
 

 

 

 

 

 

 

 

 فیةارــــإلشاالیب ــــألسا

 لأموـــــــلمواع ــــقالوا
 

 ة (ــــــنياة ميذـــــع)دسا

 

 

 

 

 ادعذإ

 

 

 يلغامذط امليحة محمذ عبا

 اسطلمذاتطويش ة حذة ومذيش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ملخـ دساعة :     

 لتشبويينا جهاتو لتيا تلمعوقاا و تلمؾكالام هأل حشه كزلك فيةاإلؽشا ألعاليبا قعوا لتحليل لةومحا يه عةسالذا هزه .

 لمناعبة. و االيجابية ا للحلوابعل  لتوميح لتعليموا لتشبيةا انميذ في

 :-لتالية ه النقااعة في سالذامؾكلة وتتلخـ 

 واتلنذا –لقيفيةسات الضيا)التي تنحقش في و افية اإلؽشالتشبوية لألعاليب المؾشفة ام اعتخذى امذ 

-النؾشات التشبوية -القشاءة الموجهة –المؤتمشات –االجتماعات بانواعها  –الذوسية   ءاتللقاا ـ لتشبويةا

–الوسػ التشبوية -الذسوط التطبيقية –تبادل الضياسات –المحامشات –البحوث والذساعات التشبوية 

 التذسيب التشبوي أثناء الخذمة ( .

 تزليلهاعبل وفية اإلؽشاألعاليب افي تنفيز ت لتشبويات المؾشفااجه التي توت المؾكالت و القعوباا

 :ــلتالية األعئلة اإلجابة عن اعة سالذا لتوحا

 ؟ عملهن ءثناأ فيةاإلؽشا لألعاليب تلتشبوياا تلمؾشفاا امعتخذا قعوا ما – ۱ط

 ؟ ميتهاأه من تقلل أو ألعاليبا تلك امعتخذا من تحذ لتيا تلمعوقاا و تلمؾكالا مأه ما -۲ط

 ؟ تلمؾشفاا نظش جهةو من تلمؾكالا و تلمعوقاا تلك تزليل عبل ما -۳ط

 :لىإعة سالذا فتهذ

 فة .ولمعشافية اإلؽشالألعاليب ت لتشبويات المؾشفاام اعتخذى الحقيقي لمذاقع الوافذ س -۱

لعمل على و افية اإلؽشاألعاليبالكاملة من دة اإلفاالتي تقف عائقا لتحقيق ات لمؾكالت والعقبااعلى ف لتعشا -۲

 تزليلها .

 لمؾشفةا ووه لتشبويةا لعمليةا في عاعيأ و اماه جانبا ولتتنا نهاأ في عةسالذا ميةأه تكمن

 في ميتهاأه صتبش و بها ءتقاسالا و لتعليميةا لعمليةا تطويش في عليها يعتمذ لتيا و لتشبويةا

 من : دةالعتفاا

عة من سالذأداة الباحة. تكونت ابمنطقة ت لتشبويات المؾشفاافية من قبل اإلؽشاألعاليب اتطبيق ى على مذف لتعش*ا

 لألعاليب( تطبيقهن ىمذ لحو لتشبويةا تلمؾشفاع أساء افية العتطالاإلؽشاألعاليب )امنها على ء جضي عتبانه يحوا

 عبلو بفعالية فيةاإلؽشا ألعاليبا امعتخذا في لتشبويةا لمؾشفةا عمل تعيقلتي ا تلعقباوا تلمعوقا)ا على آلخشا ءلجضوا

 فية مثل .اإلؽشاألعاليب ا بقية لماإه و فياؽشإ بكأعلو لقيفيةا ساتلضياا بعلوأ على لتشكيضا متزليلها(. عذ

 لتشبوية .............  (ات المؤتمشءات واللقاـ ا لمقغشا لتعليم)ا      



 

 

 

لتشبوية من المؾشفة اتمكين اف و إلؽشامكاتب دوات و ألاالنتشنت في جميع اؽبكة ام عتخذا تعميم 

 لتشبوية .امن خذماتها دة العتفاا

يخنع ك أن يفتشءة ولكفاة روات الجيذالعنافش ء انتقات والتشبويات المؾشفاس اختياابو في النوا عتباإ 

 قيقة .دلك لمعاييش ر

ينا تتنمن ت ألقذيماا و ؿلخقوا جهةو على اتلمغتجذا تللمؾشفا يبيةستذ فيةاؽشإ مجالبش لتخطيوا  

 الواعع .بمفهومه ان لحقيقية للميذت الحاجاء اتشبويا في موو لتطبيقية علميا انب الجوا

ا الثقة بالنفظ ليكون قف معينة يعطيهافي مو اساتلقشا ركاتخا ععأو تفالحيا تلتشبوياا تلمؾشفاا منح 

 لإلؽشاف دوسا اكثش فاعلية.

 

داسات لمؾشفة لإلاتشفعها  لتيا تلمؾكالا خزأ و يلتشبوا افإلؽشا دوس لتفعيل حائال تقف لتيا تلعقباا تزليل 

 س . العتباالتعليمية بعين ا

ألعاليب التشبوية من تطبيق المؾشفة التتمكن ت لتشبويات المؾشفاامن ي لتشبواف اإلؽشت امالكا دةياص 

 في . اإلؽشامجها اممن بشت لمعلماافية على اإلؽشا

 لتشبوية ا لمؾشفةا ساتقذ تنمي لتيا لتشبويةا تياوسلذا و اساتإلفذوا لكتبا بتوفيش متماهالا 

قت ممكن لتفعيل و لوأه لتشبويةا لمؾشفةا ثمكو به نعنيو لمؾشفةا قتو من لكثيشا نيالميذا لبعذا ءعطاإ  

 في . اإلؽشاا دوسه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : المقذمة

 

  ..... علمو فحبةو لهآ علىو محمذ عيذنالبؾشا عيذ على ملغالوا ةلقالا و يعلم لم ما نإلنغاا علم بالقلم علم يلزا هلل لحمذا

 يةسؽو فنية عملية ) لحذيثا بمفهومهاف إلؽشالى إلتفتيؼ احل تنقل فيها من مشحلة امشة بعذي لتشبواف اإلؽشامش 

 دةجو تحقيق في مةهلمغاا لىإ فيهذ وا( وسهمحا بكافة لتشبويةا و لتعليميةا لعمليةاتطويش و تقويم غايتها ؽاملة نغانيةإ يةدقيا

و ا هتيغيش تنفيزولمهني النمو ا تلعملياالتعليمية في الهيئة ة الى مغاعذإكزلك ومخشجاتها دة جوو لتعليمية التشبوية ا

ة مغاعذولتعليمية ا مجابش  ىبمغتوء تقاسالالى إلتي تشمي في معظمها دواس واألالعذيذ من ابزلك له فها . اذأهتحقيق 

كامل بكافة م لماإلذيه ن ال عنذما يكووس إلذا ازهلعمليةاو ي وهلتشبوف اللمؾشن ال يكو، ولمهني النمو المعلم على ا

ي لتشبواف الحذيث لإلؽشاللتطويش ا نظش و . لتطويشا و لتنفيزا على لمعلما بها يغاعذ أنلتي يمكن ق الطشو األعاليب ا

 نقلولتشبوية ادس الكوالتي تعمل على فقل وائه أدائق اشوه عاليبهأمن سا مطو ناميا نيكوف أن لمؾشاينبغي على 

معظم أن فية اإلؽشت الجوالات افي من خبشاإلؽشان الميذاثبت القذ  و . تلطموحاا لتحقيق فةدلهاا و ةلمميضا اتلخبشا

 مينعذ أن بعنها ديكا التي ألعاليبابقية ام عتخذايقل و عاعي ب ألقفية كأعلوسات الضياافية تشكض على اإلؽشا تلجوالا

 لتشبويينا جهاتو لتيا تلمعوقاا و تلمؾكالا مهأل حشه كزلك فيةاإلؽشا ألعاليبا قعوا لتحليل لةومحا يه عةسالذا هزوه .

