7بدث ملضم في املؤجمغ الؿابع لىػعاء التربُت والخعلُم العغب، مؿلـ، 

 .  2212ماعؽ،

وف املعلماث عً الخقدم لإلشزاف التربىي عش (. 2218زلُفت، ؤًمان مدمض.) .6

. إلاصاعة العامت للخعلُم بمىؿلت املضًىت املىىعة، اململىت الخخصصاث الفىيت

 العغبُت الؿعىصًت.

ؾباب العؼوف عً الىظائف إلاشغافُت مً ؤ (. 2219. )ؾلؿان ،الضًداو  .7

ت ذ: صعاؾت جيبٍؤ دهيت في املجلت ألار . وحهت هظغ املعلمحن في مضاعؽ صولت اليٍى

 .474-459 (4)15 العلىم التربىيت

(: ملاطا ٌعؼف املعلمىن املخمحزون عً إلاصاعة 1999عػق هللا، مؿغ بً ؤخمض )  .8

 (.57) مجلت املعزفتاملضعؾُت.  

أضباب العشوف عً العمل في إدارة (. 2225الطالحي، زالض ؾلُمان ) .9

حر غحر ميشىعة، ، عؾالت ماحؿخاملدارص الثاهىيت في مىؼقت القصيم الخعليميت

اع   حامعت إلامام، الٍغ

جىظيف اضتراجيجيت الخعليم الجامع لدي (. 2218عبضالغخُم، ؾاعق مدمض . ) .12

مدًزي مدارص ومالت ال ىث الدوليت بمحافظاث غشة وعالقخه بزفع مطخىي 

. عؾالت ماحؿخحر غحر ميشىعة، غؼة، الجامعت النفاءة املهىيت للمعلمين

 إلاؾالمُت.

غ أضباب العشوف عً املدارص الثاهىيتـ(. 2223 هاضغ.)اليطً، عبضاهللا .11 ، جلٍغ

 إصاعة التربُت والخعلُم في مىؿلت اللطُم، إلاصاعة املضعؾُت: اللطُم 
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 املدارص إدارة في العمل عً العشوف أضباب(. . ( 2013الغاػق  عبض ؤخمض املثالي، .12

اللغي، اململىت  ؤم حامعت ميشىعة، غحر ماحؿخحر عؾالت .املنزمت بمنت الثاهىيت

   العغبُت الؿعىصًت.

عمان: املدرضيت.  وإلادارة التربىي  إلاشزاف في إلابداع 2004 ). مدمض، ؾافش.) .13

 صاع الفغكان.

( ازغ مسالفت كىاعض 2212ٌعلىب، إبغاهُم مدمض و ؤبى فىصة ،باؾل زمِـ .) .14

ت لالزخباع  ضُاغت فلغاث الازخُاع مً مخعضص على الخطائظ الؿُيىمتًر

 (.1) 28، مجلت جامعت دمشقجه، وفلغا

15. Yılmaz,D & Kılıcoglu,G.(2013). Resistance to change and ways of reducing 

resistance in educational organizations. European Journal of Research on 

Education, 1(1),14-21, ISSN: 2147-6284. 

16.  Masunda, T.(2015). An evaluation of resistance to organizational change 

and its effects on employee productivity: the case of telecom Namibia. 

Unpublished Master Thesis, University of Namibia, Namibia. 
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إحصائيت أعداد املترشحين للىظائف إلاداريت وإلاشزافيت للعام  (1ملحق )

2118/2119  

ثل مجخمع الضعاؾت في حعلُمُت حىىب الباؾىت وفلا إلخطائُت كؿم إلاخطاء ًم*  

واملؤشغاث باملدافظت، ولم ًدؿن  للباخثحن اؾخسغاج لاعضاص الخلُلُت ملجخمع الضعاؾت طوي 

 الخبرة ألهثر مً ؾيخحن وفلا لشغوؽ الترشح، وطلً لطعىبت اؾخسغاحها.

 


