
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ؽٝدـ١ بٓت بطـٞ بٔ خـًفــإ ايبًـٛؽٝـــ١ايباذج١

  شلطهة عمانبوزارة الرتبية والتعليم 

 عًٞ ر/ عـًـٞ مخٝـػ
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األمناط الكَادٍْ ملدٍسِ مدازض التعلَه األساسُ ًعالقتوا بالشعادّ 
 طنْ ُعناناملونَْ للنعلنني يف حمافظْ الظاهسّ بشل

/ ؽٝدـ١ بٓت بطـٞ بٔ خـًفــإ ايبًـٛؽٝـــ١ايباذج١

  شلطهة عمانبوزارة الرتبية والتعليم 

 عًٞ ر/ عـًـٞ مخٝـػ

 شلطهة ُعمانب جامعة نزوىيف  كلية العلوم واآلدابب مشاعدأستاذ 

 : املشتخلص 
األساسٞ ٚعالقتٗا  األمناط ايكٝاد١ٜ ملدٜرٟ َدارس ايتعًِٝ استهصاف ٖدفت ايدراس١ احلاي١ٝ  إيٞ

بايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يًُعًُني يف ذلافظ١ ايظاٖر٠ بسًط١ٓ ُعُإ، ٚاتبعتت ايدراست١ املتٓٗل ايٛ،تكٞ، نُتا      
 ُتتًا( َع292ًاستتتمدَت اتستتتبا١ْ يف لتتا ايبٝاْتتام ٚاملعًَٛتتام ٚع تطبٝكٗتتا عًتت٢ عٝٓتت١ َهْٛتت١ َتتٔ          

ايتعًتتِٝ  ممارستت١ َتتدٜرٟ َتتدارسايدراستت١ إجم دلُٛعتت١ َتتٔ ايٓتتتا٥ل نُٖٗتتا: نٕ در تت١   َٚع١ًُ.ٚخًصتتت
ٕ َستتت٣ٛ ٚناحافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني ناْتتت نتتب ٠ ،    مب األساستتٞ

        ٞ احافظت١ ايظتاٖر٠   مب ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ عٝٓت١ ايدراست١ َتٔ َعًُتٞ َٚعًُتام َتدارس ايتعًتِٝ األساست
د١ٜ بني در ١ ممارس١ َدٜرٟ املتدارس  ٚ ٛد عالق١ ارتباط١ٝ طر، نُا تٛ،ًت ايٓتا٥ل إجم ناْت عاي١ٝ

َدارس ايتعًِٝ األساسٞ مباحافظت١ ايظتاٖر٠   يف يامناط ايكٝاد٠ َٚست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ املعًُني 
  .سًط١ٓ ُعُإيف 

ايتعًِٝ  -املعًُني  -َدٜرٟ املدارس  -ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ  -ايهًُام املكتاح١ٝ: األمناط ايكٝاد١ٜ 
 .سًط١ٓ ُعُإ -األساسٞ 

The Relationship of Principals' Leadership Styles and Teachers ' 
Professional Happiness in Basic Education Schools in AL-Dhahira 

Governorate in the Sultanate of Oman 

Shaikha bint Butti bin Khalfan alblwshy& Dr. Ali Khamis Ali 
Abstract 

The aim of the study is to descover The relationship of principals' 
leadership styles and teachers ' professional happiness in basic 
education schools in al-dhahira governorate in the sultanate of oman. 
The study used the descriptive method, and used questionnaire which 
was applied on a sample of (292) teachers. The results of the study 
were found that the degree of the practice of the leadership styles by 
the principals of Al-Dhahirah schools is high, and The level of 
professional Happiness among the sample members is also high. The 
results have also been reached there is a positive correlation between 
the degree of the principals' practice of leadership styles and the level 
of professional happiness of the teachers. 
Keywords: leadership Styles - professional Happiness – school 
principals- teachers- basic education school, sultanate of oman  

 :ْاملكدم  
تعتتتتإل اردار٠ املدرستتت١ٝ املألاحتتترى األساستتتٞ ٚايكتتت٣ٛ ايدافعتتت١ يًعُتتتٌ يف نافتتت١     

تتُثتٌ يف   ايٛا بتام ٚاملٗتاّ ٚاألدٚار   َٝادٜٔ ايعٌُ باملدارس، حٝث تكّٛ بعدٜد َٔ
عًُٝام ايتمطٝط ٚايتٓظِٝ ٚايتٛ ٝ٘ ٚارشراف ٚاملتابع١ ٚايتكتِٜٛ، نُتا تٗتتِ    
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ِ ب٦ٝتتت١ تعًُٝٝتتت١  اابتتت١ ٚفعايتتت١ ضلككتتتٕٛ َتتتٔ خال تتتا  بتتتدعِ املألعًُتتتني ٚتتتتٛف   تتت
 األٖداف املٓصٛد٠ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.  

ٚاملٗتتاّ ٚاألدٚار املتٓٛعتت١  فالبتتد نٕ  ايٛا بتتام ٚيهتتٞ تكتتّٛ اردار٠ املدرستت١ٝ بٗتت ٙ  
ٜتتتٛجم َستت٦ٛيٝاتٗا َتتدٜرٕٚ عًتت٢ در تت١ عايٝتت١ َتتٔ ايهكتتا٠٤ ٚايكعايٝتت١، ٚ تًهتتٕٛ      

ٖتتام املٗٓٝتت١ ايتتب تٛانتت  تطتتٛرام َٚستتت دام ٚت تت ام  املعتتارف ٚاملٗتتارام ٚات ا
ٚحتتتتدٜام ٖتتت ا ايعصتتتر، ٜٚستتتتمدَٕٛ نمناطتتتًا قٝادٜتتت١ َتٓٛعتتت١ حتكتتتل يًُعًُتتتني  
رضتتاِٖ ايتتٛ ٝكٞ ٚستتعادتِٗ املٗٓٝتت١ يف ب٦ٝتت١ ايعُتتٌ َٚتتٔ اتتِ ٜهتتٕٛ عٓتتدِٖ ايتتت اّ  
َُتُٝتت ، ٚاْتُتتا٤ ٚٚت٤ يًُتتدارس، َٚٛاطٓتت١ تٓظُٝٝتت١ فعايتت١ ممتتا ضلكتتل      تٓظُٝتتٞ 

 ٠ ٚايتُٝ  يف األدا٤.اجلٛد

، بٗتا عًت٢ در ت١ فعايٝت١ األمنتاط ايكٝادٜت١ املتبعت١        املتدارس ٚتتٛقف در ١ زلتا   
نٟ َد٣ ن١ُٖٝ األستًٛ  ايكٝتادٟ يف حتكٝتل ايرضتا ايتٛ ٝكٞ، ٚحتكٝت  ايعتاًَني،        

 (2007، ماليف امل .ٚتًب١ٝ حا اتِٗ َا احلرص ع٢ً َال١ُ٥ ايظرٚف احملٝط١

 ٝ ٔ    ٚتتعتتدد ٚتتٓتتٛمن األمنتتاط ايك  ادٜتت١ ملألتتدٜرٟ املتتدارس نُتتا نشتتار إيٝٗتتا نتتٌ َتت
 ارخبارٟٚتتطُٓت نربع١ نمناط، األٍٚ ايُٓط  (2014  عبد ايكتا ٚ( 2017  احلر

; حتدٜتتد نٖتتداف ايعُتتٌ َٚتابعتت١ إزلتتايٙ بصتتهٌ دقٝتتل       عًتت٢  ايكا٥تتد   حٝتتث ٜرنتت  
األٖتتداف املطًٛبتت١  ايكا٥تتد يًعتتاًَني َعتت٘   ضلتتدد حٝتتث ايتتتدرٜ   ٚايثتتاْٞ ايتتُٓط 

ِ ، ٚكٝتت١ ٚإزلايٖتتا َتتِٓٗ ٚنٝ يتاحكٝكٗتتا باعتٓا٥تت٘ تا تتاتِٗ    ضلكتت ِٖ ٜٚصتت عٗ
عًتت٢ إعطتتا٤  فٝتت٘ ايكا٥تتد ٜرنتت ٚ عِااملستتاْد ٚايتتدٚايتتُٓط ٚايثايتتث  ;ات تُاعٝتت١

ٍ  يًعتتتتاًَني َعتتتت٘ايتتتتدعِ ايٓكستتتتٞ ٚايتصتتتت ٝا    عًتتتتِٝٗ، باتستتتتتُامن  تتتتِ ٚايستتتت ا
 ٜطتتتٞايتكٛ; ٚايرابتتتا ايتتتُٓط طرٜكتتت١ ندا٤ اعُتتتا ِ ٜٚعطتتِٝٗ احلرٜتتت١ ايهافٝتتت١ يف 

ًُتت ٜتتتدخٌ نتتثً  ايكا٥تتد تف ا ألٕ ا نتتبً ا يف ايعُتتٌ ٚنتت يو ت ٜتطًتت  َٓتت٘ دع
ٞ  ايعتتتاًَني َعتتت٘ َكٛضتتتِٗ رزلتتتاي املٗتتتاّ   فٗتتتٛ ، يتتتدِٜٗ ايهكتتتا٠٤ ٚاتيتتتت اّ ايعتتتاي

ِ  املألُٗت١ ٚصلعًتِٗ ٜتاحًُتٕٛ املست ٚي١ٝ ٜٚتكتل َعٗتِ فكتتط عًت٢ األَتٛر          ٜٚتكى  تت
 . احلر١ٜ يف طرٜك١ ارزلاي

د ايعُتتٌ ايكعتتاٍ يف املتتدارس اتٖتُتتاّ باجلاْتت  ارْستتاْٞ   َٚتتٔ َستت٦ٛيٝام قا٥تت 
يًعاًَني َع٘ ٚ عًِٗ ٜصعرٕٚ بايسعاد٠ امل١ٝٓٗ بصٛر٠ دا١ُ٥، ٖٚ ا ٜدفعِٗ مل ٜد 
ُُٓظُت١     ُُٜٓٞ عٓدِٖ سًٛى املٛاط١ٓ ايتٓظ١ُٝٝ، ٚاتْتُتا٤ ٚايتٛت٤ يً َٔ ايعٌُ ٚ

 األدا٤. ايب ٜعًُٕٛ بٗا، ٖٚ ا ٜكٛد إجم حتكٝل اجلٛد٠ ٚايتُٝ  يف 

( 2017، ٚا ٦ٝت١ اتحتادٜتت١ يًُتٛارد ايبصتتر١ٜ احلهَٛٝتت١     (1993  نر اٜتتٌٚحتدد  
بدٚي١ ارَارام ايعرب١ٝ املألتاحد٠  دلُٛعت١ َتٔ ايستُام ٚاخلصتا٥ي يب٦ٝت١ ايعُتٌ       
ايستتعٝد٠ تتُثتتٌ يف ٚضتتٛ  اي اٜتتام ٚا تتدف األصتت٢، ٚايتٛا،تتٌ ايكعتتاٍ، ٚايتتتٛايٕ 

املألستتُر، ٚاملست٦ٛي١ٝ اجلُاعٝت١،  ٚاملصتداق١ٝ     ايدقٝل، ٚايتُهني ايٛ ٝكٞ، ٚايتتعًِ  
املألتبادٍ بني ايعاًَني بٗا، ٚدعِ قِٝ  اتحكاّ، ٚبايثك١ ٚ دٜر٠ َكٓع١ٚ ،ادق١نٟ 

ايعٌُ َثٌ: ايتعإٚ ٚاتيت اّ، ٚايعداي١ ايتٓظ١ُٝٝ بتني ايعتاًَني َتٔ قبتٌ اردار٠،     
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قام ايعاًَني يف فرم ٚفمر ايعاًَني باتْتُا٤ يًُ سس١، ٚاي َاي١ املألتُٝ ٠ يف عال
 عٌُ َت اْس١. 

ٚ ٛد عالق١ بني ايستعاد٠ ٚايٓ تا     ٚايدراسام تاثألانث  َٔ ٚقد نٚضاحت 
ٌ   ، يف ب١٦ٝ ايعٌُ ٍ  ٚعًت٢ ستبٝ األنثتر ستعاد٠ ٜهستبٕٛ امل ٜتد      األفتراد تتبني نٕ   املثتا

دا٥ٗتتِ ايتتٛ ٝكٞ َتكتتٛم   ننٕ  قتتٌ ستتعاد٠، نُتتا  ألَتتٔ املتتاٍ باملكارْتت١ َتتا نقتتراِْٗ ا    
 ٖٚٓتتاى ايعدٜتتد َتتٔ ايعٛاَتتٌ ايتتب تتتدفا املٛ تتف املتُٝتت      ،ِ ننثتتر فا٥تتد٠ عُتتا نٚ

ٚقتتد ٜهتتٕٛ  ، ، ٖٚتت ٙ ايعٛاَتتٌ  تًتتف َتتٔ شتتمي إجم  ختتر َُتُٝتت يًكٝتتاّ بتتدٟ ندا٤ 
اتحتٝا تتام ايصمصتت١ٝ يًُٛ تتف يٝثبتتت  َتتٔ األدا٤ ٖتتٛ ايتتدافا ٚرا٤ ٖتت ا املستتت٣ٛ

ايكبتتتٟٛ  تتت ٙ  ٚفٗتتتِ ايكا٥تتتد . (2009،  ايصتتت يف نْتتت٘ قتتتادر عًتتت٢ حتكٝتتتل ايٓ تتتا  
ا نتث ٠  طرًقت  يًعالق١ بني ايستعاد٠ ٚايٓ تا  يف ب٦ٝت١ ايعُتٌ تعطتٞ ايكا٥تد َعرفت١       

خطتتا٤ِٖ، ٚنتت يو حتستتني   نبهٝكٝتت١ تكتتار  يَتتال٤ ايعُتتٌ َتتا بعتت  ٚتصتتٜٛ       
 يف تٓكٝ  ايكرارام ايب ٜتم ٖا. ، ٜٚساعدٙندا٤ِٖ

 :ْالدزاسات الشابك 
األمنتاط ايكٝادٜت١ ٚدراستام    ع تكسِٝ ايدراسام ايسابك١ إجم دراسام َرتبط١ ب

 َرتبط١ بايسعاد٠ امل١ٝٓٗ نُا ٜدتٞ:

  :سبططْ باألمناط الكَادٍْاملدزاسات ال أًاًل: 
إجم نٕ لٝتتا األمنتتاط ايكٝادٜتت١ ايتتب    (2006احلراحصتت١  نشتتارم ْتتتا٥ل دراستت١  

 بتاألردٕ    ارسٗا َدٜرٚ املدارس يف َدٜر١ٜ ايكب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ذلافظ١ ايطك١ًٝ
   ١ ممارس١ َتٛسط١. ا٤م بدر

ٚ ٛد عالق١ ٚتتدا  يامنتاط ايكٝادٜت١    إجم  (2009ْتا٥ل دراس١ حسٔ   ٚتٛ،ًت
   ًعاًَني.ياتيت اّ ايتٓظُٝٞ بايعرام ع٢ً  اَع١ ايكادس١ٝ يف 

 عالقام اترتبتاط ٚايتتدا  بتني    ( عٔ ٚ ٛد 2013َا د  ٚنصكت ْتا٥ل دراس١ 
َٓظُتتتام األعُتتتاٍ يف اّ ايتٓظُٝتتتٞ األمنتتتاط ايكٝادٜتتت١ ٚعهتتتني ايعتتتاًَني ٚاتيتتتت 

 ايعراق١ٝ. 

املدارس ايثاْٜٛت١   ٟنٕ َست٣ٛ ممارس١ َدٜر (2013 دحالٕ ٚنبريم ْتا٥ل دراس١
تتتتراٚ  بتتتني ايدر تتت١ ايهتتتب ٠ ٚايكًًٝتتت١، نُتتتا    ألمنتتتاط ايكٝتتتاد٠ مباحافظتتتام  تتت ٠  

ٚ تتٛد فتترٚم اام دتيتت١ إحصتتا١ٝ٥ بتتني تكتتدٜرام عٝٓتت١ ايدراستت١         نصتتكت ايٓتتتا٥ل 
اد٠ ايسا٥د٠ يد٣ َدٜرٟ املتدارس ايثاْٜٛت١ تبعتا ملتت   اجلتٓن، بُٝٓتا       ألمناط ايكٝ

 .مل تٛ د فرٚم اام دتي١ إحصا١ٝ٥ تبعا ملت   اخلإل٠

نبتتري ايعٛاَتتٌ املتت ار٠ عًتت٢ در تت١    نٕ( 2017َعتتتٛم  ابتتٔ ْتتتا٥ل دراستت١  ٚن ٗتترم
ٝكٞ نٕ اتيتت اّ ايتٛ   ٚ ،املٛ ف ٖٛ ايُٓط ايكٝادٟ املتبا َٔ ايتر٥ٝن  ٚايت اّٚت٤ 

 اٖر٠ إصلاب١ٝ ألْٗا ت دٟ إجم ْتتا٥ل َر ٛبت١ عًت٢ األفتراد ايعتاًَني َٓٗتا: ارتكتامن        
َستتتت٣ٛ األدا٤ ٚاشلكتتتا  َعتتتدٍ دٚرإ ايعُايتتت١ ٚاشلكتتتا  ْستتتب١ ت ٝٝتتت  ٚتتتتدخر  

 ٚيٜاد٠ اتْتُا٤ ايٛ ٝكٞ ٚيٜاد٠ َعدٍ ايثك١ يف اردار٠.
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 :بالشعادّ املونَْ:سبططْ املدزاسات ال ثانًَا 
نٕ األشتتماص ايستتعدا٤ ننثتتر تكتتتدِٜ      (2010  ايستتٝد راستت١  ْتتتا٥ل د نٚضتتاحت  

 ٚنٕ ،يًعتتتٕٛ ٚاملستتتاعد٠ ٚننثتتتر استتتتعدادا يًُستتتاْد٠ ات تُاعٝتتت١ بطتتترم َتعتتتدد٠  
ايستتعدا٤ صلتتدٕٚ يف املستتاْد٠ ات تُاعٝتت١ ياختترٜٔ ختتإلٙ دل ٜتت٘ حتتتاف  عًتت٢       

ٕ حايتِٗ ات تُاع١ٝ. ٚب   ايٓظر عٔ اجل ا٤ ٚايتهًك١ يف املستاْد٠   ايستعدا٤   فتن
اتتتارٟ ألٕ ايستتتعاد٠ ٜصتتتاحبٗا تكهتتت  إصلتتتابٞ ٚذلبتتت١  إختتترٜٔ بتتتدافا آلٜستتتاْدٕٚ ا
ٚقتتتد  عتتتٌ ايكتتترد ٖٚتتتٛ ستتتعٝد ٜتتتر٣ عتتتدد ايتتتتٛايٕ بتتتني حايتتتت٘ ٚحايتتت٘     ،يآلختتترٜٔ

 اتخرٜٔ بايتايٞ ٜسع٢ ألعدٙ ايتٛايٕ يتاحكٝل ايعداي١ ألٕ ٜهٕٛ ننثر إٜثارا. 

يف  ايعُتٌ املعكتد٠  نٕ حاتم   (Straume,2012 سكَٜٛٞ ْتا٥ل دراس١ ٚنندم 
نإ يًُٓٛ ايصمصٞ تدا   ،يادم ار اّ ٚاشلكا  ايسعاد٠ امل سسام ايٓرٚصل١ٝ

 نق٣ٛ ع٢ً ار اّ ننثر َٔ ايسعاد٠.

ارتبتاط بتني    ٚ تٛد  (Bryan et al, 2013 برٜتإ ٚ خترٜٔ   ْتتا٥ل دراست١   ٚنشتارم  
 ًكت١ ٖٚت ٙ األشتهاٍ املمت   اشلكا  ايسعاد٠ بصهٌ َٓتظِ َا اشلكا  ارْتا ١ٝ.

َٔ األدي١، َا ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعف ايتهًُٝٝت١، تتكتل َتا ٚ تٛد ،ت١ً ستبب١ٝ بتني        
  ٚاألدا٤ ايبصرٟ. ارْسإ رفا١ٖٝ

( ٚ تتتٛد عالقتتت١ ارتباطٝتتت٘ َتبآٜتتت١ ايٓتتتٛمن   2013ْتتتتا٥ل دراستتت١ اجلُتتتاٍ    ٚبٝٓتتتت
ٚايدتي١ بني در ام ايطتال  يف ايستعاد٠ ايٓكست١ٝ مبهْٛاتٗتا ايكرعٝت١ ٚايتاحصتٌٝ       

 ايدراسٞ.

( ٚ تٛد َستت٣ٛ عتاٍ َتٔ ايستعاد٠ املٗٓٝت١       2016  صت ْتا٥ل دراس١ ايكرعإٚخً
 . يف األردٕ ٚايرضا ايٛ ٝكٞ يد٣ ايعاًَني يد٣ َران  نطكاٍ ايتٛحد

ٜٚتطت  َتتٔ عتتر  ايدراستام ايستتابك١ اٖتُاَٗتتا باألمنتاط ايكٝادٜتت١ ٚايستتعاد٠    
ب  ع٢ً ستًٛى  امل١ٝٓٗ ، ٚنٕ األمناط ايكٝاد١ٜ ايب ٜستمدَٗا ايكاد٠  ا تدا  ن

ايعتتاًَني ٚندا٥ٗتتِ ٚايتتت اَِٗ ايتتٛ ٝكٞ، ٚشتتعٛرِٖ بايرضتتا عتتٔ ايعُتتٌ ٚستتعادتِٗ    
 امل١ٝٓٗ . 