 لمناعبة.و االيجابية ا للحلوا بعل لتوميح لتعليموا لتشبيةا انميذ في



 

 

 

 

 

 

 

 

 :-عة سالذامؾكلة  تحذيذ

 :-لتالية ه النقااعة في سالذامؾكلة  تحذيذ يمكن

 ـ لتشبويةا واتلنذا –لقيفيةسات الضيا)التي تنحقش في و افية اإلؽشالتشبوية لألعاليب المؾشفة ام اعتخذى امذ 

البحوث -النؾشات التشبوية -القشاءة الموجهة –المؤتمشات –االجتماعات بانواعها  –الذوسية   ءاتللقاا

تذسيب التشبوي ال–الوسػ التشبوية -الذسوط التطبيقية –تبادل الضياسات –المحامشات –والذساعات التشبوية 

 أثناء الخذمة ( .

 

 تزليلهاعبل وفية اإلؽشاألعاليب از في تنفيت لتشبويات المؾشفااجه التي توت المؾكالت و القعوباا .  



 

 

 

 :ـعة سالذا عئلةأ

 :ــلتالية األعئلة اإلجابة عن اعة سالذا لتوحا

 ؟ عملهن ءثناأ فيةاإلؽشا لألعاليب تلتشبوياا تلمؾشفاا امعتخذا قعوا ما – ۱ط

 ؟ ميتهاأه من تقلل أو ألعاليبا تلك امعتخذا من تحذ لتيا تلمعوقاا و تلمؾكالا مأه ما -۲ط

 ؟ تلمؾشفاا نظش جهةو من تلمؾكالا و تلمعوقاا تلك تزليل عبل ما -۳ط

 :- عةسالذا افذأه

 :لىإعة سالذا فتهذ

 . فةولمعشافية اإلؽشالألعاليب ت لتشبويات المؾشفاام اعتخذى الحقيقي لمذاقع الوافذ س -۱

لعمل على و افية اإلؽشاألعاليبالكاملة من دة اإلفاالتي تقف عائقا لتحقيق ات لمؾكالات ولعقبااعلى ف لتعشا -۲

 تزليلها .

  :-عة سالذا ميةأه

 لمؾشفةا ووه لتشبويةا لعمليةا في عاعيأ و اماه جانبا ولتتنا نهاأ في عةسالذا ميةأه تكمن

 في ميتهاأه صتبش و بها ءتقاسالا و لتعليميةا لعمليةا تطويش في عليها يعتمذ لتيا و لتشبويةا

 من : دةالعتفاا

 لباحة.ابمنطقة ت لتشبويات امؾشفالافية من قبل اإلؽشاألعاليب اتطبيق ى على مذف لتعش*ا
 

 

 

. تزليلها  قشوه  فيةاإلؽشا ألعاليبا تنفيز في تلتشبوياا تلمؾشفاا جههاتو لتيا تلمعوقاا على ءلنوا ءلقاإ *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :ـــسة رالدت امصطلحا

 

 

 

  و:ه يلتشبوا افإلؽشا

 . (لتشبويةا و لتعليميةا لعمليةا تطويش و تقويم غايتها ؽاملة نغانيةإ يةدقيا يةسؽو اوسهمحا بكافة عملية فنية)

 

 

  و:ه يلتشبوا فلمؾشا

 و نفغيا اهتطويش و تهمصانجاإ توجيه و عاملينو  يينإداس و معلمين من عيهؤومش لمتابعة للميوا و ةلخبشا لذية يلزا و علميا لهلمؤاالؾخـ 

 . دةلمنؾوا لتشبويةا افذهلأل للفعاا تحقيلهم كبغش علميا و تشبويا

 

 
 :يلتشبواف اإلؽشاعاليب أ

 لنحوا تحقيق و تلتغهيالا و داءألا و ىلمحتوا تقويم جلأ من متغتخذ لتيا لعمليةا و لعلميةا لجماعيةا و يةدلفشا فيةاإلؽشا تاهلنؾاا يه 

 . لتعلموا لتعليما تحغينو لمهنيا و لعلميا

 

 



 

 

 

 

 

( مجاالته – فهاهذأ – )مفهومه :   يلتشبوا افإلؽشا  

 

 لفاعلة :افية اإلؽشاألعاليب ا

 

  لقفيةا ساتلضياا  -

 .  لتنؾيطيةا تلحلقاا -

 فشدية(-اعيةجم)المذاوالت اإلؽشافية  -

 نية . الميذو ا لتطبيقيةا سوطلذا -

 (لتشبوية المؾاغل ا ) لتشبويةا سػلوا -

 . ساتلضياا دلتبا -

 لتشبوية .ا تعاسالذوا ثلبحوا -

 لخذمة .ء اثناي ألتشبوايب سلتذا -

 . لتشبويةا اتلنؾشا -

 . لتشبويةا واتلنذا -

 لتشبوية .ات المؤتمشا و ءاتللقاا -

 . تلمناقؾاوا اتلمحامشا -

 . لمقغشا يظسلتذا -

 



 

 

 

 

 

 

 ي :لتشبواف اإلؽشا -۱

 

 ملالعوا بجميع تعنى لتشبويةا داتلقياا من نخبة بها ميقو ؽاملة نغانيةإ يةدقيا مفهوميه يةسؽو فنية عملية ـوه

 ليلد)     . لتعليموا لتشبيةا افذهأل ملعاا ساهإلا ممن اهتطويش و لتعليميةا لعمليةا تحغين في ةلمؤثشا

 ( هـ ۳۱۴۱ يلتشبوا افإلؽشا مكاتب في لعملا

 ه ــــفاذأه-: 

تحغين بيئتها و  لتعلمو التعليم الى تحغين عمليتيإعامة سة ية بقودلغعوالعشبية المملكة افي ي لتشبواف اإلؽشف ايهذ             

 لى ..ف إكما يهذ

 ققى ما يغتطيع ألى إمتكامال ا كل منهم بحيث ينمو نموت مكانياود إلتعلم في حذالتالميز على ة امغاعذ

 ته .ساحغب قذد لفشا

 لناتجة ة الجذيذاألعاليب امعشفة و معهم نتائجها ولتشبوية و النفغية ث اولبحامعلمين على تتبع لة امغاعذ

 عاليبهمأعتها لتطويش دسالنمو المهني للمعلم كما يتنمن النمو ا ازهيتنمن و لك ث ورلبحوامن 

 لمهني .ايمي دألكاا

 اف .ذهألا هزه لتحقيق خطة معوو عملهم افذأه تحذيذ على لمعلمينا ةمغاعذ 

  اسك تذو لنعف ج المعلمين لعالا توجيهو معف ه ومافيه من قواص بشو إلتعليمي الموقف اتؾخيـ

 ء .ألخطاا

  م .هلتي تناعب تالميزاعاليبهم أ فيء لبناالناقذ التفكيش و ابالتجشيب م لقياالمعلمين على اتؾجيع 

  لقيم .أو المثل أو اتماعية الجت العالقاأو اعية سالذدة الماالنعف في احي التالميز من نواحماية 

  عونه.سلعملي لما يذالتطبيق الى إلتالميز المعلمين على توجيه اؾجيع 

 لتعليم .والتشبية ان العاملين في ميذاإلنغانية بين ت العالقاامتينة من س جغوء لعمل على بناا 

  نية .اميذسة ية بقودلغعوالعشبية المملكة التعليم في و التشبية اتنفيز خطو 

لخطيب داح الشي ( لتشبواف اإلؽشداسة و اإل)ا                                                        

 ون.خشوأ

 

 

 

 



۷ 

 

 

 

 :وظائـــفه- 

 

 

 :-جمالها في إيمكن 

 لمهني .النمو امج اتنفيز بشوتنظيم  -

 . اسطلمذا في لتعليميةا تلهيئاا لعماأ على افإلؽشا -

 . جهلمناا تطويشو عةدسا -

 . تلتغهيالا و تإلمكانياا تيغيش -

 . لمهنيةا و إلنغانيةا تلعالقاا حنجا عمد -

 اسط ،.لمذاية في دلقياو ايغية سلتذادس الكوا يعصتوو  -

 لتغييش .ح و اإلفالايع سين مؾاهتو على افإلؽش -

 لتشبوية .سب التجات و اعاسالذو ا ثلبحوا اءجشإ -

 هـ( . ۷۲۴۱ يلتشبوا افإلؽشا يمهمفا ليلد)    عميا .وسلتعليمي تقويما بنائيا ا داءألا تقويم -

