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 المستخلص:

رد فل الرردار  فري  رمفيف ادرال  العرر         هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف  لىرى ر ر دي

السعيدة لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليررا  فري ءرم  

الررنج  المفر،ي  لررا اسرتمددت نرمذج دؤسسة الركا  السعيد لىعرر     اسرتمددت الدراسرة 

( دعىررم 500االسررتنانة فرري ارررا النيانرراو  الرعىمدرراو   ررم  طني جررا لىررى لينررة دكمنررة درر   

ررد فل الررردار  فرري  ررمفيف ادررال  العررر    دعىرررة    مفررىت نتررال  الدراسررة إلررى ا  ر ر دي

السعيدة لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليررا  فري ءرم  

نرررمذج دؤسسررة الركررا  السررعيد لىعررر  اررا  بدراررة دنم،مررة بشررك  لررا   لرررا اررا  بدراررة 

: الرصداقية   االحتفا    العدالة   ال،مرف   المدالرة دنم،مة في اريا دحا ر الدراسة  هي

  لرررا لشرر،ت النتررال  لرر  لررد   اررمر فررف ا ذاو راللررة إحصررالية فرري اسررت اباو افررفار لينررة 

 يعرم  إلرى دتريرفاو الرؤهر  العىرري   سرنماو المنرفة   (α ≤ 0.05 الدراسرة لنرد دسرتم  

تريف ال نس فمادو هذه ال،ف ا  في دحمرل الرصداقية   االحترفا   الرسرى المظي،ي  ادا دي

  لصالح الذلمر   
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د فل الردار  -: ادال  العر  السعيدة الكلمات المفتاحية   سىطنة ليرا  -التعىيم األساسي  -دي

Abstract: 

The present study aimed to identify the role of school 

principals in providing happy workplaces for workers in the basic 

education stage in North- Alsharqia Governorate, Sultanate of Oman 

in light of the Great Place to Work® Institute model  , study used a 

descriptive method, also used the questionnaire to collect data and 

information were applied to a sample of (500) teachers. The findings 

of the study showed that The role of school principals in providing 

happy workplaces for workers in the basic education stage in North- 

Alsharqia Governorate, Sultanate of Oman in light of the Great Place 

to Work® Institute model  was came generally low degree ; They also 

came low degree of all Fields: Credibility, Respect, Fairness, pride, 

and Camaraderie,; Results also showed that there were no significant 

differences at (α ≤ 0.05) in the study variables which are academic 

level , Years of experience and Job title ,  As for the sex variable, 

found these differences in the fields of credibility, respect, and for the 

benefit of males. 

KeyWords: happy workplaces -School principals - basic education- 

Sultanate of Oman. 

 المقدمة:  

د ف الردرسة هم الريحفك الفليس لىعرىية التعىيرية في الردار   حيث إنه    ٌعتنف دي

الرسؤ ل األ ل ل   ح يق اهدافجا    ح يق ال مرة  التريم في ارالجا   ز ارة قدرا جا 

ح،م  التنافسية دا الردار  األخف    ال  تأ ى ذلك إال د  خالل  مفيف دكا   عىيري  عىيري دي

شارلي  في  ااذب لىعادىي عىري   إرار ي       اخصاليي   فنيي   غيفهم د  الري   به د  دي

العرىية التعىيرية  ذلك الركا    ع  العادىي   شعف   برستم او لالية د  السعارة الرجنية 

فيجا  درا  تف ب لىيه ز ارة رافعيتجم لىعر    رءاهم المظي،ي   ز ارة  اللجم  انترالجم 

 ردرسة لرجنة التعىيم   لى

إ  إحسا  العادىي  في الردار  بالسعارة الرجنية في دكا  العر  لاد  اساسي في  

اإلب ا  لىيجم في ادال  لرىجم   ز ارة  رسكجم بالمظي،ة  حيث  شعف   بمامرهم في الحياة 

ً  إ  ابية  حيم ة في ارالجم الرجني بص،ة   انجا ذاو دعنى بص،ة لادة   انجم الثف نشاطا

 د شعمرهم بالك،ا ة الذا ية  ال،مف  الكفادة  االحتفا   الت د ف    تح ق ذلك خافة    م
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د  خالل لماد  لثيفة دث : اإلرشار  التمايه التفبمل   الت،كيف الع الني   الذلا  

الماداني
  

Jalali& Heidari ,2016, 46)  2015؛ ستيفك  ر بف سم   ام يت )   

شطة السعارة  بنا  الطاقاو اإل  ابية لتفسيخ هذه باإلءافة إلى  مصيص ا قاو خافة ألن

الث افة بي  العادىي  في دمتىف الرستمباو    عم م الش،افية بينجم     مافف ال جمر لتح يق 

السعارة ل  د  دمقعه  د  دسؤ ليا ه الرجنية  الشمصية 
 

 ( 2017  سعد  

العادىي  فيجا   هناك د رملة د  السراو ألدال  العر  السعيدة  ترث  في شعمر

تريمة دا المدال     امر  بالصحة الندنية   السالدة  األد    العالقاو اإلنسانية الري

تنارلة  اهتراداو  قيم دشتفلة بينجم    العدالة في التعاد  د  قن  ال ارة  الفؤسا    الث ة الري

  التي  تيح دا اآلخف     ا  العر   يرث  دعنى  هد  اسرى لجم    االست اللية  التركي

 االنمفاط فيه   لد    مظيف اإلدكاناو الكادنة لد جم    امر الرشالف اإل  ابية نحم العر 

الشعمر بالمقت في ارا  دجاده  دسؤ ليا ه    اإلبداع  االبتكار   ال درة لىى دمااجة 

شارلي  دعه في العر    ال  درة التحد او  ح  الرشكالو    امر  أثيف فعال لى الد لىى الري

لىى التماز  بي  الحياة االاترالية  العر    الشعمر بالمامر  االنترا    الجم ة  ال،مف  

تريمة في الرؤسسة     ع  العادىي   ت نىم  ل  طيب خاطف دا  مل  إليجم   ا  لجم دكانة دي

د   دجا   دسؤ لياو   ىتمدم  بجا 
 

Andrew,2011, 2-4, Dabirian et 

al.,2017,201))
  

 مفيف دكا  لر  سعيد  ؤرل إلى  حسي  ارا  العادىي    طم فه بصمرة إ  

دسترفة     ذب الطاقاو  الكمارر النشف ة لىعر  في الرؤسسة  االسترفار فيجا  الترسك 

بجا  هذا   ى   كاليف التمظيف  التعاقد    م،ض دعدالو غياب العادىي      عىجم 

ا  ففا د  الف ح الرعنم ة لىعادىي      ى  د   حافظم  لىى  قتجم   د ف نه ب،عالية  لر

تابعة  األخطار  التجد داو     ى  ءرمط العر     يحس  اساليب ال يارة  اإلشفا   الري

  (KaurAnand & Singh, 2017, 27)  الت م م  الترييف  التطم ف 

لرا ا  السعارة في دكا  العر    ع  الرمظف  طمر د  ن،سه   حس  اراله 

سفع    ح ق دكاسب دار ة  دعنم ة دتنملة    حص  لىى دم د د  الدلم د  بصمرة ا

ً  ابتكاراً    ت،ال  بشك  افم   اسفع دا المدال   اآلخف      ملد افكاراً الثف إبدالا

تريم    صنح الثف فحة   اإلرارة    ست ن  دفااعاو بنا ة    تعىم الثف    ح ق ن اح دي

-Pryce) العاط،ية   الثف حيم ة  طاقة  اق  إاجاراً  في النماحي ال سرية  الن،سية 

Jones, 2010, 2)  

العر   م د د  رافعية العادىي  في دكا   باإلءافة إلى دا سنق فإ  السعارة في 

اإلقنال لىى الحياة    م د د   آدالجم   طىعا جم فيجا    حس  حالتجم الصحية    دلم 

إنتاايتجم في العر      عىجم ٌدندلي   دنتكف   في لالقا جم باآلخف      م د د  دعدالو 

ً في سىمليا جم    الثف لدالة  رحرة  ش،افية في  ارالجم لأللرال     عىجم الثف انمناطا
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ً لىى  حسينجا   طم فها     عادال جم دا األخف     الثف رءا ل  الرجنة   الثف حففا

(Rijavec, 2015, 230)  
 

 ى  د  شعمر الرعىري  في الردار  ب ىة السعارة دنجا  هناك لثيف د  األسناب    

العالقاو غيف ال يدة دا الٌرد ف    المدال    ءعف التماف  دعجم   لثفة ءرمط العر   

 لثفة األلنا  المظي،ية   ع دها حيث  مر  دسؤ لياو  دجا  فنية  إرار ة    امر 

الالزدة لىرناني الردرسية  سىملياو غيف سم ة د  قن  الطىنة   قىة  مافف الر مداو

تاحة لىتفقياو   دث :الرمارر  األاجمة  الرعداو  اآلالو التي  يدلم العر     قىة ال،فص الري

 ءعف االهترا  بنفاد  التنرية الرجنية  ندر جا   قىة االهترا  بتحسي  نظا  األامر 

  الحمافم بصمرة دسترفة  فق خطط دست نىية 

(Choudhary & Madnawat, 2016, 479) 

 لرد ف الردرسة ر ر دجم  حيمل لىرا ة في  مفيف دكا  العر  السعيد لىعادىي   

 ذلك د  خالل ا ناع اسىمب إرارل  تناسب دعجم في لثيف د  ال مانب دث : األخالا 

 السىمك  االلتما   االحتفا   ال يارة  الشمصية  العالقاو   إلطا  السىطاو الكافية 

حاسنة    ش يا العر  لىعادىي    ا ناع ا ساليب الت،م ض  التركي    ز ارة الرسالىة  الري

ال رالي د  خالل ففا لر  دت انسة   ث ته في قدراو  إدكاناو العادىي     ش يعجم لىى 

اإلبداع  االبتكار      ن  دنجم األفكار  األساليب ال د دة التي  م د د  إنتااية الرؤسسة  

ز ا الرجا   الرسؤ لياو   ز ارة األامر  الحمافم  الركافآو   العدالة  الرسا اة في  م

 دسالد جم في التفقياو لىرنافب األلىى    مفيف لجم بفاد  التنرية الرجنية الرسترفة  

  ش عجم لىى االنمفاط في د ترعاو  عىم دجنية     مفيف لجم ادال  العر  الصحية اآلدنة 

 ( Chandrasekar, 2011, 4, Sezer & Can, 2019, 171)في الردرسية    
 

 قد اهتم لثيف د  الناحثي  بتحد د سراو  خصالص دكا  العر  السعيد    ابفز 

    دمسكم تمLevering   د  قن  الناحثي  لي،فن 1984هذه ال جمر لانت لا  

Moskowitz لا م   Katz   حمل افم  دالة شفلة  عر  في ً لنددا افدر ا لتابا

تحد قا  ل  د  لي،فن   دمسكم تم بتحد ث هذه  1994ة األدف كية    في لا  المال او الري

ال الرة في لتاب اد د  حر  ن،س االسم   ذلك بالتعا   دا فف ق لر  د  الرجنيي   المنفا  

 (Gruden & Griffin, 2015, 1-2)  الرستشار   في د ال إرارة الرمارر النشف ة 
 

 Great Place toالسعيد لىعر      افدرو دؤسسة الركا  1998 في لا  

Work® Institute  قالرة اد دة ألفم  دالة شفلة  عر  في ادف كا  فق خرسة دحا ر

  Respect   االحتفا  Credibilityرليسة  لىسعارة في دكا  العر  هي: الرصداقية 

 ,Camaraderie  (Carvalho & Areal   المدالة pride   ال،مفFairness العدالة 

2016, 479) 
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بتطم ف دحتم  نرمذج دؤسسة الركا    Lyman قا  ل  د  لي،ف نغ   ليرا  

السعيد لىعر     ذلك باالشتفاك دا فف ق د  االستشار ي  الرحتففي  في اإلرارة  الذ   

 ترتعم  بمنفةٍ لنيفةٍ في د ال  اإلرارة  الذ    ترتعم  بمنفةٍ لنيفةٍ في إافا  

آال  الر ابالو االستطاللاو الت ىيد ة آلرا  الرمظ،ي    قد الترد هذا النرمذج لىى 

 (  7 2016الشمصية التي ااف ت دا دمظ،ي  لىى دد  ل د د  المدا   العمر  آخف    

طمر لىى الرصداقية  لي،ف نغ   ليرا  د  قن   اشتر  النعد األ ل لىنرمذج الري

  مر  ثالثة دحا ر ففلية هي: اال صال ال،عال دمر ج اال  اه   إثناو األهىية   إثناو 

ا ل دسالدة العادىي  لىى فجم رؤ ة  رسالة الرؤسسة   اهرية  حىيجم باألدانة   نالنماهة؛ 

 االست ادة في  عادال جم   إ احة ال،فص الرتنملة لجم  لتملي الرجا   الرسؤ لياو التي 

 العمر  الرؤسسة تحد  قدرا جم    دليم ث ة العادىي   إحساسجم بأ  دساهرا جم  ح ق ن اح 

 ( 11-10  2016 آخف    

إظجار الدلم    نا ل النعد الثاني االحتفا    مر  ثالثة دحا ر ففلية هي: 

إظجار الفلا ة     نا ل  جيئة لادىي  دف نطي  بعرىجم  دت،اني  فيه    التعا   ال،عال   

 إ احة ال،ففة لجم لىرشارلة في     سالدهم لىى  نارل النياناو  الرعىمداو فيرا بينجم 

 يركنجم  د   فليم طاقا جم  اجمرهم في العر     يشعفهم    ذ ال فاراو لرىياو فينا  ا ما

 ,Marrewijk)باالست فار    دلم  اللجم  التمادجم التنظيري بصمرة دسترفة  

2004,143) 
 

إظجار الرسا اة   ثالثة دحا ر ففلية هي:العدالة   مر    اشتر  النعد الثالث لىى

رلم الث ة بي  الرد ف  العادىي   بي  العادىي      نا ل  إظجار اإلنصا    إظجار الحيار ة 

بعمجم النعض    ال  ريم بينجم في التعاد     تيح لجم إبدا  ارالجم في ال دمءمع  ال 

 ( KaurAnand & Singh, 2017,28)قمية في الرؤسسة ر   خم  ا  قىق  

،مف بالمظي،ة   مر  النعد الفابا ال،مف  اشتر  لىى ثالثة دحا ر ففلية هي: ال

الشمصية لى،فر   ال،مف بال،ف ق الذل  نتري إليه ال،فر   ال،مف بصمرة الرؤسسة    نا ل 

االهترا  بالسىمك اإل  ابي لىعادىي    ا  لرىجم له قيرة لنية في   د  الرؤسسة   العر  

 ®Great Place to Work) بف ح ال،ف ق    نرية الر ترا الرحىي  ح  دشكال ه 

Institute, 2016,4-5 ) 
 

 اشتر  النعد المادس لىنرمذج لىى المدالة   مر  ثالثة دحا ر ففلية هي:   

الرؤسسي    نا ل دسالدة العادىي  لىى بنا    عم م األل،ة   لف  الميافة    عم م الر ترا

فداقاو فيرا بينجم    مفيف لجم دناخ فحي لالحت،ال باإلن ازاو  الرناسناو    نرية 

 (   18-17 2016    العمر  آخف    شعمرهم بتريم الرؤسسة  دكانتجا الففيعة 

جا الصارر  في سىطنة ليرا  حدر رلي  دجا  المظالف الردرسية  األنصنة الرعتردة ل

( د رملة دتنملة د  المااناو المظي،ية 12-10  2015ل   زارة التفبية  التعىيم 
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االلتما   :ليرد فل الردار   ساهم في  مفيف ادال  لر  سعيدة لىعادىي  في الردار  دث 

بأخالقياو دجنة التدر س   اإلشفا  لىى الرال الى ا   الر الس  ففا العر  الردرسية  

شارلة في  ن،يذ ز اراو  اااو الردرسة د  الرمار  األاجمة الالزدة   حد د احتي  الري

شارلة في التمطيط لنفاد  اإلنرا  الرجني  لىجيئة  إشفافية أللما  الجيئة التدر سة   الري

سالدة الرننى الردرسي  فيانته  نظافته   الحفص لىى التدر سية   ن،يذها دتابعتجا 

  نرية  طم ف ة التي  سجم في  طم ف األرا  االرارل  ال،ني    مطيط   ن،يذ الرشار ا الت

ث افة االبتكار لد  العادىي  بالردرسة    العر  لىى  عم م االنترا   المال  المطني 

  العر  لىى غف  ال يم  األخالا الحريدة في الردرسة    المظي،ي 

 الدراسات السابقة:

  ااننية لرا  أ ي: م   سيم الدراساو الساب ة إلى لفبية 

 أوالً: الدراسات العربية:

( إلى ا  دستم  السعارة الرجنية لد  دعىري 2019اشارو نتال  رراسة النىمشية  

 دعىراو ددار  التعىيم األساسي برحافظة الظاهفة لانت لالية بشك  لا    لالية في بيعدل 

ساهرة  الث ة  لرا اشارو النتال  إلى لد   ذاو راللة إحصالية لند دستم   فف ا امر الري