 : ْمشهلْ الدزاس  
ٕ دَٔ ٚاقتا خإلتٗتا ايتدرٜست١ٝ ٚاردارٜت١ بت      َالحظام نحد ايباحثنئَ خالٍ 

ًُ ًٝا َٓتً املعًِ ت  هٓ٘ نٕ ٜهٕٛ َعً ا إت إاا نإ يدٜ٘ إحساس بايرضا ا نٚ َعط
ايٛاقا احملٝط ب٘ يف ايب١٦ٝ املدرست١ٝ   ايداخًٞ ايكبٟٛ، سٛا٤ نإ ٖ ا ايرضا عٔ

ًُتتت  ا، ٖٚتتت ا َٓتً تتت اٚايتتت ٟ ٜدفعتتت٘ ألٕ ضلكتتتل ايرضتتتا بداخًتتت٘، ٚبايتتتتايٞ ٜهتتتٕٛ َعً
َتتٔ َكٗتتّٛ ايستتعاد٠ ايتتب  عتتٌ املٛ تتف ٜكبتتٌ عًتت٢ ٚ ٝكتتت٘     تت ٤ ٖتتٛ ارحستتاس

ٜٚصتعر بدْت٘  تًتو نستر٠     ٜٚتعاٌَ َا يَال٥٘ َٚرؤٚسٝ٘ ٚتالَٝ ٙ تت ،   بص ف،
ٜٚطٛرٖتتتا بتطتتتٜٛر ااتتتت٘   ٜستتتع٢ ألٕ صلعًتتتٗا راقٝتتت١،  تربطتتت٘ بٗتتتا عالقتتتام إْستتتا١ْٝ 

ْٓتا يف  داملدارس; ْستطٝا ايكٍٛ ب امل١ٝٓٗ. عٓدَا تصب  ايسعاد٠  اٖر٠ َٓتصر٠ يف
رلر اتٗتتا اردارٜتت١  تستتع٢ ألٕ تهتتٕٛ ايهصتتف عتتٔ املُارستتام ايكٝادٜتت١ ايتتب  ،تتدد 

ٔ   صلاب١ٝ فعاي١. َٚٔ ٖ اإ  املٓطًل ارتدم ايباحث١ يدراس١ ٖ ٙ املصه١ً، ٚايهصتف عت
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ُارسام يتاحكٝل ايسعاد٠ يف ايب١٦ٝ املدرس١ٝ ٚايب َٔ شتدْٗا نٕ تت دٟ إجم   تًو امل
ٌ   إ ايب٦ٝت١ املدرست١ٝ، ٚايتو ألٕ يهتٌ فترد شمصت١ٝ فرٜتد٠ صلتت          صلتاد ايستعاد٠ داخت

 كر،تتتتت١.إاا نتٝاحتتتتتت يتتتتت٘ اي  اربتتتتتدامن عًتتتتت٢ احكاَٗتتتتتا، ٚنٕ ايكتتتتترد ايعتتتتتادٟ قتتتتتادر   
 (2014 خ ٟ،

 :نياآلتٝ ايتساؤينيٚيف ض٤ٛ َا سبل  هٔ نٕ تتاحدد َصه١ً ايدراس١ يف 

 َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ يف ذلافظتت١   ٜرٟملتتد ايصتتا٥ع١ األمنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتا
 املعًُني ؟ٚ ١ٗ ْظر  ايظاٖر٠ بسًط١ٓ ُعُإ َٔ

          ٖتٌ تٛ تد فترٚم اام دتيت١ إحصتا١ٝ٥ عٓتد َستت٣ٛα ≤ 0.05) ماستت ابا  يف 
َتتٔ املعًُتتتني يدر تت١ ممارستت١ َتتتدٜرٚ َتتدارس ذلافظتتت١      ايدراستتت١ عٝٓتت١  نفتتراد 

ٞ   ايظتاٖر٠ يامنتاط ايكٝادٜت١ تبًعت      ،ٚستٓٛام اخلتإل٠   ،ا ملتت  ام ايٓتٛمن ات تُتاع
 ؟  ٚامل ٌٖ ايعًُٞ

   َتتا در تت١ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ َعًُتتٞ َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ يف ذلافظتت١
 عًُني؟ايظاٖر٠ بسًط١ٓ ُعُإ َٔ ٚ ١ٗ ْظر امل

          ٖتٌ تٛ تد فترٚم اام دتيت١ إحصتا١ٝ٥ عٓتد َستت٣ٛα ≤ 0.05) استت ابام  يف 
دارس ذلافظتت١ مبتتملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١   ايدراستت١ َتتٔ املعًُتتني  عٝٓتت١ نفتتراد

 ؟  ٚامل ٌٖ ايعًُٞ ،ٚسٓٛام اخلإل٠ ،ايظاٖر٠ تبعًا ملت  ام ايٓٛمن ات تُاعٞ
  َدارس ايتعًتِٝ األساستٞ    رَُٟدٜبني در ١ ممارس١  ارتباط١ٌٖٝ تٛ د عالق١

 ؟ًُعًُنيييف ذلافظ١ ايظاٖر٠ يامناط ايكٝاد١ٜ َٚست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ 

  : ْأهداف الدزاس 
 ٖدفت ٖ ٙ ايدراس١ إجم:

   ايتعتترف عًتت٢ األمنتتاط ايكٝادٜتت١ ايصتتا٥ع١ ملتتدٜرٟ َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ يف
 ذلافظ١ ايظاٖر٠ بسًط١ٓ ُعُإ َٔ ٚ ١ٗ ْظر املعًُني.

 فتتترٚم اام دتيتتت١ إحصتتتا١ٝ٥ عٓتتتد َستتتت٣ٛ   ٚ تتتٛد  فاستهصتتتاα ≤ 0.05) يف 
َتتٔ املعًُتتني يدر تت١ ممارستت١ َتتدٜرٚ َتتدارس      ايدراستت١ عٝٓتت١ نفتتراد استتت ابام

ٞ   ذلافظ١ ايظاٖر٠ يامناط ايكٝاد١ٜ تبًع ٚستٓٛام   ،ا ملتت  ام ايٓتٛمن ات تُتاع
 ٚامل ٌٖ ايعًُٞ. ،اخلإل٠

        ايتعًتتتِٝ األساستتتٞ يف    حتدٜتتتد در تتت١ ايستتتعاد٠ املٗٓٝتتت١ يتتتد٣ َعًُتتتٞ َتتتدارس
 ذلافظ١ ايظاٖر٠ بسًط١ٓ ُعُإ َٔ ٚ ١ٗ ْظر املعًُني.

 اام دتيتتت١ إحصتتتا١ٝ٥ عٓتتتد َستتتت٣ٛ   فتتترٚم  استهصتتتاف ٚ تتتٛدα ≤ 0.05) يف 
دارس مبتتملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١  ايدراستت١ َتتٔ املعًُتتني عٝٓتت١ نفتتراد استتت ابام

 ٞ ٚامل ٖتتٌ  ،إل٠ٚستتٓٛام اخلتت ،ذلافظتت١ ايظتتاٖر٠ تبعتتًا ملتتت  ام ايٓتتٛمن ات تُتتاع
 .ايعًُٞ

 َتتتدارس ايتعًتتتِٝ  َُتتتدٜرٟبتتتني در تتت١ ممارستتت١  ارتباطٝتتت١عالقتتت١  حتدٜتتتد ٚ تتتٛد
األساستتٞ يف ذلافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َٚستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١       

 .ًُعًُنيي
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  : ْأهنَْ الدزاس 
تٛ ٝتتت٘ ْظتتتر َتتتدٜرٟ  يف نْٛٗتتتا  هتتتٔ نٕ تستتتاِٖ يف  عثًتتتت نُٖٝتتت١ ايدراستتت١  

ُعُتتإ يامنتتاط ايكٝتتاد٠ ايكعايتت١، فطتتاًل عتتٔ َعتترفتِٗ مبستتت٣ٛ   املتتدارس بستتًط١ٓ 
ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يًُعًُتتني ٚبتت ٍ نافتت١ اجلٗتتٛد يًٛ،تتٍٛ إجم َستتت٣ٛ َتُٝتت  َتتٔ  

ِ بارضتتتتاف١ إجم تٛ ٝتتتت٘ ْظتتتتر املستتتت٦ٛيني   ٖتتتت ٙ ايستتتتعا٠ ،  بتتتتٛيار٠ ايكبٝتتتت١ ٚايتعًتتتتٝ
 ر١ٜ ٚاملادٜتتت١ٚاملألتتتدٜرٜام ايتعًُٝٝتتت١ ايتابعتتت١  تتتا يف تتتتٛف  نافتتت١ املألتطًبتتتام ايبصتتت   

 .يتاحكٝل ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يًُعًُني 

 :ْحدًد الدزاس 
 حدٚد ايدراس١ اآلتٞ: تطُٓت

   :َُتتدٜرٟ    األمنتتاط ايكٝادٜتت١  اقتصتترم عًتت٢ احلتتدٚد املٛضتتٛع١ٝ ايصتتا٥ع١ يتتد٣ 
 .املدارس، ٚايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يًُعًُني

 .احلدٚد ايبصر١ٜ: اقتصرم ع٢ً املعًُني ٚاملعًُام 
 يف رم ع٢ً َدارس ايتعًِٝ األساسٞ مباحافظ١ ايظاٖر٠ احلدٚد املها١ْٝ: اقتص

 سًط١ٓ ُعُإ.
  2018/2019 ايعاّ ايدراسٞاحلدٚد اي ١َٝٓ: طألِبكت ٖ ٙ ايدراس١ يف.ّ 
 :ْمصطلحات الدزاس 
 :األمناط الكَادٍْ -1

َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ مباحافظتت١   ٖتتٞ األستتايٝ  ايتتب ٜستتتمدَٗا َتتدٜرٚ    
 ٕ ٘ َتتا املعًُتتني، ٚتتاحتتد يف نربعتت١ نمنتتاط ٖتتٞ:    يف تعاًَتت ايظتتاٖر٠ يف ستتًط١ٓ ُعُتتا

ايتتتتُٓط ايكٝتتتتادٟ ايتتتتتٛ ٝٗٞ، ٚايتتتتُٓط ايكٝتتتتادٟ ايتكٜٛطتتتتٞ، ٚايتتتتُٓط ايكٝتتتتادٟ 
 ايتدرٜ ، ٚايُٓط ايكٝادٟ ايداعِ. 

 :ْـادّ املونَــالشع -2
َُعًُتتٞ   ٖتتٞ حايتت١ َتتٔ ايصتتعٛر بايستترٚر ٚارحستتاس باتبتٗتتا         َتتدارس  يتتد٣ 

ٕ ايتعًتِٝ األساستٞ مباحافظتت١ ايظتاٖر٠     َُتتدٜرِٜٗ يف    يف ستًط١ٓ ُعُتتا ْتٝ ت١ اتبتامن 
ايتعاٌَ َعِٗ نمناطتًا قٝادٜت١ فعايت١ حتكتل  تِ ايرضتا ايتٛ ٝكٞ، ٚتتدفعِٗ مل ٜتد          

 ٚ يف املتدارس ايتب ٜعًُتٕٛ    ايثكت١  َٔ ايعٌُ ٚات تٗاد ،ٚاتيت اّ ٚايٛت٤ ٚاتْتُتا٤ 
 بٗا.
 :ْاإلجسإات املنوجَْ للدزاس 

 :اآلتٞتًو ار را٤ام  ٚتتطُٔ

 لدزاسْ:منوج ا 
 ٌ ايتعرف ناستمدَت ايدراس١ احلاي١ٝ املٓٗل ايٛ،كٞ اترتباطٞ ٚايو َٔ 

ممارس١ َدٜرٟ َدارس ذلافظ١ ايظاٖر٠ يامناط ايكٝاد١ٜ ٚعالقتٗتا   ع٢ً در ١
  .َٔ ٚ ١ٗ ْظر املعًُني بايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ املعًُني

 :ْجمتنع الدزاس 
رس ذلافظت١ ايظتاٖر٠   تهٕٛ دلتُا ايدراس١ َٔ لٝا َعًُٞ َٚعًُتام َتدا  

ًُتتت3883( ٚايبتتتايد عتتتددِٖ   2017/2018ّيًعتتتاّ ايدراستتتٞ    ا َٚعًُتتت١، حستتت   ( َعً
 يًكب١ٝ ٚايتعًِٝ مباحافظ١ ايظاٖر٠. ايعا١َ إحصا٤ام املدٜر١ٜ



 (ASEP)دزاسات عسبَْ يف الرتبَْ ًعله النفص 

 

 

 

 

 
315 

 :ْعَنْ الدزاس 

( 292ع اختٝتتار عٝٓتت١ ايدراستت١ بايطرٜكتت١ ايعصتتٛا١ٝ٥ حٝتتث بًتتد ح تتِ ايعٝٓتت١    
( َتٔ دلتُتا ايدراست١، ٚاجلتدٍٚ     ٪7,51ب١  َعًًُا َٚع١ًُ حٝث شهًت ايع١ٓٝ ْس

 ( ٜٛض  ايع١ٓٝ حس  َت  ام ايدراس١:1 

 تٛطٜع ع١ٓٝ ايزصاع١ ذغب املتػريات ايزميٛغضاف١ٝ :  (1جــزٍٚ )

 ٞـايــمجاإل:١ـايٓغبزرــايع٣ٛـاملغتريــاملتػ

 ٛعــٓـاي

2447 72سنض

292

2207543ْج٢أ

 ض٠ــارتب

1 – 9 602045

2327945 ٓٛات فأنجضع 10

 ٌـــاملؤٖ

2618944 بهايٛصٜٛؼ

1046 31 َاجغتري

 ــأدابُ الدزاس:ْ 
د  ايٓظتتترٟ ٚايدراستتتام ايستتتابك١ بنعتتتداد    األإجم بعتتتد اير تتتٛمن   إقتتتاّ ايباحثتتت 

يتعتترف عًتت٢ يف ا ٚاملألتُثًتت١ ٗاٚايتتو َتتٔ ن تتٌ حتكٝتتل نٖتتداف ندا٠ ايدراستت١ ٚتطتتٜٛر
ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ ٚعالقتٗتتا     در تت١ ممارستت١ َتتدٜرٟ َتتدارس ذلافظتت١    

 بايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ املعًُني َٔ ٚ ١ٗ ْظر املعًُني.

تهْٛت ندا٠ ايدراس١ َٔ االات١ ن ت ا٤، اجلت ٤ اتٍٚ تطتُٔ ايبٝاْتام اتساست١ٝ       ٚ
عتٔ عٝٓتت١ ايدراست١ ٚاجلتت ٤ ايثتاْٞ تتتٌ فكترام األدا٠ املتعًكتت١ باألمنتاط ايكٝادٜتت١      

 األدا٠ املتعًك١ بايسعاد٠ امل١ٝٓٗ.ٚتٌ اجل ٤ ايثايث فكرام 

( ٜٛضتت  ٚ،تتكًا يً تت ٤ ايثتتاْٞ ألدا٠ ايدراستت١ ٚايتت ٟ ٜصتتتٌُ عًتت٢    2ٚاجلتتدٍٚ  
( ٚ،تكا يً ت ٤   2دٍٚ  اجلت ذلاٚر األدا٠ املتعًكت١ باألمنتاط ايكٝادٜت١ نُتا ٜٛضت       

ايثايتتث ألدا٠ ايدراستت١ ٚايتت ٟ ٜصتتتٌُ عًتت٢ ذلتتاٚر ندا٠ ايدراستت١ املتعًكتت١ بايستتعاد٠   
 امل١ٝٓٗ.

 ستاٚص أرا٠ ايزصاع١ املتعًك١ باألمناط ايكٝار١ٜ: (2زٍٚ )ـــج

ّ 
 ضاتــزر ايفكـــع اٚصــــاحمل

1 
 7 ايكٝارٟ ايتٛجٝٗٞ

2 
 6 ايكٝارٟ ايتزصٜيب

3 
 11 ايكٝارٟ ايتفٜٛطٞ

4 
 10 ايكٝارٟ ايزاعِ

 34 اجملُٛع ايهًٞ

 ايزصاع١ املتعًك١ بايغعار٠ امل١ٝٓٗ أرا٠ستاٚص : (3زٍٚ )ـــج

ّ 
 عزر ايفكضات حملاٚصا

1 
 8 َغا١ُٖ املعًِ

2 
 11 ثك١ املعًِ

 19 اجملُٛع ايهًٞ

( 4حٝث ع استمداّ َكٝاس يٝهرم اخلُاسٞ ملعرف١ در ١ املٛافك١ ٚاجلتدٍٚ   
 ٜٛض  ايو.
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 طضٜك١ اإلجاب١ ع٢ً أراتٞ ايزصاع١ ذغب ايتزصد ارتُاعٞ : (4زٍٚ )ـــج

١ــزصجـاي١ــكـٛافـ١ املــرصجّ

 5 ل بؾز٠َٛاف 1

4َٛافل2

3ستاٜز3

2غري َٛافل4

1غري َٛافل بؾز5٠

  ـُ الدزاسـدابأصدم:ْ  
يًتاحكتتل َتتٔ ،تتدم األدا٠ ع عرضتتٗا عًتت٢ دلُٛعتت١ َتتٔ املألاحهُتتني َتتٔ اٟٚ         

، ٚايو ( ذلهًُا19 ، ٚبًد عددِٖ  اردار٠ ايتع١ًُٝٝ دلاٍاخلإل٠ ٚاملمتصني يف 
ٕ قتتابٛس ٚقستتِ ايكبٝتت١ ٚايدراستتام ارْستتا١ْٝ    يف نًٝتت١ ايكبٝتت١  اَعتت١ ايستتًطا  

، ٚٚيار٠ ايكب١ٝ ٚايتعًِٝ بستًط١ٓ عُتإ، ٚاجلاَعت١    سًط١ٓ ُعُإيف جباَع١ ْ ٣ٚ 
، ٚقد عادم اتستباْام احمله١ُ لٝعٗا، ٚنلتا احملهُتٕٛ عًت٢    ايعرب١ٝ املكتٛح١ 

،تتدقٗا، َٚال٥ُتٗتتا يكٝتتاس األبعتتاد ايتتب ٚضتتعت َتتٔ ن ًتتٗا، ٚايتتو بعتتد إ تترا٤        
 يتعدٜالم املٓاسب١ يف ض٤ٛ َالحظام احملهُني ٚتٛ ٝٗاتِٗ.ا
 :ْثطات أداّ للدزاس 

يًتدنتتد َتتٔ ابتتام األدا٠ قاَتتت ايباحثتت١ بتطبٝكٗتتا عًتت٢ عٝٓتت١ َتتٔ ختتار  عٝٓتت١  
( فتتردًا حٝتتث ع استتتمدّ َعاَتتٌ نرْٚبتتا  نيكتتا  50َهْٛتت١ َتتٔ   ايدراستت١ األ،تت١ًٝ

 Cronbac Alpha   ٍٚداتتتتٞ ايدراستتت١  نام ( ابتتت6  ٚاجلتتتدٍٚ (5(، ٜٚٛضتتت  اجلتتتد
 داتٞ ايدراس١ ٚن يو يًُ ُٛمن ايهًٞ.نمبعادي١ نرْٚبا  ايكا حملاٚر 

 ايزصاع١ املتعًك١ باألمناط ايكٝار١ٜ أرا٠َعاٌَ ايجبات حملاٚص : (5زٍٚ )ـــج

 ٌ ايجباتـاَـَع را٠اٚص األـــــست ّ

 04893ايكٝارٟ ايتٛجٝٗٞ 1

 04895 ايكٝارٟ ايتزصٜيب 2

 04946ٜطٞايكٝارٟ ايتفٛ 3

 04956ايكٝارٟ ايزاعِ 4

 04977 ايهًٞ اجملُــٛع

 َعاٌَ ايجبات حملاٚص أرا٠ ايزصاع١ املتعًك١ بايغعار٠ امل١ٝٓٗ: (6زٍٚ )ـــج

 اتــٌ ايجبـاَـَع اٚص األرا٠ـــــست ّ

 04919َغا١ُٖ املعًِ 1

 04929ثك١ املعًِ 2

 04942 ايهًٞ اجملُــٛع

ايستابكني نٕ نداتتٞ ايدراست١ تتصتكإ بثبتام  ٝتد        ٜتط  َٔ ختالٍ اجلتدٚيني  ٚ
يف اجملُتتٛمن ايهًتتٞ يًككتترام ٚعًتت٢ َستتت٣ٛ نتتٌ ذلتتٛر ممتتا صلعًتتُٗا ،تتاحلتني       

 ،١ًٝ يًدراس١.يًتطبٝل يف ايع١ٓٝ األ
 :ْمتغـريات الدزاســ 

 اشتًُت ايدراس١ ع٢ً املت  ام اآلت١ٝ:
 إْاث - انٛر ات تُاعٞ ايٓٛمن). 
 ٌٖ َا ست ( -  بهايٛرٜٛس ايعًُٞ امل. 
   سٓٛام فدنثر( 10  -( 9-1اخلإل٠. 
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 :َْٖاملعاجلات اإلحصا 

( َتتا SPSSع ادختتاٍ ايبٝاْتتام يف احلاستت  اآليتتٞ عًتت٢ ايإلْتتاَل اتحصتتا٥ٞ    
 :اآلت١ٝاستمداّ املعاجلام ارحصا١ٝ٥ 

         ايتٛيٜعتام ايتهرارٜت١، ٚايٓست  امل٦ٜٛتت١ يًتعترف عًت٢ تهتترار ار ابتام يتد٣ نفتتراد
 ع١ٓٝ ايدراس١.