 

 مجاالته : 

 

 لشئيغيةا مجاالتها تحذيذ يمكن و تؾجيعها و مجاالتها عباتغا يلتشبوا افإلؽشا عملية تتميض

 :ـــ كالتالي

 على لقائمينا ىلذ تشعيخها و لقيموا تاهالتجاا  نب.الجوابه من جميع  لعنايةو التلميز ا
 لتعليمية .العملية ا 

 . اهتطويش و كفاياته معشفة و لمعلما  ه .لعمل على تطويشو المنهج ا

 تحغين في منه دةالعتفاا و عيسلمذا هلنؾاا 

 عة .سلمذالتعليم في ا بشنامج  

 لعمل علىوالتعليمية الوعائل و ايظ سلتذا قشه 

 ا.هتطويش

لتحقيق  مناعبتهاوعالمتها ى مذو عية سلمذا تلمكتباا

 . لتشبويةا افذهألا

 دؽااه و إسعة محتوساعي بذسلمذب الكتاا
 تقويمه. في مإلعهاا و مهاعتخذا لكيفية لمعلمينا

 ءلبناا مةصلالا اتلتجهيضوا دواتباأل هيذوتض و مهاعتخذا و

 لتوجيهوالمنهج ا لتنفيز متهءمال ىمذو قعةوا عيسلمذا

 منهدة  لالعتفا

 لتقويما في ميتهأه و مجاالته و  عاليبهأ و لحذيثا لتقويما

لتخطيو ا ءبنام مفهو لىإ انبالميذ لعاملينا دؽاوإس

. 



 

 

 

 

 

 

 

-األعاليب اإلؽشافية الفاعلة : -۳  

 

 جل تقويمأمن م تغتخذلتي العملية والعلمية الجماعية واية دلفشافية اإلؽشت ااهلنؾااي ه

 ۰لتعلم والتعليم اتحغين ولمهني والعلمي النمو اتحقيق ت ولتغهيالداء واألوا

 هـ( .۷۲۴۱ي لتشبواف اإلؽشايم هل مفاليد)

بطشيقة فعالة اف إلؽشا افذأهعلى تحقيق ي لتشبوف المؾشافية تغاعذ اإلؽشاألعاليب وا ىلمحتوا

يأ هكلما  لقف خالاللمو في تبعاًاؽشب إعلوأمن كثش ام أعتخذامن ف لمؾشاعلى تمكين ويفها ظمن تو

 ۰فياإلؽشالعمل التكامل في اف واذهألافش لتحقيق أو فشفاً

 لقفيةاسة لضياا-: 

 أو نمتحاا أو يظستذب )لطالاعه مع ت دسلفعالياه تنفيزء ثناأللمعلم في ففه ف لمؾشسة اياصي ه 

لية عن ت أوخز مالحظاوأ لفقلا في سطلذا تنفيز عيش مالحظة فيها يتم ؽائعة شيقةه يوه (۰۰هنؾا

 عها:انوأ منو سطلذا تفعاليا لحو لمعلماثم مناقؾة .. ( بلطالاتحقيل ى مغتوولمعلم اأداء )

 (لمطلوبةا-لمشعومةا -لمفاجئةا سةلضياا)

 ها:وهم ؽشوأه

o ۰سةلضيااخافة تحذيذ موعذ سة ولجيذ للضياالتخطيو ا 

o ۰فلمؾشأو ابالمعلم لمتعلقة سة المناعب للضياالوقت ة اعاامش 

o لفت م عذ-للذخواذ البتغامة عنا-لمعلمامنايقة  معذ-مناعبن بمكاط لجلوا-اً باكشس كالحنو)سة لضيال ابأفوام اللتضا

 (۰۰بلطاله انتباا

o لمعلميناحغب سات لضياد اعذة عااشم. 

 لتشبويةءات اللقات واالجتماعاا- : 

 

عظم أو من وهلهم ي لتشبوداء األاتحغين وتوجيههم  لمعلمينامع ع جتماابعمل ي لتشبوف المؾشم افيها يقوو

م في تحقيق هنها تغاألتشبوية كما العملية وايظ سلتذاا فاعلية لتحغين هكثشأفع وسلمعلمين انة ولوعائل لمعاا

ساء آلدل اتباولجماعي العمل ابقيمة ن إليماوالمؾتشكة الية ولمغؤامنها تقذيش ولقغم ا ممعنوياته كبغش  بعل

 ۰ت مقتشحالوا

 



 

 

 

 

 لتطبيقيةالتوميحية سوط الذا-: 

 شيقةه كلعش لمعلمينا من دعذ سبحنوو لقفا خلدامعلم متميض ف أو لمؾشابه م عملي يقوه نؾا

 بطشيقة مهااعتخذا ميةوأه بفاعليتها لمعلمينا عقناإ في  فلمؾشا يشغب لتيا ساتلمهاا من أي أو فعالة يظستذ

سط لذالنعف ليغتفيذ كل من حنش ة والقوه انقان لحامشين لبياامن قبل  سطلذا نقذ يتمو محغوعة عملية

  ۰تمي لزا ػلنقاامن 

 لةدلمتباا ساتلضياا-: 

 ازوه يغيةسلتذا اتلخبشا دللتبا ىخشأ عةسمذأو  عةسلمذا نفظ في لفقلا في ميلهص سةبضيا لمعلما فيها ميقو 

ينمي ب علوأنه أم كما هعنذة لقوافلة اموات ولخبشن الوديتبا نفالمعلمو كةسلمؾاا من عنو فيه بألعلوا

  ۰يظسلتذاعاليب ق وأشهتقويم ويعمل على تعذيل و لمهنيةواالجتماعية ت العالقاا

  :-لموجهةا اءةلقشا 

 لخذمةء اثناألمهني النمو اعلى  مغاعذتهمو لمعلمينا ىلذ عالهإلا حب سةعتثاا لىإ فيهذ فياؽشإ بعلوأ وه

 :-اــــعاليبهأ

 .جهونهاالتي يوت اتتعلق بالمؾكالاءات لى قشإلمعلمين اوجيه  .۱

ه زهنتهم بتطبيق نتائج ومعاو.لمعلمينت اجتماعاامناقؾتا معهم في ولمهنية ت المجالواشيفهم بالكتب ــــتع- .۲

 ۰في عملهماءات لقشا

  :-لتشبويةا اتلنؾشا

كثيش من لسه وافكاأنقل و لتشبويةامالحظاته و تهاخبش حلطش فلمؾشا بها ميقو كتابية لتقاا عيلةو يه         

بعناية ت عذإرا أعلوبا ناجحا أتعتبش ولجهذ وا لوقتالتوفيش م تغتخذه بؾشة لتشبويت اللمؾكالل لحلوا

 ۰اً جيذ نظمت تنظيماًو

 :-(يلتشبوالمؾغل التشبوية)سػ الوا

 لها لحلو دإليجا معينه تشبوية قنية مناقؾة جلأ من بؾشيهت ومكاناإفش فيه المعلمين تتواني بين وتعاه و نؾاه

يعمل فيه ي لتشبوف المؾشاف اؽشإلك تحت ن ريكوولمهنية للمعلمين ا يهدماءة لكفاا فعس لىإ فتهذ كما

 ة. لشعميت التقيذ بالؾكليااعن  اً حذ بعيذواقت وفي ت جماعاأو اداً فشن أكوسلمؾاا



 

 

 

 فيةاإلؽشت االاولمذا- : 

 ف أولمؾشوالمعلم التي تتم بين افة دلهااية دلفشءات اللقااي ه

ه التجااتنمية ولمعلم ى الذف لنعة والقوان اهلى معشفة موف إهذتولتعليم والتعلم اتحغين وجل تقويم أعة من سلمذامذيش 

