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ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في جٌب١ُ  مخٌلباثالخٔٚط ٓلى َصٍ السضاػت بلى َسٛذ 

ين مً وحهت هِط مساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم بؼلٌىت ٓمان  والبحث في اإلألمين وؤلازاٍض

لسي ُٓىت السضاػت، ولخح١ُ٠ ؤَساٚ السضاػت والخبرة  هْى الىُُٜت وػىىاثؤزط مخ٘يري 

( ٠ٛطة جىظٓذ ٓلى 25اػخذسم الباحث اإلاىهج الىكٜي، ٠ٛام بخٌىٍط اػدباهت م٦ىهت مً )

ا ( 64الخح١٠ مً كسٟها وزباتها، جمشلذ ُٓىت السضاػت في ) ، جمثؤضبٔت مجال  مٔلما وبزاٍض

ت  في ػلٌىت ٓمان.  مخىظٓين ٓلى زالر مساضغ زاهٍى

ير مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ ثج السضاػتؤُهطث هخا ؤَمُت جٛى

م حؼب وحاء جطجِب اإلاجالث مىٜطزة بحؼب  التربُت والخٔلُم ألاَمُت مً وحهت هِهَط

 ألاجحي:

ت وؤديرا اإلاخٌلباث    ؤول اإلاخٌلباث الخ٠ىُت زم اإلاخٌلباث اإلاالُت زم اإلاخٌلباث البـٍط

ُٔت بل ؤن ؤٛطاز  ير حمُٕ َصٍ اإلاخٌلباث،الدـَط ٣ما ؤُهطث  الُٔىت ؤحمٔىا ٓلى ؤَمُت جٛى

 ٓىس مؼخىي زللت ) ٓسم وحىزالىخاثج 
ً
ؤٛطاز الُٔىت ( بين 0,5,ٛطوٞ شاث زالت احلاثُا

هْى الىُُٜت،٣صل٧ ؤزبذ حٔعي إلاخ٘ير حى٨ مجالث مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت 

  السضاػتٓسم وحىز
ً
حى٨ ؤَمُت مجالث مخٌلباث حٔعي للخبرة  ٛطوٞ شاث زالت احلاثُا

 ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.

  . ثمخٌلبا ؛جٌب١ُ ؛ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت اليلماث اإلافخاحيت:



 مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم بؼلٌىت ٓمان

 

63 

 

 

Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملدمت 

ت مٜخىحت ٓلى ما حىلها، وجمخاظ بسًىام٥ُُت    ت جمشل بِئت بزاٍض ها بن ؤلازاضة التربٍى

التي ججٔلها جىا٣ب الخُ٘يراث البُئُت، وجحاو٨ ؤن جىاثم وجىاظن ما بين مخٌلباتها 

واحخُاحاث اإلاجخمٕ الصي حِٔف ُٛه، وفي هىء الخٌىضاث الهاثلت التي ٌِٔـها اإلاجخمٕ 

 His study aimed to identify the requirements for the 

application of electronic management in the schools of the Ministry of 

Education in the Sultanate of Oman from the viewpoint of teachers and 

administrators and research on the impact of variables job type and years 

and experience with the study sample, and to achieve the goals of the 

study the researcher used the descriptive approach, so he developed a 

questionnaire consisting of (25) A paragraph divided into four areas, 

whose honesty and reliability were verified. The study sample consisted 

of (64) teachers and administrators distributed over three secondary 

schools in the Sultanate of Oman. 

The results of the study showed the importance of providing the 

requirements for the application of electronic management in schools of 

education, and the arrangement of the fields was made individually 

according to the importance from their point of view.   First the technical 

requirements, then the financial requirements, then the human 

requirements, and finally the legislative requirements, except that the 

sample members agreed on the importance of providing all these 

requirements, as the results showed that there are no statistically 

significant differences at the level of significance (0,05) between the 

sample members about the fields of requirements for the application of 

electronic management Attributed to the variable of the job type, the 

study also demonstrated that there are no statistically significant 

differences attributable to experience regarding the importance of the 

fields of e-management requirements. 

Key words: electronic management; application; requirements. 
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في ؿتى مجالث الخُاة، وحب ٓلُىا مىا٣بت َصا الخسر الهاثل حتى ل ه٦ىن بمٔع٨ ًٓ 

ُٕ ؤن وؼاًط الخٌىضاث اإلاؼخ٠بلُت التي ٌِٔـها اإلاجخمٕ اإلاخٌىض الٔالم اإلاخٌىض، ووؼخٌ

 في السو٨ اإلاخ٠سمت.

ما٨ في اإلاىِماث  لصل٧ ٛةهه لم ٌٔس ٤اُٛا ؤو حتى مطهُا في َصا الٔلط ؤزاء ألٓا

ٓلى ادخالٚ ؤهىآها وؤهماًها بالٌٞط الطوجُيُت الخ٠لُسًت؛ ألن الاػخمطاض بها بما ؤن 

ى بال ٝ َو خالي جطاحٕ ًٓ الط٣ب اإلادؼاْض في اإلاطخي بلى ألامام، ؤو ًازًةلى الخٟى

( ومً الوطوضة ؤن ج٦ىن مسضػت ال٘س حسًسة في ؿ٦لها، ,,,2الٜـل)اللطن،

وججهيزاتها، ومهامها، وبزاضتها؛ لخدىاػب مٕ مجخمٕ اإلألىماث ؤلال٥تروهُت 

((Lawson,1999 

ٔالُتها، وجسدل  وحٔخبر اإلألىماث الٔىلط ألاػاسخي في جحسًس ٣ٜاًت ؤلازاضة ٛو

اثٝ ألاػاػُت لإلزاضة، وفي حمُٕ ألاحىا٨  اإلألىماث ٠٣اػم مـتر٢ في ؤزاء اإلاهام والُى

ً مً  ير اإلألىماث التي جخ١ٜ مٕ احخُاحاث ومخٌلباث اإلاسًٍط جِهط ؤَمُت وهطوضة جٛى

ٕ ٣ٜاًت ؤزاء ُذ اإلاىاػب مما ًازي بلى ٛض  حُث ال٥مُت اإلاىاػبت والجىزة الٔالُت والخٟى

ت)م٦لُىز،  (,,,2الٔملُت ؤلازاٍض

١ُ" ػُِل مً اإلاخٔصض الخيبا باإلاؼخ٠بل، ول٥ً زبذ ؤهه  ٠ى٨ ٓبس الطحمً جٛى ٍو

ًم٥ً جذُله وجذٌٌُه وبزاضجه مً دال٨ ألادص باإلاىهج اإلاىاػب واػخذسام الخ٠ىُاث 

اث َى ٔا٨ في ٓسة  –في ٤ل كىضة  –اإلاالثمت .بن بىاء الؼِىاٍض ؤزبذ ؤهه م٦ىن ٟىي ٛو

ا مً اإلأاٚض وحشجٕ ٓلى ؤزو  ا ٛاٟض اث هٓى َى اث اإلاذٌٍ الاػتراجُجي، وجىلس الؼِىاٍض

ط ٓملُت ج٥ٜل حُِٔم ٛهم كىاْ ال٠طاضاث لل٥ُُٜت التي ًم٥ً  الخٔلم الخىُِمي؛ ٛهي جٛى

بى٨ ٓسم الخإ٣س مً دال٨  س مً ٛهم ٟو بها الاػخٔساز إلاىاحهت الخُ٘ير وبزاضجه، وجٍع

١ُ،بؿطا٢ ٤ل ألاشخاق اإلأىُين   (3,,2في الخ٥ٜير ؤلابساعي )جٛى

ت جسٓى بلى  بن جىحهاث ٗالبُت السضاػاث اإلاؼخ٠بلُت في مجا٨ ؤلازاضة التربٍى

ط ؤلازاضة اإلاسضػُت بما ًخمصخى مٕ الخٌىضاث الخ٥ىىلىحُت ومىح كالحُاث ؤ٣بر  جٌٍى

ا٣س شل٧ الخ٠سم الخ٠جي في ال٠طن الخازي والٔـٍط2ً,,2إلاسًطي اإلاساضغ)اإلاىُٝ،   ( ٍو

ت ٛاث٠ت في ؿتى اإلاجالث ودلىكا في مجا٨ الخ٠ىُاث الخسًشت؛  وما كاحبه مً ػٓط
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ت حؼاب١ الٔالم وجىاٛؼه ًعزاز ًىما بٔس ًىم مً ؤحل الاػخٜازة  مما ؤزي بلى ػٓط

ال٠لىي مً َصٍ الخ٠ىُاث في مذخلٝ اإلاجالث ومً بين َصٍ الخ٠ىُاث ج٠ىُت ؤلازاضة 

ح بلحها ٤ل ماػؼت مً ؤحل مٔالجت وزاث٠ها والؼٌُطة ؤلال٥تروهُت وهي الخ٠ىُت التي جٌم

 ٓلى اإلاذعون الىضقي الهاثل.

مُـــت بوـــطوضة الخىحـــه بلـــى ؤلازاضة  ت فـــي ُـــل البِئـــت الٟط وحــــير هـــسوة اإلاـــىاضز البــــٍط

ؤلال٥تروهُت في ُل الاهٜجاض ؤلال٥ترووي بمذخلٝ حىاهبه؛ مـً ؤحـل جحؼـين كـىضة اإلاـىاضز 

٠ـ ت ألي ماػؼـت والٔمـل ٛو ا إلالتزمـاث الٔلـط الـصي ؤـِف ُٛـه وؤوكـذ الىـسوة بمـا البــٍط

 (: 6,,2ًإحي)مٔهس ؤلازاضة الٔامت: 

بٓــــــازة الىِــــــط فــــــي الٔملُــــــاث وجبؼــــــٍُ ؤلاحــــــطاءاث الخالُــــــت فــــــي ؤلازاضة الخ٦ىمُــــــت  -

مُت ومجها وظاضة  وهمصحتها لخ٦ىن مؼخجُبت ومخىاثمت مٕ الخحى٨ هحى البِئت الٟط

 التربُت والخٔلُم

ـٕ مؼــخىي جىحُـه الاَخمـام  - ت ٣مطج٥ـع ؤػـاغ لٛط لالػـدشماض ألامشـل بــاإلاىاضز البــٍط

 ألازاء والجىزة.

ير ؿب٥ت اجلالث مٜخىحت في حمُٕ الاججاَاث حٔخمس ٓلى ؤحسر الخ٠ىُاث  - جٛى

ـــــــا ض٣يـــــــزة ضثِؼـــــــُت  ـــــــت، شاث اججـــــــاٍ محلـــــــي بٟلُمـــــــي ٓـــــــالمي بآخباَض الٜىُـــــــت وؤلازاٍض

مُت.  للخحى٨ للبِئت الٟط

ــا بمــا ًح٠ــ١ اػــخ٠ٌاو وزٓــم الٔىاكــط ال - ت اإلاخميــزة والاحخٜــاَ بهــا وجحٜيَز بـــٍط

مي ل٦اٛت اإلااػؼاث.  الاضج٠اء باألزاء الٟط

ب الخالُــت والاضج٠ــاء بهــا بمــا ًي ــجم مــٕ  - بٓــازة الىِــط فــي ٛلؼــٜت الخإَُــل والخــسٍض

مي. ب الٟط  بهخاج واػخذسام ووـط ز٠اٛت الخإَُل والخسٍض

ً في مماضػت الٔمل ٓلى جح١ُ٠ الىمٍ ؤلازاضي اإلاخح٥م بلى الى -
ّ
مٍ ؤلازاضة اإلام٥

ُٜي بما ًي جم مٕ ػماث ّٓما٨  ت بسل مً ٟىة اإلاىلب واإلاط٣ع الُى ٟىة اإلأٛط

ٜين  ــــاضة الباحــــث  زاضاث اإلاــــساضغ ول٠اثــــه بــــبٔى اإلاــــُى ــــت. ٣مــــا ؤن ؤزىــــاء ٍظ اإلأٛط

ضؤي ال٥شيــر مــجهم هــطوضة جٌبُــ١ ؤلازاضة الال٥تروهُــت إلاــا لهــا مــً ٛىاثــس حمــت حٔــىز 
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م مـــً الؼـــلبُاث وال٠ٔبـــاث ٓلـــى اإلااػؼـــ ت وؤٛطازَـــا فـــي ٤اٛـــت اإلاجـــالث ٓلـــى الـــٗط

ىــــــــسَا ضؤي الباحـــــــث ؤن اإلاىهـــــــْى بحاحــــــــت بلـــــــى بحـــــــث وج٠ــــــــم  التـــــــي حٔترهـــــــها. ٓو

ــــت فـــي اإلاجــــا٨  ٜين ًٌـــالبىن بــــسوضاث مذخلٜـــت ومخىٓى ودلىكـــا ؤن مِٔـــم اإلاــــُى

ـــــــــــــــــع اػـــــــــــــــــخذسام  اإلاـــــــــــــــــص٤ىض. وهِـــــــــــــــــطا للـــــــــــــــــسوض اإلاهـــــــــــــــــم إلاـــــــــــــــــسًطي اإلاـــــــــــــــــساضغ فـــــــــــــــــي حٍٔع

وؤن حهــــىز الخُ٘يــــر لــــً جــــى   بــــسون بزاضتهــــم Mergendoller,1990)الخ٥ىىلىحُــــا)

ـــــل  ـــــاثٝ مهمـــــت فـــــي َـــــصا اإلاجـــــا٨ ٤الخلـــــى٨ ٓلـــــى الخمٍى الٜآلـــــت، ٛهـــــم ًـــــازون ُو

وحماًـــت اإلاــــطوْ مـــً ال٠ٔبـــاث الخاضحُـــت وحشـــجُٕ الٔـــاملين وجبجـــي مٔـــاًير بهجـــاظ 

بحث بن ال McNeillو٣ما ٟا٨ Me Neil,1990 )الٜٔالُاث التي جخم في مساضػهم)

ــــت جٌب٠ُــــاث َــــصٍ الــــب٥ت فــــي الخٔلــــُم ٟــــس  فـــي اػــــخذسام َــــصٍ الخ٠ىُــــت مـــً مٔٛط

(بل ؤن جٌبُـ١ ؤلازاضة    Costello,1997وحـسث ال٥شيـر مـً ؤلاًجابُـاث اإلاٌب٠ـت)  

ؤلال٥تروهُــت ل ًــخم بؼــهىلت مــً دــال٨ الجلــىغ والى٠ــاؾ مــٕ اإلاسضػــين وؤٓوــاء 

ؽ جـــــــــم ًـــــــــط  الٔسًـــــــــس مـــــــــً ألاؿـــــــــُاء التـــــــــي ًٌ لبهـــــــــا جٌبُـــــــــ١ ؤلازاضة َُئـــــــــت الخـــــــــسَض

ؤلال٥تروهُت في جل٧ اإلاساضغ، ٠ٛس ادخلٜذ آلاضاء حى٨ َصٍ اإلاخٌلباث مً حُث 

ؤَمُت وحىزَا لصل٧ ضؤي الباحث بوطوضة الخٔٚط ٓلى مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة 

ـــً دـــــال٨ الخٔـــــٚط ٓلـــــى َـــــصٍ اإلاخٌلبـــــاث لـــــصل٧ حـــــاء َـــــصا البحـــــث   ؤلال٥تروهُـــــت مــ

ؤلال٥تروهُــــــــــت بمــــــــــساضغ وظاضة التربُــــــــــت  للخٔــــــــــٚط ٓلــــــــــى مخٌلبــــــــــاث جٌبُــــــــــ١ ؤلازاضة

ــــين باإلاــــساضغ  والخٔلـــُم بؼــــلٌىت ٓمــــان مــــً دــــال٨ وحهـــاث هِــــط اإلألمــــين وؤلازاٍض

م. اث جٌب١ُ َصٍ اإلاخٌلباث مً وحهت هَِط  والخٔٚط ٓلى ؤولٍى

 أصئلت البحث:

ُٔت ما اإلاخٌلباث .1 بمساضغ وظاضة التربُت  لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت الدـَط

ين؟ والخٔلُم بؼلٌىت  ٓمان مً وحهت هِط اإلألمين وؤلازاٍض

بمساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم  لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت اإلاالُت ما اإلاخٌلباث .2

ين؟  بؼلٌىت ٓمان مً وحهت هِط اإلألمين وؤلازاٍض

ت ما اإلاخٌلباث .3 بمساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم  لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت البـٍط

ين؟بؼلٌىت ٓمان مً و   حهت هِط اإلألمين وؤلازاٍض
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ما اإلاخٌلباجالخ٠ىُتلخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُتبمساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم  .4

ين؟  بؼلٌىت ٓمان مً وحهت هِط اإلألمين وؤلازاٍض

( بين 5,.,َل جىحس ٛطوٞ شاث زللت بحلاثُت ٓىس مؼخىي السللت ) .5

الىُُٜتوػىىاث  مخىػٌاث اػخجاباث ؤٛطاز ُٓىت السضاػت حٔعي إلاخ٘ير 

 الخبرة؟

 حدود البحث:  

: اٟخلطث َصٍ السضاػت ٓلى زالزمساضغ ٠ٍٛ في وظاضة التربُت الحدود اإلاياهيت

مط بً الخٌاو( في محاِٛت  والخٔلُماآلجُت )الٜول بً الخىاضي، محمس بً حٜٔط ٓو

 السادلُت

 م  (2,19جم جٌب١ُ السضاػت مُساهُا دال٨ الٔام السضاسخي )الحدود السماهيت:

ين بمساضغ التربُت والخٔلُم:  الحدود البشريت: ج٠خلط السضاػت ٓلى اإلألمين وؤلازاٍض

مط بً الخٌاو(  )الٜول بً الخىاضي،ؤوغ بً زابذ ٓو

: حؼعى َصٍ السضاػت بلى بًوا  مخٌلباث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت الحدود اإلاىضىعيت

ٕ ال٥ٜاءة ا ت الخسًشت في ٛض ت ومذطحاث وزوضَا ٣إحس ألاػالُب ؤلازاٍض إلاهىُت وؤلازاٍض

 اإلاساضغ ٛحها.

ين في   وحٔخمس هخاثج البحث ٓلى مسي حسًت وملساُٟت الُٔىت مً اإلاسضػُين وؤلازاٍض

 اإلاساضغ الشالزىفي بحابتهم ٓلى ؤزاة البحث اإلاؼخذسمت.

 أهداف البحث:

 حي:جخحسز ؤَساٚ البحث ٓلى الىحى آلا

 هُت في مساضغ وظاضة التربُت الخٔٚط ٓلى مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥ترو

 والخٔلُم في ػلٌىت ٓمان.

  ت مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت بمساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم ببطاظ ؤولٍى

ين.  حؼب وحهاث هِط اإلألمين وؤلازاٍض
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 -أهميت البحث: 

 جخومً ؤَساٚ السضاػت حاهبين ؤحسَما هِطي وآلادط جٌب٠ُي:   

ت وجخط   ُٛما ًلي: ألاَمُت الىٍِط

ت اإلاىهْى في مجا٨ البحىر والسضاػاث الخٌب٠ُُت في مجا٨ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت  - حٍُى

 في مجا٨ الخٔلُم.

بل٠اء الوىء ٓلى ؤَمُت الخٔٚط ٓلى مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ 

 وظاضة التربُت والخٔلُم في ػلٌىت ٓمان.

 ألاَمُت الخٌب٠ُُت وجخط  ُٛما ًإحي:

ٜي مساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم في ػلٌىت ٓمان في ٣ؼب  - بٛازة مسًطي ومُى

اػتراجُجُاث حؼاَم بؼهىلت في جِؼير الٔمل ؤلازاضي وججسًسٍ وبدطاحه بالـ٦ل 

 اإلاٌلىو.