 ا نرٚ ْبا  حلسا  َعاٌَ ايثبام.نيك 
 . ٟاملتٛسط احلسابٞ ٚاتسلراف املعٝار 
 .اختبار  م( يدراس١ ايكرٚم بني َتٛسطام است ابام نفراد دلتُا ايدراس١ 
 .َٕٛعاٌَ ارتباط ب س 
 َعاٌَ اتسلدار املتعدد بايطرٜك١ ايتدرصل١ٝ 

  :ْنتاٖج الدزاس 
تٝتتث عتتت  تٗاٚفكتتا ألستت٦ًتستتٗٝال يعتتر  ْتتتا٥ل ايدراستت١ فكتتد ع تصتتٓٝكٗا   

ار ابتت١ عتتٔ نتتٌ ستت اٍ عًتت٢ حتتدٙ، ٚفُٝتتا ًٜتتٞ عتتر  يتًتتو ايٓتتتا٥ل ٚ ايبٝاْتتام     
عٝتتتتار حتدٜتتتتد طتتتتٍٛ خالٜتتتتا َكٝتتتتاس يٝهتتتترم   ملٚفكتتتتا ٚ ،ارحصتتتتا١ٝ٥ املتعًكتتتت١ بٗتتتتا 

( َٚتتتٔ اتتتِ تكستتتُٝ٘ عًتتت٢ ننتتتإل قُٝتتت١ يف   4=1-5اخلُاستتتٞ، ع حستتتا  املتتتد٣  
(، ٚبعتتد ايتتو ع إضتتاف١ ٖتت ٙ  0,8=5÷4املكٝتتاس يًاحصتتٍٛ عًتت٢ طتتٍٛ اخلًٝتت١ نٟ   

، ايكُٝتتت١ إجم نقتتتٌ قُٝتتت١ يف املكٝتتتاس ٚايتتتو يتاحدٜتتتد احلتتتد األعًتتت٢  تتت ٙ اخلًٝتتت١ 
 ( ٜٛض  ايو.7ٚاجلدٍٚ  

 ايغًـِ ايتصٓٝفـٞ ملكٝـاؼ يٝـهـضت ارتُـاعـٞ:  (7زٍٚ )ــج

املغت٣ٛ )طٍٛ ايفرت٠(

 500 - 4420 انبري٠ جًز

 4419 – 3440 نبري٠

 3439 – 2460 َتٛعط١

 2459 – 1480 ق١ًًٝ

 1479 – 1400 اق١ًًٝ جًز

 ٍسِملـد  الشاٖعْ األمناط الكَادٍْ ما :النتاٖج املتعلكْ باإلجابْ عن الشؤال األًل الرِ نصى : أًاًل 
  ؟املعلنني ًجوْ نظس  مدازض التعلَه األساسُ يف حمافظْ الظاهسّ بشلطنْ ُعنان من

كرٜتتتد اتستتتت ابام ع حستتتا  ايدراستتت١، ٚت عٝٓتتت١بعتتتد تطبٝتتتل اتستتتتبا١ْ عًتتت٢ 
َرتبت١ ترتٝبتًا    األربعت١ املتٛسطام احلساب١ٝ يدر ١ املٛافك١ ع٢ً األمناط ايكٝادٜت١  

  ( ندْاٙ ٜٛض  ايو. 8، ٚاجلدٍٚ   تٓاييًٝا

 يألمناط ايكٝار١ٜ َضتب١ تضتٝبًا تٓاطيًٝااملتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ :  (8جزٍٚ )

 رصج١ املُاصع١ االضتضاف املعٝاصٟ املتٛعط اذتغابٞ )األمناط ايكٝار١ٜ(  ّ

 نبري٠ايكٝارٟ ايزاعِ

نبري٠ايكٝارٟ ايتٛجٝٗٞ 

نبري٠ايكٝارٟ ايتفٜٛطٞ 

نبري٠ ايكٝارٟ ايتزصٜيب 

نبري٠ اجملُٛع ايهًٞ

 تتت١ ممارستتت١ َتتتدٜرٟ َتتتدارس ايتعًتتتِٝ     ٕ درن( 8دٍٚ  اجلتتتٜتطتتت  َتتتٔ ختتتالٍ   
احافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني ناْتتت  مباألساستتٞ 



 (ASEP)دزاسات عسبَْ يف الرتبَْ ًعله النفص 

 

 

 

 

 
318 

حٝتث تتراٚ    بصهٌ عاّ،  ٚنب ٠ نٜطًا يهٌ منط ع٢ً حتدٙ،  ضُٔ ايدر ١ ايهب ٠ 
 ( ،0,976 ٚ( 1,180  عٝتارٟ بتني  املسلراف اتٚ( 3,54 ٚ( 3,87  املتٛسط احلسابٞ بني

ُٓط ايكٝتادٟ ايتداعِ بدر ت١ ممارست١ نتب ٠ ٚمبتٛستط       ايٚجم ألتب١ ا ا٤ يف املرٚ
 ٞ ُٓط ايكٝتتادٟ ايتتتٛ ٝٗٞ ٚبدر تت١ ممارستت١     ايتت املرتبتت١ ايثاْٝتت١    ٚيف( 3,87  حستتاب

   ٞ ُٓط ايكٝتتتادٟ ايتتتاملرتبتتت١ ايثايثتتت١   ٚيف( ، 3,59  نتتتب ٠ نًٜطتتتا ٚمبتٛستتتط حستتتاب
      ٞ ايرابعت١   تبت١ ٚيف املر(، 3,57  ايتكٜٛطتٞ بدر ت١ ممارست١ نتب ٠ ٚمبتٛستط حستاب

ٞ     ايتتختت ٠ ألٚا  ُٓط ايكٝتتادٟ ايتتتدرٜ  بدر تت١ ممارستت١ نتتب ٠ ٚمبتٛستتط حستتاب
يًُ ُٛمن ايهًٞ ناْت در ١ املُارس١ يامناط ايكٝادٜت١ نتب ٠    ٚبايٓسب١( 3,54 

 .(3,55  حٝث ًٜد املتٛسط احلسابٞ

  ًذلو ننا ٍأبُ علٓ حدي نل منطلدزاسْ سٌف ٍته بناًل ل الشؤال األًلًملزٍد من التعنل يف نتاٖج: 

 ُـٌجَوـادِ التـالكَاألًل:  الننط: 
( املتٛستتطام احلستتاب١ٝ ٚاتسلرافتتام املعٝارٜتت١ ٚدر تت١    9حٝتتث ٜظٗتتر اجلتتدٍٚ   

املُارس١ بايٓسب١ يككرام منط ايكٝادٟ ايتتٛ ٝٗٞ َرتبت١ تٓاييٝتا حست  املتٛستط      
 احلسابٞ.

املُاصع١ بايٓغب١ يفكضات منط ايكٝارٟ  املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚرصج١:  (9زٍٚ )ــج

 َضتب١ تٓاطيٝا ذغب املتٛعط اذتغابٞ ايتٛجٝٗٞ

 ايفكضات ّ

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

رصج١ 

 املُاصع١

 نبري٠ٜصزص املزٜض ايكضاصات ٚفكا يًٛا٥ح ٚاألْع١ُ.

نبري٠َز٠ ط١َٝٓ َع١ٓٝ إلصتاط األعُاٍ املطًٛب١. ٜطع املزٜض

نبري٠ ٜطع املزٜض خططا ٚاضر١ مبغاعز٠ املعًُني; إلصتاط املٗاّ.

نبري٠ ٜكزّ املزٜض تػش١ٜ صاجع١ تطٜٛض١ٜ يًُعًُني ذٍٛ املٗاّ اييت ٜكزَْٛٗا.

نبري٠حيزر املزٜض االٖزاف املطًٛب١ َٔ نٌ َعًِ بؾهٌ ٚاضح.

نبري٠املزٜض َعاٜري ثابت١; يتكِٝٝ االصتاط. ٜطع

َتٛعط١حيضص املزٜض ع٢ً االذتفاٍ باإلصتاط يًُعًُني.

نبري٠ اجملُٛع ايهًٞ

َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ    ٟٕ در تت١ ممارستت١ َتتدٜر  ن( 9دٍٚ  اجلتتٜتطتت  َتتٔ  
ْظتتر املعًُتتني بايٓستتب١ يككتترام احافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ مب
ُٓط ايكٝادٟ ايتٛ ٝٗٞ ناْتت ضتُٔ در ت١ املُارست١ ايهتب ٠ ٚاملتٛستط١ حٝتث        اي

( 1,039  عٝتتتارٟ بتتتني املسلتتتراف اتٚ( 3,30 ٚ( 4,02  تتتتراٚ  املتٛستتتط احلستتتابٞ بتتتني 
"ٜصتتتتدر املتتتتدٜر ايكتتتترارام ٚفكتتتتا يًتتتتٛا٥    ٚجم فكتتتتر٠ تتتتا٤ يف املرتبتتتت١ األ( ، 1,359ٚٚ 

ممارس١ نب ٠ ٚ تا٤ يف املرتبت١ ايثاْٝت١ فكتر٠ "ٜطتا املتدٜر َتد٠         بدر ١ ٚاألْظ١ُ"
ٚبدر ت١ ممارست١ نتب ٠ ٚ تا٤ يف املرتبت١      ". ي١َٝٓ َعٝٓت١ رزلتاي األعُتاٍ املطًٛبت١    

خ ٠ فكر٠ "ضلرص املتدٜر عًت٢ اتحتكتاٍ بارزلتاي يًُعًُتني" بدر ت١ ممارست١        األ
َعتتاٜ  اابتتت١; يتكٝتتِٝ َتٛستتط١ ٚ تتا٤ يف املرتبتت١ قبتتٌ اتختت ٠ فكتتر٠ "ٜطتتا املتتدٜر  

    ٚ ختتت م بكٝتت١ ايككتترام در تت١ ممارستت١ نتتتب ٠     ناتزلتتاي" بدر تت١ ممارستت١ نتتب ٠ 
ٚبايٓستتتتب١ يًُ ُتتتتٛمن ايهًتتتتٞ  تتتت ا ايتتتتُٓط  تتتتا٤ بدر تتتت١ ممارستتتت١ نتتتتب ٠ نًٜطتتتتا  

 (.3,59  ٚمبتٛسط حسابٞ
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 دزٍيبـادِ التـالكَ الجانُ: طـننال: 
م املعٝارٜتت١ ٚدر تت١ ( املتٛستتطام احلستتاب١ٝ ٚاتسلرافتتا10حٝتتث ٜظٗتتر اجلتتدٍٚ  

املُارس١ بايٓستب١ يككترام منتط ايكٝتادٟ ايتتدرٜ  َرتبت١ تٓاييٝتا حست  املتٛستط          
 احلسابٞ

املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚرصج١ املُاصع١ بايٓغب١ يفكضات منط ايكٝارٟ : (10زٍٚ )ــج

 ايتزصٜبُٝضتب١ تٓاطيٝا ذغب املتٛعط اذتغابٞ

 ايفكضات ّ

املتٛعط 

 غابٞاذت

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

رصج١ 

 املُاصع١

 نبري٠ٜؾضى املزٜض املعًُني األٚا٥ٌ يف ٚضع ارتطط املزصع١ٝ.

نبري٠ ٜطع املزٜض أٖزافا ٚاضر١ يًُعًُني بزا١ٜ نٌ ١َُٗ.

نبري٠ٜٛيٞ املزٜض املعًُني سٟٚ ارترب٠ َُٗات تٓاعب خرباتِٗ.

ى املــزٜض فض ــ١ يًُعًُــني اختٝــاص األْؾــط١  ٚايــرباَخ   ٜــرت

 ايتزصٜب١ٝ ٚفكا ملٝٛهلِ ٚصغباتِٗ.

 َتٛعط١

َتٛعط١ٜتعإٚ املزٜض َع املعًُني يف ايتدطٝط يًرباَخ ايتزصٜغ١ٝ.

َتٛعط١ٜضؽح املزٜض املعًُني; يًتزصٜب ٚفكا الذتٝاجاتِٗ ايتزصٜب١ٝ.

نبري٠ اجملُٛع ايهًٞ

َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ  ٟٕ در تت١ ممارستت١ َتتدٜرن( 10دٍٚ  اجلتتٜتطتت  َتتٔ 
احافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني بايٓستتب١ يككتترام  مب
ُٓط ايكٝتتادٟ ايتتتدرٜ  ناْتتت ضتتُٔ در تت١ املُارستت١ ايهتتب ٠ ٚاملتٛستتط١ حٝتتث  ايتت

 ٞ ( 1,100  عٝتتتارٟ بتتتني املسلتتتراف اتٚ( 3,29 ٚ( 4,15  بتتتني تتتتراٚ  املتٛستتتط احلستتتاب
ٚجم فكتتر٠ "ٜصتترى املتتدٜر املعًُتتني األٚا٥تتٌ يف ٚضتتا      أل تتا٤ يف املرتبتت١ ا ٚ ( ،1,224 ٚ

"ٜطتتا  فكتتر٠ بدر تت١ ممارستت١ نتتب ٠ ٚ تتا٤ يف املرتبتت١ ايثاْٝتت١     اخلطتتط املدرستت١ٝ" 
٠ ٚ تا٤  املدٜر نٖدافا ٚاضاح١ يًُعًُني بدا١ٜ نٌ ١َُٗ". ٚبدر ١ ممارست١ نتب   

"ٜرشتتت  املتتتدٜر املعًُتتتني; يًتتتتدرٜ  ٚفكتتتا تحتٝا تتتاتِٗ     ختتت ٠ فكتتتر٠ ألا يف املرتبتتت١
"ٜتعتإٚ   خت ٠ فكتر٠  ألٚ تا٤ يف املرتبت١ قبتٌ ا    بدر ت١ ممارست١ َتٛستط١    .ايتدرٜب١ٝ"

بدر ت١ ممارست١ َتٛستط١    ". املدٜر َتا املعًُتني يف ايتمطتٝط يًتإلاَل ايتدرٜست١ٝ     
٠ َٚتٛسط١ ٚبايٓستب١ يًُ ُتٛمن ايهًتٞ    خ م بك١ٝ ايككرام در ١ ممارس١ نب نٚ

 (.3,54    ا ايُٓط  ا٤ بدر ١ ممارس١ نب ٠ نًٜطا ٚمبتٛسط حسابٞ

 ٌٍضُـادِ التفـالكَالجالح: ط ـننال: 

( املتٛستتطام احلستتاب١ٝ ٚاتسلرافتتام املعٝارٜتت١ ٚدر تت١ 11  حٝتتث ٜظٗتتر اجلتتدٍٚ
ًٝت   املُارس١ حست  املتٛستط    ابايٓسب١ يككرام منط ايكٝادٟ ايتكٜٛطٞ َرتبت١ تٓايي

 احلسابٞ.

َتدارس ايتعًتِٝ األساستٞ     ٟ( إ در ت١ ممارست١ َتدٜر   11دٍٚ  اجلت ٜتط  َتٔ  ٚ
احافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني بايٓستتب١ يككتترام  مب
ٝادٟ ايتكٜٛطٞ ناْت ضُٔ در ت١ املُارست١ ايهتب ٠ ٚاملتٛستط١ حٝتث      ُٓط ايكاي

( 1,138  عٝتتتارٟ بتتتني املسلتتتراف اتٚ( 3,16 ٚ( 3,98  تتتتراٚ  املتٛستتتط احلستتتابٞ بتتتني 
ٚ 1,269، ) 
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املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚرصج١ املُاصع١ بايٓغب١ يفكضات منط ايكٝارٟ : (11زٍٚ )ــج

ًٝ ايتفٜٛطٞ  ا ذغب املتٛعط اذتغابَٞضتب١ تٓاطي

 ايفكضات ّ

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

رصج١ 

 املُاصع١

ٜكـزَٕٛ املبـارصات ٚاألفهـاص    ٜجين املزٜض ع٢ً املعًُـني ايـشٜٔ    

 اإلبزاع١ٝ اييت تغاعز يف صفع ايترصٌٝ ايزصاعٞ.

 نبري٠

نبري٠ٜؾضى املزٜض املعًُني يف اختاس ايكضاصات اييت تِٗ ايطًب١.

نبري٠ٜٗتِ املزٜض بتفٜٛض املعًُني إلصتاط االعُاٍ.

ٜـ١ يف االٖتُـاّ بـايُٓٛ املتهاَـٌ     ٜتٝح املزٜض يًُعًُـني اذتض 

 يًطالب َعضفٝا َٚٗاصٜا ٚٚجزاْٝا.

نبري٠

ٍ األفضار أٚ ادتُاعات يًُعًُني ٜٚجين ع٢ً  ٜعظط املزٜض أعُا

.صتاطاإل

نبري٠

ٜعطــٞ املــزٜض يًُعًُــني فض ــ١ تــٛيٞ َٗــاّ قٝارٜــ١ راخــٌ    

املزصع١.

نبري٠

نبري٠ض فضم َتابع١ املغت٣ٛ ايترصًٝٞ يًطالب.ٜؾهٌ املزٜ

 نبري٠ٜرتى املزٜض اذتض١ٜ املعًُني; يت١ُٝٓ أرا٥ِٗ ايتزصٜغٞ.

 نبري٠ٜٗتِ املزٜض بتؾحٝع املعًُني إلصتاط املٗاّ.

 ط١َتٛعٜكغِ املزٜض املٗاّ بطضٜك١ عاري١ بني املعًُني.

 َتٛعط١  خيتاص املزٜض بضاَخ تزصٜب١ٝ يًُعًُني بٓا٤ ع٢ً اذتٝاجاتِٗ.

نبري٠ اجملُٛع ايهًٞ

ع٢ً املعًُني ايت ٜٔ ٜكتدَٕٛ املبتادرام     "ٜثين املدٜر  ا٤ يف املرتب١ اتٚجم فكر٠ٚ
بدر تتت١ ممارستتت١  .ايتاحصتتتٌٝ ايدراستتتٞ"ٚاألفهتتتار اربداعٝتتت١ ايتتتب تستتتاعد يف رفتتتا  

"ٜصرى املدٜر املعًُني يف ا اا ايكرارام ايتب   نب ٠ ٚ ا٤ يف املرتب١ ايثا١ْٝ فكر٠
"طلتتار املتدٜر    ٚبدر ١ ممارس١ نب ٠ ٚ ا٤ يف املرتب١ اتخت ٠ فكتر٠  . تِٗ ايطًب١"

احتٝا تاتِٗ" بدر ت١ ممارست١ َتٛستط١ ٚ تا٤       براَل تدرٜب١ٝ يًُعًُني بٓتا٤ عًت٢  
 عاديتت١ بتتني املعًُتتني"   "ٜكستتِ املتتدٜر املٗتتاّ بطرٜكتت١    ختت ٠ فكتتر٠ أليف املرتبتت١ قبتتٌ ا 

 خ م بك١ٝ ايككرام در ت١ ممارست١ َتٛستط١ ٚبايٓستب١    نبدر ١ ممارس١ َتٛسط١ ٚ
         ٞ  يًُ ُتتٛمن ايهًتتٞ  تت ا ايتتُٓط  تتا٤ بدر تت١ ممارستت١ نتتب ٠ ٚمبتٛستتط حستتاب

 3,57.) 

 هــادِ الداعـالكَ السابع: طـننال: 

( املتٛستتطام احلستتاب١ٝ ٚاتسلرافتتام املعٝارٜتت١ ٚدر تت١ 12جلتتدٍٚ  حٝتتث ٜظٗتتر ا
ًٝتت     املُارستت١ حستت  املتٛستتط   ابايٓستتب١ يككتترام منتتط ايكٝتتادٟ ايتتداعِ َرتبتت١ تٓايي

 احلسابٞ.

َتدارس ايتعًتِٝ األساستٞ     ٟٕ در ت١ ممارست١ َتدٜر   ن( 12دٍٚ  اجلت ٜتط  َتٔ  ٚ
احافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني بايٓستتب١ يككتترام  مب
ُٓط ايكٝتتادٟ ايتتداعِ ناْتتت ضتتُٔ در تت١ املُارستت١ ايهتتب ٠ ٚاملتٛستتط١ حٝتتث       ايتت

( 1,328  عٝتتتارٟ بتتتني املسلتتتراف اتٚ( 3,35 ٚ( 3,68  ملتٛستتتط احلستتتابٞ بتتتني تتتتراٚ  ا
ًٝت املتدٜر  ٗتدً   "ٜب ٍ ٚجم فكر٠ ا٤ يف املرتب١ األ( ، 1,332ٚ ٚ َتٔ   َٓتا   يتتٛف    اا عاي

فكتتتر٠  بدر تتت١ ممارستتت١ نتتتب ٠ ٚ تتتا٤ يف املرتبتتت١ ايثاْٝتتت١      األيكتتت١ داختتتٌ املدرستتت١"  
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بٝٓتتت٘ ٚبتتتني املعًُتتتني" ٚبدر تتت١ "ٜستتتتمدّ املتتتدٜر ٚستتتا٥ٌ اتصتتتاٍ ٚتٛا،تتتٌ َتعتتتدد٠ 
"ٜكتتتدّ املتتتدٜر ايتتتدعِ ايٓكستتتٞ     ختتت ٠ فكتتتر٠ أليف املرتبتتت١ ا ممارستتت١ نتتتب ٠ ٚ تتتا٤  

"ٜكًتتٌ  ختت ٠ فكتتر٠ ألاملرتبتت١ قبتتٌ ا  بدر تت١ ممارستت١ َتٛستتط١ ٚ تتا٤ يف   يًُعًُتتني"
ممارست١ نتب ٠    بدر ت١  املدٜر باملدرس١ َٔ عٛاٌَ ارحباط ٚايكًل يد٣ املعًُني"

در تتت١ ممارستتت١ نتتتب ٠ ٚبايٓستتتب١ يًُ ُتتتٛمن ايهًتتتٞ  تتت ا  ختتت م بكٝتتت١ ايككتتترام نٚ
 (.3,87  ايُٓط  ا٤ بدر ١ ممارس١ نب ٠ نًٜطا ٚمبتٛسط حسابٞ

املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚرصج١ املُاصع١ بايٓغب١ يفكضات منط ايكٝارٟ : (12زٍٚ )ــج

ًٝ ايزاعِ  غب املتٛعط اذتغابٞذ اَضتب١ تٓاطي

 ايفكضات ّ

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

رصج١ 

 املُاصع١

 نبري٠ٜبشٍ املزٜض جٗزا عايٝا; يتٛفري جٛا َٔ األيف١ راخٌ املزصع١.

٘ ٚبني املعًُني. ٌ َتعزر٠ بٝٓ ٍ ٚتٛا  ٌ اتصا ّ املزٜض ٚعا٥ نبري٠ٜغتدز

نبري٠ املعًُني بطضم َتعزر٠.ٜتٛا ٌ املزٜض َع 

نبري٠ٜعظط املزٜض قٓاع١ املعًُني بأ١ُٖٝ ايعٌُ ايشٟ ٜكزَْٛ٘.