  ۰لمعلمتواجهها التي ت المؾكالواقف المول احوأي لشدل اكزلك تباولعمل اإليجابي نحو ا

 

 

 

 لتشبويةت اعاسالذث والبحوا- : 

 أو لتعليميةا لوعائلا أو بالمنهج تكالمؾكال عنها عةدسا أو جههاايو ممؾكلة تعليمية ثم يقوع أو موموف لمؾشافيها ول يتنا

   ۰فةولمعشالبحث ات ابخطوام اللتضابحث مع  اءبئجشب لطالا ىمغتو تحاال

 

 

 يلتشبوايب سلتذا- : 

 معلوماتهم ناحية من بينسلمتذا فياث حذإتعمل على ة لمغتمشوالمنظمة ت ااهلنؾااو مجموعة من ه

لتعليمي ائهم أدايجابية في ات اتغيشاث لك إلحذور اتتغييشعلوكهم و مأداءه قشوه تهمسامهاو فهمسمعاو

  ۰لعملافعيتهم نحو ودا

 : نذوة تشبوية- 

ة لخبشب افحاأاتهم هتجاوالمتخققين التشبويين افيه مجموعة سك يؾاي منبشاسي حوه و نؾاه

د محذع موموأو مؾكلة تشبوية أو  قنية علفاًل حوس لحنوابين وفيما بينهم وس لتحاواث م للتحذهغيشو

 ۰معلن عنه و

 لمقغشا لتعليما-:  

 لخال من دهمحذ تعليمية سةمها على سبللتذ لمبتذئينا خقوفاً لمعلمينا مع يلتشبوا فلمؾشا ينظمه يبيستذ هنؾا وه

لحقيقيين ب الطالدوس اية دفي تأن بوولزين يتناء الضمالاعتة من  أوخمغة  مماأ قائقد (۱۰-۵مقغش) دسط تقذيمو ادعذإ

 ۰لثقةوالذعم اا دهكين في بيئة يغوسلمؾاابقية ف ولمؾشاقائق يقذمه ( د۱۰-8جعه )سابجلغة تغزية سط لذع اتباإثم 

 

 لتشبويةات المحامشا- : 

ا ادهعذإيتم ت لمعلوماس واألفكااة من بتقذيم مجموعف لمؾشا فيهام لمعلمين يقوي والتشبوف المؾشابين ل تقااعملية 

 ۰تنظيمها قبل تقذيمهاو



 

 

 

 

 

  :-عةسالذا اءاتجشإ

 اهتنفيز تمعوقاو لباحةا بمنطقة تلتشبويات المؾشفاا قبل من فيةاإلؽشا ألعاليبا تطبيق ىمذ معشفة لىإ فتهذ

 لمؾشفةا تغتخذمها لتيا فيةاإلؽشا ألعاليبا مأه تتنمن عتبانها تقميم لكر تطلب قذو تزليلها عبلو لبعلا عنذ

 تزليلها عبلو لتشبويةا تلمؾشفاا نظش جهةو منو نلباحثتاا نظش جهةو من ألعاليبا تنفيز تمعوقا بعلو لتشبويةا

 يع يومحصتو تم بعل لتاليا وللجذوا علموموا لحو ئهنأسا على فللتعش عةسالذا عينة على العتبانةا هزه قذو

 ۰عةصلموت االعتباناامن دة العتفااكيفية 

 

 

 

 عةسالذاعلى عينة ت لمعلومااجمع أداة يع صيومح توول جذ

 

 

 

د عذة لمغتوفاا لمئويةالنغبة ا

 تإلعتباناا

ة لمغتوفااغيش 

 تإلعتباناد اعذ

د عة عذصلموا

 تإلعتباناا

ت للمؾشفا

د لعذا

 لكميا

۶۷٫8۸ ۰8 ۱ ۱8 ۵8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 -:عةسالذا منهج

قع الوابوفف م حيث يقو عةسالذا هلهز مالئمة ألكثشا ألنه عةسالذا هزه في لمغحيا لوففيا لمنهجا امعتخذا تم 

  ۰تزليلها قشوه لتيت العقباة والغائذت اعاسلمماايعني بتحذيذ ه وتفغيشو

 

  :-عةسالذا  عينة

ت لمؾشفااكزلك و بالباحة لتشبويةا تعوقها داسةبئ تلتخققاا بجميع تلتشبوياا تلمؾشفاا من عةسالذا عينة تكونت

-ىلقشا-لوعوامكتب -: )بلجشؽي-يوهلتعليم بالباحة وا فاإلؽشالتشبية داسة التابعة إلالفشعية ابالمكاتب ات لتشبويا

تشبية -ليأحاعب -عيةسمذإداسة -مكتبة-معلو-تيامياس-تجتماعياا-لغةعشبية-عالميةإلعقيق( في )تشبية ا-قلمنذا

مؾشفة تشبوية حيث تم  (۱8) ندهعذ بلغ يلزوا مغلكية ( معلو-ليةأو فففو-نجليضيةا لغة -منضليد قتقاوافنية 

 :-لتاليا وللجذا في كما ةلخبشا اتعنوو لتخقـوا لهلمؤا حغب لعينةا يعصتو

 

 

النغبة  ةلخبشات اعنو اسلتكشا لنغبةا
 المئوية

التكشا

 س

 المؤهل

يــلعلما  

 م

۱۱.۲۵ 

 

۳۰ 

 

 

۵8.۷۵ 

۸ 

 

 

۴۲ 

 

 

۷۴ 

أقل من  

عنوات۵ * 

  

*مـــــــــــ

 ۱۰-۵ن 

 عنوات

 

*أكــــــــ

 ۱۰ثش من 

 عنوات

۵۷،88 

 

 

۵۲،۱۱ 

۱۷ 

 

 

۸ 

 جامعي

 

 

 عامة ثانوية

 معهذ مبلود

۱ 

 

 

۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

التكشا لنغبةا

 س

النغبة  لتخقـا
 المئوية

 ــــــــــــلتخقا اسلتكشا

۱۰ 

 

 

8.۷۵ 

 

8.۷۵ 

 

 

۵ 

8 

 

 

۷ 

 
۷ 

 

 

۴ 

.تشبية فنية ۸

 واقتقاد.

 

.انجليضي۱۰  

 

.ففوف أولية۱۱  

 

.علوم مغلكية۱۲  

۱۳.۷۵ 

۱۲.۵ 

۶.۲۵ 

8.۷۵ 

8.۷۵ 

۵ 

۷.۵ 

۵ 

۱۱ 

۱۰ 

۵ 

۷ 

۷ 

۴ 

۶ 
۴ 

تشبية  .۱
 اعالمية

 لغة عشبية .۲
 اجتماعيات .۳
 سياميات .۴
 علوم .۵
 مكتبة .۶
إداسة  .۷

 مذسعية
 حاعب آلي .8



 

 

 

 

 

 

 :-عةسالذأداة ا

 لتشبويةا تلمؾشفاع أساء افية العتطالاإلؽشا ألعاليبامنها على )ء جضي عتبانه يحواة من عسالذأداة اتكونت  

 في لتشبويةا لمؾشفةا عمل تعيق لتيا تلعقباوا تلمعوقاا) على آلخشا ءلجضوا (لألعاليب تطبيقهن ىمذ لحو

 (.تزليلها عبلو بفعالية فيةاإلؽشا ألعاليبا امعتخذا

 لبحثت ابيادبأ لخافةا جعالمشا بعلو يلتشبوا لتوجيها ليلود يلتشبوا فلمؾشا ليلد من دةالعتفاا تم قذو

 دلعذ ةفقش (۱۴) العتبانةا منول ألء الجضات افقشد حيث بلغ عذ(۱)العتبانة مخلف ات امع فقشوعة في سالذوا

-فيةاإلؽشا تالاولمذا– لتنؾيطيةا تلحلقاا-لقفيةا ساتلضيا)اي وه فيةاإلؽشا ألعاليبا من علوباأ (۱۴)

ت عاسالذث والبحوا–سات لضياا دلتبا-لتشبويةا سػلوا -نيةالميذوا لتطبيقيةا سوطلذا-لموجهةا اءاتلقشا

