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ثالثاً 
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واقع ممارسة اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري 

لإلدارة اإللكرتونية "دراسة ميدانية"

.إسماعيل بن أحمد مبارك الجونياسم الباحث
يأ.د سلطان بن سعيد عبده المخالفاسم المشرف

ماجستير.الدرجة العلمية
ادارة واشراف تربوي التخصص العام

 أهداف البحث: 
هدف البحث إىل: تعرف واقع ممارسة اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري لإلدارة اإللكرتونية يف وظائف)التخطيط، والتنظيم،       

لتعليم والتوجيه، والتقومي( من منظور اإلدارة اإللكرتونية، وكذل. تعرف املقرتحات التطويرية لتفعيل عمليات اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة ا
عدد الدورات التدريبية(و الوظيفة، وعدد سنوات اخلربة، و ري، وفقاً للمتغريات )املؤهل العلمي، مبنطقة عس

 : دواتهأمنهج البحث و 
جلمع املعلومات، وتكون  تمع البحث من  يع مديري  استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي لدراسة املوضوع واالستبانة أداةً     

اإلدارات ورؤساء األقسام ووكالئهم باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري
  نتائج البحث:

أسفر البحث عن  موعة من النتائج أيها:)أن واقع ممارسة اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري لوظائف )التخطيط، والتنظيم،      
)متوسطة(، وعدم وجود فروذ يف متوسطات استجابات أفراد عينة البحث  توجيه، والتقومي( من منظور اإلدارة اإللكرتونية كانت بدرجةوال

على نطاذ أبعاد)التنظيم، والتوجيه، والتقومي( ومن أهم توصيات البحث قيام اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي بوزارة التعليم بوضع خطة 
رة اإللكرتونية يف املمارسات اإلشرافية الرتبوية تتضمن اديد أهداف وأساليب وإجراءات تطبيقها، وعقد الدورات التدريبية لتطبيق اإلدا

مل املتخصصة يف  ال تطبيقارا، وتفعيل املوقع اإللكرتوين اخلات بكل إدارة، والعمل على تقدمي كافة اخلدمات اإلدارية إلكرتونياً، والع
الثقافة اإللكرتونية، مع دعم التغيري والتجديد وتوفري امليزانيات املناسبة لدعم التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية، واالهتمام على نشر مفهوم 

يف بالبنية التحتية الالزمة لتطبيقها، وتأمني كل ما اتان إليه من برامج وأجهزة، وشبكات وموارد مالية واستخدام برامج حاسوبية متطورة 
ة ونقل املعلومات، وتوفري خدمة اإلنرتنت لكافة اإلدارات واألقسام التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري.حفع ومعاجل
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الوعي الديين وعالقته بالسلوك العدواني 

حداث اجلاحنني جبازانأللدى ا

علي محمد حسين خواجياسم الباحث
سكرانالد. السيد عبد الدايم عبد السالم المشرفاسم 

.ماجستيرالدرجة العلمية
رشاد نفسيإتوجيه و  علم النفس التربويالتخصص العام

 أهداف الدراسة : 
 حداث اجلاحنني املقيمني بدار املالحظةألهدفت اىل الكشف عن  بيعة العالقة بني الوعي الديي والسلوك العدواين لدى ا       

.االجتماعية جبازان
 دواتها:أمنهج الدراسة و 

ومقيا  السلوك العدواين من  ،عده الباحثأاستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتبا ي، واستخدم مقيا  الوعي الديي، الذي     
(.2119عداد)عويضه،إ

 نتائج الدراسة: 
حداث اجلاحنني ألاملعامالت( والدرجة الكلية لدى او العبادات، و ة، )العقيد بعادهأهم نتائج الدراسة، جاء الوعي الديي يف  يع أ     