ٜــٛفض املــزٜض َٓاخــا اجتُاعٝــا رميٛقضاطٝــا راخــٌ املزصعــ١ ٜــزعِ        

 املعًُني

نبري٠

نبري٠ ٜٛفض املزٜض أجٛا٤ ْفغ١ٝ َزصع١ٝ َٓاعب١ يإلصتاط.

نبري٠ٜرتى املزٜض اذتض١ٜ يًُعًُني يف أرا٤ َٗاَِٗ.

 نبري٠ٜعٗض املزٜض املغاٚا٠ يف ايتعاٌَ َع املعًُني.

 نبري٠ٜكًٌ املزٜض باملزصع١ َٔ عٛاٌَ اإلذباط ٚايكًل يز٣ املعًُني.

 َتٛعط١ٜكزّ املزٜض ايزعِ ايٓفغٞ يًُعًُني.

نبري٠ اجملُٛع ايهًٞ

 النتاٖج املتعلكْ باإلجابْ عـن الشـؤال   ثانًَا : ُ الـرِ نصـى: هـل بٌجـد فـسًم ذات داللـْ        الجـان
ْ  أفـساد  اسـتجابات  يف (α ≤ 0.05إحصاَْٖ عنـد مشـتٌٔ     ْ  عَنـ ني لدزجـْ  مـن املعلنـ   الدزاسـ

ُ   ممازسْ مدٍسً مدازض حمافظْ الظاهسّ لألمنـاط الكَادٍـْ بطع ـ     ،ا ملـتغريات النـٌا االجتنـاع
 ًاملؤهل العلنُ ؟ ،ًسنٌات اخلربّ

 ٚسٛف ٜتِ عر  ْتٝ ١ نٌ َت   ع٢ً حدٙ نُا ٜدتٞ:

 ُـري النٌا االجتناعـمتغ: 

 ٚاختبتار  ( املتٛسطام احلساب١ٝ ٚاتسلرافام املعٝارٜت١ 13حٝث ٜٛض  اجلدٍٚ  
 T) احافظتتتت١ ايظتتتتاٖر٠  مبَتتتتدارس ايتعًتتتتِٝ األساستتتتٞ   ٟممارستتتت١ َتتتتدٜر  يدر تتتت١

 ٜتطت  ٚ ات تُتاعٞ.  ايٓتٛمن  ملتت    ايامناط ايكٝاد١ٜ َٔ ٚ ١ٗ ْظتر املعًُتني تبًعت   
 ≤ ١0.05 ( ٚ تٛد فترٚم اام دتيت١ احصتا١ٝ٥ عٓتد َستت٣ٛ ايدتيت       13دٍٚ  اجلت َتٔ  

α)احافظ١ ايظاٖر٠ يامناط مبَدارس ايتعًِٝ األساسٞ  ٟممارس١ َدٜر ( يدر ١
يف لٝتتا ذلتتاٚر ا ملتتت   ايٓتتٛمن ات تُتتاعٞ ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني تبًعتت

ٚايو ٜعٛد إجم ايدٜار إقباٍ ارْتاث ٚحتبٗٔ ملٗٓت١    ، ندا٠ ايدراس١ ارتكامن ْسب١ ارْاث
 ايتدرٜن.

 سّــس اخلطــَـمتغ: 
 ( املتٛسطام احلساب١ٝ ٚاتسلرافام املعٝارٜت١ ٚاختبتار  14 حٝث ٜٛض  اجلدٍٚ 

 T) احافظتتتت١ ايظتتتتاٖر٠  مبَتتتتدارس ايتعًتتتتِٝ األساستتتتٞ   ٟممارستتتت١ َتتتتدٜر  يدر تتتت١
 يامناط ايكٝاد١ٜ َٔ ٚ ١ٗ ْظر املعًُني تبعا ملت   سٓٛام اخلإل٠.
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َزاصؼ  ٟ( يزصج١ مماصع١ َزٜض) املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚاختباص:  (13زٍٚ )ـــج

يعاٖض٠ يألمناط ايكٝار١ٜ َٔ ٚج١ٗ ْعض املعًُني تبعا ملتػري ايٓٛع رافع١ امبايتعًِٝ األعاعٞ 

 االجتُاعٞ

األمناط 

 ايكٝار١ٜ

 ايعزر ايٓٛع

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

رصجات 

 اذتض١ٜ

 (ت) ق١ُٝ

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

اجتاٙ 

 ايزالي١

 سنٛص ايتٛجٝٗٞ

*

يصاحل 

 إْاث اإلْاث

 سنٛص ايتزصٜيب

*

يصاحل 

اإلْاث  إْاث

 سنٛص ايتفٜٛطٞ

*

يصاحل 

اإلْاث  إْاث

 سنٛص ايزاعِ

*

يصاحل 

اإلْاث  إْاث

اجملُٛع 

 ايهًٞ

 سنٛص

 *

يصاحل 

اإلْاث  إْاث

 α ≤ رايـ١ عـٓز َغتـ٣ٛ  

َزاصؼ  ٟع١ َزٜض( يزصج١ مماصاملتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚاختباص ):  (14زٍٚ )ــج

 رافع١ ايعاٖض٠ يألمناط ايكٝار١ٜ َٔ ٚج١ٗ ْعض املعًُني تبعا ملتػري عٓٛات ارترب٠مبايتعًِٝ األعاعٞ 

األمناط 

 ايكٝار١ٜ

 زرـايع ض٠ـبـارت

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 ٝاصٟـاملع

رصجات 

 اذتض١ٜ

 ق١ُٝ 

 ت

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

 اجتاٙ

 ايزالي١

  ايتٛجٝٗٞ

 أنجض َٔ ١غري راي 

  

  ايتزصٜيب

*

يصاحل 

ارترب٠ 

 َٔ أنجض

 أنجض َٔ

  

  ايتفٜٛطٞ

غري راي١   أنجض َٔ

  

  ايزاعِ

غري راي١   أنجض َٔ

  

اجملُٛع 

 ايهًٞ

 

غري راي١   أنجض َٔ

  

 

≤٣ٛ ـٓز َغتـع ـ١راي  α 

حصتتا١ٝ٥ عٓتتد َستتت٣ٛ  إ( عتتدّ ٚ تتٛد فتترٚم اام دتيتت١  14دٍٚ  اجلتتَتتٔ ٜتطتت  
احافظت١  مبَتدارس ايتعًتِٝ األساستٞ     ٟيدر ت١ ممارست١ َتدٜر    ((α ≤ ١0.05 ايدتي

ا ملتت   ستٓٛام اخلتإل٠ يف    تبًعت  ايظاٖر٠ يامناط ايكٝاد١ٜ َٔ ٚ ١ٗ ْظتر املعًُتني  
ٖٓايتو   د ناْتت عتدا ذلتٛر ايكٝتادٟ ايتتدرٜ  فكت      َا لٝا ذلاٚر ندا٠ ايدراس١،

ًٝإفرٚقا داي١   سٓٛام َٔ املعًُني. 10ا يصاحل اخلإل٠ ألنثر َٔحصا٥

 ُـلنـل العـؤهـس املـَـمتغ: 
( املتٛسطام احلساب١ٝ ٚاتسلرافام املعٝارٜت١ ٚاختبتار   15حٝث ٜٛض  اجلدٍٚ  

 Tاحافظتتتت١ ايظتتتتاٖر٠  مبَتتتتدارس ايتعًتتتتِٝ األساستتتتٞ   ٟممارستتتت١ َتتتتدٜر  ( يدر تتتت١
 امل ٌٖ ايعًُٞ. ١ٗ ْظر املعًُني تبعا ملت  يامناط ايكٝاد١ٜ َٔ ٚ 
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َزاصؼ  ٟ( يزصج١ مماصع١ َزٜضاملتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚاختباص ): (15زٍٚ )ـــج

 رافع١ ايعاٖض٠ يألمناط ايكٝار١ٜ َٔ ٚج١ٗ ْعض املعًُني تبعا ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞمبايتعًِٝ األعاعٞ 

األمناط 

 ايكٝار١ٜ

 يعزر*ا املؤٌٖ

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

رصجات 

 اذتض١ٜ

 ق١ُٝ

 (ت)

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

 اجتاٙ ايزالي١

 بهايٛصٜٛؼ ايتٛجٝٗٞ

 غري راي١

  َاجغتري

 بهايٛصٜٛؼ ايتزصٜيب

غري راي١

  َاجغتري

 بهايٛصٜٛؼ ايتفٜٛطٞ

 * 

يصاحل مح١ً 

املاجغتري   َاجغتري

 بهايٛصٜٛؼ ايزاعِ

غري راي١

 َاجغتري

اجملُٛع 

 ايهًٞ

 بهايٛصٜٛؼ

غري راي١

 َاجغتري

≤) راي١ عٓز َغـت٣ٛ  *  α)   ًا يتبـأٜ اعـزار ايعٝٓـ١ بايٓغـب١ ملـتػري املؤٖـٌ ع اخـش عٝٓـ١ عؾـٛا١ٝ٥          ** ْعـض

 َتكاصب١

 ٍ حصتتا١ٝ٥ عٓتتد َستتت٣ٛ  إعتتدّ ٚ تتٛد فتترٚم اام دتيتت١  ( 15  ٜتطتت  َتتٔ اجلتتدٚ
احافظت١  مبَتدارس ايتعًتِٝ األساستٞ     ٟدر ت١ ممارست١ َتدٜر   ي ((α ≤ ١0.05 ايدتي

ا ملتتت   ستتٓٛام امل ٖتتٌ   تبًعتت ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني    
ٟ   ايعًُتتٞ يف لٝتتا ذلتتاٚر ندا٠ ايدراستت١، َتتا     فكتتدايتكٜٛطتتٞ  عتتدا ذلتتٛر ايكٝتتاد

ًٝإا داي١ ناْت ٖٓايو فرًٚق  ا يصاحل مح١ً املا ست  َٔ املعًُني.حصا٥

 ما دزجْ الشـعادّ املونَـْ لـدٔ     :الرِ نصى  الجالحالنتاٖج املتعلكْ باإلجابْ عن الشؤال لجًا: ثا
   ؟معلنُ مدازض التعلَه األساسُ يف حمافظْ الظاهسّ بشلطنْ ُعنان من ًجوْ نظس املعلنني

ايدراستتت١، ٚتكرٜتتتد اتستتتت ابام ع حستتتا   عٝٓتتت١بعتتتد تطبٝتتتل اتستتتتبا١ْ عًتتت٢ 
ترتٝبتًا   َرتبت١  ايستعاد٠ املٗٓٝت١  ذلتٛرٟ  ر ت١ املٛافكت١ عًت٢    املتٛستطام احلستاب١ٝ يد  

  ( ندْاٙ ٜٛض  ايو. 16، ٚاجلدٍٚ   تٓاييًٝا

  حملٛصٟاملتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ َٚغت٣ٛ ايغعار٠ امل١ٝٓٗ بايٓغب١ : (16زٍٚ )ــج

 ايغعار٠ امل١ٝٓٗ َضتب١ تٓاطيٝا 

 اٚص احمل ّ

 

املتٛعط 

 اذتغابٞ

 االضتضاف

 املعٝاصٟ

 َغت٣ٛ 

 ايغعار٠ امل١ٝٓٗ

 عاي١ٝ َغا١ُٖ املعًِ

عاي١ٝ  ثك١ املعًِ 

عاي١ٝ اجملُٛع ايهًٞ

( إ َستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ    16دٍٚ  اجلتتٜتطتت  َتتٔ  
حملتتاٚر احافظتت١ ايظتتاٖر٠ بايٓستتب١  مبَٚعًُتتام َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ    َعًُتتٞ

بصتهٌ عتاّ ٚنت ا عايٝت١ يف ذلتٛرٟ ايستعاد٠ املٗٓٝت١         ناْت عايٝت١  ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ
ٚاسلتتتراف ( 3,72 ٚ( 3,99  حٝتتتث تتتتراٚ  املتٛستتتط احلستتتابٞ بتتتني نتتتٌ عًتتت٢ حتتتدٙ، 

 تتتا٤ يف املرتبتتت١ األٚجم ذلتتتٛر َستتتا١ُٖ املعًتتتِ     ( ، 0,738ٚ ٚ( 0,722  َعٝتتتارٟ بتتتني 
ايثاْٝتتت١ ذلتتتٛر اكتتت١ املعًتتتِ  رتبتتت١ٚيف امل( 3,99  مبستتتت٣ٛ عتتتايٞ ٚمبتٛستتتط حستتتابٞ

 ٞ ٚبايٓستتب١ يًُ ُتتٛمن ايهًتتٞ نتتإ ( 3,72  مبستتت٣ٛ عتتايٞ نًٜطتتا ٚمبتٛستتط حستتاب
ًتتتد بَستتتت٣ٛ ايستتتعاد٠ املٗٓٝتتت١ يًُعًُتتتني ٚاملعًُتتتام عٝٓتتت١ ايدراستتت١ عتتتايٞ حٝتتتث      

 (.3,83  املتٛسط احلسابٞ
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  علـٓ حـدي    نـل حمـٌز  لدزاسْ سٌف ٍـته بنـاًل   ل الشؤال الجالحًملزٍد من التعنل يف نتاٖج
 :ًذلو ننا ٍأبُ

 لهـْ املعـاهنـمش األًل: ٌزـاحمل: 
( املتٛسطام احلساب١ٝ ٚاتسلرافام املعٝار١ٜ َٚستت٣ٛ  17حٝث ٜظٗر اجلدٍٚ  

ذلتتتٛر َستتتا١ُٖ املعًتتتِ َرتبتتت١ تٓاييٝتتتا حستتت     يككتتتراماملٗٓٝتتت١ بايٓستتتب١  ايستتتعاد٠
 املتٛسط احلسابٞ.

 ملعٝاص١ٜ َٚغت٣ٛ ايغعار٠ امل١ٝٓٗ بايٓغب١ املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات ا: (17زٍٚ )ــج

 َضتب١ تٓاطيٝا ذغب املتٛعط اذتغابٞ ستٛص َغا١ُٖ املعًِيفكضات 

 ايفكضات ّ

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

 َغت٣ٛ 

 ايغعار٠ امل١ٝٓٗ

 اعاي١ٝ جًزأصتظ ايعٌُ ظٛر٠ ٚاتكإ.

 اعاي١ٝ جًزأعاِٖ يف مجٝع املٗاّ املغٓز٠ إيٞ.

عاي١ٝ أؽعض بايكزص٠ ع٢ً امتاّ ايعٌُ بؾهٌ ناٌَ.

عاي١ٝأتعاٌَ َع ٚظٝفيت بإجياب١ٝ عاي١ٝ.

عاي١ٝ.أذب َٗٓيت ٚأطٛص ساتٞ فٝٗا

عاي١ٝ يزٟ ايكزص٠ ع٢ً إصتاط شتططٞ ايَٝٛٞ.

عاي١ٝٗاّ ايصعب١ يف َزصعيت.أعٌُ ع٢ً حتكٝل امل

عاي١ٝ أؽعض بتكزٜض َزٜض املزصع١ جتاٙ عًُٞ.

عاي١ٝ اجملُٛع ايهًٞ

ٕ َستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ    ن( 17دٍٚ  اجلتتٜتطتت  َتتٔ  
كترام  احافظت١ ايظتاٖر٠ بايٓستب١ يك   مبَٚعًُتام َتدارس ايتعًتِٝ األساستٞ      َعًُٞ

     ٞ  تتًدا ٚايعتتايٞ حٝتتث تتتراٚ     ذلتتٛر َستتا١ُٖ املعًتتِ ناْتتت ضتتُٔ املستتت٣ٛ ايعتتاي
( ، 1,296 ٚ( 0,827  ٚاسلتتراف َعٝتتارٟ بتتني ( 3,65 ٚ( 4,21  املتٛستتط احلستتابٞ بتتني 

مبست٣ٛ عايٞ  تًدا ٚ تا٤    "نزل  ايعٌُ جبٛد٠ ٚاتكإ"  ا٤ يف املرتب١ اتٚجم فكر٠ٚ
مبستت٣ٛ عتايٞ  تًدا    . ٝتا املٗتاّ املستٓد٠ إيتٞ"    املرتب١ ايثا١ْٝ فكتر٠ "نستاِٖ يف ل   يف

ٞ    نًٜطتتا ٚ تتا٤ يف املرتبتت١ األ   ."ختت ٠ فكتتر٠ "نشتتعر بتكتتدٜر َتتدٜر املدرستت١  تتاٙ عًُتت
فكتتتر٠ "نعُتتتٌ عًتتت٢ حتكٝتتتل املٗتتتاّ   ختتت ٠مبستتتت٣ٛ عتتتايٞ ٚ تتتا٤ يف املرتبتتت١ قبتتتٌ األ 

ٚبايٓستب١   مبست٣ٛ عايٞ ٚاخ م بك١ٝ ايككرام َست٣ٛ عايٞ ايصعب١ يف َدرسب"
ٛمن ايهًتتتٞ ملستتتت٣ٛ ايستتعاد٠  تتت ا احملتتتٛر نتتتإ عايٝتتًا حٝتتتث بًتتتد املتٛستتتط   يًُ ُتت 
 (.3,99  حسابٞ

 لهــْ املعــكـث األًل: ٌزــاحمل: 
( املتٛسطام احلساب١ٝ ٚاتسلرافام املعٝار١ٜ َٚستت٣ٛ  18حٝث ٜظٗر اجلدٍٚ  

ٜتطتت  َتتٔ  ٚ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ بايٓستتب١ يككتترام ذلتتٛر اكتت١ املعًتتِ َرتبتت١ تٓاييٝتتا.       
ٕ َست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ ع١ٓٝ ايدراست١ َتٔ َعًُتٞ َٚعًُتام     ن( 18دٍٚ  اجل

احافظت١ ايظتاٖر٠ بايٓستب١ يككترام ذلتٛر اكت١ املعًتِ        مبَدارس ايتعًتِٝ األساستٞ   
 ٛستط احلستابٞ بتني   ناْت ضُٔ املستت٣ٛ ايعتايٞ  تًدا ٚاملتٛستط حٝتث تتراٚ  املت      

 تتتا٤ يف املرتبتتت١ اتٚجم ( ، 1,401ٚ ٚ( 0,940  ٚاسلتتتراف َعٝتتتارٟ بتتتني( 2,90( ٚ 4,39 
ٚ تتا٤ يف املرتبتت١   "نشتتعر بايستتعاد٠ عٓتتد ازلتتاي ايعُتتٌ". مبستتت٣ٛ عتتايٞ  تتًدا      فكتتر٠

نَتًتتو اكتت١ عايٝتت١ عٓتتد ندا٥تتٞ يًعُتتٌ.." مبستتت٣ٛ عتتايٞ ٚ تتا٤ يف      "ايثاْٝتت١ فكتتر٠  
مبستتت٣ٛ  .ٟ اير بتت١ يف اتستتتكاي١ َتتٔ َٗتتٓب نُعًتتِ" ختت ٠ فكتتر٠ "يتتد األ املرتبتت١
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". فكر٠ "َٓا  املدرس١ ٜساعدْٞ ع٢ً ارزلتاي  خ ٠َتٛسط ٚ ا٤ يف املرتب١ قبٌ األ
 ٚ ٞ  نمبستتت٣ٛ عتتايٞ  ٚبايٓستتب١ يًُ ُتتٛمن ايهًتتٞ   ختت م بكٝتت١ ايككتترام َستتت٣ٛ عتتاي

ًٝ  (.3,72  ا حٝث بًد املتٛسط حسابٞملست٣ٛ ايسعاد٠   ا احملٛر نإ عاي

 تٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ َٚغت٣ٛ ايغعار٠ امل١ٝٓٗ بايٓغب١ امل: (18زٍٚ )ــج

 َضتب١ تٓاطيٝا  يفكضات ستٛص ثك١ املعًِ

 ايفكض٠ ّ

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

 َغت٣ٛ 

 ايغعار٠ امل١ٝٓٗ

 اعاي١ٝ جًزأؽعض بايغعار٠ عٓز اصتاط ايعٌُ. 

 عاي١ٝا٥ٞ يًعٌُ.أَتًو ثك١ عاي١ٝ عٓز أر 

عاي١ٝ أٖتِ بايتطٜٛض يف َٗاصاتٞ ايع١ًُٝ. 

عاي١ٝيزٟ ق٠ٛ ؽدص١ٝ متهٓين َٔ َٛاج١ٗ ايصعٛبات. 

عاي١ٝأقبٌ ع٢ً َٗٓيت مبغت٣ٛ عاٍ َٔ ايزافع١ٝ. 

عاي١ٝأؽعض باألَإ يف َٗٓيت اذتاي١ٝ. 

عاي١ٝثك١ املعًُني ببعطِٗ ايبعض عاي١ٝ. 

 عاي١ٝأص٣ إ َٗٓيت تعظط إَهاْاتٞ َٚٛاٖيب. 

 عاي١ٜٝتِ ايٓعض يف ٚجٗات ايٓعض ارتا ١ بٞ. 

 عاي١َٝٓاذ املزصع١ ٜغاعزْٞ ع٢ً اإلصتاط. 

