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بكلاةة الدراسةت  العلاةت  بطلبةةيئةة التةدر   عالقةة عوةو ه مستوى  على التعرفإلى  فت الدراسةهد
هتكو ةةت  ال سةة،  اتبةةا البتانةةتم ال ةة  ف الوعةة   قةةد ه الطلبةةة  مةةو هج ةةة   ةةر جتمعةةة عةة عت  -الترباةةة
 مجت ةةةا% مةةةو 28اة ب سةةةبة  ةةةتةةةخ ااتاترهةةةت بتلطر شةةةة العحةةةوا اة ال،  م ةةةر   88)) مةةةوالدراسةةةة عي ةةةة 
  م،ةتهر  التةدر  مكو ةة مةو ثةال   بتسةتبت ة  ا  األ نلةت هت هطتلبة  ت( طتلب  312البتلغ عد هخ ) الدراسة
  االجت تع  هال ،ور  العل   الب،ث

الدراسةةت  العلاةةت مت،ششةةة  ةعالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةمسةةتوى أشةةتر  ال تةةت ف إلةةى أم  هقةةد
ا ال ،ةةور ايةةر  أيلاةةم م،ةةور الب،ةةث العل ةة  ه   هلةةىااتةةم م،ةةور التةةدر   ال رتبةةة األ ايةةث ؛بدرجةةة عتلاةةة

بةةيو اسةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة فةة   ت  فةةرهد  الةةة إا ةةت ا  و هجةةعةةد   ظ ةةر  ال تةةت فأه   االجت ةةتع 
  ل تغيةر التص ة  تعةااهالدرجةة الكلاةة( االجت ةتع    ال ،ةور  العل   الب،ث م،ورالتدر    ه  م،ور)

االجت ةتع    رال ،ةو   العل ة  الب،ث م،ور)ف   تهجو  فرهد  الة إا ت ا  عد  ك ت أشتر  ال تت ف إلى 
ال ةةةرهد ل ةةةتل  كت ةةةت ه  (التةةةدر   )م،ةةةورفةةة   مةةةا هجةةةو  فةةةرهد   ل تغيةةةر الجةةة   تعةةةاا هالدرجةةةة الكلاةةةة(

 الذكور 
اةث ه  ةت  أ مةو  ع  ةت أسة ر  التة  ال تةت ف إلى اهال ت الدراسة إلى العديد مو التوعات  است ت   

تعا ةةةا م ةةةترا  االت ةةةت  علةةةى  هبقاةةةة كلاةةةت  جتمعةةةة عةةة عت فةةة  كلاةةةة الترباةةةة أعوةةةت  هيئةةةة التةةةدر   
مةو ماااةت تا ةد مةو  يةوفر مةو اةال  هسةت م التواعةم االجت ةتع  ل ةت  طلبة الدراست  العلاتالتواعم ما ه 

 تعا ا العالقة بي   ت إلى  هال حتركة ف  ال عتلات  هال  تسبت  العتمة هالصتعة الراماة التواعم فتعلاة 

 دراست  العلات طلبة ال التدر   عوو هيئة  الكلمات المفتاحية:



 2021 

 

338 

 د/ فؤاد البعدانيم.محمد الدعيس، أ. /دم.مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا بكلية التربية .  أ.

Abstract  

This study aimed at identifying the level of relationship between member 

of teaching staff and postgraduate students at the Faculty of Education at 

Sana'a University from the point of view of the students. For achieving the aim 

of the study, the researchers followed the descriptive survey approach . Thus, 

the sample of the study was consisted of (88) items which have been selected 

using the random quota sampling method with the percentage 28% of the 

study community who are (312) male and female students. The instrument of 

the study is a questionnaire consisted of three fields: teaching field, scientific 

research field and social field.  
The findings of the study revealed that the level of relationship between 

member of teaching staff and postgraduate students is achieved with a high 

degree where the teaching field came the first, then scientific research field 

came the second and the social field came the last.  In addition the results of 

the study showed that there was not significant statistical difference among 

responses of the study sample in the three fields (teaching, scientific research, 

the social field and total degree) attributed to the variables of specialization 

and gender. However, there was significant differences attributed to the 

variable of gender in field of teaching for the sake of males.. 

The study concluded to many recommendations based on the results. The 

most important of which is persuading the member of teaching staff at the 

Faculty of Education and the other faculties at Sana'a University to strengthen 

communication skills with postgraduate students through the means of social 

networking, which provide advantages that increase effectiveness of 

communication. The study also recommended participation in the public and 

private events to promote the relationship between them . 

Key words: Member of the teaching staff, postgraduate students 
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1

11

لتشةةةد  ألي مجت ةةةا مةةةو ال جت عةةةت  التةةة  تسةةةعى إلةةةى ا االجتمعةةةت  تعةةةد مرتكةةةا  م ةةت ال شةةة  ناةةةم أم 
هالتطةةور  ههةةو األمةةر الةةذي أثجتتةةم ال جت عةةت  فةة  الةةده  ال تشدمةةة ك سةةل ة ها ةة،ة فةة  الرقةة  هالتشةةد  
العل ةةة  بةةةتاتالف أ ةةةوا  ال عرفةةةة هالتك ولوجاةةةت  همةةةت كت ةةةت لت،ةةةد  تلةةة  النةةةورا  العل اةةةة مةةةو قجةةةم تلةةة  

مةو اكومةت   تهبحةر    تالجتمعت  مت لخ تكو الجتمعةت  بكةم مكو تت ةت م،ةت اهت ةت  ه عةخ ال م،ةده  متلا ة
  هل ت  فتلجتمعة تشتس ب وعاة أستتذت ت هم جاات خ العل اة هال جت عاة هالتدر ساة 

هلةذا فةة م  ؛ت،ديةةد  هر فئةة مةت فةة  ال جت ةا هةو ال قاةةتس لت،ديةد  جةت  تلةة  ال ئةة أمهمةو الوا ة  
(؛ هغ ة  عةو 1997: 3)فلاةم   ت،ديةد  هر األسةتتا الجةتمع  هةو ال قاةتس ل ةدى  جتاةم فة  أ ا  م  تةم

األ هار ال  ت ةةر  مةةو األسةةتتا الجةةتمع  م جنشةةة مةةو هظةةت   الجتمعةةة التةة  ي ت ةة  إلي ةةت  ههةة    إمالشةةو  
التةةدر    هالب،ةةث العل ةة   هادمةةة ال جت ةةا  ههةةذ  الوظةةت   مةةو األمةةور ال ت ةة  علي ةةت لةةدى ال  ت ةةيو 

لةةة  سةةةعو  أشةةةتر   سةةةبة ( التةةة  أجر ةةةت بجتمعةةةة ال 101     ) بتلحةةةام الجةةةتمع ؛ ف ةةة   راسةةةة شةةةر  
% مو أعوت  هيئة التدر   إلى أم الوظت   األستسةاة ألي جتمعةة هة   التةدر   هالب،ةث العل ة  56

أم الوظا ةة األستسةاة للجتمعةة هة   التةدر   ب ة ة إلةى % م  خ 41 هادمة ال جت ا  بي  ت أشتر  سبة
اسةتجتبت  عي ةة الدراسةة ات شةت أستساة  هأم الب،ةث العل ة  هادمةة ال جت ةا ه ةت ب ة ة ثت و ةة  أي أم 

 إلى اد ٍّ مت على أم تل  الوظت   النال  ه  الوظت   الر اسة ألي جتمعة 
فقاةةتس مةةدى  جةةت  الجتمعةةة مةةو عدمةةم يتوقةة  علةةى مةةدى راةةت  عوةةو هيئةةة التةةدر   بةةتأل هار  اإا  

 إلةةةى أم( 1  2003) ال توقعةةةة م ةةةم هال رتبطةةةة بوظةةةت   الجتمعةةةة؛ هفةةة  هةةةذا احةةةير الدهحةةةتم  هالساسةةة 
الجتمعةت   فة  بتشو خ األ ا  األكةت ا    امتاايد   ت"العشو  النالثة األاير  مو الشرم العحر و ش د  اهت تم  

اتعةة فةة  ظةةم األاةةذ ب  ةةت  االعت ةةت  ه ةة تم الجةةو   فةة  مجةةت  التعلةةاخ  هقةةد شةة م هةةذا التشةةو خ ج اةةا 
هف هأ حطة هإ ار يو هغيرهخ  إال أم هأعوت  هيئة تدر   هم ت ةأبعت  م  ومة الع لاة التعلا اة مو طلب

االهت ت  األكجر ا  ب او  تشةو خ األ ا  األكةت ا   ألعوةت  هيئةة التةدر   علةى اعتبةتر أ  ةخ احةكلوم 
 البعد الر ا  ف  هذ  ال   ومة  هعلى أستس الدهر األهخ الذي اوطلعوم بم لت،شي  أهداف الجتمعة" 

  التةة  تعةةت   م  ةةت لتجو ةةد اةةدمتت ت هت يةةا م تجتت ةةت هلكةة  تتجةةتهظ  ا ةةخ التعلةةاخ العةةتل  االاةةتالال
 –كةةو  خ اجةةر الااه ةةة  ؛الطلبةةة –أمةةت  ال سةةت يديو  اعت ةةد بتلدرجةةة األهلةةى علةةى عالقةةة بةةيو ال سةةت يديو 

ه  ةةخ التعلةةاخ العةةتل  مةةو ج ةةة  همةةو ج ةةة أاةةرى علةةى مةةت تةةوفر  تلةة  الةة  خ لطلجت ةةت فةة  مجةةت  التةةدر   
ايةث أكةد  ؛ا  اتى تستطاا ال  تفسة ما بقاةة الة م خ ال  تثلةة هال  ةتابةهالب،ث العل   هادمة ال جت 

الةةدافا للةةتعل خ لةةدى الطلبةةة م  ةةت  فةة ( أم ه ةةتع عوامةةم عةةد   تةة ثر Grenchik ,& Postelliمةةو ) كةةم  
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اشبت  اتجت  ال تعل يو ال تعلشة بك تات  أعوت  هيئة التدر    هقدرات خ على توفير الوست م التعلا ا ة 
 ( 141  2017 يم ع لاة التعل خ )شلدام  هتس

هم  ةةة العالقةةت  ان سةةت اة بةةيو األسةةتتا الجةةتمع  هطلجتةةم اجةةب أم يت، ةةم األسةةتتا الجةةا  األكجةةر 
  ةةت إألم تاه ةةد الطلبةةة بتل عةةترف هال  ةةترا  لةةا  ال ةةدف الوايةةد مةةو أهةةداف ا تسةةتبم للجتمعةةة  ه  ؛م  ةةت

 ( 65  2014)مر خ   ال تشم أه اة عو التدر   فشت التطو ر ال ت ف لحص يتم هسلوكاتتم ه  أهداف

قطةت  الترباةة هالتعلةاخ علةى  ،ةوٍّ عةت  هقطةةت   أمها ة،ت انم أكنةر مةو أي هقةت موةةى  يجةدهلةذا 
أهدافةةم هبرامجةةم هلاتكلةةم ان ار ةةة فةة  التعلةةاخ العةةتل  علةةى  ،ةةوٍّ اةةتس ب،تجةةة متسةةة إلةةى إعةةت   ال  ةةر 

قطةةت  التعلةةاخ العةةتل   أمههةةذا اع ةة      ال جت عاةةة األاةةرى هالت  ا اةةة فةة   ةةو  العالقةةة مةةا الشطتعةةت
  اطور م تمم ههظت  م هأم ا،سو مو مصرجتتم بحةكم يتوافة  مةا متطلبةت  الجةو   ألممدعوا بكم قوا  

ا ةةم ب ةةةت إلةةةى مسةةةتوى عةةةت  يةةةوا خ ال،تجةةةت  هال سةةتجدا  التةةة  تةةةا ا  يومةةةت بعةةةد يةةةو   كةةة  يةةة     هأم
الت  اةةة هالتطةةور  ههةةذا يتطلةةب التجديةةد فةة  مجةةتال  عةةد  هم  ةةت تشةةو خ  بتل جت عةةت  ه ةةدفع ت بشةةو  بتتجةةت 

 Total Qualityاأل ا  لشطةةت  التعلةةاخ العةةتل  علةةى هفةة  األاةةذ ب  ةةت  الجةةو   الحةةتملة فةة  التعلةةاخ )

Education 2009)الج ةتب   ت إلى ال ستو ت  ال طلوبة عتل ات هم،لا ة ال تصرجيو( للوعو  ب ستوى  
ت يئةةة بيئةةة تعلا اةةة تعل اةةة م تسةةبة تعكةة  العالقةةة ال ت يةةا  بةةيو عوةةو هيئةةة التةةدر   ( ههةةذا يتطلةةب 2

 هالطلبة 

12

بحةكم ااعد عوو هيئة التدر   مو أهخ أركتم الجتمعة  ه جتاةم فة  القاةت  بةا هار   جةت  للجتمعةة 
ه رى )الداهري( أم تشيةاخ   ياخ  هر ل ذ  األه اة فشد تعد   األستليب الت  يتخ مو االل ت تش اه  ر   عت ؛

عوةةو هيئةةة التةةدر   يةةتخ مةةو اةةال  مج وعةةة مةةو األسةةتليب هةة   التشيةةاخ الةةذات   هتشيةةاخ الطلبةةة لةةدهر 
األستتذ  هأ ا  خ  هتشياخ الامال   هالتشياخ ان اري مو قجم إ ار ة  الجتمعةة كةر ا  الجتمعةة أه الع يةد أه 

خ أسةةتليب تشيةةاخ أ ا  عوةةو هيئةةة التةةدر    هع لاةةة راةةت  الطتلةةب ر ةةا  الشسةةخ؛ إا ا فةةلرا  الطلبةةة مةةو أهةة
اسةير  ،ةو اعت ةت  العةت  م بيو م  د همعترض  لكو االتجةت  العةتل   و بتشياخ أستتا  قد ااتل  نام البتان

مةر بعالقتةم هاتعةة ع ةدمت يتعلة  األ  أاد أهخ أستليب تشيةاخ عوةو هيئةة التةدر  بوع م هذا األسلوب 
 ا  ال  طشةة  هةةو  مةةتاا سةةاقاخ الطلبةةةه هانجتبةةة هةة  بةةام أغلةةب الجتمعةةت  ال،دينةةة فةة  مةةا الطلبةةة؛ هالسةة

الغةةرب تةةةرى أم تشيةةةاخ أ ا  أعوةةةت  هيئةةةة التةةةدر   اجةةةب أم ي  ةةةب فةةة  م،ةةةتهرٍّ ثالثةةةة هةةة   األ ا  فةةة  
م ف  األ حطة األارى لتشياخ الج تظ األكت ا    اا   هاأل ا -ان تتج العل  -الب،ن  التدر    هاأل ا  

 س(    2008)الداهري    تهاترج الجتمعة

ق ةةور عوةةةو هيئةةة التةةةدر   اعةةو  إلةةةى  أمالدراسةةت  ال،دينةةةة  بات ةةةت هقةةد اكةةر مةةةتيتره ه اةةرهم 
ه ةةةع  أسةةتليب التةةةدر   هعةةةد   تكتنا ةةة اعوامةةم عةةةد  فةة  مشةةةدمت ت االفتشةةةتر إلةةى إعةةةدا  ال ،ت ةةةر  إعةةدا   
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 ةةر  ب سةةتوى أعلةةى أه أ  ةةى مةةو مسةةتوى الطلبةةة اسةةتصدا  التش اةةة ال،دينةةة أه الصةةرهج مةةو مسةةتوى ال ،ت
 ( 4 -5  2009)الج تب   