وعلى املمتلكات( والدرجة الكلية لديهم منخفا  ،بعاده )العدوان اجلسدي، واللفظيأا. يف حني جاء السلوك العدواين جبميع مرتفع جدً 
والسلوك العدواين بصفة  ،من العبادات ائيا بني كلٍ حصإجدا وفق الستجواهبم على مقياسي الدراسة. وجدت عالقة ارتبا ية سالبة دالة 

عامة.
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دور اإلرشاد األكادميي يف حتقيق جودة البحوث الرتبويـة 

لطالب الدراسـات العليـا باجلامعات السعودية

رياض عبده صديق حكمياسم الباحث
د. مفرح بن سعيد آل كردماسم المشرف

ماجستيرالعلميةالدرجة 
شراف تربوي.إدارة و إالتخصص العام

 أهداف الدراسة: 
هدف البحث احلايل لتعرف دور اإلرشاد األكاد ي يف اقيق جودة البحوث الرتبوية لطالب الدراسات العليا باجلامعات  :أهداف الدراسة

.السعودية

:منهج الدراسة وأدواتها

( فقرة، موزَّعة على ثالثة حماور: 51الباحث املنهج الوصفي، كما استخدم االستبانة اليت تكونت من )ولتحقيق هذا اهلدف استخدم 
األول يتعلق بدور اإلرشاد األكاد ي يف اقيق جودة البحوث الرتبوية لطالب الدراسات العليا باجلامعات السعودية وُقسِّم إىل بُعدين 

يتعلق باملعوقات اليت تواجه دور اإلرشاد األكاد ي يف اقيق جودة البحوث الرتبوية، والثالث يتعلق  )التوجيه، واملتابعة والتقومي(، والثاين
.باآلليات املقرتحة لتفعيل دور اإلرشاد األكاد ي يف اقيق جودة البحوث الرتبوية

نتائج الدراسة:
ة على دور اإلرشاد األكاد ي يف اقيق جودة البحوث الرتبوية وخلص البحث إىل  موعة من النتائج أيها: أن موافقة أفراد العين     

(، وأن موافقتهم على املعوقات اليت تواجه دور اإلرشاد األكاد ي يف اقيق جودة 3.56بشكل عام كانت بدرجة تكبريةت، ومبتوسط عام )
لدور اإلرشاد األكاد ي يف قة على اآلليات املقرتحة (، كما جاءت املواف4.28البحوث الرتبوية كانت بدرجة تكبرية جداًت، ومبتوسط عام )

(، ووجود فروذ ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة 4.44اقيق جودة البحوث الرتبوية بدرجة تكبرية جداًت، ومبتوسط عام )
البحث فيما يتعلق بالتوجيه، واملتابعة والتقومي تعزى الختالف املستوى. 

 :توصيات الدراسة    
تكوين جلنة تعمل على تطوير عمليات اإلرشاد األكاد ي من خالل ها: ضوء هذه النتائج قدم البحث عددًا من التوصيات أي يف     

العمل على توفري بيئة مناسبة لإلرشاد األكاد ي من خالل ختفيف األعمال التدريسية ، و علميةالورش والدراسة نتائج البحوث السابقة 
بعد  تدريب  الب الدراسات العليا على بعا مهارات البحث الرتبوي، و املرشدين األكاد يني وتقدمي املكافآت املالية هلمواإلدارية عن 

 الب الدراسات العليا باملواعيد اإلرشادية اليت ىيددها املرشد  والتزام ،رصد حاجارم الفعلية للتدريب خالل اجللسات اإلرشادية األوىل
. توجيهاته ونصائحهبكذل. األكاد ي، و 
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استخدام نظم املعلومات اإلداريَّة يف صنع القرار 

مبكاتب التعليم مبحافظة القنفذة

مليحة محمد أحمد العلويةاسم الباحث
.د/ الّسيد الّسيد محمود البحيرياسم المشرف

ماجستير.الدرجة العلمية
.شراف تربويإدارة و إالتخصص العام

 أهداف البحث: 
هدف البحث إىل اديد واقع عمليَّة  ع املعلومات اإلداريَّة الالزمة لصنع القرار، وتعرُّف آليات تصنيف املعلومات اإلداريَّة،        