َتٛعط١ عًِ.يزٟ ايضغب١ يف االعتكاي١ َٔ َٗٓيت نُ 

عاي١ٝ  اجملُٛع ايهًٞ

 الـرِ نصـى: هـل بٌجـد فـسًم ذات داللـْ        السابـع : النتاٖج املتعلكْ باإلجابـْ عـن الشـؤال    زابعًا
ْ  أفـساد  اسـتجابات  يف (α ≤ 0.05إحصاَْٖ عند مشتٌٔ   ملشـتٌٔ   الدزاسـْ مـن املعلنـني    عَنـ

ُ مبالشعادّ املونَْ  ّ   ،دازض حمافظْ الظاهسّ بطعًا ملتغريات النٌا االجتنـاع  ،ًسـنٌات اخلـرب
 العلنُ ؟ًاملؤهل 

 ٚسٛف ٜتِ عر  ْتٝ ١ نٌ َت   ع٢ً حدٙ نُا ٜدتٞ:

 :اعُـٌا االجتنـري النـمتغ -1
( املتٛسطام احلساب١ٝ ٚاتسلرافام املعٝارٜت١ ٚاختبتار   19حٝث ٜٛض  اجلدٍٚ  

 T          ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ َعًُتتٞ َٚعًُتتام َتتدارس )
 ملت   ايٓٛمن ات تُاعٞ. ااحافظ١ ايظاٖر٠ تبعمبايتعًِٝ األساسٞ 

( ملغت٣ٛ ايغعار٠ امل١ٝٓٗ يز٣ ع١ٓٝ ) املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚاختباص: (19زٍٚ )ـــج

 رافع١ ايعاٖض٠ تبعا ملتػري ايٓٛع االجتُاعٞمبَٔ َعًُٞ َٚعًُات َزاصؼ ايتعًِٝ األعاعٞ  ايزصاع١

 ايعزر ايٓٛع اٚص احمل

املتٛعط 

 اذتغابٞ

ضتضاف اال

 املعٝاصٟ

رصجات 

 اذتض١ٜ

 (ت) ق١ُٝ

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

اجتاٙ 

 ايزالي١

 َغا١ُٖ املعًِ

 سنٛص

*

يصاحل 

 إْاث اإلْاث

 ثك١ املعًِ

 سنٛص

* 

يصاحل 

اإلْاث  إْاث

 اجملُٛع ايهًٞ

 سنٛص

 *

يصاحل 

اإلْاث   إْاث

≤رايـ١ عـٓز َغتـ٣ٛ   α 

١ حصتا١ٝ٥ عٓتد َستت٣ٛ ايدتيت    إ( ٚ ٛد فرٚم اام دتي١ 19دٍٚ  اجلٜتط  َٔ 
0.05 ≥ α))  َٚعًُتتام يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ َعًُتت   ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ ٞ

ا ملتتت   ايٓتتٛمن ات تُتتاعٞ يف   احافظتت١ ايظتتاٖر٠ تبًعتت  مبَتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ   
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ٕ نذلتتٛرٟ ندا٠ ايدراستت١ ٚنتت يو يف اجملُتتٛمن ايهًتتٞ يصتتاحل ارْتتاث، ٖٚتت ا ٜعتتين    
 ٟ ع١ٓٝ ايدراس١.ناملعًُام ننثر يف َست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ َٔ املعًُني تس  ر

 :سّـس اخلطـَـمتغ -2
 ( املتٛسطام احلساب١ٝ ٚاتسلرافام املعٝارٜت١ ٚاختبتار  20ٍٚ  حٝث ٜٛض  اجلد

 T          ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ َعًُتتٞ َٚعًُتتام َتتدارس )
 احافظ١ ايظاٖر٠ تبعا ملت   اخلإل٠.مبايتعًِٝ األساسٞ 

امل١ٝٓٗ يز٣ ع١ٓٝ  ( ملغت٣ٛ ايغعار٠املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚاختباص ): (20زٍٚ )ــج

 رافع١ ايعاٖض٠ تبعا ملتػري ارترب٠مبايزصاع١ َٔ َعًُٞ َٚعًُات َزاصؼ ايتعًِٝ األعاعٞ 

 ايعزر ارترب٠ اٚص احمل

املتٛعط 

 اذتغابٞ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

رصجات 

 اذتض١ٜ

 (ت) ق١ُٝ

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

اجتاٙ 

 ايزالي١

َغا١ُٖ 

 املعًِ

 

 

غري 

 راي١

 أنجض َٔ

  

  ثك١ املعًِ

 

غري 

راي١

 أنجض َٔ

  

  اجملُٛع ايهًٞ

 

غري 

راي١

 أنجض َٔ

  

حصتتا١ٝ٥ عٓتتد َستتت٣ٛ  إ( عتتدّ ٚ تتٛد فتترٚم اام دتيتت١  20دٍٚ  اجلتتطتت  َتتٔ ٜت
( ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ َعًُتتٞ        (α ≤ ١0.05 ايدتيتت

احافظ١ ايظاٖر٠ تبعا ملتت   ستٓٛام اخلتإل٠    مبَٚعًُام َدارس ايتعًِٝ األساسٞ 
كتتار  َستتت٣ٛ يف ذلتتٛرٟ ندا٠ ايدراستت١ ٚنتت يو يف اجملُتتٛمن ايهًتتٞ، ٖٚتت ا ٜعتتين ت 

 ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ ع١ٓٝ ايدراس١ ع٢ً اختالف سٓٛام اخلإل٠.

 :ري املؤهل العلنُـمتغ -3
( املتٛسطام احلساب١ٝ ٚاتسلرافام املعٝارٜت١ ٚاختبتار   21حٝث ٜٛض  اجلدٍٚ  

 T          ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ َعًُتتٞ َٚعًُتتام َتتدارس )
 يظاٖر٠ تبعا ملت   امل ٌٖ ايعًُٞ.احافظ١ امبايتعًِٝ األساسٞ 

( ملغت٣ٛ ايغعار٠ امل١ٝٓٗ يز٣ ع١ٓٝ املتٛعطات اذتغاب١ٝ ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ ٚاختباص ): (21زٍٚ )ــج

 رافع١ ايعاٖض٠ تبعا ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞمبايزصاع١ َٔ َعًُٞ َٚعًُات َزاصؼ ايتعًِٝ األعاعٞ 

 ايعزر* املؤٌٖ اٚص احمل

املتٛعط 

 ابٞاذتغ

االضتضاف 

 املعٝاصٟ

رصجات 

 اذتض١ٜ

 ق١ُٝ

 (ت)

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

اجتاٙ 

 ايزالي١

َغا١ُٖ 

 املعًِ

 بهايٛصٜٛؼ

 

غري 

  َاجغتري راي١

غري  بهايٛصٜٛؼ ثك١ املعًِ

راي١  َاجغتري

اجملُٛع 

 ايهًٞ

 بهايٛصٜٛؼ

  

غري 

راي١  َاجغتري

 عزار ع١ٓٝ ايزصاع١ بايٓغب١ ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ ع اخش ع١ٓٝ عؾٛا١ٝ٥ َتكاصب١أا يتبأٜ ْعًض 

عٓتتتد حصتتتا١ٝ٥ إ( عتتتدّ ٚ تتتٛد فتتترٚم اام دتيتتت١   21ٜتطتتت  َتتتٔ ختتتالٍ  تتتدٍٚ    
( ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ      (α ≤ ١0.05 َستتت٣ٛ ايدتيتت 

احافظت١ ايظتاٖر٠ تبعتا ملتت   امل ٖتٌ      مبَعًُٞ َٚعًُام َدارس ايتعًِٝ األساسٞ 
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ايعًُتتٞ يف ذلتتٛرٟ ندا٠ ايدراستت١ ٚنتت يو يف اجملُتتٛمن ايهًتتٞ، ٖٚتت ا ٜعتتين تكتتار    
 اختالف امل ٌٖ ايعًُٞ. َستٜٛام ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ ع١ٓٝ ايدراس١ ع٢ً

  بٌجد عالقْ ازبطاطَْ بـني  هل  :الرِ نصى اخلامصا: النتاٖج املتعلكْ باإلجابْ عن الشؤال خامش
دزجــْ ممازســْ ُمــدٍسِ مــدازض التعلــَه األساســُ يف حمافظــْ الظــاهسّ لألمنــاط الكَادٍــْ   

 ؟ًمشتٌٔ الشعادّ املونَْ للنعلنني
مداّ َعاٌَ ارتباط ب سٕٛ ٜٚتطت    اب١ ع٢ً ٖ ا ايس اٍ ع استر ٌ انَٔ 

( 22( نُتتتا ع استتتتمداّ املعٝتتتار ايتتتتايٞ يف  تتتدٍٚ   27 تتتدٍٚ   ايتتتو َتتتٔ ختتتالٍ
 .(2018 دٚدٜٔ، يتكس  ق٠ٛ َعاٌَ اترتباط نُا ٚرد عٓد

 اطــٌ االصتبــاَـ٠ٛ َعــز٣ قـض َـتفغٝ: (22زٍٚ )ــج

 َز٣ ق٠ٛ َعاٌَ االصتباط ق١ُٝ َعاٌَ االصتباط

 اضعٝف جًز 030 أقٌ َٔ - 000

 ضعٝف 050 أقٌ َٔ - 030

 َتٛعط 070 أقٌ َٔ - 050

 قٟٛ 090 أقٌ َٔ – 070

 اقٟٛ جًز 1إىل  – 09

 :اآلتٞ ٗرم ْتا٥ل َعاٌَ ارتباط ب سٕٛ نٚقد 

َعاٌَ اصتباط بريعٕٛ بني رصج١ مماصع١ َزصا٤ َزاصؼ ستافع١ ايعاٖض٠ يألمناط :  (23زٍٚ )ــج

 ًُنيـ٣ ايغعار٠ امل١ٝٓٗ يز٣ املعايكٝار١ٜ َٚغتٛ

ٞـًـاجملُٛع ايهًِـثك١ املعًِـَغا١ُٖ املع االتــــاجمل

 ايتٛجٝٗٞ )َعاٌَ بريعٕٛ(

 ق٠ٛ ايعالق١

 

 َتٛعط١

 

َتٛعط١

 

َتٛعط١

 ايتزصٜيب )َعاٌَ بريعٕٛ(

 ق٠ٛ ايعالق١

 

َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 فٜٛطٞ )َعاٌَ بريعٕٛ(ايت

ق٠ٛ ايعالق١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 ايزاعِ )َعاٌَ بريعٕٛ(

 ق٠ٛ ايعالق١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 اجملُٛع ايهًٞ )َعاٌَ بريعٕٛ(

ق٠ٛ ايعالق١

 

 َتٛعط١

 

َتٛعط١

 

َتٛعط١

 (٣ٛ001 )ـٓز َغت١ عـ** راي

ًٝإ( ٚ تتتٛد ارتبتتتاط َٛ تتت  ٚداٍ  23دٍٚ  اجلتتتٜتطتتت  َتتتٔ ٚ ا بتتتني لٝتتتا حصتتتا٥
نمنتتاط ايكٝتتاد٠ َٚستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١، حٝتتث ناْتتت قتت٠ٛ ايعالقتت١ اترتباطٝتت١        

ْتت٘ نًُتتا يادم در تت١ ممارستت١    نَتٛستتط١ بتتني لٝتتا اجملتتاتم، ٚقتتد ٜعتتين ايتتو      
ارتكامن يف َست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ د٣ ايو إجم ناملدارس يامناط ايكٝاد١ٜ  َدٜرٟ

 ٟ ع١ٓٝ ايدراس١.نيد٣ املعًُني تس  ر

 اطــٌ االصتبــاَـ٠ٛ َعــز٣ قـض َـتفغٝ: (23زٍٚ )ــج

 َز٣ ق٠ٛ َعاٌَ االصتباط ق١ُٝ َعاٌَ االصتباط

 اضعٝف جًز 030 أقٌ َٔ - 000

 ضعٝف 050 أقٌ َٔ - 030

 َتٛعط 070 أقٌ َٔ - 050

 قٟٛ 090 ٔأقٌ َ – 070

 اقٟٛ جًز 1إىل  – 09

  ٗرم ْتا٥ل َعاٌَ ارتباط ب سٕٛ ايتايٞ:نٚقد 
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َعاٌَ اصتباط بريعٕٛ بني رصج١ مماصع١ َزصا٤ َزاصؼ ستافع١ ايعاٖض٠ يألمناط :  (24زٍٚ )ــج

 ًُنيـايكٝار١ٜ َٚغت٣ٛ ايغعار٠ امل١ٝٓٗ يز٣ املع

ٞـًـايه اجملُٛعًِـثك١ املعًِـَغا١ُٖ املع االتــــاجمل

 ايتٛجٝٗٞ )َعاٌَ بريعٕٛ(

 ق٠ٛ ايعالق١

 

 َتٛعط١

 

َتٛعط١

 

َتٛعط١

 ايتزصٜيب )َعاٌَ بريعٕٛ(

 ق٠ٛ ايعالق١

 

َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 ايتفٜٛطٞ )َعاٌَ بريعٕٛ(

ق٠ٛ ايعالق١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 ايزاعِ )َعاٌَ بريعٕٛ(

 ق٠ٛ ايعالق١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 

 َتٛعط١

 اجملُٛع ايهًٞ )َعاٌَ بريعٕٛ(

ق٠ٛ ايعالق١

 

 َتٛعط١

 

َتٛعط١

 

َتٛعط١

 (٣ٛ001 )ـ١ عٓز َغتـ** راي

ًٝإ( ٚ ٛد ارتباط َٛ   ٚداٍ 24دٍٚ  اجلٜتط  َٔ  اط ا بني لٝا نمنت حصا٥
ايكٝاد٠ َٚستت٣ٛ ايستعاد٠ املٗٓٝت١، حٝتث ناْتت قت٠ٛ ايعالقت١ اترتباطٝت١ َتٛستط١          
بني لٝا اجملاتم، ٚقد ٜعين ايو اْ٘ نًُا يادم در ١ ممارست١ َتدرا٤ املتدارس    
يامناط ايكٝاد١ٜ اد٣ ايتو إجم ارتكتامن يف َستت٣ٛ ايستعاد٠ املٗٓٝت١ يتد٣ املعًُتني        

 ٟ ع١ٓٝ ايدراس١.نتس  ر

 الدزاسْ ًبفشريها: مناقشْ نتاٖج 
 ما :النتاٖج املتعلكْ باإلجابْ عن الشؤال األًل الرِ نصى : مناقشْ ًبفشري أًاًل  ْ  األمناط الكَادٍـ

ًجوـْ نظـس    مدازض التعلَه األساسُ يف حمافظْ الظاهسّ بشلطنْ ُعنـان مـن   ٍسِملد الشاٖعْ
   ؟املعلنني 

تعًتِٝ األساستٞ   َتدارس اي  ٟنٕ در ت١ ممارست١ َتدٜر   إجم  خًصت ْتا٥ل ايداست١ 
امنتاط  ياحافظ١ ايظاٖر٠ يامناط ايكٝادٜت١ َتٔ ٚ ٗت١ ْظتر املعًُتني بايٓستب١       مب

بصتتهٌ عتتاّ، ٚنتتب ٠ نٜطتتًا يف نتتٌ منتتط    ايكٝادٜتت١ ناْتتت ضتتُٔ ايدر تت١ ايهتتب ٠ 
املدارس  اسٕٛ نمناط َتعتدد٠ َتٔ    َُدٜرٟ. ٖٚ ٙ ايٓتٝ ١ تص  إجم نٕ ع٢ً حدٙ

ْ٘ ت ٜٛ د منط قٝتادٟ ٚاحتد   ناملدراس  ٟٜرإجم إدراى َد ايوع ٣ ُٜايكٝاد٠ ٚقد 
ْا   يف امل سس١ يف نٌ األٚقام حٝث نِْٗ ٜتعاٌَ َا شرا  َتٓٛع١ َٔ اتفتراد  
ٚاجلُاعتتتام، ٚتتتتٛا ِٗٗ ايعدٜتتتد َتتتٔ املٛاقتتتف ٚاملصتتتهالم ايَٝٛٝتتت١ ٚايتتتب ٜتطًتتت    
ُٜ تد٣ ممارست١            ايتعاٌَ َعٗتا بطترم َٓاستب١ ٚرلتًكت١ حست  نتٌ َٛقتف، فكتد 

كٝاد٠ َا َصه١ً نٚ َٛقف َعني ٚت ٜتٓاس  َا نختر٣، ٚيت يو   منط َعني َٔ اي
قتتد  تًتتف األمنتتاط ايكٝتتاد٠ ايتتب  ارستتٗا َتتدٜرٚ املتتدارس ْتٝ تت١ يعتتد٠ عٛاَتتٌ       
رلتًك١ سٛا٤ ناْت َتعًك١ مبدٜر املدرس١ َثٌ قدرت٘ ع٢ً حٌ املصتهالم ٚاكتت٘   

، ٚنتت يو بهكتتا٠٤ ٚقتتدرام ايعتتاًَني باملدرستت١ ٚايكًستتك١ اتدارٜتت١ ايتتب ٜتت َٔ بٗتتا  
ايعٛاٌَ املتعًك١ باملرؤٚسني َثٌ قتدرتِٗ عًت٢ حتُتٌ املست ٚي١ٝ َٚتد٣ اٖتُتاَِٗ       
ٚٚت٥ٗتتتِ ايتٓظُٝتتتٞ ٚتتتتٛفر املعرفتتت١ ٚايهكتتتا٠٤، ٚايعٛاَتتتٌ املتعًكتتت١ بتتتاملٛقف َثتتتٌ        

 ٚرمبتا ايتكايٝد ٚاتعراف ايتٓظ١ُٝٝ ٚح ِ املٓظ١ُ ٚايٛقت املتتا  ت تاا ايكترار.    
   ٚ يار٠ ايكبٝتت١ ٚايتعًتتِٝ بتطتتٜٛر ٚتُٓٝتت١ َٗتتارام     تعتت ٣ ٖتت ٙ ايٓتٝ تت١ إجم اٖتُتتاّ 

ٚقدرام َدٜرٟ املدارس ْتٝ ١ ردراى ايٛيار٠ ايدٚر ايكاعتٌ ٚاملت ار ايت ٟ  هتٔ نٕ     
ٜكّٛ ب٘ َدٜر املدرس١ يف س  ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝ ٚرفا َست٣ٛ اتدا٤ املدرسٞ، ٚيعٌ 
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س ٚايتتب تعتتين  ٖتت ٙ ايٓتٝ تت١ تعتتٛد إجم ايتتإلاَل ايتدرٜبٝتت١ املكدَتت١ ملتتدٜرٟ املتتدار      
صلابٝتت١ يتتد٣ َتتدٜرٟ املتتدارس، ٚقتتد  تتا٤م ٖتت ٙ  بتطتتٜٛر ٚتُٓٝتت١ نمنتتاط ايكٝتتاد٠ ار

 Situationalايٓتٝ تتت١ يتتٛافتتتل بدر تتت١ نتتتب ٠ َتتتا ْظرٜتتت١ ايكٝتتتاد٠ املٛقكٝتتت١     

Leadership    ًٛٚايتب ٜ نتتد ا،تتاحابٗا عًتت٢ َرْٚت١ ايكا٥تتد نٟ نْتت٘ ت ٜٛ تتد نستت )
ي نُٖٝتت١ تعتترف ايكا٥تتد عًتت٢ اتباعتت٘  قٝتتادٟ ٚاحتتد َٓاستت  جلُٝتتا األتبتتامن فٗتتٞ تتتإل 

 نُتتا تتكتتل نٜطتتًا َتتا ْتتتا٥ل  ٚايكتتر  َتتِٓٗ يهتتٞ ٜستتتمدّ األستتًٛ  املٓاستت   تتِ. 
( ٚايب نصكت نٕ در ١ ممارست١ َتدٜرٟ املتدارس ايثاْٜٛت١     2006دراس١ ايصُا١ًٜ  

 .يف األردٕ يامناط اردار١ٜ بصٛر٠ عا١َ  ا٤ َرتكعا

 ٙ ايدراستتتت١ َتتتتا ْتتتتتا٥ل دراستتتت١ َٚتتتٔ ْاحٝتتتت١ نختتتتر٣ فكتتتتد اختًكتتتتت ْتتتتتا٥ل ٖتتتت  
( ٚايتتتب نصتتتكت نٕ لٝتتتا األمنتتتاط ايكٝادٜتتت١ ايتتتب  ارستتتٗا     2006  احلراحصتتت١

َتتتدٜرٚ املتتتدارس يف ذلافظتتت١ ايطكًٝتتت١  تتتا٤م بدر تتت١ ممارستتت١ َتٛسط١،ٚدراستتت١   
( ٚايتتتب تٛ،تتتًت إجم نٕ َستتتت٣ٛ ممارستتت١ َتتتدٜرٚ املتتتدارس ايثاْٜٛتتت١  2013دحتتتالٕ  

 بني ايدر ١ ايهب ٠ ٚايك١ًًٝ. مباحافظام   ٠ ألمناط ايكٝاد٠ تراٚ 

 عًتت٢ حتتدٙ َتتٔ نمنتتاط ايكٝتتاد٠  منتتطنتتٌ  ٚتكستت  ٚفُٝتتا ٜتتدتٞ ستتٝتِ َٓاقصتت١ 
 نُا ًٜٞ: 

 ُـادِ التٌجَوـاألًل: الكَ الننط: 
 ٕ َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ   ٟدر تت١ ممارستت١ َتتدٜر  نصتتكت ْتتتا٥ل ايدراستت١ ن

 يككتترامب١ احافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني بايٓستت مب
ُٓط ايكٝتتتادٟ ايتتتتٛ ٝٗٞ ناْتتتت ضتتتُٔ در تتت١ املُارستتت١ ايهتتتب ٠ ٚاملتٛستتتط١،      ايتتت

"ٜصتتدر املتتدٜر ايكتترارام ٚفكتتا يًتتٛا٥  ٚاألْظُتت١" حصتتًت عًتت٢     ايككتتر٠ٜٚتطتت  نٕ 
املتتدارس  ٟاملرتبتت١ اتٚجم ٚبدر تت١ ممارستت١ نتتب ٠، ٚقتتد ٜكستتر ايتتو ردراى َتتدٜر 

 ً عُتٌ نْٛٗتا تدخت  ايطتابا ايرصتٞ      بد١ُٖٝ ايتكٝد بايًٛا٥  ٚاألْظ١ُ املٓظُت١ ي
ٚبايتايٞ ضلرص ايعاًَني ع٢ً ايتكٝد ٚاتيت اّ بٗتا، نُتا ٜستتطٝا املتدٜر تإلٜتر      
ايكرارام ايب ٜتم ٖا يٛ تعر  يًُاحاسب١ نٚ املسا٤ي١، ٜٚتطت  نٕ ايككتر٠ "ٜطتا    