ات لمحامشا-لتشبويةات المؤتمشءات واللقاا-لتشبويةا واتلنذا– لتشبويةا اتلنؾشا-يلتشبوايب سلتذا-لتشبويةا

 ة(فقش۱۶تها)افقش دعذ مغلفة العتبانةا من نتكو فقذ العتبانةا من لثانيا ءلجضا ماأ لمقغش(ا لتعليما-تلمناقؾاوا

 مافةإ في تلمؾشفاأساء  اعتبانة مفتوحة تأخز اكزلك وفية اإلؽشاألعاليب اتنفيز ت من معوقاق (معو۱۶) دلعذ

 ۰نهجهة نظشومن ت لمعوقااتلك  تزليل عبل كزلكو لغابقةا تللمعلوما مافتهاإ ونيش ىخشأ تمعوقا

 

 :-عةسالذود احذ

لمكاتب وابالباحة ي لتشبواف اإلؽشإداسة امن ت لتشبويات المؾشفاامن ت عة على عيناسالذه ازت هقتقشا 

عية على سمذاد+إداسة موت لعقيق) مؾشفاا-قلمنذا-ىلقشامكتب -لوعوامكتب -لفشعية (مكتب بلجشؽيا

 :-لتاليافق و موموعياًو مكانياًو منياًصعة سالذدت اقذ حذولتعليمية اتهن امختلف خبش

o لثانيا لفقلا عةسالذا ةفتش لخال مؾكالتهو يلتشبوا افإلؽشا قعوا تعكظ عةسالذا إن 

 ۰ هـ۱۴۲۸-۱۴۲8 ملعاا من

o لفشعيةا لمكاتبوا يلتشبوا افإلؽشا داسةبئ مؾكالتهو افإلؽشا قعوا تعكظ عةسالذا إن 

  ۰لتعليم بالباحةوالتشبية داسة التابعة إلا

o عبل وفية اإلؽشاألعاليب ا امعتخذا تمعوقاو مؾكالتهو يلتشبوا افإلؽشا قعوا لتوتنا عةسالذا إن

 لها.تزلي

 



 

 

 

 

 ـعة:سالذاعئلة أجابة ت وإلمعلومااتحليل 

قامت الباحثتان في هزا الجضء من الذساعة بجذولة المعلومات الواسدة من االعتبانة وتحليلها وتفغيشها لإلجابة على أعئلة     

ماواقع اعتخذام المؾشفات التشبويات لألعاليب ۰۰الجضء األول من االعتبانةط /  الذساعة حغب األعاليب اإلحقائية 

 اإلؽشافية؟

-إلجابة هزا الغؤال تم جذولة تحليل المعلومات على هزه األعاليب كما في الجذول التالي:



 

 

 

 

 

افيإلؽشب التشبوية لألعلوالمؾشفة ا امعتخذى المئوية لمذالنغب اسات واللتكشم لعال المعذايومح جذول   

 

 

 

 العباسات

 ال ينـــــــفز نــــــــادسا أحيـــــــــانا دائـــــمــــــا

 % ت % ت % ت % ت

 - - - - ۱.۲ ۱ ۸8.8 ۷۸ الضياسات الميذانية

 ۲.۵ ۲ ۱۰ 8 ۶۲.۵ ۵۰ ۲۵ ۲۰ الحلقات التنؾيطية

 ۳.۷۵ ۳ ۲8.۷۵ ۲۳ ۴۰ ۳۲ ۲۷.۵ ۲۲ المذاوالت االؽشافية

 ۷.۵ ۶ ۱۷.۵ ۱۴ ۴۷.۵ ۳8 ۲۷.۵ ۲۲ القشاءات الموجهة

الذسوط التطبيقية 

 والميذانية

۲۲ ۲۷.۵ ۴۰ ۵۰ ۱۲ ۱۵ ۶ ۷.۵ 

الوسػ 

التشبوية)المؾاغل 

 التشبوية(

۱۳ ۱۶.۲۵ ۳۲ ۴۰ ۲۳ ۲8.۷۵ ۱۲ ۱۵ 

 ۱8.۷۵ ۱۵ ۲۵ ۲۰ ۳8.۷۵ ۳۱ ۱۷.۵ ۱۴ تبادل الضياسات

البحوث والذساعات 

 التشبوية

۵ ۶.۲۵ ۲۶ ۳۲.۵ ۲۳ ۲8.۷۵ ۲۶ ۳۲.۵ 

التذسيب التشبوي 

 اثناء الخذمة

۳۱ ۳8.۷۵ ۲8 ۳۵ ۱۴ ۱۷.۵ ۷ 8.۷۵ 

 ۱۳.۷۵ ۱۱ ۱8.۷۵ ۱۵ ۴۰ ۳۲ ۲۷.۵ ۲۲ النؾشات التشبوية

 ۴۵ ۳۶ ۲۳.۷۵ ۱۸ ۲۲.۵ ۱8 8.۷۵ ۷ النذوات التشبوية

االجتماعات 

 بانواعها

۳۸ ۴8.۷۵ ۳۰ ۳۷.۵ ۱۰ ۱۲.۵ ۱ ۱.۲۵ 

اللقاءات 

 والمؤتمشات

 التشبوية

۷ 8.۷۵ ۲۷ ۳۳.۷۵ ۱۴ ۱۷.۵ ۳۲ ۴۰ 

المحامشات 

 والمناقؾات

۱۶ ۲۰ ۲۴ ۳۰ ۱۷ ۲۱.۲۵ ۲۳ ۲8.۷۵ 

 ۵۷.۵ ۴۶ ۱۵ ۱۲ ۲۲.۵ ۱8 ۵ ۴ التعليم المقغش

 ۱۸ ۱۵ ۱8.۵۰ ۱۵ ۳۵.۵۰ ۲8.۵ ۲۷ ۲۱.۵ المعذل العام



 

 

 

 

 حياناًوأ%(۷۲)ئمة سة داعة بقواسبالذدة لمحذافية اإلؽشاألعاليب التطبيق م لعال المعذول أن الجذا*يتنح من 

 ۰ألعاليباجمالي إ%(من ۱۸) كانت نغبة لم ينفز( و۱8.۵۰بنغبة )دسة ناسة بقو( و۳۵.۵۰ة)بنغب

 لمؾشفةأن ايعني ا زوه%( ۸8.8)لى إفلت نغبتها ولقفية حيث سات الضياا ألعاليب تطبيقاًاكثش ن أ* كا          

 يشجعو %(۴8.۷۵) بنغبة عهاابأنو تالجتماعاا اهتال فيةاإلؽشا ألعاليبا من اهغيش من كثشأ بألعلوا ازه متغتخذ لتشبويةا

لجماعية افية اإلؽشاألعاليب اكزلك يعتبش من اسط وللمذ نيةالميذا ساتلضياا ءثناأ اكثيش ميغتخذ بألعلوا ازه أن لىإ لكر

 بنغبة لخذمةا ءثناأ يبسلتذا ثم توميحهاو لتعاميما بعل تبليغو تلتوفياا بعل تنفيز في ألعاليبا نفعأمن و لفاعلة ا

 لمهنيا لنموا من تلمعلماا تمكينو لتعلموا لتعليما بعملية ءتقاسالا ميةهبأ لتشبويةا لمؾشفةا نإليما انظش %(۳8.۷۵)

  . لتشبويةوا لثقافيةا اتلخبشا على للحقووا

 قبل من تطبيقاو مااعتخذا ألعاليباقل أمن ( لتشبوية سػ الوت ـ اعاسالذث والبحوـ افية اإلؽشت االاولمذات)كانو *

 لعملا في مهااعتخذا ميةأه من بالشغم لكور (۲8.۷۵) دسةنا سةبقو تطبيقها نغبة كانت حيث تلتشبوياا تلمؾشفاا

بها خقوفا في م لمتوفش لذيهن للقياالوقت اميق  معت لتشبويات المؾشفاا ةلملقاا ءألعباا ةلكثش نيكو قذ،و فياإلؽشا