ع لاة إعةدا  هب ةت   اهأله اة عالقة عوو هيئة التدر   بطلجتم ف  ت،شي  أهداف الجتمعة هت،ديد  
مصرجةةت  م هلةةة ك ةة   مةةو طلبةةة الدراسةةت  العلاةةت تلجةة  اتجةةت  ال جت ةةا هسةةود الع ةةم  تجلةةور  محةةكلة 

ل عرفة مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراسةت  العلاةت مةو هج ةة   ةر  ويالدراسة لدى البتان
جتمعةة عة عت   همةت ت،ششةم تلة  العالقةة مةو ا عكتسةت  علةى جةو   م ةتف التعلةاخ ف  كلاة الترباةة الطلبة 

 العتل  مو ال ور  البحري 

13

فةة  التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت  ت ةةدف الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة
 االتاة  سئلةاأل عو جتبةمو اال  ان الطلبة جتمعة ع عت  مو هج ة   ر -كلاة الترباة

الترباة بجتمعة عة عت  مةو هج ةة  ف  كلاةمت مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات 
   ر الطلبة ف  م،ور التدر  ه

بجتمعةةة عةة عت  مةةو فةة  كلاةةة الترباةةة ة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت مةةت مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةة 
 هج ة   ر الطلبة ف  م،ور الب،ث العل  ه

بجتمعة عة عت  مةو هج ةة ف  كلاة الترباة مت مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات 
   ر الطلبة ف  ال ،ور االجت تع ه

بيو استجتبت  أفرا  عي ة الدراسة او  مسةتوى عالقةة عوةو هيئةة هم توجد فرهد اا   اللة إا ت اة 
 ل تغير الج  ه تعاابجتمعة ع عت  ف  كلاة الترباة التدر   بطلبة الدراست  العلات 

هم توجد فرهد اا   اللة إا ت اة بيو استجتبت  أفرا  عي ة الدراسة او  مسةتوى عالقةة عوةو هيئةة 
 ل تغير التص  ه تعاابجتمعة ع عت  كلاة الترباة ف  التدر   بطلبة الدراست  العلات 

31

مو ال كت ة الت  يتجوؤهت عوو هيئة التدر   ف  الجتمعة على  ،وٍّ عةت   هعالقتةم بطلبةة  تا طالق  
الدراسةت  العلاةةت علةةى  ،ةوٍّ اةةتس  هتشيةةاخ تلة  العالقةةة علةةى  ،ةوٍّ  هري ب ةةت اك ةةم االسةت ت   مةةو التغذاةةة 

لل سةةةتوى ال ةةةةامو  فةةة  بةةةةرامف  هب ةةةت ا كةةةةو راةةةت ا  الجتمعةةةةة مةةةو الت ةةةة،ا  هالتعةةةديم هعةةةةوال  الراجعةةةة  
 ةخ  مةو  الدراست  العلات  هلل كت ة ال رموقة لطلبة الدراست  العلات ف  الجتمعة  هأه اةة االسةت ت   مةو  را

عةت ق ت لطجاعةة  ار  هذا كلم ت با أه اة هذ  الدراسة ال  ر ة؛ ك ت يتوقا أم تعطة   تةت ف هةذ  الدراسةة م شة
مسةةتوى العالقةةة التةة  تةةربت أعوةةت  هيئةةة التةةدر   فةة  كلاةةة الترباةةة بجتمعةةة عةة عت  بطلجةةت خ فةة  م،ةةور 

ب ت ا كو مو توظا   تت ف الدراسة علةى  ،ةوٍّ ه التدر    هم،ور الب،ث العل    هال ،ور االجت تع   
و   الجةةرامف  ك ةةت تعةةد هةةذ  ع لةة  لقاةةت ا  جتمعةةة عةة عت  فةة  تطةةو ر م ةةترا  عوةةو هيئةةة التةةدر   هجةة
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ة ت م    فة  مجةت  عالقةة عوةو  للبةتانيو مسةتشجال   تالدراسة مك لة للدراست  الستبشة لذا  ال جت   همرجع 
 الجتمعت  ف  هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات 

35

 اقت ر  الدراسة على ال،ده  انتاة 

 ( طتلب/ طتلبة 312)متجستير ه كتورا ( هعد هخ ) اده  بحر ة  ج اا طلبة الدراست  العلات -

  2019/2020اده  ظم اة  طبشت الراسة اال  ال  م الجتمع  األه  للعت   -

 الج  ور ة الا  اة   جتمعة ع عت   اده  مكت اة  كلاة الترباة  -

36

تةدر   بتلةدهر ال توقةةا مةدى التةةاا  عوةو هيئةة ال تاش ةد بةم إجرا ا ة عالقةة عوةه ئة ةة التةة    :
م ةةم تجةةت  طلبةةة الدراسةةت  العلاةةت )متجسةةتير  ه كتةةورا ( فةة  م،ةةور التةةدر    هالب،ةةث العل ةة   هال ،ةةور 

 االجت تع   

2

21

لشد اهتخ كنير مو البتانيو بع م  راست  ت دف إلى راتس ك ت   الجتمعت  مو اال  راتس مةدى 
 و هيئة التدر   بتل  ت  ال  وطة بم  همو تل  الدراست  انت   رات  عو

( التةة  هةةدفت إلةةى معرفةةة السةة ت  التةة  ي بغةة  أم يتسةةخ ب ةةت عوةةو هيئةةة 1991)  راسةةة عجيةةدا 
التةةدر   مةةو هج ةةة   ةةر الطلبةةة؛ هتةةال  مجت ةةا الدراسةةة مةةو ج اةةا طلبةةة الجتمعةةة األر  اةةة فةة  كلاتت ةةت 

عةد  هجةو   عةو( فشةر ؛ هأسة ر  ال تةت ف 29تكو ت مو )ه لج ا الجات ت      االستبت ة أ ا كتفة؛ هاستصدمت 
 تعةةاا تل تغيةةر الكلاةةة هلل سةةتوى الت، ةةيل   بي  ةةت هجةةد  فةةرهد  الةةة إا ةةت ا   تعةةاا تفةةرهد  الةةة إا ةةت ا  

 ل تغير الج   
  ( فشد هدفت إلى معرفة م ت  أستتا الجتمعة ههاقا أ ا م مو قجم أعوت1994) أمت  راسة الحتم 

جتمعةةةة ال لةةة  نا ةةةم بتألاسةةةت  ك ةةةت يدركةةةم كةةةم مةةةو الطلبةةةة هاألسةةةتتذ ؛ هاسةةةتصدمت فةةة  هيئةةةة التةةةدر   
تكو ةةةت مةةةو م،ةةةتهرٍّ ثالثةةةة )م،ةةةور ال   ةةةر الحص ةةة  هال ةةة ت  الحص ةةةاة  ه االسةةةتبت ة أ ا  للدراسةةةة  

 هتوعةلتهم،ور التعتهم ما الطلبة ها اهخ علةى الدراسةة  هال ،ةور النتلةث هاألايةر األ ا  التدر سة (؛ 
 تت ف الدراسة إلى عد  توافر مع خ ك تات  أعوت  هيئة التدر   ال تعلشة بتل   ر الحص   هال  ت  
الحص ةةاة مةةو هج ةةة   ةةر األسةةتتذ  هالطلبةةة  بتسةةتن ت  عةة ة ال   ةةر الحص ةة  ال،سةةو؛ ك ةةت لةةخ تتةةوافر 

فلةخ اج ةا األسةتتذ  هكةذا  كم ك تات  التعتهم ما الطلبة ها اهخ على الدراسة؛ هبتل سبة لأل ا  التدر سة 
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الطلبةةة إال علةةةى تةةةوافر ك تاةةةة هااةةةد   ههةةة  إعطةةةت  فكةةر  شةةةتملة عةةةو ال شةةةرر فةةة  بدااةةةة ال  ةةةم الدراسةةة  
 الجتمع  

فةةة  تلتعرف علةةةى  را  أعوةةةت  هيئةةةة التةةةدر   بةةة( 2003) هالساسةةة  مالدهحةةةتبي  ةةةت اهت ةةةت  راسةةةة 
اتعةةة  -بعةة  جوا ةةب األ ا  األكةةت ا   جتمعةةة ال  وناةةة نا ةةت يتعلةة  بدرجةةة األه اةةة التةة  يره  ةةت فةة  

لج ةا الجات ةت   هقةد  ه رجة م ترست خ ل ت بغاة تشو خ أ ا  ةخ  هاسةتصدمت االسةتبت ة أ ا    -التدر س  م م 
م،تهر ه   )م،ور االسةتعدا  للتةدر    هت يئةة الطلبةة للتةدر    هأستليةةب التةدر    ا سة تكو ت مو 

تشةةو خ الةطةةةلبة(؛ هتوعةةلت ال تةةت ف إلةةى أم أفةةرا  العي ةةة يةةرهم أم هالت تعةةم مةةا الطلبةةة  هال ،ةةور الصةةتم  
ج اا جوا ةب التةدر   التة  ت تهلت ةت الدراسةة علةى  رجةة كجيةر  جةدا مةو األه اةة  هأ  ةخ ا ترسةوم مع ةخ 

اا   اللةة إا ةت اة فة   رجةة أه اةة جوا ةب األ ا   تهذ  الجوا ةب بدرجةة متوسةطة  ك ةت أم ه ةتع فرهق ة
 لت ت الدراسةةة ه رجةةة م ترسةةت ت  هكحةة ت  تةةت ف الدراسةةة أ ةةم ال توجةةد فةةرهد اا   اللةةة التدر سةة  التةة  شةة

 ل تغير الج    تعااإا ت اة او  جوا ب األ ا  التدر س  الص سة ه رجة م ترست خ ل ت 
لشةة  لألسةةتتا الجةةتمع  فةة  2007) بي  ةةت سةةعت  راسةةة ال،ةةورا   هط ةةت  ( إلةةى معرفةةة السةةلوع الصا

 ت يرا  أعوت  هيئة التدر   فة  الجتمعةة األر  اةة  هاسةتصدمت االسةتبت ة أ ا  لج ةا ال جت  األكت ا   ك
ا نةم أكنةر أ  ةت   ت( سةلوك  14م،تهر  هتوعةلت  تةت ف الدراسةة إلةى هجةو  )تسعة الجات ت   هتكو ت مو 

 السةةةلوع  أه  ةةةت  عةةةد  ااتةةةرا  الطلبةةةة هتشةةةدير  را  ةةةخ ههج ةةةت    ةةةرهخ هال اةةةتت خ  هعةةةد  مراعةةةت  ان اب
العتمة  هعد  مراعت  ا وعاة الطلبة هال ،تف ةة علي ةت  هعةد  ال ،تف ةة علةى جةو الامتلةة أه انسةت   
للامال   هعد  التشياخ ال ،ا  ال ست د إلى أ ا  الطتلب  عد  ااترا  تعلا ت  الجتمعة أه إيذا  الطلبةة؛ 

 تغيةةرا  الجةة   هالكلاةةة ل تعةةااك ةةت ال ةةت الدراسةةة فةة   تت ج ةةت إلةةى هجةةو  فةةرهد اا   اللةةة إا ةةت اة 
ل تغيرا  الع ر أه الجتمعةة التة  ا ةم م  ةت العوةو علةى  تعااهالرتبة األكت ا اة  بي  ت ال توجد فرهد 

  رجة الدكتورا  

( فشةةد هةةدفت إلةةى التعةةرف علةةى مسةةتوى فتعلاةةة العالقةةة بةةيو مدرسةة  2007) أمةةت  راسةةة الحةةو ،ت 
ه )ال  تخ االجت تع  ال  س   هالت تعم مةا الطلبةة     مجتالثال  كلات  العلو  التربو ة هطلجت خ ف  

ه لاة توجاةم السةلوع(  هاسةتصدمت االسةتبت ة أ ا  لج ةا الجات ةت   هكةتم مةو أبةرظ  تةت ف الدراسةة أم هاقةا 
(  هأشةتر  ال تةت ف إلةى هجةو  3,40العالقة التربو ةة جةت  فة  ال سةتوى ال توسةت هب توسةت اسةتب  بلةغ )

ل تغير  و  الجتمعة ل تل  الطلبة ف  الجتمعت  الصتعة؛ بي  ت أشتر   تعاااة فرهد اا   اللة إا ت 
 ال توجد فرهد ف  بتق  ال تغيرا  هل صتل  ال ستو ت   َأ َّما ال تت ف إلى 

فة  ( فشد هدفت إلى التعرف علةى هاقةا أ ا  أعوةت  هيئةة التةدر   2012) العجيدهبتل سبة لدراسة 
ةةجم تطو رهةةت مةةو بجتمعةةة الش ةةاخ ألكلاةةة الترباةةة   هارهةةخ فةة  مجةةت  الب،ةةث العل ةة  هادمةةة ال جت ةةا  هسا

لج ا الجات ت  مو أفةرا  العي ةة  هال ةت  تةت ف الدراسةة إلةى أم  هج ة   رهخ  هاستصدمت االستبت ة أ ا   
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مةةت اشةةو  بةةدهر  فةة  مجةةت  الب،ةةث  تبجتمعةةة الش ةةاخ يةةرى أ ةةم غتلب ةةفةة  كلاةةة الترباةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   
اشةةو  بةةدهر  فةة  مجةةت  ادمةةة  ت(  بي  ةةت يةةرى أ ةةم أاات  ةة3,50ث بلةةغ را ةةة ال توسةةت اسةةتب  )ايةة ؛العل ةة 

اةو   ت(  هقةد أشةتر  ال تةت ف إلةى هجةو  فةرهد  الةة إا ةت ا  3,33ال جت ا هال  ب توست استب  قةدر  )
يةةةر ل تغ تعةةاا تل تغيةةر الجةة   ل ةةةتل  الةةذكور  بي  ةةت ال توجةةةد فةةرهد  الةةة إا ةةةت ا   تعةةةاام،ةةتهر الدراسةةة 

الجةةة   هسةةة وا  الصجةةةر  هالشسةةةخ فةةة  م،ةةةور الب،ةةةث العل ةةة   هك ةةةت ال ةةةت ال تةةةت ف إلةةةى هجةةةد فةةةرد  ا  
ل تغير الشسخ ل ةتل  قسةخ الترباةة الصتعةة  هكةذل  هجةو  فةرهد  تعااف  م،ور ادمة ال جت ا  تإا ت ا  

ل تغيةر عةد  ل تغيةر عةد  األب،ةت  ل ةتل  ث ةتم أب،ةت  فةاكنر  ه  تعةاافة  م،ةتهر الدراسةة  ت الة إا ت ا  
 الور  التدر جاة ال شدمة مو العوو ل تل  ث تم  هرا  فاكنر 

