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لدي ػالب اإلادازض دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت  

اض  ت الحىىمُت للبىين بمدًىت الٍس الثاهٍى  

                                               أخمد خظً الربُاوي

اض ||    اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت وشازة الخػلُم || الٍس

ت( ظاولُجدمل اإلا، اجساذ اللساز، اللُادًت )اإلابادؤة والابخيازالخػسف غلى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث  : هدفذ الدزاطت بلىاإلالخص

ً ت مً وحهت هظس اإلادًٍس غً مػىكاث كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث  هما وطىف ًىشف البدث، لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ت. مً زالٌ جؼبُم ؤداة ، اإلاىهج الىصفي اإلاظحي فلد اجبؼ الباخث، ولخدلُم ؤهداف الدزاطت اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

اض ت الخيىمُت بمدًىت الٍس والبالغ ، الدزاطت )الاطدباهت( غلى حمُؼ مجخمؼ الدزاطت الري اشخمل غلى حمُؼ مدًسي اإلادزاض الثاهٍى

 139) غددهم
 
ي جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي وهي: دوز مدًس اإلادزطت ف، ( غبازة جىشغذ غلى مدىز32ًٍجيىهذ الاطدباهت مً )فُما  .( مدًسا

ت بِىما جىاٌو اإلادىز الثاوي: مػىكاث كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض ، ػالب اإلادازض الثاهٍى

ت ت حاءث بدزحت "غالُت"ؤن دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثوكد جىصلذ الدزاطت بلى ، الثاهٍى ، اهٍى

وفي ، ًليها دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز، ولُت باإلاسجبت ألاولىا خُث ًإحي دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلاظ

ازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي وؤن مػىكاث كُام مدًس اإلادزطت بإدو هما  ألازحر ًإحي دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز.

ت حاءث بدزحت "غالُت" ع اإلادًس و ، الخسص غلى جسابؽ ماطظاث اإلاجخمؼ مؼ اإلادزطتوكد ؤوصذ الدزاطت ب، ػالب اإلادازض الثاهٍى جفٍى

اإلاشسفت غلى الخػلُم طسوزة اهخمام الجهاث و ، بػع صالخُاجه بلى الؼاكم ؤلادازي اإلاظاغد لخمىُىه مً ؤداء بػع اإلاهام اإلاىولت بلُه

 .اهخمام اللائمحن غلى بغداد اإلاىهج اإلادزس ي بالثلافت اللُادًت وؤهمُت، وهُفُت اهدشافها وجىمُتها لدي الؼالب، باإلاهازاث اللُادًت

 .للُادةا – اإلاهازاث اللُادًت – كائد اإلادزطت: اإلافخاخُتاليلماث 

 ملدمت: 

ت  فاإلاػلم مؼ ، ول بوظان ًمازض هىغا مً ؤهىاع اللُادة بذ، حػد اللُادة مً مىىىهاث الىفع البشٍس

دان، وألاب مؼ ؤبىائه، الؼالب  (.34، 2013، باشساخُل، واإلادًس مؼ ؤفساده )الظٍى

ت وال ًمىً صالح هره اإلاجخمػاث بال بىحىد ، هما وؤن اللُادة ظاهسة احخماغُت لدي ول اإلاجخمػاث البشٍس

 (.2، 2009، لفػاٌ فيها )ؤبى شغُتركُادة جخىلى شمام اإلابادزة والخإزحر ا

وؤن جدلُم الخلدم ًىمً في اهدشاف ما ًملً ، وجيىن كُادة اإلاجخمػاث مً زالٌ جهظت وجىمُت شبابها

 الشباب مً كدزاث ومهازاث كُادًت جمىنهم مً ألازر باإلاجخمؼ هدى الخؼىز والاشدهاز.

وجمدىز هرا الاهخمام ، وؤلادازة، وغلماء الىفع، وكد خظي مىطىع اللُادة مىر اللدم باهخمام الفالطفت

وكد اشدادث هره ألاهمُت في الػصس الخدًث إلاا ٌشهده الػالم مً حغحراث في ، خٌى صفاث اللادة ومهازاتهم اللُادًت

والتي كد ػالذ حىاهب شتى ومنها ، والاكخصادًت، والثلافُت، والػلمُت، مجاالث الخُاة؛ بظبب الثىزة الخىىىلىحُت

 (.411، 2012، )الصساًسه، ظام التربىي بمدزالجه ومسسحاجه وغملُاجهالى

 غلى اإلاجخمػاث جىمُت الشباب
 
واطخغالٌ الخغحراث الاحخماغُت ، وصلل مهازاتهم في فترة مبىسة، لرا وان لصاما

 (.45، 2014، اويوبداًاث الشباب لغسض وجىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدحهم )الدعج، واإلاٌُى اللُادًت في فترة اإلاساهلت
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 دور مديز المدرسة في جنمية المهارات القيادية 

 لدي طالب المدارس الثانىية الحكىمية للبنين
 الذبياني  (1?)

 

سها مىر الصغس ٌظاغد غلى ظهىز ، هما وؤن الخىمُت اإلابىسة للمهازاث اللُادًت لدي الؼالب ومداولت جؼٍى

 (.6، 2011، شخص فاغل في اإلاظخلبل )الظياهس

ً غلى كُادة اإلااطظاث  وهىان خاحت متزاًدة في ول اإلاجخمػاث وزاصت الىامُت بلى وحىد كادة كادٍز

، لسطمُت بغُت الازجلاء بمظخىي ألاداء للىصٌى بلى مصاف مثُالتها في اإلاجخمػاث اإلاخلدمت )الثبُتيالسطمُت وغحر ا

2011 ،2 .) 

 مشيلت الدزاطت: 

وٌ ألاٌو في حشىُل ا فهى اإلاظ، وهى مدًس اإلادزطت، ًبرش دوز ؤلادازة اإلادزطُت حلُا مً زالٌ ؤهم غىاصسها

 (.11، 2002، ديوصُاغت ؤفساد مجخمؼ الغد بيل فئاجه )الغام

ػدُّ مدًس اإلادزطت همسشد ًخؼلب مىه ؤن ًىحه ، والاحخماغُت، ومىحه للؼالب مً الىاخُخحن الىفظُت، َو

ظاغدهم غلى الخىُف مؼ مخؼلباث الػالم اإلادظازع في جؼىزاجه وحغحراجه؛ مما ٌظخلصم كدزا مً اإلاسوهت في ، الشباب َو

 (.778، 1987، ػسق الخفىحر والػمل )طلُمان

ت في مدزطخههم بذ ؤن الىثحر مً البرامج الىاجخت ، ا وؤن مدًس اإلادزطت مظئىال هاما في طحر الػملُت التربٍى

ت واطدثازة زوح ، وبغىائها باإلاػلىماث، واإلاادًت، التي جدللها اإلادزطت جيبؼ مً ملدزجه غلى كُادة اإلاصادز البشٍس

ل، اإلاىاكشت والبدث بحن ؤفسادها  (.343، 2006، )الؼٍى

وجىظُفها ، والخػسف غلى مهازاتهم وكدزاتهم ومُىلهم، وجمخد مهام مدًس اإلادزطت بلى مخابػخه لىمى الخالمُر

سي وآزسون  (. 188، 2007، والاطخفادة منها )الخٍس

دان ت جظهس بىطىح للمالخظ مظاهس اللُادة32، 1983)، وللد ؤشاز ٍش ، ( بإهه في اإلاسخلت الثاهٍى

ت ًدظمىن بؼاكاث ، لى ؤداء ؤهىاع مػُىت مً اإلاهازاثواللدزاث غ، والاطخػداداث فالىثحر مً الؼالب باإلاسخلت الثاهٍى

 وحظلُؽ الظىء غليها وجىحيهها.، هائلت ووامىت ًلصمىا الخىلُب غنها واهدشافها

( ؤهمُت مشازهت حهاث مخػددة في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت 5، 2007)، وكد هشفذ دزاطت وازهِع وطىشان

 واإلاىظماث الشبابُت.، والجامػاث، واإلادزطت، واألهل، للؼالب

ص 205، 2009)، وهرا ما ؤظهسجه هخائج دزاطت الخيُجي وزصاوهت ( ؤن اإلادزطت جلػب دوزا هاما في مجاٌ حػٍص

( مً زالٌ آلازاز ؤلاًجابُت للُام 27-24، 2004)، وؤهدجه ؤًظا هخائج دزاطت بظالهد، اإلاهازاث اللُادًت للؼالب

فصح غً كدزة اإلادزطت وما ًمىً ؤن جلدمه مً اإلادزطت  ًُ س اإلاهازاث اللُادًت لدي الؼالب. وهرا  بدوزها في جؼٍى

جىمُت إلاهازاث ػالبها والىشف غً كدزاتهم. هما وؤن اإلادزاض التي جدظم بإجها مىظماث مخػلمت حػمل ؤهثر مً غحرها 

 (.466-443، 2004، زل اإلادزطت )طُلحز ومافىزدوحظهم في بىاء الػمل الجماعي دا، غلى جىمُت الظماث اللُادًت

( ؤهه خُىما ٌشازن الؼالب في الخسؼُؽ وصىؼ اللساز فةن ذلً 24-20، 2006)، وؤشازث دزاطت هُلل

ص الجزغت اللُادًت في شخصُاتهم.  ٌظاهم في حػٍص

ب اللُادة جىمى لدحهم اإلا خ لدحهم غدد مً وجسس، ت الىػىُتظاولُوؤن الؼالب الرًً ٌشازوىن في بسامج جدٍز

 (.15، 2001وهرا ما ؤظهسجه هخائج دزاطت هَسع وآطخحن وشٍمحرمان )، اللُم الشخصُت واإلاجخمػُت

مدًس اإلادزطت في جىمُت ومً زالٌ الػسض الظابم فةن مشيلت الدزاطت جخلخص في الىشف غً دوز 

ت الحىىمُت للبىين بمدًىت الس  ً.اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى   ٍاض مً وحهت هظس اإلادًٍس

 

 



 م <810 مـايـى ــ الثانيالمجلد  ــالثاني عشز العدد  ــالمجلة العزبية للعلىم ونشز األبحاخ  ــ الحزبىية والنفسيةمجلة العلىم 

 

 دور مديز المدرسة في جنمية المهارات القيادية 

 لدي طالب المدارس الثانىية الحكىمية للبنين
 الذبياني  (0?)

 

 أطئلت الدزاطت:

 الدزاطت لإلحابت غً ألاطئلت الخالُت: طػذ

ت اإلاسجبؼت بـ )اإلابادؤة  -1 ما واكؼ دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ً؟ ظاولُجدمل اإلا، اجساذ اللساز، والابخياز  ت( مً وحهت هظس اإلادًٍس

ت مً وحهت ما  -2 مػىكاث كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 هظس ؤفساد الدزاطت؟

ً خٌى دوز ومػىكاث α≤0005هل جىحد فسوق ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي ) -3 ( بحن بحاباث اإلادًٍس

ت حػصي للمخغحراث الخالُت:) الخبرةمدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض  ، الثاهٍى

 الدوزاث اللُادًت(؟، اإلااهل

 أهداف الدزاطت: -0-4

جدمل ، اجساذ اللساز، الخػسف غلى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت )اإلابادؤة والابخياز -1

ً.ظاولُاإلا ت مً وحهت هظس اإلادًٍس  ت( لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ت.الىشف غً مػىك -2  اث دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

الىشف غً مدي وحىد فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن اطخجاباث مدًسي اإلادازض خٌى دوز مدًس اإلادزطت  -3

 ًت(.الدوزاث اللُاد، اإلااهل، في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب جلً اإلاسخلت حػصي إلاخغحراث )الخبرة

 أهمُت الدزاطت: -0-5

 جخلخص ؤهمُت الدزاطت فُما ًلي:

 ألاهمُت العلمُت: -0-5-0

ظهم هره الدزاطت في بزساء الدزاطاث والبدىر اإلاخػللت باإلاهازاث اللُادًت؛ وذلً مً زالٌ ما 
ُ
: طىف ح

 
ؤوال

ت اإلاهازاث اللُادًت لدي ومً زالٌ الىشف غً دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت ، جظُفه مً مػلىماث ومػازف هظٍس

ت.  ػالب اإلادازض الثاهٍى

ت.  : طخظُف هره الدزاطت مػلىماث للمهخمحن باإلاىاهب اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى
 
 زاهُا

 ألاهمُت العملُت: -0-5-8

: طىف حظهم هخائج هره الدزاطت في جلدًم جصىزاث إلاخسر اللساز في وشازة الخػلُم خٌى دوز مدًس 
 
ؤوال

ت. اإلادز   طت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

ت في الىشف غً اإلاهازاث اللُادًت  : هما ًمىً ؤن حظاغد هخائج هره الدزاطت مدًسي اإلادازض الثاهٍى
 
زاهُا

سها. ت وجؼٍى  لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

: طىف جلدم هره الدزاطت في وطؼ آلُاث حظاهم في جىمُت اإلاهازاث
 
اللُادًت واإلاهازاث الشخصُت لدي  زالثا

ت.  ػالب اإلادازض الثاهٍى

 خدود الدزاطت:  -0-6

 اكخصسث الدزاطت غلى الخدود الخالُت:
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ت  الحدود اإلاىطىعُت: -0-6-0 مً خُث ، دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

  ظاولُت(.جدمل اإلا، اجساذ اللساز، )اإلابادؤة والابخياز

ت الخيىمُت للبىحن بمدًىت الٍساض الحدود اإلاياهُت: -0-6-8  باإلاملىت الػسبُت الظػىدًت اإلادازض الثاهٍى

ت: -0-6-3 ت الخيىمُت للبىحن بمدًىت الٍساض الحدود البشٍس  باإلاملىت الػسبُت الظػىدًت. مدًسي اإلادازض الثاهٍى

ّبلذ الحدود الصماهُت: -0-6-4
ُ
 2015/2014في الفصل الدزاس ي الثاوي مً الػام الدزاس ي  الدزاطت ػ

 مصؼلحاث الدزاطت:جددًد 

 مدًس اإلادزطت:

ت والخػلُمُت اإلاػخمدة مً وشازة الخػلُم )الدلُل الخىظُمي كائد هى  ، اإلادزطت هدى جدلُم ألاهداف التربٍى

1435 ،21.) 