الخٔٚط ٓلى جطجِب ؤَم اإلاخٌلباث التي ًحخاحها جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ  -

ي ػلٌىت ٓمان ػِؼاَم في بًجاز الخلى٨ اإلاىاػبت لخ٘لب ٓلى وظاضة التربُت والخٔلُم ف

اث.  َصٍ اإلأٟى

َمُت مٜهىم ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت والشىضة اللىآُت في الٔالم -حٍٔطٝ اإلالٌلخاث: 
ً

هِطألا

 وؿُْى اػخذسامها في اإلااػؼاث الخٔلُمُت وجى٣ُسَا، ًم٥ً جىاولها في الاحي:

ـخ١ مً الٜٔل الشالسي زاض، وزاوض مساوضة وزواضا: زاض في الل٘ت هي " ملسض م ؤلادارة     

( و ؤلازاضة في الاكٌال : " 1994مٔه وؤزاض الطؤي وألامط ؤي ؤحاي بهما") الٜيروظ آبازي ،

ما٨ بإٓلى ٟسض مم٥ً مً ال٥ٜاًت لخح١ُ٠ ألاَساٚ")اللباو،  (1999بهجاظ ألٓا

 ؤلادارة ؤلالىتروهيت: 

ل الٔمل ؤلازاضي الخ٠ لُسي بلى ٓمل بل٥ترووي ٌٔخمس ٓلى الخ٠ىُاث الخسًشت في بإنها جحٍى

مجا٨ اإلألىماث والاجلالث بهسٚ جبؼٍُ ؤلاحطاءاث وجحؼين ألازاء، وجح١ُ٠ ألاَساٚ 

ذ وحهس وج٦لٜت)بـير،  (.2,17اإلاحسزة بإٟل ٟو
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ط  وهي " اػخ٘ال٨ ؤلازاضة لخ٥ىىلىحُا اإلألىماث والاجلالث لخسبير وجحؼين وجٌٍى

ت اإلاذخلٜت زادل اإلاىِماث")مطاز ،الٔملُاث ؤلا   (3,,2زاٍض

ما٨    ت ال٠اثمت ٓلى ؤلام٦اهاث اإلاخميزة لإلهترهذ وؿب٦اث ألٓا وحٔٚط بإنها "الٔملُت ؤلازاٍض

ابت ٓلى اإلاىاضز بل٥تروهُا بسون حسوز مً ؤحل جح١ُ٠  في الخذٌٍُ والخىحُه والٟط

 (4,,2ؤَساٚ اإلاىِمت")هجم،

 روهيت إحرائيا بأنها:ويعرف الباحث ؤلادارة ؤلالىت

ل الٔمل ؤلازاضي مً ألاػلىو الخ٠لُسي الُسوي     ٟسضة بزاضاث مساضغ التربُت ٓلى جحٍى

بلى جٌب١ُ ج٠ىُت الاجلا٨ واإلألىماث اإلاخمشلت في الخاػب آلالي وؿب٥ت ؤلاهترهذ؛ لخ٠سًم 

ٔت وز٠ُٟت ل٦ل مً له كلت بالٔملُت الخٔلُمُت بهسٚ جحؼين ٓملُتي  دسماث ػَط

 خٔلُم والخٔلم.ال

ت ومازًت مما ًدُح  مخٌلباث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت: بإنها ٤ل ما ًجب جىاٍٛط مً ٓىاكط بـٍط

ت بإػالُب ج٥ىىلىحُت حسًشت حؼهم في بهجا  بطامج ؤلازاضة  جىُٜص الٔملُت ؤلازاٍض

 (.2,13ؤلال٥تروهُت)الـمطاوي،

م ا٨ التي جماضػها اإلاسضاغ جٌب١ُ: مماضػت ؤلازاضة لألحهعة ؤلال٥تروهُت مً دال٨ ألٓا

ب ؤو لها ٓالٟت بالخىاكل...بلخ  ػىاء ٤اهذ داكت بخٔلُم الٌالو ؤو الخاكت بالخسٍض

 ؤلاطار الىظري والدراصاث الضابلت

 أوال: ؤلاطار الىظري 

ُٜت ؤلازاضة وما جعا٨، مىحهت هحى اإلاحاِٛت ٓلى الخىاظن بين الاػخ٠طاض والخُ٘ير   ٤اهذ ُو

سادلُت والخاضحُت التي حٔطهها الِطوٚ البُئُت التي جماضغ ٓلحها اػخجابت للمخٌلباث ال

ذ الخالي الصي ًدؼم  ُٜت ؤ٣ثر بلخاحا في الٟى ؤلازاضة وـاًها. وؤكبحذ َصٍ الُى

بالهٜجاض اإلأطفي والخ٠جي اإلادؼاْض في ؿتى اإلاجالث الاٟخلازًت والاحخمآُت والؼُاػُت، 

 ٔالم الصي ؤِف ُٛه.والخحسًاث التي ؤٛطظتها الٔىإلات ٓلى ال
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ٝ بٜآلُت مٕ مخٌلباث       ُّ بن اإلاىِماث التي ج٠اوم الخُ٘ير، وحعجع ًٓ الخ٥

الٔلط وجحسًاجه ػٚى جٜـل في الخ٠سم والاػخمطاض والب٠اء بشا ما اػخمطث في 

ُت ال٠ىاهين واللىاثح، والخٜاَ ٓلى مبسؤ  الخمؼ٧ بالىمىشج البيروٟطاًي وبحٛط

ت في اإلألىماث و  ا في ؤلازاضة الٔلُا؛ مما ًازي بلى اؤعا٨ جل٧ اإلاىِماث الؼٍط جط٣يَز

صا بسوضٍ ًازي  ًٓ مجخمٔاتها، وجذلٜها في اإلاجا٨ الصي جماضغ ؤٓمالها ٓلُه، َو

ا.  بلى جذلٜها وحمىزَا في اإلأامالث التي جىجَع

وفي َصا الٔلط الصي ًدؼم بالخ٠سم الٔلمي والخ٥ىىلىجي ٓلط الٔىإلات 

ألاديرة ال٥شير مً اإلالٌلخاث التي حٔبر ًٓ َصا الخ٠سم مً بُجها ُهطث في آلاوهت 

ل  ؤلازاضة الال٥تروهُت التي جمشل اججاَاث حسًسة في ٓالم ؤلازاضة، حؼعى بلى جحٍى

اإلاىِماث واإلااػؼاث ومجها اإلاساضغ بلى مىِماث بل٥تروهُت حؼخذسم الخاػب آلالي 

ت مً جذٌٍُ وجىُِم وؿب٦اث ؤلاهترهذ في بهجاظ ؤٓمالها ومٔامالتها و  وُاثٜها ؤلازاٍض

ت ٛاث٠ت.  وجىحُه وضٟابت بؼٓط

ت في مجا٨ ج٥ىىلىحُا اإلألىماث وؤلاهترهذ  لصل٧ هجس ؤن الخٌىضاث اإلادؼآض

ُٜها في بهجاظ  زٛٔذ اإلااػؼاث بلى الخ٥ٜير في الاػخٜازة مً الىِم الخسًشت وجُى

ؤَم ألاهِمت الخسًشت، التي  ؤٓمالها وؤوـٌتها، وحٔخبر ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت واحسة مً

س الخسماث وحؼهُل  ازة ؤلاهخاحُت وججٍى ط بحطاءاث الٔمل، بهسٚ ٍظ  لخٌٍى
ً
جمشل مسدال

طي ضواؾ في زضاػخه التي ٤اهذ بٔىىان ,2,17Alkhsabahبحطاءاث الٔمل ) (. ٍو

ت بجامٔت حساضا في ألاضزن التي  اثٝ ؤلازاٍض ط الُى مؼاَمت ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في جٌٍى

 لٔمل دل
ً
 ؤػاػُا

ً
ا لذ بلى ؤهه في الؼىىاث ال٠ازمت ػخلبح ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ؿًط

(. وؤن ,2,14Rawashاإلااػؼاث مً ؤحل اإلاىاٛؼت وج٠سًم دسماث شاث حىزة ٓالُت)

ُٜي  جٌب١ُ مذطحاث ج٥ىىلىحُا اإلألىماث في بزاضة اإلاىِماث ًازط ٓلى ألازاء الُى

الُت الٔاملين مما ٌؼاَم في جحؼين بهخاحُت للٔاملين ٛحها حُث ًازي بلى جحؼين ٛٔ

 (.,2,15Salajegheاإلاىِماث و٣ٜاءتها)

٥دؼب اػخذسام ج٥ىىلىحُا اإلألىماث في الٔملُت الخٔلُمت ؤَمُت ٣بيرة؛   ٍو

ُٝ ج٥ىىلىحُا اإلألىماث والاجلالث مً ٟبل ؤلازاضة اإلاسضػُت في  ؤي ؤهه ًم٥ً جُى
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ٍت مشل مجا٨ الامخحاهاث، والخٌٍ اإلاسضػُت، الٔسًس مً اإلاجالث ٤اإلاجالث ؤلازاض 

ذ اإلاىاػب، ومخابٔت مؼخىي بهجاظ  ط في الٟى ومٔالجت البُاهاث، والخلى٨ ٓلى الخ٠اٍض

اإلألمين، وجىظَٕ الٌلبت ٓلى الـٔب السضاػُت، ومٔالجت زضحاث الٌالو ومخابٔت 

 (.2,17الخحلُل السضاسخي للٌلبت )الٔؼاٚ؛ واإلاىآؼت،

 لىتروهيتمفهىم ؤلادارة ؤلا

خماز ٓلى ج٠ىُت اإلألىماث والاجلالث ؤحس الط٤اثع اإلاهمت التي   ؤكبح الٓا

( ؛ ولصل٧ ًم٥ً ال٠ى٨: بن الٔالم لِؽ 5,,2جىٌل١ مجها ؤلازاضة الخسًشت )ضهىان، 

مُت واإلألىماجُت.  ولُس اللخِت وبهما مط بخحىلث ٓسًسة ٟبل ؤن ًلل بلى الشىضة الٟط

ت في مؼخىي الخ٠ىُت ٠ٛس ؿهس الٔالم ٓلى مط  ال٠طون الشالزت جحىلث مذخلٜت ومخىٓى

صٍ الخحىلث آخبرث زىضة في حس شاتها ؤزث بلى حُ٘ير مٔالم  التي جميز بها ٤ل ٟطن َو

ت؛ ولصل٧ هطي ؤن الٔالم ٌـهس جحىلث مؼخمطة في ؿتى مىاحي الخُاة.  الخُاة البـٍط

٥تروهُت ٛمجهم مً ًطي وجذخلٝ آلاضاء والاججاَاث حى٨ مٜهىم ؤلازاضة ؤلال

ُت في اإلألىماث الاجلالث التي ٓمذ  ؤهه ملٌل  حسًث ُهط هدُجت الشىضة اإلأٛط

مُت  ػماء الٔالم الصي ؤِف ُٛه ودلىكا بٔس ُهىض ما ٌؼمى بمٜهىم الشىضة الٟط

ت  و٣ىدُجت لخسازت َصا اإلالٌل  واػخذساماجه بين مذخلٝ ال٠ٌآاث التربٍى

بمؼمُاث مخٔسزة ٤ا زاضة ؤلال٥تروهُت والخ٦ىمت والخٔلُمُت وداكت ُهىضٍ 

مُت.    ؤلال٥تروهُت والخ٦ىمت الص٣ُت والخ٦ىمت الٟط

ٜاث مخٔسزة ومذخلٜت ؤحى بها الباحشىن  وبؼبب شل٧ ٛإن َىا٢ حٍٔط

ٜاث حٍٔطٝ محمس ٓلي  ٜهم لإلزاضة ؤلال٥تروهُت ومً جل٧ الخٍٔط واإلا٥ٜطون في حٍٔط

ها بإنها : اػخذس ً وجحلُل اإلال١ الصي ٓٛط ام الخاػب آلالي في اػخ٠با٨ وجىُِم وجذٍع

ومٔالجت اإلألىماث في البِئت الخٔلُمُت، لخ٠سًم دسماث ؤٛول للمؼخُٜسًً جخميز 

ت والسٟت)اإلال١، ت حسًسة ج٠ىم 1994بالؼٓط (.ؤما ٓلي الؼلمي ٛيري ؤنها "مىهجُت بزاٍض

الث في مماضػت ٓلى الاػدُٔاو والاػخذسام الىاعي لخ٠ىُاث اإلألىماث والاجل

اثٝ ألاػاػُت لإلزاضة في مىِماث ٓلط الٔىإلات والخُ٘ير")الؼلمي، ( و٣ما 1,,2الُى

ذ بإنها : ؤلاٛازة مً ج٠ىُاث اإلألىماث والاجلالث في جِؼير ػبل ؤزاء الٔمل  ٓٛط
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ؤلازاضي اإلاسضسخي، بخ٘ير ؤؿ٦ا٨ وػبل ج٠سًم الخسماث واإلألىماث مً ألاػلىو 

خ١ٜ ٓبس الٜخا  3,,2ػلىو ًساض بىاػٌت الخاػب آلالي)الباظ،الطوجُجي اإلامل بلى ؤ (.ٍو

ٜه بإنها "اػخ٘ال٨ ؤلازاضة لخ٥ىىلىحُا اإلألىماث  مطاز مٕ ٓلي الؼلمي في حٍٔط

ت اإلاذخلٜت زادل اإلاىِماث  ط الٔملُاث ؤلازاٍض والاجلالث لخسبير وجحؼين وجٌٍى

ت والخٔلُمُت")مطاز،  (. 3,,2التربٍى

ها ب إنها ؤلازاضة التي حٔخمس ٓلى ج٥ىىلىحُا اإلألىماث وؤماضواؾ ٛٔٛط

ع  ت في اإلااػؼت مً ؤحل جحؼين ألازاء وحٍٔع ما٨ ؤلازاٍض والاجلالث لل٠ُام بجمُٕ ألٓا

ا بإنها ؤلازاضة التي حٔخمس ٓلى اػخذسام ,2,14Rawashالخىاٛؼُت) (. وجم جٜؼَط

وجٌب٠ُاجه، لخىُٜص  الخ٠ىُت الخسًشت اإلاخمشلت في الخاػب آلالي والهىاجٝ الى٠الت

ت)الـهطي، ما٨ ؤلازاٍض  (.2,18ألٓا

طي بٔى الباحشين ؤن ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت "مىهج حسًث ٌٔخمس ٓلى جىُٜص   ٍو

ين ؤو ؤ٣ثر مً ألاٛطاز ؤو اإلاىِماث باػخذسام  ما٨ واإلأامالث التي جخم بين ًٛط ٤ل ألٓا

س ؤلال٥ترووي  الث ؤلال٥تروهُت ، وال-٤MailEل الىػاثل ؤلال٥تروهُت مشل البًر خحٍى

، والخباز٨ ؤلال٥ترووي للمؼدىساث ElectronicFundsTransfer(EFTلألمىا٨ )

(EDI)Electronic Data Interchange  ؤو الٜا٣ؽ واليـطاث ؤلال٥تروهُت)الخمُطخي

 (.4,,2والخمازي،

ٜه لإلزاضة ؤلال٥تروهُت ٛيري: ؤنها ٓباضة ًٓ ٓملُت بٓازة  ؤما الباحث في حٍٔط

ت زادل اإلااػؼت الخٔلُمُتوشل٧ بخُٜٔل ج٠ىُت َىسػت ل ألٓما٨ والٔالٟاث ؤلازاٍض

تبلى  لها بلى كُ٘ت بل٥تروهُت؛ لخ٠سًم الخسماث ؤلازاٍض اإلألىماث والاجلا٨ لخحٍى

ما٨ ب٥ٜاًت ٓالُت،٣ما تهسٚ بلى حٔل  ٜين والٔاملين باإلأهس لخ٠سًم ألٓا اإلاُى

ت ومؼاولُ ير احخُاحاث اإلاجخمٕ الخلىلٔلى الخسماث ؤ٣ثر ؿٜاُٛت وػٓط ت لخٛى

وجح١ُ٠ ًمىحاجه،وشل٧ مً دال٨ ج٠سًم دسماث ٓامت ٛآلت ومخ٠ىت، ودل١ جٜآل 

ٜين في اإلأهسوبين ألاٛطاز في اإلااػؼاث ألادطي.     مي بين اإلاُى  ٟض

ٜاث الؼاب٠ت ًخط  ؤن ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ٟس ػب٠ذ في   ومً دال٨ الخٍٔط

جمخه في اإلا٦اجب وجٌب٠ُاث الص٤اء اللىاعي في ؤلاهخاج اػخذسامها ُهىض ؤلاهترهذ بما ؤ
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ول٥ً ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ٣ملٌل  مخٔاٚض ٓلُه لم ٌٔٚط بل بٔس ُهىض ؤلاهترهذ 

 واػخذسام الـب٦اث الٔاإلاُت اإلاخٔسزة.     

 دواعي الخىحه هحى جطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في الخعليم:

ت في الٔالم اإلأ اكط ػىاء في السو٨ اإلاخ٠سمت ؤم حؼعى ٤ل ماػؼت جطبٍى

الىامُت للخحى٨ ؤلال٥ترووي ؤو ما ٌؼمى با زاضة ؤلال٥تروهُت، ومً اإلأطوٚ ؤن َصا 

، ومً البسًهي ؤن  اإلالٌل  في مطحلت الٌمى  وبساًت الخٌٍ الاػتراجُجُت  هجاٍظ

٦ًىن مشل َصا الخحى٨ ًمىحا وجحسًا حسًسا لخ٦ىماث السو٨ اإلاخ٠سمت والىامُت 

صا الخىحه ؤلال٥ترووي ل بس له مً ؤػباو وزواعي جسٛٔه للِهىض ال٘ ىُت وال٠ٜيرة، َو

ىا٢ ال٥شير مً السضاػاث التي ٣خبذ في شل٧ ٤السضاػت اإلا خُت التي لخلذ زواعي  َو

ُٔت وبضهاء  الخحى٨ في دسمت الجمهىض والخ٠سم الخ٠جي ومخٌلباث حـَط

 ( ,Dean ,,,2الجمهىض) 

لىٝ الٔىاملت زواعي    ٌ(1422وؤػباو الخحى٨ بلى ما ًإحي)الٔىاملت، ٍو

 :حؼاْض الخ٠سم الٔلمي والخٌىض الخ٥ىىلىجي 

ؤزث الشىضة الٔلمُت والخ٥ىىلىحُت بلى ُهىض معاًا لم ج٥ً مىحىزة مؼب٠ا في ٣ُُٜت 

الخٔامالث ؤلال٥تروهُت ودلىكا في مجا٨ ج٠ىُت الخاػب آلالي حُث جٌىضث َصٍ 

ٔا مىص مىخ ً؛ ِٛهطث ٓلى مطاحل وؤحُا٨ الخ٠ىُت جٌىضا ػَط لٝ ال٠طن الٔـٍط

هط الجُل الشاوي في  مخٔاٟبت ٠ٛس ٤ان بساًت الجُل ألاو٨ في بساًت الخمؼُيُاث، ُو

بساًت الؼخِىُاث، والجُل الشالث في بساًت الؼبُٔيُاث، والجُل الطابٕ في الشماهُيُاث 

ٚط بالخاػب الشخصخي ) ُٓ  ( ،pcالصي 

ٕ في ج٠ىُت الخاػباث او٥ٔؽ ٓلى ٣شير مً بن َصا الخٌىض الهاثل و      الؼَط

ت في البِئاث الخٔلُمُت التي لم ج٥ً مِؼطة مً ٟبل مشل:  ما٨ ؤلازاٍض الخٌب٠ُاث وألٓا

ت الخىاكل مٕ ألاٛطاز في البلسان ألادطي.  الخٔلُم ًٓ بٔس واإلاطاػلت الٜىضٍت وػٓط

ٕ لخ٠ىُت الخاػب آلالي الصي او٥ٔؽ    ا٣س شل٧ الخٌىض الؼَط اث  ٍو ٓلى هٍِط

 ؤلازاضة، ٛإكبحذ آلالث حؼآس ال٥شير مً ال٠طاضاث اإلابرمجت م٦ان ؤلاوؼان.
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 :جطابٍ اإلاجخمٔاث ؤلاوؼاهُت في ُل جىحهاث الٔىإلات 

ػاَمذ الخىحهاث الٔاإلاُت اإلاتزاًسة هحى الاهٜخا  والترابٍ والخ٦امل بين اإلاجخمٔاث 

ة الٔىإلات وهي ٓباضة ًٓ حٔل الٔالم ؤلاوؼاهُت اإلاذخلٜت في وـىء ما ٌٔٚط الُىم بِاَط 

١ ؿب٦اث ٓاإلاُت مىحسة في حمُٕ اإلاجالث الؼُاػُت  ت واحسة مترابٌت ًٓ ًٍط ٍٟط

ُت وج٠ىُت  ت، ولخ٠سم الشىضة الخ٥ىىلىحُت ؤزواث مٔٛط والاحخمآُت والاٟخلازًت وؤلازاٍض

الطبٍ  لخسمت مخٌلباث الٔىإلات وجح١ُ٠ ؤٗطاهها وجطحمتها بلى واٟٕ ملمىغ؛ حُث ًخم

ا٨ بين اإلاجخمٔاث ؤلاوؼاهُت مً دال٨ ؿب٦اث ؤلاهترهذ والاجلا٨  ّٔ الٜ

(. ٠ٛس جم الخسًث ًٓ الٔىإلات حتى ٟبل انهُاض الاجحاز الؼُٜتي؛ 1997الٜواجي)ضوهالس،

ٔت في مجا٨ الخاػب آلالي والاجلالث ودسماث ؤلاهترهذ  ٛإػهمذ في الخٌىضاث الؼَط

م٥ً ؤن هىحع الخسماث التي ج٠سم  ها الٔىإلات ُٛما ًإحي:ٍو

ت اهخ٠ا٨ الخسماث وألا٦ٛاض مً زولت ألدطي  - ت جباز٨ الخبراث بين السو٨ وحٍط حٍط

 وبشابت الٜىاٞض والخىاحع.

ت اهخ٠ا٨ ألاٛطاز.  -  جصلُل اللٔاو في ػبُل الٔىإلات وحٍط

ت  - جىحُس اإلا٠اًِؽ واإلاىاكٜاث ٓاإلاُا للخسماث؛ ٛال ًم٥ً الخسًث ًٓ الٔىإلات وحٍط

 باز٨ في ُل دالٛاث ٓاإلاُت واػٔت اإلاسي .الخ

 الاصخجابت إلاخطلباث البيئت اإلاحيطت والخىّيف معها: 

ؤزي اهدـاض وػاثل الاجلا٨ واإلألىماث وجٌب١ُ مٜهىم وؤػالُب ؤلازاضة      

ؤلال٥تروهُت في ٣شير مً البلسان بلى ٛطن جٌب١ُ َصٍ الخ٠ىُت في مذخلٝ البلسان 

ط٣ب ٌؼىزَا الخذلٝ والطحُٔت والٔعلت ًٓ ب٠ُت الٔالم؛ ألادطي، وبل ُلذ وضاء ال

ت، والخىاٛؽ الخط في الٔالم مً حُث ج٠سًم الخسماث  ألهىا ؤِف في ٓلط الؼٓط

ُت وال٥مُت  والؼلٕ اإلاٌلىبت بىاء ٓلى مٔاًير الؼهىلت والٜٔالُت وال٥ٜاًت الىٓى

ى هٜؼها زون اإلاالثمت؛ بحُث ل حؼخٌُٕ ؤي زولت ؤو مىِمت ؤن حِٔف مى٘ل٠ت ٓل

 مىا٣بت الخٌىض الٌبُعي للخُاة ؤلاوؼاهُت بإبٔازَا اإلاذخلٜت.
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 :الخحىالث الدًملراطيت وما رافلها مً مخغيراث وجىكعاث احخماعيت 

س مً الاهٜخا  في البىاء        ٠ٛس ػاَمذ حط٤اث الخحطض الٔاإلاُت التي جٌلب بمٍع

بُٔت ألاهِمت الؼُاػُت والاحخمآُ س ضا١ٛ اإلاجخمعي ٓمىما ًو ت ٓلى وحه داق، ٟو

ٔاث الـٔبُت بما في شل٧ وـىء ضئي  جل٧ الخ٘يراث اضجٜاْ في مؼخىي الىعي والخٟى

ص٣ط ببطاَُم مً بين جل٧ الطئي هطوضة جحؼين  حسًسة لل٠ٌاْ الٔام ب٦اٛت ؤبٔازٍ، ٍو

ابت الـٔبُت ٓلى ؤٓما٨ الخ٦ىمت، وجطػُر مبسؤ الـٜاُٛت واإلاؼاءلت  ؤزاثه، وجُٜٔل الٟط

ي ا، لصل٧ جمشل ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ٛطكت مخميزة لالضج٠اء باألزاء في ال٠ٌاْ ٗو َر

 (.4,,2الٔام)ببطاَُم،

 :جساًد شح اإلاىارد والاججاه هحى الخصخصت 

ؤزي اظزًاز ش  اإلاىاضز للمىِماث الخ٦ىمُت ولبٔى السو٨ ٓامت بلى حشجُٕ الاججاٍ هحى 

ص٣ط دصخلت ؤٗلب ال٠ٌآاث الخسمُت والخحى٨ هحى جٌب ١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت .ٍو

ى ٠ًى٨ في شل٧ "لٔلىا ل هبالٙ بشا ٟلىا  ٌاهُا َو اإلاير ؤن ؤو٨ دصخلت بسؤث ٤اهذ في بٍط

ؤن ؤلامبراًىضٍت التي حُ٘ب ٓجها الـمؽ، ؤكبحذ بال٦از جطي الـمؽ بٔس ظوا٨ 

صا الترا٣م الطؤػمالي ٤ان  ط لها جطا٣ما ضؤػمالُا، َو ٌؼآس في اإلاؼخٔمطاث التي ٤اهذ جٛى

ُٝ الٔمالت الٜاثوت، ٣ما ٤ان ٌؼآس ٓلى  ا لخُى يَر الاػدشماض وبوـاء اللىآاث ٗو

جىاظن السولت وجح١ُ٠ ٛاثى في ؤلاهٜاٞ الٔام  بحُث ًطخ الخُاة في ؿطاًين الاٟخلاز 

 (. 7,,2ال٠ىمي")اإلاير، 

وُٝ ػٔىز بً محمس الىمط ه٠ٌت ؤدطي حٔس ػببا هحى الخحى٨ بلى ؤلازاضة  ٍو

 ٥تروهُت:ؤلال

  :اهدشار الثلافت ؤلالىتروهيت 

الم وال٠ىىاث الٜواثُت      في ٓلط اهدـطث ُٛه وػاثل الخٔلُم ًٓ بٔس ووػاثل ؤلٓا

مُت،  المُت وم٠اهي ؤلاهترهذ، ؤكبح مً الؼهىلت بم٦ان الخٔامل مٕ الخ٠ىُت الٟط ؤلٓا

ُٔت حُث لم ٌٔس ألامط ًخٌلب حلى٨ اإلاخٔامل مٕ جل٧ الخ٠ىُت ٓلى ؿهازة حام
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مخذللت في الخاػب آلالي، وبالخالي ؤكبح َىا٢ مُل ٣بير مً اإلاىاًىين في السو٨ 

 (.6,,2اإلاخ٠سمت والىامُت هحى ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت")الىمط، 

وؤما كال  شخاجت هلاض ًىحع ألاػباو التي ؤزث للخحى٨ بلى ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت     

 ( 2,,2ما ًإحي)هلاض،

 ما٨.ؤلاحطاءاث والٔملُاث اإلا ازة ج٦لٜت ألٓا ا ٓلى ٍظ  ٠ٔسة وؤزَط

  ال٠طاضاث والخىكُاث الٜىضٍت والتي مً ؿانها بحسار ٓسم جىاظن في

 الخٌب١ُ.