لد  دعىري  دعىراو ددار  دحافظة الظاهفة  نعًا ( لرستم  السعارة الرجنية (α ≤ 0.05الداللة 

تريف ال نس  لصالح  لرتريفل الرؤه  العىري  سنماو المنفة   لك   ادو هذه ال،ف ا في دي

اإلناث
  

 

عىري  ( ا  دستم  السعارة2019 لش،ت نتال  رراسة ال،جدا ل   المظي،ية لد  دي

ددار   فبية لما  ال ادعة باألرر  لانت لالية بشك  لا    لالية في اريا الر االو 

 هي: االنترا  المظي،ي   العالقاو الطينة   ال نمل  الت ن    اإل  ابية   االسترفاا في 

 امر لد   العر   الٌرثابفة فيه   اال ما  المظي،ي   األد  المظي،ي   لرا لش،ت النتال 

  نعًا لرتريفل( لرستم  السعارة المظي،ية (α ≤ 0.05ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة  فف ا

تريف ال نس  لصالح الذلمر    الرؤه  العىري    سنماو المنفة   لك   ادو هذه ال،ف ا في دي

( ا  رراة السعارة لد  دد فل الردار  2018 اظجفو نتال  رراسة الرشاقنة  

قصنة الر،فا باألرر  لانت لالية بشك  لا    لالية في اريا الر االو  هي: د ال في 

العر    الر ال السىملي   د ال الفءا   د ال العالقاو االاترالية   لرا اظجفو النتال  

( لرستم  السعارة  الرجنية (α ≤ 0.05ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة  فف ا امر لد  

العىري    سنماو المنفة  ال نس   الرؤه و  نعًا لرتريفا
  

( ا  دستم  السعارة الرجنية لد  2018 ابفزو نتال  رراسة الممالدة  حيافاو    

دعىري  دعىراو ددار  لد  دعىري  دعىراو الردار  الثانم ة  األساسية في قصنة السىط 

عففة    السرم في األرر  لانت لالية بشك  لا    لالية في بيعدل الحكرة  حب الر

 الف حانية   دتمسطة في باقي الرحا ر  هي: الحب  اإلنسانية   العدالة  اإلنصا   
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ذاو راللة إحصالية لند  فف ا امر  الش الة   االلتدال  ءنط الن،س   لرا ابفزو النتال  

لد  دعىري  دعىراو ددار  دحافظة ( لرستم  السعارة الرجنية (α ≤ 0.05دستم  الداللة 

 ال نس  لصالح اإلناث   سنماو المنفة لصالح المنفة األلىى   الظاهفة  نعًا لرتريفل

( ا  رراة  ح ق النيئة الردرسية ال اذبة 2018 بينت نتال  رراسة الن ري  األل،ي  

بردار  دحافظة  فبة في الررىكة العفبية السعمر ة لانت لنيفة بشك  لا    لنيفة في 

الفلا ة   العالقاو اإلنسانية    التنظيم اإلرارل    ة  التعىيرية  الررارساو التفبم دحا ر

  الرننى الردرسي    جيما ه   الطالبية  

( ا  دعدالو السعارة المظي،ية لد  2017 ا ءحت نتال  رراسة العادف ة  

العادىي  في الردار  الحكمدية    المافة في دد نة العي  بد لة اإلداراو العفبية الرتحدة 

انت دف ،عة بشك  لا    دف ،عة في دحا ر العالقاو دا اإلرارة   المدال    العدالة ل

 الش،افية   التدر ب  ففص التفقية   الحمافم     م م األرا    طنيعة العر  د  حيث 

 مافف النياناو  الرعىمداو   الشعمر باألد   ال،مف  االلتماز بالعر  في الردرسة   لرا 

( لرعدالو (α ≤ 0.05 امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة   ا ءحت النتال  لد

 نعًا لرتريفل ال نس  سنماو المنفة   لك   ادو هذه ال،ف ا في دتريف الرؤه  السعارة المظي،ية 

العىري  لصالح الرؤه  األق   
 

ا ( إلى ا  دستم  الّسعارة الرجنية لد  العادىي  د2016 خىصت رراسة ال فلا   

ً في امانب التعا   دا المدال    ً بشك  لا    دف ،عا اط،ال التمحد في األررّ  لا  دف ،عا

 الشعمر بالفءا المظي،ي   الطاقة  الحيم ة  اإل  ابية  الت،اؤل  النج ة  الصحة ال سرية 

 الن،سية في العر     اإلحسا  بالفاحة  الدافعية  ال د ة في العر   ال درة لىى التكيف دا 

الرتريفاو الرعاففة  فمالً ل  الرشارلة في فنا  ا ماذ ال فاراو   االهترا  بال مانب 

 امر فف ا ذاو راللة الرار ة د  اامر  حمافم  دكافآو   لرا خىصت النتال  إلى لد  

الرؤه     نعًا لرتريفل ال نس ( لرستم  السعارة الرجنية (α ≤ 0.05إحصالية لند دستم  الداللة 

 لك   ادو هذه ال،ف ا في دتريف سنماو المنفة  لصالح الثف د  لشف سنماو   العىري  
 

 ثانياً: الدراسات األجنبية:

إلى  مافف د رملة د   (Can&Sezer,2019)اشارو نتال   رراسة لا   سيمر  

العماد  بدراة لنيفة  ح ق السعارة الرجنية لىرعىري  في الردار  التفلية   ترث  في  امر 

دكا  فيم  ي فحي   ا صاالو د،تمحة بي  الرعىري   غيفهم د  الرشارلي  في العرىية 

ي      درهم التعىيرية   دد ف ددرسة  عترد لىى األساليب الد ر فاطية في التعاد  دا الرعىر

  ش عجم   حتف  ارالجم    جتم بالعدالة التنظيرية في في  مز ا الرجا   المااناو  األر ار 

بينجم     دلم درارسا جم لر رملة دتنملة د  األنشطة الف اءية  االاترالية 
 

إلى ا  نرط ال يارة التحم ىية الذل  (Bynum,2019)  مفىت نتال  رراسة بينم  

د فل ا تحدة األدف كية  ح ق الففاهية  السعارة الرجنية  تنعه دي لردار  في المال او الري
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لىرعىري  في الردار  المافة بدراة لنيفة  لرا  مفىت النتال  إلى  امر د رملة د  

د ف    العماد   سالد لىى  ح يق السعارة الرجنية لىرعىري  في دكا  العر   تمر   دليم الري

بي  الرعىري      ىنية احتيااا جم الرجنية الرتنملة دث  التدر ب لىعالقاو  التماف  ال،عال 

 التنرية الرجنية    ش يعجم لىى اإلبداع  االبتكار في العر     مفيف لجم ال مانب الرار ة 

 د  ااجمة  دعداو  االو  

 & Castro-Martínez) دار ينيم   ر از دمر ال   - لش،ت نتال  رراسة لاستف 

Díaz-Morilla, 2019)  ا  دكا  العر  السعيد في الرؤسساو اإلسنانية  سج  فيه اال صال

ً بأرا   اانا جم المظي،ية    التماف  بي  العادىي  فيه    صنح فيه العادىم  الثف التمادا

ً بالجم ة  التراث    الثف سجملة في  نارل النياناو  الرعىمداو   دا لجا   الثف إحساسا

في النني  الجيال  التنظيرية الرؤسسية   الثف دشارلة في فنا  التنظيري   الثف  رثيالً 

 ا ماذ ال فاراو
     

ا  السعارة الرجنية لىعادىي  في دكا   (Claypool,2017) اظجفو نتال  رراسة لال نم ل 

العر   ؤرل إلى ز ارة انتاايا جم   سفلة  رقة إن ازهم  ارالجم الرجني   دشارلتجم ب،عالية 

ىياو الترييف  التحسي   التطم ف الرؤسسي  لرا اظجفو النتال  إلى  امر  حرا  في لر

د رملة د  العماد   ؤثف لىى السعارة الرجنية لىعادىي  في دكا  العر   ترث  في العالقاو 

 الشفالاو الننا ة بي  العادىي  في ارا  الرجا   المااناو المظي،ية    امر ررااو لالية 

تريم د  األامر  الحمافم  الركافآو   االهترا  لىث ة بالن،س  اآلخف       امر نظا  دي

سترفة   ا ناع اإلرارة األساليب الد ر فاطية في العر  التي  تيح  بنفاد  التنرية الرجنية الري

 دشارلة العادىي  في فنا  ا ماذ ال فاراو  

لشف  (KaurAnand & Singh, 2017) ابفزو نتال  رراسة لمراناند   ن  

لق  رك  د  خاللجا  مفيف دكا  لر  سعيد د  قن  اإلرارة هي: بنا  الث ة   االلتما  طفا

باإل  ابية  االن،تاحية    مقا األرا  األفم  لىعادىي    العر  بف ح ال،ف ق   االلتفا  

 الت د ف لإلن ازاو    حر  الرسؤ لياو   ال نمل لد  العادىي   الرست،يد      مفيف الرناني 

يماو الرتريمة   اع    م م األرا  خنفاو    ارب إ  ابية   اع  دكا  العر  درتعاً  الت ج

     ىب النج ة  السعارة لىعادىي  فيه بصمرة دسترفة   

لدة سراو  خصالص  (Chen & Duan, 2017) شي   ر ا   بينت نتال  

الث ة في الن،س لركا  العر  السعيد لىرعىري  في الردار  الراليم ة  ترث  في: الشعمر ب

 اآلخف     االحتفا  الذا ي   األد   األدا    التطىا إلى الرست ن    اإلحسا  ب يرة 

ت درة   ال درة لىى  العر   اإلن از   الصحة الن،سية  ال سرانية   الطاقة اإل  ابية الري

  دمااجة الرشال   الصعمباو  التحد او   العالقاو اإلنسانية الٌرتنارلة دا المدال

 الفؤسا    الت م م الذل  ستند لىدلم  النصح  اإلرشار   
 



 2021يناير (    19العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

165 

ا  شعمر  (Jalali&Heidari,2016)رراسة االلي  هيدارل  ا ءحت نتال  

بإ فا   Ramhormozالرعىري  بالسعارة الرجنية في الردار  االبتدالية برد نة رادجمردم

ساسجم بالففاهية الرجنية  ار  إلى بدراة لنيفة إلى ار ،اع دستم  ارالجم الرجني    إح

 اهترادجم باإلبداع  االبتكار في العر    قىة  رينجم ل  العر    شعمرهم بالرىكية   

 ار ،اع دستم  التمادجم التنظيري  رءاهم ل  الرجنة    االحتفا  الذا ي  لرا ا ءحت 

تماف  النتال  ا  هناك د رملة د  العماد  ساهرت في  ح يق هذه السعارة  ترث  في ال

ال،عال بي  الرعىري  بعمجم النعض  بينجم  بي  الٌرشارلي  في العرىية التعىيرية    مفيف 

اإلرارة سن  الفلا ة الصحية  االاترالية   سجملة  نا ل   دا ل   نارل النياناو 

 الرعىمداو   العر  ال رالي التعا ني الذل  تحىى بف ح ال،ف ق   الت،م ض  التركي  

الحياو د  قن  الرسؤ لي   اإلرارة لىسىطاو  الص
 

 

  ((Abdullah, Ling, Peng ,2016 خىصت نتال   رراسة لندهللا  لينغ  بنغ 

إلى شعمر الرعىري   في داليم ا بالسعارة الرجنية بدراة لالية بشك  لا   فق نرمذج بفا س 

ً في اريا دحا ر النرمذج  هي: الر Pryce- Jonesامنس  ساهرة      بدراة لالية ا ما

شارلة   الث ة في الن،س   الث ة في اآلخف     الرناخ الردرسي   الري
 

 (Kusuma & Madasu, 2015, 57)   مفىت نتال  رراسة لمسمدا   داراسم

إلى إ  دكا  العر  السعيد في الرؤسساو الجند ة  ىتم   بتمفيف اامر لىعادىي   مر  لجم 

حياة لف رة    جتم برنحجم دكافآو  حمافم  ربطجا ب مرة اآلرا     مفف لجم لماد  األد  

 اآلدا     جتم بالسالدة الصحية  ال سد ة لىعادىي     امر ادال  لىفاحة  التففيه لىعادىي  

سم  خاللجا هما ا جم الر،مىة ال،نية  الف اءية  الث افية    امر  مقعاو دحدرة  رار

تريم   الرفااعة الد ر ة لألرا  التي  فلم لىى الت د م الدلم    اءحة لألرا  النااح  الري

 النصح  اإلرشار   دعادىة اإلرارة العادىي  باهترا     د ف  احتفا     ش يا اإلرارة 

ليم ا   قتجم لىى ا لم او العر    اهترا  ال ياراو بدلم التعىم التنظيري العادىي  لىى  ف

 التنرية الرجنية الرسترفة لىعادىي     نرية إحسا  العادىي  بأ  لرىجم ذاو دعنى  له  أثيف 

 بالغ في   د  الرؤسسة   

 لش،ت نتال  رراسة را ش
 

(Dutch, 2015)  ا  دكا  العر  السعيد في ا ها م

د ف رؤ ة  رسالة لىرؤسسة  يشارك فيه العادىم      يدلم فيه العر  بف ح  ماد في ه الري

نارراو    د م األفكار لتطم ف   حسي   ال،ف ق بي  العادىي     تيح لجم ال،فص لطفح الري

العر     شعفهم بالث ة في إدكانا جم  قدرا جم    دلم الث ة بنعمجم النعض    يشعفهم 

تعة في العر  دا زداللجم    دلم  ماجا جم الرست نىية  بال،مف بالعر  في الر ؤسسة   بالري

  تيح لجم نظم ا صال دن،تحة ر   حماام ا  دعي او    حفص في التعاد  دعجم بعدالة 

 دسا اة    نني ث افة  نظيرية دؤسسية  ف كم لىى د رملة د  ال يم  دلم التماجاو 

 اإل  ابية نحم العر     
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ا    (Carvalho & Areal, 2016)اسة لارفالجم  ار ي   اظجفو نتال  رر

دكا  العر  السعيد ءم  نرمذج دؤسسة الركا  السعيد لىعر  في الرؤسساو األدف كية  

 تريم ب مة العالقاو  التفابط بي  العادىي  فيه في  قت األزداو    سفلة  نارل   دا ل 

م األفكار اإلبدالية التي  يرك  د  إرارة النياناو  الرعىمداو   إ احة ال،فص لىعادىي  لت د 

الرماطف ب،عالية   الرف نة في لافة العرىياو اإلرار ة    دناررة العادىي  بتحر  

 الرسؤ لياو   اإلشفا  الرف كم لىى الدلم  النصح  اإلرشار د  قن  اإلرارة  

في   تمح د  لفض الدراساو الساب ة ا  دد فل الردار  لجم ر ر حيمل  فعال 

 مفيف ادال  العر  السعيدة  لىعادىي  في الردار     ذلك د  خالل ا ناع اساليب ال يارة 

الد ر فاطية   العدالة  النماهة في التعاد  دعجم   بنا  دناخ الث ة  العالقاو اإلنسانية   

  رلم سن  التماف  ال،عال بينجم     مفيف بفاد  التنرية الرجنية الرسترفة لجم    ش يعجم

لىى اإلبداع  االبتكار في العر     ،م ض لجم الصالحياو  السىطاو الكافية ألرا   اانا جم 

المظي،ية    سجي   نارل النياناو  الرعىمداو بينجم   اعىجم  شارلم  في فنا ال فاراو  

 دسالد جم في الترىب لىى فعمباو  دشكالو العر     مفيف لجم ال مانب الرار ة د  

  االو  ار او  ااجمة  دعداو

 : مشكلة الدراسة

اشارو لثيف د  نتال  الدراساو الساب ة إلى  امر بعض امانب ال صمر لد  دد فل  

الردار  بسىطنة ليرا   ؤثف سىناً لىى  مفيفهم ألدال  لر  سعيدة لىعادىي  بتىك الردار    

د فل الردار  2008الكعنية حيث  مفىت نتال  رراسة  ناقشة  إبدا  ( إلى قىة اهترا  دي بالري

عىري  لىى  ن،يذ  عىري    ان،فارهم بفسم المطط  النفاد  الردرسية   إانار الري الفال دا الري

( ا  دد فل الردار  2009 لش،ت نتال  رراسة الحنسية     التعىيراو  النظم الردرسية

بال در الكافي في الر ازفة الرحسمبة  التعىيم األساسي في سىطنة لرا  ال  ش عم  الرعىري 

لش،ت نتال  لتح يق األهدا  د  خالل  طنيق اساليب  استفا ي ياو حد ثة في العر     لرا 

(   امر ر ر دحد ر لرد ف الردرسة في  ،عي  الشفالة بي  الردرسة 2010رراسة لاشمر   

لشفالاو   سالد  الر ترا الرحىي   ءعف  امر بفاد   دشف لاو  عا نية  دلم هذه ا

 في  طم ف العرىية التعىيرية بالردار    

(  امر قصمر في ر ر دد فل الردار  بسىطنة 2011 بينت نتال  رراسة الرياحي   

ليرا  في دفالاة دنارئ العالقاو اإلنسانية لند ا ماذ ال فاراو في ابعار االحتفا   الت د ف  

( قصمر 2011ا بينت نتال  رراسة الشكيىي   التعا    الرشارلة   اال صال اإلنساني   لر