 اإلاهازة:

ِجُد )ابً مىظىز ، غمل واإلااهس: الخاذق بيل اإلاهازة: هي الِخرق في الش يء.
ُ
هثر ما ًىصف به الظابذ اإلا

َ
، وؤ

 (.184، 5ج، هـ1410

اللدزة غلى ؤداء غمل ؤو جىفُر بحساء ؤو جدلُم هدُجت باطخسدام -( اإلاهازة بإجها: 23، 1999)، غسف الظلمي

 د وبمياهُاث.ؤطالُب وػسق جدظم بالىفاءة والخمحز بما ًدلم هخائج ؤغلى وؤفظل مما اطخسدم في ألاداء مً مىاز 

ػسف الباخث اإلاهازة بحسائُا بإجها: كدزة الؼالب غلى كُامه بػمل ما بدكت وطسغت غالُت وفم ما اهدظبه ، َو

 مً زبراث ومػازف.

 اإلاهازاث اللُادًت:

م 376، 2000)، غسف الػالقي             ( اإلاهازاث اللُادًت بإجها: كدزة اللائد بةخدار اإلاىاءمت بحن الفٍس

م.والبِئت  م بدُث ًجػل مً هره البِئت كىة دافػت لخدلُم ؤهداف الفٍس الخازحُت والدازلُت اإلادُؼت بهرا الفٍس  

ت  لصد الباخث باإلاهازاث اللُادًت بحسائُا: ما ًىدظبه ػالب اإلاسخلت الثاهٍى ، ومػازف، مً كدزاث، ٍو

 ت(.اولُظوجدمل اإلا، واجساذ اللساز، ومهازاث مسجبؼت باإلابادؤة والابخياز، وزبراث

ت. لصد بهم اإلاخػلمحن اإلالخدلحن بالخػلُم في اإلادازض الثاهٍى  الؼالب: ٍو

ت: هي اإلااطظاث الخػلُمُت التي جمىذ الخػلُم لؼالب اإلاسخلت الثالثت مً مساخل الخػلُم الػام  اإلادازض الثاهٍى

 في الظػىدًت والتي حشسف غليها وشازة الخػلُم.

ت إلادًس اإلادزطت ججاه ػالبه. الدوز: مجمىغت مً ألاوشؼت الظلىهُت  والخيبٍا

س اإلاهازاث اللُادًت لدي الؼالب. ادة هفاءة مدًس اإلادزطت في جؼٍى  الخىمُت: ٍش

 مىهجُت الدزاطت وإحساءاتها-3

 مىهج الدزاطت:

خىافم مؼ ؤهدافهاءوالري ًخال، جم اطخسدام اإلاىهج الىصفي )اإلاظحي( وفُه " ًخم ، م مؼ ػبُػت الدزاطت ٍو

وذلً بهدف وصف الظاهسة اإلادزوطت مً خُث ػبُػتها ، حمُؼ ؤفساد مجخمؼ البدث ؤو غُىت هبحرة منهماطخجىاب 

ػّبر ، (179، 2012، ودزحت وحىدها " )الػظاف  وَُ
 
 دكُلا

 
وهى "ٌػخمد غلى دزاطت الىاكؼ وحهخم بىصف الظاهسة وصفا



 م <810 مـايـى ــ الثانيالمجلد  ــالثاني عشز العدد  ــالمجلة العزبية للعلىم ونشز األبحاخ  ــ الحزبىية والنفسيةمجلة العلىم 

 

 دور مديز المدرسة في جنمية المهارات القيادية 

 لدي طالب المدارس الثانىية الحكىمية للبنين
 الذبياني  (9?)

 

 
 
 ؤو همُا

 
 هُفُا

 
ىضح، غنها حػبحرا  ، زصائصها فالخػبحر الىُفي ًصف الظاهسة ٍو

 
 زكمُا

 
ػؼي وصفا ُُ وؤما الخػبحر الىمي ف

 (. 180، 2013، ًىضح ملداز الظاهسة وحجمها " )غبُداث وآزسون

 مجخمع الدزاطت:

اض للػام الدزاس ي  ت الخيىمُت للبىحن في مدًىت الٍس ًخيىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ مدًسي اإلادازض الثاهٍى

اض، بخصائُت ميشىزة( مدًسا )139والبالغ غددهم )، 2015/2014 ،  /http://riyadhedu.gov.sa، بدازة حػلُم الٍس

2016 .) 

وكام بخىشَؼ ؤداة الدزاطت غلى حمُؼ ، وهظسا إلاددودًت مجخمؼ الدزاطت اجبؼ الباخث ؤطلىب الخصس الشامل

، ( اطدباهاث لػدم اهخماٌ الاطخجاباث3وجم اطدبػاد )، باهت( اطد135اطترحؼ الباخث منهم )، ؤفساد مجخمؼ الدزاطت

 %( مً بحمالي الاطدباهاث التي جم جىشَػها.95.0ؤي بيظبت )، ( مدًسا132لُيىن الػدد النهائي ألفساد الدزاطت )

 زصائص أفساد الدزاطت:

 ًخصف ؤفساد الدزاطت بػدد مً الخصائص الشخصُت والىظُفُت هىضخها فُما ًلي:

 الىظُفُت:الخبرة 

 إلاخغير الخبرة الىظُفُت(0-3حدٌو زكم )
ً
 جىشَع أفساد الدزاطت وفلا

ت الخىسازاث   اليظبت اإلائٍى

 4.5 6 ( طىىاث5أكل مً )

 25.0 33 ( طىىاث01( طىىاث إلى أكل مً )5)

 70.5 93 ( طىىاث فأهثر01)

 100.0 132 ؤلاحمالي

 إلاخغحر الخبرة الىظُفُت( جىشَؼ ؤفساد الدزاطت 1-3ًىضح الجدٌو زكم )
 
ن اليظبت ألاهبر مً بخُث ، وفلا

%( 25.0( مدًسا بيظبت )33في خحن ؤن هىان )، ( طىىاث فإهثر10%( زبرتهم )70.5( مدًسا بيظبت )93ؤفساد الدزاطت )

سي الباخث ؤن ازجفاع وظبت ؤفساد الدزاطت الر، ( طىىاث10( بلى ؤكل مً )5جتراوح طىىاث زبرتهم ما بحن ) ًً ٍو

طىىاث فإهثر( ٌػىد بالفائدة غلى الدزاطت مً زالٌ وصفهم للىاكؼ بشيل حُد 10زبرتهم الىظُفُت في الخػلُم مً )

ً بيظبت )6وهىان )، ودكُم  ( طىىاث.5%( زبرتهم ؤكل مً )4.5( مدًٍس

 اإلاؤهل العلمي:

فئت دهخىزاه غلى وذلً الخخىاء ، جم دمج فئت دهخىزاه مؼ فئت ماحظخحر بفئت واخدة )دزاطاث غلُا(*

 )اطخجابت واخدة( فلؽ.

 إلاخغير اإلاؤهل العلمي(8-3حدٌو زكم )
ً
 جىشَع أفساد الدزاطت وفلا

ت الخىسازاث   اليظبت اإلائٍى

 72.7 96 بيالىزٍىض

 27.3 36 ماحظخير

 100.0 132 ؤلاحمالي
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بخىساز ، الػلمي بيالىزٍىض( ؤن اليظبت ألاهبر مً ؤفساد الدزاطت ماهلهم 2-3ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )

ػصو 27.3( مدًسا بيظبت )36في خحن ؤن هىان )، %(72.7( مدًسا وبيظبت )96) %( ماهلهم الػلمي دزاطاث غلُا. َو

%( الى الخىطؼ الري شهدجه الجامػاث مازسا في بسامج 2703الباخث ازجفاع وظبت خملت دزحت اإلااحظخحر بيظبت )

 مً اإلاىطىغُت والدكت.الدزاطاث الػلُا وهرا ٌظهم في بغؼ
 
دا  اء هخائج الدزاطت مٍص

 الدوزاث اللُادًت: 

 إلاخغير الدوزاث اللُادًت(3-3حدٌو زكم )
ً
 جىشَع أفساد الدزاطت وفلا

ت الخىسازاث   اليظبت اإلائٍى

 25.8 34 دوزة واخدة

 11.4 15 دوزجين

 62.9 83 أهثر مً ذلً

 100.0 132 ؤلاحمالي

 إلاخغحر الدوزاث اللُادًت( 3-3ًىضح الجدٌو زكم )
 
خُث ؤن اليظبت ألاهبر مً ، جىشَؼ ؤفساد الدزاطت وفلا

بِخحن62.9( مدًسا بيظبت )83ؤفساد الدزاطت ) ( مدًسا 34في خحن ؤن هىان )، %( خصلىا غلى ؤهثر مً دوزجحن جدٍز

بُت واخدة25.8بيظبت ) بِخحن.  %( خصلىا11.4( مدًسا بيظبت )15وهىان )، %( خصلىا غلى دوزة جدٍز غلى دوزجحن جدٍز

سي الباخث ؤن ازجفاع وظبت ؤفساد الدزاطت الرًً خصلىا غلى )ؤهثر مً دوزجحن كُادًخحن( بيظبت ) %( ٌػىد بلى 6209ٍو

س الفسد.  ب واوػياطه غلى جىمُت وجؼٍى  كىاغتهم بمدي ؤهمُت الخدٍز

 أداة الدزاطت:

وحد الباخث ؤن ألاداة ألاهثر مالءمت لخدلُم ، اطتوغلى اإلاىهج اإلاخبؼ في الدز ، بىاء غلى ػبُػت البُاهاث 

وكد جم بىاء ؤداة الدزاطت بالسحىع بلى ألادبُاث والدزاطاث الظابلت ذاث ، ؤهداف هره الدزاطت هي "الاطدباهت"

 الػالكت بمىطىع الدزاطت. 

 وللد جيىهذ الاطدباهت في صىزتها النهائُت مً زالر ؤحصاء وهي:

:  ًخظمً ػلب ؤلاحاباث غلى غبازاث الاطدباهت.، ألفساد الدزاطتزؼاب مىحه  الجصء ألاٌو

، اإلااهل الػلمي، ًدىاٌو البُاهاث ألاولُت الخاصت بإفساد الدزاطت مثل: الخبرة الىظُفُت الجصء الثاوي:

 الدوزاث اللُادًت.

خيىن مً ) الجصء الثالث:  ( غبازة ملظمت غلى مدىزًٍ هما ًلي:32ٍو

-  : تًدىاٌو اإلادىز ألاٌو ، واكؼ دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 ( غبازة ملظمت غلى زالزت ؤبػاد غلى الىدى الخالي:23وهى ًخيىن مً )

o :  ( غبازاث.7ٍخيىن مً )و ، دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز الُبعد ألاٌو

o :( غبازاث.7ٍخيىن مً )و ، زطت في جىمُت مهازة اجساذ اللسازدوز مدًس اإلاد الُبعد الثاوي 

o :( غبازاث.9مً )ٍخيىن و ، دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلاظاولُت الُبعد الثالث 

ًدىاٌو مػىكاث كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب  اإلادىز الثاوي: -

ت  ( غبازاث.9مً )ٍخيىن و ، اإلادازض الثاهٍى
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 صدق أداة الدزاطت:

غدث للُاطه )الػظاف
ُ
لصد ، (429: 1995، صدق الاطدباهت ٌػني الخإهد مً ؤجها طىف جلِع ما ؤ ًُ هما 

وهرلً وطىح فلساتها ، بالصدق "شمٌى ؤداة الدزاطت ليل الػىاصس التي ًجب ؤن جدخىحها الدزاطت مً هاخُت

وللد كام الباخث ، (179: 2001مفهىمه إلاً ٌظخسدمها" )غبُداث وآزسون بدُث جيىن ، ومفسداتها مً هاخُت ؤزسي 

 بالخإهد مً صدق الاطدباهت مً زالٌ ما ًإحي:

: الصدق الظاهسي ألداة الدزاطت )صدق اإلادىمين(:
ً
 أوال

" دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػال  ب بػد الاهتهاء مً بىاء ؤداة الدزاطت والتي جدىاٌو

" ً اض مً وحهت هظس اإلادًٍس ت الخيىمُت بمدًىت الٍس جم غسطها غلى غدد مً اإلادىمحن وذلً ، اإلادازض الثاهٍى

 لالطترشاد بأزائهم. 