  العجع ًٓ جىحُس البُاهاث ٓلى مؼخىي اإلااػؼتRedundant and 

Fragmented data 

  ٚى ٓلى مٔسلث ُٟاغ ألازاء  Lack of trueaccountabilityكٔىبت الٟى

 ير ال ت الىاحسة.كٔىبت جٛى  بُاهاث اإلاخساولت للٔاملين في اإلااػؼت التربٍى

  وفي شل٧ الؼُاٞ ًص٣ط ضهىان ؤن مً ألاػباو السآُت للخحى٨ بلى ؤلازاضة

 (:4,,2ؤلال٥تروهُت ما ًإحي)ضهىان، 

 .ت الىاحسة  هطوضة جىحُس البُاهاث ٓلى مؼخىي اإلااػؼت التربٍى

ىت ٓمان للخحى٨ هحى جٌب١ُ ؤما الباحث ُٛحسز ألاػباو التي جسٓى ػلٌ     

 ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في اإلااػؼاث الخٔلُمُت بما ًإحي.

 .مىا٣بت الخ٠سم الٔلمي والخ٠جي في السو٨ اإلاخ٠سمت 

 .باء اإلاازًت اإلا٦لٜت في ٤ل مسضػت  جذُٜٝ ألٓا

  ت الخذلم مً الطوجين والبيروٟطاًُت الؼاثس في مِٔم البِئاث ؤلازاٍض

ت.  التربٍى

 الج٘طاف ٕ ت مً السولت.اإلاٟى  ي الـاػٕ وامخسازٍ في مؼاحاث مخٜٟط

 .٠ٛسان ال٥شير مً البُاهاث واإلألىماث ال٠سًمت 
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 مخطلباث جطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت:

اث واإلاٜاَُم وألاػالُب وؤلاحطاءاث      حٔس ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت جحىل ؿامال في الىٍِط

ٔاث التي ج٠ىم ٓلحها ؤلازاضة ا لخ٠لُسًت، وبصل٧ ؿانها ؿإن ؤي والهُا٤ل والدـَط

ير وتهُئت الٔسًس مً  مـطوْ ًم٥ً بٟامخه ؤو َسٚ ًم٥ً الىكى٨ بلُه، ل بس مً جٛى

( وجحخاج لخٌب٠ُها ٓلى ؤضن الىاٟٕ 4,,2اإلاخٌلباث لخٌب١ُ َصا اإلاـطوْ)مٜتي،

ير مخٌلباتها ألاػاػُت التي ل حؼخ٘جي ٓجها ٓىس بٟامتها)زضوَف،   (5,,2جٛى

ىُت ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت مً حُث ج٠سًم الخسمت ووػاثل ه٠ل اإلألىماث وحٔخمس ج٠  

لب الخسماث مً ٟبل اإلاؼخُٜسًً ٓلى مبسؤًً ؤػاػين َما)الخمُصخي  ًو

 ( 4,,2والخمازي،

ى ٓباضة ًٓ وهٕ البُاهاث واإلألىماث الخاكت بالىِام الخٔلُمي   ألاو٨ ج٠جي: َو

تها بين بل٥تروهُا ومً زم ًخم جىاٟلها ٓبر ؿب٥ت ؤلا  هترهذ مٕ اإلاحاِٛت ٓلى ػٍط

ط الٔمل ؤلال٥ترووي الصي ٌٔخمس ٓلى الخلاثم  مشل حَى ٜين زادل اإلاسضػت، ٍو اإلاُى

:١  ألاػاػُت لخ٠ىُت اإلألىماث ًٓ ًٍط

  ١ وػاثٍ الاجلا٨ ؤلال٥تروهُت بلى الى٠ل: ه٠ل اإلألىماث اإلاذعهت بل٥تروهُا ًٓ ًٍط

 م داضحها.مىاٟٕ ؤدطي بُٔسة ػىاء زادل اإلاىِمت ؤ

  ل ملٜاث ً: ٓباضة ًٓ حّٜ اإلألىماث ال٥شيرة في ؤحجام ك٘يرة، ٣خحٍى الخذٍع

ٜين الىضُٟت بلى ملٜاث بل٥تروهُت بؼٌُت ك٘يرة الدجم وػهلت الخىاو٨ بشا ما  اإلاُى

ذ اإلاٌلىو.  جم الخاحت بلحها في الٟى

 ت للبُاهاث اإلاٌلىبت اإلاذعهت بل٥ تروهُا اإلأالجت: بحطاء ٓملُاث مذخلٜت ومخىٓى

١ ؤحهعة الخاػب آلالي التي حٔمل  ت جساولها لجٔلها في مخىاو٨ الجمُٕ ًٓ ًٍط وػٓط

ت لخلبُت الاحخُاحاث اإلاذخلٜت للمؼخُٜسًً، ب٘ى الىِط ًٓ  ٠ا لبرامج مخىٓى ٛو

 (2,,٣2مُت اإلألىماث والبُاهاث اإلاذتزهت، ٣خٌب٠ُاث ما ؤجمختاإلا٦اجب )ب٥طي، 
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ى ٓباضة ًٓ جم اث، الشاوي بحطاجي: َو ما٨ الخاكت باإلاسضػت )زضحاث، مؼخٍى شُل ألٓا

١ ؿب٥ت ؤلاهترهذ مٕ الخإ٣س مً همان صختها  ؤٓما٨ داكت بالٌالب( ًٓ ًٍط

 وملساُٟتها زون الخاحت للخوىض بلى اإلاسضػت.

ٔاث والهُا٤ل التي جحخاحها ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ٤ان ل بس مً    في هىء اإلابازت والدـَط

ير مخٌلباث ٓسًسة  ومخ٦املت  ٟامت جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ومً َصٍ اإلاخٌلباث جٛى

 ما ًإحي:

 وهٕ اػتراجُجُاث ودٌٍ الخإػِؽ. -

ير البيُت الخحخُت لإلزاضة ؤلال٥تروهُت. -  جٛى

جي. - ١ جحى٨ جسٍض ط الخىُِم ؤلازاضي والخسماث واإلأامالث الخ٦ىمُت ٛو  جٌٍى

ب للٔاملين والخش٠ُٝ للمخ -  ٔاملين.الخٔلُم والخسٍض

ٔاث الخالُت وجحسًثها. - ت ؤو حٔسًل الدـَط ٔاث الوطوٍض  بكساض الدـَط

 ؤمً وحماًت اإلألىماث في ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت. -

 وػٚى هدىاو٨ َصٍ اإلاخٌلباث بصخي مً ؤلاًوا  ٣ما ًلي:

 .وضع اصتراجيجياث وخطط الخأصيط 

ا     مً ؤؿ٦ا٨ ؤلاكال ، ل  ٠ًى٨ ٓبس الطحمً الـآط: بن ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ٣٘يَر

ت مً ال٠ُازة الؼُاػُت، بل جخٌلب  ًم٥ً جح٠ُ٠ها بمجطز بكساض ٟاهىن ؤو لىاثح بزاٍض

٠ت بزاضتهم إلاؼئىلُاتهم وفي ٣ُُٜت هِطتهم بلى  ٍط ٠ت ج٥ٜير اإلاؼئىلين ًو حُ٘يرا في ًٍط

ما٨ ومٕ  ٠ت جباز٨ اإلألىماث بين ألاٟؼام وؤلازاضاث ومٕ ٌٟاْ ألٓا اثٜهم وفي ًٍط ُو

ما٨ اإلاىِمت 4,,2اإلاىاًىين)الـآط، (  ٛىهٕ الاػتراجُجُاث والخٌٍ َى ؤػاغ ألٓا

ا الُاؤت في اإلاؼخ٠بل ووهٔها ًخٌلب وحىز الطئٍت اإلاـتر٣ت  واإلاخ٠ىت التي ًيخِط زماَض

حى٨ مـطوْ الخحى٨ للٔمل ؤلال٥ترووي، بما في شل٧ مً ألاَساٚ واإلاهام التي جدىاػب 

ىُت اإلاىبش ٠ت مً ضػالت السولت ومىهجها ال٥ٜطي والؼُاسخي ٓلى مٕ الىِطة الًى

ين السادلي والخاضجي)الٜىخىخ،  ( 3,,2اإلاؼخٍى
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ت مً ألاػؽ التي ًيبغي ؤن  ع الخمازي مجمٓى وفي هىء شل٧ ًوٕ بؼام ٓبس الٍٔع

 (1,,2جخذص ٟبل جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت )الخمازي، 

 ر مً حهت ح٦ىمُت ؤو ؤَلُت.الخ٦امل والخىا١ٛ بين اإلألىماث اإلاطجبٌت بإ٣ث -

ُت إلاـطوْ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت. -  وهٕ الخٌٍ الٜٓط

ت والبحشُت للمـاض٣ت في السضاػت ووهٕ الخٌٍ. -  الاػخٔاهت بالجهاث الاػدـاٍض

ا٣س ٓلى شل٧ محمس حؼً مٜتي " ٛخبجي ال٠ُازة ٓىلط الىجا  ألاو٨ ًجٔل  ٍو

، ل٦ُىن ٟازضا ٓلى ججاوظ ا ل٠ٔباث وجصلُل اللٔاو التي حٔترن الخٌب١ُ ؤػهل وؤػْط

م مً بكال   Tsekos( في حين ٠ًى٨ 4,,2جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت")مٜتي،  ٓلى الٗط

ً ؤو دل١ ٓملُاث  ىبا ومخٌلبا، بل ؤهه مً اإلاهم ج٦ٍى الٔملُاث ٌٔخبر ؤػاػا مٗط

ٞط الٔمل ؤلازاضي  ت في ؤػالُب ًو وبحطاءاث حسًسة جازي بلى بحسار حُ٘يراث حصٍض

ما٨ )  Tsekos ,2003)وداكت في ٓالٟاتها باإلاىاًىين وميـأث ألٓا

ومما ػب١ ًخط  ؤن جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في اإلااػؼاث الخٔلُمُت ل بس ؤن    

ٌؼب٠ه اجحاز وجيؼ١ُ جام بين ؤلازاضة الٔلُا للماػؼاث الخٔلُمُت واإلاىِماث ألادطي 

لُمت والصخُحت للخٌب١ُ، وػً الخابٔت لها؛ حتى ًخم وهٕ الاػتراجُجُاث الؼ

 ٕ ال٠ىاهين وألاهِمت الٜآلت ؤزىاء الخٌب١ُ؛ لخالفي الٔىاث١ واإلاـا٤ل التي ًخٟى

 حلىلها ؤزىاء جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في البِئت اإلاسضػُت.

  :جىفير البييت الخحخيت لإلدارة ؤلالىتروهيت 

ىن الٌبُعي اإلالمىغ إلا    
ّ
ـطوْ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت، الصي ل حٔخبر البيُت الخحخُت اإلا٦

ت 4,,2ًم٥ً ُٟام اإلاـطوْ بسونها )ؤبى م٘اًى، (. وجخمشل في اإلا٦ىهاث اإلاازًت والبـٍط

ط ؿب٦اث الاجلالث وجحؼُجها بحُث  ب الٔاملين وجٌٍى التي جخمشل في بٓساز وجسٍض

بت لصل٧ ال٥م الهاثل مً الاجلالث في  آن ج٦ىن م٥خملت وحاَعة لالػخذسام مؼخٓى

م٥ً ؤن  ط البِئت الخٔلُمت. ٍو واحس، بمٔجى ؤنها تهسٚ مً اػخذسام ؤلاهترهذ في جٌٍى

هص٣ط ٓىاكط البيُت الخحخُت في اإلااػؼت الخٔلُمُت التي ل ًم٥ً جٌب١ُ ؤلازاضة 

 ؤلال٥تروهُت بل بىحىزَا ُٛما ًإحي:
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 جلىياث الحاصب آلالي ومىىهاجه - أ

ما٨     ت حّل ال٥شير مً اإلاـ٥الث بن اػخذسام الخاػب آلالي في ألٓا ؤلازاٍض

طاثً جس٨ ٓلى  ىا٢ ؤزلت ٟو واللٔىباث التي جىاحه ؤلازاضة في اإلاىِماث الخٔلُمُت َو

شل٧ مً دال٨  السضاػاث التي ٟام بها ال٥شير مً البحشين مشل : زضاػت بًلِؽ التي 

جىكلذ بلى ؤن اػخذسام الخاػب آلالي ٠ًٕ همً ؤضبٕ ٛئاث هي : حّٜ البُاهاث، 

ت ًم٥ً  جحلُل البُاهاث، مٔالجه ال٦لماث، والاجلالث، وؤن حمُٕ ال جالث ؤلازاٍض

حِٜها ٓلى الخاػباث بلىضة ػهلت بسل مً اإلالٜاث ال٥شيرة وألاوضاٞ اإلاخٔسزة، وؤن 

ٕ ٣ٜاًت ٓملُاث بزاضة البُاهاث  اػخذسام الخاػب آلالي ًازي بلى ٛض

جىكلذ بلى ال٥شير مً اػخذساماث .ؤما زضاػت بىلىو ٠ٛس Ellis ,1984)وجحلُلها)

ً ٌؼخذسمىن الخاػب آلالي في ال٥شير مً  الخاػب آلالي وؤ٣سث ٓلى ؤن اإلاسًٍط

ت ودلىكا بما ًخٔل١ بالٌالو والخوىض والد جُل وحساو٨  ما٨ ؤلازاٍض ألٓا

ير شل٧) .وجا٣س زضاػت بىظمان Penelope, 1990)الخلم، وزضحاث الادخباضاث ٗو

ا٨ ٌٔمل  وػدًُٜ بلى ؤن اػخذسام ّٔ ير هِام مٔلىماث ٛ الخاػب آلالي ًازي بلى جٛى

ٕ حىزة الٔملُت الخٔلُمُت)  (Bozeman ,1991ٓلى ٛض

ومً ؤَـــــم اإلا٦ىهاث الخاػـــــىبُت للبىــــُت الخحخـــُت لإلزاضة ؤلال٥تروهُت ٣ما ًطاَا ػٔس 

 (2,,2ٓلي الخاج ب٥طي جخلخلُٜما ًإحي)ب٥طي،

سضاتها، بهاٛت اإلا٦ىهاث اإلاازًت: وجخ - مشل في ؤحهعة الخاػب آلالي بمذخلٝ ؤهىآها ٟو

ت ٣إحهعة ؤلازدا٨ وؤلادطاج بمذخلٝ  بلى ألاحهعة اإلالخ٠ت بها، والتي حٔخبر هطوٍض

 ؤهىآها.

 اإلا٦ىهاث اإلاى٠ٌُت: وحـمل هِم بطامج الدـُ٘ل وهِم بطامج الخٌب٠ُاث ودالٛه. -

ت: وحـمل الٔاملين في ؤٟؼ - ام الخاػب آلالي مً مـ٘لين ومبرمجين اإلا٦ىهاث البـٍط

 ومحللي هِم ومهىسػين.
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ما٨ الخاػب آلالي زادل مبجى اإلاىِمت الخٔلُمُت مشل:  - مؼخلعماث البيُت الخحخُت أٓل

اإلاىاٟٕ اإلا٦اهُت، الخىكُالث الؼل٥ُت، ألاحهعة اإلاؼاهسة، الٌاولث الخاكت بالخاػب 

ير شل٧.  آلالي ٗو

 شبياث الحاصب آلالي:-ب

 بىاػٌت ػل٧ ؤو )٣ُبل(  حٔجي
ً
ت مً الخاػباث مٔا ٤لمت ؿب٥ت َىا "جىكُل مجمٓى

 ١ ١ دٌىي الهاجٝ الؼل٥ُت ؤو الالػل٥ُت، ؤو ًٓ ًٍط بـ٦ل مباؿط، ؤو ًٓ ًٍط

ألاٟماض اللىآُت؛ ب٘طن الخلى٨ ٓلى اإلألىماث والبُاهاث وجبازلها ُٛما بين َصٍ 

 (,,,2الخاػباث)الىُٜعي،

الطبٍ بين ٓسة ؤحهعة ؤو مطا٣ع الخاػب آلالي؛ مما ًدُح وجمىح الـب٦اث مميزة   

خماز ٓلى ٓسة ؤحهعة بس٨ مً  بم٦اهُت جباز٨ اإلألىماث ُٛما بُجها، وبالخالي ًخم الٓا

صا بسوضٍ ًازي بلى احؼاْ ألاػىاٞ الٔاإلاُت لـب٦اث  خماز ٓلى حهاظ واحس؛ َو الٓا

٠ها)ال٥مبُىجط؛ هِطا ل٦ىن الخٌب٠ُاث ؤلال٥تروهُت جخم ًٓ ً (. Makylowich , 2002ٍط

وحٔس َصٍ الـب٦اث الٔمىز ال٠ٜطي لخىُٜص الٔمل بل٥تروهُا؛ ل٠ُامها بسوض ه٠ل 

ً ضثِؼين  اإلألىماث وجبازلها ٓبر اإلاىاٟٕ اإلاذخلٜت وجخ٦ىن مً ٓىلٍط

 ( 7,,2َما)اإلاال٧،

ٕ بلى آدط ػىاًء ٓبر  - ٟىىاث الاجلا٨: جمشل الىػٍُ الىاٟل للمٔلىماث مً مٟى

ت.ال٠ى  ىاث الؼل٥ُت واإلاخمشلت في ألاػال٢ الىحاػُت ؤو دٌىي ألالُاٚ البلٍط

محٌاث الاجلا٨ ؤو بٓازة ؤلاضػا٨ ؤو الخح٥م: وجمشل الٔىلط اإلاخح٥م بى٠ل  -

 في 
ً
 ؤو حعثُا

ً
اإلألىماث وجخ٦ىن مً م٦ىهاث بل٥تروهُت مذخلٜت ٟس جىحس ٤لُا

ٕ بهترهذ،  (6,,2اإلاحٌاث اإلاذخلٜت )مٟى

 اث الحاصب آلالي فيما ًأحي:وجىحصر أهم شبي

 ( شبىت ؤلاهترهذInternet:) 

ول ًىحس حٍٔطٝ ٤امل وؿامل مخ١ٜ ٓلُه، حُث ًذخلٝ الخٍٔطٝ حؼب الشخم   

ٜه ٛخٍٔطٝ اإلاهىسغ ًذخلٝ ًٓ حٍٔطٝ الٌبِب ؤو اإلاسضغ ؤو  الصي ٠ًىم بخٍٔط
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واػٔت  (.بل ؤن ًم٥ً ال٠ى٨ بإنها: ؿب٥ت اجلالث بل٥تروهُت3,,2ؤلازاضي)الٜىلي،

الاهدـاض، ؤزث بلى وحىز ٓالم بل٥ترووي ٠ًىم بخامين الاجلا٨ بين ؤهِمت ال٥مبُىجط 

حللىن ٓلى اإلألىماث في مذخلٝ  اإلاذخلٜت ِٛؼخُٜس اإلاـتر٤ىن ٛحها ٍو

 Dern ,1994)اإلاجالث)

وُٝ ؤحمس ٓبسهللا ال٘طابي بإنها" الـب٥ت الٔى٥بىجُت الٔاإلاُت       World Wideٍو

Web 
ُ
م( 1995م(، وجوآٝ حجمها في ٓام )1993ـٝ الى٠او ٓجها ٓام )، والتي ٣

 ٠ٍٛ، وضٗم ٣بر حجم ال٥طة ألاضهُت 
ً
 في ٗوىن زماهُت ٓـط ؿهطا

ً
ً هٜٔا ٓـٍط

وامخسازَا الج٘طافي بل ؤنها باجذ حٌ٘ي ؤحعاًء ٣بيرة مجها وهي مٜخىحت ألي شخم في 

ت (.ومٕ شل٧ ٛإن الخسماث التي ج٠سمه6,,2الٔالم")ال٘طابي، ا ؤلاهترهذ مخىٓى

ومخٔسزة؛ هدُجت جىْى اَخماماث ومجالث الخاػباث اإلاطجبٌت ببٔوها، مما ؤزي 

طاٚ اإلاذخلٜت)  Le)لخٜخِذ الخىاحع التي ج٠ٝ ؤمام ج٠سًم الخسماث وجبازلها بين ألًا

Sueur, 1999 ُت ت مً الخحسًاث التي ًجب جٓى مسها اػخذسام ؤلاهترهذ بمجمٓى .ٍو

 ب إلاىاحهت جل٧ الخحسًاث واللٔىباث ومجها ما ًإحي:ألاٛطاز بإػلىو مىاػ

ت التي ٌؼخذسمها ؤلاهترهذ. -  الٔىاث١ اللٍ٘ى

ا اإلاؼخمط بـ٦ل ًٜٞى الٜطز ٓلى مىا٣بت واػدُٔاو  - ٗعاضة اإلألىماث اإلاخاحت وح٘يَر

 َصا ال٥م.