 (لذينية ..م العلوـ الية وألف القفووالعشبية ا)كاللغة  ةلكبيشم األقغاا

قذ يشجع و %(۵۷.۵)لمكاتب بنغبةى التي لم تنفز على مغتواألعاليب اكثش أمن  لمقغش(التعليم ب  ) اعلون أكما كا *

لك رقذ يشجع و %(۴۵)لتشبوية بنغبة وات النذا بعلوه أمه تالاعتخذافي ت لمؾشفاة اقلة خبشب وألعلواثة الى حذإلك ر

يشجع  %(۴۰)لتشبوية بنغبة ات المؤتمشءات واللقاب اعلوأثم ه قبل عقذس العتبااؤخز بعين لتي تُدة المتعذاءات اإلجشالى إ

 لىإلك ر

 لمنطقة .سج افي خات كة فيها خقوفا لو عقذسلمؾاس واولحنامن أة لمشاتمنع وف شظ

لى إلك رفي قذ يشجع  سققو كناه صال ما نهأ الإ فيةاإلؽشا بالعملية ألعاليبا تلك ميةأه من لشغما علىو

 مهااعتخذالوقت اميق ـ ميتها هلبعل بأن ايمام إعذوبعنها ام عتخذاقلة 

 ا .كبيشادا عذإلتشبوية حيث قذ يتطلب بعنها المؾشفة ى الذ

 

 

 ( العتبيانهأ من لثانيا ءلجض)ا

 

 

 

 

 عة .سالذالثاني من ال اجابة للغؤإ



 

 

 

  ؟ميتهاأه من تقلل أو فيةاإلؽشا ألعاليبا امعتخذا من تحذ لتيا تلمعوقاا و تلمؾكالا مأه ما : ط

 لثالث :ال اكزلك للغؤ و

 من لثانيا ءلجضا تلمعوقاا تحليلة لوجذ تم اللغؤا إلجابة ؟ تلمؾشفاا نظش جهةو من تلمؾكالا و تلمعوقاا تلك تزليل عبل ما ط:

 فية .اإلؽشاألعاليب ام اعتخذالمؾشفة في التي تنيف عمل ت المؾكالوا تبالمعوقا ؿلخاا و العتبيانهأ

 ح .لمفتون اباالعتبياؿ لخاء الجضاكزلك تلخيـ و

 لمؾشفةاتعيق عمل ت لعقبات والمعوقام المئوية للعاالنغب ام و لعال المعذايومح ول لجذا

 فية بفعاله :اإلؽشاألعاليب ام اعتخذالتشبوية في ا

 

  ألعاليباعلى تنفيز ت لمعوقااجة تأثيش دس

سباــــــــــــــــلعا

 ات
كبيش متوعطة معيفة

 ة
 ت % ت % ت %

 لمنقولةة الخبشاقلة  - ۳۶ ۴۵ ۳8 ۴۷.۵ ۶ ۷.۵

۳.۷۵ ۳ ۴۵ ۳۶ ۵۱.۲

۵ 

 يبسلتذسة انذ - ۴۱

۲8.۷

۵ 

۲۳ ۳۳.۷

۵ 

 لعائليةوالقحية وف الظشا - ۳۰ ۳۷.۵ ۲۷

۳۳.۷

۵ 

۲۷ ۳۵ ۲8 ۳۱.۲

۵ 

 لعملاإلنغانية في بيئة ت العالقاا - ۲۵

۱۰ 8 ۲۳.۷

۵ 

۱۸ ۶۶.۲

۵ 

 لهامةالكتب و اجع المشامكتبة تنم د جوم و عذ - ۵۳

۱۱.۲

۵ 

۸ ۲۱.۲

۵ 

 (ني ولكتشإبشيذ و نتشنت ا) لتقااؽبكة د جوم و عذ - ۵۴ ۶۷.۵ ۱۷

۱۶.۲

۵ 

۱۳ ۳۶.۲

۵ 

سج كة في خاسلمؾاس أو الحنوامن آة لمشاتمنع وف شظ - ۳8 ۴۷.۵ ۲۸
 لمنطقة .ا

  ۳۱.۲

۵ 

۲۵ ۶8.۷

۵ 

مع ميق ت لتشبويات المؾشفااعلى ة لملقاء األعباة اكثش - ۵۵
 لوقت لذيهنا

۱۷.۵ ۱۴ ۵۰ ۴۰ ۳۲.۵ ۲۶ 
 ت .لمؾشفاالمهنية لبعل ءة الكفاامعف 

 يؾشفن آلتيا تلمعلماا من نقيبهن دةياوص تلمؾشفاا دعذ قلة - ۵۰ ۶۲.۵ ۲۶ ۳۲.۵ ۴ ۵
 عليهن

۱۳.۷

۵ 

۱۱ ۵۶.۲

۵ 

 لمؾشفة .اعة مع سلمذة امذيشون قلة تعا - ۲۴ ۳۰ ۴۵

 لتعليمية .الوعائل ة واألجهضاقلة  - ۴۲ ۵۲.۵ ۳۶ ۴۵ ۲ ۲.۵



 

 

 

۵،۷ ۶ ۳۵ ۲8 ۵۷.۵ ۴۶ 
 افإلؽشا عةسلمما اسهختياا قبل لتشبويةا لمؾشفةا يلهتأ معذ -
 . يلتشبوا

۳.۷۵ ۳ ۲۱.۲

۵ 

۱۷ ۷۵ ۶۰ 
 من تهادعتفاا على يؤثش مما لحقـا من لمعلمةا بنقا دةياص -
 . ألعاليبا

۱8.۷

۵ 

۱۵ ۴۳.۷

۵ 

۳۵ ۳۷.۵ ۳۰ 
 لتشبوية .المؾشفة امن ت للتوجيهات لمعلمااتقبل بعل م عذ -

 

 

 

 

 

 ألعاليبا امعتخذالتشبوية في المؾشفة التي تعيق عمل ت العقبات وابالمعوقاؿ لخاول الجذايتنح من &

 ألعاليبا من تهادعتفاا على يؤثش مما لحقـا من لمعلمةا بنقا دةياص ةكبيش سةبقوو اهكثشأ نكا فيةاإلؽشا

 ألعاليبا تلك لتنفيز لذيهن لوقتا ميق مع تلتشبويات المؾشفاا على ةلملقاا ءألعباا ةكثش اه%( تال۷۵) بنغبة

لمؾشفة ا( بين ۶۷.۵بالمكاتب بنغبة )ت لمؾشفاابين  فعالة لتقاا ؽبكة دجوو معذ ثم (۶8.۷۵) بنغبة

ى كما تشاسط .... لمذى اعلى مغتوت لمعلمات والمؾشفاا بينو كبالشيا لمشكضيةداسات اإلوا

ت لمعوقاا من عتبشيُ لهامةا لكتبوا جعالمشا تنم مكتبة دجوو معذ أن تلتشبوياا تلمؾشفا%( ا۶۶.۲۵تغبة)

 ة ....جة كبيشسلتشبوية  بذاألعاليب اتعيق تنفيز  لتيا

تنفيز  علىة جة كبيشسلغابقة تؤثش بذت المعوقاامعظم أن يشين ت لتشبويات المؾشفاامعظم والخالفة أن 

 ولبالجذاسدة لوالنغب الك من ريتنح وفية اإلؽشاألعاليب ا

 :-غيش ما عبق ت لمؾشفاامافتها من قبل إتم ى خشت أمعوقا&          

 نية .الميذسات الضياالمؾشفة في امما يعيق عمل ت فالالمواعائل وقلة توفش  .۱

لعمل سات والضيااتنغيق مما يعشقل د جوت دون ولحلقاوسات والذة اكثشوكثافة  .۲

 ني .الميذا

كزلك ولتعلم ادس  مقاوآللي الحاعب امج افي بشت لمؾشفاابعل ءة معف كفا .۳

 بعل

 ت .لمعلماا

 يبية .سلتذوسات الذالمؾشفة في تنفيز امعف كفاية  .۴

 ت .يب بالمحافظاسكض تذامشد جوم وعذ .۵

 لتؾجيعية .افض الحواقلة  .۶



 

 

 