لب مً اإلادىمحن ببداء السؤي خٌى مدي وطىح الػبازاث ومدي مالئمتها إلاا وطػذ ألحله
ُ
ومدي ، وكد ػ

س الاطدباهت  مؼ وطؼ، مىاطبت الػبازاث للمدىز الري جيخمي بلُه الخػدًالث والاكتراخاث التي ًمىً مً زاللها جؼٍى

 .وذلً في صىزتها ألاولُت 

كام الباخث بةحساء الخػدًالث الالشمت التي اجفم ، وبىاء غلى الخػدًالث والاكتراخاث التي ؤبداها اإلادىمىن 

دذ ختى ؤصب، ألابػادوخرف بػع ، مً حػدًل بػع الػبازاث وخرف غبازاث ؤزسي ، غليها غالبُت اإلادىمحن

 .الاطدباهت في صىزتها النهائُت

: صدق الاحظاق الدازلي ألداة الدزاطت:
ً
 ثاهُا

 غلى بُاهاث ؤفساد الدزاطت 
 
بػد الخإهد مً الصدق الظاهسي ألداة الدزاطت كام الباخث بخؼبُلها مُداهُا

هت خُث جم خظاب مػامل الازجباغ بحن وكام الباخث بدظاب مػامل الازجباغ بحرطىن إلاػسفت الصدق الدازلي لالطدبا

ٌ ًدزحت ول غبازة مً غبازاث الاطدباهت بالدزحت اليلُت للمدىز الري جيخمي بلُه الػبازة هما   :ىضح ذلً الجداو

اللُادًت لدي  مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاثمعامالث ازجباغ بيرطىن لفلساث مدىز )دوز (4-3حدٌو زكم )

ت(   بالدزحت اليلُت للمدىز ػالب اإلادازض الثاهٍى

 مهازة جدمل اإلاظؤولُت اجساذ اللسازمهازة  مهازة اإلابادأة والابخياز

 مػامل الازجباغ الفلسة مػامل الازجباغ الفلسة مػامل الازجباغ الفلسة

0 0.866** 8 0.861** 15 0.825** 

8 0.824** 9 0.796** 16 0.851** 

3 0.765** 10 0.832** 17 0.825** 

4 0.870** 11 0.767** 18 0.845** 

5 0.845** 12 0.867** 19 0.879** 

6 0.861** 13 0.758** 20 0.878** 

7 0.875** 14 0.851** 21 0.847** 

- - - - 22 0.764** 

- - - - 23 0.711** 

  0.01داٌ غىد مظخىي  **
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 مدًس اإلادزطت بأدوازه في جىمُتمعامالث ازجباغ بيرطىن لفلساث مدىز )معىكاث كُام (5-3حدٌو زكم )

ت( بالدزحت اليلُت للمدىز    اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 معامل الازجباغ الفلسة معامل الازجباغ الفلسة

0 0.755** 6 0.714** 

8 0.860** 7 0.817** 

3 0.845** 8 0.796** 

4 0.839** 9 0.765** 

5 0.498** - - 

  0.01داٌ غىد مظخىي  **

( وهرا ٌػؼي داللت 0.01( ؤن حمُؼ الػبازاث دالت غىد مظخىي )5-3، 4-3ًخطح مً زالٌ الجداٌو زكم )

هما ٌشحر بلى ماشساث صدق مسجفػت ووافُت ًمىً الىزىق بها في جؼبُم ، غلى ازجفاع مػامالث الاحظاق الدازلي

 الدزاطت الخالُت.

 ثباث أداة الدزاطت:

( ًىضح 6-3والجدٌو زكم)، ث بلُاض زباث ؤداة الدزاطت باطخسدام مػامل زباث الفاهسوهباركام الباخ

 مػامل الثباث إلاداوز ؤداة الدزاطت وهي:

 معامل ألفاهسوهبار للُاض ثباث أداة الدزاطت(6-3حدٌو زكم )

 معامل الثباث اإلادىز  السكم

 0.921 دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز 0

 0.923 دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اجساذ اللساز 8

 0.949 دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلاظاولُت 3

ت 4  0.958 الدزحت اليلُت لدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

تلفي جىمُت اإلاهازاث اللُادًت  مػىكاث كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه 5  0.828 ؼالب اإلادازض الثاهٍى

 0.943 الثباث الىلي

 6-3ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )
 
خُث بلغذ كُمت مػامل ، ( ؤن ملُاض الدزاطت ًخمخؼ بثباث بخصائُا

، 0.828بحن ) هما جساوخذ مػامالث زباث ؤداة الدزاطت ما، ( وهي دزحت زباث غالُت0.943الثباث اليلُت )ؤلفا( )

 وهي مػامالث زباث مسجفػت ًمىً الىزىق بها في جؼبُم الدزاطت الخالُت. ، (0.958

 أطالُب اإلاعالجت ؤلاخصائُت:

فلد جم اطخسدام الػدًد مً ألاطالُب ، لخدلُم ؤهداف الدزاطت وجدلُل البُاهاث التي جم ججمُػها

والتي  Statistical Package for Social Sciencesحخماغُت ؤلاخصائُت اإلاىاطبت باطخسدام الخصم ؤلاخصائُت للػلىم الا 

 بالسمص )
 
 (.SPSSًسمص لها ازخصازا

ولخددًد ػٌى زالًا اإلالُاض الخماس ي )الخدود ، وذلً بػد ؤن جم جسمحز وبدزاٌ البُاهاث بلى الخاطب آلالي

ظُمه غلى غدد زالًا اإلالُاض زم جل، (4=1-5جم خظاب اإلادي )، الدهُا والػلُا( اإلاظخسدم في مداوز الدزاطت
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( بػد ذلً جم بطافت هره اللُمت بلى ؤكل كُمت في اإلالُاض )ؤو 0.80= 4/5للخصٌى غلى ػٌى الخلُت الصخُذ ؤي )

 وهىرا ؤصبذ ػٌى الخالًا هما ًإحي:، بداًت اإلالُاض وهي الىاخد الصخُذ( وذلً لخددًد الخد ألاغلى لهره الخلُت

  ًخجابت )ال ؤوافم( هدى ول غبازة بازخالف اإلادىز اإلاساد كُاطه.ًمثل دزحت اط 1.80بلى  1م 

  ًًمثل دزحت اطخجابت )مىافم بدزحت طػُفت( هدى ول غبازة بازخالف اإلادىز اإلاساد كُاطه. 2.60بلى  1.81م 

  ًًمثل دزحت اطخجابت )مىافم بدزحت مخىطؼت( هدى ول غبازة بازخالف اإلادىز اإلاساد  3.40بلى  2.61م

 كُاطه.

 ًًمثل دزحت اطخجابت )مىافم( هدى ول غبازة بازخالف اإلادىز اإلاساد كُاطه. 4.20بلى  3.41 م 

  ًًمثل دزحت اطخجابت )مىافم بدزحت هبحرة( هدى ول غبازة بازخالف اإلادىز اإلاساد كُاطه. 5.0بلى  4.21م 

 وبػد ذلً جم خظاب اإلالاًِع ؤلاخصائُت الخالُت:

ت للخػسف  -1  غلى الخصائص الشخصُت والىظُفُت ألفساد الدزاطت.الخىسازاث واليظب اإلائٍى

 ( لخظاب صدق الاحظاق الّدازلي ألداة الدزاطت .Pearson Correlationمػامل ازجباغ بحرطىن) -2

 ( لخظاب مػامل زباث اإلاداوز اإلاسخلفت ألداة الدزاطت. Cronbach's Alphaمػامل ؤلفاهسوهبار ) -3

ازجفاع ؤو اهسفاض اطخجاباث ؤفساد الدزاطت غً  " وذلً إلاػسفت مديMeanاإلاخىطؽ الخظابي "  -4

مؼ الػلم بإهه ًفُد في جسجِب اإلاداوز خظب ؤغلى مخىطؽ ، اإلاداوز السئِظت )مخىطؼاث الػبازاث(

 خظابي.

للخػسف غلى مدي اهدساف اطخجاباث ؤفساد  "Standard Deviation"جم اطخسدام الاهدساف اإلاػُازي  -5

وليل مدىز مً اإلاداوز السئِظت غً مخىطؼها ، حراث الدزاطتالدزاطت ليل غبازة مً غبازاث مخغ

الخظ ؤن الاهدساف اإلاػُازي ًىضح الدشدذ في اطخجاباث ؤفساد الدزاطت ليل غبازة مً  الخظابي. ٍو

فيلما اكتربذ كُمخه مً الصفس جسهصث ، بلى حاهب اإلاداوز السئِظت، غبازاث مخغحراث الدزاطت

 إلالُاض.الاطخجاباث واهسفع حشختها بحن ا

( للخػسف غلى الفسوق بحن مخىطؼاث Kruskall-Wallisجم اطخسدام ازخباز هسوطياٌ والِع ) -6

 إلاخغحراث الدزاطت والتي جىلظم بلى فئخحن )اإلااهل الػلمي(.
 
 اطخجاباث ؤفساد الدزاطت وفلا

خني ) -7 ( للخػسف غلى الفسوق بحن مخىطؼاث اطخجاباث Mann-Whitneyجم اطخسدام ازخباز مان ٍو

 إلاخغحراث الدزاطت والتي جىلظم بلى فئخحن في خاٌ غدم جىفس شسوغ اطخسدم ؤ
 
فساد غُىت الدزاطت وفلا

 الدوزاث اللُادًت(. –ازخباز )ث( لػُيخحن مظخللخحن )الخبرة الىظُفُت 

 عسض الىخائج وجفظيرها وجدلُلها ومىاكشتها -4

: ما واكع دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث  ت الظؤاٌ ألاٌو اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ً؟، اجساذ اللساز، اإلاسجبؼت ب )اإلابادأة والابخياز  جدمل اإلاظؤولُت( مً وحهت هظس اإلادًٍس

ت واإلاخىطؼاث الخظابُت  ولإلحابت غلى الدظاٌئ الظابم كام الباخث بدظاب الخىسازاث واليظب اإلائٍى

 منها هما، والاهدساف اإلاػُازي الطخجاباث ؤفساد الدزاطت
 
وذلً ، جم جسجِب هره الفلساث خظب اإلاخىطؽ الخظابي لىال

 هما ًلي:
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ً
 دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادأة والابخياز:: أوال

ت واإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاعُازي الطخجاباث أفساد الدزاطت  (0-4حدٌو زكم ) الخىسازاث واليظب اإلائٍى

 للمخىطؽ الحظابي لها خٌى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت
ً
 وفلا

ً
 مهازة اإلابادأة والابخياز مسجبت جىاشلُا

 العبازاث م

 دزحت اإلامازطت
ؽ

ط
خى

اإلا
 

بي
ظا

لح
ا

 

ف
سا

د
الاه

 
ي  ز

ُا
إلاع

ا
 

ب
رجِ

الت
 

 
ً
 مىسفظت مخىطؼت عالُت عالُت حدا

 مىسفظت

  
ً
 حدا

 % ن % ن % ن % ن % ن

0 
ىمي لدي الؼالب أهماػا  ًُ

 حدًدة في الخفىير
80 05.9 38 84.8 58 43.9 07 08.9 4 3.1 3.37 0.11 0 

8 
لُم بسامج لخىمُت طسعت  ًُ

 البديهت لدي الؼالب
04 01.6 38 84.8 58 39.4 31 88.7 4 3.1 3.07 0.11 7 

3 

ىمي لدي الؼالب مهازة  ًُ

اللدزة على اطدشعاز 

 اإلاشىالث

88 06.7 80 05.9 65 49.8 81 05.8 4 3.1 3.88 0.10 3 

4 

دزب الؼالب على السبؽ بين  ًُ

اإلاعلىماث اإلاخىفسة وصىال 

 للحل

6 4.5 47 35.6 59 44.7 08 9.0 8 6.0 3.83 1.90 5 

5 

ىظب الؼالب مهازاث البدث  ًُ

عً الحلٌى للمشىالث مً 

 زالٌ مىاكف ذهىُه

9 6.8 43 38.6 65 49.8 05 00.4 1 1.1 3.35 1.77 8 

6 

م للؼالب دوزاث لىُفُت 
ّ
ىظ ًُ

ً الاطخفادة  مً ججازب آلازٍس

سها  وجؼٍى

9 6.8 47 35.6 46 34.8 84 08.8 6 4.5 3.88 1.98 6 

7 

لُم للاءاث علمُت ًخعلم منها  ًُ

الؼالب هُفُت الاطخجابت 

 للمساػس

9 6.8 58 43.9 48 30.8 7 5.3 
0

6 
08.0 3.88 0.19 4 

 - 1.81 3.87 اإلاخىطؽ الحظابي العام

( ؤن مدىز دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز لدي ػالب 1-4ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم ) 

ت ًخظمً ) وباهدساف مػُازي بلغذ ، (3.27، 3.17جساوخذ اإلاخىطؼاث الخظابُت لهم بحن )، ( غبازاث7اإلادازض الثاهٍى

وحشحر الىدُجت الظابلت بلى ، اث اإلالُاض اإلاخدزج الخماس يوهره اإلاخىطؼاث جلؼ بالفئت الثالثت مً فئ، (0.80كُمخه )

ت.  جلازب اطخجاباث ؤفساد الدزاطت هدى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

س وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدً، (3.27ًبلغ اإلاخىطؽ الخظابي الػام )

ت بدزحت مخىطؼت وذلً ًخمثل في ، اإلادزطت ًلىم بدوزه في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

وهرلً بهظاب ، مىافلت ؤفساد الدزاطت بدزحت مخىطؼت غلى ول مً )جىمُت ؤهماػا حدًدة في الخفىحر لدي الؼالب

بطافت بلى جىمُت مهازة اللدزة غلى اطدشػاز ، ىاكف ذهىُهالؼالب مهازاث البدث غً الخلٌى للمشىالث مً زالٌ م

ػصو الباخث ذلً بلى ، وبكامت للاءاث غلمُت ًخػلم منها الؼالب هُفُت الاطخجابت للمساػس(، اإلاشىالث لدي الؼالب َو

 ومالها مً آزاز بًجابُت جىػىع غلى الؼالب.، بدزان مدًس اإلادزطت بإهمُت جىمُت هره اإلاهازة لدي الؼالب



 م <810 مـايـى ــ الثانيالمجلد  ــالثاني عشز العدد  ــالمجلة العزبية للعلىم ونشز األبحاخ  ــ الحزبىية والنفسيةمجلة العلىم 

 

 دور مديز المدرسة في جنمية المهارات القيادية 

 لدي طالب المدارس الثانىية الحكىمية للبنين
 الذبياني  (??)

 

وهرا ٌشحر بلى ججاوع اطخجاباث ؤفساد ، (0.32( بفازق )1.09 – 0.77جتراوح كُمت الاهدساف اإلاػُازي ما بحن )

ت.  الدزاطت خٌى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ىمي لدي الؼالب ؤهماػا حدًدة في الخفىحر1حاءث الػبازة زكم ) -1 ًُ ( باإلاسجبت ألاولى بحن الػبازاث ( وهي )

( 5.0مً  3.37الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اإلابادؤة والابخياز بمخىطؽ خظابي )

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن ، (1.0واهدساف مػُازي )

ىمي لدي الؼالب ؤهماػا حدًدة ًُ وزبما ٌػىد ذلً بلى مػسفت مدًس اإلادزطت ، في الخفىحر مدًس اإلادزطت 

 بمهازاث الخفىحر وؤهماػه ومدي ؤهمُخه.