 التدر   هيئة أعوت  م ترسة  رجة على التعرفإلى  (2015و ) ار  ك ت سعت  راسة هعوس ه 

 الدرجةة الصجةر   أثةر متغيةرا  الدراسةة )الكلاةة  هباةتم األكت ا اةة  لةأل هار طةال  بةو ال،سةيو جتمعةة فة 

 ال ال ةخ ال ة  ف الوعة   اسةتصدا  تةخ الغتاةة هةذ  هلت،شية ؛ األكت ا اةة األ هار م ترسةة ة رجة فة العل اةة( 

 ههة   التةدر   مجةتال  ثالثةة موظعةة علةى  فشةر  (46) مةو مكو ةة اسةتبت ة هت ة اخ الدراسةة  هةذ  لطجاعةة

 ةجتمعة فة  التةدر   هيئةة أعوةت  ج اةا علةى الدراسةة مجت ةا اشةت مه  ال جت ةا  هادمةة هالب،ةث العل ة 
الدراسةة  مجت ةا مةو بسةاطة عحةوا اة عي ةة ااتاةتر هتةخ  عوةو ا  (268)البةتلغ عةد هخ طةال  بةو ال،سةيو
 األهلى ال رتبة على العل   الب،ث مجت  ا و إلى  الدراسة  تت ف هتوعلت  .او  عو (135) مو تكو ت

 متوسةطت  بةيو  اللةة اا  فةرهد  هجةو  هعةد  ادمةة ال جت ةا  اايةر  أه  التةدر   مجةت  ثةخ ة ال  ترسة فة 

 العل اةة  الكلاةت  تشةديرا  ال جت ةا هل ةتل  ادمةة م،ةور بتسةتن ت  الكلاةة ل تغيةر تعاا العي ة أفرا  تشديرا 

 أسةتتا رتبةة ة هل تل كت ا ااأل الرتبة ل تغير العي ة أفرا تشديرا   متوسطت  بيو  اللة اا  فرهد  ههجد 

ل تغيةر  العي ةة أفةرا تشةديرا   متوسةطت  بةيو إا ةت اة  اللةة اا  فةرهد  ههجةد   محةترع هأسةتتا مسةتعد
 ت ةت ال تةت ف هةذ   ةو  هفة   ال شتر ةة مجةتل  ع ةد سة وا  5-1مةو اجةرت خ مةو تشةديرا  الصجةر  هل ةتل 

 ل شةم ال،دينةة التةدر   أسةتليب اةو  الجتمعةةفة   التةدر   هيئةة بع ةم هر  تدر جاةة ألعوةت  التوعةاة

 ف و  الدراسة إلى  التدر ب ور ب ال تعل ة الجديد  ال  ترا 

22

( الت  هةدفت إلةى تش ة  هف ةخ ت ةورا  ال عل ةيو للعالقةت  بةيو كةم مةو Camp, 2011 راسة )
األ ا  األكةةت ا    فةة م إلةةى تلةة  العالقةةت  هكا اةةة تاثيرهةةت و ال علةةخ هالطتلةةب هكاةة  ي  ةةر هةة ال  ال عل ةة

الدراسة تخ استصدا  ال   ف الوعة   هتطجاشةم علةى للطلبة هعلى سلوك خ  اام ال درسة  هلت،شي  هدف 
معل   ال رالة االبتدا اة الذيو اشوموم بتدر   األط ت  مو سو ال،وت ة هاتى ال   الست س  همو 

تخ ت،ديد أربعة م،ةتهر سةت د  ل الا ةت  ال ة  همجةتال  ال حةتركيو  ال عل يو اال  ت،ليم مشتبال  
 جة( التدر   عتل  الجو  ؛ ) ( إ ار  السلوع هه   )أ( العالقت ؛ )ب( النشتفة ؛ )
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هقد أظ ر   تةت ف الدراسةة أم هة ال  ال عل ةيو اعتشةدهم أم ه ةتع را ةة فة  التحةكيم هال، ةت  علةى 
؛ عالقت  إاجتباة ه اع ة ما طلجت خ ف  توفير ااتاتجتت خ للت، يم األكت ا   للطلبة هال جت  السلوك 

الت، يم األكت ا    ف م أم ثشتفة ال  م الدراس  هال درسة ت ثر و يره يك ت أظ ر  ال تت ف أم ال عل 
ايةةث يةةرتبت عتمةةم الجةةو   فةة  التةةدر    ؛م أه اةةة التصطةةات للتعلةةاخو ال عل ةة أكةةدك ةةت ؛ هالسةةلوع للطلبةةة

 . جتظ لدى الطلبةهان األكت ا  بتل جت  

القت  ال علخ مةا ( فشد هدفت إلى استكحتف الجوا ب ال صتل ة لعGablinske, 2014أمت  راسة )
الطتلب ك ت ت،د  ف  ف م  راس  معيو  هاستصد  البتاث ت ة اخ  راسةة ال،تلةة الوااةد  ال ج ة  علةى 

الج ت اة هال  خ الع ي  لل،تلة هت،ديد عالقت ت بتل عل ةة مةو اةال   على ال  ر ال   ف الكا   الذي يرتكا 
 ةةت ه وعاةةة الت تعةةم نا ةةت بيةة  خ  هتةةخ ت ةةة بطلجال شتبلةةة هال الا ةةة هالت،ليةةم هالوعةة  الةةدقي  لعالقةةة ال عل

  East Bay of Rhode Islandت  يذ الدراسة ف  مدرسة ابتدا اة كجير  ف  إاست بتي ف  ره   يال ةد 
فئةت  أستسةةاة ت نةةم هةذ  ال ئةةت  إطةتر ا شص ةةا ت لجيئةةة الةتعلخ تلةة  ال ئةةت   أربةةاهقةد أظ ةةر   تةت ف الدراسةةة 

تلةةة   أمت تعةةةم ال علةةةخ  أسةةةلوب التةةةدر    ك ةةةت أظ ةةةر  ال تةةةت ف  هةةة  ال  ةةةتخ ال ةةة    تصطةةةات ال  ةةةم 
 ت ثر بحكم كجير ف  بيئة التعل خ هت  ا  ت  العوامم

تشةةداخ مراجعةة عتمةةة اةو  الب،ةةو  ال تعلشةةة  هةةدفت إلةى( التة  Hagenaue, 2014هفة   راسةةة )
اات ةةترا  TSR ارمةةا ل ةةت بةةتلرم تةة بتلعالقةةة بةةيو األسةةتتا هالطتلةةب فةة  م سسةةت  التعلةةاخ العةةتل  هال

هاستعر ةت الدراسةة تلة  الب،ةو   ة و مجةتال ٍّ   .Teacher- Student Relationship لل  ةطل 
سةبتب ت  هال تةت ف ال ترتبةة  هأظ ةر  ال تةت ف أ ةم أثالثة ر اسة ه   جو   العالقةة بةيو األسةتتا هالطتلةب  ه 

 لاةة التعل اةة علةى  ،ةوٍّ مبتشةر تلة  العالقةة اا  عةلة بتلع أمبتعتبةتر  TSR ي بغ  مراعت  العالقة بةيو
 جةةت  الطلبةةة هتشةةدم خ فةة  الدراسةةة  هر ةةتهخ عةةو ال ةةوا  التةة   فةة هغيةةر مبتشةةر  ف ةة  تةة ثر هبو ةةو  

يدرسو  ت  هاالات ت  بتل علومت  الت  اكتسةجو  ت هظ ةت   ان جةتظ لةدي خ  ك ةت كحة ت ال تةت ف أم األسةتس 
ت هش وال  ف  تل  األب،ت  مو ا   مةو اةال  الجتمعة هاألستتذ  ف  TSR يث تاثيرالتجر ج  أقم ه وا 

 .جو   التدر   ف بدهرهت قد ت ثر  تج ي خ ل  ترست  تعلا اة معي ة

23

لشد ركا  الدراست  الستبشة على راتس مةدى راةت  عوةو هيئةة التةدر   ب  تمةم ال تعلشةة بوظةت   
لج ةا الجات ةت   هت وعةت تلة  الدراسةت  ف   ةت مةو كت ةت  سةتبت ة أ ا   الجتمعة النال   هال  بتستصدا  اال

(؛ هم  ةةت مةةو كت ةةت مةةو 2007)(  ه الحةةو ،ت  1991) عجيةةدا  عي ةة الدراسةةة مةةو الطلبةةة فشةةت كدراسةةة
  (2012)(  هالعجيةةةةد 2007)(  هال،ةةةةورا   هط ةةةةت  2003) األسةةةةتتذ  فشةةةةت كدراسةةةةة الدهحةةةةتم هالساسةةةة 

(؛ ك ةةةت 1994)ج عةةةت بةةةيو الطلبةةةة هاألسةةةتتذ  كدراسةةةة الحةةةتم   مةةةت هم  ةةةت ؛(2015) و اةةةر  هعةةةوس ه 
( التةة  طبشةةت علةةى 2007) طبشةةت الدراسةةت  السةةتبشة علةةى مسةةتوى الجتمعةةة  بتسةةتن ت   راسةةة الحةةو ،ت 
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( الت  طبشت على كلاة الترباةة  هكت ةت أربةا مةو تلة  الدراسةت  2012) الكلات  التربو ة  ه راسة العجيد
هف  أغلج ت تةخ اسةتصدا  متغيةرا   كةتم مةو أبرظهةت متغيةر الجة    همتغيةر الشسةخ   عرباة  هثال  م،لاة

 أه التص   
هقد است ت   الدراسةة ال،تلاةة مةو الدراسةت  السةتبشة فة  أه اةة ال جةت   هااتاةتر ال ة  ف ال  تسةب  

  الدراسةةة مةةو هاعت ةةت  االسةةتبت ة أ ا  لج ةةا الجات ةةت   هفةة  ب ةةت  األ ا   هااتاةةتر ال تغيةةرا   هكةةذا اسةةت ت 
هم تقحةةةة ال تةةةت ف همشتر ت ةةةت ب تةةةت ف الدراسةةةت  السةةةتبشة  همةةةت اا ي ةةةا  تماأل باةةةت  التةةة  اطلةةةا علي ةةةت البتانةةة

فةة  أ  ةةت أه   راسةةة تجةةرى علةةى  – يوفةة  اةةده  علةةخ البةةتان –الدراسةةة ال،تلاةةة عةةو الدراسةةت  السةةتبشة 
تمعت  الا  اة الت  ت تهلت مستوى مستوى كلاة الترباة ب  عت  أه على مستوى جتمعة ع عت  هكذا الج

جتمعةةة عةة عت  مةةو هج ةةة   ةةر الطلبةةة  ك ةةةت فةةة  عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت 
 ت ي ا  الدراسة ف  أ  ت ش لت م   ت  الجتمعة النالثة  التدر    هالب،ث العل    هادمة ال جت ا 

3

ايةث اعت ةد  جةةت   ؛كجيةر  هت،تةةم مكت ةة عتلاةة فة  ال جت ةاتكتسةب م  ةة األسةتتا الجةتمع  أه اةة 
لاةة مةداال  هةذا ال  ةت  هت نةم مواعة ت  ال علةخ عالع لاة التعلا اة ف  أي   ت  تعلا   على عدى فت

الع  ر ال  حت للع لاة التعلا اة هأي   ت  تعلا   اعت د  جتام على مةدى  بوع مأهخ تل  ال داال  
تلاة مداال  هذا ال  ت    هالتعلاخ بوع م م  ة مو أقدس ال  و  هأشةرف ت تتطلةب ا ةت   هشةره  فع 

م،د   هتشو  على أس  أاالرات  م  ة معي ة  هف  التعلاخ يتوجب على م تسجام االلتةاا  ب سةتوى عةت ٍّ 
 مو القاخ ال   ا ة ال ويلة للعلخ 

مةو  هااتت ةت مستشجم األمةة ف  اأثر   هأع   ااطر   هأشد هلاة   مس أكجر أمت ة  عرف ال ال د  هذا هف 
ة العشةو  توجةم أم علةى الشةت ر  الج ةة ف ة  م  ةة التعلةاخ  ظاهةر  ف ةو مسةتشجم  ،ةو تعةتل،   تهال  ةوس توجي  

 فة   عةا  سا ت ه ،ةو إلى الت،ل  بتألاالد ال ت لة ال ا،تتج التعلاخ اشم ف  الع م أم علام ال تعترف

ههةذا يتطلةب عالقةة سةلا ة بةيو عوةو هيئةة  سةتم ان  اات  ف  ش   كم على ال ت ات  نام طغت ع ر
اكةوم  أم الواجةب مةو فة م لةذا ؛بعة  بعوة خ مةا تعةتمل خ أث ةت فة  التةدر   هالطلبةة ناةدا  اال سةجت  

 جت ةب إلةى الع ةم  فة  ان تتجاةة هال شةدر  ال تااة العل اة  مو عتلاة ك ت   اا  قده  عوو هيئة التدر  

 ار و تم هانسلوكم الشو خ ف  عالقتتم ما طلج

31

مو ال عرهف أم لعوو هيئة التةدر   م  ةت  أستسةاة ثةال  هة   م  ةة التةدر   هم  ةة الب،ةث 
با م  ال كتب انقلا   للده  العرباة() ههذا مت أكد  العل    هال   ة النتلنة هاألاير  ه  ادمة ال جت ا 

مو رستلة هم ت  ا تغ ه تحكم  هر عوو هيئة التدر   ف   هف   و  مت يرتوام ال جت ا لجتمعتتم
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الشتعةةد  العتمةةة هالحةةت عة فةة  هقت ةةت  فةة مهعلةةى الةةرغخ مةةو تعةةد  هظةةت   الجتمعةةت  فةة  العةةتلخ    الجتمعةةة
لةةذل   ؛رسةتلت ت تشةو  علةى ثةال  هظةت   ر اسةة هة   التعلةاخ هالب،ةث العل ة  هادمةة ال جت ةا أمالةراهو 

يت ركا او  تل  الوظت   هبدرجت  مت تهتة  هترى )مر خ( أم م  ة األستتا م  هر ال درس الجتمع   ف
الجتمع  ال ت ، ةر فة  تلة  ال   ةت  الةنال  هاسةب  بةم تتعةدى تلة  ال   ةت  إلةى م   تةيو ال تشةالم 

 ( 64 - 65  2014أه اة عو تل  ال   ت   هه ت م  ة الرعتاة هم  ة األع ت  ان ار ة)مر خ  

العتل اةةة ال تسةةترعة هت،ةةدات  الشةةرم ال،ةةتل  ت،ةةو   هر األسةةتتا الجةةتمع  مةةو  هفةة  ظةةم ال تغيةةرا 
كة  يةت كو مةو  تهأكت ا ا ة ت تقم لل عرفة إلى متعلخ همتدرب همواكب  ا  ت للتطةورا  لي  ةو ه تطةور م  ا ة

إا أعةةب،ت م تمةةم تتعةةدى  هر  ؛أ ا   هر  ال ع ةةو  فةة  ظةةم هةةذ  ال تغيةةرا  هفةة  مصتلةة  جوا ةةب ال،اةةت 
اخ إلى الب،ةث هالتش ة  هم ترسةة الةدهر التربةوي هانرشةت ي هغيةر الة  مةو األ هار لاسة خ فة  ب ةت  التعل