٣ُُٜت جىحُه ألاٛطاز لالػخٜازة مً اإلألىماث اإلا٠سمت التي جُٜسَم في جإزًت  -

ُٜ  تهم.ُو

هم الخ٘ير الصي ًٜطهه ؤلاهترهذ ٓلى بيُت الٜلل السضاسخي -  ال٠سضة ٓلى ج٠ّبل ٛو

(Murphy , 2002) 

طي ًخي محمس ؤبى م٘اًى ؤن ؿب٥ت ؤلاهترهذ ج٠ىم بخ٠سًم الخسماث آلاجُت )ؤبى  ٍو

 .(4,,2م٘اًى،
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  دسمت الاجلا٨ ًٓ بٔسTelecommunication network 

ط بم٦اهُت م   ؤو مخإدطة في ظمً محسز  Liveذخلٜت مباؿطة بن َصٍ الخسمت جٛى

Delayed ؤو مً ه٠ٌت بلى ه٠ٌتPoint To Point  ؤومً ه٠ٌت بلى ٓسًس مً الى٠اي

Point To multipoint  ت ت بلى مجمٓى  Groupؤو مً شخم بلى شخم ؤو مً مجمٓى

To Group  ٣ةم٦اهُاث اجلالُت دال٨ الـب٥ت الٔى٥بىجُت الٔاإلاُت الهاثلWorld 

Wide Web Vaughan,1994) (www) ط َصٍ الخسمت ال٠سضة (. ٣ما حؼخٌُٕ ؤن جٛى

ام حؼاو.  ٓلى ه٠ل اإلالٜاث وجحمُلها زون الخاحت ل٦لماث مطوض ؤو ؤٟض

  س ؤلال٥ترووي  E-mailدسمت البًر

حٔس َصٍ الخسمت مً ؤَم الخسماث التي ج٠سمها الـب٥ت اإلألىماجُت حُث ج٠ىم     

اض وجباز٨ ملٜاث البرامج والىلىق التي جخومً اللىض بةجاحت ه٠ل الٔباضاث وألادب

٠سم َصٍ 
ُ
وألاكىاث، ٣ما جدُح جباز٨ الطػاثل بين الىاغ في مذخلٝ زو٨ الٔالم، وج

ؼخذسم َصٍ الخسمت ؤ٣ثر مً  الخسمت مجاها مً ٟبل ٗالبُت اإلاحط٤اث ٓلى الـب٥ت َو

ما٨ في زو٨ الٔالم اللىاع,9 ت وضحا٨ ألٓا ي والؼبب ػهىلت % مً الـط٤اث الخجاٍض

ت ؤلاضػا٨ والاػخ٠با٨)حؼين، ٠ى٨ 1997الاػخذسام واهذٜان الخ٦لٜت، وػٓط (. ٍو

س ؤلال٥ترووي ًدُح للمخللين بـب٥ت ؤلاهترهذ، ؤو  اهالعبُسي: بن هِام البًر ماحس جَى

ت  بةحسي الـب٦اث الخاكت با هترهذ، بم٦اهُت جباز٨ الطػاثل ؤلال٥تروهُت بؼٓط

(٣ما ٠ًسم 1,,2)العبُسي، A S C I Iي ٓلى هلىق بهُئت ٛاث٠ت، وهي ضػاثل جحخى 

ت وبسون  ٛطكت لألٛطاز الصًً ٌـٔطون بالخجل مً الخٔبير ًٓ ؤهٜؼهم وآضائهم بحٍط

 (.Belisle, 1996دٚى مما ًىمي لسيهم الـٔىض بالش٠ت بالىٜؽ)

س ؤلال٥ترووي ُٛما  ؤما ٓبس الخمُس بؼُىوي ٠ٛس ٓسز دلاثم البًر

 :(1,,2ًإحي)بؼُىوي،

 ٣خابت الطػاثل. -

جها. -  ًخم بضػا٨ الطػالت بىاػٌت ؤحهعة ال٥مبُىجط بٔس ؤن ج٠ىم البرامج بخذٍع

ذ. - طاءتها والطز ٓلحها في ؤي ٟو  ًم٥ً بضػا٨ الطػالت ٟو
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 وػُلت ٛىضٍت م٥خىبت لالجلا٨. -

ت ؤن الطػالت وكلذ بلى الشخم الصي ؤضػلذ بلُه. -  حؼخٌُٕ مٔٛط

اٞ ملٜاث وضػاثل كىجُت مٔها.ًم٥ً وهٕ الطػىم واللى  -  ض وبٛض

  خدمت مىخدًاث الحىارNews Group 

ت ٣بيرة مً اإلاخحاوضًٍ الصًً ًخحسزىن حى٨ مىهْى    هي الخسمت التي جسٓم مجمٓى

 مٔين لهم اَخمام مـتر٢ ٓبر ؿب٥ت ؤلاهترهذ.

 خدمت جبادٌ اإلالفاثFTP) )File Transfer Protocol 

ه٠ل اإلالٜاث ٓبر الـب٥ت، ٣خباز٨ اإلالٜاث شاث الٌابٕ وهي بطهامج يهسٚ بلى جباز٨ و    

الٔلمي بين مطا٣ع البحىر والجامٔاث واإلأاَس. وجذخلٝ َصٍ الخسمت ًٓ دسمت 

في ؤن الجهاظ ألادط ل ٌٔخبر موُٜا مما ًخٌلب شل٧  Telnetالاجلا٨ ًٓ بٔس 

م حؼاو و٤لمت ػط محسزة.  الخلى٨ ٓلى ٟض

  خدمت اإلاحادزاثChatting 

ط دسمت الخذاًب مجاها ٓلى زالزت هي     وػُلت الخىاكل بين ؿٔىو الٔالم وجٛى

م٥ً الخلى٨ ٓلحها  ١ الٌبآت ٓلى الـاؿت، ٍو ؤؿ٦ا٨: اإلاحاززاث اإلا٠طوءة ًٓ ًٍط

 ١ ت ًٓ ًٍط ىاًء، واإلاحاززاث اإلاؼمٓى ١ مىاٟٕ البحث زون ؤن ج٦لٝ حهسا ٓو ًٓ ًٍط

م٥ً الخلى٨ ٓلحها مٕ ألاولى مٕ هطوضة ج ط اإلاا٧ً ؤو الؼمآت اإلاطثُت اللىث ٍو ٛى

صٍ الخسمت ًم٥ً ؤن ج٦ىن متزامىت ؤو ٗير متزامىت،  وشل٧ باػخذسام ال٦اميراث، َو

ىضي، ؤما ٗير  ٕ ٛو ٛاإلاتزامىت هي التي جدُح لألٛطاز ٤ي ًخللىا بـ٦ل مباؿط وػَط

 Stock, 2003)اإلاتزامىت ٛهي التي حؼمح لألٛطاز بمىاٟـت اإلاىاهُٕ الؼاب٠ت)

  يب )اإلاىكع على الشبىت العاإلايت( عالم الىWorld Wide Web 

(www) 

ل اليـاي بلى الىمٍ ؤلال٥ترووي،    بن مميزاث ؿب٥ت ؤلاهترهذ ٛخحذ الباو ؤمام جحٍى

و٤اهذ بمشابت جمهُس لِهىض ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ٣ةحسي زماض الخ٥ىىلىحُا الخسًشت، 
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٠ت الٔمل وؤػلىو الخُاة  حُث مىحذ َصٍ الخ٘يراث ؤلاوؼان الٜطكت لخُ٘ير ًٍط

 (Groe, 2000والخٔلُم )

  الشبىت الداخليت ؤلاهتراهذIntranet 

ٜها بإنها "الـب٥ت السادلُت للمىِمت والتي     طي ًححي محمس ؤبى م٘اًى في حٍٔط ٍو

ٜين واإلاىدؼبين لهصٍ اإلاىِمت بالخلى٨ ٓلى البُاهاث واإلألىماث،  حؼمح للمُى

ٜين، ب٘ى الىِط ًٓ وجبازلها زادل اإلاىِمت مٕ ٛخح ٟى ىاث اجلا٨ حسًسة بين اإلاُى

خم حماًت َصٍ 4,,2حجم َصٍ اإلاىِمت وامخساز ؤًطاٛها ح٘طاُٛا")ؤبى م٘اًى، ( ٍو

ىا٢ ال٥شير مً 6,,2الـب٥ت بما ٌؼمى بالجساض الىاضي مً ال٘طباء )ال٘طابي، ( َو

 (:7,,2الخسماث التي ج٠سمها َصٍ الـب٥ت لٔمالئها جخمشل ُٛما ًإحي )ال٠طوي،

ت. - ٔالُت اإلاىِماث ؤلازاٍض ازة ٣ٜاًت ٛو  ٍظ

ت في الخلى٨ ٓلى اإلألىماث والبُاهاث  - ١ الؼٓط ج٠سًم دسماث ؤٛول ًٓ ًٍط

ذ اإلاحسز.  بالسٟت اإلاٌلىبت، وفي الٟى

 ( الشبىت الداخليت للمىظمت والعمالء ؤلاهضتراهذExtranet) 

ذ ومً هي الـب٥ت التي حؼمح لبٔى اإلاؼخُٜسًً ٠ٍٛ بالسدى٨ ٓلح    ها في ؤي ٟو

١ ُٟىز وكالحُاث محسزة، ٛهي ٓباضة ًٓ  ؤي م٦ان مً دال٨ ؿب٥ت ؤلاهترهذ، ٛو

ط لـب٥ت ؤلاهترهذ لخلبُت مخٌلباث ؤوـٌت اإلاىِماث ٓلى ادخالٚ ؤهىآها، داكت  جٌٍى

خم حماًتها  ٜين ٍو في اإلاجا٨ الخٔلُمي الصي ًخٌلب ٓالٟت شاث همٍ داق مٕ اإلاُى

١ هِام ؤمجي ٥ًٜ ل ٓسم السدى٨ بلى الـب٥ت بل إلاً ًمل٧ الخ١ في شل٧ ًٓ ًٍط

(Ghosh, S.1998) 

 :د الىرقي  خدماث البًر

جلٔب الخسماث اإلاؼاهسة زوضا باضظا لسٓم جٌب٠ُاث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت، وجىسضج     

ت مً الخسماث  س الىضقي همً الخسماث اإلاؼاهسة، التي ج٠سم مجمٓى دسماث البًر

ت للخُاة البـٍط ٔت ال٥طة ألاضهُت )زضوَف، الوطوٍض ت ودلىكا في هىء احؼاْ ٟض

سًت 5,,2 ( ولصل٧ ٤ان ل بس مً جحؼين دسماث جىكُل الٌطوز وؤلاضػالُاث البًر
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لُم٥ً جحؼين ٓملُاث الخباز٨ الىضقي للمؼدىساث وألاوضاٞ الالظمت للخسمت 

ت والؼ٥ىُت )الىمط  ً اإلاىاٟٕ الخ٦ىمُت الخجاٍض والاَخمام بخحسًس ٓىاٍو

 (6,,2دطون،وآ

ٔين ؤو ؤ٣ثر )ٓبس الؼالم  وصائل الاجصاٌ: -ج هي ٓباضة ًٓ ؤحهعة جطبٍ بين مٟى

( وجخ٦ىن مً ؤٟىُت الاجلا٨ ومحٌاث الاجلالث، وجلٔب زوضا باضظا في 14,6وآدطون،

بىاء الـب٦اث ل٦ىنها الىػُلت التي جح١٠ الاجلا٨ بين ؤحهعة الخاػىو اإلاذخلٜت ومً 

 ي:ؤَم َصٍ الىػاثل ما ًإح

* الاجلا٨ الؼل٦ي: َى الاجلا٨ الصي ًخم ٓبر ؤٟىُت مازًت مباؿطة وملمىػت، 

ت مً ألاػال٢، ٓلى ادخالٚ ؤهىآها ومميزاتها جخمشل ُٛما ًإحي:  ملىٓى

ا في ه٠ل وجساو٨ اإلألىماث TelephoneLinesالخٌىي الهاجُٜت  - :هي ألا٣ثر ؿُٓى

ت هِطا لهذٜان  ج٦لٜتها ًٓ ألاهىاْ ألادطي)ٟىجه والبُاهاث بين اإلاىِماث ؤلازاٍض

 (3,,2وزًاو، 

: هي ج٠ىُت ؤ٣ثر جٌىضا مً دٌىي الهاجٝ في مجا٨  CoaxialCablesال٦اًبالإلاحىضٍت  -

ت ه٠ل  س مٔسلث ػٓط اثُت وال٥هطباثُت التي جٍع ١ دىاكها الٜيًز البُاهاث ًٓ ًٍط

 البُاهاث.

٠ُت حـبه الـٔيراث، حؼخذ - سم ٣حىامل للمىحاث ألالُاٚ الوىثُت: هي دُىي ٟض

ان: وحُسة الاػخٔما٨، ومخٔسزة  ال٥هطوم٘ىاًِؼُت، وهي هٓى

 (1995الاػخٔما٨)بُىن،

  الاجلا٨ الالػل٦ي: َى ٓباضة ًٓ اجلا٨ ًخم ٓبر اإلاىحاث ال٥هطوم٘ىاًِؼُت

١ حهاظ  خم الخح٥م بها ًٓ ًٍط التي ل جحخاج بلى وػٍ مازي لى٠لها، ٍو

ً الاجلا٨ بلى زوضٍ الخُىي في ؤلازاضة ؤلاضػا٨، وجطحٕ ؤَمُت َصا الىْى م

ؤلال٥تروهُت ٛبسون ج٠ىُاث الاجلا٨ الالػل٦ي ل ًم٥ً الاػخٜازة مً 

 (7,,2جٌب٠ُاث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت )اإلاال٧، 
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 ويخضمً الاجصاٌ الالصليي همطين:

(: هي ؤحهعة مشبخت ٓلى ؤما٣ً ٓالُت ٤األبطاج الخسًسًت ؤو Microwaveاإلايىروويف ) -

م باإلاىحاث، حُث اإلاى
ّ
ت للخح٥ لى مؼاٛاث مدؼاٍو اظ٨ الٔالُت والبىاًاث ؤو الجبا٨ ٓو

خم٥ً  تها وبٓازة بثها بحُث جلل بلى اإلاىا١ً اإلاىذٜوت ٍو ج٠ىم باػخ٠با٨ اإلاىحاث وج٠ٍى

 (4,,2مً ؤلخ٠اي الترززاث اإلاىاػبت بالطازًى والخلٜاظ )ؤبى م٘اًى،

با ٛٞى ,,357ٓلى اضجٜاْ )(: جىدـط Satelutesألاكمار الصىاعيت )  - ( ٣ُلى متر ج٠ٍط

٤ى٣ب ألاضن في مساض ٌؼمح لها بالب٠اء ٓلى مؼاٛت زابخت مً ه٠ٌت مُٔىت ٓلى ألاضن، 

 (2,,2وهي حٌ٘ي مؼاحاث ٣بيرة حسا ٓلى مؼخىي ال٥طة ألاضهُت)الـهطي،

ًٍ ومما ػب١ ًخط  ؤن البيُت الخحخُت لإلزاضة ؤلال٥تروهُت ج٠ىم بسوض باضظ في ج٦ى     

ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت؛ وشل٧ لؿخمالها ٓلى ٓسة ٓىاكط مجها البـطي واإلاازي والخ٠جي ول بس 

ا حمُٔا وج٦اجٜها حتى حؼخٌُٕ اإلااػؼاث الخٔلُمُت جٌب٠ُها ٓلى ؤضن  مً جىاَٛط

 الىاٟٕ. 

  جطىير الخىظيم ؤلاداري والخدماث واإلاعامالث الخعليميت وفم جحٌى

 جدريجي:

جُت في الجىاهب اله٦ُلُت ًحخاج جٌب١ُ ؤلا      زاضة ؤلال٥تروهُت بحطاء حُ٘يراث جسٍض

والخىُِمُت وؤلاحطاءاث وألاػالُب الخٔلُمُت، بحُث جدىاػب مٕ مبازت ؤلازاضة 

١ اػخحسار بزاضاث حسًسة، ؤو بل٘اء ؤو زمج بٔى ؤلازاضاث مٕ  ؤلال٥تروهُت، ًٓ ًٍط

ير الِطوٚ اإلاالثمت بٔوها وبٓازة ؤلاحطاءاث والٔملُاث السادلُت بما ٥ًٜ ل جٛى

ٔالُت)الٔمطي، خم شل٧ مً  3,,2لخٌب١ُ بزاضة بل٥تروهُت ؤػْط وؤ٣ثر ٣ٜاًت ٛو ( ٍو

دال٨ بٓازة َىسػت الهُا٤ل والٔملُاث وؤلاحطاءاث لإلزاضاث وألاٟؼام في اإلاىِماث 

(. حُث جحخاج ألاحهعة  2,,2الخٔلُمُت التي ًخ٠طض ؤن ج٠سم دساماتها بل٥تروهُا)حبر،

١:الخ٦ ت للخحى٨ لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت وشل٧ ًٓ ًٍط  ىمُت بلى جحىلث حصٍض

بٓازة َىسػت ؤلاحطاءاث الخٔلُمُت لخىاػب مبازت ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت دلىكا  -

مُت )الىمط وآدطون،  (6,,2بٔس بزدا٨ الخ٠ىُت الٟط
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جىهُح جحسًس ؤػالُب ٓمل ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ومهامها ٓلى هحى ؤؿمل وز١ُٟ و  -

آلُاث الخىُٜص بمذخلٝ مطاحله وما جٌلبه مً بيُت جحخُت مىاػبت لخٌب١ُ ؤلازاضة 

ٕ ٓلى ؿب٥ت ؤلاهترهذ ب٦ل  ٝ مً الىكى٨ بلى اإلاٟى ؤلال٥تروهُت؛ وشل٧ لخم٥ين اإلاُى

ؼط )الٌٔامىه،  (4,,2ػهىله َو

 .الخعليم والخدريب للعاملين والخثليف للمخعاملين 

صا جخٌلب ؤلازاضة ؤلال٥تروه     ت اإلاالثمت، َو ُت الٔىاكط البـٍط ت في هٓى ُت ح٘يراث حصٍض

ٌٔجي لعوم بٓازة الىِط بىِم الخٔلُم والخسٍضب إلاىا٣بت مخٌلباث الخحى٨ الجسًس بما 

اث ٣صل٧  في شل٧ الخٌٍ والبرامج وألاػالُب الخٔلُمُت الخسًشت ٓلى ٤اٛت اإلاؼخٍى

ُت احخمآُت بش٠ اٛتها وبٌبُٔت َصا الخحى٨ جحخاج ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت بلى جٓى

ٝ مٔه  ُّ ير شل٧ مً مخٌلباث الخ٥ والاػخٔساز الىٜسخي والؼلى٤ي والخ٠جي واإلاازي ٗو

 (1,,2)الٔىاملت، 

 .ٔاث الخالُت وجحسًثها ت ؤو حٔسًل الدـَط ٔاث الوطوٍض  بكساض الدـَط

ٔاث ال٠اهىهُت هي التي حؼآس ٓلى هبٍ اإلاىِمت الخٔلُمُت والؼير ٓلى     الدـَط

 ٞ ػلُمت وواضخت ل٦ل ٓامل في اإلاىِمت وبل ػٚى حٔم الٔـىاثُت والٜىضخى  ًط

ُٔت مالثمت ومىاخ ٟاهىوي  زادل اإلاىِمت، وبصل٧ ٠ًى٨ حبر" هطوضة دل١ بِئت حـَط

تراٚ  ؤها مىهٕ الٓا ؼهل مٔامالتها ٍو ٌؼخجُب إلاخٌلباث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت َو

جي والسولي، بهاٛت بلى همان  ال٠واًا الخاك ت بخسابير ألامً والخماًت الًى

ت")حبر ،  (.ولصل٧ ًجب ٓلى اإلاىِماث الخٔلُمُت ؤن ج٠ىم بٔملُت م   2,,2والؼٍط

(.وشل٧ لخح١ُ٠ 4,,2وجمحُم ؿامل ل٦ل ألاهِمت وال٠ىاهين لسيها)ؤبى م٘اًى، 

 ألاَساٚ آلاجُت:

ت اإلألىماث للمٔامالث الخٔلُمُت. -  جح١ُ٠ ألامً الىزاث٠ي، ودلىكُت وػٍط

ملُاث الخىاكل ؤلال٥تروهُت حؼ - هُل الخٔامالث ؤلال٥تروهُت، ٤اإلأامالث اإلاالُت، ٓو

س ؤلال٥ترووي )الطواًسٍ،   (4,,2 هجاظ اإلأامالث اإلاٌلىبت، والبًر
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٠ا للمؼخجساث  - ُٔت الالظمت لإلزاضة ؤلال٥تروهُت وجحسًثها ٛو ط الدـَط وهٕ ألًا

 ( 4,,2الخٔلُمُت)هازًت ؤًىو،

الُت ا - ّٔ ٔاث وألاهِمت وال٠ىاهين ٠ًى٨ الؼبُل " ًجب ؤن ج٦ىن همان ٛ لدـَط

ٔاث ػهلت الٜهم والخٌب١ُ للمىٜص واإلاؼخُٜس")الؼبُل،  (3,,2الدـَط

 .ؤمً وحماًت اإلألىماث في ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت 

لىا بن ملسض     ضؤًىا ػاب٠ا الؼلبُاث التي ًخإزط بها جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ٟو

ي َصٍ الؼلبُاث وبهما ٥ًمً في جحلين وحماًت الجاهب ألامجي الخٌىضة ل ٥ًمً ف

٠لس بإمً اإلألىماث حماًت وجإمين ٤اٛت اإلاىاضز اإلاؼخذسمت في  لإلزاضة ؤلال٥تروهُت. ٍو

مٔالجت اإلألىماث، بحُث جامً اإلايـإة هٜؼها والٔاملين بها وؤحهعة الخاػباث 

بُاهاث اإلايـإة. وفي هىء شل٧ اإلاؼخذسمت ٛحها ووػاثٍ اإلألىماث التي جحخىي ٓلى 

الخٍٔطٝ ٠ًى٨ ب٥طي: حٔخبر مؼإلت ؤمً اإلألىماث مً ؤَم مٔوالث الٔمل بل٥تروهُا، 

بمٔجى ؤمً اإلأامالث الىزاث٠ُت التي ًجطي حِٜها وجٌب١ُ بحطاءاث اإلأالجت ٓلحها 

ٔخبر هٔٝ ألامً في مجا٨ الٔمل ؤلال٥ترووي  بل٥تروهُا لخىُٜص مخٌلباث الٔمل، َو

ا همً ألاهِمت ؤلال٥تروهُت ومؼخذسمحها والبِئت هٔ يَر ٜا للش٠ت مما ًخٌلب جٛى

 (2,,2الخاهىت )ب٥طي،

 ٣ما ؤن َىا٢ ٓىاكط للش٠ت جمشل ألامً واإلألىماث وبالخالي لبس مً جح٠ُ٠ها:

ت: وحٔجي جإ٣ُس ٓسم بٛـاء اإلألىماث والبُاهاث بلى  - الخلس١ً والخ٦امل والؼٍط

طاٚ ال٘ير ملط  ل اْل ٓلى جل٧ اإلألىماث والبُاهاث)ألًا  ( Ghoul,2010ها باًل

وفي هىء شل٧ ٠ًى٨ ٗىُم بن ال٥شير مً السضاػاث والبحىر ٣ـٜذ ًٓ وحىز    

الٔسًس مً هِم الخإمين والخماًت التي جحمي اإلألىماث واإلأامالث التي جخٔامل بها 

 (4,,2ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ومً بُجها ما ًإحي )ٗىُم،

 ير ؤلالىترووي:الدشف-1

ٌٔخبر َصا الىِام مً الىِم ألاػاػُت التي ج٠ىم بحماًت وجإمين حمُٕ ؤٓما٨     

ٔخمس ٓلى آلُت حُ٘ير محخىي اإلأاملت، ؤو الطػالت ًٓ  ومٔامالث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت، َو
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٦ىن شل٧ ٟبل  ١ اػخذسام بٔى البرامج التي ًٌل١ ٓلحها مٜاجُح الدـٜير ٍو ًٍط

ط لسًه ال٠سضة ٓلى بضػا٨ اإلأاملت  ـتري ؤن جخٛى ؤو الطػالت بلى اإلاطػل بلُه َو

١ اػخذسام الٔملُت  اػخٔازة محخىي اإلأاملت ؤو الطػالت ألاكلي ٟبل الدـٜير ًٓ ًٍط

 .Decryptionوالتي حٔٚط باػم الخل Encryptionال٥ٔؼُت لٔملُت الدـٜير 

٠ت ٓمل الدـٜير ؤلال٥ترووي.                                                                       والـ٦ل الاحي ًىض  ًٍط

 ElectronicSignالخىكيع ؤلالىترووي: -2

٠ًلس به الخإ٣س مً ؤن ٦ًىن كاحب اإلأاملت َى الشخم الصي ؤضػل اإلأاملت     

ٌل١ ٓلُه ؤًوا البلمت ؤلال٥تروهُت.  ؤو ٟام بدىُٜصَا ٍو

التي ٟامذ بخٌب١ُ َصا الىِام ٓلى ال٥شير مً  و٤اهذ ػلٌىت ٓمان مً بين السو٨    

ُٕ الصي ٠ًىم ب٠طاءة دٍ الُس  Digitizedالىظاضاث والسواثط الخ٦ىمُت ودلىكا الخٟى

Handwriting   ١ ُٕ ؤلال٥ترووي باػخذسام هِام الدـٜير ًٓ ًٍط خم حـٜير الخٟى ٍو

ا  ٠ىم بدـٜيَر باإلاٜخا  اإلاٜخا  الٔام اإلاعزوج حُث ٠ًىم اإلاطػل بىهٕ بلمت، ٍو

ا ؤًوا باإلاٜخا  الٔام للمطػل بلُه ، زم ٠ًىم بةضػا٨ شل٧ له  الخاق به، وحـٜيَر

باػخذسام  ؿب٥ت الاجلالث اإلاٜخىحت، وبٔس شل٧ ٠ًىم اإلاطػل بلُه مً دال٨ 

طاءتها، زم ٧ًٜ  اػخذسام اإلاٜخا  الخاق به بحل الـٜطة والخٔٚط ٓلى الطػالت ٟو

١ ا خإ٣س مً شخلِخه.ؿٜطة بلمت اإلاطػل مىه ًٓ ًٍط  ػخذسام اإلاٜخا  الٔام له ٍو

 الشهادة ؤلالىتروهيت لخحليم الشخصيت:-3

حٔخبر الـهازة ؤلال٥تروهُت مً ؤػاػُاث الخٔامالث ؤلال٥تروهُت، ول بس ؤن ج٦ىن     

خماز.  مىزٞى بها وكازٍض مً حهت مذخلت حٔٚط بهُئت الٓا

بةكساض ؿهازاث بل٥تروهُت وفي هىء شل٧ ٟامذ ال٥شير مً اإلاىِماث السولُت   

بةكساض  ISOلخح١ُ٠ الشخلُت. ٠ٛس حاءث اإلاىِمت السولُت للخىحُس ال٠اسخي 

 اإلاىاكٜاث والبُاهاث التي حـخمل ٓلحها الـهازة ؤلال٥تروهُت.
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 FireWalls : حىائطاإلاىع-4

٠ًلس بها اػخذسام حاػباث آلُت ؤو ؤحهعة داضج هٌاٞ الخاػب الطثِسخي ؤو دازم     

خ٠ىم بخ٠ىين ٓملُت الىٜاش بلى م٠ط مٔلىماث اإلاىِمت ٓلى ؿب٥ت الاجلالث اإلالٜاث ل

٠ا ل٠ىآس ومبازت ًحسزَا ال٠اثمىن ٓلى ؤلازاضة.   ؤلال٥تروهُت وشل٧ ٛو

ىم بٔس ًىم ًِهط لىا    ىا٢ ال٥شير مً َصٍ الخماًاث حؼخذسم ٓلى هٌاٞ واػٕ ٍو َو

 هْى آدط لم وـهسٍ مً ٟبل.

ا مذخلٜت لخماًت اإلألىماث والبُاهاث في ؤلازاضة ومما ػب١ وؼخيخج ؤن َىا  ٢ ًٟط

صٍ الٌٞط ج٥مً في ٣ُُٜت ادخُاض البرامج ألاكلُت، ووهٕ الٌٞط  ؤلال٥تروهُت َو

 ١ اث التي جخم ًٓ ًٍط ألامىُت لألحهعة اإلاؼخذسمت ٓلى الىاٟٕ؛ لخالفي حمُٕ الؼٟط

 إلاشجٔت ٓلى شل٧. البحث ًٓ الش٘طاث اإلاٜخىحت في الىِام اإلاؼخذسم ؤو ألاحهعة ا

ومً اإلاالحّ ؤن َىا٢ الٔسًس مً اإلاخٌلباث التي ًحخاحها جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت 

ت ومذخلٜت حؼب الىِام  صٍ اإلاخٌلباث مخىٓى في البِئاث الخٔلُمُت زادل اإلاسضػت. َو

ا حمُٔا ٓىس الخٌب١ُ؛ ألن ٠ٛسان ؤي مخٌلب  التي جىحس ٓلُه لصل٧ ل بس مً جىاَٛط

خٌلباث ًازي بلى دلل زادل الىِام اإلاؼخذسم وبالخالي ًازي بلى ٠ٛسان مً َصٍ اإلا

هىض ال٥شير مً الؼلبُاث اإلاحخملت.  الٔسًس مً اإلاعاًا ُو

 الدراصاث الضابلت:

م( بٔىىان "ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت إلاساضغ الخٔلُم 2,,2زضاػت ٓىهُت ًالب)ؤبىػىِىه -1

مً وحهت هِط مسًطي اإلاساضغ" َسٛذ ٟبل الجامعي في اإلامل٥ت ألاضزهُت الهاؿمُت 

الساضػت بلى الخٔٚط ٓلى وحهت هِط  مسًطي ومسًطاث اإلاساضغ ٟبل الجامعي باليؼبت 

 لإلزاضة ؤلال٥تروهُت مً حُث بًجابُاتها وػلبُاتها وهطوضتها.

اػخذسم الباحث اإلاىهج الىكٜي الخحلُلي، وآخمس ٓلى اإلاالحِت، واإلا٠ابلت،    

 ٔلىماث الالظمت للسضاػت. وجىكلذ الساضػت بلى ٓسة هخاثج ؤَمها:والاػدباهت لجمٕ اإلا

  بزضا٢ مسًطي ومسًطاث اإلاساضغ لوطوضة جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في اإلاساضغ

 ٟبل الجامعي.
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  بُت في مجا٨ اػخذسام اػخٜازة مسًطي ومسًطاث اإلاساضغ مً السوضاث الخسٍض

 الخاػب آلالي.

 ٜين مً ح ُث ٓمل بطامج بضؿازًت لؼلبُاث ؤلازاضة هطوضة الاَخمام باإلاُى

 ؤلال٥تروهُت.

  ،ل الٔلمي، والخبرة ؤٛازث الىخاثج ؤهه ل ًىحس ؤزط إلاخ٘يراث الجيؽ، واإلاَا

ب ٓلى بحاباث ؤٛطاز الُٔىت.  والخسٍض

ً ألَمُت ؤلازاضة  حـابهه َصٍ السضاػت مٕ السضاػت الخالُت مً حُث بزضا٢ اإلاسًٍط

ا.  ؤلال٥تروهُت ومسي الاػخٜازة يَر بُت ٗو  مً السوضاث الخسٍض

جذخلٝ ٓجها ؤن ألاولى ٟس جمذ في ألاضزن، والخالُت في ػلٌىت ٓمان، ٣ما ؤن السضاػت     

ى ما  ط ؤلازاضة في مٔاَس الٔلىم ؤلاػالمُت، َو الخالُت جبحث في وهٕ جلىض م٠تر  لخٌٍى

 ًذخلٝ مٕ زضاػت ٓىهُت ًالب ؤبى ػىِىه. 

 ٍ السضاػت في بىاء الاػدباهت.واػخٜاز الباحث مً َص     

اث اػخذسام 4,,2زضاػت آما٨ بيذ ؤحمس بً ٓلىي آ٨ ببطاَُم-2 م بٔىىان واٟٕ ومٟٔى

ت في ػلٌىت ٓمان مً وحهت هِط اإلاسًٍطً  الخاػب آلالي في ؤٓما٨ بزاضة اإلاساضغ الشاهٍى

ٚى ٓ ت للخاػب آلالي، والٟى ت اإلاطج٥عاث الىٍِط لى ومؼآسيهمهسٛذ السضاػت بلى مٔٛط

اث التي جحى٨ زون  زضحت اػخذسامه في ؤٓما٨ ؤلازاضة اإلاسضػُت، والخٔٚط ٓلى اإلأٟى

 اػخذسامه.

اػخذسمذ الباحشت اإلاىهج الىكٜي الخحلُلي، وآخمسث ٓلى الاػدباهت لجمٕ اإلألىماث 

 الالظمت للسضاػت، وؤَم الىخاثج التي جىكلذ بلحها السضاػت ما ًإحي:

 ت في ػلٌىت ٓمان  بن اػخذسام الخاػب آلالي في بزاضة اإلاساضغ الشاهٍى

 ًتراو  بين "ٗالبا" و"ؤحُاها".

  اث اػخذسام الخاػب آلالي في ؤٓما٨ ؤلازاضة اإلاسضػُت في ُٛما ًخٔل١ بمٟٔى

اث مخٔل٠ت باإلاحاوض  مساضغ الخٔلُم الشاهىي ؤُهطث السضاػت ؤن َىا٢ مٟٔى
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ا ث اإلاازًت والخ٠ىُت الشالزت جتراو  بين الٔالُت واإلاخىػٌت، ٛمحىضا اإلأٟى

اث الخىُِمُت ٌـ٥الن بٓاٟت بسضحت ٓالُت، بِىما ٌـ٦ل محىض  واإلأٟى

اث الصي ًخٔل١ بشخلُت الٔاملين بٓاٟت بسضحت مخىػٌت.  اإلأٟى

  ل جىحس ٛطوٞ شاث زللت بحلاثُت بين مخىػٌاث ج٠سًطاث ؤٛطاز الُٔىت ٓلى

اث الخاػب آلالي في ؤٓما٨ ؤلازاضة  محاوض السضاػت الشالزت اإلاخٔل٠ت بمٟٔى

 اإلاسضػُت.

  جىحس ٛطوٞ شاث زللت بحلاثُت بين مخىػٌاث ج٠سًطاث ؤٛطاز الُٔىت ٓلى

اث الخىُِمُت. اث التي جخٔل١ بصاجُت الٔاملين واإلأٟى  محىضي اإلأٟى

جدـابه َصٍ السضاػت مٕ السضاػت الخالُت في جىاولها لخ٠ىُت الخاػب آلالي في ؤلازاضة 

ت اإلا اث التي حٔترن جٌب٠ُه.الخٔلُمُت ومٔٛط  ٟٔى

ط بزاضاث مٔاَس  وادخلٜذ مٔها في ؤن السضاػت الخالُت حٔجى بىهٕ جلىض م٠تر  لخٌٍى

ى ما ًذخلٝ  الٔلىم ؤلاػالمُت بؼلٌىت ٓمان في هىء مخٌلباث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت، َو

 مٕ زضاػت آ٨ ببطاَُم.

اض الىِطي الخاق بخ٥ىىلىحُا  واػخٜاز الباحث مً َصٍ السضاػت في ٣خابت ؤلًا

ت.  اإلألىماث ودلىكا ما ًذم الخاػب آلالي وجٌب٠ُاجه ؤلازاٍض

م.بٔىىان "زوض الخ٦ىمت ؤلال٥تروهُت في ؤلازاضة 5,,2زضاػت ٓبس هللا بً ِٓسخى ال٥ُىمي-3

ت".َسٛذ السضاػت بلى ج٠سًم هبصة مذخلطة ًٓ  الخ٦ىمت ؤلال٥تروهُت، وشل٧ مً التربٍى

ٚى بلى مبازضة الؼلٌىت في شل٧. طن الخجاضو الٔطبُت، والٟى  دال٨ ٓطن مميزاتها، ٓو

اػخذسم الباحث اإلاىهج الىكٜي اإلا٥خبي وآخمس في حمٕ اإلألىماث الالظمت للسضاػت مً 

 ًإحي:دال٨ البحث والل٠اءاث اإلاذخلٜت، وؤَم الىخاثج التي جىكلذ بلحها السضاػت ما 

 .خماز ٓلى اإلاذللاث اإلاالُت وكٔىبت الخلى٨ ٓلحها  ٟلت الٓا

  ا الؤٝ في بيُت ؿب٥ت الاجلالث مٕ اضجٜاْ الخٌىي اإلااحطة، ومحسوزًت اهدـاَض

ٔت ومؼاحت البالز.  بـ٦ل واػٕ ٓلى ٟض
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  هٔٝ اإلاؼخىي اإلاهاضي للمؼخذسمين في مجا٨ الخاػب آلالي واػخذساماجه؛ مما

 ة في جٌب١ُ الخ٦ىمت ؤلال٥تروهُت.ًازي بلى بٓاٟت ٣بير 

  ٙت واإلاالُت، الصي ٦ًلٝ اإلااػؼت مبال الخ٠ُٔس والطوجين اإلامل في ؤلاحطاءاث ؤلازاٍض

ذ  مالُت ٣بيرة، مً حُث الاػخذسام الخاًئ لألحهعة واإلأساث وبَساض الٟى

ت.  والٌاٟاث البـٍط

  حت بن الخىحه هحى ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ػيرا٠ٛه م٠اومت وضٛى وجطزز مً ٟبل ؿٍط

ت ػاثسة  واػٔت مً حمهىض اإلاؼخذسمين، هِطا لخلُٜاث ز٠اُٛت وؤػباو بزاٍض

 لسيهم.

ت  جدـابه َصٍ السضاػت مٕ السضاػت الخالُت في جىاولها إلاؼخ٠بل ؤلازاضة التربٍى

 مً حُث دسماث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.  

ط بزاضاث وادخلٜذ مٔها في ؤن السضاػت الخالُت حٔجى بىهٕ جلىض م٠تر  لخٌ ٍى

ى ما  مٔاَس الٔلىم ؤلاػالمُت بؼلٌىت ٓمان في هىء مخٌلباث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت، َو

 ًذخلٝ مٕ زضاػت ال٥ُىمي.

ط الٔمل 6,,2زضاػت ؤحمس بً ٓلُ٘ىُم)-4 م( بٔىىان "زوض ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في جٌٍى

اث اػخذسامها في مساضغ الخٔلُم الٔام للبىين باإلاسًىت  َسٛذ  اإلاىىضة"ؤلازاضي ومٟٔى

ط الٔمل ؤلازاضي،  السضاػت بلى الخٔٚط ٓلى مسي بػهام ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في جٌٍى

ً حى٨ مسي بػهامها في  اث اػخذسامها، وال٥ـٝ ًٓ الٜطوٞ بين آضاء اإلاسًٍط ومٟٔى

 إلاخ٘يراث السضاػت والخٔٚط ٓلى 
ً
اث اػخذسامها جبٔا ط الٔمل ؤلازاضي، ومٟٔى جٌٍى

ً ل اتها في مساضغ م٠ترحاث اإلاسًٍط ط الٔمل ؤلازاضي والخس مً مٟٔى لخُٜٔل في جٌٍى

 الخٔلُم الٔام للبىين باإلاسًىت اإلاىىضة.

اػخذسم اإلاىهج الىكٜي اإلاؼخي الخحلُلي، وآخمس ٓلى الاػدباهت لجمٕ اإلألىماث    

 :الالظمت للسضاػت وجىكلذ السضاػت بلى ٓسز مً الىخاثج، ؤَمها

 حل الخٔلُم الٔام ؤن ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت حؼهم في ًطي اإلاسًطون في حمُٕ مطا

إحي مسًطو اإلاطحلت اإلاخىػٌت في اإلا٠سمت. ط الٔمل ؤلازاضي بسضحت ٓالُت، ٍو  جٌٍى
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  طا للٔمل ًطي ؤٛطاز ُٓىت السضاػت ؤن ؤ٣ثر بػهاماث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت جٌٍى

م ألازا ط ج٠ٍى  في جٌٍى
ً
 ء.ؤلازاضي في اجذاش ال٠طاضاث، وؤٟلها بػهاما

  اث اػخذسام ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في ًطي ؤٛطاز ُٓىت السضاػت ؤن ؤ٣ثر مٟٔى

اث البرمجُاث.  اث اإلاازًت، وؤٟلها مٟٔى ط الٔمل ؤلازاضي اإلأٟى  جٌٍى

  ًطي اإلاسًطون في حمُٕ مطاحل الخٔلُم الٔام ؤن اػخذسام ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت

اث بسضحت مخىػٌت.  جىاحهه مٟٔى

ت زوض ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في جدـابه َصٍ السضاػت م ٕ السضاػت الخالُت في مٔٛط

ط الٔمل ؤلازاضي.  جٌٍى

وجذخلٝ ٓجها ؤن ألاولى ٟس جمذ في الؼٔىزًت، والخالُت في ػلٌىت ٓمان، 

ط بزاضاث اإلأاَس ؤلاػالمُت في  با هاٛت بلى ؤن الخالُت جبحث في وهٕ جلىض م٠تر  لخٌٍى

ى   ما ًذخلٝ مٕ زضاػت ؤحمس بً ٓلي ٗىُم.هىء جٌىض ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت َو

 واػخٜاز الباحث مً َصٍ السضاػت في بىاء الاػدباهت والاػخٜازة مً ألازبُاث.

 ـ الخٔل١ُ ٓلى السضاػاث الؼاب٠ت الٔطبُت:

ت في اإلااػؼاث ال٘ير  جىاولذ مِٔم السضاػاث الٔطبُت الؼاب٠ت حىاهب الٔملُت ؤلازاٍض

ت مً حُث الخ٠ىُاث ؤلازا ت الخسًشت والٔىامل اإلاازطة ٛحها؛ مما ؤٛاز السضاػت التربٍى ٍض

س  ت ٟو الخالُت في جحسًس جل٧ الجىاهب مشلما جىاولذ بٔى السضاػاث اإلااػؼاث التربٍى

ػاَم َصا الخحسًس في جىهُح بٔى اإلاٜاَُم التي ػاَمذ في بزطاء السضاػت الخالُت، 

ت ٣ما ؤن ؤحسي السضاػاث جىاولذ الاٛتراهُت ومؼخ٠بلُاث ؤلا  زاضة ؤلال٥تروهُت ومٔٛط

ت، وحىزة اإلاحخىي ؤلال٥ترووي ٤ل  جإزير اإلاجخمٕ الخذُلي ؤو الاٛتراضخي ٓلى الخُاة البـٍط

ى مسي بػهام ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في  شل٧ ػاَم في بزطاء محىض مهم في السضاػت َو

 ل٥تروهُت. مؼآسة ألاٛطاز والٔاملين والتي جمشل ؤحس الجىاهب اإلاهمت لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلا

٣ما ؤن بٔى السضاػاث الؼاب٠ت حـابهذ مٕ السضاػت الخالُت في جىاولها      

إلاىهْى ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت، حُث اػخٜازث السضاػت الخالُت مً السضاػاث الؼاب٠ت في 

جحسًس بٔى اإلاٜاَُم الخاكت با زاضة ومً بين جل٧ السضاػاث : زضاػت حبر واإلاال٧ 
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م ومً الباحشين يَر الصًً ؤوضخىا الٔسًس مً اإلاٜاَُم اإلاهمت با زاضة ؤلال٥تروهُت،  ٗو

٣ما ض٣ع البٔى ٓلى بُهاض بٔى الخبراث ألاحىبُت في مجا٨ جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت 

٣ذٌىة ؤػاػُت ٟبل الـطوْ في جٌب١ُ ججطبت ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في ػلٌىت ٓمان 

س وبـ٦ل داق في مٔاَس الٔلىم ؤلاػالمُت الخابٔ ت لسًىان البالي الؼلٌاوي، ٟو

ؤوضخذ الٔسًس مً السضاػاث الؼاب٠ت ؤَم مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت وبن 

الحّ ؤن َصٍ السضاػاث شاث كلت وز٠ُت  ت، ٍو ٤ان ؤٗلبها بُٔسة ًٓ اإلااػؼاث التربٍى

 بمىهْى السضاػت مما ػاَم في بزطائها .

 
ً
 الدراصاث ألاحىبيت: :زاهيا

 لباحث الدراصاث ألاحىبيت بحضب جرجيبها السمني ..وصيدىاٌو ا

"بٔىىان" بػهاماث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في الٔمل ؤلازاضي". َسٛذ Russell2,,4زضاػت -5

ا الاًجابي  السضاػت بلى الخٔٚط ٓلى بػهاماث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في الٔمل، ومسي جإزيَر

اث التي جىاح ه اػخذسام ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في ٓلى اػدـاضاث مطؿسي الٌالو، واإلأٟى

 اإلاساضغ.