ر ر دد فل ددار  التعىيم دا بعد األساسي بسىطنة ليرا   في  ح يق  العدالة التنظيرية بي  

العادىي   ذلك في  مز ا المااناو  الرجا   الرسؤ لياو المظي،ية   النصاب في ال دا ل 

 لياو    ناسب الحمافم  الركافآو الدراسية    مفيف  در ب  ناسب دا  ىك المااناو  الرسؤ
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التي  حصىم  لىيجا دا دا  نذلمنه د  اجد   ا ناع اساليب  إافا او د نعة في لرىياو 

   م م األرا  المظي،ي   

( ا  دد فل ددار  التعىيم دا بعد األساسي في 2011 الدو نتال   رراسة الفاسني   

فنا ال فاراو   ال  مفف   بالشك  سىطنة لرا  ال  عترد   لىى دشارلة العادىي  في 

الكافي األاجمة  الرفافق التكنملماية التي  سالدهم في إن از الرالجم ر   الشعمر 

بالمرمط   ال  جترم  بالرتسم  الرطىمب في  مفيف بفاد   نرية دجنية دتريمة لىرعىري  

ي برستماهم  عترد لىى احتيااا جم الرجنية الماقعية   فءي طرمحا جم المظي،ية   ف  

الرجني   لرا ال  جترم  بالشك  الكافي في ا ناع العدالة الرمءملية في  مز ا األلرال 

اإلءافية  الرعادىة بي  العادىي    في  مفيف ال،فص الرتنملة التي  رك  العادىي  د  

ز التطم ف الذا ي ل درا جم الرجنية   لذلك في  مفيف المسال  التي  سالد العادىي  لىى إن ا

  ح يق اهدا  لرىجم  باإلءافة إلى قصمر في العالقاو ال،عالة بي  ا ليا  األدمر  الر ترا 

 الرحىي الرحيط بالردرسة   

( قصمر ر ر دد فل ددار  التعىيم دا بعد 2012رراسة الحسني  لرا الدو نتال   

الرمءملية لند األساسي بسىطنة ليرا   في  ح يق  العدالة التنظيرية بي  العادىي   ذلك في 

ال يا  بح  النمالاو بي  العادىي    في دفالاة ح ما الرعىري  لند ا ماذ ال فاراو   قىة 

دنح الرعىري  ال،ففة لرناقشة ال فاراو المافة برجنتجم   دعادىتجم باهترا   احتفا  لند 

اذها ا ماذ هذه ال فاراو   ندرة االهترا  بشفح   مءيح دنفراو ال فاراو التي  تم ا م

 الرتعى ة بأرالجم   ءعف دفالاة الظف   الشمصية لىرعىري  لند ا ماذ ال فاراو الرتعى ة 

بجم    امر  نا     ،ا و في الت د ف الرعنمل لىعادىي    قىة  امر لدالة في  مز ا الرجا  

 الرسؤ لياو بي  العادىي    ا  األلنا  المظي،ية التي   م  بجا العادىم  ال  ناسب دا 

 طاقا جم   ال  شعف العادىم  بأ  الحمافم  الركافآو التي  حصىم  درا جم  إدكانا جم ق

لىيجا ال  تناسب دا  نذلمنه د  اجد   قصمر في   ن  الرد فب  لىتفااا ل  قفارا جم إذا 

 ني  قصمرها   ءعف اإلافا او الي  ستمددمنجا في   م م األرا  المظي،ي لىعادىي    قىة 

 ياناو  الرعىمداو الالزدة لعرىجم   ذ  دهم بالن

( إلى قصمر في ر ر دد فل الردار  بسىطنة 2014 خىصت نتال  رراسة الرمادي   

ليرا  في  مفيف ا صاالو فعالة بي  العادىي  راخ  الردار     مفيف الرناني  الت جيماو 

ف االشتفاطاو  المسال   الرستىمداو الالزدة ألرا  العادىي  لماانا جم المظي،ية    مفي

الصحية  األدنية في دفافق الردرسة    نرية   طم ف قدراو العادىي     ش يعجم لىى 

ا ليا  األدمر  الر ترا الرحىي لىى   د م الرنارراو  اإلبداع  االبتكار    ش يا الما 

لىتماف  دا الردار   ح  دشكال جا   استراع دد فل الردار  ألفكار العادىي   االست،ارة 

جا في فنا  ا ماذ ال فاراو     طني جم اساليب اد دة في العر  لتحسي  امر ه   التعاد  دن

بعدالة دا العادىي    رراسة الرشكالو التي  مااه العادىي  بأسىمب لىري  إلدار قياراو 
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بد ىة د  الرعىري    إشفاك الرعىري  في فنا ال فاراو    ءا نظا   اءح لىحمافم 

 دنحجرا   لة  الش،افية في  الركافآو   العدا

( قصمر ر ر دد ف الردرسة في 2014 بينت نتال  رراسة الصمافي  ال،جدل  الحارثية   

اإلشفا  لىى إلدار المطة السنم ة لرفلم دصارر التعىم    ءا خطط لىم اراو الص،ية  

 الرجني    دسالدة الرعىري  في  مطيط األنشطة االف،ية  دتابعة التمايه خطط   ءا

 بفاد  الدراسية    ن،يذ لىرناه  السنم ة المطط  ءا في الرعىري   ن،يذها   دسالدة

 ارا    م م في استمدادجا  رك  ار او فعالة لىعر    استمدا  الرناسنة  التطم ف التدر ب

العادىي     طم ف اساليب الفقابة اإلرار ة ال،عالة  ار ا جا لتح يق ال مرة في األرا   

 لىعادىي     ال،فرل الت م م ل  بدال ال رالي الت م م  استمدا 

( قصمر في بعض دجاراو ٌدد فل الردار  2014 ا ءحت نتال  رراسة الفااحية   

ف نطة بت م م األرا  المظي،ي لىرعىري  دث : ل د االاترالاو دا الرعىري  قن  الم اراو  الري

ة نجالية   ل د  رش لر  لتنريتجم الص،ية     اطاللجم لىى   ار فها قن  الترارها بصمر

(  قصمر ر ر دد فل الردار  في  ش يا 2014دجنياً   ابفزو نتال  رراسة الكندل  

الرعىري  لىى إافا  رراساو  بحمث  سجم في  حسي  العرىية التعىيرية    ءا خطه 

ل د  اللتحاا الرعىري  بالد راو التفبم ة لففا ل،ا  جم الرجنية   نرية خنفا  جم   في

 االاترالاو لرعىري الرمار الرشتفلة لتح يق التفابط بي  الرناه  التي  درسمنجا  

ا َّ رراة  مافف الررارساو الدالرة لى يارة  ( 2014 الدو نتال  رراسة المف في   

األخالقية  لرد فل الردار  بسىطنة ليرا  اا و دتمسطة بشك  لا    دتمسطة في 

نماهة  األدانة   العدالة  الرسا اة   احتفا  ال يم الد ر فاطية  د االو احتفا  التنمع   ال

( ءعف التما   2014الش،افية   قىيىة في د ال الث ة  لرا الدو نتال  رراسة الصمافي 

د فل الردار  بسىطنة ليرا  في االلتما  بأخالقياو الرجنة  حيث إنجم  تعادىم  لىى ا   دي

 النترا  لىرجنة لند لدر غيف قىي  دنجم التعىيم  ظي،ة  ليس دجنة   ءعف ا

( ل   امر قصمر في ار ار دد فل 2014 اس،فو نتال  رراسة ال فا ده    

عىري    نريتجم دجنياً   طم ف الرناه  الدراسية    م م اإلن از السنمل  الردار  في رلم الري

د 2014بالردرسة  لرا اس،فو نتال  رراسة الحارثي   فل الردار  ( إلى قىة اهترا  دي

بحممر ر راو  در نية حمل احدث األساليب اإلرار ة برا  ينري اإلبداع في اساليب العر   

 قىة االست،ارة د  التماه نحم االدفلم ة في  نني اساليب اد دة لح  دشكالو العر   

(  امر  ،ا و في  ،عي  د الس اآلبا  2014 ا ءح   ف ف د ىس التعىيم بسىطنة لرا   

لىى دستم  الردار    لد   امر رلم دالي لاٍ  لنفاد  التماف  دا ا ليا    األدجاو

األدمر  الر ترا  فعاليا ه   المءا االاترالي  االقتصارل الرتدني لنعض الر ترعاو  

 حااتجا إلى آلياو  اساليب خافةلىتعاد   التماف    ءعف قنالة بعض األففار 
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ددة الر ترا بماه لا   دا  تف ب لىيه قىة الدلم  ال جاو بإدكانياو الردار   المزارة لم

  التعا   د  قن  هذه ال،ئة   ءعف قيرة العر  التطملي في الر ترا 

د فل 2015 اشارو نتال  رراسة ال فا ده  الح ف ة   ( إلى  امر قصمر ر ر دي

 ترث  في الردار  في بنا  د ترا الرعففة الذل  يعد د  اهم رلالم دي ترعاو التعىم الرجنية  

قصمر في نشف الث افة الرعففية بي  العادىي     ش يا العادىي  لىى اإلنرا  الرجني في 

الر ال الرعففي   ل د ر راو  در نية لكي،ية استمدا  الرعففة في العرىية التعىيرية    ش يا 

 العادىي  لىى ن   خنفا جم لمداللجم د  خالل الرشاغ  التدر نية   استمدا   كنملمايا

اال صاالو  الرعىمداو في نشف   نارل الرعففة راخ  الردرسة  لرا اظجفو نتال  رراسة 

د فل الردار  في إ  ار ففص لىتعىم الرسترف لد  2015الفقيشية   (  قصمر ر ر دي

عىري  ل رعجم نحم رؤ ة  شارلة الرعففة  التعىم    ركي  الري عىري    إنشا  انظرة لري الري

شتفلة  قصمر في ر ر دد فل الردار  ( إلى 2015  رراسة المشاحي   اشارو نتال دي

في لفض إن ازاو الرعىري  الر يد       د م الحمافم الرار ة  الرعنم ة لجم  بسىطنة ليرا 

د  خالل االلترار لىى دعا يف دمءملية    كف رجم د  خالل ح،  خاص بجم 
 

 

 ر دد فل ددار قصمر في ر ( ل  2016 اس،فو نتال  رراسة الرسف ر ة    

برحافظة دس ط د   ركي  ا ليا  ادمر الطىنة د   الحى ة الثانية د  ددار  التعىيم األساسي

الرشارلة في  رييف السياساو الردرسية أل  ال ماني   السياساو التي  ماه الردرسة ليس 

ي دصدرها إرارة الردرسة   انرا د  السىطة العىيا التي  شف  لىى الردار  الرترثىة ف

 زارة التفبية  التعىيم   التي  ىم     نف الردرسة لىى  طنيق قماني   انظرة المزارة 

 لمالحجا 
 

 

(  إلى ا  رراة درارسة دد فل الردار  لسىمك 2016 خىصت نتال  رراسة آل الشيخ  

االلتذار في دحافظة الداخىية بسىطنة لرا  اا و دتمسطة بشك  لا   لرا اا و دتمسطة 

لند     حر  دسؤ لية المطأ   التعجد بعد  التكفار   االلتفا  بالمطأ  لرا في ابعار ا

( إلى  امر لثيف د  الريشكالو خافة بالى ا  2017خىصت نتال  رراسة الرا  ة  

الردرسية  عمر لرد فل الردار   ترث  في ءعف رلم   مفيف احتيااا جا الرار ة  النشف ة   

   قىة المثما باآلرا   الحىمل التي   ددجا   ءعف  دحد ر ة الصالحياو الرعطاة لجا

 الرتابعة أللرالجا   قىة  امر المقت الكافي لع د ااترالا جا بص،ة ر ر ة  

العادىي  في ددار   دشارلة ( إلى ءعف2018  مفىت نتال  رراسة العنيداني   

 نرط  شيمع الردرسة قيارة في التعىيم دا بعد األساسي برحافظة الداخىية في سىطنة لرا 

   كر  التفبم ة  الرؤسسة راخ  د اليد األدمر لىى بر،فره  سيطف الذل األ حد ال الد

  إدكانياو  قدراو  افكار آرا  د  د  االست،ارة الردرسة  حف  انه في التماه هذا خطمرة

  .فيجا العادىي  د  لف ض قطاع
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 (  امر قصمر ر ر دد فل الردار 2018 السىراني  ال فا دة لش،ت نتال  رراسة 

بسىطنة لرا  في السراح لىرعىري  بالرشارلة في فنا ال فاراو  في دحافظة انمب الناطنة

الردرسية   دنحجم حق االلتفاض لىى ال فاراو التي  تمذ نجا    مفيف المسال  التعىيرية 

 ال جد الذل  نذلمنه في العر    لىرعىري  ر   استثنا    دنح الرعىري  دكافآو نتي ة 

   أسيساً لىى دا سنق  رك  ا   تحدر دشكىة الدراسة في التساؤلي  اآل يي :

د فل الردار  في  مفيف ادال  العر  السعيدة لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي دا   1 ر ر دي

في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا  في ءم  نرمذج دؤسسة الركا  السعيد لىعر  

 ؟

( في است اباو اففار لينة α ≤ 0.05ه   ماد فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم     2

  إلى دتريفاو ال نس    الرؤه  العىري    سنماو المنفة  الدراسة د  الرعىري   يعم

  الرسرى المظي،ي ؟ 
 

 اهدا  الدراسة : 

 هدفت هذه الدراسة إلى:      

د فل الردار  في  مفيف ادال  العر  السعيدة  1 لىعادىي  برفحىة  التعف  لىى  ر ر دي

مذج دؤسسة في ءم  نر التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

 الركا  السعيد لىعر  

( في است اباو اففار α ≤ 0.05 حد د  امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم     2

لينة الدراسة د  الرعىري   يعم  إلى دتريفاو ال نس    الرؤه  العىري    سنماو 

 المنفة   الرسرى المظي،ي  

 أهمية الدراسة : 

 رثىت اهرية هذه الدراسة في لمنجا  رك  ا   ،يد ٌدد فل الردار  في لي،ية  مفيف 

الظف    العماد  التي  ركنجم د   مفيف ادال  لر  سعيدة بردارسجم  فمالً ل   عف  

العادىي  بالردار  لىى سراو  خصالص األدال  السعيدة في العر   التي  ننري ا   تمافف 

دراسة دشففي اإلرارة الردرسية في إشفافجم اإلرارل   طم فه د  بردارسجم  لرا  سالد ال

خالل الرساهرة ال،عالة في  مفيف دكا  العر  السعيد في الردرا  التي  شففم  لىيجا   

د ف او التعىيرة التابعة لجا في  باإلءافة إلى   الرسؤ لي  في  زارة التفبية  التعىيم  الري

تطىناو النشف ة   الرار ة التي  سالد ٌدد فل الردار  في  مفيف ادال  العر   مفيف لافة الري

السعيدة   إرراج دمءمع  ادال  العر  السعيدة ءر  بفاد  اإللدار  التأهي   التنرية 

د فل الردار        الرجنية لري

 حدود الدراسة:

 في اآل ي: الدراسة رثىت حد ر  
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د فل الررد الحد ر الرمءملية:  1 ار  فري  رمفيف ادرال  العرر  حيث اقتصفو لىى ر ر دي

السعيدة في ءم  نررمذج دؤسسرة الركرا  السرعيد لىعرر  در  خرالل خرسرة دحرا ر هري:  

 المدالة (   -ال،مف -العدالة -االحتفا  -الرصداقية

عىري   الرعىراو    2  الحد ر النشف ة: حيث اقتصفو لىى الري

مديررة فرري دحافظررة الحك درردار  التعىرريم األساسرريالحررد ر الركانيررة: حيررث اقتصررفو لىررى   3

   شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

الحد ر المدنية: حيث اياف ت الدراسة الريدانية في ال،ص  الثاني د  العا    4

    2019/2020الدراسي

 مصطلحات الدراسة:

 دكا  العر  السعيد: -1

 ثق فيه الرمظف باألشماص اآلخف     ٌعف  دكا  العر  السعيد بأنه "الركا  الذل

 عرىم  دعه    ،مف فيه برا   م  به د  لر     سترتا فيه بالعر  دا اآلخف  " الذ   
  

(KaurAnand & Singh, 2017, 27)  

"الركا  الذل  شعف فيه الرمظف برستم  لاِل لرا  ٌعف  دكا  العر  السعيد بأنه 

د  الفءا المظي،ي    كم  لد ه إحسا  بالنج ة  ال،فح  األد    الطاقاو  العماطف 

اإل  ابية   التي  م،ي دعنى لحيا ه المظي،ية    صنح الثف  حرالً لىرسؤ لية    دفعه لرم د 

شارلي  دعه في العر "     & Sezer)د  اإلنتااية  العر    بنا  لالقاو فعالة دا لافة الري

Can, 2019, 168) 

ً  ٌعف  دكا  العر  السعيد بأنه " شالف الرعىم فيه د لدل الركا  الذل  كم  ا ما

لاط،ية إ  ابية   اه العر  في الردرسة   هذا  نعكس لىى إن ازه  اراله ب مرة   ريم  

  تح ق لد ه الك،ا ة الذا ية     د فيه دم داً د  اإلثارة ل درا ه  دجارا ه  ر افعه    شعف 