فةةة  أ ا   فةةةتعال   اشص ةةةاة ال ةةةتعلخ هت  يت ةةةت فةةة  ج اةةةا الجوا ةةةب هإاا كةةةتم عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   ع  ةةةر  
عاةة التعلةاخ علةى أ ا ةم التدر سة  هعلةى  و  تم أي الم ف  ع لاة إعدا   ي عك  سلب   الجتمعة ل  تم ت  ف

هجو تةةم ه حةةير تشر ةةر الت  اةةة ان سةةت اة العرباةةة اةةو  التعلةةاخ الجةةتمع  هأسةةتليب التةةدر   ناةةم إلةةى تةةد   
ةة60) م شةةرا  جةةو   التعلةةاخ لةةدى غتلجاةةة الجتمعةةت  العرباةةة إلةةى  هم الةةة لل عةةتيير ال ع ةةو  ب ةةت   ت%( هفش 

الر اسة ف  تد   جو   التعلاخ العتل   اد العواممأهكتم  ع  األ ا  التدر س  ألعوت  هيئة التدر   
 (4  2009)الج تب   

لةةذا فةة م ع لاةةة التةةدر   الجةةتمع  ال ا كةةو إثبةةت  فتعليت ةةت بةةدهم ع لاةةت  ف،ةة  هتشةةو خ لةةأل ا  
إا تعد ع لاة تشو خ األ ا  التدر س  لعوو هيئةة التةدر   الجةتمع  مةو  ؛التدر س  لعوو هيئة التدر  

الهت ةةت  ب ةةت ل ةةت ل ةةت مةةو أه اةةة فةة  ت،سةةيو مسةةتوى األ ا  هظ ةةت   فتعليتةةم أهةةخ ال جةةتال  التةة  ي بغةة  ا
(Miller, 1987( هف  تطو ر ال ت   العل اة هم،تواهت همو و  ت )Validosat, 2001 ههو الوسيلة )

األ ا  يةةتخ علةةى ال ،ةةو ال ،شةة  لغر ةةم  ه  كةةو الشةةت  يو بةةم همكو تتةةم كتفةةة مةةو  أمالوايةةد  للت،شةة  مةةو 
الةةدهر  أله اةةةا ه  ةةر  ؛ مةةواطو الشةةو  ليةةتخ تعا اهةةت  همةةواطو الوةةع  ليةةتخ عالج ةةت هت ت ي ةةتالوقةةوف علةةى 

ت اكةوم  أم اجةب باك لةمال جت ةا  فة الجةتمع  هتةاثير   سةتتاالةذي اشةو  بةم األ ة الة  اا عةتل،   تم ترس 

 فة  سةالماةان الترباةة كتبةم عل ةت  همةت التربو ةة انسةالماة الرسةت م فة  ال تامةم هلعةم الصلقاةة  لل وةت م

 أهخ مو هطلجتم ال علخ بيو العالقة دايث تع بي  خ  نا ت تهات تق   تاجد تحتب    بتل تعلخ هعالقتم ال علخ أاالد

 التربوي انسالم   ال كر ف  االجت تعاة األعو 

32

طةةةة بةةةدهر عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   فةةة  م سسةةةت   باةةةت  التربو ةةةة األ هار ال  و ت تهلةةةت كنيةةةر مةةةو األ
 هر عوةةو هيئةةة التةةدر   يت،ةةد  بنالثةةة  أم باةةت  فةة  مج ل ةةت علةةى ايةةث ت كةةد تلةة  األ ؛العةةتل التعلةةاخ 
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إلةةى أم أ هار األسةةتتا ( 248  2014ة )أ هار هةة   التعلةةاخ  الب،ةةث  هادمةةة ال جت ةةا  هقةةد أشةةتر الش، ةة
 بتنت   األ هار تت نمج لة مو إلى  ظ ال الجتمع  لخ تعد م، ور  على التلشيو  بم تجته 

األجاةةةت  الجديةةةد  إلةةةى  فةةة   شةةةم ثشتفةةةة ال جت ةةةا سةةة ت   هتت نةةةم فةةة  مواعةةةلة انSocialمجت عاةةةة  -1
ةة  تهال حةةتركة مةةا م سسةةت  هم   ةةت  ال جت ةةا ال ةةد   فةة  تشةةداخ الةةو  ل حةةكالتم  هتج ةة  موق  

ةعلى رؤ ة ها ،ة للشوةتات الساتسةاة الداال امرتكا   تساتسا    تاةة هالصترجاةة لل جت ةا  هتج ة  توج  
ةة تهاعا ةة تثشتنا ةة علةةى ال  ةةخ الوا ةة  للشوةةتات ال ،لاةةة هانقلا اةةة هالدهلاةةة ه ع ةةم ل،ةة  الةةتعلخ  تقت   

 للج اا همحتركتم ف  الت  اة البحر ة 

ت جتمعا ةة اأسةةتتا  بوعةة م   هتت نةةم فةة  الت،لةة  بكةةم مةةت لةةم عالقةةة ب   تةةم  Professionalم  اةةة -2
االجت ةةةةتع   هالع ةةةةم أه  األاالقةةةة أه  األكةةةةت ا   تمةةةةم كتملةةةةة سةةةةوا  فةةةة  الجت ةةةةب هاالا ةةةةت  ب 

ال سةةةت ر علةةةةى تطةةةو ر قدراتةةةةم ال   اةةةة بتسةةةةت رار مةةةو اةةةةال  ال حةةةتركة بةةةةتل  ت را  هال عتلاةةةةت  
 ال ستوى العتل   هال  ب دف تطو ر ااتم م  ات أه  التعلا اة سوا  على ال ستوى الوط  

ة لألستتا الجتمع  على ع لاة التدر   هلكو كت ا ا ر األ هار األ  ال تشت Academicةأكت ا ا -3
علةى ال سةتوى الجةتمع  هال سةتوى  األكةت ا  ال تعم ف  تطةو ر الع ةم  إس تممتتعدى ال  إلى 

فةةة   انسةةة ت ال  سسةة  لةةةوظار  التعلةةاخ العةةةتل   ف ةة  هةةةذا الجت ةةب يتعةةةيو علةةى األسةةةتتا الجةةتمع  
ل عةةةتيير ال عت ةةةةد  مةةةو قجةةةةم هظار  التعلةةةاخ العةةةةتل   ك ةةةت علاةةةةم ة هفةةةة  اكت ا اةةةتطةةةو ر الجةةةةرامف األ

تال حتركة ال تعلة ف  تطو ر هت  يذ برامف تعلا اة هتدر جاة ل  سست  تعلا اة أارى  م ةم  إسة تم 
 للعتمليو ف  مجت  ال   ة اترج  طتد الجتمعت   األكت ا  ف  رفا ال ستوى 

هالةتعلخ هكةم مةت يتعلة  ب ةت مةو أ حةطة فة  سةجيم  هتت نم ع لاة التعلةاخ  Instructionalتعلا اة  -4
 همصرجت  التعلخ  أهدافت،شي  

  بتنت ( م ت  األستتا الجتمع  هأ هار  1878  2016)همو جت ب  ار ا    اجيب هاسيو 

التة  ي  ةذهت األسةتتا الجةتمع  ب ةدف هالةتعلخ تجت  طالبم  هتح م تل  األ هار كم ع لات  التعلةاخ  -1
شراف على الب،و  ت  التعلخ منم التدر   هالتشو خ هانرشت  هالتوجام هانهمصرج أهدافت،شي  

 هغير ال  مو ال  ت  التعلا اة 
تجت  ال  سسة الت  اع م ب ت  هتح م الع لات  ان ار ة اا  ال ةلة همةت يترتةب علي ةت مةو اتصةتا  -2

ال تص  ة ف   الصطت هال حتركة ف  االجت تعت  هاللجتم هال يئت ه الشرارا  هرسخ الساتست  
 الجتمعة 

تجةةةت  ال جت ةةةا ال ،ةةةات بةةةم  هتحةةة م ادمةةةة ال  سسةةةت  ال جت عاةةةة اا  العالقةةةة هإاجةةةت  ال،لةةةو   -3
هتجةةت    سةةم  هتحةة م ال،ةةرس علةةى التطةةو ر ال   ةة    هالجةةدا م لل حةةتكم التةة  يوج  ةةت ال جت ةةا

 ةةة سةةوا  علةةى الةةدا خ هال سةةت ر مةةو اةةال  ال حةةتركة فةة  ال ةة ت را  هال عتلاةةت  التعلا اةةة ال صتل
 الخ …األكت ا اةه حر األب،ت  هالتشد  للترراة  الدهل  أه  ال ستوى ال ،ل 
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 ههةو الجتمع   التعلاخ ل   ومة ال،تك ة العوامم أهخ مو الجتمع  اعد ستتااأل أميتو  م ت سج  

 تقةةالط ههةو هجو تةم  الجةتمع  التعلةاخ ك تاةة مةدى تتوقة  هعلاةم الجتمعةة فة  م  ومةة االرتكةتظ م،ةور

 األه  ال علومةت  موعةم ف ةو همصرجةت  مةداال   هع لاةت   مةو الجتمعةة تتوة  م مةت لكةم ال ،ركةة

ادمةة ال جت ةا  هفة  العل ة  الب،ةث مجةت  فة  الر ةت   عةتاب أ ةم ك ةت العل ة   ب ةت  خ هال ة ثر فة  لطلجتم
 ال تغيرا   هت  يت ت همواكبة ال تعلخ شص اة ب ت  ف  األ هار لاس خ مو ال  هغير

33

ظلت جتمعة ع عت  م ذ  حات ت ف  بدااة السبعي ات  مو الشرم العحةر و تعت ةد بحةكم اكةت  اكةوم 
هتكو و الك تات  العل اة هالب،ناة   خهتاهيلعدا  أعوت  هيئة التدر   إ كتمال على التاهيم الصترج  ف  

هت تم ةةت بتلدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث العل ةة   م ةةذ م ت ةة  الن ت ي اةةت  التةة  ت،تتج ةةت  اتةةى بةةدأ  تةةول  ا 
ايةةث عةةدر قةةرار مةةدير جتمعةةة  ؛1985ع ةةدمت تحةةكلت ع ةةت   الدراسةةة العلاةةت هالب،ةةث العل ةة  فةة  عةةت  

أهةةداف ت هب ت هةةت  االدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث العل ةة   م،ةةد     ب  حةةت  ع ةةت  1985( لعةةت  65عةة عت  رقةةخ )
يراه  رات   الجتمعةة   فشد ظم االهت ت  بتلدراست  العلات أمال    مو الجوا ب األارى  الت  ا    هغير ال 

هتط ةة  إلاةةم  لةةا  ترج ةةة لألهةةداف التةة    ةةت علي ةةت قةةوا يو إ حةةت  الجتمعةةة هتجديةةد اات تعةةتت  ت 
ةةةت الكت ةةةت  لاكل  ةةةت الت  ا ةةة   هراتم  ةةةت بتلوظةةةت   التةةة  ت ياه ةةةت عةةةو غيرهةةةت مةةةو  ف،سةةةب  هإ  ةةةت أاو 

 ت  التعلاخ  م سس
إا تةرع ال جةت  م تواةت للكلاةت  فة  تشةةداخ  ؛هقةد افتت،ةت بةرامف الدراسةت  العلاةت فة  بعةة  الكلاةت 

ل ةةةخ  مةةةو ايةةةث  تبةةةرامف الدراسةةةت  العلاةةةت هفةةة  ظرهف ةةةت هإمكت تت ةةةت  همةةةت يرنبةةةم الدارسةةةوم ه ره ةةةم م تسةةةب  
لاةت بةيو ال ةد هالجةار  بةيو ااتاتر التص    ه و  الب،ث همو وعم  هه ت تراهات برامف الدراست  الع

االست رار تةتر  هانغةالد تةتر  أاةرى  اتةى اسةتشر ب ةت ال طةتف فة  بشةت  هةذ  الجةرامف مسةت ر  فة  بعة  
الكلاةةت   هتوق  ةةت كلاةةت أه جا اةةت فةة  الكلاةةت  األاةةرى  رغةةخ هجةةو  ب ةةت  ت  ا ةة  للدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث 

  (177  2007 )م، د العل   هتطور  إلى شكم  اتبة لر ا  الجتمعة
ج اع ت أه اةة الدراسةت  العلاةت هالب،ةث أبرظ  هقد عدر  العديد مو قوا يو التعلاخ الجتمع  الت  

العل ةةة   هشةةةكلت الصل اةةةة التةةة  أعطةةةت متصةةةذي الشةةةرار الةةةدافا ألم اةةةات  قةةةت وم الجتمعةةةت  الا  اةةةة عةةةت  
ا لذل  فكر  1995   بحةام 1995( لسة ة 18م رقةخ )هب ةت   علةى الشةرار الج  ةوري بتلشةت و   هع ةال   ا  مجسد 

شةةكم  اتبةةة تتبةةا ر ةةا   –إ ار  ةةت-الجتمعةةت  الا  اةةة فشةةد أعيةةد ت  ةةاخ الدراسةةت  العلاةةت فةة  الجتمعةةة لتااةةذ
ب  ةةت  –أكت ا ا ةةت–الجتمعةةة  يتوالهةةت  ت ةةب ر ةةا  الجتمعةةة لحةة هم الدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث العل ةة   هتااةةذ

لاةة هةذا الت  ةاخ  هبطجاعةة ال،ةت  ا ت  ةت عت توة و فتانشراف ال تعد   ههو   ةت  تشليةدي  مةا  ةواب
شةراناة  هطلةب اجت ةتع   هاتجةة الت  اةة إلةى إالدراست  العلات ف  جتمعة ع عت  ه  ةت مدفوعةة بج ةة 

 (26  (18قرار ج  وري بتلشت وم رقخ ) الشت و اة مت ه تل  مو عوامم هت،دات  )هظار  الح هم 
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 1985لدرجةةة ال تجسةةتير ظلةةت مش ةةور  فةة  هةةذ  ال رالةةة م ةةذ هالجةةدير بتنشةةتر  إلاةةم أم التسةةجيم 
ار  مو ابتعتث خ   على ال عيديو ب ذ  الكلات  فشت  هالذيو اتلت ظرهف خ لسجب أه ن1995اتى عت  

لخ يت  التسجيم في ت إال ألعدا  م،ده   للغتاةة  إا ؛إلى الصترج  ه  س،ب هذا الشو  على  رجة الدكتورا  
اتعةة اتلةت  هم ا ةول خ علةى  تالةذيو هاج ةوا ظرهف ةهخ ديو ف  هذ  الكلات   ه مو ال درسيو ال ستع

الدكتورا  مو الصترج  هكت ت تتخ برامف الدراست  العلات ف  الكلات  هف  ال رهف ال تتاة ل ةذ  الكلاةة أه 
( طتلب ةةةت هطتلبةةةة  )الج ةةةتظ 369) 96/1997ايةةةث بلةةةغ عةةةد  ال سةةةجليو ب ةةةت فةةة  العةةةت  الجةةةتمع   تلةةة ؛
 ( 148-145  1997  اي لإلا ت ال رك