خماز ٓلى ال٥خب والسضاػاث شاث    اػخذسم الباحث اإلاىهج الىكٜي الىزاث٠ي بآل

 الٔالٟت بمىهْى السضاػت . وؤَم الىخاثج التي جىكلذ بلحها الساضػت ما ًإحي:

 ازة ؤلاهخاحُت، وج٠لُل الخ٦الُٝ، وجح٠ ١ُ بن ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت حؼهم في ٍظ

ضها اإلاؼخُٜسًً مً الٔملُت الخٔلُمُت، وظٍازة اإلاـاض٣ت، وجحؼين ٛآلُت 

ما٨ الىضُٟت وج٠سًم الخسماث  الٔملُاث ودسماتها السادلُت، والخذلم مً ألٓا

ير الجهس.  بـ٦ل آلي مما ًازط ٓلى جٛى

  ١ بن ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت جازط بًجابُا ٓلى مهام مطؿسي الٌالو وشل٧ ًٓ ًٍط

ذ ير ٟو بهافي ًم٥ً اػخ٘الله في م٠ابلت الاحخُاحاث الخاكت ل٦ل ًالب  جٛى

وحها لىحه بسل مً مٔالجت الاػخماضاث زادل اإلا٦اجب؛ مما ًازي بلى اهخٜاْ 

ما٨ الىضُٟت وؤما٣ً  اإلاسضػت بمىإٛ الخ٦الُٝ الٜاثوت التي جلٚط ٓلى ألٓا

م ألا٤ا ً، وبجاحت الٜطكت إلاطؿسي الٌالو لتر٣يز ٓلى همَى  زًمي.الخذٍع
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  ًبن ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت حؼآس في الى٠ل آلالي للمؼدىساث الخاكت بالٌالو م

ت وزٟت ٓالُت.  مسضػت ألدطي بؼٓط

  اث التي جىاحه اػخذسام ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في اإلاساضغ ما بن مً ؤَم اإلأٟى

بُت. لت السوضاث الخسٍض ل، ٟو  ًخٔل١ بالخمٍى

 ت في اإلاىهْى .جدـابه َصٍ السضاػت مٕ السضاػت الخالُ

وادخلٜذ مٔها في ؤن السضاػت ألاولى اَخمذ بةػهاماث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت     

ط  في الٔمل ؤلازاضي، والسضاػت الخالُت جبحث في وهٕ جلىض م٠تر  لخٌٍى

 بزاضاث مٔاَس الٔلىم ؤلاػالمُت في هىء مخٌلباث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.

طحْى بلى بٔى اإلاٜاَُم الخاكت با زاضة واػخٜاز الباحث مً َصٍ السضاػت في ال  

 ؤلال٥تروهُت

ت للخٔلُم في  Thomas 2,,5زضاػت-6 بٔىىان "جلىض بزضا٢ ًالو اإلاساضغ الشاهٍى

 اإلاىاٟـاث ٗير اإلاتزامىت ٓبر ؤلاهترهذ "  :

َسٛذ السضاػت بلى وكٝ مـطوْ بحثي ٌؼخذسم ؤلاهترهذ في بزاضة اإلاىاٟـاث الخٔلُمُت 

ت بين الٌالو، وجسٓم بين الٌالو حُث ج ت ال٥ٍٜط ٠ىم با ػهام في زٓم وبىاء اإلأٛط

ت ،٣ما ٟامذ السضاػت بىكٝ اإلاالمح  ال٥ٜاًاث الخٔلُمُت ٓلى مؼخىي اإلاساضغ الشاهٍى

اإلاهمت للمىاٟـاث ٓلى ؤلاهترهذ حُث جومىذ الٔسًس مً ألاؿُاء اإلاهمت في شل٧ 

ذ، ٓعلت الٌالو، كُ٘ت الىلىق ؤلال  ٥تروهُت (.مشل) مطوهت الٟى

ب٠تها ٓلى ُٓىت ٓـىاثُت ؿملذ       ,2اػخذسمذ السضاػت اإلا٠ابلت ٣إزاة بحشُت ًو

ًالبا مً ًالو اإلاساضغ حُث جىكلذ السضاػت بلى ؤن اإلاىاٟـت ٓبر ؤلاهترهذ جسٓم ب٠ىة 

خباض الخإزيراث الؼلبُت ؤزىاء جل٧ اإلاىاٟـاث وما ًٌطؤ  ت مٕ ألادص في الٓا اإلاـاض٣ت في اإلأٛط

 ا مً ح٘يراث.ٓلحه

جدـابه َصٍ السضاػت مٕ السضاػت الخالُت في ٣ُُٜت الاػخٜازة مً اػخذسام 

 ؤلاهترهذ.
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وادخلٜذ مٔها في ؤن السضاػت ألاولى اَخمذ بالجاهب الخٔلُمي ٠ٍٛ ًٓ   

ط بزاضاث  ١ ؤلاهترهذ، والسضاػت الخالُت جبحث في وهٕ جلىض م٠تر  لخٌٍى ًٍط

 مخٌلباث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.مٔاَس الٔلىم ؤلاػالمُت في هىء 

ت اإلالٌلخاث الخاكت با هترهذ    واػخٜاز الباحث مً َصٍ السضاػت في مٔٛط

و٣ُُٜت الاػخٜازة مجها في ٓملُاث الخٔلُم والخٔلم وبآخباض ؤلاهترهذ زٓامت 

 ضثِؼت ل٠ُام ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.

ال٠اثمت ٓلى اإلأاًير بٔىىان "جإزيراث ج٥ىىلىحُا الاجلالث Carl2,,6ـ زضاػت  7

 والىحساث الخٔلُمُت ٓلى جح١ُ٠ اإلأاًير اإلاذخاضة إلاحى ألامُت الخ٥ىىلىحُت:

١ وـط وحساث حٔلُمُت  ت جإزير ج٥ىىلىحُا الاجلالث ًٓ ًٍط َسٛذ السضاػت بلى مٔٛط

س مى٨ َصا اإلاـْط ًٓ  ىُت للٔلىم، ٟو ٠ا إلاـطوْ اإلااػؼت الًى حسًسة في اإلاساضغ ٛو

١ حامٔت ٤ا ير ًٍط ضولُىا واجحاز الٌالو وبزاضاث الخٔلُم؛ و٤ان ال٘طن مً شل٧ جٛى

ىاهين  ١ هىابٍ ٟو ؿطا٣ت همىشحُت مٕ جىمُتها، حُث جم جىظَٕ الٌالو ًٓ ًٍط

مطػىمت، وجم ضبٍ ألاوـٌت واإلاىاز السضاػُت بمٔاًير محسزة إلاحى ؤمُت الخ٥ىىلىحُا التي 

٥ُين )بً ( ، و٤ان الهسٚ ج٠ُُم ,,,2خا حسزَا مـطوْ الخ٥ىىلىحُا لجمُٕ ألامٍط

وجحسًس آزاض مٔاًير الخٔلُم ال٠اثم ٓلى ُٓىت مؼتهسٛت للٜٚى الخٔلُم، وهم َصا 

ط اإلاحخىي والادخباض، وشل٧ مً دال٨ بحطاء ادخباضاث م٠لىزة  اإلاـطوْ دبراء لخٌٍى

اهُاث والخ٥ىىلىحُا و٤اهذ الىخاثج  ٓلى ُٓىت م٦ىهت مً ٓـطاث الٌالو في الٔلىم والٍط

بًجابُت، وبخحلُل البُاهاث جم الخإ٣س مً اإلاخ٘يراث التي ؤزطث ٓلى ٓـطاث الٌالو ، 

ت الخ٠ىُت واإلاىاز الخٔلُمُت والجيؽ ومؼخىي اللٝ ٤ان  وجىكلذ السضاػت بلى ؤن اإلأٛط

اهُاث والٔلىم. ت الخ٥ىىلىحُت والٍط  لها جإزير ٣بير ٓلى ا٣دؼاو الٌالو اإلأٛط

اػت الخالُت في الاػخٜازة مً ج٥ىىلىحُا الاجلالث وحٔمحها جدـابه َصٍ السضاػت مٕ السض 

 . لٔاملين باإلاسضػت ودلىكا الٌالوٓلى ٤اٛت ا

وادخلٜذ مٔها في ؤن السضاػت ألاولى اَخمذ بسضحت ٣بيرة بالٌالو إلاحى ؤمُت الخاػب  

صٍ السضاػت جبحث في وهٕ جلىض م٠تر   آلالي والاَخمام بالجاهب ال٠ٔلي للخالمُص، َو

ط بزاضاث مٔاَس الٔلىم ؤلاػالمُت في هىء مخٌلباث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.لخ  ٌٍى
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ت الٌٞط وألاػالُب اإلاؼخذسمت    واػخٜاز الباحث مً َصٍ السضاػت في مٔٛط

١ اإلاهاضاث  إلاحى ؤمُت الخاػب آلالي والاَخمام بالجاهب ال٠ٔلي ًٓ ًٍط

١ الادخباضاث.  اإلاؼخذسمت ًٓ ًٍط

 :الضابلت ألاحىبيتالخعليم على الدراصاث  

مِٔم السضاػاث ألاحىبُت جىاولذ اػخذسام الخاػب آلالي في ؤلازاضة اإلاسضػُت، 

ؼُت،  ت مً" اإلأاوهت الخسَض وؤوضخذ مهام الخاػب آلالي في الٔملُت الخٔلُمُت وؤلازاٍض

بطامج اليـط اإلا٥خبي، اإلاحاػبت، بزاضة ٟىآس البُاهاث، الطػىم البُاهُت والىػاثٍ 

ت" ٣صل٧ ؤوضخذ السضاػاث ؤَمُت اػخذسام اإلاخٔسزة ، الاجلالث، اإلاهام ؤلازاٍض

الخاػب آلالي في بزاضة الخٔلُم، و ؤ٣سث ٓلى وحىز دبراث ٓاإلاُت في مجا٨ اػخذسام 

الخاػب آلالي في بزاضة اإلاساضغ، ٣ما ؤن بٔوها جىاو٨ جٌب١ُ الىِام ؤلال٥ترووي وج٠ُُم 

ُٜي و٣صل٧ زضاػت  اث التي ح١ُٔ َصا الىِام  بمذخلٝ ٓالٟخه باألزاء الُى اإلأٟى

حىاهبه ، وجىاولذ بٔى السضاػاث مجا٨ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت وؤوضخذ بػهاماث ؤلازاضة 

صا بسوضٍ ؤزي بلى بزطاء السضاػت الخالُت ومسَا ببٔى  ؤلال٥تروهُت في الٔمل ؤلازاضي ؛ َو

اض الىِطي.  اإلألىماث ال٠ُمت في ؤلًا

 إحراءاث البحث :

ـــت مــىهج ا لبحــث: اجبٔـــذ السضاػــت اإلاـــىهج الىكــٜي، الـــصي يهــخم بىكـــٝ الجىاهــب اإلاخىٓى

لــإلزاضة اإلاسضػــُت فــي هــىء مخٌلبــاث ؤلازاضة ؤلال٥تروهُــت؛ بهــسٚ الخىكــل بلــى اإلاخٌلبــاث 

 ألاػاػُت لإلزاضة الال٥تروهُت.

ت هي ) الٜول بً  مجخمع البحث وعييخه:  ج٦ىن مجخمٕ البحث مً زالزمساضغ زاهٍى

ت( في مساضغ ولًت اظ٤ي والتي بلٙ الخىاضي  ، ؤوغ بً زاجب، ٓمط بً الخٌاو الشاهٍى

 .ٛطزا 136مساضغ ح٦ىمُت، وبلٙ بحمالي ٓسز الُٔىت (7) ٓسزَا
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(الخىزيع ؤلاحمالي ألفراد مجخمع الدراصت للمدارش الثالر1ًىضح  الجدٌو ركم )  

 

م ) لشالر حؼب مخ٘ير الىُُٜت( ًىض  جىظَٕ مجخمٕ السضاػت ٓلى اإلاساضغ ا2الجسو٨ ٟض  

 
م )  ُٜت    2ًىض  الجسو٨ ٟض ( جىظَٕ مجخمٕ السضاػت ٓلى اإلاساضغ الشالر حؼب مخ٘ير الُى

ل ؤٓلى وؼبت مً ؤٛطاز ُٓىت السضاػت والصي بلٙ )
ّ
% (  44حُث ؤن مسضػت ٓمط بً الخٌاو جمش

ين واإلألمين وحاث ؤوغ بً زابذ  في اإلاطجبت الشاهُتبيؼبت ) ( بٔسَا  مسضػت 29.5مً ؤلازاٍض

 %( .26.5الٜول بً الخىاضي بيؼبت )

م الصًً اػخجابىا ٓلى ؤزاة البحث والبالٙ ٓسزَم ) ( ,5( ٛطز مجهم )64ؤما ُٓىت البحث َو

بين الجسو٨)14مٔلما و) ا ٍو  ( جىظَٕ ؤٛطاز ُٓىت البحث.  2( بزاٍض
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 حضب مخغير الىظيفت( ًىضح جىزيع عيىت الدراصت على اإلادارش الثالر 3حدٌو ركم )

 
 

 الدراصتأداة 

ادخاض الباحث الاػدباهت ٣إزاة لجمٕ البُاهاث واإلألىماث مً ؤضن اإلاُسان، وهي ؤ٣ثر      

ؼخذسمها اإلاـخ٘لىن بها ٓلى هٌاٞ واػٕ للخلى٨ ٓلى  ت َو ا للبحىر التربٍى ألازواث ؿُٓى

السضاػت التي ججُب ًٓ  ح٠اث١ ًٓ الِطوٚ وألاػالُب ال٠اثمت، زم ٟام بخحسًس محاوض ؤزاة

ُت زم كاٖ ل٦ل محىض مجها ٓسزا مً الٔباضاث التي جح١٠ ال٘طن الصي وهٔذ  حؼائلتها الٜٓط

 مً ؤحله.

٠ا للىمٍ اإلاٜخى  في نهاًت ٤ل محىض، واػخذسم الباحث      وكمم الباحث الاػدباهت ٛو

ؤوا١ٛ مٌل٠ا (. وج٦ىهذ م٠ُاغ ل٥طث الخماسخي ) ؤوا١ٛ جماما، ؤوا١ٛ، ٗير مخإ٣س، ل ؤوا١ٛ، ل 

 ( ٓباضة. 35الاػدباهت في كىضتها ألاولُت )  

 وزباتها: صدق الاصدباهت

( بٛطاز مً ؤٓواء َُئت 4جم ٓطن الاػدباهت بلىضتها ألاولُت ٓلى لجىت م٦ىهت مً ) 

لب مجهم ببساء  ط، ًو ؽ وال٠ُازاث الٔلُا في حامٔت الؼلٌان ٟابىغ وحامٔت ألاَظ الخسَض

ًلب مجهم  حِاتهم حى٨ مسي مالثمت ال٠ٜطاث ل٠ُاغ ما ؤٓسث ل٠ُاػه، ٣مامطثُاتهم ومال 

بهاٛت ال٠ٜطاث التي ًطون ؤنها مىاػبت. وفي هىء ؤضاء ومالحِاث َالء اإلاح٥مين جومىذ 

 ؤضبٔت( ٠ٛطة جم جىظَٕ جل٧ ال٠ٜطاث في 25الجهاثُت ٓلى ) وفي كىضتهاالاػدباهت بٔس مطاحٔتها 

ُٔتاإلاخٌلمجالث ضثِؼت هي ) ير اإلاخٌلباث اإلاالي وهي ما ًذل ( ٠ٛطاث ومجا5٨. )باث الدـَط خٛى

                                           

 
1  /زروث عبدالحميدعميد وليت التربيت بجامعت ألازهرأ. د 

 علم الىفط حامعت كابىشرئيط     عادٌ العدٌأ.د/  2   

 مضاعد عميد وليت التربيت وحيه العاويأ. د/   3

 أصخاذ مشارن  ًاصر الهىداوي .د/ 4
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خإلٝ مً ) ت ٠ٛطاث ومجال( 8البيُت الخحخُت لإلزاضة ؤلال٥تروهُت. ٍو خإلٝ إلاخٌلباث البـٍط ٍو

خإلٝ مً ) الخ٠ىُت ( ٠ٛطاث، ومجا٨ اإلاخٌلباث9مً)  (   ٠ٛطاث.4ٍو

٠ت ٤ىضهباخ      ( لخؼاو مٔمل Cronbach-ALPhaؤلٜا )بما زباتها ٠ٛس جم اػخذطاحه بٌٍط

س بلٙ ُٟمخه ) طان البحث 95.,الاحؼاٞ السادلي ٟو ى مٔامل زباث مطجٜٕ ومىاػب ٗ  ( َو

 الخالي .

 إحراءاث جطبيم أداة البحث:

بخىظَٕ ؤزاة بحشه ٓلى ؤٛطاز الُٔىت ٓلى اإلاساضغ الشالر اإلاص٤ىضة الخابٔت  ٟام الباحث بىٜؼه

 بىلًت ؤظ٤ي.. لىظاضة التربُت والخٔلُم

 -: اإلاعالجاث ؤلاحصائيت

ٙ بُاهاث بحشه، اػخذسم الخ٠ُبت ؤلاحلاثُت للٔلىم الاحخمآُت  بٔس ؤن ٟام الباحث بخَٜط

(SPSS .في جحلُل البُاهاث بالخاػىو ) 

الؼاا٨ الطثِؽ: ما مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ التربُت والخٔلُم في ػلٌىت 

 ٓمان؟

ُمت ) ولإلحابت ت ٟو  T )ًٓ الؼاا٨ جم اػخذطاج اإلاخىػٌاث الخؼابُت والاهحطاٛاث اإلأُاٍض

 لخ٠سًطاث ؤٛطاز ُٓىت السضاػت. والجسو٨ آلاحي ًىض  شل٧:

م) (4حسو٨ ٟض  

 
مً دال٨ الجسو٨ الؼاب١ ًخط  جطجِب محىض مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ 

ا ٣ما ًطاَا ؤٛطاز الُٔىت ًخط  ما ًإحي:التربُت والخٔلُم مً حُث ؤَمُتها وه  طوضة جىاَٛط

( T( وحُث ؤن ُٟمت )65.,( وباهحطاٚ مُٔاضي )4.46بلٙ اإلاخىػٍ الٔام ل٦ل اإلاجالث)    

صا ًا٣س ٟبى٨ ٤ل 5,.,( ُٟمت مىحبت وشل٧ لن مؼخىي السللت بلٙ )66.,4والبال٘ت ) ( َو

اإلاخٌلباث الخ٠ىُت في ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في اإلاجالث ٣مخٌلباث لخٌب١ُ ؤلازاضة وحاء اإلاحىض 

 (.55.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.65اإلاطجبت ألاولى بمخىػٍ حؼابي )
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  وحاء في اإلاطجبت الشاهُت اإلاخٌلباث اإلاالُت لخٌب١ُ لإلزاضة ؤلال٥تروهُت بمخىػٍ حؼابي

صٍ الىدُجت حـابه الىدُجت التي جىكلذ بلحها61.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.62) ) زضاػت  ( َو

 َـ(.1424ػُٔس الٔمطي، 

 ( ت بمخىػٍ حؼابي ( واهحطاٚ مُٔاضي 4.41ًلحها في اإلاطجبت الشالشت اإلاخٌلباث البـٍط

(,.7,.) 

 ( ُٔت بمخىػٍ حؼابي ( واهحطاٚ 4.23ؤما اإلاطجبت الطابٔت وألاديرة ُٛإحي اإلاخٌلباث الدـَط

 (.67.,مُٔاضي )

ير مخٌلباث مً دال٨ الٔطن الؼاب١ ًخط  ؤن ؤٛطاز        الُٔىت مسض٤ىن جماما بوطوضة جٛى

م ؤٓالٍ حُث بلٙ اإلاخىػٍ الخؼابي ال٥لي إلاحىض  ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ٣ما حاء في الجسو٨ ٟض

( . ؤي ؤن َصٍ السضحت 4.46مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ التربُت والخٔلُم )

 ُاغ اإلاؼخذسم.جىسضج جحذ اإلاىا٠ٛت الخامت وهي ؤٓلى زضحاث اإلا٠

: ما اإلاخطلباث الدشريعيت لخطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في مدراش التربيت  الضؤاٌ ألاٌو

والخعليم بضلطىت عمان؟ ولإلحابت على الضؤاٌ جم اصخخراج اإلاخىصطاث الحضابيت 

لخلدًراث أفراد عيىت الدراصت إلاجاٌ اإلاخطلباث الدشريعيت   Tوالاهحرافاث اإلاعياريت وكيمت 

( 5يم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في مدراش التربيت والخعليم بضلطىت عمان والجدٌو ركم)لخطب

 :ًىضح ذلً
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ُٔت        ًخط  مً دال٨ الجسو٨ الؼاب١ ؤن بإن اإلاخىػٍ الٔام إلاجا٨ اإلاخٌلباث الدـَط

(  زالت بحلاثُا 56.,2والبال٘ت )  T(  وبإن ُٟمت 82.,( وباهحطاٚ مُٔاضي)4.228ٟس بلٙ )

ُٔت لخٌب١ُ ؤلازاضة ألال٥تروهُت ٣ما مما ٌ ٔجي ال٠بى٨ بإَمُت مجا٨ اإلاخٌلباث الدـَط

لل٠ٜطاث مىحبت وزالت بحلاثُا ألن مؼخىي السللت ل٦ل ال٠ٜطاث ؤٟل   Tًخط  ؤن ُٟمت 

ُٔت لخٌب١ُ ؤلازاضة  5,.,مً  مما ٌٔجي ال٠بى٨ ب٦ل ٠ٛطاث اإلاجا٨ ٣مخٌلباث حـَط

م ) ( وهي " حـ٥ُل حهت داكت ج٠ىم بىهٕ الاػتراجُجُت 4ؤلال٥تروهُت حاءث الٔباضة ٟض

( واهحطاٚ 4.19الخاكت لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت" باإلاطجبت الشالشت بمخىػٍ حؼابي )

ير َصا 35.9( ٛطزا بيؼبت )23( حُث ًمُل للمىا٠ٛت الخامت )81.,مُٔاضي ) %( ٓلى جٛى

ىا٠ٛىن ) ًً لم ًخإ٣سوا مً َصا %( وبلٙ ٓسز الص53.1( ٛطزا بيؼبت )34اإلاخٌلب ٍو

%( ل 4.6( مً ؤٛطاز الُٔىت بيؼبت )3%( في حين ؤن )6.3( ؤٛطاز بيؼبت )4اإلاخٌلب )

صا ًس٨ ٓلى ؤن وؼبت اإلاىا٠ٛت ٓلى َصا اإلاٌلب جلل بلى  ًىا٠ٛىن، ول ًىا٠ٛىن مٌل٠ا َو

 %( مما ًس٨ ٓلى ؤَمُخه. 89)

 ( م التربُت والخٔلُم وبين اإلااػؼاث  ( وهي "الخٔاون اإلاؼخمط بين مساضغ3حاءث الٔباضة ٟض

( ,9.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.17ألادطي بل٥تروهُا" باإلاطجبت الطابٔت بمخىػٍ حؼابي )

ؿملذ الٔباضة حمُٕ حىاهب اإلا٠ُاغ الخماسخي بسضحاث ٓالُت في اإلاىا٠ٛت الخامت واإلاىا٠ٛت 

سم اإلاىا٠ٛت اإلاٌل٠ت  سم اإلاىا٠ٛت ٓو حُث بلٙ ٓسز وبسضحاث مىذٜوت في ٓسم الخإ٣س ٓو

ل ٓسز الصًً 87.5( ٛطزا بيؼبت )56الصًً ؤحابىا باإلاىا٠ٛت الخامت واإلاىا٠ٛت )
ّ
%( بِىما ؿ٦

%( وما جب٠ى مً 7.9( ؤٛطاز بيؼبت )5لم ًىا٠ٛىا ولم ًىا٠ٛىا مٌل٠ا ٓلى َصا اإلاخٌلب ) 

 ؤٛطاز الُٔىت محاًسًً ؤي ؤنهم لم ًخإ٣سوا مً ؤَمُت َصا اإلاخٌلب ؤو ٓسم ؤَمُخه.