ىظب الؼالب مهازاث البدث غً الخلٌى للمشىالث مً زالٌ مىاكف 5حاءث الػبازة زكم ) -2 ًُ ( وهي )

زة اإلابادؤة والابخياز ذهىُه( باإلاسجبت الثاهُت بحن الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مها

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت ، (0.77( واهدساف مػُازي )5.0مً  3.35بمخىطؽ خظابي )

ىظب الؼالب مهازاث البدث غً الخلٌى  ًُ مخىطؼت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت 

مىً جفظحر ذلً بإن مهازة البدث غً الخل، للمشىالث مً زالٌ مىاكف ذهىُه ٌى للمشىالث حػد ٍو

 ػُلذ فترة كُادجه.، مً صمُم مهازاث اإلادًس هلائد وذلً مً زالٌ حػسطه إلاىاكف مخػدة

ىمي لدي الؼالب مهازة اللدزة غلى اطدشػاز اإلاشىالث( باإلاسجبت الثالثت بحن 3حاءث الػبازة زكم ) -3 ًُ ( وهي )

 3.28ادؤة والابخياز بمخىطؽ خظابي )الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اإلاب

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد الدزاطت ، (1.01( واهدساف مػُازي )5.0مً 

ىمي لدي الؼالب مهازة اللدزة غلى اطدشػاز اإلاشىالث ًُ ػصو الباخث ذلً بلى ، غلى ؤن مدًس اإلادزطت  َو

ولػل هدزة اإلاشاول في اإلادازض ٌػىد هدُجت ، كبل خدوثهاكدزة مدًس اإلادزطت غلى اطدشػاز اإلاشىالث 

 لرلً الدوز. 

لُم للاءاث غلمُت ًخػلم منها الؼالب هُفُت الاطخجابت للمساػس( باإلاسجبت 7حاءث الػبازة زكم ) -4 ًُ ( وهي )

ؽ السابػت بحن الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اإلابادؤة والابخياز بمخىط

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ، (1.09( واهدساف مػُازي )5.0مً  3.28خظابي )

لُم للاءاث غلمُت ًخػلم منها الؼالب هُفُت الاطخجابت للمساػس ًُ ، ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت 

ىبثم ذلً مً دوز اإلادًس هلائد ًدزن ؤهمُت حػلم الاطخجابت للمساػس وبداز   تها.ٍو

دزب الؼالب غلى السبؽ بحن اإلاػلىماث اإلاخىفسة وصىال للخل( باإلاسجبت 4حاءث الػبازة زكم ) -5 ًُ ( وهي )

الخامظت بحن الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اإلابادؤة والابخياز بمخىطؽ 

ن مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن وهرا ًدٌ غلى ؤن هىا، (0.91( واهدساف مػُازي )5.0مً  3.23خظابي )

دزب الؼالب غلى السبؽ بحن اإلاػلىماث اإلاخىفسة وصىال للخل ًُ هما ، ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت 

دٌ ذلً غلى الخبرة التي ًخمخؼ بها مدًس اإلادزطت خٌى هُفُت اطخيخاج الخلٌى مً زالٌ السبؽ بحن  ٍو

 اإلاػلىماث.

م6حاءث الػبازة زكم ) -6
ّ
ىظ ًُ سها(  ( وهي ) ً وجؼٍى للؼالب دوزاث لىُفُت الاطخفادة مً ججازب آلازٍس

باإلاسجبت الظادطت بحن الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اإلابادؤة والابخياز 

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت ، (0.98( واهدساف مػُازي )5.0مً  3.22بمخىطؽ خظابي )

م للؼالب دوزاث لىُفُت الاطخفادة مً ججازب  مخىطؼت بحن ؤفساد
ّ
ىظ ًُ الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت 
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سها ً وجؼٍى ب لدي مدًس اإلادزطت وجإزحره غلى الفسد وذلً ، آلازٍس ػىد ذلً بلى مدي ؤهمُت الخدٍز هما َو

 .ً  غبر الاطخفادة مً ججازب الازٍس

لُم بسامج لخىمُت طسغت البد2حاءث الػبازة زكم ) -7 ًُ حهت لدي الؼالب( باإلاسجبت الظابػت بحن ( وهي )

 3.17الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اإلابادؤة والابخياز بمخىطؽ خظابي )

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد الدزاطت ، (1.0( واهدساف مػُازي )5.0مً 

لُم بسامج لخ ًُ دٌ، ىمُت طسغت البدحهت لدي الؼالبغلى ؤن مدًس اإلادزطت   غلى بًمان مدًس  ٍو
 
ؤًظا

سها.إاإلادزطت ب  ن الؼالب ًمخليىن كدزاث ومهازاث ًمىً اهدشافها وجىمُتها وجؼٍى

: دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز:
ً
 ثاهُا

ت واإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاعُا(8-4حدٌو زكم ) زي الطخجاباث أفساد الدزاطت الخىسازاث واليظب اإلائٍى

 للمخىطؽ الحظابي لها
ً
 وفلا

ً
 خٌى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز مسجبت جىاشلُا

 العبازاث م

 دزحت اإلامازطت

بي
ظا

لح
ؽ ا

ط
خى

اإلا
ي   ز

ُا
إلاع

ف ا
سا

د
الاه

 

ب
رجِ

الت
 

 عالُت 

 
ً
 حدا

 مىسفظت مخىطؼت عالُت
 مىسفظت

  
ً
 حدا

 % ن % ن % ن % ن % ن

8 

دفص الؼالب على مهازة صىع  ًُ

اجساذ اللسازاث اإلاىاطبت 

 للعمل

81 05.8 45 34.0 36 87.3 09 04.4 08 9.0 3.38 0.07 0 

9 

شسن الؼالب في لجان  ٌُ

مدزطُت جدخاج إلى اجساذ 

عت  كسازاث طَس

08 9.0 39 89.5 57 43.8 08 03.6 6 4.5 3.85 1.96 8 

01 

س مهازاث  م بسامج لخؼٍى
ّ
ىظ ًُ

حمع اإلاعلىماث الجساذ 

 اللسازاث علمُا

03 9.8 38 84.8 55 40.7 88 80.8 4 3.1 3.07 1.97 4 

00 
دُذ للؼالب اإلاشازهت في  ًُ

 عملُت صىع اللساز
6 4.5 43 38.6 54 41.9 85 08.9 4 3.1 3.07 1.89 3 

08 

ًجعل الؼالب ًدللىن اإلاىكف 

خسر  ًُ في اللساز الري طىف 

 بشأهه

01 7.6 38 84.8 66 51.1 07 08.9 7 5.3 3.06 1.93 5 

03 
شجع الؼالب على جددًد  ٌُ

 الىخائج اإلاخىكعت لللساز
3 8.3 51 37.9 48 30.8 87 81.5 01 7.6 3.17 1.99 7 

04 
دفص الؼالب على اجساذ  ًُ

 كسازاث دون جسدد
08 9.0 39 89.5 41 31.3 37 88.1 4 3.1 3.04 0.18 6 

 - 1.84 3.08 اإلاخىطؽ الحظابي العام

( ؤن مدىز دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي ػالب 2-4ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )

ت ًخظمً ) وباهدساف مػُازي بلغذ ، (3.22، 3.07جساوخذ اإلاخىطؼاث الخظابُت لهم بحن )، ( غبازاث7اإلادازض الثاهٍى

وحشحر الىدُجت الظابلت بلى ، فئاث اإلالُاض اإلاخدزج الخماس يوهره اإلاخىطؼاث جلؼ بالفئت الثالثت مً ، (0084كُمخه)

ت.  جلازب اطخجاباث ؤفساد الدزاطت هدى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى
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وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس ، (3.18ًبلغ اإلاخىطؽ الخظابي الػام )

ت بدزحت مخىطؼتاإلا وذلً ًخمثل في مىافلت ، دزطت ًلىم بدوزه في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

وهرلً ، ؤفساد الدزاطت بدزحت مخىطؼت غلى ول مً )جدفحز الؼالب غلى مهازة صىؼ اجساذ اللسازاث اإلاىاطبت للػمل

ػتبشسان الؼالب في لجان مدزطُت جدخاج بلى اجساذ كساز  س مهازاث حمؼ ، اث طَس بطافت بلى جىظُم بسامج لخؼٍى

فظس الباخث ذلً بإهمُت مهازة اجساذ اللساز وؤزسه غلى الػاملحن في البِئت ، اإلاػلىماث الجساذ اللسازاث غلمُا( ٍو

ت.  اإلادزطُت وغلى ؤهمُت اهظابه لدي الؼالب والطُما في اإلاسخلت الثاهٍى

وهرا ٌشحر بلى ججاوع اطخجاباث ؤفساد ، (0.28( بفازق )1.17 – 0.89بحن )جتراوح كُمت الاهدساف اإلاػُازي ما 

ت.  الدزاطت خٌى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

دفص الؼالب غلى مهازة صىؼ اجساذ اللسازاث اإلاىاطبت للػمل( باإلاسجبت ألاولى 8حاءث الػبازة زكم ) .1 ًُ ( وهي )

( 3.32اجساذ اللساز بمخىطؽ خظابي )لػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة بحن ا

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن ، (1.17واهدساف مػُازي )

دفص الؼالب غلى مهازة صىؼ اجساذ اللسازاث اإلاىاطبت للػمل ًُ ػىد ، مدًس اإلادزطت  ذلً بلى زبرة مدًس َو

وكد اجفلذ هدُجت الدزاطت الخالُت مؼ هدُجت دزاطت هُلل ، اإلادزطت هلائد بإهمُت صىاغت اللسازاث

(Neigel,2006 ص الجزغت ( والتي جىصلذ بلى ؤن مشازهت الؼالب في الخسؼُؽ وصىؼ اللساز ؤطهذ في حػٍص

 اللُادًت في شخصُاتهم.

شسن الؼال 9حاءث الػبازة زكم ) .2 ٌُ ػت( باإلاسجبت ( وهي ) ب في لجان مدزطُت جدخاج بلى اجساذ كسازاث طَس

الثاهُت بحن الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اجساذ اللساز بمخىطؽ خظابي 

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد ، (0.96( واهدساف مػُازي )5.0مً  3.25)

ػتالدزاطت غلى ؤن  شسن الؼالب في لجان مدزطُت جدخاج بلى اجساذ كسازاث طَس ٌُ ػصو ، مدًس اإلادزطت  َو

الباخث ذلً بلى كىاغت مدًس اإلادزطت بمدي اوػياض مشازهت الؼالب في اللجان اإلادزطُت غليهم هؼالب 

لذ هـ( والتي جىص1426وكد اجفلذ هدُجت الدزاطت الخالُت مؼ هدُجت دزاطت حمػه )، وغلى اإلادزطت هيل

بلى ؤن بشسان الؼالب في اإلاظابلاث اإلاسخلفت وألاوشؼت الخػلُمُت مً ؤبسش ألاطالُب التي حظخسدمها 

 اإلادًساث لسغاًت الؼالباث اإلاىهىباث.

دُذ للؼالب اإلاشازهت في غملُت صىؼ اللساز( باإلاسجبت الثالثت بحن الػبازاث 11حاءث الػبازة زكم ) .3 ًُ ( وهي )

( 5.0مً  3.17في جىمُت اإلاهازاث مهازة اجساذ اللساز بمخىطؽ خظابي )الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت 

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن ، (0.89واهدساف مػُازي )

دُذ للؼالب اإلاشازهت في غملُت صىؼ اللساز ًُ دٌ ذلً الى ؤهمُت غملُت صىؼ اللساز ، مدًس اإلادزطت  هما ٍو

ت الرًً طِخسرون ، وجىمُت ذلً لدي الؼالب س اإلادزطتلدي مدً والطُما لدي ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

 هثحرا مً اللسازاث اإلاخػللت بمظخلبلهم.

س مهازاث حمؼ اإلاػلىماث الجساذ اللسازاث غلمُا( 10حاءث الػبازة زكم ) .4 م بسامج لخؼٍى
ّ
ىظ ًُ ( وهي )

اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اجساذ اللساز بمخىطؽ  باإلاسجبت السابػت بحن الػبازاث الخاصت بدوز مدًس 

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد ، (0.97( واهدساف مػُازي )3.17خظابي )

س مهازاث حمؼ اإلاػلىماث الجساذ اللسازاث غلمُا م بسامج لخؼٍى
ّ
ىظ ًُ ، الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت 

فظس ذلً بدسص مدًس اإلاد زطت غلى جىمُت اجساذ اللساز لدي الؼالب وفم مىهجُت غلمُت وزؼىاث ٍو

 مدددة.
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خسر بشإهه( باإلاسجبت 12حاءث الػبازة زكم ) .5 ًُ ( وهي )ًجػل الؼالب ًدللىن اإلاىكف في اللساز الري طىف 

الخامظت بحن الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اجساذ اللساز بمخىطؽ 

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد ، (0.93( واهدساف مػُازي )3.16بي )خظا

خسر بشإهه ًُ ػىد ، الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت ًجػل الؼالب ًدللىن اإلاىكف في اللساز الري طىف  َو

 إلادزطت. ذلً بلى زلفُت مدًس اإلادزطت خٌى هخائج اللسازاث ومدي ؤزسها غلى الػاملحن والؼالب وا

دفص الؼالب غلى اجساذ كسازاث دون جسدد( باإلاسجبت الظادطت بحن الػبازاث 14حاءث الػبازة زكم ) .6 ًُ ( وهي )

( واهدساف 3.14الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اجساذ اللساز بمخىطؽ خظابي )

ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ، (1.02مػُازي )

دفص الؼالب غلى اجساذ كسازاث دون جسدد ًُ فظس ذلً بإهمُت اجساذ اللسازاث بيل زلت ، اإلادزطت  هما ٍو

مما ٌظاهم ، وغً زغبخه في بهظاب هره اإلاهازة لدي الؼالب، لدي مدًس اإلادزطت بىصفه هلائد جسبىي 

 ذلً في اوػياطها غلى خُاتهم هإفساد. 