فة   اه ةتع تةاار   أم حةت  جتمعةة عة عت  غيةر إربعةيو عتمةت مةو أكنةر مةو أهعلى الرغخ مو مةرهر 
عةد  تجةتهظ ال لت،شةيو فة  إلةى   2014 /2013ا تحةير الجات ةت  لعةت  إ ؛التوسا بجةرامف الدراسةت  العلاةت
هلعةةةم   ( طتلبةةةت هطتلبةةةة815ه كتةةةورا ( )  متجسةةةتير  ت  يةةةدي متجسةةةتير  بةةةرامف الدراسةةةت  العلاةةةت ) بلةةةو 

مكت ةةت   ةةع  انإلةةى  السةةجب فةة  تصلةة  الدراسةةت  العلاةةت هالب،ةةث العل ةة  فةة  الةةا و بحةةكم عةةت  يرجةةا
ال ت اة هالبحةر ة للجتمعةت  ال،كوماةة هكةذل   ةع  ال شومةت  الدافعةة هالداع ةة الالظمةة للولةوج فة  هةذا 

عةةد  اكت ةةت  الكةةوا ر التدر سةةاة ال تص  ةةة اا   اةة  فةة  ظةةماقتةةدار هعلةةى األه فتعلاةةة ال جةةت  بكةةم 
عةةةد  تةةةوفر الةةةدعخ ال ةةةت ي إلةةةى  بتن ةةةتفة  ستسةةةاة ال اكلاةةةةالصجةةةر  هال ةةة هال  العلاةةةت هاكت ةةةت  الج ةةةى األ

البةةةتانيو مةةةا ناةةةتب أه  هال ع ةةةوي الكةةةتف  هاالفتشةةةتر للجيئةةةة هال  ةةةتخ ال حةةةجا للعلةةةخ هالعل ةةةت  هالدارسةةةيو
 تر ةت هال جةال  ال،دينة الالظمة للدراسة هالب،ث العل   ب ةت فة  الة  ان ال كتبت  هال عتمم هالتج ياا 

تكوم ف  مت ته  الدارسةيو هالبةتانيو هالتة  تصلة  الجيئةة هال  ةتخ ال ال ةخ  أمالعل اة هالب،ناة الت  ي بغ  
 ال،ةةرب ا( همةةت ظا  الو ةةا تعشيةةد  83  2015 للدراسةةة هالب،ةةث العل ةة  )ال جل  االعلةةى لتصطةةات التعلةةاخ

ثةةتر علةةى التعلةةاخ ع ومةةت  ا عكسةةت ؛ ههةةو مةةت  2020هلاةةة التةة  ع ةة ت بةةتلجال  اتةةى هقت ةةت الةةراهو األ
غيةر أه  ثر بحكم مبتشةرأ تههذا ات     هالتوسا ف  الدراست  العلات هالب،ث العل   هتجو د  بوجم اتس

 عوت  هيئة التدر   هطلبة الدراست  العلات أ طجاعة العالقة بيو  ف مبتشر 
هةة   ) ليةةم الدراسةةت   هةةدافت،شيةة  عةةد  مةةو األإلةةى  جتمعةةة عةة عت فةة  لدراسةةت  العلاةةت هتسةةعى ا

 (7  2006  العلات
  تفة العل اة ت  اة الشدرا  العل اة لطلبة الدراست  العلات  هتصرج ع و  قت ر  على ان -1

 متص  يو م هليو إلى  تلجاة اتجة ال جت ا ال ،ل  -2

  ست اة  عرفة انالإلى   تفت  عل اةإف  ت،شي   انس ت  -3

 سةةةت اة التةةة  تواجةةةم فةةة  اةةةم ال حةةةكال  الت  و ةةةة هاالقت ةةت اة هاالجت تعاةةةة هالعل اةةةة هان انسةة ت  -4
 ال جت ا الا    

 التطور ال ست ر لل ت   الدراساة  -5

 الصترج إلى  التشليم مو اجخ االبتعت  -6
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ه  ةةت أ ة همةةو بةةد مةةو تةةوفر ال ةةرهف ال ال  ةة رض الواقةةا الأعلةةى  هةةدافجةةم ت،شةة  تلةة  األأهمةةو 
 هطتلب الدراست  العلات  ستتااجت  عالقة جيد  بيو األإ

34

را  "جةةوم  يةةوي" هةةو  الةة  الةةذي يةةدرب طلجتةةم علةةى اسةةتصدا  انلةةة العل اةةة هلةةا  اغةةد ال اعلةةخ ك ةةت يةة
الذي يتعلخ بتل اتبة ع م  هو الذي احترع ما طلجتةم فة  ت،شية    ةو لذاتةم لا ةم إلةى أع ةتد الحص ةاة 

 ( 59  2014ه  تد إلى أسلوب ال،ات  )مر خ  
تة  ت،شة  اتجةتت خ  هتسة خ فةة  هتةرى عةوال،ة هالع ةري أم ر ةت الطلبةة عةو ال  ةت ر الداع ةة ال

تطةةو ر ت، ةةيل خ األكةةت ا    أاةةد مكو ةةت  إ ار  الجةةو   الحةةتملة فةة  ال  سسةةت  التعلا اةةة  ألم جةةوهر 
الع لاةةة التعلا اةةة هةة  مسةةتعد  الطلبةةة علةةى ت، ةةيم ال عةةترف هال  ةةترا  هال جةةت  في ةةت  هناةةتب ر ةةت 

تةةد   جةةو   التعلةةاخ   همةةو ثةةخة التعلا اةةة  الطلبةةة اع ةة  تةةد   جةةو   األ ا  ان اري هاألكةةت ا   لل  سسةة
هراةةتس مةةدى ر ةةت الطلبةةة عةةو أ ا  ال  سسةةة لت،شةة  اتجةةتت خ ااعةةد مةةو أهةةخ ال  شةةرا  التةة  تةةد  علةةى 
 مستوى جو   التعلاخ  ه ستعد ان ار  على ه ا استراتاجاتت ت  هاطط ت لرفا ال ستوى التعلا   للطلبةة

 ( 140  2017شلدام  )
حةةطة العل اةةة ال  ةةتابة لل شةةررا  الدراسةةاة  هالع ةةم علةةى تطو رهةةت بتسةةت رار لةةذا اجةةب ت و ةةا األ 

كسةةةتب خ الصجةةةرا  إاتةةةى تواكةةةب ال تغيةةةرا  هالتشةةةد  العل ةةة  ال تسةةةتر  هتلجةةة  اتجةةةت  الطلبةةةة هتسةةة خ فةةة  
هتوجاةةم الطلبةةة إلةةى م ةةت ر ال عرفةةة  هرفةةا قةةدرت خ علةةى  هال عرفةة  ل  ةةوهخ العل ةة   الالظمةةةهال عةةترف 
الخ  هجعم التدر ب  …ل تعلة ف  ت  اة م ترات خ على الب،ث العل    هال شد هالت،ليم هالتشو خال حتركة ا

الع لةة  لطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت فةة  مواقةةا الع ةةم هان تةةتج جةةا ا مةةو م،تةةوى ال شةةررا  الدراسةةاة هأ حةةطة 
 تعاةةة هال  اةةة  كل ةةت الطلبةةة  هفةةت  ال جةةت  أمةةت  طلبةةة الدراسةةت  العلاةةت ل  ترسةةة األ حةةطة النشتناةةة هاالجت

مةةو اةةال  ت و ةةا طةةرد  العلاةةت تبةةت  أسةةتليب هطةةرد مت وعةةة همر ةةة لتشةةو خ الدراسةةت  اأمكةةو الةة   هكةةذل  
هأسةتليب التشةو خ اتةى تقةا  مصتلة  جوا ةةب الحص ةاة  الوجدا اةة هال عرناةة هال  تر ةة  هم،تهلةة ابتةةدا  

هجعةةةةم التشةةةةو خ هسةةةةيلة ن  ةةةةت  قةةةةدرا   ااتبةةةةترا  مت وعةةةةة هأ ها  هأسةةةةتليب ت كةةةةو مةةةةو القاةةةةتس هالتشةةةةو خ 
هم ترا  الطلبة  هال،كخ على مت ت،ش  ف   و  األهداف ال رجةو   هإظالةة الطةتبا التسةلط  الةذي ا كةو 

هال،ةةةرس علةةةى الت تعةةةم االجت ةةةتع  هال حةةةتركة  بتلطلبةةةة أم تت ةةة  بةةةم عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   
 ال صتل ة االجت تعاة ما الطلبة ف  ال  تسبت  

4
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41

411

فةةة  كلاةةة الترباةةةة اشةةت م مجت ةةا الدراسةةةة علةةى ج اةةةا طلبةةة الدراسةةةت  العلاةةت )متجسةةةتير ه كتةةورا ( 
( (312البتلغ عد هخ اسب بات ةت  الكلاةة  2019/2020بجتمعة ع عت  اال  ال  م الجتمع  األه  

هةةة   إ ار  هتصطةةةات تربةةةوي  م ةةةتهف هطةةةرد   تص  ةةةت  ث ت اةةةةفةةة   تة  هال سةةةجليو فعلا ةةةهطتلبةةة تطتلب ةةة
 الشر م  العرباة  علو       اللغة ترباة  علخ ان جليا ة  أعو  الر ت ات   اللغةتدر    

412

تةةةخ قةةةد م ةةةر    ه  88)ايةةةث بلةةةغ عةةةد هت ) ؛تةةةخ أاةةةذ عي ةةةة م نلةةةة لل جت ةةةا مةةةو التص  ةةةت  كتفةةةة
 (2ه ) (1رقةةخ ) مهالجةةدهال% مةةو مجت ةةا الدراسةةة   28اتاترهةةت بتلطر شةةة العحةةوا اة ال،  ةةاة ب سةةبة ا

 توظ ا عي ة الدراسة ف   و  ال تغيرا  للدراسة كتفة  تميو ،
 ( يوضح توزيع1جدول رقم )

 متغير الجنسفي ضوء  أفراد العينة
 ( يوضح توزيع2جدول رقم ) 

 خصصالت في ضوء متغير أفراد العينة

 النسبة العدد التخصص  النسبة الع د الجن 

 % 34 30 إدارة وتخطيط تربوي %39 34 اكور

 % 15 13 مناهج وطرق تدريس %61 54 إ ت 

 % 4 4 رياضيات %100 88 ال ج و 

 % 17 15 اللغة االنجليزية 

 % 6 5 أصول تربية

 % 6 5 علم نفس

 % 7 6 اللغة العربية

 % 11 10 رآنعلوم الق

 %100 88 المجموع

أم ال سبة األكجر مو أفرا  عي ةة الدراسةة ال،تلاةة هة  ( 2ه )( 1رقخ ) يوالستبش الجدهليويتجيو مو 
يتو  أم أعلى  سةبة فة   %  ك ت39%  بي  ت بلغت  سبة الذكور 61ايث بلغت  سجت و  ؛مو ان ت 

%  يلاةةةم تص ةةة  اللغةةةة 34بلغةةةت  سةةةجتم  العي ةةةة كت ةةةت لتص ةةة  ال  ةةةتهف إ ار  هتصطةةةات تربةةةوي فشةةةد
%  ثخ تص   15ايث جت    سجتم  ؛  تدر  ا %  ثخ م تهف هطر 17اال جليا ة الذي بلغت  سجتم 

 اهأايةةةر   % 7بلغةةةت  سةةةجتم  ؛ ايةةةث%  ثةةةخ تص ةةة  اللغةةةة العرباةةةة11ايةةةث بلةةةغ  سةةةبة  ؛علةةةو  الشةةةر م
 %  6تص    أعو  ترباة هعلخ ال     الذي بلغت  سبة كم م   ت 

413

بعةةةةد االطةةةةال  علةةةةى الدراسةةةةت  السةةةةتبشة ال تعلشةةةةة ب و ةةةةو  الدراسةةةةة ال،تلاةةةةة  هاأل ها  التةةةة  تةةةةخ 
استصدام ت ف  تل  الدراست   تجيو أم االستبت ة ه  األ ا  األ سةب لج ةا الجات ةت  الالظمةة لإلجتبةة عةو 
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تصدمة فةةة  الدراسةةةة ها ت  ةةة ت أسةةةئلة الدراسةةةة هت،شيةةة  أهةةةداف ت  هنا ةةةت اةةةات  هعةةة  لالسةةةتبت ة ال سةةة
 انا ت اة هكا اة االستجتبة علي ت هت،ديد الدرجت  

بدا  ه  ) عا ة  متوسةطة  أايث ت ت االستجتبة ل شرا  االستبت ة بتاتاتر هااد مو بيو ثالثة 
( علةةةةى الترتيةةةب هج اةةةا فشةةةرا  االسةةةةتبت ة موجبةةةة االتجةةةت   هالدرجةةةةة 3  2  1عتلاةةةة( لتشتبةةةم الةةةدرجت  )

عة تعجر عو ت،ش   رجة عتلاة مو مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلاةت مةو ال رت 
هج ةة   ةر الطلبةةة  مةا مالا ةة أ ةةم تةخ االعت ةةت  علةى ال ،كةت  انتاةةة فة  ال،كةخ علةةى مسةتوى عالقةةة 

لل شرا  عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات مو هج ة   ر الطلبة ب ت   على متوست االستجتبت  
 ( 2أه ال توست الوظ   للدرجت  الكلاة ف  أبعت  االستبت ة ك ت هو مو   بتلجده  رقخ )

 (2جدول رقم )

 محكات الُحكم على مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا يُبيّن 

  رجة الت،ش  ال توست ال،ستب  لل شر  أه ال توست الوظ   للبعد  
 عا ة  1.667أقم مو  1
 متوسطة 2.334ألقم مو  1.667مو  2
 عتلاة 3إلى  2.334مو  3

414

 Face Validity: (ص ق المحكمةنالظائري )الص ق -4-1-4-1

ايث تخ عرض االستبت ة على عد  مو ال ،ك يو هالصجرا  ال تص  يو ف  ال جت  هطلب م  خ 
 ةةت مةةو ايةةث مةةدى ارتبةةت  كةةم فشةةر  مةةو فشرات ةةت بةةتل ،ور ال  ت اةةة إلاةةم   راسةةة االسةةتبت ة هإبةةدا   را  ةةخ في

همةةدى ه ةةو  ال شةةرا  هسةةالمة عةةاتغت ت اللغو ةةة همال مت ةةت لت،شيةة  ال ةةدف الةةذي ه ةةعت مةةو أجلةةم  
هاقتةةرا  طةةرد ت،سةةي  ت هالةة  بتل،ةةذف أه ان ةةتفة أه إعةةت   ال ةةاتغة  هقةةد قةةد  ال ،ك ةةوم مالا ةةت  

 على إاراج ت ب ور  جيد   االستبت ة  هستعد   الدراسة  ه ثر را ة أفت   

 :Internal Consistency ال اخليص ق االتساق -4-1-4-2
كةةذل  تةةخ الت،شةة  مةةو عةةدد االسةةتبت ة عةةو طر ةة  عةةدد االتسةةتد الةةداال  هالةة  ب،سةةتب معتمةةم 

و مةدى ت تسة  االرتبت  بيو  رجة كم فشر  ما الدرجة الكلاة لل جت  ال  ت اة إلاةم ال شةر   هالة  للتاكةد مة
 (  3هتجت   فشرا  كم مجت  نا ت بي  ت  فكت ت معتمال  االرتبت  ك ت ه  مو ،ة بتلجده  رقخ )