 ,Raj, Tiwari & Rai)فيه برم د د  التناغم في العالقاو  التماف  ال،عال دا زدالله"  

2019, 1093)  
 

ً لىى دا سنق  ٌعف  دكا  العر  السعيد بأنه الركا  الذل  شعف فيه    أسيسا

العادىم  بردار  التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا  برستم  لاِل د  

الفءا المظي،ي    كم  لد جم إحسا  بالنج ة  ال،فح  األد    الطاقاو  العماطف 

   فيه برا   مدم  به د  الرال    سترتعم  فيه بالعر  دا اآلخف      ،مفز اإل  ابية 

   د   فيه دم داً د  اإلثارة ل درا جم  دجارا جم  ر افعجم    صنحم  الثف  حرالً 

لىرسؤ لية    شعف   فيه برم د د  التناغم في العالقاو  التماف  ال،عال دا زداللجم  

  ال مرة في األرا    دفعجم لرم د د  اإلنتااية  العر  

 نرمذج دؤسسة الركا  السعيد لىعر : -2
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هم نرمذج  ءعته دؤسسة الركا  السعيد لىعر   طمره ل  د  لي،ف نغ   ليرا    مر  

خرسة دحا ر رليسة  لىسعارة في دكا  العر   هي: الرصداقية    االحتفا     العدالة   

 (  9 2016  العمر  آخف      ال،مف   المدالة 

 افا او الرنج ية لىدراسة:اإل

 دنج  الدراسة:

ا نا الناحثا  في هذه الدراسة الرنج  المف،ي حيث إنه الطف  ة الرنظرة لدراسة ح الق 

راهنة دتعى ة بظاهفة ا  دمقف ا  اففار ا  احداث ا  ا ءاع دعينة بجد  التشا  ح الق 

 تص  بجا    ،سيفها  اد دة ا  التح ق د  فحة ح الق قد رة  آثارها  العالقاو التي

 لشف ال مانب التي  حكرجا 
 

(106  2011 الرعا طه   
 

 

 د ترا الدراسة:

التعىيم األساسي الحكمدية   كم  د ترا الدراسة د  اريا الرعىري   الرعىراو بردار  

   النالغ لدرهم 2020-2019برحافظة شرال الشفقية بسىطنة لرا  لىعا  الدراسي 

لرد ف ة التفبية  التعىيم برحافظة شرال  حسب اإلحصالياو الفسرية ( دعىراً  دعىرة4424 

  الشفقية

 لينة الدراسة:

دعىراً  دعىرة    م  طني جا  (550 م اخذ لينة لشمالية د  د ترا الدراسة بىرت  

ً     بىغ لدر االستناناو الرستفاعة   ( استنانة   اريعجا فالح لىتحىي  500الكتف نيا

(  مءح العينة حسب 1%( د  د ترا الدراسة    اد ل  11.3جا  اإلحصالي    نسنت

 دتريفاو الدراسة:

 لينة الدراسة حسب دتريفا جا (1اد ل  

 اإلارالي النسنة العدر الرستم  الرتريف

 النمع
 %37.6 188 ذلف

500 

 %62.4 312 انثى

 الرؤه 
 %94 470 بكالمر م 

 %6 30 دااستيف فألىى

 %62 310 سنماو 10اق  د   المنفة

 %38 190 سنماو فألثف 10د   

 %91.2 456 دعىم            المظي،ة

 %8.8 44 دعىم ا ل 

 أداة الدراسة:

نرمذج  د  اا   ح يق اهدا  الدراسة قا  الناحثا  بإلدار اراة الدراسة بااللترار لىى

( 2016 ليرا   العمر  آخف      ل  د  لي،ف نغلىعر    الذل طمره  دؤسسة الركا  السعيد
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( ف فة   في فمر جا 54  كمنت االستنانة في فمر جا األ لية د  خرسة دحا ر      

(  مءح  الرحا ر المرسة  لدر ف فاو 2( ف فة    اد ل  58النجالية د  خرسة دحا ر    

 ل  دنجا  نسنتجا الرئم ة في الصمرة النجالية لالستنانة 

 دحا ر الدراسة   ف فاو ل  دنجا   النسب الرئم ة لى، فاو مز ا  (2اد ل  

لدر  الرعيار  

 ال، فاو

 النسنة الرئم ة  %(

 %24.14 14 الرصداقية 1

 %27.59 16 االحتفا  2

 %20.69 12 العدالة 3

 %13.8 8 ال،مف 4

 %13.8 8 المدالة 5

 %100 58 الر رمع الكىي

 فدا األراة:

حكري  د  ذ ل المنفة     لىتح ق د  فدا األراة  م لفءجا لىى د رملة د  الري

( دحكري    ذلك في قسم التفبية 7 الرمتصي  في اإلرارة التعىيرية   بىغ لدرهم  

 خنفا  في   لىية التفبية اادعة السىطا  قابم    الدراساو اإلنسانية ب ادعة نم    

را     قد لارو االستناناو الرحكرة اريعجا   اارا  زارة التفبية  التعىيم بسىطنة ل

الرحكرم  لىى فدقجا   داللرتجا ل يا  الرحا ر التي  ءعت د  ااىجا   ذلك بعد إافا  

التعد الو الرناسنة في ءم  دالحظاو الرحكري    مايجا جم  إدا بالحذ   ا  اإلءافة  ا  

 إلارة الصياغة  ا  إلارة التف يب 

 اسة:ثبات أداة للدر

(  مءح 3قا  الناحثا  باستمدا  دعاد  ال،ا لف نناخ الستمفاج دعاد  الثناو  نتال  اد ل  

 ذلك 

 دعادالو الثناو  نعاً لرحا ر الدراسة (3اد ل  

لدر  الرحمر  

 ال، فاو

 دعاد  الثناو

 95. 14 الرصداقية 1

 96. 16 االحتفا  2

 95. 12 العدالة 3

 93. 8 ال،مف 4

 94. 8 المدالة 5

 98. 58 الثناو الكىي
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( ا  اريا دحا ر الدراسة  ترتا ب يرة ثناو لالية حيث بىغ الثابت 3 تمح د  اد ل       

 (   ذلك  دل لىى ا  اراة الدراسة  ترتا ب يرة لالية د  الثناو 0.98العا  لألراة  

 الرعال او اإلحصالية:

( دا استمدا  SPSSاالحصالي    م ارخال النياناو في الحاسب اآللي لىى النفناد 

 الرعال او اإلحصالية التالية:

التمز عاو التكفار ة   النسب الرئم ة لىتعف  لىى  كفار اإلااباو لد  اففار لينة  -

 الدراسة 

 ال،ا لف  نناخ لحساب دعاد  الثناو  -

 الرتمسط الحسابي  االنحفا  الرعيارل   -

 باو اففار د ترا الدراسة اختنار  و( لدراسة ال،ف ا بي  دتمسطاو است ا -

 نتائج الدراسة: 

د فل الردار  في  ا الً:النتال  الرتعى ة باإلاابة ل  السؤال األ ل الذل نصه: دا ر ر دي

 مفيف ادال  العر  السعيدة لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية 

 ؟ في ءم  نرمذج دؤسسة الركا  السعيد لىعر  بسىطنة ليرا 

 سجيال لعفض نتال  الدراسة ف د  م  صني،جا  ف ا ألسئىة الدراسة بحيث  رت اإلاابة 

ل  ل  سؤال لىى حده   فيرا  ىي لفض لتىك النتال    النياناو اإلحصالية الرتعى ة بجا 

 حد د طمل المال ا  ف اً لر يا  ليكفو الثالثي   الرعيار اآل ي لت،سيف النتال   حيث  م   ف ا

(  د  ثم   سيره لىى النف قيرة في الر يا  لىحصمل لىى طمل 2=1-3ساب الرد     م ح

(   بعد ذلك  م إءافة هذه ال يرة إلى اق  قيرة في الر يا   ذلك 0.66=3÷2المىية ال  

 (  مءح ذلك 4لتحد د الحد األلىى لجذه المىية   اد ل  

 ( الحد ر الدنيا  العىيا لر يا  ليكفو الثالثي4اد ل  

 الرتمسط الحسابي طمل المىية( رراة الرماف ة

 1.66إلى اق  د            1د         دنم،مة

 2.33إلى اق  د        1.66د      دتمسطة

 3إلى      2.33د     لالية

 بعد  طنيق االستنانة لىى لينة الدراسة    ،ف غ االست اباو  م حساب الرتمسطاو     

 ( ارناه  مءح ذلك   5الحسابية لدراة  مافف الرحا ر الثالثة لىدراسة   اد ل  
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 الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة لرحا ر الدراسة (5اد ل  

 الف نة
  

 الرعا يف 

 

الرتمسط 

 الحسابي

االنحفا  

 الرعيارل

 الدراة 

 
 دنم،مة 57. 1.35 الرصداقية 1 2

 دنم،مة 79. 1.43 االحتفا  2 1

 دنم،مة 61. 1.41 العدالة 3 3

 دنم،مة 59. 1.31 ال،مف 4 5

 دنم،مة 58. 1.34 المدالة 5 4

 دنم،مة 63. 1.37  رمع الكىي الر            

د فل الردار 5 تمح د  اد ل   في  مفيف ادال  العر  السعيدة لىعادىي   ( ا  ر ر دي

في ءم  نرمذج دؤسسة  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

الركا  السعيد لىعر  بالنسنة لرحا ر الدراسة لك  لا  ءر  الدراة الرنم،مة  حيث بىغ 

(  لرا  فا ح 0.63ار ة  (    االنحفافاو الرعي1.37الر رمع الكىي لىرتمسطاو الحسابية  

 - 0,79(    االنحفا  الرعيارل بي   1,32 -1.43الرتمسط الحسابي لىرحا ر بي  

(  اا  في الرف نة األ لى دحمر االحتفا  بدراة دنم،مة   برتمسط حسابي بىغ 0,58

(   في الرف نة الثانية اا  دحمر الرصداقية 0,79(  انحفا  دعيارل قدره   1,43 

(   اا  0,57(  انحفا  دعيارل قدره   1,35مة     برتمسط حسابي بىغ  بدراة دنم،

(  انحفا  1,41في الرف نة الثالثة دحمر العدالة بدراة دنم،مة   برتمسط حسابي بىغ 

 برتمسط  (    في الرف نة الفابعة دحمر المدالة بدراة دنم،مة  0.61دعيارل قدره   

ال،مف ف ا  في الرف نة  (   ادا دحمر0,58   (  انحفا  دعيارل قدره1,34حسابي بىغ 

(  انحفا  دعيارل 1,31المادسة  األخيفة  بدراة دنم،مة ا ماً   برتمسط حسابي بىغ 

 (  0.59قدره   

 لرم د د  التعرق في نتال  السؤال األ ل لىدراسة  م  نا ل ل  دحمر لىى حده  ذلك لرا 

  أ ي:

 الرحمر األ ل: الرصداقية:

( الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  الدراة  الف نة ل، فاو 6    مءح اد ل

   هذا الرحمر  
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الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  رراة الحد ث  الف نة بالنسنة  (6اد ل  

 ل، فاو دحمر الرصداقية
الـف

  نـة
 ال، ـــفاو  

الرتمسط 

 الحسابي
االنحفا  

 الرعيارل

 الدراة 

 

1 12 
  م  بعرىياو  رييف   طم ف إلطالع العادىي  لىى الملمر التي 

 . م المفا  بجا  الت د  الذل  م إن ازه

1.48 .61 
 دنم،مة

2 3 
 مفف دناخاً  نظيرياً  رك  العادىي  د  التفليم في العر  لىتعاد  

 .بشك  استناقي دا ال دعىمداو  ثيف الحيفة ا  ال ىق

1.46 .61 
 دنم،مة

3 10 
 سالد العادىي  في اختيار ا لم او العر  لتح يق اهدا  الردرسة 

  بك،ا ة  فعالية

1.41 .58 
 دنم،مة

4 11 
ندلي   نرمذج  حتذ   ىجراً لىعادىي  الري  حفص لىى ا   كم  دي

 .به

1.40 .61 
 دنم،مة

ناسب بي  العادىي   الرست،يد   14 5  61. 1.39 . حدر اسىمب التعاد  الري
 دنم،مة

6 9 
 يتيح ال،فص الرتنملة لىعادىي   لتملي دسؤ لياو  ركنجم د  

 .دمااجة التحد او ب،عالية

1.38 .58 
 دنم،مة

7 2 
 سالد العادىي  لىى فجم رؤ ة  رسالة الردرسة  اهرية ر رهم 

 .في  ح ي جرا

1.34 .56 
 دنم،مة

8 5 
 نني ر ابط قم ة بينه  بي  العادىي   رك  د  سجملة المفمل 

 .  عم م التماف  بينجراإليه 

1.33 .57 
 دنم،مة

9 1 
 يمنف العادىي  بالعماد  التي  ؤثف لىى ن اح الردرسة في  ح يق 

 .اهدافجا

1.32 .53 
 دنم،مة

10 13 
 يدلم ث ة العادىي   شعمرهم بأ  دساهرا جم  ح ق ن اح الردرسة 

 .بصمرة دسترفة

1.31 .54 
 دنم،مة

11 6 
العادىي  د  خالل التفحيب باألسئىة  يدلم الث ة بينه  بي  

 . اإلاابة لنجا بصفاحة   ءمح

1.30 .54 
 دنم،مة

 56. 1.29 . ثق في قدرة العادىي  لىى االءطالع بماانا جم المظي،ية 8 12
 دنم،مة

 52. 1.26 .  ش ا العادىي  لىى العر   العطا  بشك  سف ا  دسترف 7 13
 دنم،مة

14 4 
اهرية  حىيجم باألدانة  االست ادة في  رك  العادىي  د  إرراك 

 . عادال جم الرجنية

1.24 .49 
 دنم،مة

 دنم،مة 57.   1.35 الر رمع الكىي
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د فل الردار  في  مفيف ادال  العر  السعيدة لىعادىي  6 تمح د  اد ل   ( ا  ر ر دي

دؤسسة في ءم  نرمذج  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

الركا  السعيد لىعر  بالنسنة لرحمر الرصداقية لا  ءر  الدراة الرنم،مة حيث  فا ح 

(   0,49 -0,61(   االنحفا  الرعيارل بي   1,24-1.48الرتمسط الحسابي بي  

(  التي نصجا "   م  بعرىياو  رييف   طم ف إلطالع العادىي  لىى 12 حصىت ال، فة 

( 1,48 الت د  الذل  م إن ازه " لىى الىى دتمسط حسابي بىغ  الملمر التي  م المفا  بجا 

 التي نصجا  (4(  بدراة دنم،مة   بينرا حصىت ال، فة  0,61 بانحفا  دعيارل قدره  

"  رك  العادىي  د  إرراك اهرية  حىيجم باألدانة  االست ادة في  عادال جم الرجنية " لىى اق  

 (  بدراة دنم،مة ا ماً   0.49عيارل قدره    (   انحفا  د1.24دتمسط حسابي بىغ  

 الرحمر الثاني: االحتفا :

( الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  رراة الحد ث  الف نة 7  مءح اد ل  

   ل، فاو هذا الرحمر 

الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  رراة الحد ث  الف نة بالنسنة  (7اد ل  

  االحتفا  ل، فاو دحمر

 ال، ـــفاو   الـف نـة
الرتمسط 

 الحسابي

االنحفا  

 الرعيارل

 الدراة 

 

1 4 
 ش ا العادىي  لىى خمض دماطفاو دحسمبة  ؤرل ألساليب لر  

 .اد دة  طمر األرا 

1.59 .65 
 دنم،مة

2 3  ً  68. 1.55 . ح،م العادىي   بصمرة رالرة دار اً  دعنم ا
 دنم،مة

 64. 1.51 .قىق العادىي  بشأ  األحداث التي   ا خارج لرىجم عر  لىى خ،ض  14 3
 دنم،مة

4 1 
 حفص لىى إلدار   أهي  لادىي  دت،اني  في ارا  العر  د  خالل 

تريم  .التدر ب الري

1.50 .62 
 دنم،مة

5 8 
نا  ا ماذ ال فاراو  لم ارة فجرجم لجا   يشفك العادىي  في لرىياو في

 .لنجا   د ف الرسؤ لياو النا  ة 

1.49 .66 
 دنم،مة

 62. 1.44  ينري لد  العادىي  الشعمر بالرىكية في لرىجم 9 6
 دنم،مة

7 6 
 ش ا العادىي  لىى   د م اقتفاحاو   مر إلى درارساو دمففة 

 .لىتكى،ة

1.43 .63 
 دنم،مة

 59. 1.42 . سالد العادىي  في االست ابة الحتياااو اآلخف   11 8
 دنم،مة

 59. 1.40 .العادىي  د  التعاد  بأر حية   فليم طاقتجم في العر  يرك   12 9
 دنم،مة

 57. 1.39 . ينري لد  العادىي  الرسؤ لية ل   ن،يذ الترييفاو بن اح 10 10
 دنم،مة

 59. 1.38 . سالد العادىي   لىى   نارل النياناو  الرعىمداو فيرا بينجم 5 11
 دنم،مة

 60. 1.37 ش ا العادىي  لىى طفح األفكار اد دة التي   مر حىمل لرىية  7 12
 دنم،مة
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 .لىرشكالو