 م )حا ُت إلاـطوْ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت لدؼهُل جٌب٠ُها في 5ءث الٔباضة ٟض ( وهٕ دٌٍ ٛٓط

( واهحطاٚ 4.16مساضغ التربُت والخٔلُم باإلاطجبت ألاديرة في َصا الٔىلط بمخىػٍ حؼابي )

%( بل ؤن َصا اإلاخٌلب ًِل شا ؤَمُت ؤًوا باليؼبت لخٌب١ُ ؤلازاضة 84.,مُٔاضي )

ل وؼ
ّ
صٍ وؼبت مطجٜٔت.82.8بت اإلاىا٠ٛت ٓلى َصا اإلاخٌلب هحى )ؤلال٥تروهُت ٛدـ٦  %( َو

وجا٣س اػخجاباث ؤٛطاز الُٔىت ؤن حمُٕ الٔباضاث وأٟت بين زضحت اإلاىا٠ٛت الخامت واإلاىا٠ٛت    

صا ًس٨ ٓلى ؤَمُت حمُٕ الٔباضاث الىاضزة في َصا الٔىلط ٤ىنها مً اإلاخٌلباث التي ًحخاحها  َو

 هُت في مساضغ التربُت والخٔلُم.جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥ترو

الضؤاٌ الثاوي: ما اإلاخطلباث اإلااليت لخطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في مدراش التربيت والخعليم 

بضلطىت عمان؟ ولإلحابت على الضؤاٌ جم اصخخراج اإلاخىصطاث الحضابيت والاهحرافاث 
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اث اإلااليت لخطبيم ؤلادارة لخلدًراث أفراد عيىت الدراصت إلاجاٌ اإلاخطلب (T)اإلاعياريت وكيمت 

 :( ًىضح ذل6ًؤلالىتروهيت في مدراش التربيت والخعليم بضلطىت عمان والجدٌو )

 
 

ًخط  مً دال٨ الجسو٨ الؼاب١ ؤن بإن اإلاخىػٍ الٔام إلاجا٨ اإلاخٌلباث اإلاالُت ٟس بلٙ 

( وبإن ُٟمت ,6.,( وباهحطاٚ مُٔاضي)4.62) (T) ٌٔجي  ( زالت بحلاثُا مما22.22والبال٘ت )

ال٠بى٨ بإَمُت مجا٨ اإلاخٌلباث اإلاالُت لخٌب١ُ ؤلازاضة ألال٥تروهُت ٣ما ًخط  ؤن ُٟمت 

(T) مما  5,.,لل٠ٜطاث مىحبت وزالت بحلاثُا ألن مؼخىي السللت ل٦ل ال٠ٜطاث ؤٟل مً 

ٌٔجي ال٠بى٨ ب٦ل ٠ٛطاث اإلاجا٨ ٣مخٌلباث مالُت لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت بمساضغ 

م )التربُت والخٔل ير ؤحسر ؤحهعة الخاػباث آلالُت والىِم 1ُم. حاءث الٔباضة ٟض ( وهي جٛى

مي" باإلاطجبت ألاولى بمخىػٍ حؼابي ) ( 4.72والبرامج التي ػخم٥ً مً زدى٨ الٔالم الٟط

( 12%( و)76.5( ٛطزا بيؼبت )49( حُث وا١ٛ ٓلُه مىا٠ٛت جامت )55.,واهحطاٚ مُٔاضي)

%( ٗير مخإ٣سًً مً 4.7( ؤٛطاز بيؼبت )3%( بِىما )18.8ٛطاز ؤحابىا باإلاىا٠ٛت بيؼبت )

صا ٌٔجي ؤن ) %( مً ؤٛطاز الُٔىت ًا٣سون ٓلى ؤَمُت َصا اإلاخٌلب ؤَمُت 95.3بحاباتهم. َو

صا الىدُجت حـابه مٕ ما جىكلذ بلُت )زضاػت ػُٔس الٔمطي،  َـ(.1424ٓالُت حسا. َو  
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 ( م ير ال٥مُاث اإلاىاػبت4حاءث الٔباضة ٟض مً الخاػباث آلالُت في مساضغ  ( وهي " جٛى

( حُث 46.,( واهحطاٚ مُٔاضي ),4.7التربُت والخٔلُم " باإلاطجبت الشاهُت بمخىػٍ حؼابي )

 ًا٣س حمُٕ ؤٛطاز الُٔىت بإَمُت َصا اإلاخٌلب 

 ( م ٜين بمساضغ التربُت والخٔلُم 5حاءث الٔباضة ٟض ير دسمت ؤلاهترهذ لجمُٕ اإلاُى ( وهي جٛى

( واهحطاٚ مُٔاضي 4.69مً ؤٓما٨" باإلاطجبت الشالشت بمخىػٍ حؼابي )  هجاظ ما ًحخاحىهه

صابسوضٍ َصا ًا٣س ٓلى ؤَمُت َصا اإلاخٌلب ل٣خما٨ البيُت الخحخُت.61.,)  (  َو

 ( م ير ٟآسة مخِىت لـب٥ت الاجلالث بمساضغ 6حاءث الٔباضة ٟض ( وهي "الٔمل ٓلى جٛى

( 4.64" باإلاطجبت الطابٔت بمخىػٍ حؼابي )التربُت والخٔلُم بالخٔاون مٕ الجهاث اإلاذخلت

خٌلب جلل بلى 76.,واهحطاٚ مُٔاضي )
ُ
صا ًس٨ ٓلى ؤن وؼبت اإلاىا٠ٛت ٓلى َصا اإلا ( َو

 %( مما ًس٨ ٓلى ؤَمُخه ال٥بيرة في بىاء البيُت الخحخُت .93)

 ( م ٕ البىابت الخٔلُمُت التي جمس مساضغ 3حاءث الٔباضة ٟض ط مٟى ( وهي " جُٜٔل وجٌٍى

بُت والخٔلُم ٓلى ؿب٥ت ؤلاهترهذ بما َى حسًس" باإلاطجبت الخامؼت بمخىػٍ حؼابي التر 

( حُث جط٣عث بحاباث الُٔىت حى٨ ه٠ٌخين مً ه٠اي 55.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.61)

 اإلا٠ُاغ وهي اإلاىا٠ٛت الخامت واإلاىا٠ٛت.

 ( م ير اإلاىاضز اإلاالُت الالظمت لخٌب١ُ ؤلازاضة2حاءث الٔباضة ٟض ؤلال٥تروهُت في  ( وهي " جٛى

( واهحطاٚ مُٔاضي 4.59مساضغ التربُت والخٔلُم باإلاطجبت الؼازػت بمخىػٍ حؼابي )

ير 64.,) ( وجط٣عث بحاباث ؤٛطاز الُٔىت حى٨ زالر ه٠اي وهي اإلاىا٠ٛت الخامت واإلاىا٠ٛت ٗو

الخإ٣س مً اإلاٌلب حُث ل ًىحس مً ؤٛطاز الُٔىت ممً ل ًىا٠ٛىن ٓلى ٤ىهه ُمخٌلب مهم 

 ػاسخي. وؤ

 ( م ( وهي " جسُٓم ؤلازاضة الٔلُا لىِام الاجلالث بين مساضغ التربُت 8حاءث الٔباضة ٟض

والخٔلُم بحُث جم٥ً مً بجي الخٔامالث ؤلال٥تروهُت" باإلاطجبت الؼابٔت بمخىػٍ حؼابي 

( ٛطزا مً ُٓىت السضاػت 38( ٠ٛس ؤحاو باإلاىا٠ٛت الخامت )63.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.53)

خٌلب 59.4بيؼبت )
ُ
صا ماؿط ٟىي ٓلى ؤَمُت اإلا  %( َو

 ( م ( وهي " جح١ُ٠ الطبٍ ؤلال٥ترووي بين مساضغ التربُت والخٔلُم في 7حاءث الٔباضة ٟض

( واهحطاٚ مُٔاضي 4.48ٟىآس البُاهاث" باإلاطجبت ألاديرة في َصا الٔىلط بمخىػٍ حؼابي )

خٌلب ًِل شا ؤَمُت ؤًوا باليؼبت73.,)
ُ
لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت  %( بل ؤن َصا اإلا

خٌلب هحى )
ُ
 %( 93.7ٛدـ٦ل وؼبت اإلاىا٠ٛت ٓلى َصا اإلا
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الضؤاٌ الثالث: ما اإلاخطلباث البشريت لخطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في مدراش التربيت والخعليم 

بضلطىت عمان؟ ولإلحابت على الضؤاٌ جم اصخخراج اإلاخىصطاث الحضابيت والاهحرافاث اإلاعياريت 

لخلدًراث أفراد عيىت الدراصت إلاجاٌ اإلاخطلباث اإلااليت لخطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في  (T)ت وكيم

 ( ًىضح ذل7ًمدراش التربيت والخعليم بضلطىت عمان والجدٌو ركم)

 
( ,4.4ًخط  مً دال٨ الجسو٨ الؼاب١ بإن اإلاخىػٍ الٔام إلاجا٨ اإلاخٌلباث اإلاالُت ٟس بلٙ )

إن ُٟمت ( وب,7.,وباهحطاٚ مُٔاضي) (T) ( زالت بحلاثُا مما ٌٔجي ال٠بى٨ 22.1,7والبال٘ت )

ت لخٌب١ُ ؤلازاضة ألال٥تروهُت ٣ما ًخط  ؤن ُٟمت  ( لل٠ٜطاث (Tبإَمُت مجا٨ اإلاخٌلباث البـٍط

مما ٌٔجي ال٠بى٨ ب٦ل  5,.,مىحبت وزالت بحلاثُا ألن مؼخىي السللت ل٦ل ال٠ٜطاث ؤٟل مً 

ت ل خٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت بمساضغ التربُت والخٔلُم. حاءث ٠ٛطاث اإلاجا٨ ٣مخٌلباث بـٍط

م ) خذص في اهجاظ اإلأامالث 4الٔباضة ٟض
ُ
ت الطوجُيُت التي ج ( وهي " ادخلاض ؤلاحطاءاث ؤلازاٍض

ت" باإلاطجبت ألاولى بمخىػٍ حؼابي ) صا ًا٣س ؤن ؤٛطاز 68.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.59ؤلازاٍض ( َو

ير َصا اإلاخٌلب ٓىس جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ الُٔىت مسض٤ىن جماما ألَمُ ت جٛى

م ) ( وهي " الخىُٓت الخاضحُت ألولُاء ألامىض بإَمُت 9التربُت والخٔلُم. ٣ما حاءث الٔباضة ٟض

( واهحطاٚ 4.59الخىاكل ؤلال٥ترووي مٕ اإلاساضغ." باإلاطجبت ألاولى م٥طض بمخىػٍ حؼابي )

صا ماؿط ٟىي 68.,مُٔاضي ) ًس٨ ٓلى ؤَمُت َصٍ الٔباضة ٤ىنها مً مخٌلباث ؤلازاضة ( َو

 ؤلال٥تروهُت.

 ( م ( " بحسار جٌىٍط إلاطا٣ع اإلألىماث بمسَا بما َى حسًس" باإلاطجبت  3وحاءث الٔباضة ٟض

م )56.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.53الشاهُت بمخىػٍ حؼابي ) ( 8( وحؼاوث مٔها الٔباضة ٟض

ٌا٨ ُٝ ٛىُين  كال  ألٓا الٜىضٍت زادل مساضغ التربُت والخٔلُم." باإلاطجبت  وهي " جُى



أحمد بً صعيد بً هاصر الحضرميد/   
 

108 

 

( حُث جط٣عث بحاباث الُٔىت 56.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.53الشاهُت بمخىػٍ حؼابي )

سم الخإ٣س حُث ؤحاو  حى٨ زالر مً ه٠اي اإلا٠ُاغ وهي اإلاىا٠ٛت الخامت واإلاىا٠ٛت ٓو

( ٛطزا 26لصًً وا٠ٛىا )%( في حين بلٙ ٓسزا ا56.3( ٛطزا باإلاىا٠ٛت الخامت بيؼبت )36)

خٌلب )6.,4بيؼبت )
ُ
صا ًىحي بلى ؤن 96.9( وبالخالي جلبح وؼبت اإلاىا٠ٛت ٓلى َصا اإلا %( َو

خٌلب ٤ىهه مً اإلاخٌلباث الطثِؼت في جٌب١ُ 
ُ
حمُٕ ُٓىت السضاػت ًسض٤ىن ؤَمُت َصا اإلا

 ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.

 ( م تربُت والخٔلُم ٓلى مجالث الٔمل ( وهي " جىظَٕ الٔاملين بمساضغ ال5حاءث الٔباضة ٟض

 (.64.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.45اإلاىاػبت" باإلاطجبت الشالشت بمخىػٍ حؼابي )

 ( م ( وهي " وهٕ آلُت لخباز٨ اإلألىماث والخبراث بين مطا٣ع اإلألىماث في 2حاءث الٔباضة ٟض

( ,8.,ُٔاضي )( واهحطاٚ م4.27مساضغ التربُت والخٔلُم باإلاطجبت الطابٔت بمخىػٍ حؼابي )

 مخٌلب مهم وشخي ًبُعي ٤ىن ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مطحلت مب٥طة.

 ( م ( وهي " بحسار الخ٘يراث الالظمت في الهُا٤ل الخىُِمُت زادل  7حاءث الٔباضة ٟض

مساضغ التربُت والخٔلُم هدُجت مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت " باإلاطجبت الخامؼت 

( مما ًس٨ ٓلى اضجٜاْ ؤَمُخه ٓىس ؤٛطاز 73.,طاٚ مُٔاضي )( واهح4.23بمخىػٍ حؼابي )

 الُٔىت. 

 ( م ت لخٌب١ُ ؤلازاضة 1و 6حاءث الٔباضة ٟض ( باإلاطجبت ألاديرة في مجا٨ اإلاخٌلباث البـٍط

( َصا ماؿط ٟىي ٓلى ,8.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.24ؤلال٥تروهُت " بمخىػٍ حؼابي )

خٌلب.
ُ
 ؤَمُت َصا اإلا

رابع: ما اإلاخطلباث الخلىيت لخطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في مدراش التربيت والخعليم الضؤاٌ ال

بضلطىت عمان؟ ولإلحابت على الضؤاٌ جم اصخخراج اإلاخىصطاث الحضابيت والاهحرافاث 

لخلدًراث أفراد عيىت الدراصت إلاجاٌ اإلاخطلباث الخلىيت لخطبيم ؤلادارة  (T)اإلاعياريت وكيمت 

 :( ًىضح ذل8ًمدراش التربيت والخعليم بضلطىت عمان والجدٌو ركم) ؤلالىتروهيت في
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ًخط  مً دال٨ الجسو٨ الؼاب١ ؤن بإن اإلاخىػٍ الٔام إلاجا٨ اإلاخٌلباث الخ٠ىُت ٟس بلٙ   

( وبإن ُٟمت 66.,( وباهحطاٚ مُٔاضي)4.65) (T) ( زالت بحلاثُا مما ٌٔجي 22.43والبال٘ت )

لخ٠ىُت لخٌب١ُ ؤلازاضة ألال٥تروهُت ٣ما ًخط  ؤن ُٟمت ال٠بى٨ بإَمُت مجا٨ اإلاخٌلباث ا

(T) مما ٌٔجي  5,.,لل٠ٜطاث مىحبت وزالت بحلاثُا ألن مؼخىي السللت ل٦ل ال٠ٜطاث ؤٟل مً 

ال٠بى٨ ب٦ل ٠ٛطاث اإلاجا٨ ٣مخٌلباث ج٠ىُت لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت بمساضغ التربُت 

م ) ير 1والخٔلُم. حاءث الٔباضة ٟض هِام ؤمجي لخماًت ٤اٛت اإلألىماث والبُاهاث  ( وهي " جٛى

( واهحطاٚ 4.73الخاكت بخٔامالث مساضغ التربُت والخٔلُم." باإلاطجبت ألاولى بمخىػٍ حؼابي )

( حُث جط٣عث بحاباث ؤٛطاز الُٔىت بين اإلاىا٠ٛت الخامت واإلاىا٠ٛت ٛبلٙ ٓسز الصًً 84.,مُٔاضي)

( ٛطاز ؤحابىا باإلاىا٠ٛت ٠ٍٛ بيؼبت 15و) %(75( ٛطزا بيؼبت )48وا٠ٛىا مىا٠ٛت جامت )

صا ٌٔجي ؤن )1.6( بيؼبت )1%( بِىما)23.4) %( مً ؤٛطاز 98.4%( ٗير مخإ٣س مً بحاباجه. َو

يٍر ٓىس  خٌلب ؤَمُت ٓالُت حسا مما ًس٨ ٓلى هطوضة جٛى
ُ
الُٔىت ًا٣سون ٓلى ؤَمُت َصا اإلا

 جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.

 ( م بًجاز هِام احخُاًي ٓىس حسور مـا٤ل في الىِام الٔام"  ( وهي "2حاءث الٔباضة ٟض

( حُث بلٙ ٓسز الصًً 55.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.64باإلاطجبت الشاهُت بمخىػٍ حؼابي )

صٍ اليؼبت ٣بيرة حسا جس٨ 96.9( ٛطزا بيؼبت )62ؤحابىا باإلاىا٠ٛت الخامت واإلاىا٠ٛت ) %( َو

خٌلب في حين ؤن اليؼبت اإلا
ُ
%( ٤اهذ لٔسم الخإ٣س مً َصا 3.1خب٠ُت )ٓلى ؤَمُت َصا اإلا

خٌلب.
ُ
 اإلا

 ( م ( وهي " جىٛير ال٥مُاث اإلاىاػبت مً الخاػباث آلالُت في اإلاساضغ."  3حاءث الٔباضة ٟض

( حُث ؤحاو باإلاىا٠ٛت 61.,( واهحطاٚ مُٔاضي )4.58باإلاطجبت الشالشت بمخىػٍ حؼابي )

ما اإلاىا٠ٛىن ٠ٍٛ ٠ٛس بلٙ ٓسزَم %( ؤ64.1( ٛطزا مً ُٓىت السضاػت بيؼبت )41الخامت )

%( وجس٨ 6.3( ؤٛطاز بيؼبت )4%( في حين بلٙ ٓسز ال٘ير مخإ٣سًً )29.7( ٛطزا بيؼبت )19)

 بحاباث ؤٛطاز الُٔىت ٓلى اإلاىا٠ٛت مما ًس٨ ٓلى ؤَمُت َصا الٔىلط.

  :( بين 5,.,َل جىحس ٛطوٞ شاث زللت بحلاثُت ٓىس مؼخىي السللت )الضؤاٌ الخامط

ل السضاسخي؟مخىػٌا ُٜت واإلاَا  ث اػخجاباث ؤٛطاز ُٓىت السضاػت حٔعي إلاخ٘ير الُى

( بين 5,.,ٛطوٞ شاث زللت بحلاثُت ٓىس مؼخىي السللت )الفرضيت ألاولى ال جىحد 

ُٜت ولإلحابت ٓلى َصٍ الٜطهُت جم  اػخجاباث ؤٛطاز ُٓىت السضاػت حٔعي إلاخ٘ير الُى

 ن والجسو٨ الاحي ًىض  هدُجت الادخباض.لُٔيخين مؼخ٠لخي  T.testاػخذسام ادخباض 

م) (9حسو٨ ٟض  
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( لسللت الٜطوٞ بين T.testًخط  مً دال٨ الجسو٨ الؼاب١ واإلاخٔل١ بيخاثج) 

مخىػٌاث اػخجاباث ؤٛطاز ُٓىت السضاػت بمخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ألال٥تروهُت في مساضغ 

 الىُُٜت ما ًإحي: التربُت والخٔلُم بؼلٌىت ٓمان، والتي حٔعي بلى مخ٘ير هْى

ت والتي جىم بٔسم وحىز ٛطوٞ بين مخىػٌاث اػخجاباث ؤٛطاز   جم ٟبى٨ الٜطهُت اللٍٜط

لى مؼخىي السضحت ال٦لُت، وشل٧  ُٜت ٓلى مؼخىي ٤ل اإلاجالث ٓو الُٔىت حٔعي إلاخ٘ير هْى الُى

ٔذ بين )  (.5,.,( وهي ؤٟل مً )788.,( و),8,.,لن مؼخىي السللت اإلاحؼىبُت ٟو

( بين 5,.,هُت الشاهُت: ل جىحس ٛطوٞ شاث زللت بحلاثُت ٓىس مؼخىي السللت )الٜط 

اػخجاباث ؤٛطاز ُٓىت السضاػت إلاخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت بمساضغ التربُت والخٔلُم 

 حٔعي إلاخ٘ير ػىىاث الخبرة.
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اصت على ( هخائج اخخبار ث لبيان الفروق بين مخىصطاث الخلدًراث لعيىت الدر 10حدٌو )

 إلاخغير الخبرة
ً
 حميع اإلاجاالث جبعا

 
( لسللت الٜطوٞ بين مخىػٌاث T.testًخط  مً دال٨ الجسو٨ الؼاب١ واإلاخٔل١ بيخاثج)

اػخجاباث ؤٛطاز ُٓىت السضاػت بمخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ألال٥تروهُت في مساضغ التربُت 

لخبرة ما ًإحي: ٓسم وحىز والخٔلُم بؼلٌىت ٓمان، والتي حٔعي بلى مخ٘ير هْى ػىىاث ا

ٛطوٞ بين مخىػٌاث اػخجاباث ؤٛطاز الُٔىت حٔعي إلاخ٘ير هْى ػىىاث الخبرة ٓلى مؼخىي 

لى مؼخىي السضحت ال٦لُت.  ٤ل اإلاجالث ٓو

 الخاجمت:

ُٜت حؼب  دللذ هخاثج السضاػت ُٛما ًذم الٜطهُاث بلى ٓسم وحىز جإزير إلاخ٘ير هْى الُى

ُٛما ًذم مجالث مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت مخىػٍ ج٠سًطاث ؤٛطاز الساضػت 

ُٔت( وؤن  ت واإلاخٌلباث اإلاالُت واإلاخٌلباث الخ٠ىُت واإلاخٌلباث الدـَط ألاضبٔت)اإلاخٌلباث البـٍط

ؤٛطاز الُٔىت مخ٠ٜىن ٓلى ؤَمُت وحىز مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مسضاغ التربُت 

الىخاثج ؤًوا ٓسم وحىز جإزير إلاخ٘ير ػىىاث الخبرة والصي  والخٔلُم بؼلٌىت ٓمان ٣ما ؤُهطث

ؤؿخمل ٓلى ج٠ؼمين بحؼب ج٠سًطاث ؤٛطاز الُٔىت ٣ما هجس ؤن ؤٛطاز ُٓىت السضاػت ٟس ضجبىا 
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مجالث مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت بمساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم حؼب ألاَمُت التي 

 ًطونها حؼب الترجِب آلاحي:

 خٌلباث الخ٠ىُت.اإلا1

 ..اإلاخٌلباث اإلاالُت2

ت3  .اإلاخٌلباث البـٍط

ُٔت4  .اإلاخٌلباث الدـَط

ٟام الباحث بىهٕ ٟاثمت بإَم ٓىاكط في هىء ما ؤػٜطث ٓلُه السضاػت الطاَىت مً هخاثج و

 مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت:

ٜي مسضاغ التربُت والخٔل بُت اإلا٠سمت إلاُى ُم بمجا٨ هِم اإلألىماث الاَخمام بالسوضاث الخسٍض

 والاجلالث.