 (3جدول رقم )

 يبين معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال 

 المجال االجتماعي مجال البحث العلمي مجال التدريس 

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة تباطاالر الفقرة

1 **651 7 **0.655 12 **0.738 19 *0.384 

2 *0.374 8 **0.521 13 **0.649 20 **0.646 

3 **0.564 9 **0.674 14 **0.694 21 **0534 
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4 **0.452 
10 **0.476 

15 **0.745 22 *0.387 

5 **0.639 16 **0.905 23 **0.687 

6 **0.526 11 **0.492 
17 **0.566 24 **0489 

18 **0.538 25 **0.64 

 0.01عند مستوى  ا* دالة إحصائي  ، *0.05يا عند مستوى إحصائ* دالة 

أم معةةتمال  االرتبةةت  بةةيو  رجةةت  فشةةرا  االسةةتبت ة هالدرجةةة السةةتب  ( 3يتوةة  مةةو الجةةده  رقةةخ )
أه مسةتوى  0.05ع د مستوى  تال  ارتبت  موجبة ه الة إا ت ا  الكلاة لل جت  ال  ت اة إلام العبتر  معتم

 نا ت بي  ت   تهتجت سههو مت ي كد اتستد فشرا  كم مجت  مو مجتال  االستبت ة  0.01
ب،سةةتب معةةتمال  االرتبةةت  بةةيو  رجةةت    تهاتسةةتقك ةةت تةةخ التاكةةد مةةو تجةةت   مجةةتال  االسةةتبت ة 

ة لالسةةةتبت ة فكت ةةةت معةةةتمال  االرتبةةةت  ك ةةةت هةةة  مو ةةة،ة ال جةةةتال  ال رعاةةةة لالسةةةتبت ة بتلدرجةةةة الكلاةةة
 ( 4بتلجده  رقخ )

 (4جدول رقم )

 يُبين معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة كافة والدرجة الكلية

 المجال االجتماعي مجال البحث العلمي مجال التدريس

0.650** 0.840** 0.745** 

 0.01عند مستوى  ا** دالة إحصائي  

أم معةةتمال  االرتبةةت  بةةيو  رجةةت  مجةةتال  االسةةتبت ة كتفةةة السةةتب  ( 4الجةةده  رقةةخ )يتوةة  مةةو 
ههةةو مةةت  0.01ع ةةد مسةةتوى  تهالدرجةةة الكلاةةة لالسةةتبت ة معةةتمال  ارتبةةت  موجبةةة همرت عةةة ه الةةة إا ةةت ا  

 نا ت بي  ت هت تسك ت ببع   هاتستق ت ال جتال  لالستبت ةكتفة جت   تي كد 

 الثبات:-4-1-4-3
سةتبت ة ال،تلاةة همجتالت ةت كتفةة بتسةتصدا  معتمةم ثبةت  أل تكره بةتخ االت،ش  مو ثبت   رجت  تخ ال

 ( 5فكت ت معتمال  النبت  ك ت هو مو   بتلجده  رقخ )
 (5جدول رقم )

 كرونباخ لالستبانة ومجاالتها الفرعيةيبن معامالت ثبات ألفا

 بشكل عامتبانة االس المحور االجتماعي محور البحث العلمي محور التدريس

0.693 0.747 0.715 0.740 

أم لالسةةةةتبت ة همجتالت ةةةةت ال رعاةةةةة معةةةةتمال  ثبةةةةت  مشجولةةةةة السةةةةتب  ( 5يتوةةةة  مةةةةو الجةةةةده  رقةةةةخ )
م شةرا  إا ةت اة جيةد  )ال ةدد  هالنبةت ( ههةو مةت ي كةد  إم لالسةتبت ة؛ هلذل   ستطاا الشو  تإا ت ا  

علةةةى مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   بطلبةةةة عةةةالااة اسةةةتصدام ت فةةة  الدراسةةةة ال،تلاةةةة للتعةةةرف 
 بجتمعة ع عت  مو هج ة   ر الطلبة ف  كلاة الترباة الدراست  العلات 

415

 كتنت   SPSSا ت اة للعلو  االجت تعاة تخ استصدا  األستليب انا ت اة مو اال  ال،امة ان
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 الستبانة المستخ مة في ال  اسة الحالية تم استخ ام:للتأك  من ص ق وثبات ا-4-1-5-1
 ف  التاكد مو عدد االتستد الداال  لالستبت ة  Pearson Correlationمعتمم ارتبت  بيرسوم  -

 ف  التاكد مو ثبت  االستبت ة  Alpha Cronbachمعتمم ثبت  أل تكره بتخ  -

 عن أس لة ال  اسة تم استخ ام: لإلجابة-4-1-5-2
هاال ،رافةةةةت  ال عاتر ةةةةة  Meanهال توسةةةةطت   Percentهال سةةةةب ال ئو ةةةةة  Frequencies  التكةةةةرارا-أ

Std. Deviation ف  التعرف على مسةتوى عالقةة عوةو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت  
 بجتمعة ع عت  مو هج ة   ر الطلبة ف  كلاة الترباة 

فةة  الكحةة  عةةو  اللةةة Independent Samples T-Test   ااتبةةتر " " لل ج وعةةت  ال سةةتشلة-ب
بجتمعةةة فةة  كلاةةة الترباةةة ال ةةرهد فةة  مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت 

 الاتالف الج    تعااالت  ه ع عت  مو هج ة   ر الطلبة 

فة  الكحة  عةو  اللةة ال ةرهد فة  مسةتوى عالقةة  Kruskal-Wallis Hااتبتر "كرهسكت  هالةا " -ج
بجتمعة ع عت  مو هج ة   ر الطلبة ف  كلاة الترباة در   بطلبة الدراست  العلات عوو هيئة الت

 الاتالف التص    تعااهالت  

42

421

ي   الس ا  األه  للدراسة على " مةت مسةتوى عالقةة عوةو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت 
بجتمعة ع عت  مو هج ةة   ةر الطلبةة فة  م،ةور التةدر  ه" هلإلجتبةة عةو هةذا السة ا  ة ف  كلاة التربا

تةخ اسةتب التكةةرارا  هال سةب ال ئو ةة السةةتجتبت  أفةرا  عي ةة الدراسةةة علةى كةم فشةةر  مةو فشةرا  االسةةتبت ة 
لل،كخ ال تعلشة ب ،ور التدر    ثخ تخ استب ال توسطت  هاال ،رافت  ال عاتر ة ل ذ  االستجتبت  هال  

علةةةى مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   بطلبةةةة الدراسةةةت  العلاةةةت مةةةو هج ةةةة   ةةةر الطلبةةةة فةةة  م،ةةةور 
 ( 6التدر    هكت ت ال تت ف ك ت ه  مو ،ة ف  الجده  رقخ )

 ( يُبيّن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية6جدول رقم )

 قة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا في محور التدريسالستجابات عينة الدراسة حول مستوى عال

 الفقرات م

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق
 عالية متوسطة ضعيفة الترتيب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 7 عالية 0.490 2.617 61.7 37 38.3 23 0.0 0.0 يوضح أهداف المقرر في اللقاء األول 1

 8 عالية 0.619 2.583 65.0 39 28.3 17 6.7 4 ملتزم بالخطة الزمنية للمقرر 2

 9 عالية 0.537 2.500 51.7 31 46.7 28 1.7 1 يشرح بأسلوب واضح ومفصل 3

 6 عالية 0.462 2.700 70.0 42 30.0 18 0.0 0.0 يجيب على أسئلة المقرر على نحٍو وافٍ  4

 5 عالية 0.490 2.717 73.3 44 25.0 15 1.7 1 طالب إلبداء رأيه حول الدرسيتيح فرصة لل 5

 2 عالية 0.390 2.817 81.7 49 18.3 11 0.0 0.0 يستلم التكليفات في وقتها المحدد 6

 4 عالية 0.482 2.733 75.0 45 23.3 14 1.7 1 يستلم التكليفات بصورة الكتروني 7

 11 متوسطة 0.792 1.817 23.3 14 35.0 21 41.7 25 حاضرة يطالب بإقفال الهاتف أثناء الم 8

 1 عالية 0.000 3.000 100 60 0.0 0.0 0.0 0.0 من الممكن تناول الماء في المحاضرة 9
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 الفقرات م
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق
 الترتيب

 عالية متوسطة ضعيفة

10 
يرفض األحاديث الجانبية البسيطة بين 

 الطلبة ولو كانت في المقرر
 10 متوسطة 0.715 1.883 20.0 12 48.3 29 31.7 19

 3 عالية 0.431 2.817 83.3 50 15.0 9 1.7 1 طلبة على نحٍو متساو وعادليعامل ال 11

 عالية 0.242 2.562 المتوسط الحسابي الكلي لمحور التدريس

أم مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت الستب  ( 6يتو  مو الجده  رقخ )
سةت ال،سةتب  للةدرجت  الكلاةة فة  هةذا ال ،ةور ايةث بلةغ ال تو  ؛ف  م،ور التدر   مت،ششة بدرجة عتلاةة

( التة  أشةتر  2015) و اةر    ههذا يت   ما  تةت ف  راسةة هعةوس ه 0.242بت ،راف معاتري  2.562
مةو أكنةر الجوا ةب م ترسةة هة  مجةت  التةدر  ؛ بي  ةت تصتلة   تةت ف الدراسةة ال،تلاةة عةو  تةت ف  مإلةى أ ة

 ا  التدر   مو هج ة   ر الطلبة هاألستتذ   هرب ت اعو  ف  أ ت( الت  بي ت إا تق  1994) راسة الحتم  
% العتبةتر ال تاجةة مشجولةة ههة   سةبة 75( اعت د   سةبة 1994)هذا االاتالف إلى أم  راسة الحتم  

ة تمرت عة  وع   ( (2003 تةت ف الدراسةة ال،تلاةة عةو  تةت ف  راسةة الدهحةتم هالساسة   تمت؛ ك ت تصتل  أاو 
  العي ة يرهم أ  خ ا ترسوم مع خ جوا ةب التةدر   بدرجةة متوسةطة  مةا أ  ةخ الت  توعلت إلى أم أفرا

مةو األه اةة  ههةذا االاةتالف  ايرهم أم كم م،تهر التدر   الت  ت تهلت ةت الدراسةة علةى  رجةة كجيةر  جةد  
ف  ةةم ا كةةو ت سةةير ال تاجةةة بةةام أعوةةت  هيئةةة  اعةةو  الاةةتالف مجت ةةا الدراسةةة  هلةةو اسةةتبعد ت الةة  جةةدال  

    أجدر بتل،كخ على أ  س خ مو الطلبة التدر 
أمةةت بحةةام ال شةةرا  ال رعاةةة فةة  هةةذا ال ،ةةور فشةةد ت،ششةةت بعةة  ال شةةرا  بدرجةةة عتلاةةة ك شةةر  "مةةو 

ها ،ةةةةراف معاةةةةتري  3.000ال  كةةةو ت ةةةةته  ال ةةةةت  فةةة  ال ،ت ةةةةر " هجةةةةت   فةةةة  الترتيةةةب األه  ب توسةةةةت 
بجتمعةةةة عةةة عت  يتعتمةةةم مةةةا طتلةةةب فةةة  كلاةةةة الترباةةةة   ههةةةذا اع ةةة  أم عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   0.000

الع لاةةة التعلا اةة؛ هجةةت   فشةةر   فةة إا ا ك ةةم مةو فعةةم مةةتال ية ثر  ؛الدراسةت  العلاةةت معتملةةة تلية  ب كت تةةم
  ههةذا 0.390ها ،ةراف معاةتري  2.817ب توسةت  ف  الترتيب النت   "استلخ التكلا ت  ف  هقت ت ال ،د "

بجتمعةةة عةة عت  ملتةةا  باع تلةةم؛ هجةةت   فشةةر  "اعتمةةم  فةة  كلاةةة الترباةةةاع ةة  أم عوةةو هيئةةة التةةدر   
  ههةذا 0.431  ها ،ةراف معاةتري 2.817ب توسةت  فة  الترتيةب النتلةث الطلبة على  ،ةوٍّ متسةتهٍّ هعةت  "

 بجتمعة ع عت  ملتا  ب عتيير ال   ة ف  كلاة الترباة أم عوو هيئة التدر    تاع   أاو  
422

النت   للدراسة ال،تلاة على "مت مستوى عالقة عوةو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  ي   الس ا  
بجتمعة ع عت  مو هج ةة   ةر الطلبةة فة  م،ةور الب،ةث العل ة ه" هلإلجتبةة عةو ف  كلاة الترباة العلات 

ا  هذا الس ا  تخ استب التكرارا  هال سب ال ئو ة الستجتبت  أفرا  عي ة الدراسةة علةى كةم فشةر  مةو فشةر 
االسةةةةتبت ة ال تعلشةةةةة ب ،ةةةةور الب،ةةةةث العل ةةةة   ثةةةةخ تةةةةخ اسةةةةتب ال توسةةةةطت  هاال ،رافةةةةت  ال عاتر ةةةةة ل ةةةةذ  

هالةة  لل،كةةخ علةةى مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت مةةو هج ةةة   االسةةتجتبت 
 ( 7  ر الطلبة ف  م،ور الب،ث العل    فكت ت ال تت ف ك ت ه  مو ،ة ف  الجده  رقخ )
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 ( يُبيّن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية7دول رقم )ج

 الستجابات عينة الدراسة حول مستوى عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا في محور البحث العلمي

 الفقرات م
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق
 يةعال متوسطة ضعيفة الترتيب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
يتطرق ألدبيات البحث العلمي في المحاضرة 

 على اعتبار أنها أساس الدراسات العليا
 7 عالية 0.643 2.400 48.3 29 43.3 26 8.3 5

 4 ةعالي 0.649 2.450 53.3 32 38.3 23 8.3 5 يسخر وقته وجهده لتوجيه الطالب الذين يشرف عليهم 2

 5 عالية 0.593 2.433 48.3 29 46.7 28 5.0 3 يحكم أدوات البحث التي يطلب منه تحكيمها 3

 3 عالية 0.565 2.450 48.3 29 48.3 29 3.3 2 يجيب على االستبانات التي يطلب منه اإلجابة عليها 4

5 
عند سؤاله عن أي شيء يتعلق  ايبدي تعاون  

 بالبحث العلمي
 1 عالية 0.360 2.850 85.0 51 15.0 9 0.0 0.0

6 
يصحح األخطاء البحثية التي يقع فيها الطالب في 

 التكليفات
 6 عالية 0.696 2.417 53.3 32 35.0 21 11.7 7

7 
في تعريف الطلبة بكيفية الوصول  يسهم

 لمصادر المعلومات وقواعد البيانات
 2 عالية 0.596 2.533 58.3 35 36.7 22 5.0 3

 عالية 0.367 2.505 لكلي لمحور البحث العلميالمتوسط الحسابي ا

أم مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت الستب  ( 7يتو  مو الجده  رقخ )
ايةةث بلةةغ ال توسةةت ال،سةةتب  للةةدرجت  الكلاةةة فةة  هةةذا  ؛فةة  م،ةةور الب،ةةث العل ةة  مت،ششةةة بدرجةةة عتلاةةة