13 2 
 يتيح الر ال إلبدالاو  ابتكاراو العادىي    نرية شعمرهم بال درة 

 .لىى  طم ف  اختنار افكار اد دة

1.36 .57 
 دنم،مة

 60. 1.35 .  حفص لىى شعمر العادىي  باالست فار 13 14
 دنم،مة

15 15 
 يدلم شعمر العادىي  بالمال   االلتما  في دكا  العر  د  خالل 

 .ث تجم في اإلرارة  إخالفجا

1.34 .59 
 دنم،مة

16 16 
 جتم بفاحة العادىي  د  خالل  مفيف لماد  األد   الصحة  السالدة 

 . في  دكا  العر 

1.33 .58 
 دنم،مة

 دنم،مة 79. 1.43 الر رمع الكىي 

د فل الردار  في  مفيف ادال  العر  السعيدة لىعادىي  7د  اد ل    تمح ( ا  ر ر دي

في ءم  نرمذج دؤسسة  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

الركا  السعيد لىعر  بالنسنة لرحمر االحتفا  لا  ءر  الدراة الرنم،مة حيث  فا ح 

(   0,57 -0,68(   االنحفا  الرعيارل بي   1,33-1.59الرتمسط الحسابي بي  

(  التي نصجا "  ش ا العادىي  لىى خمض دماطفاو دحسمبة  ؤرل 4 حصىت ال، فة 

(  بانحفا  1,59ألساليب لر  اد دة  طمر األرا  " لىى الىى دتمسط حسابي بىغ  

 التي نصجا "  جتم  (16(  بدراة دنم،مة   بينرا حصىت ال، فة  0,65دعيارل قدره  

بفاحة العادىي  د  خالل  مفيف لماد  األد   الصحة  السالدة في  دكا  العر  " لىى اق  

 (  بدراة دنم،مة ا ماً   0,58(   انحفا  دعيارل قدره    1,33دتمسط حسابي بىغ  

 الرحمر الثالث: العدالة:

 رراة الحد ث  الف نة ( الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة 8  مءح اد ل  

  ل، فاو هذا الرحمر 

الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  رراة الحد ث  الف نة بالنسنة  (8اد ل  

 ل، فاو دحمر العدالة

 ال، ـــفاو   الـف نـة
الرتمسط 

 الحسابي

االنحفا  

 الرعيارل

 رراة 

 مافف 

 الرعيار

1 6 
دعجم  سما  راخ  فف ق العر  ا  ال  يريم بي  العادىي  في التعاد  

 .لىى دستم  الردرسة لك 

1.52 .67 
 دنم،مة

 64. 1.47 . حفص لىى ا  ل  لاد    ى ى ن،س الرعادىة في لافة األ قاو 9 2
 دنم،مة

3 10 
 عر  ا   ثق العادىم  في اد   الشكا    التي  تيح الدلم  العدالة 

 . لىمدال 

1.46 .64 
 دنم،مة

 60. 1.43 حفص لىى ا  السياساو  اإلافا او التي  ستمددجا في إفدار  11 4
 دنم،مة
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 .ال فاراو  ستمد  بن،س الطف  ة دا لافة العادىي  بالردرسة

 63. 1.41 . عر  لىى ا   ثق العادىم  بالعدالة  الرسا اة  د  قن   اإلرارة 12 5
 دنم،مة

6 5 
بحيث  تحدث ل  دنجم ل   ٌدلم ث ة العادىي  في زداللجم  قار جم 

 .اآلخف بصمرة إ  ابية

1.40 .60 
 دنم،مة

7 8 
 ىتم  بإ  ار  دكا  لر   يشك  فيه الرعادىة العارلة ام اً ال  ت ما 

 .دنه

1.39 .60 
 دنم،مة

8 7 
 نمفط دا العادىي  بصمرة نشطة في ل د ااترالاو  دناقشاو 

 .لنعمجم النعضلمرا   نارل األفكار  ز ارة دعففة العادىي  

1.38 .61 
 دنم،مة

9 4 
 عر  ا   ثق العادىي   في ا  ل  ففر دنجم لد ه فففة لىرساهرة في 

 . ح يق اهدا  الردرسة

1.37 .60 
 دنم،مة

10 2 
  ع  العادىي    شعف   باالر ياح لند طفح افكارهم  د تفحا جم  

 . طىب الرسالدة لند الحااة إليجا

1.36 .58 
 دنم،مة

11 3 
 يعمز الف ابط بي  العادىي   بعمجم النعض  بينجم  بي  الردرسة 

 .لك 

1.35 .59 
 دنم،مة

12 1 
 نذل قصار  اجده لي ع  العادىي    ث م  به ل الد له دكانة لالية 

 .في الردرسة

1.33 .58 
 دنم،مة

 دنم،مة 61. 1.41 الر رمع الكىي

د فل الردار  في  مفيف8 تمح د  اد ل   ادال  العر  السعيدة لىعادىي   ( ا  ر ر دي

في ءم  نرمذج دؤسسة  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

الركا  السعيد لىعر  بالنسنة لرحمر العدالة لا  ءر  الدراة الرنم،مة حيث  فا ح 

(   0,58 -0,67(   االنحفا  الرعيارل بي   1,33-1.52الرتمسط الحسابي بي  

(  التي نصجا " ال  يريم بي  العادىي  في التعاد  دعجم  سما  راخ  فف ق 6صىت ال، فة  ح

(  بانحفا  1,52العر  ا  لىى دستم  الردرسة لك  " لىى الىى دتمسط حسابي بىغ  

 التي نصجا "  نذل  (1(  بدراة دنم،مة   بينرا حصىت ال، فة  0,67دعيارل قدره  

 ث م  به ل الد له دكانة لالية في الردرسة " لىى اق  دتمسط  قصار  اجده لي ع  العادىي  

  (  بدراة دنم،مة ا ماً   0,58(   انحفا  دعيارل قدره    1,33حسابي بىغ  

 الرحمر الفابا: ال،مف:

( الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  رراة الحد ث  الف نة 9  مءح اد ل  

  ل، فاو هذا الرحمر 
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الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  رراة الحد ث  الف نة بالنسنة  (9 اد ل 

 ل، فاو دحمر ال،مف

 ال، ـــفاو   الـف نـة
الرتمسط 

 الحسابي
االنحفا  

 الرعيارل
 الدراة  

 

1 8 
 مفف لافة السن  ليف  العادىم  الردرسة لرن،ذ لمددة الر ترا الرحىي 

 .  نريته  ح  دشكال ه

1.39 .56 
 دنم،مة

2 6 
 يدلم التما  العادىي    اه الردرسة   قيادجم بإخنار اآلخف   ل  

 .  اربجم الرريمة في العر  بجا

1.36 .59 
 دنم،مة

3 3 
 يشعف العادىي  بأ  لرىجم له دعنى خاص  ،تمف   به لت،فر دجارا جم 

 الشمصية

1.34 .57 
 دنم،مة

4 4 
  اه دا   مدم  بإن ازه في ففا  ينري لد  العادىي  دشالف إ  ابية 

 .العر 

1.31 .55 
 دنم،مة

 58. 1.30  شعف العادىي  بصمرة دسترفة بأنجم  صنعم  فارقاً في ن اح الردرسة 2 5
 دنم،مة

 55. 1.29 . حفص لىى ا   نمفط العادىي  في لرىجم ليصنحما الثف إ  ابية 1 6
 دنم،مة

7 5 
ففا العر  باإلءافة إلى  عتف  بأ  ن اح الردرسة  عترد لىى 

 .الرساهراو ال،فر ة

1.28 .55 
 دنم،مة

8 7 
 عر  لىى ا   يظجف العادىم  دستمً  لاٍل د  االلتما    اه الحممر 

 .إلى العر 

1.25 .50 
 دنم،مة

 دنم،مة 59. 1.31 الرتــمســط العــا 

د فل الردار  في  مفيف ادال  العر  9 تمح د  اد ل   السعيدة لىعادىي  ( ا  ر ر دي

في ءم  نرمذج دؤسسة  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

الركا  السعيد لىعر  بالنسنة لرحمر ال،مف لا  ءر  الدراة الرنم،مة حيث  فا ح 

(   0,50 -0,59(   االنحفا  الرعيارل بي   1,25-1.39الرتمسط الحسابي بي  

التي نصجا "  مفف لافة السن  ليف  العادىم  الردرسة لرن،ذ لمددة (  8 حصىت ال، فة 

(  بانحفا  1,39الر ترا الرحىي   نريته  ح  دشكال ه " لىى الىى دتمسط حسابي بىغ  

 التي نصجا "  عر   (7(  بدراة دنم،مة   بينرا حصىت ال، فة  0,56دعيارل قدره  

تما    اه الحممر إلى العر  " لىى اق  لىى ا   يظجف العادىم  دستمً  لاٍل د  االل

  (  بدراة دنم،مة ا ماً   0,50(   انحفا  دعيارل قدره    1,25دتمسط حسابي بىغ  

 

 الرحمر المادس: المدالة:
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( الرتمسطاو الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  رراة الحد ث  الف نة 10  مءح اد ل  

  ل، فاو هذا الرحمر 

الحسابية  االنحفافاو الرعيار ة  رراة الحد ث  الف نة بالنسنة  الرتمسطاو (10اد ل  

 ل، فاو دحمر المدالة

 ال، ـــفاو   الـف نـة
الرتمسط 

 الحسابي

االنحفا  

 الرعيارل

 رراة 

 مافف 

 الرعيار

1 3 
  ع  العادىم   شعف   ب در جم لىى االحت،ال بالرناسناو المافة 

 .دا بعمجم النعض

1.37 .63 
 دنم،مة

2 8 
 عر  لىى ا   ثق العادىم  في ا  زدال هم سي ددم  لجم الدلم 

 . الرسالدة في لافة الظف    األحمال

1.36 .59 
 دنم،مة

3 2 
 يشعف العادىي  ب در جم لىى التعاد  دا زداللجم بأر حية  ا  

 . ظجف ا دماهنجم ال،ف دة

1.35 .58 
 دنم،مة

4 1 
 كم   لالقاو فداقة  عر  لىى ا   صنح العادىم  قارر   لىى 

 .ح ي ية دا بعمجم النعض

1.34 .57 
 دنم،مة

5 4 
 يرك  العادىم  د    د م الدلم  الرسالدة لألخف   بسفلة لند 

 .الحااة

1.33 .59 
 دنممة

6 7 
تريمة   حفص لىى ا   درك العادىم  انجم دشارلم  في ددرسة دي

 .بالرعنى الح ي ي لىتريم

1.32 .56 
 دنم،مة

7 6 
لىى ا   شعف الرمظف في الرفاح  األ لى د  لرىه  حفص 

 .بالردرسة بالتفحاب  الت د ف  االهترا   الفلا ة

1.31 .57 
 دنم،مة

 56. 1.29 . جتم بتطم ف الردرسة ب،م  الرعنم او العالية  ر ح ال،ف ق الماحد 5 8
 دنم،مة

 دنم،مة 58. 1.34 الرتــمســط العــا 

د فل الردار  في  مفيف ادال  العر  السعيدة لىعادىي  ( ا  ر ر 10 تمح د  اد ل   دي

في ءم  نرمذج دؤسسة  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

الركا  السعيد لىعر  بالنسنة لرحمر المدالة لا  ءر  الدراة الرنم،مة حيث  فا ح 

(   0,56 -0,63(   االنحفا  الرعيارل بي   1,29-1.37الرتمسط الحسابي بي  

(  التي نصجا "   ع  العادىم   شعف   ب در جم لىى االحت،ال 3 حصىت ال، فة 

(  بانحفا  1,37بالرناسناو المافة دا بعمجم النعض " لىى الىى دتمسط حسابي بىغ  

"  جتم  التي نصجا  (5(  بدراة دنم،مة   بينرا حصىت ال، فة  0,63دعيارل قدره  

بتطم ف الردرسة ب،م  الرعنم او العالية  ر ح ال،ف ق الماحد " لىى اق  دتمسط حسابي 

  (  بدراة دنم،مة ا ماً   0,56(   انحفا  دعيارل قدره    1,29بىغ  
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 ≥ αلإلاابة ل  السؤال الثاني الذل نصه: ه   ماد فف ا ذاو راللة إحصالي لند دستم   

عىري   يعم  إلى دتريفاو ال نس  ( في است اباو اففار 0.05  الرؤه   لينة الدراسة د  الري

 العىري   سنماو المنفة   الرسرى المظي،ي ؟

تريف لىى حده لىى النحم اآل ي:    م لفض نتال  ل  دي

 ا الً: دتريف ال نس :

 م حساب الرتمسطاو الحسابية   االنحفافاو الرعيار ة ل ريا الرحا ر  ف ا لرتريف ال نس 

( لر رملتي  دست ىتي  حسب دا  شيف إليه T-testف  انثى(    م إافا  اختنار و   ذل

 ( 11اد ل  

( لىكشف ل  اثف ال نس لىى  اجاو نظف اففار لينة T-test( نتال  اختنار و 11اد ل  

 الدراسة

 الرتمسط الحسابي العـدر ال نس الرحا ر
االنحفا  

 الرعيارل

ررااو 

 الحف ة
 قيرة  و(

دستم  

 الداللة

ا  اه 

 الداللة

 الرصداقية
 188 ذلف

1.40 .49 

498 2.15 .03* 

رالة 

 إحصاليا

 312 انثى
1.31 .41 

 االحتفا 
 188 ذلف

1.48 .53 

498 2.08 .04* 

رالة 

 إحصاليا

 312 انثى
1.39 .44 

 العدالة
 188 ذلف

1.39 .54 

498 1.81 .07 

غيف رالة 

 إحصاليا

 312 انثى
1.30 .45 

 ال،مف
 188 ذلف

1.35 .52 

498 1.44 .15 

غيف رالة 

 إحصاليا

 312 انثى
1.29 .43 

 المدالة

 1.39 188 ذلف
.54 

498 1.81 

 

.07 

 

 

غيف رالة 

 إحصاليا

 1.30 312 انثى
 

 الر رمع الكىى

 1.40 188 ذلف
.53 498 

1.85 0.14 
 

 1.31 312 انثى
.44     
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 α ≤ 0.05*راله لند دستم 

 ≥ α لد   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة ( 11 تمح د  اد ل  

تريف ( 0.05 في است اباو لينة الدراسة د  الرعىري  في اريا الرحا ر  يعم  لري

الرصداقية  االحتفا   حيث اا و لصالح الذلمر   درا  إنثى( دا لدا دحمرل -ال نس ذلف

 ه  ماد نمع د  التأثيف لى نس في است ابا جم  عني ا ،اا لينة الدراسة لىى ان

 ثانياً: دتريف الرؤه  العىري:

 م حساب الرتمسطاو الحسابية   االنحفافاو الرعيار ة ل ريا الرحا ر  ف ا لرتريف الرؤه  

( لر رملتي  T-testالعىري  بكالمر م   دااستيف فألىى(    م إافا  اختنار و  

 ( 12 ل  دست ىتي  حسب دا  شيف إليه اد

( لىكشف ل  اثف الرؤه  العىري لىى  اجاو نظف T-test( نتال  اختنار و 12اد ل  

 اففار لينة الدراسة

 العـدر الرؤه  الرحا ر
الرتمسط 

 الحسابي

االنحفا  

 الرعيارل

ررااو 

 الحف ة

قيرة 

  و(

دستم  

 الداللة

ا  اه 

 الداللة

 الرصداقية

 44. 1.34 470 بكالمر م 

498 -.95 .34 
غيف رالة 

 احصاليا
 47. 1.42 30 دااستيف فألىى

 االحتفا 

 47. 1.43 470 بكالمر م 

498 -.15 .88 
غيف رالة 

 احصاليا
 50. 1.44 30 دااستيف فألىى

 العدالة

 48. 1.33 470 بكالمر م 

498 -.89 .37 
غيف رالة 

 احصاليا
 55. 1.41 30 دااستيف فألىى

 ال،مف

 46. 1.30 470 بكالمر م 

498 -.84 .40 
غيف رالة 

 احصاليا
 54. 1.38 30 دااستيف فألىى

 المدالة

 49. 1.33 470 بكالمر م 

498 -.89 
 

.37 

غيف رالة 

 احصاليا
 55. 1.41 30 دااستيف فألىى

 الر رمع الكىى

 47. 75.- 498 47. 1.34 470 بكالمر م 
غيف رالة 
 احصاليا

     52. 1.41 30 دااستيف فألىى
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 ≥ α لد   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة ( 12 تمح د  اد ل  

تريف الرؤه  ( 0.05 في است اباو لينة الدراسة د  الرعىري  في اريا الرحا ر  يعم  لري

العىري  بكالمر م   دااستيف فألىى(   درا  عني ا ،اا لينة الدراسة لىى انه ال  ماد  أثيف 

 لىرؤه  العىري في است ابا جم 

 ثالثاً: دتريف سنماو المنفة:

 م حساب الرتمسطاو الحسابية   االنحفافاو الرعيار ة ل ريا الرحا ر  ف ا لرتريف سنماو 

( T-testسنماو فألثف(    م إافا  اختنار و   10سنماو  د   10المنفة  اق  د  

 ( 13لر رملتي  دست ىتي  حسب دا  شيف إليه اد ل  

( لىكشف ل  اثف سنماو المنفة لىى  اجاو T-test( نتال  اختنار و 13اد ل   

 نظف اففار لينة الدراسة

 العـدر سنماو المنفة الرحا ر
الرتمسط 

 الحسابي

االنحفا  

 الرعيارل

ررااو 

 الحف ة

قيرة 

  و(

دستم  

 الداللة

ا  اه 

 الداللة

 الرصداقية

 10اق  د  

 سنماو
310 1.36 .458 

498 .672 .50 
غيف رالة 

سنماو  10د   احصاليا

 فألثف
190 1.34 .432 

 االحتفا 

 10اق  د  

 سنماو
310 1.46 .496 

498 1.20 .23 
غيف رالة 

سنماو  10د   احصاليا

 فألثف
190 1.41 .460 

 العدالة

 10اق  د  

 سنماو
310 1.35 .497 

498 .572 .57 
غيف رالة 

سنماو  10د   احصاليا

 فألثف
190 1.32 .485 

 ال،مف

 10اق  د  

 سنماو
310 1.34 .504 

498 1.22 .22 
غيف رالة 

سنماو  10د   احصاليا

 فألثف
190 1.30 .441 

 المدالة

 10اق  د  

 سنماو
310 1.35 .497 

498 .572 
 

.57 

غيف رالة 

سنماو  10د   احصاليا

 فألثف
190 1.32 .485 

 الر رمع الكىى

 10د  اق  

 سنماو
310 1.37 .490 498 .847 .42 

غيف رالة 
 احصاليا

سنماو  10د  

 فألثف
190 1.33 .460     
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 ≥ α لد   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة ( 13 تمح د  اد ل  

تريف سنماو ( 0.05 في است اباو لينة الدراسة د  الرعىري  في اريا الرحا ر  يعم  لري

سنماو فألثف(   درا  عني ا ،اا لينة الدراسة لىى انه  10سنماو  د   10 اق  د  المنفة 

 ال  ماد  أثيف لسنماو المنفة  في است ابا جم 

 را عاً: الرسرى المظي،ي:

 م حساب الرتمسطاو الحسابية   االنحفافاو الرعيار ة ل ريا الرحا ر  ف ا لرتريف سنماو 

( لر رملتي  دست ىتي  حسب دا T-testفا  اختنار و  المنفة  دعىم  دعىم ا ل(    م إا

 ( 14 شيف إليه اد ل  

( لىكشف ل  اثف سنماو المنفة لىى  اجاو T-test( نتال  اختنار و 14اد ل   

 نظف اففار لينة الدراسة

 العـدر المظي،ة الرحا ر
الرتمسط 

 الحسابي

االنحفا  

 الرعيارل

ررااو 

 الحف ة

قيرة 

  و(

دستم  

 الداللة

ا  اه 

 الداللة

 الرصداقية

 44. 1.34 456 دعىم

498 -.39 .69 
غيف رالة 

 احصاليا
 51. 1.37 44 دعىم ا ل

 االحتفا 

 47. 1.42 456 دعىم

498 -.46 .64 
غيف رالة 

 احصاليا
 50. 1.46 44 دعىم ا ل

 العدالة

 48. 1.34 456 دعىم

498 .14 .89 
غيف رالة 

 احصاليا
 54. 1.32 44 دعىم ا ل

 ال،مف

 46. 1.31 456 دعىم

498 -.15 .88 
غيف رالة 

 احصاليا
 49. 1.32 44 دعىم ا ل

 المدالة

 48. 1.34 456 دعىم

498 .14 
 

.89 

غيف رالة 

 احصاليا
 54. 1.32 44 دعىم ا ل

 الر رمع الكىى

 80. 74. 498 47. 1.35 456 دعىم
غيف رالة 
 احصاليا

     52. 1.35 44 دعىم ا ل
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 ≥ α لد   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة ( 14 تمح د  اد ل  

تريف الرسرى ( 0.05 في است اباو لينة الدراسة د  الرعىري  في اريا الرحا ر  يعم  لري

المظي،ي  دعىم  دعىم ا ل(   درا  عني ا ،اا لينة الدراسة لىى انه ال  ماد  أثيف لسنماو 

 المنفة  في است ابا جم 

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:

د فل  ا الً: دناقشة   ،سيف النتال  الرتعى ة باإلاابة ل  السؤال األ ل الذل نصه: دا ر ر دي

الردار  في  مفيف ادال  العر  السعيدة لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال 

 نرمذج دؤسسة الركا  السعيد لىعر  ؟الشفقية بسىطنة ليرا  في ءم  

د فل الردار  في  مفيف ادال  العر  السعيدة  خىصت نتال  الدراسة إلى ا  ر ر دي

في ءم  نرمذج  لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا 

اسة  هي دؤسسة الركا  السعيد لىعر  اا  بدراة دنم،مة بالنسنة ل ريا دحا ر الدر

الرصداقية   االحتفا    العدالة   ال،مف   المدالة   قد  يعم  ذلك إلى  فليم دد فل 

الردار  لىى  سييف شؤ   ددارسجم بصمرة ر  ينية  عرد لىى الرال إرار ة   ىيد ة ال 

 فلم لثيفاً لىى اإلبداع  االبتكار في العر    ال لىى  دليم العالقاو اإلنسانية بي  العادىي  

 االست ابة الحتيااا جم الرجنية الرتنملة  باإلءافة إلى الترار لثيف د  دد فل الردار  

لىى ان،سجم في فنا  ا ماذ ال فاراو ر   دشارلة  اسعة د  العادىي  دعجم   خمفجم د  

 ،م ض   ركي  العادىي  السىطاو  الصالحياو ألرا  بعض األلرال ا  األنشطة حففاً 

 الح،اظ لىى المءا ال الم د   اجة نظفهم  فمالً ل  ا  دعظم لىى است فار العر  

د فل  دد فاو الردار  برحافظة شرال الشفقية د  ال،ئاو التي لم  مما لنفناد  قارة  دي

الردار  في الرعجد التمصصي لىرعىري  درا ار  إلى  امر قصمر  اءح في قدر جم لىى 

النفاد  التدر نية الرماجة لجم د  قن   مفيف دكا  العر  السعيد في ددارسجم  لرا ا  

الرد ف ة العا  لىتفبية  التعىيم برحافظة شرال الشفقية لص   دجارا جم  قدرا جم لتمفيف بيئاو 

 العر  السعيدة لم  ك  لىى الرستم  الرطىمب  

 ال،جدا ل   (2019النىمشية    متىف نتال  هذه الدراسة دا نتال  رراساو ل  د  

(  2018(   الن ري  األل،ي  2018(   الممالدة  حيافاو  2018اقنة  (   الرش2019 

   بينم  (Can&Sezer,2019) لا   سيمر (   2016(   ال فلا   2017 العادف ة  

(Bynum,2019) دار ينيم   ر از دمر ال -   لاستف  (Castro-Martínez & Díaz-

Morilla, 2019)   لال نم ل (Claypool,2017) هيدارل    االلي 

(Jalali&Heidari,2016)  لندهللا  لينغ  بنغ Abdullah, Ling, Peng ,2016))   

   را ش (Kusuma & Madasu, 2015, 57)  لمسمدا   داراسم
 

(Dutch, 2015)   

 التي  مفىت نتال جا إلى شعمر   (Carvalho & Areal, 2016) لارفالجم  ار ي  
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دد ف  الردار  د   دكا  العر  نتي ة لرا   م  بهالعادىي  بالسعارة بدراة لنيفة في 

 درارساو  دا  مفف نه د  د مداو   

  ،سرريف لرر    لرم ررد درر  التعرررق فرري دناقشررة   ،سرريف نتررال  السررؤال األ ل سررم   ررتم دناقشررة

 دحمر لىى حده لرا  أ ي: 

 الرحمر األ ل: الرصداقية:

رد فل الرردار  فري اشارو نتال  الدراسة إلى انر   رمفيف ادرال  العرر  السرعيدة د ر دي

فري ءرم  نررمذج  لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسرىطنة ليررا 

دؤسسررة الركررا  السررعيد لىعررر  بالنسررنة لرحررمر الرصررداقية لررا  ءررر  الدراررة الرنم،مررة   

ملرمر التري  حصىت ال، فة التي نصجا "   م  بعرىياو  رييف   طم ف إلطالع العادىي  لىى ال

 رم المفررا  بجرا  الت ررد  الرذل  ررم إن ررازه " لىرى الىررى دتمسرط حسررابي  بدرارة دنم،مررة   قررد 

 يعم  ذلك إلى قىة الصالحياو  السىطاو الررنمحة  الرتاحة لرد فل الردار  في ال يا  برأل 

لرىياو  رييف د   ى ا  ان،سجم لتحسي    طم ف العر  ا  ح  دشكال ه  حيرث   صرف لرىيراو 

رييف لىى درا   رفره  زارة التفبيرة  التعىريم ا  الررد ف او التعىيريرة التابعرة لجرا  فرق خطرط الت

 إاررفا او دحرردرة  فرري نطرراا دحرردر لىرررد ف   ال  ركرر   مطيرره ا    ررا زه     متىررف هررذه 

 التي لشر،ت   (Claypool,2017) لال نم ل   (2016النتي ة دا نتال  رراستي ال فلا   

دررد ف   ىي  بالسررعارة بدراررة لنيررفة فرري دكررا  العررر  نتي ررة لرررا   ررم  بررهنتال جرررا شررعمر العرراد

د  دسالد جم لىى التكيف درا الرتريرفاو الرعافرفة   دشرارلتجم ب،عاليرة  حررا  الردار  

 في لرىياو الترييف التحسي   التطم ف الرؤسسي 

دانرة بينرا حصىت ال، رفة التري نصرجا "  ركر  العرادىي  در  إرراك اهريرة  حىريجم باأل 

 االسرت ادة فري  عرادال جم الرجنيرة " لىرى اقر  دتمسرط حسرابي  بدرارة دنم،مرة ا مراً   قررد 

 عم  ذلك إلى  حيرم درد فل الرردار  لرنعض الرعىرري  لىرى حسراب اآلخرف    ال سريرا فري 

لرىيرراو   ررم م األرا  الررمظي،ي  فرري   ررار ف الك،ررا ة السررنم ة  باإلءررافة إلررى خررم  الرررد ف   

  الرعىرررري  بعرررض الصرررالحياو فررري قيرررارة بعرررض األلررررال  األنشرررطة   رررفررهم فررري إلطرررا

  الردرسية   

  (2018(   الرشرراقنة  2019ال،جرردا ل    متىررف هررذه النتي ررة دررا نتررال  رراسرراو لرر  درر   

 لررررا   سرررريمر   (2016 ال فلررررا     (2017العادف ررررة     (2018الن ررررري  األل،رررري   

(Can&Sezer,2019)   بينم   (Bynum,2019)    دار ينيم   ر از دمر ال   -لاستف 

(Castro-Martínez & Díaz-Morilla, 2019)   لال نرم ل (Claypool,2017)   

 ,Chen & Duan   شري   ر ا   (KaurAnand & Singh, 2017)لمرانانرد   رن  

 ,Abdullahلنردهللا  لينرغ  بنرغ   (Jalali&Heidari,2016) االلري  هيردارل (  2017

Ling, Peng ,2016))   لمسرمدا   داراسرم  (Kusuma & Madasu, 2015, 57)  

را ررش 
 

(Dutch, 2015)  لارفررالجم  ار يرر   (Carvalho & Areal, 2016)    الترري 
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درد ف   بينت نتال جا شعمر العادىي  بالسعارة بدراة لنيفة في دكا  العر  نتي رة لررا   رم  بره

العالقاو اإلنسانية الطينرة   ال نرمل  الت نر   د  دسالد جم لىى االنترا  المظي،ي   الردار  

 السرررىملياو اإل  ابيرررة   العدالرررة  الشررر،افية   االلترررماز بالعرررر    التعرررا   درررا الرررمدال   

 اإلحسررا  بالجم ررة الرجنيررة  التراثرر  التنظيررري   الث ررة فرري اآلخررف      حررر  الرسررؤ لياو  

هررذه النتي ررة دررا نتررال  رراسررة   دمااجررة دشرركالو العررر    االلتررما  بالحمررمر  لرررا  متىررف

 التري بينرت نتال جرا شرعمر العرادىي  بالسرعارة فري دكرا  العرر   (2018الممالدة  حيافاو  

بدراة دتمسطة د  درارساو خافة بالعدالرة  اإلنصرا    نتي ة لرا   م  به دد ف  الردار 

  الش الة   االلتدال  ءنط الن،س 

 الرحمر الثاني: االحتفا :

ررد فل الررردار  فرري  ررمفيف ادررال  العررر  السرررعيدة  بينررت نتررال   الدراسررة ا  ر ر دي

فري ءرم  نررمذج  لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسرىطنة ليررا 

دؤسسرررة الركرررا  السرررعيد لىعرررر  بالنسرررنة لرحرررمر االحترررفا  لرررا  ءرررر  الدرارررة الرنم،مرررة  

لىى خمض دماطفاو دحسمبة  رؤرل ألسراليب  حصىت ال، فة التي نصجا "  ش ا العادىي  

لر  اد دة  طمر األرا  " لىى الىى دتمسط  بدراة دنم،مرة   قرد  عرم  ذلرك إلرى خرم  

 قىق دد فل الردار  د  إ احرة ال،رفص  لمرمض العرادىي  دمراطفاو دحسرمبة  عتررد لىرى 

لح  التشرف عاو األفكار اإلبدالية  االبتكار ة  اساليب لر  اد دة  رك  ا   تعارض دا الىما

 ال ررماني  الرنظرررة لىعررر   باإلءررافة إلررى خررمفجم درر  ال،شرر  لجررذه الرمرراطفاو  الر ازفرراو 

حاسنة  الع اب د  قن  السىطاو العيىيا    متىف هذه النتي رة درا نترال   فيتعفض لىرسالىة  الري

  (Jalali&Heidari,2016)   االلري  هيردارل (Bynum,2019)بينرم   رراساو ل  د 

 التري اظجرفو نتال جرا شرعمر العرادىي   (Carvalho & Areal, 2016)الجم  ار ي   لارف

بالسعارة بدراة لنيفة في دكا  العر  نتي ة لرا   م  به دد ف  الردار  در   شر يا العرادىي  

لىى اإلبداع  االبتكار فري العرر    إ احرة ال،رفص لجرم لت رد م األفكرار  األسراليب ال د ردة فري 

   د  إرارة الرماطف ب،عالية العر  التي  يرك

بينرا حصىت ال، فة التي نصجا "  جتم بفاحة العادىي  د  خالل  مفيف لماد  األدر   

 الصحة  السالدة في  دكا  العر  " لىى اق  دتمسط حسابي  بدرارة دنم،مرة ا مراً   قرد 

دار   عم  ذلك إلى الترار درد فل الرردار  لىرى ل را  السرالدة  األدر  الرمارمرة فري الرر

لتمفيف لماد  األد   الصحة  السالدة   هي ل ا  لرىجا ر  يني   ااترالا جا  رىرب لىيجرا 

ال انرب الصررمرل   دسراهرا جا دحررد رة فري هررذا الر ررال  باإلءرافة إلررى قىرة الرررمارر الراليررة 

تاحررة لرررد فل الررردار  فرري د ررال األدرر   الصررحة بالريمانيرراو الردرسررية حيررث ال  شررتر   الري

صررف فاو الراليررة لىررردار  إال لىررى بنررد  احررد ف ررط لىناحيررة األدنيررة  الررذل  شررر  قالرررة الر

الن رررري  األل،ررري ط،ا ررراو الحف رررق ال غيرررف    متىرررف هرررذه النتي رررة درررا نترررال  رراسررراو لررر  

   بينرررررررررم  (Can&Sezer,2019)لرررررررررا   سررررررررريمر (   2017(   العادف رررررررررة  2018 
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(Bynum,2019)  شرري   ر ا    (Chen & Duan, 2017)   لمسررمدا   داراسررم 

(Kusuma & Madasu, 2015, 57)   التري ا ءرحت نتال جرا شرعمر العرادىي  بالسرعارة 

 بدراة لنيفة في دكا  العر  نتي ة لرا   م  به دد ف  الرردار  در   رمفيف دنراني    جيرماو

 ىنرري احتياارراو العررر      تررمافف فيجررا لمادرر  األدرر   الصررحة  السررالدة    اررمر ادررال  

 جا هما ا جم الر،مىة ال،نية  الف اءية  الث افية   رارسم  في

 الرحمر الثالث: العدالة:

د فل الردار  في  رمفيف ادرال  العرر  السرعيدة اس،فو نتال  الدراسة ل    ا  ر ر دي

فري ءرم  نررمذج  لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسرىطنة ليررا 

النسنة لرحمر العدالة لا  ءر  الدراة الرنم،مرة    حصرىت دؤسسة الركا  السعيد لىعر  ب

ال، فةالتي نصجا " ال  يريم بي  العادىي  في التعادر  دعجرم  سرما  راخر  فف رق العرر  ا  لىرى 

دستم  الردرسة لك  " لىى الىرى دتمسرط حسرابي  بدرارة دنم،مرة   قرد  يعرم  ذلرك إلرى 