اد عيـِّن ة وأساليب استخدامها يف صنع القرار مبكاتب التعليم مبحافظة القنفذة، كما هدف تعرُّف االختالفات بني متوسطات استجابات أفر 
سنوات اخلربة(.و املؤهل العلمي، و البحث، الستخدام نظم املعلومات اإلداريَّة يف صنع القرار، وفًقا  ملتغريات )الوظيفة، 

منهج البحث وادواته : 
.جلمع املعلومات والبيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم االستبانة أداةً  

 نتائج البحث:  
مبكاتب  أسفرت نتائج  البحث عن موافقة أفراد العيـِّن ة على اقق احملور األول )واقع عمليَّة  ع املعلومات اإلداريَّة الالزمة لصنع القرار      

عبارة: )أنشأت إدارة التعليم موقًعا هلا على اإلنرتنت ُيسهل حصول املتصفت )مدير،  التعليم مبحافظة القنفذة( بدرجة كبرية وجاء أبرزها
كذل. كشف البحث عن وجود فروذ دالة احصائيًا يف استجابات أفراد العينة و  معلم،..( على ما يريد من معلومات،و مشرف، و 

الوظيفة لصاه فئة تاملديراتت،  ووجود فروذ دالة احصائيًا يف  الستخدام نظم املعلومات اإلداريَّة يف صنع القرار،  بًقا الختالف متغري
وعدم استجابات أفراد العينة الستخدام نظم املعلومات اإلداريَّة يف صنع القرار  بًقا الختالف متغري املؤهل العلمي لصاه فئة تالدبلومت، 

اإلداريَّة يف صنع القرار،  بًقا الختالف متغري سنوات اخلربة. وجود فروذ دالة احصائياً يف استجابات العينة الستخدام نظم املعلومات 
 .ويف ضوء النتائج قدمت الباحثة بعا التوصيات واملقرتحات توصيات البحث:
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رشادية كما يدركها املرشدون الطالبيون إلاملهارات ا

.جرانـوعالقتها مبساهمتهم يف اختاذ القرار مبدارس تعليم ن

.ل الضبعيآصالح هادي علي اسم الباحث
.فهمي حسان فاضل د.اسم المشرف

ماجستير.الدرجة العلمية
.رشاد النفسيإلالتوجيه وا - علم النفس التربويالتخصص العام

أهداف الدراسة: 
.مبسايتهم يف اختاذ القرار داخل املدرسةرشادية املدركة لدى املرشدين الطالبيني وعالقتها إلهدف البحث اىل الكشف عن املهارات ا 

 :  دواتهاأمنهج الدراسة و 
عداد إم( ومقيا  مساية املرشدين الطالبيني يف اختاذ القرار من 2111)الرشيدي،  عدادإاستخدم الباحث مقيا  املهارات االرشادية من 

الباحث.
 نتائج الدراسة:  

بني املتوسط الفرضي للمجتمع واملتوسط املتحقق للعينة يف كل مهارة من املهارات  ايً حصائإنه توجد فروذ دالة أظهرت النتائج أ     
حصائية بني املتوسط الفرضي للمجتمع واملتوسط احملقق للعينة إنه توجد فروذ ذات داللة إرشادية املدركة ويف الدرجة الكلية للمقيا ، و إلا

ىل عدم وجود فروذ ذات داللة إيف اختاذ القرار داخل املدرسة، و  اإلسهامملقيا  يف كل  ال من اجملاالت الفرعية ويف الدرجة الكلية 
املستوى التعليمي وسنوات اخلربة.  اترشادية تعزى لكل من متغري إلحصائية يف املهارات اإ

 توصيات الدراسة: 
 .من التصورات املقرتحة والتوصيات ىل عددٍ إ اخللوتويف ضوء هذه النتائج ب 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



ملخصات الرسائل العلمية  
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دارة الذات وعالقتها بالضغوط املهنية إ

لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية مبنطقة جازان

.محمد بن علي محمد كعبياسم الباحث
،يوسف شلبيد/ اسم المشرف

ماجستير.الدرجة العلمية
التوجيه واالرشاد النفسي - علم النفس التربويالتخصص العام

 أهداف الدراسة : 
بالتعليم العام مبنطقة جازان، وما  ادارة الذات والضغوة املهنية لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلمارإف العالقة بني هدفت الدراسة اىل تعرُّ  
هناك فروذ دالة  ذا كانتإدارة الذات والضغوة املهنية، وما إحصائية بني املعلمني واملعلمات يف إذا كانت هناك فروذ ذات داللة إ
ا ملتغري سنوات اخلربة.دارة الذات والضغوة املهنية تبعً إحصائيا يف إ

  دواتها :أمنهج الدراسة و 
)مراد  عدادإضغوة مهنة التدريس من  ةم(، واستبان2112)هويدة حنفي حممود،د عداإدارة الذات من إاستخدم الباحث مقيا       

م(.1997صاه زيدان، 
  نتائج الدراسة:

مبنطقة جازان  احصائية بني درجات معلمي املرحلة الثانوية ومعلمارإظهرت نتائج البحث وجود عالقة ارتبا ية سالبة ذات داللة أ      
الضغوة املهنية بأبعاده املختلفة، والدرجة الكلية  ةدارة الذات بأبعاده املختلفة والدرجة الكلية، ودرجارم على استبانإعلى مقيا  

مبنطقة جازان على اجملموع الكلي  احصائية بني متوسطات درجات معلمي املرحلة الثانوية ومعلمارإية، وكذل. فروذ ذات داللة التطبيق
دارة الوقت، والثقة بالنفس، والدافعية الذاتية، واجملموع الكلي للدرجات( إمن) بعاده املختلفة لصاه املعلمات يف كلٍ أدارة الذات  و إملقيا  

ا بني متوسطات درجات حصائيً إظهرت فروذ دالة أدارة العالقات االجتماعية(، كما إدارة االنفعاالت، و إمن ) لذكور يف كلٍ ولصاه ا
دارة الذات بأبعاده املختلفة والدرجة الكلية تبعا ملتغري سنوات اخلربة.إمعلمي املرحلة الثانوية مبنطقة جازان على مقيا  

 : توصيات الدراسة
دارة الذات، ومن مث إفكار معاصرة تساهم يف استبصار املعلمني واملعلمات مبفهوم أو  الباحث بضرورة تبي وزارة التعليم ملفاهيموصى أ     

 داررم لذوارم، وكذل. وضع االسرتاتيجيات للحد من الضغوة مهنة التدريس على املعلمني واملعلماتإتشجيعهم على كسب مهارات 
 .جيابية على العملية التعليمية برمتهاإملا لذل. من انعكاسات 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



ملخصات الرسائل العلمية  
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أثر اسرتاتيجية تدريس األقران يف تدريس العلوم 

على التحصيل واالحتفاظ بالتعلم 

لدى طالبات الصف الثاني املتوسط

  .اهلل آل عطعــــــط القحطاني نوال بنت علي بن عبداسم الباحث
.محمد محمود القسيم د/اسم المشرف

.ماجستيرالدرجة العلمية
.مناهج وطرق تدريس العلومالالتخصص العام

 أهداف الدراسة: 
هدف البحث احلايل إىل تعرُّف أثر اسرتاتيجية تدريس األقران يف تدريس العلوم على التحصيل واالحتفا  بالتعلم لدى  البات الصف    

.الثاين املتوسط
 دواتها: أمنهج الدراسة و 

(  البة من  البات املتوسطة التاسعة مبحافظة مخيس 111ق املنهج شبه التجريع على عينة مكونة من )بِّ هذا اهلدف  ُ  ولتحقيق   
.مشيط

 نتائج الدراسة:  
( بني متوسطات درجات  البات اجملموعتني التجريبية 1،15أسفرت نتائج البحث عن وجود فروذ دالة إحصائيًا عند مستوى )     

من التطبيق البعدي والتطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي لصاه  البات اجملموعة التجريبية، وهو ما يشري إىل أن  كلٍ   والضابطة على
استخدام اسرتاتيجية تدريس األقران كان له أثر إجيايب يف التحصيل واالحتفا  بالتعلم لدى  البات الصف الثاين املتوسط. 