( الت  2015)و  ار  ت   ما  تت ف  راسة هعوس ه ي   ههذا0.367بت ،راف معاتري ه  2.505ال ،ور 
د أشةةتر  إلةةى أم مةةو أكنةةر ال ،ةةتهر م ترسةةة هةة  الب،ةةث العل ةة ؛ ك ةةت يت ةة  هةةذا مةةا  تةةت ف  راسةةة العجيةة

بجتمعةة الش ةاخ يةرى فة  كلاةة الترباةة الت  أشتر  إلةى أم عوةو هيئةة التةدر    (323-417  2012)
 لعل   مت اشو  بدهر  ف  مجت  الب،ث ا تأ م غتلب  

فشةةر     أمةةت بحةةام ال شةةرا  ال رعاةةة فةة  هةةذا ال ،ةةور فشةةد ت،ششةةت ج اةةا ال شةةرا  بدرجةةة عتلاةةة هجةةت
 2.850ب توسةةةت الترتيةةةب األه  فةةة   ع ةةةد سةةة الم عةةةو أي شةةة   يتعلةةة  بتلب،ةةةث العل ةةة  " ت"يجةةةدي تعته  ةةة

قاشةةةة ل،فةةة  كلاةةةة الترباةةةة   ههةةةذا يةةةد  علةةةى استحةةةعتر عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   0.360ها ،ةةةراف معاةةةتري 
فةة  تعر ةة  الطلبةةة  اسةة خجةةت   فشةةر  "ه الدراسةةت  العلاةةت هأ  ةةت قت  ةةة فةة  األسةةتس علةةى الب،ةةث العل ةة ؛ 

ها ،ةةةراف  2.533ب توسةةةت فةةة  الترتيةةةب النةةةت   بكا اةةةة الوعةةةو  ل  ةةةت ر ال علومةةةت  هقواعةةةد الجات ةةةت " 
واعد الجات ت ؛ على إا تم عوو هيئة التدر   باه اة م ت ر ال علومت  هق يد   ههذا 0.596معاتري 

 2.450ب توست  ف  الترتيب النتلث جت   فشر  "اجيب على االستبت ت  الت  اطلب م م انجتبة علي ت"ه 
  ههةةذا يةةد  علةةى تعةةتهم عوةةو هيئةةة التةةدر   مةةا البةةتانيو ب ةةت اصةةد  الع لاةةة 0.565ها ،ةةراف معاةةتري 

العلاةةت فةة  م،ةةور الب،ةةث  الب،ناةةة؛ ه  كةةو عةةرض مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت 
 العل   مو هج ة   ر الطلبة 

423

ي   الس ا  النتلث للدراسة ال،تلاة على "مت مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  
بجتمعة ع عت  مو هج ة   ر الطلبة ف  ال ،ور االجت تع ه" هلإلجتبة عو هذا ف  كلاة الترباة العلات 
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لسةة ا  تةةخ اسةةتب التكةةرارا  هال سةةب ال ئو ةةة السةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة علةةى كةةم فشةةر  مةةو فشةةرا  ا
االسةةةةةتبت ة ال تعلشةةةةةة بتلجت ةةةةةب االجت ةةةةةتع   ثةةةةةخ تةةةةةخ اسةةةةةتب ال توسةةةةةطت  هاال ،رافةةةةةت  ال عاتر ةةةةةة ل ةةةةةذ  

ج ة   ةر االستجتبت  هال  لل،كخ على مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات مو ه 
 :(8ال تت ف ك ت ه  مو ،ة ف  الجده  رقخ) االجت تع   فكت تالطلبة ف  الجت ب 

 ( يُبيّن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية8جدول رقم )

 الستجابات عينة الدراسة حول مستوى عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا في المحور االجتماعي

 قراتالف م
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التحقق
 عالية متوسطة ضعيفة الترتيب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 4 عالية 0.624 2.500 56.7 34 36.7 22 6.7 4 يستقبل الطلبة في الساعات المكتبية 1

2 
يتسم الحوار معه في الساعات 

 رحابة الصدرالمكتبية بالمرونة و
 3 عالية 0.610 2.633 70.0 42 23.3 14 6.7 4

 7 متوسطة 0.755 1.800 20.0 12 40.0 24 40.0 24 يلبي دعوات الطلبة لحضور مناسباتهم 3

 2 عالية 0.537 2.683 71.7 43 25.0 15 3.3 2 ايتواصل مع الطلبة هاتفي   4

 1 عالية 0.480 2.800 83.3 50 13.3 8 3.3 2 ايتواصل مع الطلبة بريدي   5

6 
يتواصل مع الطلبة من خالل وسائل 

 التواصل االجتماعي
 6 متوسطة 0.825 2.117 40.0 24 31.7 19 28.3 17

7 
 مناسباتهم، فيهنييتفاعل مع الطلبة في 

 في أفراحهم ويواسي في أحزانهم
 5 متوسطة 0.709 2.150 33.3 20 48.3 29 18.3 11

 عالية 0.383 2.383 انب االجتماعيالمتوسط الحسابي الكلي للج

الستب  أم مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت  (8رقخ ) يتو  مو الجده 
ايةةث بلةةغ ال توسةةت ال،سةةتب  للةةدرجت  الكلاةةة فةة  هةةذا  ؛فةة  ال ،ةةور االجت ةةتع  مت،ششةةة بدرجةةة عتلاةةة

( التة  2015)و  اةر   راسةة هعةوس ه    ههذا يت   ما  تت ف0.383بت ،راف معاتري  2.383ال ،ور 
توعلت إلى أم أقم الجوا ب التربو ة م ترسةة مةو هج ةة   ةر الطلبةة هة  ادمةة ال جت ةا؛ ك ةت تصتلة  

التة  توعةلت إلةى أم هاقةا العالقةة التربو ةة  (2007)  تةت ف  راسةة الحةو ،ت  و تت ف الدراسة ال،تلاة عة
ة ؛تف  مجت  ال  تخ االجت تع  هال  س  كتم متوسط    تةت ف  عةو تةت ف الدراسةة ال،تلاةة  تك ةت تصتلة  أاو 

بجتمعةة الش ةاخ يةرى فة  كلاةة الترباةة ( الت  توعلت إلى أم عوو هيئةة التةدر   2012)  راسة العجيد
(  ه  كةو تجر ةر الة  3.33اشو  بدهر  ف  مجت  ادمة ال جت ا هالة  ب توسةت اسةتب  قةدر  ) تأ م أاات   

( إلةةى 5.2( التةة  ت تةةد مةةو  رجةةة )2012) فةة  أعلةةى ال ئةةة النتلنةةة لدراسةةة العجيةةدااَعةةدم هةةذا ال توسةةت  ِبةةَامَّ 
ااَعةدم فةتالاتالف بةيو ال تاجتةيو ال  همةو ثةخ  ت( ب ع ى أ  ت قر بة مو ال ئة الت  تلي ةت ههة  فئةة غتلب ة5.3)

راسةةةت    ك ةةت ا كةةو عةةةاه ال تاجةةة الاةةتالف عي ةةةة الدراسةةة فتلدراسةةة ال،تلاةةة طبشةةةت علةةى طلبةةة الداكجيةةر  
 ( على أعوت  هيئة التدر    هفرد بيو العي تيو 2012) العلات  بي  ت طبشت  راسة العجيد

أمت بحام ال شرا  ال رعاة ف  هذا ال ،ور فشةد ت،ششةت بعة  ال شةرا  بدرجةة عتلاةة ك شةر  "يتواعةم 
الة   اه عةا   0.480ها ،راف معاةتري  2.800جت   ف  الترتيب األه  ب توست الت  " تما الطلبة بر دا  

بجتمعةة عة عت  باه اةة التواعةم اةترج إطةتر الجتمعةة  ف  كلاة الترباةة إلى إا تم عوو هيئة التدر   
ب توسةةت  فةة  الترتيةةب النةةت   "تفشةةر  "يتواعةةم مةةا الطلبةةة هتت ا ةة  هاالسةةت ت   مةةو التش اةةة ال تتاةةة؛ هجةةت 
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جتمعةةةة كلاةةةة الترباةةةة  فةةة   ههةةةذا م ةةةت ا،سةةةب لعوةةةو هيئةةةة التةةةدر   0.537ها ،ةةةراف معاةةةتري  2.683
  همعلةو  اناةراج الةةذي يل،ة  العوةةو بسةجب الةة   إال تايةث يتةةا  للطلبةة التواعةةم معةم هتت ا ةة ؛الش ةاخ

جةةت   فشةةر  "يتسةةخ ال،ةةوار معةةم فةة  ه ا ةةر علةةى إظالةةة كةةم العوا ةة  التةة  ت،ةةو  بي ةةم هبةةيو طلجتةةم؛  َأ َّةةما 
ها ،ةةةراف معاةةةتري  2.633ب توسةةةت  لةةةثفةةة  الترتيةةةب النت السةةةتعت  ال كتجاةةةة بتل ره ةةةة هراتبةةةة ال ةةةدر"

بجتمعةةة عةة عت  مةةو لبتقةةة فةة  كلاةةة الترباةةة   ههةةذا يةةد  علةةى مةةت يت تةةا بةةم عوةةو هيئةةة التةةدر   0.610
 ف  الترتيب األاير جت   فشر  "يلج   عوا  الطلبة ل،وور م تسبتت خ"ه هم تر  ف  التعتمم ما الطلبة؛ 

 ةة  أ  ةةت مت،ششةةة بدرجةةة متوسةةطة  ههةةذ  ال تاجةةة اع ههةةو مةةت  0.755ها ،ةةراف معاةةتري  1.800ب توسةةت 
همحةةتركت خ فةة   ةإا ال اص ةةى علةةى كةةم اي عشةةم عةةعوبة تلجاةةة  عةةوا  الطلبةة ؛ب،ةةد اات ةةت تعةةد إاجتباةةة

م تسةةةبتت خ؛ ه  كةةةو عةةةرض مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   بطلبةةةة الدراسةةةت  العلاةةةت فةةة  الجت ةةةب 
 االجت تع  مو هج ة   ر الطلبة 

عةةةم إلاةةةم فةةة  إجتبةةةة األسةةةئلة السةةةتبشة هالصةةةتس ب سةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة همج ةةةم مةةةت تةةةخ التو 
 ( 9التدر   بطلبة الدراست  العلات مو هج ة   ر الطلبة ا كو تلصا م ف  الجده  رقخ )

 (9جدول رقم )

 مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا من وجهة نظر الطلبة يُبيّن

دريس بطلبة الدراسات العليا مستوى عالقة عضو هيئة الت

 من وجهة نظر الطلبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة التحقق

 1 عالية 0.242 2.562 البعد األول: محور التدريس

 2 عالية 0.367 2.505 البعد الثاني: محور البحث العلمي

 3 عالية 0.383 2.383 البعد الثالث: المحور االجتماعي

رجة الكلية لمستوى عالقة عضو هيئة التدريس الد

 بطلبة الدراسات العليا من وجهة نظر الطلبة
 عالية 0.248 2.496

أم مستوى عالقة عوو هيئةة التةدر   بطلبةة الدراسةت  العلاةت الستب  ( 9يتو  مو الجده  رقخ )
الكلاة على االسةتبت ة ايث بلغ ال توست ال،ستب  للدرجت   ؛مو هج ة   ر الطلبة مت،ششة بدرجة عتلاة

  ك ةةت يالاةة  أم أعلةةى  رجةةت  ل سةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   0.248بةةت ،راف معاةةتري  2.496
بطلبة الدراست  العلات مو هج ة   ر الطلبة كت ةت فة  م،ةور التةدر    هت،ششةت بدرجةة عتلاةة ب توسةت 

ها ،ةةةةراف معاةةةةتري  2.505  يلاةةةةم م،ةةةةور الب،ةةةةث العل ةةةة  ب توسةةةةت 0.242ها ،ةةةةراف معاةةةةتري  2.562
  0.383ها ،راف معاتري  2.383ال ،ور االجت تع  ب توست  ا  هأاير  0.367

424

اة بةةيو اسةةتجتبت  أفةةرا  العي ةةة اةةو  إا ةةت علةةى" هةةم توجةةد فةةرهد اا   اللةةة  هةةذا السةة ا يةة   
ل تغيةر  تعةاابجتمعةة عة عت   فة  كلاةة الترباةةمستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراسةت  العلاةت 

الج  ه"  هلإلجتبة عو هذا الس ا  تخ استصدا  ااتبتر " " لل ج وعت  ال ستشلة ف  الكح  عو  اللةة 
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ال ةةرهد بةةيو اسةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة اةةو  مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  
 ( 10ك ت ه  مو ،ة بتلجده  رقخ )ال تت ف  الج   )اكور  إ ت ( فكت تل تغير  تعااالعلات 

 ( يُبيّن داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة10جدول رقم )

 (86درجة الحرية = الجنس )لمتغير  تعزاحول مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا والتي 

 العدد الجنس المجاالت
المتوسط 

 الحسابي
 الداللة اللفظية ت"قيمة " االنحراف المعياري

 مجال التدريس
 2.711 29.182 34 ذكور

 دالة 2.292
 2.444 27.605 54 إناث

 مجال البحث العلمي
 2.922 17.591 34 ذكور

 غير دالة 0.131
 2.380 17.500 54 إناث

 المجال االجتماعي
 2.604 17.273 34 ذكور

 غير دالة 1.305
 2.694 16.342 54 إناث

 الكلية الدرجة
 6.772 64.045 34 ذكور

 غير دالة 1.585
 5.717 61.477 54 إناث

  الستب  (10يتو  مو الجده  رقخ )

بةةيو اسةتجتبت  أفةرا  عي ةة الدراسةة اةو  مسةتوى عالقةةة  0.05ع ةد مسةتوى  تهجةو  فةرهد  الةة إا ةت ا   -
الجة    هال ةرهد ل ةتل  ل تغير  تعااعوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات ف  مجت  التدر   

ايةث يوجةد فة   ؛مسةتوى عالقةة الطلبةة مةا أسةتتذت خ مبتشةر  ِبَامَّ الذكور  ه  كو ت سير هذ  ال تاجة 
مةةو ال سةةت  تةةدرس الطلبةةة  بي  ةةت  جةةد مسةةتوى عالقةةة  اكلاةةة الترباةةة بجتمعةةة عةة عت   سةةبة  ةةئيلة جةةد  

 امتالعلشلة  ابت    ر  جت  بتلتدر   للطتلإا اشو  الر  ؛تكوم غير مبتشر  تالطتلبت  ما األستتذ  أاات   
مستوى العالقة غير ال بتشر  لاست كتل بتشر   ههذا مت أثر فة   َأمَّ ال ست    همو ال علو   -الكت ر–

 ال تاجة ل تل  الطلبة 

بةةةيو اسةةةتجتبت  أفةةةرا  عي ةةةة الدراسةةةة اةةةو  مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة  تال توجةةةد فةةةرهد  الةةةة إا ةةةت ا   -
دراسةةت  العلاةةت فةة  )مجةةت  الب،ةةث العل ةة   هال جةةت  االجت ةةتع   هالدرجةةة الكلاةةة(  التةةدر   بطلبةةة ال