شجؼ الؼالب غلى جددًد الىخائج اإلاخىكػت لللساز( باإلاسجبت الظابػت بحن 13زكم )حاءث الػبازة  .7 ٌُ ( وهي )

( 3.07الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة اجساذ اللساز بمخىطؽ خظابي )

غلى ؤن وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت مخىطؼت بحن ؤفساد الدزاطت ، (0.99واهدساف مػُازي )

شجؼ الؼالب غلى جددًد الىخائج اإلاخىكػت لللساز ٌُ وذلً إلاا لىخائج اللسازاث مً جإزحراث ، مدًس اإلادزطت 

 غلى اإلادزطت وغلى الؼالب وحمُؼ الػاملحن.

: دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلاظؤولُت:
ً
 ثالثا

ت واإلاخىطؽ الحظابي (3-4حدٌو زكم ) والاهدساف اإلاعُازي الطخجاباث أفساد الدزاطت  الخىسازاث واليظب اإلائٍى

 للمخىطؽ الحظابي لها
ً
 وفلا

ً
 خٌى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلاظؤولُت مسجبت جىاشلُا

 العبازاث م

 دزحت اإلامازطت

بي
ظا

لح
ؽ ا

ط
خى

اإلا
ي   ز

ُا
إلاع

ف ا
سا

د
الاه

 

ب
رجِ

الت
 

 عالُت 

 
ً
 حدا

 مىسفظت مخىطؼت عالُت
 مىسفظت

  
ً
 حدا

 % ن % ن % ن % ن % ن

05 
ًدث الؼالب على اخترام العاداث 

 الاحخماعُت
55 40.7 44 33.3 87 81.5 6 4.5 1 1.1 4.08 1.89 0 

06 
دفص الؼالب على الالتزام  ًُ

 بمخؼلباث العمل
35 86.5 58 39.4 35 86.5 7 5.3 3 8.3 3.83 1.96 4 

07 
شجع الؼالب على أداء واحباتهم  ٌُ

 اإلاؼلىببالشيل 
51 37.9 56 48.4 06 08.0 01 7.6 1 1.1 4.00 1.89 8 

08 
عصش شجاعت الاعتراف بالخؼأ  ٌُ

 لدي الؼالب
38 84.8 71 53.1 83 07.4 7 5.3 1 1.1 3.96 1.81 3 

09 
ًدث الؼالب على اإلاشازهت 

 الاحخماعُت الفاعلت
05 00.4 69 58.3 38 88.8 6 4.5 4 3.1 3.64 1.86 9 

ىمي لدي 81  6 1.98 3.74 8.3 3 8.3 00 85.1 33 40.7 55 88.7 31 الؼالب الثلت بالىفع ًُ

80 
ىحه الؼالب لخدلُم ألاهداف  ًُ

 اإلاسطىمت في اإلاظخلبل
86 09.7 56 48.4 36 87.3 7 5.3 7 5.3 3.66 0.13 8 
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 العبازاث م

 دزحت اإلامازطت

بي
ظا

لح
ؽ ا

ط
خى

اإلا
ي   ز

ُا
إلاع

ف ا
سا

د
الاه

 

ب
رجِ

الت
 

 عالُت 

 
ً
 حدا

 مىسفظت مخىطؼت عالُت
 مىسفظت

  
ً
 حدا

 % ن % ن % ن % ن % ن

88 
عصش لدي الؼالب مهازة الخضحُت  ٌُ

ً  مً أحل آلازٍس
87 81.5 41 31.3 58 43.9 7 5.3 1 1.1 3.66 1.86 7 

83 
شجع الؼالب على ملاومت  ٌُ

 الظغىغ الدزاطُت
40 30.0 43 38.6 30 83.5 07 08.9 1 1.1 3.88 0.18 5 

 - 1.78 3.84 اإلاخىطؽ الحظابي العام

ت لدي ػالب ظاولُ( ؤن مدىز دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلا3-4ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )

ت  وباهدساف مػُازي بلغذ ، (4.12، 3.64جساوخذ اإلاخىطؼاث الخظابُت لهم بحن )، ( غبازاث9ًخظمً )اإلادازض الثاهٍى

وحشحر الىدُجت الظابلت بلى ، وهره اإلاخىطؼاث جلؼ بالفئت السابػت مً فئاث اإلالُاض اإلاخدزج الخماس ي، (0078كُمخه )

ت.ظاولُزة جدمل اإلاجلازب اطخجاباث ؤفساد الدزاطت هدى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مها  ت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس ، (3.84ًبلغ اإلاخىطؽ الخظابي الػام )

ت بدزحت غالُت وذلً ًخمثل في مىافلت ، اإلادزطت ًلىم بدوزه في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

وهرلً حشجُؼ الؼالب غلى ، طت بدزحت غالُت غلى ول مً )خث الؼالب غلى اخترام الػاداث الاحخماغُتؤفساد الدزا

ص شجاغت الاغتراف بالخؼإ لدي الؼالب، ؤداء واحباتهم بالشيل اإلاؼلىب وجدفحز الؼالب غلى الالتزام ، بطافت بلى حػٍص

ػصو الباخث ذلً بلى اإلاػاًحر الجُدة التي ، بمخؼلباث الػمل( وألن مهازة جدمل ، مً زاللها جم ازخُاز مدًس اإلادزطتَو

وهرلً الالتزام ، ت حػد مً صمُم مهازاث اللائد الىاجح مً زالٌ الػاداث الاحخماغُت والالتزام بهاظاولُاإلا

 والاغتراف بالخؼإ...، بمخؼلباث الػمل

ٌشحر بلى ججاوع اطخجاباث ؤفساد وهرا ، (0.23( بفازق )1.03 – 0.80جتراوح كُمت الاهدساف اإلاػُازي ما بحن )

ت.  الدزاطت خٌى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

( وهي )ًدث الؼالب غلى اخترام الػاداث الاحخماغُت( باإلاسجبت ألاولى بحن الػبازاث 15حاءث الػبازة زكم ) .1

( 5.0مً  4.12ت بمخىطؽ خظابي )ظاولُهازة جدمل اإلاالخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث م

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن ، (0.89واهدساف مػُازي )

وإلاا لهره الػاداث مً اخترام لدي اإلاجخمؼ ، مدًس اإلادزطت ًدث الؼالب غلى اخترام الػاداث الاحخماغُت

 ليىجها حظخمد حػالُمها مً ألاطع الدًيُت ؤلاطالمُت. 

شجؼ الؼالب غلى ؤداء واحباتهم بالشيل اإلاؼلىب( باإلاسجبت الثاهُت بحن 17حاءث الػبازة زكم ) .2 ٌُ ( وهي )

 4.11ت بمخىطؽ خظابي )ُظاولالػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة جدمل اإلا

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت ، (0.89( واهدساف مػُازي )5.0مً 

شجؼ الؼالب غلى ؤداء واحباتهم بالشيل اإلاؼلىب ٌُ ػىد ذلً بلى وصفها مً ، غلى ؤن مدًس اإلادزطت  َو

 اللائد اإلاخمىً.  اإلاهازاث اإلاخػللت بخدمل اإلاظاولُت والتي حػد طمت مً طماث

ػصش شجاغت الاغتراف بالخؼإ لدي الؼالب( باإلاسجبت الثالثت بحن الػبازاث 18حاءث الػبازة زكم ) .3 ٌُ ( وهي )

( 5.0مً  3.96ت بمخىطؽ خظابي )ظاولُالخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة جدمل اإلا

بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن  وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت، (0.80واهدساف مػُازي )
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ػصش شجاغت الاغتراف بالخؼإ لدي الؼالب ٌُ وذلً ألن شجاغت الاغتراف بالخؼإ مً ، مدًس اإلادزطت 

 وجدٌ ؤًظا غلى دزحت الثلت وؤزسها غلى الفسد هفظه والخابػحن. ، صفاث اللائد الىاجح واإلاخمحز

دفص الؼالب غلى16حاءث الػبازة زكم ) .4 ًُ الالتزام بمخؼلباث الػمل( باإلاسجبت السابػت بحن الػبازاث  ( وهي )

( 5.0مً  3.83ت بمخىطؽ خظابي )ظاولُالخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة جدمل اإلا

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن ، (0.96واهدساف مػُازي )

دفص ال ًُ  غلى ، ؼالب غلى الالتزام بمخؼلباث الػملمدًس اإلادزطت 
 
وؤن هرا الالتزام ًىػىع اًجابا

ت الػمل وهجاخه. ظاغد في اطخمساٍز  ؤلاهخاحُت والجىدة َو

شجؼ الؼالب غلى ملاومت الظغىغ الدزاطُت( باإلاسجبت الخامظت بحن 23حاءث الػبازة زكم ) .5 ٌُ ( وهي )

 3.82ت بمخىطؽ خظابي )ظاولُهازاث مهازة جدمل اإلاالػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلا

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت ، (1.02( واهدساف مػُازي )5.0مً 

شجؼ الؼالب غلى ملاومت الظغىغ الدزاطُت ٌُ فظس ؤن اللائد الجُد ال ، غلى ؤن مدًس اإلادزطت  هما ٍو

له مً جددًاث وطغىغ.  بل بمىاحهت ول، ٌػترف باالطدظالم  ما ٌػترض ػٍس

ىمي لدي الؼالب الثلت بالىفع( باإلاسجبت الظادطت بحن الػبازاث الخاصت 20حاءث الػبازة زكم ) .6 ًُ ( وهي )

( واهدساف 5.0مً  3.74ت بمخىطؽ خظابي )ظاولُبدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة جدمل اإلا

مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت  وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان، (0.98مػُازي )

ىمي لدي الؼالب الثلت بالىفع ػصو الباخث ذلً بلى ؤهمُت الثلت بالىفع وازجباػها بمهازة جدمل ، ًُ َو

ً وبالخالي ًىػىع ذلً غلى الػمل.  اإلاظاولُت وؤن الري ًفخلد للثله ال ًمىىه اللُادة والخإزحر في الازٍس

ً( باإلاسجبت الظابػت بحن 22ػبازة زكم )حاءث ال .7 ػصش لدي الؼالب مهازة الخطخُت مً ؤحل آلازٍس ٌُ ( وهي )

 3.66ت بمخىطؽ خظابي )ظاولُالػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة جدمل اإلا

فساد الدزاطت وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤ، (0.86( واهدساف مػُازي )5.0مً 

ً ػصش لدي الؼالب مهازة الخطخُت مً ؤحل آلازٍس ٌُ وهرا ٌػىد بلى كىة مهازة ، غلى ؤن مدًس اإلادزطت 

ً وكدزتها غلى الخإزحر ىمي مدًس اإلادزطت لدي الؼالب الخطخُت مً ، الخطخُت مً ؤحل الازٍس هما ٍو

 مما طىف ًىػىع ذلً بًجابا غلى طلىههم.، ؤحل شمالئهم

ىحه الؼالب لخدلُم ألاهداف اإلاسطىمت في اإلاظخلبل( باإلاسجبت الثامىت 21زكم )حاءث الػبازة  .8 ًُ ( وهي )

ت بمخىطؽ خظابي ظاولُبحن الػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة جدمل اإلا

طت غلى وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزا، (1.03( واهدساف مػُازي )3.66)

ىحه الؼالب لخدلُم ألاهداف اإلاسطىمت في اإلاظخلبل ًُ وزبما ٌظاهم ذلً في اهظاب ، ؤن مدًس اإلادزطت 

ت التي حػد مىؼلت الاهؼالق هدى اهدشاف  مهازة الخسؼُؽ لدي الؼالب وزصىصا في اإلاسخلت الثاهٍى

 والظعي لخدلُم ألاهداف اإلاظخلبلُت.، اإلاٌُى والخىحهاث

( وهي )ًدث الؼالب غلى اإلاشازهت الاحخماغُت الفاغلت( باإلاسجبت الخاطػت بحن 19حاءث الػبازة زكم ) .9

( 3.64ت بمخىطؽ خظابي )ظاولُالػبازاث الخاصت بدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث مهازة جدمل اإلا

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن ، (0.86واهدساف مػُازي )

ػصو الباخث ذلً بلى اإلاشازهت ، ًس اإلادزطت ًدث الؼالب غلى اإلاشازهت الاحخماغُت الفاغلتمد َو

مً زالٌ حػسطهم لالزخبازاث واإلاىاحهاث ، الاحخماغُت ودوزها في جىمُت الؼالب واهدشاف كدزاتهم

 اإلاباشسة والىاكػُت.
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تومً زالٌ الػسض الظابم لىاكؼ دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث  ، اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 هجدها حاءث هما ًلي:

ت (4-4حدٌو زكم )  واكع دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 الترجِب اإلاخىطؽ الحظابي واكع دوز مدًس اإلادزطت م

 2 3.27 دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز 0

 3 3.18 دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز 8

 1 3.84 دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلاظاولُت 3

 - 3.43 اإلاخىطؽ الحظابي العام

ت 4-4ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم ) ( ؤن مدًس اإلادزطت ًىمي اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ت باإلاسجبت ألاولى ظاولُخُث ًإحي دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلا، (3.43غام )بدزحت غالُت بمخىطؽ 

وفي ألازحر ًإحي دوز مدًس اإلادزطت في ، ًليها دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز، (3.84بمخىطؽ غام )

الدزاطت الخالُت مؼ هدُجت دزاطت الخيُجي  وكد اجفلذ هدُجت، (3.18جىمُت مهازة اجساذ اللساز بمخىطؽ غام )