الاَخمام بالبرامج الخإَُلُت إلاؼخذسمي ألاهِمت ؤلال٥تروهُت الخسًشت اإلاذخلٜت التي حؼخذسم مً 

ا لجمُٕ بزاضاث اإلاساضغ التي جٌب١  يَر ٟبل السو٨ اإلاخ٠سمت في مجا٨ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت وجٛى

 ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت.

ت مهاضة الل٘ت الاهجل ١ ٠ٓس زوضاث لجمُٕ ج٠ٍى ٜين باإلاساضػًٔ ًٍط ت لسي مِٔم اإلاُى يًز

١ مٔاَس مخذللت في حٔلُم الل٘ت  ١ اإلااػؼت هٜؼها ؤو ًٓ ًٍط ٜين ػىء ًٓ ًٍط اإلاُى

ت.  الاهجليًز

١ مذاًبت الجهاث اإلاذخلت مً  بىاء البيُت الخحُت لىِام الاجلالث زادل الؼلٌىت ًٓ ًٍط

ت البيُت الخحخُت وؤن لعم ش  ل٧ بهاٛت مبالٙ مالُت مً ؤحل جحؼين َصٍ الـب٥ت.ؤحل ج٠ٍى

ير الخىاٛع  .1 ١ جٛى لت لػخذسام ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت ًٓ ًٍط ت اإلاَا ير ال٦ىازض البـٍط جٛى

ت لهم.  اإلاازًت واإلأىٍى

مذاًبت الجهاث اإلاؼئىلت في السولت لخذُٜى ج٦لٜت دسماث الاجلالث اإلا٠سمت مً  .2

 ٟبل الـط٣ت الٔماهُت لالجلالث

مت مباوي داكت مجهعة ومهُإة لخٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مِٔم اإلاساضغ بٟا .3

 الخاكت بىظاضة التربُت والخٔلُم.

ير ألاحهعة والبرامج والخ٠ىُاث الخسًشت التي ًحخاحها جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت. .4  جٛى

ت اإلاىحىزة والطوج  .5 ت، وبل٘اء الخ٠ُٔساث ؤلازاٍض  ين ال٠اثم.اإلاطوهت في ؤلاحطاءاث ؤلازاٍض
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 :العربيت اإلاراحع

، مجلت الُٜلل، الٔسز وصائل الاجصاٌ وؤلاعالم الجدًدة:  (1995)ؤحمس بُىن .1

 .75-74(، ق ق 227)

زاض البالز ، ، حسة8.الٌبٔت أصٌى ؤلادارة الحدًثت: (1999)اللباو ؤحمس ٓلي .2

 .19للٌبآت واليـط ، ق 

في جطىير العمل ؤلاداري دور ؤلادارة ؤلالىتروهيت : (6,,2)٘ىُمٓلُ بً ؤحمس .3

اإلاجلت  ،ومعىكاث اصخخدامها في مدارش الخعليم العام للبىين باإلادًىت اإلاىىرة

ت، مجلت ٛللُت ٓلمُت مح٥مت جلسض ًٓ مجلؽ اليـط الٔلمُـ حامٔت  -التربٍى

   . 81الٔسز :  21ال٦ىٍذ اإلاجلس : 

ٛاٞ اإلاؼخ٠بل".ؤَال ، هطوضة أل الحىىمت التي ال جىام: (6,,2)ؤحمس ٓبس هللا ال٘طابي .4

 .42،  ق2وػهال ، الٔسز 

أ٨ ببطاَُم .5 واكع ومعىكاث اصخخدام الحاصب : (4,,2)آما٨ بيذ ؤحمس بً ٓلٍى

آلالي في أعماٌ إدارة اإلادارش الثاهىيت في صلطىت عمان مً وحهت هظر اإلادًريً 

 .ضػالت ماحؼخير ٗير ميـىضة، حامٔت الؼلٌان ٟابىغ ،ومضاعديهم

اهدشار جلىياث اإلاعلىماث والاجصاالث في الدٌو : (3,,2)حٍٜطببطاَُم كال  الخ .6

، ؤل٠ي في ماجمط الخ٦ىمت العربيت وأزرها على مشاريع الحىىمت ؤلالىتروهيت

ؤلال٥تروهُت: الىاٟٕ والخحسًاث، اإلاى٠ٔس في مؼ٠ٍ في ػلٌىت ٓمان في الٜترة ما بين 

 14 – 1ق ق  ،3,,2ماًى  12 –,1

الجعء الشاوي، ٗير مذلم لليـط ؤو  ،لإلدارةهمىذج عربي  اإلاىُٝ:ببطاَُم ٓبسا هلل  .7

ان، م، 2,,2، الخىظَٕ  13ق الٍط

مخطلباث جىميت اإلاىارد البشريت لخطبيم ؤلادارة اإلاير:  بيهاو دمِؽ ؤحمس .8

، ضػالت ماحؼخير ٗير ميـىضة، حامٔت هاًٝ الٔطبُت للٔلىم ألامىُت ؤلالىتروهيت

ان  .م7,,2، بالٍط

ٞ الؼُٔس محمس ٓبس ا .9  –إدارة جىىىلىحيا اإلاعلىماث بمدارش الخعليم العام: لطاظ

حامٔت  –٤لُت التربُت بسمُاي ميـىضة،ضػالت ماحؼخير ٗير  مؼخ٠بلُت،ضئٍت 

 اإلاىلىضة.
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(. 2,17الٔؼاٚ، حمعة ٓبس الٜخا ؛ واإلاىآؼت، كٜاء هاًٝ ػالم ػلُمان. ) .,1

الث في اإلادارش مضخىي جىافر مخطلباث اصخخدام جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجصا"

". مجلت زضاػاث الثاهىيت الحىىميت وعالكتها بمضخىي أداء اإلادًريً إلاهامهم ؤلاداريت

ت:   .235 – 213: 1( ملخ4١)44الٔلىم التربٍى

درحت جطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في (. "2,18الـهطي، ٓبسهللا مُٔى ٓبسهللا. ) .11

ت درس يمدارش محافظت اإلاجاردة وعالكتها بخحضين ألاداء اإلا ". مجلت الٔلىم التربٍى

 33-1(: 15)2والىٜؼُت: 

ىض، ضؿا وحبت ٤امل. ) .12 درحت ممارصت مدًري مدارش ووالت الغىر (. "2,12ألٓا

"، ضػالت بمحافظاث غسة لإلدارة ؤلالىتروهيت وعالكتها بخفىيض الضلطت لديهم

 ماحؼخير ٗير ميـىضة. ٤لُت التربُت. الجامٔت ؤلاػالمُت، ٗعة.

ألابعاد ؤلاداريت وألامىيت لخطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت في : (7,,2)اإلاال٧ سبسض بً محم .13

، ضػالت ماحؼخير ٗير ميـىضة، حامٔت هاًٝ الٔطبُت للٔلىم اإلاصارف الضعىدًت

ان  .ألامىُت بالٍط

ع الخمازي وولُس ػلُمان الخمُطخي .14 الحىىمت ؤلالىتروهيت : (2004)بؼام ٓبس الٍٔع

، الخٌٍ واإلابازضاث، الىسوة السوضٍت الٔاؿطة في مجا٨ ًتفي اإلاملىت العربيت الضعىد

ان، مٔهس ؤلازاضة الٔامت، ق   .3الخسمت اإلاسهُت بسو٨ مجلؽ الخٔاون الخلُجي، الٍط

ع الخمازي .15 : مٜاَُم ومخٌلباث جٌب١ُ الخ٦ىمت ؤلال٥تروهُت، (1422)بؼام ٓبس الٍٔع

ان مٔهس ؤلازاضة الٔامت،  7ق . ل٠اء الخ٦ىمت ؤلال٥تروهُت، الٍط

دور الثلافت الخىظيميت في كبٌى واصخخدام (. "2,17بـير ،كبخى اإلاهسي حؼين. ) .16

"، ؤًطوحت ز٣خىضاٍ ٗير ميـىضة. ٤لُت ؤلادارة ؤلالىتروهيت في حامعت الساويت_ ليبيا

ا. ت، ماليًز  ال٠ُازة وؤلازاضة. حامٔت الٔلىم ؤلاػالمُت اإلااليًز

، دالكاث الـط٣ت رن الحادي والعشريًجحدًاث ؤلادارة في الل: (1999)بُتر زضا٣ط .17

 .2(، ق159الٔطبُت لإلٓالم الٔلمي، الٔسز )

مخطلباث جطبيم ؤلادارة ؤلالىتروهيت (. "2,12حؼاهين، الؼُس ؤحمس ٓبس الٜ٘اض. ) .18

بمدارش الخعليم الثاهىي الفني هظام الثالر صىىاث في مصر ومدي مضاهمتها في 

 (.75)19تربُت الٔطبُت: ". مجلت مؼخ٠بل الججىيد العمل ؤلاداري 
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، اإلالخ٠ى ؤلازاضي الشاوي ؤلادارة واإلاخغيراث العاإلايت الجدًدة: (4,,2)ضؤٛذ ضهىان .19

 .1للجمُٔت الؼٔىزًت لإلزاضة، ق 

ت، جطحمت : (,,,2)ضاًمىهسم٦لُىز .,2 ان، ػطوض .  يػطوض ٓلهِم اإلألىماث ؤلازاٍض الٍط

ر   .52ق  لليـط،زاض اإلاٍط

س حؼً اللطن  .21  ، زمـ١: زاض الطها لليـط،1، ج ة ؤلابداع والابخيارإدار : (,,,2)ٓض

 .17ق 

ين وبطاهس  ضوهالس .22 إدارة ) جطحمت ٓبس الطحمً بً ؤحمس َُجان (.  (1997)ػدًُٜ ٤َى

ان، مٔهس ؤلازاضة الٔامت،  ق الجىدة اليليت في الحىىمت  .23، الٍط

جلت ، ماإلاعلىماجيت في خطت الخىميت الضعىدًت: (2,,2)ػٔس ٓلي الخاج ب٥طي  .23

ان، زاض الُٜلل، 3,9 زالُٜلل، الٔس  .46 ق، الٍط

، الُٜلل، العمل الىتروهيا ومضألت أمً اإلاعلىماث: (2,,2)ػٔس ٓلي الخاج ب٥طي  .24

ان، زاض الُٜلل، 3,9الٔسز   .42 ق، الٍط

اثٝ. ي  ؤلادارة العامت،: (6,,2)ػٔىز بً محمس الىمط وآدطون .25 ، 6ألاػؽ والُى

ان، مٌابٕ الٜطظزٞ الخجاض   .6ٍت، ق الٍط

اإلاخطلباث ؤلاداريت وألامىيت لخطبيم ؤلادارة : (3,,2)ُٔس بً مٔال الٔمطي ػ .26

حامٔت هاًٝ الٔطبُت للٔلىم ألامىُت  ضػالت ماحؼخير ٗير ميـىضة، ،ؤلالىتروهيت

ان  .بالٍط

، هحى اإلاؤصضت ؤلالىتروهيت هدف وشارن في جحليله: (2,,2)كال  شخاجت هلاض .27

ملط الٔطبُت،   تاجذاش ال٠طاض إلاجلؽ الىظضاء، حمهىضٍ مـاض٣ت إلاط٣ع اإلألىماث وزٓم

 .4ق 

ان، زاض جلىيت اإلاعلىماث والاجصاٌ: (4,,2)ٓبس الطحمً ببطاَُم الـآط .28 ، الٍط

 .235جش٠ُٝ لليـط والخىظَٕ، ق 

29. ١ُ  ،، ال٠اَطةؤلادارة ؤلالىتروهيت وجحدًاث اإلاضخلبل: (3,,2)ٓبس الطحمً جٛى

 .14ػلؼلت بكساضاث) بم٧ُ(، ق

، جطبيلاث ؤلادارة ؤلالىتروهيت في ألاحهسة  ألامىيت: (7,,2)ال٠طوي س الطحمً ػٔسٓب .,3

ان  . ضػالت ماحؼخير ٗير ميـىضة، حامٔت هاًٝ الٔطبُت للٔلىم ألامىُت بالٍط
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ت الٔامت  ،الخعليم والدراصت على ؤلاهترهذ: (1,,2)ٓبس الخمُس بؼُىوي .31 الهُئت اإلالٍط

 .27طاءة للجمُٕ، ال٠اَطة، ق لل٥خاو، م٥خبت ألاػطة، مهطحان ال٠

، ؤلازاضة دور الحاصب آلالي في الخىميت ؤلاداريت: (َـ14,6)ٓبس الؼالم، وآدطون .32

 .284، ق 299 – 243(، ق,5الٔامت، الٔسز )

الطوابسٍ .33 ".)هسوة: الخ٦ىمت الحىىمت ؤلالىتروهيت والدشريع: (4,,2)ٓبس الطوٛئ

 .4مؼ٠ٍ، ق ؤلال٥تروهُت : الىاٟٕ الخحسًاث ( ػلٌىت ٓمان، 

، ق الحىىمت ؤلالىتروهيت: (3,,2)ٓبس الٜخا  مطاز .34  .23، ال٠اَطة، زاض اإلأاٚض

، مجلت الٔلىم الخ٠ىُت، الحىىمت ؤلالىتروهيت: (َــ 1424)ٓبس ال٠ازض ٓبس هللا الٜىخىخ .35

ع للٔلىم والخ٠ىُت، ق 65 ز(، ٓس17) تػى ان: مسًىت اإلال٧ ٓبس الٍٔع  .,1، الٍط

دراصت اصخطالعيت لدور الحىىمت ؤلالىتروهيت : (5,,2) ُىميال٥ ٓبس هللا بً ِٓسخى .36

 ، مؼ٠ٍ، ، ػلٌىت ٓمان1,3، الٔسز 27الؼىت ، ؤلازاضي مجلت ، في ؤلادارة التربىيت

، )هسوة الخطىير ؤلاداري والحىىمت ؤلالىتروهيت: (3,,2)محمس الؼبُل ٓبس هللا .37

 .9ٍ، ق الخ٦ىمت ؤلال٥تروهُت  الىاٟٕ والخحسًاث ( ػلٌىت ٓمان، مؼ٠

اإلاعىكاث ؤلاداريت في الخعامل ألامني مع حرائم : (2,,2)محمس الـهطي  هللا سٓب .38

ان، اإلامل٥ت الٔطبُت الحاصب آلالي ، ضػالت ماحؼخير ٗير ميـىضة، حامٔت اإلال٧، الٍط

 .166الؼٔىزًت، ق 

ب للٌبآت واليـط خىاطر في ؤلادارة اإلاعاصرة: (1,,2)ٓلي الؼلمي .39 ، ال٠اَطة، زاض ٍٗط

 .323خىظَٕ، ق وال

، دور ألاهظمت والدشريعاث في جطبيم الحىىمت ؤلالىتروهيت: (3,,2)ٓلي الؼُس الباظ .,4

ؤل٠ي في ماجمط الخ٦ىمت ؤلال٥تروهُت: الىاٟٕ والخحسًاث، اإلاى٠ٔسة في مؼ٠ٍ في 

 .,2-1ماًى ، ق ق  12 – ,1ػلٌىت ٓمان في الٜترة ما بين 

، ضػالت ماحؼخير لىتروهيتجطبيلاث الحىىمت ؤلا: (5,,2)ٓلي محمس زضوَف .41

ان، اإلامل٥ت الٔطبُت الؼٔىزًت،   ميـىضة، حامٔت هاًٝ الٔطبُت للٔلىم ألامىُت، الٍط

 .42-41، ق ق 



 مخٌلباث جٌب١ُ ؤلازاضة ؤلال٥تروهُت في مساضغ وظاضة التربُت والخٔلُم بؼلٌىت ٓمان

 

117 

 

ؤلادارة ؤلالىتروهيت إلادارش الخعليم كبل الجامعي في : (2,,2)ٓىهُت ًالب ؤبى ػىِىت .42

ساهُت، مجلت ـ زضاػت مُ اإلاملىت ألاردهيت الهاشميت مً وحهت هظر مدًري اإلادارش

ط،ٓسز ) -٤لُت التربُت   .  76 -  34(، ق ,11حامٔت ألاَظ

 .97.بيروث : زاض الطاجب الجامُٔت، ق  خدماث ؤلاهترهذ: (1997)ٛاضوٞ ػُس حؼين .43

الحىىمت ؤلالىتروهيت وجأمين خدماث وأداء مخميز : (4,,2)ػٔس السًً ببطاَُم ثلُ .44

ٌب١ُ، اإلاجلت الٔطبُت لإلزاضة، اإلاجلس بم٦اهاث ومخٌلباث الخ ،إلاضخلبل ؤلادارة العامت

 .111(، ال٠اَطة، اإلاىِمت الٔطبُت لإلزاضة الٔامت، ق 2(،الٔسز )24)

ان العبُسي .45 د ؤلالىترووي وخدماث اإلاعلىماث قي اإلاىخباث : (1,,2)ماحس جَى البًر

 .12ألاضزن ، ق  ٓمان: ، آٛاٞ مجلت زوضٍت حٔجي بالخٔلُم،الٔسز الٔاؿط ،الجامعيت

الخ٦ىمت ؤلال٥تروهُت "  " اإلاىحت ؤلالىتروهيت اللادمت: (2,,2)سام حبرمحمس ك .46

 .32 – 11، ق مٔهس ؤلازاضة الٔامت ، مـؼ٠ٍ:91الٔسز مجلت ؤلازاضي، 

الحىىمت ؤلالىتروهيت وجطبيلاتها في الىطً : (4,,2)محمس الٌٔامىه  وآدطون .47

ت، العربي  .76 ق، ال٠اَطة، اإلاىِمت الٔطبُت للٔلىم ؤلازاٍض

، ؤهمىشج بزاضي حسًس ؤلادارة ؤلالىتروهيت وجطبيلاتها: (4,,2)مس حؼً مٜتيمح .48

ان،89 ز)٣خِب( اإلاجلت الٔطبُت، الٔس  .13 ق ، الٍط

ملترحاث لخأهيل مدرس ي الحاصىب بالدٌو ألاعضاء : (1994)محمس ٓلي اإلال١ .49

اجٕ هسوة الخٔلُم والخاػىو في ز بمىخب التربيت الغربي لدٌو الخليج، و٨ ؤل٠ي في ٟو

حمازي  16 -13الخلُج الٔطبي: الىاٟٕ وآٛاٞ الخٌىٍط، اإلاى٠ٔسة في الٜترة ما بين 

مبر    11 -7اإلاىا١ٛ  1413ألاولى  ً، ق 1992هٛى  .43 – 17، اإلاىامت زولت البحٍط

الاجصاالث ؤلاداريت : (3,,2)ومحمس بً هىضي ٟىجت و ٓبس الخمُس بً ؤحمس زًا .,5

ان، مٌابٕ الـوهظم اإلاعلىماث  .394ٞط ألاوػٍ، ق ، الٍط

، 4، ي اللامىش اإلاحيط: (1994)الٜيروظ آبازي مجس السًً محمس بً ٠ٌٔىو .51

 .483ماػؼت الطػالت، ق  ،لبىان ،بيروث

لي ٛاضوٞ .52 ، ٓمان، زاض اإلاؼيرة لليـط ملدمت إلى الاهترهذ: (1,,2)مطاز ؿلباًت ٓو

 .12والخىظَٕ، ق 
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ىتروهيت ومضخلبل ؤلادارة الحىىمت ؤلال: (َـ1422)هاثل ٓبس الخُّٜ الٔىاملت .53

، ؿىا٨، ألاضزن،  1 ز، الٔس29 سزضاػاث، اإلاجل تميـىضة، مجل ت، زضاػالعامت

 . ,3ق

للجمُٔاث الؼٔىزًت،  ، اإلالخ٠ى ؤلازاضي الشاويؤلادارة ؤلالىتروهيت: (4,,2)ؤًىو هازًت .54

ان:الجمُٔت الؼٔىزًت لإلزاضة  .الٍط

اثٝ واإلاـ٥الث .ؤلا  ؤلادارة ؤلالىتروهيت:: (4,,2)جم ٓبىزهجمه .55  ػتراجُجُت والُى

ان ر لليـط والخىظَٕ، ق  ،الٍط  .127زاض اإلاٍط

: زىضة ٓلى الٔمل ؤلازاضي الحىىمت ؤلالىتروهيت: (4,,2)ًححي محمس ؤبى م٘اًى .56

ان،   .63 قالخ٠لُسي، الٍط

ما٨ ؤلال٥تروهُت " (,,,2)الخماز ًىػٝ محمس الىُٜعي و ضاؿس ٓبس هللا .57 : بزاضة ألٓا

ً للسضاػاث والبحىر، ق هِطة ٛاحلت  ت مؼخ٠بلُت، اإلاىامت، مط٣ع البحٍط  .14وضٍئ
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