 توصيات الدراسة: 
.النتائج  ب تقدمي بعا التوصيات واملقرتحات ويف ضوء تل.      

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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أثر تدريس الرياضيات باستخدام التعلم املدمج 

على التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقد 

لدى طالبات الصف األول املتوسط

ظبية بنت جاراهلل فالح القحطانياسم الباحث
./ ظافر بن فراج الشهريداسم المشرف

.ماجستيرالدرجة العلمية
مناهج وطرق تدريس العلومالالتخصص العام

أهداف الدراسة: 
إىل تعُّرف أثر تدريس الرياضيات باستخدام التعلُّم املدمج على التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى  الدراسة تهدف 

. البات الصف األول املتوسط
:دواتهاأمنهج الدراسة و   

اختباري  :استخدام املنهج شبه التجريع، حيث قامت الباحثة بتصميم برنامج اإللكرتوين مدمج، وإعداد أدايت البحث املتمثلة يف    
(  البة من  البات الصف األول 51ومهارات التفكري الناقد يف وحدة تاألعداد الصحيحةت، واختيار عينة عشوائية قدرها ) ،التحصيل

(  البة درست وفق التعلُّم املدمج، وضابطة مكونة 25ري، ب تقسيمها إىل  موعتني متكافئتني: جتريبية مكونة من )املتوسط مبنطقة عس
(  البة درست باستخدام الطريقة املعتادة، وب التحقق من تكافؤيا بتطبيق االختبارين قبلًيا على  موعيت البحث. وقد ب تطبيق 25من )

 .، ب بعدها تطبيق االختبارين على اجملموعتني(ه1437ه/ 1436)لدراسي األول من العام جتربة البحث خالل الفصل ا
 نتائج الدراسة: 

( بني متوسطات درجات  البات اجملموعتني 1.15عن وجود فروذ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) الدراسةأسفرت نتائج    
م املدمج التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختباري التحصيل ومهارات التفكري الناقد لصاه  البات اجملموعة التجريبية. كما كان للتعلُّ 

 .رات التفكري الناقد لدى  البات الصف األول املتوسطأثرًا يف رفع التحصيل وتنمية مها
 توصيات الدراسة:

 ويف ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة بعا التوصيات واملقرتحات 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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أثر تدريس الرياضيات باستخدام اخلرائط الذهنية 

على تنمية مهارات حل املسألة الرياضية اللفظية 

اخلامس االبتدائيلدى طالبات الصف 

.أريج أحمد سالم الفيفياسم الباحث
.أ.د/ حمزة عبد الحكم الرياشي اسم المشرف

.ماجستير الدرجة العلمية
الرياضيات.مناهج وطرق تدريس ال التخصص العام

 أهداف الدراسة: 
تنمية مهارات حل املسألة الرياضية اللفظية لدى هدف البحث إىل تعرف أثر تدريس الرياضيات باستخدام اخلرائط الذهنية على      

 البات الصف اخلامس االبتدائي.
 دواتها:أمنهج الدراسة و 

تحقق من هدف البحث  ب استخدام املنهج الوصفي واملنهج التجريع، وأُعد اختبارًا يف مهارات حل املسألة الرياضية اللفظية، وب لول     
(  البة من  البات الصف اخلامس االبتدائي مبدينة مخيس مشيط، ب تقسيمها إىل  موعتني: 51اختيار عينة عشوائية مكونة من )

(  البة 23(  البة درسن موضوعات الرياضيات باستخدام اخلرائط الذهنية، و موعة ضابطة مكونة من )27 موعة جتريبية مكونة من )
، وملدة (ه1436/1437)خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  بالطريقة املعتادة. و بقت التجربة نفسها درسن املوضوعات