ص اإلاهازاث اللُادًت  (2007وزصاوهت )  في حػٍص
 
 هاما

 
ً واإلاػلمحن و ألاكسان كد لػبىا دوزا والتي جىصلذ بلى ؤن اإلادًٍس

والتي جىصلذ بلى ؤن مدًس  (2012في خحن ازخلفذ هدُجت الدزاطت الخالُت مؼ هدُجت دزاطت الػجزي )، لدي الؼالب

هما ازخلفذ ، زطت ًلىم بدوزه بدزحت مخىطؼت في تهُئت بِئت حاذبت لخػلُم الؼالب في مدازض الخػلُم الثاهىي اإلاد

والتي جىصلذ بلى ؤن مدًس اإلادزطت ًلىم بدوزه بدزحت  (2000هدُجت الدزاطت الخالُت مؼ هدُجت دزاطت دزادهت )

س ألاوشؼت اإلادزطُت والتي  (2005ت الخالُت مؼ هدُجت دزاطت ًمحن )هما ازخلفذ هدُجت الدزاط، مخىطؼت في جؼٍى

ت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالب حاءث بدزحت مىسفظت ، جىصلذ بلى ؤن دوز ألاوشؼت الؼالبُت في اإلادازض الثاهٍى

ت جلىم  (2009هما ازخلفذ هدُجت الدزاطت الخالُت مؼ هدُجت دزاطت الشسازي ) والتي جىصلذ بلى ؤن اإلادازض الثاهٍى

 وزها في جىمُت الظلىن اللُادي لدي الؼالب بدزحت مىسفظت.بد

الظؤاٌ الثاوي: ما معىكاث كُام مدًس اإلادزطت بأدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض 

ت مً وحهت هظس أفساد الدزاطت؟  الثاهٍى

ت و  اإلاخىطؼاث الخظابُت ولإلحابت غلى الدظاٌئ الظابم كام الباخث بدظاب الخىسازاث واليظب اإلائٍى

والاهدساف اإلاػُازي الطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى مػىكاث كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت 

ت  منها، لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى
 
 وذلً هما ًلي:، هما جم جسجِب هره الفلساث خظب اإلاخىطؽ الخظابي لىال

ت واإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاعُازي الطخجاباث أفساد الدزاطت(الخىسازاث واليظب ا5-4حدٌو زكم )  إلائٍى

 خٌى معىكاث كُام مدًس اإلادزطت بأدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض 

 للمخىطؽ الحظابي لها 
ً
 وفلا

ً
ت مسجبت جىاشلُا  الثاهٍى

 العبازاث م

 
 دزحت اإلاىافلت

بي
ظا

لح
ؽ ا

ط
خى

اإلا
 

ف 
سا

د
الاه

ي  ز
ُا

إلاع
ا

 

ب
رجِ

الت
 

 عالُت 

 
ً
 حدا

 مىسفظت مخىطؼت عالُت
 مىسفظت

  
ً
 حدا

 % ن % ن % ن % ن % ن

0 
ً باإلاهازاث  كلت زبرة اإلادًٍس

 اللُادًت وهُفُت اهدشافها
37 88.1 44 33.3 47 35.6 1 1.1 4 3.1 3.83 1.94 9 

عُم  8 ٌُ  8 0.13 3.93 3.1 4 5.3 7 88.1 89 34.8 46 34.8 46جصمُم اإلابنى اإلادزس ي 
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 العبازاث م

 
 دزحت اإلاىافلت

بي
ظا

لح
ؽ ا

ط
خى

اإلا
 

ف 
سا

د
الاه

ي  ز
ُا

إلاع
ا

 

ب
رجِ

الت
 

 عالُت 

 
ً
 حدا

 مىسفظت مخىطؼت عالُت
 مىسفظت

  
ً
 حدا

 % ن % ن % ن % ن % ن

 اللُادًتبسامج جىمُت اإلاهازاث 

3 
غُاب الثلافت اللُادًت في 

 اإلاىهج اإلادزس ي
53 41.8 47 35.6 38 84.8 1 1.1 1 1.1 4.06 1.79 5 

4 

طعف اهخمام الجهاث 

اإلاشسفت على الخعلُم باإلاهازاث 

 اللُادًت

60 46.8 53 41.8 08 03.6 1 1.1 1 1.1 4.33 1.71 4 

5 
خٌى  مددودًت صالخُت اإلادًس 

 جفعُل بسامج اإلاهازاث اللُادًت
48 30.8 59 44.7 88 80.8 1 1.1 3 8.3 4.14 1.86 6 

6 
ح اإلاسصصاث اإلاالُت 

ُ
ش

 لألوشؼت اإلادزطُت
50 38.6 88 80.8 46 34.8 7 5.3 1 1.1 3.93 1.97 7 

 3 1.84 4.34 1.1 1 3.1 4 04.4 09 88.1 37 54.5 78 هثرة أعداد الؼالب 7

 8 1.86 4.39 1.1 1 5.3 7 9.0 08 86.5 35 59.0 78 هثرة مهام اإلادًس 8

9 
طعف جسابؽ مؤطظاث 

 اإلاجخمع مع اإلادزطت
71 53.1 51 37.9 9 6.8 3 8.3 1 1.1 4.48 1.78 0 

 - 1.56 4.05 اإلاخىطؽ الحظابي العام

اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ( ؤن مػىكاث كُام مدًس 5-4ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )

ً ًخظمً ) ت مً وحهت هظس اإلادًٍس ، 3.83جساوخذ اإلاخىطؼاث الخظابُت لهم بحن )، ( غبازاث9ػالب اإلادازض الثاهٍى

وهره اإلاخىطؼاث جلؼ بالفئخحن السابػت والخامظت مً فئاث اإلالُاض ، (0056وباهدساف مػُازي بلغذ كُمخه)، (4.42

وحشحر الىدُجت الظابلت بلى جفاوث اطخجاباث ؤفساد الدزاطت هدى مػىكاث كُام مدًس اإلادزطت ، زج الخماس ياإلاخد

.ً ت مً وحهت هظس اإلادًٍس  بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ن ؤفساد الدزاطت غلى وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بح، (4.15ًبلغ اإلاخىطؽ الخظابي الػام )

ت ومً ؤبسش ، اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

بطافت بلى هثرة ؤغداد ، وهرلً هثرة مهام اإلادًس، جلً اإلاػىكاث )طػف جسابؽ ماطظاث اإلاجخمؼ مؼ اإلادزطت

سي الباخث ؤن هره اإلاػىكاث اوػىظذ ، شسفت غلى الخػلُم باإلاهازاث اللُادًت(وطػف اهخمام الجهاث اإلا، الؼالب ٍو

هما وؤن بػع هره اإلاػىكاث زازحت غً ، طلبا غلى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُخه للمهازاث اللُادًت لدي الؼالب

مً الجهاث اإلاشسفت وطػف الاهخمام ، وهثرة ؤغداد الؼالب، بمياهُاث مدًس اإلادزطت هدى: جسابؽ ماطظاث اإلاجخمؼ

 غلى الخػلُم.

وهرا ٌشحر بلى ججاوع اطخجاباث ؤفساد ، (0.33( بفازق )1.03 – 0.70جتراوح كُمت الاهدساف اإلاػُازي ما بحن )

الدزاطت خٌى اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض 

ت.  الثاهٍى

( وهي )طػف جسابؽ ماطظاث اإلاجخمؼ مؼ اإلادزطت( باإلاسجبت ألاولى بمخىطؽ خظابي 9زكم ) حاءث الػبازة .1

 بحن ؤفساد ، (0.72( واهدساف مػُازي )5.0مً  4.42)
 
وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت حدا
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اإلادزطت  الدزاطت غلى ؤن طػف جسابؽ ماطظاث اإلاجخمؼ مؼ اإلادزطت مً الػبازاث التي جدد مً كُام مدًس 

ت وزبما ٌػىد ذلً بلى طػف الخسؼُؽ في ، بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 وألاهظمت البحروكساػُت التي زبما حػُم هره الشساواث وجفػُلها.، جفػُل الشساواث اإلاجخمػُت مؼ اإلادزطت

( واهدساف مػُازي 4.39لثاهُت بمخىطؽ خظابي )( وهي )هثرة مهام اإلادًس( باإلاسجبت ا8حاءث الػبازة زكم ) .2

 بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن هثرة مهام اإلادًس مً ، (0.86)
 
وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت حدا

ت ، اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ع مدًس اإلادزطت لبػع اإلاهام التي مً اإلامىً ؤن ًلىم بها غحره.وجفظحر ذلً بلى   غدم جفٍى

( واهدساف 5.0مً  4.34( وهي )هثرة ؤغداد الؼالب( باإلاسجبت الثالثت بمخىطؽ خظابي )7حاءث الػبازة زكم ) .3

 بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن هثرة ؤ، (0.84مػُازي )
 
غداد وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت حدا

الؼالب مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب 

ت ؼ ، ولػل ذلً ٌػىد بلى غُاب الخسؼُؽ بحن اإلااطظاث الخيىمُت، اإلادازض الثاهٍى وهرلً بلى ُبؽء مشاَز

 بىاء اإلادزاض وجإزسها.

اث اإلاشسفت غلى الخػلُم باإلاهازاث اللُادًت( باإلاسجبت ( وهي )طػف اهخمام الجه4حاءث الػبازاث زكم ) .4

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت ، (0.70( واهدساف مػُازي )4.33السابػت بمخىطؽ خظابي )

 بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن طػف اهخمام الجهاث اإلاشسفت غلى الخػلُم باإلاهازاث اللُادًت مً اإلاػىكاث 
 
حدا

تالتي جدد مً كُ وزبما ٌػىد ، ام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ولػل ، ذلً بلى طػف الاهخمام باإلاهازاث اللُادًت الؼالبُت لدي الجهاث اإلاشسفت غلى الخػلُم ومدي ؤهمُتها

سها لدي الؼالب.بسهامج فؼً الري دشيخه وشازة الخػلُم مازسا ٌظاهم في الاهخمام بهره اإلا  هازاث وجؼٍى

( وهي )غُاب الثلافت اللُادًت في اإلاىهج اإلادزس ي( باإلاسجبت الخامظت بمخىطؽ خظابي 3حاءث الػبازاث زكم ) .5

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن ، (0.79( واهدساف مػُازي )4.16)

زس ي مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت غُاب الثلافت اللُادًت في اإلاىهج اإلاد

ت ػصو الباخث ذلً بلى غدم اهخمام اإلاظاولحن في وشازة ، اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى َو

 الخػلُم باإلاهازاث اللُادًت لدي الؼالبُت. 

جفػُل بسامج اإلاهازاث اللُادًت( باإلاسجبت الظادطت ( وهي )مددودًت صالخُت اإلادًس خٌى 5حاءث الػبازة زكم ) .6

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت ، (0.86( واهدساف مػُازي )5.0مً  4.04بمخىطؽ خظابي )

بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مددودًت صالخُت اإلادًس خٌى جفػُل بسامج اإلاهازاث اللُادًت مً اإلاػىكاث التي 

تجدد مً كُام مدًس اإلا وهرا ًفظس ، دزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 غُاب الخسؼُؽ لخفػُل بسامج اإلاهازاث اللُادًت مً كِبل ؤصخاب اللساز في وشازة الخػلُم. 

ح اإلاسصصاث اإلاالُت لألوشؼت اإلادزطُت( باإلاسجبت الظابػت بمخىطؽ خظابي 6حاءث الػبازة زكم ) .7
ُ

( وهي )ش

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن ، (0.97( واهدساف مػُازي )3.93)

ح اإلاسصصاث اإلاالُت لألوشؼت اإلادزطُت مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت 
ُ

ش

ت ػصو الباخث ذلً بل، اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى ى صسف اإلاسصصاث اإلاالُت مً وشازة َو

ؼ ؤزسي   وطػف غملُت اإلاىاشهت بحن اإلاصسوفاث.، الخػلُم غلى مشاَز

ػُم بسامج جىمُت اإلاهازاث اللُادًت( باإلاسجبت الثامىت 2حاءث الػبازة زكم ) .8 ٌُ ( وهي )جصمُم اإلابنى اإلادزس ي 

مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد  وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان، (1.03( واهدساف مػُازي )3.93بمخىطؽ خظابي )
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الدزاطت غلى ؤن جصمُم اإلابنى اإلادزس ي مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت 

ت ػىد ذلً بلى وحىد بػع اإلاباوي اإلاظخإحسة هما وؤن بسامج ، اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى َو

 ظاخاث شاطػت وكاغاث حػلُمُت مجهصه. جىمُت اإلاهازاث اللُادًت جدخاج إلا

ً باإلاهازاث اللُادًت وهُفُت اهدشافها( باإلاسجبت الخاطػت 1حاءث الػبازة زكم ) .9 ( وهي )كلت زبرة اإلادًٍس

وهرا ًدٌ غلى ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد ، (0.94( واهدساف مػُازي )3.83بمخىطؽ خظابي )

ًٍ باإلاهازاث اللُادًت وهُفُت اهدشافها مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام الدزاطت غلى ؤن كلت زبرة اإلادًس 

ت وجفظحر ذلً بلى طػف مػاًحر ، مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 هدشافها. ازخُاز مدًس اإلادزطت في الظابم مما طاهم في كلت الخبرة باإلاهازاث اللُادًت والخىلُب غنها وا

ً خٌى 1.15الظؤاٌ الثالث: هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت عىد مظخىي ) ( بين إحاباث اإلادًٍس

ت حعصي للمخغيراث الخالُت  دوز ومعىكاث مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 الدوزاث اللُادًت(؟، اإلاؤهل، )الخبرة

: الفسوق بازخالف 
ً
 مخغير الخبرة الىظُفُت:أوال

وإلاػسفت بذا ما واهذ هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن وحهاث هظس ؤفساد الدزاطت هدى دوز ومػىكاث 