ايثاْٝتت١  حصتتًت عًتت٢ املرتبتت١  املتتدٜر َتتد٠ يَٓٝتت١ َعٝٓتت١ رزلتتاي األعُتتاٍ املطًٛبتت١"   
مبد٠ يَٓٝت١   ٕ ربط املدٜر ياعُاٍ ايبألارس١ نب ٠، ٚقد ٜإلر ايو ٚبدر ١ مم

ّ ٜتدفعِٗ إجم احلتترص سلتٛ    َعٝٓت١ ستٛف   بٛقتتت ازلايٖتا ٚعتدّ املُاطًتت١ نٚ    اتيتت ا
زلتتاي ايعُتتٌ، بارضتتاف١ إجم عهتتٔ املتتدٜر َتتٔ   إ يفٜستتٓدٖا إجم ايعتتاًَني  ايتستتٜٛف

( يف نٕ اتيتتتت اّ 2017محتتت ٠  ننتتتدم عًٝتتت٘ دراستتت١   املتابعتتت١ ٚاحملاستتتب١، ٖٚتتت ا َتتتا  
ايتتٛ ٝكٞ  تتاٖر٠ إصلابٝتت١ ألْٗتتا تتت دٟ إجم ْتتتا٥ل َر ٛبتت١ عًتت٢ األفتتراد ايعتتاًَني       
َٓٗتتتا: ارتكتتتامن َستتتت٣ٛ األدا٤ ٚاشلكتتتا  َعتتتدٍ دٚرإ ايعُايتتت١ ٚاشلكتتتا  ْستتتب١     
ت ٝٝتتت  ٚتتتتدخر ٚيٜتتتاد٠ اتْتُتتتا٤ ايتتتٛ ٝكٞ ٚيٜتتتاد٠ َعتتتدٍ ايثكتتت١ يف اردار٠، ٚتصتتت    

دٜر َعتتاٜ  اابتتت١; يتكٝتتِٝ اتزلتتاي"  تتا٤م يف املرتبتت١   ايٓتتتا٥ل نٕ ايككتتر٠ "ٜطتتا املتت 
ت نٕ در ت١ املُارست١ ناْتت نتب ٠،     إخ ٠ ٚر ِ حصٛ ا ع٢ً ٖ ٙ املرتبت١  ألقبٌ ا

 ٌ ٚضٛ  ايصٛر٠ حٍٛ ع١ًُٝ تكِٝٝ اتزلاي يد٣ ايعتاًَني  نٚقد ٜع ٣ ايو َٔ 
صتتاحٝ  يف املدرستت١، نُتتا إ ٚ تتٛد ٖتت ٙ املعتتاٜ  تستتاعد عًتت٢ تٛ ٝتت٘ ايعتتاًَني ٚت    
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َسارِٖ سلٛ ا اا ايطرم املٓاسب١ يف ع١ًُٝ ازلاي َٗاَِٗ ٚبايتايٞ ايتكًٌٝ َتٔ  
ا تتدر نٚ األخطتتا٤ ايتتب قتتد ٜكعتتٕٛ فٝٗتتا اآتتا٤ ممارستت١ ايعُتتٌ، نُتتا ٜالحتت  نٕ       
ايككتتتر٠ "ضلتتترص املتتتدٜر عًتتت٢ اتحتكتتتاٍ بارزلتتتاي يًُعًُتتتني"  تتتا٤م يف املرتبتتت١        

يتو بستب  اْصت اٍ َتدٜر املدرست١      اتخ ٠ ٚبدر ١ ممارس١ َتٛسط١، ٚقتد ٜعًتٌ ا  
املس ٚيٝام ٚاملٗتاّ   ٚنثر٠ األعبا٤ ٚاتعُاٍ املًكا٠ ع٢ً عاتل َدٜر املدرس١، ٚتعدد

ت صلتتد ايٛقتتت ايهتتايف يالحتكتتاٍ جبُٝتتا إزلتتايام املعًُتتني، ٚقتتد   اردارٜتت١ ٚايكٓٝتت١ 
ٜهٕٛ بسب  ق١ً املمصصام املاي١ٝ ايتب  هتٔ ملتدٜر املدرست١ نٕ ٜصترفٗا يتصت ٝا       

  ٜ  املٛ كني اجملٝدٜٔ يف املدرس١.ٚتع

 انُ: الكَادِ التدزٍيبـالج الننط: 
َتدارس ايتعًتِٝ األساستٞ     ٟنٕ در ١ ممارس١ َتدٜر إجم ْتا٥ل ايدراس١  تٛ،ًت

 يككتتراماحافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني بايٓستتب١  مب
ٚاملتٛستط١، ٜٚتتبني    ُٓط ايكٝادٟ ايتدرٜ  ناْت ضُٔ در ١ املُارست١ ايهتب ٠  اي

حصتًت عًت٢    املدرست١ٝ"  نٕ ايككر٠ "ٜصرى املدٜر املعًُني األٚا٥ٌ يف ٚضا اخلطط
 ٚجم ٚبدر تت١ ممارستت١ نتتب ٠، ٚقتتد ٜعتت ٣ ايتتو إجم إدراى َتتدٜر املدرستت١املرتبتت١ األ

ٚ     دب ٕ َصتارنتِٗ  نٕ املعًُني األٚا٥تٌ ٜعتتإلٕٚ شترنا٤ يف عًُٝت١ اردار٠ املدرست١ٝ 
١ٝ سٛف ٜع ي َٔ َست٣ٛ ايت اَِٗ بٗا َٚتابعتٗا ٚحتُتٌ  يف ٚضا اخلطط املدرس

َس٦ٛي١ٝ تٓكٝ ٖا، بارضتاف١ إجم نٕ ٖت ٙ املُارست١ ستٛف ت ٜتد َتٔ ختإل٠ املعًُتني         
األٚا٥ٌ، ٚترفا َست٣ٛ ايثكت١ ٚاألدا٤ يتدِٜٗ، نُتا ٜتطت  نٕ ايككتر٠ "ٜطتا املتدٜر        

 ٚبدر ت١  حصتًت عًت٢ املرتبت١ ايثاْٝت١     نٖدافا ٚاضاح١ يًُعًُني بدا١ٜ نتٌ َُٗت١"  
ُٜستٌٗ    ألممارس١ نب ٠ ٚقد ٜإلر ايو  ٕ قٝاّ َدٜر املدرس١ بٗ ٙ املُارست١ ستٛف 

عًتت٢ املعًُتتني فٗتتِ إ تترا٤ام ايعُتتٌ ٚٚضتتٛحٗا، ٜٚستتاعدِٖ عًتت٢ ستترع١ ارزلتتاي         
دا٤ ٚتكتدِٜ  ألٚتكدِٜ ايعٌُ جبٛد٠ عاي١ٝ، بارضاف١ إجم عهتٔ املتدٜر َتٔ َتابعت١ ا    

ًتت٘، ٚتصتت  ايٓتتتا٥ل نٕ ايككتتر٠ "ٜتعتتإٚ ايتتتدرٜ  املٓاستت  يف نتتٌ َرحًتت١ َتتٔ َراح
املتتتدٜر َتتتا املعًُتتتني يف ايتمطتتتٝط يًتتتإلاَل ايتدرٜستتت١ٝ"  تتتا٤م يف املرتبتتت١ قبتتتٌ        
اتخ ٠ ٚبدر ١ ممارست١ َتٛستط١، ٚقتد ٜعًتٌ ايتو بستب  اعتكتاد املتدٜر نٕ ٖت ٙ          
املُارس١ تعتإل َٔ اجل ٥ٝام اخلا،١ بهٌ َاد٠ تدرٜس١ٝ، ٚقد ٜكى املدٜر َتابعت١  

نٚ املعًتتِ األٍٚ يهتتٌ َتتاد٠ باعتبتتار نْٗتتِ    املُارستتام إجم املصتترف ايكبتتٟٛ   َثتتٌ ٖتت ٙ 
ننثرٙ درا١ٜ ٚخإل٠ باألَٛر ايك١ٝٓ يًُاد٠ ايدراس١ٝ، ٚرمبا ٜعٛد ايو إجم اْصت اٍ  
َدٜر املدرس١ ٚنثر٠ األعُاٍ املًكا٠ ع٢ً عاتك٘، نُتا ٜالحت  نٕ ايككتر٠ "ٜرشت      

   ٗ ِ ايتدرٜبٝت١"  تا٤م يف املرتبت١ اتخت ٠     املدٜر املعًُني; يًتتدرٜ  ٚفكتا تحتٝا تات
ٚبدر ١ ممارس١ َتٛسط١ ٚقد ٜعًتٌ ايتو بستب  ٚ تٛد قصتٛر يتد٣ بعت  َتدرا٤         
املتتدارس يف فٗتتِ ايٝتتام ٚاستتايٝ  حتدٜتتد احتٝا تتام املعًُتتني ايتدرٜبٝتت١ بطرٜكتت١       

 َٓٗ ١ٝ ٚع١ًُٝ.

 َُـٌٍضـادِ التفـالننط الجالح: الك: 
َتتتدارس ايتعًتتتِٝ األساستتتٞ    ٟٜرْتتتتا٥ل ايدراستتت١ نٕ در تتت١ ممارستتت١ َتتتد    بٝٓتتتت

 يككتتراماحافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني بايٓستتب١  مب
ُٓط ايكٝتتتادٟ ايتكٜٛطتتتٞ ناْتتتت ضتتتُٔ در تتت١ املُارستتت١ ايهتتتب ٠ ٚاملتٛستتتط١،    ايتتت
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ٜٚتطتت  نٕ ايككتتر٠ "ٜتتثين املتتدٜر عًتت٢ املعًُتتني ايتت ٜٔ ٜكتتدَٕٛ املبتتادرام ٚاألفهتتار       
حصتتًت عًتت٢ املرتبتت١ اتٚجم     رفتتا ايتاحصتتٌٝ ايدراستتٞ"  اربداعٝتت١ ايتتب تستتاعد يف  

ٚبدر ١ ممارس١ نب ٠، ٚقد ٜع ٣ ايو إجم إدراى َدٜرٚ املتدارس بدُٖٝت١ تع ٜت     
املعًُني ٚتص ٝعِٗ ع٢ً ايكٝتاّ بٗت ٙ املُارستام ٚايتو يتدٚرٖا ارصلتابٞ يف رفتا        
دافعٝتتتت١ املعًُتتتتني يًُصتتتتارن١ يف إصلتتتتاد حًتتتتٍٛ املٓاستتتتب١ يعتتتتال  َصتتتته١ً ضتتتتعف    

،تاي١  تاحصٌٝ ايدراسٞ ٚايٛ،ٍٛ إجم نفهار إبداع١ٝ تتُٝ  بايطالق١ ٚاملر١ْٚ ٚاألاي
ٚاحلساستتت١ٝ يًُصتتتهالم تستتتاعد عًتتت٢ رفتتتا املستتتت٣ٛ ايتاحصتتتًٝٞ يًطتتتال ، نُتتتا   
 ٜتطتت  نٕ ايككتتر٠ "ٜصتترى املتتدٜر املعًُتتني يف ا تتاا ايكتترارام ايتتب تٗتتِ ايطًبتت١"         

تاحتت١ إٕ ألٜتتإلر ايتتو  حصتتًت عًتت٢ املرتبتت١ ايثاْٝتت١ ٚبدر تت١ ممارستت١ نتتب ٠. ٚقتتد
ايكر،تت١ يًُعًُتتني يًُصتتارن١ يف ا تتاا ايكتترارام ستتٛف ٜصتتعرِٖ مبتتد٣ اٖتُتتاّ    
َتتدٜر املدرستت١ بٛ ٗتت١ ْظتترِٖ ٚاتدٚار ايتتب  ارستتْٛٗا يف املدرستت١ ٖٚتت ا ٜعتت ي َتتٔ  
ٚت٥ٗتتِ ٚاْتُتتتا٥ِٗ ٜٚرفتتتا َتتتٔ َستتتت٣ٛ اكتتتتِٗ بكتتتدراتِٗ ٚاَهاْتتتاتِٗ َٚٗتتتاراتِٗ  

 ٌ ضُإ زلا  نس ٚي١ٝ ٚايعٌُ برٚ  ايكرٜل َٔ ايع١ًُٝ، ٜٚدفعِٗ إجم حتٌُ امل
( إجم ضترٚر٠ تتبين قتاد٠ املٓظُتام     2013تٓكٝ  ايكرارام، ٚقد نندم دراس١ ،تادم   

املباحٛاتت١ منتتط ايكٝتتتاد٠ ايتاحًٜٛٝتت١ ٚتطبٝكتتت٘ ملتتا يتتت٘ َتتٔ نُٖٝتتت١ باي تت١ يف حتكٝتتت        
 املرؤٚستتني ٚبتتين ،تتٛر٠ َستتتكب١ًٝ  ٝتتدٙ، ٚتصتت  ايٓتتتا٥ل نٕ ايككتتر٠ "ٜكستتِ املتتدٜر   

"طلتار املدٜر براَل تدرٜب١ٝ يًُعًُني ٚايككر٠ املٗاّ بطرٜك١ عادي١ بني املعًُني"، 
ختت ٠ ٚبدر تت١  أل ا٤تتتا يف املرتبتت١ قبتتٌ األختت ٠ ٚاملرتبتت١ ا    بٓتتا٤ عًتت٢ احتٝا تتاتِٗ"  

بع  املدرا٤ ملٗارام حتدٜتد   اَتالىممارس١ َتٛسط١، ٚقد ٜعًٌ ايو بسب  ق١ً 
ٟ ايعدايتت١ يف تٛيٜتتا ملٗتتاّ عًتت٢ املعًُتتني،     ايتتإلاَل ايتدرٜبٝتت١ ٚنتت يو قًتت١ حتتتر   

ٚرمبا ٜهٕٛ ايو ْتٝ ١ اْص اٍ َدٜر املدرس١ ٚتعدد املٗتاّ ٚاملست٦ٛيٝام ايتب تكتا     
ع٢ً ناًٖ٘ مما ٜدفعت٘ إجم اتستتع اٍ يف تٛيٜتا املٗتاّ عًت٢ املعًُتني دٕٚ حتترٟ        

 ايدق١ نٚ ايعداي١ يف ايتٛيٜا.

 هـداعـادِ الـالسابع: الكَ الننط: 
َتتتدارس ايتعًتتتِٝ األساستتتٞ  ٥ٟل ايدراستتت١ نٕ در تتت١ ممارستتت١ َتتتدٜرْتتتتا ننتتتدم

 يككتتراماحافظتت١ ايظتتاٖر٠ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني بايٓستتب١  مب
ُٓط ايكٝادٟ ايداعِ ناْت ضُٔ در ١ املُارس١ ايهب ٠ ٚاملتٛسط١، ٜٚتتبني نٕ  اي

ًٝت "ٜبت ٍ املتدٜر  ٗتدً    ايعبار٠ ًٛ  ا عاي حصتًت   ٌ املدرست١" ا َتٔ األيكت١ داخت   ا; يتتٛف   ت
عًتتت٢ املرتبتتت١ اتٚجم ٚبدر تتت١ ممارستتت١ نتتتب ٠، ٚقتتتد ٜعتتت ٣ ايتتتو إجم إدراى َتتتدٜر  
املدرس١ نٕ ايكنٝ  ع٢ً ٖ ا اجلاْ  ٜٛ د ب١٦ٝ عٌُ  ااب١ ٜٚساعد عًت٢ ستٝاد٠   
ايعالقتتام ارْستتا١ْٝ احلُٝتتد٠ داختتٌ املدرستت١ اتَتتر ايتت ٟ ٜهتتٕٛ يتت٘ دٚر إصلتتابٞ يف     

نتتتتدم دراستتتت١ نَتتتتا اردار٠ املدرستتتت١ٝ ، نُتتتتا  حتكٝتتتتل اٖتتتتداف املدرستتتت١ ٚايتعتتتتإٚ
( ٚ تتٛد عالقتت١ اصلابٝتت١ بتتني منتتط ايستتًٛى ايتتداعِ      Remonini,2001 ْٛتتدٜين  

ٚسًٛى ايعالق١ احلُُٝت١ يًُعًُتام ٚاْكتاحٗتا ٚبتني منتط اردار٠ ايتاحًٜٛٝت١ َتٔ        
قبتتٌ املتتدٜر، ٚ ٜتطتت  نٕ ايككتتر٠ "ٜستتتمدّ املتتدٜر ٚستتا٥ٌ اتصتتاٍ ٚتٛا،تتٌ َتعتتدد٠     

ملعًُني" حصًت ع٢ً املرتب١ ايثا١ْٝ ٚبدر ١ ممارس١ نتب ٠ ٚقتد ٜعتٛد    بٝٓ٘ ٚبني ا
ايو أل١ُٖٝ ايتٛا،ٌ نْٛ٘ ع١ًُٝ ضرٚر١ٜ ٖٚا١َ يهٌ عًُٝام ايكِٗ ٚايتٛافتل  
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ايتتتب ٜتٛ تتت  عًتتت٢ ايعتتتاًَني ايكٝتتتاّ بٗتتتا بٗتتتدف ايٛ،تتتٍٛ إجم األٖتتتداف املٓصتتتٛد٠   
ام ٚٚ ٗتام ْظتر   يًُدرس١، بارضتاف١ إجم نُٖٝتت٘ يف إٜصتاٍ ايتعًُٝتام ٚايتٛ ٝٗت     

املتتدٜر إجم املعًُتتني َتتٔ ن تتٌ ايكٝتتاّ بٛ تتا٥كِٗ األساستت١ٝ، ٚدٚرٙ يف حتستتني ستت        
ايعُتتتٌ اردارٟ َتتتٔ ن تتتٌ ايتكاعتتتٌ بتتتني ايعتتتاًَني ٚتٛ ٝتتت٘ اجلٗتتتٛد  تتتاٙ ا تتتدف     
املٓصتتتٛد، ٚتصتتت  ايٓتتتتا٥ل نٕ ايككتتتر٠ "ٜكًتتتٌ املتتتدٜر باملدرستتت١ َتتتٔ عٛاَتتتٌ ارحبتتتاط  

رتب١ اتخ ٠ ٚر ِ حصٛ ا عًت٢ ٖت ٙ املرتبت١ ات    ٚايكًل يد٣ املعًُني"  ا٤م يف امل
نٕ در تت١ املُارستت١ ناْتتت نتتب ٠، ٚقتتد ٜعتت ٣ ايتتو إجم إدراى َتتدٜر املدرستت١ بتتإ     
ايكٝاّ بٗ ٙ املُارسام سٛف ٜع ي َٔ دافع١ٝ املعًُني سلٛ ايعٌُ ٜٚساعدِٖ عًت٢  
 اٚي ايصعٛبام ٚ ض ٛط ايعٌُ ايب تٛا ِٗٗ برٚ  ١ُٖٚ عاي١ٝ، نُتا ٜالحت    

ختتت ٠ ألنٕ ايككتتتر٠ "ٜكتتتدّ املتتتدٜر ايتتتدعِ ايٓكستتتٞ يًُعًُتتتني"  تتتا٤م يف املرتبتتت١ ا      
ٚبدر ١ ممارس١ َتٛسط١ ٚقد ٜكسر ايتو ْتٝ ت١ يطتعف اَتتالى َتدٜر املدرست١       
يًُٗارام ايب عهٓ٘ َٔ تكدِٜ ايدعِ ايٓكسٞ يًُعًُني ٚايو تِْٗ مل ٜتًكتٛا  

ٖت ا اجملتاٍ، ٚقتد ٜعتُتدٕٚ      َساقام دراس١ٝ نٚ براَل تدرٜب١ٝ تع ي َٔ قتدراتِٗ يف 
 ع٢ً اتخصا٥ٞ ات تُاعٞ بدر ١ انإل يًكٝاّ بٗ ا ايدٚر.

 الرِ نصى: هل بٌجـد فـسًم    الجانُ: مناقشْ ًبفشري النتاٖج املتعلكْ باإلجابْ عن الشؤال ثانًَا
ْ  أفساد استجابات يف (α ≤ 0.05ذات داللْ إحصاَْٖ عند مشتٌٔ   ْ  عَنـ مـن املعلنـني    الدزاسـ

ــ لدزجــْ مم ا ملــتغريات النــٌا ازســْ مــدٍسً مــدازض حمافظــْ الظــاهسّ لألمنــاط الكَادٍــْ بطع 
 ًاملؤهل العلنُ ؟ ،ًسنٌات اخلربّ ،االجتناعُ

 ٚسٛف ٜتِ َٓاق١ ٚتكس  نٌ َت   ع٢ً حدٙ نُا ٜدتٞ:

 ُـٌا االجتناعـري النـمتغ: 
١ إجم ٚ ٛد فرٚم اام دتي١ احصا١ٝ٥ عٓد َستت٣ٛ ايدتيت   ايدراس١ ْتا٥ل نشارم

 0.05≥α  احافظت١ ايظتتاٖر٠  مبَتدارس ايتعًتِٝ األساستتٞ    ٟ( يدر ت١ ممارست١ َتتدٜر
يامناط ايكٝاد١ٜ َٔ ٚ ١ٗ ْظر املعًُني تبعتا ملتت   ايٓتٛمن ات تُتاعٞ يف لٝتا      

نثتتر ممارستت١ يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ   نٕ َتتدٜرام املتتدارس  ن، ٖٚتت ا ٜعتتين  األمنتتاط
ْتتاث رٖتت ٙ ايٓتٝ تت١ إجم نٕ ا َتدرا٤ املتتدارس تستت  راٟ عٝٓت١ ايدراستت١، ٚقتتد تعت ٣   

ٚقد اتككتت ْتٝ ت١ ٖت ٙ ايدراست١ يف ٖت ٙ       ٜكبًٔ ع٢ً ١َٓٗ ايتدرٜن بص ف ٚح ،
( ٚايتب تٛ،تًت إجم ٚ تٛد فترٚم اام دتيت١      2013اجل ١ٝ٥ َا ْتا٥ل دراس١ دحالٕ  

إحصتتتا١ٝ٥ بتتتني تكتتتدٜرام عٝٓتتت١ ايدراستتت١ ألمنتتتاط ايكٝتتتاد٠ ايستتتا٥د٠ يتتتد٣ َتتتدٜرٟ    
( 2003ام  تت ٠ تبعتتا ملتتت   اجلتتٓن، ٚدراستت١ ايعٝا،تتر٠   املتتدارس ايثاْٜٛتت١ مباحافظتت

ٚايتتب ن ٗتترم ْتا٥ ٗتتا ٚ تتٛد فتترٚم اام دتيتت١ إحصتتا١ٝ٥ يتكتتدٜرام افتتراد ايعٝٓتت١     
يامناط اردار١ٜ املتبع١ َٔ قبٌ َتدٜرٟ َٚتدٜرام املتدارس ايثاْٜٛت١ احلهَٛٝت١ يف      

دراس١ َا األردٕ تع ٣ ملت   اجلٓن، َٚٔ  ١ٗ نخر٣ فكد اختًكت ْتٝ ١ ٖ ٙ اي
( ٚايتتتب اشتتتارم إجم عتتتدّ ٚ تتتٛد فتتترٚم اام دتيتتت١      2006ْتتتتا٥ل دراستتت١ ايصتتتُا١ًٜ    

إحصتتا١ٝ٥ بتتني َتٛستتطام إ ابتتام نفتتراد عٝٓتت١ ايدراستت١ يدر تت١ ممارستت١ َتتدٜرٟ          
 املدارس ايثا١ْٜٛ يف األردٕ يامناط اردار١ٜ تع ٣ ملت   اجلٓن.