( حصة دراسية، حيث ب تطبيق اختبار مهارات حل املسألة الرياضية اللفظية على اجملموعتني قبلياً وبعدياً.18)
 نتائج الدراسة: 

وسطات درجات الطالبات يف اجملموعتني ( بني مت1.15أظهرت نتائج البحث وجود فروذ ذات داللة إحصائية عند مستوى )     
كذل. أظهرت و التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات حل املسألة الرياضية اللفظية، لصاه  البات اجملموعة التجريبية. 

النتائج األثر الكبري الستخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية مهارات حل املسألة الرياضية اللفظية. 
 يات الدراسة: توص

 املقرتحات. و ويف ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة بعا التوصيات 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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تقويم حمتوى منهج الرتبية الفنية املطور 

.باملرحلة االبتدائية يف ضوء معايري اجلودة

.بندر بن أحمد عيدروس األميراسم الباحث
.د.محمد بن حسن آل سفراناسم المشرف

.ماجستيرالعلميةالدرجة 
التربية الفنية.مناهج وطرق تدريس ال التخصص العام

أهداف الدراسة: 
.هدف البحث إىل تقومي حمتوى منهج الرتبية الفنية املطور بالصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية يف ضوء معايري اجلودة 

  دواتها:أمنهج الدراسة و 
الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وب إعداد قائمة مبعايري اجلودة الواجب توافرها يف حمتوى منهج الرتبية ولتحقيق هذا اهلدف تبع      

ب اويلها بعد ذل. إىل أداة لتحليل حمتوى منهج الرتبية الفنية املطور للصفوف األولية  ،الفنية املطور للصفوف األولية من املرحلة االبتدائية
.ملقرتحةيف ضوء معايري اجلودة ا

  نتائج الدراسة:
أسفرت نتائج البحث عن وجود قصور بدرجة كبرية يف تضمني حمتوى منهج الرتبية الفنية ملهارات البحث والتجريب ويف األنشطة       

ى االبتكار، وال مة فيه ال تساعد الطالب علكذل. األنشطة واملهارات املقدَّ و نرتنت، إلواملهارات الفنية اجلماعية ويف استخدام احلاسب وا
جيد، وأن معظم املفاهيم الفنية املقدمة يف احملتوى حمري مبنية على خربة الطالب السابقة، كما جاء  تنمي لدى الطالب التذوذ الفي بشكلٍ 

رحلة االبتدائية، ويف يف النتائج وجود أخطاء ترقيمية وأخطاء لغوية ومطبعية بكثرة يف حمتوى منهج الرتبية الفنية املطور للصفوف األولية من امل
إليها أوصى الباحث مبا يلي: ضرورة مراجعة حمتوى مناهج الرتبية الفنية للصفوف األولية، والعمل على تعديل  اخللوتضوء النتائج اليت ب 

رحلة االبتدائية، وضرورة وأخطاء الرتقيم املوجودة بكثرة يف حمتوى مناهج الرتبية الفنية املطورة للصفوف األولية من امل ،األخطاء املطبعية
اسب  تمعنا األخذ مبعايري الرتبية الفنية عند إجراء عمليات التطوير واملراجعة ملناهج الرتبية الفنية مبراحل التعليم املختلفة، وبناء قائمة تن

ولية من املرحلة االبتدائية واليت جاءت السعودي، كما  كن االستفادة من قائمة معايري اجلودة حملتوى منهج الرتبية الفنية املطور للصفوف األ
يف هذا البحث.

 توصيات الدراسة:
أوصى الباحث بالعمل على الربط بني حمتوى منهج الرتبية الفنية املطور وخربات الطالب يف هذه املرحلة بشكل أفضل، وصياحمة       

أكرب مما هي عليه اآلن. أنشطة تعتمد على العمل اجلماعي بشكلٍ 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 