ت بازخالف مخغحر طىىاث الخبرة جم اطخسدام ، مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 غً ازخباز جدلُل الخباًً ألاخادي )Kruskal Wallisازخباز هسوطياٌ والاض )
 
( وذلً لػدم One Way Anova( بدًال

 (.6-4وذلً هما ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )، الخيافا بحن فئاث مخغحر الخبرة الىظُفُت

 ( للفسوق بين مخىطؼاث اطخجاباث أفساد Kruskal Wallisهخائج ازخباز هسوطياٌ والاض )(6-4دٌو زكم )ح

ت بازخالف مخغير مُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب ومعىكاث مدًس اإلادزطت في جىالدزاطت هدى دوز  اإلادازض الثاهٍى

 طىىاث الخبرة

 العدد طىىاث الخبرة ألابعاد
مخىطؽ 

 السجب

 مسبع 

 واي

مظخىي 

 الداللت

دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة 

 اإلابادأة والابخياز

 65.11 6 ( طىىاث5أكل مً )

 61.95 33 ( طىىاث01( طىىاث إلى أكل مً )5) 1.600 1.986

 68.56 93 ( طىىاث فأهثر01)

دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة 

 اجساذ اللساز

 43.51 6 ( طىىاث5أكل مً )

 64.35 33 ( طىىاث01( طىىاث إلى أكل مً )5) 1.871 8.681

 68.75 93 ( طىىاث فأهثر01)

جىمُت مهازة دوز مدًس اإلادزطت في 

 تظؤولُجدمل اإلا

 88.51 6 ( طىىاث5أكل مً )

 66.98 33 ( طىىاث01( طىىاث إلى أكل مً )5) 1.148 6.389

 68.78 93 ( طىىاث فأهثر01)

الدزحت اليلُت لدوز مدًس اإلادزطت 

 في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالب

 05.11 6 ( طىىاث5أكل مً )

 69.58 33 ( طىىاث01إلى أكل مً )( طىىاث 5) 1.113 00.471

 68.73 93 ( طىىاث فأهثر01)

اإلاعىكاث التي جدد مً دوز مدًس 

اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث 

 اللُادًت للؼالب

 41.51 6 ( طىىاث5أكل مً )

 64.97 33 ( طىىاث01( طىىاث إلى أكل مً )5) 1.818 3.043

 68.78 93 ( طىىاث فأهثر01)
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( ؤهه ال جىحد هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث 6-4زالٌ الجدٌو زكم ) ًخطح مً

دوز مدًس اإلادزطت في ، اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى ول مً )دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز

اإلاهازاث اللُادًت للؼالب( بازخالف مخغحر اإلاػىكاث التي جدد مً دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت ، جىمُت مهازة اجساذ اللساز

وحمُػها كُم ، (0.208، 0.270، 0.611خُث بلغذ كُمت مظخىي الداللت لخلً اإلاداوز غلى الخىالي )، طىىاث الخبرة

.0.05ؤهبر مً )
 
 ( ؤي غحر دالت بخصائُا

د الدزاطت خٌى في خحن ؤوضخذ الىخائج ؤن هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفسا

خُث بلغذ كُمت مظخىي الداللت ، دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلاظاولُت بازخالف مخغحر طىىاث الخبرة

وحشحر الىدُجت ، (68.87( طىىاث فإهثر بمخىطؽ زجب )10وذلً لصالح ؤفساد الدزاطت ممً زبرتهم )، (0.042)

( طىىاث فإهثر ًىافلىن بدزحت ؤهبر غلى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت 10الظابلت بلى ؤن ؤفساد الدزاطت ممً زبرتهم )

اض ت بمدًىت الٍس وهرا ٌػىُد بلى الخبراث التي اهدظبىها زالٌ فترة ، مهازة جدمل اإلاظاولُت لدي ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

اإلاهازاث ألاطاطُت لدي  هما وحػد هره اإلاهازة مً، غبر مىاحهتهم إلاىاكف غده ؤهظبتهم مهازة جدمل اإلاظاولُت، الػمل

 اللائد الىاجح. 

هما بُيذ الىخائج ؤن هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى 

ت بازخالف مخغحر طىىاث  الدزحت اليلُت لدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

وذلً لصالح ؤفساد الدزاطت ممً جتراوح طىىاث زبرتهم ما بحن ، (0.003ىي الداللت )خُث بلغذ كُمت مظخ، الخبرة

وحشحر الىدُجت الظابلت بلى ؤن ؤفساد الدزاطت ممً ، (69.58( طىىاث بمخىطؽ زجب )10( طىىاث بلى ؤكل مً )5)

دًس اإلادزطت في جىمُت ( طىىاث ًىافلىن بدزحت ؤهبر غلى دوز م10( طىىاث بلى ؤكل مً )5زبرتهم جتراوح ما بحن )

اض. ت بمدًىت الٍس  اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

وحػىع الىدُجت الظابلت دوز طىىاث الخبرة في الىعي باألدواز الالشمت لخىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب 

ت.  اإلادازض الثاهٍى

: الفسوق بازخالف مخغير اإلاؤهل العلمي
ً
:ثاهُا  

واهذ هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن وحهاث هظس ؤفساد الدزاطت هدى دوز ومػىكاث  وإلاػسفت بذا ما 

ت بازخالف مخغحر اإلااهل الػلمي جم اطخسدام ، مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

خني )  غً ازخباز )ث( لػُيخحن مظخللخحن )Mann-Whitneyازخباز مان ٍو
 
( وذلً Independent Sample T-Test( بدًال

 (.7-4وذلً هما ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )، لػدم الخيافا بحن فئاث مخغحر اإلااهل الػلمي

خني )(7-4حدٌو زكم ) الدزاطت سوق بين مخىطؼاث اطخجاباث أفساد ( للفMann-Whitneyهخائج ازخباز مان ٍو

ت بازخالف مخغير اإلاؤهل زطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت هدى دوز ومعىكاث مدًس اإلاد لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 العلمي

 ألابعاد
 اإلاؤهل

 العلمي
 العدد

مخىطؽ 

 السجب

مجمىع 

 السجب
 (Zكُمت )

مظخىي 

 الداللت

دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادأة 

 والابخياز

 6430.50 66.98 96 بيالىزٍىض
-0.239 0.811 

 2347.50 65.21 36 ماحظخحر

دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ 

 اللساز

 6435.50 67.04 96 بيالىزٍىض
-0.264 0.791 

 2342.50 65.07 36 ماحظخحر
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 ألابعاد
 اإلاؤهل

 العلمي
 العدد

مخىطؽ 

 السجب

مجمىع 

 السجب
 (Zكُمت )

مظخىي 

 الداللت

دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل 

 تظؤولُاإلا

 6278.50 65.40 96 بيالىزٍىض
-0.542 0.588 

 2499.50 69.43 36 ماحظخحر

الدزحت اليلُت لدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت 

 اإلاهازاث اللُادًت للؼالب

 6550.50 68.23 96 بيالىزٍىض
-0.853 0.394 

 2227.50 61.88 36 ماحظخحر

اإلاعىكاث التي جدد مً دوز مدًس اإلادزطت 

 في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالب

 6294.50 65.57 96 بيالىزٍىض
-0.458 0.647 

 2483.50 68.99 36 ماحظخحر

( ؤهه ال جىحد هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث 7-4ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )

ت  اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى دوز ومػىكاث مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

، 0.588، 0.791، 0.811كُمت مظخىي الداللت للمداوز غلى الخىالي )خُث بلغذ ، بازخالف مخغحر اإلااهل الػلمي

.0.05وحمُػها كُم ؤهبر مً )، (0.647، 0.394
 
 ( ؤي غحر دالت بخصائُا

وحشحر الىدُجت الظابلت بلى جلازب اطخجاباث ؤفساد الدزاطت غلى ازخالف اإلااهالث الػلمُت لهم خٌى دوز 

تومػىكاث مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهاز  ػصو الباخث الىدُجت الظابلت بلى ، اث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى َو

ألامس الري ًجػلهم مخجاوظحن مً خُث اإلااهل ، ؤن اليظبت ألاهبر مً ؤفساد الدزاطت ماهلهم الػلمي بيالىزٍىض

زاث اللُادًت لدي ػالب وبالخالي ًجػلهم مخفلحن في آزائهم هدى دوز ومػىكاث مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاها، الػلمي

ت  بطافت بلى ذلً جىخُد البرامج واإلاهام اإلالدمت لهم.، اإلادازض الثاهٍى

: الفسوق بازخالف مخغير الدوزاث اللُادًت:
ً
 ثالثا

وإلاػسفت بذا ما واهذ هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن وحهاث هظس ؤفساد الدزاطت هدى دوز ومػىكاث  

ت بازخالف مخغحر الدوزاث اللُادًتمدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاها جم اطخسدام ، زاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 غً ازخباز جدلُل الخباًً ألاخادي )Kruskal Wallisازخباز هسوطياٌ والاض )
 
( وذلً لػدم One Way Anova( بدًال

 (.8-4كم )وذلً هما ًخطح مً زالٌ الجدٌو ز ، الخيافا بحن فئاث مخغحر الدوزاث اللُادًت

 سوق بين مخىطؼاث اطخجاباث أفساد( للفKruskal Wallisهخائج ازخباز هسوطياٌ والاض )(8-4حدٌو زكم )

ت بازخالف مخغير مُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب الدزاطت هدى دوز ومعىكاث مدًس اإلادزطت في جى إلادازض الثاهٍى

 الدوزاث اللُادًت

 العدد الدوزاث اللُادًت ألابعاد
مخىطؽ 

 السجب

 مسبع 

 واي

مظخىي 

 الداللت

دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادأة 

 والابخياز

 64.97 34 دوزة واخدة

 59.20 15 دوزجحن 0.662 0.825

 68.45 83 ؤهثر مً ذلً

دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ 

 اللساز

 71.03 34 دوزة واخدة

 36.60 15 دوزجحن 0.005 10.457

 70.05 83 ؤهثر مً ذلً

 0.701 0.711 69.32 34 دوزة واخدةدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل 
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 العدد الدوزاث اللُادًت ألابعاد
مخىطؽ 

 السجب

 مسبع 

 واي

مظخىي 

 الداللت

 59.40 15 دوزجحن تظؤولُاإلا

 66.63 83 ؤهثر مً ذلً

الدزحت اليلُت لدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت 

 اإلاهازاث اللُادًت للؼالب

 70.09 34 دوزة واخدة

 50.40 15 دوزجحن 0.213 3.091

 67.94 83 ؤهثر مً ذلً

اإلاعىكاث التي جدد مً دوز مدًس اإلادزطت في 

 جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالب

 68.54 34 دوزة واخدة

 50.10 15 دوزجحن 0.211 3.115

 68.63 83 ؤهثر مً ذلً

داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث ( ؤهه ال جىحد هىان فسوق ذاث 8-4ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )

دوز مدًس اإلادزطت في ، اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى ول مً )دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز

اإلاػىكاث التي ، الدزحت اليلُت لدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالب، تظاولُجىمُت مهازة جدمل اإلا

خُث بلغذ كُمت ، اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالب( بازخالف مخغحر الدوزاث اللُادًت جدد مً دوز مدًس 

( ؤي غحر 0.05وحمُػها كُم ؤهبر مً )، (0.211،  0.213،  0.701،  0.662مظخىي الداللت لخلً اإلاداوز غلى الخىالي )

.
 
 دالت بخصائُا

خصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى في خحن ؤوضخذ الىخائج ؤن هىان فسوق ذاث داللت ب

اض بازخالف مخغحر الدوزاث  ت بمدًىت الٍس دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

وحشحر الىدُجت الظابلت ، (71.03وذلً لصالح ؤفساد الدزاطت ممً خصلىا غلى دوزة واخدة بمخىطؽ زجب )، اللُادًت

لى ؤن ؤفساد الدزاطت ممً خصلىا غلى دوزة واخدة ًىافلىن بدزحت ؤهبر غلى دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ ب

اض ت بمدًىت الٍس ػصو الباخث الىدُجت الظابلت بلى دوز الدوزاث اللُادًت في ، اللساز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى َو

تالىعي باألدواز الالشمت لخىمُت مهازة اجساذ الل ػىد ذلً بلى بدزان مدًس اإلادزطت ، ساز لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى هما َو

بُت اللُادًت بإهمُت اجساذ اللساز وؤزسه غلى بِئت الػمل والػاملحن وغلى ؤهمُت اهظاب ، بػد خصىله غلى الدوزة الخدٍز

 هره اإلاهازة لدي الؼالب.