ل تغيةةةر الجةةة   اةةةو   تعةةةاا تل تغيةةةر الجةةة    ه  كةةةو ت سةةةير عةةةد  هجةةةو  فةةةرهد  الةةةة إا ةةةت ا   تعةةةاا
اسةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة فةة  مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت فةة  

أفرا  عي ة الدراسة رب ت ا ةرها ت ةورهخ اةو  هةذا ال و ةو  ب سةتوى  َأمَّ إلى  مجت  الب،ث العل  
شةراف عوةو إعالقت خ بتل رشد أه بتل حرف  هقةد ا وةم الطةالب فة  كلاةة الترباةة بجتمعةة عة عت  

م تحةةرف علةةي و امةةرأ  مةةو أعوةةت  هيئةةة التةةدر   إال أ ةةم ال أ وةةلو اهيئةةة تةةدر   اكةةر هالطتلبةةت  
هةةذ  ال تاجةةة  ِفةةِ مَّ ف،ي  ةةت احةةرف الرجةةم علةةى الطتلبةةة  هإاا كةةتم األمةةر كةةذل  يتةةوافر ع  ةةر  سةةت   

ل تغيةةةر الجةةة   اةةةةو   تعةةةاا تسةةةتكوم متوقعةةةة؛ ك ةةةت ا كةةةو ت سةةةةير عةةةد  هجةةةو  فةةةرهد  الةةةة إا ةةةةت ا  
اسةةتجتبت  أفةةرا  عي ةةة الدراسةةة فةة  مسةةتوى عالقةةة عوةةو هيئةةة التةةدر   بطلبةةة الدراسةةت  العلاةةت فةة  

ال شرا  األربا مو ال جت  هه   )استشجم الطلبةة فة  السةتعت  ال كتجاةة   َأمَّ ال جت  االجت تع  إلى 
ه تسةةخ ال،ةةوار معةةم فةة  السةةتعت  ال كتجاةةة بتل ره ةةة هراتبةةة ال ةةدر  ه لجةة   عةةوا  الطلبةةة ل،وةةور 
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فةة  أفةةراا خ ه واسةة  فةة  أاةةاا  خ( هقةةد تكةةوم  في  ةة فةة  م تسةةبتت خ  ةم تسةةبتت خ  ه ت تعةةم مةةا الطلبةة
  ب ع ى أم الطالب أجتبوا عو أستتذت خ  هالطتلبةت  م  س ا ر  انجتبة ف  الج   عي ة الدراسة

لةخ اكةو ال تغيةر الجة   أثةر؛ هأمةت عةو عةد  تةاثر ال تاجةة  همةو ثةخأجةجو عةو أسةتتذت و مةو ال سةت   
م  تاجةةةة ثلنةةة  ال جةةةتال  سةةةت ثر هال شةةة  علةةةى ال تاجةةةة إإا  ؛العتمةةةة ب تغيةةةر الجةةة   ف ةةة  ها ةةة،ة

 العتمة 

425

اة بةةيو اسةةتجتبت  أفةةرا  العي ةةة اةةو  إا ةةت السةة ا  علةةى "هةةم توجةةد فةةرهد اا   اللةةة هةةذا يةة   
ل تغيةر  تعةاابجتمعةة عة عت  فة  كلاةة الترباةة مستوى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراسةت  العلاةت 

الةةةا " كجةةةديم ال بةةةترا متةةةري هلإلجتبةةةة عةةةو هةةةذا السةةة ا  تةةةخ اسةةةتصدا  ااتبةةةتر "كرهسةةةكت  ه   التص ةةة ه"
الاتبتر ت،ليم التبتيو أات ي االتجت  ف  اتلة ال ج وعت  ال ةغير  فة  الكحة  عةو  اللةة ال ةرهد بةيو 

 تعةةةاااسةةةتجتبت  أفةةةرا  عي ةةةة الدراسةةةة اةةةو  مسةةةتوى عالقةةةة عوةةةو هيئةةةة التةةةدر   بطلبةةةة الدراسةةةت  العلاةةةت 
 ( 11) ل تغير التص   فكت ت ال تت ف ك ت ه  مو ،ة بتلجده  رقخ

 ( يُبيّن داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة11جدول رقم )

 لمتغير التخصص   تعزاحول مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا والتي 

 الداللة اللفظية قيمة "مربع كاي" متوسط الرتب العدد التخصص المحور

 محور التدريس

 35.71 30 إدارة تربوية

 غير دالة 3.113

 33.29 13 مناهج وطرق تدريس

 33.51 4 رياضيات

 34.88 15 لغة انجليزية

 35.73 5 أصول التربية

 26.85 5 علم نفس

 29.18 6 لغة عربية

 25.91 10 قرآن

 محور البحث العلمي

 26.14 30 إدارة تربوية

 غير دالة 9.820

 38.41 13 مناهج وطرق تدريس

 23.86 4 رياضيات

 28.63 15 لغة انجليزية

 35.73 5 أصول التربية

 22.40 5 علم نفس

 23.45 6 لغة عربية

 24.66 10 قرآن

 المحور االجتماعي

 30.64 30 إدارة تربوية

 غير دالة 11.408

 40.18 13 مناهج وطرق تدريس

 31.59 4 رياضيات

 40.18 15 لغة انجليزية

 26.18 5 أصول التربية

 19.30 5 علم نفس

 32.51 6 لغة عربية

 29.43 10 قرآن

 الدرجة الكلية

 32.93 30 إدارة تربوية

 38.15 13 مناهج وطرق تدريس غير دالة 8.400

 28.05 4 رياضيات
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 الداللة اللفظية قيمة "مربع كاي" متوسط الرتب العدد التخصص المحور

 37.23 15 لغة انجليزية

 29.18 5 أصول التربية

 19.75 5 نفسعلم 

 30.00 6 لغة عربية

 38.40 10 قرآن

بةيو اسةتجتبت  أفةرا  عي ةة  تال توجةد فةرهد  الةة إا ةت ا  َأ َّةما السةتب  ( 11يتو  مو الجده  رقخ )
الدراسةة اةو  مسةةتوى عالقةة عوةو هيئةةة التةدر   بطلبةة الدراسةةت  العلاةت فة  )م،ةةور التةدر    هم،ةةور 

ل تغيةةر التص ةة   هرب ةةت ا كةةو ت سةةير هةةذ   تعةةااالكلاةةة(  جت ةةتع   هالدرجةةةاالالب،ةةث العل ةة   ال ،ةةور 
طلبةةة كلاةةة الترباةةة بجتمعةةة عةة عت  ي ت ةةوم لتص  ةةت  متشتربةةة فةة  ال وةة وم مصتل ةةة فةة   ِبةةَامَّ ال تاجةةة 

 لخ تتاثر استجتبتت خ  همو ثخال س ات  

43

 إلى ال تت ف توع  الدراسة بتنت   ااست ت   
هبقاةةة كلاةةت  جتمعةةة عةة عت  علةةى تعا ةةا م ةةترا  فةة  كلاةةة الترباةةة   هيئةةة التةةدر   اةةث أعوةةت -1

االت ةت  هالتواعةم مةا طلبةة الدراسةةت  العلاةت مةو اةال  هسةةت م التواعةم االجت ةتع  ل ةت يةةوفر  
 مو مااات تا د مو فتعلاة التواعم 

لدراسةت  العلاةت ل ا ةد شةراع طلبةة اإإقتمة م تسبت  عتمة أه  دها  ههر  ف  كلاةة الترباةة هةدف ت   -2
 مو التواعم بيو األستتذ  هطلبة الدراست  العلات 

 إاجت   لاة ت،د  عالقة طتلب الدراست  العلات بعوو هيئة التدر   هبيو ال حرف هالطتلب  -3

 شراف أم اكوم ه تع عد  م،د  مو الطلبة لكم لعوو هيئة التدر   ف  ع لاة ان -4

وى عالقة عوو هيئة التدر   بطلبة الدراست  العلات ف   راست  او  مست إجرا همو ال شترات  
  األارى الجتمعت  الا  اة 
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5

51

ها عكتسةتتم فة  جةو   (  تشو خ األ ا  التدر س  ألعوت  هيئة التدر   ف  الجتمعةة 2009الج تب   عجد الرظاد ش يو  ) -
 الكوفة للتعلاخ العتل   تحر و  العراد التعلاخ العتل   ب،ث مشد  إلى م ت ر 

  مطتبا م سسة ال ور  لل ة،تفة هال حةر  1997(  كتتب انا ت   الس وي لعت  1998الج تظ ال ركاي لإلا ت  ) -
 ع عت    الا و    148   145س

 ت تطةو ر ك تاةت  أعوةت  هيئةة التةدر   الجةتمع  ها عكتسةتت  (2016اجيب  ع ت  طترد  هاسيو  شا ت  عةال  ) -
على ت،شي  الجو   الحةتملة فة  م سسةت  التعلةاخ العةتل   مجلةة كلاةة الترباةة للج ةت   جتمعةة بغةدا   مةف 

 (  العراد  6(     )27)

مدى فعتلاة ال  ترست  التربو ة ألعوةت  هيئةة التةدر   ك ةت يةدرك ت الطةالب بجتمعةة   (1989استم  اسو م، د ) -
  414-380(  12) 2 ر  م-كلاة الترباة بتل   ور  الشرى  مجلةأ  

تشةةةو خ بعةةة  جوا ةةةةب األ ا  األكةةةت ا   ألعوةةةت  هيئةةةةة   (2003الدهحةةةتم  ج ةةةت  علةةةة ؛ هالساسةةة   ج ةةةت  أا ةةةةد ) -
  التدر   بجتمعة ال  وناة مو اال   را  خ

بعةة  م ةةت  أعوةةت  هيئةةة التةةدر   ههاقةةا أ ا هةةت ك ةةت يدركةةم الطةةالب هاألعوةةت    (1994الحةةتم   إبةةرالاخ عجةةد   ) -
  135-101(  6) 3قطر  س-عة ال ل  نا م بتألاست   مجلة مركا الب،و  التربو ةبجتم

كلاةةة الترباةةة جتمعةةة ال لةة   الجتمعةةة بةةيو التةةدر   هالب،ةةث العل ةة  هادمةةة ال جت ةةا   شةةر    عتبةةديو م، ةةد  )   ( -
 سعو  

ةجم ت،سةي م  انسةالماة (  مستوى الر ت األكت ا   لدى طلبة كلاة الترباة بتلجتمعة 2017شلدام  فتيا ك ت  ) - بغةا  هسا
 ( 6(    )1ب،ث م حور  ال جلة الدهلاة التربو ة ال تص  ة  مف )

ةةتم األهلاةةة 2013عةةوال،ة  عو اةةم  هالع ةةري  أسةة ت  ) - (   راسةةة هعةة اة أله اةةة ال،تجةةت  األكت ا اةةة فةة  جتمعةةة ع  
دراسةةةت  التربو ةةةة همسةةةتوى ر ةةةت الطلبةةةة عةةةو مةةةدى ت،شةةة  هةةةذ  ال،تجةةةت   مجلةةةة الجتمعةةةة انسةةةالماة لل

   401 - 447(  1(    )21هال  ساة  مف )

بجتمعة الش اخ أل هارهخ ف  مجت  ف  كلاة الترباة هاقا أ ا  أعوت  هيئة التدر     (2012العجيد  إبرالاخ عجد   ) -
الب،ةةث العل ةة  هادمةةة ال جت ةةا هسةةجم تطو رهةةت مةةو هج ةةة   ةةرهخ  راسةةة ميدا اةةة  مجلةةة العلةةو  التربو ةةة 

  417-323(  2) 5السعو اة  -جتمعة الش اخ-  ساةهال

ال ة ت  الجيةد  فة  ال ةدرس الجةتمع  ك ةت يراهةت الطلبةة فة  ال واقة  ال،ةر   مجلةة   (1991عجيدا   سلا تم أا د ) -
  156-134(  2) 18 األر م- راست  العلو  ان ست اة

ة التدر   بتلجتمعت  فة   ةو  بعة  تشو خ هترراة أعوت  هيئ  (2006عاب  م، د عل ؛ هط طتهي  سيد أا د ) -
  164-121(  52م ر  )-ال تغيرا  الواقا هال  حو   مجلة كلاة الترباة بتلاقتظ  

 الشتهر   الحرد  ار ظهرا   هال امو  أستتا الجتمعة الدهر هال  ترسة بيو الواقا    (1997فلام  فترهد عجد  ) -

ف  كلاة الترباة الجو   ف  األ ا  التدر س  لعوو هيئة التدر   مدى توافر معتيير   (2014الش، ة  اا د عجد   ) -
 (  ع عت   الا و 4  ) ال تعر ال ت ر  مو هج ة   ر الطلبة  مجلة جتمعة 

 (   49(   بحام الجتمعت  الا  اة   ال ت   )18هظار  الح هم الشت و اة   قرار ج  وري بتلشت وم رقخ ) -

األاالراةت  األكت ا اةة لألسةتتا الجةتمع  مةو هج ةة   ةر   (2007يوسة  ) ل،ورا    غتلب عتل ؛ هط ت   سةالمة -
  388-357(  2) 34األر م  - راست  العلو  التربو ة األر  اة أعوت  هيئة التدر   ف  الجتمعة 
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هاقةةا العالقةةة التربو ةةة بةةيو مدرسةة  كلاةةت  الترباةةة هطالب ةةخ فةة  الجتمعةةة األر  اةةة   (2007لحةةو ،ت   عةة ت   ع ةةة ) -
  635-620)مل، (   34األر م  - راست  العلو  التربو ة الصتعة معة انسرا  هجت

 . م شرا  التعلاخ ف  الج  ور ة الا  اة  ع عت   الج  ور ة الا  اة  (2015ال جل  األعلى لتصطات التعلاخ ) -

 ا و ال ع عت   هالتوظ ا ال ت ود لل حر  الا و ( مسير  التعلاخ ف  2007اا د عل  ال،تج) م، د  -
  - راسةةة ميدا اةةة فةة  ظةةم بعةة  ال تغيةةرا   –(  طجاعةةة عالقةةة الع ةةم هطجاعت ةةت بجةةو   ال،اةةت  2014مةةر خ  شةةاص ) -

رسةةةةتلة متجسةةةةتير غيةةةةر م حةةةةور   علةةةةخ   ةةةة   قسةةةةخ العلةةةةو  االجت تعاةةةةة  كلاةةةةة العلةةةةو  ان سةةةةت اة هالعلةةةةو  
 االجت تعاة  جتمعة أب  بكر بلشتيد  الجاا ر 

 الا و  ع عت   ع عت  جتمعة  العلات  ليم الدراست    (2006العل   )الب،ث  اتبة الدراست  العلات ه  -

ة لةةدى كت ا اةة رجةةة م ترسةةة األ هار األ  (2015هاتلةةد العطاةةت  ) بةةت  ال عت ةةخ  هالجوار ةةة م، ةةد  ا ةةة  هعةةوس  -
   3  العةةد  42  راسةةت   العلةةو  التربو ةةة  ال جل ةةد طةةال  أعوةةت  هيئةةة التةةدر   فةة  جتمعةةة ال،سةةيو بةةو 

  ر ماأل ع تم  األر  اة الجتمعة 2015
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