 سّ:  ــطـس اخلـَـغـمت 
حصتا١ٝ٥ عٓتد َستت٣ٛ    إفترٚم اام دتيت١    عدّ ٚ ٛدعٔ  ايدراس١ ْتا٥ل نصكت

احافظت١  مبَتدارس ايتعًتِٝ األساستٞ     ٟ( يدر ت١ ممارست١ َتدٜر   α ≤ 0.05 ١ ايدتي
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ايظاٖر٠ يامناط ايكٝاد١ٜ َٔ ٚ ١ٗ ْظتر املعًُتني تبعتا ملتت   ستٓٛام اخلتإل٠ يف       
ايكٝتتادٟ ايتتتدرٜ  فكتتد ناْتتت ٖٓايتتو فرٚقتتا دايتت٘  منتتط، َاعتتدا األمنتتاطلٝتتا 

( سٓٛام، ٚقد تع ٣ ٚ ٛد ٖ ٙ ايكرٚم يف 10اخلإل٠ اتنإل َٔ   حصا٥ٝا يصاحلإ
ٖ ا احملٛر تٕ املعًُني ن،احا  اخلإل٠ األنإل ن،ب  يدِٜٗ َعرف١ ٚقدر٠ ننإل 
يف تصتتتتمٝي ٚحتدٜتتتتد منتتتتط ممارستتتت١ ايكٝتتتتاد٠ يتتتتد٣ َتتتتدٜرٟ املتتتتدارس ْتٝ تتتت١       

   ٗ ِ تنتستتابِٗ ايعدٜتتد َتتٔ اخلتتإلام ٚاملٗتتارام ٚاملعتتارف ْتٝ تت١ يطتتٍٛ فتتك٠ عًُتت
ٚاتصتا ِ بتاردار٠ املدرست١ٝ، ٚقتدد اختًكتتت ْتٝ ت١ ٖت ٙ ايدراست١ يف ٖت ٙ اجل ٥ٝتت١         

( ٚايتب تٛ،تًت إجم عتتدّ ٚ تٛد فتترٚم اام    2013األخت ٠ َتا ْتتتا٥ل دراست١ دحتتالٕ     
دتي١ إحصا١ٝ٥ بني تكدٜرام ع١ٓٝ ايدراس١ ألمنتاط ايكٝتاد٠ ايستا٥د٠ يتد٣ َتدٜرٟ      

   اخلإل٠.املدارس ايثا١ْٜٛ مباحافظام   ٠ تبعا ملت 

 ل الدزاسُـمتغري املؤه: 
١ حصا١ٝ٥ عٓد َستت٣ٛ ايدتيت  إْتا٥ل ايدراس١ عدّ ٚ ٛد فرٚم اام دتي١  بٝٓت

 0.05 ≥ αاحافظت١ ايظتاٖر٠   مبَدارس ايتعًِٝ األساستٞ   ٟ( يدر ١ ممارس١ َدٜر
يامنتتاط ايكٝادٜتت١ َتتٔ ٚ ٗتت١ ْظتتر املعًُتتني تبعتتا ملتتت   ستتٓٛام امل ٖتتٌ ايعًُتتٞ يف   

ايكٝادٟ ايتكٜٛطتٞ فكتد ناْتت ٖٓايتو فرٚقتا دايت٘        منط، َاعدا األمناطلٝا 
احصتتا٥ٝا يصتتاحل محًتت١ املا ستتت  َتتٔ املعًُتتني، ٚرمبتتا ٜعتتٛد ٚ تتٛد ٖتت ٙ ايكتترٚم       
يصاحل مح١ً املا ست  إجم انتسابِٗ َ ٜد َٔ اخلإلام ٚاملعارف ٚاملٗارام ايتب  

دراست١ٝ اآتا٤   طٛرم َٔ قدراتِٗ ْتٝ ١ يتعرضِٗ يدراس١ ايعدٜد َتٔ املستاقام اي  
دراستِٗ ايعًٝتا٤  املا ستت ( ٚقتد اختًكتت ْتٝ ت١ ٖت ٙ ايدراست١ يف ٖت ٙ اجل ٥ٝت١          

( ٚايب ن ٗرم ْتا٥ ٗا عدّ ٚ ٛد فرٚم 2003األخ ٠ َا ْتا٥ل دراس١ ايعٝا،ر٠  
اام دتيتتت١ إحصتتتا١ٝ٥ يتكتتتدٜرام افتتتراد ايعٝٓتتت١ يامنتتتاط اردارٜتتت١ املتبتتتا َتتتٔ قبتتتٌ    

١ٜٛ احله١َٝٛ يف األردٕ تع ٣ ملت   امل ٌٖ ايعًُتٞ،  َدٜرٟ َٚدٜرام املدارس ايثاْ
( ٚايتتب اابتتتت عتتدّ ٚ تتٛد فتترٚم اام دتيتت١ إحصتتا١ٝ٥ بتتني 2006ٚدراست١ ايصتتُا١ًٜ   

َتٛسطام إ ابام نفراد ع١ٓٝ ايدراس١ يدر ١ ممارس١ َدٜرٟ املدارس ايثاْٜٛت١ يف  
 األردٕ يامناط اردار١ٜ تع ٣ ملت   امل ٌٖ ايعًُٞ.

 مـا دزجـْ    :الـرِ نصـى    الجالـح النتـاٖج املتعلكـْ باإلجابـْ عـن الشـؤال      قشْ ًبفشري ثالجًا: منا
الشعادّ املونَْ لدٔ معلنُ مدازض التعلَه األساسـُ يف حمافظـْ الظـاهسّ بشـلطنْ ُعنـان      

   ؟ من ًجوْ نظس املعلنني
ْتا٥ل ايدراس١ نٕ َست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ َعًُٞ َدارس ايتعًتِٝ   تٛ،ًت
بصتهٌ   افظ١ ايظاٖر٠ بايٓستب١ حملتاٚر ايستعاد٠ املٗٓٝت١ ناْتت عايٝت١      احمباألساسٞ 

، ٖٚ ٙ ايٓتٝ ت١ تصت    نٌ ع٢ً حدٙ  ايسعاد٠ امل١ٝٓٗٚعاي١ٝ نٜطًا يف ذلٛرٟ ، عاّ
  ٚ ر٣ ٜتتتإجم عتتتتا نفتتتراد ايعٝٓتتت١ بصتتتٛر٠ عاَتتت١ بدر تتت١ عايٝتتت١ َتتتٔ ايستتتعاد٠ املٗٓٝتتت١، 

صلابٝت١  رٙ ايٓتٝ ت١ ا بتري ايعٛاَتٌ ايتب ستاعدم يًٛ،تٍٛ إجم ٖت       ننٕ َتٔ   إايباحث
ٖٛ تكبٌ نفراد ع١ٓٝ ايدراس١ يعًُِٗ ٚنبتدا٥ِٗ ايستعاد٠ بصتٛر٠ عاَت١ عتٔ ٚضتعِٗ       
املٗتتتين نتتتتِْٛٗ ٜصتتتتعرٕٚ باتستتتتكرار ايتتتتٛ ٝكٞ يف عًُتتتتِٗ، ٚرمبتتتا تعهتتتتن ٖتتتت ٙ    
ايٓتٝ تت١ استتتمداّ َتتدٜرٚ املتتدارس يامنتتاط ايكٝادٜتت١ ايتتب تتٓاستت  ٚتتٛافتتل َتتا    

يعالقتت١ ارْستتتا١ْٝ احلُٝتتتد٠ داختتتٌ اجملتُتتتا  املعًُتتني ٚتعتتت ي َتتتٔ َستتتت٣ٛ ستتتٝاد٠ ا 
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املدرسٞ بني املعًُني ٚاردار٠ املدرس١ٝ ٚايطال ، ٚقد ٜهٕٛ ايو بسب  تكِٗ ٚيار٠ 
ايكب١ٝ ٚايتعًتِٝ ملتطًبتام املعًُتني ٚاحتٝا تاتِٗ ٚتكتد ٗا ايتدعِ املٓاست   تِ،         

حصتًت  بارضاف١ إجم ايو فإ نفتراد عٝٓت١ ايدراست١ ٖتِ َتٔ ايك٦ت١ املثككت١ ٚايتب         
عًتت٢ َستتت٣ٛ تعًتتِٝ  ٝتتد، ٚنٕ طبٝعٝتت١ ٚ ٝكتتتِٗ نُعًُتتني َٚتتربني انستتبِٗ       
ايتتٛعٞ اجلٝتتد يًتاحًتتٞ بطتتبط ايتتٓكن ٚايثكتت١ ٚايكتتدر٠ عًتت٢ ايتهٝتتف ايٓتتا   َتتا    
األحداث ايطتا ط١ يف املدرست١ ٚإ ٜتاحًتٛا بايصتإل ٚستع١ ايبتاٍ ٚاملرْٚت١ ٚبايتتايٞ         

ٚقتد اتككتتت ْتتتا٥ل ٖتت ٙ  ستاعد ايتتو عًتت٢ ارتكتتامن َستت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتدِٜٗ،   
( ٚايب ن ٗرم ٚ تٛد َستت٣ٛ عتاٍ َتٔ     2017  احلراحص١ايدراس١ َا ْتا٥ل دراس١ 

 ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ ايعاًَني مبران  نطكاٍ ايتٛحد يف األردٕ.

 نتتٌ عًتت٢ حتتدٙ   ذلٛرٟ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ ٚتكستت  ٚفُٝتتا ٜتتدتٞ ستتٝتِ َٓاقصتت١   
 :ٜدتٞنُا 

 لهـْ املعـٌز األًل: مشاهنـاحمل: 
ْتتتتتا٥ل ايدراستتتت١ نٕ َستتتتت٣ٛ ايستتتتعاد٠ املٗٓٝتتتت١ يتتتتد٣ َعًُتتتتٞ َتتتتدارس   ٗتتتترمن 

ذلتٛر َستا١ُٖ املعًتِ ناْتت ضتُٔ املستت٣ٛ        يككترام ذلافظ١ ايظاٖر٠ بايٓستب١  
"نزلتت  ايعُتتٌ جبتتٛد٠ ٚاتكتتإ"، ٚايعبتتار٠      ايككتتر٠ ايعتتايٞ  تتًدا ٚايعتتايٞ، ٜٚتتتبني نٕ    

  ٚ جم ٚاملرتبت١ ايثاْٝت١ يف   "نساِٖ يف لٝا املٗاّ املسٓد٠ إيٞ" حصًتا عًت٢ املرتبت١ ات
ٖتت ا احملتتتٛر، ٚمبستتت٣ٛ ستتتعاد٠ َٗٓٝتت١ عايٝتتت١  تتدا، ٖٚتتت ٙ ايٓتٝ تت١ تعطتتتٞ َ شتتتر      
إصلتتابٞ ملتتد٣ ايستتتعاد٠ املٗٓٝتت١ ايتتب ٜتُتتتتا بٗتتا املعًُتتني حٝتتتث نٕ ايكٝتتاّ بتًتتتو        
املُارسام ٚجبٛد٠ عاي١ٝ ْاتل عٔ ل١ً َٔ ايعٛاٌَ ارصلابٝت١ يف ايب٦ٝت١ املدرست١ٝ    

١ٝ يًُعًُني ٚشعٛرِٖ باملس٦ٛي١ٝ املًكا٠ عًتِٝٗ نُتا إ   ٚن يو ايدافع١ٝ اي ات
ٖتت ا األدا٤ ايعتتايٞ ايتت ٟ  ارستت٘ املعًُتتٕٛ يف املدرستت١ ٜبعتتث يف ْكٛستتِٗ ايراحتت١         
ٚايستترٚر ٚايصتتعٛر بايرضتتا ٚايستتعاد٠، ٖٚتت ٙ ايٓتٝ تت١ تتكتتل َتتا َتتا نشتتار ايٝتت٘ نشتتار    

ايٓتتاس عتتٔ  ( إجم نٕ ايستتعاد٠ يف َهتتإ ايعُتتٌ تصتت  إجم َتتد٣ رضتتا    2006  اجلُتتاٍ
عًُتتتتِٗ ٚحٝتتتتاتِٗ. ٚإ ايستتتتعاد٠ يف َهتتتتإ ايعُتتتتٌ نَتتتتر بتتتتايد األُٖٝتتتت١ يتاحستتتتني    
ارْتا ١ٝ يف نٟ َٓظ١ُ، ٚنٕ ايٓتاس ايستعٝدٕٚ ٖتِ شتع  َٓتتل يف حتني نٕ ٖت ت٤        
ايٓتتاس ايتت ٜٔ ٖتتِ  تت  راضتتني قتتد ت ٜٛيتتٕٛ اٖتُاَتتا نتتاَال ألٜتت١ َُٗتت١، نُتتا           

يف َدرسب"  تا٤م يف املرتبت١   ٜالح  نٕ ايككر٠ "نعٌُ ع٢ً حتكٝل املٗاّ ايصعب١ 
قبٌ اتخ ٠ ٚر ِ حصٛ ا ع٢ً ٖ ٙ املرتب١ ات نٕ َست٣ٛ ايستعاد٠ املٗٓٝت١ ناْتت    
عاي١ٝ، ٚقد ٜعًٌ ايو ردراى نفراد ايع١ٓٝ بإ طبٝع١ عًُِٗ حتتتِ عًتِٝٗ ٚ تٛد    
،عٛبام َٚصهالم ٚتبد َٔ َٛا ٗتٗا ٚعدّ اتستسالّ  ا، ٚتبد إ تهٕٛ تًو 

ر طاق١ ٚق٠ٛ ذلرى ٚدافا  تِ تعت ي َتٔ اكتتِٗ بٓكستِٗ ٚقتٛتِٗ       ايصعٛبام َصد
ٚارادتٗتِ َٚصتتدر يًصتعٛر بارزلتتاي ايت ٟ ٜصتتٌ بٗتِ إجم َستتت٣ٛ عتايٞ َتتٔ ايرضتتا      
 ٚايستتعاد٠ املٗٓٝتت١، ٜٚتطتت  نٕ ايككتتر٠ "نشتتعر بتكتتدٜر َتتدٜر املدرستت١  تتاٙ عًُتتٞ"       

٣ٛ ايستتعاد٠ ت نٕ َستتتإختت ٠ ٚر تتِ حصتتٛ ا عًتت٢ ٖتت ٙ املرتبتت١  تتا٤م يف املرتبتت١ األ
ٕ ترنٝتت  داملٗٓٝتت١ ناْتتت عايٝتت١، ٚقتتد ٜكستتر ايتتو بستتب  إدراى َتتدٜر املدرستت١ بتت      

املتتدٜر عًتت٢ ٖتت ٙ املُارستت١ تعتتتإل حتتل َتتٔ حكتتٛم املعًتتِ، ٖٚتت ا ٜطتتكٞ يف ايب٦ٝتت١          
املدرستت١ٝ ْتتٛمن َتتٔ احلتت  ٚاتحتتكاّ ٚايتكتتدٜر ٚايتعتتإٚ، ٜٚستتاعد عًتت٢ رفتتا دافعٝتت١  
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د ٚايعطا٤ بر ب١ ٚقٓاع١ اات١ٝ، ٜٚالح  إ املعًِ ٚاقباي٘ ع٢ً ب ٍ امل ٜد َٔ اجلٗ
ٚايتب اشتارم إجم إ يًستعاد٠    ( 2016 ٖ ٙ ايٓتٝ ١ تتكل َا َا إشار٠ ايٝ٘ عبتدا   

يف َهإ ايعٌُ تدا ٖا ع٢ً اكاف١ املدرس١ ٚايسًٛى املبتهر، ٖٚٞ تعٌُ نٛستٝط  
   ٥ٞ يف ايعالق١ بني اكاف١ املدرس١ ٚاتيت اّ ايعاطكٞ.

 هـلـْ املعـكـ: ثُـٌز الجانـاحمل: 
ْتا٥ل ايدراس١ نٕ َست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ َعًُتٞ َتدارس ذلافظت١     نبريم

ايظتتاٖر٠ بايٓستتب١ يعبتتارام ذلتتٛر اكتت١ املعًتتِ ناْتتت ضتتُٔ املستتت٣ٛ ايعتتايٞ  تتدا،   
بايستتعاد٠ عٓتد ازلتاي ايعُتتٌ" حصتًت عًت٢ املرتبتت١ األٚجم      "نشتعر  ايككتر٠ ٜٚتتبني نٕ  

نٕ ٖتت ٙ ايٓتٝ تت١ تتكتتل َتتا    إر٣ ايباحثتتٜتتا، ٚٚمبستتت٣ٛ ستتعاد٠ َٗٓٝتت١ عايٝتت١  تتدً  
ايطبٝعتت١ ايبصتتر١ٜ حٝتتث نٕ قٝتتاّ ايكتترد باألعُتتاٍ املٛنًتت١ ايٝتت٘ ٚازلايٖتتا بنتكتتإ       
ٚدق١ سٛف ٜصعرٙ بك١ُٝ ايدٚر اي ٟ ٜ دٜ٘ ٖٚ ا ٜبعث يف ْكس٘ ايستعاد٠ ٚايسترٚر،   
 نُا ٜتبني نٕ ايككر٠ "نَتًو اك١ عاي١ٝ عٓد ندا٥ٞ يًعُتٌ" حصتًت عًت٢ املرتبت١    
ايثا١ْٝ يف ٖ ا احملٛر ٚمبست٣ٛ سعاد٠ ١َٝٓٗ عاي١ٝ ٚقتد ٜتإلر ايتو ْتٝ ت١ يتتٛفر      
ايظرٚف املٛات١ٝ يف ب١٦ٝ ايعٌُ ايب تبعث يد٣ املعًِ ايثكت١ بتايٓكن يف ندا٤ عًُت٘    
نتصتت ٝا اردار٠ املدرستت١ٝ ٚايتت َال٤، ٚحصتتٛي٘ عًتت٢ اتعتتداد ٚايتدٖٝتتٌ املٓاستت ،     

١ ايب عهٓ٘ َٔ ندا٤ ٚا بت٘ بهتٌ اكت١ ٚابتام،     بارضاف١ إجم اَتالى اخلإل٠ ٚاملعرف
نُا ٜالح  نٕ ايككتر٠ " َٓتا  املدرست١ ٜستاعدْٞ عًت٢ ارزلتاي"  تا٤م يف املرتبت١         

خ ٠ ٚر ِ حصٛ ا ع٢ً ٖ ٙ املرتب١ ات نٕ َست٣ٛ ايستعاد٠ املٗٓٝت١ ناْتت    قبٌ األ
   ٝ ٦ت١  عاي١ٝ، ٚقد ٜإلر ايو ْتٝ ١ تٕ اخلصا٥ي ٚايظترٚف ٚاملتت  ام ايستا٥د٠ يب

ايعٌُ اتسُت باجلٛد٠ ٚنإ  ا تدا  اصلابٞ ع٢ً ندا٤ ٚسًٛى املعًُني، ٜٚتط  
نٕ ايككر٠ "يدٟ اير ب١ يف اتستكاي١ َٔ َٗٓب نُعًِ"  ا٤م يف املرتب١ اتخ ٠ 

ٕ نتث  َتٔ املعًُتني    ٚمبست٣ٛ سعاد٠ ١َٝٓٗ َتٛستط١ ٚقتد ٜتإلر ايتو ْتٝ ت١ أل     
كاي١، ٚنٕ ايب٦ٝت١ املدرست١ٝ مبتا حتتٜٛت٘     ٜرٕٚ اْ٘ ت ٜٛ د َإلر قٟٛ ٜدفعِٗ يالستت 

 َٔ َت  ام تصهٌ َصدر    ، ٚدافا سلٛ ايعطا٤ ٚاتزلاي. 