 ة .لمغتأجشاعية خقوفا سلمذالمباني ابعل ء عو .۷

 ت .لتشبويات المختلفة للمؾشفات التخققاامن  كلمالا قلة .8

 ت .لياولمغؤاة مع كثشت لقالحياك امتالم اعذ .۸

 لتعلم .دس امقاات ولمختبشوا لفنيةا لتشبيةوا لمنضليا دالقتقاا اتحجش في لعملا بيئة ضيةهجا تكامل معذ .۱۰

ى لذاف يجابية  لإلؽشالغيش  ة اللنظش اً نظشم ألقغاافي بعل ت لمؾشفاامن ب لنقال اكتمام اعذ .۱۱

 ت .لتخققااعل بسة لنذأو فض ..... ( الحوصات ،اإلجا)امن حيث ان لميذافي ت لمعلماا

ى خناعها للتجشبة مذإقبل اسط لمذالتنظيمية في والتعليمية والتشبوية ات المغتجذاتطبيق بعل  .۱۲

 يجابياتها .وإعلبياتها ى علف لوقووامالئمتها 

 فيةاإلؽشامعشفة ات ولخبشامن دة العتفااشيق هعن ي لتشبواف اإلؽشاق هبين مناات لخبشدل اتبام عذ .۱۳

 لمنطقة .سج اخا

 . اً قت ققيش جذوا في هلب تنفيزوه ألنؾطةت أو الفعالياأو التعاميم ال فووتأخش  .۱۴

لتعامل مع افي ة لجفوامما قذ يغبب ت لمعلماالتعامل مع ء اثناألمناعبة افية اإلؽشاألعاليب س اختيام اعذ  .۱۵

 ت .لمعلماا

 لعمل .التطويش في واتقبلهن للتغييش م عذت ولمعلماابعل د جمو  .۱۶

 ة .لمتعاقذالمعلمة امن قبل يفي ظلواباألمن ط إلحغام اعذ .۱۷

 

جهة نظش وفية من اإلؽشالتشبوية لألعاليب المؾشفة ام اعتخذالتي تحذ من ت المؾكالت و المعوقااعبل تزليل 

 -ت:لتشبويات المؾشفاا

  . فقو لمكتبا في للعمل متفشغين (بغائقيها كيفاو كما ) تفالالموا عائلو توفش -۱

 د .لمحذاا هقبل موعذاف إلؽشابالغها لمكتب وإلتنؾيطية ت الحلقاوايبية سلتذا وساتلذالتنفيز ت قاوألانغب أ سختياا -۲

 لحاعبام اخافة باعتخذت لمؾشفات وايب للمعلماسلتذاكض امكثفة من قبل مشدوسات قامة إ -۳ 

 لتعلم .دس امقاوآللي ا

 دف .لهاوالقحيح ايبية بالؾكل سلتذوسات الذافي كيفية تنفيز ت عمل للمؾشفاوسػ عمل  -۴

 لتعليمية .ة األجهضادس وابالكوة مجهضت يب بالمحافظاسكض تذامشد يجاإ -۵

 حل .المشابمختلف ت لتشبويات المؾشفات والمعلماامن ت لملكادة اياص -۶

 ت .لتشبويات امعنوية للمؾشفاوية دفض تؾجيعية مااتوفيش حو -۷

 مة.صلالدوات اا باألهتجهيضة ولمغتأجشوالحكومية المباني اتحغين  -8

 لمؾكلة .افي حل سع يغاولوقت ايوفش ت لتشبويات اللمؾشفات لقالحيااتفويل بعل  -۸

 لعمل . العمل في بيئة اضية هتكامل جاوسة مش -۱۰

 هيف ساشمتعالاو فاشؽإلابق بااللتحات لمعلماالتشغيب  معنوياًآو  ياًدما اءفي عواإلؽشاللعمل ات مع مميضـ و۱۱

 . ةيذالمتضا هئابعأ لمحت ىلع اتهسقذ مذعل ةجتين ةتشف ذعب هنم جوشخلا معذو

 تطبيق قبل تالفيهاوت إليجابيات والغلبيااعة دساثم ودة على فئة محذود لمحذاللتجشيب وع مؾشع أي خناإـ ۱۲

  . وعلمؾشا



 

 

 

 لة علىدلمتباسات الضياالتنفيز ى ألخشاق هلمناافي ت لمؾشفاات امن خبشدة إلفاايمكن  -۱۳

 لمملكة .ا ىمغتو

 ا بؾكل جيذ .هألنؾطة حتى يتغنى تنفيزت أو الفعالياأو التعاميم الكافي لتنفيز الوقت ء اعطاإ -۱۴

 . فيها تغكن لتيا للمحافظة لتابعةا اسطلمذا في تلمعلماا تعيينـ ۱۵

  . الباتهاوهتهارا لتطويش لحقـا بقية في لتفشيغها عألعبوا في حقة۱۶ىلإ لمعلمةا بنقا تقليل-۱۶

 عملهاو في لعاملينا جميع امحتشوا لمشبينا بين لجماعيا لعملا أمبذ تأكيذو ةجيذ نغانيةإ تعالقاء بنا -۱۷

 لمهني .النمو امغاعذتهم على ي ولتشبوالحقل ا

  لمختلفة .التعليمية اقف الموالتفاعل في ل واالتقاانة في ولمشوا إليجابيةا -۱8

ء بنات والحتياجاا عذل ولحلوا حشوه تلمؾكالا معالجة فبهذ يلتشبوا للموقف مناعب فياإلؽشا بألعلوا نيكو أن-۱۸

 ة .جذيذات خبش

 

 

 :- عةسالذاخالفة نتائج 

 

 

 

 بغنب و ةحبالاب يبوشتلا افشإلؽا  في اهشثكأ قتبه ةعاسذالب تدحذ يلتا بيالألعا عميج  

 تقلولخذمة.ا ءثناأ يبسلتذا وعها...ابأنو تالجتماعا..ا و لقيفيةا ساتلضياا في تضيذ تةومتفا

 .تعاسالذث والبحوو.التشبوية...ات المؤتمشءات واللقاوالمقغش...ا لتعليمافي 

 تافشؾلما امخذتعا ىلع هتوتفام تاجسذب شثيأت هال ةعاسذالب تشكر يتلا تاوقعلما عيمج 

ي فاإلؽشالألعاليب ت ويالتشبا

 اهتطويشو

  انعذام الشغبة لذى

المؾشفات التشبويات في 

بزل الجهذ والبحث عن 

المعلومات التي تخذمها في 

 مجال عملها .

 يغيةفاشإلؽابيلالألعتاشفؾلمانمشيثكةعساممإن

 تخطيو . دون بلاغلا في متتو ةتقنم الو مظنمش

 



 

 

 

 

 

 

 تلمقترحاوا تلتوصیاا

من ثما و ألفنل بمؾيئة هللا ا يلتشبوا افإلؽشا سمغا تعذيل في تغهم قذ لتيا تلمقتشحاوا تلتوفياا بعل كناه

م و عاى لتشبية بمغتوى ابمغتوء تقاسيغية لالسلتذالمعلمة ا لىإسات ا في فقل مهادوسهفية اإلؽشالألعاليب ن عيكو

 ت ولتوفياا من بعل ناأوسد يلنظشا اسهاإه و عةسالذا هلهز لشئيغيةا لنتائجا لىإ داعتناامنها . اف ذهألاتحقيق 

 .. فيةاإلؽشا لعمليةا ىبمغتو ءتقاسالا في فاعال دوسا لها نيكو أن عغى تلمقتشحاا

 فية مثل .اإلؽشاألعاليب ا بقية لماإه و فياؽشإ بكأعلو لقيفيةا ساتلضياا بعلوأ على لتشكيضا معذ .۱

 لتشبوية .............  (ات اشلمؤتمءات واللقاـ ا لمقغشا لتعليما) .۲

لتشبوية من ا لمؾشفةاتمكين اف و إلؽشامكاتب دوات و ألاالنتشنت في جميع اؽبكة ام عتخذا تعميم .۳

 لتشبوية .امن خذماتها دة العتفاا

يخنع ك أن يفتشءة ولكفاة روات الجيذالعنافش ء انتقات والتشبويات المؾشفاس اختياابو في النوا عتباإ .۴

 قيقة . دلك لمعاييش ر

ينا تتنمن أ تلقذيماا و ؿلخقوا جهةو على اتلمغتجذا تللمؾشفا يبيةستذ فيةاؽشإ مجالبش لتخطيوا .۵

 الواعع . بمفهومهان لحقيقية للميذت الحاجاء اتشبويا في موو لتطبيقية علميا انب الجوا

ا الثقة بالنفظ ليكون يعطيه معينة قفامو في اساتلقشا ركاتخا ععأو تفالحيا تلتشبوياا تلمؾشفاا منح .۶

 لإلؽشاف دوسا اكثش فاعلية.