د فل الرردار  إلرى بعرض العرادىي  ر   غيرف هم  ال سريرا الرذ    عتررد   لىريجم فري  حيم دي

ارا  الرجرررا   األلررررال  األنشرررطة األساسرررية فررري الردرسرررة  لررررا ا    رررار ف األرا  الرررمظي،ي 

لىرمظ،ي  ال  سالد دد فل الردار  لىى ا مراذ ال رفاراو التري در  شرأنجا  ءرا ل مبراو ا  

هرذه النتي رة درا   متىرف    فقياو لىررمظ،ي  إال لىرمظرف الحافر  لىرى ررارة ءرعيف ف رط

 & Chen)(     شري   ر ا  Can&Sezer,2019لرا   سريمر   نترال  رراسراو لر  در 

Duan, 2017)لمسرمدا   داراسرم    (Kusuma & Madasu, 2015, 57)  را رش 
 

(Dutch, 2015)     التي اظجفو نتال جا شعمر العرادىي  بالسرعارة بدرارة لنيرفة فري دكرا 

الرردار  در  االهتررا  بالعدالرة  الرسرا اة التنظيريرة فري فري  العر  نتي ة لررا   رم  بره درد ف 

   م م األرا  الذل  عترد لىى الدلم  النصرح   مز ا الرجا   المااناو  األر ار بي  العادىي  

 الترري  (2018الممالرردة  حيافرراو   اإلرشررار   لرررا  متىررف هررذه النتي ررة دررا نتررال  رراسررة 

العرر  نتي رة لررا   رم  بره دكرا  رة بدراة دتمسطة فري اظجفو نتال جا شعمر العادىي  بالسعا

 دد ف  الردار  د  االهترا  بالعدالة  اإلنصا  

بينرا حصىت ال، فة التي نصجا "  نذل قصار  اجده لي ع  العادىي   ث م  به ل الرد  

لرره دكانررة لاليررة فرري الردرسررة "   بدراررة دنم،مررة ا مرراً   قررد  يعررم  ذلررك إلررى ا  دررد فل 

  جرجم إال ا   كسنما ث ة بعض العادىي  الذ   لجم دكانة  دنملرة بري  زداللجرم فري الردار  ال

الردرسة حيث  سترعم  إليجم   ؤ د   آرالجم   ن،رذ    مايجرا جم    متىرف هرذه النتي رة درا 

   لمرانانررد  (Claypool,2017) لال نررم ل (  2019النىمشررية   نتررال  رراسرراو لرر  درر 

  (Chen & Duan, 2017) شري   ر ا     (KaurAnand & Singh, 2017)  رن  

   (  Dutch, 2015    را رش   ((Abdullah, Ling, Peng ,2016 لنردهللا  لينرغ  بنرغ 

العرر  نتي رة لررا   رم  بره دكرا   التي بينت نتال جا شعمر العادىي  بالسعارة بدراة لنيفة في 



 Doi: 10.21608/jasep.2021.136072  يـافعنال يترك - حسام ابراهيم .د   
 

 

190 

 برري  العررادىي  بعمررجم الررنعض فرري دررد ف  الررردار  درر   رردليم الث ررة بيررنجم  برري  العررادىي   

 اإلدكاناو  ال دراو  

 الرحمر الفابا: ال،مف:

د فل الردار  في  مفيف ادال  العرر  السرعيدة  مفىت نتال  الدراسة ل    ا  ر ر دي

فري ءرم  نررمذج  لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسرىطنة ليررا 

لنسنة لرحمر ال،مف لا  ءرر  الدرارة الرنم،مرة    حصرىت دؤسسة الركا  السعيد لىعر  با

ال، فة التي نصجا "  مفف لافة السن  ليرف  العرادىم  الردرسرة لرن،رذ لمددرة الر تررا الرحىري 

قرد  يعرم  ذلرك إلرى   نريته  ح  دشكال ه " لىى الىرى دتمسرط حسرابي  بدرارة دنم،مرة   

ر  الر ترا الرحىي  باإلءافة إلى افت رار ءعف الشفالاو ال،عالة بي  الردار   ا ليا  األدم

بعض الردار  إلرى  ارمر خنرفاو  ل،را او  إدكانراو دار رة  سرتطيا در  خاللجرا الرسراهرة 

   بشك  فعال في ح  دشكالو الر ترا الرحىي الرحيط بالردار    نريته   طم فه 

در   التري نصرجا "  عرر  لىرى ا   يظجرف العرادىم  دسرتمً  لرالٍ بينرا حصىت ال، فة  

االلتما    اه الحممر إلى العر  "   بدراة دنم،مة ا ماً   قرد  يعرم  ذلرك إلرى ا  درد فل 

الررردار  افررنحما ال  جترررم  لثيررفاً بحمررمر الرعىررري  إلررى العررر  بعررد  طنيررق نظررا  التمقيررا 

االلكتف ني   االلترار لىرى النمابرة التعىيريرة فري حصرف غيابراو الرعىرري   رفعجرا لىسرىطاو 

ة العىيا في الرد ف او العادة لىتفبية  التعىريم ا   زارة التفبيرة  التعىريم     متىرف هرذه التعىيري

(   العادف رررة 2018(   الرشررراقنة  2019ال،جررردا ل   النتي رررة درررا نترررال  رراسررراو لررر  دررر 

   را ررررش (Jalali&Heidari,2016)االلرررري  هيرررردارل (   2016ال فلررررا   (  2017 

 Dutch, 2015  )ال جررا شررعمر العررادىي  بالسررعارة بدراررة لنيررفة فرري دكررا   الترري بينررت نت

العررر  نتي ررة لرررا   ررم  برره دررد ف  الررردار  درر   رردليم االنترررا   الررمال  الررمظي،ي لىردرسررة  

 الشررعمر بررااللتماز فرري العررر  بالردرسررة   اإلحسررا  بالفاحررة   االلتررما  بسررىملياو العررر  

تعررة فرري العررر  دررا زداللجررم   شررعمرهم بالرىكيررة    الدافعيررة  ال د ررة فرري العررر    قىررة   بالري

  رينجم ل  العر  

 الرحمر المادس: المدالة:

د فل الردار  في  مفيف ادرال  العرر  السرعيدة خىصت نتال  الدراسة ل    ا  ر ر دي

فري ءرم  نررمذج  لىعادىي  برفحىة التعىيم األساسي في دحافظة شرال الشفقية بسرىطنة ليررا 

دؤسسة الركا  السعيد لىعر  بالنسنة لرحمر المدالة لا  ءر  الدراة الرنم،مة    حصرىت 

ال، فة التي نصجا "   ع  العادىم   شعف   ب ردر جم لىرى االحت،رال بالرناسرناو المافرة درا 

بعمجم النعض " لىى الىى دتمسط حسرابي  بدرارة دنم،مرة   قرد  يعرم  ذلرك إلرى  فليرم 

لردار  لىى االحت،االو العادة بالرناسناو  األليار المطنية  الد نية  ادرا الرناسرناو دد فل ا

المافرة فينردر االحت،ررال بجرا حيررث  عت رد   انجرا  ركرر  ا   عطر  العرىيررة التعىيريرة  ا   سررنب 

بعررض درر  التجررا    التسرريب فرري العررر   باإلءررافة إلررى لررد  قرردر جم لىررى  حد ررد الرناسررناو 
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التري  ركر  االحت،رال بجرا  قىرة الصرالحياو لرد جم فري  رمفيف المقرت  الرنراخ  المافة لىعادىي 

 الرناسب  

التري نصرجا "  جرتم بتطرم ف الردرسرة ب،مر  الرعنم راو العاليرة بينرا حصرىت ال، رفة  

 بدراة دنم،مة ا ماً   قد  يعم  ذلك إلى ا  درد فل الرردار  إلرى ”  ر ح ال،ف ق الماحد 

دحرررد رة لىرا رررة فررري لرىيررراو التطرررم ف الرررذا ي لىردرسرررة ل ىرررة ا  قررردراو درررد فل الرررردار  

تاحة لجم في هذا الر رال  فمرالً لر  ا  لثيرف درنجم  عتررد   لىرى  الصالحياو  السىطاو الري

ان،سجم في فنا  ا مراذ ال رفاراو ر   دشرارلة فعالرة در  العرادىي  فري الرردار   باإلءرافة 

الرترثررر  فررري الر رررالس  الى رررا   فرررفا إلرررى شررركىية العرررر  ال ررررالي  ال،ف  ررري بالرررردار   

(  2016 ارالرراو العررر       متىررف هررذه النتي ررة دررا نتررال  رراسرراو لرر  درر  ال فلررا   

  (Castro-Martínez & Díaz-Morilla, 2019) درار ينيم   ر راز درمر ال   - لاستف 

 ,KaurAnand & Singh)(   لمرانانررد   ررن  Claypool,2017رراسررة لال نررم ل  

    (Dutch, 2015)   را ررررش (Jalali&Heidari,2016)اللرررري  هيرررردارل    ا(2017

 التي اشارو نتال جا إلى شرعمر العرادىي  بالسرعارة بدرارة لنيرفة فري دكرا  العرر  نتي رة لررا 

  ررم  برره دررد ف  الررردار  درر   شرر يا التعررا   دررا الررمدال    الرشررارلة فرري فررنا  ا مرراذ 

ىيرراو التحسرري   التطررم ف الرؤسسرري   العررر  ال ررفاراو   دشررارلتجم ب،عاليررة  حرررا  فرري لر

 ال رالي التعا ني الذل  تحىى بف ح ال،ف ق الماحد 

 ً النترال  الرتعى رة باإلاابرة لر  السرؤال الثراني الرذل نصره: هر   مارد فرف ا ذاو : دناقشرة ثانيا

( فري اسرت اباو افرفار لينرة الدراسرة در  الرعىرري  α ≤ 0.05راللرة إحصرالية لنرد دسرتم   

  الرؤه  العىري   سنماو المنفة   الرسرى المظي،ي ؟  لى دتريفاو ال نس  يعم  إ

تريف لىى حده لرا  أ ي: ناقشة ل  دي   سم   تم دي

تريف ال نس: -1  دي

لد   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللرة  خىصت نتال  الدراسة إلى 

 α ≤ 0.05 ) تريرف في است اباو اففار لينة الدراسة د  الرعىري  في اريا الرحا ر  يعم  لري

ر   دررا مإنثى( دا لدا دحمرل الرصداقية  االحتفا   حيث ارا و لصرالح الرذل -ال نس ذلف

 عني ا ،اا لينة الدراسة لىى انه  ماد نرمع در  الترأثيف لى رنس فري اسرت ابا جم    قرد  ٌعرم  

د فل ال ردار  د  الذلمر الثرف حففراً لىرى سرىملياو  درارسراو الرصرداقية ذلك إلى ا  دي

الردرسرة   االحتفا  في دكا  العر  بالردرسة  ذلك لرا لىفا  د   ءا  دكانرة  دنملرة فري

  الر ترا الرحىي الرحيط بجا   

(   التري اسر،فو لر    ارمر 2019  ت،ق هذه النتي ة دا نتي رة رراسرة ال،جردا ل   

( في است اباو اففار لينرة الدراسرة α≤ 0.05حصالية لند دستم  الداللة  فف ا ذاو راللة إ

 عم  لرتريف ال نس  لصالح الذلمر    لك   متىرف هرذه النتي رة درا نتي رة رراسرتي لر  در  

 الترري اظجف ررا   اررمر فررف ا ذاو راللررة  (2018الممالرردة  حيافرراو  (   2019النىمشررية  
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فري اسرت اباو افرفار لينرة الدراسرة  عرم  لرتريرف  (α≤ 0.05إحصالية لنرد دسرتم  الداللرة  

(  2018الرشراقنة  ال نس  لصالح اإلناث   لرا  متىف هرذه النتي رة درا نتي رة رراسراو لر  

 التري الردو نتال جرا لرد   ارمر فرف ا ذاو راللرة ( 2016(   ال فلرا   2017 العادف ة  

نررة الدراسررة  عررم  لرتريررف ( فرري اسررت اباو افررفار ليα≤0.05إحصررالية لنررد دسررتم  الداللررة  

 ال نس 

تريف الرؤه  العىري: -2  دي

 αنتال  الدراسة لد   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة   لش،ت 

تريف  (  في است اباو0.05 ≥ اففار لينة الدراسة د  الرعىري  في اريا الرعا يف  يعم  لري

 ٌعم  ذلك إلى ا  اريا الرعىري  لىى  دااستيف فألىى(   قد -الرؤه  العىري  بكالمر م 

 نمع دؤهال جم العىرية  ممعم  لنفاد   نرية دجنية دسترفة  فالي احتيااا جم الرجنية 

د ف او التعىيرية  ا  في الردار      ماه لرىجم  الرتنملة سما  لىى دستم  المزارة ا  الري

المزار ة     ت،ق هذه النتي ة د رملة  احدة د  الىمالح  التشف عاو  ال ماني   ال فاراو 

(  2018(   الرشاقنة  2019(  ال،جدا ل  2019النىمشية   دا نتي ة رراستي ل  د 

 αلد   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة  (   التي بينت 2016ال فلا   

تريف الرؤه  العىري   لك   متىف0.05 ≥ هذه  (  في است اباو لينة الدراسة  يعم  لري

(  التي الدو  امر هذه ال،ف ا  لصالح الرؤه  2017  النتي ة دا نتي ة رراسة العادف ة 

 األق  

تريف سنماو المنفة: -3  دي

 αاظجفو نتال  الدراسة لد   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة  

تريف 0.05 ≥ سنماو (  في است اباو لينة الدراسة د  الرعىري  في اريا الرعا يف  يعم  لري

لشفة سنماو فألثف (   قد  ٌعم  ذلك إلى ا  اريا  –المنفة  اق  د  لشف سنماو الما  

 عرىم  في دناخ  نظيري  احد   لد جم  الرعىري  لىى  نمع سنماو المنفة لد جم  اختالفجا

  مدم  بن،س األر ار الرجا  ية دتشابجة في لثيف د  ال مانب   ث افة  نظيرية ددرس

  ت،ق هذه النتي ة دا نتي ة رراساو   الرسئملياو  المااناو المظي،ية  فق  مصصا جم  

(  2017(  العادف ة  2018(   الرشاقنة  2019(   ال،جدا ل  2019ل  د  النىمشية  

(  في α ≤ 0.05ية لند دستم  الداللة   التي ابفزو لد   امر فف ا ذاو راللة إحصال

تريف سنماو المنفة    لك   متىف هذه النتي ة دا  است اباو اففار لينة الدراسة  يعم  لري

 امر هذه ال،ف ا  لصالح  لصالح الثف د  (  التي اظجف ا 2016نتي ة رراسة ال فلا   

 لشف سنماو 

تريف الرسرى المظي،ي: -3  دي

( α ≤ 0.05   امر فف ا ذاو راللة إحصالية لند دستم  الداللة  ابفزو نتال  الدراسة لد

تريف الرسرى المظي،ي  في است اباو لينة الدراسة د  الرعىري  في اريا الرحا ر  يعم  لري
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 دعىم  دعىم ا ل(   درا  عني ا ،اا لينة الدراسة لىى انه ال  ماد  أثيف لسنماو المنفة  في 

ى ا  اريا الرعىري  لىى اختال  دسراهم المظي،ي  ماه است ابا جم   قد  يعم  ذلك إل

لرىجم د رملة  احدة د  الىمالح  التشف عاو  ال ماني     ممعم  لظف   ٌدتشابجة في 

 د ال التنرية الرجنية  مطيطاً   ن،يذاً    م راً 

 توصيات الدراسة:

 في ءم  نتال  الدراسة  دناقشا جا  مفي باآل ي:

 مر : مفياو لادة:   ت -ا

قيا  الرعجد التمصصي لىتدر ب الرجني لىرعىري  لىى دستم   زارة التفبية  التعىيم  -

د ف او العادة لىتفبية  التعىيم   بفاد   بسىطنة ليرا    دفالم التدر ب لىى دستم  الري

ترفلمة حمل الردار  بتمري  دمءمع دكا  العر   السعيد في  اإلنرا  الرجني الري

 التدر نية التي  عدها هذه ال جاو دمتىف النفاد  

د ف او برا  تمرنه د   - تابعة  اإلشفا  لىى دستم  المزارة  الري اهترا  ل ا  الري

دشففي إرارة ددرسية  دشففي   م م ددرسي  دشففي   فبم ي  بالتفليم لىى د مداو 

ا الردار  لأدال   بيئاو سعيدة لىعر       د م لافة الدلم لرد فل الردار  في هذ

 الر ال   

  مفياو خافة:   تمر  : -ب

 :الرصداقية مفياو خافة برحمر   -1

دنح السىطاو التعىيرية الرسؤ لة ل  إرارة التعىيم لىى دستم   زارة التفبية  العىيم  -

د فل الردار  دم داً د  الصالحياو  السىطاو  ركنجم  د ف او التعىيرية التابعة دي  الري

 حسي    طم ف ذا ية لىردرسة لتح يق التريم  ال مرة في د  ال يا  بعرىياو  رييف  

حاسنة  الرسالىة ل   األرا  بد   الفامع إلى هذه السىطاو في ءم  نظا  رقيق د  الري

 هذه الترييفاو 

د فل الردار  ث افة اإلبداع  االبتكار في العر    نشفها بي  العادىي   حثجم  -  نني دي