 أهم الىخائج والخىصُاث واإلالترخاث

 هخائج الدزاطت:

 لدزاطت بلى الػدًد مً الىخائج هىحصها فُما ًلي:جىصلذ ا

ؤن هىان مىافلت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت ًلىم بدوزه في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز  .1

ت بدزحت مخىطؼت  وذلً بدزحت مخىطؼت غلى ول مً:، لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 .ىمي لدي الؼالب ؤهماػا حدًدة في الخفىحر ًُ 

 .ىظب الؼالب مهازاث البدث غً الخلٌى للمشىالث مً زالٌ مىاكف ذهىُه ًُ 

 .ىمي لدي الؼالب مهازة اللدزة غلى اطدشػاز اإلاشىالث ًُ 

 .بكامت للاءاث غلمُت ًخػلم منها الؼالب هُفُت الاطخجابت للمساػس 
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زة اجساذ اللساز لدي ؤن هىان مىافلت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت ًلىم بدوزه في جىمُت مها .2

ت بدزحت مخىطؼت  وذلً بدزحت مخىطؼت غلى ول مً:، ػالب اإلادازض الثاهٍى

  .جدفحز الؼالب غلى مهازة صىؼ اجساذ اللسازاث اإلاىاطبت للػمل 

 .ػت  بشسان الؼالب في لجان مدزطُت جدخاج بلى اجساذ كسازاث طَس

 س مهازاث حمؼ اإلاػلىماث الجساذ اللسازا  ث غلمُا.جىظُم بسامج لخؼٍى

ؤن هىان مىافلت بحن ؤفساد الدزاطت غلى ؤن مدًس اإلادزطت ًلىم بدوزه في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي  .3

ت بدزحت غالُت  وذلً بدزحت غالُت غلى ول مً:، ػالب اإلادازض الثاهٍى

 .خث الؼالب غلى اخترام الػاداث الاحخماغُت 

 .حشجُؼ الؼالب غلى ؤداء واحباتهم بالشيل اإلاؼلىب 

 .ص شجاغت الاغتراف بالخؼإ لدي الؼالب  حػٍص

 .جدفحز الؼالب غلى الالتزام بمخؼلباث الػمل 

ت بدزحت غالُت .4 خُث ًإحي دوز مدًس ، ؤن مدًس اإلادزطت ًىمي اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

في جىمُت مهازة اإلابادؤة ًليها دوز مدًس اإلادزطت ، ت باإلاسجبت ألاولىظاولُاإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلا

 وفي ألازحر ًإحي دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز.، والابخياز

ؤن هىان مىافلت بدزحت غالُت بحن ؤفساد الدزاطت غلى اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه  .5

ت  جلً اإلاػىكاث:ومً ؤبسش ، في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 .طػف جسابؽ ماطظاث اإلاجخمؼ مؼ اإلادزطت 

 .هثرة مهام اإلادًس 

 .هثرة ؤغداد الؼالب 

 .طػف اهخمام الجهاث اإلاشسفت غلى الخػلُم باإلاهازاث اللُادًت 

ال جىحد هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى ول مً )دوز  .6

اإلاػىكاث ، دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اجساذ اللساز، مهازة اإلابادؤة والابخيازمدًس اإلادزطت في جىمُت 

 التي جدد مً دوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالب( بازخالف مخغحر طىىاث الخبرة.

زطت ؤن هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى دوز مدًس اإلاد .7

 ( فإهثر.10وذلً لصالح مً زبرتهم )، في جىمُت مهازة جدمل اإلاظاولُت بازخالف مخغحر طىىاث الخبرة

ؤن هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى الدزحت اليلُت لدوز  .8

ت بازخال  ، ف مخغحر طىىاث الخبرةمدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 ( طىىاث.10( طىىاث بلى ؤكل مً )5وذلً لصالح ؤفساد الدزاطت ممً جتراوح طىىاث زبرتهم ما بحن )

ال جىحد فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفساد غُىت الدزاطت خٌى دوز ومػىكاث  .9

ت بازخالف مخغحر اإلااهل الػلمي.مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض ا  لثاهٍى

ال جىحد هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى ول مً )دوز  .10

، تظاولُدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة جدمل اإلا، مدًس اإلادزطت في جىمُت مهازة اإلابادؤة والابخياز

اإلاػىكاث التي جدد مً دوز مدًس ، مُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالبالدزحت اليلُت لدوز مدًس اإلادزطت في جى

 اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للؼالب( بازخالف مخغحر الدوزاث اللُادًت.
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ؤن هىان فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجاباث ؤفساد الدزاطت خٌى دوز مدًس اإلادزطت  .11

اض بازخالف مخغحر الدوزاث في جىمُت مهازة اجساذ اللساز لدي ػال  ت بمدًىت الٍس ب اإلاسخلت الثاهٍى

 وذلً لصالح ؤفساد الدزاطت ممً خصلىا غلى دوزة واخدة.، اللُادًت

 جىصُاث الدزاطت:

 ًىص ي الباخث بما ًلي:، في طىء الىخائج التي جم الخىصل بليها

ف جسابؽ ماطظاث خُث بُيذ الىخائج ؤن طػ، الخسص غلى جسابؽ ماطظاث اإلاجخمؼ مؼ اإلادزطت .1

اإلاجخمؼ مؼ اإلادزطت مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت 

ت.  لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

ع اإلادًس بػع صالخُاجه بلى الؼاكم ؤلادازي اإلاظاغد لخمىُىه مً ؤداء بػع اإلاهام اإلاىولت بلُه .2 ، جفٍى

مهام اإلادًس مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت  خُث بُيذ الىخائج ؤن هثرة

ت.  اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

خُث بُيذ الىخائج ؤن ، م مؼ الؼاكت الاطدُػابُت للمدزطتءبغادة جىشَؼ الؼالب غلى اإلادازض بما ًخال .3

مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت  هثرة ؤغداد الؼالب مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام

ت.  لدي ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

وهُفُت اهدشافها وجىمُتها لدي ، طسوزة اهخمام الجهاث اإلاشسفت غلى الخػلُم باإلاهازاث اللُادًت .4

خُث بُيذ الىخائج ؤن طػف اهخمام الجهاث اإلاشسفت بخلً اإلاهازاث مً اإلاػىكاث التي جدد ، الؼالب

ت. مً  كُام مدًس اإلادزطت بإدوازه في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

خُث بُيذ الىخائج ؤن ، طسوزة اهخمام اللائمحن غلى بغداد اإلاىهج اإلادزس ي بإن ٌشمل الثلافت اللُادًت .5

بإدوازه في  غُاب الثلافت اللُادًت في اإلاىهج الدزاس ي مً اإلاػىكاث التي جدد مً كُام مدًس اإلادزطت

ت.  جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالب اإلادازض الثاهٍى

 ملترخاث لدزاطاث مظخلبلُت:

ًلترح الباخث دزاطاث مظخلبلُت حظاغد الباخثحن في احساء ، جصامىا مؼ الخؼىزاث التي ٌشهدها الخػلُم الُىم

د مً الدزاطاث اإلاسجبؼت باإلاهازاث اللُادًت وال طُما اإلاهخمت بفئت  وهي والخالي:، الؼالب اإلاٍص

ت. .1 س اإلاهازاث اللُادًت لؼالب اإلاسخلت الثاهٍى  جصىز ملترح لخؼٍى

ت. .2  دوز مدًسة اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالباث اإلاسخلت الثاهٍى

ت في صىؼ اللساز غلى الظماث اللُادًت لدحهم.  .3  ؤزس مشازهت ػالب اإلاسخلت الثاهٍى

ت غلى بهجاش الػمل لدي الؼالب.ؤزس ؤهماغ اللُادة التي  .4  ًمازطها كُاداث اإلادازض الثاهٍى

 اإلاساحع

  أوال: اإلاساحع العسبُت:

 . بحروث: داز الفىس.1. )اإلاجلد الثالث(. غلظان العسب(. (1990حماٌ الدًً. ، ابً مىظىز  -

ت بمدافظاث غصة للمهازاث ( 2009مىحر)، ؤبى شغُتر -    اللُادًت وطبلدزحت ممازطت مدًسي اإلادازض الثاهٍى

سها - ت، كظم ؤصٌى التربُت، زطالت ماحظخحر، جؼٍى  غصة.، ولُت التربُت بالجامػت ؤلاطالمُت، بدازة جسبٍى
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س اإلاهازاث اللُادًت لدي الؼلبت(. 2009غمس. )، والخصاوهت، شُست، الخيُجي - ص وجؼٍى  .دوز اإلادزطت في حعٍص

ت  .207 – 200 (.1) 36، دزاطاث الػلىم التربٍى

ت  (2011)جىفُم، يالثبُت - ت لدي العاملين باإلادازض الثاهٍى اإلاهازاث اللُادًت وعالكتها بمظخىي السوح اإلاعىٍى

ت والخسؼُؽ، زطالت ماحظخحر، بمدافظت الؼائف مً وحهت هظسهم   حامػت ؤم اللسي.، كظم ؤلادازة التربٍى

 وزعاًتهً باإلادازض الابخدائُت دوز مدًسة اإلادزطت في اهدشاف الؼالباث اإلاىهىباث(.  2006ؤمثاٌ. )، حمػه -

ت، . زطالت ماحظخحر غحر ميشىزةالحىىمُت بمدًىت الٍساض حامػت اإلالً ، ولُت التربُت، كظم ؤلادازة التربٍى

اض.، طػىد   الٍس

س ألاوشؼت اإلادزطُت في مدافظت إزبد مً وحهت (. 0200ؤمجد. )، دزادهت - ت في جؼٍى دوز مدًس اإلادزطت الثاهٍى

 ألازدن.، كظم ؤلادازة، ولُت التربُت والفىىن ، حامػت الحرمىن، الت ماحظخحر. زطهظس اإلاعلمين

مظاهمت ألاوشؼت الؼالبُت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لدي ػالباث حامعت أم . (2014)هىزة. ، الدعجاوي -

ت والخسؼُؽ، . زطالت ماحظخحر غحر ميشىزةبمىت اإلاىسمت مً وحهت هظسهً اللسي  ولُت ، كظم ؤلادازة التربٍى

  مىت اإلاىسمت.، حامػت ؤم اللسي ، التربُت

ص )، الظياهس - بي مظدىد إلى اطتراجُجُاث الحل ؤلابداعي للمشىالث اإلاظخلبلُت ( 2011غبد الػٍص أثس بسهامج جدٍز

ولُت ، زطالت دهخىزاه، في جىمُت مهازاث الخفىير ما وزاء اإلاعسفي واإلاهازاث اللُادًت لدزي الؼلبت اإلاىهىبين

ت والىفظُتالػلىم   حامػت غمان الػسبُت.، التربٍى

دان -  داز كسػبت.، . الٍساضصىاعت اللائد(. 2013فُصل. )، وباشساخُل، ػازق ، الظٍى

ت في مىؼلت الجىف (. 2009غبد السخمً. )، الشسازي  - الىشف عً اإلاهازاث اللُادًت لدي ػلبت اإلاسخلت الثاهٍى

، . زطالت ماحظخحر غحر ميشىزةمُتها مً وحهت هظس اإلاعلميناإلاملىت العسبُت الظعىدًت ودوز اإلادزطت في جى في

ت   ألازدن.، حامػت الحرمىن، كظم ؤلادازة التربٍى

سه - ، . مجلت الؼفىلت والتربُتدوز مدًس اإلادزطت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت للمعلمين(. 2012خظحن. )، الصساٍز

اض ألاػفاٌ ولُت ت، ٍز  السابؼ.الػام ، (9مصس. )، حامػت الاطىىدٍز

ل -  ( غمان داز وائل.2مفاهُم وآفاق )غؤلادازة الخعلُمُت. (. 2006هاوي. )، الؼٍى

 غمان.، داز الفىس، 16.غوأطالُبه، وأدواجه، مفهىمه، البدث العلمي(. 2013)وآزسون. ، ذوكان، غبُداث -

اض، داز الصهساء، 2. غاإلادزل إلى البدث في العلىم الظلىهُت(. 2012الح. )، الػظاف -  .الٍس

ت(. 2000مدوي. )، الػالقي - تهامت للؼباغت ، ( حدة9. غ)ؤلادازة دزاطت جدلُلُت للىظائف واللسازاث ؤلاداٍز

 واليشس.

ذ. )، الػجزي  - م دوز مدًس اإلادزطت في تهُئت بِئت حاذبت لخعلم الؼالب في مدازض الخعلُم (. 2012فٍس جلٍى

ت. ، ولُت التربُت، حامػت ػُبت، . زطالت ماحظخحرالثاهىي   كظم ؤلادازة التربٍى

ص بعع مفاهُم التربُت الىػىُت لدي جالمُر (. 2002غبد هللا. )، الغامدي - دوز مىاهج التربُت ؤلاطالمُت في حعٍص

، كظم اإلاىاهج وػسق الخدَزع، . زطالت دهخىزاه غحر ميشىزةاإلاسخلت اإلاخىطؼت في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت

 اإلاىسمت. مىت، حامػت ؤم اللسي ، ولُت التربُت

اض ؤلالىترووي(. 2014وشازة الخػلُم. ) -  http://riyadhedu.gov.s، مىكع إدازة الخعلُم بمىؼلت الٍس
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ت الحىىمُت (. 2005فهد. )، ًمحن - دوز ألاوشؼت الؼالبُت في جىمُت اإلاهازاث اللُادًت لؼالب اإلادازض الثاهٍى

، التربُت ولُت، كظم ؤلادازة والخسؼُؽ، ميشىزةزطالت ماحظخحر غحر  وألاهلُت بمدافظت حدة "دزاطت ملازهت ".

 مىت اإلاىسمت.، حامػت ؤم اللسي 
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Role of School principal for developing the leading skills of High School Students in Governmental 

Schools for boys in Riyadh 

Abstract: Thesis Title: Role of School principal for developing the leading skills of High School Students in Governmental 

Schools for boys in Riyadh  

Study Objectives: this study aims for the following:-  

1- Identifying role of School principal for developing the leading skills (Initiative, Innovation, Taking Decision and 

responsibility) for High School Students in principals' point of view. 

2- Discovering obstacles of performing role of the principal for developing leading skills. 

Study Curriculum: for achieving aims of this study, the researcher used the survey descriptive curriculum by application of 

questionnaire to all study society including all school principals of Governmental High School, about (139) principals. 

The questionnaire consists (32) phrases, to be distributed in two elements: Role of School principal in developing the 

leading skills to high school students and the second element for: obstacles of performing role of the principal for 

developing leading skills of students. 

The most important results are as follows:-  

- Role of the principal for developing leading skills to high school students is of high degree, and role of principal in 

developing responsibility shouldering skills is in the first rank, after that role of principal in developing Initiative and 

Innovation skills, and the last rank is the role of principal in developing taking decision skills. 

- Obstacles of performing role of the principal for developing leading skills are of high degree.  

Study recommendations include:-  

- Keen on linking society firms with school  

- Authorizing some of principal's authorities to assistant administrative staff in order to perform some vested duties. 

- The supervisory authorities shall consider learning with leading skills, method of discovering and developing them 

with students. 

- There is a necessity that the officers of preparing the school curriculum shall consider leading culture. 

Keywords: School leader, Leadership skills, Leadership. 
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