 

داسات لمؾشفة لإلاتشفعها  لتيا تلمؾكالا خزأ و يلتشبوا افإلؽشا دوس لتفعيل حائال تقف لتيا تلعقباا تزليل .۷

 س . العتباالتعليمية بعين ا

ألعاليب التشبوية من تطبيق المؾشفة التتمكن ت لتشبويات المؾشفاامن ي لتشبواف اإلؽشت امالكا دةياص .8

 في . اإلؽشامجها اممن بشت لمعلماافية على اإلؽشا

 لتشبوية ا لمؾشفةا ساتقذ تنمي لتيا لتشبويةا تياوسلذا و اساتإلفذوا لكتبا بتوفيش متماهالا .۸

قت ممكن و لوأه لتشبويةا لمؾشفةا ثمكو به نعنيو لمؾشفةا قتو من لكثيشا نيالميذا لبعذا ءعطاإ  .۱۰

 في . اإلؽشاا دوسهلتفعيل 

مية أه ىمذ و فيةاإلؽشا باألعاليب تلمؾشفاا لتبقيش لتشبويةا ءاتللقاوا واتلنذا بعقذ متماهالا .۱۱

 ه.تنفيزت لياوآكل موقف ت لتنويع في تطبيقها حغب متطلباا

 هعيلة جيذولمقامة المتاحف سك واللمعا يةوسلذا ساتلضياا .۱۲

ة لمشجوا ةذ��لفائا ي�تعط ى��تح ا��هل و��خطمو ة�مظنم ة��يقشبط يةفاش�إلؽا يبال��ألعا امذخت�عا سةوش�م ۰ .۱۳

  ۰ةلمبتكشا عاليبهنوأ اتلمتميضا تلتشبوياا تلمؾشفاا اتخبش ثبحوو تمقاال منها تعميم



 

 

 

 ۰۰تلمؾشفاا بين نيولتعاا لجماعيا لعملا بعلوأ تنمية .۱۴

  ما��مأ نهاتكسا��مؾ صاش��بوإ نهتا��عسمام شوي��طتل تعاذ��لمبا تافش��ؾلمل شتم��غلما يعج��ؾلتا .۱۵

 ۰لجميعا .۱۶

 فية بطشيقة منظمة .اإلؽشاألعاليب ام افية العتخذواخطو مناعبة  معو .۱۷

  بالمعلمة.ق لحقواية في ولمؾشفة مغااجعل ولنفغية احة الشامن  جو توفيش .۱8

 ديلعباا افإلؽشا مثل يلتشبوا افباإلؽش لحذيثةا تلتوجيهاا بعل لخاإد .۱۸

 ۰كيسلتؾاوا

 ي�ه مي�لعلتا انذ�يم في افشإلؽا اليبعأ قبيتط قيتع يلتوا ةذح تالؾكلما شثكأ أن .۲۰

 ن�م ة�لمعلما با�نق يل�فتخ ةسوش�م هليعو ـحقلا من لمةعلما باقن ةدياص لةك�مؾ

.جهو حغنأ على جبهاابو لمؾشفةا متقو حتى عيةسالذا ـ�حقلا

 ۰لفنيةم المهااعلى والتشكيض   تا�بويشلتا تافش�ؾلما قتا�ع ى�لع ةا�لملقا ة�يسادإلوا ة�تابيكلا ءباألعا من لتقليلا .۲۱

 . تهناخبشو تهنساقذو تلمعلماا لخقائـ فياإلؽشا بألعلوا مالئمة .۲۲

 كثش فعاليه .أ اف دوساً لإلؽشن ليكو  بالنفظ .۲۳

تها سالتشبوية على فقل مهاالمؾشفة ؿ اتحشأن  . دللمتباا امالحتشا عاعهاأ هئذسا نغانيةإ تعالقا .۲۴

 ئم .الذاع الهإلوالحذيثة التكنولوجيا اكل جذيذ في عالم  وسةمش  مندة العتفاو التشبوية و العلمية ا

 

يغاعذ ي لزالمناعب ب األعلوس اختياايقظة في ولتشبوية فطنة المؾشفة ن اتكوأن  وسةمش .۲۵

 جهها . التي توت المؾكالاعلى حل ت لمعلماا

 

 ما تقذيم  تغتطيع لكي عيةوا ةخبشو عالية سةمهاو ععةوا ثقافة رات لتشبويةا لمؾشفةا نتكو أن .۲۶

 . لتعلما تجانو تحغين من ؽأنه جذيذ كل تقذيمو تحفيضو تؾجيعو تبقيشو ةمغانذ من منها تلمعلماا يحتاجه

 

  ث ووسػ ....بحوت وعادسافية من اإلؽشالتعليمية العملية ابكل ما يفيذ  اتلخبشا دلتبا .۲۷

 

لتي قذ ت العقباافية بتزليل اإلؽشاألعاليب التطبيق ت لتشبويات اكافية للمؾشفاؿ فش ءعطاإ .۲8

 لتنفيز .ء اثناأتعتشمها 

على عاتق ة لملقاء األعباامن  منها. دةالعتفاوا لمكتبةا دتياسال لتشبويةا للمؾشفة تقاأو تخقيـ .۲۸

ب.ألعاليلكافة  ا لتخفيفا فشفا كافية لتطبيقها لتشبوية إلعطائالمؾشفة ا

 



 

 

 

 . دسلمقاو ا جعالمشاقائمة 

 لكشيم .آن القشا .۱

 ن .عماوى لنذي " داس التشبواف اإلؽشداسة و اإل" ا ۴8۸۱ون خش، سواح و آ لخطيبا- .۲

 ليلد . هـ ۳۱۴۱ ، لمتابعةا و يلتشبوا لتوجيه، ا يلتشبوا افإلؽشا و للتوجيه لعامةا داسةإلا ، تلبناا لتعليم لعامةا لشئاعةا- .۳

 ك .لشيااي ، لتشبواف اإلؽشا مكاتب في لعملا

  إلنتشنت .التعليم على ؽبكة والتشبية وصاسة ا موقع .۴

 ي. لتشبواف اليل لإلؽشد افإلؽشا يمهمفا لعامةا داسةإلا هـ ۷۲۴۱، لتعليموا لتشبيةا وصاسة .۵

 تشبوية منت مقطلحاو فية اؽشإعاليب ون " أبذ، ؽذ بن محمذ ن ، سالؾعالا  .۶

ء ثناي ألتشبوفالمؾشت ا" مؾكال هـ۰۲۴۱ب ، اهلواعبذ  لشحمن بناعبذ ، لبابطين ك .الوعو بالشيااف اؽشإمشكض  .۷

 علمولتشبية اعالة م " سلعاافية بالتعليم اإلؽشاألعاليب اتطبيق 

 لتشبوية . م اية للعلودلغعوالجمعية ، النفظ ا

 على اهثشآ و تطبيقاتها فيةاإلؽشاألعاليب ا " انبعنو عةدسا و هـ ۱۲۴۱ ونخشوآ محمذ يةدؽا ، خباؽحا .8

 بالمملكة افإلؽشا كضامش و إداسة يلمذيش لغابعا ءللقا مقذمة عةدسا " لتشبويةا للمؾشفة تيةالزا لتنميةا

 جبس بؾهش

 لمكشمة .ابمنطقة مكة ي لتشبواف اإلؽشإداسة ا ۱۲۴۱