ال د دة     مفيف الرتطىناو الرار ة  النشف ة الالزدة لىيجا     ن  افكارهم  اسالينجم 

 لتطني جا 

د فل الردار  خطط استفا ي ية لردارسجم برشارلة لافة العادىي  بجا    تم فيجا   - بنا  دي

  حد د األهدا  بدقة  لذا ا لم او العر  

ث  العىيا التي  ركنجم د   - حفص دد فل الردار  لىى التحىي باألخالقياو ال،مىة  الري

  مفيف دناخ د  الث ة بي  العادىي     دليم قيم األدانة  النماهة  االست ادة في العر   

 :االحتفا  مفياو خافة برحمر  -2
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ال يا  بنمع دنح دد فل الردار  العادىي  في ددارسجم سىطاو  فالحياو  ركنجم د   -

د  الرماطفاو  الر ازفاو الرحسمبة في العر     ش يعجم   ح،يمهم   دلرجم لىى 

 ال يا  بجا  

ً قيار ة  عترد لىى الد ر فاطية  التشارلية في العر    - د فل الردار  انراطا ا ناع دي

 إ احة ال،فص لىعادىي  لىحماراو  الرناقشاو  إبدا  اآلرا   الرشارلة في فنا 

 او   ال فار

د فل الردار  قالدة بياناو  دعىمداو ددرسية  كم  دتاحة ل ريا العادىي   -  مفيف دي

ر   شف ط ا  قيمر في  نارلجا   طالرا دماجة لرصىحة العر     ح ق السفلة  الدقة 

 في األرا  

د فل الردار  دكا  فيم  يي دارل دتريم  كم  ااذب لىعادىي  في الردار    -  مفيف  دي

 ه شف ط الصحة  السالدة  األد   اآلدا    تمافف في

 :العدالة مفياو خافة برحمر  -3

د فل الردار  بالعدالة التنظيرية بي  العادىي  في إسنار المااناو  الرسؤ لياو  - التما  دي

  الرجا   األر ار ر    ،فقة بينجم    

د فل الردار  لىى ا ناع اسىمب اال صال الشنكي الذل  يتيح لىعادى - ي  سفلة حفص دي

 التماف  دعجم  طفح الر تفحاو ا  الشكا ل   قيا  الرد ف   بدراستجا  التح يق فيجا 

 :ال،مف مفياو خافة برحمر  -4

د فل الردار  شفالاو فعالة بي  ددارسجم  ا ليا  األدمر  دؤسساو الر را  - بنا  دي

ارة الرحىي   اع  الردرسة دفلم إشعاع حمارل في الر ترا   د  خدداو االستش

  التمايه  التطم ف التي  ساهم في  نرية الر ترا  ح  دشكال ه     

د فل الردار  لافة اشكال العر  ال رالي الرترث  في الر الس  الى ا   ال،فا  -  ،عي  دي

 ارالاو العر  سما  في التشكي  ا  الرجا    الرسؤ لياو   إ احة ال،فص أللما ها 

  ساهم في  حسي    طم ف الردار   لى يا  بأنشطة  الرال د  شأنجا ا  

اهترا  دد فل الردار  بإن ازاو العادىي     د فها  االلتفا  بجا  في انجا لا  لجا  -

 ر ر لنيف في  ح يق الردار  ألهدافجا 

ا   كم  دد فل الردار  دثالً الىى  قد ة لىعادىي  في الحممر  االنمناط  االلتما   -

  االنترا   المال  لردارسجم    

 :المدالة مفياو خافة برحمر  -5

د فل الردار  دناخ ددرسي د،تمح   در دا  نذله العادىم  د  اجد  دا  ح  م   - بنا  دي

د  إن ازاو    سرح باالحت،االو التي  ففا ر حجم الرعنم ة    م د د  طاقا جم 

 اإل  ابية 
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د فل الردار  لافة الحماام الرمامرة في الجيك  التنظيري لى - ردار  ا  الىمالح إزالة دي

نظرة لىعر   التي  حمل ر   قيا  العادىي  بتكم   فداقاو فعالة  التعاد  بأر حية  الري

 دا بعمجم النعض     د م الدلم  الرسالدة لألخف     العر  بف ح ال،ف ق الماحد  

 

 المراجع:

 ا الً: الرفااا العفبية:

درارسة دد فل الردار  لسىمك (   رراة 2016آل الشيخ   لم مة بنت سعيد ب  دحرد   -1

االلتذار في دحافظة الداخىية بسىطنة لرا   رسالة دااستيف غيف دنشمرة  لىية العىم   اآلراب 

   اادعة نم     سىطنة ليرا  

ررارة  طنيرق قرارة دردار    ( 2018الن ري  سعمر دحرد ااسف  األل،ري  اشرف  لنرده حسر    -2

 لالقتجا بتح يق بيئة ددرسية ااذبة د   اجة نظف الرعىرري   دحافظة  فبة لىشفالة الر ترعية 

   1430- 1401 ( 11 34دصف   -د ىة لىية التفبية اادعة اسيمط

ال يار ررة لرررد فل األنررراط   ( 2019النىـمشيــررـة  شيمررـة بنررت بطررـي برر  خـى،ـررـا  النىـمشيــررـة   -3

في دحافظة الظاهفة بسىطنة ليرا    ددار  التعىيم األساسي  لالقتجا بالسعارة الرجنية لىرعىري 

 رسالة دااستيف غيف دنشمرة  لىية العىم   اآلراب ب ادعة نم    سىطنة ليرا  

(  رراة درارسة 2018ال فا دة  دحرد سىيرا  د،مي؛السىراني  فالح ب  سىيرا  ب  فالح   -4

ا  التنظيري دد فل الردار  لىعدالة التنظيرية في دحافظة انمب الناطنة  لالقتجا باالحت 

لىرعىري  بسىطنة لرا  لالم التفبية  الرؤسسة العفبية لالستشاراو العىرية   نرية الرمارر 

   133-92(  61 5دصف  -النشف ة

(  رراة التنسيق بي  ار ار الرشففي  التفبم ي   دد فل 2014ال فا ده  دحرد سيىيرا     -5

 د  الر،تمحة لألبحاث  الدراساو الردار  في دحافظة دس ط بسىطنة لرا   د ىة اادعة ال

  176 -147(  9 3التفبم ة  الن،سية   

(   طم ف ار ار دد فل 2015ال فا ده  دحرد سيىيرا ؛ الح ف ة  حسنا  بنت حرد ب  دحرد    -6

الردار في بنا  د ترا الرعففة بردار  التعىيم دا بعد األساسي في سىطنة ليرا   صمر 

 -11(  36 1،تمحة لألبحاث  الدراساو التفبم ة  الن،سية   د تفح(  د ىة اادعة ال د  الر

56  

 صمر د تفح لتطم ف اإلبداع اإلرارل لد   (  2014سالم ب  سيف ب  نافف   الحارثي  -7

د فل الردار  في دحافظة شرال الشفقية بسىطنة ليرا    رسالة دااستيف غيف دنشمرة  لىية دي

  ا سىطتة لير –العىم   اآلراب  اادعة نم   

(   اقا درارساو ال يارة األخالقية  في 2009الحنسية   رءية بنت سىيرا  ب  نافف    -8

(  بسىطنة لرا   رسالة دااستيف غيف دنشمرة  لىية 10-5الص،م    ددار  التعىيم األساسي

 التفبية   اادعة السىطا  قابم   سىطنة لرا  
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ي،ي لد  دعىري ددار  التعىيم (  االلتما  المظ2012الحسني   خالد ب  لىي ب  سيف    -9

( بسىطنة لرا   لالقته بالعدالة التنظيرية   رسالة دااستيف غيف 10-5األساسي لىص،م   

 دنشمرة لىية التفبية   اادعة السىطا  قابم   سىطنة لرا  

(  رراة  مفف الررارساو الدالرة لى يارة 2014المف في  احرد ب  دحرد ب  لندهللا   -10

لرد فل الردار  بسىطنة ليرا  لرا  حدرها دعا يف د ىس ال يارة التفبم ة األدف كية   األخالقية 

 رسالة دااستيف غيف دنشمرة  لىية التفبية   اادعة السىطا  قابم    سىطنة ليرا  

دسرتم  بالسرعارة لرد    ( 2018الممالدة  لا د احرد حرار؛ حيافاو  سعد دحررد سرالم    -11

قصرنة السرىط  لالقتره بترثر  درد ف جم لى،مرال  اإلنسرانية  دؤ رة  يدعىري  دعىراو الرردار  فر

   210- 165 ( 6 33األرر    -لىنحمث  الدراساو

(  رراة ادتالك دد فل الردار  الحكمدية 2014الفااحية  شف ،ة بنت لندهللا ب  زهفا     -12

ي،ي د   اجة رراة درارسة دد فل ددار  التعىيم دا بعد األساسي لرجاراو   م م األرا  المظ

نظف الرعىري  برحافظة الداخىية بسىطنة لرا   رسالة دااستيف غيف دنشمرة   لىية العىم  

 سىطنة ليرا   - اآلراب  اادعة نم  

(  ابعار الرناخ التنظيري السالد  في ددار  2011الفاسني   سالم ب  حرد ب  دالك    -13

عىري   رسالة دااستيف غيف دنشمرة  بسىطنة لرا  د   اجة نظف الر التعىيم دا بعد األساسي

 لىية التفبية   اادعة السىطا  قابم   سىطنة لرا  

(  ابعار التعىم التنظيري  لالقتجا بتنرية را  2014الفقيشية  لالشة بنت سالم ب  فالح    -14

الرال النشفل لد  دعىري ددار  التعىيم دا بعد األساسي في دحافظة الداخىية بسىطنة لرا    

 سىطنة ليرا  -دااستيف غيف دنشمرة  لىية العىم   اآلراب  اادعة نم  رسالة 

(  ح ررفة الدراسررة 2015سررتيفك  اررماليم رل؛ ر بف سررم   ارري  إ ؛ ام يررت  نانسرري    -15

بمف،جا دكانا  نعث لىى النج ة : استفا ي ياو اإلب ا  لىى الرعىري  في العر    طم ف ارالجرم  

  636-627(  4 45ال اهفة    -دست نىياو  دفلم دطنملاو اليمنسكم

 -(  سرعارة الر تررا دسرؤ لية د ترعيرة  د ىرة بيئرة الررد  االلكتف نيرة2015سعد  لرار    -16

  32-28(  16اإلداراو العفبية الرتحدة    

(  العدالة التنظيرية  لالقتجا بالنرط اإلرارل الررار  2011الشكيىي   خالد ب  سالم    -17

األساسي في سىطنة لرا  د   اجة نظف دعىريجم  رسالة  لرد فل ددار  التعىيم دا بعد

 دااستيف غيف دنشمرة لىية التفبية   اادعة السىطا  قابم   سىطنة لرا  

( 2014الصمافي  دحرد ب  سعيد ؛ ال،جدل   راشد ب  سىيرا  ؛ الحارثية  لالشة بنت سالم   -18

ردار  التعىيم األساسي في رراة  مظيف اإلرارة اإللكتف نية في بعض العرىياو اإلرار ة ب

تمصصة     113-100(  7 3سىطنة لرا   الر ىة الد لية التفبم ة الري
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(   رجي  اإلرارة الردرسية في المال او 2014الصمافي  سعيد ب  حرد ب  حرد      -19

الرتحدة األدف كية  استفاليا  إدكانية اإلفارة دنجا في سىطنة لرا   رسالة دااستيف غيف 

 التفبية اادعة السىطا  قابم    سىطنة ليرا   دنشمرة  لىية

(  ر ر دد ف الردرسة في  ،عي  الشفالة بي  الردرسة  بي  2011لاشمر  دحرد لىي   -20

  1255-1205(  38األرر     -الر ترا الرحىي في سىطنة لرا   رراساو

  لالقررة امانررب العررر  برسررتم  الفءررا الررمظي،ي ( 2016العادف ررة  دنررى سررالم لرررف   -21

دالو  السررعارة المظي،يررة لررد  العررادىي  فرري الررردار  الحكمديررة    المافررة: رراسررة لىررى  دعرر

رسرالة دااسرتيف غيرف دنشرمرة  لىيرة العىرم  اإلنسرانية  د ىس ابم ظني لىتعىيم في دد نرة العري  ّ 

تحدة     االاترالية  اادعة اإلداراو العفبية الري

(  رراة درارسة ال يارة الرمزلة في ددار  التعىيم دا بعد 2018  خى،ا  ليسى العنيداني -22

األساسي  لالقتجا بالت،اؤل األلار ري لىرعىري  د   اجة نظفهم في دحافظة الداخىية بسىطنة 

 لرا   رسالة دااستيف غيف دنشمر لىية العىم   اآلراب   اادعة نم    سىطنة لرا  

  -خىرق بيئرة لرر  سرعيدة  فرد  الررمارر النشرف ة  ( 2016   العمر  لند الفحر   آخف  -23

تحدة      59-1(  4اإلداراو العفبية الري

رراة درارسة الى ا  الردرسية لرجادجا   اانا جا  ( 2017سريه سعيد حرمر لىي  الرا  ة   -24

المظي،ية بردار  التعىيم األساسي في دحافظة الداخىية بسىطنة لرا  د   اجة نظفدد فل 

 -رسالة دااستيف غيف دنشمرة  لىية العىم   اآلراب  اادعة نم   دار   دسالد جم   الر

  سىطنة ليرا 

د فل دردار   فبيرة لرما  ال ادعرة   ( 2019ال،جدا ل  بنا  شالف لند    -25 رراة درارسة دي

رسررالة دااسررتيف غيررف دنشررمرة  لىيررة  لى يررارة بال،مررال  اإلسررالدية  لالقتجررا بالسررعارة المظي،يررة 

 العىم  التفبم ة ب ادعة آل النيت  األرر   

  السرعارة الرجنيرة  لالقتجرا بالّفءرا الرمظي،ي ( 2016ال فلا   إخالص لنرد هللا دفلري   -26

رسالة دااستيف غيف دنشرمرة  لىيرة العىرم  التفبم رة  لد  العادىي  دا اط،ال التمحد في األررّ  

 ب ادعة آل النيت  األرر   

(  األنراط ال يار ة لرد فل ددار  التعىيم األساسي 2008هللا  الكعنية  آدنة بنت لند -27

 لالقتجا بتح،يم الرعىري  نحم  حسي  الردرسة في سىطنة ليرا :رراسة ديدانية  رسالة 

 دااستيف غيف دنشمرة  دعجد الدراساو  النحمث العفبية  اادعة الد ل العفبية   دصف  

اقا الك،ا ة اإلرار ة لد  دد فل ددار  التعىيم (   2014الكندل  دصنح ب  لىي ب  خى،ا     -28

دا بعد األساسي في دحافظة انمب الناطنة بسىطنة لرا    رسالة دااستيف غيف دنشمرة  لىية 

 سىطنة ليرا   -العىم   اآلراب  اادعة نم  

: الرىمص 2014(  دسيفة التعىيم في سىطنة ليرا  2014د ىس التعىيم بسىطنة ليرا    -29

 س ط التن،يذل  د
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(   صمر د تفح لت،عي  الرناخ التنظيري 2014الرمادي   لىي ب  لندهللا ب  لىي    -30

لتح يق الفءا المظي،ي لىرعىري  بردار  التعىيم األساسي في سىطنة لرا   رسالة دااستيف 

 غيف دنشمرة لىية التفبية   اادعة السىطا  قابم   سىطنة لرا  

(  الرناخ الردرسي  لالقته بااللتما  2016 الرسف ر ة  بدر ة بنت نافف ب  راشد   -31

التنظيري في ددار  الحى ة الثانية د  التعىيم األساسي د   اجة نظف الرعىري  برحافظة 

 دس ط  رسالة دااستيف غيف دنشمرة لىية العىم   اآلراب   اادعة نم    سىطنة لرا  

الررردار  فرري قصررنة   رراررة السررعارة لررد  دررد فل ( 2018الرشرراقنة  رقيررة احرررد حادررد   -32

 رسالة دااستيف غيف دنشمرة  لىية العىم  التفبم ة ب ادعة آل النيت  األرر    الر،فا 

(  ا  اهاو حد ثة في النحث العىري  الكم ت: دكتنة 2011الرعا طه  لند العم م لطاهلل    -33

  ال،الح

بسىطنة (   اقا دفالاة دد فل الردار  2011الرياحي   سىيرا  ب  خى،ا  ب  احرد    -34

لرا  لرنارئ العالقاو اإلنسانية لند ا ماذ ال فار في الرماقف اإلرار ة  رسالة دااستيف غيف 

 دنشمرة لىية التفبية   اادعة السىطا  قابم   سىطنة لرا  

(  رلي  دجا  المظالف الردرسية  األنصنة 2015 زارة التفبية  التعىيم بسىطنة لرا    -35

د ف   ة العادة لتنرية الرمارر النشف ة الرعتردة لجا   دس ط :الري

(  الرناخ التنظيري  لالقته باإلبداع اإلرارل 2015المشاحي   لىي ب  لندهللا ب  لىي    -36

لد  دعىري الف اءة الردرسية في سىطنة لرا   رسالة دااستيف غيف دنشمرة لىية التفبية   

 اادعة السىطا  قابم   سىطنة لرا  
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