  هل بٌجد فـسًم   :الرِ نصى  السابعالنتاٖج املتعلكْ باإلجابْ عن الشؤال زابعًا: مناقشْ ًبفشري
ْ  أفساد استجابات يف (α ≤ 0.05ذات داللْ إحصاَْٖ عند مشتٌٔ    علنـني الدزاسـْ مـن امل   عَنـ

ُ  مبملشتٌٔ الشعادّ املونَْ  ًسـنٌات   ،دازض حمافظْ الظاهسّ بطعًا ملتغريات النـٌا االجتنـاع
  ًاملؤهل العلنُ ؟ ،اخلربّ

 ٚسٛف ٜتِ َٓاق١ ٚتكس  نٌ َت   ع٢ً حدٙ نُا ٜدتٞ:

 ُـاعـٌا االجتنـري النـمتغ: 
١ دتيت حصا١ٝ٥ عٓد َستت٣ٛ اي إإجم ٚ ٛد فرٚم اام دتي١  نشارم ْتا٥ل ايدراس١

 0.05 ≥ α     ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ َتتٔ َعًُتتٞ َٚعًُتتام )
َتتدارس ايتعًتتِٝ األساستتٞ مباحافظتت١ ايظتتاٖر٠ تبعتتا ملتتت   ايٓتتٛمن ات تُتتاعٞ يف        

، ٖٚ ا ٜعين نٕ ٚيصاحل ارْاث ٚن يو يف اجملُٛمن ايهًٞ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗذلٛرٟ 
ٟ عٝٓت١ ايدراست١،   نٔ املعًُني تست  ر نثر يف َست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ َناملعًُام 

ْاث بصٛر٠ عا١َ نقتٌ عرضت١ يًطت ٛط ايٓكست١ٝ     رٕ اإجم نٚقد تع ٣ ٖ ٙ ايٓتٝ ١ 
تهتتتِ تعاًَتتتٗٔ َتتتا ايطايبتتتام ٖٚتتتٔ ٜتُٝتتت ٕ بطبٝعتتت١ َستتتامل١ ٖٚاد٥تتت١ َٚتعاْٚتتت١   
ٚعالقتتام تتستتِ بتتايٛد ٚايعطتتف ٚاتحتتكاّ َكارْتت١ مبتتدارس ايتت نٛر حٝتتث تهتتٕٛ       
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اا إننثر حد٠ ٚر ب١ يف اتستكالي١ٝ ٚاملكا١َٚ ٚخا،ت١   طبٝع١ ايطال  ٚسًٛنِٗ
    ٚ ستتايٝ  احتتتٛا٤ ٖتت ت٤ ايطتتال  ٚنٝكٝتت١     نمل ٜهتتٔ املعًتتِ َتتتكِٗ ٚعتتارف بطتترم 

ايتعاَتتٌ َعٗتتِ، ٚقتتد اختًكتتت ٖتت ٙ ايٓتٝ تت١ َتتا َتتا استتكرت٘ عٓتت٘ دراستت١ نذلُتتد       
( ٚايتتب تٛ،تتًت إجم عتتدّ ٚ تتٛد فتترٚم اام دتيتت١ إحصتتا١ٝ٥ يتكتتدٜرام افتتراد  2016 

١ ايدراس١ يالرتٝا  ايٓكستٞ ٚنت يو ايكاعًٝت١ اي اتٝت١ يتد٣ َعًُتٞ املتدارس        عٝٓ
 اتبتدا١ٝ٥ بٛت١ٜ َست امن باجل ا٥ر تبعا ملت   اجلٓن.

 سّ:ــري اخلطـمتغ 
١ ْتا٥ل ايدراس١ عدّ ٚ ٛد فرٚم اام دتي١ احصا١ٝ٥ عٓد َستت٣ٛ ايدتيت   بٝٓت

 0.05 ≥ α  ١ َتتٔ َعًُتتٞ َٚعًُتتام  ( ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت
َتتتدارس ايتعًتتتِٝ األساستتتٞ مباحافظتتت١ ايظتتتاٖر٠ تبعتتتا ملتتتت   ستتتٓٛام اخلتتتإل٠ يف        

را٤  ٚنتتت يو يف اجملُتتتٛمن ايهًتتتٞ، ٖٚتتت ا ٜعتتتين تكتتتار     ايستتتعاد٠ املٗٓٝتتت١،ذلتتتٛرٟ 
ٚتصٛرام ع١ٓٝ ايدراس١ ع٢ً اختالف ستٓٛام اخلتإل٠ ملستت٣ٛ ايستعاد٠ املٗٓٝت١ ٚقتد       

نثتر  نٓٝت١ يًُعًتِ تتتدار بٛ تٛد عٛاَتٌ نختر٣       ٜكسر ايو ْتٝ ١ تٕ ايسعاد٠ املٗ
ن١ُٖٝ َٔ اخلإل٠ َثٌ طبٝع١ املٓا  املدرسٞ ايسا٥د يف املدرس١، ٚاألمنتاط ايكٝتاد٠   

سكرت٘ عٓ٘ دراست١ نذلُتد   نايب  ارسٗا املدٜر.. ٚقد تٛافكت ٖ ٙ ايٓتٝ ١ َا َا 
م ( ٚايتتب ن ٗتترم ْتا٥ ٗتتا عتتدّ ٚ تتٛد فتترٚم اام دتيتت١ إحصتتا١ٝ٥ يتكتتدٜرا     2016 

افتتراد عٝٓتت١ ايدراستت١ يالرتٝتتا  ايٓكستتٞ ٚنتت يو ايكاعًٝتت١ اي اتٝتت١ يتتد٣ َعًُتتٞ      
 املدارس اتبتدا١ٝ٥ بٛت١ٜ َست امن باجل ا٥ر تبعا ملت   اخلإل٠.

 ُـل الدزاسـس املؤهـَـمتغ: 
حصتتتا١ٝ٥ عٓتتتد َستتتت٣ٛ إْتتتتا٥ل ايدراستتت١ عتتتدّ ٚ تتتٛد فتتترٚم اام دتيتتت١   ننتتتدم

ٔ   ٗٓٝتت١ يتتد٣ ( ملستتت٣ٛ ايستتعاد٠ امل α ≤ 0.05 ١ ايدتيتت َعًُتتٞ  عٝٓتت١ ايدراستت١ َتت
احافظ١ ايظاٖر٠ تبعتا ملتت   امل ٖتٌ ايعًُتٞ     مب ايتعًِٝ األساسٞ َٚعًُام َدارس

ٚنتتت يو يف اجملُتتتٛمن ايهًتتتٞ، ٖٚتتت ا ٜعتتتين تكتتتار       ،يف ذلتتتٛرٟ ايستتتعاد٠ املٗٓٝتتت١   
َستتتٜٛام ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يتتد٣ عٝٓتت١ ايدراستت١ عًتت٢ اختتتالف امل ٖتتٌ ايعًُتتٞ، ٚقتتد  

صتتاب٘ ٚتكتتار   تترٚف ٚب٦ٝتت١ ايعُتتٌ يتتد٣ نفتتراد ايعٝٓتت١ ب تت      ٜهتتٕٛ ايتتو بستتب  ت 
ايٓظر عٔ َ ًِٖٗ ايدراسٞ، نُا نٕ ايسعاد٠ املٗٓٝت١ يتد٣ املعًتِ ت تترتبط بهْٛت٘      
حا،ٌ ع٢ً َ ٌٖ عايٞ نٚ  ت  ايتو ٚامنتا تترتبط بدر ت١ ننتإل بطبٝعت١ ايب٦ٝت١         

 ٚاملٓا  ايسا٥د يف املدرس١.

  هـل بٌجـد    :الـرِ نصـى    اخلامصباإلجابْ عن الشؤال  النتاٖج املتعلكْخامشًا: مناقشْ ًبفشري
عالقْ ازبطاطَْ بني دزجـْ ممازسـْ ُمـدٍسِ مـدازض التعلـَه األساسـُ يف حمافظـْ الظـاهسّ         

   لألمناط الكَادٍْ ًمشتٌٔ الشعادّ املونَْ للنعلنني ؟
ْتا٥ل ايدراس١ ٚ ٛد ارتباط َٛ   ٚداٍ احصا٥ًٝا بني لٝتا نمنتاط    نٚضاحت 

٣ ايسعاد٠ املٗٓٝت١، حٝتث ناْتت قت٠ٛ ايعالقت١ اترتباطٝت١ َتٛستط١،        ايكٝاد٠ َٚستٛ
ٖٚتت ٙ ايٓتٝ تت١ تصتت  إجم املتتد٣ ايتت ٟ  هتتٔ نٕ تتت ار فٝتت٘ ْتتٛمن ٚطبٝعتت١ األمنتتاط           
ايكٝتتاد٠ ايتتب  ارستتٗا َتتدٜر املدرستت١ مبستتت٣ٛ ايستتعاد٠ املٗٓٝتت١ يًُعًُتتني، ٚتعتت ٚ      

منتتتاط َتعتتتدد٠ َتتتٔ ٕ ممارستتت١ َتتتدٜر املدرستتت١ ألا ألايباحتتتتث١ ٖتتتت ٙ ايٓتٝ تتتت١ ْظتتترً 
ايكٝتتاد٠ ٚعتتدّ عستته٘ بتتُٓط ٚاحتتد ٜعتتين ٚ تتٛد َرْٚتت١ يف ايتعاَتتٌ َتتا املعًُتتني         
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ممتتتا ٜستتتتٛ   ايتٜٓٛتتتا يف   يف املدرستتت١  ٚتكتتتدٜر يًُٛاقتتتف ايَٝٛٝتتت١ ايتتتب حتتتتدث    
ٕ نفت ٚبايتتايٞ   استمداّ نمناط قٝاد١ٜ َتٓٛع١ ٚعدّ اتيتت اّ بتُٓط قٝتادٟ بعٝٓت٘،    

حستت   ٚتكُتتي ايتتُٓط ايكٝتتادٟ املٓاستت     اَتتتالى َتتدٜر املدرستت١ ملٗتتارام اختٝتتار   
ٚعدّ عسه٘ بُٓط قٝادٟ َعني ستٛف ٜصتعر املعًُتني مبتد٣ تكٗتِ       ٛقفامل طبٝع١

املدٜر حلا اتِٗ َٚراعات٘ ٚتكدٜرٙ يظرٚف عًُِٗ ٖٚ ا ٜٛيد  ٛ إصلابٞ يف ب٦ٝت١  
املدرستتت١ٝ ٜتستتتِ بايثكتتت١ املتباديتتت١ ٚيٜتتتاد٠ ايعالقتتتام ارْستتتا١ْٝ احلُٝتتتد٠ ٚايتعتتتإٚ   

ٚارتكتتتامن َستتتت٣ٛ ايرضتتتا ايتتتٛ ٝكٞ يتتتد٣ املعًُتتتني، ٚبايتتتتايٞ فتتتإ ٖتتت ا      ٚايتكتتتاؤٍ
 ارحساس نٚ ايصعٛر ٖٛ  ت ٤ َتٔ َكٗتّٛ ايستعاد٠ ايتب  عتٌ املٛ تف ٜكبتٌ عًت٢         
ٚ ٝكتتتت٘ بصتتت ف، ٜٚتعاَتتتٌ َتتتا يَال٥تتت٘ َٚرؤٚستتتٝ٘ ٚتالَٝتتت ٙ تتتت ، ٜٚصتتتعر بدْتتت٘   

١ عًٝٗتا،   تًو نسر٠ تربط٘ بٗا عالقام اْسا١ْٝ را٥ع١ ٜسع٢ تطٜٛرٖتا ٚاحملافظت  
( ٚايتتب 2003ٚقتتد تٛافكتتت ٖتت ٙ ايٓتٝ تت١ َتتا َتتا استتكرت٘ عٓتت٘ دراستت١ ايعٝا،تتر٠          

نصتتكت نٕ ٖٓتتاى ارتبتتاط بتتني ايتتُٓط اردارٟ املتبتتا َتتٔ قبتتٌ َتتدٜرٟ َٚتتدٜرام       
املتتتدارس ايثاْٜٛتتت١ احلهَٛٝتتت١ يف األردٕ َٚستتتت٣ٛ دافعٝتتت١ املعًُتتتني سلتتتٛ َٗٓتتتتِٗ،    

ٚ ٛد عالق١ اصلابٝت١ بتني منتط     ( ٚايب بٝٓتRemonini,2001ٚدراس١  ْٛدٜين  
ايستتًٛى ايتتداعِ ملتتدٜرام َتتدارس  ٓتتٛ  َْٝٛهستتٝهٛ ٚستتًٛى ايعالقتت١ احلُُٝتت١         

 يًُعًُام ٚاْكتاحٗا ٚبني منط اردار٠ ايتاح١ًٜٝٛ َٔ قبٌ املدٜر.
 الدزاسْ: اتــٌصَـب 

 يف ض٤ٛ ْتا٥ل ايدراس١ َٚٓاقصتٗا ٚتكس اتٗا تٛ،ٞ باآلتٞ:
     تكعٝتتتٌ األمنتتاط ايكٝادٜتت١ ايتتب ترنتت  عًتتت٢      تُٓٝتت١ َٗتتارام َتتدٜر املدرستت١ يف

املُارسام اام ايعالقت١ بتكتدِٜ ايتاحكٝت  املٓاست  رزلتايام املعًُتني، ٚايتعتإٚ        
َعٗتتتِ يف ايتمطتتتٝط يًتتتإلاَل ايتدرٜستتت١ٝ، ٚحتدٜتتتد احتٝا تتتاتِٗ ايتدرٜبٝتتت١،   

 .عًِٝٗدٚار ألٚحترٟ ايعداي١ يف تٛيٜا املٗاّ ٚا
   ٞ يتد٣ َتدٜرٟ املتدارس يتدا ٖتا عًت٢       ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗارام ايتدعِ ايٓكست

 َست٣ٛ ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يد٣ املعًُني.
    ٕٚعكد براَل تدرٜب١ٝ ملدٜرٟ املدارس يت١ُٝٓ قدراتِٗ يف تكدِٜ ايتدعِ ٚايتعتا

ٚايرعاٜتت١ يًُتتٛ كني ٚايتتو ألْٗتتا تعتت ي شتتعٛر املتتٛ كني بتتاتحكاّ رداراتٗتتِ       
 ٚترسٝخ ايكِٝ يدِٜٗ. 

   ايكٝتتاد٠ ايتكٜٛطتتٞ َكارْتت١ باألمنتتاط ايكٝادٜتت١ األختتر٣،    عًتت٢ منتتط  ايكنٝتت
 ٚايو يكدرت٘ ايتٓب١ٝ٦ ايعاي١ٝ مبت   ايسعاد٠ امل١ٝٓٗ يًُعًُني.

           يٜاد٠ اتٖتُاّ بتدٚر َستا١ُٖ املعًتِ يف ايعًُٝت١ ايتعًُٝٝت١ يتُهٝٓت٘ َتٔ تتٛف
 ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ سعٝد٠  يًطًب١، ٜٚهْٕٛٛ ايطال  ننثر إزلايا ٚتكدًَا.

  اا  ٚاقعٝتت١ ملُارستتام ٚسٝاستتام ردارام املتتدارس يف تكتتدِٜ املستتاٚا٠      تكتتدِٜ منتت
ٚاحلٝادٜتت١ ٚارْصتتاف يًُتتٛ كني ٚايتتو ملتتا  تتا َتتٔ تتتدا  يف حتكٝتتل ايصتتعٛر      

 بايرضا ٚايسعاد٠ يف ب١٦ٝ ايعٌُ.
       اتستكاد٠ َٔ اخلإلام ايع١ًُٝ أل،احا  املت ٖالم ايدراست١ٝ ايعًٝتا، ٚن،تاحا

ا ٜكتتتت  عًٝتتت٘ َتتتٔ رفتتتا َستتتت٣ٛ ايكٗتتتِ    ختتتإلام ايعًُٝتتت١ ايطًٜٛتتت١ ٚايتتتو ملتتت  
 ٚاملُارس١ ارصلاب١ٝ ألمناط ايكٝاد٠.
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        تع ٜت  اكت١ املعًتتِ بٓكست٘ يف ايعًُٝتت١ ايتعًُٝت١ ألٕ ايصتٛر٠ اي اتٝتت١ ايتب ٜٓظتتر
 بٗا املعًِ عٔ ْكس٘ ٖٞ نحد ايعٛاٌَ امل ار٠ يف ايٓكن.

 َايت١ يتد٣   تٛف  براَل إمنا١ٝ٥ يتك١ٜٛ ايعالقام ارْسا١ْٝ ٚتعُٝل ايصعٛر باي 
َُتتدٜرٟ   املعًُتتني يف ب٦ٝتت١ ايعُتتٌ، ٚنتت يو حتدٜتتد رلصصتتام َايٝتت١ تستتاعد 
 املدارس يف ت١ُٝٓ ٖ ٙ ايعالق١ ٚإصلاد َٓا  َٔ األيك١ ٚاحملب١ ٚتدعُٝ٘ بِٝٓٗ.

 :ْمساجع الدزاس 
 َْأًاًل: املساجع العسب: 
زت١ً    ُٝٞأثض األمناط ايكٝار١ٜ ع٢ً َغتٜٛات االيتظاّ ايتٓع(. 2017بٔ َعتٛم  محظ٠ )ا -

 .275-247(  11  )ادتظا٥ض -اذته١ُ يًزصاعات ايرتب١ٜٛ ٚ ايٓفغ١ٝ

عامل  :ايهٜٛت)تضمج١ فٝصٌ عبز ايكارص ٜٛعف(   عٝهٛيٛج١ٝ ايغعار٠  .(1993أصجاٌٜ  َاٜهٌ ) -

 .املعضف١ يًٓؾض

ٚعالقتٗا بايترصٌٝ ايزصاعٞ ٚاالجتاٙ ضتٛ  (. ايغعار٠ ايٓفغ2013١ٝمحز )أادتُاٍ  مس١ٝ  -

   (78)28    َصض -زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايظقاطٜل  ع١ ادتاَع١ٝ يز٣ طالب جاَع١ تبٛىايزصا

1-65 . 

َهتب١ ايرتب١ٝ ايعضبٞ :. ايضٜاضايكٝار٠ يف َزاصؼ املغتكبٌ(. 2017ستُز عبزايعظٜظ ) اذتض -

 ارتًٝخ يًٓؾض ٚايتٛطٜع.يزٍٚ 

يت مياصعٗا َزٜضٚ املزاصؼ ايعالق١ بني األمناط ايكٝار١ٜ اي(. 2006.)اذتضاذؾ١  ستُز عبٛر -

َٚغت٣ٛ االيتظاّ ايتٓعُٝٞ يًُعًُني يف َزاصؼ َزٜض١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ستافع١ 

 .41 – 13(  1)7  ايبرضٜٔ -زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ  ايطف١ًٝ
 :مناط ايكٝار١ٜ يضؤعا٤ األقغاّ ٚأثضٖا يف االيتظاّ ايتٓعُٝٞ(. األ2009ذغٔ  عبزاهلل ناظِ ) -

زت١ً ايػضٟ   ع١ٓٝ َٔ تزصٜغٞ ن١ًٝ ايرتب١ٝ /جاَع١ ايكارع١ٝ آلصا٤ع١ اعتطالع١ٝ رصا

 .       164-151( 14)5  ايعضام -يًعًّٛ االقتصار١ٜ ٚاالراص١ٜ

 . املًُه١ األصر١ْٝ اهلامش١ٝ: راص ايضا١ٜ يًٓؾض ٚايتٛطٜع.ايتُٝظ ايتٓعُٝٞ(. 2014خريٟ  أعا١َ ) -

مناط ايكٝار٠ ايغا٥ز٠ يز٣ َزٜضٟ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ أ(. 2013.) مسري٠ حي٢ٝ عبز ايضمحٔرذالٕ   -

صعاي١ َاجغتري غري َٓؾٛص٠  ن١ًٝ     قتٗا بايضضا ايٛظٝفٞ يًُعًُنيالٚع مبرافعات غظ٠

  فًغطني. -ايرتب١ٝ   جاَع١ األطٖض  غظ٠

ارتُغ١  (  ايُٓٛسد ايبٓا٥ٞ يًعالقات بني ايغعار٠ ايٓفغ١ٝ ٚايعٛا2010ٌَايغٝز  ستُز أبٛ ٖاؽِ ) -

١ً ن١ًٝ زت  ايهرب٣ يًؾدص١ٝ ٚتكزٜض ايشات ٚاملغاْز٠ االجتُاع١ٝ يز٣ طالب ادتاَع١

 .350-268(  81)20  َصض -ايرتب١ٝ  جاَع١ بٓٗا  

 .اإلعهٓزص١ٜ: َؤعغ١ ذٛصؼ ايزٚي١ٝ  نٝف حتفظ َضؤٚعٝو(. 2009  ستُز )ايصرييف -

ايٛصام :   األصرٕاملؤعغات ايتع١ًَُٝٝٗاصات ايكٝار٠ اإلراص١ٜ يف ( 2014ستُز طٜٔ ) عبزايفتاح  -

 يًٓؾض ٚايتٛطٜع.

ايّغعار٠ امل١ٝٓٗ ٚعالقتٗا بايّضضا ايٛظٝفٞ يز٣  (.2016.)ايكضعإ  إخالص عبز اهلل َضعٞ -

ّٕ ايعاًَني َع صعاي١ َاجغتري غري َٓؾٛص٠  ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ    أطفاٍ ايتٛذز يف األصر

  األصرٕ. –جاَع١ آٍ ايبٝت 

يتظاّ الاألمناط ايكٝار١ٜ ٚاثضٖا يف ا(. 2013) ; بزصاٟٚ  عبز ايضضا فضد. ارمطٜز   َاجز -

ايتٓعُٝٞ َٔ خالٍ متهني ايعاًَني  رصاع١ اعتطالعٝ٘ يف عٝٓ٘ َٔ املٓعُات األعُاٍ 

.102-52(  34)9  ايعضام  -  ايعًّٛ االقتصار١ٜايعضاق١ٝ

   ايهٜٛت: راص ايفالح.ايتػٝريايكٝار٠ ايفاع١ً ٚإراص٠ (. 2007املداليف: ستُز عضذإ.)  -
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يًضفاٙ ايٛظٝفٞ يف  االعرتؽارٟ اإلطاص (.2017اهل١٦ٝ االحتار١ٜ يًُٛاصر ايبؾض١ٜ اذته١َٝٛ. ) -

   ربٞ: اإلَاصات ايعضب١ٝ امُلترز٠.االحتار١ٜاذته١َٛ 

 :َْثانًَا: املساجع األجنط 
- Straume,L. V. (2012). Happiness، inspiration and the fully 

functioning person: separating hedonic and eudemonic well- being 

in the work place, The journal of positive Psychology، 7 (5), 387-

398. 

- Pryan, D. J;Zinta, B. S ; Michael,S. F (2013). Purpose and meaning 

in the work place, Personnel Psychology, 68(1), 230-232 

 


